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  “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”	ฉบับนี้	จัดท�าขึ้นจากการรวบรวม

เรียงความของแกนน�า	ชมรมTO	BE	NUMBER	ONE		และอาสาสมัครประจ�าศูนย์เพื่อนใจ	

TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกประเภทในโอกาสครบรอบ	18	ปี	 	TO	BE	NUMBER	ONE	

เนื้อหาเรียงความประกอบด้วย	 ประสบการณ์การท�างาน	 ความส�าเร็จ	 และความรู้สึกดี	 ดี

ของการด�าเนนิงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้สมาชกิ	และเครือข่าย

ทั่วประเทศได้รับความรู้และแรงบันดาลใจที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	

	 ในฐานะเลขานุการโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	กรมสุขภาพจิตขอขอบพระคุณ

ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกท่านที่ส่งผลงานเรียงความ

เข้าร่วมประกวดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า“	เรื่องดีดี	18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	ฉบับนี้

จะเป็นประโยชน์ส�าหรับสมาชิกแกนน�าและเครือข่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	น�าไปใช้

เพิ่มพูนทักษะในการด�าเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ต่อไป	

กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข
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ผูเ้ขียน
นายธนากร หิรัญเขว้า 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แกนน�ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

 
	 “18	ปีที่ทูบีสร้างชีวิต	18	ปีที่ทูบีพิชิตฝัน	18	ปีที่ทูบีร่วมฝ่าฟัน	18	ปี	TO	BE	
NUMBER	ONE	สร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนไทย” ตลอด 18 ปีที่โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ได้ก�าเนิดเกิดข้ึน ส่วนตัวผมคิดว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นท้ังผู ้ให้ 
และฆาตกร เพราะทูบีนัมเบอร์วันให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ตัวผม ให้ความรู้ ให้ประสบการณ์  
ให้ทักษะชีวิต ให้สุข ให้รู้จักแก้ปัญหา ให้รู้จักพัฒนาตนเอง และทูบีคือฆาตกรที่ผมรู้สึก 
รักมากที่สุด เป็นฆาตกรที่ส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี และก�าจัดสิ่งเสพติดอันเป็นตัวร้าย 
ที่มีอยู่ท่ัวทุกตรอกให้หมดไปจากสังคมไทย ขณะนี้พวกเราเยาวชน อยู่ในช่วงเวลาที่เป็น
เหมือนดั่งต้นกล้าต้นอ่อนที่เปราะบาง มีแมลงสารเสพติดคอยจะกัดกินให้ต้นกล้าไม่มี
โอกาสสร้างประโยชน์แก่สังคม แต่ปัญหาเหล่าน้ันไม่เกิดขึ้นแน่นอน เพราะพวกเรามี
โครงการ TO BE NUMBER ONE ค่อยหมั่นดูแลเอาใจใส่ คอยปกป้อง คอยรดน�้า  
คอยพรวนดิน คอยใส่ปุ๋ยบ�ารุง ให้ต้นกล้าต้นน้อยได้เจริญเติบโตเป็นต้นข้าวสูงใหญ่ออกรวงทอง
ผ่องอร่ามเฟื้องฟุ้งทั่วท้องธรณี สร้างประโยชน์ เป็นที่ต้องการของสังคม และเป็นก�าลังหลัก
ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงและยั่งยืน
	 “18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	น�าสู่แสงสว่างด้วยพระเมตตา”	ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงตระหนักถึงความส�าคัญของเยาวชนไทย  
ผู้เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต พระองค์ทรงเล็งเห็น
ปัญหาความเสี่ยงท่ีเด็กและเยาวชนไทยจะหลงตัวก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติด ซ่ึงถือเป็น
ปัญหาที่กระจายอยู่ในทุกหนทุกแห่ง และนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง แพร่พิษร้ายคุกคาม
สังคมไทยมากขึ้น ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยเยาวชนผู้เป็นดั่งเสาหลักของแผ่นดิน 
พระองค์จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรง
มีพระปณิธานมุ่งมั่นในการก�าจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย โดยมีพระประสงค์ 
มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแส 
การแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน มีการจัดระบบการบ�าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” 
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ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ�้า ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิก
และชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์จัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นเสมือนการเติมเต็มสิ่งท่ีดีให้กับชีวิต เพ่ือให้เกิดค่านิยมของการ “เป็นหนึ่ง
โดยไม่พึ่งยาเสพติด” จึงทรงทุ ่มเทพระวรกายท่ีเปี ่ยมด้วยพระวิริยะมุ ่งมั่นขยายผล 
โครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเสด็จไปพระราชทานค�าแนะน�า ให้ก�าลังใจ เพื่อก่อตั้ง 
และด�าเนินการงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทั่วทุกภูมิภาคของไทย  
บัดนี้โครงการ TO BE NUMBER ONE อันเป็นเกราะเหล็กป้องกันภัยร้ายต่อเยาวชน  
ได้ผลิตเยาวชนต้นกล้าแห่งความดี เพื่อเติบโตเป็นต้นข้าวออกรวงทองอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาเป็นเวลา 18 ปี จึงนับว่าเป็นของขวัญพระราชทานอันวิเศษล�้าค่า ด้วยพระเมตตา 
จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ 
ผู ้ทรงเป็นศูนย์รวมแรงใจของชาวทูบีนัมเบอร์วันให้มีก�าลังพัฒนาศักยภาพตนเอง  
เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง  
 “18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	สรรค์สร้างเยาวชนคนดี” โครงการ TO BE 
NUMBER ONE ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2545 โดยทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานโครงการฯ และมีกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการฯ ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นหลักในการประสานงานขับเคลื่อนโครงการ ภายใต้ค�าขวัญที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา
เสพติด” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เยาวชนอายุระหว่าง 6-24 ปี และเป้าหมายรองคือ 
ประชาชนทั่วไป มุ่งพัฒนาโดย “ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง” ด�าเนินงานตามหลัก 
3 ก อันได้แก่ ก.กรรมการ ก.กองทุน และ ก.กิจกรรม รวมถึงหลัก 3 ยุทธศาสตร์ อันเป็น
แก่นแท้ของ TO BE NUMBER ONE และเป็นเครื่องมือชี้ทางส่องสว่าง สร้างคนดีเป็นที่
ประจักษ์มาตลอด 18 ปี
 “บางครั้งการเกิดปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหตุ จึงต้องสร้างค่านิยมใหม่ 
สร้างความมั่นใจให้เขารู้สึกดีกับตัวเอง ให้เขาได้สนุก โดยพยายามหากิจกรรมต่างๆ มาใช้ 
เพราะสิ่งเหล่านี้ท�าให้คนมีสังคม มีร่างกาย แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และไม่ไปเกี่ยวข้องกับ
สิ่งเสพติด” พระด�ารัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี น�าไปสู่
การก�าหนดวัตถุประสงค์ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์ท่ีใช้การรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะและอื่นๆ ที่
เยาวชนชื่นชอบ ให้ความสนใจ ท้ังน้ีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเยาวชนได้ง่าย  
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มีการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY จัดนิทรรศการ หรือ
สื่อสัญลักษณ์ของโครงการฯ นิตยสาร TO BE NUMBER ONE เป็นต้น ทั้งนี้ยังรวมไปถึง
การประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม อาทิ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE 
NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) การจัดประกวดผลงานโครงการฯ ในงาน
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE การจัดประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
พัฒนา EQ และกิจกรรมที่สร้างขวัญก�าลังใจแก่สมาชิกโครงการฯ คือ องค์ประธานโครงการฯ 
เสด็จเย่ียมติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ เสด็จเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE  
NUMBER ONE ในจังหวัดภูมิภาคและเขตกรุงเทพมหานคร พระองค์ทรงพระราชทาน
ก�าลังใจแก่สมาชิก สร้างความปลื้มปิติ ส่งผลให้เยาวชน กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก 
ในทางที่ดี มีความภาคภูมิใจ เกิดพลัง มุ่งมั่น แก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
 “เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมักมีปัญหาทางด้านจิตใจที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองในทางท่ีเหมาะสมได้ ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เยาวชนจึงเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดที่ตรงที่สุด” จากพระด�ารัสข้างต้นโครงการ  
TO BE NUMBER ONE จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้
แก่เยาวชน โดยมีการถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะให้แก่แกนน�าเยาวชน อาทิ การจัดค่าย
พัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง โดยองค์ประธานเสด็จทรงปิดค่าย
และพระราชทานเกียรติบัตร การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE FRIEND CORNER) เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) ให้แก่เพื่อนเยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้มีสุขภาพจิตที่ดี
มีจิตใจที่เข้มแข็ง อันจะเป็นเกราะในการป้องกันปัญหายาเสพติดในอนาคต ชาวทูบีนัมเบอร์วัน 
เข้มแข็ง ทั้งกาย ทั้งใจ ก้าวต่อไปข้างหน้าสู่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งให้สมาชิกเครือข่าย TO BE 
NUMBER ONE ทั่วประเทศมีก�าลังใจ มีความผูกพันพร้อมที่จะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ร่วมแรงร่วมใจกันท�างานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างจริงจังต่อเนื่อง 
ซึ่งจะท�าให้เกิดเป็นพลังแผ่นดินอย่างแท้จริง รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเครือข่าย 
TO BE NUMBER ONE ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และผู้เกี่ยวข้อง
ให้สามารถด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE 
ได ้อย ่างเข ้มแข็งและมีประสิทธิภาพ พัฒนาช ่องทางการติดต ่อสื่อสารระหว ่าง 
เครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE 
และผู้เก่ียวข้อง อาทิ การติดต่อทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เป็นการหลอมรวมพลังอันยิ่งใหญ่  
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ที่จะลงแรง รดน�้า พรวนดิน ป้องกันอันตราย ให้ต้นกล้าต้นอ่อนเจริญเติบโตเป็นรวงทอง
ผ่องอร่ามทั่วทั้งผืนแผ่นดินไทย
	 “18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	สายเลือดแห่งความภาคภูมิใจ” ในช่วงตลอด 
18 ปีที่ผ่านมา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ได้สร้างเยาวชน สร้างคนดี สร้างความภาคภูมิใจแก่สังคม จนเป็นที่ประจักษ์เด่นชัดถึง 
คุณประโยชน์นานัปการ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้เป็นคนเก่งและคนดี 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมไปถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับวัยรุ่น สร้างนวัตกรรม
และองค์ความรู้ พร้อมทั้งเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นต้นแบบ กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออก 
อันจะส่งผลพลอยให้โครงการ TO BE NUMBER ONE พัฒนาก้าวหน้าสู ่สากลโลก  
เพ่ือสร้างกลยุทธ์ในการด�าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อให้ในอนาคตประเทศไทย 
และนานาอารยประเทศ หลุดจากอ�านาจมืดของยาเสพติดทั้งปวง 
 ด้วยพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
ที่ทรงตระหนักและให้ความส�าคัญเกี่ยวกับปัญหาการติดยาเสพติดในเยาวชนไทย จึงก่อเกิด 
“TO BE NUMBER ONE” ด้วยหลักการในการด�าเนินงาน รวมถึงผลการด�าเนินงาน 
โครงการฯ ตลอดระยะเวลานานกว่า 18 ปีของโครงการ TO BE NUMBER ONE  
เป็นเครื่องการันตีแล้วว่าเป็นโครงการฯ ที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้เป็นที่ประจักษ ์
บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผ่านผลงานความส�าเร็จของแต่ละพื้นที่ แต่ละองค์กร 
นับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
แก่พสกนิกรชาวไทย เป็นดุจดังของขวัญจากฟากฟ้า ที่มอบความสุขแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน  
มอบชีวิตใหม่แก่ผู้ที่หลงผิด สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี เป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญเรืองรุ่งฟุ้งขจรทั่วผืนธรณีเป็นที่รู้จักของนานาประเทศสืบต่อไป ดังค�าคมที่กล่าวไว้ว่า 
“ทูบีสร้างเยาวชน เยาวชนสร้างชาติ”
 “เป็นหนึ่งโดย ไม่พึ่ง ยาเสพติด  คือดวงจิต คือดวงใจ ชาวทูบี
มุ่งสรรค์สร้าง เยาวชน เก่งและดี  18 ปี เราทูบี ภาคภูมิใจ”
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ผู้เขียน
นายธัญธร เวทย์วีระพงศ์ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 “ชีวิตมีเรื่องราวตั้งมากมาย ให้ค้นให้เล่าเรียนให้ท�า
มุ่งไปให้ไกล ให้ถึงปลายทาง เพื่อความใฝ่ฝัน เพื่อความเป็นหนึ่ง”

	 มีหลายคนเคยถามผมว่า	 “ท�า	 TO	 BE	 แล้วได้อะไร”	 หลายค�าตอบปะทุข้ึนมา
ภายในหัวใจของผม	 แต่ท�าไมไม่รู ้	 ค�าตอบเหล่านั้นไม่สามารถบรรยายออกมาให้หมด 
ทุกค�าตอบได้	มีเพียงค�าตอบเดียวเท่านั้นที่ผมตอบได้	คือ	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้ชีวิต	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ให้ครอบครัว	 เป็นครอบครัวที่สร้างชีวิตให้กับเยาวชน	 สิ่งที่ได้
มากกว่าการท�างานคือครอบครัว	 ไม่มีที่ไหนที่อบอุ่นและมีความสุขเท่ากับครอบครัว	 
	TO	BE	NUMBER	ONE	ครอบครัวที่สร้างโอกาส	สร้างทักษะ	สร้างชีวิต	และสร้างจิตวิญญาณ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ให้กับผม
	 เมื่อปี	2555	ผมได้เข้ามาศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ณ	โรงเรียนกัลยาณวัตร	
จังหวัดขอนแก่น	 จุดเริ่มต้นท่ีท�าให้ผมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	มากมาย	 ไม่เว้นแต่เรื่องยาเสพติด	
เพราะผมมักจะได้ยินข่าวการแพร่ระบาดของยาเสพติดในบริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน
อยู่บ่อยครั้ง	 คงไม่ใช่เรื่องดีแน่ถ้ามันจะลุกลามก้าวเข้ามาภายในโรงเรียนของผม	 อีกทั้ง 
ในขณะนั้นยังไม่มีองค์กรที่เข้ามาท�าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง	
ท�าให้เด็กหนุ่มตัวน้อยอย่างผมมีเพียงความฝันอันแรงกล้าว่าจะท�าอย่างไรให้โรงเรียน
ปลอดยาเสพติด	 และแล้วความฝันของผมก็เร่ิมมีความหวังเหมือนสวรรค์โปรยทาง	
โรงเรียนของผมได้ด�าเนินการจัดตั้งชมรม	TO	 BE	NUMBER	ONE	 ขึ้น	 ตามนโยบายของ
จังหวัดขอนแก่น	แต่ก็เหมือนสวรรค์สร้างขวากหนามมาให้	เพราะในขณะนั้นยังไม่มีผู้ใหญ่
ใจดีเข้ามาให้การสนับสนุน	 กอปรกับการเริ่มตั้งไข่ท�าให้การด�าเนินงานชมรม	 TO	 BE	 
NUMBER	 ONE	 ของโรงเรียนกัลยาณวัตร	 เป็นไปอย่างล้มลุกคลุกคลาน	 ท�าให้ไม่เกิด
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร	
	 จนกระท่ังปี	 2557	 ผมศึกษาอยู ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ด้วยความที่ผมเป็น 
เด็กกิจกรรมตัวยง	 ผสมกับเป็นคนชอบพูด	 ท�าให้ผมได้รับมอบหมายจากคุณครูอมรพรรณ	
สืบสุนทร	คุณครูที่ปรึกษาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนกัลยาณวัตรในขณะนั้น 
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ให้เป็นพิธีกรด�าเนินรายการ	 “8	 โมง	 3	 นาที	 สาระดีๆ	 จาก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE”	 
ในทุกเช้าวันพุธหลังเข้าแถวเคารพธงชาติ	 เพ่ือประชาสัมพันธ์เร่ืองราวข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมของชมรมและโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้แก่สมาชิกและบุคลากรภายใน
โรงเรียน	บทบาทนี้จึงเป็นเสมือนชนวนไฟ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่รอการจุดประกายให้
เกิดขึ้นภายในหัวใจของผม
	 วันเวลาล่วงพ้นมาจนถึงเดือนธันวาคมของปี	 2557	 ผมกับเพื่อนอีก	 3	 คน	 
ถูกทาบทามให้ได้รับประสบการณ์ใหม่จากคุณครูเอมอร	แก้วบ่อ	ครูที่ปรึกษาชมรม	TO	BE	
NUMBER	 ONE	 โรงเรียนกัลยาณวัตร	 ด้วยการเป็นตัวแทนน�าเสนอผลการด�าเนินงาน 
ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนกัลยาณวัตร	 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ประจ�าปี	 2558	 ผมได้ของท่ีระลึกเป็นบทน�าเสนอกับคู ่มือการด�าเนินงานโครงการ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ท่ีเรามักจะเรียกว่า	 “หนังสือเล่มเขียว”	 ให้พวกเราไปศึกษา 
และอ่านทุกหน้าทุกตัวอักษรจนจบเล่ม	จึงท�าให้ผมรู้จักโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
อย่างลึกซึ้งและเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นโครงการ 
ที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก	 และชนวนไฟ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในหัวใจ 
ของผมก็ถูกจุดขึ้น
	 การแข่งขันระดับภาคมาถึง	พวกผมตื่นเต้นมาก	เพราะนี่เป็นบทบาทใหญ่ครั้งแรก
ในชีวิต	และแล้วโชคชะตาก็ดลบันดาล	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนกัลยาณวัตร	
ได้เป็นตัวแทนภาคเข้าแข่งขันในระดับประเทศ	 ฝันที่ไม่กล้าฝันจากเด็กที่ไม่รู้จัก	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 กลับมามีบทบาทในการท�างาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 อย่างจริงจัง	
บทบาทนี้จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายส�าหรับผมมาก	แม้ช่วงเริ่มแรกจะรู้สึกหนักใจ	แต่เพราะผมมี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 TO	BE	
NUMBER	ONE	 เป็นแรงบันดาลใจที่จะขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนอย่างมุ่งม่ัน	 และพระองค์ทรงเป็นเสมือนแสงทอง 
ส่องทางให้ผมก้าวเดินบนเส้นทาง	TO	BE	NUMBER	ONE	อย่างภาคภูมิใจและมีเป้าหมาย
	 ผมเริ่มศึกษาและมีบทบาทในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	มากขึ้นในต�าแหน่ง 
ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนกัลยาณวัตร	จนท�าให้ผมมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่มากพอสมควร	ท�าให้ผมได้เรียนรู้และเพิ่มพูน
ประสบการณ์ชีวิตอย่างท่ีผมไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตของการเป็นนักเรียนจะมีโอกาสได้
เรียนรู้	 ผมไม่รู้ว่าตัวเองเริ่มรัก	TO	BE	NUMBER	ONE	ตั้งแต่เมื่อไหร่	 เพราะมารู้ตัวอีกท ี
ผมก็รัก	TO	BE	NUMBER	ONE	ไปจนสุดจิตวิญญาณของผมเสียแล้ว	



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

10

10

	 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ	คือ	ผมได้เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมค่ายพัฒนา
สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	รุ่นที่	16	เมื่อปี	2558	นี่คือค่ายแรกที่ท�าให้
ผมรู้ว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกในสิ่งที่ตนรักอย่างเต็ม
ศักยภาพ	 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 ท�าให้ผมรู้ว่า 
ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยท�าหรือไม่ถนัด	 แต่ถ้าเรากล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าแสดงออก	 
และกล้าฝัน	 ก็ไม่มีอะไรไกลเกินฝันของเรา	 ส่งผลให้ค่ายครั้งนี้กลายเป็นชนวนไฟที่จุด
ประกายไฟฝันให้ผมมีแรงผลักดันที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดท่ีมีประโยชน์	 และมีคุณค่า	 ให้เป็นที่ยอมรับและตราตรึงในดวงใจของ
เยาวชน	ชุมชน	และสังคมตลอดไป
	 หลังกลับจากค่าย	ผมได้รับต�าแหน่งผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	
โรงเรียนกัลยาณวัตร	ในระดับชั้น	ม.5	ปฏิบัติหน้าที่เป็นเทียนไข	TO	BE	NUMBER	ONE	 
ที่ไม่มีวันดับ	 เริ่มทอแสงส่องประกาย	 เพราะกิจกรรมของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
โรงเรียนกัลยาณวัตร	ได้รับความสนใจจากสมาชิกมากขึ้น	จนท�าให้การด�าเนินงานมีผลลัพธ์
ที่เป็นรูปธรรม	ทุกองค์กรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนต่างชื่นชม	สนับสนุน	และร่วมมือ
ร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนด้วยความเข้าใจ	 เต็มใจ	 และสมัครใจ	 ท�าให้เยาวชนที่เป็นเสมือน
ต้นกล้าได้รับการเติบโตและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ	มองเห็นคุณค่าในตัวเอง	 เป็นพลังและ
ฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน	 
ด้วยการพัฒนาชมรมฯ	 อย่างก้าวกระโดด	 ท�าให้ผลการด�าเนินงานของชมรม	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	 โรงเรียนกัลยาณวัตร	 เป็นที่น่าประทับใจจนส่งผลให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ชมรมฯ	ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	องค์ประธานโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	จะเสด็จฯ	 เปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	 
ณ	โรงเรียนกัลยาณวัตร	ในวันจันทร์ที่	28	ธันวาคม	2558	ซึ่งถือเป็นพระกรุณาธิคุณอย่าง
หาที่สุดมิได้	 และเป็นความปลาบปลื้มปีติ	 แก่สมาชิก TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียน
กัลยาณวัตรเป็นอย่างล้นพ้น
	 ตั้งแต่คราช้างเหยียบนา	 พระยาเหยียบเมือง	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
โรงเรียนกัลยาณวัตรก็เข้าสู่ยุคทองท่ีเจิดจรัส	 หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์การประกวด
อยู่นานกว่า	 3	 ปี	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนกัลยาณวัตร	 ก็ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศอันดับที่	3	ระดับประเทศ	ประเภทชมรม TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน	 ได้รับโล่รางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	ในมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ	15	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	ปี	2560	



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

11

ซึ่งน�าความปลื้มปิติมาสู่สมาชิกและครอบครัว	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนกัลยาณวัตร
ตลอดมา	 ถือเป็นการวางรากฐานท่ีแข็งแรงก่อนหมดสถานะนักเรียนของผมในช่วงต้น 
ปี	2561	วันเวลาผ่านพ้นจนถึงปัจจุบันปี	2563	แม้ว่าผมจะเปลี่ยนสถานะจากคณะกรรมการ
บริหารชมรม	สู่การเป็นที่ปรึกษารุ่นพี่	แต่สายเลือด	TO	BE	NUMBER	ONE	ของผมยังคง
เต็มเปี่ยม	ผมยังคงกลับมาดูแลและช่วยเหลือครอบครัว	TO	BE	NUMBER	ONE	ของผม 
อยู่เสมอ	 เพราะที่แห่งนี้คือบ้านที่แสนอบอุ่น	 คือครอบครัว	 คือมิตรภาพ	คือสายใยรัก	คือ 
สายเลือด	คือจิตวิญญาณ	และคือลมหายใจของผม
	 ผมกับ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เราสนิทกันมาร่วม	 7	 ปี	 เราต่างเรียนรู้ซ่ึงกัน 
และกันมาอย่างโชกโชน	 ผ่านร้อน	 ผ่านหนาว	 มีล้มบ้าง	 มีส�าเร็จบ้าง	 แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหา	
เพราะการเรียนรู้ล้วนท�าให้เรารักและผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น	 จนในที่สุดผมก็มี	 DNA	
เป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	ไปโดยปริยาย	ผมไม่รู้ว่าอะไรท�าให้ผมประทับใจในโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ได้มากขนาดนี้	อาจเป็นเพราะวันเวลาที่ผมได้สัมผัสกับงาน	TO	BE	
NUMBER	ONE	จึงท�าให้ผมรับรู้ได้ว่า	“ผมเกิดมาเพื่อ	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยแท้จริง”	
ตั้งแต่ผมได้เริ่มท�างาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ในปี	2557	จนถึงปัจจุบันปี	2563	ผมได้มี
โอกาสรับเสด็จ	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 มามากกว่า	 
7	ครั้ง	ทุกครั้งที่ผมได้รับเสด็จพระองค์ท่าน	นั่นคือรางวัลอันล�้าค่าของชีวิตที่เติมเชื้อชนวนไฟ 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในใจของผมไปจนตราบส้ินลมหายใจ	 และผมก็คงไม่ลืมท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู้สึกที่แสนประทับใจนี้ให้กับผู้อื่นได้รับรู้ด้วยเช่นกัน
	 ใครหลายคนเคยบอกว่าท�ากิจกรรมแล้วท�าให้การเรียนตกต�่า	 แต่ส�าหรับผมกลับ
ผกผัน	 เพราะ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 สอนให้ผมรู ้จักแบ่งเวลา	 แบ่งความส�าคัญ	 
รู้จักบทบาทและหน้าที่	จึงท�าให้ผมไม่เคยกังวลและได้รับค�าติเตียนเรื่องการเรียนเลยแม้แต่
ครั้งเดียว	 หากแต่กลับกลายมาเป็นค�าชื่นชมในความส�าเร็จและประโยชน์ที่เกิดต่อตัว 
ของผมเอง	 ต่อเยาวชน	 โรงเรียน	 ชุมชนและสังคมมาอย่างมากมาย	 เริ่มตั้งแต่ตนเอง	 
มีทักษะในการด�ารงชีวิต	 ครอบครัวมีความภาคภูมิใจ	 เพ่ือนสามารถพึ่งพาได้	 โรงเรียน 
เห็นความส�าคัญ	 ชุมชนมีส่วนร่วม	 ส่งผลสุดท้ายให้สังคมให้การยอมรับยกย่อง	 ส่ิงที่ผม
กล่าวมาทั้งสิ้นไม่ได้เป็นการยกเมฆแต่ล้วนเป็นสิ่งที่เห็นผลในเชิงประจักษ์	 เพื่อสะท้อน 
ให้เห็นว่าโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นกลไกส�าคัญท่ีท�าให้เยาวชนไทยมีความ
สามารถพร้อมที่จะเป็นพลเมืองของชาติและพลโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง
	 ก้าวสู่ปีที่	18	ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ได้ด�าเนินงานโดยมีเป้าหมาย
ที่เน้นท�าโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน	นี่จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�ามาซึ่งความส�าเร็จของ
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โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และท�าให้โครงการก้าวเดินต่อไปได้อย่างม่ันคงและ
ยั่งยืนอย่างที่ไม่มีใครปฏิเสธได้	เพราะจากประสบการณ์	การด�าเนินงานของชมรม	TO	BE	
NUMBER	 ONE	 โรงเรียนกัลยาณวัตร	 ที่ได้เน้นการด�าเนินงานโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน	
เพราะเล็งเห็นว่าเยาวชนจะเข้าใจซึ่งกันและกัน	 และสามารถเข้าหากันได้โดยไม่มีความกังวล
หรือหวาดกลัว	ดังนั้นหากกิจกรรมใดที่เยาวชนท�าเพื่อเยาวชนแล้ว	มักเป็นกิจกรรมที่มีผลลัพธ์
อย่างเป็นรูปธรรม	 และปรากฏผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผ่านกระบวนการท�างาน 
ตามหลักการ	 3	 ก	 และ	 3	 ย	 จนท�าให้ผมกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าปัจจุบันจุดเด่น 
ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คือ	การสร้างเยาวชน	เพื่อให้เยาวชนท�าเพื่อเยาวชน
อย่างแท้จริง
	 ทศวรรษที่	3	ของ	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ผมมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเยาวชนไทย	 ทุกคนจะต้องเก่ง	 ดี	 มีความสุข	 และมีทักษะทางสังคม	 (social	 skills)	 
ภายใต้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ลักษณะ	Play	and	Learn	โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 น�าพาเยาวชนไทย
ที่จะเป็นพลังและพลเมืองส�าคัญในอนาคตของชาติให้ก้าวไปสู่ฝั่งฝันด้วยความภาคภูมิใจ	 
มีคุณค่า	 และมีโอกาสในการพัฒนาทักษะของตนอย่างเต็มที่ทั้งทางร่างกาย	 สติปัญญา	
อารมณ์	จิตใจ	และสังคม	ผมในฐานะสายเลือด TO	BE	NUMBER	ONE	ขอเป็นอีกหนึ่งพลัง
ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์และสืบสานพระปณิธานของ 
องค์ประธานโครงการให้คงอยู่และสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น	 เป็นโครงการที่สานฝันให้แก่
เยาวชนตามค�าขวัญ	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	ตลอดไป
	 เพราะมี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จึงท�าให้มีผมในทุกวันนี้	 วันที่ผมมีจุดหมาย 
ที่ชัดเจนในชีวิต	 มีความฝันและมุ่งมั่นที่จะเดินตามฝันจนกว่าจะถึงเส้นชัยอย่างสง่างาม	
เป็นเชื้อไฟที่พร้อมจะจุดประกายให้แก่ชนวนไฟ TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกรุ่น	อย่างไม่มี
วันดับ	 คอยเติมเชื้อไฟให้เหล่าชนวนด้วยความมุ่งหวังที่จะเห็นเยาวชนไทยเป็นต้นแบบ
เยาวชนที่เก่งและดี	และพัฒนาชนวนไฟ	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกรุ่นให้แกร่งกล้าและ
พร้อมที่ก้าวสู่การเป็นเชื้อไฟแห่งฝันและอนาคตต่อไป



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

13

ผู้เขียน
นายทักษ ์ดนัย เชื้อสะอาด

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี

	 เคยสงสัยกันหรือไม่ว่า	 “คุณค่าในตัวเองคืออะไร	 ?”	 ค�าถามที่ค้างคาใจผมมา
ตลอด	จนได้มาพบกับโครงการที่ชื่อว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ช่วยให้ค�าตอบกับค�าถามนี้	
เริ่มต้นก่อนท่ีจะได้รู้จักกับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 ผมได้อาสาเข้าไปเป็นแกนน�าต่อต้านยาเสพติดของโรงเรียน	 และได้มี
โอกาสเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน�าต่อต้านยาเสพติด	 ซ่ึงการอบรมในคร้ังนี้ก็ท�าให้ผม
ได้รู้จักกับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	ได้เข้าใจหลักการด�าเนินงานและองค์ประกอบของโครงการ
ทูบีนัมเบอร์วัน	 คือ	 หลัก	 3	 ก.	 กรรมการ	 กองทุน	 กิจกรรม	 โดยกิจกรรมประกอบด้วย	 
3	 ยุทธศาสตร์ที่มีความหมายและหลักการอย่างลึกซึ้ง	 ที่เกื้อหนุนให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ด�าเนินงานได้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย	ตามแนวทางที่ว่า	“กรรมการเข้มแข็ง	กองทุน
มั่นคง	กิจกรรมเข้มข้น”
		 เมื่อผมเป็นแกนน�าต่อต้านยาเสพติดอย่างเต็มตัวแล้วก็มีภารกิจต่างๆ	 ตามมา
มากมายให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา	 การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่สมาชิก 
ทูบีนัมเบอร์วัน	 คือภารกิจหน่ึงท่ีส�าคัญและน่าภูมิใจอย่างมาก	 การเป็นวิทยากรนี้ท�าให้ผม
ได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในเรื่องต่างๆ	 มากมาย	 เช่น	 การรณรงค์ปลุก
จิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างไรให้
ยั่งยืน	เรามีการจัดกิจกรรมเสียงตามสายให้ความรู้แก่สมาชิกทุกวัน	มีการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันส�าคัญต่างๆ	เช่น	วันงดสูบบุหรี่โลก	วันต่อต้านยาเสพติดสากล	เพื่อกระตุ้นให้สมาชิก
ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดอยู่ตลอดเวลา	 และยังมีเว็บไซต์และแฟนเพจให้สมาชิกได้
ติดตามได้ตลอด	24	ชั่วโมง	เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจและทันสมัยเข้ากับยุคดิจิทัลอย่างลงตัว	
เท่านี้ยังไม่พอเมื่อเราสร้างกระแสได้แล้วเราต้องมีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
สมาชิกของเราผ่านการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	 รายการธรรมสวัสดี	 มีการจัดตั้งศูนย์
เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้บริการปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ	เกรดตก
ไม่ต้องกังวล	 เรียนหนักเรามีกิจกรรมผ่อนคลาย	 ร้อง	 เต้น	 เล่นดนตรี	 กิจกรรมฝึกทักษะ
ต่างๆ	 และยังมีการจัดท�าหนังสือเล่มเล็กต่อต้านยาเสพติด	 การจัดท�าโปสเตอร์รณรงค์ 
ต่อต้านยาเสพติดผ่านโซเชียลมีเดีย	การถ่ายทอด	DNA	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นการ
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ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างอบอุ่น	 เพื่อให้ชมรมฯ	 ได้มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	
จนเกิดเป็นพลังและถือเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดที่ยั่งยืน	เรามีเครือข่ายทั้งในโรงเรียน	ชุมชน	และเครือข่ายต่างประเทศ	
	 การพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันนั้น	มีกิจกรรมที่ส�าคัญอีกอย่างที่ผมได้มีส่วนร่วม
นั้นก็คือ	ค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	รุ่นที่	13	ผมได้พบกับ
เพื่อนสมาชิกจากทั่วประเทศ	 ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ภายในค่าย	 ทั้งฝึกเต้น	 ร้องเพลง	 
ฝึกภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	ได้ท�ากิจกรรมพัฒนา	EQ	กิจกรรมผจญภัย	ว่ายน�้าร่วมกันกับเพื่อนๆ	 
เป็นค่ายที่สนุกมาก	ได้ทั้งสาระ	ความรู้	ประสบการณ์ที่สามารถน�ากลับมาพัฒนาชมรมของผม
ได้เป็นอย่างดี	 ครั้งหนึ่งผมได้เป็นตัวแทนชมรมฯ	 เข้าร่วมรับเสด็จองค์ประธานโครงการ	 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ในโอกาสที่พระองค์ทรงเสด็จ
เปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน	ณ	จังหวัดอุบลราชธานี	ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ชื่นชมพระบารมี
ขององค์ประธานโครงการอย่างใกล้ชิด	 ณ	 ห้องทรงงานของพระองค์	 ซึ่งพระองค์ทรง
พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	ได้ทูลถามค�าถามหรือปัญหาส่วนตัว
เพ่ือขอค�าแนะน�าจากพระองค์ท่าน	 โดยพระองค์ก็ทรงพระราชทานค�าแนะน�าแก่สมาชิกฯ	
ได้อย่างน่าประทับใจ	นับเป็นขวัญและก�าลังใจแก่พวกเราชาวทูบีนัมเบอร์วัน	ความรู้พร้อม	
ขวัญก�าลังใจพร้อม	 ผมและสมาชิกในชมรมฯ	 ก็พร้อมท่ีจะเฉิดฉายอย่างภาคภูมิในงาน
มหกรรมรวมพลสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เราได้ผ่านการคัดเลือกจากระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เข้าน�าเสนอผลงานในระดับประเทศ	 แต่ก่อนที่จะถึงงาน
มหกรรมรวมพลฯ	 เราต้องได้รับการประเมินจากคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล	
เพื่อตรวจเยี่ยมและลงพื้นท่ีเพื่อดูการท�างานจริงของชมรมฯ	 ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดี	 ชมรมฯ	
ของเราได้จัดบูธกิจกรรมแสดงผลการด�าเนินงานของชมรมฯ	 แสดงความสามารถของ
สมาชิกด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง	การแสดง	การเต้น	และด้านวิชาการ	การให้
ความรู้ถึงอันตรายของยาเสพติด	การท�าอาหาร	การประดิษฐ์สิ่งของเพื่อหารายได้เข้าชมรมฯ	
ซึ่งงานวันนั้นก็ผ่านไปอย่างสมบูรณ์คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลประทับใจ	
และได้เห็นถึงความเข้มแข็งของชมรมฯ	
	 ในที่สุดวันงานมหกรรมรวมพลสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ก็มาถึงเรา 
ออกเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานีกันตั้งแต่เช้ามืด	ถึงสถานที่จัดงานก็มืดค�่าพอดี	 เราได้
ช่วยกันขนของที่น�ามาเพื่อจัดแสดงในงานอย่างแข็งขัน	 เหมือนงานที่ช่วยเหลือกัน	 ซึ่งเป็น
เช่นนี้ทุกปี	พอวันรุ่งขึ้นเราช่วยกันจัดบูธตกแต่งซุ้มกิจกรรมอย่างสวยงาม	พร้อมที่จะแสดง
ให้กับเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	ที่หน้าบูธของเราก็ได้มี
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การแสดงเต้น	Cover	Dance,	B-Boy	ซึ่งได้รับเสียงฮือฮาจากผู้เข้าชมจ�านวนมาก	และยังมี
การโชว์ร้องเพลงของ	Mr.	 และ	Miss.	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 คนเก่งของเราอีกด้วย	 
ภายในบูธจะมีคณะกรรมการของชมรมฯ	 คอยแนะน�าและอธิบายกระบวนการท�างาน 
ของชมรมฯ	 และน�าเสนอผลการด�าเนินงานให้ผู ้เข้าชมได้รับชมด้วย	 ซึ่งผมก็เป็นหนึ่ง 
ในผู้รับผิดชอบในส่วนนี้	ส�าหรับการน�าเสนอผลงานที่เวทีใหญ่นั้นในแต่ละปี	ชมรมฯ	ของเรา
ก็จะมีการก�าหนดธีมในการแสดงมากมาย	 เช่น	 ฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด	 ส้มต�าลีลาต้าน 
ยาเสพติด	 ลมหายใจสะอาดปราศจากควันบุหรี่	 ซึ่งเราก็ได้ท�าเต็มที่เพื่อแสดงให้กรรมการ
ได้เห็นถึงความพยายาม	ความเข้มแข็ง	ความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดยั้งของชมรมฯ	
	 เหตุการณ์ทุกๆ	 เหตุการณ์ที่ได้รับจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	 ท�าให้ผมคนน้ีเปลี่ยนไป	
มีความกล้าคิด	 กล้าพูด	 กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์เพิ่มเป็นอย่างมาก	 จนผมคนนี ้
ได้ก้าวขึ้นมาท�าหน้าที่ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน	การปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ชมรมฯ	 เป็นสิ่งที่ท ้าทายอย่างมากส�าหรับตัวของผม	 การได้ก ้าวขึ้นมาเป็นผู ้น�า	 
สิ่งแรกที่ต้องมีมากขึ้นก็คือ	ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่	กิจกรรมและประสบการณ์
การท�างานกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ผมสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	ร่วมมือร่วมใจกับสมาชิกของชมรมฯ	ผลักดันให้เกิด
กิจกรรมที่สร้างสรรค์	 มีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	 ก่อให้เกิดองค์ความรู้การสร้าง
เครือข่ายแบบบูรณาการ	“หนึ่งอ�าเภอ	หนึ่งเครือข่าย”	โดยใช้หลัก	3	สร้าง	3	ให้	ดังนี้	3	
สร้าง	คือ	สร้างความเข้าใจ	สร้างความมั่นใจ	สร้างพลัง	และ	3	ให้	คือ	ให้ความรู้	ให้ความรัก	
ให้ก�าลังใจ	 ท�าให้เกิดเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่แข็งแกร่ง	 หลากหลาย	 และยั่งยืน 
ตลอดเวลา	 18	 ปีท่ีผ่านมาโครงการทูบีนัมเบอร์วันได้ตอบค�าถามที่ผมสงสัยว่าคุณค่า 
ในตัวเองคืออะไร?	ผ่านการท�ากิจกรรมร่วมกันกับชมรมฯ	โดยชมรมฯ	สอนให้ผมเรียนรู้ที่จะ
ยอมรับและมั่นใจในความสามารถของตนเองที่มี	พยายามชื่นชมตนเองและรู้จักเห็นคุณค่า
ในตนเอง	 และบอกกับตนเองในสิ่งที่ดีๆ	 มีกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์	 ชมรมฯ	 พัฒนาศักยภาพ
ของผมจนสามารถหาสิ่งที่ตนเองท�าได้ดี	 เกิดความรู้สึกดีและมีความสุข	 ซึ่งช่วยให้ผมมี
ความมั่นใจเพิ่มขึ้นและกล้าที่จะทดลองกระท�าสิ่งใหม่ๆ	ชมรมฯ	สอนให้ผมมีความรับผิดชอบ
ต่อความรู้สึกของตนเอง	 ไม่กลัวการวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอื่นและยอมรับความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง	 พร้อมน�ามาปรับปรุงแก้ไขจนประสบผลส�าเร็จ	 นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆ	
สมาชิกทั้งในโรงเรียนและท่ัวประเทศท่ีคอยเป็นแรงใจสนับสนุนไว้วางใจและพูดคุยได ้
อย่างเปิดเผย	ผ่านการพบปะกันในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน	 ค่ายพัฒนา
สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	 และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ	จนเกิดเป็น
พลังที่ยั่งยืน
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ผู้เขียน
นายชิตพล โสภาจันทร์

นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลบ�รุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนค�ชะอีวิทยาคาร

	 หลากหลายภาพความทรงจ�าและเรื่องราวดีๆ	 ที่เกิดขึ้นในชั่วชีวิตของคนเรา	 
แม้จะผ่านวันเวลามาเน่ินนาน	หลายส่ิงหลายอย่างรอบๆ	ตัวที่เปลี่ยนแปลงไป	 แต่ภาพจ�า
ของเรื่องราวเหล่าน้ันก็ยังคงอยู่	 เหมือนหนังสือแห่งความทรงจ�าที่รอเรามาเปิดอ่านอีกครั้ง	
ผมจ�าได้ว่าเมื่อ	18	ปีก่อน	กิจกรรมเวลาว่างหลังเลิกเรียนของพวกผมกับเพื่อนๆ	ที่ขาดไม่ได้
คือ	 การรวมตัวกันท่ีห้องกิจกรรมนักเรียน	 นอกจากได้รวมตัวกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แล้ว	 กิจกรรมต่างๆ	 ท่ีเราท�าร่วมกันนั้นช่วยหล่อหลอมความผูกพันในกลุ่มเพื่อน	
รุ ่นพี่	 รุ ่นน้อง	 จนเกิดกิจกรรมดีๆ	 หลายกิจกรรมที่เราได้ท�าร่วมกัน	 หนึ่งในน้ันก็คือ	
“กิจกรรมร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน”	 ซ่ึงเป็นกิจกรรมในรูปแบบของ
นักเรียนไม่ว่าจะเป็นร้อง	เล่น	เต้น	ร�า	จนเมื่อมีการจัดตั้งโครงการทูบีนัมเบอร์วันในพระด�าริ
ขององค์ประธานโครงการ	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 
ในปี	 2545	 หลังจากนั้นโรงเรียนของเราก็ได้เข้าร่วมโครงการและจัดตั้งเป็น	 “ชมรม 
ทูบีนัมเบอร์วันค�าชะอีวิทยาคาร”	ขึ้นมา	เมื่อปี	2546
	 โดยปกติแล้วช่วงเวลาว่างหลังเลิกเรียนหนังสือ	 คือการกลับไปช่วยงานครอบครัว
ตามประสาเด็กต่างจังหวัด	 แต่บางเวลาพวกผมก็จะรวมตัวกันหลังเลิกเรียนอยู่ที่โรงเรียน
เพื่อติวหนังสือช่วงเตรียมสอบบ้างช่วยเตรียมงานกิจกรรมต่างๆ	 ของโรงเรียนบ้าง	 หรือ 
อาจจะอยู่เล่นดนตรีเล่นกีฬากันกับเพื่อนๆ	 กิจกรรมเหล่านี้นอกจากมันจะมีประโยชน์ 
ในตัวของมันเองที่พวกเราได้รับจากมันตรงๆ	 แล้ว	 ยังมีประโยชน์ทางอ้อมที่พวกเรา 
อาจนึกไม่ถึง	 เพราะนอกจากการท่ีเราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าแล้วนั้น
ช่วงเวลาในกิจกรรมเหล่านั้นยังท�าให้เราได้เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม	การรับฟัง
ซึ่งกันและกัน	 การหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันในคนหมู่มาก	 ท้ายที่สุดแล้วเราจะมีความรัก 
ความเข้าใจกัน	 และเกิดความผูกพันกันตลอดไป	 นี่แหละครับภาพความทรงจ�าที่สวยงาม
ของผมเมื่อ	 18	 ปีก่อนที่ผมไม่เคยลืมจนถึงทุกวันนี้	 เราเร่ิมด้วยความผูกพันในกลุ่มเพื่อน	 
รุ ่นพี่รุ ่นน้อง	 และครูอาจารย์ที่คอยดูแลพวกเรา	 ทุกๆ	 กิจกรรมที่เราได้ท�าร่วมกัน 
จึงเต็มไปด้วยความสุข	 เราสุขใจทุกครั้งท่ีได้ท�างานร่วมกัน	 จนถึงวันนี้ผมยังสุขใจทุกครั้ง 
ที่ได้กลับเข้าไปร่วมงานของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน	ผมจ�าได้ว่าในตอนนั้นก่อนที่
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โรงเรียนของเราจะก่อตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนในปี	 2546	 เราเริ่มต้นมาจาก
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน	 จนเม่ือมีโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	 (TO	 BE	 NUMBER	 ONE)	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นแนวทางให้ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนค�าชะอี
วิทยาคารของเราได้ศึกษาเพื่อน�ามาเป็นแบบอย่างในการด�าเนินงานของชมรมนับต้ังแต่ 
จัดตั้งชมรมเป็นต้นมา	 ทุกๆ	 ครั้งท่ีเราด�าเนินงาน	ทุกๆ	 กิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
โรงเรียนค�าชะอีวิทยาคาร	 เรายึดแบบอย่างการด�าเนินงานตามโครงการหลักเสมอมา	 
ตั้งแต่การรวมตัวของสมาชิกเพื่อจัดตั้งชมรม	 เราใช้หลักการความสมัครใจเข้าร่วม	 
เพราะถือว่าความสมัครใจของสมาชิกในชมรมจะท�าให้ทุกๆ	 คนสนุกกับการเข้าร่วม
กิจกรรม	 และส่งผลให้กิจกรรมของชมรมเรานั้นประสบความส�าเร็จได้ดีเสมอมา	 
เพราะนอกจากกิจกรรมหลักตามวัตถุประสงค์ของโครงการท่ีมุ่งเน้นให้เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติดแล้ว	 เรายังเปิดโอกาสให้ทุกคนมีเวทีในการแสดงความสามารถในทาง 
ที่ถูกต้อง	 ในขณะที่เราด�าเนินกิจกรรมของชมรมนั้น	สมาชิกของเรามีความรู้ความสามารถ 
ที่แตกต่าง	 เราเปิดให้มีเวทีที่ทุกคนจะได้แสดงออก	 ทั้งร ้องเพลง	 เต้นเข้าจังหวะ	 
จนเพื่อนๆ	 พี่ๆ	 น้องในชมรมของเรามีทีมเต้น	 Aerobic	 and	 dancercise	 เข้าร่วม 
การประกวดกับทางโครงการในหลายๆ	 ปี	 นอกจากนั้นเรายังมีสมาชิกของชมรมที่มี 
ความสามารถด้านกีฬาก็ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการต่างๆ	มากมาย	ถือว่าเป็นผลพลอยได้
จากวัตถุประสงค์หลักของโครงการ	 นอกจากการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 ของชมรม 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้น	 จนเมื่อเรามีจ�านวนสมาชิก
ที่มากขึ้นก็ส่งผลให้เรามีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น	 จนเกิดภาพความประทับใจในความเติบโต
ของการท�างานกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันของเรา	 ส่ิงแรกเลยคือเราทุกคนได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ 
ที่เสด็จเยี่ยมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดมุกดาหารเป็นคร้ังแรกท่ีวิทยาลัยการอาชีพ 
นวมินทราชินีมุกดาหาร	 ผมยังจ�าภาพในวันน้ันได้ไม่เคยลืมเลย	 ในงานวันน้ันเป็นแรงผลักดัน
ให ้เรามุ ่งมั่นที่จะด�าเนินงานของชมรมทูบีนัมเบอร ์วันโรงเรียนค�าชะอีวิทยาคาร 
ให้มีความพัฒนามากข้ึน	 เราศึกษาดูงานจากหลายๆ	 ชมรมตัวอย่าง	 ปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมการด�าเนินงานของชมรมให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจ	 ยังส่งผลให้สมาชิก 
ของชมรมเราเพ่ิมมากขึ้น	 ผลของความมุ่งม่ันของพวกเราส่งผลให้เราได้รับรางวัลชมรม 
ทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นของจังหวัดในทุกๆ	 ปี	 จนผมส�าเร็จการศึกษามา	 เราก็ส่งต่อ 
การด�าเนินงานจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้การด�าเนินงานของชมรมเราด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	
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จากรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด	 รุ่นน้องๆ	 ก็สามารถเข้าร่วมประกวดระดับภูมิภาค	 จนถึง
ระดับประเทศ	 และในวันแห่งความภาคภูมิใจของชมรมทูบีนัมเบอร์วันค�าชะอีวิทยาคาร
ของเราอีกครั้งก็เมื่อครั้งที่เราได้เฝ้ารับเสด็จองค์ประธานโครงการ	 ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ที่ได้ทรงเมตตาต่อชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียน
ค�าชะอีวิทยาคารในการเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ณ	โรงเรียนค�าชะอี
วิทยาคารของเรา	 ในวันนั้นแม้ผมจะจบการศึกษาออกมาแล้วแต่ผมก็ปลาบปลื้มใจที่ได้ 
เข้าเฝ้าพระองค์อีกครั้งในฐานะศิษย์เก่า	 และเป็นวันที่สมาชิกชมรมของเรายินดีเป็นอย่างย่ิง	
ทุกวันนี้ผมยังดีใจทุกครั้งท่ีได้เข้าไปร่วมกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน 
ทั้งการต้อนรับคณะกรรมการติดตามการด�าเนินงานรอบลงพื้นที่ระดับประเทศ	 และ 
การจัดนิทรรศการในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศท่ีชมรมของเรา 
เข้ารอบมาผมได้มีโอกาสไปช่วยงาน	พบเจอและพูดคุยกับคุณครูและน้องๆ	ของชมรมเป็น
ประจ�าทุกปี	 หรือจะไปร่วมเชียร์ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลกับรุ่นพี่ของจังหวัดอื่นๆ	 ที่เข้าร่วม
แข่งขัน	 ความรู้สึกเหมือนตอนที่ผมได้ท�ากิจกรรมเมื่อคร้ังท่ียังเรียนอยู่	 ทุกๆ	 กิจกรรมท่ีได้
ท�ากับทูบีนัมเบอร์วันมันคือความสุขเสมอ	แม้จะผ่านวันเวลามานาน
	 เมื่อลองมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นที่ผมได้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเป็น
สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนค�าชะอีวิทยาคารจนผมส�าเร็จการศึกษาออกมา	 
แล้วออกมาสู่โลกของวัยท�างาน	 ผมคิดเสมอว่าผมโชคดีที่ได้เป็นสมาชิกของโครงการ 
ทูบีนัมเบอร์วัน	 โชคดีท่ีได้ท�างานกับเพื่อนๆ	 น้องๆ	 คุณครูที่ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
โรงเรียนค�าชะอีวิทยาคารแห่งนี้	 เพราะกิจกรรมดีๆ	 ของชมรมที่ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมทั้ง
การเป็นผู้น�ากลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	 ร่วมกันปลุกจิตส�านึกท่ีดีต่อสังคม	 การสอนให้
ทุกคนรู้คุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่น	 พาชมรมเข้าร่วมประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่น 
เพื่อเปิดโอกาสให้ชมรมของเราได้เรียนรู ้และพัฒนาต่อยอดต่อไป	 จัดต้ังศูนย์รับฟัง 
ความคิดเห็น	และที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	 ในโรงเรียนของเราเอง	กิจกรรมเหล่านี้
ล ้วนมาจากหลักการของโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่ต ้องการรณรงค์ปลุกจิตส�านึก 
และสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 นอกจากจะโชคด ี
ที่ตัวผมและเพื่อนๆ	 มีกิจกรรมดีๆ	 ที่ท�า	 ท�าให้เราไม่ไปข้องเก่ียวกับยาเสพติดแล้ว	 เรายัง
สามารถไปพุดคุยชักชวนเพื่อนๆ	 ท่ีอาจเคยหลงผิดให้กลับตัวกลับใจ	 แนะน�าแนวทางอื่นๆ	
ให้เขาเหล่าน้ันกลับเข้ามาสู่สังคมได้อย่างมีความสุข	 อีกทั้งเมื่อเราท�ากิจกรรมร่วมกันเรา 
ก็จะมีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่กันมีจิตใจที่ดีต่อกัน	 รักและผูกพันกันกับเพื่อนๆ	 และคุณครู	
โดยที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็ยังมอบสิ่งดีๆ	ให้กันเสมอมา	นอกจากนั้นผมยัง
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พูดได้เสมอว่าการเป็นคนท�ากิจกรรมท�าให้ผมและเพื่อนๆ	 ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะชีวิต
ของเราไปในตัว	 สุดท้ายแล้วเราจะสามารถน�าไปใช้กับชีวิตในวันข้างหน้าทั้งในการเรียน
มหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในวันท�างานได้	ผมภูมิใจทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมชมรมและเยี่ยม
โรงเรียนแล้วยังเห็นน้องๆ	 รุ่นหลังยังคงยึดหลักการท�างานของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
และยังคงสานต่อภารกิจของชมรมของเรา	 โดยที่เราไม่รู้ว่าจะต้องท�างานนี้ไปถึงเม่ือไหร	่
และท้ายท่ีสุดแล้วทุกคนจะได้ภาคภูมิใจเหมือนอย่างท่ีผมเป็น	 ท่ีคร้ังหนึ่งเราหลายๆ	 คน
เคยเป็นสมาชิกและสร้างสรรค์กิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนเราขึ้นมา	 
เหมือนท่ีทุกครั้งที่ผมยังคงได้เห็นรูปถ่ายของผมในวันรับเสด็จทูลกระหม่อมฯ	 เมื่อสิบกว่าปี 
ท่ีแล้วซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจที่สุด	 ทุกครั้งครูจะแนะน�ารุ่นน้องหรือคนอื่นๆ	 ว่าพวกผมเป็น
รุ่นบุกเบิกงานทูบีนัมเบอร์วันของชมรม	ท�าให้ภาพเม่ือตอนผมกับเพื่อนๆ	ท�ากิจกรรมต่างๆ	 
ยังคงเด่นชัดไม่หายไปไหนเลย	บวกกับภาพความดีใจเมื่อครั้งที่น้องๆ	ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
โรงเรียนค�าชะอีวิทยาคารได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกลุ่มดีเด่นชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ในสถานศึกษาเม่ือปี	 2561	 มันเป็นภาพความประทับใจและรางวัลแห่งความส�าเร็จ	 รางวัล 
ที่ท�าให้คนท�างานหายเหนื่อย	 และยิ่งท�าให้เราเห็นคุณค่าของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
ที่เรารักเสมอมา
	 ด้วยเพราะหลักการของโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่มุ ่งเน้นรณรงค์แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	 ปลูกฝังให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจและมีทักษะในการด�าเนินชีวิตที่ดี	 
เป็นเวลา	18	ปีแล้วที่โครงการนี้ให้โอกาสคนได้มีชีวิตใหม่	ให้เยาวชนมีโอกาสได้แสดงออก
อย่างมีจุดเป้าหมาย	 เหมือนที่พวกผมและเพื่อนๆ	 ได้มีโอกาสเมื่อ	 17	 ปีที่แล้วที่ได้เข้ามา 
เป็นส่วนหนึ่งผู ้ร่วมก่อตั้ง	 ผู ้ร่วมบุกเบิกในการด�าเนินงานตามโครงการหลักของชมรม 
ให้ประสบความส�าเร็จ	ที่พวกผมกล้าพูดว่าชมรมของเราประสบความส�าเร็จเพราะสามารถ
บรรลุเป้าหมายในการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน	
และเรายังสามารถด�าเนินการต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น	สร้างความภาคภูมิใจในตัวเองและสังคม
รุ่นแล้วรุ่นเล่าและที่ส�าคัญเรายังอยู่กับทูบีนัมเบอร์วันไม่เคยหายไปไหน	 เพราะทูบีนัมเบอร์วัน
ยังอยู่ในใจพวกเราเสมอ	 ต่อให้จะเรียนจบหรือออกไปท�างานกันแล้ว	 เรายังคงภาคภูมิใจ 
ในความเป็นทูบีนัมเบอร์วัน	ให้สมกับค�าที่ว่าเด็กทูบีนัมเบอร์วันค�าชะอีฯ	ได้ดีกันทุกคน
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ผู้เขียน
นางสาวกัญญาณัฐ อิตการ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 
แกนน�นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

จังหวัดพังงา

 17 ปี ทุ่งโพธิ์ TO BE ที่ก่อตั้ง รวมพลังสู่ทางสว่างไสว
 3 ยุทธศาสตร์ทูบีคือธงชัย พร้อมก้าวไปเพื่อ TO BE NUMBER ONE 
 นวัตกรรมสอดคล้อง 3 ยุทธศาสตร์ ตามรอยพระบาททูลกระหม่อมพระจอมขวัญ
 เสริมองค์ความรู้สร้างเครือข่ายไปด้วยกัน เพื่อเรานั้น “เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา”

 มนุษย์เรานั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ที่พร้อมจะบานสะพรั่งแตกกิ่งก้านสาขา เพื่อรอเวลา
อันสวยงามซึ่งกว่าจะออกดอกออกผลในช่วงชีวิตต้องผ่านการดูแลที่แตกต่างกัน ด่ังค�ากล่าว
ที่ว่า “หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น” หากเป็นพืชดอกเราควรให้การดูแลเกี่ยวกับดอก
เป็นพิเศษ แต่ทว่าต้นไม้บางต้นก็ไม่ได้เจริญเติบโตอย่างที่หวังเพราะมีอุปสรรคที่ต้องเผชิญ
ในชีวิตจริง บางคนอาจเจอมรสุมในชีวิตทางด้านตัวเองและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน 
ของครอบครัว นับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการเลือกเส้นทางเพื่อเป็นตัวก�าหนดชีวิต
ไปในทางที่เหมาะสมหรือไม่ เพราะในปัจจุบันสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปหลายอย่าง  
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ หากมนุษย์เรานั้นเลือกด้านดีชีวิตจะไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนด  
แต่หากเลือกด้านลบชีวิตก็จะเจอกับปัญหา 
 ปัญหาน้ันล้วนมีอยู่หลากหลาย อาทิ ปัญหายาเสพติดที่ยังคงปรากฏอยู่ในสังคม
ทุกวันนี้เป็นปัญหาระดับชาติ ท่ีเราทุกคนต้องมีส่วนร่วมช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
เพราะมันเป็นเนื้อร้ายที่จะแทรกแซงบุคคลจ�านวนไม่น้อย ซึ่งนับวันมีการแพร่ระบาด 
ในทุกพื้นที่และยิ่งทวีคูณความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพประชากร 
ที่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้กับประเทศไทยเราต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอันดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองสิ่งใหม่ๆ แต่ขาดการควบคุม
อารมณ์ รวมทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย
และจิตใจ หากขาดค�าชี้น�าที่ดีจากบุคคลภายในครอบครัว กลับกันถ้าคนที่มีผลต่อพวกเขา
ไม่สามารถให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้องกับเขาได้ สักวันจะเดินเข้าหาสิ่งไม่ดีในภายหน้า ดังนั้น
หากเราทุกคนมีการวางแผนชีวิตที่ดี ท�าให้เขามีเกราะปกป้องความชั่วร้ายจากสิ่งเหล่านี้
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  TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธาน  
ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง จึงทรงก่อตั้งโครงการข้ึนเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม พ. ศ. 2545 โดยมีพระประสงค์ในการมุ่งเน้นและรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก 
คือวัยรุ่นและเยาวชนที่มีอายุในช่วงประมาณ 6 - 24 ปี เป็นช่วงวัยที่เสี่ยงที่อาจจะเดินทางผิด 
ซึ่งทางเรา “ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา” ได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการดูแลส่งเสริมภูมิคุ้มกันเชิญชวนกลุ่มเด็กนักเรียนมาเป็นแกนน�า ได้เข้าร่วมแข่งขัน 
ในระดับภาคใต้และระดับประเทศในการแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ของทุกปี 
นอกจากนี้ยังมีการขยายผลส่งต่อให้กับกลุ่มภาคีเครือข่ายเพ่ือเสริมสร้างจ�านวนสมาชิก
ของคนทูบีที่มีคุณภาพ
 โครงการ TO BE NUMBER ONE เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอย่างพวกเรา 
ได้แสดงความสามารถและท�ากิจกรรมร่วมกันหลากหลาย การท�างานส่วนรวมในหมู่คณะ
ที่มีความแตกต่าง จึงท�าให้รู้จักค�าว่า มิตรภาพ มากยิ่งข้ึน นอกจากนี้เด็กและเยาวชน
สามารถมีจุดยืนที่ชัดเจนภายในสังคม เลือกที่จะเปิดโอกาสให้ “ตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน ท�าให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์หลายอย่าง” 
เพื่อน�าไปปรับใช้ในชีวิตจริงที่ก�าลังเริ่มต้นในมหาวิทยาลัย รุ่นพ่ีทูบีของพวกเราได้รับจาก
การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน อาทิ (เข้าร่วมแข่งขันชมรมฯ ระดับประเทศ, ประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ซึ่งพวกเขามีโครงการเป็นสิ่งหนุนน�าในการเข้ารับ
การศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
 เมื่อต้นปีที่ผ่านมาพวกเราได้เข้าเป็นส่วนหน่ึงในการท�างานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
เป็นครั้งแรก เนื่องจากรุ่นพี่แกนน�าเดิมต้องวุ่นวายเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
ทางโรงเรียนจึงได้คัดเลือกคณะท�างานใหม่เพื่อสืบสานเจตนารมณ์จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมน�าเสนอผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันซึ่งเพื่อนท้ัง 4 คนได้รับหน้าที่เป็นตัวแทน 
ในการน�าเสนอ ส่วนดิฉันซึ่งไม่ถนัดในด้านนี้แต่ด้วยก�าลังใจและแรงผลักดันจากรุ่นพี่ จึงได้
รับหน้าที่ในการท�าสไลด์เพื่อประกอบการน�าเสนอ แม้ว่าหน้าที่น้ีไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้า
แต่ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆ ท่ีมีความส�าคัญในการขับเคลื่อนของโรงเรียนสู่
เป้าหมาย อีกอย่างหนึ่งที่ท�าให้ดิฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเอง คือ มีความกล้าหาญที่จะแสดง
ความสามารถและเปิดโอกาสให้แก่ตัวเองแม้จะไม่เป็นตามสิ่งที่ตัวเองก�าหนดไว้ แต่สิ่งหนึ่ง
ที่ได้รับคือการก้าวข้ามผ่านความกลัวที่มีอยู่ในใจของตัวเองและประสบการณ์ที่สามารถ 
น�าไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 
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 หากกล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อชมรม TO BE NUMBER ONE เปรียบเสมือนหนังสือ
เล่มใหม่ที่ต้องศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่หน้าปกจนถึงหน้าสุดท้าย ย้อนกลับไปตอนที่ดิฉันได้ก้าว
เข้าสู่รั้วโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ซึ่งชมรมทูบีนัมเบอร์วันเป็นกิจกรรม
อย่างหน่ึงที่ทางโรงเรียนให้ความส�าคัญ ดิฉันรับรู้ถึงความพยายามของรุ่นพี่ที่ร่วมกัน
พัฒนาและท�างานกันอย่างเต็มที่ จึงเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดของเพื่อนและดิฉัน 
ในการร่วมมือกันสานต่อชมรมทูบีนัมเบอร์วันให้ไปสู่ความส�าเร็จ นอกจากนี้สิ่งท่ีส�าคัญอีก
อย่างคือคุณครูผู้อยู่เบ้ืองหลังในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตไปสู่ต้นไม้ใหญ่ที่สามารถ
แผ่กิ่งก้านสาขาเพื่อขยายผลไปสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจจนถึงทุกวันนี้
 ซึ่งในวาระครบรอบ 18 ปี TO BE NUMBER ONE ในปีนี้เป็นปีเดียวกับที่ดิฉันอายุ
ครบ 18 ปี ตลอดเวลาที่ดิฉันได้รู้จักโครงการ และก่อนที่จะมาท�าในหน้าที่แกนน�า ณ ตรงนี้
ดิฉันได้เห็นถึงการขยายตัวของโครงการท�าให้วัยรุ่นยุคใหม่หันมาสนใจในเรื่องท่ีสร้าง 
คุณประโยชน์ให้กับตนเอง ตลอดจนสร้างความดีต่อสังคมพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นต้นแบบ
ให้เด็กๆ ในยุคสมัยใหม่ได้ดีเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมที่ดียิ่งขึ้นไป 
 “การเรียนท�าให้คนมีงานท�าแต่ประสบการณ์ท�าให้คนท�างานเป็น” ประโยคนี้เป็น
ความจริงเลยทีเดียว เพราะประสบการณ์หลายอย่างท่ีคอยสอนดิฉันคือมาจากการท�างานใน
หน้าที่นี้ เพราะ TO BE NUMBER ONE สอนให้เราได้อะไรหลายอย่างมากมาย บางท ี
ในคนวัยเดียวกันคงมีศักยภาพที่ต่างกันถ้าไม่ได้มาลองท�างานในตรงน้ีคงไม่ได้เรียนรู้การผิดพลาด 
คงจะเป็นคนที่ได้แต่ท�างานแต่คงไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ต่างกันหากเราได้เรียนรู ้ 
ที่จะผิดพลาด ลองล้มบ้างบางคร้ังก็มีอุปสรรคมาทดสอบให้เราได้ลองเผชิญข้ามผ่านปัญหา 
ให้เราได้เป็นนักแก้ปัญหาได้ดีขึ้นในตอนนี้ทักษะการแก้ปัญหาล้วนเป็นส่วนส�าคัญในการท�างาน
ในยุคนี้เพื่อรับมือกับสิ่งใหม่ที่ก�าลังจะตามมาในอีก 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้า
 ดังนั้นการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการท�างานในยุคดิจิทัลต้องการฝีมือคน 
ที่มีประสิทธิภาพมากพอเพราะต่อไปการแข่งขันกันในสังคมคงจะเป็นเรื่องที่ธรรมดา 
หากเราเลือกที่จะหยุดพัฒนาทักษะของตนเองก็เหมือนเราก�าลังเดินถอยหลังกลับไป  
ขณะที่ผู้คนอีกมากมายก�าลังอัพเดททักษะความสามารถ เปรียบเหมือน ios ที่หยุดอัพเดท
และรอการปิดตัวลง 
 จะดีกว่าไหมถ้าเราจะอัพเดทตัวเราเองอยู่เรื่อยๆ และสามารถจะปรับตัวได้ในทุก
สถานการณ์ สุดท้ายน้ีขอให้โครงการท่ีดีน้ีอยู่คู ่กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อไปเพ่ือเป็นตัว 
ที่คอยช้ีน�าให้คนเดินตามเส้นทางที่จะไปท�าเพื่อความฝันเพื่อความเป็นหนึ่ง ด้วยสองมือ 
และด้วยหัวใจ เพราะชีวิตเรายังคงมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้เราได้ไปลองท�าตาม 
ความฝัน ในแต่ละเส้นทางของแต่ละคน เพื่ออยากเป็นใครสักคนในสังคมให้เขาได้จดจ�า 
ในความสามารถของเรา ที่มีความฝันมันคงไม่ยากเกินที่เราจะเดินไปตามทางของเรานั้น
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ผู้เขียน
นายวีรยุทธ อัครผล 

รองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	นับว่าเป็นโครงการดีๆ	ที่ช่วยเหลือเยาวชนและ
วัยรุ่นให้มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง	มีเกราะป้องกันภัยยาเสพติด	เพราะปัญหายาเสพติด
ในปัจจุบัน	 เป็นปัญหาระดับชาติที่สร้างปัญหาให้กับสังคมมาอย่างยาวนาน	 โดยจ�านวนผู้เสพ
มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	นอกจากนี้ยังแพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มเยาวชน
และวัยรุ ่น	 ซึ่งล้วนเป็นก�าลังส�าคัญท่ีจะเติบโตไปพัฒนาประเทศชาติในภายภาคหน้า 
ให้เจริญรุ่งเรือง	 แต่อนาคตของชาติกลับต้องหยุดชะงักพร้อมกับอนาคตของกลุ่มเยาวชน
และวัยรุ่นเหล่านี้	 เพราะพิษภัยจากยาเสพติด	 การแก้ไขและป้องกันภัยยาเสพติดจึงไม่ใช่
หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง	 แต่ทุกคนควรได้รับความรู้ความเข้าใจ	 เพ่ือช่วยเหลือ
สอดส่องดูแลเยาวชนและวัยรุ่นให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด	
	 ยาเสพติดสร้างโทษมหันต์ต่อผู้เสพ	 ครอบครัว	 สังคม	 และประเทศชาติ	 ภัยร้าย
จากสารเสพติดที่ผู้เสพให้นิยามว่าคือ	“ยาแห่งความสุข”	ยาเสพติด	คือ	สารเคมีหรือวัตถุ
ชนิดต่างๆ	ที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นการรับประทาน	ดม	ฉีด	สูบ	หรือด้วยวิธีใดๆ	
แล้วก็ตามจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพ	 โดยผู้เสพจะรู้สึกมึนเมา	 เพราะภายใน
สารเสพติดล้วนมีสารกล่อมประสาท	 เมื่อร่างกายรับสารเหล่านี้ในจ�านวนมากและต่อเนื่อง
ยาวนานจะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ	 บางรายถึงข้ันประสาทหลอน	 สร้างปัญหา 
แก่สังคม	 เช่น	 เมายาท�าร้ายผู้อื่น	 หรือบางรายที่เสพยาเป็นเวลานานจะมีอาการต้องการ
สารเสพติดในจ�านวนมากข้ึน	 จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาข่มขู ่	 ลักทรัพย์	 หรือท�าร้าย	 
คนในครอบครัวของผู ้ เสพเอง	 หรือบุคคลอื่นท่ีโชคร้ายตกเป็นเหยื่อของผู ้เสพยา	 
เพื่อต้องการรีดไถเงินหรือลักทรัพย์น�าเงินไปซื้อยาเสพติดมาเสพ	ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้น
ในสังคมอยู่บ่อยครั้ง	 โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้เสพมักเป็นกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นท่ีมีความอยากรู้
อยากลองตามพัฒนาการของวัยตนเอง	 เมื่อกลุ ่มเยาวชนและวัยรุ ่นเหล่านี้อาศัยอยู ่ 
ในส่ิงแวดล้อมที่เป็นแหล่งมั่วสุมสารเสพติด	 ก็หลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะได้ล้ิมลองสารเสพติด	 
บางรายเกิดจากเพื่อนฝูงชักจูง	 ยุยง	 ข่มขู่	 หรือบางรายเกิดจากการลอกเลียนแบบผู้ใหญ่ 
ที่เสพยา	 ด้วยเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมาย	 
จึงท�าให้เกิดความเครียด	และเมื่อไม่มีใครเป็นที่พึ่งพาหรือคอยให้ค�าปรึกษา	กลุ่มเยาวชน
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และวัยรุ ่นเหล่านี้ก็จะหาทางพ้นทุกข์	 โดยการเลือกเสพความสุขจากสารเสพติดแทน	 
ดังนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ควรเริ่มแก้ตั้งแต่การจัดการปัญหาชีวิตของเยาวชน 
และวัยรุ่น	 โดยสร้างทางเลือกและโอกาสท่ีดีให้เขาได้เลือกใช้แก้ไขปัญหาชีวิตของตน	 
แทนการใช้ยาเสพติดแก้ไขปัญหาชีวิต
	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 พระองค์ทรงก่อต้ังขึ้น 
เม่ือวันที่	 15	 กรกฎาคม	พุทธศักราช	 2545	 ด้วยทรงเล็งเห็นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา
ระดับชาติที่ต้องเร่งป้องกันและแก้ไข	 จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการ	 
TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้มี
ระบบแบบแผนที่ดีตลอดจนมีประสิทธิภาพ	 โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน	
ในการมอบความรู้	 ความเข้าใจ	 ต่อการเอาชนะภัยยาเสพติดที่ระบาดมาอย่างยาวนาน	 
โดยทรงเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนและวัยรุ่น	 ซึ่งเป็นวัยท่ียังขาดการเรียนรู้และการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจของตนเอง	 จึงม ี
พระประสงค์มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก	คือ	เยาวชนและวัยรุ่น	อายุ	6	-	24	ปี	เพราะเป็นวัย
ที่เสี่ยงต่อการตกเป็น	 “เหยื่อ”	 ถูกชักจูงเข้าสู่วงจรยาเสพติด	 โดยกลวิธีการสร้างกระแส
แสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด	คือ	การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้กับเยาวชนในโรงเรียน	และชุมชน	เพราะโรงเรียนและชุมชน	คือ	แหล่งที่มีความใกล้ชิด
เยาวชนและวัยรุ่น	 จึงเป็นท่ีพึ่งพาให้กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นเหล่าน้ีไม่ให้หลงผิดกลายเป็น
เหยื่อเช่นเดิม
		 “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	จากค�าขวัญของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
แสดงจุดยืนให้กับเยาวชนและวัยรุ่นทุกคนให้ตระหนักรู้	 และยั้งคิดได้ว่าตนเองสามารถ
เป็นที่ประจักษ์	หรือเป็นที่โดดเด่นได้	โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด	เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ใน
ตนเอง	 หากค้นพบสิ่งท่ีตนเองชื่นชอบ	 สนใจและมีความถนัด	 ก็สามารถฝึกฝนจนประสบ
ความส�าเร็จได้	 ทางโครงการจึงมีกิจกรรมการสร้างชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ในสถานศึกษา	 สถานประกอบการ	 และชุมชน	 โดยชมรมในสถานศึกษา	 สมาชิก	 ได้แก่	
นักเรียน	นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ	ชมรมในสถานประกอบการ	สมาชิก	ได้แก่	พนักงาน	
ลูกจ้างในสถานประกอบการนั้นๆ	ชมรมในชุมชน	สมาชิก	ได้แก่	เด็กและเยาวชนตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปในชุมชนนั้นๆ	 นอกจากนี้ยังมีชมรมในสถานพินิจและคุ ้มครองเด็ก 
และเยาวชน	 สมาชิก	 ได้แก่	 เยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกนั้น	 ชมรมในเรือนจ�า 
และทัณฑสถาน	สมาชิก	 ได้แก่	ผู้ต้องขังในเรือนจ�าและทัณฑสถานนั้น	ชมรมในส�านักงาน
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คุมประพฤติ	 สมาชิกได้แก่	 ผู้กระท�าความผิดในส�านักงานคุมประพฤตินั้น	 ชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 สามารถสร้างเครือข่ายช่วยเหลือดูแลกันได้ในทุกสถานที่	 และที่ส�าคัญ 
เป็นชมรมที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกเพศ	 ทุกวัย	 เพื่อรวบรวมคนดี	 คนเก่งและคนที่มี
อุดมการณ์ท่ีช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ	 ให้กับเยาวชนและวัยรุ่นได้ปฏิบัติในช่วงเวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์	มีความรู้	ความเข้าใจ	ห่างไกลจากยาเสพติด
	 โดยชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ได้สร้างสรรค์กิจกรรมตามยุทธศาสตร์หลัก	 
3	ยุทธศาสตร์ของโครงการ	ดังนี้	ยุทธศาสตร์ที่	1	คือ	การสร้างกระแส	เพื่อสร้างความสนใจ
ชักจูงเยาวชนและวัยรุ่นเข้าร่วมชมรมท�ากิจกรรมดีๆ	เช่น	เล่นดนตรี	ร้องเพลง	เต้น	เล่นกีฬา 
และมีการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ	 เช่น	 ประกวดผลงานโครงการ	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ระดับจังหวัด	ระดับภูมิภาค	และระดับประเทศ	การจัดประกวด
กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนา	 EQ	 ส�าหรับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น	 นอกจากนี้ยังสร้างบุคคล
ต้นแบบให้แก่เยาวชนและวัยรุ่น	 โดยการจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 (TO	 BE	 NUMBER	ONE	 IDOL)	 เพ่ือให้เยาวชนสามารถแสดงจุดเด่น 
ของตนเองให้สังคมยอมรับและชื่นชมได้	และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง	เพื่อพัฒนา
ตนเองให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามค�าขวัญของโครงการ	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 คือ	 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต	เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	ป้องกันภัยยาเสพติด	โดยมีการจัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาแกนน�าอาสาสมัคร	TO	BE	NUMBER	ONE	การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา
สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 สู่ความเป็นหนึ่ง	 และการจัดต้ังศูนย์เพ่ือนใจ	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	ที่ครอบคลุมทั้งในสถานศึกษา	สถานประกอบการ	สถานพินิจและเรือนจ�า	
ทัณฑสถาน	 โดยการด�าเนินงานเน้นการช่วยเหลือดูแลสมาชิกภายใต้แนวคิด	 “ปรับทุกข	์
สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ”	 โดยให้เพื่อนช่วยเพื่อน	คอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	
เพื่อให้สมาชิกพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งห่างไกลจากภัยยาเสพติด	 นอกจากนี้ 
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่หลงผิดติดยาเสพติดได้รับโอกาสแก้ไขตนเอง	 โดยได้รับการบ�าบัดรักษา
และฟื้นฟูจิตใจให้เข้มแข็ง	 สร้างวิชาชีพให้สามารถกลับมาด�ารงชีวิตปกติในสังคมได้อย่างมี
ความสุขภายใต้โครงการ	“ใครติดยายกมือขึ้น”	ยุทธศาสตร์ที่	3	การสร้างและพัฒนาเครือข่าย	
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยมุ่งพัฒนาความรู้และศักยภาพของสมาชิก	 
ผู้ปฏิบัติงาน	 และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่ายผ่านการประกวด
ผลงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ระดับจังหวัด	ระดับภูมิภาค	และระดับประเทศ	
เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์	กิจกรรมดีๆ	และมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน	
เพ่ือรวมกลุ่มสร้างคุณประโยชน์ท่ีดีแก่สังคมด้วยการช่วยเหลือดูแลเยาวชนและวัยรุ่น 
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เหล่าต้นกล้าพันธุ์ใหม่ที่ต้องคอยประคับประคองช่วยเหลือจนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆ	
ได้ด้วยดี
	 ตลอดระยะเวลา	18	ปี	นับตั้งแต่ปีที่ได้ก่อตั้งโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มา	
โครงการนี้ได้ช่วยอนาคตของชาติ	 อนาคตของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง	 ผลที่ได้จากการ
ด�าเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ผ่านมา	พบว่ามีเยาวชนและวัยรุ่นเข้าร่วม
เป็นสมาชิกอย่างต่อเนื่อง	กลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นเติบโตและมีการเรียนรู้ที่ดี	มีสติ	รอบคอบ	
และสามารถแยกแยะสิ่งท่ีดีและไม่ดีได้	 ตลอดจนมีการค้นพบจุดเด่นจุดดีของตนเอง	 
และพัฒนาฝึกฝนจนเป็นที่ยอมรับของสังคมได้เป็นอย่างดี	 ผ่านโครงการประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	(TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL)	ที่เข้าสู่รุ่นที่	10	
ในปัจจุบัน	ซึ่งได้สร้างเยาวชนต้นแบบเหล่านี้	ให้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น
ได้ประพฤติปฏิบัติตามค้นหาจุดเด่นของตนเอง	 เพื่อเป็นท่ียอมรับของสังคม	 โดยไม่พึ่งพา
ยาเสพติด	 อีกทั้งยังมอบโอกาสและอนาคตใหม่ให้กับเยาวชนและวัยรุ่นท่ีหลงผิดไปกับ 
ยาเสพติด	 ได้มีโอกาสกลับตัวใหม่	 โดยได้รับการบ�าบัดร่างกายและจิตใจ	 พร้อมทั้งมอบ
วิชาชีพให้เพื่อประกอบเลี้ยงชีพตน	 ซึ่งช่วยลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ	 ได้เป็นอย่างด	ี 
ส่วนกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นที่หลงผิดก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระ
ของคนในสังคม	จึงนับว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นสิ่งดีๆ	ที่อยู่ช่วยเหลือสังคม
มา	 18	 ปีแล้ว	 ด้วยนับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ท่ีทรงห่วงใยประชาชน	 และเยาวชนวัยรุ่นท่ีเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ
ของยาเสพติด	 จึงทรงพระราชทานโครงการนี้ช่วยเหลือ	 และยังทรงทุ่มเทพระวรกาย	 
เป็นองค์ประธานเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับประชาชน	ทรงช่วยเหลือพระราชทาน 
ค�าปรึกษาแก้ไขปัญหาต่างๆ	ของสังคม	ให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยต่อการ
ใช้ชีวิตในทุกย่างก้าว	
	 	TO	BE	NUMBER	ONE	นับว่าเป็นโครงการที่สร้างเยาวชนและวัยรุ่นตระหนักรู้ได้
ว่า	 เราทุกคนสามารถเป็นหนึ่งได้ด้วยตนเอง	 ยาเสพติดจะไม่ใช่สิ่งที่สร้างความสุขอย่างที่ 
ผู้เสพนิยามไว้อีกต่อไป	 เพราะยาเสพติดเป็นเพียงอบายมุขท่ีสร้างความทุกข์ให้กับตัวเรา	 
คนในครอบครัว	 ตลอดจนคนในสังคม	 ความสามารถ	 ความใฝ่ฝัน	 ความดี	 ความมุ่งมั่น 
ที่จะสร้างสรรค์ส่ิงที่ดีให้กับตนเองและสังคมต่างหากคือความสุขท่ีแท้จริง	 สุขในการเป็นผู้ให	้
และสุขในการเป็นผู้รับ	 ดังนั้นปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ	 
ในปัจจุบัน	 จะลดน้อยลงไปเรื่อยได้ๆ	 หากทุกคน	 ทุกฝ่าย	 ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ 
และเอกชน	 โรงเรียน	 ชุมชน	 ช่วยเหลือดูแลสอดส่องต้นกล้าของชาติให้เติบโตเป็นคนดี 
ของสังคม	เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
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ผู้เขียน
นายประเสริฐ จันทร์ทองสุข 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สิบแปดปี ทูบีนัมเบอร์วัน
สร้างคุณค่าสารพัน มั่นวิถี

ประสบการณ์ หลายหลาก ล้วนมากมี
จึงไมตรี มากสหาย สายสัมพันธ์

  ผมเคยสงสัยว่า โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
นั้น มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด จะสามารถพัฒนาเยาวชนของประเทศชาติได้อย่างไร และอะไรคือ
จุดมุ่งหมายสูงสุดของโครงการนี้ จวบจนระยะเวลา 18 ปี ที่ครบรอบการก่อต้ังโครงการ  
ซึ่งเป็นโครงการที่มอบสิ่งดีๆ ให้แก่ผมและสมาชิกทุกคน กระทั่งท�าให้ผมได้ตระหนักว่า  
ในอดีตและปัจจุบันของสังคมไทย วัยรุ่นไทยมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงเป็นเหตุผล
ท่ีท�าให้เกิดโครงการทูบีนัมเบอร์วันขึ้น โครงการนี้เปรียบเสมือนครอบครัวหนึ่งที่อบอุ่นมาก
ส�าหรับผม และได้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดีๆ ในชีวิตผม
 เมื่อผมอายุ 16 ปี ในขณะนั้น ผมศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียน
แห่งหนึ่งในอ�าเภอกระทุ่มแบน ในตอนนั้นผมเป็นเด็กใหม่ที่ไม่รู ้อะไรเลยครับ มีเพ่ือน 
เป็นเพื่อนกลุ่มเล็กๆ เพื่อนของผมคนหนึ่งได้สนิทกับคุณครูท่านหนึ่งมาก เพราะด้วยความ
ที่เพื่อนคนนั้นเรียนมาตั้งแต่ชั้น ม.1 เพื่อนของผมคนนั้นก็ได้มาบอกผมและเพื่อนคนอื่นว่า 
แกๆ ไปช่วยเราพูดน�าเสนองานหน่อย พูดด้วยน�้าเสียงที่อ้อนวอน ในใจผมก็คิดว่า  
เพื่อนต้องมาหลอกให้ผมไปท�างานอะไรแน่ๆ เลย แต่ด้วยความที่รักเพื่อน ผมและเพื่อน
ก็ได้ตอบตกลงไป จนกระทั่งวันหนึ่ง คุณครูท่านนั้นได้เรียกพวกผมเข้าไปพบ เพื่อพูดคุยถึง
เรื่องงานที่เราจะน�าเสนอกัน และด้วยความอยากรู้ว่างานที่ว่านั้นคืองานอะไร ผมก็ได้เอ่ย
ปากถาม เมื่อคุณครูได้ตอบมา ผมถึงกับอึ้งและตื้นตันใจมาก จนบอกไม่ถูก เพราะคุณครูได้
บอกว่า งานที่จะมอบหมายให้พวกเราไปท�านั้น คืองานน�าเสนอของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
ของโรงเรียนเรา งานนี้พวกเราจะได้ไปเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมฯ อีกด้วยนะ ผมและ
เพื่อนจึงมั่นใจและต้ังใจฝึกฝนเรียนรู้ เพราะคร้ังหน่ึงในชีวิต ผมไม่คิดท่ีจะได้มีโอกาสดีๆ 
แบบนี้อีกแล้ว คงมีแค่โอกาสนี้โอกาสเดียวที่จะได้ใกล้ชิดทูลกระหม่อมฯ ซึ่งเป็นความฝันที่
ผมใฝ่ฝันมานานแสนนาน แต่แล้วผมก็ได้อึ้งและตกใจอีกครั้ง เมื่อคุณครูได้ถือกระดาษ 
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ที่มีแต่ข้อความเต็มหน้ากระดาษประมาณ 5 แผ่นมาให้ผมและเพื่อนๆ คุณครูได้บอกว่า 
พวกเราเอาบทไปจ�ามาให้ได้นะ พวกผมเลยไม่รีรอที่จะโต้แย้งคุณครูไปทันทีว่า โห  
เยอะขนาดนี้พวกผมจะจ�าได้ไหมครับคุณครู คุณครูก็ได้ตอบกลับมาว่า พวกเธอลองท�าดู
แล้วหรือยัง ไม่มีอะไรที่พวกเธอจะท�าไม่ได้ ขอแค่พยายามเข้าไว้ เพราะความพยายามคือ
หัวใจของความส�าเร็จ และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกมากมาย
  ก่อนที่ผมจะได้มีโอกาสเข้ามาในครอบครัวทูบีนัมเบอร์วัน ผมขอบอกก่อนนะครับว่า 
ผมเป็นเด็กที่ไม่มีอะไรเลย เป็นเด็กฐานะยากจนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ ไม่เคยมีเวทีที่ท�าให้
ผมได้กล้าแสดงออก และหลังจากที่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันแล้ว 
ผมก็ได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพตัวเอง จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผม 
นั่นคือ ผมได้เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน�า ซ่ึงท�าให้คนๆ หนึ่งที ่
ไม่กล้าแสดงออก และไม่มีมนุษยสัมพันธ์มาก ได้เปลี่ยนเป็นคนละคน ซึ่งในค่ายนี้ ท�าให้ผม
มีเพื่อนมากมายจากหลากหลายโรงเรียน ได้แชร์ประสบการณ์กัน ผมก็ได้แชร์ประสบการณ์
จริงในชีวิตของผมว่า สภาพแวดล้อมรอบๆ บ้านของผม รายล้อมไปด้วยอบายมุขและ 
สิ่งเสพติดมากมาย และหนึ่งในนั้นครอบครัวของผมก็ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการเสพยาเสพติด 
ผมสงสัยมาตั้งแต่เด็กว่า เสพยาเสพติดมันดีตรงไหน มันได้อะไร ท�าไมคนที่เรารักถึงต้องไป
พึ่งพาสิ่งเหล่าน้ี ท�าไมต้องเอาความสุขของครอบครัวไปแลกกับสิ่งเหล่านี้ เพราะจากท่ีผม
สังเกตมาตั้งแต่เด็ก ผมยังหาข้อดีของยาเสพติดไม่เจอเลย พอเสพแล้วก็มีแต่การใช้ 
ความรุนแรงเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท�าลายข้าวของ และสิ่งที่ผมตกใจมากที่สุด คือผมเห็น
คนในครอบครัว เผาบ้านตัวเอง จนท�าให้ผมและย่าของผมต้องมานั่งเสียน�้าตา ซึ่งผมก็ท�า
อะไรไม่ได้ ได้แต่ดูสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นบทเรียน ผมคิดแค่ว่า ผมต้องตั้งใจเรียน หางานท�าเพื่อที่
จะกลับมาดูแลครอบครัว อยากให้ครอบครัวของผมเจอความรักท่ีเป็นความรักจากคน 
ในครอบครัวอย่างแท้จริง ผมมองสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตของผม ผมได้
ปฏิญาณกับตนเองว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมจะไม่ไปยุ่งกับยาเสพติดเด็ดขาด และจุดๆ นี้
เองท�าให้ผมมีจุดยืนในตัวเองมากขึ้น เมื่อเพื่อนของผมได้ฟังสิ่งที่ผมเล่ามาแล้ว เพื่อนก็ได้
เข้ามากอดผมและให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน หลังจากนั้น ผมและเพื่อนคนนี้ก็ได้เป็นเพื่อนที่
สนิทกันมาก จนท�าให้ผมได้อีกหนึ่งมิตรภาพที่ดีจากค่ายนี้ เมื่อถึงเวลาแสดงละคร ผมและ
เพื่อนก็ได้แสดงละครกันอย่างเต็มที่ จนสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพ่ือนคนอื่นๆ นอกจาก 
จะได้มิตรภาพและความสนุกสนานจากค่ายนี้แล้ว แน่นอนอีกหนึ่งส่ิงท่ีเราจะได้คือความรู้
และทักษะการใช้ชีวิตอีกด้วย 
  หลังจากการเข้าค่ายลุล่วงไป ผมก็ได้กลับมาท�าหน้าที่ของตนเองต่อ นั่นคือการฝึก
ซ้อมการน�าเสนอผลการด�าเนินงานของชมรม ณ เวลานั้นมีผู้คนถามมากมายว่าเหนื่อย 
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และท้อบ้างไหม ไหนจะเรื่องการฝึกซ้อม ไหนจะเรื่องเรียน ผมก็ได้ตอบกลับไปว่า มีบ้าง
ครับ แต่ผมจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด ผมคิดแค่อย่างเดียวว่า ผมจะท�าหน้าที่ให้ดีท่ีสุด เท่าที่
คนๆ หนึ่งจะท�าได้ และผมได้วางแผนการใช้ชีวิตของตัวเอง แบ่งเวลาให้เหมาะสม เพื่อที่จะ
ได้ไม่มีผลกระทบกับหน้าท่ีอื่นๆ ของเรา เมื่องานมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน
ใกล้เข้ามาถึง ผมได้ฝึกซ้อมและเตรียมการอย่างหนักมาก เพราะเราได้แบกความหวังและ
ชื่อเสียงของโรงเรียนไว้ เมื่อความกดดันเริ่มเข้ามามากขึ้น ผมและเพื่อนก็ร้องไห้กันออกมา 
แต่ก็ยังซ้อมพูดกันทั้งน�้าตา เพื่อนบางคนอยากยอมแพ้ แต่ผมก็บอกเพื่อนๆ ร่วมงานเสมอ
ว่า เรามาถึงจุดๆ นี้ เขาเลือกเราแล้ว สิ่งดีๆ เหล่านี้ไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาหาเราได้ง่ายๆ 
เลยนะ ขอให้เราสู้ แล้วผมก็เปิดเพลงที่เราได้เต้นกันในค่ายให้เพื่อนๆ ฟัง เพลงนั้นก็คือ 
เพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝัน ที่องค์ประธานของเราได้ขับร้องไว้ ผมอยากให้ทุกคนที่อ่านเรียงความ
ฉบับนี้มองว่า ไม่มีอะไรที่เราท�าไม่ได้ ขอให้เราแค่กล้าท่ีจะเร่ิมท�า มั่นใจในตนเองเข้าไว้  
สักวันความฝันที่เราตั้งไว้ก็จะมาถึง ขอแค่อดทน อาจจะช้าหรือเร็วก็ตาม แต่รับรองว่า  
คุ้มกับการรอคอยอย่างแน่นอน และเมื่อผมได้พูดปลอบใจและให้ก�าลังใจเพื่อนไป พวกเรา
ก็ได้สู้และฝึกซ้อมกันต่อไป จนเห็นพัฒนาการของพวกเราได้อย่างชัดเจน เมื่อพวกเรา
สามารถพูดบทน�าเสนอได้ทั้งหมด
  และแล้ววันมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันก็มาถึง คิวการน�าเสนอของ
โรงเรียนผมต้องน�าเสนอวันแรก เมื่อถึงคิวของโรงเรียนผม ยังไม่ทันได้เร่ิมการประกวด  
ผมถึงกับตกใจมาก เมื่อฉากท่ีพวกผมเตรียมมาก็ได ้มีป ัญหา นั่นคือขาตั้งฉากหัก  
และต้องใช้คนจ�านวนมากในการถือฉาก แต่โรงเรียนผมก็มีคนไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็น 
โรงเรียนเล็กๆ จนเพ่ือนๆ โรงเรียนอื่นที่อยู่ในห้องประกวดได้เข้ามาช่วย สิ่งนั้นท�าให้ผม
ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก นี่แหละคือมิตรภาพที่ดีที่ชาวทูบีนัมเบอร์วันมีให้กันและกัน  
หลังจากนั้น ผมและเพื่อนๆ ก็ได้เริ่มน�าเสนอผลงานให้ท่านคณะกรรมการฟังอย่างสนุกสนาน 
เมื่อน�าเสนอเสร็จก็ได้รับเสียงปรบมือและเสียงชื่นชมมากมาย มันก็ท�าให้ผมมีแรงผลักดัน 
ที่จะท�าโครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อไป และวันที่ผมใฝ่ฝันก็มาถึง นั่นคือวันสุดท้ายของงาน 
ที่องค์ประธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมา 
เยี่ยมสมาชิกและให้ก�าลังใจ ผมไม่รอช้าท่ีจะเก็บภาพความประทับใจนั้นไว้ในความทรงจ�า 
ของผม เมื่อพระองค์ท่านเดินมาที่บูทของโรงเรียนผม ผมได้เข้าใกล้พระองค์ท่านอย่าง 
ใกล้ชิดมาก และท่านก็มองผมและยิ้มแย้มให้ ซึ่งตอนนั้นเป็นวินาทีที่ผมตื้นตันใจอย่างบอก
ไม่ถูก ท่านทรงพระสิริโฉมสง่างามและงดงามมาก เมื่อถึงเวลาประกาศผลการประกวด  
ผมก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่ได้รู้ว่า โรงเรียนผมไม่ได้รับรางวัล แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผมคิดว่า
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ความส�าเร็จของเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผลรางวัล มันขึ้นอยู่กับว่า ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราท�าสิ่งนั้น 
ได้ส�าเร็จแล้วหรือไม่ เพราะความส�าเร็จจริงๆ นั้น ไม่ได้อยู่ท่ีรางวัล แต่อยู่ท่ีผลลัพธ ์
ของสิ่งที่เราท�านั้นมันส�าเร็จเเล้วหรือยัง และนี่แหละคือความส�าเร็จอย่างแท้จริง
  ความส�าเร็จที่ผมได้ท�าในครั้งนี้ ส่งผลให้ผมได้รับแต่งต้ังให้เป็นเลขานุการชมรม 
ในปีถัดมา ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่ไม่ใหญ่มาก แต่ผมก็เต็มใจที่จะท�าต่อไป ได้สานต่อพระปณิธาน
ขององค์ประธาน เมื่อพูดถึงสิ่งดีๆ ท่ีได้รับจากโครงการทูบีนัมเบอร์วันนั้น ภายใน 
เรียงความฉบับนี้ ผมคงเล่าได้ไม่หมด ผมจึงขอยกตัวอย่าง เช่น ผมได้รับประสบการณ์ต่างๆ 
มากมาย ไม่ว่าจะทั้งงานบริหาร งานจัดดอกไม้ผูกผ้า งานออกแบบ งานพิธีกร ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ท�าให้ผมได้มีอาชีพท�าถึงตอนน้ี สามารถหาเงินส่งตัวเองเรียน มีเงินโดยไม่ต้องพึ่งพาใคร 
จนเป็นที่ภาคภูมิใจของตัวเอง โรงเรียน และครอบครัว เมื่อผมเรียนจบชั้น ม.6 ผมก็ได้ใช้
ผลงานและสิ่งที่ผมได้ท�าในโครงการนี้ ไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
จนท�าให้ผมมีที่เรียนตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ผมสัญญาครับ ว่าผมจะเป็นเด็กดีที่พร้อม 
จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และจะขอเก็บภาพความประทับใจและความทรงจ�าที่ดี 
ที่ได้รับจากครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันไว้ไม่มีวันลืม แม้จะเป็นระยะเวลาไม่กี่ปี แต่เป็นช่วงเวลา
ที่ท�าให้ผมได้มีความสุขเป็นอย่างมาก
 ในวาระครบรอบ 18 ปี ทูบีนัมเบอร์วัน ผมต้องขอขอบคุณโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
ที่ท�าให้ผมและสมาชิกทุกคน มีอนาคตที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสามารถเป็นอนาคตที่ดี
ของชาติได้ อีกทั้งโครงการนี้ท�าให้เพื่อนของผมหลายๆ คนที่หลงทางผิด ได้กลับตัวกลับใจ 
และเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม ท�าให้ผมมีชีวิตท่ีดีในทุกวันนี้ ขอบคุณสายธารน�้าพระทัย 
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ท�าให้เกิดโครงการดีๆ 
แบบนี้ขึ้นมา และพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เยาวชนไทย ในด้านการทรงงาน 
และด้านอ่ืนๆ นับตั้งแต่ที่ท่านได้เริ่มโครงการมา จวบจนระยะเวลาครบ 18 ปี นับเป็น 
ระยะเวลาที่ยาวนาน พระองค์ท่านก็ยังสานต่ออย่างไม่เคยท้อถอย ผมจึงขอน�าแนวทาง 
ของพระองค์ท่านน�ามาใช้ในชีวิตของผม จะแน่วแน่ในการด�าเนินชีวิต ขยันหมั่นเพียร 
ฝึกฝนตัวเองให้ดีข้ึนอยู่เสมอ และจะถ่ายทอดประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้จากโครงการนี้ 
ให้แก่รุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้เป็นอนาคตของชาติที่ดีสืบไป
	 พระกรุณาธิคุณ	ทูลกระหม่อม
	 พระสรรค์พร้อม	ก่อองค์การ	สมานฉันท์
	 พระทรงก่อ	“ทูบีนัมเบอร์วัน”
	 สร้างภูมิกัน	เยาวชนไทย	ให้มั่นคง
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ผู้เขียน
นางสาวกชพร ภิลัยวรรณ์ 

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบ�บัด ชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทูบีในวันนั้นสู่ความฝันในวันนี้

	 ดิฉันชื่อ	 นางสาวกชพร	 ภิลัยวรรณ์	 ปัจจุบันศึกษาอยู ่ในระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	คณะเทคนิคการแพทย์	สาขากายภาพบ�าบัด	ชั้นปีที่	2	หากจะเล่า
ถึงความทรงจ�าเกี่ยวกับทูบีนัมเบอร์วัน	 คงเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันของเด็กน้อยบ้านๆ	
อย่างฉันคนนี้	 เป็นแรงผลักดันในทุกๆ	 วัน	 ที่ดิฉันท�าให้ดิฉันรู้ว่าในแต่ละวันดิฉันต้องท�า 
เพื่อใคร	 ท�าให้ชีวิตของดิฉันมีคุณค่าในช่วงที่ดิฉันสูญเสียบุคคลที่รักไปทั้งสองท่าน 
อย่างไม่มีวันหวนคืน	 ท�าให้ช่วงชีวิตมัธยมปลายของดิฉัน	 ณ	 เวลานั้นเป็นช่วงเวลา 
ที่ได้คิดทบทวน	 รู้จักพัฒนาตนเองมากข้ึน	 กล้าท่ีจะเติบโตและเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาศักยภาพ
ตนเองเสมอ	มีเป้าหมายในชีวิต	การได้รู้จักทูบีนัมเบอร์วันในวันนั้น	การได้เรียนที่โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิได้เปลี่ยนความคิดและการใช้ชีวิตของดิฉันไปมากมาย	 
หลายสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสอนให้ดิฉันรู้ว่าการศึกษาและการได้น�าความรู้ของตนเองไป
ต่อยอดให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรแบ่งปัน
	 แต่ทุกสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเสมอและกาลเวลาไม่เคยรอใคร	 ด้วยปัจจัย
หลายอย่างท่ีไม่พร้อมในการศึกษาต่อและมีปัญหาด้านการขาดทุนทรัพย์ในการเรียน
เนื่องจากไม่มีผู้ส่งเสียดิฉันเรียน	 ทุนจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่ออนาคตที่ดีของดิฉัน	
ตั้งแต่จ�าความได้คุณพ่อกับคุณแม่ของดิฉัน	 ได้หย่าร้างกันตั้งแต่ดิฉันยังเด็ก	 แต่คุณแม ่
ได้แต่งงานใหม่กับคุณพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นชาวต่างชาติ	 ชีวิตครอบครัวของดิฉันในตอนนั้น	 
มีความสุขและสมบูรณ์แบบมากที่สุด	 แต่ความสุขมักจะอยู่กับเราได้ไม่นาน	 ในช่วงที่ดิฉัน
อายุ	 15	 ปี	 คุณพ่อเลี้ยงได้ป่วยเป็นไข้เลือดออกและลื่นล้มในห้องน�้าท�าให้อาการของ 
คุณพ่อเลี้ยงทรุดโทรมลงมากขึ้น	 บวกกับเคยผ่าตัดกระดูกบริเวณเข่าด้วยโรคมะเร็ง 
ในกระดูก	 ท�าให้ร่างกายอ่อนแอมากขึ้น	 คุณหมอใช้เวลารักษาคุณพ่อประมาณ	 3	 เดือน	
สุดท้ายคุณพ่อก็จากเราไปอย่างสงบ	ณ	 ตอนนั้น	 ดิฉันกับคุณแม่เสียใจมาก	 เพราะขาด 
เสาหลักของบ้าน	 อีกทั้งยังต้องส่งดิฉันเรียนซึ่งต้องใช้เงินจ�านวนมาก	 คุณแม่ดิฉัน 
เป็นชาวนา	ท�าพืชสวน	และพืชไร่ท�าให้มีเงินไม่มากพอที่จะส่งฉันเรียนได้	แต่แม่พยายาม
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ท�างานหาเงินส่งให้ดิฉันทุกเดือน	คุณแม่บอกกับดิฉันเสมอว่า	“แม่ขอโทษนะลูก	ที่แม่ท�าให้
หนูสบายเหมือนตอนท่ีพ่อยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้”	 ดิฉันยังจ�าค�าพูดนี้ได้ดี	 ช่วงนั้นเป็นช่วง 
ปิดเทอมภาคเรียนท่ี	 1	 ของชั้นม.4	 ดิฉันอยากแบ่งเบาภาระคุณแม่โดยการไปท�างาน 
ที่บัวใหญ่	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งผู้ปกครองของเพื่อนดิฉันสงสารและเป็นช่วงที่ปิดเทอม
พอดี	 ดิฉันได้ท�างานรับจ้างล้างจาน	 เก็บกวาดบ้านและขายของช่วยทางร้าน	 โดยทุกวัน 
ช่วงที่ฉันท�างานดิฉันได้โทรพูดคุยกับคุณแม่ทุกวันและสัญญากับคุณแม่ว่าวันเกิดของแม	่
ดิฉันจะกลับไปกอดแม่	แต่ข่าวร้ายก็เกิดขึ้นกับแม่ของดิฉันในวันที่	10	ตุลาคม	2559	วันที่
ดิฉันจ�าขึ้นใจไม่เคยลืม	 วันท่ีฉันสอบได้ล�าดับที่	 1	 แต่ฉันไม่มีโอกาสได้บอกกับแม่	 คุณแม ่
ได้รับอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ล้มและเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ	 ดิฉันรู้เพียงแค่ว่าชีวิต
ของดิฉันได้สูญเสียบุคคลท่ีรักมากท่ีสุดไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ	 ดิฉันไม่มีโอกาสได้บอกลา
หรือตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองเลยในชีวิตของการเป็นลูกของท่าน	
	 เหตุการณ์ในครั้งนั้นท�าให้ชีวิตดิฉันเปลี่ยนแปลงไปมากมาย	 แต่ชีวิตของดิฉัน 
ต้องสู้ต่อไป	เวลาท�าให้รู้ดิฉันรู้ว่าดิฉันต้องสู้เพื่อคนข้างหลังไม่ใช่เพื่อคนข้างหน้า	ดิฉันได้รับ
ความเมตตาจากคุณครูในโรงเรียนโดยมอบทุนการศึกษาให้กับดิฉันสองท่าน	 ซึ่งจะจ่าย 
ค่าใช้จ่ายให้กับดิฉันทุกเดือนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เพราะดิฉันอาศัยอยู่กับ 
คุณตาและคุณยายซึ่งอายุท่านทั้งสองก็มากแล้ว	 ไม่สามารถส่งดิฉันเรียนได้	 เพราะไม่มีรายได้	
แต่ด้วยความที่ดิฉันตั้งใจเรียนมาตลอดและผลการเรียนดี	 มีพฤติกรรมเหมาะสม	 ท�าให้ 
ทางโรงเรียนมอบทุนการศึกษานักเรียนดีให้ดิฉันเรียนฟรีในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
และดิฉันยังได้รับทุนนักเรียนเพชรกาญจนาฯ	 ทุกๆ	 ภาคเรียนโดยการรักษาเกรดเฉลี่ย	 
ซึ่งเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินที่ดิฉันน�ามาใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	และใช้เป็น
ทุนการเรียนในช่วงทุกภาคเรียน	 อีกท้ังในช่วงปิดเทอมฉันจะไปสมัครท�างานทุกคร้ัง 
เพื่อเก็บเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองในภาคเรียนต่อไป	
	 นับได้ว่าช่วงชีวิตที่ผ่านมาได้เจอปัญหาและอุปสรรคมากมายท่ีต้องเดินก้าวผ่าน
ด้วยตนเอง	 และมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นส�าคัญ	 ชีวิตของดิฉันผ่านความล�าบากมานับครั้ง 
ไม่ถ้วน	แต่ดิฉันไม่เคยยอมแพ้ต่อปัญหาที่เข้ามาเลยสักครั้ง	ดิฉันพูดกับตัวเองเสมอว่าถ้าเรา
ยอมแพ้แล้วอนาคตของเรา	 ท่ีพ่อกับแม่ฝันอยากให้เราเป็นล่ะ	 เราจะจบความฝันเพียง
เพราะไม่มีท่านทั้งสองเหรอ	 ไม่มีก�าลังใจจากครอบครัวใช่ไหมหรือเพราะเราเลิกฝันแล้ว	
สุดท้ายแล้วดิฉันก็ได้กลับมาคิดทบทวน	 ค�าตอบที่ได้	 คือ	 ชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป	 ในช่วง
เวลามัธยมปลายทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิได้จัดตั้ง	 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันขึ้น
และชมรมนี้	 คือ	 จุดเริ่มต้นของความสามารถในหลายๆ	 ด้านของดิฉัน	 ทูบีนัมเบอร์วัน	 
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สอนให้ดิฉันกล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าแสดงออก	 เป็นวัยรุ่นที่สร้างสรรค์	 อีกทั้งยังห่างไกล 
จากยาเสพติด	 การได้อยู่ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	 ได้เปิดโอกาสให้ดิฉันได้กล้าแสดงออก 
เพื่อสังคมและกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันต่างๆ	 ที่ดิฉันได้เข้าร่วม	 ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์ต้านยาเสพติดโลกท่ีได้มีโอกาสได้แสดงบทบาทสมมติในละครสั้นสอนใจ 
ที่เทศบาล	 จังหวัดชัยภูมิ	 การได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	 โรงแรมพลูแมน	จังหวัดขอนแก่น	ปี	 2561	การเป็นแกนน�า 
ทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ	 ท�าให้ดิฉันภูมิใจในตนเอง 
ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องในโรงเรียน	 และสามารถน�าชื่อเสียงต่างๆ	 มาให้
กับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ	 ทุกคนรู้เสมอว่าการจะเป็น
คนดีนั้นท�าได้ง่าย	เราจะเลือกเป็นคนดีในแบบไหนที่น่าจดจ�า	ดิฉันคงตอบได้ว่าเป็นคนดีแบบ
วิถีทูบีนัมเบอร์วันค่ะ	 เพราะระยะเวลาที่ผ่านมาทูบีนัมเบอร์วันสอนให้ฉันเข้มแข็ง	 กล้าที่จะสู้	
พัฒนาศักยภาพตนเองเสมอและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 เป็นคนดีที่สังคมต้องการ	 ออกไป 
ท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 รู้จักการให้	 การแบ่งปัน	 มีเครือข่ายท่ีเข้าถึงและผูกพันกันด้วย 
สานสัมพันธ์ทูบีนัมเบอร์วัน	 ได้รู้จักสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันในโรงเรียนต่างๆ	 เราอยู่ด้วยกัน
แบบครอบครัว	 พร้อมจัดกิจกรรมและสานต่อโครงการทูบีนัมเบอร์วันให้กับรุ่นหลังๆ	 ได้
เรียนรู้และเข้ามาเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันต่อไป
	 หากพูดถึงความส�าเร็จ	ณ	 เวลานี้ของดิฉัน	 ดิฉันกล้าพูดได้ว่าดิฉันภูมิใจในตนเอง 
ที่ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ	 ในชีวิตท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นส่วนหนึ่ง 
ในหลายๆ	 ด้านที่ฉันพัฒนาตนเอง	 ส่งผลให้ดิฉันสามารถสอบติดในคณะท่ีฉันอยากเรียน	
กิจกรรม	 ผลการเรียน	 ร่วมไปถึงการท�าประโยชน์เพื่อสังคมและมีความกล้าแสดงออก 
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม	 ส่งผลให้ฉันได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา	 
ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ดิฉันได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร
เป็นระยะเวลา	4	ปี	จ�านวนปีละ	40,000	บาท	นับเป็นก้าวเล็กๆ	ที่ยิ่งใหญ่ของดิฉัน	ในฐานะ
คนทูบีนัมเบอร์วันแล้ว	 การได้กลับไปถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ	ที่โรงเรียนและบอกต่อ
เรื่องราวดีๆ	 ของทูบีนัมเบอร์วันให้กับสังคมไทยได้รับรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน	
เพราะทูบีนัมเบอร์วันเป็นเหมือนใบเบิกทางที่ท�าให้ชีวิตของดิฉันส�าเร็จขึ้นอีกก้าวและเปิด
โอกาสชีวิตให้กับดิฉัน	 รู้สึกดีใจทุกครั้งที่นึกถึงทูบีนัมเบอร์วัน	 เพราะถ้าไม่มีทูบีนัมเบอร์วัน
วันน้ีก็คงไม่มีดิฉัน	 ขอบคุณ	 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ	 
ที่สอนให้ดิฉันรู้จัก	ทูบีนัมเบอร์วัน
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ผู้เขียน
นายภูวดล กองอยู่

โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดล�ปาง

	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	หรือชื่อภาษาไทยที่เรียกว่า	“โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”	 เป็นโครงการท่ีมีการจัดท�าขึ้น	 เพื่อป้องกันเยาวชนวัยรุ่น
ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มอยากลองสิ่งใหม่ๆ	 ด้วยความอยากรู้อยากเห็น	 ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวและห่างไกล
จากยาเสพติด	 ก่อนท่ีจะมีโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เกิดขึ้น	 มีผลการส�ารวจ 
จากเว็บไซต์ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ได้พบว่าวัยท่ีเริ่มลองใช้สารเสพติดคร้ังแรกน้ัน	 
อยู่ในช่วงวัยเรียนซึ่งก�าลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา	อายุประมาณ	15	-	18	ปี	จากผลการส�ารวจนี้
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่น	 จึงได้มีการจัดตั้งโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	TO	BE	NUMBER	ONE	นี้ขึ้นมา	เพื่อจัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในสถานศึกษา	 จากคนในสถานศึกษา	 เพ่ือสถานศึกษา	 ไม่ให้
ปัญหายาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่	จนลุกลามกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ
	 ส�าหรับประสบการณ์ของผมกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เกิดขึ้นขณะที่
ผมก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ผมได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่แกนน�าชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	ให้เข้าร่วมค่ายพัฒนาอบรมแกนน�าฯ	ซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกฉงนและ
สงสัยมากว่าค่ายนี้นั้นเป็นอย่างไร	 แต่ในตอนนั้นผมก็ไม่ได้เข้าร่วมเพราะในตอนนั้นเพื่อนๆ	
ของผมไม่มีใครเข้าร่วมด้วยเลย	จนกระทั่งเมื่อผมศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และได้ยิน
การจัดค่ายพัฒนาอบรมแกนน�าอีกครั้ง	 ผมก็รู้สึกสนใจขึ้นโดยทันที	 ผมจึงชักชวนเพื่อนๆ	
ของผมเข้าร่วมกิจกรรมค่ายซึ่งครั้งนี้เพื่อนของผมได้ตกลงยอมเข้าร่วมค่ายกับผมและนั่น
เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาสัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่เรียกว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ในเช้าวันท่ีจัดกิจกรรมค่าย	 ผมรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเพราะผมไม่รู้เกี่ยวกับ
โครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ว่าเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์อะไร	 มีกิจกรรมอะไร
บ้างในโครงการแม้จะมีเพื่อนของผมเข้าร่วมด้วยแต่ความกังวลของผมก็ไม่ได้ลดลงเลย	
หลังจากที่ผมลงทะเบียนแล้ว	 จึงได้เข้ามาในสถานที่จัดค่ายและเห็นผู้คนที่มารวมตัวอยู่
บริเวณจุดรวมตัวล้วนแล้วแต่เป็นผู้เข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเมื่อผมได้พูดคุยกับ
เพื่อนๆ	 เหล่านั้น	จึงพบว่าทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	 
คืออะไร	 หลังจากที่ทุกคนลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น	 กิจกรรมค่ายก็ได้เริ่มจัดขึ้น
ทางรุ่นพี่แกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้แบ่งกลุ่มสมาชิกจากรายชื่อลงทะเบียนและผม
อยู ่คนละกลุ ่มกับเพื่อนของผม	 เมื่อทางรุ ่นพี่แกนน�าได้อธิบายรายละเอียดต่างๆ	 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว	 กิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมก็ได้เริ่มต้นขึ้น	 
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ในตอนนั้นผมรู้สึกอายมากเพราะไม่เคยท�าอะไรแบบนี้และกลัวการตกเป็นเป้าสายตา 
จากคนอื่นๆ	แต่พอได้เห็นเพื่อนๆ	ที่แสดงออกอย่างมั่นใจ	ผมก็รู้สึกได้ว่า	ผมควรเลิกกังวล
กับส่ิงต่างๆ	 และควรท่ีจะมาสนุกกับค่ายให้มากขึ้น	 ดังนั้นต้ังแต่ในช่วงเวลาเช้าถึงบ่าย	 
ผมจึงรู้สึกมีความสุขท่ีได้ท�ากิจกรรมตามฐานต่างๆ	 พร้อมสมาชิกกลุ่ม	 ระหว่างนั้นผมก็ได้
รู ้จักกับเพื่อนใหม่ในค่ายและสนุกไปกับกิจกรรมฐานต่างๆ	 พอถึงช่วงเย็นรุ่นพ่ีแกนน�า	 
ได้ให้หัวข้อในการแสดงแก่ทุกกลุ่ม	 ซึ่งกลุ่มของผมนั้นได้เร่ืองปัญหายาเสพติดภายใน
ครอบครัว	ทุกคนต่างเสนอความคิดเห็นต่างๆ	 ในการแสดง	จนในที่สุดสมาชิกกลุ่มของผม
จึงได้ข้อสรุปเกี่ยวกับบทท่ีจะใช้แสดงในกิจกรรมรอบค�่า	 เมื่อถึงเวลาที่แต่ละกลุ่มจะได้
ท�าการแสดง	 กลุ ่มของผมนั้นถูกเลือกเป็นกลุ ่มแรกที่แสดง	 ตอนที่แสดงนั้นทุกคน 
ก็เล่นตามบทที่ช่วยกันเตรียมมาแม้จะมีปัญหาบ้างในบางจุดแต่ทุกคนก็มีความสุขท่ีได้ 
แสดงออกมา	 ทุกกลุ่มท�าออกมาได้ดีและทุกคนก็ต่างดูมีความสุขเช่นกัน	 เมื่อถึงเวลาค�่า	
กิจกรรมฐานกลางคืนก็ได้เริ่มขึ้น	 กิจกรรมของฐานกลางคืนจะแตกต่างจากตอนเช้า 
อย่างสิ้นเชิง	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมท้าทายความกล้า	 เมื่อเข้าฐานครบทุกฐานแล้ว	 
รุ่นพี่แกนน�าก็จะให้สมาชิกค่ายทุกคนเข้าร่วมพิธีสู่ขวัญ	 กิจกรรมนี้รุ่นพ่ีแกนน�าจะน�าสายสิญจน์
มาพันที่ข้อมือของลูกค่ายระหว่างน้ันก็พูดคุยไปด้วย	หลังจากพิธีจบลงผมเห็นรุ่นพี่แกนน�า	
ม.6	 ที่บางคนก็ร้องไห้เสียใจอยู่	 น่าจะเพราะปีที่จัดค่ายนี้เป็นปีสุดท้ายก่อนที่พวกพี่ๆ	 
จะแยกย้ายกันไปเรียนแต่ละที่	 เมื่อผมเห็นภาพเหล่านี้ก็รู ้สึกตื้นตันใจและรู ้สึกว่าพ่ีๆ	 
แกนน�ารู้สึกมีความผูกพันกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นอย่างมาก	ถ้าเป็นตัวผม
ก็อาจจะร้องไห้เช่นเดียวกันถ้าปีนี้ต้องเป็นปีสุดท้ายที่จะต้องอยู ่ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 
เช้าวันต่อมาหลังจากที่ได้รับประทานอาหารแล้วรุ ่นพี่ได้เปิดวิดีโอที่มีรูปของกิจกรรม 
ในวันแรกขณะท่ีดูนั้นก็รู้สึกได้ว่าเมื่อวานนี้มีสิ่งต่างๆ	 เกิดขึ้นมากมาย	 ทั้งการได้รู้จักเพื่อน
ใหม่ๆ	 ท�าสิ่งใหม่ๆ	 เพื่อละลายพฤติกรรม	 ร่วมแก้ปัญหากิจกรรมแต่ละฐาน	 และได้รับ
ประสบการณ์ดีๆ	 จากค่ายนี้	 รวมถึงได้รู้และเข้าใจว่าโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 
เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์	 ให้ความรู้ต่างๆ	 โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดของเยาวชนในสถานศึกษา	 ท�าให้ผมรู้สึกประทับใจในโครงการนี้และสัญญา 
กับตัวเองว่าถ้ามีกิจกรรมครั้งต่อไปผมก็อยากที่จะเข้าร่วมอีกครั้งด้วยความเต็มใจ
	 จากการที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจึงท�าให้ผมสมัครเป็นแกนน�าชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 ของโรงเรียนกับเพ่ือนๆ	 และเมื่อผมได้เข้ามาเป็นแกนน�าจึงท�าให้ทราบ
ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นโครงการที่แทรกอยู่ในกิจกรรม 
ของโรงเรียนอยู่แล้วนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	 แต่ยังต้องมีการท�าเอกสาร	 สื่อน�าเสนอ	 และการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน 
โครงการฯ	 เป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้การด�าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็นไปได้อย่างราบรื่น 
ในส่วนงานในชมรมฯ	 ผมเลือกอยู่ฝ่ายเอกสารโดยทางรุ่นพ่ีก็คอยสอนวิธีการท�างานอย่าง
ใกล้ชิด	 ในระหว่างเตรียมพร้อมนั้นผมได้ค่อยๆ	 รู ้จักทุกคนจนเริ่มเกิดความผูกพัน 
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ฉันครอบครัว	 และชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ส�าหรับผมนั้นเปรียบเสมือนบ้านหลัง 
ที่สองไปแล้ว	 เมื่อถึงวันที่จะมีค่ายพัฒนาแกนน�าชมรมฯ	 ผมได้ถูกรับเลือกให้ท�าหน้าที่เป็น
พี่สตาฟคอยดูแลสมาชิกของแต่ละกลุ่มท�าให้ผมได้รับรู้ว่าการท่ีจัดกิจกรรมหรือค่ายพวกน้ีน้ัน	
มีการจัดเตรียมที่มากกว่าที่คิด	ทั้งการเตรียมผังเวลา	การนันทนาการ	การจัดฐานกิจกรรม	
การเตรียมสถานที่	ผมตื่นเต้นมากที่ถูกมอบหมายให้ท�าหน้าเป็นพี่สตาฟจากที่ผมเป็นลูกค่าย
มาก่อนแต่วันนี้ผมได้มาเป็นพี่สตาฟท่ีคอยดูแลน้องๆ	 ที่เข้ามาร่วมค่ายพัฒนาแกนน�าฯ	 
โดยรูปแบบของค่ายที่จัดครั้งนี้นั้นยังคงรูปแบบเดิม	ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเล็กน้อย	โดยรวม
แล้วยังท�าให้ผมประทับใจอยู่เหมือนเดิม	 การเป็นพี่สตาฟดูแลน้องๆ	 นั้นท�าให้ผมมีความ
มั่นใจและมีความเป็นผู ้น�ามากขึ้น	 ฝึกให้ผมต้องกล้าแสดงออก	 กล้าคิดกล้าตัดสินใจ 
มากกว่าเดิม	 เม่ือกิจกรรมค่ายจบลง	 ผมรู้สึกเหนื่อยมากแต่ก็ภูมิใจและมีความสุขที่ท�างาน
จนประสบความส�าเร็จ
	 ต่อมาเมื่อผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ผมได้ถูกรับเลือกให้เป็นเลขานุการของชมรมฯ	
คอยจดบันทึกรายละเอียดของการประชุมอยู่เสมอ	 แม้จะมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบ 
มากขึ้นในชมรมฯ	 แต่ผมก็มีการจัดแบ่งเวลาที่ดีและไม่ได้ทิ้งการเรียน	 ในการท�างานครั้งนี้
ผมจะได้รับการฝึกสอนจากรุ่นพี่มากขึ้นเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้ผมได้เรียนรู้วิธี 
และลักษณะการท�างานในการท�าเอกสารต่างๆ	ไปสอนในรุ่นต่อๆ	ไป	ในช่วงชั้นนี้มีสิ่งหนึ่ง
ที่ท�าให้ผมประหลาดใจ	 นั่นก็คือการท่ีมีเพื่อนร่วมชั้นที่มีประวัติการใช้สารเสพติดมาเข้า
ร่วมท�างานเป็นแกนน�าชมรมฯ	 ด้วยเช่นกัน	 เขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแกนน�าชมรม	
เพราะเขาถูกชักชวนจากเพ่ือนๆ	 แกนน�าชมรมคนอื่นๆ	 ให้เข้ามาช่วยดูแลงาน	 ในช่วงแรก
เขาดูมึนงงมากว่าชมรมนี้มีกิจกรรมหรืองานอะไรที่ต้องรับผิดชอบ	เมื่อเพื่อนๆ	แกนน�าชมรมฯ	
ได้ช่วยอธิบายเขาจึงตัดสินใจเลือกที่จะท�างานฝ่ายสถานที่	 ในส่วนของการท�างานของเขา	
เขาคอยที่จะเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือหน้าที่ตามที่หัวหน้าฝ่ายได้มอบหมายให้ส�าเร็จอยู่
เสมอแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้ความคิดหนักๆ	เขามักพึ่งบุหรี่เพื่อระบายความเครียด	เมื่อเห็น
ดังนั้น	 เพื่อนๆ	 และพี่ๆ	 แกนน�าชมรมฯ	 จึงเข้าไปตักเตือนอยู่เสมอ	 โดยเมื่อถึงเวลาเครียด
จริงๆ	 ให้เขาไปท�าสิ่งอื่นๆ	ร่วมกับเพื่อนๆ	ก่อนเพื่อคลายความเครียดออกไป	จากความตั้งใจ
ของเขาและความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง	 ท�าให้เขาการสูบบุหร่ีน้อยลง	 เป็นความภูมิใจ
อย่างมากของพวกเราที่เป็นแกนน�าชมรมฯ	 และตัวของเขาเองที่ลดการสูบบุหรี่มาได้เยอะมาก
จนแทบจะเรียกว่าเลิกได้เลยทีเดียว	พวกเราซักไซ้ถามเรื่องราวจนสรุปได้ว่า	 ในตอนแรก 
เขาถูกชักชวนการใช้บุหรี่จากผู้อื่นและหลังจากนั้นเขาก็สูบเรื่อยมา	 เหตุผลของเขามีแค่ว่า
มันท�าให้หัวโล่ง	 ไม่ต้องเครียดเลยสูบมาตลอดแต่นับจากนี้เขาจะพยายามเลิกใช้แล้ว 
และจะอยู่ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เพื่อจะคอยช่วยเหลือกิจกรรมของชมรมฯ	 
อยู่เสมอเท่าที่จะท�าได้จนกว่าจะจบการศึกษา
	 ในขณะน้ีผมศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 ผมได้รับเลือกเป็นหัวหน้างานฝ่าย
เอกสารและให้ความรู้ในการท�างานเอกสารแก่แกนน�ารุ่นน้องในชมรมฯ	 ผมรู้สึกว่าผมมี
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การพัฒนาในด้านต่างๆ	 มากข้ึน	 เม่ือนึกย้อนกลับไปก่อนท่ีผมจะเข้าร่วมเป็นแกนน�าชมรมฯ	
ภาพเดิมปรากฏขึ้นมาว่าผมเคยเป็นเด็กที่ขี้กลัวและมีความกังวลสูงมาก	 เพื่อนก็มีน้อยจน
แทบนับได้	 ไม่มีความกล้าในการแสดงออกเลยสักนิด	 การท่ีได้เข้าร่วมเป็นแกนน�าชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้สอนผมหลายๆ	อย่าง	ตอนนี้ผมมีความกล้าที่จะลงมือท�าใน
สิ่งต่างๆ	มากขึ้น	มีเพื่อนและคนรู้จักที่เยอะกว่าเดิม	ทัศนคติในการมองโลกของผมเปลี่ยนไป
อย่างสิ้นเชิง	 ผมกล้าแสดงออกในสิ่งที่ผมเป็น	 เปิดรับผู้อื่นมากขึ้น	 ผมสามารถกล่าว 
ได้เลยว่า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 คือ	 สิ่งที่หลอมรวมให้ผมเป็นตัวของตัวเองในช่วง
มัธยมศึกษาตอนปลาย	เป็นตัวของผมในแบบที่ดีขึ้น	ถ้าผมไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้	ผมอาจ
จะยังเป็นเด็กที่ขี้กลัว	 กังวล	 และหวาดกลัวสายตารอบข้างเหมือนอย่างเคยและไม่เติบโต
มาจนเป็นผมในปัจจุบัน	ที่เป็นแกนน�าของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	 โรงเรียนแห่งนี้	
ผมอยากจะสืบสานเจตนารมณ์ของรุ่นพี่และของผมสู่รุ่นน้อง	ให้เข้าใจถึงชมรมและสืบสาน
ชมรมให้มีอยู่สืบต่อไปชั่วกาลนาน
	 จากการที่ผมได้ปฏิบัติงานในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	นั้น	ผมรับรู้ได้ว่า
สิ่งที่เป็นเป้าหมายของโครงการนี้คือสิ่งใด	 ไม่ใช่ต้องการเด็กดี	 ไม่ได้ต้องการเด็กเก่ง 
เพื่อที่จะเป็นแกนน�า	 แต่ต้องการเด็กที่มีความกล้าที่เหมาะสมและถูกต้องในการแสดงออก	
พร้อมช่วยเหลือให้สังคมน่าอยู่	 ปราศจากสารเสพติดต่างๆ	 โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระดับโรงเรียนไม่ให้ลุกลามกลายเป็นปัญหาระดับชาติ	 โดยน�าเสนอในรูปแบบของการท�า
กิจกรรมมากกว่าการท่ีจะเข้าไปบอกตรงๆ	 เช่น	 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดที่มีการจัด
กิจกรรมการแข่งขันท่ีให้สมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเป็น
ประโยชน์	 โครงการใครติดยายกมือขึ้นท่ีมีการให้ลงชื่อผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดเพ่ือไป
บ�าบัด	สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ	
	 ส่ิงที่เป็นจุดเด่นและผมประทับใจมากท่ีสุดของโครงการนี้	 มี	 2	 ประการ	 ได้แก่	
ประการแรก	 “การให้โอกาส”	 ให้โอกาสกับผู้ที่เคยเสพสารเสพติดให้สามารถกลับมา 
ด�ารงชีวิตได้ตามปกติสุขโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก	และสิ่งที่ผมประทับใจ	ประการที่	2	 
คือ	 การได้รับเสด็จองค์ประธานโครงการฯ	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ณ	 อิมแพ็คเมืองทองธานี	 จังหวัดนนทบุรี	 ท่ีทรงริเร่ิมโครงการนี้ข้ึนมา
ด้วยความตั้งใจจริงและหวังอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ตัวท่านท�านั้นจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ในกาลปัจจุบันได้	 ผมรู้สึกตื้นตันอยู่ลึกๆ	 อย่างบอกไม่ถูกเพราะที่ผ่านมาผมเคยเห็นท่าน
ผ่านในโทรทัศน์เท่านั้น	 ในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ข่าวพระราชส�านัก	 ผมไม่นึกเลยว่าผม
จะได้มาเห็นตัวจริงของท่านและได้ใกล้ชิดท่านถึงเพียงนี้	 นับเป็นความประทับใจท่ีดีครั้งหนึ่ง
ส�าหรับเด็กอย่างผมมากครับ
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ผูเ้ขียน
นางสาวตติยา มีประเสริฐ 
โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง

	 	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นค�าที่ข้าพเจ้ามักจะได้ยินเวลามีข่าวในพระราชส�านัก
หรือค�าพูดของคุณครูตั้งแต่ประถมเป็นค�าที่คุ ้นหูแต่ในตอนนั้นข้าพเจ้าคงเด็กมากๆ	 
เลยไม่ทราบว่าค�านี้แท้จริงแล้วมันคืออะไร	 หรือเป็นโครงการอะไร	 คิดว่าเป็นการเต้น 
และรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	
	 เมื่อข้าพเจ้าโตขึ้นและจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาข้าพเจ้าก็จะได้ศึกษา
ต่อในระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนกระบุรีวิทยา	 โดยในตอนนั้นทางโรงเรียนได้มีวิชาเรียน
วิชาหนึ่งที่เรียกว่า	 “ชุมนุม”	 เป็นวิชาที่นักเรียนต้องเลือกเรียนเอง	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าเด็ก	 ม.1	
หลายๆ	 คนคงจะไม่รู ้ว ่าควรเลือกเรียนอะไรบ้าง	 สับสนว่าจะเรียนกับคุณครูท่านใด	 
ข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในนั้น	 แต่ในตอนนั้นมีคุณครูท่านหนึ่งได้พูดถึงโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 ด้วยความที่ข้าพเจ้าเห็นว่าค�านี้มันคุ้นหูข้าพเจ้าก็ตัดสินใจได้อย่างไม่ลังเล 
ที่จะเข้าเรียนกับคุณครูท่านนี้	 ในตอนแรกข้าพเจ้าก็ยังไม่เข้าใจมากนัก	 แต่เมื่อได้เรียนไป
เรื่อยๆ	 ก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นซึ่งเมื่อย้อนกลับไปคิดในตอนที่เขาจะเลือกเรียนข้าพเจ้า
คิดว่าเป็นการตัดสินใจท่ีคุ้มค่าอย่างยิ่งเพราะท�าให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงค�าว่า	 TO	 BE	 
NUMBER	 ONE	 ที่แท้จริงจากการที่คุณครูอธิบายความเป็นมาเป็นไปรวมถึงหน้าที่ของ 
โครงการฯ	และเมื่อข้าพเจ้าได้ปฏิบัติโดยการท�ากิจกรรมต่างๆ	ท�าให้ข้าพเจ้าเข้าใจโครงการ
ดีๆ	 โครงการนี้มากกว่าทางทฤษฎี	 ต่อมาข้าพเจ้าก็ได้รับต�าแหน่งเหรัญญิกของชมรม	 
TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนกระบุรีวิทยา
	 นอกจากนี้	 ข้าพเจ้ายังเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา	 (YC)	 ซึ่งสามารถน�าความรู้ที่มี
เก่ียวกับการให้ค�าปรึกษามาประยุกต์ใช้กับโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โดยให้ 
ค�าปรึกษารวมถึงการแก้ปัญหากับเพื่อนท่ีมีปัญหาในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน	
สุขภาพ	ปัญหาครอบครัว	โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ห้องศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ของในโรงเรียนและปีพุทธศักราช	 2560	 ข้าพเจ้าได้เข้าแข่งขันน�าเสนอผลงานชมรม	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษาระดับดีเด่นในระดับประเทศซึ่งเป็นปีแรกที่โรงเรียน
กระบุรีวิทยาส่งเข้าแข่งขัน	ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศแต่เราสามารถ
ผ่านระดับภาคใต้ได้	 ข้าพเจ้าก็ถือว่าประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว	 และในการ
แข่งขันครั้งนี้ท�าให้ข้าพเจ้าได้เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนา
พรรณวดี	 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีข้าพเจ้าตื้นตันใจอย่างยิ่ง	 เราไม่เคยคิดว่าเด็กบ้านๆ	 อาศัยอยู ่
จังหวัดเล็กๆ	 ทางใต้ของประเทศไทยคนหนึ่งจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขนาดนี	้ 
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ในปี	 2562	 ข้าพเจ้าก็ได้เข้าแข่งขันกิจกรรมนี้อีกครั้ง	 และได้ผ่านเข้าสู่ระดับภาคใต้ถึงแม้ว่าปีนี้
จะไม่ได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ	 แต่การพลาดโอกาสในคร้ังนี้ไม่ได้ท�าให้ข้าพเจ้า 
หมดก�าลังใจที่จะพัฒนาชมรมที่เรารักแม้แต่น้อย	 ในทางกลับกันมันท�าให้ข้าพเจ้าอยากที่จะ
พัฒนาชมรมของเราให้ดีมากขึ้น	 ข้าพเจ้าในฐานะเหรัญญิกของชมรมได้หารือกับประธาน
และคณะกรรมการเพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากิจกรรมรวมถึงการท�างานต่างๆ 
ของชมรมให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมมากขึ้น	 ซึ่งสมาชิกมีความสนใจ
และให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมเป็นอย่างดี	 ท�าให้นักเรียนในโรงเรียนกล้าที่จะน�า
ศักยภาพท่ีตัวเองมีออกมาใช้	 โดยทางชมรมได้ร่วมพัฒนาความสามารถของนักเรียนให้
นักเรียนคนอ่ืนๆ	 ได้เห็น	 และน�าออกสู่สายตาของคนในชุมชน	ท�าให้นักเรียนและโรงเรียน
มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก	 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ	 อีกมากมายที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม	 
ไม่ว่าจะเป็นการเดินรณรงค์	 การเข้าค่าย	 อบรมต่างๆ	 ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนแต่มีประโยชน	์
และท�าให้ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของชมรมมากขึ้น	 และยังสามารถน�ามาใช้ 
ในการใช้ชีวิตประจ�าวันรวมถึงการพัฒนาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้ทั้งสิ้น
	 ข้าพเจ้าคิดว่ากิจกรรมดีๆ	ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากขาดทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงเล็งเห็น
ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศ	 ท�าให้ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติและ 
ด�าเนินรอยตาม	 ถึงแม้ข้าพเจ้าจะเป็นส่วนเล็กๆ	 แต่ข้าพเจ้าก็มีความภาคภูมิใจในหน้าที่ 
อันยิ่งใหญ่นี้	ข้าพเจ้าคงไม่มีค�าบรรยายใดๆ	มากกว่าค�าว่า	“ขอบพระทัย”	
	 ขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงให้ความส�าคัญกับปัญหายาเสพติด
	 ขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าของเยาวชนไทย
	 ขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงจัดตั้งโครงการดีๆ	ให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วม
	 ขอขอบพระทัยพระองค์แทนเยาวชนที่หลงผิดและได้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 
	 อีกครั้ง	ดังค�าที่ว่า	“คืนคนดีสู่สังคม”
	 หากพูดถึงจุดเด่นของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในความคิดของข้าพเจ้าคือ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงปัญหาอื่นๆ	 และสิ่งที่หลายๆ	 คนเห็นอย่าง
เป็นรูปธรรม	 คือ	 การส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกจากกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 IDOL	 การน�าเสนอผลงานของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
เป็นต้น	 ซึ่งข้าพเจ้าหวังว่าทูบีนัมเบอร์วันจะช่วยแก้ปัญหาสมาชิกไม่มากก็น้อย	 และช่วย 
ส่งเสริมความสามารถของสมาชิกให้ไปไกลสู่สายตาผู้คนในระดับนานาชาติและถามว่า
ท�างานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 แล้วได้อะไรข้าพเจ้าตอบเลยว่า	 “ครอบครัว”	 
พวกเราท�างานและอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวมีความรักใคร่กลมเกลียวแบ่งหน้าที่อย่าง
ชัดเจน	 แต่เม่ือถึงเวลาที่ท�างานจริงๆ	 ทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 
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พวกเราได้ท�าประโยชน์ให้แก่สังคม	 ได้ใช้ชีวิตของนักเรียนอย่างคุ ้มค่า	 เพราะชีวิต 
ของนักเรียนไม่ใช่แค่เรียนหนังสือ	 แต่ต้องมีการหาประสบการณ์ชีวิตเพราะบางความรู ้
อาจไม่มีในต�าราพวกเราผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 มาด้วยกันผ่านความเหนื่อยล้า 
ผ่านความสุขผ่านความผิดหวัง	 ความดีใจ	 มันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากจริงๆ	 และ 
ถ้าใครคิดว่าการท�ากิจกรรมท�าให้ไม่มีเวลาเรียน	 ข้าพเจ้าบอกได้เลยว่าไม่จริง	 ทุกคน 
มีการแบ่งเวลาอย่างถูกต้อง	 ซึ่งจะท�าให้สามารถท�างาน	 2	 อย่างควบคู่กันได้	 และเชื่อว่า
ข้าพเจ้าสามารถท�ามันได้ดี	 ข้าพเจ้ามีเกรดท่ีอยู่ล�าดับต้นๆ	 ของระดับชั้น	 แล้วข้าพเจ้า 
ก็มีความรู ้นอกเหนือหนังสืออีกเช่นกัน	 มันเป็นสิ่งที่คุ ้มค่ามากกับชีวิตของข้าพเจ้า	
ประสบการณ์ดีๆ	คงไม่เกิดขึ้นถ้าหากไม่มีชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	นี้ให้โอกาส
	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	5	ปีที่ข้าพเจ้าได้ท�างานกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ข้าพเจ ้าได ้ช ่วยเหลือคนอื่นๆ	 ต่างๆ	 มากมาย	 มันอาจจะมีเหนื่อยบ้าง	 ท้อบ้าง	 
ซึ่งมันอาจจะเป็นเวลาที่ไม่นานนักเมื่อเทียบกับเวลา	 18	 ปีที่มีโครงการฯ	 ดีๆ	 นี้ข้ึน	 
และมันคงไม่เหนื่อยเท่ากับทีมงานที่ท�าโครงการฯ	18	ปี	ข้าพเจ้าเชื่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา
ทางโครงการฯ	 ได้ช่วยเหลือสังคมมากมายนับไม่ถ้วน	 ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและถ้าหาก
ข้าพเจ้าสามารถขอพรได้	1	ข้อข้าพเจ้าก็อยากจะขอให้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
อยู่เคียงคู่กับประเทศไทยตลอดไป	 เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทย	 และอยากจะน�า
โครงการดีๆ	 นี้ไปเผยแพร่ให้กับนานาชาติเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกๆ	 ประเทศได้เจอกับ
ปัญหายาเสพติดเช่นเดียวกันมันคงจะดีถ้ามีโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ไปช่วยและ
เพื่อเป็นการน�าเสนอประเทศไทย	ให้ต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
อันเป็นที่รักของคนไทยคอยช่วยเหลือและมีความเป็นห่วงราษฎรท�าให้มีโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	นี้ขึ้น
	 จากการท�ากิจกรรมรวมถึงการท�างานต่างๆ	 ที่ท�าให้ข้าพเจ้ากล้าพูดได้อย่าง 
เต็มปากเลยว่าชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็นชมรมที่มีความส�าคัญต่อสังคมไทย 
ในปัจจุบันอย่างยิ่ง	 เพราะปัจจุบันเยาวชนส่วนใหญ่มักเสพยาเสพติด	 ท�าให้ไม่ได้น�า 
ความสามารถที่ตัวเองมีมาใช้ได้อย่างเต็มที่	 นอกจากนี้สังคมไทยก็ก�าลังเผชิญกับปัญหา
มากมาย	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ไม่ได้ช่วยแก้ไขแค่ปัญหายาเสพติด	 แต่เรา 
มีหน้าที่ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	และพัฒนา	EQ	หรือ	องค์ความรู้	 ดังนั้นโครงการนี้
นอกจากจะช่วยให้เยาวชนหรือคนในสังคมห่างไกลยาเสพติดแล้วยังช่วยแก้ปัญหาอื่นๆ	
รวมถึงการให้คนในสังคมได้น�าความสามารถของตนเองที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อ 
ตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	หรืออาจกล่าวได้ว่าถ้าปัญหายาเสพติด
หมดไปหรืออื่นๆ	ลดน้อยลง	ประเทศไทยจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น
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ผู้เขียน
นายอิสริยะ ข�ศิริวงศ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง

	 ในการเขียนเรียงความครั้งนี้ท�าให้ข้าพเจ้านึกย้อนไปเมื่อข้าพเจ้ายังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นปีท่ี	 1	 ในชีวิตตอนนั้นเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าเริ่มปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่	 
เลยได้เข้าไปในกลุ่มเพื่อนชายกลุ่มหนึ่ง	 ในตอนนั้นเรียกได้ว่าไปไหนมาไหน	 จะท�าอะไร
ก็ตามเพื่อน	 และเพื่อนในกลุ่มเกือบทุกคนมาจากสภาพแวดล้อมในสังคมที่มีสิ่งเสพติด	 
และอบายมุขต่างๆ	 ทั้งการสูบบุหร่ี	 เคร่ืองดื่มสุราและการพนัน	 สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือน 
เรื่องปกติกันในสังคมที่เพื่อนข้าพเจ้าอาศัยอยู่	 จึงเป็นสาเหตุที่ไม่มีใครมาแก้ไข	 และ
กฎหมายก็ไม่สามารถเข้าถึง	 และเป็นเหตุที่ท�าให้เยาวชนในชุมชนนั้นติดยาเสพติด	 และ
ท�าให้คุณภาพชีวิตแย่ลง	 จึงท�าให้เด็กเหล่านั้นต้องลาออกจากโรงเรียน	ซึ่งมันท�าให้อนาคต
ของเด็กเหล่านั้นดับลง	 ส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็เคยถูกเพื่อนให้สิ่งเสพติดเหล่านั้น	 ประกอบ
ด้วยความอยากรู้	 อยากลองของตัวข้าพเจ้าเอง	 ท�าให้ข้าพเจ้าได้ลองสิ่งนั้นไป	 และเมื่อได้
ลองแล้วตัวข้าพเจ้าก็รู้นึกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร	 เลยบอกกับเพื่อนไปว่าจะไม่ลอง 
อีกแล้ว	
	 หลังจากนั้นข้าพเจ้า	 ก็บอกให้เพื่อนหยุดเสพติดกับส่ิงอบายมุขพวกนี้	 แต่ก็รู้ดีว่า
มันจะเลิกยากแค่ไหน	 ต่อมาข้าพเจ้าได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน
กระบุรีวิทยา	 ข้าพเจ้าได้เห็นชมรมหนึ่ง	 ซ่ึงมีชื่อว่า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ตอนแรก
ข้าพเจ้านั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเลยเพิกเฉยไป	 จนกระทั่งรุ ่นพี่ในชมรม	 TO	 BE	 
NUMBER	 ONE	 ได้ออกมาเชิญชวนน้องๆ	 ในโรงเรียนให้เข้าชมรมหน้าเสาธง	 ท�าให้ 
ข้าพเจ้ารู ้สึกสนใจและได้ตัดสินใจเข้าชมรม	 ตอนแรกที่ข้าพเจ้าได้เข้าชมรมได้ใหม่ๆ	 
ยังไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับชมรมมากนัก	 รู้เพียงแค่ว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 เป็นองค์ประธานโครงการ	 จุดประสงค์ท่ี ต้ังโครงการน้ีข้ึนมา 
ก็เพื่อให้สารเสพติดทั้งหลายห่างหายไปจากเยาวชนชาวไทย	 ซึ่งกิจกรรมในชมรมนั้น 
ก็มีหลายอย่างที่จะส่งประกอบความรู้ท่ีให้เราได้รู้โทษของยาเสพติดและสามารถออกห่าง
จากพิษร้ายนั้นได้	 และหนึ่งในกิจกรรมท่ีข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง	 คือการได้
แสดงออกต่อหน้าทุกคนในโรงเรียน	 เพราะเมื่อก่อนน้ันตัวข้าพเจ้ามีแต่ความข้ีอาย
ประกอบกับกลัวการแสดงศักยภาพของตัวเอง	แต่เมื่อได้อยู่ในชมรมนี้ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึง
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การหลุดพ้นจากความกลัวทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยมี	 และชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 
จะไม่ได้เป็นแค่ชมรมอย่างเดียวแต่มันเป็นแสงที่จะน�าทางให้ทุกคนที่อยู่ในมุมมืดของ
ความชั่วร้ายได้ออกมากจากความทุกข์เหล่านั้นมันคือสัญลักษณ์ของการกล้า	กล้าที่จะก้าว
ออกมาจากสิ่งที่ผิด	 ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าทุกคนในสังคมไทยช่วยเหลือและตักเตือนกันและกัน
และยอมรับในข้อด้อยข้อเสียของกัน	การแตกแยกในสังคม	การแพร่ระบาดของสารเสพติด
หรือสงครามต่างที่เกิดขึ้น	จะสูญสิ้นหายไป	และค�าว่าโลกที่มีแต่ความสุขที่ทุกคนและเด็กๆ	
เหล่านั้นที่เคยร้องไห้เสียใจจะยิ้มได้อีกครั้งเพียงเรายอมรับกัน	
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ผู้เขียน
นายศุภกร อิทธิสุนทร 

รองประธานชมรมและผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ปาง

	 นับเป็นบุญของเด็กไทยในวันนี้	 มีโครงการที่แสนดีเปี่ยมวิสัย	 ปัญหายาเสพติด 
จะหมดไป	เพราะชาติไทยมี	TO	BE	NUMBER	ONE	กิจกรรมดีเปี่ยมคุณธรรมน�าแนวคิด	
คอยลิขิตทางชีวิตให้สุขสันต์	โครงการดีชื่อ	TO	BE	NUMBER	ONE	18	ปีนี้คงมั่นเคียงคู่ไทย	
นับจาก	 17	 ปีท่ีผ่านมา	 ก้าวเข้าสู่ปีท่ี	 18	 อย่างเต็มภาคภูมิ	 โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ได้สั่งสมคุณงามความเจริญมากมาย 
ให้กับสังคมและประเทศชาติ	 และยังคงด�าเนินงานกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง	 
เข้มแข็งและจริงจัง	 ในการพัฒนาคุณภาพเยาวชนให้มีภาวะผู้น�า	 เก่งและดี	 คิดได้	 ท�าเป็น	 
มีจิตอาสา	เพื่อสนองพระด�าริขององค์ประธานโครงการ	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 โดยมีพระประสงค์ที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก	 คือ	 เยาวชนและวัยรุ่น	
อายุระหว่าง	 6-24	 ปี	 เป็นวัยเสี่ยงท่ีอาจจะเดินเข้าไปในทางท่ีผิด	 เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ 
ในสิ่งต่างๆ	 แต่ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ	 รวมทั้งยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร ่างกายและจิตใจ	 โครงการรณรงค์ป ้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 
เปรียบเสมือนป้ายทางหลวงของเส้นทางชีวิตเด็กและเยาวชน	 คอยบอกเส้นทาง	 
อันน�าพาไปสู่เส้นทางที่ดีและปลอดภัย	 ไร้สิ่งเสพติดและอบายมุข	 โดยระหว่างทางนั้น 
ได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	 พัฒนาทักษะชีวิต	 เสริมแนวคิดด้านการศึกษาเล่าเรียน
และการบริหารจัดการตนเองในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า	 การมีจิตสาธารณะต่อชุมชน	
สังคมและประเทศชาติ	 และเสมือนเป็นป้ายบอกทางเลี้ยวกลับให้เด็กและเยาวชนที่หลงผิด	
ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ได้กลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกต้อง	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 คือจุดเร่ิมต้นของเส้นทางที่น�าพากระผมและเพื่อนๆ	 พี่ๆ	
น้องๆ	 ในมหาวิทยาลัย	 ไปสู่เส้นทางชีวิตที่ดี	 และท�าให้กระผมได้รู้ถึงความหมายของค�าว่า	
โอกาสดีๆ	ที่	TO	BE	NUMBER	ONE	พร้อมมอบให้ทุกคนเสมอ	กระผมเชื่อว่า	แท้ที่จริงแล้ว
วัยรุ่นทุกคนเพียงแค่ต้องการจุดยืนในสังคม	ต้องการให้สังคมยอมรับ	ในวัยเด็กของกระผม
เป็นเด็กบ้านนอกในชนบทธรรมดาๆ	 คนหนึ่ง	 เติบโตในอ�าเภอที่ห่างไกลความเจริญ	 
เป็นแหล่งชุมชนที่เต็มไปด้วยสิ่งเสพติดและอบายมุขนานาชนิด	 เป็นเด็กที่มีโลกส่วนตัวสูง	
ไม่กล้าเข้าสังคม	 ไม่มีสัมพันธภาพกับผู ้คน	 โดนล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาและโดน 
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กลั่นแกล้งต่างๆ	 นาๆ	 กระผมอยู่กับความรู้สึกนี้มาตลอดจนถึงช่วงมัธยม	 แต่ย้อนไปเมื่อ	 
5	 ปีที่แล้ว	 กระผมเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและ 
การแนะแนว	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 คือจุดเปล่ียนที่ท�าให้กระผม 
ได้เดินในเส้นทางชีวิตกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	ตั้งแต่กระผมได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย
แห่งนี้	 กระผมเห็นรุ่นพี่แกนน�าชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ได้ท�ากิจกรรมมากมาย	 
ทั้งร้องเล่นเต้นร�า	 จับไมค์พูดประชาสัมพันธ์งานต่างๆ	 รวมถึงได้ท�ากิจกรรมหลายรูปแบบ	
กับผู้คนมากมาย	ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง	กระผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งและมีความสุขเวลา
มองรุ่นพี่แกนน�าชมรมได้ท�ากิจกรรม	 ได้เป็นตัวของตัวเอง	 มีคนยอมรับมากมาย	 กระผม
อยากจะไปอยู่	 ณ	 จุดๆ	 น้ัน	 จึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดท่ีมีในชีวิต	 เดินเข้าไปที่
ห้องศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อขอเข้าร่วมท�ากิจกรรมในห้องศูนย์เพื่อนใจ	
กระผมได้รับการต้อนรับจากแกนน�ารุ ่นพี่และอาสาสมัครประจ�าห้องศูนย์อย่างอบอุ่น	
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	 นอกเหนือจากเวลาเรียนของกระผม	 จะใช้เวลากิจกรรมส่วนใหญ่
อยู่ในห้องศูนย์เพื่อนใจในระยะเวลา	 1	 ปีนั้น	 กระผมได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ	 มากมาย	 ได้เจอ
เพ่ือนต่างคณะ	 ต่างสาขา	 ได้เจอสังคมใหม่ๆ	 ได้ท�าในสิ่งท่ีเม่ือตอนเด็กไม่มีโอกาสได้ท�า	 
แต่วันนี้กระผมมีโอกาสได้ท�าและกล้าท่ีจะท�ามันด้วยหัวใจ	 กระผมเชื่ออยู่เสมอว่า	 ถ้าเรา 
อยู่ถูกที่	 เราจะมีตัวตน	 กระผมได้รับการชักชวนจากที่ปรึกษาหลักของชมรมฯ	 ให้มาท�า
หน้าที่อาสาสมัครประจ�าห้องศูนย์เพื่อนใจ	 กระผมไม่ลีลาที่จะตอบตกลง	 แรกเร่ิมเดิมที
เป็นการท�ากิจกรรมทั่วไป	 ในการสร้างความสุข	 และการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ	์ 
ต่อมาคือกระผมได้ใช้ความรู้	 เทคนิค	และประสบการณ์	ในสาขาวิชาจิตวิทยา	การปรึกษา
และการแนะแนวท่ีตนเองได้เรียนมา	 ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก	 ที่เข้ามาขอรับค�าปรึกษา 
เพ่ือปรับทุกข์	 และแก้ปัญหาท้ังด้านการเรียน	 ความรัก	 ปัญหาครอบครัว	 การคิดสั้น 
ฆ่าตัวตาย	 การลด	 ละ	 เลิกสิ่งเสพติด	 กระผมรู ้สึกภูมิใจที่ตนเองได้เป็นที่ปรึกษา	 
ได้ช่วยเหลือผู้อื่น	 ท�าให้ผู้อื่นได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 และมีความคิดที่ดีขึ้น	 ผ่านการให้
บริการของกระผม	 ในปีถัดมากระผมได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการชมรมทุกสาขาวิชา
ตามกระบวนการประชาธิปไตย	 ด�ารงต�าแหน่งประธานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 และปัจจุบันกระผมด�ารงต�าแหน่งรองประธานชมรมและ 
ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 เป็นความ 
ภาคภูมิใจของกระผมอย่างมาก	 แทบไม่มีใครเชื่อเลย	 แม้แต่คุณพ่อ	 คุณแม่และครอบครัว	
ว่ากระผมจะมีวันนี้	 วันที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น	 กระผมตั้งมั่นต่อตนเองว่า	 
จะท�าหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ให้ดีท่ีสุด	 กระผมทุ่มเท	 ทั้งแรงกายแรงใจ	 ในการท�ากิจกรรม 
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ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสุดความสามารถ	สร้างสรรค์กิจกรรม	ด้านการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ในการสร้างกระแส	สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	สร้างและ
พัฒนาเครือข่าย	 ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่พร้อมที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนอยู่เสมอ	 กระผมค้นพบว่าตนเองนั้น	 ชอบด้านการพูดต่อที่สาธารณะ	 จึงฝึกฝน
การพูดเพื่อเป็นวิทยากรหลักของชมรม	ไม่ใช่เพียงแค่การอบรมและสอนให้เด็ก	และวัยรุ่น
มีความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ส�าคัญ
ส�าหรับเยาวชนให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด	 ยังรวมถึงเรื่องเพศศึกษา	 การสอนวิธี 
คุมก�าเนิดและการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์	 เพราะเป็นปัญหาระดับประเทศท่ีก�าลังเผชิญอยู่
ส�าหรับวัยรุ่น	 การพัฒนาทักษะชีวิตการเสริมสร้างภาวะผู้น�า	 เริ่มต้นจากการเป็นวิทยากร	
ภายในชมรมและมหาวิทยาลัย	 ค่อยๆ	 เรียนรู้และพัฒนาตนเอง	 จนเกิดการยอมรับจาก
สังคม	กระผมได้รับเชิญในนามชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	รับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	ชุมชน	หน่วยงาน	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	
สถานประกอบการ	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและหน่วยงานในกรมราชทัณฑ์	
โดยที่ผ่านมาการเป็นวิทยากรภายใต้สังกัดชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�าปาง	 กระผมไม่ขอรับค่าน�้าใจหรือค่าตอบแทนจากทุกหน่วยงาน	 เพราะสิ่ง 
ที่กระผมได้ตั้งมั่นเอาไว้ตั้งแต่แรก	คือ	การตอบแทนโครงการดีๆ	ที่ชื่อ	TO	BE	NUMBER	ONE	
และจะด�าเนินกิจกรรมเพื่อสนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการและสานต่อ
ภารกิจหลัก	 เพราะโครงการนี้ที่ได้ให้ชีวิตใหม่กับกระผม	 ท�าให้กระผมภูมิใจ	 เห็นคุณค่า 
ของตนเอง	เป็นคนเก่งและดี	ในวันนี้และตลอดไป	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	 ถือเป็นโครงการที่ประสบความส�าเร็จอย่างมากที่สามารถท�าให้วัยรุ่นและ
เยาวชน	 หันมาสนใจท�ากิจกรรมดีๆ	 เพื่อตนเองและสังคม	 เป็นอันดับหนึ่งในใจของวัยรุ่น	
และเยาวชน	ไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะเป็นใคร	มาจากที่ไหน	เคยผ่านอะไรมา	โครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	 พร้อมที่จะมอบโอกาสดีๆ	 ให้กับเด็กและเยาวชนทุกคนในประเทศไทย	
เพราะบ้านหลังนี้ไม่ได้เพียงแค่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้แก้ปัญหาในชีวิต	บ้านหลังนี ้
ยังมีความสุข	เสียงหัวเราะ	มิตรภาพ	เป็นบ้านที่พร้อมที่จะสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นคนเก่งและดี	 เพื่อที่จะมาดูแลและพัฒนาประเทศชาติไปสู ่ความเจริญต่อไป	 
ในอนาคตในวาระครบรอบ	18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็น	18	ปี	แห่งความภาคภูมิใจ	
และกระผมก็เชื่อว่าอีก	10	ปี	20	ปี	50	ปีหรือ	100	ปี	ข้างหน้า	TO	BE	NUMBER	ONE	 
จะอยู่เคียงคู่เด็กและเยาวชนไทยตลอดไป	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน	 เป็นหนึ่ง 
โดยไม่พึ่งยาเสพติด	



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

46

46

ผู้เขียน
นายวุฒินันท์ วะการินทร์

กรรมการฝ่ายกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 ผมมีพี่น้องอยู่ 2 คน ผมเป็นพ่ีชายคนโตตอนนี้ผมก�าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 ครอบครัวของผมมีอาชีพ
ท�านาและรับจ้างทั่วไป รายได้ก็ไม่เพียงพอ ท�าให้ผมกับครอบครัวมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
อยู่ตลอด และหมู่บ้านของผมอยู่ในเขตพื้นที่สีแดง จนพ่อกับแม่จะให้ผมหยุดเรียนต่อ  
เพ่ือให้ผมมาท�างานรับจ้างหาเงินช่วยพ่อแม่ แต่ผมได้ขอโอกาสเรียนต่อแต่มีข้อเสนอ 
กับพ่อและแม่ว่าผมจะหารายได้เสริมระหว่างเรียน จะไม่เป็นภาระพ่อและแม่ จึงท�าให้ผม
เป็นคนที่ไม่ร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นคนเห็นแก่ตัว เพราะผมคิดว่าผมต้องท�างานหารายได้
เพื่อส่งตัวเองเรียน จนช่วงเวลาหนึ่ง “ท�าให้ผมกลายเป็นคนไม่มีเพื่อน ไม่มีสังคม เครียด 
และเป็นคนข้ีหงุดหงิดง่ายเมื่ออยู ่กับคนเยอะๆ” ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรับ 
แกนน�าชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งตอนแรกผมไม่กล้าที่จะเข้ามาท�างาน  
เพราะผมเป็นคนข้ีอายและไม่มีเพ่ือนเลย จนผมได้เห็นการท�างานและกิจกรรมของพ่ีๆ  
ในชมรม TO BE NUMBER ONE ผมเลยตัดสินใจเข้ามาท�างานเพื่อพิสูจน์ให้เพื่อนๆ พี่ๆ 
น้องๆ เห็นว่าผมก็มีความสามารถในการท�ากิจกรรมต่างๆ 
 ตลอดเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาในการท�างาน TO BE NUMBER ONE ในมหาลัยแห่งนี้ 
ผมได้รู้จักค�าว่าเสียสละ การแบ่งเวลาการจัดการกับความกลัว ความอาย “และภูมิใจ 
ในตัวเอง” จนทุกคนมองเห็นศักยภาพในท�างานของผมและเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนๆ พ่ีๆ 
น้องๆ ทุกคน ตั้งแต่ผมได้เข้ามาอยู่ในชมรมฯ นั้นได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผมและท�าให้ผม
กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออกมากข้ึน และรู้จักเสียสละ เรียนรู้ค�าว่า “คุณค่าที่มากกว่า
มูลค่า” แบ่งเวลาเรียน ท�างาน และท�ากิจกรรมได้ดี จนตอนนี้ผมได้ก้าวข้ึนเป็นกรรมการ
ฝ่ายกิจกรรมฯ และสามารถพาน้องๆ ท�ากิจกรรมที่ทางชมรม TO BE NUMBER ONE  
จัดขึ้น ท�าให้สมาชิกในชมรมฯ ทุกคนในมหาลัยมีความสุขกับการร่วมกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE และสามารถท�าให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ตามค�าขวัญของ
โครงการที่ว่า “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” อย่างแท้จริง 
 และสุดท้ายผมส�านึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี และผมขอขอบคุณโครงการดีๆ โครงการ TO BE NUMBER ONE  



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

47

ที่ให้โอกาสผม ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท�ากิจกรรมต่างๆ ถ้าไม่มีชมรม TO BE  
NUMBER ONE ในวันนี้ ผมไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสที่จะได้แสดงออกแบบนี้หรือเปล่า และ 
ผมอยากให้มีชมรม TO BE NUMBER ONE นี้ไปนานๆ เพื่อให้น้องๆ รุ่นหลังได้มีโอกาสขึ้น
มาท�ากิจกรรมดีๆ สืบต่อไป ผมสัญญาเมื่อผมเรียนจบ ผมจะเป็นครูที่ดี และเป็นครู  
TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีสีแดง “ผมจะให้โอกาสเด็กทุกคน 
เหมือน TO BE NUMBER ONE ที่ให้โอกาสผม” และจะเป็นหนึ่งพลังเล็กๆ ที่คอยสนอง
พระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงตลอดไป

“WE ARE TO BE NUMBER ONE”
ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ขอพระองค์ทรงพระสเลนเดอร์
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ผู้เขียน
นายวุฒิชัย โต๊ะมอง

โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
จังหวัดสงขลา

 
	 ทุกวันนี้เต็มไปด้วยคนมีฝัน	จึงมุ่งมั่นท�าความฝันให้เป็นจริง.......จนบัดนี้เราทุกคน
ล้วนแต่อยากที่จะท�าความดี	 และช่วยเหลือประเทศ	 เพ่ือให้ประเทศไทยของเราเจริญขึ้น	
เพราะค�าว่า	 ไทย	 เป็นด่ังลายเซ็นท่ีติดตัวตั้งแต่เราเกิด	 ท�าให้เราต้องกระท�าความดี 
เพื่อให้ความดีเหล่านั้นเป็นสายเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงประเทศ	 ดังเป้าหมายของโครงการ 
ทูบีนัมเบอร์วัน
		 ย้อนกลับไปเมื่อ	 18	 ปีก่อนท่ีจะจัดต้ังโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 ประเทศของเรา
ประสบปัญหายาเสพติด	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ทรงมี
ความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่ม	
ขนาดใหญ่	 และเป็นกลุ่มท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ	 นอกจากนี้	 ยังถือเป็น 
กลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง	 เน่ืองจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ	 แต่ยังขาด
วุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ	รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ	
		 พระองค์จึงทรงพระกรุณาคิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
นั่นคือ	 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
ประเทศ	 ให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	 โดยความร่วมมือและรวมพลัง
จากภาครัฐและเอกชน	 กระตุ้นและปลุกจิตส�านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้	 ความเข้าใจ
และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติด	 มิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง	 แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้
และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว	 โดยทรงมีพระประสงค์มุ ่งเน้นการรณรงค ์
ในกลุ่มเป้าหมายหลัก	คือ	วัยรุ่นและเยาวชน	การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน
ในชุมชน	 จัดระบบการบ�าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ	 ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและ
ป้องกันการกลับมาเสพซ�้า	 ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	
เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เป็นเสมือนการเติม
สิ่งที่ดีให้กับชีวิต	เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด
		 ผม	 นายวุฒิชัย	 โต๊ะมอง	 เป็นหนึ่งคนที่ไม่กล้าแสดงออก	 แต่มีคุณครูในโครงการ
ชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนสะเดา	“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”	ท่านหนึ่งถามผมว่า	
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ลูกสนใจอยากท่ีจะร่วมเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน	 หรือแกนน�าทูบีนัมเบอร์วันพ้นภัยจาก
ยาเสพติดไหม?	 และผมก็ได้ตอบไปว่า	 “สนใจครับ”	 หลังจากวันนั้นที่คุณครูได้ชวนผมเข้า
ร่วมแกนน�าทูบีนัมเบอร์วัน	 ผมได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 และได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายของ
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 และคอยช่วยเหลือคนที่ท�าในสิ่งที่ตัวเองท�าไม่ได้สู่ความส�าเร็จ	 
ตัวผมได้ท�ากิจกรรมเหล่านี้	 และท�าให้ผมได้กล้าท่ีจะก้าวข้ามอุปสรรคในส่ิงท่ีผมกลัว	 
และผมได้มั่นใจในตัวเองเวลาผมได้ออกไปพูดเกี่ยวกับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 และเป็น
พลังบวกส�าหรับตัวผม	 ผมได้คอยสนับสนุนให้น้องๆ	 เกี่ยวกับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
ค่อยผลักดัน	คอยช่วยเหลือ	มุ่งหน้าสู่สิ่งที่ดี	และมีพี่อัพ	นายสรวุฒิ	ชูเรืองสุข	ทูนัมเบอร์วัน 
ไอดอล	 8	 คอยให้ค�าปรึกษาและคอยที่จะรับฟังค�าปรึกษาจากตัวผมเอง	 เพราะเวลา 
ผมไม่สบายใจในสิ่งที่ผมท�าไม่ได้	 ก็มีพี่ๆ	 และคุณครูเพ่ือนๆ	 ที่เป็นแกนน�าทูบีนัมเบอร์วัน	
คอยช่วยเหลือในการให้ค�าปรึกษาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น	 และคอยเป็นแนวทาง 
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้
		 ตัวผมได้รู้จักโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 มาตั้งแต่พุทธศักราช	 2561	 เพราะผมได้
ติดตามชมการประกวดสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน	 ไอดอล	 8	 
ทางโรงเรียนสะเดา	“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”	ได้มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน	และ
ได้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ	 ก็คือ	 TI	 02	 อัพ	 นายสรวุฒิ	 ชูเรืองสุข	 ผมได้ติดตามจนมา	 
ปี	 2562	 ทางโรงเรียนได้มีการส่งเข้าร่วมประกวด	 สุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและด ี
ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล	 9	 ก็คือ	 TI	 15	 ไนน่า	 นางสาววันยนา	 มะอานี	 และปีนี้	 2563	 
ทางโรงเรียนได้ส่งเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน	ไอดอล	10	
คือ	 TI	 30	 อ้อน	 นางสาวทิพย์สุดา	 เพรชปานกัน	 และในปี	 2563	 ผมได้เดินทางไปร่วม 
ช่วยเหลือการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน	 ของทางจังหวัดสงขลา	 
ที่จะคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับประเทศ	 และได้รู้ว่าความอบอุ่นของครอบครัวทูบีนัมเบอร์วันนี้
อบอุ่นมาก	 ตอนท่ีผมนั่งเชียร์การประกวดอยู่นั้นผมได้เห็นป้าหม่อม	 (หม่อมหลวงยุพดี	 
ศิริวรรณ)	 เดินผ่านไปนั่งท่ีโต๊ะกรรมการ	 ระหว่างทางป้าหม่อมได้ถามผมว่ามาจากจังหวัด
อะไรครับ	 ผมได้ตอบกลับป้าหม่อมว่ามาจากจังหวัดสงขลาครับ	 ผมรู้สึกว่าค�าพูดและแววตา
ของป้าหม่อมรู้สึกอบอุ่นมากครับ	
		 นอกจากนี้ผมได้ช่วยเหลืองานทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน	 และได้เป็นตัวแทน
ดูแลเพจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน	 ได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจของทูบีนัมเบอร์วันสะเดา 
“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”	 และจากท่ีผมไม่กล้าพูดในวันนั้นท�าให้ผมได้กล้าพูดจน 
ทุกวันนี้ครับ	ตัวผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวผมเองจะได้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานทูบีนัมเบอร์วัน
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ของทางโรงเรียน	 กิจกรรมการประกวดไอดอล	 ท�าให้รู้จักเครือข่ายไอดอลมากมาย	 พอมี
กิจกรรมของจังหวัดได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 และมีความกล้ายิ่งขึ้น	 อันไหนที่ไม่กล้าทาง
จังหวัดคอยแนะน�าให้กล้ามากย่ิงข้ึนและท�าให้รู ้ว ่าครอบครัวไอดอลคือ	 ครอบครัว	 
เพื่อนช่วยเพื่อน	และเปิดโลกกว้างให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น	จากที่น้องอ้อน	TI	30	ไอดอล	10	 
ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ	 ผมตั้งใจจะไปเชียร์	 เพราะอยากสัมผัสบรรยากาศนั้นและ 
ได้มีโควิด	19	เลยท�าให้ผมไม่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศ	ณ	ตรงนั้น	แต่ผมก็ไม่รู้สึกเสียใจ	ถึงแม ้
จะไม่ได้ไปเชียร์ที่เจเจมอลล์	ผมก็ได้เชียร์ผ่านทางเพจ	TO	BE	NUMBER	ONE	CHANNEL	 
และผมได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจทูบีนัมเบอร์วันสะเดาขรรค์ชัย	 และคอยเป็นก�าลังใจ
ให้กับน้องๆ	 ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอล	 10	 คร้ังนี	้ 
และส�าหรับตัวผม	ผมคิดว่าในปีนี้เป็น	1	ทศวรรษที่ดีเยี่ยมมาก	และท�าให้ผมมีแรงผลักดัน
มากยิ่งขึ้น	 ในเมื่อครูได้ชวนเข้ามาท�างานตรงนี้แล้ว	 ผมจะท�าให้ดีท่ีสุด	 และดีอย่างชื่อ 
ของโครงการเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน	 ผมขอสัญญาว่าผมจะช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มที่และสุดความสามารถ	เพื่อที่จะให้เยาวชนไทยท�าตามความฝันและสู่ความส�าเร็จ
		 คนไทยทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่โชคดี	 เพราะมีโครงการทูบีนัมเบอร์วันท่ีดี
แบบนี้	 ผมรู้สึกภาคภูมิใจครับ	 ท่ีประเทศไทยของเรามีโครงการที่ดีและไม่แพ้ชาติใดในโลก	
จึงสมควรที่จะด�ารงรักษาโครงการให้ดีและอยู ่คู ่กับคนไทยไปตลอดกาล	 ตัวผมเองมี 
ความสุขมากเมื่อเวลาได้คอยช่วยเหลืองานที่เราได้รับมอบหมาย	เพราะมันเป็นสิ่งที่เรา
อยากท�าและปฏิบัติ	 ได้ลงมือท�าเพื่อผลตอบรับท่ีดี	 ทุกคร้ังท่ีผมได้ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับ
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 ผลตอบรับดีและท�าให้ผมมีแรงที่จะปฏิบัติหน้าที่คอยช่วยเหลือ	
เหมือนกับบางเวลามีน้องๆ	 เข้ามาถามผมว่า	 ทูบีนัมเบอร์วันคืออะไร	 ผมได้ตอบไปว่าคือ	 
โครงการที่จะสร้างให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่	 พัฒนาเจริญเติบโตไปเป็นคนดี	 ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด	 และเป็นโครงการที่จะท�าตามฝันให้เป็นจริง	 เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึงยาเสพติด	 
ความหมายคือ	 การเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง	 หากค้นพบ 
สิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ	 สนใจ	 และมีความถนัด	 สามารถฝึกฝนและท�าจนเป็นผลส�าเร็จได	้ 
ท�าแล้วมีความสุข	มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
		 ภูมิใจตนเองท่ีไม่ยอมแพ้ในอุปสรรคต่างๆ	 ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต	 ถือเป็นการพิสูจน์
ตนเอง	 หนทางพิสูจน์ม้า	 กาลเวลาพิสูจน์คน	 ฉันใดฉันนั้น	 ภูมิใจตนเองที่มีความสามารถ 
ในหลายๆ	 ด้าน	 ทั้งด้านการพูดที่มีวาจาไหลลื่น	 ความสามารถในการท�างานศิลปะ 
ประเภทต่างๆ	ที่ตนเองรัก	เช่น	การปฏิบัติช่วยเหลืองานสภานักเรียน	และงานในโครงการ
ทูบีนัมเบอร์วัน	หรืองานในด้านต่างๆ	การที่ตนเองได้ท�างานที่ตนเองรักท�าให้ตนเองมีความสุข
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แล้วรู้สึกเพลิดเพลินกับงานที่ได้ท�า	 ภูมิใจตนเองที่มีความเข้มแข็งในวันนี้	 ทุกวันนี้สังคม
มนุษย์เราอยู่ยากขึ้น	 ทุกวันการที่เราจะอยู่ในสังคมปัจจุบันได้นั้น	 เราต้องมีความเข้มแข็ง 
ในตนเองเพื่อจะได้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆ	 ท่ีจะพัดผ่านเข้ามาในชีวิตประจ�าวัน	 ท�าทุกวัน
ให้ดีที่สุด	(และผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน)
		 คุณว่าจะดีแค่ไหน	 หากคนในสังคมจะร่วมกันสร้างความเปล่ียนแปลงก้าวเล็กๆ	
ไปด้วยกัน	 แต่การให้นี้ไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็นของที่มีราคาเสมอไป	 ผมว่ามีหลายสิ่งที่เรา
สามารถแชร์ให้ผู้อื่นได้	 ไม่จ�าเป็นต้องเป็นทรัพย์สินหรือเงินทอง	 แต่ยังมีอย่างอื่นที่มีค่า 
พอๆ	 กันอยู่อีกนะครับ	 ก็เหมือนการให้ความรู้เกี่ยวกับทูบีนัมเบอร์วัน	 ปลอดภัยห่างไกล
จากยาเสพติด
		 เป็นเวลา	 18	 ปี	 ที่โครงการทูบีนัมเบอร์วันได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการนี้ขึ้น	 โครงการ 
ทูบีนัมเบอร์วัน	 ยังคงมีความส�าคัญกับเยาวชนและประเทศชาติบ้านเมืองของเรา	 ไม่ว่า 
จะผ่านไปนานเท่าไร	 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 จะอยู่คู่กับคนไทยและประเทศไทยสืบไป	
เป็นดั่งสมบัติที่ล�้าค่า	เพราะเยาวชนไทยจึงกลายเป็น	“โครงการทูบีนัมเบอร์วัน”

	 	 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด		 จงลิขิตชีวิตด้วยมือเรา
	 งดสิ่งผิด	ไม่ปนเปื้อน	สิ่งมึนเมา	 เพราะโลกเรา	จะสดใส	เท่าชีวา
		 ปัจจุบัน	บัดนี้	โครงการดี		 คือโครงการ	ทูบี	แก้ปัญหา
		 กิจกรรม	ส่งเสริม	ไม่พึ่งยา		 พวกเรามา	จับมือ	แก้ไขมัน
		 จนตอนนี้	สารเสพติด	ไม่แพร่หลาย		 ยังไม่สาย	เกินแก้	ร่วมใจกัน
		 สืบสานไว้	เชิดชู	คอยผลักดัน		 เยาวชน	สร้างฝัน	ให้เป็นจริง

	“เพราะนี้คือ	เก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE”
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ผู้เขียน
นายณัฐชัย สารส 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.) 
จังหวัดพิจิตร 

	 ข้าพเจ้าเป็นบุคคลซึ่งเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�าเนิด	หรือมีอีกหลายชื่อที่คนทั่วๆ	ไป
เรียกกันว่า	 สาวประเภทสอง	 สตรีข้ามเพศ	 เพศท่ีสาม	 ตุ๊ด	 และกะเทย	 ซ่ึงสมัยก่อน 
คนทั่วไปมองว่าผู ้ ท่ีเป็นแบบข้าพเจ้าคือพวกจิตวิปริต	 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ใช่ว่าทุกคน 
จะให้การยอมรับ	 หลายคนก็ยังมองว่าข้าพเจ้าเป็นตัวประหลาด	 ไปโรงเรียนก็โดนเพื่อน 
ล้อเลียน	 และเมื่อได้ออกจากโรงเรียนในระบบมาเรียนกศน.	 ก็ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ	
มากมาย	 และก็ยังเป็นเช่นเดิมท่ีถูกเพื่อนๆ	 ล้อเลียนมองว่าเป็นตัวประหลาด	 จึงท�าให้
ข้าพเจ้าเป็นคนเงียบๆ	 ไม่กล้าแสดงออก	 ไม่ค่อยพูดคุยกับใคร	 จนในวันหนึ่งข้าพเจ้าได้
สมัครเป็นสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของกศน.อ�าเภอวังทรายพูน	และได้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เช่น	 การประกวดชมรม	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	 ในชุมชน	 การประกวด	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 TEEN	DANCERCISE	 
การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 และกิจกรรมอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ซึ่งโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 เริ่มแรกข้าพเจ้ารู้จักผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองยาง
จากการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะประชาชนในชุมชนหนองยาง	 และจากการเข้าร่วม
กิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่โรงเรียนเดิมซ่ึงเป็นโรงเรียนในระบบ	 โดยเป็นเพียง 
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น	 ไม่ได้มีหน้าที่หรือรับผิดชอบงานอะไร 
เป็นพิเศษ	ต่อมาได้ทิ้งห่างจากโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นเวลาถึง	6	ปี	จากนั้น
จึงได้ก้าวเข้าสู่รั้วกศน.	 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตคร้ังยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้าในหลายๆ	 ด้าน	
จากที่เคยเป็นหางราชสีห์ก็กลับกลายเป็นหัวสุนัข	 โดยเร่ิมจากการที่ข้าพเจ้าสมัครเข้า
ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของกศน.อ�าเภอวังทรายพูน	 และได้รับเลือกให้เป็น 
ตัวแทนการประกวดชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในชุมชน	 การประกวด	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	 TEEN	 DANCERCISE	 การท�ากิจกรรมทั้งสองนี้	 สามารถเปล่ียนกะเทย 
ที่ไม่กล้าแสดงออก	 ไม่มีความมั่นใจในตนเองอย่างข้าพเจ้า	 ให้กล้าแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์	 มีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน	 และจากการเข้าร่วมประกวดท�าให้ข้าพเจ้าได้
แสดงศักยภาพของตนเองออกมาจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชมรม	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	ในชุมชน	ของอ�าเภอวังทรายพูน	และรองชนะเลิศอันดับที่	1	การประกวด	
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TO	 BE	 NUMBER	ONE	 TEEN	DANCERCISE	 ข้าพเจ้าสามารถท�าให้บุคคลท่ัวไปได้รู้ว่า
กะเทยก็มีดี	 มีความสามารถไม่แพ้ใครๆ	 และได้รับค�าชื่นชมจากคณะครูและเพื่อนๆ	
ข้าพเจ้าเริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น	เพื่อนๆ	ไม่ล้อเลียนข้าพเจ้าเหมือนอย่างเคย	จากการก้าว
เข้าสู่ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในวันนั้น	ข้าพเจ้าได้ค้นพบความสามารถของตนเอง	
คือความสามารถด้านการเต้น	และการพูด	ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	มากขึ้น	 ได้เป็นตัวแทน
ของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จึงได้รับหน้าที่ไปให้ค�าแนะน�าแก่เพื่อนๆ	ในสถานศึกษา	
เด็กและเยาวชนในชุมชน	ในเรื่องโทษและภัยของยาเสพติด	ตามสโลแกนที่ว่า	เป็นหนึ่งโดย
ไม่พึ่งยาเสพติด	 ในวันหนึ่งมีคนในชุมชนที่ติดยาเสพติด	 ได้มาปรึกษากับข้าพเจ้าว่าท�า
อย่างไรจึงจะเลิกจากการติดยาเสพติดได้	 ข้าพเจ้าจึงรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ได้
รับจากการเข้าร่วมโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�ากับคนนั้นไป	 
จากการด�าเนินการท่ีชัดเจนและเห็นผลของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 กศน.อ�าเภอ
วังทรายพูน	ที่ข้าพเจ้าได้ร่วมขับเคลื่อนนั้น	จึงท�าให้มีสมาชิกในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
เพิ่มมากข้ึน	 จึงได้มีกิจกรรมท่ีหลากหลายมากขึ้นด้วย	 เช่น	 กลุ ่มกีฬาฟุตบอล	 กลุ ่ม	
DANCERCISE	 กลุ่มฝึกอาชีพ	 และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ด้วยการด�าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ	ตามหลัก	3	ก	คือ	กรรมการ	กองทุน	และกิจกรรม	3	ย	คือ	กิจกรรมและแนวทาง
การด�าเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 ตามแนวทาง	 3	 ยุทธศาสตร์	
ดังนี้
		 1.	หารือและพิจารณาร่างการจัดตั้งคณะพัฒนาของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
กศน.อ�าเภอวังทรายพูน	ก�าหนดวาระการด�าเนินงานวาระ	2	ปี	
	 2.	ประชาสัมพันธ์ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 กศน.	 อ�าเภอวังทรายพูน	 
ผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ	เช่น	line		facebook	
		 3.	ประสานงานคณะกรรมการชมรมและคณะกรรมการที่ปรึกษาของชมรม	 
ภาคีเครือข่ายที่ให้ความสนับสนุน	ก�าหนดบทบาทหน้าที่และท�างานตามแผนงานประจ�าปี
		 4.	จัดกิจกรรมแผนงานโครงการเพิ่มศักยภาพแกนน�าเยาวชนของชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	กิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิต	พัฒนา	EQ	เข้าค่ายแกนน�า
		 5.	 ระดมทุนจากภาคีเครือข่าย	 หางบประมาณให้แกนน�าและกรรมการชมรม 
ได้ไปพัฒนาศักยภาพสมาชิกที่ค่ายทูบีนัมเบอร์วันแคมป์	
		 6.	จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันครบรอบการจัดต้ังชมรม	 วันยาเสพติดโลก	
มหกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
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		 7.	ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	 
โดยกิจกรรมหลักเน้นให้ความรู ้ถึงพิษภัยของยาเสพติด	 ทักษะชีวิตปฏิเสธยาเสพติด	
กิจกรรมตามความต้องการของสมาชิกชมรม	
		 8.	 จัดท�าโครงการท่ีเอื้อต่อการสร้างและขยายเครือข่ายเพื่อจะน�างบประมาณ
จากโครงการมาท�ากิจกรรมในการสร้างเครือข่าย	 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเยาวชน	
การน�าเสนอแลกเปลี่ยนผลงานของชมรมในวันมหกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
		 9.	ชักชวนเพื่อนสมาชิกเข้าร่วมชมรมและค้นหาเพ่ือนสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น
เพื่อเข้ารับการบ�าบัด	 การสร้างเครือข่ายและสมาชิกแบบเพื่อนชวนเพื่อนและแนะน�า 
ชักชวนเพื่อนต่อๆ	ไป	
 จากการด�าเนินงานทั้งหมดทั้งมวลในการขับเคลื่อนโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตัวของข้าพเจ้า	 เพื่อนพ้องน้องพี่	 และคนในชุมชน	 
หลายคนหันมาสนใจเล่นกีฬามากข้ึน	 หลายคนใช้เวลาว่างในการท�าสาธารณประโยชน์	
ชุมชนสงบสุข	ปลอดภัยจากการไม่มีผู้ติดยาเสพติด	ซึ่งสิ่งดีๆ	ที่เกิดขึ้นนี้	มาจากการน้อมน�า
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน	 
ให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด	โดยมีปัจจัยแห่งความส�าเร็จ	ดังนี้
	 1.	ความเสียสละของคณะกรรมการและสมาชิกในชมรม	 ในการท�างานถ้าต่างคน
ต่างยึดแต่งานของตัวเองเป็นหลัก	 การด�าเนินงานทุกอย่างก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้	 
นับตั้งแต่จัดตั้งชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในชุมชน	 สมาชิกทุกคนล้วนแล้วแต่ 
จะมีความเสียสละ	 สละเวลา	 สละก�าลังกาย	 และทุ่มเท	 เพ่ือการด�าเนินงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์
		 2.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและสมาชิกในชมรม	 ภาระหน้าที่ 
และความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของของสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 คือ	 
การสร้างสรรค์สังคมในทุกๆ	 ด้าน	 หากสมาชิกทุกคนขาดความรับผิดชอบต่องาน 
และหน้าที่ของตนเอง	 ความส�าเร็จก็คงจะไม่เกิดข้ึน	 แต่เพราะสมาชิกทุกคนในชมรม	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ในชุมชน	ตระหนักในภาระหน้าที่ที่ส�าคัญที่ทุกคนต้องด�าเนินงาน	
ความส�าเร็จและผลงานต่างๆ	ได้ปรากฏ	และเป็นที่ประจักษ์ตาอย่างมากมาย
	 3.	ความสามัคคีของคณะกรรมการและสมาชิกในชมรม	 กิจกรรมต่างๆ	 นั้นเรา
ต้องด�าเนินงานเป็นหมู่คณะ	 หากเราเกิดความแตกแยกไม่เข้าใจกัน	 งานที่ออกมาก็ไม่ได้ดี
หรือไม่ส�าเร็จ	การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เราประสบ
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ความส�าเร็จได้เพราะความร่วมมือ	 ร่วมแรง	 และร่วมใจกัน	 ของสมาชิกทุกคนที่หวังให้งาน
ออกมาอย่างเต็มศักยภาพ	 และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน	 ทุกคนมีความเข้าใจกัน	 
ช่วยเหลือกันฉันเพื่อน	สมาชิกทุกคนรวมกันเป็นหนึ่ง	เพื่องานที่ออกเป็นหนึ่ง
	 4.	การได้รับโอกาสและความไว้วางใจ	 ในการท�างานถึงแม้เราจะตั้งใจท�าแค่ไหน	
แต่หากไม่มีใครเลยที่ยื่นโอกาสและวางใจท่ีจะปล่อยงานต่างๆ	 ให้เราได้รับผิดชอบ	 
ความส�าเร็จก็คงจะไกล	 แต่ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในชุมชน	 ได้รับโอกาสและ 
ความไว้วางใจในการจัดกิจกรรมและด�าเนินงานต่างๆ	จากหลายๆ	หน่วยงาน
	 ข้าพเจ้าขอขอบคุณโชคชะตาที่น�าพาข้าพเจ้าให้มาพบกับโครงการ	 TO	 BE	 
NUMBER	 ONE	 ขอบคุณที่ให้ข ้าพเจ้าได้เป็นส่วนหน่ึงในการสนองพระด�ารัสของ 
องค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ท่ีว่า	 “การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย	 ไม่สามารถด�าเนินการให้ส�าเร็จได้ด้วยการท�างาน 
ขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง	 แต่ทุกองค์กร	 ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน	 และการรวมตัวกันของผู้ที่มี
ความตั้งใจท่ีจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 จะท�าให้เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัญหา 
ยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง”	พระด�ารัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
ข้าพเจ้าเช่ือมั่นว่า	 โครงการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงตัวของข้าพเจ้าให้เป็นคนเก่งและคนด	ี
สามารถดึงตนเองให้โผล่พ้นน�้าได้	 คนอื่นๆ	 ท่ีได้ร่วมโครงการหรือได้รับความรู้ท่ีข้าพเจ้า 
ได้ถ่ายทอดก็ต้องเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีได้อย่างแน่นอน	 ท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้า 
ขอรวบรวมแรงกายและแรงใจทั้งหมดที่มี	 ปฏิบัติตนเป็นคนดี	 และปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นและพัฒนาสังคม	 แม้แรงกายและแรงใจของข้าพเจ้าจะเป็นเพียง
แค่เศษเสี้ยวของฝุ่นธุลี	แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่มักเกิดจากสิ่งเล็กๆ	ก่อนเสมอ
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รางวัลชนะเลิศ
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทแกนน�สมาชิก TO BE NUMBER ONE
 และประชาชนทั่วไป

 นางสาวลักษ ิกา สุมรัมย์
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 

จังหวัดบุรีรัมย์

	 	 18	ปี	ทูบีที่รังสรรค์	 ได้สร้างคนสู่ความฝัน	ทรงคุณค่า
		 ให้รู้ถูก	รู้ผิดคิดพัฒนา	 แก้ปัญหายาเสพติด	พิษสังคม	
	 เพราะเรามีองค์ประธานงานทูบี	 จึงได้มี	กิจกรรมท�าเหมาะสม	
	 เด็กฉลาดทั้งปัญญาและอารมณ์	 สร้างสังคม	ที่เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา	
	 ก�าลังใจได้จากทูลกระหม่อม	 พวกเราพร้อมเก่งดีมีสุขหนา	
	 สานโครงการเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา	 เทิดเจ้าฟ้าองค์ประธานงาน	ทูบี
 
 จากสถานการณ์ยาเสพติด	 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่	 โดยเฉพาะ	
ในกลุ ่มวัยรุ ่น	 รวมถึงพ้ืนท่ีของอ�าเภอห้วยราช	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม	 ขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมกิจกรรมให้กับเยาวชน 
ทุกกลุ่ม	 ส่งผลให้สมาชิกไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 ระยะเวลา	 18	 ปีท่ีก่อต้ังชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมขึ้น	 โดยองค์ประธานโครงการ	 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	พระองค์เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เมื่อวันท่ี	 10	 กันยายน	 2553	 สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับ 
พวกเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์อย่างหาที่สุดมิได้
 เพียงผ่านตา	 หนูได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม	 เมื่อปีการศึกษา	
2558	 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม	 เป้าหมายในชีวิตคือ	 การเรียน	 ต้องเรียนรู้แต่ละวิชาให้ได้ 
มากที่สุด	จนเข้าปีการศึกษา	2561	หนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	หนูเริ่มเห็นว่าทุกคน
ให้ความส�าคัญกับกิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 หนูคิดแค่ว่าท�าไมเขาต้องทุ่มเท 
ขนาดนั้นเลยหรือ	 ไม่ว่าจะเป็นการร้อง	 เล่น	 เต้น	 ร�า	 หรือกิจกรรมต่างๆ	 ที่เด็กวัยรุ่นท�า	 
เช่น	การเต้น	COVER	DANCE	การร้องเพลง	หรือแม้กระทั่งวันส�าคัญต่างๆ	จะมีพี่ที่มาจาก
ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มาให้ความรู้หน้าเสาธง	 เช่น	 วันต่อต้านยาเสพติดโลก	 
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วันวาเลนไทน์	 และวันปีใหม่	 มีการตั้งค�าถามที่หลากหลาย	 พร้อมทั้งแจกของรางวัล 
อีกมากมาย	 นอกจากการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว	 ทางโรงเรียนยังมีการตรวจปัสสาวะ	
เพื่อหาสารเสพติด	หนูก็สงสัยว่าถ้ามีนักเรียนติดสารเสพติด	 เขาจะท�าอย่างไร	 สุดท้ายก็ได้ 
ค�าตอบจากเพื่อนและพี่ๆ	 ว่า	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ช่วยได้	หนูก็ยังคิดอยู่ในใจ
ตลอดว่า	ใครจะท�าอะไรเราไม่สนใจ	ขอเรียนอย่างเดียว	
 เริ่มผ่านใจ	 กาลเวลาท�าให้ความคิดของหนูเปล่ียนไป	 การเรียนรู้จากกิจกรรม	 
ที่ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม	 จัดกิจกรรมขึ้นในโรงเรียน	 
มีการเรียนรู้มากกว่าค�าว่ากิจกรรม	 ไม่ว่าจะเป็นภาวะความเป็นผู้น�า	 ความกล้าแสดงออก	
กล้าคิด	 กล้าท�ามากข้ึน	 ท�าให้ระยะเวลา	 2	 ปีท่ีผ่านมา	 หนูได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึง	 
ในการท�างานกับชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม	 ท�าให้หนูได้
ประสบการณ์ใหม่ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูด	 หรือบุคลิกภาพและการบริหารจัดการ
ชมรม	 ท�าให้ได้มีโอกาสคิดและออกแบบกิจกรรม	 เมื่อก้าวเข้ามาในกิจกรรม	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	ท�าให้มาเจอกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	DANCERCISE	THAILAND	
CHAMPIONSHIP	 เห็นความมุ่งมั่นของน้องๆ	 ไม่ว่าจะเหนื่อยหรือท้อแค่ไหน	 แต่น้องๆ	 
ก็พร้อมที่จะสู้และท�ากิจกรรมนี้ให้ประสบความส�าเร็จลุล่วงต่อไปจนได้รับถ้วยพระราชทาน
รองชนะเลิศอันดับ	2	ระดับประเทศเมื่อปี	2562
 เปี่ยมประสบการณ	์จากรุ่นสู่รุ่น	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนห้วยราช
พิทยาคม	มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	คือ	การน�าเสนอผลการด�าเนินงานชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	ผลจะเป็นที่ประจักษ์ได้นั้นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด	คือ	ความสามัคคี	ความทุ่มเท	
เสียสละ	 หนูได้เห็นการด�าเนินงานต่างๆ	 ของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นระบบ 
อย่างชัดเจน	 โดยมีสโลแกนท่ีว่า	 “เด็กน�าผู้ใหญ่หนุน”	 หนูได้เรียนรู้การท�างานจากรุ่นพี	่ 
ค�าแนะน�าต่างๆ	 ในการท�างาน	 ระยะเวลาสั้นๆ	 เพียงไม่ก่ีปี	 แต่ประสบการณ์ที่ได้คือ 
เต็มเปี่ยม	 นอกจากการเรียนรู้งานภายในชมรมแล้ว	 ยังมีการไปศึกษาดูงานชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 ของที่อื่นๆ	 จากการท�างานต่างๆ	 ที่ผ่านมาในปี	 2562	 ได้รับต�าแหน่ง
เลขานุการชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 และปี	 2563	 ได้รับการเลือกต้ังจากสมาชิก 
ในชมรม	และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชมรม	เป็นผู้ตามว่ายากแล้ว	เป็นผู้น�ายากยิ่งกว่า	
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้หนูแกร่งขึ้น	กล้าคิด	กล้าท�า	การท�างานที่มีอุปสรรค
ต่างๆ	 มากมาย	 การน�าเสนอในแต่ละครั้ง	 มีพี่ๆ	 ที่คอยให้ก�าลังใจกันดูแลกันตลอด	 
และที่ขาดไม่ได้คือคุณครูที่ปรึกษาชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ท่ีคอยผลักดันพวกเรา	
หนูเคยท้อ	เคยร้องไห้	เพราะความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายเป็นค�าพูดได้	แต่หนูได้
ก�าลังใจจากพี่ๆ	ครอบครัว	และครู	เปลี่ยนจากค�าว่าท้อเป็นสู้ต่อไป	และสู้สุดหัวใจ	จนหนู
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รู้สึกว่าหนูเข้มแข็งแกร่งทั้งร่างกายและหัวใจ	 พร้อมที่จะถ่ายทอดสิ่งต่างๆ	 ให้คนอื่นๆ	 
ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ	กับหนูอีกด้วย	
 ความภาคภูมิใจ	 ผลจากการปฏิบัติงานส่งผลให้โรงเรียนมีชื่อเสียง	 และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม	เช่น	
	 1.	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศดีเด่น	 
ระดับประเทศปี	2562	
	 2.		TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	DANCERCISE	THAILAND	CHAMPIONSHIP	
เข้ารอบระดับประเทศถึง	 13	 ปี	 และปี	 2562	 ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานรองชนะเลิศ
อันดับ	2	ระดับประเทศ	
	 3.		ปี	 2562	น้องต้อง	นายสนธยา	 เอี่ยมคงศรี	 ได้รับรางวัลพระราชทานเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	9	รอบ	16	คนสุดท้ายระดับประเทศ	
	 4.	 ปี	 2563	 น้องกีต้าร์	 นายเจษฎาพร	 ใจกล้า	 ได้รับรางวัลพระราชทานเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	10	รอบ	16	คนสุดท้ายระดับประเทศ	
	 5.	 บุคคลดีเด่นด้านการปฏิบัติงานชมรม	 จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณคร ู
ที่ปรึกษาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	นายนิภักดิ์	กาละซิรัมย์	
	 6.	 รางวัล	TO	BE	คานิวัล	ชนะเลิศ	2	ปีซ้อน	
	 7.	 รางวัลเดอะเบสท์	ออฟ	บุรีรัมย์
	 8.	 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	รุ่นที่	22	
จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
 เรียนรู้ในโลกกว้าง	 ส�าหรับในโครงการ	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 CAMP	หนูได้ 
ไปร่วมกิจกรรมในรุ่นที่	 22	 วันแรกที่เข้าไปหนูกลัวมากค่ะว่าจะอยู่ได้หรือเปล่า	 ตอนวาง
กระเป๋าหนูเจอรูมเมทหนูคิดว่าจะเข้ากันได้ไหม	 เกิดความรู ้สึกอยากแลกห้องนอน	 
แต่พวกเรากลับเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะ	 หลังจากนั้นคือไม่ได้ไปนั่งกินข้าวหรือเล่นกับเพ่ือน
จังหวัดตัวเอง	เจอกันอีกทีตอนกลับบ้าน	พวกเรา	5	คนสนิทกันมากค่ะ	อยู่ด้วยกันมา	6	วัน	
5	 คืน	 แต่พอถึงตอนนั้นจริงๆ	 ทุกคนที่มาน่ารักมาก	 เป็นกันเอง	 ได้เจอเพื่อนๆ	 จากหลาย
จังหวัดทั่วภูมิภาคในประเทศไทย	ได้เรียนกับพี่ๆ	นางงามเพื่อปรับบุคลิกภาพ	เช่น	การเดิน	
การนั่ง	 การยืน	ยังมีเรียนภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง	ถึง	 3	ภาษา	ส�าหรับเด็กคนหนึ่ง 
น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะ	ที่ได้เรียนกับนางงามและเจ้าของภาษา	มีการเรียนเต้นกับคุณครูชื่อดัง
ในวงการเต้น	การร้องจากพี่ๆ	ดารานักร้อง	เรียนการแสดงจากพี่ๆ	นักแสดงชั้นน�าอีกหลายท่าน
เรียนว่ายน�้าจากครูตัวต่อตัว	ท�าให้หนูมั่นใจและกล้ากลับมาว่ายน�้าอีกครั้ง	เพราะตอนเด็ก
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หนูเคยจมน�้าท�าให้ไม่กล้าที่จะว่ายน�้า	จนได้มาแคมป์นี้ท�าให้หนูพบกับความกล้าของตัวเอง
หลายอย่าง	 และที่ส�าคัญคือการมีรูมเมทท่ีดีค่ะ	 รูมเมทของหนูมาจากทุกภูมิภาค	 คือ 
จากจังหวัดฉะเชิงเทรา	จังหวัดจันทบุรี	จังหวัดสตูล	จังหวัดตาก	และหนูจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ	
พอถึงวันสุดท้ายท่ีรู้ว่าจะต้องกลับบ้าน	 จากความรู้สึกวันแรกจนถึงวันสุดท้าย	 คนละแบบ
เลยค่ะ	วันแรกอยากกลับบ้านสุดๆ	แต่วันสุดท้ายนี่คืออยู่ต่อเลยได้ไหม	แต่พวกเราทั้ง	5	คน
ยังโชคดีค่ะที่ได้ไปเจอกันที่งานมหกรรมวันรวมพลสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE 
การเรียนรู้ในโลกกว้าง	 ได้ทั้งประสบการณ์	 ได้ทั้งมิตรภาพ	 และที่หนูประทับใจที่สุดที่จะ 
ไม่ลืมเลยคือ	การได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์	ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 และได้รับพระราชทานเกียรติบัตรจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน	 
หลังจากกลับจากแคมป์แล้วท�าให้หนูเป็นคนที่มีบุคลิกดีขึ้น	กล้าคิด	กล้าพูด	กล้าแสดงออก	
จัดระเบียบตัวเองได้มากขึ้น	 และอยากให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น	 ท�าให้หนูอยากเป็นผู้น�า 
จึงได้สมัครเป็นประธานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม	 
และอยากท่ีจะสานต่อสิ่งดีๆ	 ของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ให้กับสมาชิกชมรม	 
TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม	ได้เข้าใจและเข้าร่วมในทุกๆ	กิจกรรม
และประสบความส�าเร็จต่อไป
 ขอขอบคุณโครงการดีๆ ที่ท�าให้พวกเรามาเจอกัน	 ท�าความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น	 
ได้แลกเปลี่ยนความรู้	 ความคิด	 แลกเปลี่ยนภาษาของแต่ละจังหวัด	 ภูมิภาค	 ได้ทั้งความรู้	
ข้อคิดดีๆ	ที่ท�าให้การท�างานประสบความส�าเร็จ	การเสียสละ	มีน�้าใจ	ตรงต่อเวลา	การให้
ค�าปรึกษาช่วยเหลือกันและกัน	 ได้พัฒนาตัวเอง	 ไม่หมดเพียงแค่นี้	 ต้องขอบคุณการดูแล
ใส่ใจจากพี่ใหญ่สุดของห้องด้วย	 ส�าหรับพ่ีๆ	 ทีมน�าเสนอ	 เราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมา
มากมาย	ร่วมวางแผนในทุกๆ	งานและอุปสรรคที่พวกเราพบเจอ	ท�าให้ทุกคนเข้มแข็งได้ใน
ทุกสถานการณ์	แก้ปัญหาได้ทุกอย่างในทุกงานที่ผิดพลาด	เพราะกิจกรรมนี้ที่ท�าให้พวกเรา
เข้ากับสังคมได้ดียิ่งขึ้น	 มีแนวทางใหม่ๆ	 ในการแก้ไขปัญหา	 เป็นเยาวชนที่ดีมากขึ้น	 
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 ถึงตอนนี้พี่ๆ	 จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ	
ทุกคนแล้ว	แต่พี่ๆ	ก็ไม่เคยทิ้ง	ยังกลับมาดูแลและให้ก�าลังใจทุกคนเช่นเคย	เพราะพวกเรา
คือสายเลือด	TO	BE	NUMBER	ONE	เหมือนกันค่ะ	ถึงหนูเพิ่งเข้ามาในโครงการนี้	หนูก็รัก
โครงการนี้	 และจะท�าโครงการนี้ต่อไป	 เพราะหนูอยากให้	 น้องๆ	 รุ่นหลังได้รับโอกาสดีๆ	
แบบนี้	และสัญญาว่าจะสานต่อกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถาบันที่จะเข้าศึกษา
ต่อในอุดมศึกษา	ให้สมกับที่เคยได้รับโอกาสจากโครงการ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ
ตนเอง	สังคม	และประเทศชาติ	 เพราะการท�า	 TO	BE	คือการท�าความดี	 จะท�าจุดทุกจุด 
ของเราเป็น	TO	BE	เพราะ	TO	BE	คือ	ลมหายใจของเรา
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ผู้เขียน
เด็กหญิงกมลทิพย์ ทิมตระหง่าน 

โรงเรียนวัดลาดพร้าว ส�นักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

	 “การดูแลป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด	 ต้องพยายามสร้างมาตรการทางสังคม	
ในการที่จะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น	 เนื่องจากยาเสพติดได้เข้ามาชักจูงหรือ
ครอบง�าวัยรุ่นได้ง่าย	 เพราะทัศนคติที่ถูกปลูกฝังในเด็กเยาวชนว่าแน่หรือเปล่า	 เมื่อเสพยา
แล้วก็จะแน่	 จะเท่	 จะเป็นแมน	 จะเป็นคนกล้า	 การท้าทายกันแบบนี้ท�าให้เด็กมีค่านิยม 
ที่ผิดไป	เมื่อมีค่านิยมที่ผิด	ก็ต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่	เปลี่ยนทัศนคติใหม่”

พระด�ารัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี

	 จากพระด�ารัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	
แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อเยาวชน	“ยาเสพติด”	ปัญหาระดับชาติ
ท่ีต้องเร่งแก้ไขและด�าเนินการอย่างจริงจัง	 เพราะยาเสพติดได้มีการแพร่กระจายในทุกพื้นที่
ของประเทศไทย	 ยิ่งผ่านไปนานเท่าไร	 ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ	 จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ในโรงเรียนของฉัน	 โรงเรียนวัดลาดพร้าวได้เข้าร่วมโครงการในปี	 พ.ศ.	 2548	 โดยมี
วัตถุประสงค์คือ	 1.เพื่อให้นักเรียนท่ีมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือ	 ได้รับค�าแนะน�า 
ที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ	ผู้รู้	หรือแม้แต่รุ่นพี่	 2.ได้รับประสบการณ์	และเพิ่มพูน
ทักษะจากการฝึกแก้ปัญหา	 พัฒนา	 EQ	 ทั้งด้วยตนเอง	 และจากกลุ่มเพ่ือน	 3.ได้มีโอกาส 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 โดยเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์	 และเสริมสร้างสุขให้ตนเอง	
ด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี	 กีฬา	 ศิลปะ	 นาฏศิลป์และด้านอื่นๆ	 จากอาสาสมัครหรือ 
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน	 4.ได้มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการท�า
กิจกรรมที่สนใจร่วมกัน	 รวมท้ังกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก	 
5.นักเรียนที่มีความสามารถเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครให้ค�าปรึกษา	 เพ่ือนช่วยเพ่ือน	
และยึดหลักการด�าเนินงาน	3	ก	3	ย	 ได้แก่	ก	ที่	 1	กรรมการ	มีการจัดการประชุมอย่าง 
ต่อเนื่อง	 ก	 ที่	 2	 กองทุนมาจาก	 3	 ส่วน	 คือ	 1.ผู้ใหญ่ใจดี	 2.หน่วยงานภาครัฐ	 เอกชน	 
3.การหารายได้จากสมาชิก	 ก	 ท่ี	 3	 กิจกรรม	 ด�าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์	 3	 ด้าน	
ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและ 
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แก้ไขปัญหายาเสพติด	เน้นการสื่อสารสองทาง	ได้แก่	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น	เสียงตามสาย	โปสเตอร์	แผ่นพับ	การใช้เทคโนโลยีในการรณรงค์	เช่น	facebook	Line	
ฯลฯ	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	 ได้แก่	 การปรับทุกข	์ 
สร้างสุข	 แก้ปัญหาและพัฒนา	 EQ	 เน้นกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBE	 ONE	 
และโครงการใครติดยายกมือขึ้น	ยุทธศาสตร์ที่	3	การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกัน
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โรงเรียนวัดลาดพร้าวได้ขยายเครือข่ายไปยัง
โรงเรียนในละแวกใกล้เคียง	เช่น	โรงเรียนคลองทรงกระเทียม	โรงเรียนเทพวิทยา	เป็นต้น
	 เมื่อตอนที่ฉันยังอยู่ชั้นประถมศึกษา	 ยังไม่ได้เข้ามาเป็นแกนน�าชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ได้เห็น	พี่ๆ	กลุ่มหนึ่ง	ท�างานอยู่ในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	พี่ๆ	จะ
คอยให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	 และยังมีความสามารถในด้านอื่นๆ	 อีกมากมาย	 เห็นพี่ๆ	 ใช้
ความสามารถไปแข่งขันกิจกรรมต่างๆ	 โดยเฉพาะด้านศิลปะ	 ดนตรีและนาฎศิลป์	 ได้รับ
รางวัลกลับมา	และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอยู่เสมอ	พี่ๆ	มาเป็นผู้น�าในการจัดกิจกรรมรณรงค์	
จัดกิจกรรมค่ายต่างๆ	 พี่ๆ	 สามารถน�ากิจกรรมร้อง	 กิจกรรมเต้น	 และอีกหลายๆ	 อย่าง	 
ฉันเห็นแล้วช่ืนชมมาก	 ฉันจึงอยากเข้ามาเป็นแกนน�าชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
แบบพี่ๆ	 เมื่อฉันเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ฉันจึงสมัครเข้าเป็นแกนน�าของชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	พี่ๆ	รับฉันเข้าไปร่วมท�างาน	และสอนฉันหลายอย่าง	ฉันดีใจมาก	
และพยายามที่จะเรียนรู้การท�างานจากพี่ๆ	 เริ่มต้นจากการที่พี่ๆ	มอบหน้าที่พูดหน้าเสาธง	
ให้ความรู้เรื่องต่างๆ	ทั้งเรื่องยาเสพติดและเรื่องอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ	และน้องๆ	
จากนั้นเป็นกิจกรรมรณรงค์ในวันส�าคัญต่างๆ	 ให้โอกาสฉันได้เข้าร่วมอบรมเร่ืองยาเสพติด	
ท�าให้ฉันมีความรู้เรื่องยาเสพติดมากขึ้น	 แรกๆ	 ฉันต่ืนเต้นและเป็นกังวลมาก	 แต่พอท�าไป
เรื่อยๆ	ฉันรู้สึกสนุกและมีความสุขมาก	เมื่อฉันเรียนมัธยมศึกษาปีที่	2	ฉันเริ่มมีฝีมือเข้าตา
พี่ๆ	แล้วฉันจึงได้มาท�ากิจกรรมรับน้องม.1	และอบรมนักเรียนแกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	
ท�าหน้าท่ีให ้ความรู ้ เรื่องยาเสพติดและเรื่องทั่วไป	 รวมทั้งการควบคุมดูแลน้องๆ	 
ซึ่งฉันก็ท�าอย่างเต็มที่	เมื่อท�ากิจกรรมเสร็จ	ได้มีการประชุมเพื่อพูดคุยเรื่องงานที่แต่ละคนท�า	
ฉันได้รับค�าชม	 แต่ก็มีบางอย่างที่ฉันต้องแก้ไข	 ฉันก็รับฟัง	 และพยายามปรับปรุงตัวเอง 
ตามที่ได้รับค�าแนะน�า	นั่นท�าให้ฉันมีความรับผิดชอบมากขึ้น	ตอนปลายภาค	ชมรมของเรา	
จะไปจัดกิจกรรม	“พี่ช่วยน้องป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์”	ซึ่งเป็นกิจกรรมขยายความรู้
ในโรงเรียนเครือข่ายในละแวกใกล้เคียง	 จ�านวน	 6	 โรงเรียน	 ฉันได้รับการคัดเลือกจากพี่ๆ	
ให้เข้าไปเป็นวิทยากรร่วมด้วย	 ฉันภูมิใจมาก	 และคิดว่าจะต้องไม่ท�าให้พ่ีๆ	 ผิดหวัง	 ฉันจึง
พยายามเรียนรู้และฝึกฝนกิจกรรมท่ีพี่ๆ	 มอบหมายให้คือ	 กิจกรรม	 “รู้ว่าเสี่ยง....แต่”	 
พี่ๆ	 แจ้งว่าเราต้องไปในวันเรียนปกติ	 เพ่ือจัดกิจกรรมให้น้องๆ	 ในแต่ละโรงเรียน	 ดังนั้น	 
เราจะไม่ได้เข้าเรียนเหมือนเพื่อน	พี่ๆ	ย�้าว่า	เราต้องกลับมาตามงานในห้องเรียนในวันที่เรา
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ไม่ได้เข้าเรียน	 เพราะถึงแม้เราจะเป็นแกนน�าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	แต่เราก็ไม่ม ี
อภิสิทธิ์ใดๆ	 เหนือเพ่ือนๆ	 ท่ีนั่งเรียนในห้อง	 ฉันรับว่าฉันเข้าใจดี	 แอบหนักใจอยู่บ้าง	 
แต่ด้วยความมุ่งมั่นของฉัน	 ฉันพยายามแบ่งเวลาทั้งซ้อมกิจกรรมและท�างานท่ีครูมอบหมาย	
ในที่สุดฉันก็ท�าได้ดีท้ังสองส่วน	 ท้ังในส่วนของการน�ากิจกรรม	 และการเรียน	 หลังจากนั้น 
ก็มีงานใหญ่อีกงานเข้ามา	 คือ	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนวัดลาดพร้าว	 
ได้เข้าร่วมประกวดกองเชียร์	กิจกรรมรวมพลคนกองเชียร์	ในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
TEEN DANCERCISE	 THAILAND	 CHAMPIONSHIP	 2020	 ที่เดอะมอลล์	 บางกะป	ิ 
ฉันได้ท�าหน้าท่ีเป็นเชียร์ลีดเดอร์	 พวกเราตั้งใจมากทั้งกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์	 พวกเรา
ซ้อมกันอย่างหนัก	 ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 แต่ชมรมของเราเพิ่งเข้าร่วมประกวด
เป็นปีแรก	 เราจึงไม่ได้รับรางวัล	 แต่สิ่งที่พวกเราได้คือ	 ความร่วมมือ	 ความสามัคค	ี 
ความรับผิดชอบ	การตรงต่อเวลา	ในกิจกรรมนี้ท�าให้เราได้เรียนรู้ว่า	เราจะต้องมีความมุ่งมั่น	
มีความเป็นทีม	 และต้องพัฒนาตนเองต่อไป	 นอกจากนี้	 พวกเรายังได้รับโอกาสให้เป็น
ตัวแทนในการน�าเสนอผลงานของชมรม	ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	ประจ�าปี	2563 
ในวันที่	5	มีนาคม	2563	ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์	จอมเทียน	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	ซึ่งพวกเรา
ภูมิใจมากท่ีได้รับโอกาสน้ี	 พวกเราเตรียมตัวอย่างเต็มท่ี	 ทุ่มเทเวลาในการฝึกซ้อมจนมั่นใจ	
ก่อนหน้าที่จะไปแข่งขัน	 พวกเราได้รับโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร	 
เพื่อขอพรเป็นขวัญก�าลังใจในการไปประกวด	 ซึ่งคุณครูแอบกระซิบว่าเป็นโอกาสที่น่า 
ภาคภูมิใจมาก	 เพราะโอกาสแบบนี้น้อยคนนักที่จะได้รับ	ซึ่งเมื่อพวกเราไปเข้าพบผู้บริหาร
ของกรุงเทพมหานคร	 ไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดกรุงเทพมหานคร	 รองปลัดกรุงเทพมหานคร	
ท่านผู ้อ�านวยการส�านักการศึกษา	 รองผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา	 ทุกท่านเมตตา	 
ให้ก�าลังใจ	 ให้ค�าแนะน�าแก่พวกเรา	 ท�าให้เรามีหัวใจที่พองโตและมีความมั่นใจมากขึ้น	 
เมื่อถึงวันประกวด	ฉันนอนไม่ค่อยหลับ	ตื่นเต้นมาก	รีบตื่นมาแต่เช้ามืด	มาขึ้นรถที่โรงเรียน
เพื่อออกเดินทางไปจังหวัดชลบุรี	 ฉันไม่ลืมที่จะน�าอุปกรณ์ส�าคัญต่างๆ	 ที่ใช้ประกอบการ 
น�าเสนอในการประกวด	เมื่อถึงโรงแรมฉันได้เห็นสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	จากที่อื่นๆ	
จ�านวนมาก	ทุกคนอาจมาจากต่างที่	 ต่างถิ่น	แต่สิ่งที่ฉันสัมผัสได้ว่าทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกัน
คือ	 ความมุ่งมั่น	 ตั้งใจของสมาชิก	 TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคน	ฉันได้ไปแต่งตัว	 และ
เตรียมความพร้อมเพื่อน�าเสนอ	ซึ่งปรากฏว่าพวกเราทั้งสี่คน	และทีมงาน	สามารถน�าเสนอ
ได้ดีตามที่ตั้งใจไว้	 จากนั้นพวกเราก็ไปนั่งรอฟังผลการประกวด	 แต่พวกเราก็ต้องผิดหวัง	
เพราะพวกเราไม่ผ่านเข้ารอบ	ฉันยอมรับว่าฉันกับเพ่ือนๆ	 รู้สึกผิดหวังและเสียใจ	 แต่เราก็
มาคุยกันว่าไม่เป็นไร	 เราจะเข้าแข่งขันในปีต่อไป	 เราจะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องและ
พัฒนาตัวเองต่อไป	
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	 ปีนี้ฉันได้ขึ้นมาเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่	3	และได้รับเลือกเป็นประธานชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	 โรงเรียนวัดลาดพร้าว	ฉันภูมิใจมาก	ถึงแม้ปีนี้	พ.ศ.	2563	จะมี
สถานการณ์แพร่ระบาดของ	 covid	 19	 เราต้องสลับวันมาเรียน	 โรงเรียนต้องเปิดเรียน 
ในเดือนกรกฎาคม	 บางกิจกรรมไม่สามารถท�าได้	 แต่ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ของเราก็ไม่ได้หยุดท�างาน	 เราใช้	 social	media	 ให้เป็นประโยชน์	 โดยการรณรงค์และ
สื่อสารกันผ่านทางเพจชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ผ่าน	Line	Group	กิจกรรมล่าสุด 
ที่ฉันรับผิดชอบคือ	กิจกรรมค่ายรวมใจวัยหวานต้านสิ่งเสพติด	ฉันรับผิดชอบเป็นประธานค่าย	
ท�าหน้าท่ีในการประสานงานกับพี่ๆ	 จากมูลนิธิรัฐบุรุษ	 พลเอกเปรม	 ติณสูลานนท	์ 
คัดเลือกเพื่อนๆ	 มาช่วยท�าหน้าที่ต่างๆ	 โดยใช้เวลาในช่วงที่โรงเรียนสลับวันเปิดมาฝึกซ้อม
กิจกรรม	 ฉันมีความภาคภูมิใจมากที่จะได้จัดกิจกรรมนี้แก่น้องๆ	 เพ่ือให้ความรู้เร่ืองโทษ
ของการสูบบุหรี่	ฉันอยากให้น้องๆ	ได้ตระหนักว่า	ถ้าน้องเริ่มสูบบุหรี่	ชีวิตของน้องอาจต้อง
เสียโอกาสในหลายๆ	เรื่อง	ทั้งในเรื่องเสียเงิน	เสียอนาคต	เสียสุขภาพ	และเสียโอกาสเรื่อง
คู่ครอง	 ซึ่งถ้าน้องทุกคนรับรู้และเข้าใจเรื่องพวกนี้	 อาจท�าให้น้องๆ	 เดินทางท่ีถูกต้อง	 
ไม่ไปเริ่มสูบบุหรี่	ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้	ฉันและทีมงานจะรู้สึกดีใจ	และปลื้มใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก	
	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ท�าให้ฉันเป็นคนเก่ง	สามารถท�ากิจกรรมต่างๆ	ได้	ด้วยความมั่นใจ	มีบุคลิกภาพที่ดี	เป็นคนดี	
มีความรับผิดชอบ	 มีระเบียบวินัย	 รู้จักการเป็นผู้น�า	 ผู้ตาม	 รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น	
และมีความเอื้อเฟื ้อเผื่อแผ่	 มีความสามารถในกิจกรรมที่เราชอบ	 ได้พัฒนาศักยภาพ 
ของตนเอง	 กล้าแสดงออก	 ซึ่งในส่วนตัวของฉันคือ	 กิจกรรมนาฎศิลป์	 ซ่ึงฉันชอบมาก	 
ถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมมาก	พอๆ	กับกิจกรรมของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ก็ตาม	 ถ้าถามว่าฉันเหนื่อยกับกิจกรรมต่างๆ	 ที่ฉันท�าหรือไม่	 ฉันตอบได้ว่าไม่เหนี่อยเลย	
เพราะเป็นกิจกรรมที่ฉันชอบทั้งสองกิจกรรม	 และฉันสามารถน�าทั้งสองกิจกรรมมาประยุกต์
รวมกันได้	 ฉันสามารถน�าความรู้ต่างๆ	 มาถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นๆ	 ได้	 นั่นคือส่ิงท่ีฉันภูมิใจ
ที่สุด
		 ฉันอยากขอบคุณทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวด	ี 
องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 
ที่มีกิจกรรมดีๆ	 มากมาย	 มาให้เยาวชนอย่างพวกเรา	 และขอขอบคุณนางกาญจรัตน์	
ศรัทธาธรรมกุล	ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดลาดพร้าว	ขอบคุณครูสมฤดี	ปิ่นแก้ว	ครูที่ปรึกษา
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนวัดลาดพร้าว	ที่คอยสนับสนุนฉัน	เพื่อนๆ	และน้องๆ	
ในกิจกรรมต่างๆ	 ฉันขอสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาตนเอง	 จะเป็นคนดี	 จะเป็นหนึ่ง 
โดยไม่พึ่งยาเสพติด	และท�าตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดไป	



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

64

64

ผู้เขียน
เด็กหญิงนฤมล มุงคุณดี 

โรงเรียนวัดลาดพร้าว ส�นักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

18 ปี TO BE NUMBER ONE ร่วมฝ่าฟันต้านภัยยาเสพติด
เราทุกคนล้วนมีจิตนึกคิด ว่าชีวิตมีค่ากว่าสิ่งใด

	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 คือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ซ่ึงหนูได้รับ 
การชักชวนจากรุ่นพี่ให้มาสมัครเป็นแกนน�า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของโรงเรียน
วัดลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร	และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้	
	 หนูขอย้อนเรื่องราวของหนูไปเมื่อ	 2	 ปีก่อน	 ตอนหนูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 
ตอนนั้นหนูเป็นเด็กขี้อายมาก	 แต่หนูอ่านหนังสือคล่อง	 หนูจึงได้รับเลือกไปเป็นผู้บรรยาย
ประกอบการเล่านิทาน	 หนูตั้งใจฝึกซ้อม	 แต่ถ้ามีคนแปลกหน้าท่ีหนูไม่รู้จัก	 หนูจะไม่กล้า
พูดให้ใครได้ยินเลย	 จนได้มาเข้าร่วมเป็นแกนน�าชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ของโรงเรียนวัดลาดพร้าว	ถึงแม้ตอนนั้นหนูจะเป็นรุ่นน้อง	แต่รุ่นพี่ก็ให้โอกาสหนูได้เรียนรู้งาน	
ได้ลงมือท�า	 พี่ๆ	 แนะน�า	 ไม่บ่นไม่ว่า	 ท�าให้หนูได้เปล่ียนเป็นคนท่ีกล้าแสดงออกมากข้ึน	 
กล้าที่จะพูด	กล้าที่จะคิด	มีคนเคยพูดกับหนูว่าจะท�าได้เหรอ	 เรียนไปด้วยท�ากิจกรรมไปด้วย	
นั่นคือค�าถามที่ท�าให้หนูลังเลในตอนนั้น	ทุกๆ	วันหลังจากกินข้าวเสร็จหนูจะไม่เอาเวลาไป
นั่งเล่นแต่จะเอาเวลาไปที่ห้องทูบีฯ	 หนูจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะในการท�างาน
จากรุ่นพี่	 โดยรุ่นพ่ีแต่ละกลุ่มจะแบ่งกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้รุ่นน้องเรียนรู้	 หนูได้ฝึกการพูด
หน้าเสาธงและการเป็นพิธีกร	 ได้ฝึกการเต้นและการร�า	 ซึ่งเมื่อเราเต้นหรือร�าได้	 ก็จะได้ไป
แสดงท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน	 กิจกรรมที่หนูได้ท�ายังไม่หมดเท่านี้	 หนูยังได้ฝึก 
ร้องเพลง	และเพลงแรกที่หนูร้องได้คือเพลง	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยร้องว่า	“มีกี่เส้นทาง
ที่คิดจะไป	 ขอให้ตามหัวใจไป	 ไม่ว่าฝันเธอจะไกลแค่ไหน	 คงต้องจริงสักวัน	 มีจุดหมายใด 
ที่คิดจะเป็น	 เป็นอย่างใจเธอต้องการ	มีกี่เรื่องราวที่เธอคิดท�า	ขอให้ท�าให้ลอง	ด้วยสองมือ	
และด้วยหัวใจ	 ตามฝันจนกว่าจะเจอ	 เมื่อทุกอย่างอยู่ท่ีตัวของเธอ	 ท�าให้เป็นไปอย่างเธอ
ต้องการ	 ชีวิตมีเรื่องราวตั้งมากมาย	 ให้ค้นให้เล่าเรียนให้ท�า	 มุ่งไปให้ไกลให้ถึงปลายทาง	
เพื่อความใฝ่ฝันเพื่อความเป็นหนึ่ง”	เพลงนี้เป็นเพลงที่หนูชอบมากที่สุด	เพลงนี้ท�าให้หนูได้
เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องอายใคร	กล้าที่จะคิดกล้าที่จะท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	หลังจากที่หนู
ได้รับการฝึกการเป็นนักเรียนแกนน�าของโรงเรียนวัดลาดพร้าว	หนูได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
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กิจกรรมต่างๆ	ที่ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าทุกกิจกรรม	จะว่าไปแล้วชมรมฯ	ของเรา	
ท�ากิจกรรมกันตลอดปี	 ไม่ว่ากิจกรรมใหญ่หรือเล็ก	 เราก็ท�าหมด	 รุ่นพี่บอกว่าเราต้อง
พยายามบูรณาการและแทรกเข้าไปทุกที่ในโรงเรียน	 แรกๆ	 หนูก็ไม่เข้าใจ	 แต่พอท�าไป
เรื่อยๆ	 หนูก็เริ่มเข้าใจว่า	 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	 กิจกรรมเสียงตามสาย
ฯลฯ	เป็นกิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ที่	1	การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	 กิจกรรมค่ายคุณธรรม	 กิจกรรมค่ายนี้มีรัก	
กิจกรรมปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	 พัฒนาEQ	 เป็นกิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์	 2	 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียนเครือข่าย	
ในชุมชน	 หรือแม้แต่การสื่อสารกับผู้ปกครองของเรา	 ถือเป็นกิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่	 3	
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
นอกจากนี้หนูยังเข้าใจค�าที่พี่ๆ	 บอกว่าให้แทรกเข้าไปทุกที่ในโรงเรียน	 ว่าท�าได้ง่ายมากๆ	
เช่น	การท�ากิจกรรมจิตอาสา	พวกเราทุกคนเป็นสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	อยู่แล้ว	
เม่ือเราร่วมมือกันท�ากิจกรรมอาสา	 ก็เป็น	 “ทูบี	 จิตอาสา”	 นั่นท�าให้พวกหนูสามารถคิด
กิจกรรมต่างๆ	 ได้อย่างไม่ต้องกังวล	 ขอเพียงเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์	 มีประโยชน์ 
ต่อเพื่อนๆ	และน้องๆ	เท่านั้น	
		 การเป็นแกนน�า	 TO	 BE	NUMBER	ONE	ท�าให้หนูได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ	
เช่น	 ได้เยี่ยมชมผลการด�าเนินงานและสร้างเครือข่ายกับชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
โรงเรียนราชนันทาจารย์	สามเสนวิทยาลัย	2	ได้คุยกับพี่ๆ	ซึ่งเก่งมากทุกคน	พี่ๆ	รู้ทุกเรื่อง 
ในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของเขา	ท�าให้หนูแอบคิดในใจว่า	ต่อไปหนูต้องท�าให้ได้
แบบพี่ๆ	บ้าง	นอกจากนี้หนูยังได้ไปร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
ที่เมืองทอง	 ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่หนูมีโอกาสไปร่วมงาน	หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	
หลายกิจกรรม	 เช่นฝึกทักษะการต่อสู้	 ฝึกการแสดง	 และได้เดินดูการจัดบูธนิทรรศการ 
ของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จากที่ต่างๆ	ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกชมรม	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 หลายๆ	 ชมรม	 ได้แนวคิดที่จะน�ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน	 
เป็นการเปิดประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก	นอกจากนี้หนูและเพื่อนๆ	ยังได้เข้าร่วมรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ในกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
TEEN	 DANCERCISE	 THAILAND	 CHAMPIONSHIP	 2020	 ที่ส�าคัญคือชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 โรงเรียนวัดลาดพร้าวของหนูได้เข้าแข่งขันมหกรรมรวมพลคนกองเชียร์
เป็นปีแรก	 หนู	 เพื่อนๆ	 และพี่ๆ	 ได้ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนัก	 ถึงรู ้ว่ามีเวลาอีกไม่กี่วัน	 
หนูก็ตั้งใจท�าเต็มที่	 และเมื่อวันแข่งขันมาถึง	 เราทุกคนตื่นแต่เช้า	 ตั้งใจท�าหน้าที่ของแต่ 
ละคนตามที่ซ้อมมาอย่างดี	แต่ผลออกมาว่าหนูได้ที่	4	หนูไม่รู้สึกเสียใจเลย	เพราะหนูและ
เพื่อนๆ	รู้ว่าเราท�าเต็มที่ที่สุดแล้ว	
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กิจกรรมต่างๆ	ที่ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าทุกกิจกรรม	จะว่าไปแล้วชมรมฯ	ของเรา	
ท�ากิจกรรมกันตลอดปี	 ไม่ว่ากิจกรรมใหญ่หรือเล็ก	 เราก็ท�าหมด	 รุ่นพี่บอกว่าเราต้อง
พยายามบูรณาการและแทรกเข้าไปทุกที่ในโรงเรียน	 แรกๆ	 หนูก็ไม่เข้าใจ	 แต่พอท�าไป
เรื่อยๆ	 หนูก็เริ่มเข้าใจว่า	 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	 กิจกรรมเสียงตามสาย
ฯลฯ	เป็นกิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ที่	1	การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยม
ที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	 กิจกรรมค่ายคุณธรรม	 กิจกรรมค่ายนี้มีรัก	
กิจกรรมปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	 พัฒนาEQ	 เป็นกิจกรรมหลักตามยุทธศาสตร์ที่	 2	 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในโรงเรียนเครือข่าย	
ในชุมชน	 หรือแม้แต่การสื่อสารกับผู้ปกครองของเรา	 ถือเป็นกิจกรรมในยุทธศาสตร์ที่	 3	
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
นอกจากนี้หนูยังเข้าใจค�าที่พี่ๆ	 บอกว่าให้แทรกเข้าไปทุกที่ในโรงเรียน	 ว่าท�าได้ง่ายมากๆ	
เช่น	การท�ากิจกรรมจิตอาสา	พวกเราทุกคนเป็นสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	อยู่แล้ว	
เม่ือเราร่วมมือกันท�ากิจกรรมอาสา	 ก็เป็น	 “ทูบี	 จิตอาสา”	 นั่นท�าให้พวกหนูสามารถคิด
กิจกรรมต่างๆ	 ได้อย่างไม่ต้องกังวล	 ขอเพียงเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์	 มีประโยชน์ 
ต่อเพื่อนๆ	และน้องๆ	เท่านั้น	
		 การเป็นแกนน�า	 TO	 BE	NUMBER	ONE	ท�าให้หนูได้รับโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ	
เช่น	 ได้เยี่ยมชมผลการด�าเนินงานและสร้างเครือข่ายกับชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
โรงเรียนราชนันทาจารย์	สามเสนวิทยาลัย	2	ได้คุยกับพี่ๆ	ซึ่งเก่งมากทุกคน	พี่ๆ	รู้ทุกเรื่อง 
ในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของเขา	ท�าให้หนูแอบคิดในใจว่า	ต่อไปหนูต้องท�าให้ได้
แบบพี่ๆ	บ้าง	นอกจากนี้หนูยังได้ไปร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
ที่เมืองทอง	 ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่หนูมีโอกาสไปร่วมงาน	หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	
หลายกิจกรรม	 เช่นฝึกทักษะการต่อสู้	 ฝึกการแสดง	 และได้เดินดูการจัดบูธนิทรรศการ 
ของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จากที่ต่างๆ	ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนสมาชิกชมรม	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 หลายๆ	 ชมรม	 ได้แนวคิดที่จะน�ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน	 
เป็นการเปิดประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก	นอกจากนี้หนูและเพื่อนๆ	ยังได้เข้าร่วมรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ในกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
TEEN	 DANCERCISE	 THAILAND	 CHAMPIONSHIP	 2020	 ที่ส�าคัญคือชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 โรงเรียนวัดลาดพร้าวของหนูได้เข้าแข่งขันมหกรรมรวมพลคนกองเชียร์
เป็นปีแรก	 หนู	 เพื่อนๆ	 และพี่ๆ	 ได้ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนัก	 ถึงรู ้ว่ามีเวลาอีกไม่กี่วัน	 
หนูก็ตั้งใจท�าเต็มที่	 และเมื่อวันแข่งขันมาถึง	 เราทุกคนตื่นแต่เช้า	 ตั้งใจท�าหน้าที่ของแต่ 
ละคนตามที่ซ้อมมาอย่างดี	แต่ผลออกมาว่าหนูได้ที่	4	หนูไม่รู้สึกเสียใจเลย	เพราะหนูและ
เพื่อนๆ	รู้ว่าเราท�าเต็มที่ที่สุดแล้ว	
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 หลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน	พวกเราก็ยังท�างานในโรงเรียนของเราต่อไป	เราจัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่น้องๆ	 ในโรงเรียนเครือข่ายของเรา	 กิจกรรมที่เราไปจัดจะเป็นกิจกรรมแบบ
สนุกสนาน	 ผสมผสานไปด้วยความรู้แบบที่น้องๆ	 แทบไม่รู้ตัว	 เช่น	 กิจกรรมมิติหญิงชาย	
กิจกรรมรู้ว่าเสี่ยงแต่...	กิจกรรมบอดี้เพนท์	ซึ่งทุกกิจกรรมหนู	เพื่อนๆ	และพี่ๆ	จะเป็นคนน�า
กิจกรรมเอง	โดยมีคุณครูคอยดูอยู่ห่างๆ	ซึ่งกิจกรรมนี้	ท�าให้หนูได้เรียนรู้การท�างานเป็นทีม	
การวางแผนงาน	การประเมินผลงาน	และการปรับปรุงการท�างาน	เพราะเริ่มต้นก่อนไปท�า
กิจกรรมในโรงเรียนเครือข่าย	 เราต้องประชุมวางแผนกันก่อน	 ว่าใครจะท�ากิจกรรมอะไร	 
ใช้เวลาเท่าไร	 ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง	 ใครจะเตรียมส่วนไหน	 หลังจากน้ันเราจะใช้เวลาตอนเย็น
หลังเลิกเรียน	 เตรียมอุปกรณ์และซ้อมกิจกรรมกัน	 โดยมีรุ่นพ่ีช่วยให้ค�าแนะน�า	 เมื่อเราไป
ท�ากิจกรรมในโรงเรียนแรกเสร็จ	เราจะมานั่งคุยกันว่า	มีอะไรบกพร่องบ้าง	ต้องแก้ส่วนไหน	
แล้วเราก็น�ามาแก้ไข	 เพื่อให้กิจกรรมในโรงเรียนต่อไปดีข้ึน	 เรียกว่าเรียนรู้วิธีการท�างานไป
แบบไม่รู้ตัว	 นั่นท�าให้หนูได้น�ามาใช้ในการเรียน	ท�าให้หนูรู้จักแบ่งเวลา	 รู้จักวางแผนว่าจะ
ท�างานอะไรก่อนหลังตามล�าดับความส�าคัญ	ท�าให้หนูเรียนหนังสือได้ดีขึ้น	นอกจากนี้แม่ยัง
ชมว่า	 หนูมีความรับผิดชอบมากข้ึน	 เวลาแม่ให้ช่วยงาน	 หนูก็จะช่วยงานแม่ด้วยความ
เต็มใจ	ท�าให้แม่ไว้ใจหนูมากขึ้น	พอพูดถึงแม่	ท�าให้หนูนึกถึงอีกกิจกรรมหนึ่ง	คือ	กิจกรรม
แม่ลูกร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเราจะจัดเกมให้คู่แม่ลูก	 ซ่ึงเป็นแม่
ของเรากับตัวเรา	มาเล่นเกมสนุกๆ	ที่สอดแทรกความรู้เรื่องการป้องกันยาเสพติด	กิจกรรมนี้
จัดเป็นประจ�าทุกปี	โดยพวกเราแกนน�าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ผลัดกันมาท�าหน้าที่
เป็นผู ้ช่วยวิทยากร	 และเป็นกิจกรรมที่แม่ๆ	 ของพวกเราให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 
ตัวพวกเราเองก็ภูมิใจที่ได้แสดงความสามารถต่อหน้าแม่ของเราและแม่ของน้องๆ	ด้วย	
	 นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาที่หนูและชมรมฯ	 ภูมิใจคือ	 ชมรมของเราได้เป็นตัวแทน
กรุงเทพมหานคร	เข้าประกวดน�าเสนอผลการด�าเนินการของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE 
ระดับมัธยมศึกษา	 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	 ประจ�าปี	 2563	 ท่ีโรงแรม 
แอมบาสเดอร์	 จอมเทียน	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	 ครั้งหนึ่งในชีวิตของเด็กอายุ	 14	อย่างหนู	 
ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนของชมรมฯ	เป็น	1	ใน	4	คน	ที่ได้ไปน�าเสนอผลการด�าเนินงานของ
ชมรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 ของโรงเรียนวัดลาดพร้าว	 ในเวลาที่มีไม่มากนัก	 พวกเรา 
ทั้งสี่คนก็ไม่ย่อท้อ	 หนูจ�าเหตุการณ์นั้นได้เป็นอย่างดี	 หนูบอกกับตัวเองว่าหนูต้องไม่ท้อ	
ต้องพยายามใช้ความสามารถทั้งหมดที่มี	ทุ่มไปให้สุดตัว	ไม่เพียงแค่เราสี่คนเท่านั้น	ยิ่งใกล้
วันแข่งขัน	 หนูมองไปทางไหน	 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน	 ครู	 หรือผู้บริหาร	 ทุกคนไม่เคยหยุดนิ่ง	 
หนูเห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ	ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ	
ส่งต่อให้พวกเราทั้งสี่คนไปเป็นทัพหน้าในการน�าเสนองานของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
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ของโรงเรียนวัดลาดพร้าว	 งานนี้สอนให้หนูรู ้ว ่าพลังสามัคคีมันมีค ่ามากแค่ไหน	 
อีกหนึ่งก�าลังใจที่ส�าคัญของหนู	 ก็คือแม่	 ที่คอยมารับมาส่งหนูเป็นประจ�า	 ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมอะไรก็ตาม	 หลายครั้งที่หนูต้องไปงานต่างๆ	 แม่ก็ให้การสนับสนุนทุกคร้ัง	 คร้ังนี้ 
ก็เช่นกัน	แม่บอกหนูว่ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ดี	
และต้องคัดเลือกคนท่ีเหมาะสมท่ีสุด	 ยิ่งถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นตัวแทนแบบนี้	 คนที่ได้รับ 
คัดเลือกต้องเป็นคนที่มีความสามารถแน่นอน	 หนูฟังแม่แล้วรู้สึกอ่ิมเอมใจมาก	 รู้สึกว่า 
ตัวเองตัดสินใจไม่ผิดที่เข้ามาท�างานในชมรมฯ	 แม่ยังบอกว่าหนูเป็นแกนน�าชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 ของโรงเรียน	 ต้องพยายามท�าให้ดีที่สุด	 แม่คงได้แค่สนับสนุน	 แล้วแม ่
ก็ส่งก�าลังพลังให้หนูด้วยการกอด	 หนูได้รับพลังความรักจากแม่	 หนูรู้สึกพร้อมมากส�าหรับ
การแข่งขันในครั้งนี้	ประกอบกับครูที่ปรึกษาชมรมฯ	บอกพวกเราว่า	ท�าให้ดีที่สุด	แข่งกับ
ตัวเอง	 ไม่ต้องคิดว่าไปแข่งกับใคร	 ได้รางวัลหรือไม่	 ไม่ส�าคัญ	 ขอให้ท�าให้เต็มที่ก็แล้วกัน	 
หนูกับเพื่อนๆ	 จึงไม่กดดันกับการแข่งขัน	 เม่ือการแข่งขันเสร็จสิ้น	 ผลคือหนูไม่เข้ารอบ	 
แต่หนูก็จะไม่ยอมแพ้	และจะฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถึงแม้จะไม่ได้รางวัลอะไร	แต่สิ่งที่
หนูได้กลับมาคือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 ได้พบเจอผู้คนที่มีมิตรภาพที่ดี	 มีน�้าใจ
ต่อกันโดยไม่คิดว่าเรามาแข่งขันกัน	 แต่คิดว่าเราได้น�าความสามารถของเรามาโชว์ให้กับ
เพื่อนของเราได้ดูแลกเปลี่ยนความสามารถซึ่งกันและกัน	 การพลาดจากรางวัลต่างๆ	 ไม่ได้
ท�าให้หนูหมดก�าลังใจในการท�ากิจกรรมที่หนูรักเลย	แต่การพลาดในครั้งนั้นเป็นแรงผลักดัน	
ท�าให้หนูเป็นคนเก่งเป็นคนดีของสังคม
	 ถ้าตอนนี้มีคนมาถามว่าหนูเข้าร่วมโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	แล้วได้อะไร	
หนูสามารถตอบได้มากมายเลย	 ไม่ว่าจะเป็นการดูแลกันช่วยเหลือกันแบบครอบครัว	หรือ
ได้ท�าประโยชน์ให้แก่สังคม	 ถึงแม้จะมีใครไม่เห็นด้วยก็ตาม	 พวกหนูจะไม่ท้อถอยและ
ท�างานของเราให้ออกมาดีที่สุด	 เพราะกิจกรรมที่เราท�าน้ัน	 ท�าให้เราได้ประสบการณ์และ
ความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในต�าราเรียน	 และใครท่ีบอกว่าท�ากิจกรรมแล้วไม่มีเวลานั้น	 ส�าหรับหนู
กลับได้เวลาเพิ่มมากกว่านักเรียนวัยเดียวกันเสียอีก	 เพราะหนูได้แบ่งเวลาในการท�ากิจกรรม
และในการเรียนได้เป็นอย่างดี	 การท�ากิจกรรมของหนูนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่การเรียนเลย	
และผลเรียนของหนูก็ยังออกมาดีอีกด้วย	 จากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออก
จนได้รับโอกาสดีๆ	 และท�าให้คนอื่นได้มองเห็นคุณค่าของตัวเองหนู	 ขอขอบคุณสิ่งดีๆ	 
ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ได้มอบกิจกรรมให้แก่พวกหนู	
น้องๆ	 และเยาวชนท่ัวประเทศ	 หนูสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง	 จะพยายามเป็นหนึ่ง
ให้ได้	 โดยไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด	 จะมีสติตั้งมั่นในการท�าความดี	 และเป็นคนดีของชาติ
สืบไป	หนูรักทูลกระหม่อมค่ะ
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ผูเ้ขียน
นางสาวฐิติมา สังขวิศิษฐ 

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 
จังหวัดชุมพร

	 เมื่อครั้งท่ีข้าพเจ้าศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา	 ชีวิตในวัยเยาว์ขณะนั้นข้าพเจ้า
อยู่ในต�าบลเล็กๆ	 ในจังหวัดก�าแพงเพชร	 จะพูดคุยกับใครก็ไม่มีการเขินอายเพราะมีแต่คน
รู้จักกัน	 หรือจะแสดงบนเวทีก็ไม่เขิน	 เพราะมีผู้ชมน้อย	 จนกระท่ังข้าพเจ้าเข้าศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ภาคเรียนท่ี	 2	 ข้าพเจ้าได้ย้ายมาเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชุมพร	ซึ่งท�าให้ข้าพเจ้ารู้จักชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	และได้ให้ค�าสัญญากับตนเองว่า
จะเป็นส่วนหนึ่งของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ข้าพเจ้ารู้จักชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
มาตั้งแต่ปี	2559	เพราะเมื่อครั้งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
เสด็จเยี่ยมชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในจังหวัดชุมพร	 ณ	 โรงเรียนเทศบาล	 1	 
(บ้านท่าตะเภา)	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	ในตอนนั้นข้าพเจ้ายังไม่ทราบรายละเอียดมากนัก	
ขณะน้ันทราบแต่เพียงว่ามีการเร่งปรับปรุงโรงเรียนเทศบาล	 1	 (บ้านท่าตะเภา)	 และมีการจัด
คอนเสิร์ตของ	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	ก่อนวันที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	เสด็จ	อาจารย์ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับปัญหาของชีวิตตนเอง	 
เนื่องในช่วงเวลานั้น	ข้าพเจ้ายังไม่ทราบรายละเอียดชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	มากนัก	
ข้าพเจ้าจึงเขียนเรียงความไปโดยไม่ได้ตั้งใจมากนัก	 จนเมื่อข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้น�า 
เรียงความเกี่ยวกับปัญหาชีวิตของตนเอง	 เข้ารับค�าปรึกษาจากทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ข้าพเจ้าจึงได้รู้จักชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
มากขึ้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้า	 ความรู้สึกของข้าพเจ้านั้นมีแต่ความตื่นเต้น	 
และในขณะที่ข้าพเจ้าจ�าในสิ่งที่ตนเองเขียนลงในเรียงความ	 ในใจกลับคิดว่าคนที่ไม่ค่อย 
จะรู้เร่ืองอะไรมากมาย	 ไม่เคยจับไมโครโฟนแล้วพูดต่อหน้าผู้คนมากมาย	 คิดเสมอว่า 
จะท�าอย่างไรไม่ให้ตื่นเต้น	 ในขณะที่ซ้อมพูดต่อหน้าผู้คนมากมาย	 ข้าพเจ้านั้นรู้สึกกังวล 
และกลัวจ�าไม่ได้	เพราะมีคนมากมายรอข้าพเจ้าพูดให้จบ	แต่ต่อให้ข้าพเจ้าซ้อมแล้วซ้อมเล่า
หรือซ้อมอีกกี่หน	ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจ�าในสิ่งที่ตนเองเขียนได้	และยิ่งท�าให้ข้าพเจ้ายิ่งเป็น
กังวลมากข้ึนกว่าเดิม	 และเมื่อมีการประกาศว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ใกล้เสด็จลงเครื่อง	 ก็เป็นเวลาท่ีข้าพเจ้าจ�าในสิ่งที่ตนเองเขียนได	้ 
แต่ยังคงมีความรู้สึกกังวลอยู่บ้าง	เพราะข้าพเจ้านั้นยังคงมคีวามรู้สึกกลัวการพูดและการจับ
ไมโครโฟนต่อหน้าผู้คนมากมาย	 แต่ผู้คนรอบข้างข้าพเจ้าพูดให้ก�าลังใจอยู่เสมอ	 จนกระทั่ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 เสด็จถึงโรงเรียนเทศบาล	 1	 
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(บ้านท่าตะเภา)	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชุมพร	 พิธีการต่างๆ	 ได้เริ่มขึ้นตามที่ซ้อม	 คอนเสิร์ต
ภายนอกอาคารหยุดลง	ทั้งภายในและภายนอกอาคารเงียบลง	พิธีการต่างๆ	ได้ด�าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง	 จนกระทั่งถึงเวลาที่ข ้าพเจ้าเข้าเฝ้าปรึกษาปัญหาชีวิตของข้าพเจ้า	 
แต่ข้าพเจ้ากลับไม่สามารถพูดตามที่ซ้อม	 เนื่องจากข้าพเจ้านั้นลืมในสิ่งที่ตัวเองนั้นเขียนลง
ในเรียงความ	จนท�าให้ข้าพเจ้านั้นเป็นกังวลอีกครั้ง	ในใจของข้าพเจ้านั้นคิดว่าท�าไมข้าพเจ้า
ถึงลืมในสิ่งที่ตนเองเขียน	 พูดติดๆ	 ขัดๆ	 มือสั่นตัวสั่นไปหมด	 จนเพื่อนข้างๆ	 ของข้าพเจ้า
กระซิบบอกถึงสิ่งท่ีข้าพเจ้าเขียน	 แล้วถึงในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าจะพูดเกี่ยวกับปัญหาชีวิต
ของตนเองไม่หมด	แต่ข้าพเจ้ายังคงได้รับค�าปรึกษาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 พระองค์ทรงให้ค�าปรึกษาว่า	 “จงเชื่อมั่นในตนเอง	 ไม่ว่าจะท�าอะไร	 
จงเช่ือมั่นในตนเอง”	 ท�าให้ข้าพเจ้าคิดเสมอว่าแม้ในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าพูดไม่จบ 
แต่ข้าพเจ้ายังคงได้รับค�าปรึกษาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	
จึงท�าให้ข้าพเจ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 พิธีการด�าเนินไป
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งพิธีการภายในอาคารทั้งหมดนั้นเสร็จส้ิน	 พระองค์ทรงเสด็จไปยัง
ห้องรับรองประทับพักอิริยาบถ	 หลังการน้ัน	 พระองค์ทรงเสด็จขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกับ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 IDOL	 ในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 
จากโรงเรียนเทศบาล	1	(บ้านท่าตะเภา)	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	ถึงแม้ข้าพเจ้าอยากจะ
เป็นส่วนหนึ่งของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	แต่ในตอนนั้น	ข้าพเจ้ายังคงไม่ทราบว่าจะ
ต้องศึกษาอย่างไร	 และเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ข้าพเจ้านั้น 
ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการหาท่ีเรียนต่อ	 จนข้าพเจ้านั้นได้ตัดสินใจสมัครเรียนที่วิทยาลัย
สารพัดช่างชุมพร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	ข้าพเจ้าได้เข้าศึกษาต่อชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ	
(ปวช.)	ที่วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	ข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
อีกครั้ง	 แต่ในช่วงปีการศึกษาแรกนั้น	 ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้แค่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 
จากทางคณะกรรมการชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรจัดให	้ 
จนกระทั่งเมื่อข้าพเจ้านั้นเข้าเรียนชั้น	 ปวช.2	 ข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการ
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	ปีการศึกษา	2561	ข้าพเจ้านั้น
ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ให้สมาชิกในชมรมได้เข้าร่วม	 ถือเป็นความส�าเร็จของข้าพเจ้าอีกขั้น
หนึ่งแล้ว	 ในการด�าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา	 ข้าพเจ้านั้นอาจท�าได้ไม่เต็มที่มากนัก	 
เพราะต้องด�าเนินกิจกรรมร่วมกับการเรียน	 แต่ถือเป็นประสบการณ์ของข้าพเจ้า	 เมื่อ
ข้าพเจ้านั้นเข้าเรียนชั้น	ปวช.3	ข้าพเจ้ายังคงเป็นส่วนหนึ่งในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	ท�าให้ข้าพเจ้ายิ่งรู้จักชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มากขึ้น 
และสามารถใช้เวลาศึกษาข้อมูลได้บางส่วน	 เพราะข้าพเจ้านั้นเลือกท่ีจะฝึกงานวิทยาลัย
เพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้านยาเสพติด
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ต่างๆ	 จากนั้นข้าพเจ้าและคณะกรรมการคนอื่น	 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดชุมพรเข้าร่วม
ประกวดชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ประเภทอุดมศึกษา	-	อาชีวศึกษา	ณ	โรงแรมไดมอนด์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่	 ถึงแม้จะไม่ชนะการประกวด	 แต่ก็ได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ	 มากมาย	 เมื่อข้าพเจ้าจบชั้น	 ปวช.3	 จากวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร	 
เมื่อปีการศึกษา	2562	แล้ว	ข้าพเจ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับการแข่งขัน	TO	BE	NUMBER	ONE	
IDOL	 ข้าพเจ้าเองสามารถหาข้อมูลในการสมัครได้	 แต่ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติมากพอ 
ในการแข่งขัน	ข้าพเจ้าได้รู้จักเพจศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	สาขาเดอะมอลล์
บางแค	ที่สามารถสอนเดินแบบให้กับผู้ที่สนใจฟรี	แต่ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม 
ในการเรียนได้	 เนื่องจากในช่วงนั้นใกล้ถึงวันเปิดภาคเรียนใหม่แล้ว	 ข้าพเจ้าจึงสมัคร 
เรียนต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 และหัดเดินแบบผ่านโซเชียล 
หรือวิดีโอท่ีทางเพจศูนย์เพื่อนใจฯ	 ลงไว้	 และเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วข้าพเจ้ายังคงด�าเนินการ
จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดอยู่เรื่อยมา	 จนกระทั่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 เสด็จเยี่ยมชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 อีกครั้งในจังหวัดชุมพร	 
ณ	 โรงเรียนศรียาภัย	 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรได้เข้าร่วมการรับเสด็จในครั้งนี้เช่นกัน 
และได้เข้าร่วมการจัดบูธนิทรรศการชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เพื่อรับเสด็จ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 โดยครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ท�าหน้าที่
ถือพานถวายปากกาให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 
มีการซ้อมล�าดับพิธีต่างๆ	 มีการจัดการแสดงทางโรงเรียนศรียาภัย	 การแสดงของดารา 
ในโครงการและการแสดงคอนเสิร์ต	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	การซ้อมและคอนเสิร์ต
ด�าเนินไปเร่ือยๆ	 จนกระทั่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	
เสด็จภายในอาคารรับเสด็จและคอนเสิร์ตเงียบลง	ทุกคนร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 พิธีการได้ด�าเนินอย่างต่อเนื่องจนเสร็จส้ินพิธีการ
พระองค์ทรงเสด็จไปยังห้องรับรองประทับพักอิริยาบถ	 จากนั้นพระองค์ทรงเสด็จ 
ขึ้นคอนเสิร์ต	ร่วมกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	จนจบคอนเสิร์ตและรอจนพระองค์
เสด็จกลับ	ท�าให้ข้าพเจ้ายิ่งรู้จัก	และอยากเป็นส่วนหนึ่งของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
จากเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกต่อหน้าผู้คนมากมาย	 ได้รับค�าปรึกษาจากทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นเด็กที่กล้าจะคิดจะลองสิ่งใหม่ๆ	
จากเด็กที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าเฝ้าพระองค์	 กลับได้เข้าเฝ้าถึง	 2	 ครั้ง	 ท�าให้ข้าพเจ้า 
อยากเป็นส่วนหนึ่งของ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และหากข้าพเจ้ามีโอกาสไม่ว่าจะ 
ด้านการแสดง	การเดินแบบ	หรือการเรียนรู้ในด้านต่างๆ	ข้าพเจ้าจะรับโอกาสไว้โดยไม่ลังเล	
ทั้งนี้	 สิ่งต่างๆ	 ที่ผ่านมาท�าให้ข้าพเจ้าพัฒนาตนเองและเชื่อมั่นในตนเองมากจนถึงทุกวันนี้
เป็นสิ่งดีๆ	ของข้าพเจ้าตลอดมา
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ผู้เขียน
นายภูวเดช ฉาไธสง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
จังหวัดก�แพงเพชร

	 วันเวลาจะหมุนเปลี่ยน	แต่ความทรงจ�าไม่เคยหมุนผ่าน	ย้อนเวลากลับไปครั้งหนึ่ง
ที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 CAMP	 รุ่นที่	 13	ณ	 เดอะไพน์รีสอร์ท	 
ในครั้งน้ัน	 ถือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของผมในการด�าเนินชีวิต	 ผมคิดเสมอว่าเราจะท�าอะไร	 
เราจะไปต่อกับอนาคตเราอย่างไร	การท�ากิจกรรมในครั้งนั้นที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรม
	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	รุ่นที่	13	ท�าให้ผมเห็นรอยยิ้ม	เห็นเสียงหัวเราะ	เห็นน�้าตา 
แห่งความดีใจ	 น�้าตาแห่งความสุข	 และน�้าตาแห่งการจากลา	 ในวันที่งานเลี้ยงต้องเลิกรา	 
ผมอยากเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงผลักดันและส่งต่อให้ใครอีกหลายๆ	คนที่จะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการด�าเนินชีวิต	 น่ีคือจุดเปลี่ยนท่ีส�าคัญการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของผมในวันนั้น
จนถึงผมในวันนี้	ก่อนที่ผมจะไปเข้า	CAMP	ผมไม่รู้เลยด้วยซ�้าว่าโครงการนี้	โครงการที่ชื่อ	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 คือ	 โครงการที่เกี่ยวกับอะไร	 สอนอะไร	 ท�าไมเราต้องเข้าร่วม	 
นั่นคือความคิดแรกที่ผมคิดได้กับโครงการนี้	 พอหลังจากที่ผมได้เข ้าร ่วม	 CAMP	 
ดังกล่าว	 ท�าให้ผมรู้ว่าโครงการนี้ต้องการอะไร	 โครงการนี้มีจุดประสงค์อย่างไร	 นั้นคือ
อุดมการณ์ซึ่งมีอุดมการณ์เดียวกับผม	 อุดมการณ์ที่ต้องการเห็นเยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติด	 เป็นคนเก่งและดีที่มีความสุข	 ไม่นานนับจากนั้น	 โอกาสของเด็กธรรมดา 
คนหนึ่งก็เกิดขึ้น	 กับการที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นครู	 การที่ก้าวเข้ามารับผิดชอบเป็นแบบอย่าง	
ผมได้รับผิดชอบท�าโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดี
พณิชยการและเทคโนโลยี	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ต้องบอกว่าเป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่	 มีใคร
หลายๆ	 คนจะบอกเสมอว่า	 โอกาสไม่ได้เข้ามาหาเราเสมอ	 ผมจึงรีบคว้าโอกาสครั้งนี้ไว	้ 
ในการรับผิดชอบการท�ากิจกรรมภายใต้โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของชมรม	
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี	 ที่ผมจะได้ใช้ความรู้	 ความสามารถ	
ประสบการณ์มาสอนให้เด็กๆ	 ในวิทยาลัยได้ท�าในสิ่งที่ดี	 สอนให้เด็กเป็นคนเก่งและดี 
ไม่เห็นสิ่งเสพติดส�าคัญในชีวิต	 ผมรับผิดชอบโครงการนี้มาโดยตลอดต้ังแต่ปี	 พ.ศ.2556	 
จนกระทั่งวันหนึ่งชมรมของเราได้รับโอกาสจากสาธารณสุขจังหวัดก�าแพงเพชร	 ให้เป็น
ตัวแทนอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	 เข้าร่วมการแข่งขันการน�าเสนอผลงานการด�าเนินงาน	
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	ณ	 จังหวัด
เชียงใหม่	ระดับภาคเหนือ	คือโอกาสได้ก้าวเข้ามาครั้งแรก	ผมได้พาเด็กๆ	ในชมรมเข้าร่วม	
ความคิดตอนนั้นผมได้แต่คิดและบอกกับเด็กๆ	 ว่าเราไปท�าหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุด	 
ผมลืมบอกไปครับผมเข้าร่วมการประกวดครั้งแรกปี	พ.ศ.2562	ครับ	บรรยากาศ	ณ	ที่นั้น 
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ผมได้เห็นความมุ่งมั่นของใครหลายๆ	 คน	 เห็นความสุข	 เสียงหัวเราะกับการเตรียมน�าเสนอ
ผลการด�าเนินงานของทุกคน	เห็นความรักของผู้เข้าร่วมงานกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ท�าให้ผมรู้ว่าโครงการนี้ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างมากจริงๆ	 กับโครงการนี้	 ซึ่งผมเห็น 
ความส�าเร็จที่เราจับต้องไม่ได้ด้วยมือ	 แต่เราจับต้องได้ด้วยความรู้สึก	 หลังจากที่ทีมของ
วิทยาลัยน�าเสนอผลการด�าเนินงานเสร็จ	 ผมกับเด็กๆ	 ได้แต่ยิ้มแล้วบอกว่า	 เราท�าเต็มท่ี
ที่สุดแล้ว	 รอแต่ผลว่าจะเป็นอย่างไร	 ผมกับเด็กๆ	 ได้แต่ลุ้นว่าการมาครั้งแรกของเราจะ
ประสบผลส�าเร็จหรือไม่	 พอถึงเวลาประกาศผล	 ผมกับเด็กๆ	 ได้แต่นั่งจับมือกัน	 เหงื่อไหล
เต็มมือ	ก�าความตื่นเต้นไว้อย่างมาก	จนวินาทีที่ประธานประกาศผล	ชื่อวิทยาลัยของผมถูก
ประกาศเป็นชื่อแรกในกลุ่มดีเด่น	 ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	 ทุกคนได้แต่ยิ้มและ
ร้องไห้กับความส�าเร็จและปลื้มปิติกับสิ่งท่ีเราท�าได้	 นั้นคือรางวัลชนะเลิศ	 และรีบลุก 
ออกไปรับพระราชทานเกียรติบัตรจากพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	องค์ประธานโครงการ	นี่คือความส�าเร็จในขั้นแรก	เราได้สร้างชื่อเสียงให้
กับวิทยาลัย	 ให้กับจังหวัดก�าแพงเพชร	 เราได้ข้ึนชื่อว่าเป็นอาชีวะแห่งแรกและแห่งเดียวท่ี
เป็นตัวแทนของจังหวัดก�าแพงเพชร	 จากนั้นเราต้องด�าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรับพ้ืนที่ของคณะกรรมการ	 และเตรียมตัวที่จะต้องไปแข่งขันต่อระดับประเทศ	 ณ	
เมืองทองธานี	 ครั้งแรกของผมและเด็กๆ	 ที่จะได้ไปร่วมงาน	 เคยดูเคยเห็นแต่ภาพที่ทาง
จังหวัดลงภาพ	 ทางเครือข่ายลงภาพ	 ซึ่งผมไม่เคยมีโอกาสนั้นเลย	 ผมไม่เคยไปแม้แต ่
ครั้งเดียว	 เช่นเดิมเราไปด้วยความตื่นเต้น	 เราไปด้วยความตั้งใจ	 ก่อนไปผมและเด็กๆ	 
ได้คุยกัน	 เราท�าให้เต็มที่ที่สุด	 เพราะเราต้องเจอเพื่อนๆ	 ชมรมที่มาจากภาคอื่นในระดับประเทศ	
วันแรกที่ไปผมตื่นเต้นมาก	 เห็นใครหลายๆ	 คนเห็นคนท�างาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ที่มีอุดมการณ์เดียวกันมารวมกันระดับประเทศ	 พวกเราในนามทีมน้องใหม่ได้แต่ท�า 
หน้าที่ของตนให้เต็มท่ี	 ท�าหน้าท่ีของทีมให้ดีที่สุด	 วันแข่งขันแต่เราไม่คิดว่าเป็นการแข่งขัน	
พวกเราคิดว่าคือการมาแชร์ความรู้	แชร์ประสบการณ์	แชร์ความคิดการด�าเนินงาน	TO	BE	
NUMBER	 ONE	 กันมากกว่า	 หลังจากพวกเราท�าหน้าที่นั้นเสร็จ	 อาการตื่นเต้นกลับมา 
อีกครั้งในการประกาศผล	 แต่ครั้งนี้ตื่นเต้นมากกว่าเดิม	 เพราะองค์ประธานโครงการ 
ท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลในครั้งนี้	 จริงๆ	แล้วผมเคยเข้าเฝ้า
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 
ก่อนหน้านี้ตอนผมเรียนอยู ่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ตอนนั้นท่านเสด็จมาเป็น 
องค์ประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ	 ที่โรงเรียนของผม	 จนคร้ังนี้ท่านเสด็จเป็นองค์ประธาน 
ในการพระราชทานรางวัลที่เมืองทองธานี	 ผมได้แต่บอกว่าในทุกๆ	 ครั้งที่ผมได้มีโอกาสเฝ้ารับ
เสด็จ	 ผมรู้สึกถึงบารมีและพระเมตตาที่มีต่อสมาชิกโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ผมยังจ�าได้ถึงรอยยิ้มของพระองค์	 จ�าได้ถึงพระสุรเสียงที่ไพเราะ	 พระหัตถ์ที่ทรงตอบรับ
เสียงเรียกของสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทุกคน	 คือก�าลังใจของสมาชิกทุกคน	 
ในการขับเคลื่อนโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องน�าทางให้
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สมาชิกก้าวเดินต่อไปบนถนนแห่งความดี	 “ถนน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE”	 ผลจากการ
แข่งขันในครั้งนั้น	 ทีมวิทยาลัยของผมได้รับรางวัลชนะเลิศล�าดับที่	 3	 ระดับประเทศ	 
น้องๆ	 ที่เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลรู้สึกตื่นเต้นและปลื้มปิติเป็นอย่างมาก	 น�้าตาแห่ง
ความปลื้มปิติของผมไหลออกมาไม่หยุด	ข้างในรู้สึกว่าเราท�าส�าเร็จอีกขั้น	ยังไม่ส�าเร็จที่สุด	 
แต่ความส�าเร็จนี้จะไม่ส�าเร็จถ้าไม่ได้การสนับสนุนจากผู้อ�านวยการวิทยาลัย	 เพราะเรา 
เป็นวิทยาลัยเอกชน	 การด�าเนินงานในส่วนหนึ่งต้องใช้งบของวิทยาลัยในการด�าเนินงาน
และขอบคุณทางจังหวัดก�าแพงเพชร	ขอบคุณโครงการ	แต่แท้จริงแล้วจุดมุ่งหมายที่แท้จริง
ของผมคือต้องการให้เยาวชนทุกคนเป็นคนดี	 คนเก่ง	และคนที่มีความสุขโดยไม่ไปยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติด	นี่ละคือจุดประสงค์ของผมในการด�าเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการด�าเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ประสบการณ ์
ได้สอนผม	 ได้น�าพาผมให้รู ้เห็นถึงความส�าคัญของโครงการท่ีเล็งเห็นปัญหาท่ีส�าคัญ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	 เลือด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็นเส้นเลือดที่ล่อเล้ียงหัวใจ 
ที่ส�าคัญของการด�าเนินโครงการของผมนั้น	 ผมต้องบอกว่า	 ในตอนนี้เลือดของผม	 
เลือดนักสู้	เลือด	TO	BE	NUMBER	ONE	มีความเข้มข้นมากกว่าน�้า	เพราะโครงการนี้ได้ให้
ทั้งโอกาส	 ให้ทั้งความเป็นผู้น�า	 ความคิด	 ความรู้ท่ีจะพัฒนาท้ังคนท่ีมีโอกาสและคนท่ีไม่มี
โอกาสให้ด�าเนินชีวิตบนค�าว่า	 “เก่งและดีมีความสุข”	 ในอนาคตผมมีความมุ่งมั่นที่จะ 
เผยแพร่การด�าเนินงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จะร่วมขับเคลื่อนภายใน 
และนอกองค์กร	 ให้เป้าประสงค์ของโครงการนั้นให้ประสบผลส�าเร็จและดีที่สุด	 ดังที่บอกว่า 
“ความส�าเร็จไม่มีค�าว่าสิ้นสุด”	18	ปีที่ผ่านมา	ผมให้ค�านิยามโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
คือค�าว่า	“มากกว่าครอบครัว”	โครงการนี้เปรียบเสมือนครอบครัวหนึ่ง	ที่เป็นครอบครัวใหญ่	
ที่มากกว่าความรัก	 ความอบอุ ่น	 ความเข้าใจ	 แต่ยังมีความเป็นพ่ี	 ความเป็นน้อง	 
เป็นครอบครัว	ที่มีหัวใจดวงเดียวกัน	ที่มีความรักความศรัทธาที่มีต่อองค์ประธานโครงการ	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 
ที่ท�าให้โครงการนี้ประสบผลส�าเร็จมาถึงทุกวันนี้	 18	 ปีแห่งความภาคภูมิใจของชาว	 
TO	BE	NUMBER	ONE	และชาวไทย	สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณโครงการดีๆ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ที่มอบสิ่งดีๆ	ให้กับสมาชิกทุกคน	ที่หาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จากที่ไหน	ที่ต้องหาได้จากหัวใจ	หัวใจ
ที่มีความรักใน	TO	BE	NUMBER	ONE	“18	ปีที่มีมากกว่าค�าว่า	ครอบครัว”	
	 	 เริ่มจากศูนย์ก�าเนิดจนเกิดผล		 เยาวชนทุกคนล้วนสรรหา	
	 หนึ่งโครงการนัมเบอร์วันไม่ติดยา		 แสงสว่างน�าพาให้ก้าวไกล	
	 18	ปี	ผ่านมาเวียนบรรจบ		 ครอบครัวพบสังสรรค์หาความหมาย	
	 อุดมการณ์น�าพาไม่เสื่อมคลาย		 สมใจหมายเยาวชนเก่งและดี	
	 จากวันนั้นจนวันนี้ไม่หยุดนิ่ง		 เติมเต็มสิ่งส�าคัญอันยิ่งใหญ่	
		 TO	BE	NUMBER	ONE	ต้องก้าวไกล		 ท�าดว้ยใจมุ่งมั่นสานต่อเอย	
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ผู้เขียน
นายธนพงศ์ พิมทอง 

ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 
	 จากวันก่อตั้งโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	หรือคนส่วนใหญ่
รู้จักในนามโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ตั้งแต่ปี	2545	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ค่อยๆ	 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง	 สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ	 ที่เกิดจากความต้องการของเด็ก 
และเยาวชนอย่างแท้จริง	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี	 สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ	 มีทักษะรู้จักปฏิเสธเอาตัวรอดจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขี้น 
ในสังคมปัจจุบัน	 นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้รวมระยะเวลาถึง	 18	 ปี	 ของโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 มีเรื่องราวดีๆ	 ที่เกิดขึ้นกับบุคคลมากมาย	 รวมทั้งตัวของผมด้วย	 
ผมเป็นอีกคนหนึ่งครับ	ที่โชคดีที่ได้ยินได้สัมผัสเรื่องราวดีๆ	ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ผมขอเล่าย้อนกลับไปถึงตอนสมัยเด็กๆ	 ที่ได ้ยินการประกาศทางหอกระจายข่าว 
ของหมู ่บ้านมีเนื้อข่าวตอนหนึ่งว่า	 เด็กและเยาวชนบ้านเราได้เข้าร่วมการประกวด 
การน�าเสนอผลการด�าเนินงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และได้เป็นตัวแทน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู ่การประกวดระดับประเทศ	 เมื่อใกล้ถึงวันที ่
คณะกรรมการติดตามผลการด�าเนินงานรอบลงพ้ืนท่ี	 ผมจ�าเหตุการณ์ในคร้ังนั้นได้ดีว่า	 
ไม่ใช่แต่เฉพาะเด็กและเยาวชนแต่รวมถึงคนในชุมชน	 ต่างช่วยกันคนละไม้คนละมือ 
จัดเตรียมงานตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย	 บ้านไหนมีผ้าขาวม้าผืนสวยๆ	 ก็น�าออกมา
ตกแต่งตามรั้วหน้าบ้านของตนเอง	 ชุมชนของผมในตอนนั้นสวยแปลกตามาก	 พอถึง 
วันที่คณะกรรมการลงพื้นท่ีมาถึง	 วันนั้นเป็นภาพบรรยากาศอันแสนอบอุ ่น	 ทุกคน 
ในชุมชนต่างพากันออกมาให้ก�าลังใจลูกหลานและคอยต้อนรับคณะกรรมการติดตามผล
การด�าเนินงาน	 อันเป็นการแสดงถึงพลังของคนในชุมชนท่ีจะช่วยกันการขับเคลื่อนและ
สนับสนุนกิจกรรมของลูกหลานในการแก้ปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนและ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน	 ครั้งนั้นผมก็เป็นส่วนเล็กๆ	 
ที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการด�าเนินงาน	 แต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาของ
โครงการมากนักเพราะด้วยความเป็นเด็กอายุแค่	11	ขวบ	แต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นจุด
เริ่มต้นเรื่องราวดีๆ	ที่ผมได้รู้จักกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จนผมได้เข้ามาสัมผัส
กิจกรรมต่างๆ	ของโครงการในนามสมาชิกรุ่นจิ๋ว	โดยเกิดจากการเชิญชวนของรุ่นพี่ใน
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ชมรมให้เข้าท�ากิจกรรมต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการเดินรณรงค์ในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น
กับเด็กและเยาวชน	 และการอบรมทักษะในเรื่องต่างๆ	มากมาย	 เอาเข้าจริงๆ	 ในตอนนั้น
ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเป้าหมายหลักที่แท้จริงของโครงการคืออะไร	แต่ผมก็ยังเข้าร่วมกิจกรรม
เพราะมันสนุกที่ได้ท�ากิจกรรมกับเพื่อนๆ	 และได้ค่าขนม	 จุดท่ีจะเปลี่ยนผมให้เข้าใจ 
ในเป้าหมายหลักของโครงการก็มาถึง	ในช่วงเดือนกรกฎาคม	ปี	2555	พี่ๆ	ก�าลังหาน้องๆ	
ในชมรมที่มีความสามารถในการฟ้อนร�า	 เพื่อจะได้ไปแสดงหน้าบูธนิทรรศการที่เมืองทอง
ธานี	ผมเป็นคนหนึ่งครับที่ได้รับโอกาสนั้น	แต่ในช่วงนั้นผมมีอาการอักเสบที่ดวงตาและคุณ
แม่ก็มีแผนที่จะพาผมไปรักษาในช่วงนั้นพอดี	แต่ผมก็ขออนุญาตคุณแม่ได้ส�าเร็จ	
	 เป็นครั้งแรกครับที่ผมได้เข้ารวมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
และเป็นปีที่พิเศษท่ีโครงการมีอายุครบรอบ	 10	 ปี	 พอไปถึงในงานสิ่งแรกที่ผมได้เห็นคือ
พระรูปทูลกระหม่อมฯ	 ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางเข้างาน	 ผมเห็นแล้วก็รู้สึกปิติใจอย่างมาก	
บรรยากาศในงานมหกรรมเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่	 มีกิจกรรมมากมายส�าหรับผู้เข้าร่วมงาน	
การเข้าร่วมงานมหกรรมในครั้งนั้นเป็นครั้งแรก	ก็สร้างความประทับใจให้กับผมเป็นอย่างมาก	
พอกลับถึงบ้านอารมณ์ความรู ้สึกยังตกค้างอยู ่กับบรรยากาศภายในงาน	 ผมเริ่มหา 
ค�าตอบอย่างจริงจัง	 โดยการชวนเพื่อนหาข้อมูลโครงการผ่าน	 Google	 คัดลอกลง	Word	
แบบไม่ได้จัดแต่งตัวหนังสือ	 ไม่รู้ว่าตัวหนังสือฟอนต์อะไร	 พื้นหลังตัวหนังสือก็เขียวๆ	 
(นึกแล้วก็ข�าตัวเองในตอนนั้น)	 พอรวบรวมเสร็จ	 ผมก็มานั่งอ่านและจ�าข้ึนใจในที่สุดว่า
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 คืออะไร	 มีหลักการด�าเนินงานแบบไหนและ 
เป้าหมายหลักโครงการคืออะไร	 จากสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการกลายเป็นแกนน�าในฐานะ 
ประธานชมรม	 ได้พาเพื่อนๆ	 น้องๆ	 ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ตามแผนงานแต่ละยุทธศาสตร์ 
ของชมรมที่เกิดจากแนวคิดของทุกคนในชมรม	 กิจกรรมที่ผมและเพื่อนๆ	 แกนน�าทุกคน 
ได้พาน้องๆ	 ท�าคือกิจกรรมที่มีชื่อว่า	 กระบวนการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 แคนน้อย 
เรนเจอร์ส	 เป็นกระบวนการเล็กๆ	 ที่ให้น้องๆ	 สมาชิกในชมรมออกแบบส่ือรณรงค์ด้วย 
ตัวของน้องสมาชิกเอง	 ในเรื่องของปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุราและให้ก�าลังใจแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม	ธนาคารรับฝากเหล้าในช่วงเข้าพรรษา	3	 เดือน	ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของชมรม	
ใช่แล้วครับกิจกรรมธนาคารรับฝากเหล้าเข้าพรรษาที่ทางชมรมได้ด�าเนินงานต่อเนื่องมา 
ในทุกๆ	 ปี	 มีกระบวนการโดยการเปิดรับฝากเหล้าของผู ้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
มีความประสงค์เลิกดื่มสุราเป็นเวลานานเท่าไร	เช่น	นาน	1	เดือน	3	เดือน	หรือตลอดชีวิต	
โดยมีการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ	 โดยคุณแม่อาสาสมัครสาธารณสุข	 หลังจากเสร็จ
กิจกรรมในช่วง	 3	 เดือน	 เราก็จะมามอบดอกเบี้ยธนาคารให้แก่ผู ้เข้าร่วมโครงการ	 
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ดอกเบี้ยก็จะเป็นของเล็กๆ	 น้อยๆ	 เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	 เช่น	 
หมอน	 หม้อหุงข้าว	 หม้อกระทะไฟฟ้า	 เป็นต้น	 ความส�าเร็จในโครงการนอกจากจะเป็น
กุศโลบายที่สามารถลดอัตราการดื่มสุราของคนในชุมชนที่มีอยู่เดิม	 ยังช่วยไม่ให้เกิดนักดื่ม
ใหม่อีกด้วย	จนเกิดเป็นนวัตกรรมและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ในปัจจุบัน	ที่สามารถถ่ายทอดไป
ยังเครือข่าย	 น�าไปใช้อย่างเข้าใจ	 และเกิดผลเป็นรูปธรรมเช่นกัน	 นอกจากการเป็นผู้น�า 
ในการท�ากิจกรรมของชมรม	การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ	ก็เป็นสิ่งส�าคัญ	นี่แหละครับเป็นอีก
หนึ่งโอกาสดีๆ	ที่ทางชมรมได้ส่งแกนน�านั้นก็คือตัวผมและเพื่อนๆ	ออกไปหาความรู้ใหม่กับ
หน่วยงานอื่นๆ	 เพื่อน�ามาพัฒนากิจกรรมในชมรม	 นอกจากพัฒนากิจกรรมในชมรมแล้ว	
ยังเป็นการพัฒนาตัวของผมเองด้วยในเรื่องต่างๆ	 ท�าให้ผมมีความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น	
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน	 จากการท�างานขับเคลื่อนงานโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 ในชุมชนของตนเองแล้ว	 ผมยังมีโอกาสท่ีเป็นแกนน�าขับเคล่ือนโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศึกษา	คือโรงเรียนค�าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์	ซึ่งเป็นโรงเรียน
ประจ�าอ�าเภอ	เป็นสถานที่เรียนของผมในขณะนั้น	ตอนที่ผมก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา
ปี	 6	 ถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ	 แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ในการก่อตั้งชมรมในโรงเรียน 
ของผมเอง	ผมและเพื่อนๆ	ที่รู้แนวทางการขับเคลื่อนงานและพาน้องๆ	 เริ่มจากเปิดรับสมัคร
สมาชิก	 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรม	 จัดท�าการประกวดสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ	 
จัดกิจกรรมอบรมสานฝันพี่สู่น้อง	 จนกระทั่งน้องๆ	 รุ่นต่อมาได้ขับเคลื่อนสานต่องานจนได้
เป็นตัวแทนระดับจังหวัดยโสธร	เข้าร่วมประกวดการน�าเสนองานระดับภาคถึง	2	ปีซ้อน	
	 จากเด็กในชุมชน	เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ด�าเนินชีวิตกับการเรียนรู้
ในระบบการศึกษาควบคู ่กับการท�ากิจกรรมในโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
มาโดยตลอด	 ทุกท่านเช่ือไหมครับว่าในระหว่างที่เพื่อนม.6	 หลายคนในตอนนั้น	 วุ่นวาย 
กับการสอบต่างๆ	 เพื่อท่ีจะได้เข้าคณะที่ตนเองอยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในฝันของตน	
ตัดภาพมาที่ผมครับ	 เด็กท่ีชอบท�ากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กๆ	 ทั้งในชุมชนและโรงเรียน	 
ผมรวบรวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ	 เป็น	 Portfolio	 ที่เต็มไปด้วยรูปกิจกรรมที่ผมได้ท�าใน
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จนสามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่อยากเข้าและคณะที่
ตนเองชอบ	 โดยการยื่น	 Portfolio	 เล่มนั้น	 และที่ส�าคัญที่ผมเลือกเรียนมหาวิทยาลัยนี้	
เพราะมีชมรม	TO	BE	NUMBR	ONE	อยู่ด้วย	นั้นก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	
ชีวิตมหาวิทยาลัยของผมก็ได้เริ่มต้นขึ้นและก็เป็นไปตามความตั้งใจของผมเองครับ	 
หลังว่างจากการเรียน	 ผมไม่ไปไหนหรอก	 นอกจากเข้าท�ากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกับชมรม	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ก็เป็นไปตามขั้นตอนครับ	จากสมาชิกเป็นแกนน�า	จนในปัจจุบัน 



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

78

78

ผมได้ท�าหน้าที่ของผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี	ดูแลในเรื่องของกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจ	ไม่ว่าจะเป็น	“ปรับทุกข์	สร้างสุข	
แก้ปัญหา	 พัฒนา	 EQ”	 ที่มีสมาชิกหมุนเวียนเข้ามาร่วมใช้บริการและท�ากิจกรรม 
ในศูนย์เพื่อนใจ	 อีกท้ังผมได้รับโอกาสเป็นตัวแทนของชมรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ 
สู่ความเป็นหนึ่งหรือ	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	รุ่นที่	22	อีกด้วย	ใครจะไปรู้ล่ะครับ
ว่าจากเด็กที่ได้ยินชื่อโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จากการประกาศตามหอกระจายข่าว 
ของหมู่บ้านในครั้งนั้นจะได้เข้ามาสัมผัสและได้รับรู้เร่ืองราวดีๆ	 ท่ีเกิดข้ึนกับคนหลายคน	 
ได้ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ตนเองอยู่	 ได้คอยสรรค์สร้างกิจกรรมมากมาย
และคอยสร้างรอยยิ้มให้กับสังคม	 ท�าให้ผมมีความสุขทุกครั้งท่ีได้ท�า	 โครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	เป็นโครงการคอยมอบโอกาสต่างๆ	สอนผู้คนหลายคนให้เป็นคนเก่งและดี
มาโดยตลอดระยะเวลา	18	ปี	และด้วยพระเมตตาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ที่มีความห่วงใยต่อเหล่าสมาชิก	 TO	 BE	NUMBER	ONE	ทั่วประเทศ	 
ทรงทุ่มเทพระวรกายและใจ	 ทรงงานหนักเพื่อให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด 
และปัจจัยเส่ียงต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและพระองค์เป็นดังศูนย์รวมใจแก่เยาวชนไทย 
ทั่วประเทศ

“ดุจนารีสตรีแกร่ง ทุกหนแห่งแซ่ซ้องเกริกนาม ทูลกระหม่อมของไทยสยาม 
ทั่วโลกลือนามกล่าวขานทั่วหล้า ดังแสงจันทร์ส่อง เมตตาแพร่ก้องทั้งพื้นอาณา

ผสกนิกรวันทา เทิดพระพรทูลกระหม่อมฟ้า อุบลรัตนราชกัญญา ประชาน้อมสดุดี”
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ผู้เขียน
นางสาวศศิพิมพ์ อึ่งเส็ง 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

	 ครบรอบ	18	ปี	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชมรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือทุกๆ	คน
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด	 และยังสร้างพื้นที่ให้บุคคลที่มีความสามารถได้แสดงศักยภาพ
ของตนเองในพื้นที่ที่ถูกต้อง	 ตัวดิฉันเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้พัฒนาตัวเอง	 ได้แสดงความ
สามารถภายใต้นามของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ดิฉันได้รู้จักชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ตอนท่ีเรียนประถมศึกษาตอนปลาย	 และในภาพจ�าตอนเด็ก	 ก็คือชมรมที่รวมบุคคล 
ที่เต้นเก่งมาแสดงโชว์ผ่านทางโทรทัศน์	 ตอนนั้นเป็นส่ิงท่ีจุดประกายความฝันให้ดิฉัน	
เพราะอยากเต้นแล้วได้ถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์บ้าง	จึงได้เริ่มฝึกฝนในด้านการเต้นตั้งแต่
นั้นเป็นต้นมา	 จนเม่ือได้ขึ้นมาศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา	 ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่โรงเรียน	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ที่โรงเรียนจัดขึ้น	 ไม่ว่าจะ
เป็นการอบรมเร่ืองยาเสพติด	 เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์งดสูบบุหรี่	 ท�ากิจกรรมทุกอย่าง
ที่ทางชมรมจัดขึ้น	 จนรุ่นพี่ในชมรมสังเกตเห็นความตั้งใจของดิฉัน	 ท�าให้ได้เข้าร่วมเป็นทีม
คณะกรรมการของชมรมตอนมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ถือว่าเป็นการรับบทบาทที่เป็นการ	
เปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นเป็นครั้งแรก	ซึ่งตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย	ดิฉันเลือกสายเรียน
เป็นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	 ท�าให้ต้องปรับตัวค่อนข้างมาก	 เพราะเนื้อหาที่เรียนค่อนข้าง
เยอะมากส�าหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มเปลี่ยนสายการเรียน	 แต่รุ ่นพี่ในชมรมก็คอยให้ก�าลังใจ	 
ทั้งยังคอยช่วยอธิบายเนื้อหาเรียนที่ไม่เข้าใจ	มีเทคนิคการจ�ามาสอนรุ่นน้อง	เวลามีการบ้าน
ที่ไม่เข้าใจก็สามารถปรึกษากับรุ่นพี่ในชมรมได้	นอกจากการบ้านแล้วก็ยังมีงานง่ายๆ	ในชมรม
ที่รุ่นพี่อยากฝึกให้น้องท�างานเป็น	 เป็นงานที่เด็ก	 ม.4	 สามารถท�าได้	 ท�าให้ดิฉันได้ฝึก 
การจัดการงานและจัดสรรเวลาของตนเอง	 และยังเป็นการเริ่มท�าเอกสารที่นอกเหนือ 
จากการเรียนเป็นครั้งแรก	 เป็นการด�าเนินเอกสารในโรงเรียนที่ท�าให้ดิฉันเป็นที่รู้จักของ
คณะครูในโรงเรียนมากข้ึน	 คุณครูรักและเอ็นดูมากขึ้น	 แต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายเสมอไป	 
หลังจากที่ดิฉันเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของชมรม	 การท�างานที่โรงเรียนก็มีบ่อยมากขึ้น	
ท�าให้จากเด็กที่อยู่ติดบ้านตลอด	 ก็กลายเป็นคนที่อยู่โรงเรียนบ่อยขึ้น	 ท�าให้ทางครอบครัว
ค่อนข้างเป็นห่วง	เพราะดิฉันไม่เคยกลับบ้านช้า	แต่พอได้คุยกับทางครอบครัว	รวมถึงได้ครู
ที่ปรึกษาชมรมช่วยคุยด้วย	ท�าให้เกิดความเข้าใจกับครอบครัวมากขึ้นในระดับหนึ่ง	เมื่อขึ้น
มัธยมศึกษาปีที่	5	ดิฉันก็ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน	เป็นกลุ่มของเด็ก 



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

80

80

นักเรียนที่คอยดูแลกิจกรรมต่างๆ	 ในโรงเรียน	 และเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดขึ้น	 ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด	 และดิฉันยังได้รับคัดเลือกเป็นคณะ
กรรมการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรียนอย่างเต็มตัว	 จากที่เป็นคนเข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้น	 กลายเป็นทีมงานที่ต้องจัดกิจกรรมต่างๆ	 ให้รุ่นน้องเข้าร่วม	
ต้องคิดโครงการใหม่ๆ	 เพ่ือเพิ่มความสนใจให้กับสมาชิกใหม่มากข้ึน	 รวมถึงกิจกรรม 
ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชมรมด้วย	นอกจากนี้	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ในโรงเรียนมัธยมที่ดิฉันเคยศึกษาอยู่	 ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในอ�าเภอด้วย	
ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับทางสถานีต�ารวจ	 เข้าร่วม 
การอบรมให้ความรู้เรื่องรักในวัยเรียน	 การตั้งครรภ์และการคุมก�าเนิดกับทางโรงพยาบาล	
ลงพื้นที่ส�ารวจและให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการเกษตรกับเทศบาล	
ท�าให้ชมรมของเราเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในชุมชนเพิ่มมากขึ้น	 ท�าให้ถูกจับตามองจาก
บุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	 การท�างานของเราจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบ
มากขึ้น	 โครงการท่ีจัดก็ต้องมีความครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอีกด้วย	 งานแรก
ของการเป็นคณะกรรมการชมรมที่ดิฉันได้ท�าคือการประกวดชมรม	 เป็นคร้ังแรกที่ดิฉัน 
ได้รู้ว่าทุกๆ	 ปีจะมีการจัดประกวดชมรมทั่วประเทศด้วย	 ถือว่าเป็นงานใหญ่ของชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เลยก็ว่าได้	 คุณครูที่ปรึกษาได้เปิดคลิปของชมรมที่ชนะเลิศ 
ในระดับต่างๆ	 ให้ดู	 ดิฉันรู้สึกชอบมากๆ	 เพราะมันท�าให้รู้ว่าชมรมในพื้นที่อื่นมีการท�างาน
อย่างไร	มีโครงการไหนที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆ	ที่สามารถน�ามาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในอ�าเภอของเราได้บ้าง	 และยังท�าให้เราเห็นด้วยว่าคนท่ีเขามีความสามารถ	 
มีความมั่นใจ	 เขาแสดงออกมาอย่างไร	 หลังจากนั้นก็เร่ิมท�าเอกสารของชมรม	 รวบรวม
ข้อมูลต่างๆ	 มาจัดท�าเป็นรูปเล่ม	 โดยมีสาธารณสุขจังหวัดคอยให้ค�าแนะน�า	 และเดินทาง
มาที่โรงเรียนบ่อยๆ	 เพื่อแนะน�าการท�ารูปเล่มท่ีถูกต้องและการพูดน�าเสนอเนื้อหาให้ 
ครบถ้วนและครอบคลุมเน้ือหาท้ังหมด	 ต้องยอมรับว่าโรงเรียนมัธยมของดิฉันค่อนข้างเล็ก	
กิจกรรมหลายๆ	 อย่างของเราจึงไม่เด่นมากเท่าไร	 ท�าให้การประกวดชมรมครั้งนั้นก็ไม่ได้
ไปต่อในระดับอื่นๆ	 ตอนแรกดิฉันก็เสียใจที่ไม่ผ่านเข้ารอบ	 แต่คุณครูเองก็ปลอบใจว่า 
ไม่เป็นไร	 เพราะประกวดครั้งแรกด้วย	 มันก็เลยดูยากส�าหรับเรา	 ทางสาธารณสุขเอง 
ก็ส่งข้อความมาให้ก�าลังใจและบอกว่าปีหน้าจะสู้ด้วยกันใหม่	 ดิฉันก็เลยข้ามผ่านความรู้สึก
ตรงน้ันได้	 และประชุมกับเพ่ือนเพื่อหากิจกรรมที่จะจัดในปีต่อไปเพิ่ม	 เพื่อให้สอดคล้อง 
กับเป้าหมายที่ตรงกับเป้าหมายในการประกวดครั้งต่อไป	 นอกจากนี้ทางชมรมของเรา 
ยังได้รับโอกาสจากหน่วยงานภายนอกให้เข้าร่วมแสดงเปิดงานที่จัดขึ้นในอ�าเภอ	ราวกับว่า
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ความฝันในวัยเด็กของดิฉันได้ถูกเติมเต็ม	ดิฉันรู้สึกดีใจและภูมิใจมากๆ	ที่ได้รับงานนี้	จากที่	
ดิฉันเป็นคนเงียบๆ	 ท�างานที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้เสร็จก็พอ	 กลับกลายเป็นว่าดิฉัน
เสนอตัวเองในการจัดการทีมเต้นเอง	ท�าและด�าเนินเอกสารถึงคณะครูเอง	ทั้งหาแนวเพลง
ที่เพื่อนร่วมทีมรู้สึกสนใจ	 ช่วยคิดท่าเต้น	 และรูปแบบการแสดง	 รวมถึงจัดตารางซ้อมให้
เพื่อนๆ	 เอง	 ท�าให้ดิฉันต้องท�างานมากข้ึนตามไปด้วย	 ทั้งงานคณะกรรมการสภานักเรียน	
ทั้งกิจกรรมในชมรม	 รวมถึงงานเต้น	 ท�าให้ดิฉันมีปัญหากับครอบครัวอีกคร้ัง	 เพราะคร้ังนี้
นอกจากจะกลับบ้านดึกแล้ว	 ยังมีข่าวลือจากชาวบ้านมาเล่าให้ทางครอบครัวฟังว่า	 
ดิฉันอยู่โรงเรียนกับผู้ชายทุกวัน	 กลับบ้านก็ดึกดื่น	 บวกกับช่วงนั้นดิฉันอ่อนเพลียจาก 
การท�างานหนัก	 และเกิดอาการเครียดลงกระเพาะ	 มีวันหนึ่งที่รู้สึกป่วยมาก	 ทนไม่ไหว 
จนเกิดอาการอาเจียน	ท�าให้ทางครอบครัวยิ่งเข้าใจผิด	จนเกิดการทะเลาะกับทางครอบครัว
คร้ังใหญ่	 อธิบายอย่างไรก็ไม่ฟัง	 จนดิฉันต้องซ้ือที่ตรวจครรภ์แล้วตรวจให้ดูว่าไม่ได้ท้อง	
และเพื่อนผู้ชายท่ีอยู่ด้วยทุกวันก็เป็นรองประธานชมรมที่ต้องท�างานร่วมกัน	 และไม่ได ้
อยู่กันแค่สองคน	 ยังมีเพื่อนทีมเต้นอยู่ที่โรงเรียนด้วยกัน	 แต่ทางครอบครัวของดิฉันก็ยังคง
ไม่ยอม	บังคับให้ดิฉันกลับบ้านทันทีที่เลิกเรียน	ท�าให้การท�างานต่างๆ	ของดิฉันยากมากขึ้น	
เพราะต้องคุยกับเพื่อนๆ	ผ่านการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต	ท�าให้เวลาเพื่อนประชุมงานกัน
ดิฉันจะมีความเข้าใจท่ีช้ากว่าคนอ่ืน	 รวมถึงการซ้อมเต้น	 จะต้องหาเวลาว่างระหว่างวันมา
ซ้อมแทนการนัดซ้อมหลังเลิกเรียน	 การท�างานจึงเหนื่อยมากข้ึนเพราะต้องอัดงานมาอยู่
ช่วงกลางวันท้ังหมด	 ช่วงแรกๆ	 ยังพอทนได้	 แต่พอเริ่มเข้าเดือนที่	 2	 ดิฉันก็เกิดปัญหากับ
เพื่อนบางส่วนในชมรม	 เพราะเพื่อนไม่พอใจที่ต้องมาอัดงานเหนื่อยๆ	 ทุกวัน	 ดิฉันเอง 
ก็ขอโทษเพื่อนแล้วแต่เพื่อนก็ยังไม่หายโกรธ	 จะให้เราออกจากชมรมให้ได้	 ตอนนั้นเรา
เครียดมากๆ	 จนได้ปรึกษากับคุณครูที่ปรึกษาของชมรม	 ว่าอยากออกจากชมรม	 คุณครู
ปลอบดิฉันแล้วพูดว่า	 “การท�างานทุกอย่างต้องมีอุปสรรคเสมอ	 ถ้าผ่านตรงนี้ไปไม่ได	้ 
อีกหน่อยเราจะโตได้อย่างไร	 อย่าสนใจแค่ว่าจะท�ายังไงให้ตัวเองออกห่างจากคนที่เกลียด	
แต่ให้คิดหาวิธีที่จะท�ายังไงให้ตัวเองอยู่กับคนท่ีเกลียดได้อย่างมีความสุข	 เพราะในอนาคต
เราไม่สามารถเลือกเพื่อนร่วมงานได้”	 ประโยคของคุณครูในวันนั้นท�าให้เรายอมสู้อีกครั้ง	
ต่อให้ท�างานหนักข้ึนก็ไม่บ่น	 ท�าหน้าท่ีของตัวเองให้ดีมากขึ้น	 ถือว่าโชคยังเข้าข้างเพราะ
เพื่อนบางคนก็ยังคอยช่วยให้ก�าลังใจ	 คอยช่วยงานอยู่เสมอ	 รวมถึงรุ่นพี่ในชมรมเองก็คอย
ให้ก�าลังใจและผลักดันให้เราท�างานต่อไป	 จนถึงวันที่แสดงเปิดงาน	 ทุกอย่างมันออกมา 
ดีมากๆ	 ได้รับค�าชมจากหลายๆ	 หน่วยงาน	 รวมถึงชาวบ้านที่มาร่วมชมด้วย	 ดิฉันเอง 
ดีใจมากๆ	 เพราะงานนี้ดิฉันมีส่วนร่วมท�าเยอะมากๆ	 เพ่ือนท่ีเคยโกรธดิฉันก็เข้ามาขอโทษ 



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

82

82

ที่เคยว่าร้าย	 ดิฉันก็ให้อภัยเพื่อนเพราะเข้าใจว่างานช่วงนั้นหนักจริงๆ	 เพื่อนก็คงเครียด	
สุดท้ายทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกัน	 เป็นสมาชิกที่ช่วยกันท�างานจนจบ	 ม.5	 พอเข้าช่วง
มัธยมศึกษาปีที่	6	ก็เป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวหาที่เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา	 เป็นอีกช่วง	
ที่ค่อนข้างเครียดของชีวิตเด็กนักเรียน	 ห้องชมรมเป็นเหมือนสถานท่ีรวมสมาชิกชั้น	 ม.6	 
มาอ่านหนังสือด้วยกัน	 ช่วยกันติว	 ช่วยกันสอน	 ช่วยกันท�าข้อสอบ	 แต่ก็ยังต้องคอยช่วย 
รุ่นน้องดูแลกิจกรรมต่างๆ	 ให้ค�าปรึกษาน้องๆ	 รวมถึงให้ก�าลังใจรุ่นน้องเวลามีปัญหา 
ในชมรม	 ช่วงม.6	 ชมรมของเราก็ได้รู้จักกิจกรรมใหญ่อีกอย่างหนึ่งของชมรม	 นั่นก็คือ
กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	DANCERCISE	THAILAND	CHAMPIONSHIP	ซึ่งทีม 
ที่จะส่งได้ต้องมีสมาชิกในทีมไม่ต�่ากว่า	12	คน	ดังนั้นรุ่นพี่	ม.6	ก็เลยต้องร่วมทีมเต้นกับน้อง
เพื่อให้ทีมของชมรมสามารถส่งเข้าแข่งขันได้	แต่เพราะกว่าจะรู้ข่าวงานก็เหลือเวลาซ้อมอีก
แค่	 1	 เดือน	 เป็นเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดมากๆ	 และชมรมของเราก็ยังไม่เคยเต้น 
งานใหญ่แบบน้ีมาก่อน	 ท�าให้เราไม่สามารถผ่านเข้ารอบได้	 แต่ก็ถือเป็นกิจกรรมท่ีสนุกอีก
กิจกรรมหนึ่ง	 เพราะท�าให้รุ่นพี่รุ่นน้องมีกิจกรรมให้ท�าร่วมกันมากขึ้น	 รุ่นน้องสนิทใจกับ 
รุ่นพี่มากขึ้น	 ท�าให้สามารถปรึกษาเรื่องทุกเรื่องได้อย่างสนิทใจมากข้ึน	ท�าให้การท�างาน 
ในชมรมของเรามีความเข้าใจกันมากขึ้น	 ยิ่งสนิทกันมากเท่าไร	 ก็ยิ่งท�าให้กล้าท่ีจะพูดข้อดี
และข้อเสียของกันและกันมากขึ้น	 พอถึงงานประกวดชมรมประจ�าปี	 รุ่นพี่รุ่นน้องในชมรม
ก็ช่วยกันท�างานกันอย่างเป็นระบบมากขึ้น	 รุ่นน้องมีความเข้าใจว่ารุ่นพ่ีจะต้องเตรียมตัว
สอบเข้ามหาลัย	ก็เกิดความมีสามัคคีกันในการท�างาน	และจะรบกวนรุ่นพี่ก็ต่อเมื่อมีปัญหา
ที่แก้ไม่ได้จริงๆ	 ส่วนรุ่นพี่เองก็ไม่ได้หลบหายไป	 ยังคงคอยที่จะให้ค�าปรึกษารุ่นน้องเสมอ	
ถือเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมาจนถึงตอนนี้	จนเข้าช่วงเทอมที่	2	ของการเรียน	ม.6	
คุณครูที่ปรึกษาก็จัดติวให้กับนักเรียน	 ม.6	 ไม่ใช่แค่สมาชิกในชมรม	 แต่นักเรียนชั้น	 ม.6	 
ทุกคนสามารถเข้าร่วมการติวได้	 ซึ่งส�าหรับโรงเรียนเล็กๆ	 ที่อยู่นอกตัวเมืองเชียงใหม่แล้ว	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือว่าเป็นความฝันสูงสุดของเด็กนักเรียนที่นั่นเลยก็ว่าได้	 ดิฉันอ่าน
หนังสือหนักมากข้ึน	 เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมส�าหรับการสอบ	 ท�าให้ห่างจากกิจกรรมของ
ชมรมไปช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้	 จนเมื่อถึงวันที่ประกาศผลการสอบ	 ผลออกมาว่าดิฉันติด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 กับเพื่อนๆ	 อีก	 3	 คน	 ซึ่งทั้ง	 4	 คนนี้เป็นคณะกรรมการของชมรม
ทั้งหมด	ถือเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจที่ดิฉันสร้างมันให้กับตัวเอง	ก่อนจบการศึกษา	คณะครู
และรุ่นน้องในชมรมยังมาแสดงความยินดีให้กับดิฉันและเพื่อนๆ	ที่จบการศึกษา	เป็นความ
ทรงจ�าที่ไม่สามารถลืมได้	 จนตอนนี้ดิฉันศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้ว	 ก็ยังคงเป็นสมาชิก
ของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เพราะดิฉันคิดว่าเป็นชมรม
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ที่สามารถท�ากิจกรรมได้หลากหลาย	 ตอนแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรม	 ดิฉันรู ้สึก 
เกร็งมากๆ	เพราะไม่รู้จักใครเลย	จนรุ่นพี่ในชมรมเข้ามาทักทายและชวนคุย	ท�าให้ดิฉันรู้สึก
ผ่อนคลายมากข้ึน	 รวมถึงเพื่อนใหม่ท่ีเจอกันที่ชมรมมีความชอบที่คล้ายๆ	 กัน	 ท�าให้สนิท
กับเพื่อนในชมรมได้ไม่ยาก	 และก็กลายเป็นเพื่อนท่ีสนิทที่สุดในมหาวิทยาลัย	 สามารถ
ปรึกษาปัญหากับรุ่นพี่ได้ทุกเรื่อง	 ท้ังเรื่องเรียน	 เรื่องกิจกรรม	 และในปีนี้ดิฉันยังได้เข้าร่วม	
TO	BE	NUMBER	CAMP	รุ่นที่	23	อีกด้วย	เป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้เข้าร่วมค่ายที่ใหญ่	มีสมาชิก 
ที่เข้าร่วมและกิจกรรมท่ีให้ท�าในค่ายมากขนาดนี้	 เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ	 ที่ดีมากๆ	
เป็นค่ายที่ช่วยให้ดิฉันได้พัฒนาความสามารถของตัวเองในด้านท่ีไม่เคยมีโอกาสได้ท�ามาก่อน	
และยังได้เจอเพื่อนใหม่ๆ	จากหลากหลายภูมิภาค	เป็นการผูกสัมพันธ์ข้ามจังหวัดที่ดีมากๆ	
ถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นค่ายไปแล้ว	 แต่ก็ยังมีการติดต่อกันจากเพื่อนๆ	 ในค่ายอยู่เสมอ	 ชมรม
ของเรามีการนัดประชุมในทุกๆ	เดือน	เพื่อช่วยกันคิดหากิจกรรมที่สมาชิกสนใจ	และเลือก	
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชมรมและนักศึกษาคนอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สามารถเข้าร่วมได้	 ซึ่งในทุกๆ	 เทอม	 ชมรมของเราก็จัดกิจกรรมขึ้นมากมายเพื่อสาน 
ความสัมพันธ์กันในชมรม	 รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วยในตัว	 เพื่อให้คนสนใจ
ชมรมของเรามากขึ้น	ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความสามารถได้ในพื้นที่ที่ถูกต้องเหมาะสม	
และชมรมของเรายังคงมีแผนการที่จะจัดกิจกรรมอีกไปเร่ือยๆ	 และยังคงมุ่งหน้าท่ีจะ	
พัฒนาชมรมของเราให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ	
		 ดิฉันคิดว่าการตัดสินใจเข้าร่วมชมรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 เป็นการตัดสินใจ 
ที่ไม่เคยท�าให้ดิฉันรู้สึกผิดหวังเลย	 เพราะชมรมนี้ให้อะไรมากมายแก่ตัวดิฉัน	 ทั้งความ
สามารถในการเข้าสังคม	 ความสามารถในการท�างาน	 การจัดสรรเวลา	 มอบมิตรภาพดีๆ	 
ให้กับดิฉัน	 ถึงแม้ว่าตอนแรกครอบครัวของดิฉันจะไม่สนับสนุนการเข้าชมรมนี้เท่าไร	 
แต่ก็ต้องขอบคุณครูที่ปรึกษาชมรมที่คอยช่วยคุยให้	ขอบคุณเพื่อนๆ	ที่คอยให้ก�าลังใจและ
อยู่ข้างๆ	 เสมอ	 และดิฉันอยากจะกล่าวขอบคุณทูลกระหม่อมที่ได้ประทานโครงการดีๆ	 นี้
ให้กับเยาวชน	
		 อันชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นเหมือนฝันสร้างฉันให้ก้าวไกล	
		 พัฒนาตัวเองด้านใหม่ๆ	ห่างออกไปจากสุรายาเสพติด	
		 ฝึกให้ฉันคนนี้เป็นคนกล้า	หมั่นค้นคว้าความรู้ทุกยามจิต	
		 พบเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตร	คนได้พิศชื่นชมส่งเสริมเอย
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ผู้เขียน
อนัญญา เวศพันธ์ 

รองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE DDN
โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา

	 ในขณะท่ีหนูก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 หนูเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆ	 
ไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีแม้กระทั่งความฝัน	 ในตอนนั้นหนูไม่รู้ตัวเองด้วยซ�้าว่าชอบท�าอะไร	 
มีความสามารถอะไร	จบไปแล้วอยากท�างานอาชีพอะไร	การเรียนของหนูอยู่ในระดับปานกลาง	
ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลย	 อยู่มาวันหนึ่งได้มีคุณครูท่านหนึ่งได้ชวนให้หนูเข้ามาอยู่ในชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	DDN	โรงเรียนดัดดรุณี	ซึ่งในตอนนั้น	หนูแทบจะไม่รู้เลยว่า	TO	BE	
NUMBER	ONE	 คืออะไร	 หนูไม่รู้ว่าเข้าชมรมไปแล้วต้องท�าอะไร	หรือชมรมนี้มีกิจกรรม
อะไรบ้าง	 หนูรู้แค่ว่ามันคือโครงการท่ีมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนา
พรรณวดี	 เป็นองค์ประธาน	 แต่ด้วยความท่ีหนูยังเด็ก	 ในตอนนั้นหนูคิดว่าอยากจะท�า
กิจกรรมเพื่อน�าไปใส่แฟ้มสะสมผลงาน	หนูจึงเลือกที่จะตอบตกลงคุณครูท่านนั้น	แต่ก่อนที่
หนูจะตอบตกลงคุณครูไป	ช่วงนั้นทางโรงเรียนก�าลังหาตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	
ของแต่ละห้องไปลงสมัครคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียน	 ซึ่งเพื่อนๆ	 ในห้องได้มีการ
เสนอช่ือหนูเพื่อเป็นตัวแทนในการลงสมัครเป็นประธานสภานักเรียน	 แต่หนูได้ปฏิเสธ 
การลงสมัครสภานักเรียนไป	 แล้วเลือกที่จะอยู่กับทางชมรมน้ีเพราะหนูคิดว่าการท�างาน	
ของกิจกรรมทั้งสองอย่างค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมาก	 หนูเป็นคนที่ชอบท�างานกับผู้ใหญ่	
เพราะจะได้เรียนรู้รูปแบบการท�างาน	 การแก้ปัญหาต่างๆ	 อย่างมีแบบแผน	 และสิ่งต่างๆ	 
ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องต่างๆ	 ที่เจอในชีวิตประจ�าวันได้	 หนูเลยอยากลอง 
ที่จะเข้ามาท�างานในชมรมนี้	แต่หนูขออธิบายก่อนว่า	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	DDN	
โรงเรียนดัดดรุณี	ถึงจะก่อตั้งมาตั้งแต่	พ.ศ.2556	แต่ไม่มีบุคคลากรที่มีความรู้	ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของโครงการมาดูแลในส่วนของชมรมนี้	 ท�าให้การด�าเนินงาน 
ของชมรมจึงได้หยุดชะงักไป	 ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม	 พ.ศ.2561	 ทางผู้บริหารโรงเรียน 
ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของปัญหายาเสพติดและปัญหาของวัยรุ่นในปัจจุบัน	 รวมทั้ง 
ยังมีความเป็นห่วงนักเรียนที่เริ่มก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัว	ซึ่งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	นั้น	
เป็นชมรมที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง	อีกทั้งยังเป็นชมรมที่รวบรวมคนดี	
คนเก่ง	และคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกัน	ทางผู้บริหารโรงเรียนจึงได้มีมติให้ด�าเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ขึ้น	
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โดยใช้ชื่อชมรมว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	DDN	
	 หลังจากนั้น	 หนูได้เข้ามาในชมรมเพื่อเรียนรู้งานอยู่บ่อยครั้ง	 ถึงแม้ว่าหนูยังไม่ค่อย
มีความรู ้ในเรื่องการท�างานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ของชมรมสักเท่าไร	 แต่หนูก็ม ี
ความพยายามที่จะศึกษาและเรียนรู้	 การด�าเนินงานในชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
โครงการนี้เป็นโครงการท่ีจัดกิจกรรมต่างๆ	 ที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถของ
ตนเอง	 กล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	 หล่อหลอมให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทาง
ด้านร่างกาย	 สติปัญญา	 รวมถึงจิตใจที่ดีงาม	 อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพของเยาวชน	 ให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง	 หนูได้เรียนรู้
การด�าเนินงานจนหนูได้รู ้จักโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 หรือ	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งยึดหลักการด�าเนินงาน	3	ก	3	ย	เมื่อหนูได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับ
เนื้อหา	 จึงท�าให้หนูเกิดความสนใจท่ีจะดูแลและช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมนี้ต่อไป	 
ซึ่งในขณะที่หนูศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 หนูมีโอกาสได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก	 
TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	รุ่นที่	22	ค่ายนี้ท�าให้หนูค้นพบว่าตัวเองถนัดอะไร	
ชอบท�าอะไร	 มีลักษณะเด่นอย่างไร	 ท�าให้หนูหันกลับมาค้นหาความสามารถและทักษะ
ของตนเอง	อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวหนูเอง	ซึ่งปกติเเล้วหนูเป็นคนพูดน้อย	ไม่ค่อย
กล้าเเสดงออก	 ไม่มีความมั่นใจ	ถ้าพูดถึงเรื่องการเข้าสังคมแล้ว	ส่วนตัวหนูค่อนข้างเข้าหา
คนอื่นไม่ค่อยเก่ง	 แทบจะไม่รู้ถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ	 ที่พบเจอ	 ไม่รู้จักการ 
เริ่มต้นบทสนทนาหรือการสร้างมิตรภาพ	เเต่เมื่อได้ไปค่ายนี้	ท�าให้หนูเหมือนได้เปิดโลกอีก
ใบหนึ่ง	 จากเด็กท่ีไม่รู้เรื่องอะไรเลย	 ก็ได้พบเจอสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยได้ลองท�าและเรียนรู้
หลายๆ	 สิ่ง	 หลายๆ	 อย่าง	 ทั้งในเรื่องการกล้าพูด	 กล้าตัดสินใจ	 กล้าลงมือท�า	 การใช้ชีวิต
ประจ�าวัน	ทักษะ	ด้านการท�างาน	การแก้ปัญหา	และเรื่องอื่นๆ	อีกมากมาย	ซึ่งเมื่อหนูได้ไป
ค่ายนี้	ท�าให้หนูได้มีความเข้าใจในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เเละหลงรักในความ
เป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	มากยิ่งขึ้น	
	 และในตอนที่หนูก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	หนูได้รับมอบหมายให้ขึ้นมา
ท�างานในฐานะแกนน�าหลักของชมรมได้อย่างเต็มตัว	 ท�าให้หนูต้องพยายามเรียนรู้และ
ฝึกฝนเกี่ยวกับการท�างานในทุกๆ	ด้าน	ไม่เหมือนตอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ที่เพิ่งจะเข้า
มาในชมรมใหม่ๆ	ในตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	อย่างมากแล้วก็จริง	แต่เมื่อได้
รับมอบหมายต�าแหน่งที่ส�าคัญมากๆ	 แล้ว	 ความรู้สึกในการอยากจะพัฒนาตนเองให้เป็น
คนที่ดีมากกว่าเดิมก็ยิ่งมีมากยิ่งขึ้น	หนูคิดว่าการที่จะท�าให้บุคคลอื่นยอมรับในตัวตนของหนู	
หนูต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถจริงๆ	รู้เรื่องต่างๆ	ได้อย่างถูกต้องจริงๆ	หนูคิด
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ว่าการที่เราจะเข้าไปท�างานกับแต่ละฝ่ายหนูต้องเรียนรู้งานของฝ่ายนั้นๆ	 จึงจะสามารถ
ช่วยเหลือและเสนอความคิดเห็นของเราได้	 นั่นเป็นสาเหตุที่ท�าให้หนูพยายามที่จะเป็นคน
ที่เก่งมากยิ่งขึ้น	 กล่าวได้ว่าเป็นเวลาแห่งการพัฒนาที่ก้าวกระโดดของหนู	 ในช่วงนั้นเป็น
ช่วงท่ีหนูต้องเร่งรีบที่จะเรียนรู้งาน	 เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือและสานต่องานจากรุ่นพี่
และคุณครูได้	 เป็นช่วงท่ีหนูเหน่ือยมากๆ	 แต่หนูก็ได้รับอะไรจากช่วงเวลาเหล่านี้มาก 
เช่นกัน	 หนูสนุกกับการได้ท�างานกับคนอ่ืนๆ	 ได้เรียนรู้หลายๆ	 สิ่ง	 หลายๆ	 อย่าง	 เหมือน
แต่ละคนน�าสิ่งต่างๆ	ที่ตนเองมีความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน	ทุกๆ	คนต่างค่อยๆ	 เติบโตขึ้นไป
พร้อมๆ	 กัน	 ระหว่างทางอาจจะเจออุปสรรคหรือปัญหาที่ผ่านเข้ามาบ้าง	 แต่พวกเราก ็
จับมือกันก้าวข้ามปัญหานั้นมาได้	 พวกเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	 นั่นยิ่งท�าให้ความสัมพันธ์
ของพวกเราชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น	เป็นมากกว่ากลุ่มคนที่มา
รวมตัวกันท�างาน	แต่พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกัน
	 มักจะมีหลายๆ	 คนถามหนูว่า	 ท�างาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 แล้วได้อะไร	 
การเข้ามาแล้วต้องเสียสละเวลาในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ที่อาจจะเป็นผลดีต่อตัวหนูเอง
มากกว่ามาท�างาน	 แทนท่ีจะเอาเวลาไปท�าอย่างอื่นท่ีสบายกว่า	 สนุกมากกว่า	 และดีต่อ 
ตัวของหนูเองมากกว่า	 หนูได้แต่ตอบไปว่า	 การที่หนูเข้ามาอยู่ตรงนี้	 ท�างานในชมรม  
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ใช่ว่าจะไม่ได้รับอะไรเลย	 ชมรมนี้ให้อะไรกับหนูหลายๆ	 อย่าง	 
ได้เรียนรู้การท�างานอย่างเป็นระบบแบบแผนมากขึ้น	จากที่หนูไม่มีความรู้การท�างานต่างๆ	เลย	
แต่เมื่อได้เข้ามาท�างานตรงนี้แล้ว	 นับว่าหนูได้พัฒนาตนเองในหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	 หนูได ้
เรียนรู ้การท�าเอกสารราชการ	 การใช้โปรแกรมต่างๆ	 การถ่ายรูป	 เทคนิคการตัดต่อ 
คลิปวิดีโอ	 นี่เป็นศักยภาพในตัวเองที่หนูไม่เคยคิดว่าหนูจะมีหรือสามารถท�าได้	 แต่หนูได้
มากล้าลองท�าเมื่อเข้ามาในชมรมนี้	 อีกทั้งชมรมนี้ท�าให้หนูมีครอบครัวท่ีใหญ่กว่าเดิม	 
มีมิตรภาพที่จริงใจต่อกันแม้จะไม่เคยรู ้จักกันมาก่อน	 บางครั้งการใช้ชีวิตในแต่ละวัน	
แน่นอนอยู่แล้วว่าแต่ละคนต้องเจอปัญหา	 แต่ละคนก็มีทางออกที่แตกต่างกัน	 บ้างเก็บไว้
กับตัวเอง	 บ้างก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันทีที่พบเจออุปสรรค	 บ้างเลือกปรึกษาคนที่ตัวเอง 
ไว้เนื้อเชื่อใจ	ส�าหรับหนูแล้ว	หนูก็มีวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกัน	แต่หนี่งใน
ทางเลือกนั้น	หนูเลือกที่จะปรึกษาคนในครอบครัวนี้ของหนูด้วย	อย่างที่หนูเคยกล่าวไว้ข้างต้น
หนูคิดว่าที่นี่เป็นมากกว่ากลุ่มคนที่รวมตัวกันมาท�างาน	 แต่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่คอย 
รับฟังปัญหา	 เป็นคุณครูที่คอยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง	 เป็นทั้งครอบครัวที่คอยสนับสนุน 
ในทุกๆ	 เรื่องที่เราท�า	 แต่สิ่งที่เลือกจะท�านั้นก็ต้องอยู่ในแนวทางที่ถูกที่ควรด้วย	 และ 
เมื่อใครก�าลังเลือกเดินทางที่ผิดก็พร้อมที่จะดึงให้กลับมาอยู่ในทางเดินที่ถูกต้อง	หนูรู้สึกว่า
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ชมรมนี้เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่ง	 ที่พร้อมช่วยเหลือกันไม่ว่าใครจะเจอปัญหาอะไรมาก็
พร้อมที่จะซัพพอร์ตกันอยู่เสมอ	 นี่เป็นมิตรภาพดีๆ	 และประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาได้
จากในห้องเรียน	 การศึกษาตั้งใจท�าเกรดให้ดีเป็นเรื่องที่ส�าคัญก็จริง	 แต่หนูเชื่อว่าการท�า
กิจกรรมท�าให้คนท�างานเป็น	 ดังนั้นส�าหรับหนูแล้ว	 การเรียนก็ต้องควบคู่กับกิจกรรมไปด้วย
ถึงจะท�าให้คนเราค้นพบศักยภาพของตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 และชมรมนี้ก็ให้หนูได้
ลงมือท�างานจริง	 ได้รับประสบการณ์ในแต่ละเรื่องมากมาย	 การตอบค�าถามคนภายนอก
ส�าหรับหนูคือการแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาท่ีหนูอยู่ในชมรมน้ีมาหนูโตข้ึนแค่ไหน	
หนูได้พัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ	มากแค่ไหน	นี่คือการตอบค�าถามที่ดีที่สุดส�าหรับหนูว่าเข้า
มาในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	แล้วได้อะไร
	 ส�าหรับหนูแล้ว	 หนูมีความรักในโครงการและชมรม TO	BE	NUMBER	ONE	นี้
อย่างมาก	 หนูคาดหวังว่าน้องๆ	 รุ่นต่อไปที่เข้ามาท�างานในส่วนนี้	 จะเข้ามาท�างานด้วย
ความตั้งใจและมุ่งมั่น	พร้อมที่จะรับการเรียนรู้	และรักในชมรมนี้ด้วยใจจริง	เพราะไม่เพียง
แค่หนู	แต่สมาชิกชมรมทุกๆ	คน	ต่างลงทั้งแรงกายแรงใจตั้งใจในการด�าเนินงานด้านต่างๆ	
เพื่อพัฒนาชมรมนี้จนประสบความส�าเร็จได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งแล้ว	หนูและทุกๆ	คน	
จึงอยากที่จะให้มีชมรมนี้ต่อไปเพื่อที่จะสามารถท�าประโยชน์เพ่ือบุคคลอื่นและสังคม 
ส่วนรวมได้	 หนูพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู ้ที่มีให้น้องๆ	 ในชมรม 
เพื่อสืบสานโครงการนี้ต่อไป
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ผูเ้ขียน
นางสาวกฤษณา น�ยศ 

คณะกรรมการบริหารชมรม TO BE NUMBER ONE ฝ่ายกิจกรรม
โรงเรียนวังโป่งศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์

เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คือ	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ท่ีทรงเป็น 
องค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ยังเปิดโอกาสให้สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
และประชาชนทั่วไปได้ถ่ายทอดความรู้สึก	 ความประทับใจในการมีส่วนร่วมด�าเนินโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกและประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้	และเข้าใจ
ในการด�าเนินโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		
	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ท่านทรงมีความห่วงใย
ต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง	โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง	6-24	ปี	ซึ่งถือว่า
เยาวชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง	 ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ท่านทรงเล็งเห็นว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ยังเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ช่วยป้องกัน
ปัญหายาเสพติด	 อีกทั้งประชาชนชาวไทยจะตระหนักถึงโทษของยาเสพติด	 และช่วยกระตุ้น
ปลุกจิตส�านึกของเยาวชนไทยให้มีความรู้	ความเข้าใจในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ปัญหาของเยาวชนไทยที่เด่นชัดก็คือ	ปัญหายาเสพติด	ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาส�าคัญระดับชาติ
ที่มีความรุนแรง	 และส่งผลกระทบต่อเยาวชนและประเทศชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม 
และสิ่งแวดล้อม	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทย	 มุ่งเน้นเห็นคุณค่าของโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 และเผยแพร่ความรู้สึกเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 
ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป	 กิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นกิจกรรมที่มี 
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 มุ่งเน้นในการช่วยเหลือดูแลและพัฒนาสมาชิกทุกคน	 ให้มี
คุณภาพและมีความสุขทั้งกายและใจ	 เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนที่มีปัญหาหรือต้องการ
ความช่วยเหลือ	 เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม	 ได้รับค�าปรึกษาแนะน�าแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม	
กับการพัฒนาทักษะต่างๆ	ในกระบวนการกลุ่ม	ให้เกิดความบันเทิง	สนุกสนาน	รู้จักปรับตัว
เข้ากับผู้อื่น	 รู้จักเห็นใจผู้อื่น	 มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 มีความสามารถในการรู้จัก
ตนเอง	มีแรงจูงใจ	มีชีวิตที่สดใส	สามารถตัดสินใจ	แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	
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มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น	มีความภาคภูมิใจในตนเอง	พอใจในสิ่งที่เรามี	มีความสงบสุขทางใจ	
และสามารถด�าเนินชีวิตของตนเองอย่างมีความสุข	
	 โครงการ	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 ยังให้ประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึก
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	ถือได้ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีโอกาสให้สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
เยาวชนประชาชนทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 โดยเข้าร่วมและท�ากิจกรรมท่ี
สร้างสรรค์	 และเสริมสร้างความสุขให้ตนเอง	 การฝึกทักษะมีหลายด้านด้วยกัน	 เช่น	 ฝึกทักษะ
ด้านดนตรี	กีฬา	ศิลปะฯลฯ	การด�าเนินงานในแต่ละกิจกรรม	ยังได้มีการจัดสถานที่ที่เหมาะสม
เพื่อให้มีบรรยากาศในการจัดกิจกรรม	 รวมท้ังกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีใน
ครอบครัวของตนเองและสมาชิกในชุมชน	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คือการเป็นหนึ่ง	
ที่ทุกคนสามารถเป็นได้	ทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง	หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบ	และเกิดความสนใจ 
มีความถนัดและรักกิจกรรมนั้นๆ	เราก็สามารถฝึกฝนและท�าจนเกิดผลส�าเร็จได้	และท�าให้
เกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ยังสร้างความเข้าใจ
และยอมรับผู้ที่มีปัญหายาเสพติด	 ฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม	 เพื่อสร้างกระแสนิยมต่างๆ	 และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจในกลุ่มเยาวชน 
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด	 การด�าเนินโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ยังช่วย
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้เยาวชนเป็นผู้ท่ีมีความเชื่อมั่น	 และเกิดความภาคภูมิใจ 
ในตนเองมากขึ้น	 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะหมดจากสังคมนั้น	 ทุกคนต้อง
ช่วยกันและร่วมมือร่วมใจ	 ให้มีความตั้งใจท่ีจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 จะท�าให้เกิดพลัง 
ในการร่วมกันป้องกันยาเสพติดอย่างเข้มแข็ง	 และสนองตอบต่อความต้องการของเยาวชน	
ประชาชนให้มีเป้าหมายให้ครอบคลุม	 สร้างความสามัคคีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม	
การรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น	 มุ่งเน้นถึงการสร้างและพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ 
ให้มีคุณค่า	ไม่พึ่งยาเสพติด	โดยการถ่ายทอดความรู้	แบบฝึกทักษะให้แก่เยาวชน	สามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้	ให้แก่เยาวชนและสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้มีสุขภาพจิต
ที่ดีมีจิตใจอันเข้มแข็ง	จึงจะเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ในอนาคต	
	 กิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ยังช่วยให้เยาวชนเสริมสร้างทักษะชีวิตของ
ตนเอง	 ในการช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนให้มีก�าลังใจที่เข ้มแข็ง	 สามารถดูแลตัวเอง 
ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดได้	 กิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม 
ที่รวบรวมคนดี	 คนเก่งและผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ	 เพื่อป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน	 กิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 สามารถจัดตั้งขึ้น 
ในสถานศึกษาได้	 เพื่อให้เยาวชนและสมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา	และบูรณาการ
กิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นด้วยความเรียบร้อย	และมีประสิทธิภาพ	โดยความร่วมมือและร่วมพลัง
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จากเยาวชนและประชาชนทุกคน	ช่วยกระตุ้นปลุกจิตส�านึกของเยาวชนประชาชนชาวไทย
ให้มีความรู้ความเข้าใจ	 จัดระบบบ�าบัดรักษาเพ่ือไม่ให้เยาวชนข้องแวะเกี่ยวกับยาเสพติด	
อบายมุข	 กลุ่มเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มขนาดใหญ่	 และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง 
ต่อการพัฒนาประเทศชาติ	และยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดยาเสพติด	และก�าลัง
เข้าสู่วัยที่ต้องการเรียนรู้สิ่งต่างๆ	แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจ	รวมทั้งทาง
ด้านอารมณ์ของวัยรุ่นและเยาวชน	ยังไม่พร้อมในหลายๆ	ด้าน	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ยังช่วยในเรื่องของการฝึกให้เยาวชนได้ปลุกจิตส�านึกของตนเอง	 และได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติด	 อีกท้ังยังสื่อถึงคุณธรรม	 ความมีวินัยในตนเอง	 ที่สามารถเอาตัวรอดได้	
ชีวิตที่มีคุณค่าโดยไม่ยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 ยาเสพติดมีโทษมากมายและเป็นสิ่งที่ผิด
กฎหมาย	 อีกทั้งเยาวชนจะได้รู้ทันเหตุการณ์ว่ายาเสพติดให้ทั้งโทษและสิ่งที่ไม่ดีแก่ตัวเรา	
ยาเสพติดยังท�าให้เราเสียรูปลักษณ์ทั้งภายในและภายนอก	ส่งผลเสียแก่ตัวเราและคนรอบข้าง	
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ยังช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนชาวไทย	 อีกทั้งยังจัดหากิจกรรมต่างๆ	 มาพัฒนาความรู้	 ความสามารถให้แก่
เยาวชนได้ร่วมท�ากิจกรรมร่วมกัน	ท�าให้สื่อถึงความกล้าแสดง	การเข้าร่วมกิจกรรมมากน้อย
เพียงใด	 มีความสามารถมากแค่ไหน	 กิจกรรมนี้ยังช่วยให้เยาวชนกล้าท่ีจะแสดงออก	 
มีความเชื่อมั่นในตนเองและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 เข้าร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือศึกษา
หาความรู ้และน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันให้เกิดทักษะใหม่ๆ	 โครงการ	 TO	 BE	 
NUMBER	 ONE	 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	 เพื่อฝึก
ประสบการณ์และค้นหาตัวเองให้เจอ	 ปัจจุบันเทคโนโลยีก�าลังพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็ว	 ท�าให้มีการแข่งขันเพิ่มมากข้ึน	 เยาวชนก็ต้องเดินตามเทคโนโลยีสมัยใหม	่ 
เพื่อเป็นการไม่ให้เยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยง	ทางโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าการจัดหา
กิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้ประชาชนหันมาสนใจในกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้น	 และเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมแนวคิดด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 เน้นความสนุกสนาน	 การกล้าแสดงออกทางด้าน
กีฬา	ดนตรีฯลฯ	กิจกรรมนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะท�าให้เยาวชนหันมาสนใจ	ค้นคว้าหามุม
มองของตนเอง	 เพื่อเป็นประสบการณ์ของน้องๆ	 เยาวชน	 และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่
เยาวชนรุ่นต่อไป	ให้ใช้และรู้จักเวลาให้เกิดประโยชน์	
	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	นอกจากจะเป็นการสร้างกระแสกิจกรรมแนวใหม่	
ซึ่งเป็นท่ีนิยมชื่นชอบและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นแล้ว	 ยังเป็นกิจกรรมหนึ่ง 
ท่ีช่วยปลุกจิตส�านึก	 และสร้างกระแสนิยมเพื่อเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
และยังช่วยให้เยาวชนมีชีวิตที่สดใส	มีอนาคตที่ก้าวไกล	 เยาวชนกลุ่มนี้เป็นอีกหนึ่งก�าลังใจ
ของประเทศชาติ	ที่จะช่วยให้เยาวชนเป็นเด็กดี	และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอกีด้วย
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทแกนน�สมาชิก TO BE NUMBER ONE
 และประชาชนทั่วไป

นายธนชิต ชื่นนิรันดร์
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

	 	 สิบแปดปี	สิ่งดีดี	ที่สร้างสรรค์		 ในทุกวัน	มุ่งสร้างสรรค์	เด็กทุกที่
		 เป็นคนเก่ง	คนขยัน	เป็นคนดี		 สิบแปดปี	สร้างสิ่งนี้	อยู่เรื่อยมา
		 ร่วมปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา		 ร่วมน�าพา	เยาวชน	สู่จุดหมาย
		 สร้างประเทศ	ให้เจริญ	ด้วยใจกาย		 ขอพลีกาย	พัฒนาชาติ	สร้างเยาวชน	

	 จากบทประพันธ์ข้างต้นกล่าวให้เห็นว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้ย่าง
เข้าสู่ปีที่	 18	 ในการสร้างสรรค์และพัฒนาเด็กไทยในทุกท้องที	่ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นเป็นคน
เก ่งและเป ็นคนดี	 ตามพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ที่พระองค์ท่านทรงมีความประสงค์ที่จะร่วมปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ไข
ปัญหา	และพัฒนา	EQ	ให้กับเยาวชนภายในประเทศ	ด้วยพระวรกายและจิตใจ
	 กระผมเป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โรงเรียนแห่งหนึ่งในทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ	 (ภาคอีสาน)	 ในประเทศไทย	 โรงเรียนของกระผมเป็นโรงเรียนมัธยม
ขนาดใหญ่พิเศษ	 มีนักเรียนราวๆ	 3,000	 คน	 และแน่นอนว่ากิจกรรมในทุกๆ	 เช้าของ
โรงเรียนกระผมก็คงเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ	ทั่วไป	คือการเข้าแถวเคารพธงชาติ	ที่เมื่อครั้ง
ท�ากิจกรรมเคารพธงชาติ	 สวดมนต์ไหว้พระ	 และกิจกรรมต่างๆ	 เสร็จ	 คุณครูในโรงเรียน 
ก็จะข้ึนพูดชี้แจงกิจกรรมต่างๆ	 ให้กับนักเรียนในทุกๆ	 เช้า	 ในวันนั้นก็เป็นวันธรรมดา 
อีกหน่ึงวันที่กระผมเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ	 ในเวลา	 08.00	 น.	 แต่แตกต่างตรงที่มี
คุณครูในโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และรุ่นพี่ในโครงการได้ข้ึนมาพูดเกี่ยวกับ 
การรับสมัครสมาชิกชมรม	 และเล่าว่าโรงเรียนของเรามีนักเรียน	 บุคลากรทางการศึกษา	
เป็นสมาชิกชมรม	 100	 เปอร์เซ็นต์เต็ม	 มันท�าให้กระผมเกิดความสงสัยว่า	 ชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	คืออะไร	ท�าไมเราจึงต้องสมัครเป็นสมาชิก	แล้วถ้าหากสมัครเราจะได้อะไร
จากชมรมนี้	ด้วยความที่เป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ช่างสงสัย	ในช่วงพัก
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กลางวันจึงได้ชวนเพื่อนกลุ่มหนึ่งในห้องเรียนไปที่ห้องชมรม	 ขอใบสมัครจากรุ่นพี่พร้อม
กรอกข้อมูล	และสมัครเป็นสมาชิกชมรมทันที	นอกจากนั้นเพื่อนๆ	กลุ่มของกระผม	รวมถึง
ตัวกระผมด้วยยังเลือกที่จะเรียนชุมนุม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 อีกด้วย	 เพื่อที่จะไข 
ข้อสงสัยว่าโครงการนี้ท�าไมหลายๆ	คนถึงให้ความส�าคัญและมองว่าเป็นชมรมที่ดี
	 ในคาบเรียนชุมนุม	 เป ็นการเรียนชุมนุมครั้งแรกของกระผมและเพื่อนๆ	 
ในคาบเรียนนั้น	 เป็นการปฐมนิเทศชุมนุม	 เล่าความเป็นมาของโครงการ	 วัตถุประสงค์	 
องค์ประธานโครงการ	 จึงได้ท�าให้กระผมได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการที่ว่า	 ยาเสพติด	
เป็นปัญหาส�าคัญระดับชาติ	ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง	 
ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย	 ได้ทวีความรุนแรง
มากขึ้นทุกขณะ	 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	
รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ	ตั้งแต่ปี	 2542	 เป็นต้นมา	สภาพปัญหา
ยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิง	จากเดิมที่	“เฮโรอีน”	เป็นปัญหา
ส�าคัญที่ต�ารวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก	
	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงมีความห่วงใยต่อ
ประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเป็นกลุ่มขนาดใหญ	่
เพราะมีจ�านวนถึง	 21	 ล้านคน	 และเป็นกลุ่มท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ	
นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง
		 เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ	 แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ	
รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังร่างกายและจิตใจ	 จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับ 
เป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 หรือโครงการ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ	 
ให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	 โดยความร่วมมือและรวมพลังจาก
ภาครัฐและเอกชน	 กระตุ้นและปลุกจิตส�านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	
และตระหนักว่าการท่ีจะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง	 แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดิน 
ที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว	 โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์
ในกลุ่มเป้าหมายหลัก	คือ	วัยรุ่นและเยาวชน	โดยกลวิธีสร้างกระแส	การแสดงพลังอย่างถูกต้อง
โดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด	การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน	จัดระบบ
การบ�าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ	 “ใครติดยายกมือข้ึน”	 ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและ
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ป้องกันการกลับมาเสพซ�้า	ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เป็นเสมือนการเติม
สิ่งที่ดีให้กับชีวิต	เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึง่โดยไม่พึ่งยาเสพติด	
	 ดังนั้น	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จึงเริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่	ปี	2545	จนถึง
ปัจจุบัน	 โดยมี	 “กรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข”	 ได้รับมอบหมายท�าหน้าที่
เลขานุการโครงการ	 เพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	โดยมีค�าขวัญโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	“เป็นหนึ่ง
โดยไม่พึ่งยาเสพติด”	 ความหมายคือ	การเป็นหนึ่ง	ทุกคนเป็นได้	 เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่
ในตัวเอง	 หากค้นพบสิ่งท่ีตัวเองชื่นชอบ	 สนใจและมีความถนัด	 สามารถฝึกฝนและท�าจน
เป็นผลส�าเร็จได้	ท�าแล้วมีความสุข	มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
	 สิ่งที่กระผมได้ยินจากการปฐมนิเทศของคุณครูในโครงการท�าให้กระผมรู้สึกว่า	
ผมต้องเป็นเยาวชนอีกหนึ่งคนที่จะเข้มแข็งและพร้อมเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติและมีแรงบันดาลใจขึ้นมาว่า	 คร้ังหนึ่งในชีวิตขอเป็นสมาชิกชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 ท่ีดี	 และขอปฏิบัติตามพระราชประสงค์	 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	
เพื่อการมีภูมิคุ้มกันในชีวิตให้เกิดขึ้นกับตนเอง	 และหลังจากนั้น	 กระผมก็ได้เข้าสู่ชมรม
อย่างเต็มตัว	 กับการรับหน้าที่เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในเร่ืองของยาเสพติด	 พร้อมออก
พื้นที่สร้างและขยายเครือข่ายในเขตจังหวัดตนเอง	จนท�าให้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
โรงเรียนของกระผม	 ได้รับรางวัลระดับเงิน	 โดยกระผมและสมาชิกคนอื่นๆ	 ก็ได้ร่วมจัด
กิจกรรมต่างๆ	มากมาย	ตามยุทธศาสตร์ของโครงการ	ที่ประกอบด้วย
	 1.	การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	 ในชมรมของพวกเราได้มีการวางแผนระดมความคิดเห็นและปลุกจิตส�านึก
สร้างกระเสนิยมท่ีดี	 รวมไปถึงปลุกฝังจิตส�านึก	 มอบความรู้ในด้านต่างๆ	 เพื่อเป็นเกราะ
ป้องกันและเอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติด	 โดยการมุ่งเน้นไป 
ในการให้ความรู้	 เพราะความรู้คือรากฐานของการพัฒนาคน	 คนคือรากฐานของการพัฒนา
ประเทศชาติ
	 2.		การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	 ในชมรมของพวกเราได้มีการ
จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน	ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	กิจกรรม	
COVER	 DANCE	 กิจกรรมฟุตซอลน้องใหม่	 เพื่อท�าให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด
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	 3.		การสร้างและพัฒนาเครือข่าย	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ในชมรม
ของพวกเราได้จัดกิจกรรมสร้างและขยายเครือข่าย	 ด้วยการมีโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัด	
ตามกิจกรรมและโครงการต่างๆ	 ของยุทธศาสตร์	 นอกจากนั้น	 กิจกรรมที่กระผมและ
เพื่อนๆ	 ได้ร่วมกันท�ายังมีกิจกรรมตามวาระโอกาสต่างๆ	 พร้อมทั้งส่งเสริมการท�างาน 
อย่างจิตอาสาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9
	 จากสิ่งที่กระผมและเพื่อนๆ	 ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	 มันจึงท�าให้
สามารถตอบข้อสงสัยที่กระผมค้างคาใจว่า	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มีความส�าคัญ
อย่างไร	 ท�าไมเราจึงต้องเป็นสมาชิก	 ส�าหรับตัวกระผมเองนั้นโครงการนี้ไม่ได้สร้างแค่
ภูมิคุ้มกันต่อร่างกายและจิตใจให้กับตัวกระผม	แต่โครงการนี้ให้หลายๆ	อย่างกับตัวกระผม	
ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเป็นวิทยากร	การได้รับมิตรภาพในหมู่คณะ	การได้รับประสบการณ์
ต่างๆ	 ที่เราไม่สามารถใช้เงินซ้ือได้	 สิ่งๆ	 นี้จะสะท้อนให้ตัวของผมเองเป็นนักเรียนและ
เยาวชนที่มีคุณภาพ	พร้อมเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป
	 บันทึกความส�าเร็จเล็กๆ	 ของผมกับโครงการที่ชื่อว่า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
จะส�าเร็จไม่ได้	หากไม่มีร่มเงาแห่งความดี	เป็นเสมือนสายน�้าที่รดรินในหัวใจของตัวกระผม	
คือ	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ที่ท่านทรงเล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของการพัฒนาเยาวชน	 เพื่อหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด	 และทรงให้ความ
ส�าคัญกับปวงชนชาวไทย	สถานศึกษา	หน่วยงานราชการต่างๆ	
	 สุดท้ายนี้	 ผมจะน�าเรื่องราวแห่งความส�าเร็จถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับเยาวชน
รุ่นหลัง	 เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการท�าความดี	และผมจะขอสัญญาว่า	จะเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศ	เป็นสมาชิกที่ดีของชมรมสืบไป
	 	 ความส�าเร็จ	ที่เกิดขึ้น	เป็นประจักษ์		 เกิดจากรัก	ที่ถักทอ	ด้วยใจหวัง
	 สิบแปดปี	ที่ผ่านมา	คงต้องยัง		 คงมุ่งหวัง	สานต่อ	ให้งดงาม
		 พระองค์ท่าน	สร้างไว้	ให้สานต่อ		 ร่วมกันก่อ	พลัง	ให้เข้มแข็ง
		 ให้ก้าวหน้า	มั่นคง	และแข็งแรง		 ทูบีแกร่ง	วันนั้น	คงงดงาม
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ผู้เขียน
นางสาววันสรีฟา สาเร๊ะ 

สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
จังหวัดนราธิวาส

	 	 ยาเสพติดนั้นดีไฉน		 เราคนไทยถึงได้เสพถึงได้ขาย
	 เสพเข้าไปแล้วชีวิตเราก็ตาย		 แถมท�าลายชาติไทยอีกถ้าขายกัน
	 มาร่วมแรงรณรงค์กันดีกว่า		 เลิกเสพติดทั้งวันหน้าอย่าเปลี่ยนผัน
	 เด็กทูบีฯ	มีเป้าหมายที่เหมือนกัน		 ร่วมแรงสร้าง	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ให้เป็นหนึ่ง	รักเธอ	รักฉัน	เรารักกัน	TO	BE	NUMBER	ONE	

		 หลายครั้งที่หนูได้ตั้งค�าถามให้กับตัวเองว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มีดี
อะไร	 “ท�าแล้วได้อะไร?”	 “ท�าไปท�าไม?”	 ค�าถามเหล่านี้มักจะเข้ามาในหัวตลอดหลายปีที่
ผ่านมา	 จนเริ่มรู้สึกว่าหนูไม่เคยเห็นข้อดีของโครงการนี้เลยด้วยซ�้า	 ตอนหนูอยู่ประมาณ	 
ม.2	หนูเห็นรุ่นพี่แกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	เอาแต่จัดกิจกรรมจนหนูคิดว่า	“รุ่นพี่เขา
ไม่เหนื่อยกันบ้างหรือ?”	ขนาดเวลาเรียนก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วยังต้องมานั่งจัดกิจกรรมอีก	 
ใช่ค่ะ!	 นั่นคือความคิดของเด็กม.2	 ที่เอาแต่ต้ังค�าถามเอาแต่สงสัยไปวันๆ	 เพราะเป็นคนท่ี 
ไม่ค่อยชอบท�ากิจกรรมและมักมองสิ่งเหล่านั้นว่ามันไร้ประโยชน์
		 จนเวลาผ่านไปหลายปี	 ตอนนี้หนูเริ่มเข้ามาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 และ
แน่นอนค่ะว่าความคิดกับค�าถามที่ตั้งไว้ตอนนั้นมันกระจ่างแล้ว	 หนูได้เห็นถึงจุดประสงค์
และประโยชน์ของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ว่าความจริงแล้วโครงการน้ี 
เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด	ซึ่งปัญหาเหล่านี้คือปัญหาใหญ่
ของประเทศเลยก็ว่าได้	 และด้วยความที่หนูอาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
หนูเลยอยากใส่ใจเรื่องน้ีเป็นเรื่องพิเศษ	 จนเร่ิมมีความคิดว่าเราอยากเข้าโครงการนี้บ้าง	 
แต่ด้วยความที่หนูเป็นเด็กท่ีเคยมองว่าการท�ากิจกรรมมันไร้ประโยชน์มาก่อน	 จนกลับกลาย
เป็นว่าอยากร่วมโครงการนี้	 เพราะหนูได้เห็นถึงพลังความเป็นหนึ่งของคนในชมรม	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรียน	รุ่นพี่แกนน�าแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดกิจกรรม	
จนหนูได้เห็นโพสต์ของเพจทูบีฯ	 โรงเรียนว่ามีการรับสมัครแกนน�าใหม่	 ขอแค่คุณกล้าที่จะ
ก้าวเข้ามาอยู่ในชมรมน้ี	 โรงเรียนจะมีห้องศูนย์เพื่อนใจฯ	 ท่ีเป็นห้องท่ีมีพ่ีๆ	 แกนน�าคอย
ดูแลอยู่	 นั่นแหละค่ะหนูกล้าที่จะก้าวเข้ามาในห้องศูนย์เพ่ือนใจฯ	 วันแรกที่หนูเข้ามา 
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หนูรู้สึกว่าหนูเหมาะกับชมรมนี้จริงๆ	 หรือ?	 เพราะหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่เงียบและเก็บตัวอยู่
พอสมควร	 อาจจะเป็นเพราะสังคมความเป็นอยู่รอบข้าง	 หนูเลยกลายเป็นเด็กที่ไม่กล้า
แสดงออกเลย	 แต่เหมือนโชคจะเข้าข้างตัวเองมาก	 หนูเร่ิมเข้ามาร่วมกิจกรรมที่ชมรมฯ	 
จัดขึ้นมาและหนูได้ไปร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสาตามสถานที่ต่างๆ	หนูได้เห็นถึงประโยชน ์
ที่เราท�าไป	 ยกตัวอย่างเช่น	 การท�าจิตอาสาเก็บขยะตามสถานท่ีต่างๆ	หนูว่าเป็นสิ่งท่ีดีมากๆ	
แถมมีรุ่นพี่และน้องๆ	แกนน�าทูบีฯ	ยิ่งท�าให้กิจกรรมเหล่านี้มีความสนุกมากขึ้น	อาจจะเป็น
กิจกรรมท่ีต้องแลกกับความเหนื่อยแต่หนูกลับมีความสุขทุกคร้ังท่ีได้ท�ามัน	 ด่ังส�านวนท่ีว่า	 
“ได้อย่างเสียอย่าง”	
 	 ตอนนี้หนูอาจจะเป็นแกนน�าใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
อย่างลึกซึ้ง	 แต่โชคดีที่ยังมีพี่ๆ	 แกนน�าคอยสอนและแนะน�าให้	 แต่หนูชอบแนวคิดที่ว่า	 
“ปรับทุกข์	สร้างสุข”	โดยจะเป็นกิจกรรมร้องเพลงอนาซีด	เล่านิทาน	3	ภาษา	และการแสดง 
ลิเกฮูลู	 กิจกรรมลิเกฮูลูน่ันเองที่เป็นกิจกรรมที่หนูได้ร่วมร้องและแสดงลิเกฮูลูในงานลงพ้ืนที่
ประเมินกิจกรรมของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ของโรงเรียน	 หนูรู้สึกภูมิใจมาก 
ที่สามารถแสดงความสามารถตัวเองออกมา	 และมันท�าให้หนูรู้สึกว่าตัวหนูเองมีศักยภาพ
และมีประโยชน์	และนี่คือสิ่งที่หนูประทับใจในการเข้ามาเป็นแกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	
ในครั้งนี้และยังมีกิจกรรมอีกมายให้หนูได้ร่วมท�าอีกด้วย	และหนูยังมีรุ่นพี่แกนน�า	เป็นต้นแบบ
ในการท�ากิจกรรมทูบีฯ	 อีกด้วย	 หนูเห็นพ่ีๆ	 แกนน�าได้ท�าการน�าเสนอผลงานของโครงการ
ทูบีฯ	หนูเริ่มรู้สึกว่า	“ท�าไมพวกพี่ๆ	เขาเก่งจัง”	หนูรู้สึกมีแรงบันดาลใจและอยากที่จะเป็น
แบบพี่ๆ	 แกนน�าให้ได้	 หนูอาจจะเทียบไม่ได้เลยแต่หนูอยากที่จะเป็นให้ได้ครึ่งหนึ่งของ 
รุ่นพี่แกนน�าให้ได้เลยค่ะ
		 หนูเคยตั้งค�าถามว่า	 “ไม่เหนื่อยเหรอ	 ขนาดเวลาเรียนก็แทบจะไม่มีเวลาแล้ว”	
ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วว่าเราต้องรู้จักการแบ่งเวลาให้ดี	 จัดการเวลาให้แก่ตัวเองเมื่อเราเริ่มท�า
กิจกรรมนี้	 แล้วภาระและหน้าที่จะคูณ	 2	 ทันที	 ถ้าถามว่าครอบครัวท่ีบ้านเข้าใจไหม?	
ยอมรับได้ไหม?	 หนูตอบได้เลยว่าพ่อแม่เข้าใจในสิ่งที่เราท�าอยู่และท่านก็เคารพในการตัดสินใจ
ของเรา	ท่านบอกว่า	“ขอแค่อย่าทิ้งการเรียนก็พอ”	ซึ่งการเป็นเด็กกิจกรรมเราอาจจะต้อง
อาศัยความสนับสนุนโดยเริ่มจากการสนับสนุนจากทางครอบครัว	 ถ้าครอบครัวสนับสนุน
เราก็ต้องท�ามันให้ดีที่สุด
		 “ท�าแล้วได้อะไร”	เมื่อมีโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม	ชุมชน	และประเทศ	ให้ลดลงได้บ้างไม่มากก็น้อย	สามารถ
ท�าให้คนที่เคยผิดพลาดคิดลองที่จะเสพยากลับตัวกลับใจและพร้อมที่จะเป็นคนดี 
ซึ่งสิ่งเหล่านั้นบอกได้เลยว่าการท�าโครงการทูบีฯ	มีประสิทธิภาพมากขึ้น	เพราะฉะนั้น
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สังคมก็ควรที่จะให้โอกาสผู้คนเหล่านั้นให้กลับมาอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ	 และแนะน�า
ให้คนรุ่นหลังได้รู้โทษของภัยยาเสพติดอีกด้วย.	
		 “ท�าไปท�าไม”	 ถ้าหากเป็นเมื่อก่อน	 ก่อนที่หนูยังไม่รู ้ลึกถึงโครงการ	 TO	 BE	 
NUMBER	 ONE	 แต่พอหนูได้มาลองได้มาเรียนรู ้	 หนูเข้าใจเลยว่า	 เราท�าไปทั้งหมด 
อาจจะไม่ใช่เพื่อตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราท�าไปเพื่อคนรอบข้าง	 เพื่อสังคม	 ชุมชน 
และเยาวชนท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด	 เพราะโลกปัจจุบันคนที่ติดยาเสพติด
ถือว่าเป็นปัญหาท่ีเราต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน	 แต่ถ้าถามว่าตัวเราได้อะไรไหม	 เราได้
แน่นอนค่ะ	 เราได้ทั้งความดี	 และความรักจากคนรอบข้างมากมาย	 ได้ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์	 มีน้องเตือนน้อง	 มีพี่เตือนพี่	 มีเพื่อนเตือนเพื่อน	 สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได ้
จะเป็นความส�าเร็จที่เราภาคภูมิใจอย่างแน่นอน.
		 จากเมื่อก่อนที่หนูเคยคิดในแง่ลบ	จากที่เมื่อก่อนคิดอีกด้าน	แต่ตอนนี้ต้องเริ่มกลับ
มาคิดใหม่	 จากเด็กที่คิดว่าการท�ากิจกรรมมันไร้ประโยชน์	 แต่พอได้มาเป็นแกนน�าแล้ว	 
หนูคิดว่าการที่มองอะไรเพียงเพราะเรายังไม่ได้สัมผัสและรับรู้ถึงความเป็นจริง	ถือว่าเป็นสิ่งที่
คิดผิดมาตลอด	สิ่งที่หนูได้รับจากการได้มาเป็นแกนน�าแล้ว	หนูเข้าใจถึงการท�างานเป็นทีม
ของทีมแกนน�าทูบีฯ	 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	 ที่ไม่สามารถท�าส�าเร็จได้หากเราขาดคนใด
คนหน่ึงในทีมไป	 ดังค�ากล่าวในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	
ได้กล่าวไว้ว่า	 “ทุกกิจกรรมไม่สามารถท�าส�าเร็จได้ด้วยตัวของเราคนเดียว	 หรือด้วยการ
ท�างานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง	 แต่	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ส�าเร็จได้เพราะทุกคน 
ช่วยกัน”	
		 หลังจากท่ีหนูได้ตั้งค�าถามให้กับตัวเอง	 ตอนนี้หนูได้รู้และได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง
และได้รู้แล้วว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นโครงการที่ท�าประโยชน์ต่างๆ	ให้แก่
สังคม	 ได้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพออกมาโดยเฉพาะพี่ๆ	 น้องๆ	 แกนน�าสมาชิก	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	 ที่ท�าให้หนูได้รู้ถึงกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
กับยาเสพติด	 และสุดท้ายนี้หนูขอสานต่อโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 และจะน้อมน�าค�าสอนในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้หมดไป
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ผู้เขียน
นายซาฮาบูดิน บูละ

สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
จังหวัดนราธิวาส

พวกเรามีความตั้งใจเปลี่ยนแปลงให้ดีเรื่อยไป
กับเป้าหมายที่เรานั้นได้วางเอาไว้

รัก	TO	BE	มากมาย	TO	BE	ไม่คลาย
สุดท้ายสิ่งเลวร้าย	จะหายไป

รักกันจริงจงเตือน	รักไม่มีลางเลือน
ตักเตือนกันตลอดไป...

		 	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 
โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงพระกรุณาธิคุณ 
รับเป็นองค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดภายในประเทศ 
โดยชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	 อ�าเภอจะแนะ	 จังหวัด
นราธิวาส	ได้จัดตั้งชมรมฯ	ขึ้นมาเป็นระยะเวลา	9	ปีด้วยกัน	เนื่องด้วยทางโรงเรียนของเรา
เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีการน�าเอาหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้มมาใช้ในระบบการสอน
เพ่ือให้เข้ากับหลักสูตรของโรงเรียน	 ปัจจุบันเราเลยได้มีชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 
ตามแบบวิธีอิสลาม	และเพื่อให้เข้ากับสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย
		 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน
ได้มาท�ากิจกรรมร่วมกัน	 เพื่อให้เกิดมิตรภาพในหมู่เพ่ือน	 พ่ีและน้องๆ	 ซ่ึงบางคนอาจจะ
เป็นคนที่เราไม่รู้จักกันเลยในสังคมข้างนอก	แต่เมื่อได้เข้ามาในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
แล้วน้ัน	 เพื่อนๆ	 ทุกคนพร้อมท่ีจะเดินเข้าหากันเพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ	 ในชมรมฯ	 
ผมได้เห็นทั้งรอยยิ้ม	เสียงหัวเราะและน�้าตา...สิ่งเหล่านี้ล้วนที่จะท�าให้เราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในสังคมต่อไปในอนาคต	 วินาทีแรกที่ผมก้าวเข้าสู่รั้วฟ้าเหลือง	 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	
วันนั้นผมเห็นห้องชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	 วินาทีนั้นผมไม่รู้เลยว่าห้องสี่เหลี่ยมที่มี
ป้ายติดหน้าห้องว่า	“ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนสวนพระยาวิทยา”	ผมไม่รู้เลย
ว่าเขาท�าอะไรกัน	 ห้องนั้นมีไว้ท�าอะไรกัน	 จนมีรุ ่นพี่ม.5ที่ผมรู ้จัก	 ซึ่งปีนั้นรุ ่นพี่คือ 
รองประธานชมรมฯ	และเป็นอดีตฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เดินเข้ามาหาผมและถามผมว่า	
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“น้องจะเข้าชมรมไหม?”	 ซ่ึงตอนน้ันผมที่ไม่รู้ว่าคือชมรมอะไรเลยได้ตอบปฏิเสธรุ่นพี่คนนั้นไป
และในปีต่อมาจากที่ผมปฏิเสธรุ่นพี่ไป	 ผมบอกได้เลยว่าเสียดายมากครับ	 ถ้าถามผมว่าแล้ว
ท�าไมถึงเข้าล่ะ	เพราะโครงการทูบีฯ	ของเราไม่ใช่แค่การร้องและการเต้น	แต่เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักเรียนหรือคนในชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด	และในศาสนาอิสลามของผมนั้นก็มี
การห้ามเกี่ยวกับสารเสพติดและของมึนเมาทั้งหมด	 ผมเลยคิดว่าถ้าผมเข้าชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 ซึ่งเป็นโครงการที่แก้ไขเกี่ยวกับยาเสพติดภายในประเทศเป็นทุนเดิม 
อยู่แล้วน้ัน	 ผมก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	 “สิ่งเสพติดหรือของมึนเมาล้วน 
ให้โทษแก่ผู้เสพทั้งสิ้น”	ผมอยู่ในชมรมได้ท�ากิจกรรมหลากหลายกิจกรรมมาก	ถ้าถามผมว่า
กิจกรรมที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นกิจกรรมดุอาร์บ�าบัด	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลจะแนะ	 เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	 ให้ก�าลังใจและเป็นการขอพร 
เป็นจิตบ�าบัดอีกทางเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยติดเตียงรู้สึกโดดเดี่ยว	และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมรู้สึกว่า
มันเป็นกิจกรรมที่ดีมากคือกิจกรรมดะวะห์สัญจร	 ท�าให้สมาชิกมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางที่ดีขึ้นตามแบบวิธีอิสลามของเรา	“ไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาไหน พุทธ คริสต์ อิสลาม 
ทุกศาสนาล้วนสอนให้ห่างไกลยาเสพติด”
		 ตั้งแต่ที่ผมเข้ามาเป็นแกนน�า	 เวลาที่จะได้นั่งเล่นกับเพื่อนก็ลดน้อยลงเป็นเท่าตัว
เลยทีเดียว	ผมต้องกลับบ้านช้าเกือบทุกวัน	คุณแม่ก็จะถามว่า	“ท�าไมกลับบ้านช้า”	ผมไม่
กล้าตอบว่าอยู่ทูบีฯ	 เพราะกลัวว่าทางครอบครัวจะไม่สนับสนุน	 ใช่ครับ!	 มันจะยากที่เรา 
จะได้ท�าอีก	 ผมเลยตอบกลับไปว่า	 “นั่งคุยกับเพื่อนอยู่”	 แต่ความจริงมันก็คือความจริง
โกหกได้ไม่นานก็ต้องตอบคุณแม่ไปตรงๆ	 วินาทีนั้นผมกลัวมาก	 แต่คุณแม่ก็ไม่ได้ห้าม 
แต่กลับสนับสนุนให้ผมท�าต่อไป	 เพราะเป็นโครงการที่ไม่ได้ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน	แต่ท�าให้ผู้อื่น
มีความหวังที่จะสู้กับชีวิตต่อไป	 ผ่านครอบครัวผมก็ต้องมาเจอค�าถามจากคุณครูที่โรงเรียนอีกว่า	
ท�าไปท�าไม	ท�าไปเพื่ออะไร	ท�าแล้วได้อะไร	นั่นคือค�าถามที่โหดร้ายมากส�าหรับผมในฐานะ
แกนน�าใหม่	 กิจกรรมท่ีเป็นกิจวัตรประจ�าวันของผมไปแล้วคือ	 ต่ืนเช้าเพื่อมาโรงเรียน	 
ในขณะท่ีเพื่อนๆ	 คนอื่นเขาเข้าแถวกัน	 ผมต้องแยกตัวออกมาท�า	 Powerpoint	 
เพ่ือเตรียมพร้อมในวันท่ีกรรมการลงพื้นที่ครั้งนี้	 และในช่วงหลังเลิกเรียนผมจะต้องรีบ 
มาท�าต่อให้เสร็จพอกลับบ้านไปจะค่อนข้างหนัก	 เพราะต้องกลับมาทบทวนเร่ืองที่เรียน 
ในตอนเช้า	ไหนจะการบ้าน	ในช่วงแรกผมบอกได้เลยครับว่าหนักมากแต่ก็แค่ช่วงแรกๆ	
		 “ท�าไปท�าไม”	 ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าที่เราท�าไปเนี่ยท�าไป
ท�าไม	 แต่พอได้มาท�าจริงๆ	 กลับมีความสุขในส่ิงที่ท�ามาก	 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ท�าเพื่อให้คนทีห่ลงผิดเข้าไปเก่ียวข้องกับ 
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ยาเสพติด	 ให้กลับมาเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 และเป็นคนดีในสังคม	 และท�าให้เรา 
ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
		 “ท�าไปเพื่ออะไร”	 ท�าไปเพื่อให้คนที่หลงผิดรู้สึกว่ายังมีคนที่พร้อมให้โอกาสที่จะ
กลับตัวกลับใจมาเป็นคนดี	 และเพื่อเป็นก�าลังใจให้คนที่พร้อมจะเลิกยาเสพติด	 ถึงเขาจะ
ไม่ใช่คนในครอบครัวของเรา	 แต่เชื่อสิ!	 “เราได้เห็นเขาเลิกยาเสพติดได้ไม่ต้องถึง	 100	%	 
เราก็ดีใจแทนครอบครัวเขาแล้วใช่ไหมล่ะครับ
		 “ท�าแล้วได้อะไร”	ถ้านี่เป็นค�าถามบังคับที่ทุกคนต้องตอบ	ผมคงจะตอบว่า	“ถึงจะ
ท�าแล้วไม่ได้ทรัพย์สินเงินทอง	 แต่กลับกันมันได้ความสุขท่ีเราจะหามาเทียบไม่ได้เลย”	 
ได้เห็นสังคมที่ปลอดยาเสพติดท�าให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น	 “เราท�าทุกสิ่งทุกอย่างโดยจะหวังผลตอบแทน
ตลอด	ถ้ายังหวังผลตอบแทนแบบนี้อยู่	แล้วเมื่อไรจะเจอความสุขที่แท้จริงสักที?”
		 จากวันแรกท่ีผมก้าวเข้าสู่ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จนถึงวันนี้	 ท�าให้ผม 
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 ที่ไม่เคยได้รู้มาก่อน	 คุณครูที่ปรึกษาชมรมฯ	 ได้สอนผมและพี่ๆ	 น้องๆ	
แกนน�าทุกคนในหลายๆ	 เรื่อง	 เช่น	 เรื่องโทษของยาเสพติด	 และอีกหลายเรื่องที่ไม่มีสอน 
ในห้องเรียน	เราทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้เสมอ	บางครั้งอาจจะเริ่มต้นได้ไม่ดีนัก	เริ่มท�าโดย
ไร้เป้าหมาย	 แต่เราสามารถท�าให้ทุกคนเห็นได้ว่า	 เราทุกคนสามารถเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่ง 
ยาเสพติด	 เยาวชนอย่างพวกเรามีความเก่งและดีในตัวของตัวเอง	 พร้อมที่จะเติบโตเป็นร่มเงา
ให้กับคนอีกนับล้าน	 พวกเราจะต้องช่วยกันรดน�้าต้นกล้าเพ่ือให้ต้นกล้าต้นนั้นได้เติบโตข้ึน
อย่างมีคุณภาพ	 พวกเราจะร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดย
เป็นกิจกรรมที่เยาวชนท�าให้เยาวชน	ช่วยกันผลักดันและฉุดดึงให้เป็นคนเก่งและดีต่อไป
  18 ปี ทูบีนัมเบอร์วัน  บ่มสร้างสรรค์เยาวชนเป็นคนดี
 ไม่พึ่งยาเสพติดทั้งชีวี  เยาวชนดีเป็นศรีแก่ชาติเอย
  พวกเราชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ตามแบบวิธีอิสลาม	โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	
ขอสานต่อพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวด	ี 
พวกเราจะร่วม	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
แบบวิธีอิสลามให้หมดสิ้นไป...
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ผู้เขียน
นายอาลียะห์ ปุโรง

ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
จังหวัดนราธิวาส

  18 ปี TO BE NUMBER ONE  ร่วมต่อต้านพิษภัยยาเสพติด
 อยู่ให้ห่างอย่าคิดลองมีแต่พิษ  สิ้นชีวิตญาติมิตรทุกข์หมดสุขเอย
 
	 ครั้งแรกที่ผมรู้จักค�าว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	ตอนนั้นจ�าได้เลยว่าผมก�าลังศึกษา
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ในโรงเรียนในหมู่บ้าน	คือ	โรงเรียนบ้านกาแย	ตอนนั้นโรงเรียนของ
ผมยังไม่มีชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 แต่ผมได้คัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียน 
สวนพระยาวิทยา	 (ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผมก�าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน)	ผมรู้แค่ว่าโครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	เป็นโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเพติด	 พอผมส�าเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ผมก็เลือกที่จะศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	ที่โรงเรียนสวนพระยา
วิทยา	ผมรู้ข้อมูลคร่าวๆ	ว่าโรงเรียนนี้มีชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	และด�าเนินกิจกรรม
มายาวนาน	ก้าวแรกที่ได้เข้าในโรงเรียนสวนพระยาวิทยาแห่งนี้	ผมก็ได้เห็นรุ่นพี่แกนน�าคนหนึ่ง
ได้ใส่เข็มกลัดเป็นรูปพระพักตร์ของทูลกระหม่อม	ผมก็เอะใจว่าพี่เขาใส่เข็มกลัดอะไร	ในวัน
ปฐมนิเทศมีพี่แกนน�าเรียกให้น้องม.1	 และน้องม.4	 ให้ไปรวมตัวกันที่ใต้ถุนอาคารเรียน	 
ผมก็ได้ไปนั่งเข้าแถวตามช้ันเรียน	 จากนั้นมีพี่แกนน�าปัจจุบันและศิษย์เก่ากล่าวสวัสดีและ
แนะน�าว่าพวกเขาเป็นแกนน�าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	และพี่เขาให้น้องท�ากิจกรรม	
ตอนแรกต้องบอกเลยว่าผมมีความงง	 และไม่ค่อยถนัด	 แต่พ่ีเขาสอนจนท�าให้ผมรู้สึกชิน
และสนุก	และมาถึงกิจกรรมสุดท้ายพี่เขาให้น้องๆ	ปรบมือแบบ	TO	BE	NUMBER	ONE	
นั่นก็คือ	ปรบแบบโค้ดทูบี	มีพี่แกนน�าได้ตะโกนออกมาว่า	“TO	BE	NUMBER	ONE”	พร้อม	
พวกเราก็บอกว่า	“พร้อม”	พี่เขาก็บอกว่า	“WHO	ARE	WE”	เราก็ปรบมือตามจังหวะ	หนึ่ง
สอง!	หนึ่งสองสาม!	หนึ่งสอง!	หนึ่งสอง!	หนึ่ง!	พวกเราก็พูดพร้อมกันว่า	“WE	ARE	TO	BE	
NUMBER	ONE	เฮ้!”	ตอนนั้นต้องบอกเลยว่าผมได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	และความสามัคคีของทุกคน	ที่ได้ปรบมือและพูดพร้อมกัน	แต่ตอนนั้นผม
อาจจะยังไม่เข้าใจว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	คืออะไร
  หลังจากที่ผมได้เข้าศึกษาในโรงเรียนนี้ประมาณ	1	เดือนกว่า	มีเพื่อนสาวคนหนึ่ง
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ซึ่งเข้าเป็นแกนน�าของชมรมทูบีของโรงเรียนอยู่แล้ว	 เขาก็ได้เล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับ
เขาที่ได้ไปแข่งขัน	TO	BE	NUMBER	ONE	ในระดับภาคใต้	คือตอนนั้นบอกได้เลยว่าผมให้
ความสนใจและตั้งใจฟังมากๆ	 และเพื่อนสาวก็ได้บอกอีกว่าเร็วๆ	 นี้เขาจะได้ไปร่วมแข่งขัน
มหกรรมรวมพลสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่อิมแพค	 อารีน่า	 เมืองทองธานี	 
จังหวัดนนทบุรี	 ผมก็บอกเพื่อนว่า	 “โห!	 แข่งท่ีอิมแพคเลยเหรอ”	 ซึ่งต้องบอกเลยว่า 
ผมมีความฝันอยากไปท่ีอิมแพคมากๆ	 แต่ความรู้สึกตอนนั้นยังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่เข้า
ชมรมอีก	 ก็เพราะว่าผมแอบได้ยินเพื่อนๆ	 คุยกันว่า	 เข้าชมรมทูบีท�าให้เกรดตก	 ไม่มีเวลา
ส่วนตัว	 วันเสาร์-อาทิตย์ก็ต้องมาท�างาน	 บางคนก็บอกว่าเรียนไม่ทันเพ่ือน	 พอผมได้ยิน
อย่างนั้น	ผมรู้สึกลังเลว่าผมจะเข้าทูบีหรือไม่
		 พอผ่านไปประมาณ	 1	 ภาคเรียน	 ผมก็เกิดความคิดว่ามาโรงเรียนแปดโมงเช้า 
ตอนเย็นก็กลับ	 ผมรู้สึกว่าในช่วงเวลาว่างใช้เวลาสิ้นเปลือง	 หมดเวลาไปกับเรื่องไร้สาระ	
พอกลับบ้านก็ไม่ได้ท�างาน	 เพราะคิดว่าท�าตอนไหนก็ได้มีเวลาว่างเยอะแยะ	มันบ่งบอกว่า
ผมเป็นคนที่ไม่รู้จักการแบ่งเวลา	 ใช้เวลาสิ้นเปลือง	 ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์	 ผมก็บอกกับ 
ตัวเองว่าถ้าผมเข้าทูบี	มันจะท�าให้ผมรู้จักการแบ่งเวลามากขึ้น	เหมือนกับว่าเราจะท�าอะไร
สักอย่าง	เราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดี	
		 พอมาวันหนึ่งผมรู้สึกว่าอยากเข้าชมรม	 แต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าชมรมเขาท�ายังไง	 
เขาท�าอะไรบ้าง	ผมก็เลยไปบอกรุ่นพี่แกนน�าคนหนึ่งว่าผมอยากเข้าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ของโรงเรียนสวนพระยาวิทยา	 ผมก็ถามว่าผมต้องท�าอย่างไรบ้าง	 พ่ีเขาก็บอกว่าไม่ต้อง 
ท�าอะไรเลย	 แค่ให้เข้าไปดูว่าพี่เขาท�างานอย่างไร	 จากน้ันผมก็ไปทักเฟซบุ๊กอาจารย์ท่านหน่ึง	
ซึ่งเขาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	 
ผมก็ทักอาจารย์ว่าผมอยากเข้าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	อาจารย์ก็ตอบมาว่าให้ไปพบ
อาจารย์ในวันพรุ่งน้ีที่ห้องศูนย์เพื่อนใจฯ	ของชมรม	พอวันต่อมาในช่วงเลิกเรียนผมก็ได้ไปที่
ห้องศูนย์เพื่อนใจฯ	พร้อมกับรุ่นพี่แกนน�า	ก้าวแรกที่ได้เข้าในห้องศูนย์เพื่อนใจฯ	ผมก็รู้สึกตื่นเต้น 
และเขินอายเล็กน้อย	ผมได้เห็นถึงความเป็นครอบครัวของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
จากนั้นผมก็ได้เรียนรู้งานของชมรมในห้องศูนย์เพื่อนใจฯ	โรงเรียน	และนอกสถานที่
		 วันถัดมาผมได้ไปท�ากิจกรรม	ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่ผมเข้ามาเป็นแกนน�าชมรมทูบี
ของโรงเรียน	ผมได้ไปท�ากิจกรรมที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง	ในอ�าเภอจะแนะ	ผมได้
ไปท�ากิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด	 ไปให้ความรู ้กับน้องๆ	 ในเรื่องการไม่ยุ ่งเกี่ยวและ 
หลีกเลี่ยงยาเสพติด	และร่วมร้องเพลง	เล่นเกม	ท�ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ	ผมรู้สึกว่ามี
ความสุขมาก	เพราะเป็นสิ่งที่ผมชอบท�ามาก	และท�าให้ผมได้รู้ว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	
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ดีกับตัวผมและน้องๆ	 ท่ีร่วมกิจกรรม	 ผมได้ไปท�ากิจกรรมไปเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล 
จากตัวเมือง	 ได้ไปพูดคุยกับผู้ป่วย	 ได้ถามถึงความล�าบากของผู้ป่วย	 ผมได้ท�าจิตอาสา 
ที่ศาสนสถาน	ได้ไปท�าความสะอาดห้องน�้าส่วนรวม	
		 และโอกาสแรกของผมท่ีได้เข้ามาเป็นแกนน�าชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ผมก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการน�าเสนอผลการด�าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	พร้อมกับเพื่อนแกนน�าคนอื่น	ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆ	และผมก็
รับโอกาสนั้น	 และบอกกับตัวเองจะท�าหน้าที่นี้ให้ดีท่ีสุด	 ครั้งนี้ที่ผมได้รับโอกาสมันก็มี
อุปสรรคที่เข้ามาเป็นบททดสอบ	นั่นก็คือ	 ผมเป็นคนท่ีพูดภาษาไทยไม่ค่อยเก่ง	 หรือท่ีเขา
เรียกว่า	 “พูดภาษาไทยทองแดง”	 แต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคน้ัน	 ผมพัฒนาตัวเอง	
ฝึกฝนตัวเอง	ทุกๆ	วัน	ทุกๆ	ชั่วโมง	ทุกๆ	นาที	ทุกๆ	วินาที	เพราะว่าโอกาสไม่ได้มาให้เรา
คว้าได้ง่ายๆ	
 และวันนั้นก็มาถึง	วันที่ผมต้องไปแข่งมหกรรมรวมพลสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE 
ในระดับภาคใต้	 ท่ีโรงแรมไดมอนด์	 พลาซ่า	 จังหวัดสุราษฏร์ธานี	 ผมก็มีความรู้สึกต่ืนเต้น
เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมจะเข้าร่วมแข่งขันและโชว์ศักยภาพของตัวเองให้คนอื่นได้เห็น	 
การที่ผมได้รับคัดเลือกในการน�าเสนอครั้งนี้	 แน่นอนมันก็มีความตื่นเต้น	 ความกดดัน	
เหมือนเราต้องแบกรับความคาดหวังของเพื่อนๆ	ในชมรม	และจากอาจารย์	พอไปถึงสถานที่
การแข่งขัน	ผมก็ได้เห็นเพื่อนๆ	พี่ๆ	อาจารย์	และคณะท่านผู้มีเกียรติ	ที่มาจากต่างโรงเรียน	
ต่างอ�าเภอ	ต่างจังหวัด	ต่างถิ่น	แต่ทุกคนก็มาเจอกัน	ณ	สถานที่ที่มีแต่ความอบอุ่น	จากนั้น
เวลานั้นก็มาถึงคือช่วงที่ผมและเพื่อนๆ	 จะน�าเสนอผลการด�าเนินงานของชมรม	 พอผม 
ขึ้นบนเวที	 ผมมีความรู้สึกตื่นเต้น	 รู้สึกร้อนๆ	 หนาวๆ	 แต่มีพ่ีที่ร่วมการน�าเสนอคอยให ้
ก�าลังใจในช่วงวินาทีนั้น	 หลังจากท่ีผมน�าเสนอเสร็จ	 ก็มีเสียงปรบมือจากท่านผู้ชม	 และ
คณะกรรมการ	 ท�าให้ผมรู้สึกผ่อนคลาย	 และบอกกับตัวเองว่า	 เธอท�าดีที่สุดแล้ว	 จากนั้น
คณะกรรมการได้เรียกให้ไปร่วมตัวกันที่ห้องประชุมใหญ่	 เพ่ือจะท�าการประกาศผลทีม 
ที่สามารถผ่านการประกวดและได้ไปต่อในระดับประเทศ	 ตอนนั้นหัวใจของผมเต้นแรงมากๆ 
คิดในใจว่า	เราจะผ่านไหมนะ	พอกรรมการประกาศว่า	ทีมที่สามารถผ่านเข้ารอบในประเภท
สถานศึกษา	 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบในระดับเงิน	 ได้แก่	 ชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	 จังหวัดนราธิวาส	 ต้องบอกเลยว่าวินาทีนั้น 
รู ้สึกดีใจมากๆ	 และท�าตัวไม่ถูก	 และผมได้ยืนขึ้นเพ่ือไปรับเกียรติบัตรหน้าพระรูป 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 เพื่อแสดงว่าชมรมของเรา
สามารถเข้าไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ
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 	 และโอกาสที่สองก็ได้เข้ามา	นั่นก็คือ	ผมได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆ	ของผม	มันท�าให้เห็น 
ถึงความพยายาม	 ความอดทน	 ความตั้งใจในการท�างาน	 และความมุ่งมั่น	 จนท�าให้เพื่อน 
ในชมรมยอมรับ	 และมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ผมได้รับมาก	 ผมอยากจะบอกว่าการที่ผม
ตัดสินใจเข้ามาเป็นแกนน�าในชมรมมันเป็นสิ่งท่ีดีมาก	 เพราะผมได้รับโอกาสมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ผมได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการน�าเสนอ	และได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นประธานชมรมและอีกมากมาย	 ล้วนมาจากการท�างานเป็นครอบครัวของชมรม	 
และความความตั้งใจท�างานของผม
		 และสุดท้ายนี้	ผมขอสัญญาว่า	ผมจะตั้งใจเรียน	เป็นเด็กดี	และเป็นคนดีของสังคม	
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	และผมจะสานต่อพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	ตามหลักแนวคิด	“ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนาEQ”	และผมมี
ความฝันที่จะเป็นนักเทคนิคการแพทย์และท�างานในกระทรวงสาธารณสุข	 ในการท�างาน
ในอนาคตต่อไป	 แล้วคุณล่ะ	 คิดว่า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ให้โอกาสอะไรบ้างกับคุณ	 
ตั้งแต่เข้ามาชมรมทูบีก็ได้เรียนรู ้ประสบการณ์ที่น่าทึ่งแสนภูมิใจที่ได้เข้าชมรมนี้และ 
จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆ	ตลอดไป	ชมรมนี้เป็นที่เลื่องลือมาแสนนาน	วันนี้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งแล้ว
ดีใจที่ได้เข้าชมรมนี้และจะท�าหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด
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ผู้เขียน
นางสาวฟาตีมะฮ์ สะแลแม

เหรัญญิกชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส 

 
	“บททดสอบที่ไม่มีใครรู้ว่านี่คือแนวทางที่ดีให้กับตัวเราเอง”

	 หนูเป็นเด็กท่ีมีปัญหาเรื่องการเรียนในช่วงมัธยมต้น	 ถึงกับต้องพักการเรียนเป็น
เวลา	1	ปี	ช่วงเวลาที่หนูพักการเรียน	หนูเป็นเด็กที่ไม่เอาไหน	ถูกคนอื่นมองว่าเป็นเด็กที่ไม่มี
ความสามารถดีๆ	อะไรเลย	หนูรู้สึกท้อกับชีวิต	รู้สึกไม่อยากไปต่อ	ไม่กล้าเจอผู้คนมากมาย	
หนูได้คิดทบทวนกับชีวิตใหม่อีกครั้งว่า	 ถ้าหากเราไม่ลงมือท�าหรือเราไม่นับหนึ่งใหม่	 
เราอาจจะเสียโอกาสดีๆ	ข้างหน้าก็ว่าได้	หนูได้นับหนึ่งใหม่	ได้เริ่มต้นกับการเรียนในช่วงมัธยม 
วันแรกที่ก้าวสู่รั้วโรงเรียนใหญ่แห่งหนึ่ง	 หนูคิดอยู่ในใจว่าเราจะเข้าสังคมใหม่ที่กว้างใหญ่ 
ได้ไหม	 เราจะเรียนเข้าใจหรือเปล่า	 อีกอย่างหนูเป็นเด็กหลังห้อง	 ที่เพื่อนไม่ค่อยคบ	 
เพื่อนไม่ค่อยให้ความสนใจ	 แต่หนูพยายามที่จะไม่เอามาคิดให้หนักใจ	 เมื่อหนูเรียน 
ในโรงเรียนแห่งน้ันมาเป็นเวลา	 1	 ปี	 หนูได้เก็บประสบการณ์มากมาย	 จนได้รู้จักกับชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	หนูเลยอยากลงมือท�าสิ่งใหม่ๆ	บ้าง	เลยเข้าไปเรียนรู้กับพี่ๆ	แกนน�า
ของโรงเรียน	 หนูได้เข้าไปเรียนรู้ความเป็นมาของชมรม	 ได้ร่วมกิจกรรมหลากหลายของ
ชมรม	จนหนูได้รับโอกาสเป็นตัวแทนในการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	
ในระดับภาคใต้	 ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 แอบดีใจที่ได้เป็นตัวแทนในการน�าเสนอ	 และ 
แอบกังวลว่าตัวเองจะท�าได้หรือเปล่า	ท�าได้ดีเท่ารุ่นพี่ๆ	 ไหม	 เพราะหนูเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมี
ความมั่นใจในตัวเอง	 เมื่อถึงวันที่ต้องเดินทางไปประกวดการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 หนูรู้สึกตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับ	 เมื่อถึงวันที่ต้อง
ประกวดก็รู้สึกตื่นเต้นและกังวลในเวลาเดียวกัน	 เมื่อขึ้นเวทีน�าเสนอผลงานหนูได้น�าเสนอ
อย่างเต็มที่สุดความสามารถของตัวเอง	 ความสามารถที่ตัวเองและทุกคนลงมือท�าน�าพา
ความส�าเร็จได้	สามารถผ่านเข้าประกวดในระดับประเทศ	ถึงวันที่ต้องเดินทางกลับ	หนูเอง
เร่ิมจะกังวลเรื่องการเรียนและเพื่อนอีกครั้งว่า	 กลับไปแล้วเพื่อนจะบอกงานที่เราต้อง
เคลียร์ไหม	หนูได้อยู่กับความรู้สึกที่เพื่อนไม่ยอมรับเป็นเวลา	6	 เดือน	หลังจากนั้นเพื่อนก็
ยอมรับและช่วยเหลือทุกครั้งท่ีหนูต้องออกพื้นที่ท�ากิจกรรม	 ชมรมของหนูมีอุปสรรค
มากมาย	 มีผู ้ปกครองนักเรียนบางคนไม่เข้าใจว่า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 คืออะไร	 
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บางคนคิดว่าเป็นการร้อง	การเต้น	แต่จริงๆ	แล้วชมรมของเราเป็นชมรมที่จะน�าหลักธรรม
ทางศาสนาอิสลามมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม	 และยังสามารถรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	เช่น	การจัดกิจกรรมดุอาอ์บ�าบัด	เป็นการขอพรให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็น
ก�าลังใจ	 การจัดกิจกรรมดะวะห์สัญจร	 เป็นการอบรมคุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้ห่างไกลกับ 
ยาเสพติด	 ซึ่งชมรมของหนูเป็นชมรมแรกของประเทศท่ีน�าหลักธรรมทางศาสนาอิสลาม 
มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 อุปสรรคอีกอย่างคืออาจารย์
บางคนไม่ยอมรับ	แต่หนูก็ไม่ท้อต่ออุปสรรคที่เจอ	หนูเป็นแกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	 
ได้	2	ปี	หนูได้รับคัดเลือกไปเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	 
รุ่นที่	22	ณ	เดอะไพน์	รีสอร์ท	วันที่หนูรู้ว่าหนูได้เป็นตัวแทนหนูดีใจมาก	เพราะหนูเคยตั้ง
ความหวังไว้ว่า	 หนูอยากไปเข้าแคมป์ท่ีใหญ่ท่ีสุดสักครั้งในชีวิต	 พอถึงวันที่ต้องเดินทางไป
เข้าแคมป์	โดยเดินทางกับรถทัวร์จากใต้ที่มีจุดหมายปลายทางคือภาคกลาง	ต้องข้ามวันข้ามคืน
เพื่อไปหาเป้าหมายที่หวัง	 หนูไปมีเพื่อนๆ	ทั้งหมด	10	คน	อาจารย์อีก	 1	 คน	ช่วงเวลาที่ 
เดินทางหนูน่ังคิดว่าหนูจะเข้าสังคมกับเขาได้ไหม	 จะอยู่กินยังไง	 เพื่อนจะคบด้วยไหม	 
หนูต่างจากเพื่อนคนอื่นๆ	เพราะคลุมหัว	เมื่อถึงเดอะไพน์	รีสอร์ท	ทุกคนต่างน�ากระเป๋าไปเก็บ
แล้วแต่งตัวเพื่อที่จะไปเที่ยวก่อนเข้าแคมป์	 อาจารย์ได้พาไปเรียนรู้ท่ีท่ีแห่งหนึ่งท่ีมีชื่อว่า	
“บ้านญี่ปุ่น”	เมื่อถึงที่แห่งนั้นหนูได้เรียนรู้เรื่องสมัยก่อน	ได้เข้าไปเรียนรู้เรื่อง	“ท้าวกีบม้า”	
และขนมหวานที่มีวงศ์ตระกูลทอง	เช่น	ฝอยทอง	ทองหยอด	ทองหยิบฯลฯ	สุดท้ายได้ชมวิดีทัศน์
ความเป็นมาทั้งหมด	 พอพระอาทิตย์ใกล้ตกดินก็รีบกลับเข้าท่ีพักท่ีเดอะไพน์	 รีสอร์ท	 
หนูได้เตรียมความพร้อมทุกอย่างก่อนเข้าแคมป์ในวันพรุ่งนี้	 เมื่อถึงเวลาเช้าหนูรีบไปลงทะเบียน
เพื่อเข้าแคมป์	 หนูตื่นเต้นและลุ้นมากว่าตัวเองจะอยู่กลุ่มไหน	พอหนูรู้ว่าอยู่กลุ่มไหนก็รีบ
เก็บกระเป๋าแล้วไปห้อง	TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อไปละลายพฤติกรรม	หนูกลัวที่สุดคือ
กลัวว่าเพื่อนจะไม่คบเพราะหนูแต่งกายต่างจากเพื่อนคนอื่นๆ	 เขา	 จนมีเพื่อนคนหนึ่งได้
เข้าหาหนูก่อน	ถึงเวลาเย็นทุกคนต่างรีบเข้าห้องพักที่ตัวเองได้	หนูได้รู้จักกับเพื่อนใหม่จาก
หลายๆ	ภาค	หนูได้ใช้ชีวิตอยู่ในค่ายเป็นเวลา	6	วัน	5	คืน	หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆ	อย่าง
แคมป์นี้ท�าให้หนูได้รู้ว่า	ต่างศาสนา	ต่างพื้นที่ก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้	2	วันสุดท้ายก่อน
พระองค์ท่านจะเสด็จ	 หนูได้ลงชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการกล่าวความรู้สึก 
ต่อหน้าพระองค์ท่าน	 แต่หนูไม่ผ่านการคัดเลือก	 สุดท้ายหนูเลือกที่จะแสดงร้องเพลงจีน 
ต่อหน้าท่าน	 หนูภูมิใจที่ได้แสดงความสามารถที่ตัวเองมีต่อหน้าพระองค์ท่าน	หนูอยาก
ขอบคุณพี่ๆ	สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	ขอบคุณอาจารย์	ขอบคุณทุกๆ	ท่านที่ให้โอกาสหนู
ได้ไปเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	หนูได้น�าประสบการณ์
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และความรู้ทั้งหมดที่หนูได้ในการเข้าแคมป์	 มาเผยแพร่ให้กับน้องๆ	 ในชมรม	 จนเพ่ือนๆ	
ยอมรับในตัวหนู	 จากที่เป็นเด็กหลังห้อง	 เป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออก	 บางคนอาจจะคิดว่า 
การท�างาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ท�าให้เรียนไม่ทันเพ่ือนบ้าง	 ไม่มีเวลาให้ได้พักบ้าง	 
แต่ส�าหรับหนูแล้ว	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็นอะไรที่ดีมาก	 เราได้รับโอกาสมากมาย	 
ถึงตัวหนูต้องสละเวลาเรียนมาท�ากิจกรรมบ้าง	 ออกนอกพื้นที่บ้าง	 แต่ทุกๆ	 อย่างที่หนูได้รับ
สามารถปรับเปลี่ยนหนูให้เป็นคนใหม่	กล้าที่จะลองผิดลองถูกบ้าง	ชมรมของหนูเป็นชมรม
ที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานวิถีอิสลาม	 “อิสลามโมเดล”	 และยังมีพ่ีๆ	 จากทีมงานจังหวัด
นราธิวาสได้น�าข้อมูลไปขยายเครือข่ายที่ต่างจังหวัดอีกด้วย	 อีกทั้งชมรมของหนูได้ออก
รายการทีวี	“ตะวันยิ้ม”	จึงเป็นที่รู้จักของใครหลายคน	หนูอยากฝากถึงเพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	 
ที่รู้สึก	 “ท้อแท้กับชีวิต	 รู้สึกไม่อยากไปต่อ”	 อยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง	 เพราะทุกอย่าง 
มีทางแก้ไขเสมอและทุกๆ	 บททดสอบเราจะได้รับสิ่งที่ดีงามกว่าเสมอ	 ขอขอบคุณ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ที่ประทานโครงการดีๆ	และทรง
ห่วงใยสมาชิกและปวงชนให้ห่างไกลกับยาเสพติด	 ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางจังหวัดนราธิวาส	
ที่มอบความอบอุ่นและความห่วงใยในยามที่หมดก�าลังใจ	 และยังสามารถท�างานจนส่งผล
ส�าเร็จให้กับจังหวัด	 ขอบคุณพี่ๆ	 ส�านักงานสาธารณสุขท่ีมอบโอกาสดีๆ	 ขอบคุณเพื่อนๆ	
พี่ๆ	 น้องๆ	 ท่ีท�างานร่วมกันและยังช่วยเหลือเกื้อกูล	 คอยประคับประคองในยามที่ล�าบาก	
สุดท้ายที่ต้องไม่ลืมผู้ที่อยู่เบ้ืองหลัง	 นั่นก็คือ	 “ครอบครัว”	 หนูขอสัญญาว่า	 จะสานต่อ
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ให้เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นเรื่อยๆ	 
จะสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่ดีและสวยงามทุกต้น	 “ONE	 big	 family”	 “I	 LOVE	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE”



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

108

108

ผู้เขียน
เด็กหญิงปพิชญา หะยีสาเม๊าะ

รองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
จังหวัดนราธิวาส 

	 มนุษย์ทุกคนนั้นเปรียบเสมือนตัวอ่อนในท้องมารดา	ที่พร้อมจะได้รับการสนับสนุน
เพื่อให้ส่ิงดีๆ	 งอกออกมาอยู่เสมอ	 ช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นช่วงเวลาที่ตัวอ่อนต้องได้รับการ 
ดูเเลเป็นอย่างดี	 เพื่อท่ีจะได้เติบโตออกมาเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ	 แต่ถ้าหากไม่ได้รับการ
ดูแลเป็นอย่างดีนั้น	ตัวอ่อนก็จะค่อยๆ	เสื่อมสภาพ	และทรุดโทรมลงทุกครั้งในการเติบโต
	 ยาเสพติด	 ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติ	 ถึงเเม้จะเป็นค�าที่มีเเค่สาม
พยางค์	 เเต่พิษภัยของมันนั้นไม่ได้บรรจุอยู่ในเเค่สามพยางค์นั้น	 หนูคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง	 
ที่เติบโตมากับสภาพบ้านเมืองท่ีน่าหวาดระเเวงอยู่ตลอดเวลา	 เหตุด้วยปัญหาความรุนแรง	
เเละยาเสพติดที่เเพร่ระบาดไปทุกทั่วถิ่นในจังหวัดนราธิวาส	ท�าให้ส่งผลกระทบทั้งด้าน
เศรษฐกิจ	 การปกครอง	 การเมือง	 สภาพบ้านเมืองทรุดลงเร่ือยๆ	 เเละนั่นคือจุดเริ่มต้นที่
ท�าให้เด็กตัวน้อยๆ	 คนนี้	 พร้อมที่จะมาท�างานเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดขึ้นมา	 จนได้
เข้ามาศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	ที่โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	 เป็นสถาบันที่มีชมรม	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 
ท่านทรงห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก	 เกรงว่าจะเดินไปในทางที่ผิด	ซึ่งชมรมเป็นที่รู้จักกัน
ในนาม	“TO	BE	NUMBER	ONE	วิถีอิสลาม”	ที่ท�างานควบคู่ไปกับการน�าหลักธรรมทาง
ศาสนาอิสลามเพื่อให้สอดคล้องกับชุมชน	 โดยเร่ิมจากการชักชวนจากพี่ๆ	 เเกนน�า	 วินาทีน้ัน	
หนูก็ไม่มีเเรงดลใจท่ีจะปฏิเสธเเม้เเต่น้อย	 รีบคว้าโอกาสเข้ามาอย่างเร็ว	 เพราะส่วนตัว 
เป็นคนชอบกิจกรรมอยู่แล้ว	 น้องใหม่อย่างหนูจึงได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงาน	 เรียนรู ้
การเป็นเด็กทูบี	โดยแรกเริ่มก็ยังคงไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่พี่ๆ	ได้ท�างานกันอย่างทุ่มเทคืออะไร	
และหลังจากที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	 ก็รู้สึกได้เลยว่า	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ไม่จ�ากัดอาย ุ
ในการเรียนรู้	สามารถที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆ	กัน	โดยเฉพาะวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยง	สามารถ
รับรู้ถึงอบายมุขของยาเสพติด	 หนูได้เป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่ก�าลังจะเจริญงอกงามในไม่ช้า	
เพราะมีโครงการดีๆ	 เข้ามาในชีวิตหนู	 มีการท�ากิจกรรมร่วมกับพ่ีๆ	 ทั้งในโรงเรียนเเละ 
การขยายเครือข่ายออกนอกสถานที่	 ช่วงนั้นเป็นช่วงที่หนูมีความสุขที่สุด	 เเต่ในความสุขนั้น
ก็เเฝงไปด้วยอุปสรรคต่างๆ	 ในการท�างานเช่นกัน	 บ้างสถานการณ์อันเลวร้ายที่ไม่ค่อย
อ�านวย	บ้างคุณครูบางท่านที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วย	ไม่ค่อยจะสนับสนุนมาบั่นทอนหัวใจ	เเละ
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ที่สุดของท่ีสุดเลยก็คือ	 ช่วงท่ีคณะกรรมการลงพื้นที่มาประเมินชมรมในเดือนพฤษภาคม
ของทุกๆ	ปี	ซึ่งตรงกับเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอดกัน	(เดือนรอมฎอน)	ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่
เหน่ือยที่สุด	 ต้องช่วยกันเตรียมของ	 ฝึกซ้อมกันอย่างหนักทั้งวัน	 ทั้งๆ	 ที่ตัวก็เหนื่อยล้า
เน่ืองจากไม่ได้ทานอาหารทั้งวัน	 ตกกลางคืนก็ต้องนอนที่โรงเรียน	 เหนื่อยมากๆ	 ถึงขั้น 
พากันกอดคอเเล้วร้องไห้ออกมาพร้อมพูดค�าว่า	“เราจะสู้ไปพร้อมกันนะ”	ในส่วนของเวลา
เรียนก็จะมีไม่เต็มที่	 เพราะบางทีก็ต้องเเยกตัวออกจากห้องเรียนเพื่อออกไปขยายเครือข่าย
นอกสถานที่	 บางวันเพื่อนๆ	 มาโรงเรียนเเล้วก็เข้าเเถวกันในช่วงเช้า	 เเต่พวกหนูท่ีต้อง 
ซักซ้อมก็ต้องเเยกตัวออกไปซ้อมก่อน	 ยอมรับว่าท้อมากๆ	 เเต่ก็ไม่เคยถอยเพราะใจมันรัก	
เเละอุปสรรคเหล่านั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ท�าให้หนูหมดก�าลังใจ	 เม่ือหนูท้อหนูจะนึกถึงทูลกระหม่อม	
ทันที	 ท่านเสมือนเเบตเตอรี่อันทรงพลังที่เข้ามาอยู่ในหัวใจเเล้วท�าให้หนูมีเเรงฮึดสู้ขึ้นมา	 
ก็คิดเสียว่ามีสุขก็ต้องมีทุกข์	เเต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โต	สู้ต่อไป	ความสุขเเละความสนุกเหล่านั้น
จึงเป็นเเรงดึงดูดท�าให้หนูอยากจะใช้ชีวิตในเเต่ละวันให้คุ้มค่าไปกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ขึ้นเรื่อยๆ	 อยากท�างานไปพร้อมกับความรักที่เต็มเปี่ยม	 หนูรู้สึกผูกพันขึ้นเรื่อยๆ	 ได้หา
ประสบการณ์เเปลกใหม่มากขึ้น	 เพราะกิจกรรมเด่นๆ	 ของชมรมก็เเปลกใหม่ไปจาก 
ชมรมอื่นๆ	 เช่น	การช่วยเหลือผู้อื่นโดยการจัดกิจกรรมดุอาร์บ�าบัด	ดะวะห์สัญจร	 เป็นต้น	
ท�าให้เยาวชนในพื้นที่คลี่คลายเรื่องยาเสพติดลงบ้าง	 หนูเชื่อเสมอว่า	 หนทางการเเก้ไข
ปัญหาต่างๆ	 ต้องเริ่มจากตัวเองไปสู่คนรอบข้างอยู่เสมอ	 เริ่มจากการเเสดงพลังเเละ 
ความส�าเร็จท่ียิ่งใหญ่ด้วยสองมือเเละใจท่ีมีอยู่	 ท�าให้ยาเสพติดลดลงได้	 เเต่ก็ไม่มากเพราะ
เยาวชนนั้นไม่ได้ให้ความส�าคัญกับ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มากนัก	 เเต่พอชมรมได้มี 
การพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ	 เยาวชนได้ให้ความส�าคัญ	 เเละเล็งเห็นถึงข้อเสียของยาเสพติด
มากข้ึน	 ท�าให้เยาวชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 เเละตระหนักที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดว่า
ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง	 เเต่เป็นหน้าที่ของปวงชนทุกคนที่จะต้องร่วมกันเเก้ไขปัญหา
เหล่าน้ีให้สิ้นไป	 เมื่อหนูสามารถท�าให้คนหลายๆ	 คนตระหนักถึงโทษภัยตามข้อความ 
ข้างต้นเเล้ว	 ก็ถือเป็นความส�าเร็จอันใหญ่หลวงของหนูแล้วละค่ะ	 หนูคิดว่า	 การท่ีจะเป็น
เด็กที่มีนามสกุลทูบี	เป็นที่รู้จักของคนหมู่มาก	มันไม่ได้ยากเลยค่ะ	เเค่เริ่มต้นจากตัวเราเอง	 
ว่าจะเป็นคนก�าหนดชีวิตยังไง	 หนูก็เป็นคนหนึ่งที่คนมักจะนึกถึงในนาม	 “บีบี้	 เด็กทูบี”	 
การที่หนูได้เข้ามาเป็นเเกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้ฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย	ผ่านทุกข์
ผ่านสุขมา	 ท�าให้หนูสามารถเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่มีผลงานเป็นประจักษ์	 ได้รับค�าชื่นชม	
เป็นที่ยอมรับจากภายในสู่ภายนอก	 ได้รับโอกาสดีๆ	 และได้น�าชื่อเสียงกลับมาสู่โรงเรียน	
ชมรม	 เเละครอบครัว	 หนูได้รับโอกาสมากมายจากคนรอบข้าง	 ได้มีโอกาสเข้าร่วม 
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ค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	 รุ่นที่	 22	 เป็นครั้งเเรกในชีวิต 
ที่ได้ไปเข้าค่ายใหญ่ๆ	 ต้องเดินทางจากนราธิวาสไปปทุมธานี	 ใช้ระยะเวลาเป็นวันเป็นคืน	 
ไปถึงจุดหมายปลายทางก็ถึงก่อนวันลงทะเบียน	 1	 วัน	 ก็ต้องนอนห้องรวมกับภาคอื่นๆ	
เเละเเน่นอนว่าในเเต่ละวันก็ต้องมีการปฏิบัติศาสนกิจหรือละหมาดน่ันเอง	 เเละก็ต้อง
ละหมาด	5	 เวลา	 ในทุกๆ	ครั้งที่ละหมาด	 เพื่อนๆ	ในห้องก็จะมองเเบบไม่เคยเห็นมาก่อน
ด้วยความสงสัย	 พอถึงเวลาลงทะเบียนเพื่อจะเข้าร่วมค่ายเพื่อนๆ	ทั้งหมดก็พากันมองมา 
ที่หนูเช่นกัน	เพราะเป็นเด็กผู้หญิงที่คลุมผ้าฮิญาบ	(ผ้าคลุมหัว)	หนูก็จะรู้สึกเกร็งๆ	หน่อยๆ	
พอได้เข้าไปอยู่ในห้องที่มีรูมเมท	 (เพ่ือนร่วมห้อง)	 5	 คน	 ทุกคนก็จะพากันให้ความสนใจกับ
ศาสนาอิสลามเป็นอย่างมาก	 ถามถึงการละหมาดบ้าง	 เรื่องต่างๆ	 ที่พี่ๆ	 เขาสงสัยมากมาย	
รู ้สึกดีใจเช่นกันที่มีค่ายดีๆ	 ขึ้นมา	 ท�าให้สามารถเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซ่ึงกันเเละกัน	 
รวมถึงเวลาท�ากิจกรรมร่วมกัน	 เพื่อนๆ	 ก็เป็นมิตรกันดีมากๆ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ท�าให้หนูรู้ซึ้งถึงค�าว่า	 “เพื่อนกันไม่มีเเบ่งเเยกศาสนา”เเละสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
คือ	 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวเเทนกราบทูลความรู้สึกต่อหน้าพระพักตร์ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ในค่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	รุ่นที่	22	
เป็นวินาทีที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น	 กดดัน	 ดีใจ	 โดยไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นค�าพูดได้
อย่างไร	 เเต่ก็ผ่านความรู้สึกเหล่านั้นไปได้ด้วยดี	 เพราะทูลกระหม่อมท่านทรงทอดพระเนตร
มาที่หนูด้วยความอบอุ่น	 หนูได้รับความไว้วางใจให้เป็นรองประธานชมรม	 รู้สึกว่าตัวเอง 
มีภาวะการเป็นผู้น�ามากขึ้น	พูดเก่งขึ้น	มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเเละคนอื่นๆ	และหนู
ก็ภูมิใจมากๆ	ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวเเทนน�าเสนอผลการด�าเนินงานของชมรมระดับภาคใต้
เเละระดับประเทศตั้งเเต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ได้ออกรายการทีวีในรายการ	“ตะวันยิ้ม”	ได้
เป็นท่ีรู้จักของผู้อื่นมากข้ึน	 ได้เรียนรู้โลกภายนอก	 เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้น	
นับเป็นความทรงจ�าที่ดีที่สุดที่ได้ท�างานเพื่อส่วนรวม	 มีจิตอาสาในตัวมากขึ้น	 ได้เป็นคนที่มี
วินัยในตัวเองมากข้ึน	 จัดการเวลาการเรียนจนท�าให้สามารถพัฒนาเกรดหรือผลการเรียน
ให้ดีขึ้นได้ในทุกๆ	 เทอม	 เวลาเรียนเพื่อนๆ	 ก็จะนึกถึงเป็นคนเเรกในการปรึกษาเร่ืองเรียน	
ท�าให้พ่อแม่ครูอาจารย์ภูมิใจในตัวหนู	 รู้สึกว่าชีวิตได้ประสบความส�าเร็จในทุกเรื่อง	 จากเดิม
ท�าสิ่งใดก็จะเห็นเเต่ประโยชน์ส่วนตัว	เเต่หลังจากที่ได้มาเป็นเเกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	
ท�าให้ทุกอย่างท่ีหนูท�า	 อยากจะให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมมากท่ีสุด	 พร้อมท่ีจะต่อต้าน 
ยาเสพติดไปพร้อมๆ	 กันกับคนทุกหมู่เหล่า	 พร้อมท่ีจะพลิกสังคมในวงเเคบให้เป็นสังคม
กว้างใหญ่มากขึ้น	พร้อมที่จะขยายเครือข่ายให้คนทุกคนได้รู้จักกับค�าว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	
ที่เพียบพร้อมไปด้วยความส�าเร็จเเละความสุขท่ีหาท่ีไหนไม่ได้อีกแล้ว	 พร้อมท่ีจะเป็น 
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คนวางอนาคตของตนเองอย่างมีเเบบเเผน	 และเป็นคนดีที่ปรับปรุงเเละพัฒนาตนเอง	 
คนรอบข้าง	โรงเรียน	สังคมให้ดีขึ้น
	 ขอขอบพระคุณ	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ที่ทรง
ห่วงใยสมาชิกและปวงชนไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 ทรงมอบโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้พวกเราได้พัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น	
เป็นผู้ที่ขอปฏิเสธการใช้ยาเสพติดในทุกกรณี	 ขอบคุณคุณครู	 พี่ๆ	 ในชมรมที่เปิดโอกาสให้
หนูได้เป็นหนูในทุกวันนี้	 ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คอยเป็นเบื้องหลังในทุกๆ	 ความส�าเร็จ	
ขอบคุณจังหวัดนราธิวาสที่ท�างานกันอย่างอบอุ่น	ท�าให้จังหวัดประสบความส�าเร็จมาจนถึง
ทุกวันน้ี	 ต้องขอบคุณพี่ๆ	 กระทรวงสาธารณสุขทุกหน่วยงาน	 ที่ทุ ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง 
เพื่อสานต่อโครงการ	 เเละขอบคุณเพื่อนๆ	 สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทุกท่าน 
ในประเทศไทยที่ร่วมกันมอบความสุขให้กัน	
	 ตัวอ่อนในวันนั้น	ตอนนี้งอกเป็นมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพแล้วนะคะ	หนูจะขอสานต่อ
พระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 มุ ่งมั่น	
สร้างสรรค์สังคมไทย	ให้ห่างไกลยาเสพติดสืบไป	ความรักของหนูเต็มไปด้วยค�าว่า	TO	BE	
NUMBER	ONE	หนูรักทูลกระหม่อม	หนูรัก	TO	BE	NUMBER	ONE	
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ผู้เขียน
นางสาวซอลีฮะห์ บองอแม

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
จังหวัดนราธิวาส

  “โอกาสมีอยู่ทุกที่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับ”
		 มีเด็กมากมายที่วิ่งตามหาโอกาส	แต่จะดีแค่ไหนหากเราได้รับโอกาสนั้นมา	การได้
เข้ามาท�างานในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับเด็กกิจกรรม
หลายๆ	 คน	 มีเด็กอีกมากมายที่อยากมาท�ากิจกรรมตรงนี้	 แต่เพียงเพราะเขาไม่มีคนให้
โอกาส	ไม่มีคนสนับสนุน	และไม่มีคนเข้าใจ...
	 หนูเป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมเป็นชีวิตจิตใจ	 กิจกรรมคืออีกครึ่งหนึ่งของชีวิต	 การได้
รับโอกาสให้มาท�างาน	TO	BE	NUMBER	ONE	คือโอกาสครั้งส�าคัญส�าหรับหนูเลยก็ว่าได้	
เพราะเป็นกิจกรรมที่หนูฝันมาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนมัธยม	 หนูได้รับโอกาสจากการเชิญชวน
ของคุณครูให้เป็นคนน�าเสนอผลการด�าเนินงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ประเภท
ชุมชน	คือ	ชุมชนผดุงมาตร	ซึ่งชมรมนี้เป็นชมรมเครือข่ายของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	 สองชมรมนี้เป็นชมรมที่คอยช่วยเหลือและท�างานด้วยกัน 
มาตลอด	8	ปี	วันนั้นหนูได้รับบทน�าเสนอจากรุ่นพี่	 ในใจของหนูคือทั้งดีใจและกังวลในเวลา
เดียวกัน	 ด้วยเวลาท่ีกระชั้นชิดและความกดดันหลายๆ	 อย่างจนท�าให้หนูท้อต้ังแต่วันแรก
แต่เพราะก�าลังใจและค�าแนะน�าของพี่ๆ	และเพื่อนๆ	เลยท�าให้หนูสามารถผ่านช่วงเวลานั้น
ไปได้	 ในช่วงเวลานั้นมันท�าให้หนูได้สัมผัสกับค�าว่าครอบครัว	 หลังจากน้ันหนูก็กล้าพูดได้
เต็มปากว่าหนูคือหนึ่งในครอบครัว	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 หลังจากนั้นมา	TO	BE	NUMBER	ONE	ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนู	แต่กลับ
มีเสียงสะท้อนจากสังคมว่า	มันเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วหรือ	ท�ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
แล้วมีเวลาเรียนหรือ	 มัวแต่ท�ากิจกรรมแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปตั้งใจเรียน	 กิจกรรมนี ้
มันเหมาะสมแล้วหรือ	 เป็นค�าถามที่เจอมาตั้งแต่วันแรกๆ	 เพราะชุมชนของหนูเป็นชุมชน
มุสลิม	 และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจถึง	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ว่าเป็นการร้อง	 การเต้น	 
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีมันขัดกับหลักศาสนาของหนู	 หนูต้องใช้เวลานานพอสมควรเพ่ือแสดงให้เขาเห็น
และเข้าใจว่า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 คือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	 และชมรมของหนูยังน�าหลักศาสนาอิสลามมาด�าเนินงานจนกลายเป็น	 ชมรม
ต้นแบบวิถีอิสลามโมเดล	โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เป็นหลักของศาสนา	
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ตัวอย่างเช่น	กิจกรรมดุอาอ์บ�าบัด	คือ	การขอพรและให้ก�าลังใจกับผู้ป่วย	กิจกรรมดะวะห์
สัญจร	คือ	การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม	จริยธรรม	และมารยาทที่ดีตามหลักศาสนา	เป็นต้น	
จนท�าให้คนอื่นเริ่มเข้าใจและยอมรับกิจกรรมของพวกเรามากขึ้น	 พวกเราได้มีโอกาสไป
มอบความรู้และท�ากิจกรรมดีๆ	 ให้กับน้องๆ	 ตาดีกา	 (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามประจ�า
มัสยิด)	หนูสัมผัสได้ถึงรอยยิ้มและความสุขของน้องๆ	มันยิ่งท�าให้หนูหลงรักโครงการนี้มากขึ้น	
และยังมีอีกหลายๆ	 กิจกรรมที่หนูได้ท�า	 แต่กิจกรรมที่หนูชอบและรู้สึกมีความสุขที่สุด	 
คือ	กิจกรรมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง	หนูมีโอกาสได้ลงพื้นที่กับพี่ๆ	พยาบาลมันเป็นพื้นที่ที่เรียก
ได้ว่าน่าจะกันดารเลยก็ว่าได้	 เพราะรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้	 จึงท�าให้พวกหนูต้องเดิน
เท้าเปล่าเข้าไป	ต้องข้ามล�าธาร	ต้องเดินขึ้นเนินแถมถนนยังโค้งอีก	ตอนแรกยอมรับเลยว่า
เหนื่อยมากแต่ความเหนื่อยกลับหายไป	 เพียงเพราะรอยยิ้มของคุณลุง	 คุณป้า	 รอยยิ้มท่ีมี
ความสุขของพวกเขา	 มันท�าให้หนูมีพลังข้ึนเยอะมากเลย	 จนหนูได้เข้าใจค�าว่า	 “ความสุข
ของการให้”	ที่แท้จริงและกลายเป็นกิจกรรมที่หนูรักมากที่สุด	ในหลายๆ	ครั้งที่หนูเหนื่อย
หรือท้อหนูก็จะนึกถึงรอยยิ้มและความสุขของทุกๆ	 คนที่พวกเราได้ไปท�ากิจกรรม	 และอีก
สิ่งท่ีส�าคัญคือพวกเราสามารถท�าให้ทุกคนเห็น	 เข้าใจและยอมรับในกิจกรรมท่ีเราได้ท�าในที่สุด 
จนเพื่อนๆ	 หลายคนให้ความสนใจและอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา	 
จนชมรมของเรากลายเป็นชมรมในใจของทุกๆ	คนในโรงเรียน	ช่วงเวลานั้นนับเป็นช่วงเวลา
ที่พวกเรามีความสุขมากที่สุด	 เป็นเพราะโอกาสในวันนั้นที่ท�าให้หนูมีความสุขในทุกๆ	 วัน	
ตั้งแต่หนูเข้ามาเป็นครอบครัว	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 หนูก็ได้รับโอกาสมาตลอด	 
ซึ่งอีกโอกาสหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ส�าหรับหนูคือการได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	รุ่นที่	21	เป็นครั้งแรกของชีวิตหนูที่ได้มีโอกาสไปค่ายใหญ่
ขนาดนี้	 ความรู้สึกของหนูทั้งตื่นเต้น	 ดีใจและกังวล	 กังวลว่าเราจะเข้ากับเพ่ือนได้ไหม	 
กังวลว่าเพื่อนจะยอมรับเราไหม	 เพราะความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรมของเราจะ
ท�าให้เรามีปัญหาหรือเปล่า	 แต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่หนูคิด	 เพราะทุกคนให้ความส�าคัญ
และไม่เคยมองถึงความแตกต่างระหว่างกัน	 เพื่อนๆ	 หลายคนบอกกับหนูว่า	 “ไม่ว่าเราจะ
นับถือคนละศาสนา	 วัฒนธรรมเราจะแตกต่างกัน	 แต่ส่ิงหนึ่งท่ีเราเหมือนกันก็คือ	 เรารัก	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เหมือนกันและเราก็คือครอบครัวเดียวกัน”	 ค�าพูดนี้มันท�าให ้
ความกังวลทั้งหมดในใจของหนูหายไปและเปลี่ยนเป็นความสุขอีกครั้งหนึ่ง	 ระยะเวลาแค	่
6	 วัน	 ก็สามารถก่อให้เกิดเป็นความรักได้	 และพวกเราก็ยังติดต่อกันอยู่ตลอด	 แม้เวลา 
จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ไม่สามารถท�าลายความรักและความเป็นครอบครัวของเราได้
	 พวกเราเป็นเด็กนักเรียนที่ไม่ค่อยได้อยู่ในห้องเรียน	 ไม่ค่อยมีเวลาเรียนเหมือน
เพื่อน	เพราะบางครั้งที่ออกไปท�ากิจกรรมก็มักจะตรงกับเวลาเรียนเป็นส่วนใหญ่	ท�าให้หนู
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ต้องสละเวลาเรียนเพื่อมาท�ากิจกรรม	บางครั้งก็เรียนไม่ทันเพื่อน	เรียนไม่เข้าใจบ้าง	แต่หนู
กลับรู้สึกโชคดีเพราะหนูมีเพื่อนที่ดี	 ที่คอยจดการบ้าน	 จดบทเรียนและคอยสอนหนูอยู่
ตลอดเวลา	ท�าให้หนูได้กระตือรือร้นกับการเรียนมากขึ้น	ตั้งใจเรียนมากขึ้น	และทุกครั้งที่มี
เวลาว่างพวกเราจะมานั่งติวหนังสือ	อ่านหนังสือด้วยกันตลอด	จนท�าให้ผลการเรียนของหนู
ดีขึ้น	หลายๆ	คนคอยถามพวกเราตลอดว่า	“เหนื่อยบ้างไหม”	“ท�ากิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วย
แถมยังเรียนหนักอีก	 ไม่เหนื่อยบ้างหรือไง?”	 ส�าหรับหลายๆ	 คนมันอาจจะเหน่ือย	 
เพราะเราต้องมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อมาเรียนตามปกติ	 บางครั้งก็ต้องมาเรียนชดเชยจากวันที่
เราขาดเรียนไป	 หลังเลิกเรียนก็ต้องซ้อมเลย	 ท�าให้พวกเราต้องกลับบ้านช้ากว่าคนอื่น	 
วันหยุดหรือเสาร์-อาทิตย์ก็ต้องมาซ้อมและท�ากิจกรรมบ้าง	 ส�าหรับหนูสิ่งเหล่านี้มันคือ
ความสุข	 และเป็นสิ่งท่ีหนูรัก	 หนูไม่เคยเสียใจที่ต้องสละเวลาเรียนเพื่อมาท�ากิจกรรมนี	้
เพราะ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ท�าให้หนูเปลี่ยนแปลงตัวเอง	 เป็นคนใหม่คนที่ดีกว่าเดิม	 
คนที่เก่งกว่าเดิม	คนที่กล้าแสดงออก	คนที่มีความรับผิดชอบ	คนที่กล้าลงมือท�าตามความฝัน
ของตัวเอง	จากเด็กที่ไม่เอาไหน	 เด็กที่ไม่ตั้งใจเรียน	 เด็กที่ไม่คิดว่าจะได้รับโอกาส	แต่กลับ
เป็นเด็กที่โชคดีที่สุด	ที่มีคนให้โอกาส	มีคนคอยสนับสนุนและให้ก�าลังใจมาโดยตลอด	และ
หนูก็เชื่อว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	ก็เปลี่ยนชีวิตของเด็กอีกหลายๆ	คนเหมือนกัน	เพราะ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ไม่ใช่แค่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเท่านั้น	
แต่เป็นโครงการที่ให้โอกาสทุกคนได้แสดงศักยภาพของตัวเอง	แสดงความสามารถของตัวเอง	
เป็นโครงการท่ีฝึกให้เด็กได้ลองท�าสิ่งใหม่ๆ	 ที่ตัวเองไม่เคยได้ท�า	 ท�าให้เด็กได้เปิด 
ประสบการณ์ใหม่ๆ	 ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ	 อย่าง	 เรียนรู้การอยู่ด้วยกัน	 การเอาตัวรอด	
เรียนรู้การเป็นผู้น�าและผู้ตามท่ีดี	 ท�าให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน	 และยังสร้างความรักระหว่างกันจนเรากลายเป็นครอบครัวที่
อบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก
	 สุดท้ายนี้	หนูอยากขอบคุณทุกๆ	อย่าง	ขอบคุณทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ท่ีสร้างโครงการดีๆ	 แบบนี้	 ให้พวกเราทุกๆ	 คน	 ขอบคุณคุณครู 
ที่ให้โอกาส	 ขอบคุณโรงเรียนสวนพระยาวิทยา	 ขอบคุณชุมชนผดุงมาตร	 ขอบคุณจังหวัด
นราธิวาส	 ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆ	 ท่าน	 ขอบคุณครอบครัว	 เพ่ือนๆ	 ที่คอยให้ก�าลังใจและ 
อยู่เคียงข้างกันมาตลอด	 และขอบคุณ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่ให้พื้นที่หนูได้แสดง
ศักยภาพของตัวเอง	มอบประสบการณ์ดีๆ	 ให้กับหนู	 และท�าให้หนูกล้าที่จะรักโดยไม่หวังอะไร
ตอบแทน	
  “หากความรักคือการให้ TO BE NUMBER ONE ก็คงเป็นรักแท้ส�าหรับหนู”
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ผู้เขียน
นางสาววันสริน มะแซ

รองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
จังหวัดนราธิวาส

	 มนุษย์ทุกคนเปรียบเสมือนต้นกล้าที่ก�าลังจะเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	 พร้อมที่จะ 
ผลิดอกออกผลเสมอ	 ระหว่างที่เราก�าลังรอวันเวลาท่ีสวยงาม	 ช่วงชีวิตของต้นไม้เหล่านั้น
ต้องผ่านการใส่ปุ๋ย	 พรวนดิน	 รดน�้า	 เพื่อเติบโตอย่างงดงาม	 ถ้าเราไม่พรวนดิน	 ไม่รดน�้า	 
เเล้วยังใส่ยาพิษให้กับต้นไม้	 ภาพผลิดอกออกผลที่งดงามคงจะไม่เหลืออยู ่อีกต่อไป	 
ไม่เหลืออยู่อีก	คงมีเเต่ภาพเหล่านั้น	ตายลงเหี่ยวลงในทุกๆ	วันเเห่งการเติบโต
		 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ	 เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจัง	
เพราะปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย	 ได้ทวีความรุนเเรงมากขึ้น
เรื่อยๆ	 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเเละเยาวชน 
ที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่	 เเละกลุ่มเสี่ยงในการเสพยาเสพติด	 เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องเรียนรู ้
ในสิ่งต่างๆ	อยากรู้	เผชิญกับความเปลี่ยนเเปลงทั้งร่างกายเเละจิตใจ	อยากลอง	เเต่ยังขาด
วุฒิภาวะทางอารมณ์	 กลุ่มคนเหล่านี้มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก	 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชน
ชาวไทย	 จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์การป้องกันเเละ 
เเก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดตั้งโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไข
ปัญหายาเสพติดในประเทศ	 ให้ด�าเนินด้วยความเรียบร้อยเเละมีประสิทธิภาพ	 โดยกระตุ้น 
เเละปลุกจิตส�านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 ตระหนักว่าการที่จะเอาชนะ
ปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง	 เเต่เป็นหน้าท่ีของทุกคน	 ช่วยกันร่วมเเรง
ร่วมใจกันเป็นพลัง	 หากคุณก�าลังอยู่ในสถานการณ์เส่ียงต่อการถูกชักชวนให้ใช้ยาเสพติด	 
สิ่งท่ีคุณจะท�าคือการปฏิเสธอย่างเข้มเเข็งเเละมุ่งมั่น	 โดยการบอกเพื่อนอย่างหนักเเน่น	
ตรงไปตรงมาจริงจังในค�าตอบของตนเอง	ถ้าถูกข่มขู่บังคับให้เสพยา	เบื้องต้นควรเดินออกมา
จากสถานการณ์อย่างเร็วที่สุด	 จากนั้นควรเเจ้งครูอาจารย์หรือพ่อเเม่ให้ทราบ	 เพื่อได้
จัดการต่อ	 ทางที่ดีควรคบเพื่อนที่รักการเรียนหรือเพื่อนกลุ่มที่ชอบท�ากิจกรรมที่มีประโยชน	์
ถ้าหากคุณหรือเพื่อนคุณคือคนที่ผิดพลั้งอยากปรับปรุงตัวหรือเเก้ไขให้ดีขึ้น	สิ่งที่ควรท�าคือ	
ให้ความรักเเละก�าลังใจในสิ่งที่ก�าลังจะเปล่ียนเเปลง	 เเต่ท่ีจ�าเป็นคือ	 ต้องหาทางท่ีท�าให้
ตนเองหรือเพื่อนของคุณยอมรับกับสิ่งที่ต้องเผชิญ	ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	 
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เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เน้นการช่วยเหลือดูแลและพัฒนา
สมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข	ภายใต้แนวคิด	“ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ”	
ประกอบกับโครงการใครติดยายกมือข้ึน	 ซึ่งจัดข้ึนเพื่อให้บริการรับเข้าบ�าบัดรักษาในสถานบริการ	
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วทั้งประเทศ	 เป็นบริการส�าหรับสมาชิก
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่เสพหรือติดยา	และมีความประสงค์จะรักษาตัวเพื่อให้หาย
และเลิกเสพอย่างถาวร	 เพียงแค่คุณกล้าท่ีจะยอมรับ	 และเชื่อในสิ่งที่ท�าว่าเป็นสิ่งดี	 คุณก็
สามารถก�าจัดปมในใจให้เล็กลงได้	 ทุกครั้งท่ีคุณท้อ	 ให้นึกถึงความส�าเร็จหลังจากที่คุณ
สามารถผ่านไปได้	เปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนที่คุณรอคอย
		 ดิฉันเชื่อเสมอว่า	 หนทางแก้ไขปัญหานี้	 ต้องเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงตัวเองไปสู่
คนรอบข้าง	โดยการแสดงพลังและความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง	เพียงแค่เราเชื่อว่าเรา
ท�าได้ด้วยสองมือและใจของเราที่มีอยู่	 สามารถสร้างความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เราได้	 ถึงแม้ 
เส้นทางที่เราจะไปหรือจุดมุ่งหมายที่เราฝันจะไกลแค่ไหน	 สักวันคงจะต้องเป็นจริงหากเรา
ตั้งใจมุ่งมั่นและพยายาม	 ในเมื่อมนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นผู้เลือก	 เราจึงสามารถท่ีจะเลือก 
ในแบบที่ตัวเองอยากเป็นด้วยความเป็นหนึ่ง	โดยไม่หลง	ไม่ลองกับความสุขเพียงแค่ชั่วคราว 
ให้คิดว่าสิ่งที่เราพบเจอนั้น	 เป็นเพียงแค่บททดสอบ	 ว่าใจเราแข็งแกร่งมากเพียงไหน	
อุปสรรคและหนามที่ขวางกั้นอยู่ในใจ	ด้วยความกลัวล้วนแล้วเท่านั้นเป็นคนสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา
ให้เราตั้งสติ	ท�าลาย	กรอบก�าแพงนั้นและก้าวเข้าไปไม่หวั่นไหว	 ไม่ยอมแพ้	 แม้ใครจะมอง
อย่างไรก็ตาม	 ถ้าหากสิ่งที่เราท�าคือส่ิงที่เรารัก	 ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อสังคม	 จงให้
โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นมัน	ฟังเสียงในใจที่น�าพาเราไป	ถึงแม้เราจะเคยผิดพลั้ง	เคยล้มเหลว	
แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งกระตุ้น	 พาเราไปในจุดท่ีสูงกว่าเดิมได้เสมอ	 เพราะลึกๆ	 
เราทุกคนนั้น	 ล้วนต้องการการเติบโตให้ดีขึ้นและเก่งข้ึนเสมอ	 ถึงแม้ทุกความพยายาม	 
ไม่อาจน�ามาซึ่งความส�าเร็จ	แต่ทุกความส�าเร็จล้วนเกิดจากความพยายาม
		 ตั้งแต่ที่ดิฉันมาร่วมโครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ในทุกๆ	 วัน	ทุกๆ	ชั่วโมง	
ทุกๆ	นาที	และทุกๆ	วินาที	ความรู้สึกที่ฉันได้รับจากการท�ากิจกรรมคือ	ดิฉันได้รับความสุข	
ความอบอุ่น	ประสบการณ์	และมิตรภาพอยู่เสมอ	ดิฉันมีความรู้สึกรักและผูกพันกับทุกคน	
ที่ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 เป็นความรู้สึกดีท่ีอยู่ในใจ	 ถูกเก็บไว้ในห้วงแห่งความทรงจ�า	 ดิฉัน
ไม่เคยคิดผิดหวังในการได้ท�าบางสิ่งท่ีเกิดประโยชน์ต่อตัวดิฉัน	ท�าให้เป็นคนแบ่งเวลาได้
เหมาะสม	ท�าให้อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ	อยากออกไปเจอโลกภายนอกที่กว้างขึ้น	
อีกทั้งยังท�าให้ดิฉันเป็นคนอยากเอาชนะอุปสรรคท่ีขวางก้ัน	 พร้อมท่ีจะเผชิญหน้ากับ
ปัญหาในหลากหลายรูปแบบ	ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	แสดง



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

117

ความสามารถที่มี	ไม่ว่าจะเป็นการเต้น	การร้องเพลง	หรือกิจกรรมที่เราชอบ	และดิฉันเองก็
ไม่ผิดหวังท่ีจะท�าบางสิ่งท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมและคนรอบข้าง	 คือท�าให้ดิฉันรู้จักการให	้
รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคม	 รับฟังผู้อื่น	 ยอมรับในข้อแตกต่างของแต่ละคนและยอมรับใน
ศักยภาพของทุกๆ	 คน	 เพราะทุกคนล้วนแล้วมีส่ิงท่ีดีในแบบของตัวเอง	 เมื่อเราเคารพ 
ความแตกต่างของผู ้อื่น	 นั่นคือเราเคารพตนเอง	 และดิฉันก็พร้อมจะน�าความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ดิฉันได้รับไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลัง	 ได้เป็นต้นแบบเป็นแรงก�าลังใจ
ในการสร้างความดี	 สร้างสิ่งอีกหลายสิ่งท่ียิ่งใหญ่อยู่เสมอ	 เพียงแค่ทุกๆ	 คนกล้าให้โอกาส
กับเยาวชนเหล่านั้น	
	 เชื่อว่ายาเสพติดล้วนฤทธิ์ร้าย	 มีมากมายหลายหลากอยากจะหา	 ต้องจมปลัก
ดักดานผลาญปัญญา	 กิเลสพาเพลินใจไปพัวพัน	 อยากเเล้วอยากยิ่งอยากมากไม่หยุด	 ไม่สิ้นสุด
ความอยากยากเหหัน	 ย่ิงอยากมากทุกข์ก็มากอยากทุกวัน	 สุดกระสันซมซานพล่านเพ้อใจ	 
ยาเสพติดฤทธิ์ร้ายท�าลายโลก	 มีเเต่โศกทุกข์เศร้าอย่าเข้าใกล้	 เป็นปัญหาสังคมส่ังสมภัย	
ลุกลามไปทั่วประเทศทุกเขตคาม	ช่วยกันเเก้ปัญหาอย่าเชือนเฉย	ไม่ละเลยรีบขจัดตัดเสี้ยนหนาม	
ช่วยสังคมสมคุณหนุนน�าความ	 เร่งปราบปรามตามกฎหมายให้จริงจัง	 ให้ความรู้เยาวชน 
คนทั้งหลาย	สร้างเครือข่ายหมายใจให้เข้มขลัง	มีองค์กรสุจริตไม่ปิดบัง	เพิ่มพลังครอบครัว
ล้อมรั้วรัก	 เราทุกคนช่วยกันมาร่วมคิด	 เเก้ปัญหายาเสพติดจิตประจักษ์	 ท�าต่อเนื่องต่อไป 
ไม่ชะงัก	ให้ถูกหลักถูกทางอย่างเเท้จริง
		 สุดท้ายนี้	 ดิฉันอยากจะบอกว่า	 เราทุกคนสามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	
เยาวชนคนเก่งอย่างพวกเรา	 มีความเก่งและดีในตัวของตนเอง	 พร้อมจะเป็นต้นกล้าท่ี
แข็งแกร่ง	สามารถเป็นร่มเงาให้กับคนอีกนับล้านคน	 เริ่มต้นรดน�้า	พรวนดิน	 ใส่ปุ๋ย	 ให้กับ
ต้นกล้าต้นนั้น	นั่นคือตัวเราที่ต้องพร้อมจะเรียนรู้ให้เป็นคนเก่งและดี	เชื่อเสมอว่าเราทุกคน
สามารถเป็นฮีโร่ได้เสมอ	บางครั้งเริ่มจากเปลี่ยนตัวเองเพื่อสิ่งที่เรารัก	บางครั้งเริ่มจากการให้
อย่างไร้เง่ือนไข	 และบางครั้งเริ่มจากการท�าให้คนที่เรารักภูมิใจ	 ใช่แล้วทุกคนสามารถ 
เป็นฮีโร่ได้	แต่ทุกคนก็เลือกที่จะเป็นฮีโร่ในวิถีต่างกันต่อไป
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ผู้เขียน
นางสาวไซนะ ดอเลาะ (เดียนา)

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
จังหวัดนราธิวาส

	 เรียงความสิ่งดีๆ	18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 เปรียบเสมือนไอดอลท่ีเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้รับแต่ส่ิงดีๆ	 ข้อคิดดีๆ	
และคติเตือนใจดีๆ	หนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเล็กๆ	ใน	3	จังหวัดชายแดนใต้	
จังหวัดของหนูเต็มไปด้วยอบายมุขมากมาย	 หนูคิดว่าหนูจะท�าอย่างไรดีให้จังหวัดของหนู
หมดอบายมุขไป	 แต่ความคิดอีกอย่างท่ีหนูคิดว่าหนูจะท�าได้ยังไง	 หนูไม่มีความสามารถ
อะไรสักอย่างเลย	 หนูเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่เคยหลงระเริงกับชีวิตวัยรุ่น	 หนูขอย้อน 
เรื่องของหนูไปประมาณ	 2	 ปีก่อน	 ในตอนนั้นหนูเป็นเพียงนักเรียนคนหนึ่งซึ่งไร้ฝัน	 ไม่มี
อุดมคติ	 ความดีมีเพียงเศษฝุ่น	 ปราศจากจิตใต้ส�านึก	 ไม่มีอะไรดีเลยนอกจากเรียนไปวันๆ	
เล่นบ้าง	 เที่ยวบ้าง	 ไม่เคยนึกถึงอนาคตของตัวเองและคนในครอบครัว	 วันหนึ่งหนูตื่นเช้ามา
ด้วยความรู้สึกที่เบื่อกับชีวิตที่เป็นอยู่มาก	หนูไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรกับชีวิตตอนนี้	ขนาดต้นไม้
ยังมีคุณค่า	มีราก	มีล�าต้น	มีใบไม้	ออกดอกออกผลเพื่อให้ดินอุดมสมบูรณ์	แล้วตัวของหนูเอง
มีคุณค่าอะไรกับชีวิตที่สูดออกซิเจนเข้าปอดไปวันๆ	 ความคิดแบบนี้วนเวียนในหัวของหนู
ตลอด	การนั่งอยู่ในห้องเรียนจนเข็มสั้นนาฬิกาจรดเดินไปที่เลข	12	นั่นคือเวลาพักกลางวัน
หนูเดินไปเร่ือยเปื่อยอยู่ในโรงเรียนแบบไร้จุดหมาย	 เดินไปเดินมาจนหนูเจอครูคนหนึ่ง	 
ครูได้ถามหนูว่าหนูอยากเข้าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	 ไหม	ตอนนั้นหนูคิดว่าหนูเข้า 
ได้เหรอ	 หนูไม่มีความสามารถอะไรเลย	 แล้วหนูบอกกับครูว่าอยากค่ะ	 ครูก็บอกว่าตอนเย็น 
ไปพบครูที่ห้องทูบี	 พอถึงเวลาตอนเย็นหนูเข้าไปห้องทูบี	 ก้าวแรกที่หนูสัมผัสได้ถึง 
ความเป็นครอบครัวท่ีอบอุ่นท่ีไม่สามารถไปหาตามร้านสะดวกซื้อได้	 และหนูได้เห็นรุ่นพี่ 
ก�าลังน�าเสนอทูบีอยู ่	 หนูเห็นแล้วก็อยากเป็นเหมือนรุ ่นพี่บ้าง	 แต่หนูก็คิดว่าหนูไม่มี 
ความสามารถอะไรเลยนี่นา	 จนครูเห็นว่าเวลาหนูดูรุ่นพี่ก�าลังน�าเสนอหนูตั้งใจมาก	 ครูเลย
ถามหนูว่าหนูอยากน�าเสนอไหม	หนูตอบว่าอยากค่ะ	ครูก็เลยให้หนูน�าเสนอ	ตอนแรกหนูได้
ไปน�าเสนอที่สุราษฎร์ธานี	ระดับภาคใต้	ความรู้สึกแปลกใหม่ที่เกิดขึ้น	จากที่เคยหนูรู้สึกถึง
การเป็นครอบครัวอยู่แล้วยิ่งรู้สึกเข้าไปใหญ่	 ตั้งแต่ตอนนั้นตัวหนูได้เปล่ียนไปอย่างสิ้นเชิง	
จากเด็กที่ไม่เคยมีความฝันกลายเป็นเด็กที่มีความฝัน	 จากเด็กที่ไม่มีอุดมคติในตัวเอง 
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กลายเป็นเด็กที่มีอุดมคติในตัวเองจากเด็กที่ใช้เวลาว่างอย่างไร้ประโยชน์	กลายเป็นเด็กที่ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหนูกลายเป็นเด็กที่เสียสละเวลาตัวเองเพื่อส่วนรวม	 ไม่เห็น
แก่ตัว	รักคนอื่นมากกว่าตัวเองเพราะ	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้หนูได้มีส่วนร่วมในการ 
ก�าจัดอบายมุขของจังหวัดและประเทศได้	 หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพ่ีๆ	 ญาลานันบารู	 
เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด	 ได้ช่วยพี่ๆ	 จากโรงพยาบาลจะแนะ	 ไปเยี่ยม 
ผู ้ป่วยในถ่ินทุรกันดารและได้เข้าร่วมงานจิตอาสาต่างๆ	 มีบางคนเคยถามหนูว่าท�า	 
TO	BE	NUMBER	ONE	แล้วได้อะไร	ไม่เหนื่อยหรือ	บางคนคิดแค่ว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	
เป็นแค่การร้อง	 การเต้น	 แต่ส�าหรับหนูแล้ว	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ไม่ใช่การร้องเต้น 
เพียงอย่างเดียว	แต่	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นอะไรที่ไม่เหมือนใคร
และไม่มีใครเหมือน	ตลอดระยะเวลาเกือบ	3	ปี	ที่หนูได้ด�าเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	มา	
หนูได้รับโอกาสจากครู	 จากทางจังหวัด	 เป็นตัวแทนเข้าค่ายพัฒนาสมาชิกฯ	 รุ่นที่	 23	 
หนูรู้สึกดีใจมาก	 ก้าวแรกท่ีหนูไปถึงเดอะไพน์รีสอร์ท	 จังหวัดปทุมธานี	 ความรู้สึกใหม่ 
ก็เริ่มเกิดขึ้น	 ค่ายนี้มันท�าให้หนูได้เปิดโลกทัศน์ใหม่อีกครั้งจากการเอาตัวรอดคนเดียว 
ในเมืองกรุง	 ค่ายนี้จัดขึ้น	 6	 วัน	 5	 คืน	 อยู่ในค่ายเขาจะให้เราเลือกว่าเราอยากเรียนอะไร	
ตั้งแต่วันแรกหนูเลือกเรียนเต้นตลอด	3	วัน	เพื่อหนูจะได้โชว์ต่อหน้าพระพักตร์	หนูได้อะไร
มากมายจากค่ายนี้	 ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่	 เพื่อนต่างถิ่น	 ต่างศาสนา	 รู้จักมารยาทในการเดิน	
การนั่ง	การยืน	ท�าให้หนูกลายเป็นเด็กที่ตรงต่อเวลา	มีความรับผิดชอบ	สิ่งที่ประทับใจที่สุด
ก็เป็นวันที่รับเสด็จ	 หนูได้แสดงความสามารถต่อหน้าพระพักตร์ทูลกระหม่อมโดยการเต้น	
Cover	 dance	 ตอนที่หนูก�าลังแสดงต่อหน้าพระพักตร์	 หนูได้เห็นรอยยิ้มท่ีพระองค์มอบ 
ให้น้ันมันช่างอบอุ่นเหลือเกินหนูเกือบจะร้องไห้ออกมาเพราะหนูไม่คิดว่าเด็กชนบทตัวด�าๆ	
บ้านๆ	คนหนึ่ง	ที่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้พบเจอและใกล้ชิดกับพระองค์ขนาดนี้	จากวันแรก
ที่เข้ามาท�ากิจกรรมในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จนถึงวันนี้หนูยังคงท�าต่อไปด้วย
ความฝันท่ีอยากเห็นเยาวชนเป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 ตามหัวใจหลักของโครงการ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 หนูขอขอบคุณไอดอลคนนี้	 ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและหนูได้
ประสบการณ์ที่ไม่มีต�ารา	 ได้ใช้ความรู้ความสามารถและเวลาทั้งหมดช่วยปกป้องเยาวชน
ให้พ้นจากภัยยาเสพติด	 สุดท้ายหนูอยากบอกกับไอดอลที่หนูรักที่สุดว่า	 ขอบคุณและรัก
มากๆ	นะคะ
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ผู้เขียน
นายธนาพงษ ์ จันทร์ภา 

โรงเรียนมัธยมศรีส�เภาลูน อ�เภอบัวเชด
จังหวัดสุรินทร์

 
	 เมื่อกล่าวถึงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 หรือที่เรียกกันใน
ภาษาอังกฤษว่า	 “TO	 BE	 NUMBER	 ONE”	 แน่นอนว่าทุกคนในประเทศไทยต้องเคย 
ได้ยินชื่อโครงการนี้เป็นแน่แท้	ซึ่งโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	15	
เดือนกรกฎาคม	พุทธศักราช	2545	ปัจจุบันนับเป็นระยะเวลา	18	ปีแล้ว	การด�าเนินงาน 
ของโครงการ	 โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 
ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการ	 ซึ่งพระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกร	
ชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริง	 โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย	 ช่วงอายุ	 6	 -	 24	 ปี	 
ซึ่งเป็นวัยที่ก�าลังมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆ	 แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์	 และยังต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ	 อีกทั้งเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการหลงผิด 
ก้าวเข้าไปในวงจรของยาเสพติดได้ง่าย	 พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้	 จึงได้มี
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ท่ีเกิดข้ึนในเด็ก
และเยาวชนไทย	เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย	มีวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์	มีสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพจิตที่ดี	ไม่ก้าวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด	โดยโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ไม่ใช่เพียงแค่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 
แต่ยังเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน	 ได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์
ต่างๆ	มากมาย	ตามความสนใจของเด็กและเยาวชน	ให้ได้เรียนรู้และค้นหาตัวเองจากการ
ท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น	และยังได้มิตรภาพจากการท�ากิจกรรมในหมู่คณะอีกด้วย	นับเป็น
โครงการที่สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้เก่งและดี	 และห่างไกลยาเสพติดอย่างแท้จริง	
โรงเรียนมัธยมศรีส�าเภาลูน	ต�าบลส�าเภาลูน	อ�าเภอบัวเชด	จังหวัดสุรินทร์	ซึ่งเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กมีพื้นที่ติดกับชายแดนไทย-กัมพูชา	 อยู่ใกล้กับช่องผ่านแดนชั่วคราว	 ช่องจอม
และช่องสะง�า	 ท�าให้โรงเรียนของเราอยู่ใกล้กับช่องทางการขนถ่ายยาเสพติด	 เพ่ือเป็น 
ส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทย	 จึงได้
น้อมน�าพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 
องค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มาด�าเนินงานภายใต้ค�าขวัญที่ว่า	เป็นหนึ่ง
โดยไม่พึ่งยาเสพติด	โดยการรวมผู้ที่มีความสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
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แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน	จัดตั้งเป็นชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	มาตั้งแต่ 
ปี	 2547	 และด�าเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	 มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น	 2,115	 คน	 
โดยมีการดึงเด็กนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้กลับมาสนใจเรื่องการเรียน	 เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนภายในโรงเรียน	 ซึ่งได้น�ากิจกรรม
จากโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มาด�าเนินการและปรับใช้ภายใรงเรียนมัธยม 
ศรีส�าเภาลูน	จนเกิดเป็นศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนมัธยมศรีส�าเภาลูน	
มีจุดประสงค์การก่อตั้งคือ	 เป็นสถานที่ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าท�ากิจกรรมภายในศูนย์
ตามความต้องการของเด็กและเยาวชน	 ได้เรียนรู้และค้นหาตัวเองจากการท�ากิจกรรม
ภายในศูนย์	 จากวันแรกจนถึงวันนี้นับเป็นระยะเวลา	 14	 ปี	 ซ่ึงตลอดระยะเวลาในการท�า
กิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ของเราก็ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างมาก	 ท�าให้ได้เป็น
ตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เข้าแข่งขันในระดับประเทศทุกปี	 และปัจจุบัน
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนมัธยมศรีส�าเภาลูน	ก้าวเข้าสู่การระดับรักษามาตราฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่	 2	 เหตุผลที่ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของเราประสบ 
ผลส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง	เพราะทางชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของเรามีการด�าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบ	มีประธาน	รองประธาน	เลขานุการ	และเหรัญญิก	มีอนุกรรมการด�าเนินงาน
อยู่	 4	 ฝ่าย	 โดยเราได้ด�าเนินงานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น	 ปัจจุบันก็เป็นรุ่นที่	 14	 แล้ว	 โดยม ี
กระผม	นายธนาพงษ์	จันทร์ภา	ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	 
โรงเรียนมัธยมศรีส�าเภาลูน	 และยังเป็นแกนน�าในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนอีกด้วย	 โดยการเริ่มต้นเป็นสมาชิกแกนน�าในการด�าเนินงานและร่วมท�า
กิจกรรมของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ของผมจนสามารถเข้ามาด�ารงต�าแหน่งเป็น
ประธานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนมัธยมศรีส�าเภาลูน	 เร่ิมต้นจากการถูก
ชักชวนจากคุณครูที่ปรึกษาของชมรม	ซึ่งในตอนนั้นผมก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	
อยู่ในช่วงวัยที่ก�าลังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ	 เพื่อปรับตัวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น	
เป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง	 อยากแสดงออก	 ด้วยความที่ผมเคยรู้จักกับโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 มาตั้งแต่ช่วงประถมศึกษาอยู่แล้ว	 เพราะมีรุ่นพี่แกนน�าชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 เคยเข้ามาเผยแพร่	 และให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	 อีกทั้งยังมีการจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ	มากมายได้อย่างประทับใจ	อย่างไม่มีวันลืม	ทุกครั้งที่ผมได้เห็น
พี่ๆ	 แกนน�าทุกคนน�าท�ากิจกรรมและกล้าท่ีจะจับไมค์แล้วพูดได้อย่างไม่เขินอายนั้น	 ท�าให้
ผมอยากลองเข้าไปยืนอยู่	ณ	จุดๆ	นั้น	จุดที่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง	เพราะผมคิดว่า	
จะต้องเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ดีในชีวิตอย่างแน่นอน	เมื่อมีโอกาสจากการที่ถูก
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คุณครูชักชวนเข้าโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในครั้งนั้น	 ผมจึงรีบที่จะตอบตกลง
อย่างไม่รีรอ	 เพราะนี้คือโอกาสและจุดเริ่มต้นในการที่ผมจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ	
เมื่อผมได้ก้าวเข้ามาสู่โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ครั้งแรกผมก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่น
อย่างกับครอบครัว	 ผมได้เรียนรู้ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกับรุ่นพ่ีคณะกรรมการภายใน
ชมรม	 จนท�าให้ได้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการมากขึ้นและสามารถที่จะส่งต่อความรู้เกี่ยวกับ
วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่รุ่นน้อง	 เพื่อน	 ไปตลอดจนถึงรุ่นพี่	 ได้จากการ 
ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ก็ช่วยตอบปัญหาหลายอย่างท่ีผมไม่เคยรู้มาก่อน	 และท�าให้ผมได้ทราบ
ว่าโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ไม่ได้เป็นเพียงโครงการท่ีสอนให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู ้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	 
แต่โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ยังเป็นโครงการที่มีการเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชน
ได้เรียนรู้และค้นหาตัวเองจากการท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ	 มากมาย	 ซึ่งในตลอด
ระยะเวลาจากการที่ผมได้ร่วมเป็นคณะกรรมการด�าเนินงานของชมรม	 ผมก็ได้เรียนรู้และ
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ	 จนท�าให้ในปีการศึกษาแรกที่ผมได้ก้าวเข้ามาในชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	แห่งนี้	ผมก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ด้วยเวลาอันรวดเร็ว	 จากการที่ผมได้รับต�าแหน่งน้ี	 ผมมีหน้าท่ีเป็นแกนน�าอย่างเต็มตัว	
มีหน้าที่เป็นผู้น�าในการจัดตกแต่งปรับปรุงสถานที่	 จัดกิจกรรมบริการภายในศูนย์เพื่อนใจ	
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการพร้อมในการท�ากิจกรรมอยู่เสมอ	 ท�าให้ผมได้เรียนรู ้ 
การท�างานมากขึ้นกว่าเดิมและเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น	 ซึ่งในปีการศึกษานี้ผมยังได้รับ
หน้าที่เป็นตัวแทนในการน�าเสนอผลการด�าเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	บนเวที
ในระดับประเทศ	ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 นับเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่ง 
ในชีวิตของผม	 และช่วงปิดภาคเรียน	 ผมเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกสู ่ความเป็นหนึ่ง	 
เพื่อไปเรียนรู้สังคมใหม่	 นั่นคือ	 การเข้าค่าย	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 CAMP	 รุ่นที่	 18	 
ณ	 เดอะไพน์	 รีสอร์ท	 จังหวัดปทุมธานี	 ที่จะต้องใช้ชีวิตในค่ายเป็นเวลา	 6	 วัน	 5	 คืน	 
ความรู้สึกตลอดระยะเวลาที่อยู่ในค่าย	 ผมก็ได้รับท้ังความสุข	 ประสบการณ์ต่างๆ	 และได้
เรียนรู้มิตรภาพจากเพื่อนที่มาในค่ายนี้	ที่ต่างมีหัวใจที่รักในความเป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	
ทุกคน	 ไม่มีใครแบ่งแยกในเรื่องต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นศาสนาที่ตนนับถือ	 ภาษาที่ใช้	 ทุกคน 
ต่างท�าตัวเป็นกันเองทั้งหมด	 จากการท�ากิจกรรมโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ในปีการศึกษานี้	 ได้ท�าให้ผมเป็นคนกล้าแสดงออก	 กล้าคิด	 และกล้าท�าในส่ิงที่ถูกต้อง	 
จนท�าให้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียน	พระราชทาน
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ตลอดระยะเวลาการประกวดไม่ว่าจะเป็นผลงาน	 หรือภาพกิจกรรม	 ล้วนแล้วต่างก็มาจาก
การท�ากิจกรรมในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ทั้งสิ้น	จนท�าให้ผมได้มีโอกาสผ่านเข้า
รอบไปจนถึงระดับประเทศ	 ถึงแม้ในการประกวดรอบระดับประเทศ	 ผมจะไม่ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	 แต่ผมก็ภูมิใจในตัวเอง	 และไม่รู ้ สึกเสียใจในผลการประกวดเลย	 ทุกคร้ัง 
ที่หันกลับไปมองใบประกาศนียบัตร	 ผมกลับรู้สึกดีใจที่ผมได้มีโอกาสในการท�ากิจกรรมดีๆ	
จนท�าให้ผมได้เข้ามายืนถึง	 ณ	 จุดๆ	 น้ีได้ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว	 เมื่อขึ้นปีการศึกษาใหม่	
ตอนน้ีผมก�าลังศึกษาอยู ่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 แล้ว	 ก่อนเร่ิมปีการศึกษาก็มีการเลือก 
คณะกรรมการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนมัธยมศรีส�าเภาลูน	ซึ่งผมได้ถูกเสนอชื่อ
จากพี่ๆ	 ในที่มติประชุมในการรับต�าแหน่งเลขานุการชมรม	ด้วยคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์	
ในปีการศึกษานี้มีผมมีหน้าที่ในการบันทึกการประชุม	 และสรุปรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการในแต่ละครั้งและช่วยท�ากิจกรรมต่างๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมาย	 ซึ่งในป ี
การศึกษานี้ก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ขึ้นมากมายทั้งภายในและนอกสถานศึกษา	 เช่น	
กิจกรรมบ้านแสนสุข	 ซึ่งเป็นการจ�าลองแบบอย่างความสุขไว้ที่โรงเรียน	 มีสมาชิกภายใน
ครอบครัว	 10	 ครอบครัว	 มีครูที่ปรึกษาเปรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่	 ถือเป็นนวัตกรรมที่
ประสบผลส�าเร็จ	 ท่ีช่วยเพิ่มความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนภายในโรงเรียนของเราเป็น
อย่างดี	 และยังได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ	 ในการเข้าร่วมแข่งขันหนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรมอีกด้วย	อีกทั้งผมยังได้เป็นตัวแทนในการน�าเสนอผลการด�าเนินงานของชมรม
ในระดับประเทศ	ณ	 อิมแพค	 อารีน่า	 เมืองทองธานี	 จากการท�ากิจกรรมหลายๆ	 อย่าง	 
ในปีการศึกษานี้	 ท�าให้ผมได้เรียนรู ้มากขึ้น	 ทั้งเรียนและท�ากิจกรรมไปพร้อมๆ	 กัน	 
มีความรับผิดชอบ	 รู้จักจัดสรรเวลาในการเรียนและการท�ากิจกรรม	 และรู้จักใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์	 ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 พอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ซ่ึงเป็น 
ช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายผมก็ได้สอบเข้าศึกษาต่อโดยเลือกเรียนสายวิทย์-คณิต	 
และทางโรงเรียนมีการเปิดสายการเรียนใหม่คือทวิศึกษา	สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ท�าให้ผม
ตัดสินใจที่จะเรียนที่สถาบันเดิม	 เพราะอยู่ใกล้บ้านและส่วนหนึ่งคืออยากท�ากิจกรรม	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ต่อ	อีกเหตุผลหนึ่งคือ	เมื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตในช่วงวัยรุ่นอย่างเต็มตัว	
เป็นช่วงวัยที่อยากรู ้อยากลอง	 ท�าให้ผมตระหนักถึงเพื่อนๆ	 น้องๆ	 ของผมบางคนที ่
อาจจะถูกผู้อื่นชักชวนเข้าอบายมุขได้	 ผมจึงเลือกที่จะเรียนต่อที่นี่	 เพื่อน้อมน�าโครงการ	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยคอยให้ค�าปรึกษาเพ่ือน	 
ในลักษณะพี่ช ่วยน้องและเพื่อนช่วยเพื่อน	 ซึ่งก ่อนเริ่มป ีการศึกษาก็มีการเลือก 
คณะกรรมการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนมัธยมศรีส�าเภาลูน	ซึ่งครั้งนี้ผมไม่ได้
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ถูกคุณครูหรือพี่ๆ	 แกนน�าเสนอช่ือ	 แต่ผมเลือกที่จะเสนอตัวเองเพื่อเป็นประธานชมรม	 
ผมเลือกที่จะเสนอชื่อตัวเองเพราะผมอยากอุทิศตนให้กับการท�างานกับโครงการ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ผมอยากช ่วยเหลือและคอยให ้ค� าปรึกษาทุกคน 
ที่มีปัญหาต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน	 ปัญหาเร่ืองความรัก	 ไปจนถึงปัญหาอื่นๆ	 
ที่ร้ายแรงขึ้น	 เช่น	 เรื่องบุหรี่	 สุรา	 ยาเสพติด	 โดยผมนั้นได้ต้ังปณิธานอย่างแน่วแน	่ 
และในท่ีสุดผมก็ได้รับการแต่งตั้งต�าแหน่งเป็นประธานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
รุ่นที่	 13	 ในปีการศึกษานี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	 มากมาย	 เช่น	 การประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ซึ่งผมก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน	 ในการ 
เข้าประกวด	 จนสามารถพิชิตใจกรรมการในระดับจังหวัด	 ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาค	 
ถึงแม้ในระดับภาคผมจะไม่ได้เข้ารอบผมก็ไม่เสียใจเลย	 ผมกลับดีใจที่ได้ทั้งประสบการณ	์ 
ได้รู้ตัวเองว่าเราชอบและอยากเป็นอะไร	 ตลอดจากการท�ากิจกรรมของโครงการนี้	 ท�าให้
ผมได้ประสบการณ์	และได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด	ว่ามีอยู่ทุกที่และสามารถเข้าถึงได้ง่าย	
ท�าให้ผมอยากที่จะท�าโครงการนี้ต่อ	 เพราะผมคิดว่าจะได้ช่วยปกป้องคนอื่นๆ	 ให้พ้นจาก
ภัยยาเสพติด	และคิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะท�าได้จริงเหมือนโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
และในปัจจุบันน้ีผมก็ก�าลังศึกษาอยู ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 และยังคงด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนมัธยมศรีส�าเภาลูน	รุ่นที่	14	ซึ่งผมก็ได้ท�า
กิจกรรมของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 และผมยังคงท�ากิจกรรมภายในชมรมอย่าง 
ต่อเนื่อง	แม้จะเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	แต่ผมก็ยังมีการท�า
กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง	เช่น	เป็นตัวแทนนักเรียนในการเป็นบุรุษไปรษณีย์ประจ�าหมู่บ้าน
ร่วมกับคุณครู	 ในการเข้าไปให้วัคซีนใจแก่สมาชิกในชมรมระหว่างช่วงกักตัว	 อีกทั้งยัง 
มีการมอบหมายใบงานในการเรียนออนไลน์ในแต่ละระดับชั้น	 ซ่ึงผมได้ท�าต้ังแต่ช่วงปิด
ภาคเรียนตลอดระยะเวลา	 4	 เดือน	 อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและ
รับมือกับโรค	Covid-19	ผ่านทางแฟนเพจของชมรมอีกด้วย	ซึ่งในช่วงสถานการรณ์แบบนี้
ผมก็ได้มีการน�าแนวคิดและหลักการจากการท�ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในเรื่อง
การขายผลิตภัณฑ์ของชมรม	ซึ่งผมมีพื้นฐานจากการท�ากิจกรรมอยู่แล้ว	ผมจึงน�าแนวคิดนี้
มาปรับใช้ในชีวิตของผมคือการหารายได้จากการขายของออนไลน์	 ท�าให้ตอนนี้ผมมีเงิน
เก็บจากการขายของออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค	 Covid-19	 เป็นจ�านวน	
44,000	บาท	ในเวลาเพียง	3	เดือน	ท�าให้ผมได้รู้ว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ไม่ใช่
เพียงแค่โครงการที่มีการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 แต่มีกิจกรรมมาให้แก่
เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ	มากมาย	ตามความต้องการของ
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เด็กและเยาวชน	 ได้เรียนรู้และค้นหาตัวเองจากการท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น	 เพียงเท่านั้น	
แต่การท�ากิจกรรมเหล่านี้	 ยังท�าให้ผู้ท�ากิจกรรมน้ันได้มีประสบการณ์ในการท�างาน	 รู้จัก	
บริหารเวลา	 และทุกกิจกรรมที่ทางโครงการได้สร้างข้ึน	 ก็ล้วนแล้วแต่สามารถน�าหลักการ
จากการท�ากิจกรรม	 มาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราได้	
และในทุกกิจกรรมที่	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้จัดขึ้น	ก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชน	 ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการท�ากิจกรรมของชมรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 ก็คือ 
เด็กและเยาวชน	 ตลอดระยะเวลา	 5	 ปี	 ที่ผมได้ท�ากิจกรรมร่วมกับโครงการ	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	 น้ัน	 โครงการน้ีได้มอบอะไรให้กับผมหลายๆ	 อย่าง	 โครงการน้ีได้เปลี่ยน 
ให้ผมเป็นคนใหม่	 ท�าให้ผมได้มีจุดยืนในสังคม	 กล้าที่จะจับไมค์พูดต่อสาธารณชน	 
เป็นคนที่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง	 มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต	 เหนือส่ิงอื่นใด	 
คือได้เข้าร่วมรับเสด็จองค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในหลายครั้ง	นับเป็น
ความภาคภูมิใจในชีวิตของผม	 ชีวิตของเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง	 หากบอกว่าการท�ากิจกรรม
เป็นสิ่งที่ดี	 ต้องบอกเลยว่าผมนั้นโชคดีสองเท่า	 เพราะกิจกรรมที่ผมเลือกท�า	 คือกิจกรรม
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งตลอดระยะเวลา	18	ปีที่ผ่านมานี้	โครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	 ก็ได้ท�าประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่างๆ	 มากมาย	 เหนือสิ่ง 
อื่นใดคือ	สิ่งที่ผมได้รับจากการท�าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คือตัวผมเอง	กล้าที่จะ
แสดงออกในสิ่งท่ีดี	 ได้กล้าที่จะเป็นผู้น�า	 ได้ใช้ความรู้	 และเวลาท้ังหมดช่วยปกป้องผู้คน 
ให้พ้นจากภัยยาเสพติด	 โดยเฉพาะพี่น้องสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนมัธยม 
ศรีส�าเภาลูน	และทุกๆ	คนที่เข้าร่วมโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จะเป็นคนมีวุฒิภาวะ
ทางด้านอารมณ์	 มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตท่ีดี	 ไม่ก้าวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับส่ิงเสพติด	 
ยังได้ท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ	 มากมายตามความสนใจ	 ได้เรียนรู้และค้นหาตัวเอง 
จากการท�ากิจกรรม	นับเป็นโครงการที่สร้างเด็กและเยาวชนไทยให้เก่งและดี	และห่างไกล
ยาเสพติดอย่างแท้จริง
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ผู้เขียน
นางสาวกรองกาญจน์ กุดั่น 

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์

	 ชื่อที่ได้ยินบ่อยๆ	อยู่หลายครั้ง	 แต่ไม่เข้าใจว่าคืออะไร	 เดินไปที่ไหนก็เจอ	มีไว้ท�า
อะไร	ความคิดแรกของฉันที่สงสัยเมื่อได้พบกับชมรมแห่งนี้	TO	BE	NUMBER	ONE	และ
เพราะความสงสัยเหล่านี้	ท�าให้ฉันได้ตัดสินใจที่จะลองก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ	TO	BE	
NUMBER	ONE	ใครจะไปรู้ว่าชมรมนี้ให้อะไรมากมายแก่เด็กตัวน้อยๆ	คนนี้
	 การที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ฉันตระหนักได้เลยว่ามัน
เป็นโอกาส	ไม่ใช่แค่โอกาสธรรมดา	แต่เป็น	“โอกาสที่ล�้าค่า”	โรงเรียนของฉัน	ขอเรียกสั้นๆ	ว่า	
ทูบีประโคนชัย	เราได้ท�ากิจกรรมเยอะมากๆ	ฉันก็ได้มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ	เราท�างาน
เพื่อช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ	ต่างจังหวัดน�้าท่วมเราก็ช่วยเหลือ	คนในชุมชนประสบอัคคีภัย
เราก็ช่วยเหลือ	 ฉันมีความสุขมากๆ	 ที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น	 แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันชื่นชอบ 
เป็นพิเศษ	นั่นคือ	การที่ได้ท�าหน้าที่อาสาสมัครปรับทุกข์ประจ�าห้องศูนย์เพื่อนใจ	ฉันชอบ
ที่จะฟังเรื่องราวของคนอื่น	 ยิ่งมีคนเล่าเรื่องราวที่ไม่สบายใจออกมาให้เราฟัง	 ถ้าเราท�าให้
เขาสบายใจขึ้น	 หรือมีแนวทางแก้ปัญหา	 มันท�าให้เรารู้สึกเหมือนเป็นคนท่ีพ่ึงพาได	้ 
และไว้ใจได้เลยค่ะ	 เพราะฉันมีความสุขที่ได้ท�างานในส่วนนี้มากๆ	 คุณครูก็เลยเล็งเห็น
ศักยภาพของฉัน	 ให้เข้าร่วมการแข่งขัน	 นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา	 YC	 จนได้รับรางวัลท่ี	 3	 
ระดับประเทศมาแล้ว	 นี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆ	 ที่ฉันได้รับจากการท�างาน	 สิ่งที่ฉันได้รับแล้ว
ไม่มีวันลืมเลย	คือ	การที่ได้เข้าร่วม	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	แคมป์ที่ฉันเข้าร่วมเป็น
แคมป์	รุ่นที่	22	แล้วค่ะ	ค่ายที่รวบรวมเพื่อนๆ	จากทั่วประเทศมาท�ากิจกรรมร่วมกัน	ฉันได้
เพื่อนใหม่มาเยอะมากๆ	 เรามีมิตรภาพท่ีดีต่อกัน	 เราติดต่อกันตั้งแต่เข้าค่ายจนถึงตอนนี้	
แม้เวลาจะผ่านมา	2	ปี	แล้วก็ตาม	ในค่ายมีกิจกรรมที่ฉันสนใจเยอะมากๆ	ฉันได้เข้าคลาส
เรียนการแสดง	คลาสเรียนผู้ประกาศข่าว	มันเป็นเรื่องที่ฉันสนใจมาก่อนหน้านี้	แต่ไม่เคยมี
โอกาสได้ลองท�า	พอค่ายนี้ได้ให้โอกาสที่จะได้เรียนรู้เหล่านี้มา	ฉันก็ไม่ลังเลเลยที่จะเข้าร่วม
คลาสเรียนน้ัน	 นอกจากจะได้ท�าในส่ิงที่อยากท�า	 ยังได้รับแรงบันดาลใจอย่างอื่นมาด้วย	 
ในคลาสเรียนภาษาจีน	ฉันได้พูดคุยกับคุณครู	และสนใจภาษาจีนมากๆ	จนเมื่อกลับมาจากค่าย	
ฉันได้ไปสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน	 AFS	 ฉันเลือกที่จะไปแลกเปล่ียนที่ประเทศจีน	 
ผลคะแนนออกมาฉันมีคะแนนเป็นอันดับหน่ึงของจังหวัด	 และได้ไปแลกเปลี่ยนท่ีประเทศจีน
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สมใจ	 แต่น่าเสียดายท่ีเกิดเหตุโรคโควิด-19	 มาเสียก่อน	 ไม่อย่างนั้นตอนนี้ฉันคงไปเรียน 
ที่ประเทศจีนไปแล้ว	เรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าค่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	รุ่นที่	22	 
มันยังไม่จบเพียงเท่านี้	 ยังมีเรื่องที่ลืมไม่ได้แน่ๆ	ตลอดชีวิต	นั่นคือการที่ได้แสดงความสามารถ
ต่อหน้าพระพักตร์	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	องค์ประธาน
โครงการ	วินาทีที่ได้ไปยืนต่อหน้า	ฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะ	กลัวจะท�าออกมาผิดพลาด	แต่ฉัน
ก็แสดงอย่างสุดความสามารถ	 ตอนนั้นฉันได้แสดงร้อง	 และเต้นเพลงภาษาอังกฤษ	 นับว่า
เป็นเรื่องที่ฉันถนัดเลยค่ะ	 การแสดงตอนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดี	 ตอนที่ได้ฟังเร่ืองเล่าจาก
เพื่อนๆ	คนอื่น	ที่พูดถึงเรื่องราวของตนเองกว่าจะมาอยู่ในจุดๆ	นี้ได้เพราะโครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	ฉันรู้สึกได้รับแรงผลักดันมากๆ	เลยค่ะ	ยิ่งไปกว่านั้นทูลกระหม่อมฯ	ได้พูด
ถึงจุดประสงค์ของชมรม	 อุดมการณ์	 สิ่งท่ีพระองค์ต้ังใจมาโดยตลอด	 การแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	การท�าให้เยาวชนของเราเป็นคนเก่งและดี	ฉันก็ยิ่งรัก
ในทูลกระหม่อมฯ	 และให้สัญญากับตัวเองภายในใจตอนท่ีรับเกียรติบัตรพระราชทานจาก
ทูลกระหม่อมฯ	 ว่า	 ฉันจะสานต่อพระปณิธานของทูลกระหม่อมฯ	 ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ฉัน
จะสามารถท�าได้	 ตอนจบของค่ายครั้งนั้นมีการให้เขียนเรียงความเก่ียวกับค่าย	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	CAMP	รุ่นที่	22	ฉันก็ได้เขียนความประทับใจส่งไป	จนได้รับทูน่าญี่ปุ่นจาก 
ป้าหม่อมด้วยค่ะ	ฉันหวังว่าทูลกระหม่อมฯ	จะได้อ่านนะคะ	เป็นค่ายที่ฉันมีความสุขมากจริงๆ	
เมื่อกลับจากค่ายมา	 ฉันและพี่ๆ	 ได้น�าความรู้มาขยายต่อให้แก่แกนน�าของเรา	 และเราได้
ปฏิบัติงานโครงการต่างๆ	อยู่เรื่อยๆ	อย่างต่อเนื่อง	ฉันได้รับโอกาสครั้งส�าคัญอีกครั้ง	นั่นคือ	
การได้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	ใครจะไปคิด
ว่าวันหน่ึงเด็กน้อยตัวเล็กๆ	 คนนี้จะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้	 เพราะกิจกรรมทั้งหลาย	
โครงการต่างๆ	ของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้ฉันได้มีผลงาน	และมีทักษะในการ
ใช้ชีวิตมากข้ึนเป็นเท่าตัวจากท่ีเคยมีอยู่ในระยะเวลาอันส้ันนี้	 ฉันได้รับรางวัลนักเรียน
พระราชทานในปีที่แล้ว	เป็นความปลาบปลื้มใจที่สุดเกินจะบรรยายจริงๆ	ค่ะ	แต่ชมรมนี้ไม่
ได้ให้เพียงผลประโยชน์แก่ตัวฉันเท่านั้น	โรงเรียนของฉันก็ได้รับผลประโยชน์	จากการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	 ส่งผลให้โรงเรียนของฉันไม่ตรวจพบสารเสพติดภายในโรงเรียน	 เป็นเรื่อง
ที่น่ายินดีมากๆ	โรงเรียนของฉันเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ	มีนักเรียนเป็นจ�านวนมาก	
หลากหลายกลุ่ม	 มันยากมากที่จะควบคุม	 และท�าให้ทุกคนตระหนักถึงผลเสียของการใช้ 
สารเสพติด	 ต้องขอบคุณ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่ท�าให้เยาวชนห่างไกลต่อยาเสพติด	 
อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น	 
เมื่อนักเรียนของเราได้ตระหนักถึงผลจากการใช้ยาเสพติด	และท�าประโยชน์ต่อผู้อื่น	ชุมชน
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ของเราก็ได้รับผลประโยชน์ตามมา	มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ชุมชนมีการพัฒนามากขึ้น	
ก็ส่งผลต่อจังหวัดและประเทศต่อไป	 มันท�าให้ฉันมองเห็นอีกว่า	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 
ไม่ได้ส่งผลแค่ในระยะสั้น	แต่ส่งผลระยะยาวอีกด้วย	ต้องขอขอบคุณทูลกระหม่อมฯ	ที่ทรง
เล็งเห็นปัญหา	และจัดท�าโครงการที่ส่งผลที่มีประโยชน์ต่อผู้คนอีกมากมาย	การเริ่มต้นจาก
เยาวชนเป็นความคิดที่เฉียบขาด	 เยาวชนกลุ่มเล็กๆ	 ก็จะเติบโตกลายผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า	
หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดี	ต่อไปเรื่อยๆ	เกิดเป็นพืชพันธุ์ที่สวยงาม	มีประโยชน์	เติบโตมา
ประดับประดาดอกไม้ดอกเล็กๆ	รวมกันเป็นช่อดอกไม้ช่อใหญ่	ผูกริบบิ้นสีสวยงาม	เสมือน
ประเทศของเราที่มีแต่คนดี	มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	
	 ฉันในฐานะเยาวชนของประเทศไทย	 คาดหวังเหลือเกินค่ะ	 ท่ีชมรม	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	จะยังคงมีต่อไปเรื่อยๆ	ต่อจากนี้ไป	ไม่ใช่แค่	10	ปี	หรือ	100	ปี	แต่เป็น
ตลอดไป	 ยังมีเยาวชนอีกมากที่ยังไม่ได้รับโอกาส	 ยังมีเยาวชนอีกมากท่ีเดินทางผิด	
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	สามารถช่วยชีวิตใครหลายๆ	คนได้จริงๆ	ค่ะ	ฉันคาดหวัง
ที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย	แม้จะเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดก็ตาม	ถ้าเราช่วยกัน
มันก็จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไปกว่าเดิม	 เยาวชนจะไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด	 ไม่หันไปมอง	
หลีกเลี่ยง	และคนที่เคยพึ่งยาเสพติด	ได้หนีห่างและไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีก	เยาวชนทุกคน	
ทุกเพศ	 ทุกช่วงวัย	 จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ	 เยาวชนของเราจะต้องเป็นคนเก่งและดี 
ให้ได้ค่ะ	 หวังว่าจะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์	 ที่ให้เด็กๆ	 เยาวชนท้ังหลาย	 ได้ออกมาแสดง
ศักยภาพ	ความสามารถในตัวเอง	มีความคิด	แรงบันดาลใจ	มีทักษะการใช้ชีวิตที่ดี	จะพูด
กล่าวขอบคุณ	หรือแสดงออกอย่างไรก็ยังไม่เพียงพอ	 ท่ีมอบส่ิงดีๆ	 ให้แก่พวกเรามากมาย
ถึงขนาดนี้	มันเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันใจ	ขอบคุณทูลกระหม่อมฯ	ที่คอยเป็นก�าลังใจ	เวลาที่
ฉันเหน่ือย	 หรือท้อ	 พอมองรูปทูลกระหม่อมท่ีต้ังอยู ่ภายในห้องศูนย์เพ่ือนใจฯ	 ทีไร	 
มันท�าให้ฉันหายเหนื่อยและพร้อมท่ีจะสู้ต่องานใหม่ทันที	 เด็กน้อยที่หลายๆ	 คนได้เคย
พูดจาดูถูก	ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยความสามารถที่มี	จนได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆ	ในวันนี้	
จนสามารถพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าฉันเป็นเยาวชนที่เก่งและดี	ตามที่ตั้งใจไว้แล้ว	รู้สึกขอบคุณ
จริงๆ	ค่ะ	วันนี้หนูมีค�าพูดที่ฝากบอกทูลกระหม่อมด้วยนะคะ	“18	ปี	ที่ทูลกระหม่อมฯ	ได้ท�า	
TO	BE	NUMBER	ONE	มา	มันไม่สูญเปล่านะคะ	มันส�าเร็จไปแล้วทีละนิด	แล้วมันจะส�าเร็จ
อย่างสมบูรณ์แบบในสักวันค่ะ	ทรงพระสเลนเดอร์นะคะ”
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ผู้เขียน
นายเจริญ สีตาแสง

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 
โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือนักเรียน	นักศึกษา	บุคคลทั่วไป	 ให้ห่างไกลยาเสพติด
และอบายมุขท้ังหลาย	 ซึ่งกว่าจะมาเป็นหนึ่งในใจของใครได้นั้น	 โครงการก็ปรับปรุงและ
พัฒนามาแล้วจนนับครั้งไม่ถ้วน	 เช่นเดียวกับโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร	 ที่ได้ก่อตั้ง
พัฒนา	 ปรับปรุง	 และคอยผลิต	 คอยเฝ้าดูสมาชิกในชมรมได้ประสบความส�าเร็จ	 โดยเริ่ม
จากการก่อตั้งโครงการเล็กๆ	 โดยมีคณะครูและแกนน�า	 จนปัจจุบันนี้โรงเรียนศรีบุญเรือง
วิทยาคาร	 ได้พัฒนาเป็นต้นแบบให้กับเครือข่าย	 และยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน
หรือหน่วยงานอื่นที่เข้ามาศึกษาดูงาน
	 กล่าวถึง	 TO	BE	NUMBER	ONE	ส่วนมากคนไทยทั้งประเทศจะรู้จักโครงการนี้
เพราะเป็นโครงการในพระด�าริ	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 
บรมนาถบพิตร	กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	
ได้ทรงก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นในพุทธศักราช	2545	จนปัจจุบันอายุครบ	18	ปี	ในตลอดระยะ
เวลาที่ด�าเนินโครงการมาก็เกิดกิจกรรมใหม่ๆ	 ขึ้นมา	 เช่น	 กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการช่วยเหลือดูแลสมาชิก	พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ	
ด้วยการด�าเนินงานภายใต้แนวคิด	 “ปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	พัฒนา	 EQ	“ทั้งนี้จาก
การเรียนรู้ด้วยตนเอง	การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม	พร้อมกับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ	 เช่น	
กิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	 ได้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่มีความสามารถ 
ในด้านการเต้นและร้องเพลงได้แสดงออก	 ให้สมาชิกแสดงออกด้านสร้างสรรค์และเป็น
แบบอย่างให้แก่สมาชิกทั่วประเทศอย่างดี	เช่น	โรงเรียน	สถาบันอาชีวศึกษา	มหาวิทยาลัย	
สถานพินิจ	 เรือนจ�าและทัณฑสถาน	 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	 (TO	 BE	 
NUMBER	ONE	IDOL)	จนปัจจุบันเข้าสู่รุ่นที่	10	การด�าเนินโครงการรณรงค์และแก้ปัญหา
ยาเสพติด	 หรือ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ระยะเวลา	 18	 ปี	 ที่พระองค์ท่านทรงทุ่มเท 
พระวรกายให้กับโครงการที่พระองค์ตั้งขึ้นมา	เพื่อให้เด็ก	เยาวชน	และบุคคนทั่วไปให้ห่างไกล
จากยาเสพติด	ในครั้งนั้นเมื่อประมาณปีพ.ศ	2552	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ได้เสด็จมาเปิดศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่โรงเรียน
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร	 อ�าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ขณะที่ข้าพเจ้ามีอายุ	 
9-10	 ปี	 ได้มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่าน	 สร้างความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจที่จะ
ได้มีโอกาสรับเสด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน	จนข้าพเจ้ามีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
ที่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร	 ซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวที่ท�างานเกี่ยวกับ	 TO	 BE	NUMBER	
ONE	 ในขณะน้ัน	 ข ้ าพเจ ้ า ได ้มี โอกาสได ้สมัคร เป ็นสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 
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NUMBER	ONE	โดยการชักชวนของคุณครูสุกัญญา	โพธฺญาณ์	คุณครทูี่ปรึกษาชมรม	และ
ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าอบรมโครงการห้องเรียนสีขาว	 ห้องเรียนคนด	ี
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จนมาในระดับที่สูงขึ้นมา	 ก็มีคุณครูหลายท่านตลอดจน 
ผู้บริหารเข้าร่วมท�างานด้วย	เช่น	นายเล็ก	ขมิ้นเขียว	อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนศรีบุญเรือง
วิทยาคาร	 (2557-2561)	 คุณครูวิลาสินี 	 พลพวก	 คุณครูอ ้อทิพย ์ 	 พูลนาก	 
คุณครูวงเดือน	กุดทิง	เป็นต้น	จากนั้นเป็นต้นมา	ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและประทับใจทุกครั้งที่เข้าไป
ในห้องชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้เห็นพระรูปของพระองค์ท่าน	และภูมิใจตลอดเวลา	
ที่มีเจ้าหญิงมามอบสิ่งดีๆ	 และคอยช่วยเหลือคนไทยทุกคน	 ทรงเล็งเห็นว่ายาเสพติดที่ม ี
ในปัจจุบันมากเกินไป	 และคนที่ติดยาเสพติดนั้นก็มาก	 จึงท�าให้พระองค์ด�าริโครงการนี้ขึ้นมา
เพ่ือปกป้องชาวไทย	 จนข้าพเจ้าได้เร่ิมมาท�างานสภานักเรียนในปีพ.ศ	 2562	 ได้รับต�าแหน่ง
เลขานุการสภานักเรียน	 มีหน้าที่ประสานงานระหว่างสภานักเรียนและกรรมการชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 อยู่ตลอดเวลา	 ในการท�างานแต่ละคร้ัง	 ข้าพเจ้าได้เก็บเก่ียว
ประสบการณ์	 และได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้ให้ค�าปรึกษาเรื่องรักในวัยเรียน	 และการรู้จัก
ดูแลตนเอง	 ตลอดจนให้ค�าปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิต	 ตามแนวทางพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 
และตามหนังสือการให้ค�าปรึกษาจากกรมสุขภาพจิต	 การท�างานที่เพียบพร้อมไปด้วย
ความสุข	 ความสนุกสนาน	 บางครั้งก็มีความทุกข์ปะปนมาด้วย	 แต่เมื่อเห็นพระรูปของ
พระองค์	ข้าพเจ้าก็มีแรงที่จะสู้ต่อในอนาคต	จนในปีการศึกษา	2561	ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้เป็นอาสาสมัครศูนย์
เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และผู ้ให้ค�าปรึกษาด้านการเรียนปัญหาความรัก 
ในวัยเรียน	 โดยข้าพเจ้าจะคอยแนะน�าและให้ค�าปรึกษาผู้ท่ีมาขอค�าปรึกษาตลอดว่า	
“ความรักไม่ใช่สิ่งที่จะไปยึดเหนี่ยว	 แต่ความรักคือสิ่งเดียวท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้”	
การที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือหรือให้ค�าปรึกษากับบุคคลเหล่านั้นคอยปลอบใจและให้ก�าลังใจ 
คนที่มาขอค�าปรึกษาเรื่องต่างๆ	ในชีวิต	ท�าให้ข้าพเจ้ามีความสุข	ท�าให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีกับคืนมา
		 TO	 BE	NUMBER	ONE	 คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้า	 จากเด็ก 
ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ	เป็นนักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นๆ	นอกจากการเรียนของตัวเอง	
จนข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่มีความเจริญ	 มีคุณภาพและมีการอบรมบ่มเพาะ
นิสัยนักเรียน	จากไม่รู้เรื่องอะไรท�าให้ได้รับความรู้ความไว้วางใจจากคณะครู	และผู้บริหาร
ให้ได้รับต�าแหน่งต่างๆ	 แม้ข้าพเจ้าจะจบการศึกษาจากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร	 
แต่ด้วยความผูกพัน	 ท�าให้ข้าพเจ้าคอยช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ	 ของโรงเรียนของชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โครงการน้ียังท�าให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกให้คนอื่นๆ	 ได้เห็น 
เป็นประจักษ์	 เช่น	 โครงการใครติดยายกมือขึ้น	 กิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	
เป็นต้น	จนท�าให้แต่ละคนได้เสนอความคิดเห็นของตนเอง	
	 ตลอดระยะเวลากว่า	18	ปี	ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 มาช่วยเหลือเด็ก	 เยาวชน	
นักเรียน	 นักศึกษา	 และบุคคลทั่วไป	 ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ	 ท�าให้รู้จักตนเอง	 ท�าให้ได้รู้ถูกผิด	 
ให้ความรักความอบอุ่นกับผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิก	 ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า	 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม 
พระปณิธานของพระองค์ท่าน	ตามค�าขวัญของโครงการที่ว่า	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
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ผู้เขียน
นายธีรศักดิ์ วงษ ์จันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

  สิบแปดปีทูบีนัมเบอร์วัน   เพื่อป้องกันและแก้ไขในปัญหา
 เราภูมิใจเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา         สร้างสังคมให้ก้าวหน้าด้วยกิจกรรม
	 กล่าวถึง	 TO	BE	NUMBER	ONE	ส่วนมากคนไทยทั้งประเทศจะรู้จักโครงการนี้	
เพราะเป็นโครงการในพระด�าริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
พระธิดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร 
กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ได้ทรงก่อตั้ง
โครงการน้ีข้ึนในปีพุทธศักราช	 2545	 จนปัจจุบันอายุครบ	 18	 ปี	 โดยด�าเนินการภายใต้
แนวคิด	 “ปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	 พัฒนา	 EO”	 เช่น	 กิจกรรมการประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	(TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL)	การประกวด	
TO	BE	NUMBER	ONE	TEEN	DANCERCISE	ค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
สู่ความเป็นหนึ่ง	 เป็นต้น	 การเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจตามสถานที่ต่างๆ	 เช่น	 โรงเรียน	
สถาบันอาชีวศึกษา	มหาวิทยาลัย	สถานพินิจฯ	 เรือนจ�าและทัณฑสถาน	 เป็นต้น	ตลอดระยะ
เวลา	18	ปี ที่พระองค์ท่านทรงทุ่มเทพระวรกายให้กับโครงการที่พระองค์ตั้งขึ้นมา	 เพื่อให้
เด็กเยาวชน	 และบุคคลทั่วไปให้ห่างไกลยาเสพติด	 พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นว่ายาเสพติดที่มี
ในปัจจุบันมีมากเกินไป	 และคนที่ติดยาเสพติดนี้ก็มาก	 จึงท�าให้พระองค์ท่านด�าริโครงการนี้
ขึ้นมาเพื่อปกป้องชาวไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติด	พิษร้ายท�าลายประเทศชาติ	
	 ถ้าถามผมว่าโครงการดีที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อยาวชน	คงหนีไม่พ้นโครงการ	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	“ผมได้เป็นรองนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด เพราะ TO BE NUMBER ONE” หลังจากที่ได้เป็นสมาชิกในชมรมเมื่อปี	2561	
เข้ามาเรียนปี	 1	 หากจะว่าไปผมก็เหมือนกับต้นกล้าที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 พร้อมที่จะ 
ผลิดอกออกผลได้เสมอ
	 เมื่อเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ปีการศึกษา	 2561	 ผมได้รับ
โอกาสจากนายกองค์การนักศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ได้แนะน�าผมให้รู้จักกับชมรม	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทางคณะท�างานชมรมได้ให้ผมไปช่วยงานฝ่ายสอดส่องดูแล	 
ดังนั้นผมตั้งใจอยากสนองพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิวัฒนาพรรณวดี	
ดังค�าขวัญที่ว่า	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	ซึ่งความหมายคือ	การเป็นหนึ่ง	ทุกคนเป็นได้	
เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง	 หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบสนใจและมีความถนัด	
สามารถฝึกฝนและท�าจนเป็นผลส�าเร็จได้	ท�าแล้วมีความสุข	มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ	
ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดในประเทศมากขึ้น	ส่งผลต่อสถาบันต่างๆ	และ
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การพัฒนาประเทศในทุกๆ	ด้าน	โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติด
ยาเสพติดสูง	เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ	แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่
ดีพอ	รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ	หากผมเองไม่ได้รู้จักชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	ก็ไม่มีวันนี้	ดังนั้นเมื่อผมได้อยู่ในหน้าที่ฝ่ายสอดส่องดูแลแล้ว	สิ่งที่ผม
อยากจะเป็นแบบอย่างและบอกให้ทุกคนได้รู้ถึงว่าสิ่งดีๆ	 ยังมีอีกมากมาย	 อย่าหลงค�าคน
ง่ายๆ	 อีกประเด็นที่ส�าคัญคือเพื่อน	 ถ้าหากเรารักเพ่ือนก็แนะน�าเพ่ือนไปในทางท่ีดี	 
หันมาท�ากิจกรรมสร้างสรรค์	ท�ากิจกรรมที่ตนเองสนใจ	ชื่นชอบและให้ก�าลังใจเพื่อนอยู่เสมอ	
แต่ปัญหาเหล่านี้ท�ายังไงจะท�าให้เพื่อนๆ	ยอมรับกับสิ่งที่เผชิญอยู่	ก็ต้องแนะน�าเพื่อนให้มา
ปรึกษาที่ศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เพ่ือพัฒนาให้เพ่ือนๆ	 ให้มีคุณภาพและ 
ความสุขมากยิ่งขึ้น	 โดยภายใต้	 “ปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	พัฒนา	 EQ”	แสดงถึงเรา 
ไม่ทอดทิ้งเพื่อนเลย
	 ผมเองเช่ือเสมอว่า	 แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดเหล่าน้ีแก้ได้ไม่ยาก	 ต้องเริ่มจาก
ตัวเราก่อนเพื่อจะเปลี่ยนแปลงคนรอบข้าง	 แล้วสังคมเราจะน่าอยู่ย่ิงขึ้น	 ส่ิงแรกที่เราควรท�า
คือการเสียสละเพื่อส่วนรวม	สิ่งที่ได้จะได้มากกว่านั้น	ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพ	ครอบครัว	เพื่อน	
สังคม	 ซึ่งมิตรภาพไมใช่สิ่งที่ได้ง่ายๆ	 แต่เป็นเรื่องไม่ยากท่ีเราจะพบเห็นการรักและความผูกพัน 
ดังนั้น	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ท�างานเป็นกลุ่ม	ผูกพัน	สามัคคี
ไม่มีใครเอาเปรียบกัน	สิ่งที่แสดงออกมาในเรื่องนี้	จะท�าให้สังคมเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น	เมื่อผมได้ท�า
แบบนี้มาเรื่อยๆ	 ผมก็ได้ถูกยกตัวอย่างในด้านการเป็นแบบอย่างในการไม่ยุ ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด	 แต่ผมไม่หลงประเด็นที่จะติดแค่ตัวอย่าง	 ผมสนใจประเด็นท่ีอยากท�าให้ 
เพ่ือนรอบข้างเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดได้อย่างไร	 ผมก็ชวนเพื่อนๆ	 มาท�ากิจกรรมร่วมกัน	
เช่น	การท�าบุญตักบาตร	การท�ากิจกรรมเพื่อชุมชน	ที่ทางชมรมและมหาวิทยาลัยได้ร่วมกัน
จัดท�าโครงการขึ้น	ผลตอบรับเพื่อนผมได้อยู่กับสิ่งดีๆ	มากขึ้น	 เมื่อพาเพื่อนออกจากยาเสพติดได้	
เราก็มีความส�าเร็จเกิดขึ้น	 เราก็เหมือนเฟืองเล็กๆ	 ของรถ	 เหมือนการขับเคลื่อนพระปณิธาน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ได้ส�าเร็จ
	 เมื่อสร้างความส�าเร็จแล้วมองกลับไปข้างหลัง	ท�าให้เห็นข้อดีของโครงการ	TO	BE	
NUMBER	 ONE	 เป็นโครงการที่มอบสิ่งดีๆ	 ให้กับเด็กและเยาวชน	 ทั้งในแง่ข้อคิด
ประสบการณ์ท่ีหาซื้อไม่ได้	 อีกท้ังความรู้ในการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งยาเสพติด	 ซึ่งโครงการนี้
เป็นโครงการที่มีประโยชน์หลายๆ	อย่าง	และท�าให้ตัวผมเองได้เห็นความส�าคัญในการเป็น
เยาวชนที่เก่ง	ดี	มีสุข	รวมถึงประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมน�าไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน	อีกทั้งชมรมนี้ยังมีไอดอลที่เป็นต้นแบบในเรื่องต่างๆ	 ถึงตอนแรกผมไม่ค่อยเข้าใจ
ในบทบาทนี้	 แต่ผมก็พยายามเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและต่อยอดในการด�าเนินชีวิตใน 
รั้วมหาวิทยาลัย	อีกทั้งยังชวนเพื่อนรอบข้างมาเป็นส่วนหนึ่งของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ที่อยากจะให้สังคมรอบข้างเป็นสังคมท่ีมีเยาวชนที่เก่ง	 ดี	 และมีความสุขไปด้วยกัน	 ท�าให้
สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น	พอผมขึ้นปี	2	ผมได้รับต�าแหน่งกรรมการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ฝ่ายคอมพิวเตอร์	 และได้รับต�าแหน่งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาภาคปกติ	 ประจ�าปี 
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การศึกษา	 2562	 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์	 ได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีและสื่อในการจัดกิจกรรม 
อีกทั้งยังมีผู้สนใจในฝ่ายผมมากอีกด้วย	จากประสบการณ์ปี	1	ท�าให้เรียนรู้จากการท�ากิจกรรม
ที่สร้างสรรค์	 ค้นพบตัวเอง	 ท�าสิ่งที่ชอบ	 เป็นคนดีของสังคมมากยิ่งข้ึน	 ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	โดยผมเองได้มองจุดเด่นของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ส�าหรับผม
คือ	 ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนท�าในสิ่งที่ตนเองช่ืนชอบ	 เปิดใจให้คนรุ่นใหม่	 วัยไหน 
ก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้	 และท่ีส�าคัญคือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดรวมถึงการให้
ความรู้ในภัยยาเสพติด	วัยรุ่นสามารถกลับตัว	เปลี่ยนใจ	ห่างไกลยาเสพติด	ด้วยความมุ่งมั่น	
ตั้งใจของผมท�าให้ผมได้รับโอกาสมากขึ้น	 ด้วยผลของกิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
ท�าให้ผมได้เป็นตัวแทนหนึ่งในสิบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 ร่วมต้อนรับ	 
พลเอกดาว์พงษ์	 รัตนสุวรรณ	 องคมนตรี	 ตรวจเยี่ยมและติดตามการด�าเนินงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 
ที่ทรงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น	 และยกระดับคุณภาพการศึกษา	 เพื่อความมั่นคง
ของประทศ	 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการด�าเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร	์
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราโชบายฯ	 และเป็นหนึ่งในสิบของตัวแทนมหาวิทยาลัย	 
รวมถึงได้เป็นตัวแทนนักศึกษาหนึ่งในยี่สิบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 
ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี	 
กรมพระศรีสวางควัฒน	วรขัตติยราชนารี	ณ	หอประชุม	 60	พรรษามหาวิชราลงกรณ์	 ถ้าไม่มี
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	วันนี้ผมจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้	เมื่อมีโครงการที่ดีแบบนี้แล้ว	
ความคาดหวังของผมคืออยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีสารเสพติด	และหวังว่า
เด็กและเยาวชนจะเป็นคนก่ง	 คนดีของประเทศ	 และท�าให้สังคมได้มีความสุขมากยิ่งข้ึน	
บนพื้นฐาน	 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 ด้วย	 2	ปีที่ผมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ	 TO	BE	 
NUMBER	ONE	 นี้	 ท�าให้ได้เห็นศักยภาพตนเองในเรื่องเวลา	 การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
อย่างปลอดภัย	 การคบเพื่อน	 การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขทุกเวลา	 วันนี้เป็น 
คนเก่ง	คนดี	และมีความสุขไดก้็ผลของกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	รวมไปถึงการได้รับ
โอกาสจากผู้ใหญ่หลายหน่วยงานเข้ามาติดต่อให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เร่ือง 
ยาเสพติด	 ท�ากิจกรรมสันทนาการเพื่อสังคม	 คลายความเครียดให้กับผู้สูงอายุ	 และเมื่อได้
รับโอกาสผมจึงอยากบอกกับเด็กและเยาวชนที่ยังหลงผิดได้กลับตัว	กลับใจ	 เป็นคนดีของพ่อแม่	
ของสังคม	 และเป็นคนเก่งของประเทศชาติ	 ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน	มีความ
น่าสนใจ	ท�าให้ยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดอย่างแน่นอน	ฉะนั้นแล้วโครงการที่มีประโยชน์
คงหลีกหนีไม่พ้นโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE
	 ด้วยผลของกิจกรรมจากโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ขณะนี้ผมก�าลังศึกษา
อยู่ชั้นปีที่	3	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	ได้รับโอกาส 
ให้ด�ารงต�าแหน่งรองนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ	 ประจ�าปีการศึกษา	 2563	 ในเรื่อง
ฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุ	 ซึ่งได้รับต�าแหน่งนี้ก็เป็นเพราะนายกองค์การนักศึกษา	 
ได้เล็งเห็นศักยภาพในตัวผมจากการด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแล	และ
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เห็นศักยภาพในตัวผมในเร่ืองสื่อเทคโนโลยีดิจิตอล	 จึงเชิญผมให้ไปรับต�าแหน่งรองนายก
องค์การนักศึกษาภาคปกติ	ทุกวันนี้ผมยังคิดถึงโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	อยู่เสมอ	
ไม่ว่าจะเป็นการไปประกวดที่จังหวัดขอนแก่น	 จัดกิจกรรมขยายผลโครงการเป็นหนึ่ง	 
โดยไม่พึ่งยาเสพติด	แต่ทุกวันนี้อยากจัดค่าย	อยากท�ากิจกรรม	แต่ด้วยทุกวันนี้สถานการณ์ 
ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเลย	 ด้วย	 Covid-19	 มาท�าให้พวกเราต้องซบเซาลงไปมาก	 แต่พวกเรา 
ก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค	ซึ่งโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นโครงการที่รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดอยู่แล้ว	ท�าให้มีผู้คนสนใจจ�านวนมาก	อยากเข้าร่วม	แม้กระทั่งการประกวด	TO	BE	
NUMBER	ONE	 IDOL	นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	
หอประชุมไม่มีพ้ืนท่ีส�าหรับคนท่ีมาช้าเลย	 แล้วผมเองในนามรองนายกองค์การนักศึกษา
เปี่ยมด้วยความสุข	 เห็นเสียงหัวเราะ	 รอยยิ้ม	 มิตรภาพของผู้ประกวด	 ผู้เข้าร่วมงาน	 
เจ้าหน้าที่	 คณาจารย์	 ท�าให้พวกเราได้รับสิ่งที่วัดค่าและประเมินไม่ได้	 ปีนี้ครบรอบ	 18	 ปี	
TO	BE	NUMBER	ONE	ผมก็อยากให้ประเทศไทย	สังคมรอบข้างมีเด็กและเยาวชนที่เก่ง	ดี
และมีความสุขหมือนกับผมทุกวันนี้	ที่ได้รับโอกาสดีๆ	จากโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
เมื่อต้นกล้าท่ีหล่อหลอม	 เอาใจใส่	 ให้การดูแล	 ถึงแม้ต้นกล้าเหล่านั้นจะเติบโตด้วยอากาศ 
ที่ไม่เหมือนกัน	 แต่ต้นกล้าเหล่านั้นย่อมสามารถฝ่าฟันผ่านอุปสรรค	 ทั้งในเรื่องสภาพอากาศ	
ดิน	น�้า	แมลงที่อยู่รอบข้าง	แต่ก็เจริญเติบโตให้ได้	ดังนั้นเมื่อเราท�าในสิ่งที่ดี	มันคงไม่ยากเกิน	
จะเดินไปจุดนั้น	ผมเพิ่งได้เป็นสมาชิกตอนที่เข้ามาปี	1	ตอนนี้อยู่ปี	3	แล้ว	ก็ได้รับโอกาสดีๆ	
มาโดยตลอด	อยากเป็นคนที่จดจ�า	และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม	จากคนที่ไม่กล้าแสดงออก	
พูดไม่ค่อยเก่ง	ศักยภาพไม่เท่าคนอื่น	ด้วยประสบการณ์จากโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ท�าให้ผมได้ค้นพบตัวเองและท�าในสิ่งท่ีชอบ	 เปลี่ยนเป็นคนใหม่	 ปรับปรุงตนเองจากผู้ตาม
เป็นผู้น�าโดยสิ้นเชิง	เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดแล้วน�ามาปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น
	 สุดท้ายนี้	ผมอยากจะบอกว่า	ตัวเราเองนี้มีดีไม่แพ้ใคร	ถ้าตั้งใจและลงมือท�า	มั่นใจว่า 
ต้นกล้าเล็กๆ	นี้จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้	และเติบโตให้ร่มเงาและเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพ
และเติบใหญ่เป็นต้นไม้ที่ดี	มีประโยชน์ส�าหรับผู้ที่อยู่รอบข้างเสมอ	แม้เราจะเคยหลงผิดมาแล้ว	
ความผิดล้วนเป็นสิ่งที่ย�้าเตือนเราเสมอว่าอย่าท�าอีก	สิ่งที่ดียังรอเราอยู่รอบด้าน	หยิบมาใช้ให้ถูก
จะได้เป็นอาวุธในการด�าเนินชีวิตในภายหน้า	ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ผมจะออกไปใช้ชีวิตในแบบ
ที่ผมอยากให้เป็น	เพราะมี	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้ผมได้มีวันนี้

 18 ปี TO BE NUMBER ONE	 ได้ผลักดันเยาวชนทุกพื้นที่
 ปรับทุกข์ให้สบายใจเถิดคนดี	 เพราะเรามีศูนย์เพื่อนใจคอยรับฟัง
 สร้างสุขได้เป็นที่ปรารถนา	 ไอ้พวกยาเสพติดจะหมดหวัง
 แก้ปัญหายกมือขึ้นเต็มพลัง	 เพื่อปลูกฝังเยาวชนเป็นคนดี
 พัฒนาตนเองให้เก่งแน่	 ไม่ยอมแพ้สิ่งเสพติดของเหล่านี้
 EQ	นั้นน�าพาค่าชีวี	 สร้างศักดิศ์รีชาวทูบีนัมเบอร์วัน



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

135

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

ประเภทแกนน�สมาชิก TO BE NUMBER ONE
 และประชาชนทั่วไป

นายอานันต์ ชาญเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  18 ปี TO BE NUMBER ONE  ร่วมสร้างสรรค์เยาวชนไทยให้ก้าวหน้า 
 เป็นหนึ่งได้โดยพวกเราไม่พึ่งยา แก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไป 
	 หลายครั้งที่ความฝันและโอกาสลอยอยู่รอบๆ	 ตัวเรา	 แต่บางคร้ังเราก็ไม่สามารถ
คว้าเอาไว้ได้	 เมื่อใดที่ได้รับโอกาสจากสิ่งต่างๆ	 ท่ีเข้ามาในชีวิต	 เราจึงต้องท�าโอกาสนั้นให้
คุ้มค่ามากที่สุด	ให้สมกับที่เราได้รับโอกาสนั้นมา	และ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้ให้โอกาส
ใครหลายคน	ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับโอกาสดีๆ	จาก	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ย้อนกลับไปเมื่อ	 9	 ปีก่อน	 เมื่อปีพุทธศักราช	 2555	 ผมก�าลังศึกษาอยู ่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ผมได้รับโอกาสจากคุณครูที่ปรึกษาชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
แนะน�าให้ผมได้รู้จักกับโครงการขับเคล่ือนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
หรือที่เรารู้จักกันในนาม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยให้เยาวชน
เป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันให้ยาเสพติดหมดไปจากสังคมไทย	 ได้ท�ากิจกรรมที่หลากหลาย	
แสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม	 ดังความตอนหนึ่งในบทเพลงเก่งและดีที่ว ่า	 
“…เราจะใฝ่เรียนให้รู้ ค้นให้เจอให้เข้าใจ อะไรที่ใช่เรา หากว่าเราเลือกแล้วก็มั่นใจ  
ไม่หวั่นไหว สิ่งหนึ่งที่รู ้เรานั้นภูมิใจ ว่าตัวเราเองมีดี ไม่แพ้ใครๆ จะไปยากอะไร  
ถ้าตั้งใจจริง อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น…”
	 ในปีพุทธศักราช	2553	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนหนองบัว	ครั้งเมื่อผมก�าลังศึกษา 
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 ผมได้เฝ้ารับเสด็จแถวหน้าสุด	 เป็นคร้ังแรกในชีวิตที่ผมได้เห็น 
ทูลกระหม่อมฯ	อย่างใกล้ชิด	ในตอนนั้นผมก็ไม่ได้รู้จักว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	คืออะไร	
และเขาท�าอะไรกัน	 รู้เพียงว่าต้องไปรอรับเสด็จทูลกระหม่อมฯ	 เท่านั้น	 แต่การท�างานบน
เส้นทาง	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 อย่างจริงจังของผม	 เริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช	 2555	 
หลังจากที่คุณครูที่ปรึกษาชมรมฯ	 ได้มาชักชวนผมไปท�างานในชมรมฯ	 ด้วย	 ได้เรียนรู้ 
การท�างานกระบวนการเกี่ยวกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	และในปีการศึกษานั้นผมได้เป็น
ตัวแทนในการน�าเสนอผลการด�าเนินงานฯ	ของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียน
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หนองบัว	ระดับภาคเหนือ	การด�าเนินงานในครั้งนั้น	พวกเราร่วมมือกันอย่างเต็มที่ทุกฝ่าย
ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย	 จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ	 ในกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเงินมาได้ส�าเร็จ	ถือเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนรวมถึงตัวผมเอง	สามารถก้าวผ่านมาได้	
อย่างภาคภูมิใจในครั้งนั้น
	 การท�างานในช่วงการเรียนมัธยมของผมเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์	ท�าให้ได้
เรียนรู้การท�างานกับคนหมู่มาก	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่เราต้องพบเจอในสังคมเมื่อเราอายุมากขึ้น	
และนอกจากประสบการณ์ในการท�างานแล้วก็คงเป็นมิตรภาพท่ีดีท่ีเรามีให้แก่กันของพวกเรา
ชาว	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่กัน	 แม้ว่าเราจะเจอกัน 
ครั้งแรกหรือหลายครั้งแล้วก็ตาม	 ผมเช่ือว่าเป็นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง 
ที่เราจะพบเจอได้จากที่อื่นๆ	
	 เมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา	 การเดินตามหาความเป็นตัวเองบน 
เส้นทางความฝันของวัยหนุ่มสาวก็เริ่มต้นข้ึนอีกคร้ัง	 ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปท�าหน้าที่
ของตนเอง	บางคนก็เลือกที่จะท�างาน	บางคนก็เลือกที่จะมีครอบครัว	ส่วนตัวผมนั้นเลือกที่
จะเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัย	 ซึ่งแน่นอนผมแบกรับความหวังของครอบครัวมาเต็มกระเป๋า	
ในปีพุทธศักราช	 2558	 ผมเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	เมื่อถึงวันสอบคัดเลือก	ในช่วงเช้าจะเป็นการสอบข้อเขียน
และในช่วงบ่ายผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านจะได้เข้าสอบสัมภาษณ์	 ผมสอบข้อเขียนในช่วงเช้า
ผ่านและรอสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่าย	 ระหว่างต่อคิวสอบสัมภาษณ์นั้น	 ผมมองไปรอบๆ	 
มีแต่เพื่อนที่เก่งๆ	 แฟ้มสะสมผลงานของพวกเขาหนามาก	ผมก้มลงมองแฟ้มฯ	 ของตัวเอง	
เป็นแค่แฟ้มบางๆ	 แต่ผมเชื่อมั่นในตัวเองว่าต้องสู้คนอื่นได้	 แล้วก็ถึงคิวผมสอบสัมภาษณ์	
ผมนั่งเก้าอี้ประจันหน้ากับอาจารย์ท่านหนึ่ง	แล้วขออนุญาตวางแฟ้มสะสมผลงานของผมที่
ด้านในนั้นมีผลงานเกี่ยวกับการท�างาน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในช่วงมัธยมของผมอยู่
มากมาย	แล้วอาจารย์ก็ได้ถามค�าถามแรกกับผมว่า	“ท�ำงำน TO BE NUMBER ONE แล้ว
ได้อะไร ?”	 ผมก็ได้แต่ตอบไปว่า	 “ถ้ำผมตอบว่ำได้ท�ำให้เด็กๆ และเยำวชนคนรุ่นใหม่  
ห่ำงไกลจำกยำเสพติด มันก็คงเป็นค�ำตอบที่ดูเวอร์จนเกินไป ผมขอตอบว่ำได้ควำมสุขครับ 
เป็นควำมสุขทำงใจที่ได้ท�ำ ที่หำจำกที่อื่นไม่ได้ ผมรู้แค่ว่ำผมท�ำแล้วมีควำมสุข มีรอยยิ้ม  
แค่นั้นครับ”	 ค�าตอบของผมในวันนั้นผมจ�าได้อย่างดี	 เพราะเป็นค�าตอบที่ตอบออกมาจาก
ใจของผมจริงๆ	 และประโยคสุดท้ายในการสัมภาษณ์ครั้งนั้น	 อาจารย์พูดกับผมว่า	
“อำจำรย์ชอบนะเด็กทูบีฯ ควำมสำมำรถเยอะดี อำจำรย์รับเธอแล้วนะ อำจำรย์เขียนชื่อ
เธอไว้แล้ว”	 ความรู้สึกในตอนนั้นดีใจมากๆ	 แม้ใจหนึ่งจะกลัวอาจารย์ท่านไม่ได้พูดจริง	 
แต่พยายามไม่คิดอะไร	
	 วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อก็มาถึง	 ผมลองคิดเล่นๆ	 ว่าถ้า
ไม่ติดที่นี่เราจะไปสอบที่ไหนอีกดี	 แล้วที่นั่นจะดีไหม	 จะถูกใจเราหรือเปล่า	 พอถึงเวลา
ประกาศ	อาจารย์ที่สัมภาษณ์ผมที่ท่านบอกว่า	ท่านรับผมแล้ว	ท่านพูดความจริง	ผมได้เข้า
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ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์	สาขาวิชาภาษาไทย	จากความฝันก็กลายเป็นความจริง	ครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่ผม
เชื่อว่า	 TO	BE	NUMBER	ONE	น�าโอกาสดีๆ	มาให้ในชีวิตอีกครั้ง	 เมื่อผมได้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้ว	ผมก็ไม่ได้ทิ้งการท�างาน	TO	BE	NUMBER	ONE	แม้มหาวิทยาลัย
ที่ผมเรียนอยู่จะไม่มีชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	แต่เมื่อผมได้มีโอกาสกลับบ้านที่จังหวัด
นครสวรรค์	 ก็ได้ไปท�างานที่ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนหนองบัว	 อยู่บ่อยๆ	 
ซึ่งเป็นชมรมฯ	 ที่ผมได้ท�ามาตลอดในช่วงที่เรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ผมไม่เคยทอดทิ้ง	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เหมือนที่	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ให้โอกาสดีๆ	 กับตัวผมเอง 
มาตลอด
	 เรื่องราวชีวิตของผมก็เดินทางมาถึงในวัยนักศึกษาชั้นปีที่	4	ในปีพุทธศักราช	2561	
ที่ต้องออกฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริงภายนอกมหาวิทยาลัย	 ความคิดของผมในตอนนั้น
ผมเชื่อว่าการได้ท�างานในสิ่งที่เราถนัดและใช้เวลาอยู่กับมันมาเป็นเวลานานหลายปีนั้น	
เป็นสิ่งที่เราท�าแล้วมีความสุขท่ีสุด	 และผมก็ไม่พลาดที่จะส่งหนังสือติดต่อขอเข้าฝึก
ประสบการณ์ไปที่ส�านักงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	กรมสุขภาพจิต	กระทรวง
สาธารณสุข	 เป็นท่ีแรก	 หลังจากที่ส่งหนังสือไปแล้วในใจคิดว่าคงไม่ได้แน่ๆ	 เพราะไม่เคย
เห็นมีใครได้เข้าไปฝึกประสบการณ์ที่นั่น	 แล้ววันหนึ่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น	 ผมรีบกดรับสาย
อย่างรวดเร็ว	 เป็นเสียงจากอาจารย์ที่คณะโทรมาบอกว่ามีหนังสือตอบกลับมาที่คณะว่า
ทางส�านักงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้ผมเข้าฝึกประสบการณ์ที่นั่นได้	ผมรู้สึก
ดีใจอย่างบอกไม่ถูก	 และครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้ง	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ก็ให้โอกาสแก่ผม 
อีกครั้ง
	 เช้าวันแรกของการฝึกประสบการณ์	ผมตื่นแต่เช้ามืดเก็บที่นอน	อาบน�้า	ล้างหน้า	
แปรงฟัน	 แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา	 เดินจากหอพักมาที่ป้ายรถเมล์ขึ้นรถกระป๊อจากซอย
จรัญสนิทวงศ์	57	มาลงที่ซอยจรัญสนิทวงศ์	68	จากนั้นขึ้นรถเมล์สาย	18	ลงสถานีรถไฟฟ้า
วงศ์สว่าง	 ข้ึนรถไฟฟ้าจากสถานีวงศ์สว่างมาลงที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข	 เป็นการเดิน
ทางที่หลายต่อมากๆ	ในวันนั้น	เป็นเหมือนดั่งฉากหนึ่งในละครหลังข่าว	ที่วัยรุ่นคนหนึ่งเดิน
ทางมาในเมืองกรุงอันแสนวุ่นวาย	 เพ่ือไปท�างานในตอนเช้า	 เมื่อถึงหน้าทางเข้ากระทรวง
สาธารณสุข	ผมได้เจอกับพี่คนหนึ่งซึ่งผมรู้จักในตอนที่ผมท�างานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
โรงเรียนหนองบัว	 ในช่วงท่ีเรียนมัธยม	 เธอมีช่ือว่า	 “พี่ดำว”	 พ่ีเลี้ยงของผมในการฝึก
ประสบการณ์ในครั้งนี้	เธอดูแลผมดีมากๆ	เสมือนพี่สาวแท้ๆ	ของผมเลยก็ว่าได้	และเรื่องราว
ในวัยฝึกประสบการณ์ของผมก็เริ่มขึ้น	วันแรกที่ไปถึงส�านักงานโครงการฯ	ผมได้แต่นั่งนิ่งๆ	
เกร็งๆ	 เพราะยังไม่รู้จักกับใครเลย	 ไม่ค่อยพูดค่อยจากับใคร	 มันดูไม่เป็นตัวผมสักเท่าไร	 
พี่ๆ	 ในส�านักงานโครงการฯ	 ก็ชวนคุย	 ท�าให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นทุกวัน	 ชวนผมไปทานข้าว
ด้วยในตอนเช้า	ชวนไปเดินตลาดในตอนกลางวัน	ผมใช้เวลาในการปรับตัวกับที่นั่นไม่นานนัก	
ผมก็เริ่มสนิทกับพี่ๆ	คนอื่นในส�านักงานโครงการฯ	ส่วนการฝึกประสบการณ์ของผม	
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เป็นการฝึกเวียนไปตามกลุ่มการท�างานต่างๆ	ทุกเดือนได้ลองท�าอะไรใหม่ๆ	ที่ไม่เคยท�า
ยากที่สุดส�าหรับผมในการฝึกประสบการณ์ในคร้ังนั้นก็คงเป็นการฝึกเขียนโครงการตามงบ
ประมาณกับพี่ไก่	ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยท�ามาก่อน	ผมใช้เวลาท�านานอยู่พอสมควร	และค่อน
ข้างเครียดกับงานชิ้นนี้	 แต่ก็ผ่านมันมาได้ด้วยดี	 กิจกรรมต่างๆ	 ที่ตัวผมเองเคยเข้าร่วม	 
ก็กลายมาเป็นทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังกับพี่ๆ	 ในช่วงระยะเวลา	3	 เดือนในการฝึกประสบการณ์
ครั้งนั้น	ผมได้เดินทางไปในหลายๆ	ที่	ซึ่งผมก็ได้เรียนรู้ว่ากว่าจะออกมาเป็นงานแต่ละงาน
มันไม่ง่ายเลย	 การท�างานของพวกพี่ๆ	 เขานั้นยากมากจริงๆ	 เช่น	 งานรับเสด็จฯ	 ตาม
โรงเรียนต่างๆ	เป็นงานที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆ	แล้ว	3	เดือนของผมก็ผ่านไปอย่าง
รวดเร็ว	 งานท่ีผมดีใจมากที่สุด	 ก็คงเป็นการที่ได้เป็นพี่เลี้ยงค่ายพัฒนาสมาชิก	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 สู่ความเป็นหน่ึง	 รุ่นท่ี	 21	 ผมได้เรียนรู้การท�างานท่ีกว้างมากยิ่งขึ้นและ
ต้องมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
		 สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ในการฝึกประสบการณ์ครั้งนั้น	ก็คงเป็นมิตรภาพดีๆ	ที่ผมได้รับ
ระหว่างการฝึกประสบการณ์	 3	 เดือนของผม	 ซึ่งเป็นเหมือนพลังบวกที่ท�าให้ตัวผมเองนั้น
ไม่รู้สึกว่าการท�างานในทุกๆ	ครั้งมันเหนื่อย	ผมได้เจอกับพี่ๆ	ที่อายุไม่ห่างกันมาก	ท�าให้ผม
รู้สึกเหมือนมีเพ่ือนมาฝึกประสบการณ์ด้วยอยู่ตลอด	 พวกพี่ๆ	 ที่นี่เขาอยู่กันเปรียบเสมือน
เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆ	 และคนส�าคัญที่ผมจะไม่พูดถึงในการถ่ายทอดเร่ืองราวดีๆ	
ครั้งนี้ไม่ได้	ก็คือป้าหม่อม	หม่อมหลวงยุพดี	ศิริวรรณ	ที่ปรึกษาโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
และเลขาธิการมูลนิธิ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และพี่เนตร	 ผอ.เนตรชนก	 บัวเล็ก	 
ผู้อ�านวยการส�านักงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ได้มอบโอกาสให้ผมได้ลองท�า
อะไรหลายๆ	 อย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อน	 ขอบคุณมากๆ	 ครับ	 ที่เอ็นดูและมอบสิ่งต่างๆ	 
เหล่านี้ให้กับผม
	 วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 ชีวิตของผมเข้าสู่ช่วงวัยท�างาน	 ผมก�าลังคิดว่าเร่ือง
ราวดีๆ	ของผมที่เปรียบเสมือนบทละครชีวิตที่มี	TO	BE	NUMBER	ONE	เข้ามาเป็นอีกหนึ่ง
บทบาทของตัวละครจะต้องไม่จบลงเพียงเท่านี้	18	ปีที่ผ่านมา	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ได้สอนและมอบโอกาสในหลายๆ	ด้านให้กับผม	และเหล่าสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
ทั่วประเทศอีกมากมาย	 ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าสิ่งที่ท�าให้พวกเรามีเส้นทางในการด�าเนิน
ชีวิตที่ดีในแบบทุกวันนี้ 	 ก็คงเป ็นเพราะพวกเรามีหัวใจแห่งความความรักที่มีต ่อ 
องค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 จึงท�าให้พวกเราชาว	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ประสบความส�าเร็จได ้
และก้าวผ่านสิ่งต่างๆ	 มากมายมาได้แบบทุกวันนี้	 พระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อเยาวชนไทย	 
อยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เดินหน้าต่อไป
ในอนาคต	ทรงมีพระเมตตาแก่พวกเราชาว	TO	BE	NUMBER	ONE	ทั่วทุกหนแห่ง	รอยยิ้ม
และพระหัตถ์ของพระองค์ท่านท่ีทรงท�ามินิฮาร์ทตอบรับเสียง	 “ทรงพระสเลนเดอร์”	 
ของพวกเราเหล่าสมาชิกโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ทุกคน	 เปรียบเสมือนพลังใจ
ส�าคัญที่ท�าให้พวกเรามีแรงในการด�าเนินโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	สืบต่อไป
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ผู้เขียน
นางสาวกาญจนา ถานทะนิโย

รองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร จังหวัดระนอง

	 หนูเป็นเด็กธรรมดาๆ	คนหนึ่งที่ถูกมองว่าเป็นเด็กเก็บกด	เป็นเด็กมีปัญหา	เป็นเด็ก
ที่ไม่กล้าเเสดงออกเลย	 จนท�าให้ค�าพูดเหล่านี้มักจะเข้ามาท�าร้ายจิตใจของหนูอยู่เสมอ	 
บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเร่ืองเล็กๆ	 เเต่ส�าหรับหนูนั้น	 มันเเทบจะเป็นเรื่องที่เข้ามาท�าให้
ทุกอย่างในชีวิตของหนูมันมืดดับสนิทไปหมดเลย	 หนูเสียใจมากๆ	 ที่หนูไม่ได้เก่ง	 ดี	 
กล้าเเสดงออกเหมือนลูกคนอื่นๆ	 เเละท�าให้พ่อเเม่ภาคภูมิใจในตัวหนูได้เลย	 ทุกๆ	 ครั้ง 
หลังเลิกเรียนกลับบ้านมา	 หนูก็เก็บตัวอยู่เเต่ในห้องนอนเเคบๆ	 ที่รู้สึกว่ามันอึดอัดมากๆ	 
เเทบจะหายใจไม่ออก	 อ่านเเต่หนังสือ	 ท�าการบ้าน	 พอเช้าไปโรงเรียนก็เอาเเต่เรียนๆ	 
ไม่ท�าไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ	ทั้งสิ้นของโรงเรียน	อาจเป็นเพราะความไม่กล้า	กลัว	เขิน	อาย
ของหนูมากจนเกินไป	จึงท�าให้หนูเคยร้องให้	เเละคิดอยาก	“ตาย” 
	 จนวันหนึ่งหนูได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนเล็กๆ	 ประจ�าอ�าเภอ	 นั้นก็คือรั้วโรงเรียนที่
มีช่ือว่าโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร	 วันเเรกที่เดินเข้าไปก็รู้สึกตื่นเต้นเเละกลัวมากๆ	 เพราะมี
คนเยอะเเยะมากมาย	เเละก็เเอบดีใจมากๆ	เพราะจะได้เจอกับรุ่นพี่ไอดอล	ได้เจอคุณครูที่
เป็นไอดอลที่หนูเเอบปลื้มมาตอนประถม	 เพราะเขาคือคณะตลกคณะหนึ่งที่มีร้อง	 เต้น	 
เล่นตลก	 เยอะเเยะมากมาย	 ทุกๆ	 ครั้งที่เขามีงานเเสดงหนูก็จะไปอยู่ชิดติดขอบเวทีอยู่เสมอ	
หนูเเอบดูเขาอยู่ใกล้ๆ	หนูรู้สึกว่าอยากเป็นแบบนั้นบ้าง	อยากเป็นคนที่ท�าให้คนอื่นมีรอยยิ้ม	
มีเสียงหัวเราะเพราะเรา	มอบให้เขาบ้าง	ทุกๆ	ครั้งที่หนูรู้สึกเเบบนั้น	มันก็ท�าให้ภาพบนเวที
ภาพนั้นมันเป็นหนูทุกครั้ง	 เเต่มันก็เป็นได้เเค่เป็นเพียงความฝัน	 เพราะเด็กที่ชอบ 
เขินอายอย่างหนูคงท�าอะไรแบบนั้นไม่ได้เเน่ๆ	 คือก่อนหน้านี้หนูดูถูกตัวเองเเบบนี้มา 
โดยตลอด	 เเต่ไม่เคยบอกใครให้รู้เรื่องน้ีเลย	 เพราะหนูเก็บมันไว้เป็นความลับมาโดยตลอด	
วันเเรกที่ได้เข้าไปสัมผัส	 มันท�าให้หนูกล้ายิ้มให้คนอื่น	 ถึงเเม้จะไม่ได้เเสดงออกมากสักเพียงใด
ก็ตาม	 เเละวันหนึ่ง	 ในวันพฤหัสบดี	 คาบสุดท้ายของวิชาเรียน	 มีการเลือกชมรม	 มีชมรม
เยอะเเยะมากมาย	 เเต่หนูเลือกท่ีจะเปิดโอกาสให้ตัวเองสักครั้งในชีวิต	 เลือกที่จะเข้าไปอยู่
ในชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่ท่ีเรียกว่ารวมคนเก่งคนสุดยอดเลยทีเดียวก็ว่าได้	 
วันเเรกที่หนูเดินเข้าไป	 หนูไม่ได้หวังจะต้องยอดเยี่ยมเหมือนรุ่นพี่	 ขอเเค่เวลาเขาซ้อมโชว์
หนูได้ดูอยู่ใกล้ๆ	ช่วยขนของถือโน้นถือนี้ก็ดีใจเเล้ว	ค�าว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	เเปลว่า
อะไร	วันนั้นหนูก็ไม่รู้	เเค่ว่ามีคนที่เราติดตามมาตลอดอยู่ในที่เเห่งนั้น	ในใจลึกๆ	ก็คิดว่าก็คง
เหมือนชมรมทั่วไปเเหละสนุกไปวันๆ	เเต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลย	วันเเรกที่ได้เเนะน�าตัว
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หนูนั่งตัวสั่นยิ่งกว่าเจ้าเข้าอีก	 เพราะหนูกลัว	 หนูอาย	 กลัวสิ่งที่หนูต้องท�ามันออกมาไม่ด	ี
เพราะหนูไม่เคยลองท�าอะไรแบบนี้	 จนถึงคิวหนูได้เเนะน�าตัว	 ครูถามหนูว่าหนูมาจากไหน
ชื่ออะไร	ชอบท�าอะไร	หนูตอบได้เเค่ชื่อเเละโรงเรียนที่จบชั้นป.6	ส่วนชอบท�าอะไรหนูตอบ
มันไม่ได้	ทั้งๆ	ที่คนอื่นเขารู้กันหมดว่าตัวเองชอบอะไร	ไม่ว่าจะเป็นร้องเพลง	ร�า	เต้น	ต่างๆ	
นานา	 เเต่หนูกลับไม่รู้ความสามารถของตัวเอง	 เเต่ครูก็ท�าให้หนูรู้	 โดยใช้ค�าพูดที่รู้สึกว่า	
เปิดโอกาสให้เด็กคนนี้ได้รู้ตัวตนของตัวเอง	 วันนั้นมันเหมือนกับมีคนเดินเข้ามาเปิดประตู
ห้องเเคบๆ	ที่เด็กคนหนึ่งอยู่มาตลอดระยะเวลาถึง	12	ปี	 ให้รู้สึกว่ามีแสงสว่าง	รู้สึกสดชื่น	
เริ่มหายใจออก	ไม่อึดอัดเหมือนที่ผ่านมา	มันน่าทึ่งมากๆ	ส�าหรับหนู	 เพราะรู้สึกว่าเราเริ่ม
เป็นตัวของเราเองมากขึ้น	 หลังจากกลับจากโรงเรียนมาวันนั้น	 หนูก็ได้ขโมยเครื่องส�าอางเเม่	
เเล้วเข้าไปในห้องพร้อมล็อคประตู	 เเล้วมีกระจกหนึ่งบาน	 วันนั้นหนูใช้เวลาในการฝึก 
เเต่งหน้าตลกให้ตัวเอง	 เพราะอยากเป็นอยากท�าเหมือนพี่ๆ	 เขา	 พอเเต่งเสร็จรู้สึกได้ว่า 
ตัวเองเหมือนลิงน้อยเจ้าปัญญาเลยทีเดียว	 นั่งข�าตัวเองอยู่นาน	 แต่งจนไม่กล้าเดินออก 
จากห้อง	 เอาไงล่ะทีนี้ไม่อยากให้เเม่กับพ่อเห็น	 ก็เลยเอาผ้าขนหนูคลุมหัวเเล้วปีนออกทาง
หน้าต่างเพื่อไปล้างที่ถังน�้าหลังบ้าน	 หนูดูมีพิรุธมากจนเเม่จับได้	 ทุกคนก็เลยหัวเราะ	 
มีรอยยิ้ม	 มันท�าให้หนูรู้สึกว่า	 หรือว่าความฝันของเราก�าลังจะเป็นจริงเหมือนที่เราเคย
อยากจะเป็นผู้สร้างรอยย้ิมเเละเสียงหัวเราะให้กับคนอื่น	 หลังจากวันนั้นหนูก็ได้ท�ากิจกรรม
ของชมรมเยอะเเยะมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน	 ครูพาเรา
ไปทุกกิจกรรม	 ท�าให้เราชินขึ้นเร่ือยๆ	 จนเรามีความสุขเพิ่มขึ้นมาก	 บางคนเห็นเราในวันนั้น 
ถึงกับอึ้ง	 ถึงกับตะลึงไปเลยด้วย	 เพราะก่อนหน้านี้เขามองเราอีกมุมหนึ่งอยู่	 โดยที่ไม่เคยเห็น
มุมๆ	นี้ของเรา	ครูเห็นเเววว่าหนูน่าจะพูดเก่ง	ครูเลยสอนให้หนูฝึกพูด	จนท�าให้หนูได้เป็น
พิธีกรโรงเรียน	เป็นผู้น�าเสนองานต่างๆ	ที่เข้ามา	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นจุดเริ่มต้นของหนู
เข้ามาพลิกชีวิตของเด็กผู้หญิงธรรมดาๆ	คนหนึ่งให้เเข็งเเกร่ง	กล้าคิด	กล้าท�า	กล้าเเสดงออก
เพิ่มมากขึ้น	ทุกๆ	ครั้งที่	TO	BE	NUMBER	ONE	มีกิจกรรมที่ต้องนอนโรงเรียน	จะมีครูสองท่าน
ที่เป็นทุกอย่างให้กับพวกเรา	 เหมือนเเม่ที่ดูเเลลูกๆ	 อย่างใกล้ชิด	 เหมือนพ่อท่ียอมเหนื่อย
เพื่อท�าทุกๆ	อย่างให้ลูกมีเหมือนคนอื่น	เหมือนพนักงานขับรถเวลาพาลูกไปเที่ยวไปเรียนรู้
ไปเเสดงนอกบ้าน	 เหมือนพนักงานประปาที่ต้องต่ืนมาในเวลาตีส่ีเพ่ือปั้มน�้าให้ลูกได้อาบ
อย่างเต็มที่เเละเพียงพอ	 เหมือนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิมิภาคที่ดูเเลเรื่องไฟไม่ให้ลูกกลัวความมืด	
เหมือนกับหมอที่คอยดูเเลเวลาลูกป่วยไม่สบาย	 เป็นเหมือนเชฟที่ท�าอาหารให้ลูกๆ	 กิน
อย่างอร่อย	ถึงเเม้ตัวเองมักจะได้ทานหลังลูกๆ	ก็ตาม	ทุกๆ	อย่างมันท�าให้เรารู้สึกประทับใจ
กับสิ่งที่ครูมอบให้	 บางคนอาจจะมองข้ามเรื่องเล็กๆ	 เเต่ครูท้ังสองท่านสอนให้เราใส่ใจ 
ตั้งเเต่เรื่องเล็กๆ	 ถึงเรื่องใหญ่ๆ	 เรากินข้าวหม้อเดียวกัน	 นอนเหมือนกันเพราะค�าว่า
ครอบครัว	 TO	 BE	NUMBER	ONE	ท�าให้เรารักกัน	 อยู่ด้วยกัน	 ช่วยดูเเลกัน	 พี่ดูเเลน้อง	 
น้องก็เชื่อฟังพี่	 มันเหมือนสายใยๆ	 หนึ่งที่ตัดกันไม่ขาด	 ทูบีเป็นค�าที่สั้นๆ	 เเต่ล�้าค่าใน 
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ความหมายมาก	 ทูบีสร้างเด็กสร้างชาติสร้างทุกๆ	 อย่างที่มีคุณค่า	 ทูบีมักเปลี่ยนวิกฤตให้
เป็นโอกาส	 เเละมองว่าโอกาสเป็นสิ่งที่เด็กๆ	 ควรได้รับ	 ทุกๆ	 กิจกรรมที่เกิดขึ้นมันแสดง 
ให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่	 ใครจะไปคิดว่ากิจกรรมของ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จะท�าให ้
เด็กทั้งประเทศได้มารู้จักกัน	 ได้มาเจอกัน	 ได้ท�างานร่วมกัน	 ท้ังๆ	 ท่ีต่างคนต่างอยู ่ 
คนละทิศคนละทาง	 หนูในฐานะได้เป็นตัวเเทนจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 สู ่ความเป็นหนึ่ง	 รุ ่นที่	 23	 หนูรู ้สึกภูมิใจกับที่เเห่งนี้มากๆ	 
เพราะเป็นค่ายที่ไม่ได้เเค่เนื้อหาสาระอย่างเดียว	 เเต่เป็นค่ายที่สอนให้เรารักกัน	 ท�าให้เรา
รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น	ท�าให้เราเจอเพื่อนๆ	ทุกๆ	จังหวัดในประเทศไทย	ท�าให้เราได้
พัฒนาศักยภาพในรอบด้าน	ท�าให้เจอพี่ๆ	ดารา	พี่ๆ	ไอดอล	ต้นเเบบที่ดีเยอะเเยะมากมาย	
มันรู ้สึกว ่าท่ีเเห ่งนั้นมันมหัศจรรย์เเละน่าค้นหาจริงๆ	 เลย	 เเละในวันที่รับเสด็จ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ก็มีกิจกรรมโชว์ต่อหน้าพระองค์
ไม่ว่าจะเป็น	 เทควันโด	 เต้น	 บีบอย	 เเละอีกเยอะเเยะมากมาย	 เเต่หนูเลือกที่จะสมัคร 
เขียนเรียงความ	 เพื่อท่ีจะน�าความนั้นไปพูดต่อหน้าพระองค์	 วันเเรกที่เห็นคนสมัคร 
มันท�าให้หนูรู้สึกว่าคงไม่ได้เเน่ๆ	 เลย	 เพราะคนสมัครเยอะมาก	หนูก็ได้เเต่ปลอบตัวเองว่า
ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะ	 เเค่ได้เห็นหน้าพระองค์เราก็ดีใจมากเเล้ว	 ในวันนั้นหนูได้มีรายชื่อ 
ในรอบ	 12	 คนที่ติดเข้าไป	 ได้ไปซ้อมพูดให้ป้าหม่อม	 (หม่อมหลวงยุพดี	 ศิริวรรณ)	 ฟัง	 
ทุกคนทั้ง	 12	 คน	 ในวันนั้น	 ต่างตื่นเต้นเเละลุ้นกันอย่างสุดใจ	 พอได้พูดกันครบทุกคน	 
ป้าหม่อมก็จะเลือกเพียงเเค่	 4	 คนเท่านั้น	 วินาทีท่ีป้าหม่อมประกาศชื่อหนูข้ึนมา	 ท�าให้
น�้าตาหนูไหลพูดอะไรไม่ถูก	 มีเพื่อนรอบข้างคอยพูดว่าดีใจด้วยนะ	 โดยไม่มองว่าเราคือผู้ท่ี
ต้องเเข่งกัน	 มันท�าให้หนูยิ้มเเละรู้สึกมั่นใจกับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้น	 ทุกๆ	 วันในเเคมป์หลัง
จากเสร็จสิ้นกิจกรรม	หนูต้องเข้าห้องซ้อมทุกๆ	วัน	บางวันอาจจะซ้อมกับพี่ๆ	ทีมงาน	ซ้อม
กับผู้อ�านวยการบ้าง	 บางวันก็ต้องซ้อมกับป้าหม่อมโดยตรง	 จนถึงวันสุดท้ายวันที่ต้องพูด
ต่อหน้าพระองค์จริงๆ	หนูตื่นเต้นมาก	หนูรู้สึกดีใจมากๆ	ที่ตอนนั้นหนูได้พูดเเล้ว	คนที่ได้ฟัง
หนูพูดอยู่ใกล้ๆ	ก็คือ	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	หนูไม่คิดเลย
ว่าเด็กโรงเรียนเล็กๆ	 มาจากเเดนไกล	 จะได้มีโอกาสท�าในสิ่งที่ตัวเองอยากท�า	 อยากพูดใน
สิ่งที่ตัวเองอยากพูด	 วินาทีนั้นคือพูดไปน�้าตาไหลไป	 เเต่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ก็นั่งแย้มพระสรวลตลอดเวลาท่ีหนูพูด	 เมื่อหนูพูดจบพระองค์ก็ท�า 
มินิฮาร์ทให้	พร้อมกับปรบมือ	นี่คือเรื่องราวดีๆ	ที่ท�าให้หนูรู้สึกภาคภูมิใจมากๆ	การได้เข้า
มาเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน	ท�าให้หนูรู้สึกว่าหนูคือพลอย	พลอยที่ใครๆ	ก็รู้จัก	พลอยที่มี
ชีวิตชีวาอีกครั้ง	ตั้งเเต่หนูได้เข้าไปอยู่ในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	วันเเรกจนถึงวันนี้
ความรู้สึกดีๆ	 ของหนูไม่เคยจางหายไปไหนเลย	 อาจเป็นเพราะพรหมลิขิตหรือโชคชะตา 
อันนี้หนูไม่เเน่ใจว่าอะไรกันเเน่ที่ท�าให้หนูได้มาเจอสิ่งดีๆ	ที่ล�้าค่า	ที่ๆ	ท�าให้ใครหลายๆ	คน
รู้จักตัวเองเพิ่มมากขึ้น	ท�าให้เด็กติดยา	เด็กมีปัญหา	มีที่ยืนในสังคม	เป็นที่เเห่งเเรกที่เปิด
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โอกาสให้เด็กสถานพินิจฯ	 เด็กเรือนจ�า	 มีจุดยืน	 มีก�าลังใจอยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดี	 
เป็นบ้านทูบีที่ท�าให้คนท้องไม่พร้อมในวัยเรียน	 คนบ้า	 คนยากจน	 มีก�าลังใจอยากกลับมา
เรียนหนังสือ	 หนูเปรียบทูบีดั่งโดเรม่อน	 เป็นโดเรม่อนที่มีประตูวิเศษ	 คอยพาเราไปยังอีก
โลกที่กว้างๆ	ที่เราไม่เคยเจอไม่เคยไป	เป็นโดเรม่อนที่มีกระเป๋าวิเศษคอยหยิบยื่นโอกาสให้
กับหนูในทุกๆ	 เรื่อง	 ไม่ว่าเรื่องน้ันจะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาก็ตาม	 เเละที่ส�าคัญยัง 
เป็นโดเรม่อนที่รักสมาชิกทุกๆ	คน	เหมือนกับที่เขาได้รักโนบิตะเพื่อนรักของเขาอย่างหมดหัวใจ 
โดยไม่มีข้อเเม้ใดๆ	 ทั้งสิ้น	 ตลอดระยะเวลาที่ท�างานทูบี	 อย่างเเรกของการท�างานเลย	 
เราต้องเจอปัญหา	 เจออุปสรรค	 เหมือนกับการเดินทางบนเรือในมหาสมุทรท่ีต้องเจอพายุ	
เจอคลื่น	 เจอลม	 เเต่พวกเราก็ผ่านทุกๆ	 อย่างมาได้เพราะค�าว่า	 เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส 
เเละผ่านมันไปด้วยกัน	ทูบีคือฝันของพวกเราที่พร้อมมีใจดวงเดียวกัน	รวมกันเป็นหนึ่งทุกๆ	ครั้ง
เมื่อท�างานร่วมกัน	TO	BE	NUMBER	ONE	สอนให้เรามีเป้าหมายในชีวิต	สอนให้รู้จักคิด	
รู้จักท�าผ่านกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนเเละยุ่งยาก	 เด็กทูบีอาจจะต้องเหนื่อยกว่าเด็กคนอื่นๆ	
ก็จริง	เเต่สิ่งที่เด็กทูบีได้รับ	กลับท�าให้หายเหนื่อยเเละไม่รู้จักค�าว่าเหนื่อยเลยด้วยซ�้า	
	 สุดท้ายนี้หนูอยากจะขอขอบคุณโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 ขอบคุณป้าหม่อม	
หม่อมหลวงยุพดี	ศิริวรรณ	ขอบคุณพี่ๆ	ทีมงานทูบีนัมเบอร์วันทุกคน	ขอบคุณสาธารณสุข	
ขอบคุณสสจ.จังหวัดระนอง	 ขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาเพื่อนๆ	พี่ๆ	 น้องๆ	 ในชมรมทูบี
ละอุ่น	ที่อยู่ข้างๆ	กัน	ส่งเสริม	อบรม	สั่งสอน	สนับสนุน	ให้หนูเป็นหนูในทุกวันนี้	โดยที่ไม่เคย
กลับไปซ�้าเติมอดีตที่เคยผ่านมา	 หรือไม่เอาช่วงเวลาที่เลวร้ายกลับมาท�าร้ายตัวเองอีกเลย 
เเม้สักครั้ง	เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูได้รับมักมีเเต่พลังบวกมากกว่าพลังลบ	ทุกๆ	สิ่งทุกๆ	อย่าง
ที่เข้ามากลับท�าให้หนูมีความสุขและสู้กับสิ่งท่ีเจอในชีวิตทุกวันนี้ได้อย่างดีเสมอมา	 โดยท่ี 
ไม่เคยกลัวเลยว่าจะต้องเขินอาย	 เเพ้หรือชนะ	 ท�าได้หรือท�าไม่ได้	 เพราะหนูเชื่อว่าไม่มีอะไร
ในโลกใบนี้ที่มนุษย์เราจะท�าไม่ได้	 ท�าไม่ทัน	 เเละท�าไม่เป็น	 ถ้าหากหนูยังไม่ลงมือท�า	 เเละ
ทุกรางวัลไม่ได้การันตีว่าหนูคือคนที่เก่งที่สุด	เยี่ยมที่สุด	เเต่ทุกๆ	ผลงานกลับท�าให้หนูรู้สึก
ว่าเราจะต้องก้าวเดินต่อไปเเละพัฒนาตนเองให้ดีกว่าเดิมให้ได้	ทุกๆ	รางวัลมันไม่ได้บอกว่า
นั้นคือรางวัลของเราคนเดียว	 เเต่ทุกๆ	สิ่งที่ล้วนได้มามักมีเบื้องหลังอยู่เสมอ	ฉะนั้นหนูเลย
มองว่ารางวัลทุกรางวัลที่หนูได้มา	คือรางวัลของโรงเรียน	ของครูทั้งโรงเรียน	ของครอบครัว	 
ของบ้านหลังใหญ่ของเรา	นั่นก็คือบ้าน	TO	BE	NUMBER	ONE	เเละสิ่งที่ขาดหายไม่ได้เลย
คือขอขอบคุณทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธาน
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ท่ีไม่เคยทิ้งพวกหนูไปไหน	 คอยอยู่ข้างๆ	 อย่างห่วงๆ	 
ไม่ว่าจะโรงเรียนเล็ก	โรงเรียนใหญ่	ท่านให้โอกาสกับพวกเราเสมอมา	มอบความรักความห่วงใย
ให้พวกเราโดยไม่หวังผลตอบเเทน	 นอกจากโอกาสเเละการเปลี่ยนเเปลงที่พวกเรา 
ชาวทูบีนัมเบอร์วันทุกคนจะได้รับ	หนูรักทูลกระหม่อมค่ะ
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ผู้เขียน 
นางสาวปรียาภรณ์ แก่นเกลี้ยง

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์

	 ทุกวันน้ีบ้านเมืองของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น 
มีท้ังด้านดีและไม่ดีปะปนกันไป	 แต่ท้ังนี้ทั้งนั้นการจะท�าให้บ้านเมืองกลับมาสงบสุข
ประชาชนอยู่อย่างปลอดภัยเหมือนเช่นในอดีตนั้นก็ขึ้นอยู่กับ	 การประพฤติปฏิบัติ	 ความ
สมัครสมานสามัคคีของทุกคนในสังคม	 ปัจจุบันปัญหาใหญ่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไข	
อย่างเร่งด่วนคงไม่พ้นปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดที่เกิดขึ้นในเวลานี้	 มีผู้ติดยาเสพติดที่เป็น 
กลุ่มเสี่ยงอยู่ในชุมชนมากมายและมักจะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่น	 ตัวฉันเองก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่ง
ในสังคมเล็กๆ	แต่ถึงกระนั้น	สังคมเล็กๆ	นี้	ก็ไม่อาจหนีพ้นจากยาเสพติด	ครั้งหนึ่งฉันที่เคย
คิดอยากจะลองขายยาเสพติดเพราะมันท�าให้ฉันสามารถหาเงินได้ง่ายและได้เงินมาก	 
แต่ในทางกลับกันผลที่จะตามมาเมื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีมากกว่าเงินที่จะได้รับ	
จากปัญหายาเสพติดเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ท�าให้ฉันรู้ว่า	 การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
มันไม่ใช่แค่ปัญหาของการติดยาเสพติดเท่านั้น	 แต่มันส่งผลไปถึงปัญหาการก่ออาชญากรรม 
การปล้น	 และการฆ่าตัวตาย	 ส่วนใหญ่แล้ว	 กลุ่มเส่ียงจะเป็นเด็กวัยรุ่นท่ีอยากรู้อยากลอง 
ที่มีความคิดว่าแค่ลองไม่ท�าให้ติดยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นความคิดที่ผิด	 และน่ีอาจจะท�าให้
ยาเสพติดแพร่กระจายในสังคมของเราไปอย่างรวดเร็ว	 ยาเสพติดมีหลายประเภทด้วยกัน	
เช่น	 กัญชา	 มอร์ฟีน	 ยาบ้า	 ยาอี	 เฮโรอีน	 การเสพก็เช่นกัน	 การเสพมีหลายรูปแบบ	 
ทั้งแบบฉีด	 ดม	 ดูด	 หรือการรับประทานเข้าไป	 สารเสพติดเรานี้ถ้าเราเสพมากๆ	 หรือ 
เสพจนเกินขนาด	 จะท�าให้เรามีอาการหรือมีผลข้างเคียงตามมาอย่างมากมาย	 เช่น	 
อาการหลอน	การกดประสาท	กระตุ้นประสาท	ฤทธิ์แบบผสมผสาน	เป็นต้น	ยาเสพติดได้ 
ระบาดไปท่ัวตามแหล่งชุมชนเล็กๆ	 ครอบครัวที่ท�างานไม่มีเวลาว่างได้ดูแลบุตรหลาน	 
ส่วนมากแล้วกลุ่มเสี่ยงจะพบในเด็กวัยรุ่นที่อยู่กับปู่ย่าตายายหรือที่ตัวคนเดียวไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่	 กลุ่ม	 เด็กนักเรียนชายท่ีติดเพื่อน	 อยากรู้อยากลองตามเพื่อน	 จนตอนนี้ยาเสพติด
เป็นปัญหาใหญ่ของโรงเรียนหลายโรงเรียน	บางโรงเรียนต�ารวจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ตกอยู่ในกลุ่มเส่ียง	 แต่ยาเสพติดก็ยังแพร่ระบาด 
มากข้ึน	 จนได้มีโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดของ	 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	เข้ามาเพื่อป้องกันและแก้ไข
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ปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	
กระตุ้นและปลุกจิตส�านึกของประชาชนในสังคมและประเทศชาติให้มีความรู้	 ความเข้าใจ
และตระหนักว่าการท่ีจะเอาชนะปัญหายาเสพติดนั่นไม่ใช่หน้าท่ีของต�ารวจหรือทหาร
เพียงอย่างเดียว	 แต่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของสังคม	 คอยสอน	
ลูกสอนหลานไม่ให้ยุ ่งเกี่ยวกับสารเสพติด	 เราทุกคนจะต้องต่อสู้และเอาชนะปัญหา 
ยาเสพติดให้ได้	ตัวฉันเองได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็นโครงการที่ฉันชอบและฉันก็รักในโครงการน้ี	 
ตั้งแต่ที่ฉันได้รู้จักกับโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	ท�าให้ฉันได้รับความรู้ในเรื่องของ
ปัญหายาเสพติดมากขึ้น	 และที่ส�าคัญของโครงการนี้ท�าให้ฉันได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของ 
ตัวเองมากขึ้น	 ฉันท่ีจะกล้าแสดงออก	 กล้าท่ีจะลงมือท�า	 กล้าที่จะตัดสินใจ	 และโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ได้ให้ประโยชน์อะไรกับฉันมากมาย	ได้ให้ข้อคิด	วิธีการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ	สิ่งดีๆ	จากโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ฉันได้รับมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะ
เป็นการได้เข้าอบรมเกี่ยวกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในโรงเรียนต่างๆ	ได้ท�ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์	ได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน	ได้ไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่
ฉันไม่เคยรู้จัก	 และสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดโครงการนี้ท�าให้ฉันรู้ถึงปัญหาและโทษของยาเสพติด	
ฉันได้รู้วิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด	 เมื่อฉันกลับมาที่โรงเรียนสิ่งที่ฉันน�าความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมมาถ่ายทอดให้แก่เพื่อนๆ	น้องๆ	ใน	โรงเรียน	ฉันและเพื่อนๆ	กลุ่มแกนน�า
ร่วมกันจัดตั้งชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เพ่ือให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วม 
ในโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 และกระตุ้น 
ปลุกจิตส�านึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ	 และเป็นการฝึกให้นักเรียน
กล้าที่จะแสดงออก	กล้าที่จะลงมือท�า	ท�าในสิ่งที่ตนเองรัก	รู้จักตัวตนของตนเองว่าชอบท�าอะไร
ถนัดอะไรถนัดในด้านไหน	และกล้าที่จะลองท�าลองปฏิบัติ	สร้างอาชีพเสริมหารายได้ให้กับ
ตนเองโดยไม่เป็นทาสของยาเสพติด	เป็นเยาวชนที่ดีที่พร้อมสร้างชาติในอนาคต	วัยรุ่นเป็น
วัยที่อยากรู้อยากลอง	ติดเพื่อนตามเพื่อน	เราจึงต้องคอยอบรมสั่งสอนเขา	และปฏิบัติเป็น	
ตัวอย่างให้เขาดู	 ถ้าเขาท�าผิดเราต้องตักเตือนเขาด้วยเหตุผล	 ไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
เพราะเด็กวัยรุ่นจะมีอารมณ์ท่ีร้อนโมโหง่าย	 สิ่งส�าคัญที่เราจะสอนเขาได้ไม่ได้อยู่ที่ค�าพูด
อย่างเดียวแต่อยู่ที่การกระท�าของเรา	 เราเป็นแบบอย่างที่ดีเราก็สามารถสอนเขาได้ตักเตือน
เขาได้	 เพราะเราท�าให้เขาเห็นแล้วว่าการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมันท�าให้มีความสุข	 
มีร่างกายและจิตใจท่ีดี	 เราอยู่ได้โดยท่ีไม่ต้องไปพึ่งยาเสพติด	 และส่ิงดีๆ	 จากโครงการ	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ก็มีอะไรให้ได้ท�าอีกมากมาย	สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดในโครงการนี ้
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ก็คือ	 ในทุกๆ	 ปีโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จะมีการจัดการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ	
มากมาย	ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความ	TO	BE	IDOL	หรือกิจกรรมอื่นๆ	มากมาย	และ
สิ่งที่ฉันประทับใจในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ก็คือ	การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ที่น่าสนใจและมีประโยชน์	 ส่วนตัวฉันเอง 
ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบท�ากิจกรรมไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรม	 แต่เมื่อได้มารู้จักกับโครงการ	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด	 ท�าให้ฉันชอบและอยากเข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 มากขึ้น	 ฉันสนุก	 ฉันมีเพื่อนมากมาย	 ฉันกล้าที่จะ 
เปิดเผยตัวตนมากขึ้น	 ทั้งที่ปกติฉันเป็นคนขี้อาย	 ไม่กล้าแสดงออก	 ชอบอยู่คนเดียว	 
แต่โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เปลี่ยนแปลงตัวฉันเป็นอย่างมาก	 ฉันมีความสุข 
ทุกครั้งที่ฉันได้เข้าร่วมโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ความสุขที่ฉันได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	
กับเพ่ือนๆ	 กับน้องๆ	 ในโรงเรียนของฉัน	 ฉันดีใจท่ีฉันได้รู ้จักกับโครงการ	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	 เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด	 ท�าให้ฉันได้รู้ประโยชน์ในตัวของตัวเอง
มากขึ้น	 ท�าให้ฉันได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น	 และฉันก็ดีใจที่ฉันเป็นคนดีและอยู่
ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเสพติด	 สิ่งดีๆ	 จากโครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ฉัน
ภูมิใจมากที่สุดก็คือ	 ฉันได้มีส่วนร่วมในการประกวดเขียนเรียงความในครั้งนี้	 ฉันดีใจที่ฉัน 
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในครั้งนี้	
และส่ิงที่ฉันได้จากโครงการนี้ก็คือ	 การที่กล้าแสดงออกกล้าที่จะลงมือท�าในทางที่ดี	 
ฉันกล้าแสดงออกมากข้ึนมันท�าให้ฉันเป็นที่รู้จักในโรงเรียนมากขึ้นกล้าท่ีพูดกล้าที่จะท�า	
ฉันภูมิใจในตัวเองที่ฉันสามารถท�าให้ตัวเองเป็นที่รู้จักของคณะครูและนักเรียน	ฉันภูมิใจใน
ตนเองที่ฉันท�าให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจในตัวฉัน	ฉันกล้าที่จะพูดจะสื่อสารสิ่งดีๆ	 ให้กับทุกคน
ฟัง	 ฉันดีใจครั้งหนึ่งฉันได้เกิดมาฉันได้เข้าร่วมโครงการดีๆ	 แบบนี้	 และโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ก็ท�าให้ฉันได้เป็นสภานักเรียน	และได้เป็นประธานสภาเด็กของต�าบล	และ
ได้รับต�าแหน่งรองประธานสภาเด็กของอ�าเภอ	แล้วมันก็ท�าให้ผู้คนได้รู้จักฉันมากขึ้น	ท�าให้
ฉันมีความเป็นผู้น�ามากขึ้น	ฉันสามารถน�าไปบอกน้องๆ	ได้ว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	
ONE	ได้ให้อะไรกับเราบ้าง	ฉันกล้าที่จะบอกน้องๆ	ได้เลยว่า	สิ่งดีๆ	ที่ฉันได้จากโครงการนี้	
มีมากมายและถ้าใครได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนร่วมในโครงการนี้จะไม่ท�าให้ผิดหวังเพราะ	
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้ให้ทั้งความรู้ในเรื่องของยาเสพติด	และท�าให้เราที่จะ
กล้าแสดงออกกล้าที่จะท�า	ท�าให้เรารู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น	ท�าให้ได้รู้จักกับเพื่อนต่าง
โรงเรียน	ท�าให้มีเพื่อนมากขึ้น	และโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ยังท�าให้เรารู้ถึงโทษ
ของยาเสพติดอีกด้วย	 ที่ส�าคัญก็คือ	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เปิดโอกาสให้คน 
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ทุกเพศทุกวัยได้เข้าร่วมและเป็นสมาชิกของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เปิดโอกาส
ให้เข้าร่วม	กิจกรรมต่างๆ	มากมาย	ท�าให้เราได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	เราจะ
ได้ไม่ต้องตกไปเป็นทาสของยาเสพติด	ฉันอยากขอขอบคุณโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ที่ท�าให้ฉันและโรงเรียนหรือชุมชนของฉันได้รู ้จักเก่ียวกับโทษของสารเสพติดมากขึ้น	 
และได้เปิดโอกาสให้ได้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสมาชิกของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
และได้สอนอะไรหลายๆ	อย่างให้กับเรามากมาย	ท�าให้รู้คุณค่าของคน	ท�าให้ตัวฉันมีสิ่งดีๆ	
ที่จะให้จดจ�าไว้เป็นประสบการณ์ในชีวิตว่าครั้งหนึ่งฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ	TO	BE	
NUMBER	 ONE	 ฉันดีใจและภูมิใจที่ฉันได้เข้าร่วมโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ฉันมีความสุขที่ฉันไม่ได้ท�าให้สังคมและประเทศชาติเดือดร้อนเพราะการที่ฉันได้ศึกษา
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ท�าให้ฉันรู้ว่ายาเสพติดเป็นโทษต่อสังคมและประเทศ
ชาติของเรามากมายขนาดไหน	 ถ้าคนในสังคมของเราไม่เข้าไปยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 
ไม่อยากรู้อยากลอง	สังคมและประเทศชาติของเราก็จะน่าอยู่มากขึ้น	และปัญหาอื่นๆ	ก็จะ
ไม่มี	สังคมและประเทศชาติของเราก็จะสงบสุข	คนในสังคมตระหนักถึงโทษ	รู้ถูกรู้ผิด	สิ่งดีๆ	
ที่ฉันได้จากโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	 เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด	ฉันก็จะน�า 
สิ่งดีๆ	 เหล่าน้ีท่ีฉันได้มาไปบอกต่อเพื่อนๆ	 น้องๆ	 ในโรงเรียนและคนในชุมชนของฉัน	
ชักชวนให้พวกเขาได้มามีส่วนร่วมในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คนในชุมชนของฉัน
จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดและจะได้น�าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด	 เพื่อวันข้างหน้าลูกหลานของเราจะได้ถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อๆ	 ไป	 สุดท้ายนี้ฉันอยาก
ให้ทุกๆ	 คนเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โครงการดีๆ	 ที่มี 
คุณประโยชน์	 เราสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตได้มากมาย	 โครงการนี้สอน	
อะไรเราหลายๆ	อย่าง	ทุกคนจะไม่ผิดหวังที่ได้รู้จักและได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	
TO	 BE	NUMBER	ONE	 เรามีเพื่อนท่ีมีอุดมการณ์เดียวกัน	 เพื่อนที่มีเป้าหมายเหมือนกัน	
เพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีพร้อมให้ค�าปรึกษาแก่เรา	เราได้ท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์	และที่
ส�าคัญเราได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดซึ่งเป็นบ่อนท�าลายอนาคตของเรา	 และ
ฉันอยากบอกน้องๆ	วัยรุ่นหลายๆ	คนที่อยากรู้อยากลองยาเสพติด	อยากให้น้องๆ	คิดให้ดีๆ	
ก่อนที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับมัน	 อยากให้ตระหนักถึงโทษของมันและผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร	
จะท�าให้พ่อแม่เสียใจหรือไม่ทุกครั้งที่เราท�าผิดพลาดพ่อแม่ให้อภัยเราเสมอ	 ถ้าเราเจ็บคน 
ที่เจ็บกว่าคือพ่อแม่ของเรา	 และฉันก็ขอขอบคุณโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
อีกครั้งหนึ่ง	 ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉัน	 และของเพื่อนๆ	 น้องๆ	 ของฉัน	 ท�าให้ 
พวกเราได้รู้ว่าพวกเราเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด	
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ผู้เขียน
นายวัชรพงษ ์ ต๊ะพรหม

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดล�พูน

	 เรื่องดีๆ	 18	 ปี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	 
เป็นค�าขวัญที่ท�าให้ตื่นรู้ว่าทุกคนสามารถเป็นหนึ่งได้	 โดยรู้คุณค่าของตนเอง	 การที่จะรู้ 
คุณค่าจึงต้องเริ่มต้นค้นหาสิ่งดีท่ีมีอยู่ในตัว	 หากค้นพบค�าตอบว่าสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ	 สนใจ
และมีความถนัดนั้นแล้ว	 จึงไม่ใช่เรื่องยากในการฝึกฝนและท�าจนเป็นผลส�าเร็จได	้ 
ความส�าเร็จนั้นอาจไม่ใช่รางวัลหรือชื่อเสียง	 แต่คือการมีความสุขในส่ิงท่ีตนก�าลังท�าด้วย
ความเชื่อม่ันและมีความภาคภูมิใจ	 ค�าขวัญดังกล่าวนั้นจึงเป็นจุดเร่ิมต้นแห่งการสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่ตนเองจุดประกายไฟฝันให้ลุกโชน	ผมเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกชมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา	 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 เนื่องจากมีรุ่นพี่เชิญ
ชวนโดยที่ผมยังไม่ทราบรายละเอียดมากมายนัก	แน่นอนว่าท�าให้ผมเกิดความลังเลว่าผมมี
ความสามารถมากพอที่จะเข้ามาอยู ่ในชมรมนี้ได้หรือไม่	 ขณะนั้นผมหันไปเห็นป้าย
ประกาศมีข้อความตัวโตๆ	 ว่า	 “เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	 ข้อความนี้ท�าให้ผมเกิดแรง
บันดาลใจในการเข้ามาอยู ่ในชมรมได้อย่างไม่ลังเล	 ในปีเดียวกันน้ันชมรม	 TO	 BE	 
NUMBER	 ONE	 โรงเรียนแม่ตืนวิทยาได้เข้ารับการประเมินระดับประเทศรอบลงพื้นท่ี 
ผมอาสาไปช่วยท�าความสะอาดห้องชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	คุณครูก็ให้เริ่มจากการ
ปัดกวาด	เช็ดถู	จากนั้นจึงฝึกผูกผ้า	ตกแต่งห้อง	หลายคนอาจมองว่าเป็นงานง่ายๆ	ใครๆ	ก็
ท�าได้	 แต่ส�าหรับผมแล้วงานเหล่านี้ถือเป็นงานฝีมือและต้องใช้หัวใจในการท�าด้วยผลงาน
จึงจะออกมาสวยงามไม่เพียงแต่ต้องตาเท่านั้น	 เพราะสามารถต้องใจผู้พบเห็นได้ด้วยเช่นกัน	
หลังจากรับการประเมินเสร็จ	 ผมเห็นคุณครูและรุ ่นพ่ีจัดเตรียมท�าบูธนิทรรศการที่จะไป
ประกวดที่เมืองทองธานีซึ่งเป็นความหวังเล็กๆ	ของเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่จะได้เข้าเมืองหลวง	 
ผมคิดว่าถ้าผมได้ช่วยคุณครูและพี่ๆ	 ท�าบูธนิทรรศการด้วย	 ความหวังเล็กๆ	 ของผม 
คงจะเป็นจริง	ผมจึงไปช่วยท�าบูธนิทรรศการทั้งการตกแต่ง	ทาสี	ติดกระจก	ขนของต่างๆ	
อย่างไม่รีรอ	 แต่แล้วก็เกิดความผิดหวัง	 เมื่อถึงวันประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ไปเมืองทองธาน ี
กลับไม่มีชื่อผมแม้	จะแอบรู้สึกเสียใจแต่ก็บอกกับตัวเองว่า	“ปีหน้าผมต้องได้ไปเมืองทอง”	
หลังจากวันนั้นเมื่อรุ่นพี่กลับมาจากไปประกวดมาแล้ว	ผมได้ฟังเรื่องราวดีๆ	ที่พี่ๆ	มาเล่าให้ฟัง	
ผมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนได้ไปสัมผัสประสบการณ์ครั้งนั้นด้วยตนเอง	 อีกทั้งความประทับใจ
ที่สุดคือ	 ได้เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ได้เห็น
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ดารานักแสดงช่ือดังมาเล่นคอนเสิร์ตมีกิจกรรมต่างๆ	 และอยากจะท�ากิจกรรมของชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนแม่ตืนวิทยา	จนมาถึงปีต่อๆ	มา	ความหวังของผมก็เป็นจริง	
เมื่อผมมีโอกาสได้ไปประกวดชมรมระดับประเทศที่เมืองทองธานี	 ได้สัมผัสประสบการณ์
เหมือนที่พี่ๆ	 เคยเล่าให้ฟังไม่มีผิด	แม้ปีนั้นจะไม่ได้รางวัลกลับมาแต่พวกเราได้เปิดโลกทัศน์
ใหม่ให้กับเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้	นับเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตยิ่งกว่าการได้รับรางวัล
	 จนกระทั่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ผมได้มีโอกาสได้ร ่วมแคมป์	 13	 
ที่เดอะไพน์รีสอร์ท	 จังหวัดปทุมธานี	 ผมรู้สึกต่ืนเต้นมาก	 กับการเดินทางไปแคมป์ครั้งนี	้
โดยจังหวัดล�าพูนส่งเข้าร่วมทั้งหมด	6	คน	เมื่อถึงเดอะไพน์	ผมลงทะเบียนได้รับเสื้อ	หมวก	
สายรัดข้อมือ	 ป้ายชื่อ	 โดยมีกิจกรรมที่สนุกสนาน	 มีท้ังการสอนให้ค�าปรึกษา	 พัฒนา	 EQ	
กิจกรรมร้องเพลง	เต้น	เรียนภาษาจีน	เกาหลี	ลีลาศ	การแสดง	พิธีกร	บุคลิกภาพ	ว่ายน�้า	
และอีกมากมาย	 ความประทับใจมากไปกว่านั้นคือ	 ได้ท�าการแสดงหน้าพระพักตร ์
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ผมเลือกการแสดงลีลาศ 
เพราะคิดว่าสนุกและท้าทายสามารถ	 และดึงศักยภาพในตัวออกมาใช้อย่างเต็มที่เวลานั้น
ผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก	 แต่ผมคิดในใจอยู่ตลอดเวลาว่าโอกาสเข้ามาแล้วจึงต้องท�า
อย่างเต็มท่ีที่สุด	 เพราะประสบการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติและความภูมิใจมากที่สุดใน
ชีวิต	 หลังจากแคมป์	 13	 จบลง	 ผมมีเพื่อนทั้งทั่วประเทศและเป็นที่รู้จักของพี่ๆ	 Staff	 ใน
โครงการรวมถึงเพื่อนที่เป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	รุ่นที่	3	ทุกครั้งเมื่อมาประกวด
ผลงานที่เมืองทองธานี	 พวกเราจะดีใจทุกครั้งท่ีได้พบเจอเพื่อนๆ	 ต่างสถาบัน	 จนถือได้ว่า
ทุกวันที่	 15-17	 กรกฎาคม	ของทุกปีเป็นวาระแห่งชาติของครอบครัว	 TO	BE	NUMBER	
ONE	ที่จะได้มีโอกาสมาเจอกันอีกครั้ง	และเมื่อวันที่	6	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	นับเป็นพระกรุณาธิคุณ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 เสด็จเปิดศูนย์เพ่ือนใจ/ชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	 ในจังหวัดล�าพูนผมได้มีโอกาสถวายปากกาให้กับทูลกระหม่อมฯ	
และพระองค์ท่านได้ตรัสกับผมว่า	 “บูธนิทรรศการสวยมากเลย”	 ผมรู้สึกประทับใจมากที่
ครั้งหนึ่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้เสด็จบ้านเกิดของผม	 หลังจากวันน้ันผมเริ่มที่จะเข้าใจถึง
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ว่าไม่ใช่แค่จัดตกแต่งสถานที่เพื่อการต้อนรับกรรมการ
และท�าบูธนิทรรศการ	น�าเสนอผลการด�าเนินงานชมรมฯ	คืออะไร	3ก	3ย	คืออะไร	เมื่อผม
อยู ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผมได้เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นว่า	 3ก	 นั้นประกอบไปด้วย	
กรรมการ	 กองทุน	 และจัดกิจกรรมภายใต้	 3	 ยุทธศาสตร์โดยมีการสร้างกระแส	 สร้าง
ภูมิคุ ้มกัน	 และสร้างเครือข่ายที่ผมสงสัยมาโดยตลอดนั่นคือ	 หลักการด�าเนินงานของ
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เมื่อครั้งที่ผมเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ผมได้รับ
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เลือกให้เป็นประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนแม่ตืนวิทยา	โดยการเลือกตั้ง
จากสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนแม่ตืนวิทยา	โดยมีวาระด�ารงต�าแหน่ง
สองปี	ตลอดระยะเวลาที่ท�ากิจกรรม	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ผลการเรียนของผมไม่ต�่ากว่า	 3.00	 ผมรักษาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดี	 และบริหาร
จัดการเวลาในการเรียนและการท�ากิจกรรมให้สมดุล	 ท�าให้ทางบ้านไม่ได้ห่วงเร่ืองผลการ
เรียนของผม	 และเม่ือผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ผมได้เป็นตัวแทนน�าเสนอผลงานระดับ
ภาคเหนือ	และได้เป็นตัวแทนเข้าประกวด	TO	BE	NUMBER	ONE	 IDOL	รุ่นที่	6	ระดับ 
ภาคเหนือ	 แต่ไม่ผ่านเข้ารอบ	 40	 คนสุดท้าย	 และในปีเดียวกันผมได้น�าเสนอผลงาน 
ที่ผมเข้าท�ากิจกรรมของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนแม่ตืนวิทยามาโดยตลอด	
ท�าให้ผมได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย	 ในสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีรุ่นที่	7/2558	
และได้เข้ารับพระราชทานเข็มปรมาภิไธย	 สธ.	 และเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	พระราชวังดุสิต	หลังจากเรียน
จบผมได้รับทุนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม	สาขาวิชาธุรกิจการบิน	จนจบปริญญาตรี	
ตลอด	 4	 ปี	 ในระหว่างที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 ผมได้กลับไปช่วยท�ากิจกรรมชมรม	 
TO	BE	NUMBER	ONE	 โรงเรียนแม่ตืนวิทยาและระดับประเทศที่เมืองทองธานี	 เมื่อในปี	
2561	 ผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนครูที่ปรึกษาชมรมฯ	 เข้าร่วมสัมมนาระดับประเทศจังหวัด
หนองบัวล�าภู	 จังหวัดเชียงราย	 กรุงเทพฯ	 และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การด�าเนินโครงการ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ท�าให้ผมเป็นที่รู ้จักของสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ทั่วประเทศ	อีกทั้งท�าให้ผมมีความรู้เรื่องโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มากขึ้นและได้
กลับมาถ่ายถอดให้กับทางชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนแม่ตืนวิทยาจนได้รับ
พระราชทานรางวัลชนะเลิศอันดับที่5	 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ประเภทสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (ดีเด่น)	 ในปี	 2562	 และหลังจากนั้น 
ผมได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับเครือข่ายต่างๆ	 ในจังหวัดล�าพูนและจังหวัดต่างๆ	
ปัจจุบันผมได้ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี	 ด้วยเกียรตินิยมอันดับสอง	 (3.33)	 สาขาวิชา
ธุรกิจการบิน	 มหาวิทยาศรีปทุม	 หลังจากเรียนจบผมได้กลับมาช่วยงานชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา	 ได้มากขึ้นและได้มีโอกาสได้ช่วยพ่ีน้องเครือข่าย
ชมรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ในด้านการท�าสื่อบอร์ดนิทรรศการ 
การจัดสัมมนาทั่วประเทศ	ณ	 จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ตลอดระยะเวลาที่เข้ามาเป็นสมาชิก
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้ผมได้รู้จักตัวตนของตนเองที่เเท้จริง	ท�าให้ผมกล้า
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ที่จะคิด	 กล้าที่จะท�า	 และลงมือท�าอย่างเต็มที่เมื่อได้รับโอกาสในทุกๆ	 ครั้ง	 ได้รู้จักการ
บริหารจัดการเวลาของตนเอง	พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นเเนวทางใน
การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคม	 อีกทั้งยังเรียนรู้การเป็นพลเมืองที่ดี
ของสังคมในการพัฒนาตนเองควบคู่กับการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น	 และในการเป็นเยาวชน
ต้นเเบบให้แก่น้องๆ	แกนน�าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนแม่ตืนวิทยาทั้งในด้าน
การเป็นผู้น�ากิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ด้านการเรียน	 การใช้ชีวิตในสังคม	 และ 
การท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จนสามารถท�าให้ชุมชนได้เห็นถึงศักยภาพ
ของผมและน้องๆ	แกนน�าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนแม่ตืนวิทยา	ที่จะได้จัด
กิจกรรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 ท่ีสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ	 ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ 
ของตนเอง	และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ห่างไกลจากยาเสพติดท�าให้ผู้น�าชุมชน	ผู้น�าองค์กร
ส่วนท้องถิ่น	ผู้น�าทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ	ได้ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ
	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จะด�าเนินไปได้นั้น	 เยาวชนจะต้องเป็นผู้คอย
ผลักดันและขับเคลื่อนทุกอย่างไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความร่วมมือของ
หน่วยงานทุกภาคส่วน	 และหัวใจส่ิงท่ีส�าคัญของโครงการนี้	 คือการที่ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
ท่านอยากให้สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคนเป็นคนเก่ง	คนดี	ห่างไกลจากยาเสพติด
และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	 เยาวชน	 รวมใจ	 ให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง	 ยาเสพติด	 เกิดพิษผล
สร้างคนเก่ง	 คนดี	 ชี้ค่าคนพระเมตตา	 สร้างชน	 ล้นปรานีสิบแปดปี	 โครงการ	 สานคุณค่า
พัฒนา	เยาวชน	ล้นศักดิ์ศรีรุ่นต่อรุ่น	สานต่อ	ก่อสิ่งดีรักษ์	“ทูบีนัมเบอร์วัน”	นิรันดร
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ผู้เขียน
นางสาวอรพรรณ โกกิม

ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

เรื่อง โลกใบใหญ่ กับ TO BE NUMBER ONE 
“ฉันเด็กผู้หญิงผู้เอาแต่ใจ.....เป็นความหวัง”

	 ฉันเติบโตมาในครอบครัวที่ได้รับการเล้ียงดูแบบตามใจ	 และได้รับการเอาใจใส่
ดูแลจากครอบครัวเป็นอย่างดี	 เน่ืองจากฉันเป็นลูกสาวคนสุดท้อง	 ส่ิงเดียวที่ฉันได้รับ 
การปลูกฝังว่าต้องท�าให้ได้ดีท่ีสุดคือ	 การเรียน	 ครอบครัวบอกอยู่เสมอว่า	 ให้ต้ังใจเรียน	 
โตไปจะได้มีอนาคตที่ดี	ฉันจึงตั้งใจเรียน	มุ่งมั่นในการเรียนเป็นอย่างมาก	จนกระทั่งสอบติด
ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์	 โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�าจังหวัด	 เป็นโรงเรียน 
ยอดนิยม	 เมื่อได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้	 ฉันคิดว่าฉันจะต้ังใจเรียนตามที่ครอบครัว
คาดหวัง	 จนกระท่ังชั้น	 ม.3	 ภาคเรียนที่	 2	 ฉันเรียนวิชาแนะแนวกับครูพิมซึ่งเป็นครู 
ที่ปรึกษาชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ด้วย	ครูสอนแนะแนวและเชื่อมโยงถึงเรื่องกิจกรรม	
ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ครูชวนฉันและเพื่อนๆ	 ให้มาร่วมท�ากิจกรรม	 TO	 BE	 
ด้วยกัน	เพื่อนในกลุ่มของฉันสนใจอยากที่จะท�ากิจกรรม	จึงชวนให้ฉันไปสมัครเป็นแกนน�า
ชมรมฯ	ด้วยกัน	ฉันและเพื่อนอีก	3	คน	จึงไปสมัครเข้าเป็นคณะกรรมการสมทบของชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	BRR	หลังจากนั้นฉันและเพื่อนก็ไปที่ห้องชมรมฯ	ในยามว่างได้พูดคุย
กับพี่ๆ	 แกนน�าชมรมฯ	 ฟังพี่ๆ	 เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้จากการท�ากิจกรรม	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	แต่ฉันก็เพียงแค่ฟัง	ไม่สนใจที่จะท�ากิจกรรมมากนัก	จนชั้น	ม.4	ภาคเรียน
ที่	 1	 พี่ๆ	 ได้เรียกฉันและเพื่อนๆ	 ท่ีเป็นคณะกรรมการสมทบไปประชุม	 เพื่อพูดคุยเตรียม
ความพร้อมในการเป็นแกนน�าชมรมฯ	และในวันนั้น	 ฉันจึงได้รู้ว่าเพ่ือนสนิทของฉันท่ีชวน
ฉันเข้ามาท�ากิจกรรม	 ลาออกจากชมรมไปแล้ว	 เหตุผลเพราะอยากมุ่งมั่นในการเรียน
มากกว่า	 มันท�าให้ฉันรู ้สึกผิดหวังมากท่ีเพ่ือนฉันลาออกโดยไม่บอกฉันเลย	 แวบนั้น	 !	 
ฉันลาออก	จิตใจว้าวุ่น	ไม่มีเพื่อน	ไม่รู้จะท�ากิจกรรม	TO	BE	เพื่ออะไร	เพราะวันนั้นที่สมัคร
เข้าชมรมฯ	 ก็เพราะเพื่อน	 จนวันหนึ่งพี่ๆ	 เรียกประชุม	 คณะกรรมบริหารชมรมฯ	 และ 
แกนน�าทั้งหมด	 เพื่อเตรียมจัดการประกวด	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 BRR	 IDOL	 ของ
โรงเรียน	 พี่ๆ	 ได้บอกถึงสิ่งที่ต้องท�า	 หน้าที่รับผิดชอบแล้วให้เลือก	 ฉันจึงเลือกเป็นผู้ขาย
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บัตรโหวต	 และคิดว่าหากจบงานนี้	 ฉันจะลาออกจากชมรมฯ	 และวันงานก็มาถึง..	 
ฉันสนุกสนานกับการขายบัตรโหวตมาก	ถึงจะเป็นส่วนหนึ่ง	เล็กๆ	ของกิจกรรมนี้	เป็นงาน
เล็กๆ	น้อยๆ	แต่เป็นงานเล็กๆ	น้อยๆ	ที่ฉันไม่เคยท�ามาก่อนเลย	ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้มาท�า
อะไรแบบนี้	 ไม่เคยคิดว่า	 แค่การตะโกน	 ขายบัตรโหวต	 มันจะท�าให้ฉันสนุกมากขนาดนี้	
และนี่คือสิ่งที่ท�าให้ฉันเลือกที่จะอยู่กับชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ต่อไป	สิ่งแรกที่ฉัน 
ได้รับจากการท�ากิจกรรม	 TO	 BE	 คือ	 สอนให้ฉันรู้ว่า	 ฉันมีโอกาสได้ท�าในสิ่งท่ีไม่เคยมี 
ในห้องเรียน	ชีวิตของฉันกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	เริ่มต้นอย่างจริงจัง	เรียนรู้งานจากรุ่นพี่	
และคุณครูที่ปรึกษา	มาตลอดจนได้เป็นคณะกรรมการเงาในต�าแหน่งเหรัญญิก	และเรียนรู้
การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของชมรมจากรุ่นพี่ที่เป็นคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก	และ
ท�ากิจกรรมอื่นๆ	 ของชมรมสม�่าเสมอ	 ชมรมของเราอยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบระดับทองปีท่ี	 1	 ในขณะนั้น	 มีการประเมินรอบลงพื้นท่ี	 วันประเมินคณะ
กรรมการประเมินมาถึงฉันตื่นเต้นมาก	ทั้งที่ตอนฉันอยู่	ม.3	ฉันร่วมร้องเพลงเป็นหนึ่งไม่พึ่ง
ยาและท�าท่าทางประกอบกับเพื่อนๆ	 ท้ังระดับและพี่ระดับม.5	 รวมประมาณ	 1,500	 คน	
แต่วันนี้	ฉันเป็นคณะกรรมการเงาที่ต้องดูช่วยพี่ๆ	เตรียมการทุกขั้นตอน	เห็นตั้งแต่ก้าวแรก
ของคณะกรรมการเมื่อมาถึง	จนกว่าท่านก้าวขึ้นรถกลับถึงจะเสร็จสิ้นการประเมิน	ฉันรู้สึก
ตื่นเต้นแทนพี่ๆ	 คณะกรรมการชมรมและแกนน�าที่ต้องอธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ	ต่อหน้า
คณะกรรมการและผู้ท่ีมาเย่ียมชมและร่วมงานประเมิน	 โดยเฉพาะรุ่นพี่ทีมน�าเสนอผลงาน
ชมรมฯ	 ที่ต้องข้ึนไปพูดน�าเสนอผลงานบนเวที	 แล้วทุกอย่างก็ผ่านไป	 หลังจากนั้นฉันได้มี
โอกาสไปช่วยจัดบูธนิทรรศการและอื่นๆ	ที่พี่บอกให้ช่วยเตรียมการประกวดผลงานชมรมฯ	
ระดับประเทศที่เมืองทองธานีปี	 2561	 เมื่อถึงวันน�าเสนอผลงานระดับประเทศช่วงท่ี 
คณะกรรมการประเมินมาเยี่ยมชมนิทรรศการ	พี่ๆ	ไม่อยู่	ก�าลังทานอาหาร	ฉันเป็นคนดูแลบูธ	
มีคนบอกว่ากรรมการมาแล้ว	คือคณะกรรมการจะมาฟังน�าเสนอและชมนิทรรศการ	ครูพิม
จึงให้ฉันและเพื่อนเตรียมพูดแทน	 ตอนนั้นฉันตื่นเต้นมาก	 มองไปเห็นคณะกรรมการเดิน
เข้ามาใกล้ทุกที	ฉันยิ่งรู้สึกตื่นเต้น	แต่พี่ๆ	ก็มาถึงบูธก่อนคณะกรรมการ	เฮ้อ!	โล่งไป	ฉันไม่
ได้พูด	และการน�าเสนอครั้งนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดี	หลังจากนั้นฉันก็มาช่วยงานที่ห้องชมรมฯ	
ตลอด	 จนถึงวาระที่ต้องเลือกตั้งประธานชมรมฯ	 รุ่นต่อไป	 เพื่อนเสนอชื่อของฉันกับเพื่อน
อีกคนที่สมัครใจเป็นประธานชมรมฯ	 แต่ผลคือฉันได้รับเลือกเป็นประธานชมรมฯ	 
ฉันไม่มั่นใจเลยว่าจะท�าหน้าที่นี้ได้	 แต่เม่ือได้รับเลือกแล้วฉันตั้งใจว่าจะท�าให้ดีที่สุด	 
งานแรกของฉันคือ	กิจกรรมตามนวัตกรรมเดิมของรุ่นพี่	TO	BE	Walking	Street	ตลาดนัด
คนดีวิถีพอเพียง	 ฉันไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเลย	 ฉันเสนอหัวข้อน้ีในการประชุม 
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ครั้งเดียวกับเพื่อนแกนน�าฯ	แบ่งงาน	 ไม่มีการติดตามงานแต่อย่างใด	จนเกือบสามทุ่มของ
คืนก่อนถึงงาน	ฉันจึงถามถึงความคืบหน้ากับเพื่อนที่รับผิดชอบ	และผู้ที่เตรียมของมาขาย
ในงานที่เป็นร้านของชมรมฯ	ปรากฏว่า	 มีเพื่อนแกนน�าฯ	 คนหนี่งไม่สามารถหาของที่ตน 
รับผิดชอบมาได้แต่ก็เตรียมอะไรไม่ทันแล้ว	 วันท่ีท�ากิจกรรม	 ฉันวุ่นวายมาก	 ไม่รู้จะประสาน
อะไร	ยังไง	กับใคร	งานที่ดีพอ	วิ่งดูตรงนั้น	ตรงนี้ตลอดเวลา	หลังจบกิจกรรมเหลือแกนน�าฯ	
เพียงไม่กี่คนช่วยกันเก็บของ	อีกทั้งก�าไรจากการขายของร้านชมรมฯ	ได้ก�าไรเพียง	5	บาท	
เนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการขาย	เตรียมอุปกรณ์ไม่ครบ	ฉันรู้สึกเสียใจ	เหนื่อยและผิดหวัง
ในตัวเองมาก	 ท�าให้คิดว่าฉันไม่เหมาะสมที่จะเป็นประธานชมรมฯ	 แต่ก็ยังไม่ได้บอกใคร	
หลังจากนั้นพี่ๆ	แกนน�าชมรม	ระดับ	ม.6	ที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดค่ายเสริมสร้างทักษะแกนน�า
และเครือข่าย	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ฉันได้เข้าร่วมและเป็นน้องค่ายฯ	 ในค่ายฉันได้ท�า
กิจกรรมต่างๆ	 มากมาย	 ได้รับก�าลังใจจากรุ่นพี่และคุณครูที่ปรึกษา	 ฉันคิดว่า	 เมื่อจบค่าย
ฉันจะตั้งใจพัฒนาตนเอง	และท�าหน้าที่ประธานชมรมฯ	ให้ดีที่สุด	จากนั้นฉันเปลี่ยนแปลง
ตัวเองว่า	 ฉันจะท�างานและประสานงานภายในชมรมฯ	 สนับสนุนให้ก�าลังใจ	 โดยมีสมุด
ส�าหรับจดข้อควรจ�า	 ปัญหาที่ต้องแก้ไขในกิจกรรมต่างๆ	 จนถึงวันที่ต้องจัด	 TO	 BE	 
Walking	Street	อีกครั้ง	ฉันน�าปัญหาต่างๆ	ในครั้งก่อนมาปรับแล้วใช้	ท�าให้งานผ่านพ้นไป
ได้ด้วยดี	 มีก�าไรได้รายได้เข้ากองทุนชมรมเพ่ิมขึ้น	 หลังจากนั้น...อีกบทบาทที่สร้างความ 
ตื่นเต้น	 ฉันต้องเป็นผู้น�าเสนอผลงานเพราะเป็นประธานชมรมจะท�าให้ได้คะแนนเต็ม	 
ซึ่งฉันไม่มีความมั่นใจ	 ท�าไม่ได้เพราะแค่เห็นรุ่นพี่พูดน�าเสนอบนเวทีฉันยังตื่นเต้น	 แต่ฉัน
ต้องท�าเพราะฉันเป็นประธาน	 ฉันจึงเริ่มซ้อมพูดทุกๆ	 เช้าช่วงเข้าแถว	 ท�าให้บางคร้ังเข้า
ห้องเรียนสาย	ถูกคุณครูประจ�าชั้นต�าหนิ	บางครั้งฉันท้อใจ	แต่ฉันก็สู้	จนมาถึงรอบประกวด
ผลการด�าเนินงานของชมรมฯ	ปี	 2562	 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	 เป็นคร้ังแรก 
ที่ฉันต้องขึ้นไปพูดบนเวที	 ฉันตื่นเต้นมาก	 และในระหว่างน�าเสนอ	 สายไมโครโฟนพันขา
ของฉัน	 ตอนนั้นฉันไม่รู้จะท�าอย่างไร	 แต่ก็พูดไปเรื่อยๆ	 เวลายังคงด�าเนินอยู่	 จนสิ้นสุด
การน�าเสนอ	ฉันลงจากเวที	ฉันรู้สึกโล่งใจมากแต่ก็เสียใจที่ท�าผิดพลาดบนเวที	ฉันจึงร้องไห้	
ครั้งนี้ท�าให้ฉันเรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	มาถึงการประเมินระดับพื้นที่	 ครั้งนี้ฉันต้อง
ลงมือท�าด้วยตัวเองกับเพื่อนๆ	น้องๆ	ไม่มีรุ่นพี่	แต่อุ่นใจที่มีคุณครูที่ปรึกษาที่อยู่เคียงข้างให้
ค�าแนะน�า	 ให้ค�าปรึกษาตลอด	 การเตรียมงานในครั้งนี้ท�าให้แม่ต้องขับรถมารับฉัน	 และ
ต้องรอเป็นเวลานานติดต่อกันหลายวัน	 ฉันจึงถูกแม่ต�าหนิทุกครั้ง	 เมื่อถึงวันประเมินรอบ
ลงพ้ืนที่	 ฉันตื่นเต้นอยู ่บ้างแต่น้อยกว่าปีท่ีแล้ว	 แม้ในคร้ังน้ีฉันเป็นผู้น�าเสนอก็ตาม	 
การประเมินผ่านไปด้วยดี	 เมื่อเสร็จงานทุกคนช่วยกันเก็บของ	 สถานที่	 แต่แม่ของฉัน 
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มารอรับเช่นเดิม	ฉันถูกต�าหนิอีก	ครั้งนี้ฉันร้องไห้เพราะแค่ท�างานก็เหนื่อยมากแล้ว	ยังโดน
ต�าหนิจากคนที่ฉันอยากให้เขาให้ก�าลังใจฉันมากที่สุด	 เวลาล่วงไปผ่านการประกวดระดับ	
ประเทศ	 แม่ฉันเห็นรูปท่ีฉันน�าเสนอบนเวที	 ท่านภูมิใจในตัวฉัน	 ท�าให้ฉันรู้สึกดีใจมาก	 
จากนั้นชมรมฯ	 ของเราเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากหลายหน่วยงาน	 จนครั้งหนึ่งคุณครู 
ที่ปรึกษา	 (ครูพิม)ป่วย	 มีคุณครูท่านอื่นมาช่วยบ้าง	 ฉันกับแกนน�าจึงเป็นผู้ด�าเนินการ	
ประสานงาน	จัดการทุกอย่างให้พร้อมส�าหรับต้อนรับคณะศึกษาดูงาน	ทุกอย่างก็ผ่านไปได้
ด้วยดี	 ฉันได้รับค�าชมจากผู ้บริหารและคุณครู	 ฉันรู ้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมาก	 
โดยเฉพาะคุณครูประจ�าชั้นที่เคยต�าหนิฉันท่านก็ชมฉันด้วย	 ระยะเวลาประมาณ	 2	 ป ี
ที่ฉันได้ท�ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ฉันได้รับความส�าเร็จในสิ่งที่ฉันไม่เคยท�า	ได้รับ
การพัฒนาตนเอง	เรียนรู้ใจตนเอง	เรียนรู้จากผู้คน	ความผิดพลาดในการท�างานของฉันและ
ของผู้อ่ืน	 เก็บประสบการณ์	 ด้วยความเพียรพยายามจนประสบความส�าเร็จ	 ฉันมองเห็น
ตนเอง	 รู้ว่า	 “หากวันนั้นฉันเพียงนั่งอยู่ในห้องเรียน	 ตั้งใจเรียน	 เพ่ือเกรดที่ดี	 คะแนนท่ีดี	 
ฉันก็จะได้ความส�าเร็จในรูปแบบที่ใช้เพียงความพยายามและความขยัน..แต่ความส�าเร็จ 
ในวันนี้ท่ีฉันได้รับจากการท�ากิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ฉันต้องพยายาม	 พัฒนา
ตนเองอย่างสม�่าเสมอ	ฉันต้องใช้ความอดทน	ท�างานเป็นทีม	มีการประสานงาน	การจัดการ	
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	 ที่ส�าคัญ	 ฉันมีสังคมเพื่อนต่างที่มา	 ต่างความคิด	 ท�าให้ต้องปรับ
ตัวเข้าหากัน	ฉันมีความกล้าที่จะแสดงออก	กล้าตัดสินใจ	กล้ายอมรับความผิดพลาด	และ
แก้ไข	 ช่วยเหลือกัน	 หากฉันอยู่เฉพาะในครอบครัวที่โอบอุ้มดูแลพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้
ฉันเสมอ	ฉันจะไม่ได้เรียนรู้โลกใบใหญ่นี้เลย	 ความภูมิใจที่ไม่มีในห้องเรียน	ค�าบอกของครู
พิมว่าฉันเปลี่ยนไป	“กล้า	+	ดี	+	มีศักยภาพ”	

“ขอบคุณนะ	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้โอกาสตัวฉันได้เรียนรู้
โลกกว้างใหญ่	มิตรมากมายมีกูรู	ฉันเป็นผู้น�า	ตาม	กล้า	รับฟัง

กิจกรรมตามยุทธฯ	สุดดีเลิศ	ร่วมกลุ่มเกิดนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
น�าต่อยอดในชีวิตส�าเร็จพลัน	ฉันเป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	นิรันดร”
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ผูเ้ขียน
นางสาวปิยะนุช วงค์ทอง

รองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 
จังหวัดระนอง

18	ปีทูบีนัมเบอร์วัน	ช่วยสร้างสรรค์เยาวชนไทยทุกแห่งหน
เป็นจุดสร้างชี้แนะช่วยน�าตน	ให้ปวงชนมีสุขทุกชีวี

ค่อยส่องทางสว่างไสวด้านความคิด	ช่วยฝึกจิตตั้งมั่นแก้ปัญหา
ให้โอกาสเด็กไทยได้พัฒนา	รู้คุณค่าไม่พึ่งยาพาสุขใจ

	 การเป็นสมาชิกโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ของดิฉันเริ่มต้นจากที่ดิฉันเรียน
ชั้นประถมศึกษา	 ได้ไปเดินในงานต่างๆ	 เช่น	 งานลอยกระทง	 งานแข่งขันเรือยาว	 
ดิฉันเห็นสมาชิกของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 แต่ละโรงเรียนมีการแสดงต่างๆ	
มากมาย	แต่มีการแสดงของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร	ที่ดิฉัน
ประทับใจเป็นอย่างมาก	 ในชุดการแสดงที่มีชื่อว่า	 “ชวนชมโชว์”	 พี่ๆ	 สมาชิกได้มีการร้อง
เต้น	 เล่นตลก	 ท�าให้ดิฉันรู้สึกว่าต้องมีกิจกรรมที่น่าสนุกและน่าตื่นเต้นมากมายอย่าง
แน่นอน	 และเมื่อดิฉันเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา	 ดิฉันได้สมัครเรียนที่โรงเรียน	
ละอุ่นวิทยาคาร	 ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจ�าอ�าเภอ	 แต่จุดประสงค์ส�าคัญ
ก็คือโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านเดินทางสะดวกนักเรียนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นเด็กในเขตพื้นที่
และอาจมีบ้างบางส่วนโยกย้ายมาจากพื้นท่ีอื่นๆ	 และใกล้เคียง	 แต่ที่แน่ๆ	 โรงเรียน 
ของดิฉันเปิดรับและให้โอกาสนักเรียนทุกระดับมันสมอง	 ไม่มีการแบ่งชนชั้นศาสนาและ
เชื้อชาติ	 เพราะสถานท่ีแถวชุมชนบริเวณโรงเรียนอยู่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 คือ	
ประเทศเมียนมาร์	 ดิฉันก็ได้สมัครเป็นสมาชิกของชมรมของ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
โรงเรียนละอุ่นวิทยาอาคารตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ครั้งแรกที่เข้าเป็นสมาชิกก็ไม่
ทราบเลยว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	คืออะไร	ไม่เข้าใจเกี่ยวกับโครงการเลย	แต่เมื่อได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ของชมรม	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการแสดง
ความสามารถ	ท�าให้เรากล้าคิด	กล้าท�า	กล้าแสดงออกในสิ่งดีๆ	ท�าให้ดิฉันรู้จักตัวเองมาก
ยิ่งขึ้น	 ว่าชอบท�าอะไร	 มีความสามารถด้านไหน	นอกจากนี้ยังมีดนตรีกีฬาเพื่อเข้าถึงกลุ่ม
บุคคลเพราะ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ไม่ได้มีแค่กิจกรรมเดียว	 แต่มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนในทุกๆ	 กิจกรรม	 ขอเพียงแค่กิจกรรมนั้นไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด	 นอกจากนี ้
ยังมีการให้ความรู้แก่สมาชิก	 เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ที่จะต้องเริ่ม
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จากตัวเราเอง	 จากครอบครัวจากเพื่อนชุมชนและประเทศชาติ	 ซึ่งการท�างานนั้นเรา 
ไม่สามารถด�าเนินกิจกรรมเพียงคนเดียวได้แต่จะต้องมีสมาชิกทุกคนในชมรมร่วมกัน
ท�างานเป็นทีม	ปัจจุบันดิฉันได้เป็นแกนน�าของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรียน
ละอุ่นวิทยาคาร	 โดยด�ารงต�าแหน่งรองประธานชมรม	 ซ่ึงดิฉันได้ร่วมท�างานและท�ากิจกรรม
ของชมรม	มาถึง	4	ปีย่างเข้าปีที่	5	นักเรียนทุกคนในโรงเรียนเป็นสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
ร้อยเปอร์เซ็นต์	 เราจะอยู ่กันเหมือนครอบครัว	 เปรียบเสมือนบ้านหลังที่	 2	 ที่มีคร ู
ที่ปรึกษาของชมรมเป็นผู้ปกครอง	 มีพ่ีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นที่ปรึกษาของชมรมและ 
มีศิษย์เก่ารุ่นพี่สมาชิกของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 คอยให้ความช่วยเหลือและ 
ให้ค�าแนะน�าเสมอมา	 ยามสุขก็สุขด้วยกัน	 ยามทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกัน	 ยามเจอปัญหาเรา 
ก็ช่วยกันแก้ไขฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ	ไปด้วยกัน	โดยไม่ทิ้งใครคนหนึ่งให้ต้องล�าบากในทางที่
ร่วมกันสร้าง	ร่วมกันเดินเพราะพวกเรายึดค�าพูดของ	พี่นพพร	บ�ารุง	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ที่เป็นที่ปรึกษาของชมรมเราว่า	“เราไม่ทิ้งเครือข่าย	เครือข่ายไม่ทิ้งเรา”	หรือเพื่อนช่วยเพื่อน	
บางครั้งในบางกิจกรรมก็มีท้อกันบ้าง	 เจอปัญหาอุปสรรคมากมายก็เหนื่อยบ้างแต่พวกเรา
ก็สู้ด้วยการไม่ยอมแพ้ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	
	 ในการที่ดิฉันได้มาเป็นสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นเด็กกิจกรรม
อย่างเต็มรูปแบบท�าให้ช่วงแรกที่ฉันประสบปัญหาการแบ่งเวลาเรียนและการกระท�า
กิจกรรมไม่ค่อยดีแต่ก็มีค�าแนะน�าจากคุณครูและรุ่นพี่ให้ค�าปรึกษา	ดิฉันจึงสามารถจัดสรร
เวลาได้ดีมากย่ิงข้ึน	 โดยท่ีท�ากิจกรรมและไม่ละทิ้งการเรียนเพราะหน้าท่ีหลักของค�าว่า	
“นักเรียน”	 คือต้องเป็นนักเช่ียวชาญผู้หาความรู้เพื่อน�าไปประกอบอาชีพในอนาคต	 
ตามสโลแกนของโครงการคือ	เก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	หลายๆ	ครั้งที่ดิฉันมักเจอ
บุคคลที่	 3	ถามว่า	ท�ากิจกรรมได้อะไร	ท�าไปเพื่ออะไร	ท�าแต่กิจกรรมเดี๋ยวก็เสียการเรียน	
แต่วันนี้ดิฉันก็สามารถให้ค�าตอบได้แล้วว่าหากเราจัดสรรเวลาดีก็สามารถท�าให้ดิฉันได้
เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ	 มากมาย	 ได้ทั้งความรู้จากการเรียนและประสบการณ์จากการ
ท�ากิจกรรม	 จะมีแค่พวกเราเท่านั้นที่เข้าใจว่าเป็นเด็กกิจกรรมดีอย่างไร	 เราไม่สามารถพูด
หรืออธิบายออกมาหมดได้แต่สามารถท�าให้บุคคลกลุ่มที่	 3	 เห็นได้ว่าการเป็นเด็กกิจกรรม 
ดีกว่าที่พวกคุณคิด	เพราะการท�ากิจกรรมต่างๆ	สามารถสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความเป็นผู้น�า
และผู้ตามที่ดี	 เข้าใจความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น	 สร้างความรู้สร้างประสบการณ์และ 
ที่ส�าคัญคือการสร้างมิตรภาพอันดีงามต่อสมาชิกในโรงเรียนและต่างโรงเรียน	 ท�าให้มีมิติ 
ในหมู่เพ่ือนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากกิจกรรม	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท�าให้ได้พิสูจน์
อะไรหลายๆ	 อย่างจากกิจกรรม	 จากสิ่งที่เราคิดว่าเราท�าไม่ได้แต่หากเราลองเรียนรู้ฝึกฝน 
ก็สามารถท�าให้เราท�าในสิ่งนั้นได้และท�าได้เป็นอย่างดี	 ท�าให้ดิฉันเชื่อมั่นในตนเอง 
เปลี่ยนทัศนคติให้รู้จักมองโลกในแง่ดี	ซึ่งโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	นี้สามารถพัฒนา
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ศักยภาพสมาชิกให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่ดี	 รู้จักการท�างานเป็นทีม	 รับฟังความคิดเห็น 
ของผู้อื่นรับฟังปัญหาและให้ค�าปรึกษาแก่สมาชิกปรับเปลี่ยนมุมมอง	 พัฒนา	 EQ	 รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสิ่งส�าคัญ	 คือต้องไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด	 กิจกรรมเหล่านี้
สามารถท�าให้สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้จริง	 
ทางชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของเราได้มีการสนับสนุนส่งเสริมสมาชิกทุกๆ	คนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของโครงการทั้งในสถานที่และนอกสถานที่	 เช่น	การเป็นผู้เข้าร่วมค่าย
คุณธรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	การเป็นผู้ช่วยวิทยากรในค่ายคุณธรรม	TO	BE	NUM-
BER	ONE	กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	RANONG	CAMP	การจัดอบรมให้แกส่มาชิก
ในโรงเรียน	กิจกรรมทูบีปันสุขให้น้อง	กิจกรรมทูบีเวทีคนเก่ง	กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ระดับประเทศเป็นต้น	 และการสนับสนุนให้สมาชิกท�ากิจกรรม
ต่างๆ	เช่น	กิจกรรมการประกวดชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งทางโรงเรียนก็ผ่านการ
คัดเลือกจากระดับจังหวัดระดับภาคถึง	 3	 ปีซ้อนและก็น�าข้อเสนอของกรรมการมาพัฒนา
แก้ไขปรับปรุงเพ่ือจุดมุ่งหมายสู่ระดับประเทศให้ได้	 ตลอดระยะเวลาของการเป็นสมาชิก	
TO	BE	NUMBER	ONE	ในฐานะเด็กกิจกรรมคนหนึ่ง	ดิฉันต้องขอขอบคุณโครงการดีๆ	ที่มี
กิจกรรมดีๆ	ให้แก่เด็กและเยาวชน	บ่อยครั้งที่เรายังไม่รู้ว่าเราคือใคร	แต่การที่เราได้เข้ามา
อยู่ในสถานที่แห่งนี้	ในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	แบบนี้ท�าให้เราได้รู้จักตัวเองมากยิ่ง
ขึ้น	 ท�าให้เรามีจุดยืนอย่างมั่นคงโดยไม่ฝ ืนธรรมชาติและกิจกรรมต่างๆ	 เหล่านี ้
ท�าให้ดิฉันมีผลงานต่างๆ	มากมาย	มีผลการเรียนที่ดีจากการรู้จักการจัดสรรเวลา	ส่งผลให้
ดิฉันผ่านการเข้ารับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	
ขนาดเล็ก	ในปี	2561	ซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในของดิฉันและวงศ์ตระกูล	
เป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและนักเรียนรางวัลพระราชทานที่จะยึดตามค�าสอน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	และจะรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม	
ส�าหรับดิฉันแล้ว	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	 เป็นโครงการที่ถือได้ว่าประสบความ
ส�าเร็จเป็นอย่างมากเพราะสามารถท�าให้เด็กและเยาวชน	เลือกท�ากิจกรรมดีๆ	ปรับเปลี่ยน
คุณภาพชีวิตของตนเองให้เป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพ	 เข้าใจวัยรุ่นในปัญหาด้านต่างๆ	 ท�าให้
รู้จักแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้	 ในวาระครบ	 18	 ปี	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 พวกเรา
สมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคารจะขอเป็นส่วนเล็กๆ	 
ในโครงการที่จะท�าคุณประโยชน์สร้างเสริมสังคมให้สร้างสรรค์	 ให้พ้ืนที่ในสังคมเป็นพื้นท่ี 
สีขาวและปลอดยาเสพติด	 พร้อมช่วยขับเคล่ือนประเทศชาติให้มั่นคง	 ขอบคุณโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ท�าให้สมาชิกเด็กและเยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	
	 ขอขอบคุณโครงการที่เหมือนฝัน	คือ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ส่งเสริม	ให้โอกาส
เยาวชนไทยได้ก้าวเดิน	พร้อมด�าเนินสืบต่อพระปณิธาน
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ผู้เขียน
นางสาวนุสบา พรหมอารักษ ์

เลขานุการชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนธาตุพนม อ�เภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

	 สิบแปดปีโครงการสานคุณค่า	“เป็นหนึง่ไม่พึ่งยา”	พาสร้างสรรค์
		 “ปรับทุกข์”	ร้ายคลายปัญหาสารพัน	เพราะทูบีนัมเบอร์วันนั้นสร้างคน
		 “สร้างสุข”	สร้างชีวิตคิดมุ่งมั่น	ร่วม	“ป้องกันและแก้ไข”ใช้เหตุผล
		 “แก้ปัญหา”	พาผ่านก้าวความมืดมน	เยาวชนต่อต้านทุกพาลภัย
		 “พัฒนาอีคิว”	ได้ยอดเยี่ยม	ล้วนแปลเปี่ยมเก่งและดีมีวิสัย
		 “เด็กน�าผู้ใหญ่หนุน”	จุนเจือใจ	เราคนไทยเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา

	 เมื่อฉันก้าวเข้ามาในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ฉันก็เพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เรียน
อยู่ฉัน	ม.1	ห้องท้ายๆ	ที่มีเพื่อนๆ	จากโรงเรียนประถมหลายๆ	โรงเรียนมารวมกันอยู่ในห้องนี้	
มีจ�านวนนักเรียนถึง	 35	 คน	 บางคนจบจากโรงเรียนเอกชนช่ือดัง	 บ้างก็จบโรงเรียนที่
กิจกรรมโดดเด่นเรียกได้ว่าเป็นเจ้าเหรียญทองสายกิจกรรมเลยทีเดียวและก็ยังมีโรงเรียน
ขนาดเล็ก	 ซึ่งฉันเองก็เป็นนักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนขนาดเล็ก	 ไม่เป็นที่รู้จัก	 ไม่มีกิจกรรม
โดดเด่นหรือมีชื่อเสียง	เนื่องจากมีนักเรียนในโรงเรียนไม่ถึง	100	คน	ซึ่งหลังจากฉันจบออก
มาก็มีประกาศปิดโรงเรียน	ซึ่งนั่นก็หมายความว่าโรงเรียนได้ถูบยุบตัวลงไปแล้ว	ฉันจึงตั้งใจ
ที่จะเช่ือมมิตรสัมพันธ์กับเพ่ือนๆ	 ทุกคน	 นั่นก็เพราะตอนประถมฉันเป็นคนมีเพื่อนน้อย	
เพราะในช้ันมีแค่ห้องเดียวและมีนักเรียนเพียง	 10	 คน	 ในการเข้ามาเรียนวันแรก	 จ�านวน
เพื่อนในห้องมีมากถึง	30	กว่าคน	มีเพียงคนเดียวที่ฉันรู้จักคือเพื่อนจากโรงเรียนเดิมที่ได้มา
อยู่ห้องเดียวกัน	 เป็นห้องท้ายๆ	 ของระดับชั้นเลยก็ว่าได้	 ฉันยังจ�าได้ดีวิชาที่เรียนวิชาแรก
คือวิชาคณิตศาสตร์	ครูผู้สอนเป็นคุณครูที่ปรึกษาห้องของฉันเอง	ครูยังไม่ทันได้สอนอะไรก็
เอ่ยถามขึ้นมาว่า	 “ห้องเรามีหัวหน้าห้องหรือยังครับ”	 ฉันกวาดสายตามองไปรอบๆ	 ห้อง	
ทุกคนก็หันหน้ามองกันด้วยก็รู้ทันทีว่า	จะต้องมีการคัดเลือกหัวหน้าห้อง	ในขณะที่ไม่มีใคร
ตอบคุณครูสักค�า	ครูก็ได้บอกว่า	งั้นมาเลือกหัวหน้าห้องเรียนกัน	“ใครอยากจะรับผิดชอบ
เป็นหัวหน้าห้องยกมือครับ”	ทุกคนก็หันหน้ามองกันไปรอบห้องอีกเช่นเคย	ฉันจึงยกมือขึ้น
เพียงคนเดียวในห้อง	 ความคิดในตอนนั้นฉันอยากมีช่องทางในการพูดคุยกับเพื่อนๆ	 ได้
มากกว่าเดิม	ไม่มีใครยกมือขึ้นนอกจากฉัน	แผนการของฉันส�าเร็จ	เมื่อไม่มีคนยกมือ	คุณครู
จึงได้ให้ฉันอธิบายประวัติตัวเองพอสังเขป	 และถามว่าท�าไมถึงอยากเป็นหัวหน้าห้อง	 
หลังจากที่ฉันได้พูดออกไปทั้งหมดที่ครูถาม	ใจฉันเต้นรัวมือไม้สั่นท�าตัวไม่ถูกที่ต้องกล้าพูด
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ให้คนจ�านวนมากจับจ้องสายตามายังฉันเพียงคนเดียว	ทุกคนปรบมือให้กับฉัน	 และฉันก็
ท�าหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องคอยรายงานข่าวสารท่ีประชุมกับเพ่ือนนักเรียน	 และข่าวสารท่ี
ติดต่องานกับคุณครู	 ตลอดจนรับผิดชอบในเกือบทุกๆ	 เรื่องของห้องเรียนเรื่อยมา	 
จนกระทั่งผ่านไปสองเดือน	เพื่อนชายคนหนึ่งไม่มาเรียนโดยไม่มีใครทราบสาเหตุ	ฉันยังจ�า
ชื่อจริงของเขาได้	 แม้จะไม่ได้สนิทสนมหรือพูดคุยด้วยบ่อยเท่าไหร่นัก	 ฉันทราบสาเหตุ 
เมื่อเวลาผ่านไปนานแสนนานจากเพ่ือนคนหนึ่งต่างห้องท่ีเขาอยู่บ้านใกล้กับเพ่ือนคนท่ี
ออกเรียนไป	 เขาบอกว่าเพื่อนชายคนนั้นข้องเกี่ยวกับสารเสพติด	 มีกลุ่มเพ่ือนเป็นแก๊ง
ใหญ่ๆ	มั่วสุมสารเสพติดด้วยกัน	จนถูกจับตัวไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	
จ.นครพนม	 นั่นเป็นความรู้สึกผิดและตราบาปในหัวใจของฉัน	 หากฉันสังเกตพฤติกรรม
เพ่ือนในห้องให้มากกว่านี้	 หากได้พูดคุยกับเขาบ้าง	 ก็อาจจะปรึกษาคุณครูและช่วยเหลือ 
ได้ทัน	แต่มันก็สายไป...	
	 เมื่อผ่านพ้นช่วงชั้นม.1ไปฉันก็ขึ้นม.2ได้เล่ือนห้องมาอยู่ห้องที่เรียกว่ามีเพื่อน 
ครบครันหลากหลายความสามารถเพราะเป็นห้องคิงส์ที่เน้นห้องนี้ในเรื่องการเรียน
มากกว่าห้องอื่นๆ	ฉันตั้งใจว่าฉันจะรู้จักเพื่อนทุกคนเท่าที่ฉันจะท�าได้แล้วก็ประสบความส�าเร็จ	
เพื่อนๆ	 ทุกคนไม่มีใครน่าเป็นห่วงมีความสามารถในตัวแตกต่างกันไม่มีใครมีพฤติกรรม 
สุ่มเสี่ยง	 เมื่อย่างกรายเข้ามายังช่วงชั้น	 ม.3	 ฉันมีโอกาสได้เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย 
โดยคุณครูท่านหนึ่งซึ่งหยิบยื่นโอกาสดีๆ	 เข้ามา	 ประจวบกับชักชวนให้เข้าไปท�ากิจกรรม 
ในนามโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ฉันก็ยินดีเต็มใจเข้าไปเป็นแกนน�าของชมรม 
โดยเริ่มจากท�างานในศูนย์เพื่อนใจเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนพี่น้องในโรงเรียนโดยผ่าน 
การถ่ายทอดงานจากรุ่นพี่แกนน�ามาก่อน	 และยังได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการให ้
ค�าปรึกษาท่ีศูนย์สุขภาพจิตและยาเสพติด	 ณ	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	
ท�าให้ฉันรู้จักที่จะรับฟังปัญหาของคนอื่นและเป็นท่ีปรึกษาคอยช่วยเหลือท�าให้เร่ืองหนัก
กลายเป็นเรื่องเบา	 ท�าให้เกิดเป็นมิตรภาพที่ดีจากคนที่ไม่รู้จักกันก็ได้ช่วยเหลือเจือจุนเป็น
เหมือนเพื่อนคอยรับฟังเม่ือไม่สบายใจ	 นั่นท�าให้ฉันมีความสุข	 ผ่านพ้นช่วงชีวิตฉัน	 ม.3	
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ฉันเลื่อนชั้นข้ึนชั้นม.4จ�าเป็นที่จะต้องเลือกทางเดินชีวิต 
ในอนาคตหรือเลือกสายการเรียนนั่นเองในตอนนั้นฉันรู้ตัวเองว่าฉันชอบภาษาและความ
งดงามของศิลปะในหลายๆ	 ด้าน	 ฉันจึงตัดสินใจเรียนสายการเรียนศิลป์ภาษา	 ช่วง	 ม.4	 
ฉันเข้าแข่งขันในด้านภาษาอยู่บ่อยๆ	 คือการเขียน	 การแต่งค�าประพันธ์	 และรางวัลที่ฉัน
ภาคภูมิใจท่ีสุดคือ	 “การแต่งบทกลอนสารานุกรมไทยในพระราชประสงค์ของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9”	ฉันได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคอีสานและเป็นตัวแทน
เข้าแข่งขันในระดับท่ีสูงข้ึนไป	 เป็นความภาคภูมิใจของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งใจสุดความ
สามารถโดยจะส�าเร็จได้ยากหากไม่มีคุณครูท่านหนึ่งซ่ึงอยู่เบื้องหลังความส�าเร็จนี้	 ซ่ึงครู
คนนั้นคือครูคนเดียวกับที่ชักชวนให้ฉันเข้ามาเป็นแกนน�าชมรมฯ	 นั่นเอง	 เมื่อคุณครูที่



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

160

160

ปรึกษาชมรมทูบีนัมเบอร์วันเห็นความสามารถในทักษะการเขียนของฉัน	 ฉันจึงได้ร่วมมือ
กับเพื่อนๆ	 ในชุมนุมวรรณศิลป์เขียนบทละครเรื่อง	 “มหาพุทธานุสรณ์สถานต�านาน 
พระธาตุพนม”	 เพื่อจัดแสดงเป็นพุทธบูชาในงานนมัสการพระธาตุพนมปี	 2563	 เป็นเวลา	
9	วัน	9	คืน	และฉันก็ยังเป็น	1	ในนักแสดง	60	คน	ที่ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของศาสนสถานท่ีส�าคัญของท้องถิ่น	 นั่นก็คือองค์พระธาตุพนม	 ฉันได้กล้า
แสดงออกในด้านของการพูด	 การแสดงละครการถ่ายทอดอารมณ์ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น
หัวเราะร้องไห้หรือยินดีปรีดา	 นักแสดงละคร	 สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	 พวกเราทุกคน 
ในกองละคร	 ได้ร่วมท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์	 ทุกคนได้แสดงศักยภาพในตัวออกมา	 ได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ได้รู้จักการวางแผน	ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียว	การรับฟัง
ความเห็นของแต่ละฝ่าย	 โดยนักแสดงที่มีความสนใจได้ร่วมท�างานในกองละครก็ได้เข้า
ศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 นักแสดงทุกคนได้รับความเมตตา
จากท่านพ่อพระเทพวรมุนี	 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม	 ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 
นักแสดงคนละ	 2,000	 บาท	 และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	 ตลอดจนผู้ชม 
การแสดงท่ีได้ร่วมบริจาคคนละเล็กคนละน้อย	 เงินจากการระดมทุนหรือเงินที่ได้จากการแสดง
เราได้น�ามาปรับปรุงห้องศูนย์เพื่อนใจ	 ให้มีวัสดุอุปกรณ์ส�านักงานครบครัน	 จัดซื้อหนังสือ
มากมาย	 และยังมีการติดเครื่องปรับอากาศให้สะดวกสบายในการเข้ามาใช้บริการ	 และที่
ส�าคัญ	 ฉันเองจากที่ไม่กล้าพูดเท่าไหร่นักเพราะเป็นคนข้ีเขินอาย	 จับไมค์คร้ังไหนเป็นต้อง
ขาสั่นใจสั่น	 ฉันก็ได้กล้าพูด	 กล้าคิด	 กล้าลงมือท�า	 กล้าแสดงออก	 จากแกนน�าชมรมหรือ
อาสาสมัครประจ�าศูนย์เพื่อนใจ	ก็ได้รับความเห็นชอบจากคุณครูที่ปรึกษา	และเพื่อนพี่น้อง
ในชมรมให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายกิจกรรม	 ฉันสนุกและมีความสุขมากขึ้น
เรื่อยๆ	ในการท�ากิจกรรม	ตั้งแต่การจัดท�าแผนด�าเนินโครงการ	ออกแบบรูปแบบกิจกรรม
เพื่อให้สมาชิกสนใจและท�ากิจกรรมอย่างมีความสุข	 ตลอดจนออกไปส�ารวจความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของสมาชิก	 โดยมีทั้งกิจกรรมที่ท�าต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	 อย่างเช่น	 
การจัดค่ายอบรม	ภายใต้แนวคิด	“ใครติดยายกมือขึ้น”	เพื่ออบรมตรวจสารเสพติด	บ�าบัด	
และฟื้นฟูสมาชิกท่ีติดสารเสพติด	 โดยตลอดระยะเวลาที่ด�าเนินการมาต้ังแต่ปีการศึกษา	
2559-2562	 ได้พบสมาชิกที่ติดสารเสพติดประเภทกัญชาท้ังหมด	 7	 ราย	 และได้สมัครใจ
เข้ารับการบ�าบัดรักษาฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ	 โดยบ�าบัดตาม	 MATRIX	 PROGRAM	 
จนสามารถหายกลับมาเป็นปกติ	กลับมาเรียนได้จนจบการศึกษาพร้อมเพื่อน	และได้เข้ารับ
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ตามความเหมาะสม	มีกิจกรรม
ในแต่ละเดือนอย่างน้อย	 1	 กิจกรรม	 บางครั้งก็ออกนอกสถานที่ไปขยายเครือข่ายร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชมรมของเรากับชมรมภายนอก	 บางครั้งก็มีชมรมอื่นเข้ามา
ศึกษาดูงาน	 และได้เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพแกนน�าชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	 ฉันไม่คิดว่าค่าย	
จะเป็นจุดเปลี่ยนในการแสดงออกของฉันอย่างกับหน้ามือเป็นหลังมือ	ฉันกล้าที่จะ
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ท�าความรู ้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียน	 กล้าที่จะจับไมค์บรรยายเรื่องการป้องกันการม ี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรให้ทุกคนในค่ายฟัง	 กล้าท่ีจะเต้นเพลงเกาหลีร้อยล้านยอดวิว 
ได้อย่างสนุกสุดเหวี่ยง	กล้าที่จะสานสัมพันธ์กับเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน	ฉันมีความสุข 
จริงๆ	 ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรม	 ที่จะร่วมพัฒนาเยาวชนและสังคมให้เป็นคนเก่งคนด	ี
เป็นแบบอย่างในทางที่ดีให้กับสังคม	 เมื่อชมรมของเราก�าลังจะเข้าประกวดผลการด�าเนินงาน	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ระดับประเทศ	 ที่เมืองทองธานี	 บรรยากาศการท�างานดูเป็นไป
อย่างรวดเร็วและจริงจัง	 ทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ	 ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน
สมบูรณ์	 เตรียมจัดเก็บบูธ	 เตรียมการแสดงวงโปงลางในการเชียร์	 เตรียมน�าเสนอผล 
การด�าเนินงาน	 ทุกคนท�างานอย่างเหน็ดเหนื่อย	 และปีนี้เป็นปีที่เราเข้ารับประกวดผล 
การด�าเนินงานเป็นปีแรก	 เมื่อผลการประกาศออกมา	 น�้าตาแห่งความปลื้มปร่ิมก็ได้ปริล้น
ออกมาด้วยความดีใจ	 ที่ผลคะแนนอยู่ในล�าดับที่	 6	 ทุกคนได้ท�าอย่างสุดความสามารถ	
ความเหน็ดเหนื่อยก็เหือดหายไปพร้อมกับหยาดน�้าตา	 ปรากฏเป็นรอยยิ้มแสดงความดีใจ
ในหมู่คณะ	และฉันก็ยังได้รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
ในงานประกวดผลการด�าเนินงานระดับประเทศที่เมืองทองธานี	 พระองค์ทรงพระสิริโฉม
งดงาม	ดุจดังแสงทองส่องประกาย	ชี้ทางสว่างไสวให้ปวงชนชาวไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติด
และอบายมุข	 และพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ความห่วงใยต่อเยาวชนคนไทยที่ได ้
ทรงก่อตั้งโครงการให้หน่วยงานสถานศึกษา	อุดมศึกษา	ประชาชน	ฯลฯ	ตลอดจนประชาชน
คนไทยทุกคน	 ได้มีภูมิคุ้มกันทางจิตท่ีดี	 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 หรือแม้บางครั้งในชีวิต 
ของคนเราก็อาจจะมีใครที่ท�าผิดพลาดไปบ้างแต่ก็ยังสามารถกลับตัวกลับใจได้เสมอและ
สังคมยังพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนให้มุ่งหน้าด�าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีคุณค่า	
ช่วงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 ไม่นานฉันก็เลื่อนชั้นมายังช้ัน	 ม.5	 ซึ่งเป็นช่วงที่ฉันเรียนอยู่
ปัจจุบันนี่เอง	ฉันได้รับความเห็นจากครูที่ปรึกษาและกรรมการฝ่ายต่างๆ	ในชมรม	ให้เป็น
เลขานุการของชมรม	 เป็นอีกงานหนึ่งที่ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีดี	 ในการตรวจสอบ
ข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน	การคิดอย่างรอบคอบและละเอียดครอบคลุม	ความแม่นย�าในการ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา	ตลอดจนได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 และคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ	 ในการด�าเนินงาน	 และยังได้เป็นตัวแทนน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 ระดับประเทศ	 ซึ่งฉันยิ่งมั่นใจว่าวันนี้	 ฉันกล้าแสดงออกอย่างเต็มที่	 และ
ไม่ใช่ฉันเพียงคนเดียวที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	 สมาชิกทุกๆ	 คนก็ยังได้เรียนรู้ทักษะ	 ได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นภายใน
ชมรมเช่นกัน	และฉันจะน�าสิ่งที่ได้จากชมรมฯ	พัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ	ตลอดจน
ประยุกต์ใช้ในทางที่ดีเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในสังคมและเป็นคุณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติสืบไป	
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ผู้เขียน
นายลภัส จิ๋วอยู่

รองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์

เป้าหมายของการท�างานคือการท�างานอย่างมีเป้าหมาย

	 ย้อนกลับไปเมื่อ	18	ปีที่แล้ว	ตรงกับปีพุทธศักราช	2545	ซึ่งตรงกับปีเกิดของผม
และในขณะเดียวกันก็มีโครงการดีๆ	 โครงการหนึ่งได้ก�าเนิดเกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ	
หนึ่งชีวิตแบบผม	ผมรู้สึกว่าชีวิตของตนเองเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เกิดมาพร้อมกับ
โครงการดีๆ	 ที่ชื่อ	 “TO	 BE	 NUMBER	 ONE”	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	ในชื่อโครงการที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี	TO	BE	NUMBER	ONE	
ภายใต้ค�าขวัญที่ว่า	 “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	พระองค์ทรงมีความห่วงใยประชาชน
และเยาวชนไทยเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาอย่าง 
ช้านาน	 ยาเสพติดในขณะนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่ส�าคัญระดับชาติ	 มีการระบาดตั้งแต่
ครอบครัว	 ชุมชน	 สถานศึกษา	 สังคมและประเทศชาติ	 มีเยาวชนหลายแสนคนหลงเข้าสู่
วังวนของยาเสพติด	 โดยมากมักจะเริ่มด้วยการอยากรู้อยากลองและความคึกคะนองเป็น
ส่วนใหญ่	สภาพแวดล้อม	สังคม	และค่านิยมในกลุ่มเป็นแรงผลักดันอีกชั้นหนึ่งประกอบกับ
หาซื้อได้ง่าย	 เหตุนี้พระองค์จึงทรงเล็งเห็นว่าเป้าหมายหลักที่จะต้องมุ่งเน้นการรณรงค ์
ก็คือกลุ่มของวัยรุ่นและเยาวชน	เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 พร้อมท้ังพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของ
เยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง	และยังสนับสนุนให้เยาวชนและ
ชุมชนจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์	 เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้ที่มีปัญหายาเสพติด 
โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคมหลายคนอาจจะหลงผิดไปบ้างตามค่านิยม 
ทางสังคม	 แต่คนเหล่านั้นก็ควรได้รับโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนที่ท�าความดีได้	 อดีตนั้น 
ผ่านไปแล้ว	หมดไปแล้ว	เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้เลย	ส่วนอนาคตนั้นยังมาไม่ถึง	 
ยังไม่แน่นอน	 ซึ่งจะเป็นเช่นไรเรารู้ไม่ได้	 ดังนั้นการท�าให้สิ่งต่างๆ	 ดีขึ้นก็ด้วยการกระท�า 
ในปัจจุบัน	ซึ่งสิ่งที่มีประโยชน์มากก็คือ	การสอบถามและขอค�าแนะน�าจากท่านผู้รู้	ว่าควร
ท�าอะไรและท�าอย่างไร	 เพื่อบรรเทาผลเสียจากการกระท�าในอดีต	 โครงการ	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	จึงเป็นโครงการที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากส�าหรับการช่วยเหลือผู้ที่มี
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ปัญหาทางด้านยาเสพติด	 ไม่ว่าจะเป็นประชาชนท่ัวไปหรือเยาวชนท่ีอยู่ในสถานศึกษา	
สถานพินิจหรือเรือนจ�า	 ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ได้ท�าในส่ิงที่ตนเองรักส่ิงที่ตนเอง
สนใจและสิ่งท่ีตนเองมีความถนัดในด้านนั้นๆ	 ผลที่ได้ก็คือจากการที่เอาเวลาไปยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติดก็เอาเวลานั้นมาท�าสิ่งท่ีเกิดประโยชน์ให้กับตนเอง	 ประโยชน์ท่ีเกิดกับตนเองนั้น
ก็คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 ได้พัฒนาความสามารถของตนเองจากพรสวรรค์ที่ตนเองมี
เพื่อเป็นการแสดงให้ทุกคนได้เห็นว่าตนเองนั้นมีความสามารถเพียงใดเมื่อได้ใช้เวลาว่างไป
กับสิ่งท่ีรักแล้วก็จะหันหลังให้กับยาเสพติดและกลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่ที่ปลอดจาก 
ยาเสพติด	 โอกาสคือสิ่งที่ส�าคัญมากในการที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	จึงได้ให้โอกาสบุคคลที่ติดยาเสพติดได้กลับมาเป็นคนดีของสังคม	เมื่อได้รับ
โอกาสแล้วก็ต้องรู้จักที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพราะทุกโอกาสส�าคัญเสมอ
เหตุข้างต้นจึงท�าให้เกิดโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ขึ้นโดยมีกรมสุขภาพจิต	กระทรวง
สาธารณสุขเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและเอกชน	ซึ่งทุกๆ	หน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	เพราะทุกหน่วยงาน
ก็มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยมีการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนปัจจุบันเป็นเวลาถึง	18	ปี
	 ระยะเวลา	 18	 ปี	 เมื่อเทียบกับชีวิตของผมท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันตอนนี้ 
ก็คงเป็นช่วงเวลาที่ผมก�าลังจะส�าเร็จการศึกษาขั้นหนึ่ง	 และก�าลังจะก้าวเข้าสู่การศึกษาอีก
ขั้นหนึ่งที่สูงกว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับโครงการดีๆ	อย่าง	TO	BE	NUMBER	ONE	แล้วละก็	
เป็นปีที่ก้าวสู่ความส�าเร็จอย่างมากและเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจที่โครงการดีๆ	 ได้ผลิต
เยาวชนดีๆ	และมีคุณภาพให้แก่สังคมไทยมากมาย	TO	BE	NUMBER	ONE	เปรียบเสมือนบ้าน	
ที่มีครอบครัวท่ีอบอุ่น	 บ้านหลังนี้ใหญ่มากทุกคนอยู่ด้วยกับแบบมีเป้าหมายเดียวกัน	 
ทูลกระหม่อมฯ	 เปรียบเสมือนต้นตระกูลของบ้านและมีป้าหม่อมก็เปรียบเสมือนแม ่
ของบ้านแม่ที่คอยหุงหาข้าวปลาให้กับทุกคนในบ้าน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 หลังนี ้
ได้ผลิตเยาวชนท่ีดีมีคุณภาพให้แก่สังคมมากมายเยาวชนคือ	 รากฐานและอนาคตของชาติ
การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ ่นใหม่ทั้งด้านความสามารถและการเป็นคนดี	 
ช่วยสร้างความเจริญให้กับหลายๆ	 ด้านของประเทศไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือสังคม	 
บ้าน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ของเราจึงมุ่งด�าเนินโครงการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริม 
การศึกษาเรียนรู้ที่หลากหลาย	เพื่อการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านสติปัญญาและจิตใจ	โดยมี 
กรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 เป็นแรงขับเคล่ือนและมุ่งเน้นการน�าความรู ้
ความสามารถมาช่วยพัฒนาสังคม	ชุมชน	และประเทศชาติ	รวมถึงการสร้างคุณลักษณะที่ดี
ของเยาวชนให้มีจิตส�านึกในการท�าประโยชน์ต่อสังคม	ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน	มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์	คือการเป็น 
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“คนเก่ง”	ควบคู่ไปกับการเป็น	“คนดี”	ของสังคม	กิจกรรมเปรียบเสมือนค�าสั่งสอนของแม่	
เพราะกิจกรรมทุกๆ	 กิจกรรมของ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น 
จึงเปรียบได้กับค�าสอนของแม่เพราะแม่ทุกคนก็ให้แต่สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดกับลูกเสมอ	
ตอนจะกินแม่ก็จะหาของที่มีประโยชน์ที่สุดให้ลูกกิน	ตอนหัดเดินแม่ก็ซื้อรองเท้าที่ใส่สบาย
ที่สุดให้ใส่	บ้านทูบีหลังนี้ก็เช่นกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีมีคุณประโยชน์ให้กับ
สมาชิกของบ้านที่เสี่ยงต่อการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	สิ่งที่บ้านทูบีหลังนี้ได้ท�าอีกอย่างนั้น
ก็คือการช่วยเหลือสังคมไม่เพียงเฉพาะแค่ให้สมาชิกในบ้านออกไปในสังคมแล้วปลอด 
ยาเสพติดเพียงอย่างเดียว	 แต่ยังท�าให้โลกใบนี้น่าอยู่เพราะเราทุกคนมีโลกใบเดียวกันอยู ่
ในสังคมเดียวกัน	 เมื่อทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโลกเราน่าอยู่ขึ้นเกินค�าที่จะบรรยายได้	
“ความส�าเร็จ”เป็นสิ่งท่ีหลายคนไขว่คว้าส�าหรับบางคนดูเหมือนมันอยู่ไกลสุดหล้าฟ้าเขียว	
ส�าหรับบางคนดูเหมือนเป็นจุดหมายที่วางอยู่บนเส้นทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุด	แต่ส�าหรับบางคน
ก็ง่ายและใกล้กว่าสองคนข้างต้น	 อยู ่ที่ว ่าใครจะนิยามความส�าเร็จของตัวเองยังไง	 
ความส�าเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคหรือการมีชื่อเสียง	 แต่ต้องไม่หยุดพยายามท�าให้สุดความสามารถ	
นั่นคือสิ่งที่ควบคุมได้	 นอกนั้นมันอยู่เหนือการควบคุม	 เพราะเราไปห้ามให้คนอื่นตัวใหญ่
กว่าเรา	 สูงกว่าเรา	 ฉลาดกว่าเราไม่ได้	 สิ่งที่ท�าได้คือการควบคุมตัวเอง	 พยายามดึง 
ความสามารถที่ดีที่สุดของตัวเองออกมา	ถ้าเราสามารถดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของตัวเองออก
มา	นั่นก็ถือว่าเราท�าส�าเร็จแล้ว	“พยายามจนสุดก�าลังแล้วตัวคุณนั่นแหละคือความส�าเร็จ”	
ความส�าเร็จก็เปรียบเสมือนโล่เกียรติยศอันทรงคุณค่าที่ไม่ได้มีไว้เพียงประดับบ้านของเรา
เท่านั้น	 แต่สิ่งนี้ยังเป็นเครื่องหมายการันตีว่าบ้าน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 หลังนี้ได้ 
ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างดีแต่ยังไม่ถึงที่สุด	เพราะ	TO	BE	NUMBER	ONE	
จะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆ	 สิ่งที่ได้จากความส�าเร็จก็คือความภาคภูมิใจและความประทับใจที่ยัง
คอยตามหลอกหลอนในชีวิตไม่มีวันจบสิ้น
	 ความประทับใจสิ่งแรกของผมคือการที่ผมได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม	่ 
ความประทับใจล�าดับต่อมาคือการที่ผมได้เกิดมาพร้อมกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
โครงการดีๆ	 ที่ไม่ได้ให้ประโยชน์แค่กับประเทศชาติ	 สังคม	 ประชาชนหรือเยาวชน 
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเลย	 แต่โครงการนี้ยังให้ประโยชน์กับผมและยังสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผมอีกด้วย	จุดเริ่มต้นที่ท�าให้ผมได้รู้จักกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คือผม
รู้จักกับรุ่นพี่ที่เป็นประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของวิทยาลัยในขณะนั้นต้องขอ
ท้าวความก่อนว่า	 ที่บ้านผมมีอาชีพเป็นลิเกและย่าของผมเป็นครูสอนลิเกให้กับเยาวชนที่อยู่
ในชุมชนและผู้ที่สนใจที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทย	และรุ่นพี่คนนี้เขาเป็นลูกศิษย์ของย่าและ
เราเคยแสดงลิเกด้วยกัน	ผมจึงได้รู้จักกับพี่เขา	พอผมได้เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยเดียวกัน	
พี่เขาจึงชวนผมให้มาร่วมท�ากิจกรรมของชมรม	 กิจกรรมแรกที่ผมได้ท�าก็คือ	 แสดงลิเก 
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ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	 ผมต้องขอบคุณรุ่นพี่คนนี้ที่ให้โอกาสกับผมได้มาร่วม
แสดงในครั้งนี้	ซึ่งเป็นการแสดงที่ผมรู้สึกประทับใจมากเพราะเด็กๆ	เยาวชนรุ่นใหม่น้อยคนมาก
ที่จะได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยแท้ๆ	 ซ่ึงได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค ์
ต่อต้านยาเสพติด	 ในนั้นมีทั้งความสนุกเฮฮา	 และมีสาระความรู้สอดแทรกอยู่ในนั้นด้วย	 
ซึ่งเป็นการดึงดูดความสนใจจากเด็กๆ	 ที่นั่งชมอยู่ได้เป็นอย่างดีครับ	 ต่อมาผมได้โควตา 
ในการเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 สู่ความเป็นหนึ่ง	 รุ่นที่	 22	 ค่ายนี ้
ได้สอนสิ่งต่างๆ	มากมายให้กับผม	ค่ายนี้ให้ทั้งความรู้และความสุขไปพร้อมๆ	กันจนกระทั่ง
ถึงวันรับเสด็จองค์ประธานโครงการผมรู้สึกปล้ืมปิติอย่างมากท่ีได้รับเสด็จองค์ประธาน	 
ผมคิดกับตัวเองว่าจะมีสักกี่คนที่ได้รับเสด็จใกล้ชิดแบบนี้	 และผมได้ตั้งปณิธานกับตนเอง 
ไว้เลยว่าจะตั้งใจท�างานของโครงการให้ดีที่สุด	 และตั้งใจทุกๆ	อย่างในชีวิตอย่างที่ผมได้บอก
ไว้ข้างต้นว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	 เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมจริงๆ	ถึงแม้จะเป็นเวลา
เพียงแค่สั้นๆ	 ที่ผมได้เข้ามาท�างานให้กับชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของวิทยาลัย	 
แต่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าผมรัก	TO	BE	NUMBER	ONE	ค�าว่ารักในความหมายของ
ผมคือ	 ความรู้สึกดีๆ	 ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 เมื่อได้รักแล้วก็จะมีพลังมหาศาลในการท�าสิ่งดีๆ	 
ให้กับสิ่งนั้นและแน่นอนว่า	 สิ่งท่ีเราได้ท�าลงไปเราเองก็สุขใจด้วย	 ผมมีความฝันอย่างหน่ึง 
ที่อยากจะเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	 TO	BE	NUMBER	ONE	แต่ความฝันก็เป็นเพียง
ความฝัน	ผมไม่ได้ดับฝันของตนเองนะครับ	ผมได้ค�านึงถึงบางสิ่งบางอย่างในตัวเองแล้วผม
คงยังมีอะไรหลายๆ	 อย่างที่ยังไม่พร้อม	 แล้วผมก็คิดว่าคนเราทุกคนก็มีความหลากหลายทางชีวภาพ
เหมือนกับต้นไม้	 มันจะมีทั้งไม้ใหญ่	 ไม้เล็ก	 ไม้ดอก	 ไม้ใบ	 ไม้ยืนต้นคละกันไปแต่ต้นไม้ 
ก็คือพืช	พืชที่มีหน้าที่	คุณค่า	และราคาในตัวของมันเอง	เพราะฉะนั้นไม่ว่าผมจะได้ท�างาน
เบื้องหน้าหรือเบ้ืองหลังเราก็สามารถเป็นต้นแบบที่เก่งและดีได้ครับ	 ความสุขของผมคือ
การได้ท�าในสิ่งท่ีผมรักท�าให้ผมทุ่มเท	 ใช้ความสามารถ	 ใช้ฝีมือและความถนัดของตัวเอง
ความประทับใจที่ผมได้ท�าให้กับโครงการ	คือผมภูมิใจในตัวเอง	ช่วยท�าให้เพิ่มคุณภาพชีวิต
ของผม	 และท�าให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าการใช้ชีวิตท่ีสนุกสนานไปวันๆ	 
เป้าหมายท่ีแท้จริงของผมคือคุณภาพชีวิต	 ความพึงพอใจในชีวิต	 ความสุขที่ยั่งยืนโดยการ
ใช้ชีวิตที่ดี	 และชีวิตท่ีมีความหมายแทนที่จะหาความสุขจากการท�าเรื่องสนุกสนาน	 
หรือความสะดวกสบาย	ผมจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาตนเอง	มีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนอ่ืนๆ	 แล้วปล่อยให้ความสุขเป็นผลพลอยได้จากการเห็นคุณค่าของ
ตนเอง	จากความพึงพอใจในงานที่ท�าส�าเร็จ	การได้ท�าสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายในทาง
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่า	 “คนเราต้องเข้าใจตนเอง	 รู้จักตนเองก่อน	 แล้วเราจึงจะ
สามารถเข้าใจคนอื่นได้”ดังนั้นถ้าเราเห็นคุณค่าในตนเองแล้วก็สามารถน�าไปสู่เป้าหมาย
ความส�าเร็จได้อย่างมีความสุข



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

166

166

ผู้เขียน
นางสาวธวัลรัตน์ สิมพลี

โรงเรียนล�ปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

		 “ใครติดยา	ยกมือขึ้น”	หลายๆ	คนอาจจะคุ้นชินหรือเคยได้ยินประโยคนี้	ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งในโครงการของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จากวันนั้นถึงวันนี้ครบรอบ	18	ปี	
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งส่งเสริมให้เราทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง	หากค้นพบ 
สิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ	 สนใจและมีความถนัด	 สามารถฝึกฝนและท�าจนเป็นผลส�าเร็จได้	 
ท�าแล้วมีความสุข	มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ	
		 “ปัญหายาเสพติด”	 เป็นหนึ่งในปัญหาหลักของเยาวชนชาวไทยซ่ึงรัฐบาลถือเป็น
นโยบายระดับชาติที่ต้องเร่งด�าเนินการจัดการแก้ไข	 ความร้ายแรงของยาเสพติดมีผล
โดยตรงต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติเป็นอย่างมาก	 เพราะถ้าหากประเทศใด 
มีประชากรติดยาเสพติดจ�านวนมาก	 ประเทศนั้นย่อมอ่อนแอ	 เศรษฐกิจเสียหาย	 มีปัญหา
สังคมต่างๆ	 เหล่านี้ย่อมส่งผลเสียต่อประเทศ	 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายของ 
ผู ้เสพยาเสพติดเอง	 โดยผู ้ ท่ีตกเป็นทาสของยาเสพติด	 ร่างกายจะซูบซีด	 ความคิด 
ความอ่านช้า	 ความจ�าเสื่อม	 ขาดสติ	 มีปัญหาสุขภาพตามมาอีกมากมาย	 และอาจจะ 
เสียชีวิตในที่สุด	 ยาเสพติดยังเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอาชญากรรม	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2542	 เป็นต้นมา	 ยาบ้า	 หรือ 
สารแอมเฟตามีน	 ก�าลังแพร่ระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัวเล็กๆ	 โรงเรียน	 ภายในชุมชน	
ตรอกซอกซอย	สังคมขนาดใหญ่	และระดับประเทศชาติ	จากข้อมูลพบว่ามีเยาวชนจ�านวนกว่า	 
6	 แสนคน	 หลงเข้าสู่วังวนของยาเสพติด	 และจากสถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ ์
ที่ถูกจ�าคุกอยู่ตามทัณฑสถานท่ัวประเทศ	 ส�ารวจ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2543	 มีจ�านวน 
รวมท้ังสิ้น	 137,344	 คน	 ในจ�านวนนี้เป็นนักโทษคดียาเสพติดเกินกว่าครึ่ง	 คือประมาณ	
87,966	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 64.05	 และในจ�านวนนักโทษเด็ดขาด	 คดียาเสพติดเหล่านี้ 
มีจ�านวนมากถึง	27,499	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	31.26	ของนักโทษคดียาเสพติดที่ต้องโทษ
ในคดีเสพหรือครอบครองและทั้งเสพและครอบครอง	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะกลุ่ม
ของเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่	 เพราะมีจ�านวนถึง	 21	 ล้านคน	 และเป็นกลุ่ม 
ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ	 เด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติก�าลัง 
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ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง	 เน่ืองจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ	 
แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ	 รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทั้งร่างกาย
และจิตใจ	 จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายในประเทศ	 ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพ่ือให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ 
ให้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	 โดยความร่วมมือและรวมพลังจาก
ภาครัฐและเอกชน	 กระตุ้นและปลุกจิตส�านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้	 ความเข้าใจ
และตระหนักว่าการท่ีจะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
องค์กรใดองค์กรหนึ่ง	 แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง	 ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้
และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว	 โดยทรงมีพระประสงค์มุ ่งเน้นการรณรงค ์
ในกลุ่มเป้าหมายหลัก	 คือ	 วัยรุ่นและเยาวชน	 โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่าง 
ถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน	
จัดระบบการบ�าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ	“ใครติดยา	ยกมือขึ้น”	ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่
สังคมและป้องกันการกลับมาเสพซ�้า	ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม	TO	BE	
NUMBER	 ONE	 เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกัน	 และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต	 เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
ดังพระด�ารัสในวโรกาส	 การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ	 “TO	 BE	 NUMBER	 ONE”	 
เมื่อวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2545	ณ	ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข	 ความว่า	 “กิจกรรม 
ในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จะเบนความสนใจจากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราว
จากยาเสพติด	 อยากให้โครงการน้ีส�าเร็จด้วยดี	 แต่จะท�าคนเดียวไม่ได้	 จึงขอความร่วมมือ
จากทุกคน”	ดังนั้น	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จึงเริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่	ปี	2545	
จนถึงปัจจุบัน	 โดยมี	 “กรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข”	 ได้รับมอบหมายท�าหน้าที่
เลขานุการโครงการ	 เพื่อเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน	 ภายใต้ค�าขวัญโครงการ	 “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	
ความหมายคือ	การเป็นหนึ่ง	ทุกคนเป็นได้	เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง	หากค้นพบสิ่ง
ที่ตัวเองชื่นชอบ	สนใจและมีความถนัด	สามารถฝึกฝนและท�าจนเป็นผลส�าเร็จได้	ท�าแล้วมี
ความสุข	 มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกระแสค่านิยม
และเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 พัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ ่นใหม่ที่ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง	 
เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม	
สร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด	โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 
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เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและ
เยาวชนทั่วไป	
	 นอกจากนี้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังมีโครงการย่อย
อีกหลายโครงการ	 อาทิเช่น	 โครงการใครติดยายกมือขึ้น	 ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือให้บริการบ�าบัด
รักษาในสถานบริการ	 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ	 
เป็นบริการส�าหรับสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่เสพหรือติดยา	 และมีความ
ประสงค์จะรักษาตัวเพื่อให้หายและเลิกเสพอย่างถาวร	ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่มีการด�าเนินงานอย่าง 
ต่อเนื่อง	 เน้นการช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข	 
การด�าเนินงานภายใต้แนวคิด	“ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ”	ทั้งจากการเรียนรู้
ด้วยตนเอง	 และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม	 อาศัยกระบวนการกลุ ่มให้เกิดความสนุก	 
พร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ	 อาทิ	 การควบคุมอารมณ์	 และความต้องการของตนเอง	
รู้จักเห็นใจผู้อื่น	 มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 (ดี)	 มีความสามารถ	 ในการรู้จักตนเอง	 
มีแรงจูงใจ	สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา	แสดงออกได้อย่างเหมาะสม	และมีสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้อื่น	(เก่ง)	มีความภาคภูมิใจในตนเอง	พอใจในชีวิต	มีความสงบสุขทางใจ	และสามารถ
ด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข	 (สุข)	 รวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสส�าหรับการแสดงออกถึงพลัง
สร้างสรรค์ที่มีอยู่	 ของวัยรุ่นในสถานศึกษา	 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต	 และป้องกัน
แก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่นเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย	 โครงการ
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	(TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL)	จัดขึ้น
เพ่ือให้สมาชิกท่ีมีความสามารถในด้านการเต้นและการร้องเพลงได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์
และเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกทั่วประเทศ	
	 จวบจน	18	ปีที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ทรงรับ
เป็นองค์ประธานโครงการ	ทรงงานจนเป็นที่ประจักษ์	โดยทรงมุ่งหวังจะสร้างกระแสค่านิยม 
และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด	 รณรงค์ป้องกัน	
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	 หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 องค์กร	 
และชุมชนต่างๆ	 ตามพระปณิธาน	 เป็นหน่ึงโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 โดยมีกรมสุขภาพจิต	
กระทรวงสาธารณสุข	เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน	 ด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	พร้อมจัดระบบการบ�าบัดรักษา
รองรับภายใต้โครงการใครติดยา	ยกมือขึ้น	เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพ
ซ�้าตลอดจนสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เพื่อร่วมรณรงค	์ 
และจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย	
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ผู้เขียน
นางสาววันวรี ภัคดี

ประชาสัมพันธ์ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร จังหวัดระนอง 

	 บางครั้ง	 การค้นพบตนเองนั้นเป็นเรื่องยากมาก	 หลายคนที่จะต้องเคว้งคว้าง	 
เมื่อถึงเวลาท่ีจะต้องเลือกอะไรในชีวิต	 โดยเฉพาะการเลือกสาขาวิชาที่เรียนต่อ	 ไปจนถึง
การประกอบอาชีพในอนาคต	 หากเรายังไม่รู้ตัวเองว่าชอบอะไร	 ถนัดอะไร	 ดิฉันเองก็เป็น
หนึ่งในน้ัน	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ถือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เเก่เด็ก 
เเละเยาวชนได้พัฒนาตนเอง	ศักยภาพให้เเก่ตนเอง	ก่อนหน้านี้ดิฉันเป็นอีกคนที่ไม่รู้ตัวเอง
ว่ามีความสามารถอะไร	 ถนัดด้านไหน	 ดิฉันไม่ค่อยได้แสดงความสามารถอะไร	 นอกจาก
การเรียน	 ซึ่งบางครั้งก็ท�าให้เกิดความเครียดและกดดัน	 ด้วยดิฉันเป็นลูกคนโต	 พ่อแม่จึง
คาดหวังกับฉันไว้มาก	และต้องพยายามเรื่องการเรียน	จนเกิดความท้อ	บางครั้งมีปัญหากับเพื่อน	
ก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไร	ได้แต่เก็บไว้	จนกลายเป็นคนเก็บกด	จนกระทั่งดิฉันได้มาเรียนต่อ
ในระดับมัธยมศึกษา	 โดยดิฉันได้เป็นสมาชิกของทางชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร	 ดิฉันรู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง	 โลกที่สนุก	 มีความสุข	 
ได้แสดงออกอย่างเต็มที่	 ทางชมรมมีรุ่นพี่และครูที่ปรึกษาที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กิจกรรมต่างๆ	 ท�าให้ดิฉันสามารถพัฒนาตนเอง	 ทางด้านการกล้าเเสดงออก	 มีบุคลิกภาพ 
ที่ดีขึ้น	มีความกล้าที่จะเป็นผู้น�า	ดิฉันยังได้ความรู้ใหม่ๆ	มากมายทางด้านชมรม	นอกจากนี้
ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางโครงการท้ังในระดับจังหวัดและระดับประเทศ	ถือเป็นความ
ท้าทายและเป็นประสบการณ์ท่ีดิฉันไม่มีวันลืมเลย	 ดิฉันได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ	 มีเพื่อน
มากมายที่เป็นเครือข่ายทั่วประเทศ	 เเละทุกๆ	 กิจกรรมนั้นมักมีข้อคิดเเละมีคุณค่ามาก	
ดิฉันรู้สึกว่าเป็นคนโชคดีที่ได้มีส่วนร่วมกับทุกๆ	 กิจกรรมของ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
ระหว่างการท�ากิจกรรมดิฉันยังสามารถเเบ่งเวลาได้เป็นอย่างดี	 รู้จักการวางเเผนการท�างาน 
รู้จักกระบวนการท�างานเป็นทีม	 เรียนรู้และเข้าใจการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว	 สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับทุกคน	 ทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีและมีความสุขมากขึ้น	 ดิฉันภูมิใจ 
ที่ได้ปฏิบัติงานภายใต้พระปณิธานขององค์ประธาน	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
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ผู้เขียน
เด็กหญิงวราภรณ์ พิมพ์ทอง

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
จังหวัดศรีสะเกษ 

	 “โอกาส”	ค�านี้แว่วดังในหู	เพราะเมื่อเดือนสิงหาคม	ปี	2561	ดิฉันแทบไม่ได้ใช้เวลา
ในการตัดสินใจเลย	 เมื่อครูหยิบยื่นค�าว่า	หัวหน้าทีมหรือที่เพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	คุณครูเรียก
แบบติดปากว่ากัปตัน	 ที่ผ่านมาเราได้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้หรือ	 สมองสั่งการดั่งสายฟ้าฟาด
ด้วยค�าตอบรับ	 ค่ะ	 ครูให้เหตุผลในหลายเรื่องท�าให้ทุกคนไร้ข้อกังขา	 ดิฉันผูกพันกับ
ต�าแหน่งนี้ถึงสองปีเต็มๆ	ในตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาที่ดิฉันได้ท�างานให้กับโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	โครงการนี้ได้สอนให้ดิฉันได้เรียนรู้ท�าความรู้จักกับหลายสิ่งหลายอย่าง	
ประสบการณ์ที่ได้รับ	 ผ่านทั้งรอยยิ้ม	 ความสุข	 มิตรภาพ	 ความผิดหวัง	 คราบน�้าตา	 
ซึ่งถือเป็นแบบทดสอบ	 แบบฝึกทักษะในการน�ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 จนรวม 
หล่อหลอมกลายเป็นนานาประสบการณ์ที่ดี	 ซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าประสบการณ์เหล่านี้	
ย่อมไม่มีวางขายตามร้านทั่วไป	หรือห้างสรรพสินค้า	หัวหน้ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
เป็นต�าแหน่งที่ดิฉันได้รับอนุมัติจากทั้งเพื่อนๆ	 พ่ีๆ	 น้องๆ	 และคณะครูท่ีโรงเรียน 
ด้วยคะแนนเอกฉันท์	ดิฉันพยายามผลักดันให้กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	กลายเป็น
โครงการที่ทั้งโรงเรียน	 ชุมชน	 ผู้ปกครองยอมรับ	 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง	 เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส	 เด็กนักเรียนก็เป็นเด็กในพื้นท่ี	 โรงเรียนของดิฉันเปิดรับนักเรียนทุกระดับ 
มันสมอง	 ไม่ได้คัดเลือกไว้เฉพาะแต่ระดับมันสมองดีเลิศอย่างที่โรงเรียนในตัวเมืองหลายแห่ง	
ปฏิบัติจึงดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องท่ีคุ ้นชินกันไปเสียแล้วในหมู ่ครูบาอาจารย์ว ่า	 
สอนเด็กบ้านนอก	 สอนไปก็เท่านั้น	 พาไปแข่งขันอะไรกับเขาไม่ได้หรอก	 ดิฉันเคยได้ยิน
คุณครูบางท่านคุยกันแล้ว	 ก็อดไม่ได้ที่จะรู ้สึกท้อใจ	 จนกระท่ังดิฉันมีโอกาสได้พูดคุย 
กับครูท่านหนึ่ง	 คุณครูท่านนั้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ของดิฉันเอง	 ท่านบอกกับดิฉันว่า	 มนุษย์พึงระลึกไว้อยู ่เสมอว่า	 เลิกเอาชนะคนอื่น 
แล้วหันกลับมาท�าในสิ่งอันเป็นประโยชน์ที่ตนเองถนัดให้เปี่ยมประสิทธิภาพไม่ดีกว่าหรือ	
ประโยคค�าพูดอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณครูนั้น	 ท�าให้ฉันฉุกคิด	 ในวันรุ่งขึ้นดิฉันรีบเอาความคิด
ของดิฉันไปเสนอคุณครูถึงรูปแบบกิจกรรมย่อยที่จะสนับสนุนให้น้องๆ	และเพื่อนๆ	ได้ร่วมกัน
ปฏิบัติในโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของโรงเรียนของเรา	 ในกิจกรรมต่างๆ	 
อันหลากหลาย	 โดยกิจกรรมของพวกเราได้เลือกท�าในสิ่งที่เขาถนัดและมีใจรัก	 คุณครู 
ที่ปรึกษาโครงการ	 กล่าวว่า	 ความรัก	 จะท�าให้มนุษย์รู ้จักการทุ่มเทซึ่งดิฉันเห็นว่ามัน
สอดคล้องกันเป็นอย่างดีทีเดียวกับหลักอิทธิบาทสี่	อันประกอบไปด้วย	ฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	
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วิมังสา	การฝึกซ้อม	การท�ากิจกรรมต่างๆ	ในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ของพวกเรา
ยังด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	ดิฉันและเพื่อนๆ	ด�าเนินการพยายามในปีต่อมา	
ปี	2562	ตอนนั้นเราไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนของจังหวัดเท่านั้น	แต่พวกเราได้เป็นตัวแทนระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ตอนนั้นกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของพวกเราเนื้อหอมมาก	
ผู้หลักผู้ใหญ่ถามไถ่กันให้ควัก	 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	นายวัฒนา	 พุฒิชาติ	
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ	นายธงชัย	เจริญพานิชกุล	โรงเรียน	องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหมากเขียบ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านก้านเหลือง	 หอการค้า 
จังหวัดศรีสะเกษ	 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษ	 ผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่าน 
และสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษให้ทุนสนับสนุนเรามาจ�านวนหนึ่ง	ในการเตรียมตัวไปแข่ง
ในเวทีระดับประเทศ	 ในวันที่พวกเราปรากฏตัวบนเวทีท่ีเดอะมอลล์บางกะปิ	 กรุงเทพมหานคร	
เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส�าหรับนักเรียนบ้านนอกอย่างพวกเรา	 ใหญ่ทั้งในระดับของ 
ขนาดเวทีและจ�านวนคนดู	 เราไม่ได้แข่งกับใครทั้งสิ้น	 เราแข่งกับตัวเราเอง	 และยิ่งใหญ ่
ไปกว่านั้นคือ	 พวกเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ผู้ซึ่งเป็นองค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ซ่ึงถึงแม้ว่า 
วันน้ันโชคจะไม่ได้หยิบย่ืนรางวัลระดับประเทศให้เราแต่อย่างน้อย	การพลาดจากรางวัลนั้น	
ไม่ได้ท�าให้พวกเราหมดก�าลังใจในการท�ากิจกรรมท่ีพวกเรารักกันต่อไป	 กิจกรรม 
ในโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของพวกเรายังด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
และสม�่าเสมอ	 ดิฉันและเพื่อนคณะกรรมการด�าเนินการก็พยายามปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรม
เพื่อลงสู ่ชุมชนมากขึ้น	 เรามีโครงการช่วยชาวบ้านท�าปุ ๋ยหมักชีวภาพส�าหรับใช้ใน
การเกษตร	 มีโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลขยายไปตามแต่ละหมู่บ้าน	 ผ่านทางนักเรียน
แกนน�าของหมู่บ้านนั้นไปจนถึงโครงการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ	 ศาสนา	 
และพระมหากษัตริย์	เนื่องในโอกาสวันส�าคัญต่างๆ	หัวหน้ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ของโรงเรียน	 รางวัลของชีวิตท่ีดิฉันภูมิใจเป็นที่สุดแล้วส�าหรับเด็กบ้านนอกอย่างดิฉัน	 
หากจะมีรุ่นน้องหรือเพ่ือนสักคนหนึ่งเข้ามาถามดิฉันว่าในฐานะหัวหน้ากิจกรรม	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	 ดิฉันรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมที่ต้องมาคิดโครงการยิบย่อยอะไรมากมายขนาดนี้	
เพื่อใครไม่รู้	ทั้งๆ	ที่ต�าแหน่งหัวหน้ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่นี้
ก็เป็นเพียงต�าแหน่งเล็กๆ	 ในโรงเรียนท่ีนักเรียน	 ผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็น	 ไม่มีเงินเดือน 
เงินดาวน์อะไรตอบแทน	 ดิฉันก็ต้องขอตอบอย่างเต็มปากเต็มค�าเลยว่า	 ไม่เหนื่อย	 
ความเหน็ดเหนื่อยของดิฉันย่อมกลายเป็นเพียงหยาดละอองน�้าเล็กๆ	 ไปทันที	 และจะน�า
ไปเทียบไม่ได้เลยกับสายธารแห่งอุตสาหะในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ที่ทรงอุทิศเวลาและพระวรกายทุ่มเทงาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ด้วยพระองค์เอง	ด้วยความวิริยะ	อุตสาหะ	มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	
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ผู้เขียน
เด็กหญิงศศิประภา ใจจง 

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 
จังหวัดศรีสะเกษ 

	 ทุกวันนี้โลกและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 ตามกระแสโลกาภิวัตน	์ 
ความทันสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงอาจจะมีท้ังเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้	 ทั้งนี้อยู่ที่ตนเอง	 สังคม
รอบข้าง	 ที่เลือกจะเปลี่ยนยอมรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตในสังคมของตนเองหรือไม	่ 
และสิ่งเลวร้ายที่ทุกคนทราบกันดีเป็นปัญหาท่ีใหญ่ระดับชาติที่ก�าลังด�ารงอยู่และเป็นไป 
ในปัจจุบันจนอยากจะแก้ไขก็คือ	 ปัญหายาเสพติด	 เพราะยาเสพติดเป็นสิ่งที่ท�าลาย 
ทุกอย่างรอบๆ	 ตัว	 ให้จมอยู่กับความเศร้าเสียใจ	 ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ	
มากมาย	คือ	ยาเสพติด	และสิ่งดีๆ	ที่ก�าลังเข้ามา	เพื่อการขจัดปัญหานี้	โดยเฉพาะ	นั้นก็คือ	
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ดิฉัน	 เป็นนักเรียนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดเล็กๆ	 ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย	 จังหวัดศรีสะเกษ	 วันหนึ่งได้เห็นข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดในสื่อออนไลน์	
ทาง	 FACEBOOK	 ท�าให้ดิฉันเกิดค�าถามต่างๆ	 มากมายต้องบอกว่าตอนนั้นเห็นข่าวแล้ว 
น่ากลัวมากจริง	 แม่ของดิฉันบอกว่ายาเสพติดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
นะลูก	 ฉันก็รับปากกับแม่ว่าจะไม่ยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด	 ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	 พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายที่ต้องทรงงาน
แก้ไขปัญหายาเสพติด	 เพื่อให้เหล่าพสกนิกรมีความสุขทั่วกัน	 ฉันจึงมุ่งม่ันต้ังใจที่จะสนอง
พระปณิธานของทูลกระหม่อมฯ	ในส่วนตัวนั้นดิฉันได้รู้จักโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
จากท่านผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูที่ปรึกษามีกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมนี้เจ๋งมากๆ	 เลย	
ดิฉันเลยคิดว่าอยากจะท�างานแบบนั้นมากเลย	 ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครั้งแรกที่ก้าวเข้ามา 
ในโครงการน้ี	 เพราะการประกวด	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 DANCERCISE	 ดิฉันแข่งขัน 
ในรุ่น	 PRE-TEENAGE	 เมื่อก้าวย่างและเดินบนเส้นทางการท�างานในโครงการนี้	 ยิ่งท�าให้
ดิฉันมีความรู้ความเข้าใจและการน�ามาใช้ประโยชน์แก่ตนเอง	 และสังคมรอบข้างอย่างไร
บ้าง	 การเรียนรู ้แบบไม่หยุดนิ่ง	 เรียนรู ้ตลอดเวลาจนกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้ 
โดยได้ศึกษาเพิ่มเติมว่าศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของวัยรุ่น	 ที่ต้องการสิ่งพึ่งพาทางจิตใจ	 โดยเฉพาะจากผู้ที่มีความรู้และ
ทักษะการให้ค�าปรึกษาวัยใกล้เคียงกันหรือวัยเดียวกัน	 ช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าในลักษณะ
เพื่อนช่วยเพื่อน	และให้วัยรุ่นมีสถานที่ที่เหมาะสมในการท�ากิจกรรมที่สนใจร่วมกันที่เป็นที่
ยอมรับจากทุกฝ่าย	ได้รับประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะจากการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์หรือ	 EQ	 เป็นการใช ้เวลาว ่างให้เกิดประโยชน์	 โดยมีแนวคิด	 
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“ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ”	แม้ว่าโรงเรียนของเรายังไม่ได้เปิดศูนย์เพื่อนใจ	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 อย่างเป็นทางการ	 แต่พวกเราก็จะพยายามผลักดันให้กิจกรรม
เหล่านี้เกิดขึ้นให้ได้	 เพราะดิฉันคิดว่า	เป็นบ้านอีกหลังของพวกเรา	เป็นครอบครัว	TO	BE	
NUMBER	ONE	ของพวกเรา	คุณครูทุกท่านก็เหมือนพ่อแม่พวกเรา	เวลาพวกเราขัดแย้งกัน	
หรือทะเลาะกัน	พ่อกับแม่และเพื่อนๆ	น้องๆ	ก็ชอบบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องรักกัน	
พวกเราจะตั้งใจท�างานให้ดี	 มีผู้คนท่ีมีปัญหาต่างๆ	 มากมายรอให้เราช่วยเหลือพวกเขาอยู	่
ดังนั้น	 ครอบครัวของเราอย่าทะเลาะกันอย่าท�าตัวให้มีปัญหารักกันเข้าไว้ค�าพูดของคุณครู
ที่ปรึกษาท�าให้พวกเราเลิกมีอคติต่อกัน	พยายามหันหน้ามาคุยกัน	ปรึกษากันมากขึ้นท�าให้
พวกเราเริ่มมองเห็นค�าว่าครอบครัว	 ท่ีคุณครูพูดถึงเป็นสิ่งท่ีดีมากจริงๆ	 พอเรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 6	ฉันไม่เคยลังเลที่จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	ที่โรงเรียนบ้านก้านเหลือง	
ประสบการณ์ท่ีได้รับสามารถน�ามาพัฒนาตนเองและสมาชิกคนอื่นๆ	 ในโรงเรียนของเรา	
ขอขอบคุณส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 และคุณครู 
ที่ปรึกษาโครงการ	เพราะดิฉันได้รับคัดเลือกเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
สู่ความเป็นหนึ่ง	 รุ่นท่ี	 22	 ประสบการณ์ความรู้	 มิตรภาพ	 มันเปี่ยมล้นสุดๆ	 ไม่เคยคิดว่า 
ตัวดิฉันเองจะได้รับโอกาสที่ดีแบบนี้	 สิ่งดีๆ	 ท่ีน�ามาปรับใช้เพ่ือจะได้ช่วยปกป้องคนอื่นๆ	 
ให้พ้นยาเสพติด	และคงคิดว่าไม่มีอะไรที่จะท�าได้จริงเหมือนโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ปัจจุบันนี้ฉันภูมิใจท่ีได้เป็นผู ้ให้ความรู ้	 ให้อาวุธแก่น้องๆ	 ท่ีจะน�าไปป้องกันตนเอง 
ให้ห ่างไกลจากยาเสพติด	 ฉันเชื่ออย่างนั้น	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงรับเป็นองค์ประธาน
โครงการไม่ว่าจะเป็นตอนนั้น	 ตอนที่ฉันเป็นเด็กประถมศึกษา	 และพอฉันเรียนอยู ่
มัธยมศึกษาที่มีเรื่องยินดีเกิดขึ้นอีก	 ไม่ต้องอธิบายมากมายว่ากิจกรรม	 โครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	เป็นสิ่งที่ดี	เป็นการช่วยเหลือผู้อื่น	เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่
ระดับชาติ	 และดิฉันภูมิใจว่าดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้ช่วยชาติ	 และถ้าไม่อยากให้แม่ว่า	 
ก็ต้องตั้งใจเรียน	ไม่ให้เสียการเรียน	แสดงให้คนไม่เห็นด้วยว่าการท�ากิจกรรมไปด้วย	เรียนไปด้วย	 
ก็ได้เกรดดีๆ	 ได้	 นับเป็นพระกรุณาธิคุณ	 ที่พระองค์ท่านทรงเป็นขวัญก�าลังใจแก่ฉัน	 
และนักเรียน	 และสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทุกคน	 ดังนั้นทุกคนจึงพร้อมที่จะ 
ช่วยเหลือโรงเรียน	สังคม	ชุมชน	ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่น	และท�าให้ยืนหยัดอยู่จนถึงทุกวันนี้	
หากบอกว่าการท�ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี	 ต้องบอกเลยว่าฉันนั้นโชคดี	 2	 เท่าเพราะกิจกรรม 
ที่ฉันเลือกท�า	 คือ	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นโครงการที่ท�าประโยชน์ต่างๆ	 
ให้แก่สังคม	 ประเทศชาติมากมายได้ช่วยเหลือผู ้อื่น	 ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 
รู้จักคุณค่าของเวลา	 ได้ประสบการณ์ที่ไม่มีต�ารา	 ได้ใช้ความรู้และเวลาทั้งหมดช่วยปกป้อง
ผู้คนให้พ้นจากภัยยาเสพติด	 โดยเฉพาะท่ีน้องสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียน 
บ้านก้านเหลือง	และกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	นี้เป็นกิจกรรมที่สอนให้ฉันได้รู้ว่า 
ทุกคนสามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	และท�าได้ผลจริงๆ	ด้วย	
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ผู้เขียน
เด็กชายปิยะพงษ ์ แผ่นผา 

โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
จังหวัดศรีสะเกษ 

	 ครอบครัวของฉันก็เหมือนครอบครัวคนอื่น	แค่มีพี่ชายเป็นเพศที่สามและพ่อของฉัน
ก็รับไม่ได้	 พี่ฉันเคยบอกฉันว่าถ้าเราเป็นเพศที่สามขอให้เราเป็นคนดีก็พอแล้วก็ตั้งใจเรียน
ช่วยงานพ่อแม่	แต่พี่ชายคนที่สองของฉันเขา	เป็นคนที่ไม่ตั้งใจเรียนคบเพื่อนผิด	เพื่อนของเขา
ชวนพี่ชายของฉันไปท�าสิ่งไม่ดีและชักชวนพี่ชายไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วตอนฉัน 
ยังเด็กอยู ่ฉันคิดว่าพ่อและแม่ต้องเสียใจ	 และฉันคิดว่าฉันจะไม่เป็นแบบพี่คนที่สอง	 
ฉันคิดว่าพี่คนที่หนึ่งพ่อแม่ต้องภูมิใจ	และมาถึงตัวฉันๆ	ก็เป็นเพศที่สามฉันก็ต้องท�างานช่วยแม่	
ฉันคิดว่าฉันต้องไม่ยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะฉันคิดว่าพ่อแม่ต้องเสียใจขนาดไหน	 
พ่อแม่ต้องหาเงินมาเลี้ยงฉันแล้วฉันก็จะท�าตามฝันที่ฉันอยากเป็น	 แล้วฉันก็ต้องท�างาน
หาเงินเองเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวันของฉัน	และอีกส่วนหนึ่งก็จะให้แม่เก็บไว้	เพราะฉันคิดว่า
ยาเสพติดเป็นโทษต่อสังคมไทย	 เวลาว่างฉันก็จะหากิจกรรมท�าโดยการเล่นกีฬา	 และก็จะ
ร้องเพลงเต้นร�าอยู่คนเดียวส่วนมาก	 ฉันก็ต้องเรียนให้จบและก็ท�างานบ้านท�าความสะอาดบ้าน	
แล้วฉันเป็นเพศที่สามมักจะถูกเพื่อนแกล้งอยู่เสมอ	 ฉันคิดว่าเพศที่สามก็มีความรู้สึก
เหมือนกับคนอ่ืน	 ถึงฉันจะเป็นแบบน้ีฉันก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น	 และฉันก็ต้องท�าความดี
และมีหน้าที่ต้องท�าอะไรบ้าง	 ต้องท�าให้ส�าเร็จเพราะว่าต้องท�าให้พ่อแม่ภูมิใจในสิ่งที่เรา
เป็นและมีอยู่	 การที่เราเป็นเพศที่สามเราอาจท�าให้ทุกคนยิ้มได้เพราะเราจะไม่ท�าให้คนที่
เรารักเสียใจ	 เพราะเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 ฉันอยากให้พ่ีชายของฉันเลิกยาเสพติด
เพราะฉันกลัวที่จะไม่มีพี่ชายอีกคน	 ฉันคิดว่ายาเสพติดมีอาการไม่เหมือนกัน	 แล้วฉัน 
ก็ท�าได้เพียงบอกให้พี่หยุดท�า	 แต่พี่ก็ไม่หยุดเพราะพี่ติดเพื่อนมาก	 ฉันว่าพี่ชายคนที่หนึ่ง 
สอนฉันให้เป็นคนดีต่อสังคมท่ีมีแต่ความดี	 และฉันคิดว่าการท�ากิจกรรมในชุมชนของ 
ตัวเองอาจท�าให้ชุมชนดีขึ้นการท�ากิจกรรมกลางแจ้ง	เช่น	เล่นกีฬา	และการร้องเล่นเต้นร�า
อาจท�าให้ตัวเองดีขึ้นและชักชวนคนในชุมชนหันมาท�ากิจกรรมกับฉัน	และเป็นการส่งเสริม
ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง	 แล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บและสร้างมาตรการการป้องกันแก้ไข 
การติดยาเสพติดของคนในชุมชนอีกด้วย	 การที่เพศที่สามอย่างฉันจะให้ชุมชนของฉัน	
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 ให้กับวัยรุ่นท่ีติดยาเสพติด	 ฉันคิดว่าการที่เราช่วยกันรณรงค์
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนของฉันและจะไม่มีคนติดยาเสพติด	ฉันจะต้องท�าให้ดี



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

175

ที่สุดเท่าที่ฉันจะท�าได้	 เพราะเราทุกคนไม่เหมือนกันและอยากให้ทุกคนเข้าใจในเพศที่สาม 
ส่วนตัวฉันคิดว่าต้องท�าความเข้าใจกับทุกคน	เราสามารถจะท�าอะไรก็ได้	แต่ต้องคิดก่อนท�า
เหมือนพี่ทั้งสองคนของฉันครอบครัวจะต้องท�างานเพ่ือหาเล้ียงชีพ	 ครอบครัวอันเป็นที่รัก
ของฉัน	 ฉันต้องท�าตามท่ีพ่อแม่คอยบอกคอยสอนรวมทั้งคุณครูของฉัน	 ฉันชอบการ 
ไปโรงเรียนมากเพราะโรงเรียนสอนหลายๆ	อย่างกับฉันแล้วฉันมีเพื่อนที่รักของฉัน	ฉันต้อง
ขยันท�างานท�าการบ้านและช่วยพ่อแม่ท�างานต่างๆ	ฉันขอบคุณพี่ชายคนที่หนึ่งของฉันมาก
เพราะพี่ได้สอนการเป็นเพศที่สาม	 และอะไรก็ตามถ้าเรามีความอดทนและขยันแล้ว 
ท�าอะไรก็จะส�าเร็จ	 ฉันจึงบอกกับตัวเองว่าจะท�าอะไรก็ตามให้คิดก่อนท�า	 และถ้าผิดพลาด
ก็ต้องรู้จักแก้ไขและสู้เพ่ือคนท่ีเรารัก	 เราอาจจะท�าไม่ส�าเร็จเราก็ต้องบอกกับตนเองว่า 
ต้องท�าความเข้าใจกับงานมากขึ้นและเชื่อว่าสักวันมันต้องส�าเร็จและท�าให้พ่อกับแม่ภูมิใจ	
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ผู้เขียน
นางสาวกมลวรรณ ภิบาลจอมมี 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จังหวัดศรีสะเกษ 

	 ข้าพเจ้าเป็นเยาวชนคนหนึ่ง	 ที่ ศึกษาในโรงเรียนประจ�าจังหวัดศรีสะเกษ	 
และเมื่อต้นปีที่แล้วมีคุณครูท่านหนึ่งเรียกข้าพเจ้าเข้าพบ	ในเรื่องของการประกวด	TO	BE	
NUMBER	ONE	IDOL	SISAKET	ข้าพเจ้าได้ด�ารงต�าแหน่ง	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	
เป็นระยะเวลา	1	ปี	ข้าพเจ้ามีความสุขมาก	ตลอดระยะเวลาที่ได้ด�ารงต�าแหน่งนี้	ข้าพเจ้าได้
พัฒนาบุคลิกภาพ	ได้เรียนการร้อง	การเต้น	รวมถึงเรียนการเป็นแบบอย่างที่ดี	 ในช่วงแรก
ข้าพเจ้ารู้สึกเครียดและกังวลมากเกี่ยวกับคลาสของการเต้น	 และแอบร้องไห้บ่อยๆ	 นั้น 
เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ข้าพเจ้าต้องฝึกฝนตัวเองให้ดีข้ึน	 ข้าพเจ้าได้ท�ากิจกรรมมากมาย	
เช่น	เข้าค่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	22	โดยมีแม่ๆ	พี่ๆ	จากส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ไปส่ง	ณ	 เดอะไพน์	 รีสอร์ท	 ข้าพเจ้าได้เรียนว่ายน�้า	 การเดินแบบ	 
การแสดง	 การร้อง	 การเต้น	 และวิชาที่ข้าพเจ้าชอบมาก	 คือการเรียนภาษา	 ข้าพเจ้ารู้สึก 
ตื้นตันใจอย่างมาก	เพราะวันสุดท้ายของการจบค่าย	ข้าพเจ้าจะได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์	
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 และได้รับเกียรติบัตร 
จากพระองค์ด้วย	 ข้าพเจ้าน�้าตาไหลด้วยความปลื้มปิติอย่างมาก	 นอกจากนี้ข้าพเจ้า 
และ	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	ได้มีโอกาสดีๆ	ที่ได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองครั้งแรก	
และไม่เคยคิดว่าจะได้รับโอกาสดีๆ	แบบนี้	ได้แสดงโชว์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ	
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมงานต่างๆ	 มากมายเพื่อจุดประสงค์หลักคือ	 การต่อต้านยาเสพติด	 
การพัฒนาบุคคล	มีความเป็นอยู่ที่ดี	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้สอนข้าพเจ้ารู้จัก
กับหลายอย่าง	ทั้งรอยยิ้ม	มิตรภาพ	และน�้าตาแห่งทักษะการแก้ปัญหาต่างๆ	และสิ่งส�าคัญที่สุด	
คือประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน	 มีน้องๆ	 จ�านวนมากท่ีได้ทักมาพูดคุยกับข้าพเจ้า 
ไม่ว่าจะเป็นการคุยตัวต่อตัว	 และพูดคุยผ่านทางโซเชียลว่า	 “อยากเป็นแบบพี่และอยาก
เป็นแบบอย่างกับคนอื่นๆ”	นั้นหมายความว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	ของข้าพเจ้า
ส�าเร็จอีกขั้น	 ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากค่ะ	 และตระหนักเสมอว่าต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเร่ือยๆ	
ข้าพเจ้าชอบค�าสอนของครูท่านหนึ่งว่า	“จงท�าตัวเป็นน�้าไม่เต็มแก้ว	พร้อมเติมตลอดเวลา”	
ส�าหรับการแบ่งเวลาเรียนกับเวลากิจกรรมของข้าพเจ้า	ทุกครั้งที่มีกิจกรรมซ้อมดึกบ้าง	
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ข้าพเจ้าจะเอาสมุด	 หนังสือไปอ่านด้วย	 เพ่ือนข้าพเจ้าถามว่าเหนื่อยบ้างมั้ย	 ข้าพเจ้า 
ตอบเต็มค�าเลยว่า	 ไม่	 ไม่เหนื่อยเลยสักนิด	 ถ้าเทียบกับการทุ่มเทพระวรกาย	 ทุ่มเทการทรงงาน	
เสียสละเวลาอันมีค่าของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 
ตอนนี้ข้าพเจ้าใกล้จะหมดวาระ	การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL 
แต่ข้าพเจ้าน�าทุกอย่างที่ได้จากโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มาใช้และจะเป็น 
แบบอย่างท่ีดีกับเยาวชน	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จะด�ารงอยู่ในสายเลือด 
ของข้าพเจ้า	ตลอดไป	
	 ข้าพเจ้าอยากขอบคุณ	 ผู้ใหญ่ใจดี	 แม่ๆ	 พี่ๆ	 จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ	 และคุณครูทุกท่านค่ะ	 ทุกท่านดูแลข้าพเจ้าดีมาก	 เป็นก�าลังใจให้ข้าพเจ้าและ 
ที่ส�าคัญข้าพเจ้าขอบคุณครอบครัวมาก	ขอบคุณครอบครัว	TO	BE	NUMBER	ONE	
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ผู้เขียน
นายวันชัย ละนิโส 

โรงเรียนปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีสะเกษ

 	 TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	ส�าหรับตัวผมคือการได้เป็น
ส่วนหนึ่งของการได้ช่วยเหลือ	 และเป็นแกนน�าเพื่อน�าพาเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	และกลุ่มเยาวชนที่หลงผิดให้กลับมาในทางที่ถูกต้อง	มีอนาคตที่ดีเพื่อชีวิต
ของเขาและให้เป็นคนที่ดี	อยู่ในสังคมประเทศ	
	 สวัสดีครับ	 ปีนี้ผมจบชั้น	 ม.6	 ก�าลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 
ผมเลยอยากจะมาเล่า	 เรื่องราวสิ่งดีๆ	 ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 เริ่มจากที่ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือคัดเลือกตัวแทน 
ของโรงเรียนและระดับอ�าเภอในการเป็น	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 IDOL	 เข้าแข่งขันต่อ 
ในระดับจังหวัด	ตัวผมเองครับก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่	แต่คุณคร ู
ที่โรงเรียนกลับมองว่าตัวผมเองสามารถที่จะเป็นเยาวชนต้นแบบได้	 ตอนนั้นอายุ	 17	 ปี	 
ก�าลังขึ้นชั้น	ม.5	ก็ถือว่าโตแล้วแต่ก็ยังไม่รู้และทราบว่ากิจกรรมนี้มีเรื่องราวอย่างไร	จนได้
เข้าศึกษาและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ตลอดมา	ก็เลยชวน
เพื่อนเข้าร่วมชมรมเพื่อท�าการแข่งขันกิจกรรมนี้	 ผมซ้อมอยู่นานครับ	ทั้งร้องเพลง	ทั้งเต้น	
ตอนแรกก็ค่อนข้างยากครับ	 เพราะไม่ค่อยกล้าเต้นและร้องเพลงค่อนข้างไปทางเพ้ียน 
เลยทีเดียวครับ	 จนถึงวันแข่งขันทุกอย่างท�าด้วยความเต็มที่และเต็มใจสุดความสามารถ
เอาชนะใจตัวเอง	 ผลออกมาสรุปได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันในระดับ
จังหวัดต่อไป	ทางคุณครูและโรงพยาบาลปรางค์กู่	ก็มีการเตรียมความพร้อมที่ดีมากในการ
ฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันต่อ	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาสถานที่ที่ดีเพื่อท�าการซ้อมร้อง	 ซ้อมเต้น	
และมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ไปในทางที่ดีขึ้น	 ได้สอนให้ผมได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ	 และรู้จัก
กับหลายสิ่งหลายอย่างท้ังรอยยิ้มแห่งมิตรภาพและคราบน�้าตา	 ผมยอมรับเลยครับว่า
กิจกรรมนี้	 โครงการน้ีสามารถท่ีจะเปลี่ยนเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่กล้าแสดงออกให้กลายเป็น
คนที่โตขึ้นในวันข้างหน้าที่พร้อมจะอยู่ในสังคมให้มีความสุข	 และสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
ระมัดระวังเพื่อที่จะได้มีความสุข	 ตอนนี้ไกล้ถึงวันแข่งขันท่ีซ้อมค่อนข้างท่ีจะจริงจัง 
แต่ก็เป็นเรื่องปกติถ้าจะมีอุปสรรคเข้ามา	 ไม่ว่าจะเป็นงานที่โรงเรียน	 ในช่วงใกล้สอบและ
กิจกรรมที่โรงเรียน	 แต่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะช่วยเหลือ	 เพื่อให้ทุกอย่าง
ออกมาได้อย่างดี	 และไม่กระทบ	 ถึงวันคัดเลือกตัวแทนก็ได้ไปคัดเลือกตามปกติ	 
แอบตื่นเต้นครับ	เพราะว่าไม่เคยท�ากิจกรรมแบบนี้	แต่มีเพื่อนมีน้องๆ	ที่โรงเรียนตามไป
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เชียร์ติดขอบเวทีก็รู้สึกอุ่นใจ	 สรุปผลการคัดเลือกออกมาซึ่งไม่ได้ไปต่อ	 แต่คณะกรรมการ
บอกว่า	 “ไม่ใช่เราไม่ดี	 แต่มีคนท่ีพร้อมกว่าเรา”	 ตอนนั้นแอบเสียใจท่ีไม่ชนะการแข่งขัน
และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมคัดเลือกต่อ	 แต่ก็ภูมิใจที่ตัวเองสามารถเอาชนะใจตัวเอง 
กล้าที่จะมาแข่งขันคัดเลือก	 บวกกับความอดทนและความพยายามอย่างเต็มที่	 หลังจาก
การคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดซึ่งไม่ได้ต�าแหน่ง	แต่ก็ยังคงเป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL 
ของโรงเรียนอยู่	 ก็กลับมาท�าหน้าที่ของตัวเองต่อ	 ไม่ว่าจะเป็นการน�าเสนอแนวคิดดีๆ	 
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 การป้องกันตัวเองเพ่ือที่จะได้ห่างไกลจากยาเสพติด	
ผ่านไป	1	ปีกับการเป็นตัวแทนและท�าหน้าที่	ตอนนี้ผมขึ้นชั้น	ม.6	แล้วครับ	ปีนี้ต้องเป็นพี่
ที่ช่วยคัดเลือกน้องๆ	 เพื่อที่เป็นตัวแทนท�าหน้าที่ต่อไป	ประกอบกับการเรียนที่ค่อนข้างหนัก 
ก็ได้บอกและพูดกับตัวเองว่านี่เข้าปีที่	 2	 แล้วท่ีเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมนี้	 ก็อยากให้
น้องๆ	ได้ต�าแหน่งและได้เป็นตัวแทนในระดับที่สูงขึ้น	ทางโรงเรียนได้จัดงบเพื่อที่จะคัดเลือก
ตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดเช่นเดิม	 แต่ปีนี้มีน้องๆ	 สนใจเป็นจ�านวนมาก	 ที่สนใจ 
เข้าร่วมโครงการ	 การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานพร้อมกับการคัดเลือกที่ค่อนข้างยาก	 
ปีนี้ทางโรงเรียนส่งน้องๆ	ที่ผ่านการคัดเลือกหลายคน	เพราะทางจังหวัดให้มีการส่งตัวแทน
ได้มากขึ้น	น้องๆ	ที่ได้เป็นตัวแทนต่างก็มีความฝันเป็นของตัวเอง	ไม่ว่าจะอยากใช้พรสวรรค์
พร้อมกับพรแสวงที่มีในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ประกอบกับการสร้างผลงาน	 
หลังจากน้องๆ	 ได้ผ่านการคัดเลือกระดับอ�าเภอและทางโรงเรียนมาแล้ว	 ก็มีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อที่จะเข้าแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 IDOL	 
เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 ในช่วงซ้อมก็เห็นถึงความต้ังใจท่ีพ่ีๆ	 บอกและคุณครูสอน
อย่างเต็มท่ี	 มีการแลกเปลี่ยนความคิดว่าในแต่ละช่วง	 วัยรุ ่นมีการเปลี่ยนแปลงและ 
มีค่านิยมที่เปลี่ยนไปอย่างไร	 สรุปในการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดในปีนี้	 
น้องๆ	 ของเราก็ได้เป็นตัวแทน	 2	 คน	 เพื่อที่จะเข้าแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค	 ไม่ว่าผล 
การแข่งขันจะเป็นอย่างไร	ความดี	ความสามารถ	ประสบการณ์ที่เราได้ลงมือท�าก็ติดตัวเรา
ไปตลอดชีวิต	 ขอบคุณโครงการและกิจกรรมดีๆ	 ที่ช่วยผลักดันเยาวชนให้มีชีวิตและ
ทัศนคติที่ดีขึ้นอย่างมาก	
	 ในระยะเวลา	2	ปีที่เข้าร่วมโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	นับว่าเป็นช่วงชีวิต
หนึ่งที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็นการได้เรียนรู ้สิ่งใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 ได้เรียนรู ้
การท�างานซึ่งท�าให้เรามีประสบการณ์ที่ดี	 ที่สามารถน�าไปปรับใช้และปรับเปลี่ยนการใช้
ชีวิตในอนาคตที่ดีขึ้น	 ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต�าแหน่งที่ยิ่งใหญ่มา	 แต่เราได้ความภาคภูมิใจ 
ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ท�าหน้าที่เป็นตัวแทน	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	เยาวชนต้นแบบ 
ให้กับน้องๆ	 หลายคน	 ได้แลกเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการใช้เวลาว่างให้ไปในทางที่ถูกและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด	 และภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในครอบครัว	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ของชาวจังหวัดศรีสะเกษ	
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ผู้เขียน
นางสาวถิรพร แก้ววงษา

โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
จังหวัดศรีสะเกษ

 	 “ร้ายกว่าไวรัสโคโรนาซะอีก...”	ทุกวันนี้หลายๆ	คนคงคุ้นชินกับการพกแมสหรือ
หน้ากากอนามัยติดตัวเวลาออกจากบ้าน	 รวมไปถึงเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�าวัน
ไปแบบหน้ามือหลังมือเลยทีเดียว	 ทั้งนี้	 ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราครอบครัว	 
หรือคนท่ีเรารัก	 ในการป้องกันเช้ือร้ายยุค	 ปี	 2019	 ที่ก�าลังระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี	้ 
หากใครไม่รู้จักถือว่าเชยไปค่ะ	 จ�าได้	 โควิด	 19	 ได้เข้าสู่ประเทศไทยเมื่อต้นเดือนมีนาคม	 
ซึ่งกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก	 ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดชะงัก	 
ปิดบริการชั่วคราว	หรือปิดกิจการถาวรเลยก็มี	โชคดีที่โรงเรียนสอบปลายภาคเสร็จสิ้นพอดี	
จากวันนั้นถึงวันนี้	 ระยะเวลาล่วงเลยมาเกือบ	 4	 เดือนแล้ว	 สถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายไป 
ในทางที่ดีขึ้น	 จนท�าให้โรงเรียนสามารถเปิดเรียนตามปกติได้	 ถึงแม้จะไม่เต็มรูปแบบ	 
ยุ่งยากตามแบบวิถีชีวิตใหม่	NEW	NORMAL	ก็ตามที	อย่างน้อยดิฉันก็ได้เจอเพื่อนๆ	ในชมรม	
TO	 BE	NUMBER	ONE	 P.B.K.	 อีกครั้ง	 เนื่องจากคุณครูส่งข้อความบอกทุกคนในกลุ่มว่า	 
จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดพื้นที่เชิงบวกให้กับเยาวชน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ที่โรงแรมพรหมพิมาน	ในตัวเมืองศรีสะเกษ	เมื่อวันที่	16	-	19	มิถุนายน	ที่ผ่านมา	บอกได้เลย
ว่าเหนื่อย	 แต่สนุกมากๆ	 เพราะได้เต้นทั้งวัน	 ถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อเยาวชน
มากมาย	 ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ได้เพื่อนใหม่	 ได้ออกก�าลังกายเข้าใจหลักการของ
การเต้นมากขึ้น	อยากให้เพื่อนๆ	ทีม	DANCE	ที่โรงเรียนมากันเยอะๆ	ปีนี้คงเป็นปีสุดท้าย
แล้วสินะที่จะได้ท�ากิจกรรมในชมรมร่วมกับน้องๆ	เพราะปีนี้	ดิฉันเป็นพี่ใหญ่สุดแล้วค่ะ	
	 ย้อนเวลากลับไปตอนที่สมัครเข้าชมรมฯ	 ใหม่ๆ	ยอมรับว่าไปตามเพื่อน	แต่พอได้
เข้าไปร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนๆ	 ตามแนวทางท่ีคุณครูชี้แนะ	 ตามหลักการบริหารงาน 
ของชมรมในรูปแบบ	 3	 ก	 3	 ย	 แล้ว	 รู ้สึกว่าคนไทยโชคดีมากที่ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ท่านทรงมีพระด�ารัสให้จัดท�าโครงการนี้ขึ้น 
เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 มีการติดตามงาน	 มีการประกวดกิจกรรม
ต่างๆ	 มากมาย	 ให้เยาวชนเป็นคนเก่งและดี	 ที่ส�าคัญใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ไม่ไป 
ข้องแวะหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 ซึ่งถือว่าเป็นมหันตภัยร้ายที่เป็นบ่อนท�าลายชาติไทย 
ก็ว่าได้	ยาเสพติดก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้เสพโดยตรงและส่งผลกระทบต่อครอบครัว	ผู้ใกล้ชิด	
และประเทศชาติอย่างมากมาย	 กล่าวคือ	 มีผลต่อผู้เสพยาเสพติดท�าให้สุขภาพของ 
ผู้เสพติดเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว	 ความต้านทานโรคน้อยกว่าปกติท�าให้ติดเชื้อได้ง่าย	 
ส่วนมากมักจะเป็นโรคผิวหนัง	โรคทางเดินอาหาร	วัณโรค	อารมณ์แปรปรวนง่าย	ซึมเศร้า	
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วิตกกังวล	 บุคลิกภาพสูญเสีย	 นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อครอบครัว	 ผู้ติดยาจะขาด 
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว	 ไม่ห่วงใยดูแลครอบครัว	 เป็นภาระของครอบครัว	ท�าให้ครอบครัว
แตกแยก	 ขาดความอบอุ่น	 และอาจจะเป็นตัวอย่างหรือเป็นสาเหตุท�าให้สมาชิกในครอบครัว
หันไปเสพยาเสพติดได้	 ที่ส�าคัญยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม	 การท่ีมียาเสพติด
แพร่ระบาดในประเทศ	 ท�าให้รัฐเองก็ต้องสูญเสียงบประมาณและเจ้าหน้าที่จ�านวนมากใน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	 และตัวผู้เสพล้วนแล้วแต่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด	
ปัญหาสังคม	 การก่ออาชญากรรม	 ลักเล็กขโมยน้อย	 หรือท�าให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ	 ซึ่งผล
ของปัญหาเหล่านี้	 อาจมีความรุนแรงจนน�าไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติได	้
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน	การแก้ไขปัญหาจึงควรต้อง
ด�าเนินการพร้อมๆ	กันหลายๆ	วิธี	เช่น	การป้องกัน	การสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา	การส่งเสริม
สถาบันครอบครัว	 และควรสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวหันไปสนใจในเรื่องกีฬา 
และออกก�าลังกายในยามว่าง	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน	์ จะได้มีสุขภาพดี	 อารมณ์แจ่มใส	
และไม่ไปสนใจกับยาเสพติดนั่นเอง	ซึ่งเป็นหลักการของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ที่ก�าลังด�าเนินการกับกลุ่มเยาวชนอยู่ในขณะนี้	 จากผลที่คนไทยร่วมมือร่วมใจ	 ท�าให้ไวรัส
โคโรนา	 หรือ	 โควิด-19	 ใกล้หมดไปจากประเทศไทยแล้ว	 ภายในระยะเวลาส้ันๆ	 
เพียง	 4	 เดือนเท่านั้น	 ดิฉันคิดว่าพลังคนไทยนั้นยิ่งใหญ่เสมอ	 แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่หมดไปจาก
ประเทศไทยสักที	ถือว่าเป็นภัยร้ายที่ระบาดอยู่ในประเทศไทย	ร้ายกว่าไวรัสโคโรนาก็ว่าได้	
ดิฉันก�าลังหมายถึง	 “ยาบ้า”หรือยาเสพติด	 ซึ่งนับวันยิ่งแพร่ระบาดไปสู่คนทุกเพศทุกวัย	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ	 เห็นข่าวเด็กเยาวชนถูกจับกุม	 
ก่อปัญหาอาชญากรรม	 ตกเป็นทาสของยาเสพติดแล้ว	 ดิฉันไม่สบายใจมาก	 ถึงเวลาแล้ว
หรือยัง	 ที่เราคนไทยทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกัน	 ลองมองย้อนกลับไปดูว่าสถาบันต่างๆ	 ใน
สังคมไทย	โดยเฉพาะสถาบันทางสังคมในระดับรากหญ้า	ได้แก่	สถาบันครอบครัว	สถาบัน
ชุมชน	สถาบันโรงเรียน	สถาบันศาสนา	ได้ท�าบทบาทหน้าที่ของตน	ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
หรือยัง	 หากยังไม่ท�า	 จงเริ่มต้นท�าบทบาทหน้าท่ีต้ังแต่วันนี้	 เมื่อสถาบันครอบครัว	 ชุมชน
โรงเรียน	 ศาสนา	 ต่างท�าหน้าท่ีบทบาทของตนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรง	 และเม่ือ 
ชุมชนหลายๆ	 ชุมชน	 มีความเข้มแข็ง	 เวลานั้นแหละสังคมไทยจึงจะปลอดจากยาเสพติด	
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ	ดังนั้น	การป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงมิใช่
หน้าที่ของใครคนใดคนหน่ึง	 หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่หากเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติ
ที่จะต้องร่วมมือ	 ร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยมีเป้าหมายร่วมกัน	 
คือ	 การขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากแผ่นดินไทยก่อนที่ชาติไทยจะตกเป็นทาสของ	 
“ยาเสพติด”	1	ปีที่เหลือนี้	ดิฉันและชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	P.B.K	โรงเรียนไพรบึง
วิทยาคม	 จะขอเป็นส่วนหน่ึงในการท�างานเพื่อร่วมรณรงค์และต่อต้านกับยาเสพติด	 
ให้เพื่อนๆ	รวมถึงเยาวชนไทย	เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	สู้ไปด้วยกนันะคะ	
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ผู้เขียน
นางสาวธนัตฐา คูณชัย 

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 
จังหวัดศรีสะเกษ

	 เมื่อก่อนสภาพแวดล้อมในชุมชนของฉันเต็มไปด้วยอบายมุข	การสูบบุหรี่	ดื่มสุรา	
คนในชุมชนถือเรื่องเหล่านี้เป็นเร่ืองปกติจนเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิต	
ล้วนเป็นบ่อเกิดที่ให้ยาเสพติดเข้ามาในชุมชน	 เช่น	 การทะเลาะวิวาท	 การลักขโมย	 
และครอบครัวแตกแยก	 ผู ้น�าชุมชนเล็งเห็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจึงร ่วมมือกับชาวบ้าน 
และเยาวชนในชุมชน	 ช่วยกันแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพติดโดยน้อมน�าโครงการ	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	มา
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของเรา	
	 ฉันรู ้จักกับโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จากการที่ได้ไปร่วมกิจกรรม 
การประกวดชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในชุมชน	ที่จังหวัดขอนแก่น	นั่นเป็นก้าวแรก 
ที่ท�าให ้ฉันได ้รู ้จักกับโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ต่อมาฉันได้เข ้าชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของชุมชน	 ปีแรกที่ฉันเข้าชมรมฉันไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออก	 
แต่ตอนนี้ฉันกล้าคิดกล้าแสดงออกมากขึ้นแถมยังได้เป็นถึงคณะกรรมการของชมรม	 
เป็นรุ่นพี่ที่เป็นตัวอย่างให้รุ่นน้อง	 ฉันได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์มากมายจากการเข้ามา
เป็นสมาชิกของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	และความภาคภูมิใจที่ฉันและชมรมภูมิใจ	
คือการที่ชมรมของเราได้เป็นตัวแทนของจังหวัดไปประกวดชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
ระดับภาค	 แต ่ที่สุดแห ่งความภาคภูมิใจคือเราได ้ เป ็นตัวแทนไปประกวดชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ระดับประเทศถึง	 2	 ปี	 คือปี	 2561	 -	 2562	 และปี	 2563	 
เป็นปีที่	 3	 ที่เราได้เป็นตัวแทนไปประกวดชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ระดับประเทศ	
รางวัลและความภาคภูมิใจเหล่านีเ้ป็นแรงผลักดันท่ีจะท�าให้ชมรมของเราเติบโตไปข้างหน้า	
หลังจากชุมชนมีชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
และป้องกันยาเสพติด	เยาวชนในชุมชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจึงท�าให้ชุมชนของเราไม่มี
ผู้เสพสารเสพติด	 และฉันขอตั้งปณิธานว่าจะสานต่อพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ผู้เป็นองค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
เพื่อป้องกันยาเสพติด	พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป	
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ผู้เขียน
นางสาวอรปรียา จันทร์เทศ 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 

	 เรื่องเล่าดีๆ	ของฉันเกี่ยวกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	มีหลายอย่างมากคะ	อย่างแรก
ขอช่ืนชมเกี่ยวกับโครงการน้ีก่อนคะ	 โครงการนี้เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงเป็น
องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เรื่องเล่าของฉันเกี่ยวกับ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ฉันรู้จักโครงการนี้ครั้งแรกจากในข่าวโทรทัศน์	ตอนฉันดูทีวีครั้งแรก	
เกี่ยวกับข่าวนี้ฉันก็แอบคิดสงสัยว่า	 ?	 ตอนแรกๆ	 ฉันก็คิดแบบนี้	 และไม่สนใจอะไรเท่าไร 
แล้วท�าแล้วได้ความรู้อะไรพอมาเห็นอีกที่โครงการนี้ก็ได้เห็นผ่านตาบ่อยๆ	 จนฉันรู้ว่าเป็น
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	แน่นอน	จึงท�าให้ฉันรู้ว่าโครงการนี้ช่วยรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	เป็นโครงการที่เปลี่ยนจากเด็กไม่รู้อะไรไม่สนใจ	เปลี่ยนจากเด็ก
ที่เกเร	เปลี่ยนจากเด็กที่ติดยาเสพติด	เช่น	บุหรี่	สุรา	เป็นต้น	ให้กลายเป็นคนดี	มีน�้าใจ	จิตใจ
เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่	 รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือคนอื่น	 ตอนแรกฉันคิดว่าโครงการจะมีแค่นี	้ 
แค่อบรมจากเด็กๆ	 ที่เป็นคนไม่ดีกลายเป็นคนดี	 แต่พอวันหนึ่งรายการในโทรทัศน์	 ได้มี 
การถ่ายทอดสด	กับ	TO	BE	NUMBER	ONE	ครั้งนี้ก็เกี่ยวกับการป้องกันจากสารเสพติด	
เหมือนเดิมแน่นอนว่าจุดประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อการรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้าง
กระแสนิยมเอื้อต่อการป้องกัน	 และแก้ไขยาเสพติด	 เพ่ือสร้างภูมคุ้มกันด้านจิตใจให้แก่
ประชาชน	 เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่าย	 เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด	 แต่พอลองตั้งใจดูข่าว
โครงการนี้จริงๆ	 เลยรู้ว่าโครงการนี้อยากให้ทุกคนกล้าแสดงออกมา	 ไม่ว่าจะเป็นการเต้น	
การร้องหรืออื่นๆ	 ทุกคนสามารถแสดงมันออกมาได้	 ถ้าจ�าไม่ผิดโครงการนี้	 ช่ือโครงการว่า	
โครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ฉันว่าโครงการนี้คิดดี	 
ท�าให้อยาก	 จะแสดงออกมาได้อย่าง	 ร่าเริง	 และสร้างสรรค์	 และเพื่อให้เหล่าสมาชิก 
จากเครือข่ายทั่วประเทศ	 ได้ร่วมภาคภูมิใจ	 กับผลงานและความส�าเร็จของโครงการ	 
ตลอดจนร่วมรับรู้และเข้าถึงกิจกรรม	มีมาอย่างยาวนาน
 TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	รุ่นที่10	ซึ่งฉันมีความภาคภูมิใจอย่างไม่ลืมแน่นอน
เพราะการเข้าค่ายในครั้งนี้ท�าให้ฉันได้ค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถในการพูดและมี
ความกล้าแสดงออก	เพียงแค่เมื่อก่อนไม่กล้าน�าความสามารถ	เหล่านั้น	ออกมาใช้เท่านั้นเอง
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นับตั้งแต่วันนี้ไป	 ฉันสามารถค้นพบความสามารถของตัวเอง	 ฉันสัญญาว่าฉันจะน�าความ
สามารถเหล่านั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	และสังคมแน่นอน	จริงๆ	แล้ว	 ฉันไม่
ได้คาดหวังอะไรจากโครงการนี้เลย	 และฉันก็ไม่คิดว่าโครงการนี้จะให้อะไรกับฉันมากมาย
ขนาดนี้	ท�าให้ฉันได้เรียนรู้เพื่อน	เรียนรู้คนรอบข้างเรียนรู้การใช้ชีวิต	เรียนรู้สังคมและเรียน
รู้โลกใบนี้ว่ามันกว้างเกินกว่า	 ที่เราจะท�าอะไรคนเดียวได้อย่างโครงการน้ีที่ท�าให้ฉันได้มี
ประสบการณ์ใช้ชีวิตและมีเพื่อนมากถึง	77	จังหวัดเลยทีเดียว	อย่างไรก็ตาม	สิ่งดีๆ	ต่างๆ	ที่
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ให้กับเยาวชนทุกคน	เยาวชนเหล่านั้นเปรียบเสมือนดินเป็น
ส่วนหนึ่ง	 ท�าให้ต้นกล้างอกเงย	 ฉันมั่นใจว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ	TO	 BE	NUMBER 
ONE	ไม่เสียโอกาสแน่นอน	แถมยังได้รับโอกาสดีๆ	อีกมากมาย	เมื่อก่อนฉันเคยคิดว่า	การ
ตั้งใจเรียน	 จะพาให้ฉันมีอนาคตท่ีดีนั่นมันก็จริงจากหลายๆ	 คน	 ที่เรียนเก่งๆ	 ถ้าถามว่า
ท�างานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 แล้วได้อะไรฉันตอบได้มากมายไม่ว่าจะเป็นได้
ครอบครัวใหม่ที่แสนจะอบอุ่น	มีพ่อ	แม่	พี่น้อง	ที่รักใคร่กลมเกลียว	ได้ท�าประโยชน์แก่สังคม	
ได้ใช้ชีวิตนักเรียนอย่างคุ้มค่า	ได้ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น	ถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคล
หลายคน	หลายกลุ่ม	 ไม่เห็นด้วยก็ตามแต่พวกเราก็ไม่ท้อถอย	หลายคนไม่สามารถทนแรง
กดดันต่างๆ	 ได้ลาออกไป	 รุ่นพ่ีของฉันเคยบอกว่า	 คนที่สามารถทนแรงกดดันต่างๆ	 ได้	 ก็
เหมือนทองค�าที่ถูกความร้อน	เปลวไฟแผดเผา	ก็จะเหลือทองแท้เท่านั้น	นอกจากนั้นแกน
น�ารุ่นพี่ก็เคยบอกว่า	กิจกรรม	ที่เราท�านั้น	ท�าให้เราได้ประสบการณ์	ได้ความรู้ที่ไม่มีต�ารา	
เรียงความสิ่งดีๆ	TO	BE	NUMBER	ONE	บอกว่าท�ากิจกรรมแล้วไม่มีเวลานั้น	ส�าหรับฉัน
กลับมีเวลาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม	 ในวันเดียวปกติคนเรามีเวลา	 24	 ชั่วโมงเท่ากัน	 การท�า
กิจกรรมและแบ่งเวลาดูหนัง	 ท�าการบ้าน	 ทุกอย่างใช้ชีวิตก็จะลงตัวไม่มีปัญหาหากบอก
ว่าการท�ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี	 ต้องบอกว่าฉันนั้นโชคดี	 2	 เท่าเพราะกิจกรรมท่ีฉันเลือกท�า	
คือ	 กิจกรรมโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม
ประเทศชาติมากมาย	ได้ช่วยเหลือผู้อื่น	ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	รู้จักคุณค่าของเวลา	 
ได้ประสบการณ์	 ที่ไม่มีต�ารา	 ได้ใช้ความรู้	 และเวลาทั้งหมดช่วยปกป้องผู้คนให้พ้นจาก 
ภัยยาเสพติด	 โดยเฉพาะพี่น้องสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 วิทยาลัยเทคนิค
ศรีสะเกษ	 และกิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 นี้	 เป็นกิจกรรมที่สอนให้รู้ว่าคนทุกคน
สามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติดและท�าได้ผลจริงๆ	 ด้วยฉันเช่ือเสมอว่า	 หนทาง 
แก้ปัญหาต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง	 และไปสู่คนรอบข้างโดยการแสดงพลัง 
ความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเพียงแค่เราเชื่อว่าเราท�าได้ด้วยสองมือเราจะไป	 
หรือจุดมุ ่งหมายท่ีเราฝันจะไกลแค่ไหนสักวันคงต้องเป็นความจริงหากท�าด้วยใจ
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ผู้เขียน
นางสาวสุพัตรา สารจันทร์ 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ 

	 ปัจจุบันนี้ฉันก็ได้ท�างานแกนน�า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในระดับแนวหน้า 
อย่างเต็มตัว	 ฉันและเพื่อนๆ	 ได้เข้าค่ายอบรมการให้ค�าปรึกษา	 ได้ให้ค�าปรึกษาน้องๆ	
เพื่อนๆ	 ที่มีปัญหาต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน	 ปัญหาชู้สาว	 ไปจนถึงปัญหาอื่นๆ	 
ที่ร ้ายแรงข้ึน	 เช่น	 ปัญหาบุหรี่	 เหล้า	 ยาเสพติด	 โรงเรียนของเรามีโครงการต่างๆ	 
เป็นนวัตกรรมดีๆ	 ที่พวกพี่จากรุ่นสู่รุ่น	 โดยแต่ละรุ่นคิดค้นขึ้นมา	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม 
พี่หนึ่งน้องห้า	 แก้ปัญหายาเสพติด	 (การให้ค�าปรึกษาแบบพี่	 1	 คน	 ต่อน้องๆ	 กลุ่มเสี่ยง	 
5	คน	เพราะถ้าเราจัดเป็นการอบรมใหญ่ๆ	ก็อาจจะมีน้องๆ	หลายคน	มีค�าถามแล้วไม่กล้า
ถามออกมาเหมือนฉันในวัยเด็ก)	 คลินิกเพ่ือนใจ	 YC	 (การให้ค�าปรึกษาแก่นักเรียนที่มา
ขอรับค�าปรึกษาแบบตัวต่อตัวโดยทุกอย่างทุกเร่ืองเราจะเก็บเป็นความลับ	 โดยนักเรียน
ที่มาขอรับค�าปรึกษาอาจจะมาด้วยความเต็มใจหรือกิจการนักเรียนส่งมาก็ได้)	กิจกรรม	YC	
เพื่อนดีใกล้บ้าน	 (การไปพูดคุยกับผู้ปกครองของผู้ขอรับค�าปรึกษา	 สอบถาม	 ดูพฤติกรรม
ต่างๆ	เพื่อใช้ในการให้ค�าปรึกษาแก้ปัญหาให้กับผู้ขอรับค�าปรึกษา	ซึ่งถ้าเป็นเรื่องที่ยากเกิน
ไปก็จะมีการส่งต่อให้ครูฝ่ายกิจการนักเรียนองค์กรภายนอก	 เช่น	 สถานีต�ารวจ	 โรง
พยาบาล)	 จากการท�ากิจกรรมต่างๆ	 การให้ค�าปรึกษา	 ช่วยตอบค�าถามที่ฉันอยากรู้	 ตอน
ฉันให้ค�าปรึกษาช่วยน้องคนหนึ่งท่ีติดบุหรี่	 เป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดน้องถาม
ฉันว่า	 “ท�าไมพี่ไม่มาบอก	 มาสอนผมว่า	 ที่ผมเสพนั้นมันผิด	 ก่อนที่ผมจะติดมัน”	 เพราะ
ค�าถามนี้ค�าเดียวช่วยตอบทุกค�าถามที่ฉันอยากรู ้	 ที่พวกเขาติดยาเสพติดหรือติดบุหรี	่
เพราะพวกเขาไม่รู้	 ดังนั้นฉันก็จะเป็นคนบอกพวกเขาเอง	 ในตอนนั้นฉันก็คิดว่าเราควรจะ
ไปตัดไฟตั้งแต่ต้นลม	โดยการไปจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน	การปฏิเสธสารเสพติด	ให้
น้องๆ	มีความรู้เป็นอาวุธ	ซึ่งก็คือความรู้ที่พร้อมจะปกป้องน้องๆ	จากปัญหาเหล่านี้	โดยฉัน
ได้เสนอความคิดนี้ให้คนอื่นๆ	ทราบพวกเราก็คุยกันและน�าไปปรึกษากับครอบครัว	TO	BE	
ของฉัน	 ทุกคนก็เห็นด้วยและพร้อมสนับสนุน	 พวกเราเลยไปให้ความรู้แก่นักเรียนในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	4	-	6	โดยมีกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกเข้าไปเพื่อความน่าสนใจ	วันนั้น 
ฉันรู้สึกดีมากจริงๆ	 ที่ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ	 ฉันภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้ความรู้	 ให้อาวุธ 
แก่น้องๆ	 ที่จะน�าไปป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด	 ฉันเชื่ออย่างนั้น	 เราทุกคน 
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ช ่วยกันตั้ งชื่อโครงการนี้ ว ่ า 	 ส ่งใจถึงที่ 	 ทูบีอาสาต ้านภัยยาเสพติด	 โครงการ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวด	ี 
ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการได้สร้างสิ่งดีๆ	 ประสบการณ์ดีๆ	 ให้แก่ชีวิตของฉัน	 
โดยเฉพาะความประทับใจท่ีมีต่อองค์ประธานโครงการ	 ไม่ว่าจะเป็นในตอนนั้น	 ตอนที่ฉัน
เป็นเด็กประถมศึกษา	 และพอฉันเรียนอยู ่ชั้นมัธยมศึกษา	 ก็มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นอีก	
พระองค์ทรงให้ค�าแนะน�าว่า	 “ต้องอธิบายให้แม่	 ฟังว่ากิจกรรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	
เป็นสิ่งที่ดี 	 เป ็นการช่วยเหลือผู ้อื่น	 อธิบายให้แม่ของหนูฟ ังว ่าเรียงความเกี่ยวกับ	 
TO	BE	NUMBER	ONE	หัวข้อเรื่อง	“เรื่องเล่า	ดีๆ	ของ	TO	BE	NUMBER	ONE	ศรีสะเกษ”	
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ผู้เขียน
นางสาวนริตา แสงลอย 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ด�าเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง 
จนก้าวเข้าสู่ปีที่	18	ในปี	2563	นี้	และมีการพัฒนา	รูปแบบ	กลวิธี	การด�าเนินงานมาอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดภูมิภาค	 ได้น้อมน�าโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 
ไปเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ	 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ปัญหาพฤติกรรม 
ไม่พึงประสงค์	 ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในกลุ ่มเยาวชนวัยรุ ่น	 ตามบริบทและ 
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่	 ซึ่งจากการด�าเนินงานในหลายจังหวัด	ประสบความส�าเร็จ
อย่างสูง	 โดยแนวทางรูปแบบ	 กลวิธี	 และปัจจัยแห่งความส�าเร็จของแต่ละแห่ง	 ถือได้ว่า 
เป็นองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่ง	 ทุกวันนี้โลกและสังคมเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์	 อาจจะมีทั้งเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายหรืออาจจะ
เปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้	ทั้งนี้อยู่ที่ตนเอง	สังคมรอบข้าง	ที่เลือกจะเปลี่ยน	ยอมรับสิ่งเหล่านั้น
เข้ามาในชีวิต	 ในสังคม	ของตนเองหรือไม่	และสิ่งเลวร้ายที่ทุกคนทราบกันดีเป็นปัญหาใหญ่
ระดับชาติท่ีก�าลังด�ารงอยู่และเป็นไปในปัจจุบันจนยากจะแก้ไขก็คือ	 ปัญหายาเสพติด	
เพราะยาเสพติดเป็นสิ่งที่ท�าลายทุกอย่างรอบๆ	ตัว	 ให้จมอยู่กับความเศร้าเสียใจ	ส่งผลให้
เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ	 มากมาย	 คือ	 ยาเสพติดและสิ่งดีๆ	 ที่ก�าลังก้าวเข้ามา	 
เพื่อการขจัดปัญหานี้	โดยเฉพาะนั่นก็คือ	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ขอบคุณสิ่งดีๆ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ได้มอบโอกาส	มิตรภาพ	ความภูมิใจ	ท�าให้มันกลมเกลียว	ผูกพัน
สานฝัน	ให้เราเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	ขอบคุณทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ที่มอบกิจกรรมดีๆ	 ให้เยาวชนและคนอย่างนั้นได้เข้าร่วมพัฒนาและ
ศักยภาพตนเองครอบครัวและสังคมไทย	 บอกว่าท�ากิจกรรมแล้วไม่มีเวลานั้น	 ส�าหรับฉัน
กลับมีเวลาเพิ่มข้ึนมากกว่านักเรียนในวัยเดียวกันเสียอีก	 ปกติคนเรามีเวลา	 24	 ชั่วโมง 
เท่ากันเวลาส�าหรับการเรียนการท�ากิจกรรมและแบ่งเวลาดูหนังสือ	 ท�าการบ้าน	 ทุกอย่าง
ในชีวิตก็จะลงตัวไม่มีปัญหาหากบอกว่าการท�ากิจกรรมเป็นส่ิงที่ดี	 ต้องบอกเลยว่าฉันนั้น
โชคดี	2	 เท่า	 เพราะกิจกรรมที่ฉันเลือกท�าคือ	กิจกรรมโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	 
เป็นโครงการที่ท�าประโยชน์ต่างๆ	 ให้แก่สังคม	 ประเทศชาติมากมาย	 ได้ช่วยเหลือผู้อื่น 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักคุณค่าของเวลาได้ประสบการณ์	ได้ใช้ความรู้และเวลา
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ทั้ งหมดช ่วยปกป ้องผู ้ คนให ้พ ้นจากภัยยาเสพติด 	 โดยเฉพาะพี่น ้ องสมาชิก	 
TO	BE	NUMBER	ONE	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษและกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	นี้	 
เป ็นกิจกรรมท่ีสอนให้ฉันได ้รู ้ว ่าคนทุกคนสามารถเป ็นหนึ่งโดยไม ่พึ่งยาเสพติด 
และท�าได้ผลจริงๆ	ด้วยมนุษย์ทุกคนนั้นเปรียบเสมือนต้นกล้าที่ก�าลังจะเติบใหญ่ขึ้นเรื่อย	ๆ	
พร้อมที่จะผลิดอกออกผลได้เสมอระหว่างท่ีเราก�าลังรอวันเวลาอันสวยงาม	 ช่วงชีวิตของ
ต้นไม้เหล่านั้นต้องผ่านการใส่ปุ๋ย	พรวนดิน	รดน�้าเพื่อให้เติบโตอย่างงดงาม	ถ้าเราไม่พรวนดิน	 
ไม่รดน�้าแล้วยังใส่ยาพิษให้กับต้นไม้	 ภาพผลิดอกออกผลที่งดงาม	 คงจะไม่เหลืออยู่อีกต่อไป	
คงมีแต่ภาพต้นไม้เหล่านั้นตายลง	เหี่ยวลงในทุกๆ	วัน	แห่งการเติบโต	ปัญหายาเสพติดเป็น
ปัญหาระดับชาติที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังเพราะปัญหายาเสพติดนั้น
แพร่ระบาดทุกพื้นท่ีของประเทศไทย	 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ	 
ส่งผลกระทบต่อ	 การพัฒนาประเทศในทุกๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็น 
กลุ่มขนาดใหญ่และเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสพยาเสพติด	 เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้	 
ในสิ่งต่างๆ	 อยากรู้	 อยากลอง	 แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์	 รวมทั้งต้องเผชิญกับ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ	
	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงมีความห่วงใย 
ต่อประชาชนชาวไทย	 ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดตั้งโครงการ	TO	 BE	NUMBER	ONE	 เพื่อรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายในประเทศและปลุกจิตส�านึกของปวงชน	 ในชาติให้มีความรู้ความเข้าใจ	
และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง	 แต่เป็น
หน้าท่ีของทุกๆ	 คน	 ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะ
ปัญหายาเสพติดให้ผ่านไปได้ด้วยดี	 และพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุขภายใต้
แนวคิด	“ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ”	เพื่อให้รับเข้าบ�าบัดรักษาในสถานบริการ 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ	 เป็นบริการส�าหรับสมาชิก
ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ท่ีเสพหรือติดยา	 และมีความประสงค์	 จะรักษาตัว 
เพื่อให้หายและเลิกเสพอย่างถาวร	 เพียงแค่คุณกล้า	 ท่ีจะยอมรับ	 และเชื่อในส่ิงท่ีจะท�าว่า
เป็นส่ิงที่ดี	 คุณก็สามารถก�าจัดปมในใจให้เล็กลงได้	 ทุกครั้งที่คุณท้อ	 ให้คุณนึกถึง 
ความส�าเร็จหลังจากท่ีคุณสามารถผ่านไปได้	 เปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนที่คุณรอคอย
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โดยทูลกระหม่อหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงจัดตั้งโครงการเพ่ือช่วยกลุ่มคนที่มีปัญหาในเรื่องของยาเสพติด	 
ที่มีอายุ	 6-24	 ปี	 และประชาชนทั่วไป	 เพื่อให้ตระหนักถึงยาเสพติดถึงโทษของยาเสพติด	 
จึงเกิดกิจกรรมนี้	 เพื่อให้ผู ้ท่ีติดสารเสพติดนี้ได้เห็นถึงโทษของสารเสพติด	 โครงการ	 
TO	BE	NUM	BER	ONE	ได้เผยแพร่ความรู้นี้	ไปยังทั่วประเทศทั่วภูมิภาค	จึงเกิดกิจกรรมดีๆ	
นี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักปัญหาของสารเสพติด	 และสามารถเอาชนะ	 สารเสพติด 
ได้อย่างรวดเร็ว	
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ผู้เขียน
นายภัสกร บัวอาจ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

	 หากคุณลองมองย้อนกลับไปเมื่อวันวานวัยมัธยม	 คุณจะคิดถึงอะไร	 สนามหญ้า 
สีเขียวที่วิ่งโลดโดดเต้นอย่างสนุกสนาน	 ถนนที่เดินกอดคอกับผองเพื่อนราวกับว่าเรา 
จะไม่มีวันแยกห่างกันไป	 เสียงขับร้องประสานจากบทเพลงธรรมดาๆ	 แต่เปี่ยมล้นไปด้วย
ความหมาย	 โต๊ะอาหารรายล้อมไปด้วยพ่ีน้องท่ีบนใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้นเปื้อนเปรอะ 
ไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข	 บางทีอาจจะเป็นความเจ็บช�้าจากการวิวาท	 ความกดดันกับ
การเดินทางแบกความฝันเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่หวังไว้	หรือคราบน�้าตาที่ร่วงพรู
ออกมาจากความผิดหวัง	 ส�าหรับผมแล้วคงจะคิดถึงทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น	 ทั้งเรื่อง 
ที่เป็นความสุข	 ทั้งเรื่องที่เป็นความทุกข์	 เรื่องราวที่ท�าให้เด็กคนหนึ่งได้เติบโต	 เกิดขึ้น 
บนถนนที่มีชื่อว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ย้อนกลับไปเมื่อ	 ปี	 พ.ศ.	 2559	 ตอนนั้นผมก�าลังศึกษาอยู่ชั้น	 มัธยมศึกษาปีที่	 6	
และได้ด�ารงต�าแหน่งประธานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม	 
ช่วงนั้นเป็นช่วงท่ีเครียดและกดดันมาก	 เพราะเราต้องเลือกเส้นทางแล้วว่าจะเดินต่อ 
บนสายกิจกรรมหรือตั้งเรียนอย่างเต็มที่	 แต่หลังจากปรึกษากับทางครอบครัว	 คุณครู	 
และเพ่ือน	 ท�าให้ตัดสินได้ว่าผมไม่จ�าเป็นต้องเลือก	 เพราะสามารถประคองทั้งสองอย่าง 
ไปพร ้อมๆ	 กันได ้ 	 ทั้ งนี้ เพราะผมเชื่อมั่นในเพ่ือนๆ	 ทีมงานด ้วยว ่าจะไม ่ทิ้ งกัน 
และประคับประคองกันไปให้ถึงฝั่งฝันได้อย่างแน่นอน	 เมื่อผ่านช่วงที่ต้องตัดสินใจไปแล้ว	 
พวกเราก็กลับมาลุยงานตามแผนที่เราวางไว้อย่างเต็มที่	 นั่นคือการพาชมรมของเราเข้าไป
ประกวดในระดับประเทศให้ได้	 แน่นอนครับว่าเราหวังที่จะได้รางวัลชมรมดีเด่นระดับ
ประเทศ	 แต่ไม่ใช่ทั้งหมด	 จุดมุ่งหมายที่มากไปกว่านั้นคือ	 การเดินทางไปเมืองทองจะช่วย
เป็นเคร่ืองการันตีให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้เห็นถึงความตั้งใจของเราและเปิดโอกาส
ให้ทางชมรมด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	อีกทั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ไม่ได้ท�างานเพียงล�าพัง	 ยังได้รับความร่วมมือจากน้องๆ	 ชมรมดนตรีพื้นเมืองหรือ 
วงโปงลางซึ่งไม่ใช่วงขนาดใหญ่	 โอกาสที่จะได้แสดงในงานใหญ่ๆ	 ก็น้อยตามไปด้วย	
เมืองทองจึงเป็นพื้นท่ีท่ีให้น้องๆ	 วงโปงลางได้แสดงความสามารถของพวกเขาด้วย	 
และแล้วห้วงแห่งการแข่งขันก็ได้เริ่มต้นขึ้น	วันที่	4	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2560	พวกเราได้หอบเอา
ความตั้งใจท้ังหมดท่ีได้ท�ามาเป็นเวลาเกือบ	 1	 ปี	 ทั้งกิจกรรมที่ด�าเนินการภายในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิก	 และกิจกรรมภายนอกเพื่อสร้างเครือข่ายท่ีมั่นคงและยั่งยืน	 
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ไปน�าเสนอต่อคณะกรรมการโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 และแล้วความพยายาม 
ก็ไม่เคยทรยศใคร	 การประกวดในครั้งนั้นโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้เป็นหนึ่งในตัวแทน 
ชมรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าประกวดต่อที่ เมืองทองธานี	 ในช่วงนั้นเอง
มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ก็เริ่มประกาศรายชื่อผู้ที่สอบติด	 ตัวผมเองมีความสุขอย่างมากกับ 
การลิ้มรสแห่งความสมหวัง	 ราวกับว่ารสเปรี้ยว	 หวาน	 มัน	 เค็ม	 ที่เคยได้รับประทาน 
มาทั้งหมดไม่สามารถจะเทียบได้	 ซึ่งก่อนหน้านั้นผมกับพิชญากรและรัตนพรผู้เป็นสหาย
คนส�าคัญที่ร่วมกันผลักดันชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม	 
ให้มาไกลได้ขนาดนี้	 ตัดสินใจที่จะเรียนสมัครเรียนต่อในคณะศึกษาศาสตร์หรือเรียนครูนั่นเอง	
ด้วยเหตุผลที่ว่าชอบในอาชีพครูเป็นทุนเดิม	การได้เข้ามาท�างานในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ยิ่งเป็นสิ่งตอกย�้าให้ชัดยิ่งขึ้น	 อาชีพครูเป็นอาชีพที่สามารถชี้น�าทางให้กับลูกศิษย์ได	้ 
เม่ือลูกศิษย์หลงผิดครูก็คอยชักน�ากลับมา	 หรือเมื่อลูกศิษย์ท�าคุณคณะครูจะคอยเป็นผู้ส่งเสริม	
ประกอบกับเรื่องราวของคุณครูท่ีท่านเป็นผู้บุกเบิกน�าชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
เข้ามาสู่โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2548	 การท�างานของท่านเป็นการท�างาน 
ที่เรียกได้ว่าบู๊บุ๋น	 ประจัญบาน	 หากพูดเป็นภาษาวัยรุ่นที่ใช้กันทุกวันน้ีคงจะเป็นค�าว่า	 
สุดจัด	 ด้วยความท่ีท่านเอาจริงเอาจังมากกับการขจัดปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน	 
ซึ่งแน่นอนครับว่าการท�างานตรงนี้ต้องมีทั้งคนที่รัก	คนที่หวังดี	และคนที่พยาบาท	บางวัน
ล้อรถมอเตอร์ไซค์ของท่านก็แบนแต๊ดแต๋	 จากล้อที่ประกอบด้วยลูกยางก็เต็มไปด้วย 
ลูกตะปูแทน	 หรือวันไหนท่ีรุนแรงหน่อยก็มีแก๊งค์นักเรียนดักต่อยท่านที่หน้าโรงเรียน	 
เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องตลกที่เล่าจากรุ่นสู่รุ่น	 หากแต่ถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆ	 
คงตลกไม่ออก	 ทุกวันนี้ผมยังถามกับตัวเองเสมอว่า	 ถ้าผมต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนั้น 
ผมจะถอดใจไหม	 แล้วท่านผู้อ่านหละครับ	 เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้จะตัดสินใจไปต่อหรือหยุด	
ส�าหรับคุณครูท่านนั้นท่านยังเดินหน้าแก้ปัญหาต่อโดยไม่ห่วงเรื่องความปลอดภัยหรือ
ความสุขของตัวเองเลย	 เพียงเพราะหวังให้ลูกศิษย์เดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง	 และใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุข	 เรื่องราวของท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมที่จะก้าวเข้าสู่สายอาชีพนี้
อย่างจริงจัง	 หลังจากแข่งขันที่ระดับภาคได้ไม่นาน	ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ประกาศรายชื่อ 
ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ	ผลปรากฏว่าเราทั้งสามคนสอบติดในคณะที่หวังไว้	 ในคณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยเดียวกันอีกด้วย	 ยิ่งท�าให้รสชาติแห่งความสุขความสมหวังพุ่งไปอย่างสุดขีด	 
แต่แล้วความปิติทั้งหมดก็เกือบมลายหายไป	 เพราะผมไม่ได้เตรียมใจมาก่อนที่จะเรียนรู้
รสชาติแห่งความกดดัน	 เหตุการณ์แรกที่ เกิดข้ึนคือรัตนพรที่ เป ็นกรรมการหลัก 
ประสบอุบัติเหตุรถล้มต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลท�าให้ทีมงานขาดก�าลังส�าคัญไปอีก
หน่ึงคน	 จนในวันก่อนที่จะต้องรับการประเมินชมรมการลงพ้ืนท่ีของคณะกรรมการ 
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เพื่อเก็บคะแนน	 ชมรมยังขาดความพร้อมหลายๆ	 ด้าน	 ท้ังเร่ืองบุคคล	 เอกสาร	 และเร่ือง
สถานที่	 ผมเครียดถึงข้ันร้องไห้	 และสั่นจนแทบจะพยุงตัวไว้ไม่อยู่	 กลัวว่าความต้ังใจหมด 
ที่ท�ามาจะพังทลายลงในวันพรุ่งน้ี	 ผมจึงพาตัวเองออกจากสถานการณ์ดังกล่าว	 กลับบ้าน
ไปตั้งหลัก	 รับเอาก�าลังใจและพลังบวกจากคนในครอบครัว	 ส่วนรัตนพรเองถึงตัวจะมาไม่
ได้แต่เขาก็ได้ส่งก�าลังมาแทน	 ในคืนสุดท้ายทีมงานได้ช่วยกันเก็บรายละเอียดให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ในเวลานั้น	ซึ่งหลังจากการเตรียมเสร็จราวๆ	เที่ยงคืน	พวกเราก็ได้มานั่ง
ล้อมวงรับประทานส้มต�าที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้	นับว่าส้มต�าครกนั้นเป็นครกที่มีคุณค่าและ
เต็มไปด้วยบทเรียนให้กับผมมากจริงๆ	 โดยการรับการประเมินในครั้งนั้นผ่านไปได้ด้วยด	ี
ทุกคนต่างได ้พักหายใจหายคอกัน	 ผมได้มีเวลาเตรียมความพร้อมที่จะเข ้าเรียน 
ในมหาวิทยาลัย	ส่วนน้องๆ	ก็ได้มีเวลาเข้าเรียนตามปกติ	
	 จากเหตุการณ์ความเครียด	 ความกดดัน	 ความผิดหวังท่ีผ่านมาท�าให้ผมคิดว่า 
ผมโตพอแล้วที่จะรับมือกับความผิดหวังทุกรูปแบบ	จนมาถึงวันที่	12	กรกฎาคม	ปี	2560	
ที่ต้องเดินทาง	ทีมงานทุกคนต่างตื่นเต้นมากที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ	สถานที่ใหม่ๆ	
ที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อน	 โดยครั้งน้ีมีรัตนพรที่อาการดีขึ้นจากรถล้มเดินทางไปด้วย	 
เมื่อทุกคนเก็บสัมภาระขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว	 ล้อรถค่อยๆ	 หมุนแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าสู่เมืองทอง	
แต่แล้วทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ใจคิดไว้	การจราจรวันนั้นติดขัดมาก	รถบัสของพวกผม
ติดอยู่กับท่ีเป็นเวลาเกือบช่วงโมง	 เวลาค่อยๆ	 หมุนผ่านไปแต่เรายังอยู่ที่เดิม	 ท�าให้วันนั้น
พวกผมเดินทางไปลง	 PowerPoint	 ที่จะน�าเสนอไม่ทัน	 ผมได้แต่นั่งร้องไห้ท้ังเสียใจ	 
ทั้งโกรธว่าท�าไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น	 คิดอะไรไม่ออกและไม่รู ้ว่าจะท�ายังไงต่อ	 
ผมได้รู้ตัวอย่างลึกซึ้งแล้วว่าตอนน้ันผมยังเด็กเหลือเกินที่จะเข้าใจความผิดหวังอย่างแท้จริง	 
ในขณะที่นั่งร้องไห้อยู่รัตนพรได้เดินมาปลอบและเตือนสติผมว่าต่อให้ร้องไห้ไปก็ไม่มีอะไร
ดีขึ้นช่วยกันคิดแก้ปัญหาดีกว่า	 พวกเราคุยกันจนได้ข้อสรุปว่าจะข้ึนแท็กซ่ีไปขนอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการจัดตั้ง	 บูธลงจากรถอีกคันที่ไปถึงก่อนหน้านั้นแล้วก่อน	 ระหว่างทางพวกผมได้เล่า
เรื่องราวท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนให้พี่แท็กซี่ฟัง	 พี่แกก็พลอยเห็นใจเหยียบคันเร่งให้เต็มที่เพื่อไปให้
ถึงเมืองทองอย่างเร็วที่สุด	 ท�าให้ลืมปัญหายุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นในวันนั้นเหลือเพียงแค่ความ
หวาดเสียวและเสียงหัวเราะที่ดังก้องอยู่ในรถ	แม้จะมีบางเรื่องที่ไม่เป็นไปดั่งใจ	แต่การเดิน
ไปยังเมืองทองครั้งน้ันพวกเราได้รับประสบการณ์กลับมาอย่างมากมาย	 ได้มิตรภาพ 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน	 น้องๆ	 วงโปงลางได้มีพื้นที่แสดงออกตามที่ตั้งใจไว	้ 
และที่ส�าคัญชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้รับความเชื่อมั่นและโอกาสมากยิ่งขึ้นในการ
ด�าเนินกิจกรรม	ต่างๆ	ภายในโรงเรียน	ตอนนี้ชมรมของเราก�าลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ	เยาวชน
ในชมรมได้ส่งต่อเจตนารมณ์จากรุ่นสู่รุ่น	 มีเครือข่ายทั้งที่เป็นสถานศึกษาด้วยกัน	 รวมถึง 
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การได้เป็นที่ปรึกษาในการด�าเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ของชมรมน้องใหม่
อย่างอ�าเภอสมเด็จได้น้อมน�าพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 มาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในอ�าเภอ	 ในปัจจุบันบทบาท
ผมที่มีต่อชมรมได้เปลี่ยนไป	 จากประธานชมรมที่เคยเป็นผู้ด�าเนินงานด้วยตนเอง	 กลายเป็น
ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์และส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับน้องๆ	จากรุ่นสู่รุ่น	ได้เห็นเขาเหล่านั้น
ได้ด�าเนินกิจกรรมด้วยตัวเอง	 มีการร่วมกันคิดและลงมือท�าโดยเยาวชนเพื่อเยาวชน	 
จึงท�าให้ผมมมั่นใจได้ว่าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จะเป็นชมรมที่มั่นคงและยั่งยืน	มีแนวคิด
ของชาวญี่ปุ่นคืออิคิไก	 (IKIGAI)	ว่าด้วยเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคนเรา	 เป็นสิ่งที่ผลักดัน
ให้เราอยากตื่นนอนข้ึนมาทุกเช้า	 และเป็นส่ิงที่ท�าให้ชีวิตมีความหมาย	 ซึ่งแต่ละคนมีอิคิไก
เป็นของตัวเอง	 ผมสามารถตอบได้อย่างเต็มปากเลยว่าอิคิไกของผมคือการได้ท�างาน 
ในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพราะเป็นช่องทางที่จะพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
และเป็นช่องทางส่งต่อโอกาสและสิ่งดีๆ	 ให้กับเยาวชนเหมือนที่ผมเคยรับโอกาสนั้นมาแล้ว	
และผมเชื่อว่าการเติบโตไปพร้อมกับโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จะช่วยให้เรามี 
ความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันทั้งทางกายและใจ	 ตลอดระยะเวลา	 18	 ปีที่ผ่านมา	 โครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ได้สร้างอนาคต 
ให้กับเยาวชนไทยหลายคนให้เป็นหนึ่งจะเห็นได้จาก	 ตัวเลขรายงานความก้าวหน้า 
ของการด�าเนินโครงการในแต่ละปี	เหล่า	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	ที่ได้เป็นแบบอย่าง 
และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนกล้าที่จะแสดงออกในทางที่ดี	ห่างไกลจากยาเสพติด	รุ่นพี่	
รุ่นน้อง	 และเพื่อนๆ	 ที่ด�าเนินงานมาด้วยกัน	 เขาเหล่านั้นก�าลังเติบโตและเดินไปบนเส้นทาง 
ที่ฝันไว้อย่างมีความสุข	 รวมถึงตัวผมเองที่ได้เรียนรู้ท่ีจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองผ่าน
ความสมหวัง	และความผิดหวัง	กรอบแนวคิดที่ว่า	“ปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ”	
จึงไม่ใช่ค�าพูดสวยหรูที่มีไว้ประดับโครงการ	 หากแต่เป็นแนวคิดท่ีได้เกิดข้ึนจริงและพัฒนา
ให้คนๆ	 หน่ึงได้ตกผลึกทางความคิดและจิตวิญญาณจริงๆ	 เสียงค�ากล่าวต่อหน้าพระพักตร์ 
ทูลกระหม่อมฯ	 ยังดังก้องและคอยเป็นเครื่องเตือนใจมาจนถึงทุกวันน้ี	 ว่าสองมือที่ข้าพเจ้า
มีจะคอยผลักดันให้เยาวชนห่างไกลจากภัยยาเสพติดอย่างสุดความสามารถ	

จากเด็กเขลาที่เบาในดวงจิต	จากชีวิตที่หม่นไร้จุดหมาย
ได้เติบโตเปลี่ยนผ่านความเขลาคลาย	ได้กลับกลายเป็นดวงจิตมีทิศทาง

ด้วยค้นพบโครงการประทีปส่อง	น�าคนไทยทั้งผองสู่อรุณสาง
ทูบีนัมเบอร์วันมาน�าทาง	เยาวชนพ้นห่างร้างอบาย

น้อมส�านึกเมตตามหายิ่ง	องค์ฟ้าหญิงการุญชนคนทั้งหลาย
เป็นร่มโพธิ์ที่พึ่งทั้งทางจิตกาย	น้อมถวายพรชัย	พระชนม์ชื่น	นิรันดร์เทอญ
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ผู้เขียน
นายธีรเมธ นาคพล
โรงเรียนกันตังพิทยากร

จังหวัดตรัง

	 เมื่อครั้ง ท่ีผมศึกษาอยู ่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 ณ	 โรงเรียนวิเศษกาญจน	์ 
อ�าเภอกันตัง	 จังหวัดตรัง	 ได้มีหนังสือเชิญไปถึงโรงเรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมค่ายกิจกรรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	ณ	โรงเรียนกันตังพิทยากร	ทางฝ่ายผู้อ�านวยการเลยได้มีการปรึกษา 
กับคุณครูในโรงเรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้	 ผมและเพื่อนๆ	 อีก	 4	 คน	 
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	 แต่ครั้งแรก 
ผมไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้	 และเนื่องจากผมไม่มีประสบการณ์ในการท�า
กิจกรรมเลย	 แต่เมื่อเพื่อนมาชักชวนอีกรอบ	 แล้วพูดโน้มน้าวและได้ยกตัวอย่างว่า	 
เมื่อปีที่แล้วรุ่นพี่คนหนึ่งได้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนเหมือนพวกเราให้เข้าร่วม
กิจกรรมนี้	 เพื่อนของผมก็พูดโน้มน้าวอีกว ่า	 กิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
เป็นกิจกรรมที่สนุกได้ทั้งความรู้และมิตรภาพจากเพื่อนที่ร่วมท�ากิจกรรมที่มาจากต่างโรงเรียน	
ผมก็ไม่ปฏิเสธท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้	 ถ้าวันนั้นผมตอบปฏิเสธเพื่อนไป	 ผมก็เหมือน 
คนใจร้ายและพลาดโอกาสอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้	 เพราะนี่คือก้าวแรกที่ผมได้รู้จักกับโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
	 หลังจากที่ผมได ้ เข ้ าร ่ วมกิจกรรมค ่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิกแกนน�า	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ผมก็ได้เรียนรู้กับหลายส่ิงหลายอย่าง	 ท้ังรอยยิ้มแห่งมิตรภาพ	 
และคราบน�้าตาแห่งความสุข	ผมได้เรียนรู้แม้กระทั่ง	แบบทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน	
การอบรมเก่ียวกับยาเสพติด	 การท้องก่อนวัยอันควร	 ไปจนถึงนานาประสบการณ	์ 
แน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้	 ย่อมหาจากท่ีไหนไม่ได้และไม่มีวางขาย
ตามท้องตลาดหรือห้างสรรพสินค้า	 ผมตัดสินใจไม่ผิดครับท่ีวันนั้นผมเลือกที่จะก้าวเข้ามา
ท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ	 จากวันน้ันเป็นต้นมาผมก็ได้ตั้งปณิธานกับตนเองว่า	 ผมจะต้อง
มาเป็นส่วนหนึ่งและมาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	อีกครั้ง	
	 เมื่อผมจบการศึกษาจากช้ันประถมศึกษาปีที่	 6	 ผมได้สอบคัดเลือกเรียนต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ที่โรงเรียนกันตังพิทยากร	 อ�าเภอกันตัง	 จังหวัดตรัง	 (โรงเรียน 
ที่ผมเคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE)	หลังจากที่
สอบคัดเลือกได้ไม่นาน	 ผลปรากฏว่าผมก็สอบติดได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี	้ 
ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์	 -	 คณิตศาสตร์	 ภาคพิเศษ	 เมื่อถึงเวลารายงานตัวและ 
การปฐมนิเทศที่เข้าศึกษาใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	
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ระยะเวลาปฐมนิเทศ	 5	 วัน	 ก็จะมีพวกพี่ๆ	 แกนน�าชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ของโรงเรียนกันตังพิทยากร	 มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
และให้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกัน	 ผมจ�าได้ค�าว่าพ่ีๆ	 แกนน�าสอนเราเต้นทั้งหมด	 4	 เพลง	 
มีเพลงเก่งและดี	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เพลงรักเมืองพร้อม	 เพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝัน
และเพลงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา	ผมชื่นชอบใน	Spirit	ของพวกพี่ๆ	แกนน�าทุกคน	ที่ท�าให้ผมเห็น
ว่าพวกพี่มีใจรักในการสืบสานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ต่อจากองค์ประธาน
โครงการและมีความกล้าแสดงออกในการน�าพวกผมเต้น	 วันหน่ึงได้มีการรับสมัครเป็น
สมาชิกของชมรมที่นักเรียนในโรงเรียนทุกคนจะต้องเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกในชมรม	 และ
ได้มีประกาศรับสมัครแกนน�าเพื่อเป็นแกนน�าในการปฏิบัตหิน้าที่	ผมเพื่อนๆ	พี่ๆ	มัธยมศึกษา
ปีที่	 4	 ก็ไม่รีรอครับวิ่งไปกันเพื่อจะไปสมัคร	 ผมดีใจมากๆ	 เลยครับ	 พ่ีแกนน�า	 รับผมเป็น
สมาชิกแกนน�าด้วย	 เพราะผมได้ท�าตามปณิธานผมต้ังใจไว้เมื่อ	 2	 ปีท่ีแล้วได้ส�าเร็จ	 ผมได้
สัญญากับพี่แกนน�าไว้ว่าผมจะตั้งใจท�างาน	 ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและจะปฏิบัติ
ตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนอื่น	จะเป็นคนดี	คนเก่ง	มีคุณธรรมในสังคม	
	 เมื่อผมเข้ามาอยู่ในชมรมได้สักระยะ	 จึงได้มีการนัดหมายประชุมสมาชิกร่วมกับ
คุณครูที่ปรึกษาชมรม	 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ	 และได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ของชมรมชุดใหม่ในการปฏิบัติหน้าท่ี	 ผมรับหน้าที่เป็นอาสาสมัครภายในศูนย์เพื่อนใจ	 
หลังจากที่ผมได้รับต�าแหน่งนี้ผมก็ตั้งใจท�างาน	ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ	อยู่มา
วันหนึ่งมีคุณครูที่รับผิดชอบในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน	 เข้ามาเชิญชวนผม
ให้ลงเป็นคณะกรรมการของพรรค	ผมตัดสินใจที่จะลงเป็นสมาชิกของพรรคด้วยครับ	เมื่อถึงเวลา
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน	 ผลปรากฏว่าพรรคที่ผมลงเป็นสมาชิกได้รับต�าแหน่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน	 ดังนั้นผมจึงมีภาระหน้าที่อีกหน้าที่ที่
เพิ่มเข้ามา	 ผมต้องพยายามและมีความรับผิดชอบในการเรียนและปฏิบัติหน้าท่ีอีก	 1	 เท่า
ตัว	 การท�างาน	 2	 อย่างพร้อมกัน	 ส�าหรับคนอื่นอาจจะมองว่า	 จับปลาสองมือ	 
แต่ถ้าเรามองอีกแง่ความคิดหนึ่ง	 การที่คน	 1	 คน	 ท�า	 2	 หน้าท่ีคู่กันไป	 อาจจะก�าลัง 
ทดสอบตัวเองว่าเขาถนัดงานด้านใด	 และรู้จักการแบ่งเวลาให้ดีตามความเหมาะสมหรือไม่	
ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะท�ากิจกรรมหลายๆ	อย่างควบคู่กันไป	และผมจะท�างานปฏิบัติหน้าที่
ให้อยากเต็มศักยภาพที่ตัวผมมี	
	 ผมด�าเนินงานของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	มา	2	ปีเต็ม	ผมได้เรียนรู้หลายสิ่ง
หลายอย่าง	ทั้งในการท�างานและมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง	ตลอดระยะเวลา	2	ปี 
ที่ผ่านมา	 ผมได้เข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวด	ี 
อาทิ	 ณ	 สนามบินตรัง	 โรงเรียนวิเชียรมาตุ	 จังหวัดตรัง	 ที่พระองค์ทรงเยี่ยมชมรมบูธ 
นิทรรศการ	 ในงานมหกรรมรวมพลคน	TO	BE	ณ	อิมแพ็คอารีน่า	 เมืองทองธานี	ผมรู้สึก 
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ภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
ที่พระองค์ทรงไม่อยากให้เด็กทุกคนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 และทรงจัดต้ังโครงการดีๆ	
แบบนี้ขึ้นมา	 การท�างานของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนกันตังพิทยากร	 
ไม่ใช่ว่าจะท�างานอย่างราบรื่น	 บางครั้งมีอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 ท�าให้ท้อแท้	 ผิดหวัง	
บางครั้งก็แอบร้องไห้คนเดียว	จนเริ่มคิดที่อยากจะออกจากชมรม	แต่ก็มีเพื่อนๆ	พี่ๆ	คุณครู
ในชมรมนี่แหละครับที่คอยปลอบใจผม	จนท�าให้ผมเดินข้ามและฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันได้	
	 ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้นแบบระดับทอง
ปีที่	 1	 ไม่ท�าให้พวกเราชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	 โรงเรียนกันตังพิทยากร	จะท้อแท้ 
แต่อย่างใด	แต่การที่เราไม่ได้รางวัลท�าให้พวกเราได้รู้จักค�าค�าหนึ่งว่า	 “ท้อได้แต่อย่าถอย”	 
ค�าๆ	 นี้	 มาท�าให้ผมและทุกคนฮึดสู้และยังด�าเนินงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 
อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	ผมและคณะกรรมการด�าเนินงาน	ก็พยายามปรับปรุงรูปแบบ
เกษตรกรรมเพื่อลงสู่ชมรมมากข้ึน	 เรามีโครงการปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะบนชายหาด	
เพ่ือจะให้ชายหาดมีความสวยงามและน่าเท่ียวมากข้ึนไปจนถึงโครงการถวายความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 เนื่องในวันส�าคัญต่างๆ	 อีกทั้งเรายังได้ส่งรุ่นพี่ 
ที่เป็นแกนน�าชมรมเข้าร่วมแข่งขันร้องเพลงต่างๆ	 จึงท�าให้ได้รับรางวัลมากมาย	 อาท	ิ 
แชมป์จากการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งในรายการชิงช้าสวรรค์	คอนเทสต์	เพลงคุณสุนารี	ราชสีมา	
แต่เราก็ยังไม่หยุดนิ่ง	 และมีการแปลงเนื้อเพลงต่างๆ	 เพ่ือน�าไปปรับใช้กับโครงการ	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ของเรา	
	 ในฐานะผมด�าเนินงานชมรมมา	2	ปีเต็ม	ท�าให้ผมได้รับคัดเลือกเป็นรองประธาน
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ผมรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมที่ต้องมาคิดโครงการและเหตุการณ์ต่างๆ	
มากมาย	 ไม่มีเงินเดือนตอบแทน	 ผมขอตอบอย่างเต็มปากเลยครับ	 ว่าไม่เหนื่อย 
ความเหนื่อยของผมก็เปรียบเสมือนฝุ ่นเล็กๆ	 ไปเลยทีเดียว	 ไม ่อาจเทียบได ้กับ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ทรงงานหนักและอุทิศเวลาส่วน
พระองค์ทุ่มเทกับโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มาตลอดระยะเวลา	 18	 ปี	 อีกท้ัง
โครงการนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับยาเสพติดเพียงอย่างเดียว	 โครงการนี้ยังช่วยให้เรามีความกล้า
แสดงออกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	
	 การที่ผมได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้ผมเกิด
ความตระหนักในการทรงงาน	 และการที่พระองค์เป็นห่วงพสกนิกรชาวไทยไม่ให้ยุ่งเก่ียว
กับยาเสพติด	 ผมจึงขอให้ค�ามั่นสัญญาว่าผมจะเป็นคนดี	 คนเก่ง	 มีคุณธรรมในสังคมไทย	 
และผมขอสืบสานพระปณิธานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวด	ีให้สัมฤทธิ์ผลอย่างที่พระองค์ทรงตั้งไว้	
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ผู้เขียน
นางสาวนิชานันท์ ธนวัชรสันติ

ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแก (รุ่นที่ 7)
ต�บลหนองแก อ�เภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�ภู

 จะเรียกว ่าความบังเอิญในชีวิตก็ดูจะธรรมดาไป ดิฉันจึงขอเรียกสิ่งนี้ว ่า  
 “ความมหัศจรรย์” ก็คงจะไม่ได้กล่าวเกินจริงสักเท่าไหร่ เพราะความมหัศจรรย์นี้  
ถูกถักทอ หล่อหลอม เป็นต้นแบบทางความคิด ความเสียสละและความรักไว้มาก  
จากพี่ชายของดิฉันผู้อุทิศตนเองเพื่อชมรม TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง  
ตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นข้าราชการครู TO BE NUMBER ONE ที่มีคุณภาพต่อสังคม
 ย้อนกลับไป ณ ชุมชนหนองแก อ�าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู เมื่อปี
พุทธศักราช 2549 ขณะท่ีดิฉันมีอายุเพียง 2 ขวบ ยังไร้เดียงสาและไม่ทันได้รับรู้โทษ 
และพิษภัยของยาเสพติด พี่ชายแท้ๆ ท่ีก�าลังเป็นหนุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ก็พาเพื่อนๆ ในชุมชนจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อท�ากิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
เขาได้สร้างศรัทธาจากเยาวชนด้วยกันเอง จนเป็นที่ยอมรับ แม่เล่าให้ดิฉันฟังเมื่อโต 
พอจ�าความได้ว่า พี่ไม่เพียงเป็นที่ยกย่องในหมู่เยาวชนด้วยกัน แต่ผู้ใหญ่ในชุมชนก็เมตตา
ให้การยอมรับเป็นอย่างมาก เล่ากันว่าปัญหายาเสพติดในงานบุญ เช่น สุรา และบุหรี่ลดลงมาก 
เป็นผลจากการท�างานอย่างหนักของชมรมในยุคแรกเริ่ม ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านให้ความส�าคัญ
และร่วมผลักดันนโยบายต่างๆ จนเป็นรูปธรรม น�าชมรมเข้าประกวดระดับประเทศ 
ในปีพุทธศักราช 2551 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่พี่ชายของดิฉันด�ารงต�าแหน่งประธานซึ่งกรอบรูป
เกียรติยศที่ติดเรียงรายอยู่ข้างฝาบ้าน ยืนยันได้ดีว่ารางวัลพระราชทานชนะเลิศ ระดับประเทศ 
ประเภทชุมชน ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่คือความตั้งใจดีของพี่ชายรวมถึงทุกๆ คนในชุมชน
ต่างหาก 
 ถึงตอนนี้หลายคนคงอยากทราบแล้วว่า พี่ชายดิฉันชื่ออะไรหลายคนที่ท�างาน  
 TO BE NUMBER ONE อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเมื่อพูดชื่อ นายรัตนะ ธนวัชรสันติ  
หรือพี่อาร์ตแห่งจังหวัดหนองบัวล�าภู ตอนนี้เป็นข้าราชการครู ท�างาน TO BE NUMBER 
ONE อยู่จังหวัดนครพนม
 พอเล่ามาถึงตอนนี้ ดิฉันจะอธิบายเพิ่มเติมว่า “มีความเชื่อมโยงอย่างไรกับ 
ความมหัศจรรย์” ท่ีเกริ่นไว้เบ้ืองต้น เหตุท่ีบอกว่ามหัศจรรย์น้ันก็เพราะดิฉันมีความต้ังใจ
จะท�างานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนหนองแกเป็นอย่างมากก็เพราะพ่ีชาย 
ปัจจุบันนี้คณะกรรมการชมรมก็ขับเคลื่อนงานมาจนถึงรุ่นที่ 7 และรักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 2 ได้ส�าเร็จ ดิฉันเองเข้ามาท�างานคณะกรรมการตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2559 และในปีน้ี ก็ได้รับการยอมรับไว้วางใจจากพี่ เพ่ือนๆ และที่ปรึกษา
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ชมรม ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแก สิ่งนี้เอง 
ที่ดิฉันกล่าวว่า คือ “ความมหัศจรรย์” เพราะเกิดจากความตั้งใจดีอยู่แล้ว ถ้าไม่ได้ตั้งใจ 
มาท�านี่สิถึงจะเรียกว่าความบังเอิญ
 ตลอดการท�างานหลายปีที่ผ่านมา การมีพี่ชายที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 
ในชุมชน ก็ท�าให้กดดันอยู่ไม่น้อย เพราะทุกคนต่างคาดหวังว่าเราจะท�าได้ดีเหมือนพ่ี  
พ่อเคยบอกกับดิฉันว่า “พี่เป็นผู้ชาย เขาท�างานอดทนและลุยได้ เราเป็นผู้หญิงจะท�าได ้
แค่ไหนก็พิจารณาดู” น�้าเสียงของพ่อก็ดูจะเป็นห่วงลูกสาวอยู่มาก และดิฉันเองก็เคยคิด
ถอดใจจะลาออกจากการท�างานอยู่หลายครั้งเช่นกัน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ เวลาออกไป
ท�ากิจกรรมในชุมชน เรายังพูดไม่เก่ง ใช้ภาษาไทยได้ไม่ดีเท่าพี่ ความสามารถจะมา 
ร้องหมอล�าให้คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนฟังเหมือนพี่ก็ไม่มี ยิ่งเรื่องการขอความร่วมมือ 
ควบคุม ก�ากับดูแล เพื่อนๆ น้องๆ ผู้ชาย ซ่ึงมีความซุกซนอยู่ในตัวพอสมควรก็เป็นเรื่อง 
ยากมากส�าหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
 วันท่ีเปลี่ยนความคิดของดิฉันไปตลอดกาล และถือเป็นวันที่จุดไฟแห่งอุดมการณ์
ความดี ให้ลุกแวววาวขึ้นในหัวใจก็คือ การได้รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโคกล่าม ต�าบลนากอก  
อ�าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู เมื่อปลายปีพุทธศักราช 2558 แท้จริงแล้ว 
ทูลกระหม่อมฯ ไม่ใช่เจ้าหญิงที่มีชีวิตจริงเท่านั้น แต่พระองค์คือเพื่อนของพวกเราต่างหาก 
ความเป็นกันเองของพระองค์ ท�าให้ดิฉันที่รอรับเสด็จอยู่หน้าบูทนิทรรศการรู้สึกผ่อนคลาย
หายกังวล พระพักตร์แจ่มใส เต็มไปด้วยความเมตตา ดิฉันกล่าวว่า “ทรงพระสเลนเดอร์
และรักทูลกระหม่อมฯ ค่ะ” ท่านตรัสตอบ ทูลกระหม่อมฯ ก็รักพวกเราเหมือนกัน  
ความปิติซาบซึ้งทวีท่วมท้นเต็มหัวใจความรักความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ก็ยังคงมากล้น 
มาจนถึงทุกวันนี้
 ความคิดที่เปลี่ยนไปในวันนั้นมาจากเรื่องราวสองประการ คือ หนึ่งเมื่อพระองค์
ตอบค�าถามของสมาชิก TO BE NUMBER ONE น�้าเสียงและลีลาท่าทางนั้นท่านเป็นกันเอง 
ค�าพูดก็เป็นกันเอง มีการแทรกเรื่องตลกขบขันซึ่งดูทุกคนก็มีความสุขร่วมกันมาก พระองค์
ตอบค�าถามได้ตรงประเด็นและน่าสนใจ เช่น มีคนถามว่า “ท�างานหนักและท้อมาก  
จะท�าอย่างไร” พระองค์ก็ยิ้มก่อนและบอกให้พักเมื่อหายเหนื่อยก็ท�าต่อ ดิฉันฟังแล้ว 
ตอนแรกก็คิดว่าตอบธรรมดา เรียบๆ แต่ในความธรรมดานี่แหละคือความยิ่งใหญ่ และ
เหนือสิ่งใดมันคือความจริง เพราะเราท�างานด้วยความเสียสละและต้ังใจดีอยู่แล้ว บางที
เราไม่ควรไปคาดหวังว่าจะต้องได้ของมีค่าราคาแพงได้สิ่งของมีประโยชน์หรือแม้กระทั่ง
ความรัก ค�าชื่นชมกลับมา หากการท�างานนั้นเต็มไปด้วยเป้าหมายแฝงอื่นๆ นอกจาก 
การพัฒนาเยาวชนแล้ว ก็จะท�าให้เราย่ิงเหนื่อยยิ่งท้อ แต่พอท�างานโดยไม่คาดหวังว่า 
ตัวเองจะต้องดีกว่า จะต้องเก่งกว่าหรือจะต้องได้รับความรักมากกว่า สิ่งนี้แหละคือ 
การท�างานเพื่อผู้อื่นและเพื่อความตั้งใจของเราจริงๆ ทุกวันนี้เมื่อท�างานหนักและเหนื่อย 
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ค�าพูดพระองค์วันนั้นยังดังก้องเต็มห้องหูและในหัวใจว่า “พักก่อนค่อยสู้ใหม่ ยิ้มกลางใจ 
ให้รางวัลตัวเองก่อน” พูดมาแล้วก็ปลื้มปริ่มอยู่ไม่น้อยนะคะ
 ประการที่สอง ก็ต้องพูดความจริง เพราะถือว่าความจริงไม่น่าอาย สิ่งที่จะพูดก็มา
จากความคิดที่ว่า ทูลกระหม่อมฯ ในฐานะองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
พระองค์ก็ท�างานหนักมาหลายปี ในตอนนั้นเม่ือคราวรับเสด็จ ก็คงจะประมาณ 14 ปี  
ของโครงการ และตอนนี้ 18 ปีแล้ว ดิฉันรับทราบว่าพระองค์อายุมาก เพราะยายบอกว่า
ท่านเกิดพร้อมกัน ยายก็อายุมากเห็นบ่นเจ็บหลัง ปวดเอวเวลาท�างาน เดินไปไหนมาไหน 
ก็ยังว่าเมื่อยเร็วไม่เหมือนแต่ก่อน ถ้าเทียบกับยายแล้วพระองค์ก็อายุเท่ากัน ดังนั้น  
เห็นพระองค์ท�างานหนักก็พลอยท�าให้มีก�าลังใจว่า ถึงพระองค์จะมีอายุมากก็ยังเต็มท่ี  
เต็มก�าลัง มีพลังและพระปณิธานท่ีแน่วแน่ สมควรที่เราจะเอาเป็นต้นแบบที่ดีได้นั่นเอง 
เพราะเราเองไม่เคยเห็นพระองค์บ่นท้อหรือเหน่ือยเลย แต่สิ่งท่ีเห็นกลับมีแต่พลังและสิ่งดีๆ 
ที่มอบให้พวกเรา
 ถึงตอนนี้ดิฉันก็ท�างานมาได้ 5 ปี ความตั้งใจดีประกอบกับอุดมการณ์ดี มีต้นแบบที่ดี
จากทูลกระหม่อมฯ และพี่ชาย กลายมาเป็นความมหัศจรรย์แห่งชีวิตได้ลิขิตสู่ฝัน ให้เป็น
ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแก ในขณะที่รักษามาตรฐานในระดับ
สูงสุดของประเทศไทย นั่นคือ กลุ่มรักษามาตรฐานระดับยอดเพชร ท่ามกลางความคาดหวัง 
ไม่ใช่ว่าดิฉันไม่ได้พัฒนาตนเอง ท่ามกลางความกดดันจากสภาพปัญหายาเสพติดท่ียัง 
ไม่หมดไป ไม่ใช่เราลืมเรื่องการรณรงค์ป้องกัน แก้ไข และกิจกรรม 3 ก. 3 ย. ไปเสียหมด 
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ก็ยังเป็นเรื่องที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จตลอดมาในเรื่อง “การเข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา” 
 การท�าความเข้าใจกับชุมชนหนองแกในปัจจุบัน ท�าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก ถึงแม้การใช้สารเสพติดประเภทบุหรี่ สุรา จะลดน้อยลง ผู้คนมักหลบซ่อน 
ในการดื่มและไม่ก่อความร�าคาญท�าให้ใครเดือดร้อน เช่น ในงานบุญประเพณีเจ้าภาพ 
ก็ไม่มีเหล้าเบียร์ งานมหรสพหมอล�าต่างๆ ก็ไม่ขายเหล้าเบียร์ มีการรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ 
ไม่ให้รบกวนผู้อื่น และผู้คนหลีกเลี่ยงการถือบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วเข้าในงาน แต่มีการกรอกใส่
ขวดพลาสติกเข้ามาแทน เพื่อไม่ให้ใช้เป็นอาวุธทะเลาะวิวาทกัน และดูจะเสียภาพลักษณ์
คนดื่มอยู่ไม่น้อยเช่นกันถ้าหากจะประเจิดประเจ้อไป ทว่าส่ิงเหล่านี้ลดลงยาบ้ากลับมา 
ระบาดแทนที่ โดยเข้ามาจากบุคคลภายนอกชุมชน เห็นได้จากการจับกุมอยู่บ่อยคร้ัง  
เม่ือได้เข้าใจและเห็นถึงปัญหาแล้ว จ�าเป็นจะต้องเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง  
ซึ่งคนอีสานชอบวัฒนธรรมหมอล�า การขับร้องมาอย่างช้านาน ดิฉันเองก็ได้พัฒนาและ 
เดินตามรอยทางพี่ชายได้ส�าเร็จ สามารถร้องล�าท�าเพลงได้ไพเราะอยู่บ้าง พวกเราพยายาม
รักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชมรมไว้ นั่นคือดนตรีอีสาน การร้องล�า เสียงพิณเสียงแคน  
ซึ่งจะท�าให้เข้าถึงผู้คนในชุมชนได้อย่างดี กลายมาเป็นนวัตกรรมในการพัฒนา ทั้งกลอนล�า
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ต้านยาเสพติดและสื่อการรณรงค์ต่างๆ เวลาไปประชาสัมพันธ์ตามศาลาประชาคมหรือ
กิจกรรมในชุมชน 
 อย่างไรก็ดี การท�างานก็ต้องท�าหลายๆ อย่างให้เพียงพอต่อความต้องการ และ
เพียงพอต่อการพัฒนาให้รัดกุม รอบด้าน ทั่วถึง อย่างน้อยๆ ในตอนนี้ก็ยังไม่พบการจับกุม
เยาวชนในชุมชนที่ใช้สารเสพติดประเภทยาบ้า แต่การป้องกันไว้ดีกว่าการแก้ก็ยังเป็นค�าที่
ควรจะใช้ได้ดีเสมอมาและต่อไป
 การรักษามาตรฐานในกลุ่มต้นแบบระดับยอดเพชรถือเป็นความท้าทายมากเช่นกัน 
เพราะต้องท�างานหนักขึ้น ภายใต้นวัตกรรมและองค์ความรู้ท่ีดี มีความเพียงพอและ
สามารถสร้างประโยชน์ได้จริง ดิฉันมีโอกาสได้ออกแบบ คิดค้น จัดท�าและด�าเนินการกับ
คณะกรรมการและที่ปรึกษาชมรมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมโซ่ไม่มีปลาย สายใยคนดี 
TO BE NUMBER ONE กิจกรรมต้นแบบคนดี TO BE NUMBER ONE กิจกรรมปู่ย่ามา
สอนหลาน ซ่ึงท�าให้สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง แก้ไขปัญหาได้ถูกจุด  
หลายคนก็อาสาเข้ามาท�างานเป็นแกนน�า และท่ีส�าคัญตัวอย่างของรุ่นพ่ีในชมรมท�าให้
น้องๆ และเยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
 เมื่อก่อนนั้นเราเรียนแบบไปวันๆ หลายคนไม่ได้ตั้งใจอะไรนัก จบระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ 6 แล้ว ก็ออกจากโรงเรียนเข้าโรงงานหรือท�าไร่ไถนาอยู่บ้าน  
แต่เมื่อมีกิจกรรมดีดี อย่าง TO BE NUMBER ONE เข้ามาในชุมชน 10 กว่าปีนี้ อะไรๆ  
ก็เปลี่ยนไปในสิ่งท่ีดี ท้ังเรื่องสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมประเพณีวัฒนธรรม การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เยาวชนได้มีส่วนร่วมและถือเป็นแนวหน้าในการออกแบบน�าพาชุมชน 
ไปในทางสร้างสรรค์ นอกจากนั้นก็คือเรื่องการศึกษาต่อและท�างานในระดับที่สูงขึ้น เช่น  
พี่อาร์ต พี่เมย์ พี่หยุย พี่จ๋า อดีตแกนน�าชมรม รุ่นที่ 1-2 เป็นผู้น�าเสนอผลงานชมรมในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ ก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู พี่เอ็มมี่ พี่แอม พี่แพร อดีตประธาน
ชมรมและแกนน�า ก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการพยาบาล พี่เอ็มพี่ชายอีกคนของดิฉัน  
เป็นนักฟุตบอลสโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด ได้เดินตามฝันนักฟุตบอลอาชีพ อย่างเรื่อง
กิจกรรมกีฬาฟุตบอลที่จัดในชุมชนก็เกิดจากพี่เอ็ม เป็นคนผลักดันและสร้างสรรค์กิจกรรม
ขึ้นในชมรม
 ตอนนี้ดิฉันอายุ 16 ปี คิดไว้ว่าจะท�างานให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน
หนองแก ไปจนกว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็จะน�า
แนวทางไปเผยแพร่และขับเคลื่อนกับเพ่ือนๆ พร้อมกันนี้ต้ังใจว่าจะเรียนครูเหมือนพ่ีชาย 
เมื่อสอบบรรจุได้ก็จะเป็นครูที่ดี เป็นครู TO BE NUMBER ONE ตลอดไป
		 18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE		 คือมหัศจรรย์อันสดใส
		 เป็นอุดมการณ์	ปณิธาน	ความตั้งใจ		 ส่งมอบให้พัฒนา	เยาวชน
	 สิ่งดีดี	TO	BE	NUMBER	ONE		 สร้างความฝัน	เก่งดีกล้า	มีค่าล้น
	 ขอศรัทธา	สานต่อไปไร้กังวล	 เพื่อสร้างคน	สร้างชาติ	ให้รุ่งเรือง
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ผู้เขียน
นายธีรวัฒน์ อินทรประชา

ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนต�บลในเมือง
จังหวัดพิจิตร 

เรื่องดีๆ 18 ปี โครงการ TO BE NUMBER ONE 
		 	 “พวกเราลูกหลานเมืองชาละวัน	 ที่สร้างสรรค์แนวทางการแก้ไข
	 ปัญหายาเสพติดให้ห่างไกล	 มุ่งก้าวไปสร้างคนเก่งสู่คนดี”

	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นโครงการดีๆ	หนึ่งโครงการ	ที่ส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เยาวชนหรือบุคคลทั่วไป	ตะหนักถึงโทษภัย	และห่างไกลจากยาเสพติด	ไม่ให้ไป
ยุ่งเกี่ยว	หาวิธีป้องกันต่างๆ	มาแก้ไข	ถึงแม้ว่ากลุ่มที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้ว	ก็หาวิธีบ�าบัดเยียวยา
ให้ปลอดจากยาเสพติด	 แล้วไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวซ�้าอีก	 ซึ่งท�าให้เยาวชนและสังคมของเรา
พัฒนาและเดินหน้าไปได้อย่างมีความสุข
	 ผมเป็นนักศึกษา	กศน.	คนหนึ่งที่ยอมรับเลยว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโครงการ	TO	BE	
NUMBER	 ONE	 มากเท่าไร	 รู้แค่ว่าเป็นโครงการท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดแค่นั้น	 จนวันหนึ่ง 
มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยเป็นที่ปรึกษาสอนผมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 คือ	 
อาจารย์ชญาณี	 ด่านขจรจิตร	 ท่านได้ติดต่อและแนะน�าผมให้สมัครสมาชิกและเข้าร่วม
ท�างานในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งอาจารย์ชญาณี	ด่านขจรจิตร	ได้ติดต่อผมมา 
สองครั้งแล้ว	 เน่ืองจากเวลานั้นผมเรียนและท�างานประจ�าไปด้วย	 จึงยังไม่มีโอกาสและ
ความพร้อมที่จะเข้าไปท�าชมรม	 จึงได้ปฏิเสธอาจารย์ท่านไป	 จนมาในปีนี้อาจารย์ก็ได้
ติดต่อมาอีกครั้ง	 ซึ่งตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะที่ผมน้ันว่างพอดี	 ผมจึงได้ตอบรับที่จะเข้าไป
ลองท�างานของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เพราะในใจผมก็อยากรู้ว่าชมรมนี้เขาท�า
อะไรกันบ้าง	 ท�าเพ่ืออะไรแล้วได้อะไรกลับไป	 ซ่ึงวันแรกที่ผมก้าวเข้าไปชมรม	 TO	 BE	 
บอกตรงๆ	 ผมยังงงๆ	 อยู่เลยเหมือนกันว่าเขาท�าอะไรกัน	 ขณะน้ันผมก็ท�าตัวไม่ถูก	 ดูออก 
จะเกร็งๆ	 ด้วยซ�้า	 แต่ด้วยความเป็นกันเอง	 และความน่ารักของสมาชิกในชมรม	 ท�าให้ 
ความกังวลต่างๆ	 ของผมหายไปได้หมด	 ซึ่งเป็นความประทับใจครั้งแรกที่ก้าวเข้าสู่ชมรม	
ผมเพิ่งเข้ามาชมรม	TO	BE	ได้ไม่นาน	ก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะท�างานในชมรมรุ่นที่	3	
เพราะว่าคณะท�างานของชมรม	 TO	 BE	 หมดวาระการท�างานพอดี	 จึงต้องมีการคัดเลือก
คณะท�างานชุดใหม่ขึ้น	เพราะคณะท�างานชมรมของเรามีวะระการท�างาน	2	ปี	และทุกคน
เลือกผมให้เป็นประธานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในชุมชนต�าบลในเมือง	 รุ่นที่	 3	 
ซึ่งผมไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ส�าคัญเช่นนี้	 ในความคิดผมการที่ผม
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ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้	 อาจเป็นเพราะผมเป็นคนมีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส	 จิตอาสา	 เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ	 ของชมรมเสมอ	 ถึงแม้ผมจะเป็นคนขี้อาย	 พูดน้อย	 และไม่กล้าแสดงออก
มากเท่าไร	แต่สมาชิกพี่ๆ	น้องๆ	 ในชมรมคงเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบของผมที่เหมาะสม	
สามารถด�าเนินกิจกรรมของชมรมไปในทางที่ดีได้	 ในเมื่อทุกคนเห็นว่าผมท�าได้	 ผมก็จะน�า
ความสามารถที่มีของผมมาพัฒนาชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของเราให้ดียิ่งขึ้น	 
ซึ่งการท�าหน้าท่ี	 2	 ปีนี้	 ผมก็จะตั้งใจท�าหน้าที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 แต่อย่างไรก็ต้อง
ขอบคุณสมาชิกชมรม	รุ่นที่	2	ก่อนที่จะหมดวาระก็ยังคอยให้ค�าแนะน�าแนวทางการด�าเนินงาน
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ว่าจะต้องท�าอย่างไรบ้าง	ด�าเนินงานอย่างไรให้เหมาะสม
ถูกต้อง	ซึ่งเป็นกลุ่มรุ่นพี่ที่น่ารักและผมนับถือใจที่รักในการท�าชมรม	TO	BE	ซึ่งท�าให้ผมได้
รู้ว่าโครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ใช้หลักในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	 3	 ก	
และ	3	ย	ท�าให้การด�าเนินงานของชมรมเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและถูกต้อง	ซึ่ง	3	ก	
คือ	การรับสมัครจัดตั้ง	“กรรมการ”	ของชมรมเพื่อจัดท�าและด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	
แล้วร่วมกันจัดหารวบรวมแหล่ง	“กองทุน”	โดยการระดมทุนต่างๆ	จากหน่วยงานราชการ	
การรับบริจาคจากบุคคลทั่วไป	 แม้กระทั้งการผลิตของที่ระลึก	 ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจ�าหน่าย
หารายได้เข้าชมรม	 น�าเงินที่ได้มาจัด	 “กิจกรรม”	 เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาสมาชิกและชมรม	
การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด	 ให้เยาวชนในชุมชนปลอดจากสิ่งเสพติด	 ส�าหรับ	 3	 ย	 
คือ	 การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อการป้องและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน	รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด	รู้จักป้องกัน	ตระหนักถึงปัญหา
ยาเสพติด	 โดยน�ากิจกรรมต่างๆ	 ที่ทางชมรมจัดท�าขึ้นมาใช้ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางจิตใจให้แก่เยาวชนและบุคคลท่ัวไป	 โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช	้
ไม่ว่าจะเป็นการท�าบุญตักบาตร	 เข้าร่วมพิธีส�าคัญทางศาสนา	 และมีการให้ความรู ้
เรื่องกฎหมาย	 โทษภัยของยาเสพติด	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 ซึ่งเป็นกิจกรรม 
ตามแนวคิด	 “ปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	 พัฒนา	 EQ”	 เมื่อเราสร้างภูมิคุ้มกันได้แล้ว	 
เราจึงต้องสร้างและพัฒนาเครือข่ายของเราในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เรามี
การขยายเครือข่ายที่เข้มแข็ง	 ท�าให้สามารถมีก�าลังที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ให้ลดลงหรือหมดไปจากชุมชน	 และท�าให้ชุมชนของของเราปลอดภัยจากยาเสพติด	 ได้ใช้
ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข	ในกระบวนการด�าเนินงานตามหลัก	3	ก	และ	3	ย	นี้	ท�าให้
ชมรมของผมนั้นสามารถด�าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น	เหมาะสม	และถูกต้องอีกด้วย
	 ในปีนี้ได้มีการประกวดน�าเสนอผลการด�าเนินงานโครการ	TO	BE	NUMBER	ONE 
ซึ่งผมได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรม	 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับ 
ภาคเหนือ	 ที่จังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผมไม่เคยท�ามาก่อน	 เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นและ 
น่าสนุกส�าหรับผม	 และชมรมของผมได้ส่งเข้าประกวดปีนี้เป็นปีที่	 3	 แล้ว	 ซ่ึง	 2	 ปี	 
ที่ผ่านรุ่นพี่ชุดก่อนท�าผลงานไว้ดี	 ชนะการประกวดในระดับภาคเหนือ	 ได้เป็นตัวแทน 
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ไปแข่งระดับประเทศที่เมืองทองธานี	ถึง	2	ปีติด	ท�าให้ผมตื่นเต้นพร้อมกับกังวลไปในเวลา
เดียวกัน	 เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าร่วมประกวดแบบนี้	 กลัวว่าจะท�าผลงานออกมาได้
ไม่ดี	 ท�าให้ชมรมและผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนชมรมของเราผิดหวัง	 เพราะผมเองก็ไม่ใช่คนท่ี
กล้าแสดงออก	 พูดน้อย	 แต่ต้องจ�าบทพูดแล้วไปพูดหน้าเวทีให้คนอื่นฟัง	 มันก็เป็นส่ิงท่ี
กดดันส�าหรับผมอย่างหนึ่งเช่นกัน	แต่โชคดีที่มีรุ่นพี่และอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค�าแนะน�า	
พร้อมให้ก�าลังใจตลอดในการฝึกซ้อม	 ถึงอาจจะมีเหนื่อยและท้อบ้าง	 เพราะเราต้องจ�าบทพูด
โดยห้ามดูสคริปท์เพื่อไปน�าเสนอบนเวทีพร้อมการแสดง	 ทั้งเวลาในการน�าเสนอก็จ�ากัด	 
ซึ่งผมท่ีเพ่ิงเข้ามาในชมรมได้ไม่นาน	 และไม่รู้รายละเอียดของการด�าเนินงานของชมรมมากนัก	
ผมจึงต้องศึกษาท�าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของชมรมให้มากขึ้น	 เพราะจะ
สามารถน�าความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปน�าเสนอได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง	 เพราะเราได้เป็น
คนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างแท้จริง	 น่ีจึงเป็นจุดหนึ่งที่ท�าให้ผมเข้าใจโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 มากขึ้น	 และน�าเอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้	 จึงส่งผลท�าให้ปีนี้	 ชมรม 
ของผมได้คว้ารางวัลการประกวดการน�าเสนอผลการด�าเนินโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ประเภทชุมชน	เป็นปีที่	3	แล้ว	มันท�าให้ผมภูมิใจมากที่สามารถท�าสิ่งที่ผมคิดว่าผมไม่กล้า	
กลัวความผิดหวัง	 มาเป็นแรงผลักดันให้ประสบความส�าเร็จนี้	 และจะน�าไปพัฒนาต่อ 
ในการแข่งขันระดับประเทศ	 ที่เมืองทองธานี	 เพ่ือหวังรางวัลชนะเลิศในการประกวด 
กลับมาให้กับชมรมและผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนพวกเรา	 และการได้ไปประกวดครั้งนี ้
ไม่ใช่แค่ได้รางวัลกลับมาเท่านั้น	 ผมยังได้ประสบการณ์ดีๆ	 การพัฒนาตนเอง	 มิตรภาพ
ชมรมอื่นที่ต่างน�าเป้าหมายแนวทางการแก้ไขปัญหาของยาเสพติดมาแชร์ประสบการณ์กัน	
นี่จึงเป็นจุดประสงค์ในการได้เข้ามาประกวด	 แล้วน�าส่ิงต่างๆ	 ท่ีได้มาพัฒนาชมรม	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ของผมต่อไป
	 สุดท้ายนี้	ผมได้อะไรจากโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	บ้าง	ผมว่าไม่ใช่แค่ผม
คนเดียวหรอกที่ได้	ทุกคนที่เข้ามาร่วมกับชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้องตอบเป็นเสียง
เดียวกันแน่ว่า	 “ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการท�าโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด	 ท�าให้เยาวชนปลอดจากยาเสพติด”	
และยังสร้างมิตรภาพระหว่างชมรมต่างเขตต่างพื้นที่รวมตัวกันจนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง	
และโครงการนี้ท�าให้ผมค้นพบตัวเอง	 พัฒนาตนเอง	 มีความกล้าแสดงออก	 กล้าก้าวข้าม
ผ่านสิ่งที่ตัวเองบอกว่าท�าไม่ได้	 จนประสบความส�าเร็จ	 และผมจะน�าส่ิงที่ได้จากการท�า
โครงการนี้	ไปต่อยอดที่จะพัฒนาตนเองและช่วยเหลือคนอื่นต่อไป	
	 ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
องค์ประธานโครงการ	ที่ทรงมอบโครงการดีๆ	แบบนี้ให้แก่พวกเรา	เราขอสัญญาว่าจะเป็น
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	ตลอดไป
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ผู้เขียน
นายวิษณุ ชูสังข์
ชุมชนบ้านห้วยลึก

จังหวัดตรัง

 	 “สิบแปดปีกิจกรรมคู่แผ่นดิน	สิบแปดปียลยินความเป็นหนึ่ง	สิบแปดปีความทรงจ�า	
ระลึกถึง	 สิบแปดปีท่ีค�านึงชื่นชีวัน	 ทูบีสร้างคนดีและคนเก่ง	 ทูบีเร่งสร้างงานที่สร้างสรรค	์
ทูบีสร้างความรักความผูกพัน	 ทูบีน้ันคืองานที่สร้างคน	 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 
เป็นหนึ่งคิดอ่านท�าไม่สับสน	เป็นหนึ่งงานสร้างสรรคเ์ยาวชน	เป็นหนึ่งผลงานดีศรีแผ่นดิน”	
ทัพไทย	 ตันติอ�าไพ	 ประพันธ์	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 หรือ
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2545	 เพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในประเทศ	ตลอดระยะเวลากว่า	18	ปี	ของการด�าเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนทั้งด้านร่างกาย	 และจิตใจ	 ให้มีความรู้เท่าทันพิษภัย
ของยาเสพติด	 ได้ให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่มีความรู ้ความสามารถ	 มีทักษะต่างๆ	 
ได้แสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ	ของโครงการ	เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ถือเป็นโครงการหนึ่ง 
ที่ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน	 ได้มีพื้นที่ในการกล้าแสดงออกในด้านต่างๆ	 ที่ตนเองถนัด
หรือให้ความสนใจ	ส�าหรับผมได้มีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
มาบ้างแต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไรนัก	 จนมีครูที่ปรึกษาในชมรม	 และเพ่ือนในชมรมที่ได้มีโอกาส
เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	ได้มาเล่าประสบการณ์
และการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ภายในค่าย	 รวมถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจท่ีได ้
เฝ้ารับเสด็จและเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 ซ่ึงนั่นท�าให้เกิดความสนใจและอยากมีโอกาส 
เฝ้ารับเสด็จองค์ประธานบ้าง	 จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและเป็นแกนน�าของชมรม	 เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ	ทั้งที่โรงเรียน	และนอกโรงเรียน	เพื่อหาประสบการณ์และหาความรู้เกี่ยวกับ
การท�างานในโครงการ	 ซ่ึงตลอดระยะเวลาในการท�างานท�าให้ผมได้เห็นได้สัมผัสกับความเป็น
ครอบครัว	 ความเป็นพี่เป็นน้องของคนในชมรม	 ที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการท�างานเพื่อ
สนองพระปณิธานขององค์ประธาน	จนล่วงเข้าสู่ปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม	ครูที่ปรึกษา
แจ้งว่าทางชมรมได้รับการจัดสรรโควตาให้เข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
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สู่ความเป็นหน่ึง	 จ�านวน	 2	 คน	 ผมได้แจ้งกับครูที่ปรึกษาชมรมว่าอยากเข้าร่วม	 แต่สมาชิก 
ในชมรมมีคนให้ความสนใจเข้าร่วมหลายคน	 ครูจึงได้คัดเลือกแกนน�าที่เข้าเป็นสมาชิกก่อน
เพื่อเข้าร่วมค่ายดังกล่าว	ส่วนคนที่เหลือให้รอครั้งต่อๆ	ไป	ผมก็ยอมรับในการตัดสินของครู	
และก็ร่วมกันท�ากิจกรรมต่างๆ	 กันต่อไป	 จนมาถึงช่วงปิดภาคเรียนในเดือนมีนาคม	 
ครูที่ปรึกษาชมรมก็แจ้งผมว่าจะให้ผมเข้าร่วมค่าย	 เพราะทางชมรมได้โควตามา	 1	 คน	 
และแกนน�าที่สนใจก็เป็นผู้หญิงและครูก็ไม่ได้เข้าร่วมด้วย	 จึงให้ผมที่เป็นผู้ชายมาเข้าร่วม	
ซึ่งผมก็ดีใจที่จะได้เข้าร่วมค่ายดังกล่าว	 แต่ในใจก็แอบกลัวว่าไปคนเดียวจะมีเพื่อนไหม	
เพราะการไปค่ายครั้งนี้ถือเป็นการไปค่ายต่างภาคครั้งแรกและไกลบ้านมากๆ	แต่ก็ยังโชคดี
ที่การเดินทางครั้งนี้ผมไม่ได้เดินทางคนเดียว	 เพราะเดินทางกับเจ้าหน้าท่ีสสจ.และเพ่ือนๆ	
ในจังหวัดอีก	 3	 คน	 ซึ่งท�าให้ความกังวลของผมลดลงไปบ้าง	 จนถึงวันจัดค่าย	 เมื่อมาถึง
สถานที่จัดค่าย	ทันทีที่เดินลงจากรถเพื่อจะไปยังจุดลงทะเบียน	ก็ได้รับการต้อนรับจากพี่ๆ	
ทีมงาน	 ทุกคนอย่างเป็นกันเอง	 และตลอดระยะเวลา	 6	 วัน	 5	 คืน	 ในการร่วมค่ายคร้ังนี้	
ท�าให้ผมได้รับความรู้ต่างๆ	มากมาย	อาทิ	ความรู้ด้านภาษาจีน	ภาษาเกาหลี	ที่ไม่มีโอกาส
ได้เรียนในโรงเรียน	 ความรู ้และทักษะในการพัฒนาบุคลิกตนเอง	 และที่ส�าคัญคือ 
การได้รู้จักเพื่อนๆ	 สมาชิก	 จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 ถือเป็นการเปิดโลกให้กับตัวเอง 
ครั้งหนึ่งในชีวิต	 หลังจากกลับจากค่ายผมก็ได้น�าทักษะและความรู ้ต่างๆ	 มาพัฒนา 
ทั้งต่อตนเองและกับชมรม	 ท�าให้ชมรมของพวกเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 
ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ระดับประเทศ	 ซึ่งถือเป็น 
ความภูมิใจอย่างยิ่งของสมาชิกในชมรม	 เพราะว่าเป็นปีแรกที่ชมรมของเราได้เข้าร่วม
กิจกรรมระดับประเทศ	ซึ่งการได้รับรางวัลครั้งนี้	นอกจากจะได้ความภูมิใจแล้ว	ยังท�าให้เรา
ไม่หยุดพัฒนา	เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาชมรมของเราให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	จากประสบการณ์
ในการท�างานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ท�าให้ผมได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์
ต่างๆ	 มากมายท่ีหาไม่ได้จากห้องเรียน	 ท�าให้ผมกล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าแสดงออก	 และ 
มีทักษะในด้านต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น	และสิ่งที่ผมภูมิใจในการท�างาน	TO	BE	NUMBER	ONE	 
คือการได้รับคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงพิเศษค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความ
เป็นหนึ่ง	รุ่นที่	17	-	22	เพราะโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้ผมได้ก้าวเดินมาถึง
จุดนี้	 จุดที่อยากน�าทักษะ	 ประสบการณ์	 ความผิดพลาด	 และความรู้	 ที่ได้รับจากการท�า
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มาแนะน�า	 แบ่งปัน	 ชี้แนะแนวทาง	 ส่งต่อความสุข	 
ความสนุกสนานให้กับน้องๆ	เยาวชนที่ได้มาเข้าค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
สู่ความเป็นหนึ่ง	เพราะสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคนเป็นครอบครอบครัวเดียวกัน
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เป็นพี่เป็นน้องกัน	 และผมอยากมีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์ให้กับโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 ต่อไปครับ	 ซึ่งการที่จะได้มาท�าหน้าที่พี่เลี้ยงพิเศษ	 หม่อมหลวงยพุด	ี 
ศิริวรรณ	 หรือที่ทุกคนเรียกว่า	 “ป้าหม่อม”	 ได้บอกไว้ว่า	 ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้มาท�าหน้าที่ 
ตรงนี้	 คนท่ีจะมาท�าหน้าท่ีตรงนี้ได้จะต้องเป็นแกนน�าของชมรม	หรือของจังหวัด	 และ 
เมื่อได้มาท�าหน้าที่ตรงนี้เราต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบ	เพราะว่าเราเป็นแกนน�า	
ของแกนน�าอีกทีหนึ่ง	 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผมได้รับคัดเลือกให้เป็นพี่เลี้ยงพิเศษ	 ท�าให้ผม
ได้รู้จักกับพี่ๆ	 เพื่อนๆ	 น้องๆ	 ที่เป็นแกนน�า	 และได้มาท�าหน้าที่พี่เลี้ยงพิเศษ	 รู้ว่าบางคน 
มีความรักความผูกพันกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มากแค่ไหน	บางคนเปรียบเสมือน 
มาสคอตของค่ายไปแล้ว	 เพราะหากว่ามีค่ายครั้งไหน	 ก็จะเห็นพี่เลี้ยงพิเศษคนนั้นเสมอ	 
ได้เห็นถึงความมีเมตตาโอบเอ้ืออารีของผู้ประสานงานของชมรม	 จังหวัดต่างๆ	 กับพี่ๆ	 
ทีมงาน	และพี่ๆ	จากส�านักงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่มีของติดไม้ติดมือมา
ฝากทุกครั้งเมื่อพบเจอกัน	 สร้างความผูกพันมั่นเกลียวเหนียวแน่นให้กับสมาชิกและ 
คนท�างาน	TO	BE	NUMBER	ONE	มากยิ่งขึ้น	ผมรู้สึกภูมิใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ของ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ตลอดระยะเวลาการท�างาน	 TO	 BE	 
NUMBER	 ONE	 สิ่งที่รู ้สึกประทับใจและภาคภูมิใจที่สุด	 คือ	 การได้เฝ ้ารับเสด็จ	 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 TO	BE	
NUMBER	ONE	 ในโอกาสต่างๆ	แต่ครั้งที่ประทับใจมากที่สุดคือ	ครั้งที่ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 เสด็จเปิดชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 และ 
ศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 โรงเรียนกันตังพิทยากร	 จังหวัดตรัง	 เมื่อวันที่	 25	
กุมภาพันธ์	 2558	 ในฐานะแกนน�าและสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โรงเรียน 
กันตังพิทยากร	 นับว่าการเสด็จเปิดชมรมขององค์ประธานในครั้งนี้	 สร้างความภาคภูมิใจ 
ให้แก่สมาชิกชมรม	 คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 นักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนกันตัง 
พิทยากร	 เป็นอย่างยิ่ง	 เพราะไม่บ่อยครั้งนักที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จเชื้อพระวงศ์	
ตลอดระยะเวลาในการท�างานชมรมของโรงเรียนก็ถือว่าคร้ังนี้เป็นครั้งท่ีประสบความ
ส�าเร็จครั้งย่ิงใหญ่ของชมรม	 สร้างความภาคภูมิใจ	 และประทับใจให้แก่สมาชิกรุ่นต่อๆ	 ไป 
มิรู้ลืม	ตลอดระยะเวลา	18	ปี	ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ปัจจัยความส�าเร็จ 
ของโครงการที่	 มองเห็นได้ชัดเจนคือ	 การท่ีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทรงอุทิศเวลาและ 
พระวรกายทุ่มเททรงงาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ด้วยพระองค์เอง	 ด้วยความวิริยะ	
อุตสาหะมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	เสด็จเปิดชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	และศูนย์เพื่อนใจ	
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TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของชมรมต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 การพระราชทานก�าลังใจและ 
ค�าแนะน�า	 ให้แก่สมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	และสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น	รวมถึง
การให้ความร่วมมือของทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วน	 ที่ช่วยกันด�าเนินงานป้องกันและ 
แก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง	สนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ	ตามค�าขวัญ
โครงการที่ว่า	 “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	 ปัจจุบันโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
ด�าเนินงานมาแล้วกว่า	 18	 ปี	 และผมหวังว่าจะเดินต่อไปเร่ือยๆ	 ตามพระประสงค์ของ 
องค์ประธานโครงการที่จะรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับสังคมและ
ประเทศชาติ	พวกเราสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายเพื่อให้โครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	อยู่กับพวกเราไปตราบนานเท่านาน	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ไม่ได้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพียงอย่างเดียว	 
แต่	TO	BE	NUMBER	ONE	ยังสร้างคน	สร้างงาน	สร้างอาชีพ	สร้างเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	
TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อเป็นแกนน�าของแกนน�า	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ไปสู่เด็กและเยาวชน	ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด	 ให้หันมาสนใจกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์	 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ที่ส่งเสริม
ความสามารถและเสริมสร้างการพัฒนาตนเอง	 อาทิ	 กิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
TEEN	DANCERCISE	กิจกรรมค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	IDOL	
กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	สู่ความเป็นหนึ่ง	หรือผ่านกิจกรรมต่างๆ	
ในศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ทั่วประเทศ	“สิบแปดปี	TO	BE	NUMBER	ONE	
ร ่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 มีมากหลาย	 ศูนย์เพื่อนใจ	 IDOL	 CAMP	 DANCERCISE	 
จุดประกายความเป็นหนึ่งไม่พ่ึงยา	 สิบแปดปี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 สิบแปดปีที่
สร ้างสรรค์การพัฒนา	 สิบแปดปีท่ีก ่อเกิดก�าเนิดมา	 แก้ปัญหายาเสพติดให้สังคม	 
สิบห้ากรกฎามาบรรจบ	 เป็นวันครบสิบแปดปีท่ีสุขสม	 สร้างคนดีสร้างคนเก่งน่าช่ืนชม	 
เป็นแหล่งบ่มเพาะคนดีที่มากมี	 เราเป็นหนึ่งเป็น	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เราสร้างฝัน 
และสร้างสรรค์ในสิ่งดี	 เรารวมอยู่คู่ทูบี	 เกียรติยศศักด์ิศรีทูบีอยู่คู่แผ่นดิน”	 วิษณุ	 ชูสังข	์
ประพันธ์	
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ผู้เขียน
นางสาวชลฏิรัตน์ สารีบุตร
ชุมชนบ้านขี้เหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ 

	 โครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	 เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงเป็น 
องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ยาเสพติดในปัจจุบัน 
เป็นที่แพร่ระบาดของทุกพื้นที่ในประเทศไทย	 ท�าให้เยาวชนเกิดการอยากรู้อยากลองเป็น
จ�านวนมาก	 และเข้าไปเสพสารเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 จะรู้พิษของสารเสพติดอีกที 
ก็ติดสารเสพติดแล้ว	 ดังนั้นทางโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ได้เล็งเห็นถึงปัญหา	 
จึงได้ขอความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน	 กระตุ้นและปลุกจิตส�านึก 
ของประชาชนให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และร่วมมือกัน	 เพื่อเป็นพลังในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	
	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ชมรมบ้านขี้เหล็ก	ได้ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2555	
และได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการร่วมมือรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน	 จึงท�าให้ดิฉันได้เล็งเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความจ�าเป็นอย่างมาก 
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	จึงได้ร่วมเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ของชุมชนบ้านขี้เหล็ก	 เพื่อร่วมมือกับคณะกรรมการและสมาชิกในโครงการเพื่อเป็นตัวแทน
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดกับเยาวชนในชุมชน	สังคม	และประเทศชาติต่อไป	
ที่ส�าคัญคือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน	ท�าให้ได้มีโอกาสและได้รับเกียรติจากผู้น�าชุมชน
ให้เข้าร่วมการแข่งขัน	 “การประกวดผลงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ประจ�าปี	 2562	 ประเภทชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ในชุมชน	 (ภูมิภาค)”	 และได้ผ่านเข้าสู ่รอบระดับประเทศ	 ถึงแม้จะไม่ติด	 1	 ใน	 3	 
แต่การแข่งขันรอบระดับภาคนี้	ท�าให้ดิฉันเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก	และมีก�าลังใจ
ในการสู้	ในการแข่งขันรอบต่อไป	จึงท�าให้ดิฉันตั้งใจว่าจะศึกษาข้อมูลและได้ไปศึกษาดูงาน
ที่บุรีรัมย์	เพื่อท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันในรอบถัดไป	แต่การแข่งขันในรอบ
ระดับประเทศท�าให้ดิฉันเกิดความกดดันมากจนอยากเลิกท�าตรงนี้	 แต่เพราะการได้พูดคุย
และได้ปรับท�าความเข้าใจกับผู้ใหญ่และครอบครัว	จึงท�าให้ดิฉันตัดสินใจในการแข่งขันในรอบนี้	
ถึงการแข่งขันในรอบระดับประเทศจะไม่ได้รับรางวัล	 ดิฉันก็ไม่เสียใจเพราะว่าท�าเต็มที่
ที่สุดแล้ว	และจะตั้งใจพัฒนาความสามารถและพยายามให้มากขึ้น	เพื่อเริ่มต้นในการแข่งขัน
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รอบระดับภาคใหม่	 ในการแข่งขันระดับภาครอบนี้	 ได้รับความเมตตาจากคุณครูมาช่วย
ฝึกสอนในการใช้น�้าเสียง	 ท่าทาง	 บุคลิกและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับดิฉันและเพ่ือนๆ	 
ที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกด้วย	 ในความตั้งใจและพยายามของพวกเราจึงท�าให้เราได้รางวัล
อันดับท่ี	 2	 ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 แต่ก็เป็นท่ีภูมิใจให้กับพวกเราและผู้น�าชุมชน 
ที่มีส่วนร่วมในดูแลพวกเราทุกๆ	 เรื่องตลอดระยะเวลาในการแข่งขันคร้ังนี	้ ท�าให้พวกเราสู้
และตั้งใจ	 พยายามให้ได้รางวัลในการแข่งขันระดับประเทศรอบถัดไปเพ่ือให้ผู้น�าชุมชน 
ที่เสียสละเวลามาดูแลพวกเราไม่เสียเปล่า	 แต่การแข่งขันในรอบระดับประเทศครั้งนี้ 
มีอุปสรรคอย่างมากคือ	 ไวรัส	 COVID-19	 ท่ีระบาดเป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้เกิดการเลื่อน 
การแข่งขันครั้งนี้ไป	
	 ในการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ท�าให้ดิฉัน 
ได้เปิดโลกใบใหม่	 ได้กล้าท�าในสิ่งที่ยังไม่เคยท�า	 ท�าให้มีความม่ันใจและกล้าแสดงออกมากข้ึน 
ได้รู ้จักกับคนรอบข้าง	 คุณครู	 ผู ้ใหญ่คณะกรรมการใหม่ๆ	 ที่ให้ความรู ้	 ค�าแนะน�า	 
ได้มีโอกาสและเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ที่เมืองทองธานี	 และอีกส่ิงหนึ่งที่ส�าคัญมากส่ิงหนึ่งคือการได้	 “รู้จัก 
ตัวเองมากขึ้น”	 ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจกับตัวเองมากๆ	 เลยอยากเชิญชวนทุกคนที่ไม่กล้า 
ที่จะก้าวข้ามผ่านความกลัวและความไม่มั่นใจ	ลองเข้ามาเป็นสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE 
จะท�าให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านความกลัวและความไม่มั่นใจนั้นมาได้	
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ผู้เขียน
นางสาวเพชราภรณ์ น�ภา 

ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านขี้เหล็ก
จังหวัดศรีสะเกษ 

	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	แน่นอนค่ะ	เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหายาเสพติด	
แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ	 โครงการนี้ยังเป็นโครงการที่ให้โอกาสคน	 ให้โอกาสเยาวชน	 
ในการกล้าที่จะคิด	 กล้าที่จะท�า	 กล้าที่จะฝัน	 และโครงการนี้ยังท�าให้เด็กขี้อายคนหนึ่ง 
กลายเป็นเด็กท่ีกล้าแสดงออกมากขึ้น	 กล้าที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา	 
ในตอนเด็กหนูเป็นคนข้ีอายมากค่ะ	 เป็นคนไม่กล้าพูด	 ไม่กล้าจับไมค์	 แต่จุดเริ่มต้น 
ที่ท�าให้เด็กขี้อายอย่างหนูกล้าแสดงออกมากข้ึน	 เร่ิมมาจากในตอนนั้นมีการรวมกลุ่ม 
ของเยาวชนเพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ	 ในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน	 ตอนที่ผู้ใหญ่บ้าน
เปิดรับสมัครแรกๆ	 หนูก็ไม่ได้สนใจนะคะ	 แต่พอหนูเห็นพี่ๆ	 ที่ท�าก่อนหน้านี้	 พาเยาวชน 
ในชุมชนท�ากิจกรรม	มันดูสนุก	ดูสร้างสรรค์	เพราะเหตุผลนี้แหละค่ะ	ที่ท�าให้หนูได้เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการนี้	 ช่วงแรกๆ	 หนูก็ไม่กล้าหรอกนะคะ	 แต่วันหนึ่งชมรมของเราได้มี
โอกาสเข้าร่วมประกวดน�าเสนอผลการด�าเนินงานของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ตอนนั้นชมรมของเราได้ไปประกวดระดับภาค	และได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปประกวดระดับประเทศ	 และนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่ท�าให้หนูกล้าแสดงออก	 ก่อนที่ 
ไปประกวดระดับประเทศชมรมของหนูมีปัญหาค่ะ	 และปัญหานั่นก็คือผู้น�าเสนอไม่ครบ	 
เพราะพี่คนเก่าท่ีน�าเสนอต้องไปเรียนต่อ	 ตอนนั้นผู้ใหญ่และพี่ๆ	 ในทีม	 ต้องหาคนมาแทน
คนเก่า	แต่มันก็เหมือนพรหมลิขิตนะคะ	ที่ท�าให้หนูต้องเป็นตัวแทนไปน�าเสนอ	ก่อนที่จะไป
น�าเสนอเราก็จะมีการท�ากิจกรรมมากมายค่ะ	 ไปสร้างเครือข่ายบ้าง	 จัดอบรมบ้าง	 
เป็นวิทยากร	 และอีกมากมายเลยค่ะ	 และเพราะการท�ากิจกรรมนี้แหละค่ะที่ท�าให้หนู	 
กล้าที่จะจับไมค์	 กล้าท่ีจะพูด	 และวันน้ีก็มาถึงวันประกวด	 ในการประกวดครั้งนั้น	 เราจะ
ต้องไปประกวดที่เมืองทองธานี	และในวันนั้นมีกิจกรรมรวมพลคน	TO	BE	NUMBER	ONE	
มันน่าตื่นเต้นมากค่ะ	 เพราะเป็นครั้งแรกที่หนูได้ไปร่วมงานนี้	 แต่สุดท้ายในตอนที่หน ู
น�าเสนอมันก็ผ่านมาได้ค่ะ	ก่อนที่จะประกาศรางวัล	ชาว	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคน 
ได้รับเสด็จทูลกระหม่อมฯ	 หนูต่ืนเต้นมากค่ะ	 เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีหนูได้รับเสด็จ 
ทูลกระหม่อมฯ	ในการรับเสด็จครั้งนั้นท�าให้หนูสัญญากับตัวเองเลยว่า	จะไม่หยุดที่จะท�างาน 
TO	BE	NUMBER	ONE	จะสานต่อพระปณิธานของทูลกระหม่อมฯ	ถึงแม้การประกวดครั้งนั้น
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อาจจะไม่ได้รางวัลแต่หนูก็รู้สึกดีนะคะ	 เพราะมันเป็นการทลายก�าแพงในใจหนูได้ค่ะ	 
ท�าให้หนูกล้าพูด	 กล้าท�า	 แต่สิ่งที่หนูได้รับจากโครงการนี้ไม่ใช่แค่การกล้าพูด	 กล้าท�า	
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ยังท�าให้หนูได้ประสบการณ์ดีๆ	 ได้มิตรภาพ	 ได้รู้จาก 
การท�างานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 และยังท�าให้หนูกล้าท่ีจะแสดงออกไปในทางที่ดี	 
แต่คนที่ได้รับโอกาสไม่ได้มีแค่หนู	 แต่เพื่อนๆ	 พี่ๆ	 น้องๆ	 ในชมรมและคนในชุมชนก็ได้รับ
โอกาส	ท�าให้เพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	ที่ได้รับโอกาสกล้าแสดงออกในทางที่ดี	ได้ประสบการณ์ดีๆ	
มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตและยังท�าให้พวกเขามีภูมิคุ้มกันที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	
	 หนูขอขอบคุณโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่ท�าให้เด็กขี้อายอย่างหน ู
กลายเป็นเด็กกล้าพูด	 กล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าที่จะฝัน	ท�าให้หนูมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง	 และยัง
ท�าให้หนูเกิดความภูมิใจในตัวเอง	 หนูอยากจะบอกทุกคนว่า	 ทุกคนสามารถกล้าท่ีจะคิด	
กล้าที่จะท�า	 และกล้าท่ีจะฝัน	 เพื่อเป็นแรงผลักดันและสร้างเกราะป้องกันที่จะไม่ให้ทุกคน
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	และท้ายที่สุดนี้	หนูขอสัญญาว่า	จะสืบสานงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	
และเป็นแบบอย่างที่ดี	ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

“เด็ก	TO	BE	กล้าคิด	กล้าท�า	กล้าฝัน”
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ผู้เขียน
นายจิณณวัตร วิลา 

กรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านขี้เหล็ก 
จังหวัดศรีสะเกษ

	 สวัสดีค่ะ	 หนูช่ือนายจิณณวัตร	 วิลา	 ค่ะ	 ชื่อเล่นชื่อฟอร์ดค่ะ	 วันนี้หนูจะมาเล่า
ประสบการณ์ดีๆ	 จากชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ของชุมชนบ้านขี้เหล็กให้ฟังกันค่ะ	 
ก่อนอื่นเลยนะคะหนูเป็นกะเทยค่ะแล้วเป็นกะเทยที่ขี้อายมาก	 ไม่กล้าแสดงออก	 ไม่กล้า 
ที่จะเต้น	ไม่กล้าที่จะจับไมค์เลยทีเดียวค่ะแต่พอหนูได้เข้ามาอยู่ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ของชุมชนบ้านข้ีเหล็ก	 มันท�าให้หนูรู้ว่าโครงการนี้มันดีมากๆ	 ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ	 อย่าง 
ได้ท�าอะไรที่ไม่เคยได้ท�า	 ได้ไปสร้างเครือข่ายให้ชุมชนอ่ืนๆ	 ได้ไปแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ได้ไป
สร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนต่างๆ	 อีกมากมาย	 และยังได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชน 
พาน้องๆ	ชมรมเข้าวัดท�าบุญมันเป็นสิ่งที่เราได้ท�าแล้วมีความสุขตลอดเวลาเลยค่ะ	และมัน
ก็คือก้าวแรกที่ท�าให้หนูเริ่มกล้าแสดงออกมากข้ึน	 เพราะหนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆ	 อย่าง
และมีพี่ๆ	 คอยเป็นตัวอย่างท่ีดีมันท�าให้เริ่มที่จะกล้าคิดกล้าท�าเร่ิมที่จะไม่อายมากขึ้น 
เหมือนเมื่อก่อนค่ะ	 และสิ่งที่หนูประทับใจและภาคภูมิใจที่สุด	 คือหนูได้เป็นตัวแทนไปเข้าค่าย	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 CAMP	 รุ ่นที่	 21	 ที่เดอะไพน์รีสอร์ท	 จังหวัดปทุมธาน	ี 
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเข้าค่ายหนูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ	 มากมายจากค่ายนี้	 ได้ทั้ง
เพ่ือนใหม่ที่มาจากหลายๆ	 จังหวัด	 หนูได้เรียนรู้ในสิ่งที่หนู่ไม่กล้าท�ามาก่อนเพราะหนู 
เป็นคนไม่ชอบพูด	 เป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออก	 แต่พอได้มาเข้าค่ายนี้	 มันท�าให้ 
หนูรู้สึกได้ว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีมาก	มันท�าให้หนูได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ	ได้กล้าแสดงออกมากขึ้น	
อะไรที่หนูไม่เคยได้ท�ามาก่อนหนูก็ได้ท�า	ค่ายนี้ได้สอนอะไรหลายๆ	อย่างมากมาย	อย่างเช่น	
เรียน	 Acting	 ค่ะ	 ซึ่งด้วยความที่หนูไม่กล้าแสดงออกอยู่แล้วแต่พอได้มาเรียนมันท�าให้หนู
คิดที่จะกล้าแสดงออกมากขึ้น	 และเรียนเดินแบบเป็นสิ่งที่หนูสนุกมากๆ	 เลยค่ะ	 และได้ใช้
ชีวิตกับเพื่อนๆ	ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน	และมันท�าให้หนูได้สนิทกันมากขึ้น	และอย่างที่สอง
คือการเป็นพิธีกรซึ่งที่หนูเลือกเรียนวิชานี้นั้น	 หนูเคยเป็นผู้น�าเปิดรายการของโรงเรียนคะ	
จึงอยากเรียนรู้มากขึ้นเพื่อจะได้เอาไปพัฒนาตัวเองว่าพูดเป็นแบบไหนค่ะ	 มันท�าให้หนูได้
เรียนรู้อะไรมากมายทั้งสนุกและจดจ่อกับมัน	 ค่ายนี้ท�าให้หนูมีทักษะและเรียนรู้อะไร
หลายๆ	อย่างด้วย	ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวหนูมาก	ไม่ว่าจะการเรียนภาษาเกาหลี	ภาษาจีน	
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ภาษาอังกฤษ	 ท�าให้หนูมีความรู้ทางด้านภาษามากขึ้นและไม่เบื่อกับการเรียนภาษา	 
สิ่งที่หนูชอบมากคือการได้เรียนร้องเพลง	 ซึ่งหนูไม่เคยร้องเพลงแบบนี้มาก่อน	 ร้องเพลง
เกาหลีก็ไม่เป็น	ร้องเพลงจีนก็ร้องไม่ค่อยได้	อังกฤษก็พอได้คะ	มันอาจเป็นเรื่องน่าข�า	แต่มัน
ท�าให้หนูได้รู้ทักษะในการใช้เสียงมากขึ้นค่ะ	 ส่วนการเรียนรู้การผจญภัย	 มันเป็นกิจกรรม
ประทับใจที่ท�าให้หนูมีความสุขและได้สามัคคีกับเพื่อนๆ	ต่างจังหวัดมากมาย	ท�าให้รู้จักรัก
และสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 หนูรู้สึกภาคภูมิใจและไม่ผิดหวังเลยคะ	 หนูดีใจ 
ที่ได้เข้าค่ายนี้และได้มาเจอเพื่อนๆ	 ทุกภาคของประเทศไทย	 มันท�าให้เรารักกันเหมือน 
พี่น้องกัน	ยิ่งการได้นอนห้องพักกับเพื่อนๆ	ทั้ง	4	ภาค	ท�าให้หนูผูกพันกับทุกคนในห้องพัก
จนท�าให้หนูไม่อยากจากกันไปไหนเลย	 มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากท่ีได้รู้จักกัน	 ก่อนจะกลับ
หนูได้แต่นั่งร้องไห้กับเพ่ือนที่รู้จักแค่ไม่กี่วันเพราะหนูไม่อยากจากพวกเขาไป	 มันท�าให้หนู
รู้สึกผูกพันกับเพ่ือนๆ	 และค่ายนี้มาก	 และสิ่งที่หนูประทับใจมากท่ีสุดคือได้เป็นส่วนหนึ่ง 
ในการรับเสด็จครั้งนี้	ในวันสุดท้ายเป็นวันที่หนูไม่อยากให้มาถึง	การที่ได้มาพบกัน	หนูรู้ค่ะ
ว่ามีพบก็มีจากกัน	 หนูจะเก็บประสบการณ์ดีๆ	 และความทรงจ�าดีๆ	 ที่มีให้กันตลอด 
ระยะเวลา	6	วันมันมีความสุขมากค่ะ	อยากให้มีค่ายดีๆ	แบบนี้ตลอดไปค่ะ	เพื่อคนรุ่นหลัง
จะได้เรียนรู้แล้วน�าไปพัฒนาสมาชิกค่ะ	 และท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดคีอยสนับสนุน	
คอยซัพพอร์ตตลอดเวลาไม่ว่าจะเบื้องหน้าและเบื้องหลังนั้นคือผู้ใหญ่สมจิตร	 น�าภา	ที่คอยน�า
โครงการดีๆ	แบบนี้มาให้ชุมชนของเราและท�าให้ชุมชนบ้านขี้เหลก็ให้ก้าวสู่ระดับประเทศค่ะ	
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ผู้เขียน
นางสาวโสภิดา โทแก้ว 

เหรัญญิกชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านขี้เหล็ก 
จังหวัดศรีสะเกษ

	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ได้ด�าเนินงานเพ่ือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในกลุ่มเยาวชน	 โดยมีแนวทางการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ	 คือ	 การบูรณาการความร่วมมือ	
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ	 เพื่อร่วมกันสร้างกระแส	 เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด	 และ 
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน	
	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คือ	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงเป็น 
องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ปัญหายาเสพติด 
เป็นปัญหาที่ส�าคัญระดับชาติ	รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง	
ทั้งน้ีเพราะปัญหายาเสพติดมีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรง
มากขึ้นทุกขณะ	 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ	
	 ชุมชนบ ้านขี้ เหล็กมีผู ้ เสพยาและติดยา	 จึงท�าให ้ มีการก ่อ ต้ังโครงการ	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ขึ้นในปีพ.ศ.2553	ชุมชนเราด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	 
โดยได้รับความร่วมมือจากกรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 ชมรมของเรามีกิจกรรม 
ให้ท�ามากมาย	 เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 และยังมีศูนย์เพื่อนใจ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ท่ีคอยให้ค�าปรึกษาต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน	 ความรัก	 
ยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	
	 ศูนย ์ เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป ็นกิจกรรมหนึ่ งของชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่มีการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 เน้นการช่วยเหลือดูแลสมาชิก 
และพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข	 การด�าเนินงานภายใต้แนวคิด	 “ปรับทุกข์	
สร้างสุข	 แก้ปัญหา	 พัฒนา	 EQ”	 ประกอบกับโครงการใครติดยายกมือข้ึน	 ซ่ึงจัดข้ึน 
เพื่อให้บริการรับเข้าบ�าบัดรักษาในสถานบริการ,	 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	
ทุกแห่งทั่วประเทศ	 เป ็นบริการส�าหรับสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ที่เสพหรือติดยา	และมีความประสงค์จะรักษาตัวเพื่อให้หายและเลิกเสพอย่างถาวร	
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	 ฉันเชื่อว ่าหนทางแก้ป ัญหานี้ต ้องเร่ิมจากตัวเราก่อน	 เพียงแค่เราเชื่อมั่น	 
และท�ามันด้วยสองมือและใจของเราที่มีอยู่	 ก็สามารถสร้างความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เราได้	 
เราสามารถที่จะเลือกในแบบที่ตัวเองอยากเป็นด้วยความเป็นหนึ่งโดยไม่หลงไม่ลอง 
กับความสนุกแต่เพียงช่ัวคราว	 ถึงแม้เราจะเคยผิดพลั้ง	 เคยล้มเหลว	 แต่สิ่งเหล่านี ้
เป็นตัวกระตุ้นที่จะพาเราไปในจุดที่สูงกว่าเดิม	เราทุกคนนั้นล้วนต้องการการเติบโตให้ดีขึ้น
และเก่งขึ้นเสมอ	 ถึงแม้ทุกความพยายามไม่อาจน�ามาซ่ึงความส�าเร็จ	 แต่ทุกความส�าเร็จ
ล้วนเกิดจากความพยายาม	 ตั้งแต่ฉันได้เข้าร่วมโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ความรู้สึกที่ฉันได้รับจากการท�ากิจกรรม	 คือฉันได้รับความอบอุ่น	 ความสุข	 สนุกสนาน	 
ประสบการณ์ดีๆ	 และมิตรภาพ	 รู ้ จักเห็นใจผู ้อื่น	 มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	 
มีความสามารถในการรู้จักตนเอง	 มีแรงจูงใจ	 สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา	 แสดงออกได้ 
อย่างเหมาะสม	 และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน	 มีความภาคภูมิใจในตนเอง	 พอใจในชีวิต	 
มีความสงบสุขทางใจ	และสามารถด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข	เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต	
และคนที่เสพหรือติดยาในชุมชนลดลงอีกด้วย	 ฉันพร้อมที่จะน�าความรู้และประสบการณ ์
ที่ฉันได้รับไปเผยแพร่ให้กับเยาวชน	 คนรุ ่นหลังได้เป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจ 
ในการสร้างความดี	
	 สุดท้ายนี้ฉันอยากจะบอกกับทุกๆ	คน	ว่า	 เราทุกคนสามารถเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้อง
พึ่งยาเสพติด	ทุกคนมีความเก่งและดีในตัวเอง	พร้อมที่จะเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง	สามารถ
เป็นร่มเงาให้กับคนอ่ืนอีกนับล้านคน	 ฉันขอสัญญาว่าจะเป็นต้นกล้าที่ดี	 เป็นแบบอย่าง 
ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานและฉันจะร่วมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดช่วยป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป	“เก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE”	
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ผูเ้ขียน
นางสาวสุภาภรณ์ เพ็ชรฟู

บรษัิท อุตสาหกรรมน�้าตาลสุพรรณบุรี จ�กัด
จังหวัดสุพรรณบุรี

	 สวัสดีค่ะ	ข้าพเจ้าชื่อนางสาวสุภาภรณ์	เพ็ชรฟู	เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี	ปัจจุบัน
ท�างานที่บริษัทอุตสาหกรรมน�้าตาลสุพรรณบุรี	 จ�ากัด	 ต�าแหน่งหัวหน้าแผนกบุคคล	 และ
เป็นประธานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 CRISTALLA	 SUPHANBURI	 โดยในวันนี้
ข้าพเจ้าจะขอส่งประกวดเรียงความหัวข้อ	 “เรื่องดีๆ	 18	 ปี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE”	 
อยู่ในกลุ่มเป้าหมายท่ี	 3	 เป็นผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ซึ่งเน้ือหาที่ข้าพเจ้าจะน�าเสนอเป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ท�ามาจนถึงปัจจุบันนี	้ 
โดยก่อนอื่นต้องเรียนให้ท่านทราบก่อนว่าข้าพเจ้ารู ้จัก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ในลักษณะของการเข้าประกวดเต้นของเยาวชน	แต่ไม่ทราบว่ามีการด�าเนินงานในส่วนของ
สถานประกอบการด้วย	 จึงยังไม่มีความรู้มากนัก	 แต่เหมือนมีแรงบันดาลใจมากระตุ้นให้
ข้าพเจ้าได้เข้ามามีบทบาทในการด�าเนินการครั้งนี้	 อาจเป็นเพราะว่าปัญหายาเสพติด 
ยังไม่หมดสิ้น	 อีกทั้งข้าพเจ้าเคยตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ว่าหากข้าพเจ้าได้ย้ายกลับมาอยู่
บ้านเกิดและมีงานท�า	 ข้าพเจ้าจะช่วยท�าคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีของเราให้
เจริญมากยิ่งขึ้นต่อไป	 เพื่อเป็นการตอบแทนแผ่นดินท่ีข้าพเจ้าได้อยู่อาศัยมาจนถึงทุกวันนี	้
เพราะอย่างน้อยการที่เราได้ท�าประโยชน์ร่วมกันทีละเล็กละน้อย	 ก็จะกลายเป็นผลส�าเร็จ
ใหญ่โตให้กับลูกหลานได้ในอนาคต	 และในวันนี้ข้าพเจ้าก็ได้เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
ท�าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ของบริษัทอุตสาหกรรมน�้าตาล
สุพรรณบุรี	จ�ากัด	โดยได้ท่าน	ผอ.สุเมธ	พิทักษ์สินสุข	และว่าที่	ร.ต.อ�านาจ	ชูพันธ์	 เป็นที่
ปรึกษา	และสนับสนุนการด�าเนินงานของชมรม	จนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	โดยชมรมได้จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2561	 ด�าเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด	และได้เป็นตัวแทนสถานประกอบการเข้าประกวดกลุ่มดีเด่น	 เมื่อวันที่	 5	
มีนาคม	 พ.ศ.2563	 จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนสถานประกอบการกลุ ่มดีเด่น 
ไปประกวดระดับประเทศ	ในวันที่	15-17	กันยายน	พ.ศ.	2563	นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของ
ชมรมที่สามารถท�าผลงานได้ในการประกวดครั้งแรกของโรงงาน	และเป็นสถานประกอบการ
แรกของจังหวัดสุพรรณบุรี	 ที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าไปประกวดระดับประเทศ	 
มาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าอยากเล่าเร่ืองราวดีๆ	 ในช่วง	 3	 ปี	 ที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาท�าโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 สิ่งท่ีข้าพเจ้าได้รับคือความสุขใจในทุกๆ	 ครั้ง 
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ที่ได้เห็นรอยย้ิมของสมาชิกเวลาท่ีได้มาท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ข้าพเจ้ามักจะถ่ายรูป 
เก็บบรรยากาศดีๆ	 นี้ไว้เสมอ	 โดยน�าไปเผยแพร่ในกลุ่มโซเชียลของโรงงาน	 เพ่ือให้ทุกคน
เห็นถึงความสุขของตนเอง	 อย่างน้อยบางคนที่มีความทุกข์	 มีปัญหา	 มีความเครียด	 
จะได้เกิดการผ่อนคลายได้บ้าง	 ซึ่งข้าพเจ้ามีความหวังให้เป็นเช่นนั้น	 และการหลงผิด 
ก็จะไม่เกิดข้ึนอย่างแน่นอน	 แต่รอยยิ้มเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการสนับสนุนจาก 
ผู้บริหาร	 โดยพวกเราทุกคนมีความซาบซ้ึงต่อท่านผู้บริหารเป็นอย่างสูง	 ท่ีท่านได้มอบ
โอกาสที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน	 เพราะหากไม่มีท่าน	 พนักงานบางคนอาจจะไม่มีที่อยู่อาศัย	
ไม่มีงานท�า	 ไม่มีอนาคต	 เนื่องจากการหลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนโดนจับ	 แต่ท่าน 
ได้ให้โอกาสพนักงานกลับตัวกลับใจ	จนเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้	
จึงเป็นที่มาของรางวัล	 “คืนคนดีสู่สังคม”	 และเป็น	 “ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
CRISTALLA	 SUPHANBURI”	 นอกจากท่านให้โอกาสพนักงานแล้ว	 ท่านยังให  ้
การสนับสนุนอีกหลายๆ	 ด้าน	 เช่น	 สถานที่จัดต้ังชมรมฯ,งบประมาณ,แผนงาน	ที่ท่านบอก
กับข้าพเจ้าว่าท่านใช้เวลาท่ีอยู่บ้าน	 คิดเรื่องงานของ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เพื่อให้ 
ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	 ยิ่งได้รับฟังยิ่งท�าให้ข้าพเจ้ามีก�าลังใจมากยิ่งขึ้น	 
ยิ่งท�ายิ่งมีแต่เรื่องดีๆ	นอกจากนี้การท�าศูนย์เพื่อนใจของชมรมฯ	นั้น	ถือว่าประสบผลส�าเร็จ
อย่างจริงจัง	 เพราะมีสมาชิกท่ีเป็นผู้กระท�าผิดได้เข้ามาเล่าเร่ืองราวดีๆ	 จนข้าพเจ้า 
ภาคภูมิใจมากคือ	 เขาเคยเสพยาเสพติดเนื่องจากความเครียด	 เพราะไม่มีเงิน	 ไม่มีบ้าน 
เป็นของตนเอง	 ท�างานคนเดียวเลี้ยงครอบครัว	 มีหนี้สินมากมาย	 จนวันหน่ึงได้หลงผิด 
ไปยุ ่งเก่ียวยาเสพติด	 ท�าให้โดนจับ	 ซึ่งในวันนั้นเขาคิดว่าทุกอย่างมืดมิด	 จนสุดท้าย 
ท่านผู้อ�านวยการให้โอกาส	 นับเป็นความโชคดีที่อย่างน้อยเขาไม่ต้องตกงาน	 เขายังมี
อนาคต	 ดังนั้น	 เขาจึงตั้งเป้าหมายในชีวิตใหม่โดยวางแผนว่าในอนาคตเขาจะซื้อที่ดิน 
เพื่อปลูกบ้านให้กับครอบครัวให้ได้	 และทุกวันนี้พนักงานท่านนี้เป็นคนดีและเก่งมากค่ะ	
เมื่อได้รับฟังข้าพเจ้ายิ่งรู้สึกว่าการที่ได้พูดคุยกัน	 ยิ่งท�าให้เราเข้าใจกันมากขึ้น	 นี่คือส่ิงที่ดี
ที่สุดในองค์กรที่จะท�าให้พนักงานเกิดความรัก	ความผูกพันกันทุกระดับ	ดังนั้น	จุดเด่นของ
โครงการนี้ที่ข้าพเจ้ารับรู้ได้คือ	 ความสุขที่ได้รับจากการให้	 ยิ่งให้ยิ่งได้ต่อเนื่องเพราะว่ามี
การเผยแพร่จากกลุ่มหนึ่งไปสู่กลุ ่มอื่นๆ	 ได้อีกหลายกลุ่ม	 จนปัจจุบันชมรม	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	ของโรงงานฯ	มีสมาชิกสมทบจ�านวนมาก	ซึ่งได้มาจากครอบครัวของสมาชิก	
และผู้รับเหมาที่มาปฏิบัติงานภายในโรงงานฯ	 โดยทุกคร้ังที่ข้าพเจ้าได้เห็นสมาชิกสมทบ 
ใส่เสื้อชมรมฯ	ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจมาก	ถือเป็นความส�าเร็จอย่างหนึ่งในกิจกรรมของชมรมฯ	
และข้าพเจ้าคาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 และ
ฝ่าฟันยาเสพติดให้หมดสิ้นไป	ด้วยการถ่ายทอดจากสมาชิกไปสู่สมาชิก	และบุคคล
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ภายนอก	โดยร่วมมือร่วมใจกันเผยแพร่เรื่องดีๆ	ทุกช่องทาง	และปลูกฝังบุคคลในครอบครัว
ให้รู้จักโทษ	และพิษภัยของยาเสพติด	 เพื่อป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด	 โดยข้าพเจ้า
คาดหวังว่าในอนาคตสถานประกอบการของข้าพเจ้า	 จะเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบการอื่นๆ 
ของจังหวัดสุพรรณบุรี	 ได้ท�าโครงการฯ	 นี้ทั่วทั้งจังหวัด	 โดยข้าพเจ้าจะเป็นพี่เลี้ยงและ 
จะเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจได้ด�าเนินการอย่างจริงจังต่อไป
	 ความประทับใจของข้าพเจ้าที่อยากจะเผยแพร่เร่ืองราวดีๆ	 คือ	 ข้าพเจ้าได้รู้จัก 
ค�าว่ามิตรภาพจากพี่น้องกลุ่ม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 วันหนึ่งท่ีข้าพเจ้าเคยท้อแท ้
จากความรู้ที่มีน้อย	 และคิดล้มเลิกความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ	 ซึ่งในวันนั้น
ข้าพเจ้าไม่อายที่จะพูดว่าข้าพเจ้าท�าไม่ได้ต่อหน้าสาธารณชน	และยอมรับด้วยความภาคภูมิใจ	
แต่มีคุณครูหนึ่งท่านที่พูดจนท�าให้ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความห่วงใย	 และให้ก�าลังใจได้อย่าง
ชัดเจน	 จนท�าให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนความคิดและหันกลับมาสู้อีกครั้ง	 ซึ่งสิ่งนี้ท�าให้ข้าพเจ้า
ประทับใจมาโดยตลอดเพราะค�าว่ามิตรภาพนั้น	 นอกจากจะเป็นก�าลังใจแล้วยังเป็น
คุณธรรมที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย	 และสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าต้องขอกราบ
ขอบพระคุณองค์ประธานโครงการ	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	
ที่ท่านทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง	 ที่มีความประสงค์อยากให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด	จนท�าให้เกิดโครงการฯ	นี้ขึ้นมา	จนเป็นที่มาของกิจกรรมต่างๆ	
ที่มีแต่ความสุข	 ความรัก	 ความสามัคคี	 ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน	 จนสามารถฟันฝ่า
ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างราบรื่น	 และท�าให้ผู้กระท�าผิดได้รับ	 “โอกาส”	 กลับตัวกลับใจ
เป็นคนดีคืนสู่สังคม	ท�าให้ครอบครัวมีความสุข	ดังนั้น	หากไม่มีการจัดตั้งโครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	เยาวชนหลายๆ	คนอาจจะไม่รู้จักกับค�าว่า	“โอกาส”	อย่างแท้จริง	เพราะ
ทุกคนอาจมองว่าโอกาสคือการได้เริ่มใหม่	 ซึ่งบางคนไม่เห็นคุณค่าเลย	 แต่ส�าหรับ 
ตัวข้าพเจ้ามองว่าการได้รับโอกาสเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต	 เพราะว่าท�าให้ข้าพเจ้า 
ได้กลับมามีความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตอีกครั้ง	 และยังแผ่ไปถึงครอบครัวที่ได้รับความอบอุ่น 
ได้รับคนเก่งกลับมาเป็นท่ีรักของครอบครัวของเราค่ะ	 และในวันนี้ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า
ข้าพเจ้าจะเผยแพร่การท�า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ให้ครอบคลุมทุกสถานประกอบการ 
ทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง	 เพื่อช่วยกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศของเรา	 และท�าให้ลูกหลานของเรามีชีวิตที่ดี	 และ
ปลอดภัยจากสิ่งร้ายๆ	 ที่อยู่รอบๆ	 ตัว	 โดยจะปลูกฝังและถ่ายทอดให้กับครอบครัวของ
ข้าพเจ้า	รวมถึงญาติพี่น้องทุกคน	โดยการเล่าสู่กันฟังว่าการท�า	TO	BE	NUMBER	ONE	นั้น	
ได้รับความภาคภูมิใจอย่างไรบ้าง	 เกิดผลดีต่อตัวเรา	 ครอบครัว	 ชุมชนใกล้เคียงและ
ประเทศชาติของเราอย่างไร	 เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนัก	และมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน	
ช่วยเผยแพร่ไปสู่ภายนอกได้อย่างถูกต้อง	ในค�าขวัญที่ว่า	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทแกนน�สมาชิก TO BE NUMBER ONE
 และประชาชนทั่วไป
นายอ�พล ข�มิน

กรุงเทพมหานคร
 “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด”ค�าขวัญประจ�าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ที่ถือก�าเนิดแรกในปีพุทธศักราช	 2545	 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 เป็นองค์ประธานโครงการ	 ซึ่งมีพระประสงค์ให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยหมดไปจากสังคม	 อันสอดรับกับ
นโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาลในขณะนั้น	 โดยโครงการ	 TO	 BE	 
NUMBER	 ONE	 มี	 3	 ยุทธศาสตร์และ	 1	 เป้าหมายท่ีชัดเจน	 คือ	 ยุทธศาสตร์รณรงค์ 
ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	และยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 อันน�าไปสู่การบรรลุ	 1	 เป้าหมาย	 คือ	 วัยรุ่น 
และเยาวชนมีกระแสนิยม	 การเป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด	 ตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชน 
มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	 สามารถด�ารงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด	 เพื่อป้องกันปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้วิธีการขับเคล่ือนโครงการผ่านกิจกรรม 
ที่วัยรุ่นสนใจ	 เช่น	 ดนตรี	 กีฬา	 หรือ	 ความสามารถเชิงวิชาการ	 เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ 
ของวัยรุ่นไปสู่เส้นทางเชิงบวก	ซึ่งการด�าเนินงานก็ตั้งอยู่บนความเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น	
ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สติปัญญาและสังคมเป็นส�าคัญ	 ภายใต้ค�ากล่าวที่เข้าใจ 
ได้ง่ายว่า	 เด็กน�าผู้ใหญ่หนุนซึ่งหากมองในเชิงลึก	 ค�ากล่าวข้างต้น	 มีนัยยะความหมาย 
ที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่มาก	 ในแง่การสร้างอนาคตของชาติ	 ให้เติบโตเป็นทั้งคนเก่ง	 และดี
ควบคู่กันไป	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพออกไปด�ารงอยู่ใน
สังคมมากมายตลอดระยะเวลา	 18	 ปีที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นก็คือผม	 ท่ีถึงแม้อายุจะย่างเข้าสู่
วัยท�างานแล้ว	หากแนวคิดที่	TO	BE	NUMBER	ONE	ปลูกฝังมาเมื่อครั้งที่ยังเป็นแกนน�า	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในโรงเรียนก็ยังคงติดตัวผมมาอยู่จนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง 
การมองโลกในแง่บวกความภาคภูมิใจในตนเองความมุ ่งม่ันตั้งใจและมีจิตสาธารณะ 
ที่อยากจะมีส่วนช่วยสังคม...ไม่มากก็น้อยผมขอยกตัวอย่าง	 2	 เหตุการณ์ในชีวิต	 ที่ผมเชื่อ
ว่าแนวคิดของ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มีส่วนช่วยให้ผมผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้อย่าง 
ภาคภูมิเมื่อสองปีก่อน	ญาติรุ่นน้องของผมคนหนึ่งติดยาเสพติดประเภทกัญชา	ถูกควบคุม
ตัวเข้าสถานพินิจ	เมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมา	ผมได้มีโอกาสพูดคุยและให้ค�าปรึกษา
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เพราะมีแนวโน้มว่าเขาน่าจะกลับไปเลือกเส้นทางเดิมอีก	 หลังจากที่อยู่ในความดูแลอย่าง
ใกล้ชิดเป็นเวลาประมาณสองเดือน	 เขาก็สามารถเลิกเสพกัญชาได้อย่างถาวร	 เขาบอกกับ
ผมว่า	 ถ้าไม่ได้ค�าแนะน�าจากผมเขาก็คงกลับไปเสพซ�้าอีกซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นที่เรา
สามารถช่วยเขาได้ก็เพราะได้ใช้ทักษะจากหลักสูตรการให้ค�าปรึกษาในโครงการ	TO	 BE	
NUMBER	ONE	ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่แกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคนต้องได้รับ
การอบรมเบื้องต้นจากกรมสุขภาพจิตนั่นเองแม้จะผ่านไปหลายปีแล้วทักษะเหล่านั้น 
ก็ติดตัวเรา	 และยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย	 อีกเหตุการณ์หนึ่งย้อนอดีตไปในช่วงที่ผม
ก�าลังจะเรียนจบ	 ม.6	 ด้วยฐานะทางครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนและอยู่ในสภาพแวดล้อม 
ที่วัยรุ่นราวคราวเดียวกันต่างมีค่านิยมที่จะเลือกไม่เรียนต่อในระดับที่สูงข้ึน	 แต่เลือกที่จะ
ออกมาประกอบอาชีพและมีครอบครัวในห้วงเวลานั้นผมก็เกือบจะไม่ได้เรียนต่อเหมือน
เพื่อนคนอื่นๆ	แต่ด้วยการที่ผมได้ท�ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้ซึมซับค�าสอนดีๆ	
จากองค์ประธานโครงการฯ	 ตามสื่อต่างๆ	 ท�าให้ผมมีความคิดว่า	 ชีวิตของเราต้องเดินไป
ข้างหน้าต้องไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ต้องท�าให้ดี	 ต้องประสบความส�าเร็จและสุดท้ายผมก็
สามารถเรียนต่อจนจบอุดมศึกษาได้ด้วยเงินที่ได้จากน�้าพักน�้าแรงของตนเอง	 ซึ่งผมกล่าว
ได้อย่างไม่อายเลยว่า	 ถ้าไม่ได้รับแนวคิดจากองค์ประธานและประสบการณ์ที่ได้ท�า
กิจกรรมกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	ผมก็คงมีชีวิตที่ย�่าอยู่กับที่ขาดแรงบันดาลใจที่จะท�าให้
ชีวิตเดินไปข้างหน้าจากสองเหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้เห็นว่า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	
ประสบความส�าเร็จอย่างมาก	 ในการสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน
ตัวเล็กๆ	คนหนึ่ง...เช่นผมได้โดยเป็นสิ่งที่ซึมซับอยู่ในตัวผม...อย่างไม่รู้ตัวโครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	ก้าวสู่ปีที่	18	หากเทียบกับช่วงอายุคน	ก็คือวัยที่บรรลุนิติภาวะ	เป็นการ
เดินทางไกลที่สมาชิกทุกคนทราบดีว่าเป็นสิ่งยากยิ่งที่ต้องท�างานทั้งทางด้านการป้องกัน
และทางด้านแก้ไขปัญหายาเสพติดไปพร้อมๆ	 กัน	 มีอุปสรรคระหว่างทางมากมาย	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 อุปสรรคท่ีเกี่ยวกับความเข้าใจในตัวโครงการของบุคคลภายนอก	 
ที่ไม่เคยสัมผัสหรือคลุกคลีกับโครงการโดยตรงแต่ในมุมมองของบรรดาสมาชิกทุกคน 
ที่เป็นผลผลิตจากโครงการนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่า	ทุกคนจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า	TO	BE	
ให้ส่ิงดีดีกับพวกเขามาตลอด	 18	 ปี	 ให้แนวคิด	 ให้แรงบันดาลใจ	 ให้ปรัชญาการใช้ชีวิต 
ที่ยิ่งใหญ่	 และหลายๆ	 คนก็กล่าวอยู่บ่อยครั้งว่า	 ทูบีฯ	 คือชีวิต	 เพราะทูบีฯสร้างคนเก่ง 
และดีผ่านการประกวด	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 IDOL,	 ทูบีฯ	 ให้โอกาสคนท่ีหลงผิด	 
ผ่านโครงการใครติดยายกมือข้ึน,	 ทูบีฯให้การช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบความเดือดร้อน
ผ่านมูลนิธิ	TO	BE	NUMBER	ONE	และทูบีฯให้ความเชื่อมั่นกับเด็กไทยทุกคนปีที่	19	ป ี
ที่	20	และปีต่อๆ	ไป	TO	BE	NUMBER	ONE	ก็ยังต้องก้าวเดินอย่างมั่นคงเพื่อสร้างสิ่งดีดี
ให้เยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป	 ผมคิดว่านี่คือการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงจุดและยั่งยืนที่สุด
และเป็นโครงการเดียวที่ประสบความส�าเร็จที่สุดในประเทศไทย	“เพราะทูบีฯ	คือชีวิต”
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ผูเ้ขียน
วีรศักดิ์ วิลาวรรณ 

นายทะเบียนชมรม TO BE NUMBER ONE
เรือนจ�จังหวัดชัยภูมิ 

	 กราบสวัสดีครับ	ทูลกระหม่อมฯ	ท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่าน	และท่านผู้อ่าน
เรียงความฉบับนี้ของผมทุกท่านครับ	 อันดับแรกผมขอแนะน�าตัวก่อนเลยล่ะกันนะครับ	 
ผม	 น.ช.วีรศักดิ์	 วิลาวรรณ	 หรือกิ๊ฟ	 เป็นนักโทษเด็ดขาดชายคดีพ.ร.บ.ยาเสพติด	 
ศาลจังหวัดชัยภูมิ	 พิพากษาจ�าคุก	 2	 ปี	 12	 เดือน	 ตอนนี้ผมจ�าคุกมาแล้ว	 1	 ปี	 2	 เดือน	 
และแน่นอนครับว่าการที่ผมจะต้องถูกคุมขัง	 อยู่ในสถานที่แห่งนี้ซ่ึงเป็นที่ที่หลายๆ	 คน
เรียกกันว่าคุก	 และคงไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่	 ณ	 ท่ีแห่งนี้ในฐานะนักโทษอย่างแน่นอน	
ผมเชื่ออย่างนั้นครับ	 ทุกคนเชื่อไหมครับว่า	 วันแรกที่ตัวผมเองได้ก้าวเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า
จังหวัดชัยภูมิ	 ผมรู้สึกว่าผมหมดหวังท้อแท้	 หมดหนทาง	 ส้ินก�าลังใจ	 ท่ีด�าเนินชีวิตต่อ	 
ผมไม่รู้จริงๆ	 ครับว่าจะต้องอยู่อย่างไร	 ในที่ที่เรียกว่าคุก	 ความหวาดกลัวประดังเข้ามา
พร้อมๆ	กับความหวาดระแวง	ความเป็นห่วงครอบครัว	เป็นห่วงคนที่ผมรักทุกคน	ผมรู้สึก
ว่าพลาดคร้ังใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยครับ	 เพราะคุณแม่ผมท่านเคยเตือนแล้วครับแต่ผม 
ไม่ยอมฟัง	 ผมเลยเหมือนต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้น	 เท่ากับว่าตอนนี้ตัวผมเองนั้นมีค่าเท่ากับ
ศูนย์(ผมคิดอย่างนั้น)	 แต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าในขณะเดียวกัน	 ผมก็ได้มีโอกาสรู้จักกับ	
โครงการหนึ่งที่ชื่อว่า	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	TO	BE	NUMBER	ONE	
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 เชื่อเถอะครับว่าผมยังลังเล
และไม่มั่นใจเลยว่า	 โครงการนี้จะช่วยผมได้จริงหรือ	 แล้วจะช่วยผมจากสิ่งที่ผมเป็นอยู ่
ได้อย่างไร	เอาเถอะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังในต่อไปนี้ว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	 
ดีจริงหรือไม่	อย่างไรขอให้ทุกท่านช่วยผมพิจารณาด้วยนะครับ
	 ในขณะท่ีผมเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด	 ในเรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิอยู่นั้น	 ผมเองก็มี
โอกาสได้รู้จักกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	หรือ	โครงการรณรงค์ป้องกันแลแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ซึ่งเอาจริงๆ	
แล้ว	 ผมเองก็เคยได้ยินผ่านๆ	 หูมาบ้าง	 แต่ผมเองก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากครับ	 จนกระทั่งมา
รู้จักและได้เข้าใจก็ตอนที่ผมมาติดคุกแล้วนี้ล่ะครับ	ผมเองมีโอกาสได้สมัครเป็นสมาชิกของ
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	 เรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิ	 และยังได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
ของชมรมหลายต่อหลายครั้ง	จนได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาแกนน�าของชมรมด้วยครับ	เอาล่ะครับ
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พอถึงตอนนี้ผมเองก็ได้พัฒนาจากสมาชิกธรรมดา	 มาเป็นแกนน�าของชมรม	 สุดยอด 
ใช่ไหมล่ะครับแต่ที่สุดยอดกว่านั้นคือในเวลาต่อมาผมได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
รุ่นพี่	 ให้เข้ารับการอบรมสานต่อการท�างานจากใจรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง	CPP	 TO	 BE	 NUMBER	
ONE	MEETING	2020	มันคือโครงการอบรมว่าที่คณะกรรมการบริหารชมรมรุ่นต่อไปครับ	
อบรมกันเป็นอาทิตย์กันเลยทีเดียว	 และแล้วทางชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
เรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิก็ได้เปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้ารับเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการบริหาร
ชมรมรุ่นที่	7	ผมเองก็ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนั้นด้วยนะครับ	ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าผมเอง
ก็ได้รับเลือกตั้งเป็นหน่ึงในคณะกรรมการบริหารชมรมกับเค้าด้วยล่ะครับ	 ส่วนต�าแหน่ง 
ที่ผมได้รับมอบหมาย	 คือ	 ต�าแหน่งนายทะเบียนชมรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 เรือนจ�า
จังหวัดชัยภูมิเลยนะครับ	 ในขณะที่ผมด�ารงต�าแหน่งเป็นนายทะเบียนนั้น	 ผมเองตั้งใจ
ท�างานอย่างเต็มท่ีเลยนะ....	 หากจะถามผมว่าผมเหนื่อยไหม?	 กับการท�างานที่ชมรม	 
ทั้งๆ	ที่ผมสามารถที่จะอยู่เหมือนเพื่อนๆ	ผู้ต้องขังทั่วไปได้	เอาจริงๆ	แล้วก็เหนื่อยแหละครับ	
แต่มันท�าให้ผมลืมเรื่องที่เครียดต่างๆ	 ที่ผมนั้นเคยเป็นอยู่อย่างไม่รู้สึกตัวเลยครับ	 พอถึงตอนนี้
ผมเองยิ่งมีความเข้าใจและอยากจะร่วมพัฒนาชมรมฯ	 ของผมให้ก้าวสู่ระดับที่สูงข้ึนไปอีกครับ	
ตอนนี้ชมรมฯ	 ของผมอยู่ในระดับดีเด่นครับ	 แต่คาดว่าปีน้ีน่าจะเข้าสู่ระดับเงินนะครับ	
ฮ่า...ฮ่า...(หวังว่าอย่างนั้น)	 เพราะคณะกรรมการชมรมฯ	 ของเรา	 ร่วมกันท�างานกันอย่าง
เต็มที่	 เห็นแล้วมีความสุขครับ	 นี่แหละครับความสุขท่ีผมและเพ่ือนสมาชิกชมรมฯ	 ทุกคน
ได้รับ	แล้วตัวผมเองก็ยังได้รับโอกาสให้เป็น	DJ	จัดรายการในเวลากลางวันของทุกวันศุกร์	
ในรายการ	“เสียงแห่งก�าลังใจ	ส่งให้เพื่อนชาว	TO	BE”	ของเรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย
นะครับ	 เข้ากับยุทธศาสตร์ที่	 1	 เลยล่ะคือ	การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยม 
ที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 แน่ๆ	 เลยคือผมเองได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์	 และสมาชิกทุกคนในเรือนจ�าได้รับรู้ข่าวสารของทางชมรม	 และยังได้ฟังเพลง
ผ่อนคลายกันอีกด้วย	ผมเองไม่รู้ว่าตอนนี้ใครคิดอย่างไรแต่ผมว่ามันดีนะ	มีอีกครับสิ่งที่ผม
เองได้รับเลยคือ	ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ	นี่ล่ะครับสิ่งส�าคัญ	ก็อย่างที่ผมบอกไปคือ	ผมเองไม่รู้
ตัวด้วยซ�้าว่า	 หลายๆ	 สิ่งหลายๆ	 อย่าง	 ที่ผมเป็นตอนนั้นมันหายไปเมื่อไหร่	 ผมไม่มีความ
กังวลแล้ว	 ความกลัว	 ความหวาดระแวง	 และอาการต่างๆ	 ท่ีเกิดกับตัวผมมันหายไปหมด
เลยจริงๆ	ครับ	ผมและเพื่อนๆ	สมาชิกเรามีกิจกรรมท�ากันอย่างต่อเนื่อง	TO	BE	NUMBER	ONE	
เข้ามาแทนอาการทุกอย่างครับ....	 อ่อ...อ่อ...	 ผมอยากเล่าให้ท่านคณะกรรมการและ 
ท่านผู ้อ ่านทุกท่านฟังอีกสักหน่อยครับ	 ผมยังมีโอกาสเป็นพิธีกรในการต้อนรับ 
คณะอนุกรรมการประเมินและติดตามผลการด�าเนินงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
อีกด้วย	ดีใจมาก	ปลื้มมากครับ	และผมก็ยังท�ามันออกมาได้ดีมากๆ	ท�าให้ผมได้รับค�าชม
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จากคณะอนุกรรมการ	ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ	ท่านผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัด
ชัยภูมิ	 และคณะกรรมการท่ีปรึกษาชมรมอย่างมากล้น	 เชื่อไหมครับตัวผมนี้ยิ้มไม่หุบ 
กันเลยทีเดียว	 เพราะตัวผมเองนั้นมีส่วนร่วมในความส�าเร็จคร้ังนี้	 จากตอนนั้นที่ผมคิดว่า 
ตัวผมเองมีค่าเท่ากับศูนย์	 แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วครับ	 ผมมีค่ามากกว่าศูนย์ครับ	 
และอีกอย่างตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าจะอยู่อย่างไร	ในสถานที่ที่ทุกคนต่างเรียกกันว่าคุก	
	 เอาล่ะครับ...ผมจะสรุปเลยแล้วว่าอะไรคือสิ่งดีๆ	 ที่ผมได้จากการท�า	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 และจากการท่ีผมได้เข้ามาสัมผัสกับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	หรือ	TO	BE	
NUMBER	ONE	ที่มีค�าขวัญว่า	“เป็นหนึ่ง	 โดยไม่พึ่งยาเสพติด”นับจากวันแรกที่ผมได้ก้าว
เข้าสู่ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิ	จนถึงวันที่ผมได้เขียนเรียงความนี้
ขึ้นรวมเวลาประมาณ	1	ปีเศษ	แต่ทุกท่านเชื่อไหมครับสิ่งที่ผมเองได้รับนี้	มันยิ่งใหญ่มากๆ	
จริงๆ	ครับ	ผมกลายเป็นคนคิดบวกและมีทัศนคติต่างจากตอนนั้น	ที่ผมต้องมาอยู่ในเรือนจ�า
ช่วงแรกๆ	ผมได้ช่วยเหลือชมรมฯ	ของผม	แล้วยังได้ช่วยเหลือสมาชิกหลายๆ	คนที่ประสบ
ปัญหาเดียวกันกับผม	ได้แม้กระทั่งความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองได้ท�า	เพื่อตัวเองและส่วนรวม	
ทุกคนเชื่อไหมครับว่าสิ่งดีๆ	 ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับผมเท่านั้น	 แต่มันยังส่งผลไปถึงครอบครัว
ของผมอีกด้วยล่ะครับ	ครอบครัวผมทุกคนเขาสบายใจขึ้นแน่นอนว่า	 ผมจะไม่มีโอกาสเลย
ที่จะท�าผิดวินัยเรือนจ�าแน่ๆ	 ในที่สุดตอนนี้	 ผมมั่นใจมากๆ	 เลยครับว่า	 ผมพร้อม 
กลับตัวกลับใจ	เป็นคนใหม่ของสังคม	เป็นคนดีของครอบครัว	และสิ่งส�าคัญที่สุดที่ผมได้รับ 
จาก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 คือผมสัญญาว่า	 จะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก 
อย่างแน่นอน	 และสุดท้ายนี้	 ผมอยากบอกกับทุกท่านว่า	 ผมรู้สึกปลื้มปิติและซาบซึ้ง 
ในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้	 ขององค์ประธานโครงการ	 ทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ต่อให้เรียงความฉบับนี้ของกระผมจะได้ตีพิมพ ์
ในวารสารของโครงการหรือไม่ก็ตาม	 กระผมสัญญาว่า	 ในวาระหน้า	 ครบ	 19	 ปี	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ทุกท่านจะได้พบกับเรียงความฉบับต่อไปของกระผมอย่างแน่นอนครับ...
	 ***เมื่อครั้งหนึ่งพลาดพลั้งฉันหลงผิด	 และเคยคิดพลาดผิดเสพยาบ้า
	 ฉันเห็นแล้วถึงผลที่ตามมา	 จึงหันหาโครงการดี	ทู	บี	นัมเบอร์	วัน
	 เป็นมหากรุณาอันล้นพ้น	 ทั่วทุกหนทุกแห่งแสงส่องหล้า
	 องค์ฟ้าหญิงอุบลรัตนฯ	ประทานมา	 ทรงโปรดข้าฝ่าละอองของพระองค์
	 มาบัดนี้ฉันเห็นทางสว่างแล้ว	 จึงแน่แน่วแก้ไขให้ดีหนา
	 ฉันจะท�าทุกอย่างห่างจากยา	 ขอเจ้าฟ้ายืนยงทรงพระสเลนเดอร์
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ผู้เขียน
ภาคภูมิ เดชชัยภูมิ 

ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
เรือนจ�จังหวัดชัยภูมิ 

	 จากชีวิต	ที่ผิดพลาด	ทั้งติดยา		 วันนี้มา	ตามรอย	พระองค์ท่าน
	 ในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		 ร่วมสร้างสรรค์	กิจกรรม	ท�าสิ่งดี
	 พัฒนา	ตนเอง	ให้มีค่า		 ให้รู้ว่า	เราพร้อม	เป็นคนดี
	 นับนาที	เริ่มต้น	ต่อจากนี้		 เป็นคนใหม่	ที่ดี	ของสังคม

		 วันท่ี	 15	 กรกฎาคม	 ของทุกปี	 เป็นวาระครบรอบโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	หรือ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 เป็นองค์ประธานโครงการฯ	 ซึ่งพระองค์ท่านได้ก่อตั้งโครงการฯ	 ตั่งแต่ 
ปี	 พ.ศ.2545	 ส�าหรับปี	 2563	นี้	 เป็นวาระครบรอบ	 18	ปี	 มีก�าหนดการจัดงานมหกรรมรวม
พลคน	TO	BE	ขึ้นในระหว่างวันที่	15-17	กันยายน	2563	ซึ่งถือว่า	จัดงานล่าช้ากว่าทุกปี	 
สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 และ
การประกวดเรียงความ	 ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ	 ของโครงการฯ	 ที่ท�าให้ผมได้มีโอกาส
แสดงความสามารถเขียนเรียงความเป็นครั้งแรกในชีวิต	 เงินรางวัลการประกวดไม่ใช่
ประเด็นหลักท่ีผมเขียนเรียงความมาในครั้งนี้	 เพียงแต่อยากเป็นส่วนหนึ่งของ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกจากก้นบึ้ง	และแชร์ประสบการณ์ชีวิตของผม	
ว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้ให้อะไรกับผมบ้าง
		 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วผมเคยเห็นรายการ	 รายการหนึ่งแบบผ่านตา	 จ�าได้ว่ามี
คุณไก่	สมพลฯ	เป็นพิธีกร	ทางช่อง	11	หรือช่อง	NBT	ในปัจจุบัน	จนกระทั่งได้เข้ามาเป็น 
ผู้ต้องราชทัณฑ์	 ในเรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิ	 ช่วงแรกที่ผมเข้ามาติดคุกก็ได้ยินและได้เห็นโลโก้
ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	พร้อมกับสโลแกนค�าขวัญที่ว่า	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด” แต่ผมก็ไม่เคยเข้าใจในความหมาย	 หรือวัตถุประสงค์	 ของโครงการเลยว่า	 
TO	BE	NUMBER	ONE	คืออะไร?
		 เพื่อเป็นอุทาหรณ์	 ก่อนอื่นผมขอเล่าย้อนถึงช่วงชีวิตก่อนจะสิ้นอิสรภาพ	ผมได้ใช้
ชีวิตอย่างประมาท	ท�าอะไรตามใจตัวเอง	 เห็นเพื่อนส�าคัญกว่าคนในครอบครัว	 พ่อกับแม่
เคยตักเตือนห้ามปรามผมอยู่บ่อยครั้งถึงเรื่องการคบเพื่อน	และการเที่ยวเตร่	แต่ก็นั่นล่ะครับ	
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ช่วงวัยพีคอย่างผม	ผมคิดว่าผมโตเป็นผู้ใหญ่	ตัดสินใจเองได้	ดูแลตัวเองได้	ก็เลยกลายเป็น	
“ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ”	ท�าให้ผมตีตัวออกห่างจากครอบครัว	เพราะจะได้ไม่ต้องรับฟังค�าบ่น
ปนด่าของพ่อกับแม่	 ในตอนนั้นผมรู้แต่เพียงว่า	จะหาเงินจากที่ไหน	 เพื่อจะได้เงินมาอย่าง
รวดเร็ว	 น�ามาใช้กิน	 ใช้เที่ยวแล้วก็ใช้หนี้...	 หนี้ท่ีเกิดจากการเล่นพนันฟุตบอล	 แต่หนทาง 
ที่คิดได้	 คือการขายยาบ้า	 และรับซื้อของโจร	 หลังจากนั้นก็ได้ท�าในส่ิงที่คิดไว้	 ส่วนเงิน 
ที่ได้มาผมไม่เคยเอาเงินให้พ่อกับแม่ใช้เลย	 เพราะกลัวท่านจะถามว่าได้เงินมาจากไหน 
ยังไง	 ไม่กล้าที่จะตอบค�าถาม	 กลัวว่าท่านจะเสียใจกับสิ่งที่ผมท�า	 ผมจึงตัดสินใจย้ายออก
จากบ้าน	 แล้วไปเช่าห้องพักอยู่เพียงล�าพัง	 เพื่อจะได้เป็นอิสระ	 ท�าในสิ่งที่อยากท�า	 แต่นั่น
คือความคิดและการตัดสินใจที่ผิดพลาดคร้ังหนึ่งในชีวิตผม	การเที่ยวกลางคืน	 เล่นการพนัน	
และยุ่งเก่ียวกับยาบ้า	 ถึงผมจะไม่ได้เสพมันก็เถอะ...	 แต่ผมก็มีส่วนได้รับผลประโยชน ์
จากการร่วมทุนกับเพื่อน	เพื่อซื้อยาบ้ามาขายต่อ	ในตอนนั้นผมรู้อยู่แก่ใจว่า	ตัวเองก�าลังท�า
ในสิ่งที่ผิดกฎหมาย	
		 จนกระทั่งวันหนึ่ง...	 มีชายประมาณ	 4	 คน	 เดินมาหาผมที่หน้าห้องเช่า	 ทราบ 
ภายหลังว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีต�ารวจนอกเครื่องแบบ	พร้อมน�าหลักฐานภาพถ่ายจากดาวเทียม	
GPS	 ซึ่งระบุต�าแหน่งของโทรศัพท์มือถือ	 ที่ก่อนหน้านั้นมีผู้เสียหายได้แจ้งความไว้กับ 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 แล้วเรื่องน้ีเกี่ยวข้องกับผมอย่างไร!!	 เกี่ยวแน่นอนครับ...	 โดยปกติแล้ว
ต�าแหน่ง	GPS	ของโทรศัพท์มือถือควรจะต้องอยู่กับเจ้าของโทรศัพท์	แต่ต�าแหน่ง	GPS	นี้	
เป็นห้องเช่าที่ผมพักอยู่	พร้อมกับโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าว	ที่ผมได้ซื้อมาจากเพื่อนคนหนึ่ง	
ขายต่อให้ในราคาถูก	 ซึ่งเป็นโทรศัพท์ท่ีถูกขโมยมา	 ผมจึงรับซื้อไว้รอที่จะน�าไปขายต่อ 
เพื่อหวังก�าไร	แล้วไงต่อเหรอครับ...	หลักฐานพร้อม	ของกลางอยู่	 ก็เกมสิครับ	ยอมจ�านน
ต่อหลักฐาน
		 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้แสดงตัวเข้าจับกุม	 ต้องเรียกว่า..จับได้โดยละม่อมสิ	
เลยเกิดค�าถามขึ้นในใจว่า..	ตรู..ต้องติดคุกแล้วใช่ไหม	ในตอนนั้นรู้สึกเสียใจ	หดหู่	เหงาหงอย	
อยากจะบ้าตาย	 ทุกอารมณ์รุมเร้าถาโถมเข้ามา	 เพื่อนที่เคยกินเคยเที่ยวด้วยกัน..หายหมด	
ท�าให้เรานึกถึงค�าสุภาษิตหน่ึงที่ว่า	 “เพื่อนกินหาง่ายเพ่ือนตายหายาก”	หลังจากที่ถูกจับ	
กลับเป็นท่าน(พ่อกับแม่)คนที่ผมพยายามตีตัวออกห่าง	มาเยี่ยมทันทีที่ทราบข่าว	ท่านรู้สึก
เสียใจมาก	แม่ร้องไห้น�้าตาแทบเป็นสายเลือด	ท่านได้พูดคุยกับผมผ่านลูกกรงด้วยน�้าเสียง
กระเส่า	มันท�าให้ผมรู้สึกได้ว่าใครกันที่รักเรามากที่สุด	และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ	
ไม่ว่าเราจะท�าผิดพลาดมากน้อยแค่ไหน	 ทันทีที่ผมรู้สึกส�านึกผิด	 ผมได้พูดกับท่านทั้งสอง
ไปว่า	“ถึงแม้วันนี้ลูกได้ท�าผิดพลาดไป	ท�าให้พ่อกับแม่แทบใจสลาย	แต่สิ่งที่ผมท�า..	จ�าเป็น
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ต้องได้รับบทเรียน”	และบทเรียนนี้ท�าให้ผมมีเป้าหมายใหม่ในชีวิต	ซึ่งตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผม
ต้องมีชีวิตอยู่เพื่อใคร...?(พ่อกับแม่)	 และแล้วอิสรภาพของผมก็สิ้นสุดลง	 เมื่อศาลตัดสิน
ต้องโทษจ�าคุก	4	ปี	12	เดือน	ในคดีลักทรัพย์และรับของโจร	
		 หลังจากท่ีผมต้องไร้อิสรภาพ	 ผมได้ท่องไว้เสมอว่า	 “ติดคุกยังมีวันออก”	 ผมจึง
ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้บริบทของคนคุก	คือ	“อยู่ให้เป็น	 เย็นให้พอ	รอให้ได้”	 ในกรอบหลัง
ก�าแพงแห่งนี้กับเพื่อนพ้องท่ีร่วมชะตากรรม	 และ	 3ช.	 “ช้อน	 ชั้น	 ชีวิต”	 เป็นสิ่งส�าคัญ 
ที่คนคุกจะต้องรักษาไว้ให้ดี	 เพราะ	 “ช้อน..หมายถึงปากท้อง	 ชั้น..หมายถึงสิทธิประโยชน ์
ที่จะได้รับ	 ชีวิต..หมายถึงอิสรภาพที่รออยู่หลังจากพ้นโทษออกไป”	ผมพยายามท�าทุกอย่าง
ให้ตัวเองทุกข์น้อยที่สุด	 โดยอยู่ในกฎระเบียบของเรือนจ�า	 หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ท�า	
เช่น	การอ่านหนังสือ	ออกก�าลังกาย	ท�าความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ	แต่กิจกรรมเหล่านี้
ก็ยังไม่ตอบโจทย์ของผมอย่างเพียงพอ	
	 ***	ก้าวแรกสู่ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิ	***
	 อยู่มาวันหนึ่งผมได้รับค�าแนะน�าจากเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเป็นแกนน�าชมรมฯ	ให้มาสมัคร
เป็นสมาชิกชมรมฯ	ซึ่งนอกจากชมรมฯ	ก็ยังมีกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ที่มีตารางกิจกรรมหลากหลายใน	1	สัปดาห์	คอยให้บริการทุกวันท�าการ	 เปรียบเสมือนเป็น	
“คลีนิคช�าระใจ”	 อย่างเช่น	 กิจกรรมดนตรีโฟล์คซอง	 กิจกรรมการเต้น..โคฟเวอร์แดนซ	์
กิจกรรม	 TO	 BE	 บ�าบัดสัมผัสรักด้วยน้องหมา	 และที่ผมชอบมากที่สุดก็คือกิจกรรม 
ร้องเพลงคาราโอเกะ	 ท�าให้ผู้ใช้บริการอย่างผมและเพื่อนๆ	 สมาชิก	 ได้คลายความเครียด	
ลดความวิตกกังวล	จากการใช้ชีวิตภายในเรือนจ�าได้เป็นอย่างดี
	 หลังจากท่ีผมได้ท�ากิจกรรมร่วมกับแกนน�าชมรมฯ	 ในหลายๆ	 กิจกรรม	 และได้
ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาแกนน�าของชมรมฯ	 มาแล้วนั้น	 ปัจจุบันผมมีต�าแหน่งเป็น 
ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงใน
คณะท�างานของชมรมฯ	 ได้ท�าประโยชน์ให้แก่เพ่ือนสมาชิก	 ท้ังการช่วยเหลือ	 และพัฒนา
สมาชิกให้มีคุณภาพ	 ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เพื่อนสมาชิก	 “คิดดี	 พูดดี	 ท�าดี”	 และเป็น 
แบบอย่างที่ดีให้แก่สมาชิกคนอื่นๆ	
	 จนมีเพื่อนๆ	 หลายคนถามผมว่า	 ท�า	 TO	 BE...	 แล้วได้อะไร?	 ถ้าเป็นเม่ือก่อน	 
ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาสัมผัสกับชมรมฯ	 ผมคงตอบเพื่อนไม่ได้แน่	 แต่ที่ผมรู้คือ...	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	เปลี่ยนผมให้เป็นคนใหม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	จนกลายเป็นคน
ที่เห็นคุณค่าในตัวเอง	จากคนที่ไม่เคยท�าอะไรเพื่อใคร	
	 ศูนย์เพื่อนใจ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่ด�าเนินงานภายใต้แนวคิด	 “ปรับทุกข	์
สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนาEQ”	เป็นส่วนหนึ่งของชมรมฯ	ที่ท�าให้การด�าเนินงานตาม
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ยุทธศาสตร์ที่	 2	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิก	 เกิดความเข้มข้นและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ซึ่งยุทธศาสตร์ที่	2	นี้	ส�าคัญมากส�าหรับคนคุก	ไม่ว่าจะมาติดคุกใน
คดีอะไรก็ตามแต่...	แต่ที่สัมผัสได้ก็คือทุกคนนั้น	ได้รับความทุกข์ทรมานทางใจมาก	“ปกติ
คนเราถ้ามีสุขภาพใจที่ดี	 ก็จะมีสุขภาพกายที่ดีตามมา”	 คนคุกบางคนถึงกับสูญเสียคนรัก	
บ้างก็ครอบครัวแตกแยก	 เด็กน้อยเกิดมาจากครอบครัวที่เคยอบอุ่น	 อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา
กันอย่างมีความสุข	 โดยเขาไม่รู้เรื่องกับสิ่งท่ีพ่อแม่ท�าผิดพลาด	 แต่ต้องมารับกรรมด้วย 
การสร้างปมด้อยให้กับตัวของเด็กเอง	
	 ผมขอยกตัวอย่างการปรับทุกข์	 เก่ียวกับปัญหาครอบครัวของรุ่นพ่ีคนหนึ่ง	 พี่
เอ(นามสมมุติ)	ที่ได้หลงผิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการขายยาบ้า	โดยมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส
กันมีส่วนรู ้ร่วมคิดมาตลอด	 (ซึ่งปกติแล้วทั้ง	 2	 คนมีงานที่สุจริตท�าอยู่แล้วไม่ใช่ขี้ยา)	 
แต่เพียงหวังอยากได้เงินจากทางลัดนี้เพ่ือเอามาซ้ือรถเก๋งสักคัน	 เลยได้น�ายาบ้ามาขาย	 
จนวันหนึ่งมีต�ารวจมาขอตรวจค้นที่บ้านพี่เอ	 โดยมีพี่เอกับภรรยาอยู่บ้านพร้อมของกลาง	
เบื้องต้นพี่เอได้เจรจาขอร้องกับทางต�ารวจที่เข้ามาตรวจค้น	 และยอมรับสารภาพแต่เพียง 
ผู้เดียวโดยบอกปัดภรรยาออก	 (เพื่อหวังที่จะให้ภรรยาได้อยู่ดูแลลูกสาวที่ยังเป็นเด็ก	 
3	 ขวบ	 ไม่ต้องมาล�าบากในคุก	 และเพื่อรักษาเกียรติประวัติของภรรยาไว้)	 พี่เอถูกศาล
ตัดสินต้องโทษ	3	ปี	9	เดือน	ในคดียาเสพติด	พี่เอมีลูกสาวที่น่ารัก	กับภรรยาคนนี้ด้วยกัน	
1	 คน	 ปัจจุบันอายุประมาณ	 5-6	 ขวบ	 เป็นครอบครัวที่อบอุ่นดีมีความสุข	 ภรรยาพี่เอ	 
ก็มาเยี่ยมอยู่เป็นประจ�าตลอดระยะเวลา	1	ปีแรก	“ทั้ง	2	คนได้ส�านึกผิดแล้วสัญญาต่อกัน
ว่าจะเลิกยุ่งกับวงจรยาเสพติดนี้..ขอให้เป็นบทเรียนราคาแพงส�าหรับครอบครัว”	 แต่แล้ว
จู่ๆ	 ..	 1	 สัปดาห์ต่อมาหลังจากที่มาเยี่ยมพี่เอคร้ังล่าสุด	 ภรรยาพี่เอก็เข้ามาติดคุกในคดี
เดียวกัน	 (พี่เอถึงกับ..ช็อค!!)	 มิหน�าซ�้า..มีคู่คดีมาด้วย	 ซ่ึงในแฟ้มประวัติลงว่าเป็นสามีคน
ปัจจุบัน	(ช็อค!!	2	ชั้นเลยสิครับพี่เอ)	นี่ถือเป็นช่วงนึงที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของพี่เอ	“ติดคุก	
ก็ทุกข์พออยู่แล้ว”	ยังต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในกรอบก�าแพงเดียวกันกับสามีใหม่	(ชู้)	ของภรรยาพี่เอ	
ส่วนตัวของผมเองไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจพี่เอนะ	 แต่ผมสามารถเข้าถึงหัวอกความรู้สึกของพ่ีเอได	้
“โดยการ..เอาใจเขามาใส่ใจเรา”	 เรียกได้ว่าพี่เอมีสภาพจิตใจย�่าแย่มาก	 จากท่ีผมสังเกต
เห็นพี่เอมีอาการวิตกกังวล	ร่างกายซูบผอม	ตัวเหลือง	เอาแต่เก็บตัวอยู่คนเดียว	แต่ทุกวันนี้
พี่เอได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้ว	 และยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพ่ือนๆ	 สมาชิก 
ในเรือนจ�าได้	
		 บทเรียนที่พี่เอฝากไว้	คือ	“ต่อให้คุณมีเงินเป็นร้อยล้าน	พันล้าน	คุณก็ซื้อเมื่อวาน
กลับมาไม่ได้	เพราะมันไม่คุ้มค่าเลยกับสิ่งที่เสียไป”	..ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้	ผมคงจะไม่
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ท�าสิ่งที่ผิดพลาดท่ีสุดในชีวิต	 จนครอบครัวต้องพังพินาศ	 ได้รับความทุกข์	 ความล�าบาก	
และตัวผมเองต้องทรมานใจอย่างแสนสาหัส	 (เหมือนตายทั้งเป็น)	 แต่ทุกวันนี้สภาพจิตใจ
ผมดีขึ้นมากแล้วครับ	 อยู่กับปัจจุบันและดูแลตัวเองให้ดี	 รอวัน	 ที่จะพ้นโทษออกไปแก้ไข 
สิ่งที่ผิดพลาด	เพื่อลูกสาวและแม่อันเป็นที่รัก	ผมอยากขอบคุณชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE 
เรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิ	 ท่ีมีส่วนอย่างมากครับ	 ให้ผมได้มีโอกาสแสดงความสามารถใน
กิจกรรมต่างๆ	 และดึงศักยภาพตัวตนที่มีค่าของผมออกมาสร้างประโยชน์	 เพื่อเพื่อนร่วม
ชะตากรรม	เพื่อองค์กร	เพื่อชมรมฯ	ที่ส�าคัญเพื่อตัวผมเอง	และอีกสิ่งนึงที่ผมได้รับจากชมรมฯ	
คือ..ท�าให้ผมได้รู้จักคิดบวกในทุกสถานการณ์”	
		 แต่กว่าพี่เอจะผ่านเรื่องท่ีเลวร้ายเหล่านี้มาได้จนถึงทุกวันนี้	 ไม่ใช่เรื่องง่าย	 ผู้อ่าน
อาจจะสงสัยว่าท�าไมผมถึงรู้เรื่องราวของพ่ีเอได้ถึงขนาดนี้	 เพราะผมได้ท�างานที่ชมรมฯ	
ด้วยกัน	 พี่เอเป็น	 1	 ในคณะกรรมการบริหารชมรมฯ	 ในต�าแหน่งรับเรื่องราวร้องทุกข	์ 
เลยได้มีโอกาสนั่งพูดคุยปรับทุกข์กับพี่เอครับ
		 นี่แหล่ะครับ..	ผมจึงอยากให้เห็นถึงศักยภาพของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
เรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิ	 ว่าเป็น	 “ชมรมของสมาชิก	 คิดโดยสมาชิก	 ท�าโดยสมาชิก	 เพื่อ
สมาชิก”	 อย่างแท้จริง	 เพราะพวกเราทุ่มเทปฏิบัติงานกันอย่างจริงจัง	 การันตีด้วยรางวัล
การแข่งขันการน�าเสนอผลการด�าเนินงานของชมรมฯ	 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ประเภท	 เรือนจ�า/ทัณฑสถาน	 ระดับดีเด่น	 และได้ผ่านเข้าไปแข่งขันระดับประเทศในปี	
2563	นี้	เป็นปีที่	3	ติดต่อกัน	
	 สิ่งที่ท�าให้ผมประทับใจ	และภาคภูมิใจก็คือ	การได้ช่วยเหลือ	แนะน�าให้ค�าปรึกษา	
รับฟังในปัญหาต่างๆ	 และให้ก�าลังใจเพ่ือนสมาชิก	 จัดกิจกรรมตามความต้องการของ
สมาชิกให้เพื่อนสมาชิกได้ร่วมกันท�า	 เพื่อคลายความเครียด	 ลดความวิตกกังวลจากการ 
ถูกคุมขัง	เพราะ	“ความสุขของเพื่อนร่วมชะตากรรมก็คือความสุขของผมครับ”	
	 และสิ่งที่ผมคาดหวังสูงสุดเมื่อพ้นโทษ	ผมจะน้อมน�าและสานต่อโครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	 เพื่อมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในชุมชนบ้านเกิดของผม	
ตอนนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่า...	ผมมีแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยม	และผมได้ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่
แล้วว่า	 จะน�าความรู้	 ความสามารถท่ีมีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในชุมชนของผม	 
ให้เป็นชุมชนที่เข็มแข็ง	 เมื่อชุมชนเข้มแข็งก็จะส่งผลให้ประเทศชาติตัดขาดจากวงจร 
ยาเสพติด	มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

“หากเราไม่เคยสูญเสียอิสรภาพ	เราก็จะไม่มีวันเห็นคุณค่าของมันเลย
แต่ที่แห่งนี้	(ชีวิตหลังก�าแพง)	ท�าให้ผมรู้แล้วว่า...	อิสรภาพมันมีค่ามากแค่ไหน”
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รางวัลชมเชย
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทแกนน�สมาชิก TO BE NUMBER ONE
 และประชาชนทั่วไป

นางสาวสุกัญญา  แซ่โต๋ว
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จังหวัดชลบุรี

		 “ยาเสพติด	เป็นภัยต่อชีวิต	เป็นพิษต่อสังคม”	สโลแกนนี้คนไทยทุกคนคงคุ้นเคย
กันเป็นอย่างดีเพราะยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติท่ีรัฐบาลให้ความส�าคัญเป็นนโยบาย 
ที่ต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง	 เพราะการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย	
และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา	ความมั่นคงของประเทศ	
จึงได้ประกาศให้วันที่	 26	 มิถุนายน	 ของทุกปีเป็น	 “วันต่อต้านยาเสพติด”	 เพื่อให้ทุกคน 
ได้ตระหนักถึงพิษและโทษภัยปัญหาของยาเสพติด	 ที่ไมใช่ปัญหาของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	
แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันสอดส่อง	 ดูแลการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด	 จากปัญหายาเสพติดที่กล่าวมา	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชน	 ชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง	 จึงทรง 
พระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน	
กระตุ้นและปลุกจิตส�านึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้	ความเข้าใจ	และตระหนักว่าการที่
จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง	
แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหา 
ยาเสพติดให้ได้โดยเร็วที่สุด	 โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก 
คือ	 วัยรุ ่นและเยาวชน	 โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องจัดระบบ 
การบ�าบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ	 “ใครติดยายกมือขึ้น”	 ทั้งนี้เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
และป้องกันการกลับมาเสพซ�้า	 เพื่อให้เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 
ดังพระด�ารัสในวโรกาส	 การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
เม่ือวันที่	 5	 กรกฎคม	 2545	 ณ	 ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุขความว่า	 “กิจกรรม	 
TO	 BE	NUMBER	ONE	 จะเบนความสนใจจากการหาความสุขช่ัวครั้งช่ัวคราวจากยาเสพติด	
อยากให้โครงการนี้ส�าเร็จด้วยดี	 แต่จะท�าคนเดียวไม่ได้	 จึงขอความร่วมมือจากทุกคน”	
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จึงเริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี	2545	เป็นต้นมา	
	 ดิฉันเป็นประธานชมรมฯ	รุ่นที่	5	ของทัณฑสถานหญิงชลบุรีได้ก้าวเข้ามาในชมรมฯ	
ด้วยความกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะท�าไมได้	จะมีประโยชน์อะไรบ้าง	จะเป็นภาระให้คนอื่น
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หรือไม่แต่พอได้มาเป็นสมาชิกเริ่มค้นหาตัวเองว่าชอบไม่ชอบอะไรใช้เวลาว่างหลังจาก
ท�างานให้เป็นประโยชน์จนได้รับโอกาส	ส�าหรับตัวดิฉัน	 มีแรงบันดาลใจในการท�า	 TO	BE	
NUMBER	ONE	จากพระด�ารัสความว่า	“บางครั้งการเกิดปัญหายาเสพติดมาจากหลายสาเหต ุ
จึงต ้องสร้างค่านิยมใหม่	 สร ้างความมั่นใจให้เขารู ้สึกดีกับตัวเอง	 ให้เขาได้สนุก	 
โดยพยายามหากิจกรรมต่างๆ	 มาใช้	 เพราะสิ่งเหล่าน้ีท�าให้คนมีสังคม	 มีร่างกายแข็งแรง	 
มีสุขภาพจิตดี	 และไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด”	 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี	 ได้น้อมน�า
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	มาปรับใช้กับผู้ต้องขังในปี	2554	ซึ่งในการด�าเนินงาน 
ช่วงแรก	 ทัณฑสถานได้พบปัญหาและอุปสรรคมากโดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ตัวดิฉัน/ทัณฑสถาน	 ได้ศึกษาหาความรู้ 
ทั้งจากเอกสารเพราะเป็นงานที่ผู้ต้องขังยังไม่เกิดความเข้าใจ	 โดยสอดแทรกเนื้อหา	 สาระ	
เข้าไปในทุกๆ	กิจกรรม	ให้พวกเราได้มีพื้นที่ในการท�ากิจกรรมร่วมกัน	ใช้กีฬา	ดนตรี	และ 
สื่อต่างๆ	เพื่อให้ทุกคนตื่นตัว	รู้จักแก้ปัญหาชีวิตของตนเองด้วยเหตุและผล	รู้จักกับบทบาท
หน้าที่ของตัวเองด้วยการส่งเสริมให้คิดและกระท�าสิ่งดี	 มีประโยชน์	 กล้าพูด	 ปฏิเสธ 
ในการท�าสิ่งไม่ดี	 ใช้เวลาว่างไปในทางท่ีเป็นประโยชน์	 เชิดชูผู้ที่มีความประพฤติดีให้ขึ้นมา
เป็นแบบอย่าง	 โดยการด�าเนินงานก็ได้ผ่านกระบวนการรุ ่นสู ่รุ ่น	 ตัวของดิฉันก็ได้รับ 
การถ่ายทอดและสานต่อ	เมื่อดิฉันจะต้องมีความรับผิดชอบและต้องเป็นผู้น�าคอยประสาน
ความต้องการของสมาชิกส่งต่อเจ้าหน้าท่ีที่ปรึกษาเพ่ือจัดกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิก	
ดิฉันและคณะกรรมการชมรมฯ		ศูนย์เพื่อนใจจึงขอตั้งสัจจะปฏิญาณต่อการท�าโครงการว่า	
“การดูแลเอาใจใส่สมาชิกอย่างเพียงพอจะท�าให้สมาชิกเห็นคุณค่าในตัวเองและจะ
สามารถลดผู้เสพ	 ผู้ค้าได้	 เพราะทุกคนพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด
ให้หมดไปด้วยหัวใจ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE”	 ภายใต้ก�าแพงที่ดิฉันถูกตัดสินให้เป็น 
ผู้ก้าวพลาดที่ยังได้รับโอกาสและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 ได้ดึงศักยภาพของตัวเองและเพื่อนๆ	
ออกมาว่าทุกคนต่างมีดีในตัวเอง	 ทุกคนเป็นหนึ่งได้	 เพราะทุกคนต่างมีพลังแห่งความ
สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องพร้อมทั้งได้รับสนับสนุนจากท่านจุไร	
ทัสสะ	 ผู ้อ�านวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี	 ประธานที่ปรึกษา	 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ 
ที่ปรึกษา	 เลขานุการ	คุณกชวรา	ปัจจะวงษ์	ที่ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
ที่สมาชิกมีความต้องการเพื่อให้ได้สร้างบุคลากรท่ีเคยก้าวพลาดไม่คิดหวนกลับไป 
ข้องเก่ียวกับยาเสพติด	 ท�าให้ปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีคดีความเก่ียวกับยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ	
78	 จากผู ้ต ้องขังทั้งหมดของทัณฑสถานชลบุรี	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ได้ช่วยให้สมาชิกเกิดการพัฒนาได้มากจากที่เราจะต้องท�างานเวลาว่าง	 ใช้เวลาคิดว่า 
เมื่อไหร่จะได้รับอิสภาพ	 แต่ตอนนี้เวลาว่างกลับมีประโยชน์แทบทุกวันที่เราสามารถเข้าใช้
บริการศูนย์เพื่อนใจ	 ภายใต้หลักแนวคิด	 ปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	 พัฒนา	 EQ	 
ภายในห้องศูนย์เพื่อนใจมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก	 มีมุมอ่านหนังสือท่ีมีนิตยสารของ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่พวกเราสามารถรับรู้	 กิจกรรมดีๆ	 ภายนอกว่าท�าอะไรบ้าง	 
และเปิดช่องทางการอ่านด้วย	E-BOOK	การโหลดรายการ	TO	BE	NUMBER	ONE	VARIETY  
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ที่มาจากช่อง	 NBT	 เราได้นั่งดูกันอย่างมีความสุขและรอยยิ้มมีดนตรี	 ที่พ่ีเข้ามาสอนน้อง	
ร้องเล่น	 เต้น	 ดิฉันมองเห็นความสุข	 และความสามารถของเพื่อนๆ	 สมาชิก	 จึงจ�ากัด 
ค�านิยามสั้นๆ	ว่า	“TO	BE	NUMBER	ONE	HAPPYNESS	BLACK	WALL	ความสุขหลังก�าแพง”	 
ดิฉันไม่คิดเลยว่าตัวของดิฉันจะมีความสามารถขนาดนี้และยังเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนๆ	 
อีกด้วย	ความภาคภูมิใจและสิ่งที่ดิฉันได้รับจากโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คือดิฉัน
เป็นตัวแทนในกลุ่ม	PRESENT	ได้เข้าไปประกวดระดับภาค	ประเภทดีเด่นในครั้งแรกปี	2562 
ซึ่งไม่ผ่านข้ารอบ	 แต่ดิฉันก็ไม่หมดก�าลังใจพร้อมที่จะไปต่อ	 และเข้าประกวดอีกเป็นครั้งที่	 2	
ในปี	 2563	 และผลแห่งความพยายามท่ีทุกคนร่วมใจ	 ให้ก�าลังใจ	 และท�าให้ความสุข 
หลังก�าแพงเป็นจริงได้คือพวเราได้ผ่านการประกวดระดับภาค	 ประเภทดีเด่น	 ชมรมฯ	 
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน	 ท�าให้ดิฉันได้ข้ึนบันไดอีกขั้นเพื่อไปสู่อีกข้ันด้วยความเป็น	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้สร้างคนเก่งและดีที่ไม่ใช่แค่เพียงกลุ่ม
เยาวชนวัยรุ่นแต่ยังมีกลุ่มผู้ก้าวพลาดที่ท�าผิดต่อสังคมได้มีโอกาสตอบแทนและกลับตัว
กลับใจใช้ชีวิตต่อไปด้วยสิ่งดีท่ีทุกคนมีดีอยู ่ในตัวเอง	 บางคนไม่เคยรู ้ด้วยซ�้าว่าตัวเอง
สามารถท�าอะไรได้บ้าง	 แต่ทุกคนก็มีโอกาสมีพื้นท่ีให้ได้ท�า	 สร้างสรรค์ชีวิตคนเราก็เปรียบ
เหมือนนาฬิกาที่จะต้องเดินไปข้างหน้าไม่สามารถย้อนกลับหรือหมุนเข็มกลับเพื่อไปเริ่ม
ต้นใหม่ได้ท�าให้เราต้องเดินต่อไปเรื่อยๆ	 เพราะนี่คือการด�ารงชีวิตแล้วตัวเราจะท�าให้ชีวิต
กลายเป็นทุกนาทีที่มีดีหรือไม่ก็อยู่ที่ตัวกับใจของเราว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้	 ดิฉันเฝ้ามอง
เพื่อนหลายคนที่เกิดการเปลี่ยนแปลง	ได้รับการยอมรับเหมือนกับตัวดิฉัน	ดิฉันได้มีโอกาส
อ่านนิตยสาร	TO	BE	NUMBER	ONE	มีตัวอย่างเยาวชน	ที่เป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	 
IDOL	 หลายคนท่ีมีความพยายาม	 อดทน	 แล้วเราเป็นผู้ใหญ่ถึงจะเคยก้าวพลาดแต่โอกาส
จากโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้เรามีพื้นที่แล้วท�าไมเราถึงจะท�าไม่ได้	ทุกอย่าง
อยู่ที่ความตั้งใจของตัวเราเอง	 เหนือสิ่งอื่นใด	 18	ปี	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 ได้สร้างคน	 
ให้โอกาสได้มีสิทธิ์ที่จะฝันต่อ	 และยังกล้าที่จะทดสอบความสามารถของตัวเองพร้อมกับ
พัฒนาให้ดีขึ้น	 และยังสร้างมิตรภาพ	น�าเพ่ือนที่ชอบอะไรได้เหมือนๆ	 กัน	 ได้ท�ากิจกรรม
ร่วมกัน	 ซึ่งแต่ละคนก็ต่างคนต่างมาคนละที่	 แต่ต้องมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน	 ที่ถูกจ�ากัด 
ความด้วยค�าว่า	 “ผู ้ก้าวพลาดหลังก�าแพง”	 มีอะไรก็แบ่งปันกันนี่ก็ถือเป็นการสร้าง
มิตรภาพที่ดี	 กรมราชทัณฑ์ได้น้อมน�าโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มาปรับใช้กับ 
ผู้ต้องขัง	 ตั้งแต่	 2554	 เพื่อสร้างจิตส�านึกให้ผู้ต้องขังมีความภาคภูมิใจ	 และเห็นคุณค่า 
ในตัวเองเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตใจ	 และได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ 
ยาเสพติด	 มาถึงวันนี้	 วันที่โครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ได้ประสบความส�าเร็จและ 
ครบวาระ	 18	 ปี	 ดิฉันได้ค้นพบแล้วว่าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	 
TO	 BENUMBER	 ONE	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวด	ี 
ทรงมีพระเมตตา	 ทรงมีความมุ่งม่ันวิริยะ	 อุตสาหะ	 อุทิศพระองค์ทรงงานต่างๆ	 ด้วย
พระองค์เอง	 ทรงเป็นต้นแบบท่ีท�าให้พวกเราได้ส�านึกและรู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และครอบครัว	ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ	นี่คงเป็นค�าพูดที่หลายๆ	คนคงเคยได้ยิน	
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และวันนี้	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ก็ได้กลายเป็นทางออกของใครหลายๆ	 คน	 ในพื้นที่ 
ที่มีเพียงก�าแพงกั้นระหว่างคนในสังคมและผู้ก้าวพลาดแต่โอกาสก็ไม่เคยปิดหนทางท่ีเรา
ก้าวเดินก็ไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบ	 จากชีวิตที่หมดหวังด้วยความผิด	 และต้องได้รับโทษ 
ไร้เรี่ยวแรงที่จะมีก�าลังใจจะสู ้ต่อโหยหาอิสภาพ	 ครอบครัว	 คนรัก	 แต่วันนี้	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	 ได้เปลี่ยนพวกเราให้มีรอยยิ้ม	 มีศักยภาพที่ครอบครัวและสังคมยอมรับ	 
ได้เป็นคนเก่งและดี	 ท�าให้พวกเรามีความหวังท่ีจะกลับคืนสู่สังคม	 เป็นคนมีคุณค่า	 
ท�าประโยชน์ต่อชาติ	 บ้านเมือง	 ไม่ถูกใครตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีแล้วยังไม่ท�าประโยชน ์
ให้สังคมอีก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ท�าให้เรารู้ว่าเรามีดีอยู่ในตัวเอง	 ปัจจุบันพวกเรา 
มีผลิตผลคนเก่งและดีมากมายท่ีคืนสู่สังคมเป็นที่ยอมรับ	 พร้อมที่จะขับเคล่ือนให้ประเทศชาติ
เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงด้วยก�าลังแรงกาย	แรงใจ	จากพวกเรา	TO	BE	NUMBER	ONE	 
ที่เป็นเหมือนครอบครัวใหญ่	 สร้างความสุข	 สร้างรอยยิ้มแบ่งปันร่วมกันแก้ปัญหา	 
ผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกัน	จวบจน	18	ปี	ที่ครอบครัว	TO	BE	NUMBER	ONE	ของเรา
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ	เราก็จะไม่หยุดที่จะรับสมาชิกใหม่เข้าสู่ครอบครัว	TO	BE	NUMBER	ONE	
ที่เราจะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	ขวากหนามนั้นเป็นเพียงเครื่องทดสอบ	อย่าไปยอมแพ้
ขอแค่เธออดทนไว้	 ความฝันต้องไม่ปล่อยให้มันเลือนหายไป	 ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน......... 
จงมั่นใจ	 ...อุปสรรคนานาไม่ช้าก็พ้นไปถ้าหัวใจเธอแกร่ง	 เข้มแข็งพร้อมรับมือทุกอย่าง	 
ตั้งสติให้ดีเข้าไว้อย่าแพ้อะไรง่ายดายไปเสียก่อน	 อย่าให้ใครมองว่าเราไม่เอาไหน	 อยากให้เขา
ยอมรับ	อยากให้เขาสนใจ	พิสูจน์ด้วยตัวของเธอ...	 เราคือนาฬิกาที่จะต้องเดินหน้าต่อและ
ให้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้พาเราผ่านวันเวลาอย่างมีคุณค่า	ภายหลังก�าแพง
พวกเราจะสร้างสรรค์กิจกรรม	ท�างาน	 จริงจัง	 มุ่งมั่น	 ทุ่มเท	 และรักในความเป็น	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ก้าวเดินอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
	 สุดท้ายนี้ดิฉันดีใจ	 และมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ได้รู้ว่าความส�าเร็จสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเราต้ังใจ	 ไมใช่เพียงแค ่
พึ่งปาฏิหาริย์หรือขอพร	 ดีชั่วอยู่ที่ตัวท�าสูงต�่าอยู่ท่ีท�าตัว	 ขอขอบคุณโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 ท่ีท�าให้ดิฉันและสมาชิกทุกคน	 ได้เห็นคุณค่าในตัวเองและท�าให้พูดกับ
ใครๆ	ได้ว่า	ฉันนี่แหละ	คน	TO	BE	NUMBER	ONE	การค้าขายเราต้องลงทุนด้วยเงินตรา	
ถึงจะได้ก�าไรและต้นทุนคืนเพื่อที่จะต้องการเงินตรามาสร้างความสุข	 ความสะดวกสบาย	
และปัจจัยอะไรอีกหลายๆ	อย่างตามความต้องการของตัวเอง	 แต่ใครเลยจะรู้ว่าการลงทุน
ที่ไม่ต้องใช้เงินตราคือการลงทุนด้วยชีวิตเป็นที่ตั้งและหาผลก�าไรความสุข	 และรอยยิ้มจาก
ความสามารถของตัวเองด้วยความเป็นหนึ่งซึ่งจะท�าให้เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก
ท�าให้เราเห็นคุณค่าในตัวเอง	 ได้ลงมือท�าอะไรด้วยตัวเองแม้เราจะเหนื่อยท้อแท้ที่บางคร้ัง 
มันยังไม่ประสบความส�าเร็จสักที	แต่เราก็มีโอกาสได้ลงมือท�าด้วยตัวของเราเอง	เพื่อความฝัน
เพื่อความเป็นหนึ่ง	TO	BE	NUMBER	ONE	



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

232

232

ผู้เขียน
นางสาวปิยพร  ไชยอนันท์

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

.... 18 ปี ต่างขั้ว หัวใจเดียวกัน ....

	 กว่า	18	ปีที่ผ่านมาของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณดี	 ที่ทรงประทานโครงการฯ	 ขึ้นมานั้น	 จากมุมมอง
ภายนอกอาจจะเข้าใจเพียงเบ้ืองต้นว่าเป็นเพียงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ต่อจากนี้จะท�าให้ทุกคนได้เห็น	“เรื่องดีๆ	18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE”	และที่ดิฉันเริ่มต้น
ว่า	“18	ปี	ต่างขั้ว	หัวใจเดียวกัน”	นั้นสัมพันธ์กันและดีอย่างไร
	 โด..โด..เร....มี...เสียงโน้ตคนตรีที่เปล่งออกมานั้น	เป็นเสียงแห่งความสุข	เสียงแห่ง
พลังต่างๆ	มากมายที่เกิดในสายเลือดของดิฉัน	นับจากวันที่ดิฉันจ�าความได้	ภายใต้บรรยากาศ
ในครอบครัวมีแต่เสียงดนตรี	ภาพเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆ	ที่นั่งอยู่บนตักพ่อ	นั่งกดแป้นเปียโน
ขาวๆ	 ด�าๆ	 และมีเสียงออกมา	 เสียงเล็กๆ	 ท่ีเต็มไปด้วยรอยยิ้ม	 พ่อดิฉันเป็นนักดนตรีท่ี
ถ่ายทอดสายเลือดของพ่อ	 ความรู้ของพ่อมาสู่ตัวและจิตวิญญาณของดิฉัน	 ดิฉันกลายเป็น
เด็กที่รักดนตรี	ใฝ่รู้	ใฝ่เรียนดนตรี	ตั้งแต่เด็กจนโต	เลือกเรียนสายวิชาชีพดนตรีสากลโดยมา
เป็นคุณครูสอนดนตรี	 ชีวิตดิฉันลงตัวและมีความสุขกับงานที่ท�า	 ภูมิใจในอาชีพครูผู้ที่ท�า
หน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น	 จนวันหนึ่งวันที่ชีวิตดิฉันเกิดความผกผันในชีวิตเพราะ 
ค�าว่า	 “ยาเสพติด”	 จะด้วยเหตุใดก็ตาม	 แต่นี่คือจุดแรกจากท่ีเกิดข้ึนจากความต่างข้ัว	
ระหว่างดิฉันผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติด	 กับผู้ท�าโครงการฯ	 เพ่ือจะท�าให้ปัญหา
ยาเสพติดได้หมดไปจากสังคมไทย....สิ่งที่เกิดขึ้นท�าให้ชีวิตดิฉันเกิดความเปลี่ยนแปลง	 
ขาดอิสรภาพ	ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง	คิดว่าดิฉันหมดโอกาสที่จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ใครๆ 
ได้อีก	ไม่ควรเรียกตัวเองว่า	“ครู”	หรือ	“แม่”	ได้อีก	ทุกอย่างจบสิ้นแล้วนับตั้งแต่วันที่ดิฉัน
ก้าวมาเป็นผู้หญิงหลังก�าแพง	ค�าสั่งศาลพิพากษาชั้นต้น	คือตลอดชีวิต..มันเป็นชะตากรรม
โหดร้าย	 เป็นมรสุมชีวิตที่ยากจะผ่านไปได้	 จากวันนั้นดิฉันปิดกั้นตัวเองจากผู้คนรอบข้าง
เป็นเวลาเกือบ	3	วันที่ดิฉันไม่สื่อสารกับใคร	ดิฉันนั่งทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้น	และมีโอกาสได้
อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นหนังสือค�าปรึกษาพระราชทานของ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ท�าให้ดิฉันมองเห็นปัญหา	และ
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ความทุกข์ของบุคคลอื่นๆ	ที่มากมาย	ที่แตกต่างกันออกไป	ดิฉันจึงไปหาหนังสือที่เกี่ยวกับ
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 อีกหลายๆ	 เล่ม	 เห็นถึงการท�างานโครงการฯ	 ดิฉันมี 
ความรู้สึกและความประทับใจในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คือ	ท�าให้ดิฉันได้รับสิ่งดีๆ 
มากมาย	 และท�าให้ดิฉันได้รับความรู้ในอีกหลายๆ	 เรื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเสพติด	 
เรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและคนรอบข้าง	 ได้รู้จักการสร้างมิตรภาพที่ดี
ต่อคนรอบข้าง	 และสอนให้รู้จักการ	 “มองเห็นคุณค่าของตัวเอง”	 ในขณะที่ดิฉันคิดว่า	
“หมดแล้วคุณค่าในตัวเอง”	 จุดท่ีสองของความต่างขั้วเกิดขึ้นแล้วค่ะท่านผู้อ่าน	 สิ่งที่ดิฉัน
สัมผัสได้ในโครงการนี้	 ฉันได้รู ้ถึงความมีน�้าใจ	 ความเสียสละ	 การรู้จักให้	 ท�าให้เราม ี
ความรับผิดชอบมากขึ้น	 ความมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น	 มีความภาคภูมิใจในตนเอง	 พอใจ 
ในสิ่งที่เรามี	 และสามารถด�าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข	 ดิฉันคิดแล้วว่า	 “นี่แหละ!	 คือสิ่งที่ดิฉัน 
ควรจะท�าให้ได้เพื่อที่จะท�าให้ชีวิตตนเองและคนรอบข้างเกิดความสุข”	 จะท�าอย่างไรล่ะ?	
ในเมื่อชีวิตดิฉันมีค�าว่า	“ยาเสพติด”	เข้ามาเกี่ยวข้องไปแล้ว	ดิฉันจึงคิดว่าทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ท่านท�าโครงการนี้เพราะท่านทรงมีความห่วงใย 
ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก	 ท่ีกลัวว่าสักวันหนึ่งเราจะหลงไปในทางที่ผิดมากกว่านี้	 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง	 ฉะนั้นโครงการนี้ได้รับการยอมรับ
ที่ดี	และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก	เพราะเป็นโครงการที่ช่วยต่อต้านสารเสพติด	และ
ยังท�าให้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้รับผลผลิตประชาชนชาวไทยน�าความรู้ที่ได้รับ
ในโครงการไปบอกคนอื่นๆ	ต่อโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ดิฉันคิดว่าเราต้องเปลี่ยน
ความคิดตัวเอง	 และต้องท�าให้ได้	 ถึงแม้ดิฉันและเพื่อนๆ	 หลังก�าแพงจะขาดอิสรภาพ	 
แต่สิ่งที่มีอยู่ในตัวพวกเราทุกคนยังมีคือลมหายใจ	 อิสรภาพทางความคิด	 และอิสรภาพ 
ในวันข้างหน้าเม่ือถึงวันท่ีเราพ้นโทษออกไปกลับไปใช้ชีวิตภายนอก	และเป็นที่ยอมรับของ
สังคมได้อีกครั้ง	 จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตใจให้กับตนเองและ 
คนอื่นๆ	 โครงการ	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 เป็นโครงการของคนดี	 คนเก่งและทุกคนที่มี
ความคิดดี	พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น	ท�าตัวเองให้มีประโยชน์มากที่สุด	ประโยชน์
ที่ฉันได้รับจากโครงการนี้คือ	 ท�าให้ฉันมีความรับผิดชอบและท�าให้ฉันได้เห็นคุณค่าของ 
ตัวเราเอง	 ว่าเราอย่าหลงไปในทางที่ผิดเพียงเพราะหาทางออกไม่เจอมีแต่อุปสรรคมากั้น	
เราลองมองดูไปรอบๆ	ว่าท�าไมคนข้างๆ	เราถึงสู้	ท�าไมเขาถึงไม่ท้อ	เพระคนเหล่านั้นเขายัง
คิดถึงชีวิตในอนาคตว่า	 ถ้าเราท�าดีไปเรื่อยๆ	 สักวันหน่ึงเราต้องดีข้ึนแน่นอน	 เพราะฉะนั้น
พวกเขาถึงไม่ท้อและยังท�าให้พวกเขาเข้มแข็งมากขึ้นอีกด้วย	 และส�าหรับฉันเองฉันว่า
คุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ฐานะ	เงินทอง	ทรัพย์สินอะไรมากมาย	แต่มันขึ้นอยู่ตรงที่ว่าวันๆ	หนึ่ง
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เราใช้ชีวิตอย่างไร	 เราจะก�าหนดชีวิตเราอย่างไร	 ไม่ให้หลงไปในทางที่ผิด	 จะปฏิบัติตน
อย่างไรไม่ให้เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมและจะท�าประโยชน์ให้สังคมได้	 ดิฉันคิดว่าในเมื่อ
ดิฉันมีความรู้เกี่ยวกับดนตรีติดตัวมา	 และน่าจะท�าอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและ 
คนรอบข้างได้บ้าง	 ควรเริ่มท่ีจะบอกเล่าสิ่งดีๆ	 ความรู้ที่มีให้กับผู้อื่น	 ดิฉันจึงสมัครเข้า 
วงดนตรี	 และได้รับโอกาสดีๆ	 ให้เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรี	 ได้รับมอบหมายให้ถ่ายทอด
ความรู้ทางดนตรีให้แก่เพื่อนๆ	 ดิฉันเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นว่าพื้นที่หลังก�าแพงแห่งนี้ยังมี
คนเห็นคุณค่า	ถึงเวลาที่เราจะกลับมาให้โอกาสตัวเองอีกครั้ง
	 เมื่อมีโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	ดิฉันจึงไป
สมัครเข้าอบรม	 ตลอดระยะเวลาการอบรมท�าให้ดิฉันเข้าใจถึงพระปณิธานของทูลกระหม่อม	
รวมถึงการด�าเนินงานของโครงการฯ	 ท้ัง	 3ก	 และ	 3ย	 	 ภายใต้ค�าขวัญที่ว่า	 “เป็นหนึ่ง 
โดยไม่พึ่งยาเสพติด”	 ภายหลังการอบรมดิฉันได้โอกาสที่ดีอีกครั้ง	 โดยการได้รับเลือกจาก 
ผู ้เข้าอบรมและสมาชิกชมรมฯ	 ให้ดิฉันเป็นประธานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ของทัณฑสถานหญิงชลบุรี	 นั่นหมายถึงดิฉันมีพื้นที่ที่ได ้แสดงศักยภาพของตนเอง	 
เราได้น้อมน�าโครงการมาปรับใช้กับชีวิตประจ�าวันให้แก่สมาชิกชมรมฯ	 มีการด�าเนินงาน	
ได้แก่	 การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	 มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่สมาชิกทุกคนไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับ 
ยาเสพติด	 รวมท้ังการพัฒนาทักษะของชีวิตและเครือข่ายป้องกันและช่วยเหลือให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ให้แก่สมาชิก	 สร้างกระแสท่ีดีต่อ 
การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 นอกจากนี้เรายังจัดท�าโครงการยืดอก	
OPEN	 HEART	 “ใครติดยายกมือขึ้น”	 ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างชมรมฯ	 
กับศูนย์ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ทัณฑสถานหญิงชลบุรี	 โดยด�าเนินกิจกรรมช่วยเหลือสมาชิก	
และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันช่วยเหลือสมาชิกในด้านฟื้นฟูพัฒนาจิตใจของสมาชิก 
ให้เข้มแข็ง	 สามารถเลิกยาเสพติดและแก้ไขปัญหาให้ตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	
เป็นการสร้างต้นแบบที่ดีให้กับสมาชิกชมรมฯ	ดิฉันและแกนน�าชมรมฯ	 ได้เข้าไปให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด	 เพื่อให้แนวทางในการใช้ชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด	ทักษะการปฏิเสธใช้ชีวิต
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	รู้ถึงโทษของการใช้ยาเสพติดที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต	
โดยดิฉันได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวชีวิตในทางที่ผิดจนถูกจ�ากัดอิสรภาพเป็นเวลานาน	ผลกระทบ
ทางด้านครอบครัว	และหน้าที่การงาน	ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติของตนเองและเพื่อน
ให้กลับไปเป็นคนเก่งและดี	 ของครอบครัวและสังคม	และช่วยด�าเนินงานชมรมฯ	 โดยการ
เฝ้าระวังสมาชิกกลุ่มเสี่ยงที่เคยมีประวัติการใช้สารเสพติด	โดยการใช้กิจกรรมบ�าบัดทั้งทาง
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ด้านร่างกายและจิตใจ	 และคอยติดตามสมาชิกภายหลังพ้นโทษว่าพวกเขาเหล่านั้น 
จะไม่หันกลับมาข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก	ชมรมฯ	ของเราจะท�าหน้าที่ประสานงานร่วมกับ
ศูนย์	 CARE	 ของทัณฑสถานหญิงชลบุรีเพ่ือรองรับสมาชิกที่ก�าลังจะพ้นโทษได้มีงานท�า	
กลับไปมีที่ยืนในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจในตัวเอง	 พวกเรามีหน้าที่คอยสอดส่องดูแล 
ให้ความรู้เก่ียวกับพิษภัยของยาเสพติด	 ตอบสนองความต้องการของสมาชิกไปในทาง 
ที่ถูกต้อง	 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด	 ดึงศักยภาพ	 
ความสามารถของสมาชิกออกมา	และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	หลังจากที่ดิฉัน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการฯ	ดิฉันมีความภาคภูมิใจว่าทั้งเพื่อนๆ	สมาชิกทุกคนที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในเกณฑ์ท่ีดีมาก	 สมาชิกมีแนวคิด	 มีทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้น	
เพื่อนๆ	 สมาชิกสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่จ�ากัดอิสรภาพได้อย่างเข้มแข็ง
และดิฉันได้รับโอกาสดีอีกครั้งโดยการเป็นตัวแทนของทัณฑสถานหญิงชลบุรี	 เข้าร่วม 
ทีมประกวดการน�าเสนอผลการด�าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี	 ประเภทดีเด่น	 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	 ประจ�าปี	 พ.ศ.2563	 และได้เข้าสู่รอบระดับประเทศ	 
ถึงแม้ดิฉันจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ	 เป็นเพียงเบื้องหลังของการประกวด	 แต่ดิฉันก็มี 
ความภาคภูมิใจในตัวเองว่า	 ดิฉันก็สามารถท�าส่ิงที่เกิดประโยชน์ให้แก่ตัวเองและส่วนรวมได	้
ดิฉันสามารถมีเรื่องเล่าดีๆ	 ให้พ่อและแม่ได้ฟัง	 ให้ท่านท้ังสองได้ภูมิใจว่าลูกสาวที่เคย 
ก้าวพลาดจนหมดอนาคต	 มาวันนี้ลูกสาวของท่านก�าลังท�าสิ่งดีๆ	 ให้พ่อและแม่ภูมิใจ 
อีกครั้ง	 รอยยิ้มของพ่อและแม่คือก�าลังใจส�าคัญของดิฉัน	 สายตาที่ท่านทั้งสองมองมาคือ
สายตาผู้ให้ก�าเนิดที่ไม่เคยทอดทิ้งลูก	 ไม่ว่าลูกจะท�าผิดพลาดขนาดไหน	 โอกาสของพ่อ 
และแม่ที่มีให้ลูกนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าโอกาสใด	แต่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	
	 การท่ีเราได้มองย้อนกลับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้นั้น 
ไม่ได้หมายความว่า	 เรากลายเป็นคนท่ีล้มและไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้ใหม่	 ไม่ได้หมาย 
ความว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเอง	 หากเราต้องการที่จะขอโอกาสจากสังคม	 สิ่งแรกที่เรา 
ทุกคนควรท�านั่นคือ	 การให้โอกาสตัวเองก่อน	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
เป็นโครงการที่ช่วยจัดการความคิดของดิฉันออกมาได้อย่างมีระบบมากข้ึน	 ท�าให้ดิฉันได้รู้
แล้วว่า	 ชีวิตหลังก�าแพงของดิฉันกับโทษ	 18	 ปีที่เหลือต่อไป	 มันไม่ได้ท�าให้ชีวิตหมด 
ความหมายเลย	 เพราะดิฉันยังมีคุณค่าในตัวเอง	 นั่นเป็นเพระโครงการดีๆ	 อย่าง	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ที่ทรงก่อตั้ง
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มากว่า	18	ปี	ย่างก้าวสู่ทศวรรษที่	2	นั้น	มีความหมายกับชีวิตต่างขั้วของดิฉันมาก	18	ปี 
ที่เหลืออยู่	 และ	 18	 ที่ยังด�าเนินต่อไปอย่างมั่นคง	 หนึ่งตัวเลข	 (18)	 สองความหมาย	 
แต่สุดท้ายที่พวกเรามีนั่นคือ	 หัวใจเดียวกัน	 คือรักในความเป็น	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 
รักในอุดมการณ์ที่จะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	และรักในทูลกระหม่อมฯ	ที่ทรงประทาน
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ข้ึนมาเปรียบเสมือนแสงส่องทางในวันที่ชีวิตดิฉัน 
รู้สึกมืดมน	 ไม่รู้จะหาทางออกให้กับตนเองอย่างไร	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ช่วยจุดประกายความฝัน	 และความหวังว่า	 ดิฉันและสมาชิกชมรมฯ	 ทุกคน	 พร้อมแล้ว 
ที่จะกลับออกไป	“เป็นคนดีของสังคม”	ถึงแม้ในวันนี้อิสรภาพของดิฉันยังไม่ถูกปลดปล่อย	
แต่ดิฉันก็ยังมีจุดมุ ่งมั่นท่ีจะด�าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ	 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 
เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี	 ในการ 
ขับเคลื่อนชมรมฯ	ให้คงอยู่ต่อไป	เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ให้แก่ตนเอง	 และคนรอบข้าง	 รอวันท่ีมีอิสรภาพไปสู่โลกภายนอก	 และเมื่อถึงวันนั้นดิฉัน 
จะน�าเรื่องราวดีๆ	“18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE”	และ	“18	ปี	ต่างขั้ว	หัวใจเดียวกัน”	นี้	
ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลภายนอก	และเยาวชนอีกครั้ง	จะน�าโอกาสที่ได้รับไปต่อยอดให้โลก
ข้างนอกได้รู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดว่ามหันตภัยนี้เลวร้ายเพียงใด	 ดิฉันพร้อม 
ที่จะน�าเรื่องราวดิฉันเป็นอุทาหรณ์	 ดิฉันพร้อมท่ีจะน�าความรู้ที่มีเกี่ยวโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ความรู้ที่เกี่ยวกับดนตรี	ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ
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ผู้เขียน
นางสาวหนึ่งฤทัย วารีไทยสงค์

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

	 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ร้ายแรงหลักๆ	 ของประเทศเรามาโดยตลอดและ 
ยังมีผลกระทบไปถึงปัจจัยอ่ืนๆ	 อีกมากมายของกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้ยาเสพติด	 ตั้งท้องก่อนวัย	
ติดโรค	 มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	 ซึ่งปัญหาอย่างนี้ยังมีอยู่อีกมากมาย	 ถึงแม้หลาย 
หน่วยงานต่างๆ	จะพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อหวังให้เด็กและเยาวชนหลุดพ้นจากภาวะเสี่ยง
ต่อการใช้และติดยาเสพติดและให้ตระหนักรู้เท่าทันถึงโรคภัย	 และพิษภัยของยาเสพติด
อย่างจริงจัง	 เพราะหากมองถึงความก้าวหน้าของประเทศชาติ	 สิ่งส�าคัญที่ต้องบอกว่า 
เป็น	 “หัวใจ”	 หลักก็คือ	 การพัฒนาเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและเติบโต 
เป็นผู ้ใหญ่ท่ีดีในวันข้างหน้าอันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของ 
ประเทศที่มั่นคงท่ีจะก้าวไปสู่การพัฒนาศักยภาพ	 เพื่อจะได้เรียนรู้	 และเข้าใจถึงข้อดี 
ข้อเสียของการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด	 จะได้ป้องกันและช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	 
TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ดิฉันเป็นอีกคนหนึ่ง	ที่กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	เป็นผู้ต้องขังนักโทษเด็ดขาด	
ที่ได้ก้าวพลาดหลง	 ลอง	 กับยาเสพติดจนต้องเข้ามาอยู่ภายในทัณฑสถานหญิงและใช้ชีวิต
ภายใต้หลังก�าแพงเหลี่ยมจนได้มารู้จักและเข้าร่วมโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ซึ่งทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็น
องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
เป็นโครงการท่ีจะสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้พวกเรา	 และกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ก่อตั้งเมื่อ	วันที่	15	กรกฎาคม	2545	นับเป็นเวลา	18	ปีในการด�าเนินงาน	และ	18	ปีในการ
ท�าคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ	 ซึ่งพวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ตามที่โครงการ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ชมรมฯ	 และศูนย์เพื่อนใจฯ	 ของเราได้จัดไว้ให้ตามค�าขวัญของ
โครงการที่ว่า	 “เป็นหนึ่ง	 โดยไม่พึ่งยาเสพติด”	 ซ่ึงมีกิจกรรมหลากหลายให้พวกเราได้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และก็เลือกตามความสนใจ	 ความถนัด	 อาทิเช่น	 จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพแกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	กิจกรรมแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์	ฝึกทักษะให้มีสต ิ
“คิดให้เป็น	 ใครเห็นต้องท�าได้”	กิจกรรมดนตรีเที่ยงวันหรรษา	กับกลุ่มคนรักดนตรี	กิจกรรม
หนอนหนังสือที่มีหลากหลายรวมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาในยามที่เรามีปัญหา	 เป็นทุกข	์ 
จากความกดดันต่างๆ	รอบตัวปัญหาชีวิตในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน	คิดถึงบ้าน	คิดถึงครอบครัว 
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ความเป็นห่วงและรู้สึกผิด	ชมรมฯ	และศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	จึงเป็นที่ที่ให้
พวกเราได้มีโอกาสระบาย	และแสดงออกในทางที่ถูกต้อง	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ก็เข้าถึงง่ายมีเป้าหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจนให้กับพวกเรา	
เด็ก	เยาวชน	และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ	ที่ส�าคัญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนา
พรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	NUMBER	ONE	ทรงเป็นองค์ประธานโครงการ
ศูนย์รวมและสามารถเข้าใจถึงจิตใจทุกคนเพราะพระประสงค์ของพระองค์	 คือการมุ่งเน้น
การรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมาย	 คือวัยรุ่นและเยาวชน	 ซึ่งวัยนี้เป็นวัยที่เสี่ยงที่อาจจะเดินเข้าไป
ในทางที่ผิด	ทางชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ทัณฑสถานหญิงของเราได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้แก่ผู้ต้องขังทุกคน
	 ทางชมรมฯ	ของเราจัดตั้งขึ้นศึกษาพัฒนาดูงาน	6	ปี	จัดท�าอย่างเป็นทางการเป็น
เวลา	 2	 ปี	 และเป็นตัวแทนระดับภาคประกวด	 PRESENT	 ประเภทชมรมฯ	 ในเรือนจ�า/
ทัณฑสถาน	เข้าสู่รอบระดับประเทศ	ชมรมฯ	ของเรายังได้จัดโครงการ	“ใครติดยายกมือขึ้น” 
ในสโลแกนยืดอก	OPEN	HEART	 และได้เดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดได้เห็นว่า
ตลอดการด�าเนินงานของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ได้มอบสิ่งต่างๆ	 มากมาย 
ให้กับพวกเราและประเทศชาติ	 สร้างคน	 สร้างชาติ	 ผลิตเยาวชน	 ให้เป็นคนเก่งและด	ี 
ดิฉันหน่ึงในอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ	 รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการ	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ได้ท�างานได้ท�ากิจกรรมต่างๆ	 ถวายแด่องค์ประธานโครงการฯ	 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและรอบตัวและเป็นผลให้ตนเองมีการพัฒนาทางด้านจิตใจท่ีดีขึ้น	
ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่เป็นดั่งบ้านหลังที่	 2	 ที่ให้ 
ความอบอุ่น	 พี่ๆ	 ในชมรมก็เก่งและดีคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ	 เวลาท่ีมีความทุกข์ใจ	 
เป็นเสมือนญาติพี่น้องอีกคนหนึ่ง	 พวกเราเพียงก้าวพลาดและต้องการจุดยืนในสังคม	
ต้องการให้สังคมยอมรับ	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	สามารถตอบโจทย์ด้วยตัวเลือก
ทางไหน	 จึงจะมีผลดีต่อตนเองและผู ้อื่น	 การท่ีดิฉันเลือกทางเดินตามทาง	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	ท�าให้พวกเราได้เจอสิ่งใหม่ๆ	กล้าท�า	กล้าแสดงออก	ได้ท�าในสิ่งที่ไม่คิดว่า
จะกล้าท�าซึ่งมันท�าให้เกิดประโยชน์ต่อโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นโครงการ 
ที่เปิดโอกาสให้แก่สถานศึกษา	 ชุมชน	 สถานประกอบการ	 ตลอดจนกลุ่มเปราะบาง 
ในกระบวนการยุติธรรม	 ได้แก่	 เด็กในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 ผู้ต้องขังใน 
เรือนจ�าทัณฑสถาน	ผู้ถูกคุมประพฤติ	รวมทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม	มีความรู้	ความเข้าใจ	
และตระหนักการท่ีจะเอาชนะปัญหายาเสพติด	 การแก้ปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าท่ีของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง	 แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจเป็นพลัง
ของแผ่นดิน	 ที่จะต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอีกต่อไป	 จากการด�าเนินโครงการตั้งแต่ปี	 2545	
จนถึงวันนี้กว่า	18	ปี	กระแสของความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเผยแพร่ในกลุ่มเยาวชน
อย่างมากมายจากการติดตามประเมินผลโครงการที่ผ่านมาว่า	การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ช่วยส่งเสริมสมาชิกให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง	มีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจที่เข้มแข็งมากข้ึน	 นอกจากนี้แกนน�า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของเรายังมี
คุณลักษณะและทักษะการเป็นผู้น�ามีทัศนคติที่ดี	มีความเป็นผู้น�าสามารถแก้ปัญหาได้ดี	และ
มีจิตอาสา	 ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า	 กิจกรรมในโครงการไม่ได้ส่งผลเฉพาะด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเดียวแต่ได้ช่วยปรับและเปล่ียนพฤติกรรมด้วย	 และสร้าง
พัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน	ที่จะเติบโตและน�าไปสู่ความรับผิดชอบต่อตนเอง	ครอบครัว	ชุมชน	
และประเทศชาติอีกด้วยเมื่อก้าวพ้นออกไป	 ด้วยความมุ่งมั่น	 ที่ผ่านมาพบว่าเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการพัฒนา 
ตามแนวทางโครงการฯ	ทุกคนล้วนมีพัฒนาการที่เด่นชัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
TO	BE	NUMBER	ONE	ของเราอีกด้วย	โดยเฉพาะความคิดที่มีต่อผู้อื่น	การช่วยเหลือผู้อื่น	
และรู้จักการวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม	นอกจากนี้พวกเรายังได้อุทิศตน 
เป็นก�าลังส�าคัญของโครงการฯ	 ร่วมด�าเนินกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ให้เป็นแบบอย่าง
ให้แก่เพื่อนผู้ก้าวพลาดในทัณฑสถานของเรา	ก่อให้เกิดกระแสเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	
อย่างกว้างขวาง	 เพื่อสนองต่อพระด�าริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในการท่ีจะปลุกพลัง
สร้างกระแสความต้องการของเยาวชน	ที่จะเป็นคนก่ง	คนดี	มีคุณภาพของสังคม	ประเทศชาติ
ตลอดไป
	 ดิฉันจึงพร้อมท่ีจะก้าวไปข้างหน้ากับโครงการฯ	 เพื่อจะได้สร้างตนเอง	 พัฒนา
เครือข่ายของชมรม	 ได้ออกไปสู่สังคมที่ยั่งยืนและพาเยาวชนของเราให้พ้นจากยาเสพติด	
และอีกหลายปัจจัยที่ท�าให้เราเข้าไปหลง	ลอง	เกี่ยวกับยาเสพติด	ให้รู้ถึงโทษทัณฑ์ที่เป็นภัย
ของยาเสพติดให้เท่าทันกับการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ถูกต้องตามหลักสังคมของเรา	และ
ประเทศของเราจะมีคนก่งและดี	ที่พร้อมเดินหน้า	ก้าวไปพร้อมกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	
โครงการดีๆ	 เพื่อจะได้ตอบแทนพระองค์และประเทศชาติของเราต่อไป	 ดิฉันจะขอตั้งใจ	
เพื่อโครงการฯ	 เพื่อประเทศชาติ	 สังคมท่ีจะเป็นคนเก่งและดี	 คืนสู่สังคมและครอบครัว	
และจะเป็นตัวอย่างให้เยาวชน	 และเด็กห่างไกลยาเสพติด	 ที่ไม่ได้ท�าร้ายแค่เรา	 แต่ยัง
ท�าร้ายครอบครัว	 สังคม	 และประเทศชาติ	 ให้เสื่อมโทรมลงเพราะพิษภัยของยาเสพติด	 
เราทุกคนจะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศชาติของเราให้ก้าวหน้า	 ให้ห่างไกลยาเสพติด	 
เพื่อการพัฒนาท่ีดีขึ้น	 เป็นผลผลิตที่สมบูรณ์และเจริญงอกงาม	 ที่สวยงามต่อไปเพราะเรา
ทุกคนคือ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	
	 ส�าหรับดิฉันแล้วการท่ีได้มารู้จัก	 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งท่ีประสบความส�าเร็จอย่างมาก	 เพราะสามารถช่วยแก้ไข
และป้องกัน	 ความอยากรู้อยากลองของวัยรุ่น	 และเยาวชนให้หันมาสนใจที่จะท�าสิ่งดีๆ	 
ร่วมกันให้เกิดประโยชน์ข้ึน	 แล้วโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ยังเป็นโครงการ 
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ที่เข้าใจพวกเรา	 รับในสิ่งท่ีพวกเราเป็น	 และยังให้โอกาสเปิดโลกข้างในให้กับพวกเรา	 
เพื่อที่พวกเราจะได้เรียนรู้ที่จะไม่กลับมากระท�าผิดซ�้า	 	 ท�าให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเอง	
เพื่อจะมุ่งเน้นศักยภาพของเราเอง	 และขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าอย่างถูกต้อง	 เป็นคนเก่ง
และดี	TO	BE	NUMBER	ONE	ขอบคุณส�าหรับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่เต็มไป
ด้วยความสุข	 เสียงหัวเราะ	 มิตรภาพ	 พวกเราเติบโตมาด้วยกันในวาระครบรอบ	 18	 ปี	 
TO	BE	NUMBER	ONE	 เป็น	18	ปีแห่งความภาคภูมิใจ	ความส�าเร็จที่พวกเราช่วยกันท�า	
เพื่อปรับเปลี่ยนปัญหาที่ร้ายๆ	 ให้เป็นดังโลกท่ีสดใสอีกคร้ัง	 ไม่ใช่แค่สร้างคนสร้างชาติ	 
แต่ยังสร้างผลผลิตชั้นดีแก่ประเทศชาติ	 ฉันคิดว่าผลผลิตเหล่าน้ีเมื่อออกมาแล้วจะเติบโต	
และจะช่วยประเทศชาติได้อย่างแน่นอน	 และทุกคนต่างส�านึกในพระกรุณาธิคุณ 
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จึงเป็นส่วนร่วมกับ 
การขับเคลื่อนของพวกเราทัณฑสถานหญิง	 น�าไปสู่เป้าหมายอันสูงสุด	 ไม่ใช่แค่เก่งและดี 
แต่ต้องเป็นหนึ่งในทุกๆ	ด้าน	เพื่อชมรมของเราจะได้น�าไปสู่ระดับประเทศ	และการยอมรับ
ของสังคม	เพราะว่าพวกเราคือ	TO	BE	NUMBER	ONE	
		 “ฉันเคยพลาดพลั้งและท�าผิดไป	ท�าใครเสียใจแล้วกี่หน	ชีวิตที่จมอยู่กับฝันร้ายมัน
ก็คือชีวิตของฉัน	 ท่ีพังไปยาเสพติดกับคุกคามทางสังคม	 ฉันล้มกลายเป็นคนที่หวาดกลัว	
บนปลายทางที่ดูมืดมัวท�าให้ตัวฉันต้องเผชิญกับสิ่งใด	 และวันนี้มีแสง	 แสงหนึ่งท�าให้ฉัน 
มีความหวังขึ้นมาใหม่	เป็นชมรมที่สร้างพื้นที่	 เอาไว้ให้กับคน	เก่งและดีที่มีพลังท�าให้ฉันได้
เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็คือชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ท่ีสร้าง
ความทรงจ�าและการกระท�า	 วันน้ีฉันได้เข้าใจความหมายของชีวิตที่เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา
เสพติดด้วยสองมือและหัวใจของฉันท่ีไม่ยอมแพ้	 ไม่ว่าจะเกิดอะไรกิจกรรมดีๆ	 เริ่มต้น	 
ที่เรียกว่าพรแสวง	คิดดี	ท�าดี	พูดดีมันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นตั้งใจจะมี	ขอให้ทุกๆ	คนท�าตาม
ความฝันในสิ่งที่ใจเรานั้นต้องการจุดหมายปลายทางของใครจะเป็นยังไงอยู่ท่ีตัวเราทุกคน
เลือกเอง....”
	 น่ีคือบทเพลงท่ีชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ทัณฑสถานหญิงชลบุรีของดิฉัน 
มีสมาชิกร่วมกันแต่งขึ้น	 เพื่อเป็นก�าลังใจที่พวกเราได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ทุกครั้งที่กลุ่มคนรักดนตรีร้องเพลง	 เล่นเพลงนี้ท�าให้ดิฉันและ
เพื่อนๆ	 อีกหลายคน	 ได้ฟังมีก�าลังใจ	 เพราะยาเสพติดท�าลายพวกเรามามากแล้ว	 ในเมื่อ 
วันนี้เรามีโอกาส	 จะมีพื้นที่สร้างกิจกรรมดีๆ	 เราสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองไม่ใช่แค ่
ตัวเราเอง	 คนรอบข้างของเราต่างก็ภาคภูมิใจท่ีชมรม	 สามารถเปลี่ยนพวกเราทุกคนได้ 
ทุกอย่างทุกการกระท�าจะไม่สูญเปล่า	 ถ้าเราตั้งใจช่วยการส่งเสริมถ่ายทอดและสานต่อ	
ดิฉันไม่รู้ว่าจะขอบคุณโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 อย่างไรส�าหรับส่ิงที่ดิฉันได้รับ 
แต่ดิฉันอยากให้	TO	BE	NUMBER	ONE	อยู่เป็นคุณค่าที่คู่ควรกับเรา	
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ผู้เขียน
นายอนุรักษ ์ สอนงาม

ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE 
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา 

	 สวัสดีครับ	กระผมนายอนุรักษ์	สอนงาม	ประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	 เขต	 3	 จังหวัดนครราชสีมา	 รุ่นที่	 6	 หลายท่านคงจะ
สงสัยว่าศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนคืออะไร	 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	 
เขต	3	จังหวัดนครราชสีมา	มีภารกิจในการควบคุม	ดูแล	บ�าบัด	แก้ไข	ฟื้นฟู	ป้องกัน	พัฒนา
พฤตินิสัย	 และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่ง	 ให้รับการฝึก 
และอบรม	 เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับตนเป็นคนดีและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง	
ปกติสุข	 โดยค�านึงถึงความเท่าเทียมกัน	 และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 ซ่ึงการด�าเนินการ 
ตามภารกิจดังกล่าว	 จ�าเป็นต้องให้การดูแลเด็กและเยาวชนให้ครบทุกด้าน	 ได้แก	่ 
ด้านสุขภาพกาย	สุขภาพจิต	ทักษะชีวิต	ด้านการศึกษา	ทั้งสายสามัญ	วิชาชีพ	เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนแต่ละคนได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างเหมาะสม	 ตามสภาพปัญหา	 
และปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกัน	 ซึ่งแน่นอนว่าเยาวชนของเราส่วนใหญ่ล้วนมาด้วยคด ี
ยาเสพติด	ถึงจะเป็นคดีอื่นๆ	ก็เคยมีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถึง	90	เปอร์เซ็นต์	เยาวชน
จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่	 ท�างานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดขณะฝึกอบรม	 จึงเกิดเป็นชมรม	 
TO	 BE	NUMBER	ONE	 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	 เขต	 3	 จังหวัดนครราชสีมา	
ตั้งแต่ปี	 2555	 ถึงปัจจุบัน	 2563	 เป็นระยะเวลา	 8	 ปี	 เรายังได้รับการสนับสนุนจาก 
ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกฯ	 ส่งผลให้การท�างานของชมรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 และชมรม
ของเรา	ยังท�างานตามวิสัยทัศน์ที่ว่า	
 “สร้างเครือข่าย พัฒนาทักษะชีวิต มีจิตอาสา แก้ปัญหายาเสพติด เพื่อคืนเด็กดี
สู่สังคม”
 โดยชมรมของเรา	 ได้น้อมน�าพระปณิธานของ	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี	มาด�าเนินงานภายใต้สื่อสัญลักษณ์	TO	BE	NUMBER	ONE	โดยหวังให้
เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ	
 “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
 การท่ีจะเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 ส�าหรับคนที่เคยเสพยาเสพติดมาก่อนนั้น	 
ดูจะเป็นเรื่องยากและท้าทายเป็นที่สุด	ที่ส�าคัญคือ	จิตใจต้องเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด
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ให้ได้	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จึงมีส่วนส�าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจให้แก่เด็ก
และเยาวชน	
	 กระผมเกิดในครอบครัวที่ยากจน	 พ่อและแม่แยกทางกัน	 ต้ังแต่กระผมยังเด็ก	
และกระผมก็อยู่ในความดูแลของพ่อตั้งแต่นั้นมา	 ครอบครัวของเราใช้ชีวิตกันอย่างยาก
ล�าบาก	 เมื่อกระผมเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นพอที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้	 พ่อก็ต้องไปท�างานหารายได ้
ที่ต่างจังหวัด	 กระผมจึงต้องอาศัยอยู่กับป้าตั้งแต่นั้นมา	 ช่วงนั้นกระผมใช้ชีวิตอย่างอิสระ	 
มีความสุขที่สุดเวลาได้ใช้ชีวิตกับเพ่ือน	 และสุดท้ายชีวิตผมก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นเมื่อ
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	กระผมเสพยาเสพติดอย่างหนัก	จนกลายเป็นเด็กเกเร	ไม่กลับบ้าน
มั่วสุมรวมกลุ่ม	 และต้องออกจากโรงเรียน	 จนสุดท้ายกระผมพลาดถูกต�ารวจจับด�าเนินคด	ี
และถูกศาลเยาวชนและครอบครัวส่งเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ณ	 ศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน	 เขต	 3	 จังหวัดนครราชสีมา	 ความผิดในครั้งนี้ท�าให้กระผมได้รู้ว่า	พ่อคือ
บุคคลที่รักเราอย่างแท้จริง	พ่อพูดกับผมด้วยน�้าเสียงที่เหนื่อยล้าและเสียใจว่า	
 “พ่อไม่มีปัญญาจะช่วยเหลือลูก ขอให้ลูกสู้และแก้ไขสิ่งผิดด้วยตัวเอง”
	 ค�าพูดของพ่อในวันนั้นท�าให้กระผมตอบกับตัวเองได้อย่างชัดเจนเลยว่า	 กระผม
ไม่มีเวลาเสียใจ	 และไม่มีเวลามาโทษตัวเองอีกต่อไป	 จึงตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
อย่างเต็มที่	 ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จึงเป็นบททดสอบส�าคัญส�าหรับชีวิตกระผม
ภายในรั้วศูนย์ฝึกฯ	แห่งนี้	
	 กระผมได้รับการเชิญชวนจากรุ่นพี่ให้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	
ของศูนย์ฝึกฯ	 และเข้าร่วมกับทุกกิจกรรมของชมรม	 จนได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน 
ให้ได้รับคัดเลือกเป็นประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของศูนย์ฝึกฯ	รุ่นที่	6	บทบาท
ในครั้งน้ีท้าทายชีวิตกระผมเป็นที่สุด	 และยิ่งท้าท้ายมากข้ึนเมื่อกระผมได้รับคัดเลือก 
ให้เป็นตัวแทนของสมาชิกในชมรมรายงานผลการด�าเนินงาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ของศูนย์ฝึกฯ	 ต่อคณะกรรมการติดตามผลการด�าเนินงาน	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ประจ�าปีงบประมาณ	2653	กระผมยังจ�าบรรยากาศวันนั้นได้เป็นอย่างดี	หลังจากที่การน�า
เสนอเสร็จสิ้นลง	 ทุกคนในห้องประชุมต่างยิ้มแย้ม	 และได้ยินเสียงปรบมือจากทุกคน 
ในห้องประชุมอย่างกึกก้อง	 จากเหตุการณ์ในคร้ังนั้นท�าให้กระผมรู้เลยว่า	 เรามีศักยภาพ 
ที่ซ่อนอยู่ภายในอีกมากมาย	 กระผมภูมิใจมากที่ได้บอกเล่าเรื่องราวดีๆ	 ของชมรมของเรา	
ที่พวกเราร่วมกันคิด	ร่วมกันท�ามาให้กับทุกคนได้รับฟังว่า
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	 การท�างานของพวกเรา	มีองค์ประกอบ	3	ก	ดังนี้	
 ก 1 กรรมการ	ได้มาจากการเลือกตั้ง	แต่งตั้ง	และอาสาเข้ามาท�างาน	ประกอบด้วย 
คณะกรรมการ	3	ชุด	ได้แก่
	 ชุดที่	1	คณะกรรมการกิตติมศักดิ์	น�าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	
	 ชุดที่	2	กรรมการที่ปรึกษา	น�าโดยผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกฯ	เขต	3
	 ชุดที่	 3	 กรรมการด�าเนินงาน	 คือเยาวชนแบบพวกเรา	 น�าโดยผม	 นายอนุรักษ์	 
สอนงาม	 ประธานชมรม	 และมีกรรมการอีก	 5	 ฝ่าย	 ได้แก่	 ฝ่ายจัดหาทุน	 ฝ่ายกิจกรรม	 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์	ฝ่ายสอดส่องดูแลและประเมินผล	
	 โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน	 เน้นการถ่ายทอดจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง	 ท่ีส�าคัญ 
มีค�าสั่งแต่งตั้งถูกต้อง	ซึ่งท่านผอ.เป็นผู้ลงนาม	กรรมการของเรามีมาแล้ว	5	รุ่น	รุ่นของเรา	
เป็นรุ่นที่	6	ซึ่งมีวาระ	2	ปี	มีการจัดประชุมทุกเดือน	เดือนละ	1	ครั้ง	และประชุมกรรมการ
ที่ปรึกษาทุก	3	เดือน	กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	
 ก 2 กองทุน กองทุนของเรามีด้วยกัน	3	ส่วนคือ	
	 1.		เงินสนับสนุนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	15.6	%	
	 2.		เงินบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งภาครัฐและเอกชน	คิดเป็น	60	%	
	 3.		การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	24.4%	จ�านวน	31,342.05	บาท	
	 ปัจจุบันเรามีเงินคงเหลือในบัญชี	31,342.05	บาท	เปิดบัญชีไว้ที่	ธนาคารกรุงไทย	
สาขาสามแยกปักธงชัย	 มีคณะกรรมการ	 และเบิกจ่าย	 2	 ใน	 3	 มีการท�าบัญชีรายรับ	 -	 
รายจ่ายไว้เป็นปัจจุบัน
 ก 3 กิจกรรม	 ชมรมของเรามีกิจกรรมที่หลากหลาย	 เหมาะสม	 และเพียงพอ 
ต่อความต้องการของสมาชิก	 โดยจัดอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ทุกเดือน	 เดือนละ	1	ครั้ง	
รวม	12	ครั้งใน	1	ปี	มีทั้ง	กีฬา	ดนตรี	จิตอาสา	ทักษะชีวิต	และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ	
โดยสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน	คิดเป็น	100	%	
	 จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสมาชิกมีความพึงพอใจ	คิดเป็น	94	%	และในการจัด
กิจกรรมต่างๆ	 จะรณรงค์ด้วยการใช้สัญลักษณ์ของชมรม	 เราติดเข็มกลัด	 พร้อมใส่เสื้อ
ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ไม่ใช่แค่พวกเรานะ	คณะกรรมการที่ปรึกษาของพวกเราก็
จะใส่เสื้อ	TO	BE	NUMBER	ONE	ร่วมกับจังหวัดทุกวันพฤหัสบดี
	 นอกจากนี้	เรายังมีโครงการที่ส�าคัญคือ	โครงการ	“ใครติดยายกมือขึ้น”	โดยเรามี
การคัดกรองผู้เข้ารับการบ�าบัด	 จากนั้นส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกเห็นคุณค่า	 และรู้สึก
ภูมิใจในตนเอง	แล้วติดตามและประเมินผลการกลับไปใช้สารเสพติดซ�้า	สมาชิกที่เข้าร่วม
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กิจกรรม	ต่างอาสาเข้ามาเป็นแกนน�า	และรู้สึกดีใจเป็นที่สุด	คือ	เยาวชนในโครงการได้ร่วม
เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 พร้อมรายงานผล 
การด�าเนินงานกิจกรรม	 “ใครติดยายกมือข้ึน”	 ณ	 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา	 
ราชวิทยาลัย	นครราชสีมา	และสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริมให้กลับไปศึกษาต่อ	
และท�างานในสถานประกอบการ	คิดเป็น	85	%	
	 ที่ขาดไม่ได้คือ	การตรวจปัสสาวะและตรวจเส้นผมเพื่อคัดกรองสารเสพติด	100	%	
ทุก	 3	 เดือน	 10	%	ทุก	 1	 เดือน	และการเป่าคาร์บอนเพื่อคัดกรองการสูบบุหรี่	 100	%	 
ทุก	 3	 วัน	 และในปีท่ีผ่านมาเราได้ตรวจเส้นผม	 เพื่อคัดกรองสารเสพติดทั้งหมด	 5	 ครั้ง	 
พบครั้งแรก	 35%	 และล่าสุดไม่พบเลยสักคน	 จากผลการด�าเนินงาน	 สมาชิกมีผล 
การประเมินพฤติกรรมที่ดีขึ้น	 ได้เลื่อนชั้นในระดับดีมาก	 และได้พิจารณาปล่อยตัวก�าหนด	
และเราก็ท�างานร่วมกับชุมชน	 วัด	 สถานสงเคราะห์	 และโรงเรียน	 จัดท�าเจลแอลกอฮอล ์
ล้างมือฆ่าเชื้อโควิด	พร้อมหน้ากากผ้า	เพื่อมอบให้กับส่วนราชการและเอกชนที่ขาดแคลน	
 “ส่งผลให้เราได้รับรางวัล หน่วยงานต้นแบบจิตอาสา”
 ตลอดจนมีผู้มาศึกษาดูงาน	คือ	ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา	สาขา
สีคิ้ว	สาขาพิมาย	และสาขาบัวใหญ่	เรามีการสรุปผลประจ�าปี	โดยส่งผลการด�าเนินงานไป
ยังกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 ภายหลังจากการด�าเนินงานแล้ว	 เรายังติดตาม
ประเมินผล	โดยจัดท�ารายงานสรุปปัญหา	อุปสรรค	และแนวทางแก้ไข	ตลอดจนการน�าไป
ใช้ประโยชน์	เพื่อน�าไปพัฒนาชมรมอย่างสม�่าเสมอทุกเดือน	
	 จากการร่วมกิจกรรมทั้งหมด	 ท�าให้ปีที่ผ่านมา	 พวกเราได้เป็นตัวแทนระดับภาค
เข้าแข่งระดับประเทศ	 พวกเรารู้สึกภูมิใจ	 และเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น	 และให้ค�ามั่น 
กับตัวเองว่า	 จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก	 ซึ่งจากการติดตามผลส�าเร็จของสมาชิกชมรม	
ภายหลังการปล่อยตัวพบว่า	 แกนน�าชมรมรุ่นที่	 4	 พี่เฟื่อง	 รับราชการทหารอยู่ท่ีกองพัน
ทหารสื่อสารที่	 21	 กรุงเทพฯ	 ประธานชมรมรุ่นที่	 5	 พี่เติ้ล	 ท�างานที่ร้านกาแฟสด	 F9	 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 และ	พี่อิง	 ผู้จัดการศูนย์เพ่ือนใจ	 ปัจจุบันเรียนจบ	 ม.6	
และท�างานเป็นเจ้าหน้าที่สโตร์น�้ามัน	ที่จังหวัดตราด
	 สุดท้ายนี้กระผมและสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน	เขต	3	จังหวัดนครราชสีมา	ขอตั้งปณิธานจะตั้งใจกลับตัวเป็นคนดี	เป็นแกนน�า
ให้แก่เยาวชน	 เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม	 สร้างประโยชน์และความดี	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน	 ตามรอยปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	องค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ตลอดไป
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ผู้เขียน
นายพงศธร อาจหาญ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา
 
		 	 “สิ่งหนึ่งที่รู้เรานั้นภูมิใจ		 ว่าตัวเราเองมีดี	ไม่แพ้ใครๆ	
	 จะไปยากอะไรถ้าตั้งใจจริง		 อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น”

	 ขณะท่ีกระผมน่ังเศร้าอยู่หลังก�าแพงสูง	 ในเช้าวันแรกของการก้าวเข้าสู่รั้วศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต	3	จังหวัดนครราชสีมา	กระผมได้ยินเสียงเพลงท่อนดังกล่าว
ดังมาแต่ไกล	พลางให้กระผมได้นึกถึงความผิดพลาดของตัวเองว่า	 คร้ังหนึ่งเคยหลงผิดคิด
ติดยาเสพติด	จนร่างกายผอมโซ	เรียนไม่จบ	เพื่อนที่ดีหนีหาย	คนในชุมชนเริ่มตั้งแง่รังเกียจ	
ไม่อยากให้ลูกหลานเขาเข้าใกล้เรา	 จนสุดท้ายกระผมต้องคดี	 ถูกศาลส่ังฝึกอบรมฯ	 
เพื่อแก้ไข	 บ�าบัด	 ฟื้นฟู	ณ	 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต	 3	 จังหวัดนครราชสีมา
เป็นเวลา	2	ปี	
	 ก่อนอ่ืนกระผมขอเล่าให้ฟังก่อนว่า	 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแห่งนี	้
ไม่ใช่โรงเรียนในฝันของใครๆ	 และเป็นสถานท่ีท่ีไม่มีเด็กและเยาวชนคนใดอยากเข้ามา	
เพราะที่นี่ใครๆ	ต่างก็พูดถึงกันว่าคือ	“คุกเด็ก”	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	ที่นี่ไม่ได้ต่างอะไร
จากโรงเรียนประจ�า	ที่มีการเรียนการสอน	การฝึกวิชาชีพ	และกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนมากมาย	 ส่วนท่ีแตกต่างและเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ	 เด็กและเยาวชน 
ที่เข้ามา	ณ	ที่แห่งนี้	ล้วนมาจากค�าสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวทั้งสิ้น	นั่นหมายความว่า	
เด็กและเยาวชนทุกคนที่อยู่ในน้ีล้วนเคยก้าวพลาดท�าผิดกฎหมาย	 และแน่นอนว่าเกือบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วนเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งสิ้น	
	 ช่วงแรกที่กระผมอยู่ในนั้น	กระผมคิดโทษตัวเองและท้อแท้เป็นที่สุด	เพราะคิดว่า
ชีวิตเราคงจบสิ้นเพียงเท่านี้	 แต่ไม่คิดเลยครับว่า	 ที่นี่กลับเป็นพื้นที่	 ที่เปิดทุกตารางนิ้ว 
ให้กระผมได้สร้างสรรค์จินตนาการของตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ	 จนวันนี้กระผมไม่รู้สึกอาย
ใครเลยที่จะต้องตอบกับทุกคนว่า	 “จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชีวิตท่ีช่ือศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน	เขต	3	จังหวัดนครราชสีมา”	สิ่งส�าคัญที่สุดที่ท�าให้กระผมมั่นใจเช่นนั้น	
เพราะ	 “โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี”	
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	 พี่เติ้ล	 ประธานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 รุ่นที่	 5	 เล่าให้สมาชิกฟังว่า	 
เมื่อปี	 2562	 ศูนย์ฝึกของเรามีโอกาสน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	 TO	 BE	NUMBER	ONE	
ระดับประเทศ	 ท่ีอิมแพ็ค	 อารีน่า	 เมืองทองธานี	 และได้ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
บรรยากาศในวันนั้นพี่เติ้ล	 ยังจ�าได้ดี	 เสียงกู่ก้องของเหล่าเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 
ดังอย่างต่อเน่ืองไปท้ังอิมแพ็คว่า	 “เรารักทูลกระหม่อม”	 เป็นเสียงท่ีเติมพลังใจให้เราฮึดสู	้
และมุ่งม่ันที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง	 และให้ค�ามั่นสัญญาต่อพระองค์ว่า	 จะกระท�าตน 
เป็นคนดี	 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 และจะน�าความรู้จาก	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง	และประเทศชาติ
	 เรื่องเล่าของพี่เติ้ลในวันนั้น	 เป็นแรงบันดาลใจให้กระผมสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และมุ่งม่ันพัฒนาตนเองในทุกๆ	 ด้าน	 กระผมมีโอกาส 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	รุ่นที่	 2	และน�าความรู ้
ที่ได้ฝึกฝนไปคิดกิจกรรมต่างๆ	 เพ่ือพัฒนาสมาชิกภายในศูนย์ฝึกและอบรมฯ	 ให้มีร่างกาย
และจิตใจที่เข้มแข็ง	 และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก	 ภายหลังจากที่โครงการ 
ดังกล่าวจบสิ้นลง	 บทบาทของกระผมในฐานะของแกนน�า	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ก็เร่ิมต้นขึ้น	 พวกเราได้มีโอกาสจัดกิจกรรมให้กับสมาชิกหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 กีฬา	
ศิลปะ	ดนตรี	และทักษะทางวิชาการ	เป็นต้น	การเป็นผู้จัดกิจกรรมต่างๆ	เหล่านั้น	ท�าให้
กระผมเชื่อมั่นและมั่นใจ	 เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของตัวเองมากขึ้น	 และที่ส�าคัญท�าให้
กระผมรู้สึกภูมิใจตัวเองว่า	 “เราได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้โอกาส”	 เช่นเดียวกันกระผมต้อง
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบโอกาสการเป็นสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ให้กระผมได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถจากการฝึกฝนตนเองมาพัฒนาเพื่อนๆ	ต่อไป	
	 วันนี้กระผมได้รับมอบหมายจากเพื่อนๆ	 ให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์เพื่อนใจ	 
ภายใต้แนวคิด	 “ปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	 พัฒนา	 EQ”	 ผมได้เข้ารับการฝึกทักษะ 
การให้ค�าปรึกษาจากรุ ่นพี่ที่เคยเข้ารับการอบรมโครงการเพ่ือนท่ีปรึกษา	 (Youth	 
Counselor	 :	 YC)	 โดยศูนย์เพื่อนใจของเราจะมีอาสาสมัครประจ�าศูนย์	 เป็นผู้ให้บริการ 
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์	ถึง	วันศุกร์	เวลา	12.00	-	13.00	น.	และเวลา	15.00	-	16.30	น.	
เพื่อนๆ	 ที่มาขอรับค�าปรึกษาส่วนใหญ่มีปัญหา	 เรื่องการปรับตัว	 เครียด	 คิดถึงบ้าน	 
และการเรียนตามล�าดับ	ผู้ให้ค�าปรึกษาทุกคนเชื่อว่า
  “แค่ได้รับฟัง และฟังด้วยหัวใจก็ถือเป็นการเยียวยาแล้ว”
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	 จากการประเมินความพึงพอใจ	พบว่า	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ศูนย์เพื่อนใจฯ	 ของเรามากถึง	 90	 เปอร์เซ็นต์	 กระผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับฟัง 
และหาทางช่วยเพื่อนๆ	แก้ปัญหา	ได้เห็นรอยยิ้ม	และความรู้สึกสบายใจหลังจากที่เพื่อนๆ	 
มาใช้บริการศูนย์เพื่อนใจ	ท�าให้กระผมมีแรงฮึดสู้	และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ	อีกต่อไป	
	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้กระผมรู้สึกและสัมผัสได้แม้ไม่ต้องใกล้ชิด	 จากพระกรุณาธิคุณ 
ขององค์ประธานโครงการฯ	 ที่พระองค์ทรงสละเวลาส่วนพระองค์ลงมาเหน็ดเหน่ือย 
กับกิจกรรมต่างๆ	 ให้แก่สมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ทั่วประเทศ	 กระผมซาบซึ้ง 
ในพระกรุณาธิคุณ	ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ทรงคิดค้น
และหาวิธีช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด	 กระผมเช่ือม่ันว่าสมาชิกทุกคน
จะมุ่งมั่นท�างานเพื่อพระองค์ท่านต่อไป	และขอให้ค�ามั่นสัญญาว่า
		 “กระผมจะน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	และถ่ายทอดให้กับผู้อื่น	จะปฏิบัติตนเป็นทูตแห่งความเก่ง
และดี	 ด้วยความเข้มแข็ง	 และจะสืบสานพระปณิธานของพระองค์	 จะร่วมขยายเครือข่าย
เยาวชนให้มีค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดไป”
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รางวัลชมเชย
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทแกนน�สมาชิก TO BE NUMBER ONE
 และประชาชนทั่วไป

นางสาวอัมฤทธิ์ตา สมใจ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7

จังหวัดเชียงใหม่
	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		เหรอ?	ใครจะคิดว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต 
ผู้หญิงคนหนึ่งได้จริง	 หลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่โครงการธรรมดาไม่สามารถเปลี่ยน
อะไรได้จริงหรอก	 แต่ส�าหรับฉันโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต 
ของฉันไปแล้ว
	 ในชีวิตของฉัน	 ฉันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินหลงทาง	 ฉันใช้ชีวิตแบบเสเพลไม่รู้จัก
คุณค่าของตัวเอง	 เที่ยวกลางคืน	 ดื่มสุรา	 เสพยาบ้า	 ฉันหลับตอนเช้า	 ต่ืนตอนกลางคืน	 
(จะว่าเป็นนกฮูกก็ได้ค่ะ)	ใช้ชีวิตเรื่อยมาจนฉันอายุ	18	ปี	และสิ่งที่ฉันท�าลงไปนั้นมันก�าลัง 
ย้อนกลับมาหาฉัน	 ฉันโดนต�ารวจจับในข้อหาหนึ่งซ่ึงท�าให้คนรอบข้างและเพ่ือนเดือดร้อน	
ศาลตัดสินให้ฉัน	 9	คดี	 12	ปี	 อย่างแรกที่ฉันเห็นในห้องศาล	คือน�้าตาของแม่ไหลออกมา	
ท�าให้ฉันรู้สึกผิดกับตัวเองและครอบครัว	 ครอบครัวของฉันมีปัญหาท�าให้ฉันต้องย้ายไปอยู่
กับป้าตั้งแต่เด็ก	นี่แหละค่ะ	สาเหตุที่ท�าให้ฉันคิดว่าแม่ทิ้งฉันและแม่ไม่เคยรักฉัน	ถ้าแม่รักฉัน
แม่คงไม่ทิ้งฉันไว้กับป้า	
	 ณ	 ศูนย์ฝึกฯ	 เขต	 7	 จ.เชียงใหม่	 ฉันได้ก้าวเข้ามาที่นี่ในปีพ.ศ.	 2560	 ฉันไม่รู้ว่า 
จะเริ่มท�าอะไรก่อน	 ทุกอย่างมันเป็นความกลัว	 ฉันอยู่แบบเงียบๆ	 และท�าให้ฉันฉุกคิดว่า 
ฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไร	 ฉันโดนตัดสินมานานกว่าคนอื่น	 ฉันเคยคิดฆ่าตัวตายมาคร้ังหนึ่ง 
แต่ภาพที่มันลอยข้ึนคือภาพของลูกสาวของฉัน	 ท�าให้ฉันหยุดในสิ่งที่ท�าอยู่นั้นและฉันอยู่
ศูนย์ฝึกฯ	 เขต	 7	 ได้มาสักระยะ	 ครูท่านหนึ่งบอกกับฉันว่าลองสมัครเป็นแกนน�า	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	ดูสิ	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยมีองค์ประธานโครงการคือ	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	 วันหนึ่งมีพี่ๆ	 เขาไปแข่งขัน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ฉันก็ได้แต่คอย 
ช่วยอยู่ด้านหลังเพราะความอาย	ความไม่กล้า	 ฉันกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองว่าท�าไมเรา
ไม่เอาสิ่งที่เราผิดพลาดมาแก้ไขในสิ่งท่ีถูก	 ให้คิดในแง่บวกว่าในตอนที่ฉันทุกข์มันก็มีดี
หลายอย่าง	 และฉันก็นึกค�าท่ีครูสอนได้ว่า	 “พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส”	 ฉันรอสมัครลง	 
TO	BE	NUMBER	ONE	อีกปีหนึ่ง	และฉันก็เป็นคนที่พี่เลือกฉันเป็นคนพรีเซนต์	ชมรมท�าให้
ฉันได้พัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอารมณ์	 นิสัย	 และการคิดวางแผน	 ท�าให้ฉันได ้
กล้าแสดงออก	 จากที่ฉันเป็นคนพูดไม่เก่ง	 ฉันพรีเซนต์การด�าเนินงานในปี	 พ.ศ.2562	 
ชนะระดับภาค	 ท�าให้ฉันภาคภูมิใจมากและจะมีรอบลงพื้นที่	 คือเซอร์ไพรส์มากค่ะกับการที่แม่
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มานั่งมองในสิ่งท่ีเราก�าลังท�า	 ฉันกลั้นน�้าตาแห่งความสุขนี้ไม่อยู่	 พร้อมกับเปลี่ยนความคิด	
ที่ว่าแม่ไม่เคยรักฉัน	ฉันกับคิดใหม่ว่าในวันที่ฉันย�่าแย่และเป็นคนที่สังคมไม่ต้องการ	ก็ยังมี
แม่ที่ยังต้องการฉัน	 แม่ให้ก�าลังใจฉันและบอกกับท่านคณะกรรมการและทุกคนว่า	
“ขอบคุณโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ได้เปลี่ยนแปลงลูกสาวของฉัน	ฉันไม่เคยรู้มา
ก่อนเลยว่าลูกของฉันจะท�าได้	 และเหมือนฉันได้ลูกสาวคนใหม่กลับบ้าน”	 ค�าพูดของแม่ 
ยิ่งท�าให้ฉันร้องไห้หนัก	 นอกจากนั้นได้ไปแข่งขันระดับประเทศ	 ฉันไม่ได้รางวัลมาหรอก	 
แต่ที่ฉันได้คือเพื่อนใหม่	การเห็นศักยภาพของแต่ละคนและความสุขระหว่างทาง	หลังจาก
ที่ฉันได้แข่ง	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ท�าให้ฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดกิจกรรม
หลายโครงการ	ไม่ว่าจะเป็นแข่งวาดภาพ	กล่าวสุนทรพจน์	แข่งเรียงความ	ฯลฯ	“รางวัลที่ดี 
คือ	 ส่ิงที่พัฒนาตัวเราเอง”	 นอกจากนี้ฉันและเพื่อนๆ	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและมี
ความตั้งใจท่ีจะเผยแพร่การด�าเนินงานของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 แก่ประชาชน
ทั่วไป	 ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด	 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ	 ขณะนี ้
ฉันก�าลังศึกษาระดับ	 Pre	 -	 degree	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 คณะนิติศาสตร์	 
ฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 หรือโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ท�าให้เป็นคนกล้าพูด	และมีน�้าใจ	ซื่อสัตย์	และสิ่งที่
ฉันชอบในการท�า	TO	BE	NUMBER	ONE	คือรอยยิ้มของเพื่อนๆ	และครูที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข
กันมาถึงแม้ว่าจะเหนื่อย	แต่เหนื่อยแล้วมีความสุขก็ยอมค่ะ	ในปี	2563	ฉันได้รับการโหวต
ให้เป็นหัวหน้าห้องและเป็นประธานแกนน�าชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ของศูนย์ฝึก 
และอบรมเด็กและเยาวชน	 เขต	 7	 รุ่นที่	 3	 ฉันมีความตั้งใจจะท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด	 ฉันคิดว่า 
ปีที่ผ่านมาชมรมของเราผิดพลาดตรงไหน	 ในปีน้ีฉันจะแก้ไขและท�ามันให้เต็มที่ยิ่งกว่า 
ที่เคยท�ามา	ฉันและเพื่อนๆ	พยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	พร้อมกับปรับปรุงพัฒนาห้อง
ศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	หรือ	Friend	Conner	ฉันเริ่มแก้ไขในแต่ละมุมตาม
ความสนใจของเพื่อนๆ	โดยจัดกิจกรรมตามแนวคิดปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนา	EQ	
	 จากที่ต้นทุนของฉันเริ่มจากศูนย์	 ฉันได้พยายามที่จะอยู่ข้างในนี	้ ไขว่คว้าในส่ิงที่
ฉันไม่เคยท�าและไม่คิดแม้จะท�า	 ฉันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พวกนี้ไว้ให้ได้มากที่สุด	 ฉันมี
แผนในชีวิตของฉันถ้าวันท่ีฉันรอคอยมาถึง	 ฉันจะเรียนจบม.ปลายและจะลงเรียน
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงอย่างเต็มที่	 พอฉันเรียนจบฉันอยากจะเป็นทนายความ	 เพราะ 
ทนายความคือเป็นผู้ท่ีซื่อตรงต่อแผ่นดินและตนเอง	 ยังมีน�้าใจช่วยเหลือผู้อื่น	 ฉันต้องช่วย
คนในสิ่งที่เขาไม่ได้ท�าผิดจริงๆ	 และเป็นแพะรับบาปแทนผู้อื่น	 ฉันเคยมีประสบการณ์กับ
การอยู่ข้างในนี้	 เพราะน้องๆ	 หลายคนเขาเป็นแพะรับบาปแทนผู้อื่น	 และในบางคนเขา 
แทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคดีพวกนี้เลย	 ฉันจึงจะใช้ประสบการณ์ท่ีฉันได้เรียนช่วยผู้คนเหล่านี้
ให้ไม่มีใครรับผิดแทนใคร	 และใครที่เป็นผู้กระท�าจะให้ผู้นั้นมารับผิดแทนค่ะ	 ถ้าสักวันฉัน 
มีพร้อมทุกอย่างฉันจะตอบแทนผู้ที่สนับสนุนและให้โอกาสฉัน	 ฉันจะดูแลครอบครัวของฉัน	
อีกอย่างหนึ่งฉันจะไม่ลืมน้องๆ	 ที่อยู่ข้างในโลกสี่เหลี่ยมหลังก�าแพง	 และฉันก็จะไม่ท้ิง	 
TO	BE	NUMBER	ONE	เพราะฉันคือสายเลือด	TO	BE	ขอบคุณค่ะ
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ผูเ้ขียน
นางสาวทิม ใจยา

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
จังหวัดเชียงใหม่

	 ครั้งหน่ึงในชีวิตของหนูเคยมืดมนจนอยากที่จะหาแสงสว่างในชีวิต	 นั่นท�าให้หน	ู
ต้องกล้าท่ีจะเผชิญอะไรอีกมาก	 ทั้งที่ตัวหนูก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไร	 การที่หนูได้พลาด
กระท�าความผิดในครั้งนั้น	ท�าให้ชีวิตของหนูเปลี่ยนไปตลอดกาล
	 หนูชื่อทีม	เป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่แสนจะธรรมดา	หนูไม่ใช่คนสวย	เรียนก็ไม่ค่อยเก่ง
ฐานะที่บ้านก็ไม่ได้ร�่ารวย	เคยมีครอบครัวที่อบอุ่นมาก่อน	จนกระทั่งพ่อมาเสียชีวิตจากหนู
และแม่ไปอย่างไม่มีวันกลับ	 ตอนนั้นหนูอายุ	 12	 ปี	 ก�าลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	
โรงเรียนบ้านสันทราย	 แล้วเป็นช่วงท่ีหนูก�าลังต้องเลือกว่าจะเรียนต่อดีไหมเพราะ 
ฐานะทางบ้านของหนูก็ไม่มีก�าลังพอที่จะส่งหนูเรียน	 แม่ของหนูก็เลยตัดสินใจมีสามีใหม่	
จึงท�าให้หนูได้ศึกษาต่อจนจบมัธยมต้นท่ีโรงเรียนบ้านสันทรายเหมือนเพื่อนค่ะ	 แต่ถึง 
ฐานะที่บ้านของหนูไม่ค่อยมีฐานะ	หนูก็ไม่เคยทิ้งการเรียนค่ะ	 หนูก็ยังได้ศึกษาต่อในระดับ
ปวช.	 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย	 สาขาช่างไฟฟ้าก�าลัง	 ที่หนูเลือกเข้าไปเรียน
เพราะว่า	ฟรีค่าเทอม	เลี้ยงอาหารกลางวันฟรี	หนูก็เลยเข้าไปเรียนเพราะจะได้ช่วยแบ่งเบา
ภาระของแม่	 ไม่ต้องท�าให้แม่เสียเงิน	 แต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะ	 หนูได้เงินใช้จ่ายแค่เดือนละ	
1,000	 บาท	 หนูต้องใช้เงินอย่างประหยัดมาก	 แต่หนูก็ดันมาติดบุหร่ี	 ติดเท่ียว	 หลงแสงสี 
ในเมือง	 ติดเพื่อน	 หนูใช้เงินเกินตัว	 หนูก็เลยไปหลงทางผิดท�างานกลางคืนขายบริการ	 
หนูใช้ชีวิตเสเพลมาได้	1	เทอมค่ะ	พอช่วงปิดเทอมเดือนเมษายน	วันที่	19	เมษายนหนูก็ได้
ท�าการขนส่งยาเสพติดกับเพื่อน	จ�านวนเยอะมากเลย	เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	9	หมื่นเม็ด	แต่หนู
ก็หนีไม่พ้นบ่วงกรรม	 หนูก็เลยโดนจับในวันน้ันเลยค่ะ	 แม่ของหนูก็ได้มาเยี่ยมหนูที่แม่สาย	
พร้อมกับน�้าตา	หนูก็เลยท�าได้แต่รู้สึกผิดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่า	“แม่หนูขอโทษ”	พอรุ่งเช้า
หนูก็ถูกส่งตัวไปในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย	 หนูก็เลย 
ถูกชักชวนเข้ามาเป็นสมาชิกในชมรมหนึ่งในสถานพินิจฯ	ชื่อว่าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE 
หนูก็เคยได้ยินแค่ผ่านๆ	 แต่ก็ไม่ได้สนว่ามันคืออะไรแต่พอถึงวินาทีนี้	 หนูเข้าใจแล้วว่า 
มันคือชมรมอะไร	แต่หนูก็ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางชมรมได้ไม่มาก	หนูก็ได้ถูกตัดสินมา
ฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน	 เขต	 7	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นเวลา	 5	 ปีค่ะ	
การที่หนูได้ก้าวเข้ามาอยู่ภายในศูนย์ฝึกฯ	เขต	7	แล้วหนูก็ไม่ได้ปล่อยเวลาให้มันเสียเปล่าค่ะ	
หนูก็ได้ศึกษาใหม่ในระดับปวช.	 ของทางวิทยาลัยการอาชีพ	 นอร์ท	 ฝาง	 จังหวัดเชียงใหม	่ 
ซึ่งทางวิทยาลัยได้มาท�า	MOU	กับทางศูนย์ฝึกฯ	เขต	7	ค่ะ	หนูก็เรียนในสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจค่ะ	และหนูยังได้รับคัดเลือกเป็นแกนน�าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ฝ่ายกิจกรรม	
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และหนูยังได้รับคัดเลือกไปแข่งขันระดับภาคเหนือ	 ได้รับรางวัลที่	 2	 แต่ได้ไปแข่งขันต่อ 
ในเมืองทอง	 ที่กรุงเทพฯ	 ในวันที่	 15-17	 กันยายนปีนี้ด้วยค่ะ	 หนูก็ต้องขอบคุณชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่ท�าให้หนูได้มีความคิดที่แปลกใหม่	 มีความคิดที่กว้างขวางขึ้น	 
มีความกล้าแสดงออก	 มีน�้าใจให้กับคนอื่นมากข้ึน	 หนูได้เข้ามาเป็นแกนน�าของชมรม	 
หนูท�าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบห้องปรับทุกข์ค่ะ	หนูก็ได้ให้บริการให้ค�าปรึกษากับเพื่อนๆ	
สมาชิกทุกคนที่มาใช้บริการค่ะ	แต่ส่วนมากที่เพื่อนๆ	เข้ามาปรึกษาก็จะเป็นเรื่องครอบครัว	
เรื่องระยะการฝึกอบรม	 หนูก็จะแนะน�าให้ค�าปรึกษา	 ให้ก�าลังใจ	 และถ้าบางเรื่อง 
ของเพื่อนๆ	 คนไหนที่เป็นเรื่องที่หนูไม่สามารถจัดการเองได้	 หนูก็จะส่งต่อให้กับนักจิตวิทยา
และนักสังคมสงเคราะห์ค่ะ	ขออนุญาตยกตัวอย่าง	 เช่น	ถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเราก็จะส่งต่อ
ให้กับนักสังคมสงเคราะห์ค่ะ	 เพื่อที่จะได้ติดต่อผู้ปกครองให้กับสมาชิกชมรมค่ะ	 หนูต้องขอ
ขอบพระคุณทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ที่ทรงมีน�้าพระทัย 
ที่ช่วยเหลือเยาวชนไทยทุกๆ	 คนไม่ให้กลับเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด	 ลดการกระท�าผิดซ�้า
ของเยาวชนมีการใช้ยาเสพติดที่ลดน้อยลง	 ส่วนตัวหนูก็จะยึดหลักตามพระองค์ว ่า	 
“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	ค่ะ	 วันหนึ่งถ้าหนูได้กลับออกไปจากสถานที่แห่งนี้	 หนูจะไป
ช่วยแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวกับชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ว่าเป็นมายังไง	 ใครเป็นผู้ก่อตั้ง	 
แล้วสามารถช่วยให้เยาวชนและเด็กๆ	ทุกคนที่ก�าลังเป็นพลังงานของชาติ	ให้เดินในทางที่ดี
ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	หนูจะช่วยเป็นแรงเล็กๆ	อีกหนึ่งแรงที่จะช่วยพัฒนาชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
	 หนูต้องขอบคุณชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่เปิดโอกาสให้กับเด็ก	ที่ได้กระท�า
ผิดทางกฎหมาย	 ท�าผิดอาญาแผ่นดิน	 ขอบคุณพระองค์ท่ีทรงทอดพระเนตรมาหาพวกหนู	
ที่ยังเห็นและสร้างคุณค่าให้กับพวกหนู	 ที่ท�าให้พวกหนูรู้ว่าตัวหนูยังมีคุณค่าพอที่จะกลับมา
ท�าความดี	 เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเยาวชนคนอื่นๆ	 ภายในศูนย์ฝึกฯ	 เขต	 7	 แห่งนี้	 
หนูภาคภูมิใจในการที่ตนเองได้ท�าสิ่งดีๆ	ให้กับคนอื่น	หนูก็ขอมองอีกมุมหนึ่งว่าการที่หนูได้
ก้าวพลาดมาอยู่ข้างในนี่ก็กลับกลายเป็นทางที่ดี	 ท�าให้หนูได้รู้จักและได้เรียนรู้และพัฒนา
ในสิ่งดีๆ	ให้กับชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ต่อไปค่ะ	หนูขอขอบพระคุณค่ะ	หนูรักชมรมค่ะ
และหนูก็รักทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธาน
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ตลอดไปค่ะ	หนูก็ยังจะยึดหลักการท�างาน	องค์ประกอบ	
3	ก	3	ย	ค่ะ	 ได้แก่	ก.1	กรรมการ	ก.2	กองทุน	ก.3	กิจกรรม	และด�าเนินงานภายใต้	 3	
ยุทธศาสตร์	 คือ	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 1	 การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอื้อต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
ให้แก่เยาวชน	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 3	 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	หนูก็จะติดตามและพัฒนาชมรมต่อไปอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะ
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ผู้เขียน
นางสาวศิริรัตน์ ประมัดสระน้อย 

ชมรม TO BE NUMBER ONE
ส�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

 
	 สวัสดีค่ะ	 ดิฉันนางสาวศิริรัตน์	 ประมัดสระน้อย	 ดิฉันจะมาเล่าความประทับใจ
และประสบการณ์	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ดิฉันได้รับมา.......ทุกวันนี้โลกเราเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว	 เปลี่ยนไปในทางที่ดีบ้าง	 เลวบ้าง	ตามแต่สถานการณ์จะพาไป	อยู่ที่ว่าเรา
จะยอมรับสิ่งไหนเข้ามาในชีวิต	 ทุกคนล้วนแต่มีปัญหาของแต่ละคน	 แต่ปัญหาของดิฉัน 
มันคือจุดเริ่มต้นของชีวิต	และนี่คือที่มาที่ไป	
		 ดิฉันเกิดและโตที่อ�าเภอสูงเนิน	 จังหวัดนครราชสีมา	 ก็เหมือนเด็กธรรมดาทั่วไป	
ตามสภาพครอบครัวที่พอมีพอกิน	 ครอบครัวหาเช้ากินค�่า	 อยู่กันแบบมีความสุขตาม 
ประสาชาวบ้านตามชนบทธรรมดา	พ่อของดิฉันรับจ้างเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง 
นานๆ	 ครั้งจะกลับบ้าน	 ส่วนแม่ของฉันท�าสวนอยู่ท่ีบ้าน	 ดิฉันมีน้องสาวสองคน	 ซ่ึงห่าง 
จากดิฉันพอสมควร	ยังเด็กอยู่	ก็จะไม่ค่อยน่าห่วงในการใช้ชีวิตเท่าไร	 เราอยู่กันแบบนี้เป็น
ประจ�า	 จนวันหนึ่งมีบุรุษไปรษณีย์มาส่งจดหมายที่หน้าบ้าน	 จ่าหน้าซองถึงแม่ของดิฉัน	
ปลายทางมาจากเรือนจ�า	 ใช่ค่ะมันคือจดหมายที่มาจากเรือนจ�านั้นเอง	 ฉันสงสัยว่าเป็น
จดหมายของใคร	 แม่ฉันตอนนั้นก็ไม่ได้บอก	 จนฉันอยากรู้มากๆ	 แม่คงทนร�าคาญไม่ไหว	 
จึงบอกว่าเป็นจดหมายของอา	ซึ่งเป็นน้องชายของพ่อดิฉันเอง
		 เนื้อความจดหมาย	 บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆ	 ทุกคน	 สบายดีไหม	 ก็ถามสารทุกข	์ 
สุขดิบกันไป	จนใกล้จะจบเนื้อความ	อาของฉันได้บอกว่าอีก	8	เดือน	ก็จะได้กลับบ้านแล้ว	
อยากให้ทุกคนมารับ	 แม่ฉันก็ดีใจท่ีอาฉันจะได้ออกมาอยู่กับครอบครัว	 เราก็อยู่กันมา
เรื่อยๆ	 จนถึงเดือนที่	 8	 อาฉันก็ได้ปล่อยตัวออกมาจากเรือนจ�า	 และแม่ฉันพ่อฉันก็ไปรับ 
อาฉันกลับบ้าน	เหตุการณ์ผ่านไปปกติ	ทุกคนที่บ้านดีใจ	ที่อาได้กลับบ้าน	เรานั่งกินข้าวกัน	
ถามอาว่าข้างในเป็นยังไงๆ	สบายไหม	เพื่อนเยอะไหม	นอนยังไง	อาบน�้ายังไง	โดนท�าโทษ
หรือเปล่า	 ฉันก็ถามไปตามประสาเด็กที่อยากรู้	 อยากเห็น	 อาก็ตอบฉันทุกค�าถามที่ฉัน
อยากรู้	 ฉันก็ยังคิดอยู่นะว่า	 “ติดคุก”	 มันจะไปสบายได้ยังไงนะ	 มันต้องเหมือนในทีวี	 
ในละครที่ฉันเคยดูสิ	แต่ฉันก็คงท�าได้แค่สงสัยเท่านั้น
		 อ๋อ..ดิฉันลืมบอกไปว่า	 อาของดิฉันเขาต้องโทษคดียาเสพติด	 เขาติดอยู่ข้างใน
ประมาณ	16	ปี	คงไม่ต้องบอกใช่ไหมคะว่านานขนาดไหน	เพราะมันคงนานมาก	อาดิฉัน
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ออกมาได้	 1	 เดือน	 เขาก็มีเพื่อนมาหาบ่อยๆ	 บางครั้งมาก็จะชอบพากันไปอยู่ในห้อง	 
จนวันหนึ่ง	 อาบอกแม่ฉันว่าจะออกไปอยู่ข้างนอก	 และชวนฉันไปอยู่ด้วยเพราะเด๋ียวจะ 
หางานให้ฉันท�า	 อาบอกว่าฉันก็เรียนจบแล้ว	 ต้องท�างานเด๋ียวจะฝากงานกับเพ่ือนของอาให้	
ฉันก็ตกลงเพราะฉันอยากท�างาน	 ไปอยู่ได้สักพักฉันก็ได้งานเป็นพนักงานโรงงานอยู่ที่
อ�าเภอปากช่อง	ดิฉันท�างานมาได้เดือนกว่า	อาก็บอกฉันว่าไม่ต้องท�างานแล้ว	เดี๋ยวอยู่ดูแล
บ้านให้อาก็พอ	 ดิฉันก็งงนะคะแต่ก็ออกจากงานที่ตัวเองท�าอยู่	 แต่ช่วงนั้นอาของดิฉันมี
เพื่อนมาหาท่ีบ้านทุกวัน	 มาไม่ซ�้าหน้า	 บางคนมาเหมือนกลัวหรือหนีอะไรมาก็ไม่รู้	 ดิฉันก็
สงสัยว่าท�าไมเขาไม่ท�างานแต่มีเงินซื้อรถใหม่เร็วจัง
		 แล้ววันหนึ่งวันท่ีฉันได้รู้ว่าอาของฉันท�างานอะไร	 มันก็เป็นวันที่ฉันกับอาก�าลัง 
ขับรถไปตลาด	 และต�ารวจก็มาจับฉันกับอาขึ้นรถไป	 ฉันเหงื่อแตก	 ตัวสั่น	 ท�าอะไรไม่ถูก	 
จนไปถึงที่สถานีต�ารวจ	 ฉันกับอาก็ถูกตั้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อจ�าหน่าย	
ศาลตัดสินจ�าคุก	3	ปี	3	เดือน	นั้นละค่ะที่ฉันถามอาว่าข้างในเป็นยังไง	ฉันก็จะได้รู้แล้วว่า
ข้างในเป็นยังไง	 คืนแรกท่ีฉันเข้าไปฉันคิดถึงครอบครัวของฉันมาก	 ฉันคิดว่าชีวิตของฉันไม่
เหลืออะไรแล้ว	ฉันเครียด	ฉันคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตาย	และก็มีเพื่อนนักโทษคนหนึ่งเข้ามา
คุยกับฉัน	เขาบอกฉันว่า	“โทษน้อยแค่นี้	คิดจะฆ่าตัวตายเลยเหรอ	ดูพี่สิโทษตัดสินมา	25	ปี	
ยังไม่คิดสั้นเลย	 ชีวิตเราต้องเดินต่อไป	 ติดได้ก็มีวันออกได้เหมือนกัน”	 และพี่เขาก็ได้ชวน
ฉันมารู้จักกับชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่อยู่ข้างใน	 ฉันก็ได้เข้าไปสมัครสมาชิกกับ
กรรมการที่เป็นเพื่อนนักโทษด้วยกันข้างในนั้น	 ฉันสมัครสมาชิกและได้รับต�าแหน่งเป็น
กรรมการด้านจัดกิจกรรม	 และเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไปในตัว	 และได้เข้าร่วม
กิจกรรมของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	หลายๆ	กิจกรรม	ซึ่งที่ผ่านมาฉันไม่เคยรู้เลยว่า	
TO	BE	NUMBERN	ONE	คืออะไร	จนฉันได้เรียนรู้จากการอยู่ข้างในว่า	โครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	เป็นโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	
ซึ่งเป็นองค์ประธานและก่อตั้งโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	นี้	 โดยมีกิจกรรมหนึ่งคือ	
“ใครติดยายกมือขึ้น”	 จากการท่ีฉันได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกชมรม	 TO	 BE	
NUMBEER	ONE	ดิฉันจึงได้เข้าใจเจตนารมณ์ของพระองค์ว่า	ปัญหายาเสพติดของประเทศ
เราทุกวันนี้	 ระบาดและแพร่กระจายไปในหลายพ้ืนท่ี	 และมีแต่กลุ่มเยาวชนมากกว่า	 
21	 ล้านคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง	 เพราะที่ที่ฉันอยู่ก็จะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นที่กระท�าผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด	ดิฉันจ�าคุกอยู่ข้างใน	2	ปี	4	เดือน	18	วัน	ฉันก็ได้รับการพักโทษออกมา	และดิฉัน
ก็ได้รับโอกาสได้ท�างานที่ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา	สาขาสีคิ้ว	ในนามของ
โครงการไทยเข้มแข็ง	คืนคนดีสู่สังคม	และได้สานต่อขับเคลื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม	
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TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่ฉันนั้นเคยผ่านมา	 ดิฉันได้ขับเคลื่อนตามหลัก	 3	 ก	 3	 ย	 
ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ได้ทรงก�าหนดแนวทางไว	้ 
และได้เรียนรู้ว่าหลัก	 3	 ก	 3	 ย	 นั้นคืออะไร	 และด�าเนินการขับเคล่ือนให้ชมรม	 TO	 BE	
NUMBER	 ONE	 ให้เด็กรุ ่นใหม่ท่ียังไม่รู ้ถึงปัญหาของยาเสพติด	 รู ้ถึงการรู ้จักตัวเอง	 
รู้จักเพื่อน	รู้จักสังคมและรู้เกี่ยวกับชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	คืออะไร	สิ่งที่ดิฉันได้รู้คือ	
เราได้ท�าเวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 มีอะไรอีกตั้งมากมายที่เรายังไม่ได้ท�า	 และเราก็ควร
ลงมือท�า
		 หากจะพูดถึงปัญหาของแต่ละคน	ดิฉันว่าทุกคนคงมีปัญหาที่ต่างกันมาก	 แต่หาก
จะพูดถึงการที่เราได้ท�ากิจกรรมร่วมกันน้ัน	ดิฉันคิดว่าทุกคนสามารถท�าได้	 หากเราร่วมมือกัน	
เหมือนปัญหาของยาเสพติด	หากเราร่วมมือร่วมใจกัน	ทุกๆ	ฝ่าย	ทุกๆ	องค์กร	ไม่ใช่คนใด
คนหนึ่ง	ปัญหายาเสพติดพวกนี้ก็จะหมดไปจากประเทศของเรา	เยาวชนก็จะเติบโตมาเป็น
คนดีของสังคม	ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	รู้ถึงโทษของยาเสพติด	ร่วมกันสอดส่องดูแล
		 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้สอนให้ดิฉัน	และสมาชิกในชมรมได้รู้ว่า	การเป็น
หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 นั้นได้ผลจริงๆ	 ขอบคุณ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่ท�าให้ดิฉัน 
ได้เป็นส่วนหนึ่ง	 ที่ได้เปิดโอกาสให้ดิฉันได้รับโอกาสจากคนรอบข้าง	 จากสถานที่ท�างาน	 
และได้เปิดโอกาสให้ดิฉันได้ใช้ความสามารถของตัวเอง	 คือ	 การพูด	 กล้าท�า	 กล้าคิด	 
กล้าแสดงออก	 แต่การท่ีเรากล้าพูด	 กล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าแสดงออก	 เราต้องนึกถึงคน 
รอบข้างด้วย	ดังนั้นเราต้องสร้างตัวเองให้เป็นคนที่เข้ากับสังคม	คนรอบข้าง	และลงมือท�า
กับความตั้งใจของเรา	แก้ปัญหาให้ถูกทาง	ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราตั้งใจค่ะ
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ผู้เขียน
นายศิวนาถ ลาภประสพ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
จังหวัดนครปฐม

	 เมื่อครั้งข้าพเจ้าเป็นเด็กประถม	ชีวิตในวัยนั้นเป็นชีวิตที่เรียกว่า	ไปไหนไปตามเพื่อน	
ไปไหนไปด้วยกัน	เพราะเป็นกลุ่มเพื่อนผู้ชายขนาดค่อนข้างใหญ่	และอยู่ในชุมชนในตัวเมือง	
สภาพแวดล้อมในชุมชนเต็มไปด้วยสิ่งอบายมุข	 ทั้งการจับกลุ ่มแข่งรถยามกลางคืน	 
การดื่มสุรา	 สูบบุหรี่	 และการพนัน	 สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเร่ืองที่ปกติมากภายในชุมชนที่ทุกคน
เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินชีวิตไปแล้ว	 จึงไม่มีใครห้ามปรามและหามาตรการ
ป้องกันมัน	จึงเป็นสาเหตุให้เยาวชนหลายคนต้องติดยาเสพติด	คุณภาพชีวิตแย่ลงและต้อง
ออกจากระบบการศึกษา	 ข้าพเจ้าเองก็เคยถูกชักชวนจากกลุ่มเพื่อนและรุ่นพี่ให้ลองดูด
บุหรี่และดื่มสุรา	แต่ครอบครัวข้าพเจ้าไม่มีใครแตะต้องของเหล่านี้เลย	มันจึงท�าให้ข้าพเจ้า
ไม่ใคร่ที่จะลองและชอบของเหล่านี้นัก	 แต่เม่ือถูกคะยั้นคะยอจากกลุ่มเพื่อน	 ในที่สุด
ข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจดูดบุหรี่ตามค�าร้องขอ	 เพื่อลบค�าสบประมาท	 ปอดแหก	 เมื่อลอง 
ดูดเข้าไปแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ได้เกิดความยินดีแต่อย่างใด	หากแต่กลับรู้สึกเฉยๆ	จนกระทั่งจะ
เล่ือนขึ้นชั้นมัธยมต้น	 แม่จึงส่งข้าพเจ้าเข้าไปศึกษาต่อที่โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม	 ในป	ี
2557	 แต่ข้าพเจ้านั้นติดเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 จึงท�าให้ผมเรียนไม่จบ	 จึงออกจาก
โรงเรียนและได้มากระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืน	 เมื่อปี	2560	หลังจากนั้น
ข้าพเจ้าถูกจับกุมท่ีอ�าเภอภูกระดึง	 ขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นเยาวชน	 ต�ารวจจึงส่งตัวขึ้นศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย	 และได้รับค�าพิพากษาสั่งให้เข้าฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม
เด็กและเยาวชน	 เขต	 4	 จังหวัดขอนแก่น	 ข้าพเจ้าจึงได้มีโอกาสสมัครเรียนต่อมัธยมต้นที่	
กศน.อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	หลังจากนั้นจบมัธยมต้นที่ศูนย์ฝึก	เขต	4	จังหวัดขอนแก่น	
และขณะนั้นเองทางศูนย์ฝึกสิรินธรได้เข้ามารับสมัครเยาวชนที่สนใจไปฝึกวิชาชีพ	 ข้าพเจ้า
จึงได้เข้ารับการคัดเลือกแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนที่ศูนย์ฝึกฯ	สิรินธร	ณ	ที่แห่งนั้น
เองข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ข้าพเจ้าจึงได้เรียนรู้โครงการ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และได้น�ามาขยายในกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกันกับข้าพเจ้าจนเกิด
กระแส	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกันที่มาเรียนวิชาชีพพร้อมกัน 
อย่างแพร่หลาย	และได้ออกไปท�ากิจกรรมทั้งภายนอกและภายในจนได้รับเกียรติบัตรและ
ค�าชมเชย	 ข้าพเจ้ารู้จักโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มาต้ังแต่ปี	 2560	 เมื่อครั้งที่ม ี
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การประกวดผลงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 ที่จังหวัดขอนแก่น	 ในวันนั้นมีเพ่ือนออกไปท�ากิจกรรมกันหลายคน 
แต่ตอนนั้นข้าพเจ้าไม่ค่อยรู้เรื่องและรายละเอียดเกี่ยวกับ	TO	BE	NUMBER	ONE	เท่าที่ควร
จึงไม่ค่อยสนใจ	จนเมื่อได้มาเรียนวิชาชีพที่ศูนย์ฝึกฯ	สิรินธร	และได้สมัครเรียนต่อในระดับ
ปวช.ไฟฟ้าปี	 1	 ข้าพเจ้าก็ได้รับการชักชวนจากเพื่อนที่เป็นประธานชมรม	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	ของศูนย์ฝึกฯ	สิรินธร	ที่มาเรียนวิชาชีพก่อนรุ่นข้าพเจ้า	ให้มาเป็นสมาชิก
และเป็นแกนน�าเยาวชนเพื่อด�าเนินกิจกรรมในชมรมในปีต่อๆไปนั้นเอง	 ข้าพเจ้าได้รับ 
การฝึกฝนการแสดงระบ�าครุฑ	 ร้องเล่นต่างๆ	 และการพูด	 จากอาจารย์ชัยพร	 ทรัพย์คง	 
ที่เป็นคุณครูที่ปรึกษาชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ให้เป็นหนึ่งในสิบผู้ช่วยด�าเนินงาน 
ในชมรมทั้งในเรื่องงานต่างๆ	 รวมถึงกิจกรรมการแสดง	 ข้าพเจ้าจึงได้เป็นตัวแทนในการ
แสดงระบ�าครุฑในพิธีเปิดให้แก่อธิบดีกรมพินิจฯ	 ท่ีมาตรวจเย่ียมเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ	 สิรินธร	 
จึงได้รับค�าชมเชยจากอธิบดีกรมพินิจฯ	 และผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกฯ	 สิรินธร	 ถึงแม้จะไม่ได้รับ
อะไรมากมายจากการแสดงในครั้งน้ัน	 แต่ก็เป็นการจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้แก่ข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นท�างานและเรียนรุ้	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้เป็นอย่างดี	
	 1	เดือนถัดมา	ด้วยความทุ่มเทการท�างานของคุณครูและนักเรียน	เพื่อสร้างสรรค์
กิจกรรมบ�าบัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ไม่ให้ออกไปกระท�าความผิดซ�้า 
ศูนย์ฝึกฯ	 สิรินธร	 ก็เป็นท่ียอมรับและประจักษ์แก่สายตาคุณครูในศูนย์ฝึกฯ	 ถึงแนวทาง 
ที่ถูกต้องและชัดเจน	จึงท�าให้ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ศูนย์ฝึกฯ	สิรินธร	ได้รับรางวัล
และเกียรติบัตรอย่างมากมาย	ในปี	2563	พวกเราเยาวชนศูนย์ฝึกฯ	สิรินธร	ได้พร้อมใจกัน
ท�างานเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมและนวัตกรรม	เพื่อให้เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ	ได้มีส่วนร่วมอันจะ
เป็นหนทางไปสู่การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดอย่างเต็มที่	ถึงแม้ในช่วงแรกๆ	ของการเข้า
ร่วมชมรมและการด�าเนินกิจกรรม	 จะพบอุปสรรคและปัญหาอย่างมากมาย	 ทั้งการถูก
ต�าหนิและท�างานหนัก	 รวมถึงขาดการยอมรับในหมู่เพ่ือน	 พวกเราต้องใช้เวลาและอดทน
อย่างมาก	ในการพิสูจน์ตนเอง	ข้าพเจ้ายังเคยพูดกับตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าและต้องอดทน
กับความล้มเหลวในการท�างานว่า	“คือล�าบากล�าบนคักแท้	เซาเป็นซะบ้อ	เฮาต้องมาอดทน
เฮ็ดเพื่อไผกัน	 เมือยแท้”	 ยังไงก็ตามความคิดก็คือความคิด	 เมื่อต้องหันหน้ามาเผชิญกับ
ความจริงก็พบว่าเพื่อนๆ	น้องๆ	เยาวชนที่รู้จัก	พวกเขาน่าจะกลับตัวกลับใจได้ถ้าได้พบกับ
สิ่งดีๆ	ที่เรียกว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	และมีทางเลือกมากกว่าการเข้าไปมั่วสุมยาเสพติด	 
ดังนั้นมันจึงท�าให้ข้าพเจ้าเลิกคิดเรื่องความเหนื่อย	และน�าปัญหาปรึกษากันกับกลุ่มเพื่อนๆ	
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เพื่อช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหาและเป็นก�าลังใจแก่กันเรื่อยมา	
	 จากกิจกรรมการแสดงเปิดกีฬาสี	กศน.	ต�าบลคลองโยง	กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	 
ณ	 วัดมะเกลือ	 กิจกรรมอบรมสมาชิกแกนน�า	ณ	 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้	 กิจกรรมยุติธรรม
เคลื่อนที่	ณ	โรงเรียนแหลมบัววิทยา	กิจกรรมกีฬาสี	5	บ้าน	ณ	ศูนย์ฝึกฯ	อุเบกขา	กิจกรรม
น�าเสนอผลงานชมรม	ณ	 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์	 ซิตี้	 จอมเทียน	 พัทยา	 จังหวัดชลบุรี	 
การออกร้านกาแฟสดบาริสต้าเพื่อฝึกอาชีพ	 และอื่นๆ	 อีกมากมายที่กลุ่มเยาวชนได้คิดค้น
จัดท�าขึ้นเอง	 ได้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกฯ	 และคุณครู	 รวมถึงเยาวชนทั่วไป
ชมรมได้รับความสนใจและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน	ก�าลังใจอย่างล้นหลาม
เป็นพลังให้ข้าพเจ้าและเยาวชนสร้างสรรค์กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 เหนือส่ิงอื่นใด	 
การท�างานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สิ่งที่พวกเราคิดกลับไม่ใช่รางวัล	พวกเรา
ยังมีเยาวชนอีกหลายคนที่รอการอบรมบอกสอนในส่ิงที่ถูกต้อง	 เดินทางใหม่ไม่ท�าผิดซ�้า	
ท�าให้การจัดการชมรมมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น	ทุกอย่างได้ถูกพัฒนาให้เป็นระบบ	จากเด็ก
เกเรบนภู	 ไม่กล้าแสดงออก	 ได้รับการปลูกฝังในทางที่ดี	 และเห็นคุณค่าในชีวิตตนเอง	 
น�ามาซึ่งภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องดูแลเพื่อนพ้องน้องพี่ให้อยู่เย็นเป็นสุข	 ไม่ตกเป็นทาส 
ยาเสพติด	 เป็นที่ปรึกษาให้เดินทางใหม่ที่ดีกว่าเดิม	 และจะท�าอย่างนี้ตลอดไป	 แม้ออกไป
อยู่กับสังคมภายนอก	“แต่ก่อนไม่เคยคิด	เพราะชีวิตไม่มีหมาย	จะท�าการอันใด	ไม่เคยเกรง
ต่อผล	 จนวันนี้	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 มาสร้างสรรค์วันใหม่ให้หายหม่น	 มอบแสงส่อง	 
จึงฝันมี	 เป็นแสงชี้	 วิถีทางกลางดวงใจ	 จึงน�าฝันมาไกลกว่าที่มอง	 น้อมส�านึกพระเมตตา 
และการุญ	 ธ	 ทรงบุญ	ณ	 หัวใจไทยทั้งผอง	 ทูลกระหม่อมหญิงม่ิงโพธ์ิทอง	 ทรงคุ้มครอง
เยาวชน	พ้นภัยเอย”
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ผู้เขียน
นายกิตติศักดิ์ ช่อล�เจียก
เรือนจ�กลางระยอง จังหวัดระยอง

	 	 เวียนบรรจบ	ครบรอบ	18	ปี				 โครงการดีๆ	ที่พระองค์	ทรงก่อตั้ง
	 ให้	TO	BE	น�าทาง	สร้างพลัง			 เป็นความหวัง	ของพวกเรา	ชาวเรือนจ�า
	 ผู้ที่เคย	พลาดพลั้ง	เดินทางผิด			 สอนให้คิด	กลับใจ	ไม่ถล�า
	 มีสิ่งดี	มากมาย	รอให้ท�า							 อย่าจดจ�า	เรื่องเลวร้าย	ให้ผ่านไป
	 ที่ฝันไฝ่	ไม่ไกล	เกินไขว่คว้า			 เพียงศรัทธา	เชื่อมั่น	อย่าหวั่นไหว
	 อย่าท้อแท้	ให้กับ	ปัญหาใด			 รวมหัวใจ	เป็นหนึ่ง	ไม่พึ่งยา
	 ลืมความหลัง	ตั้งต้น	ใหม่วันนี้			 เพราะ	TO	BE		เยียวยา	ช่วยรักษา
	 ขอน้อมน�า	ท�าตาม	พระเมตตา			 เลิกพึ่งพา	ยาเสพติด	มากพิษภัย

	 ในชีวิตเกิดมาคงไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาด	 ตัวผมเองก็เช่นกัน	 แต่ความผิดพลาด
ของผมนั้นมันร้ายแรงกว่าที่กฎหมายบ้านเมืองจะให้อภัย	 และกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ	
ผมถูกจับในคดียอดฮิต	 มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่าย	 ศาลตัดสินจ�าคุก	 25	 ปี	 
12	เดือน	เพราะตกเป็นทาสของยาเสพติด	ชีวิตจึงเปลี่ยน	จากที่เคยใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
กับครอบครัวและคนที่รัก	ต้องมาชดใช้กรรมในกรอบสี่เหลี่ยมหลังก�าแพงนี้	และความสุขที่
เคยมีก็เร่ิมจางหาย	 เริ่มจากคนท่ีรักท่ีเคยให้สัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันไปไหน	 และจะรักกัน
ตลอดไป	 แต่พอติดคุกได้ไม่นาน	 แฟนสุดท่ีรักของผมกลับมาบอกลากัน	 ด้วยเหตุผลง่ายๆ	
เธอรอไม่ไหว	 ซ�้าร้ายไปกว่านั้น	 แม่ซึ่งเป็นท่ีพึ่งพาทางใจที่ผมรักเคารพมากที่สุดได้จากผม
ไปอย่างไม่มีวันกลับมา	 ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก	 แม้แต่จะไปงานศพแม่	 ผมก็ท�าไม่ได	้ 
ผมตั้งตัวไม่ทันกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน	 มันกะทันหัน	 ไม่ทันได้เตรียมใจ	 เมื่อก�าลังใจที่ส�าคัญที่สุด 
จากไป	ผมก็ไม่รู้จะไปต่อยังไง	ได้แต่ใช้ชีวิตไปวันๆ	อย่างคนไร้จุดหมาย	ไม่สนใจโลก	ท�าผิด
กฎของเรือนจ�าและถูกท�าโทษอยู่บ่อยครั้ง	 จนเจ้าหน้าที่ท่านเอือมระอา	 ไม่คิดที่จะกลับตัว
กลับใจ	 คิดเพียงว่าเราไม่เหลือใครแล้ว	 ไม่รู้จะกลับตัวไปเพื่อใคร	 พ้นโทษออกไปก็ต้องไป
เริ่มจากศูนย์	ไปสมัครงานที่ไหนก็คงไม่มีใครรับคนมีประวัติ	คนขี้คุกอย่างเรา	ต่อให้รับก็ได้
แค่ค่าแรงขั้นต�่าคงไม่พอกิน	 ยังไงก็คงต้องออกไปขายยาอีกเหมือนเดิม	 เพราะได้เงินง่าย
และไม่ต้องเหนื่อย	 นี่คือความคิดในตอนนั้น	 และที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้น	 คือการที่ผมได้
ลักลอบเสพยาและค้ายาเสพติดในเรือนจ�า	จริงอย่างที่หลายคนเคยพูดไว้	“ความลับไม่มีในโลก”	
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สุดท้ายผมถูกเจ้าหน้าท่ีจับได้	 ถูกด�าเนินคดีเพิ่มโทษและถูกย้ายเรือนจ�ามาที่เรือนจ�ากลาง
ระยองในที่สุด	 และการถูกย้ายเรือนจ�าในครั้งนี้	 ก็ถือเป็นจุดพลิกผันครั้งส�าคัญที่ได้
เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมไปจากเดิม...	จากหลังมือเป็นหน้ามือ...
	 หลังจากที่ถูกน�าตัวไปแยกการคุมขังบนตึก	SUPER	MAX	(ที่คุมขังผู้กระท�าผิดวินัย)	
ที่แดน	 6	 และถูกฝึกวินัยเข้มข้นที่แสนจะทรมาน	ที่แดน	 8	 ได้ครบตามเวลาที่ก�าหนดแล้ว	
ผมจึงได้รับการจ�าแนกแดนให้มาอยู่ท่ีแดน	 5	 (งานเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมนิสัย)	 
ซึ่งมีการเรียนการสอนวิชาชีพ	 และมีกิจกรรมต่างๆ	 ให้เลือกท�ามากมาย	 ภายใต้โครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 และที่น่ีเองที่ท�าให้ผมได้รู ้จักกับ	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	 ชมรมท่ีผู้ต้องขังทุกคนจะต้องสมัครเป็นสมาชิก	 เพ่ือท่ีจะได้เข้าไปเรียนรู้
การฝึกวิชาชีพ	 หรือเลือกท�ากิจกรรมต่างๆ	 ตามที่ตนเองสนใจ	 ในตอนแรกผมก็ไม่รู้ก็ไม่
เข้าใจเหมือนกันว่า	 การสมัครเป็นสมาชิกของชมรมนี้	 จะมีประโยชน์มีความส�าคัญต่อ 
การใช้ชีวิตของยังไง	 ก็ได้แต่สมัครไปตามที่คนเก่าเขาแนะน�า	 และด้วยความที่เป็นคนใหม่	
บวกกับเป็นคนพูดน้อยทุนเดิมอยู่แล้ว	จึงไม่ค่อยได้พูดคุยสุงสิงกับใคร	เวลาส่วนใหญ่ของผม	
ในช่วงนี้ว่างเว้นจากการท�างาน	 จึงมักจะหมดไปกับการอยู่กับความคิด	 ผมเร่ิมคิดทบทวน
สิ่งต่างๆ	ที่เคยได้กระท�า	คิดถึงต้นสายปลายเหตุที่ท�าให้ชีวิตของผมต้องเป็นอย่างนี้	แล้วผม
ก็ได้ค�าตอบว่า	 ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากการกระท�าของผมเองทั้งนั้น	 เกิดจากหัวใจที่
อ่อนแอ	ยอมตกเป็นทาสของยาเสพติด	ผมเริ่มรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เคยได้ท�า	ความรู้สึกตอนนั้น
เหมือนเดินอยู่ในเขาวงกต	คือรู้ว่ามีทางออกแต่ก็หาไม่เจอ	และเนื่องจากผมเพิ่งย้ายมาใหม่	
ยังไม่ค่อยรู ้จักใคร	 ก็เลยไม่รู ้จะหันหน้าไปพึ่งใคร	 ผมจึงตัดสินใจลองเข้าไปใช้บริการ 
ที่ศูนย์เพื่อนใจฯ	 ไปขอค�าปรึกษาจากพ่ีแกนน�าจิตอาสา	ณ	 มุมปรับทุกข์	 คงเป็นเพราะ 
การวางตัวท่ีเป็นมิตร	 วาจาที่สุภาพ	 รับฟังปัญหาอย่างเข้าใจ	 และค�าแนะน�าที่ดีของพี่แกนน�า	
จึงท�าให้ผมรู ้สึกสบายใจขึ้น	 และเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าใช้บริการ	 
หลังจากนั้นทุกครั้งที่ผมมีเวลาว่างก็จะเข้าไปใช้บริการท่ีชมรม	 เข้าไปศึกษาประวัติ 
ความเป็นมา	 วัตถุประสงค์ของโครงการ	 จนได้รู้ความหมายของค�าว่า	 “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง
ยาเสพติด”	 ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธาน
โครงการ	 ท่านทรงสอนไว้คือ	 “การเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้	 เพราะทุกคนต่างก็มีดีอยู่ในตัว
เพียงค้นหาสิ่งที่ตนเองถนัดและชอบ	น�ามาฝึกฝนให้เกิดความช�านาญ	และเกิดความภาคภูมิใจ”	
การเป็นหนึ่งไม่ได้หมายถึงการที่ต้องไปแข่งขันแย่งชิงกับใคร	 เพ่ือให้ได้เป็นท่ีหนึ่ง	 หากแต่
หมายถึงการรวมใจของคนที่เป็นหนึ่งเดียวให้มั่นคงเข้มแข็ง	 ไม่ตกเป็นทาสยาเสพติด	 
เพียงไม่กี่วันที่ได้เข้าไปศึกษาที่ชมรม	 ท�าให้ผมได้ข้อคิดอะไรหลายอย่าง	 และยิ่งเป็น 
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การตอบโจทย์ของผมในการท่ีจะมาเป็นคนใหม่	 ผมเริ่มจะสนใจมากขึ้นแล้วสิ	 การที่ผมได้
เข้าไปศึกษา	 หรือจะใช้บริการที่ชมรม	 มันเหมือนการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่ผมไม่เคยรู้จัก	
ซึ่งมันช่วยท�าลายก�าแพงในใจของผม	 จากท่ีเคยเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย	 ผมเริ่มคิดบวก
มากขึ้น	 และนั่นก็ท�าให้ผมมีเพื่อนมากข้ึนด้วยเช่นกัน	 ผมเริ่มมองหาส่ิงที่ตนเองถนัด	 
จังหวะพอดีกับที่เรือนจ�าได้มีการเปิดรับสมัครพลสวนสนาม	 เพ่ือเป็นตัวแทนของเรือนจ�า
ไปแข่งระดับภาค	 หวนนึกถึงตอนท่ีถูกฝึกวินัย	 เคยฝึกเดินสวนสนาม	 และได้รับค�าชม 
จากครูฝึก	 ก็คิดว่าเราน่าจะท�าได้	 จึงลงสมัครเป็นพลสวนสนามเรือนจ�า	 การฝึกซ้อมอยู่	 
7	 เดือน	 และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึง	 ในวันแข่งขันทุกคนต่างตั้งใจท�ากันอย่างเต็มที	่ 
พอแข่งเสร็จประกาศผลรางวัลปรากฏว่า	 เรือนจ�ากลางระยองได้รางวัลชนะเลิศอันดับ	 1	 
ทั้งการประกวดสวนสนาม	 และการประกวดกายบริหาร	 10	 ท่าพญายม	 และได้รับค�าชม
จากท่านประวุฒิ	 วงศ์ศรีนิล	 รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 วันนั้นเป็นวันที่ผมภูมิใจมากที่สุด 
ในชีวิต	 น�้าตาซึมเลยครับ	 ความเหนื่อยล้า	 ความกดดัน	 ตลอดระยะเวลาที่ฝึกมา	 7	 เดือน	
หายเป็นปลิดทิ้ง	 และมันยิ่งเป็นการตอกย�้าความมั่นใจว่า	 เราก็สามารถท�าสิ่งดีๆ	 ได้	 
ถ้าเราตั้งใจ	 เป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอ	 ต้องเป็นคนดีด้วย	 ผมเริ่มมีความคิดท่ีจะท�า
ประโยชน์ให้ส่วนรวมบ้าง	จึงได้ลงสมัครเป็นคณะกรรมการของชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
ในฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์	 สาเหตุที่เลือกท�างานในฝ่ายนี้	 เป็นเพราะความประทับใจคร้ังแรก 
ที่เข้าไปใช้บริการปรับทุกข์ที่ศูนย์เพื่อนใจฯ	 ผมจึงอยากมีส่วนร่วมในการช่วยคลายความทุกข์
ให้กับพี่น้องสมาชิกบ้าง	 และในวันคัดเลือกคณะกรรมการ	 ผมก็ได้รับคัดเลือกให้เป็น
หัวหน้าฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์	 ประจ�าชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 แดน	 5	 รู้สึกดี 
จริงๆ	 ครับที่มีคนเห็นความตั้งใจของเรา	 ในการที่จะท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 แม้จะไม่ใช่
ต�าแหน่งที่ใหญ่โตอะไร	 แต่ผมก็มีความสุขท่ีได้ท�างานจิตอาสา	 ได้ช่วยคลี่คลายปัญหา 
ความทุกข์ใจ	 แก้ไขเรื่องเดือดร้อนให้กับพี่น้องสมาชิก	 แต่แน่นอนละ	 ทุกการท�างานย่อมมี
ปัญหาและอุปสรรค	 ซึ่งเป็นเสมือนบททดสอบท่ีรอให้เราได้ฟันฝ่า	 ในส่วนของผมก็เช่นกัน	
ปัญหาที่พบคือ	 สมาชิกจ�านวนมากมีเรื่องทุกข์ใจ	 แต่ไม่กล้าท่ีจะเข้ามาขอค�าปรึกษา 
ปรับทุกข์กับทางชมรม	 และในที่สุดเม่ือได้ร่วมประชุมหาทางแก้ไข	 และได้รับความเห็นชอบ
จากเจ้าหน้าที่กรรมการที่ปรึกษาชมรม	จึงได้จัดท�าสมุดระบายความรู้สึกและได้น�าไปติดไว้
ตามจุดต่างๆ	 ภายในแดน	 ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงของพ่ีน้องสมาชิกได้เป็นอย่างดี	
และสิ่งที่ท�าให้ผมเกิดความภูมิใจนั้นไม่ใช่เพราะการมีต�าแหน่งหน้าท่ีหรือการได้รับค�าชม	
หากแต่เกิดจากการได้รับรู้ถึงความสบายใจของพ่ีน้องสมาชิก	 ที่เข้ามาปรึกษาขอความช่วยเหลือ 
และการขยายเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 ซ่ึงในปี	 2563	 นี้	 
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เรามีเครือข่ายเพิ่มขึ้นถึง	32	แห่ง	และเพื่อการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพ	ยังได้มีการส่งตัว
แทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 กับเครือข่ายภายนอก	 ไม่ว่าจะเป็นการท�าถุงผ้าจากเส้ือผ้าเก่า
ของผู้ต้องขัง	 ในโครงการ“หนึ่งพลังใส่ใจสังคม”	 โครงการ“หน้ากากอนามัยใส่ใจสังคม”	 
เพื่อต่อสู้กับ	 Covid-19	 ไปแจกร่วมกับเครือข่าย	 ณ	 สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่	 
ได้ใช้ประโยชน์	ซึ่งได้รับค�าชมและสร้างก�าลังใจในการท�าดีต่อไปให้กับผมและพี่น้องผู้ต้องขัง
เป็นอย่างมาก	 นอกจากสมาชิกได้รับประโยชน์ได้รับสิ่งดีๆ	 จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ	ขณะต้องคุมขังแล้ว	ทางชมรมจึงได้สร้างเครือข่ายคือ	เรือนจ�าเขาไม้แก้ว	โดยมุ่งหวัง
ให้ผู้ต้องขังสมาชิกที่พ้นโทษออกไป	มีวิชาชีพติดตัว	สามารถช่วยเหลือตัวเองได้	ไม่กลับไป
กระท�าผิดซ�้า	 และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 เร่ืองดีๆ	 เหล่านี้คงไม่เกิดถ้าหากไม่ม	ี 
TO	BE	NUMBER	ONE	
	 จากวันแรกท่ีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงเริ่ม
ก่อตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า	18	ปีแล้ว	ที่พระองค์
ทรงเหน็ดเหนื่อยทุ่มเทพระวรกายเพื่อพวกเรา	แม้ส�าหรับผมปีนี้จะเป็นเพียงปีแรกที่ได้เข้ามา
เรียนรู้	 และได้มาสัมผัสกับชมรมนี้อย่างจริงจัง	 แต่ถึงกระนั้น	 ผมก็ยังสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น	
อันน่าประทับใจ	 สัมผัสได้ถึงพระเมตตา	 ความรัก	 ความห่วงใย	 ความหวังดี	 ทูลกระหม่อมฯ	 
ได้ทรงมีความห่วงใยต่อเยาวชนคนไทยทุกคน	 ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์อย่างผม	 
นี่ก็เป็นเหตุผลที่ท�าให้การแต่งกลอนที่ยากจนน่าปวดหัว	 กลายเป็นเรื่องง่ายๆ	 เหมือนพลิก
ฝ่ามือ	 เพียงแต่ไปตามความรู้สึก	 ท่ีส�านึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมฯ	 ที่ทรง 
มีต่อพวกเรา	โดยได้ส่งผ่านมาทางชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โครงการดีๆ	ที่สามารถ
เปลี่ยนชีวิตใครได้หลายๆ	คน	 รวมทั้งผมด้วยเช่นกัน	หากถามถึงความส�าเร็จของผมในวันนี	้
การที่สามารถกลับตนเป็นคนดี	 คิดดี	 และได้ลงมือท�าในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
ยิ้มได้เมื่อเจอกับปัญหา	 และพร้อมสู้ไปกับมันโดยไม่คิดยอมแพ้หรือถอดใจ	 ได้ลงมือท�า 
สิ่งต่างๆ	ที่ท�าแล้วมีความสุข	ไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน	นั้นก็ถือเป็นความส�าเร็จในชีวิตของผมแล้ว	
แม้ตอนนี้ผมยังไม่รู ้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร	 พ้นโทษไปผมจะมีงานท�าไหม	 
จะมีโอกาสได้ท�าในสิ่งที่ใฝ่ฝันอะไรหรือเปล่า	 แต่มีส่ิงหนึ่งท่ีผมรู้แต่มั่นใจก็คือ	 ผมเป็นคนดี	
และต่อให้ล�าบากสักเพียงใด	 ผมก็จะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 สิ่งผิดกฎหมายเด็ดขาด	
และส�าหรับเพื่อนพี่น้องทุกท่านที่ยังสับสน	 ยังหาทางออกในชีวิตไม่เจอ	 ผมขอแนะน�าให้
ลองเปิดใจ	และก้าวไปกับครอบครัว	TO	BE	NUMBER	ONE	แล้วคุณจะพบสิ่งดี	สิ่งใหม่	
และค้นพบศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในตัวคุณเอง	อยากบอกจากใจว่าไม่ใช่แค่เชื่อ	แต่คือศรัทธา	
ถ้าเราท�า	TO	BE	สิ่งดีๆ	ก็จะเกิด	เราก็จะพบทางรอด	WE	ARE	TO	BE	WE	WILL	SURVIVE
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ผู้เขียน
นางสาวอนุสรา ค�ย่อย 
เรือนจ�กลางนครศรีธรรมราช 

	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	หรือชื่อภาษาไทยว่า	โครงการ	“รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด”	เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2545	โดยมีทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	 เป็นองค์ประธานโครงการ	ซึ่งพระองค์ทรงห่วงใย
ต่อประชาชนชาวไทย	 เรื่องปัญหายาเสพติดในสังคมไทยเป็นปัญหาระดับชาติ	 โดยมีค�าขวัญ
ประจ�าโครงการว่า	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	มีสัญลักษณ์คือเลข	1	สีประจ�าโครงการ
คือสีแดง
	 ดิฉัน	 อนุสรา	 ค�าย่อย	 คดี	 พ.ร.บ.ยาเสพติด	 ตัดสินจ�าคุก	 25	 ปี	 มีโอกาส 
ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ	ท�าให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์	 มีความภาคภูมิใจ	
มองเห็นคุณค่าของตัวเอง	อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด	รวมทั้งให้โอกาสและสนับสนุนการ	
“คืนคนดีสู่สังคม”	 และยังได้ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ดี	 และตัวดิฉันยังได้เข้าเป็น
แกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	ของเรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	และทางเรือนจ�ากลาง
นครศรีธรรมราช	 ได้เริ่มก่อตั้งโครงการชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2560	
เป็นต้นมา	 โดยมี	 พ.ต.ท.วรชัย	 อารักษ์รัฐ	 ผู้บัญชาการเรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	 
ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา	 และเรายังได้รับการผลักดันจากนายจ�าเริญ	ทิพยพงศ์ธาดา	
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยยึดถือหลัก	3	ก.	ภายใต้ยุทธศาสตร์	3	ย.
 องค์ประกอบ TO BE NUMBER ONE คือ 3 ก. ได้แก่
 ก.ที่ 1 ก.กรรมการ
	 ชุดที่	1	คือ	เจ้าหน้าที่
	 ชุดที่	2	เป็นคณะกรรมการการด�าเนินงานของสมาชิก
 ก.ที่ 2 ก.กองทุน
	 กรรมการและสมาชิกร่วมกันด�าเนินการจัดตั้งกองทุน	เพื่อน�าเงินรายได้หมุนเวียน
ใช้ในการด�าเนินงานของชมรม	 เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินกิจกรรมของชมรมและแนวทางสู่
ความยั่งยืนของชมรม	 น�าเงินกองทุนมาหมุนเวียนใช้จ่าย	 ท�ากิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้	
กองทุนมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง	ที่มีระเบียบเบิกจ่ายโดยยึดหลัก	“ชัดเจน	
โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และยั่งยืน”	แหล่งที่มาของกองทุนคือ	ได้รับการสนับสนุนจากคณะ
เจ้าหน้าที่ของเรือนจ�า	 การจัดหาทุนในช่วงกิจกรรมวันเยี่ยมญาติใกล้ชิด	 เป็นสินค้าฝีมือ
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ของผู้ต้องขัง	 อาทิเช่น	 รองเท้าแกะสลัก,	 กระเป๋า-ตะกร้าจักสาน,	 รองเท้าผ้าใบเพ้นท์,	 
เบเกอร์รี่ฯลฯ	โดยมีสินค้าภายใต้แบรนด์กรมราชทัณฑ์	เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช
 ก.ที่ 3 ก.กิจกรรม
	 กิจกรรมท่ีชมรมจัดตั้งข้ึนสนับสนุนให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน	์
ชมรมเราด�าเนินงานโดยใช้หลักการ	 “สมาชิกน�า	 ผู้บัญชาการสนับสนุน”	 โดยมุ่งเน้น 
ให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมภายใน	 การแข่งขันฟุตบอล,	 วอลเลย์บอล,	 ตะกร้อ,	
ประกวดร้องเพลง	 และยังมีกิจกรรมภายนอก	 ได้แก่	 การบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
เพื่อสังคมส่วนรวม,	 กิจกรรมต่างๆ	 ตามวันส�าคัญ	 มีวงดนตรีชุมชนบ�าบัด,	 ร�ามโนราห์,	 
เต้น	 Cover	 Dance,	 มวยไทย	 เดินขบวนรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด	 ท�าให้สมาชิก 
ได้คลายเครียด	ได้ความสุข	ความสนุก	ได้ฝึกสมาธิ	เปลี่ยนพฤตินิสัยในทางที่ดี	ได้มีก�าลังใจ
ต่อไป
 ภายใต้ ยุทธศาสตร์ 3 ย. มีดังนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1	การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
การจัดบอร์ด	จัดนิทรรศการ	ประชาสัมพันธ์	เพื่ออธิบายและให้ข้อมูลต่อสมาชิก
	 -		 เข้าร่วมกิจกรรมในวันส�าคัญต่างๆ	ร่วมกับภาครัฐ
	 -		 จัดแข่งขันกีฬาภายใน	หรือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน	และชุมชน
	 -		 ร่วมกับชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม
	 -		 การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
	 -		 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	เช่น	วันงดสูบบุหรี่โลก,	วันต่อต้านยาเสพติด,	 
  วันเอดส์โลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2	การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้แก่เยาวชน/สมาชิก
	 2.1		การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
	 	 -		เข้าค่ายพัฒนาแกนน�า
	 	 -		การท�ากิจกรรมส�าคัญทางศาสนา
	 	 -		การจัดกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	 	 -		การเข้าอบรมแกนน�า	ผลิตผลคนดี	“TO	BE	NUMBER	ONE”
	 	 -		การฝึกวิชาชีพระยะสั้น	 และระยะยาว	 เพื่อให้สมาชิกได้มีรายได้	 และ 
	 	 	 ยังน�าไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้
	 2.2	 การจัดกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	หรือ	TO	BE	NUMBER	ONE	
FRIEND	CORNER
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	 	 -		ศูนย์เพื่อนใจ	 ด�าเนินงานภายใต้แนวคิด	 “ปรับทุกข์	 สร้างสุข	 แก้ปัญหา	
พัฒนา	EQ”	เน้นการช่วยเหลือดูแลสมาชิก	และพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข	
ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง	และจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
	 	 -		มีการจัดมุมศูนย์เพ่ือนใจคอยให้ค�าปรึกษา	 โดยมีแกนน�าที่ปรึกษา 
หลากหลายภาษา	 เพื่อเข้าถึงกลุ่มสมาชิกต่างชาติ	 และการเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ	AEC	เพื่อพัฒนาศักยภาพและ	EQ	ของสมาชิกในชมรม	
 ยุทธศาสตร์ที่ 3	การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
	 -		 การสนับสนุนวิทยากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 -		 ศึกษาดูงานในการด�าเนินงานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	และศูนย์เพื่อนใจ
	 -		 เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ปล่อยตัวได้เข้ามาท�างาน
	 -	 มีหน่วยงาน	 ป.ป.ส.	 มาให้ความรู้ในการอบรมแกนน�า	 ผลิตผลคนดี	 ภายใต ้
	 	 กิจกรรมที่ว่า	“ใครติดยายกมือขึ้น”
	 -		 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
	 -		 มีการแบ่งแยกงานให้เป็นสัดส่วน
	 นอกจากนี้ทางชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	 
ยังได้มีการแต่งเพลงประจ�าชมรม	แต่งโดยสมาชิกในชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ¯ใจที่เข้มแข็ง	ย่อมพาใจคนให้เปลี่ยนแปลง	จากสิ่งที่มันเลวร้าย¯
	 ให้พบเจอกับแสงสว่าง...	พร้อมกันกับพวกเรา
	 (ซ�้า	2	ครั้ง)	TO	BE	NUMBER	ONE	เราจะท�าวันข้างหน้าให้ดีที่สุด
	 (ซ�้า	2	ครั้ง)	TO	BE	NUMBER	ONE	เราจะเดินตามรอยพระยุคลบาท
	 (ซ�้า	2	ครั้ง)	TO	BE	NUMBER	ONE	เราจะไม่ก้าวพลาดเหมือนกันวันก่อน
	 (ซ�้า	2	ครั้ง)	TO	BE	NUMBER	ONE	วันข้างหน้าเราจะสู้ไปด้วยกัน
	 ¯	TO	BE	NUMBER	ONE	(ซ�้า	3	ครั้ง)	¯
	 ฉะนั้นโครงการดีๆ	อย่างโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ก็มีหลากหลายในด้าน
กิจกรรม/อบรม/ประชาสัมพันธ์	ด้วยการผ่านทางสื่อและเพื่อนชวนเพื่อน	เพื่อสร้างกระแส
ในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ออกเสียงตามสายเป็นประจ�าเพื่อประชาสัมพันธ์
ถึงอันตรายของยาเสพติด	มีทั้งอาสาสมัครแกนน�านักเรียน/ประชาชน	และผู้ต้องราชทัณฑ์
เป็นผู้สอดส่องดูแลแบบ	 “เพื่อนเตือนเพื่อน”	 ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 สร้างความ
เข้าใจและยอมรับผู้ที่มีปัญหายาเสพติด	ไม่รังเกียจไม่แบ่งแยกผู้ที่ติดยาเสพติด	อาสาสมัคร
แกนน�าทุกฝ่ายคอยให้ค�าปรึกษา	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี	
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คนเก่งและคนที่มีอุดมคติที่จะสรรสร้างกิจกรรมดีๆ	เพื่อต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด
ร่วมกันจะต้องอาศัยความร่วมมือ	ประสานงานกันทั้งภาครัฐ	เอกชนและชุมชน	จึงจะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง	 การช่วยกันคนละไม้ละมือเท่านั้นที่จะท�าให้เราประสบความส�าเร็จ
และเอาชนะภัยยาเสพติดให้จงได้	ที่ส�าคัญ	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของเรือนจ�ากลาง
นครศรีธรรมราช	ก็ได้รับ	2	รางวัลในการแข่งขันในระดับประเทศ	เรายังมีแผนการยกระดับ
ชมรมสู่อนาคต	 เพื่อการด�าเนินงานชมรมของพวกเรามีความมั่นคง	 ยั่งยืน	 ไม่ขาดตอน	 
ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ	 ให้ดีข้ึน	 เพ่ือมุ่งสู่รางวัลชมรมระดับประเทศ	 ขอขอบคุณ
โครงการดีๆ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ได้มอบพื้นที่	เพื่อให้อาสาสมัครแกนน�าในเรือนจ�ากลาง
นครศรีธรรมราชท่ีหลงผิดและก้าวพลาดอย่างพวกเราได้มีพื้นท่ีและโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองไปในทางท่ีดีข้ึน	 ท�าให้พวกเราได้มีขวัญและก�าลังใจเพื่อสู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	 
ท�าให้ได้มีความสามัคคีร่วมแรง	ร่วมใจและเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	เพื่อให้ตรงกับจุดประสงค์
ของโครงการที่ว่า	 “คืนคนดี	 สู่สังคม”	พวกเราขอสัญญาว่า	 จะขอสานต่อโครงการโดยยึด
หลัก	3ก.	3ย.

คิดผิด	จนหลงทาง	อย่าพาตัว	หลงติดยา
ชีวิตที่ผ่านมา	อย่าเอามา	ตัดสินใจ

มุ่งมั่น	พัฒนา	หลีกเสพยา	ด้วยหัวใจ
อุปสรรค	จะผ่านไป	ด้วยกายใจ	และ	TO	BE	NUMBER	ONE	
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ผู้เขียน
นายฉัตรดนัย ช่วยบ�รุง

เรือนจ�กลางนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

		 “กิจกรรมในโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จะเบนความสนใจจากการท�า 
ความสุขชั่วครั้งช่ัวคราวจากยาเสพติดอยากให้โครงการนี้ส�าเร็จด้วยดีแต่ท�าคนเดียวไม่ได ้
จึงขอความร่วมมือจากทุกคน	 นอกจากนี้ก็ต้องการให้ผู ้เสพยากล้าเดินเข้าโครงการฯ	 
โดยการยกมือขึ้นเพื่อรับการบ�าบัดรักษาเพราะนี้กฎหมายออกมารองรับแล้วว่าผู้ติดยา 
คือคนอ่อนแอคือผู้ป่วยซึ่งสังคมควรต้องให้ก�าลังใจ”
	 พระด�ารัสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 
องค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในวโรกาสการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เมื่อวันท่ี	 15	 กรกฎาคม	 2545	 หน้าห้องประชุม	 กระทรวง
สาธารณสุข	
	 18	 ปีผ่านไปต้นไม้ท่ีพระองค์ท่านได้ปลูกต้นกล้าเล็กๆ	 เติบใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา	
เป็นร่มเงาแหล่งพักพิง	เสมือนบ้านเสมือนครอบครัว	ทั้งเป็นต้นพันธุ์คุณภาพพร้อมขยายพันธุ์
ต่อไป	 ด้วยผลและเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงทนแดดฝน	 ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศและปรับตัว
เข้ากับสถานภูมิประเทศทุกหนแห่ง	เรียกว่า	“ผลิตคนดี	TO	BE	NUMBER	ONE”	
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้ต้องขังราชทัณฑ์เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	ครั้งหนึ่งในชีวิตได้หลงผิด
และก้าวพลาดเป็นกลุ่มบุคคลผู้เปราะบางด้านจิตใจ	 ทั้งเป็นกลุ่มที่อยู่ลึกสุดของสังคม	 
ภายใต้ข้อก�าหนดที่ว่าด้วยกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะ	ปิดกั้นอิสรภาพและพันธนาการ
ด้วยก�าแพงคอนกรีตสูงกว่า	7	เมตร	กว่า	11	ปีกับบริบทผู้ต้องขังที่ต้องปฏิบัติตามกฎอย่าง
เคร่งครัด	 หากย้อนไปเมื่อ	 18	 ปีก่อน	 ข้าพเจ้าเป็นนักศึกษาคนหนึ่งเคยได้ยินโครงการนี ้
ก็คิดแบบเยาวชนว่าคงเป็นอะไรที่น่าสนใจ	 และเช่นกันถ้าในวันนั้นข้าพเจ้าได้เข้าร่วม
โครงการ	บริบทในวันนี้ของข้าพเจ้าก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่ง	ที่ไม่ใช่ผู้ต้องขังและในความเป็นจริง
เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขอดีตได้สิ่งที่เราท�าได้ก็คือ	ท�าวันนี้และทุกๆ	วันให้ดีที่สุด	
แสงวันคืนแห่งกาลเวลาล่วงไปกว่าสองทศวรรษ	 จนวันหนึ่งมาถึงวันที่โอกาสนั้นเข้ามาหา
ข้าพเจ้าเป็นโอกาสท่ีหยิบยื่นกุญแจดอกส�าคัญแห่งชีวิตที่ช่วยใคร	 ชีวิตของข้าพเจ้าออกสู่
โลกกว้าง	 สู่ความหวัง	 ก�าลังใจ	 และความภาคภูมิใจ	 เป็นเสมือนแสงสีทองของดวงตะวัน 
ที่ช่วยให้มองเห็น	รับรู้ถึงความอบอุ่นเป็นปาฏิหาริย์แห่งชีวิต	นั่นคือแสงทองจากพระองค์ท่าน	 
ชีวิตคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังและก�าลังใจทั้งจากตนเองคนรอบข้าง	และที่ขาดเสียมิได้คือ
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ครอบครัว	และแล้ววันแห่งโอกาสก็มาถึง	เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมแกนน�ารุ่นที่	2	ของเรือนจ�าฯ 
ในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้รับความรู้ประสบการณ์จากวิทยากรมากมาย	 เช่นกรมควบคุมโรคเขต	11	
นครศรีธรรมราช	สาธารณสุขนครศรีธรรมราช	 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราช	นครศรีธรรมราช	
และหน่วยงานส�าคัญท่ีท�าให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการเป็นหนึ่งทุกคนเป็นได้เพราะทุกคนมีดีอยู่
ในตัวหากค้นพบสิ่งที่ตนเองชื่นชอบสนใจ	และมีความถนัดสามารถฝึกฝนและท�าจนเป็นผล
ส�าเร็จได้	ท�าแล้วมีความสุข	มีความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ	เราก็เป็นหนึ่งได้เดินไม่พึ่ง
ยาเสพติด	วันนั้นข้าพเจ้าออกผู้เสนองานกิจกรรมกับวิทยากรจาก	ป.ป.ส.	นครศรีธรรมราช
ก�าลังเสนอจบ	ค�าถามแรกวิทยากรถามว่าเหลือโทษเท่าไหร่ถ้าผลโทษออกไปสนใจร่วมงาน
กับวิทยากรไหมตอนนั้น	ข้าพเจ้าดีใจมาก	ปลาบปลื้มใจขอบคุณโครงการฯ	ที่ท�าให้ข้าพเจ้า
มองเห็น	 คุณค่าในตัวนั่นเอง	 และคนอื่นมองเห็นคุณค่า	 ความสามารถของเรา	 จากนั้น
ข้าพเจ้าก็ได้รับคัดเลือกจากแกนน�าเป็นประธานชมรม	 2	 วาระติดต่อกัน	 ท�าให้ได้รับ
ประสบการณ์ดีดีมากมายโอกาสท�าให้ประตูบานใหญ่เปิดออกมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันหลายครั้ง	และเป็นสิ่งที่ภูมิใจมาตลอด	ทั้งการเข้าร่วมประกวดการด�าเนินงานทั้ง
ระดับจังหวัด	 ระดับภูมิภาค	 และระดับประเทศ	 และในปีนี้ก็เช่นกันในงานมหกรรมรวมพล 
ข้าพเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของการรวมพล	 ชมรมฯ	 ของข้าพเจ้าก็ได้เข้าร่วมการประกวดระดับ
ประเทศอีกครั้ง	และหวังเป็นแชมป์ระดับประเทศในปีนี้	พร้อมทั้งอยากได้ยินชื่อของข้าพเจ้า
เองกับการเขียนความช้ินน้ี	 และได้รับรางวัลในงานด้วย	 คงเป็นความภาคภูมิใจของตนเอง
ครอบครัวและองค์กร	 อันเน่ืองจากว่าพระองค์ท่านทรงเสด็จประทานรางวัลด้วยพระองค์
เองทุกครั้ง	 นั่นคือความหวังของข้าพเจ้า	 และเป็นพลังแห่งก�าลังใจทั้งแรงบันดาลใจในการ
ด�าเนินงานในโครงการนี้เสมอมา	และตลอดไปเช่นกันหากรวมถึงความประทับใจนี้	ได้จาก
โครงการน้ีและพระองค์ท่านน้ันสิ่งแรกสุดก็หนีไม่ผลจากการที่พระองค์ท่านทรงพระกรุณา
ที่คุณรับเป็นองค์ประธานในโครงการได้น�าเอาความคิดและประสบการณ์ในการท�างาน
วิจัยเกี่ยวกับ	Methamphetamine	รวมกับ	University	of	California	at	Los	Angeles	
(UCLA)	United	State	of	America	ศึกษาเปรียบเทียบกับปัญหายาเสพติดในเมืองไทยซึ่ง
ตลอดระยะเวลา	 18	 ปีท่ีผ่านมาทรงมีน�้าพระทัยมุ่งด�าเนินงานทรงงานและทรงอุทิศเวลา
และพระวรกายเพ่ือโครงการด้วยความวิริยะอุตสาหะมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 ส่งผล 
ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน	ทรงมีวิธีการด�าเนินงานอย่างโยนิโสมนสิการ 
คือทรงพิจารณาโดยแผนการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด	 วิเคราะห์ศึกษาหาเหตุผลไล่ไปตาม
ล�าดับจนถึงต้นเหตุ	 สามารถแยกแยะองค์ประกอบ	 จนมองเห็นความเป็นไปได้ของสภาวะ
และความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย	จนสามารถเข้าถึงความจริงด้วยปัญญา	และในวันนี้
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นอกจากประสบการณ์และโอกาสแล้ว	 สิ่งท่ีข้าพเจ้าได้รับคือ	 การพัฒนาตนเองด้าน	 EQ 
หรือความฉลาดทางอารมณ์เพราะ	 EQ	 เป็นตัวท�านายที่ดีที่บ่งบอกว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้ม 
ที่จะประสบความส�าเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวและการท�างาน	จะช่วยในการด�าเนินชีวิตเป็นไปอย่าง
กว้างถาวรและมีความสุขจนข้าพเจ้าเป็นคนดีเก่งสุข	3	สิ่งนี้นับประโยชน์อย่างอเนกอนันต์
เพราะนั่นคือการสร้างศักยภาพที่ดีต่อตนเอง	องค์กร	สังคม	และประเทศชาติ
	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของโครงการหรือจุดเด่นส�าหรับข้าพเจ้านั้นคิดว่ามี	 5	ส่วน	
ส�าคัญประกอบเข้าด้วยกันคือ	 1.	 องค์ประธานโครงการฯ	 เพราะพระองค์ทรงประทาน
แนวทางการด�าเนินงานไว้อย่างมีระบบทั้งทรงวางรากฐานของโครงการฯ	อย่างแข็งแกร่ง
มั่นคงและมีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืน	 จะเห็นได้จากการที่พระองค์ท่าน
เสด็จเยี่ยมการด�าเนินโครงการฯ	 หรือทรงเปิดชมรมฯ	 และศูนย์เพื่อนใจทั่วภูมิภาค 
ของประเทศไทยทั้งยังทรงออกรายการโทรทัศน์	 ทรงสัมภาษณ์	 ตลอดจนตอบข้อสงสัย 
ของสมาชิกและน�าข้อเสนอแนะมาช่วยสมาชิก	 อีกท้ังยังทรงงานทุกอย่างด้วยพระองค์เอง	
กล่าวคือผู้น�าคือปัจจัยส�าคัญยิ่งของความส�าเร็จ	 2.	 หน่วยงานต่างๆ	 ที่ร่วมกันขับเคลื่อน
โครงการบูรณาการปรับกลยุทธ ์การด�าเนินงานอยู ่ตลอดเวลาทั้งทางภาครัฐบาล	 
และภาคเอกชนเองก็ดี	 3.	ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานของโครงการถือเป็นเสมือนเส้นเลือด
ในการขับเคลื่อนให้มีชีวิต	เสมือนเส้นประสาทที่ควบคุมการท�างานของร่างกาย	เพราะยุทธศาสตร ์
คือแผนการด�าเนินงาน	 คือ	 บันไดท่ีใช้ก้าวผ่านสิ่งต่างๆ	 เป็นแนวทางการด�าเนินงานเป็น
แผนที่ของนักส�ารวจ	และคือต�ารวจของนักปราชญ์นั่นเอง	4	แกนน�า/สมาชิกเป็นกลไก	ในการ 
ขับเคลื่อนโครงการโดยใช้ยุทธศาสตร์หรือต�าราเป็นแหล่งข้อมูล	ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพเป็นผลลัพธ์ท่ีวัดได้ในรูปธรรม	 จะเห็นได้จากการค�านวณสมาชิก
เพิ่มขึ้นทุกปี	 จ�านวนชมรมที่มากขึ้น	 และการเปิดศูนย์เพ่ือนใจท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดเช่นกัน	 
นั่นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแกนน�า/สมาชิก	 เป็นปัจจัยหนึ่งของความส�าเร็จที่มองเห็นได้
ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งเพราะ	“องค์กรจะพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรที่มีศักยภาพ”	และปัจจัยที่	5	
ก็คือกิจกรรม	กิจกรรมเป็นอีกปัจจัยส�าคัญและเป็นตัวชี้วัดของความส�าเร็จมากที่สุด	เพราะ
กิจกรรมนั้นต้องกระท�าจริงถึงเรียกว่ากิจกรรมเป็นรูปธรรม	ที่ชัดเจนท่ีสุด	 เพราะกิจกรรม
ถือว่าเป็นกลไกหลักส�าคัญในการพัฒนาโครงการคือ	สื่อกลางของความร่วมมือเป็นเสียง
ประสานความเข้าใจ	 ทั้งเป็นการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของสมาชิกทางร่างกาย 
และจิตใจพร้อมกันท้ังสามารถช่วยเหลือผู ้อื่นได้เป็นแหล่งเรียนรู ้ที่มีคุณค่า	 กิจกรรม 
จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 คือการพัฒนาที่มากขึ้นดีขึ้น
ขยายต่อยอดตลอดเวลา	ซึ่งสาระส�าคัญในการด�าเนินงานด้านกิจกรรมคือ	เน้นการสร้าง
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ความสุขตามความต้องการของสมาชิก	 โดยกิจกรรมถือเป็นการสร้างสรรค์และสร้างสุข
ส�าคัญทั้ง	 5	 ด้านด้วยกันคือสร้างสุขด้านร่างกาย	 สร้างสุขด้านจิตใจ	 สร้างสุขด้วย
นันทนาการ	สร้างสุขด้วยสมอง	และสร้างสังคมเป็นสุข
	 ข้าพเจ้าในนามประธานชมรมฯ	 เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	และสมาชิกชมรมฯ	
อยากบอกและส่งถึงบุคคลทั่วไปว่า	ถึงแม้เราจะเป็นเรือนจ�า	เราเป็นผู้ต้องขังแต่การด�าเนินงาน
ของเราเป็นไปตามหลักการด�าเนินงานทั้ง	3	กและ	3	ย	โครงการฯ	นี้	นอกจากเป็นกิจกรรม
เพื่อสมาชิกคนไทยแล้วโครงการนี้ยังสร้างความประทับใจแก่ชาวต่างชาติ	ผู้ซึ่งได้รับการลงโทษ
ทางกฎหมายของราชอาณาจักรไทย	 เรือนจ�าฯ	 มีสมาชิกหลากหลายประเทศ	 ทุกคน 
ล้วนเป็นสมาชิกชมรมฯ	ของเรามีทั้งอังกฤษ	พม่า	จีน	มาเลเซีย	มาลายู	สิงคโปร์	กีนี	กัมพูชา	
เป็นต้น	 แน่นอนว่าชาวต่างชาติผู้ท่ีต้องพลัดถิ่นที่อยู่	 พวกเขาทั้งหนักใจ	 ล�าบากใจ	 หดหู่	
เศร้าเสียใจ	 ระแวงหวาดกลัว	 แต่โครงการฯ	 นี้กลับเป็นก�าลังใจเพราะเรามีอาสาสมัคร
ศูนย์ฯ	 คอยเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้แก่พวกเขา	 คนไกลบ้านห่างครอบครัวจากคน 
ซึ่งเป็นท่ีรัก	 การเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือปลอบโยนซ่ึงกันและกันท�าให้พวกเขาคลาย
ความกังวลใจและด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพ	ชมรมฯ	 มีนวัตกรรมทางภาษา
เป็นสื่อกลางเช่ือมโยงเข้าด้วยกันจึงเป็นจุดเด่นในการด�าเนินงานของเรา	 ผลส�าเร็จจาก 
การด�าเนินงานของเราในภาพรวมจึงประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งคือตัวองค์กร	 (เรือนจ�า)
ก็ได้ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมอยู่ในระเบียบวินัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสังคมก็จะได้คนด ี
คืนสู่สังคม	 นอกจากนี้ชมรมของเรายังเป็นแหล่งเรียนรู้จากสถานศึกษาต่างๆ	หลายแห่ง
และทางชมรมได้จัดท�าสื่อวิดิทัศน์ให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาในสมาชิกเครือข่ายกว่า	
10	แห่ง	ภายใต้ชื่อ	“โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”	ให้สมาชิกเครือข่ายรู้ถึงโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด	ความหวังเล็กๆ	น้อยๆ	ของข้าพเจ้าหวังให้พระองค์ท่านเสด็จเรือนจ�า
กลางนครศรีธรรมราชทรงเยี่ยมชมการด�าเนินงานของชมรมฯ	 และเพ่ือเป็นขวัญก�าลังใจ 
ของสมาชิกชมรมฯ	 ทุกคนและเพื่อเป็นการสนองพระด�าริในพระองค์ท่าน	 ชมรมของเรา 
ยังมีการช่วยเหลือให้สมาชิกที่ใช้สารเสพติดก่อนเข้าเรือนจ�าและเข้า	 โครงการ	 “ใครติดยา
ยกมือขึ้น”	 ในรูปแบบบ�าบัดฟื้นฟูผู ้ติดยาเสพติดซึ่งทางศูนย์ชุมชนบ�าบัดของเราได้รับ 
การรับรองมาตรฐานจาก	สบยช.	โดยกรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	โครงการฯ	เป็น
โครงการที่มุ่งเน้นให้สมาชิกห่างไกลยาเสพติด	ลด	ละ	เลิก	การใช้ยาเสพติดอย่างถาวร
และมุ ่ ง ใ ห ้ ป ระชาชนชาว ไทยตระหนั ก รู ้ ถึ ง โทษและพิ ษ ภั ยของยา เสพติ ด	 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สมาชิกเป็นคนดีเก่งสุขมีศักยภาพในตนเองพัฒนาตนเองและ	
ความสามารถที่หลากหลาย	คาดหวังว่าเป็นโครงการที่จะขจัดยาเสพติดให้หมดไปจาก



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

270

270

ประเทศไทย	 เพราะยาเสพติดเป็นภัยคุกคาม	 กัดกร่อนบ่อนท�าลายชาติ	 ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม	 ตลอดทั้งการเมืองและความมั่นคง
ของประเทศ	 สิ่งส�าคัญที่สุดคือเยาวชนเพราะเยาวชน	 คือก�าลังของชาติถ้าวันนั้นเยาวชน 
เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจมีสุขภาพอนามัยที่ดี	สังคมประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไป
กล่าวคือ	“รากฐานของบ้านคือ	อิฐ	รากฐานของชีวิตคือการศึกษา	รากฐานของความส�าเร็จ
คือภูมิปัญญา	รากฐานของการพัฒนาคือ	ภูมิคุ้มกัน
	 ในวันที่แม้ข้าพเจ้าจะมีบริบทเป็นผู้ต้องขังราชทัณฑ์	 เป็นเพียง	 1	 ในสมาชิกกว่า	
30	ล้านคน	เป็นหนึ่งในชมรมกว่า	70,000	แห่ง	ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณว่าจะขับเคลื่อน 
โครงการฯน้ีต่อไปอย่างมุ่งมั่น	 จะน้อมน�าปณิธานในองค์ประธานมาสานต่อด�าเนินงาน
อย่างสุดความสามารถ	 และขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ว่าจะเป็น 
กระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงยุติธรรม	 กระทรวงศึกษาธิการ	
กระทรวงแรงงาน		กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมประชาสัมพันธ์	
กรุงเทพมหานคร	 หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชนก็ดี	 ตลอดท้ังต้องขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส�าหรับอธิบดีกรมราชทัณฑ์	 ผู ้บัญชาการเรือนจ�ากลาง
นครศรีธรรมราชและคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่าน	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ที่มีส่วนส�าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนด�าเนินงาน 
โครงการฯ	และพระกรุณาธิคุณในองค์ประธานโครงการฯ	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	
สิริวัฒนาพรรณวดี	พระกรุณาธิคุณ	อันล้นผลแก่ประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ทรงพระหัตถ์สร้างโครงการ
TO	BE	NUMBER	ONE	ทรงน�ามา	ไกลห่างยาเสพติดทั่วทิศทาง
ทรงวางงานตามทางยุทธศาสตร์	ทรงประทานโอวาทเป็นขวัญหล้า

พสกนิกรของไทยสุขอุรา	ขอเทวา	ปวงประชา	สดุดี
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ผู้เขียน
นายสราวุฒิ ศรีทธาสุข
เรือนจ�กลางนครศรีธรรมราช

	 มาอ่านเรื่องราวดีๆ	 TO	 BE	NUMBER	ONE	นครศรีธรรมราช	 จะเล่าให้ฟังจาก
กรุงเทพมหานคร	 เมืองดัง	 มาสู่เรือนจ�ากลางเมืองนคร	 มรดกตกทอด	 เริ่ม	 18	 ปีก่อน	 
TO	BE	NUMBER	ONE	เรือนจ�ากลางเมืองนครก�าเนิด	เกิดขึ้นได้	3	ปี	แต่ขึ้นชื่อ	เลื่องลือ	 
ทั่วแดนไกล	 ให้ใครๆ	 ได้กล่าวขาน	 ขนานนามจากเรื่องราวอันโหดร้ายในอดีตที่ประสบ	 
จนมาพบจุดเปลี่ยนอันแสนจะเลอค่า	 ไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอย	 มีราคา	 แต่มากกว่าของ 
มีค่าเหนืออื่นใด	 ที่มาแม้ชีวิตเคยผิดพลาด	 แต่มันมีโอกาสได้แก้ไข	 มีโครงการให้ความรัก
ก�าลังใจ	 หยิบยื่นให้ความหวังใหม่ได้เข้ามา	 เป็นพลังให้ชีวิต	 ต้องสู้ต่อ	 จะไม่ท้อ	 ไม่หวั่น	
สร้างฝันใหม่	ชีวิตเราต้องก้าวเดินต่อไป	ด้วยหัวใจนักสู้	TO	BE	NUMBER	ONE	
	 ขอสานต่อพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	
ที่พระองค์ทรงเห็นว่า	 ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย	 เป็นปัญหาระดับชาติ	 พระองค์ทรง
ห่วงใยประชาชนชาวไทย	 เป็นอย่างยิ่งจึงมีโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เกิดขึ้น 
ในวันที่	 15	 กรกฎาคม	 2545	 ถึงปัจจุบัน	 เป็นระยะเวลา	 18	 ปี	 โดยมีพระองค์เป็น 
องค์ประธานในโครงการ	 มุ่งเน้นการรณรงค์	 เพื่อให้เกิดกระแสและค่านิยมใหม่ในการพัฒนา
คุณภาพของสมาชิก	 ให้เป็นคนเก่งและดี	 ท�าให้สมาชิกในชมรมมีความสุขที่ได้พัฒนา	 
ความฉลาดทางอารมณ์	 โดยมียุทธศาสตร์ที่การด�าเนินโครงการ	 ที่ยึด	 วัยรุ่น	 เยาวชน	 
เป็นศูนย์กลางบนพื้นฐาน	 การเข้าถึงสาเหตุของปัญหา	 เข้าใจธรรมชาติ	 พฤติกรรม	 
ความต้องการของเยาวชน	 วัยรุ่น	 และกลุ่มเส่ียงอื่นๆ	 ทั้งวัยท�างานในสถานประกอบการ	
กลุ่มเสี่ยง	กลุ่มเสพในสถานพินิจ	 เรือนจ�า	และส�านักงานคุมประพฤติ	 โดยมีกลยุทธ์ส�าคัญ
คือการใช้	 สโลแกนที่ว ่า	 “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	 ก่อให้เกิดความท้าทาย	 
อีกทั้งจูงใจเยาวชน	 ไม่ให้ชีวิตไปยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 แต่มองค้นหาความเป็นหนึ่ง 
ของตนเอง	 แนวคิดกิจกรรมในโครงการ	 เน้นการให้โอกาสมากกว่าการปราบปราม	 โดยเพิ่ม
โอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถ	 ที่หลากหลายในลักษณะ	 
ส่งเสริมการแข่งขันท�าความดี	 เป็นสิ่งจูงใจให้กับเยาวชน	 อยากเข้าร่วมสืบก�าลังต่อเนื่อง	
เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	และสังคม	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
มีอายุครบ	18	ปี	ในวันที่	15	กรกฎาคม	2563	นับเป็นโครงการดีๆ	ที่ทรงคุณค่ามากมาย
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มหาศาลแก่ประชาชนชาวไทย	 แม้กระท่ังตัวของข้าพเจ้าเอง	 สราวุธ	 ศรัทธาสุข	 
ผู้ต้องโทษคดี	พ.ร.บ.	ยาเสพติด	ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี	พิพากษาจ�าคุก	25	ปี	จะมาแล้ว	
9	ปี	2	เดือน	9	วัน	เป็นนักโทษเด็ดขาด	ชั้นเยี่ยม	ได้รับอภัยโทษ	4	ครั้ง	ปัจจุบันเหลือโทษ	
5	 ปี	 3	 เดือน	 17	 วัน(ข้อมูล	ณ	 วันที่	 10	 สิงหาคม	 2563)	 เป็นคนนึงที่ไม่เคยรู้จักกับ	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มาก่อน	 จนกระทั่ง	 พ.ศ.	 2560	 ได้มีการริเริ่มก่อตั้งชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เกิดขึ้นภายในเรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	 มีสมาชิกเริ่มต้น 
เพียง	687	คน	มีการจัดอบรมแกนน�า	คัดเลือกหาคณะกรรมการในส่วนของผู้ต้องขัง	รุ่นที่	1	
ประจ�าปี	2560	ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการแดนควบคุมหญิง	ปี	2561	มีการอบรมแกนน�า	
เพิ่มเติมในส่วนของแดนควบคุมชาย	ซึ่งทางเรือนจ�านครศรีธรรมราช	แบ่งการควบคุมผู้ต้องขัง
ออกเป็น	9	แดนควบคุม	ทุกแดนควบคุมมีชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	อยู่ภายในแดน
ครบทุกแดนควบคุม	 ซึ่งในตอนนั้นข้าพเจ้าเป็นที่รู ้จักทั่วทุกแดนควบคุมจากการเป็น
กิจกรรมตัวเด่น	 ของเรือนจ�านครศรีธรรมราชในฉายา	 แอ็ปแอ้อาร์สยอง	 พองขน	 สาวน้อย
ร้อยล้านวิว	Net	I	dol	เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	ได้เข้าอบรมแกนน�าจากการแนะน�า
ของรุ ่นพี่ที่เป็นคณะกรรมการ	 ท�าให้รู ้ถึงประโยชน์	 ความสนุกและสิ่งดีๆ	 มากมาย	 
ที่จะเข้ามาในชีวิต	 จนกลายเป็นประธานชมรมแดนควบคุม	 5	 รองประธานชมรม 
เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	 ในส่วนผู้ต้องขัง	 2	 ต�าแหน่งไปครองจากคะแนนส่วนมาก
ด้วยความสามารถ	อัธยาศัยดี	มีความเป็นผู้น�า	มีมติเป็นเอกฉันท์	 จากคณะกรรมการส่วน
อื่นๆ	 จนถึงกลางปีได้ขอจ�าแนกย้ายมายังแดนควบคุม	 3	 เป็นแดนผู้ต้องขังใกล้จะพ้นโทษ	 
เพื่อที่จะได้ท�างาน	 ด้านกิจกรรมโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 อย่างต้ังใจ	 แน่วแน่	 
จะได้ขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย	และแผนงานที่วางไว้	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	ส่วนกลางตั้งอยู่ที่แดนควบคุม	2	(ฝ่ายการศึกษาและพัฒนา
จิตใจ)	 ปัจจุบันปี	 2563	 ข้าพเจ้าด�ารงต�าแหน่งรองประธานชมรมส่วนกลาง	 และ
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์เพื่อนใจส่วนกลาง	 เป็นคณะกรรมการด�าเนินงานของชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราชในส่วนของผู้ต้องขัง	 รุ ่นที่	 2	 
และรุ่นที่	3	ทุกวันนี้ข้าพเจ้ามีความสุข	กับการที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ
แกนน�าชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช	 คิดไม่ผิดเลย 
ที่ ได ้พบ	 ได ้ รู ้จัก	 ยิ่ งรู ้จัก	 ยิ่ ง รักเธอ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ป ัจจุบันชมรม	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราชเป็นสมาชิก	 9,863	 คน	 คิดเป็น	 
100	%	เต็ม	ของเป้าหมายที่วางไว้ไม่มีใครไม่รู้จักข้าพเจ้าเพราะ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่ง	 ไม่ใช่ท่ีหนึ่ง	 แต่เป็นแกนน�าคนหนึ่งท่ีเป็นแบบอย่างให้กับเพ่ือนๆ	 
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ผู้ต้องขังคนอื่นๆ	 ให้กับสมาชิกในชมรมคนอื่นๆ	 ได้ประพฤติ	 ปฏิบัติตาม	 ข้าพเจ้าได้เป็น
ตัวแทนในการประกวดการน�าเสนอ	 การด�าเนินงานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ปี	2562	ระดับภาคได้รับรางวัลอันดับที่	3	ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันต่อระดับประเทศ	ได้
รับรางวัลชมเชย	 ปี	 2563	 ระดับภาครับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี	 1	 ผ่านการคัดเลือก 
ไปแข่งขันระดับประเทศ	 ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่	 15	 ถึง	 17	 กันยายน	 2563	 ที่จะถึงนี่เอง	 
การเข้าร่วมประกวดระดับประเทศในปี	2562	ท�าให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่าน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ได้อย่างเต็มตาของข้าพเจ้าเอง	
ซึ่งนับว่าหาได้ยากมากส�าหรับผู้ต้องขัง	 นับว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงยิ่งนัก	 ข้าพเจ้าและ
เ พ่ื อนผู ้ ต ้ อ งขั งที่ เ ป ็ นคณะกรรมการชมรมของส ่ วน ผู ้ ต ้ อ งขั ง 	 ไ ด ้ ร ่ ว มกั น 
ขับเคล่ือนโครงการอย่างต้ังใจ	 เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์	 ยึดหลัก	 ก.ต.ย.	 
โดยมีท่านผู้บัญชาการเรือนจ�า	 และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านคอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
ตลอดมา	ท�าให้ผู้ต้องขังได้มีทัศนคติ	นิสัย	 เป็นไปในทางที่ดีขึ้น	กล้าคิด	กล้าท�า	กล้าที่จะ
แสดงออก	 เพื่อที่จะห่างไกลจากยาเสพติดอย่างถาวร	ทั้งทางด้านจิตรกรรมก็ดี	 ฝึกวิชาชีพ
ต่างๆ	 ก็ดี	 แถมสมาชิกยังมีรายได้จากการฝึกวิชาชีพอีกด้วย	 เมื่อพ้นโทษ	 ยังสามารถน�าไป
ประกอบอาชีพได้จริง	 ไม่กลับไปกระท�าผิดซ�้าอีก	 จะได้อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่าง
ปกติสุข	 มีการจัดอบรมแกนน�ารุ่นใหม่ๆ	 เพ่ือท่ีจะได้ขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง	 
มีใบรับรองที่น�าไปใช้ในการสอบเลื่อนขั้น	 ท�าวันลด	 และท�าการพักโทษอีกด้วย	 ข้าพเจ้า
พร้อมด้วยเพื่อนๆ	 ที่ เป ็นสมาชิกชมรมได้มีโอกาสถวายการแสดงในการรับเสด็จ	 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา	 นเรนทิราเทพยวดี	 กรมหลวงราชสาริณี	 
สิริพัชร	 มหาวัชรราชธิดา	 เมื่อครั้งพระองค์ทรงเสด็จ	ณ	 เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช 
ถึง	 2	 ครั้งด้วยกัน	 ในนามของกิจกรรมชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เรือนจ�ากลาง
นครศรีธรรมราช	 นับเป็นความภาคภูมิใจอันหาท่ีสุดมิได้	 จนท�าให้สมาชิกคนอื่นๆ	 ภายใต้
ชมรมอีกส่วนหนึ่งชีวิตได้มีโอกาสถวายการแสดงร่วม	 มีปฏิกิริยากระตือรือร้นเพ่ิมข้ึน	 
เพื่อพัฒนาความสามารถที่มีจะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ดี	 แบบนี้บ้างสักครั้งหนึ่งในชีวิต	
การเข้าร่วมโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้หลายต่อหลายชีวิต	ที่เคยก้าวผิดพลาด
หันกลับมามีความคิดท่ีเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น	 ตัวของข้าพเจ้าเอง	 นับว่ารู ้ จักกับ	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 น้อยมาก	 แต่สัมผัสได้ถึงความมีพระหฤทัย	 ที่พระองค์ได้มอบ 
ให้กับประชาชน	ทรงมองเห็นผู้ต้องขังราชทัณฑ์ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร	 
เพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการที่ดีๆ	 แบบนี้	 นอกจากการที่ข้าพเจ้าได้เป็นตัวแทนเรือนจ�ากลาง
นครศรีธรรมราช	เข้าร่วมประกวดการน�าเสนอผลงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
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ภายนอกเรือนจ�านั้นยังท�าให้มองเห็น	 เด็กและเยาวชนไทย	สมัยปัจจุบัน	 เป็นคนเก่งและดี	
มีคุณค่า	กล้าคิดกล้าท�า	กล้าที่จะแสดงออก	สมกับเป็นสมาชิกชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	
โดยที่มีพระองค์ท่านเป็นองค์ประธานโครงการ	ภายใต้สโลแกน	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	
อย่างแท้จริง	สมกับที่องค์ประธานโครงการได้ส่งอุทิศ	 เวลาและพระวรกาย	ทุ่มเททรงงาน	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ด้วยพระองค์เอง	 ด้วยความวิริยะ	 อุตสาหะ	 มาอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน	จนถึง	18	ปี	ข้าพเจ้าหวังไว้ว่า	ไม่ว่าจะอีกนานแค่ไหน	อายุจะเท่าไร	วันข้างหน้า
จะอยู่ที่ใด	ก็จะยังคงเป็นหนึ่งที่จะขอร่วมขับเคลื่อนโครงการที่ดีๆ	แบบนี้ต่อไป	เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด	 อย่าได้เหมือนดังตัวข้าพเจ้าท่ีเคยประสบเจอ 
ในอดีตที่ผ่านมาด้วยตนเอง
	 พระองค์ทรงมีโครงการดีๆ	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่มอบพื้นที่ 
ให้สมาชิกที่หลงผิด	 และก้าวพลาดอย่างพวกเรา	 ได้มีพื้นที่และโอกาสในการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองให้ดีขึ้น	 เพื่อท่ีจะได้ออกสู ่สังคมภายนอกได้อย่างภาคภูมิ	 ให้ตรงกับค�าขวัญ 
ของโครงการที่ว่า	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	ข้าพเจ้าขอสัญญาจะขอสานต่อโครงการ
โดยยึดหลัก	3	I
	 I	แรก	I	เดีย	คิดดีแล้วเดินตามความคิดฝ่ายดีเป็นหลัก
	 I	 ที่สอง	 I	 ดอลส์	 ดูตัวอย่างจากคนที่ประสบความส�าเร็จได้ด้วยตัวเอง	 โดยไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด	และยึดหลักแนวทางนั้นมาประยุกต์ใช้กับตัวเรา
	 I	ที่สาม	 I	 เลิฟ	ยู	คิดถึงคนที่คุณรัก	และรักคุณ	ความรักดีๆ	 	สิ่งดีๆ	 เกิดขึ้นแล้ว	 
ที่นี่วันนี้	I	Love	You	TO	BE	NUMBER	ONE	ขอพระองค์ทรงพระสเลนเดอร์
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รางวัลชมเชย
ประกวดเรียงความ “เรื่อง ดีดี 18 ปี TO BE NUMBER ONE”

ประเภทแกนน�สมาชิก TO BE NUMBER ONE
 และประชาชนทั่วไป

นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์
สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต 

 	 “ทรงพระสเลนเดอร์”	ค�าพูดอันทรงพลังจากสมาชิกโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ทั่วทั้งประเทศ	ที่ต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียงกันสุดพลังเพื่อถวายพระพร	 เมื่อได้เห็นพระพักตร์
ที่เปี ่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาขององค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ท่ีทรงมีต่อสมาชิกโครงการ	 
TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคน	
 	 “ทรงพระสเลนเดอร์”	 เป็นค�าช้ีแนะจากองค์ประธานโครงการฯ	 ใน	 Instragram	 
ส่วนพระองค์	ที่ผมได้ติดตามพระองค์ท่านมาโดยตลอด	ท�าให้ผมหันย้อนกลับมามองตัวผมเอง	
ในฐานะที่ผมเป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ค�าถามที่เกิดขึ้นในใจ
ของผมคือ	 “ผมได้ท�าตามในสิ่งท่ีองค์ประธานโครงการท่านได้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผมและสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ทั่วทั้งประเทศแล้วหรือยัง”	 เมื่อพิจารณาตัวเอง
อย่างดีแล้วผมก็พบว่าผมไม่ได้ปฏิบัติตามที่องค์ประธานท่านทรงชี้แนะเลย	มีแต่การมุ่งม่ัน
ในการท�างาน	หวังให้งานออกมาประสบความส�าเร็จ	เน้นให้เกิดงานเพื่อการพัฒนาเยาวชน
และสมาชิก	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของจังหวัดภูเก็ต	 แต่ผมกลับลืมไปว่าการได้ดูแล
ร่างกายและสุขภาพของตัวผมเอง	 ก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญตามที่องค์ประธานโครงการทรง 
ชี้แนะไว้
	 หลังจากงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ	 15	 ปี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 
ในปี	 2560	 ผมเก็บเอาภาพบรรยากาศ	 ความประทับใจและความรู้สึกทั้งหมดจากงาน
มหกรรมครั้งนั้น	 กลับมายังจังหวัดภูเก็ต	 พร้อมกับความคิดที่ว่าผมจะต้องเป็นสมาชิก	 
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 New	 Gen	 ที่สามารถเป็นไอดอลให้กับทุกคนได้	 ไม่ใช่เฉพาะ 
ในเร่ืองของความสามารถท่ีต้องมีมากขึ้น	 แต่รวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพที่ควรเป็น
แบบอย่างให้กับสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคนได้เป็นอย่างดี	ดังนั้นเมื่อกลับมาถึง
บ้านผมก็ไม่รอช้าท่ีจะเริ่มต้น	 หาข้อมูลเพื่อสมัครในงานวิ่งต่างๆ	 เริ่มจากงานวิ่งแรกที่อยู่
ใกล้บ้านที่สุดด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่บวกกับความมุ่งมั่น	 ผมจึงเริ่มการวิ่งครั้งแรกของ
ผมอย่างเต็มท่ีด้วยความตั้งใจท่ีอยากจะให้ตัวผมเองมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น	 แต่ความมุ่งมั่น 
ครั้งแรกกลับท�าร้ายผม	
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	 ระยะทางวิ่งในงานแรกของผมทั้งหมดคือ	3.5	กิโลเมตร	วิ่งออกไปได้เพียง	500	เมตร	
ความปวดกล้ามเนื้อในบริเวณขาเริ่มมีมากขึ้น	ความเจ็บก็มารวมตัวกันใต้ฝ่าเท้า	ในใจผม
ตอนนั้นเริ่มถอดใจกับระยะทางที่เหลืออีก	 3	 กิโลเมตร	 ความคิดในหัวผมก็เกิดข้ึนทันทีว่า
ผมควร	“ไปต่อ”	หรือ	“พอแค่นี้”	สุดท้ายผมตัดสินใจที่จะหยุดคิดอยู่ครู่หนึ่ง	เห็นครอบครัว
มีพ่อแม่ลูกที่ก�าลังวิ่ง	 เห็นคนที่รูปร่างที่ใหญ่กว่าผมก�าลังวิ่ง	 เห็นผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 
ผมก�าลังวิ่ง	 ผมจึงเกิดแรงบันดาลใจข้ึนมาว่าผมควรไปต่อ	 ดังนั้นการก้าวไปต่อของผมกับ	 
3	 กิโลเมตรที่เหลือเพ่ือพัฒนาตัวผมเองเป็นการ	 “เดิน”	 เดินไปพร้อมกับการฟังเพลง	 
เก่งและดี	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และเพลงเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาซ่ึงท�าให้ผมฮึกเหิมขึ้น
มากกว่าเดิมและคิดว่าแค่	 3	 กิโลเมตรกับสุขภาพที่ดีขึ้นของผมไปตลอดชีวิตผมควรเลือก 
สิ่งที่ดีที่สุด	 ดังนั้นผมจึงไม่รีรอที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น	 สุดท้ายความส�าเร็จ 
ก็เกิดขึ้นกับผม	 ผมเดินอยู่ในต�าแหน่งของ	 2	 ล�าดับสุดท้ายของประเภท	 3.5	 กิโลเมตร	 
เมื่อถึงเส้นชัยเหรียญรางวัลจากงานวิ่งงานแรกก็อยู่บนคอของผม	ผมอยากบอกกับทุกคน
และอยากบอกกับองค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ว่า	ที่ผมสามารถเริ่มต้น
และก้าวเดินต่อได้มีเหตุผลมาจากการที่มีพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างและทรงเป็นแรง
บันดาลใจที่ดีให้กับสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ทั่วประเทศ
	 หลังจากการลงวิ่งครั้งแรกของผมก็ท�าให้ผมรู ้จักกับเพื่อนนักวิ่งเพิ่มมากข้ึน	 
งานวิ่งครั้งต่อมาผมก็มีเพื่อนเพิ่มข้ึนอีก	 ได้รู้จักคนในวงการนักวิ่งที่กว้างมากข้ึน	 จากปี	
2560	 -	 2562	 ผมได้สะสมเหรียญจากงานวิ่งทั้งหมดไป	 30	 กว่างานซึ่งไม่นับรวมที่ไปวิ่ง
ออกก�าลังกายยังสวนสาธารณะด้วย	ผมจึงมีแนวคิดร่วมกันกับทีม	TO	BE	NUMBER	ONE	
จังหวัดภูเก็ตว่าอยากจัดงานวิ่งเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความรักและความศรัทธาที ่
ชาวจังหวัดภูเก็ตมีต่อองค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในงานวันครอบครัว	
TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดภูเก็ต	ปี	2562	งาน	“TO	BE	NUMBER	ONE	PHUKET	
FAMILY	 RUN	 2019”	 จึงเกิดข้ึน	 ผมมีความสุขที่ได้เตรียมงานร่วมกันกับแกนน�าเยาวชน	
TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 จังหวัดภูเก็ตและทีมงานของจังหวัด	 เมื่อถึงวันงานนักวิ่งชาว
จังหวัดภูเก็ตก็มาพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความรักและความศรัทธาที่มีต่อ
องค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ภาพของรอยยิ้ม	ภาพความสุข	ภาพของ
ครอบครัวนักวิ่ง	 ภาพความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน	 ภาพการชูนิ้วสัญลักษณ์	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	ภาพเหรียญรางวัลสุดพิเศษ	ภาพเด็กและเยาวชน	ภาพนักวิ่งทั้งมืออาชีพ
และมือสมัครเล่น	 ได้ถูกส่งต่อไปในโลกออนไลน์และขยายเป็นวงกว้างไปทั่วทั้งจังหวัด 
และทั่วประเทศไทย	 ช่วยตอกย�้าความรักและความศรัทธาที่ทุกคนมีต่อองค์ประธาน
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้เป็นอย่างดี	นี่คือเรื่องที่ดี	นี่คือความส�าเร็จที่ผมได้มี
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โอกาสเป็นฟันเฟืองเล็กๆ	 ท่ีมีส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจของจังหวัด	 ซึ่งต่อยอดมาจาก
แรงบันดาลใจที่ผมได้รับมาจากองค์ประธานโครงการฯ	และถูกส่งต่อจนเกิดเป็นพลังของ
ชาวจังหวัดภูเก็ตท่ีมีต่อพระองค์	 ตอนน้ีน�้าหนักตัวของผมจาก	 118	 กิโลกรัม	 ก็เหลือแค่	 
92	 กิโลกรัมแล้วครับ	 ผมก็ตั้งใจว่าผมจะพัฒนาตัวผมเองต่อไปเพื่อให้สามารถเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคนได้
		 กว่า	 18	 ปี	 ของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ระยะเวลาอันแสนยาวนาน	 
เรื่องดีๆ	ก็เกิดขึ้นมากมาย	ผมได้มีโอกาสท�างานและภารกิจในโครงการ	TO	BE	NUMBER	
ONE	 ตั้งแต่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 ท่ีโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว	 
สู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-6	 ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร	์ ภูเก็ต	 ก้าวสู่
การศึกษาในระดับปริญญาตรี	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 จนถึงตอนนี้ผมท�างานใน
หน้าที่ของข้าราชการครูแล้ว	 เป็น	 18	 ปีที่มีความสุขกับการท�างานในโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	อย่างมีความสุขและเต็มความสามารถของผม	การท�างานภายใต้ครอบครัว	
TO	BE	NUMBER	ONE	ภูเก็ตเป็น	18	ปีของความรักและความผูกพันที่ผมมีต่อโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งยังคงอยู่และไม่จางหายไปไหน
	 การได้เข้าเฝ้าและได้พบพระพักตร์	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	องค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในงานมหกรรมแต่ละปี
หรือการไปรับเสด็จยังสถานที่ต่างๆ	 เปรียบเสมือนการได้เติมพลังไฟแห่งฝันและพลัง
ศรัทธาอีกครั้ง	เพื่อน�าไฟแห่งฝันและพลังศรัทธานั้นน�ามาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ร่วมกัน
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์	 ร่วมกันเป็นเครือข่ายและพลังท่ีส�าคัญในการต่อต้านยาเสพติด
ให้เพิ่มมากข้ึนท�าให้กิจกรรมต่างๆ	 ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อแสดงออกถึงพลังและไฟของเยาวชน
คนรุ่นใหม่ท่ีจะร่วมกันกับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	 นี่คือหนึ่ง 
ในเรื่องดีๆ	ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา	18	ปีที่ผ่านมา	การได้พบกับองค์ประธานโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	จึงถือเป็นเรื่องส�าคัญที่สมาชิกของโครงการทุกคนควรให้ความส�าคัญ	
ในการมาพบเจอกันปีละหนึ่งครั้งอย่างที่ เป ็นประเพณีมาในทุกปี	 เพ่ือเติมพลังไฟ	 
พลังความรัก	 พลังสร้างสรรค์	 พลังบันดาลใจ	 และพลังแห่งศรัทธาซ่ึงจะได้รับมาจาก
พระองค์ท่านโดยที่ตัวผมเองและทุกคนไม่รู้ตัว	 รอยยิ้มของพระองค์ท่าน	 พระหัตถ์ที่ทรง
โบกทักทายสมาชิก	 หัวใจดวงเล็ก	 (มินิฮาร์ท)	 จากพระหัตถ์ที่ทรงมอบให้กับสมาชิกกลาย
เป็นความทรงจ�าที่ยิ่งใหญ่ในใจสมาชิกทุกคน	
	 นอกจากนี้การท่ีผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างครอบครัวของแกนน�าเยาวชน	 
TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดภูเก็ต	เริ่มจากการเป็นแกนน�ารุ่นที่	7	และสร้างน้องแกนน�า
ในรุ่นที่	8	มาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรุ่นที่	18	แล้ว	เป็น	11	ปี	11	รุ่นซึ่งผมได้สร้างเยาวชนที่
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มีคุณภาพให้กับจังหวัดและสังคม	 ทุกคนด�าเนินงานในแนวทางเดียวกันคือการร่วมกัน
ท�างานด้วยความสามัคคีกลมเกลียวและการสานงานต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องก็เป็นอีกหนึ่ง
เรื่องราวที่ดีซึ่งเกิดขึ้นกับผมเช่นกัน	 การได้เห็นน้องแกนน�าเติบโต	 การได้เห็นน้องแกนน�า
ก้าวหน้าและมีอนาคตที่สดใสแต่ไม่ทิ้งน้องคนใดไว้ข้างหลังคือความภาคภูมิใจของผมและ
ทีม	TO	BE	NUMBER	ONE	ภูเก็ต	เพราะค�าว่า	“ครอบครัว	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัด
ภูเก็ต”	 ที่ยังคงผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นด้วยความรักในทุกปี	 ท�าให้สมาชิกทุกคนได้มี
โอกาสท�าในสิ่งที่ตนรักและชอบ	
	 การได้เห็นพัฒนาการของสมาชิกที่ก้าวขึ้นไปเป็นคนเบื้องหน้าในการพัฒนาแกนน�า
รุ่นใหม่และการก้าวมาเป็นคนเบ้ืองหลังในการท�างานโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	
จังหวัดภูเก็ตของผมท�าให้ผมเห็นเรื่องราวที่ดีในหลายๆ	แง่มุมและถูกถ่ายทอดออกไปผ่าน
กระบวนการในการสร้างแกนน�าเยาวชน	TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดภูเก็ตในแต่ละรุ่น	
ในช่วง	 5	 ปีที่ผ่านมาผมได้รับมอบโจทย์เพิ่มเติมจากทางจังหวัดให้ด�าเนินการจัดการแสดง	
TO	BE	NUMBER	ONE	จังหวัดภูเก็ตเพื่อเข้าประกวดการแสดงในระดับจังหวัด	การแสดง
ของครอบครัว	TO	BE	NUMBER	ONE	ต้องมาจากความเห็นร่วมกันของสมาชิกแกนน�าทุกคน	
การท�างานบนพื้นฐานของความเข้าใจ	 การตีโจทย์	 การมีความเห็นและการมีส่วนร่วม 
ในการท�างานด้วยกัน	 จึงท�าให้เกิดการแสดงที่ยิ่งใหญ่และเกิดการพัฒนาการแสดงอย่าง 
ต่อเนื่องและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในทุกปี
	 การแสดงของปีที่หนึ่งชื่อชุดการแสดงว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	PHUKET	THE	
MUSICAL	 เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวของเด็กน้อยท่ีประสบปัญหาชีวิตและต้องเลือก 
เส้นทางในการด�าเนินชีวิตของตนในอนาคต	 ส�าหรับปีที่สองเป็นการแสดงชุด	 NIGHT	 AT	
THE	MUSUEM	OF	TO	BE	NUMBER	ONE	PHUKET	การแสดงในปีนี้ก็น�าเสนอนวัตกรรม 
ที่ส�าคัญของทางจังหวัดน่ันคือพิพิธภัณฑ์	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 จังหวัดภูเก็ต	 ปีที่สาม	
THE	CROWN	DIARY	OF	TO	BE	NUMBER	ONE	PHUKET	เป็นการแสดงที่ร่วมเฉลิมฉลอง
ความส�าเร็จในวาระครบรอบ	 15	 ปีของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ในปีที่	 4	 
เป็นการแสดงชุด	JUNGCEYLON	DIARY	OF	TO	BE	NUMBER	ONE	PHUKET	เป็นการ
น�าเอาเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตย้อนกลับไปในสมัยอยุธยาผ่านประวัติศาสตร์จริงของ
ภูเก็ต	และปีล่าสุดนั่นคือปีที่	5	UNIVERSE	OF	TO	BE	NUMBER	ONE	PHUKET	การแสดง
ผ่านเวทีการประกวดนางงามท่ีสามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกเพศทุกวัย	ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นใน
แต่ละปีมาจากความตั้งใจที่อยากมอบความสุข	อยากแบ่งปันเรื่องราวของการด�าเนินงานที่
ดีให้กับสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ทั่วประเทศได้สัมผัสว่าการท�างานของโครงการ	TO	
BE	NUMBER	ONE	ภูเก็ตนั้นเป็นอย่างไร	ดังนั้นการแสดงในทุกปีก็จะคิดการแสดงผ่าน



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

279

ความรักและความศรัทธาที่ผมและน้องแกนน�าทุกคนมีต่อองค์ประธานโครงการ	TO	BE
NUMBER	ONE	อะไรคือสิ่งที่ท�าให้ผมกับน้องแกนน�าทุกคนคิดแบบนั้น	เพราะองค์ประธาน
โครงการฯ	ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	ทั่วทั้ง
ประเทศ	 ดังนั้นการคิดงานของผมและแกนน�าจึงต้ังใจให้ทุกอย่างออกมาสมพระเกียรติกับ
องค์ประธานโครงการฯ	ให้มากที่สุด	เพราะพระองค์ทรงทุ่มเท	ทรงมุ่งมั่นและทรงงานอย่างหนัก
เพื่อการพัฒนาสมาชิกทุกคนอย่างแท้จริงและต้ังใจให้สมกับการเป็นจังหวัด	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร
	 สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็น
โครงการที่สร้างความเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นกับคนจ�านวนมาก	 เป็นโครงการท่ีท�าให้
เยาวชนทุกคนได้มีโอกาสเดินทางตามหาความฝันของตนเองและค้นพบตัวตนผ่าน
กิจกรรมต่างๆ	 ที่โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 มีไม่ว่าจะเป็นการร้อง	 การเต้น	 
การพัฒนาบุคลิกภาพ	 ให้เป็นแกนน�าของแกนน�าเยาวชนที่มาท�างานเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติผ่านการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	
การมาพบเจอกันของสมาชิกทั่วประเทศผ่านกิจกรรมที่แสนสนุกสนาน	 มีรอยย้ิม	 
มีเสียงหัวเราะ	 ได้รับประสบการณ์และมิตรภาพที่ดีร่วมกันผ่านค่ายพัฒนาสมาชิก	TO	BE	
NUMBER	 ONE	 สู่ความเป็นหนึ่ง	 การค้นพบตัวเองผ่านการเต้นในการแข่งขัน	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	TEEN	DANCERCISE	Thailand	Championship	รวมไปถึงการมาพบปะกัน
การได้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมและองค์ความรู้จากของชมรมต่างๆ	 ในโครงการ	 TO	 BE	
NUMBER	ONE	ทั่วทั้งประเทศผ่านงานมหกรรมรวมพลสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	 
ก็เป็นอีกหนึ่งวาระและโอกาสที่ดี	 ซึ่งสมาชิกทุกคนจะได้มาร่วมกันแสดงพลังของความย่ิงใหญ	่
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เกิดขึ้นของแต่ละชมรม	
	 เรื่องดีๆ	18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ผมบอกเล่าผ่านตัวอักษรนี้	ผมตั้งใจให้
สมาชิกทุกคนที่ได้อ่านได้น�าเอาเร่ืองดีๆ	 เร่ืองนี้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
ผ่านการท�างานในโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ให้ทุกคนท�างานด้วยความรัก	 ด้วย
ความตั้งใจ	และด้วยหัวใจของคน	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่แท้จริง	ถ้าทุกคนท�าได้ผมก็เชื่อมั่น
เช่นกันว่าทุกคนก็จะประสบความส�าเร็จในชีวิตและการด�าเนินงาน	TO	BE	NUMBER	ONE	
อย่างแน่นอน	และผมก็เชื่อมั่นว่าความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	
ที่เกิดขึ้นนี้	 มีท่ีมาอันเกิดจากความรักและความศรัทธาที่ผมและสมาชิกทุกคนมีต่อ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	 องค์ประธานโครงการ	 TO	BE	
NUMBER	 ONE	 ผมขอยกย่องพระองค์ท่านให้ทรงเป็นหนึ่งกลางดวงใจชาว	 TO	 BE	 
NUMBER	ONE	 ทุกคน	 เพื่อร่วมกับพระองค์ท่านในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็ก
และเยาวชนรวมถึงสมาชิกทุกคนตลอดไป	
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ผู้เขียน
นายอรรถชัย จันทร์อ้วน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงการณ์
จังหวัดบึงกาฬ

	 เรื่องดีๆ	18	ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	จากวันนี้นับย้อนไป18	ปีอายุของผมเพียง
แค่	4	ขวบเศษเท่านั้นไม่มีใครคาดเดาได้เลยว่าผ้าขาวผืนนี้อีก	18	ปีข้างหน้าจะถูกย้อมเป็น
สีใดและผ้าขาวใดในห้วงช่วงเวลาเดียวกันนั้นจะถูกแต่งแต้มสีใดจนเติบใหญ่ขึ้นมาบ้าง
ท่ามกลางยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายยุคท่ีมีโพยภัยนานัปการคอยเป็นสีแห่งมลทิน
ที่จะชุบย้อมเด็กและเยาวชนไทยให้กลายเป็นผ้าสีด่างโดยเฉพาะจอมวายร้ายอย่าง	 
‘ยาเสพติด’	 ที่เป็นตัวโกงของละครชีวิตจริงในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังคงปั่นป่วนท�าร้าย
และท�าลายชีวิตใครต่อใครมาช้านานวันวานนานมาแล้วเคยมีคนสอนผมไว้ว่า	 ‘หวานเป็น
ลมขมเป็นยา’	 ประโยคนี้คือวาทกรรมสุดคุ้นหูที่เราเรียนเรารู้มาตั้งแต่เด็กเป็นกุศโลบายที่
ชักชวนให้เด็กรู้จักทานยาเมื่อป่วยไข้แต่ในยาบางตัวถึงกลับเป็นตัวร้ายกันได้เมื่อเป็นเช่นนี้
แล้วสิ่งใดกันที่ชักจูงให้เหล่าเยาวชนเห็นทางสว่างห่างไกลยาเสพติดถ้าไม่ใช่การรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ท�าในสิ่งที่รัก	ได้รักในสิ่งที่เป็น	ได้เห็นในสิ่งที่ดี	และได้มีอนาคต
ที่ก้าวไกล	และแน่นอนครับต้องขอบคุณโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่เป็นค�าตอบนั้น
ให้กับทุกค�าถามข้างต้น	 ขอบคุณท่ีเป็นสิ่งเติมเต็มความสุขเสริมสร้างความสามารถ	 และ
หยิบยื่นโอกาสในการพัฒนาตัวเองให้กับพวกเราแต่งแต้มผ้าขาวเหล่านี้ให้มีสีสันต่างๆ	 ที่
สวยงาม	สนุกสนาน	ความรัก	ความสนใจ	สีแห่งความสุข	สีแห่งรอยยิ้ม	สีแห่งเสียงเพลง
สีแห่งความสามัคคี	สีเหล่านี้คือสีสันของชีวิตที่เยาวชนควรจะมี	และผมคือหนึ่งผืนผ้าสีที่ได้
รับโอกาสดีดีเหล่านั้นครับ‘ท่ีใดในโลกนี้ท่ีมีทุกข์ย่อมมีสุขปะปนอยู่’ยาเสพติดเป็นปัญหา
ระดับชาติมาช้านาน	 ซึ่งมีสาเหตุนานัปการที่ท�าให้เยาวชนหันมาหลงผิด	 ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ร่างกายจิตใจและสังคมที่เพาะบ่มให้มัวเมา	ด้านร่างกายจากการเจ็บป่วยและใช้ยาด้วยตัวเอง
เพื่อทุเลาบรรเทาพิษความเจ็บปวดจนเผลอเสพติดไป	 ด้านจิตใจจากปัญหาชีวิตที่รุมเร้า
ความเครียดความรักครอบครัวตลอดจนการเรียนที่กดดันถาโถม	 ด้านสังคมจากสภาพ
แวดล้อมที่อันตรายและใกล้ชิดกับผู้คนท่ีเสพ-ค้าเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงในชุมชน	 ท�าไมต้องยก
สามประเด็นนี้มาพูดถึง....	 เพราะผมคือหนึ่งในเด็กที่เติบโตมากับส่ิงแวดล้อมและสภาพ
ชีวิตตามประเด็นเหล่านี้ครับ	ตั้งแต่ครอบครัวที่มีพี่น้องสามคนสามบิดา	ครอบครัวแตกแยก
ชุมชนสุ่มเสี่ยงมีการขนส่ง-เสพยาแม้จะติดกับตชด.	ใช่ครับในต่างจังหวัดแม้บางชุมชนจะ
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ใกล้กับกองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนก็ใช่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพตดิ	 เมื่อเริ่มสู่วัยรุ่น
เพื่อนในชุมชนก็หันมาสนใจในยาร้ายท�าลายชาติเหล่านั้นและชีวิตก็ยังต้องเจอกับปัญหา
การเรียนความเครียดอีกมากมายแต่...	‘ที่ใดในโลกนี้ที่มีทุกข์ย่อมมีสุขปะปนอยู่’	การได้ท�า
ในสิ่งที่รักคือสิ่งยึดเหนี่ยวให้ผมไม่สนใจในยาเสพติดแม้แต่นิดเดียวเลย	 ทุกข์คือความรู้สึก
ด้านลบที่ผมกลบและลบด้วยความสุขจากการได้ท�าในสิ่งที่รักครับ	ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3 
เป็นช่วงที่ผมมีโอกาสลองแต่งกลอนประกวดครั้งแรกและได้รับรางวัลชนะเลิศท�าให้เกิด
การเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น	 (self-esteem)	 ท�าให้ผมเริ่มค้นพบว่าการท�ากิจกรรมคือ
ความสุขใหม่ในชีวิต	 และพี่ชายที่เป็นหัวหน้าทีมเต้นได้ชักชวนให้ผมลองไปดูการเต้นท่ีพ่ี
เขาได้รวมทีมลงแข่งขันนั่นคือโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	DANCERCISE	2012	ครั้ง
น้ันเป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้ผมสนใจสิ่งอื่นมากขึ้น	 ได้รู้จักสิ่งที่ชอบและฝึกฝนจนในปีต่อ
มาได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของทีมและตัวแทนจังหวัดในการแข่งขัน	 TO	 BE	 NUMBER	
ONE	DANCERCISE	2013	ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยิ่งไปกว่านั้นคือการผ่านเป็น	8	
ทีมสุดท้ายท่ีแม้จะไม่ได้เข้าสู่ระดับประเทศแต่ก็เป็นเรื่องดีๆ	 ที่โครงการนี้ได้เติมเต็มความ
สุขและความฝันครับสู่เส้นทางสายใหม่	 ในระดับชั้นมัธยมปลายผมเร่ิมให้ความส�าคัญกับการ
ท�ากิจกรรมมากย่ิงข้ึน	 คว้ารางวัลการประกวดทางภาษาไทยแทบทุกรายการ	 และเริ่มเป็น
ผู้น�าในการดูและชมรมทูบีนัมเบอร์วันคนต่อไป	ใช่ครับจากเด็กมีปัญหาสู่การเป็นหัวหน้าคน
ในช่วงน้ันห้องทูบีนัมเบอร์วันถูกเปลี่ยนเป็นห้องประชุมสัมมนา	 แต่ทุกคนในชมรมก็มีใจ
เป็นแกนน�าใช้ความสามารถที่มีสร้างสรรค์ส่ิงดีดีจนมีวันท่ีดีข้ึน	 ด้วยการเต้นเปิดหมวกร้อง
เพลงงานต่างๆ	 และน�าเงินท่ีได้มาเข้าชมรมจากสิบเป็นร้อยร้อยเป็นพันแบ่งงบบางส่วนซื้อ
ล�าโพงและอุปกรณ์ต่างๆ	ให้น้องๆ	รุ่นต่อไปได้ท�าในสิ่งที่รักโดยที่ไม่ให้ส่งผลกระทบกับการ
เรียนและครอบครัว	 เส้นทางสายนี้มีค�าค้านจากคุณครูหรือพ่อแม่หลายๆ	 คนคอยบั่นทอน
แต่ระยะทางพิสูจน์ม้ากาลเวลาย่อมพิสูจน์คน	 พวกเราชาวทูบีนัมเบอร์วันเอาชนะค�าพูด
เหล่านั้นและความกดดันด้วยการท�าให้ทุกคนยอมรับทั้งผลการเรียน3ขึ้นไปในห้องเรียน
หลักสูตรพิเศษเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันทักษะต่างๆ	เป็นแกนน�าโครงการดีดีมากมาย
และเป็นลูกที่ดีของครอบครัว	ผลลัพธ์เหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ที่ดีและน่าภาคภูมิใจที่สุดครับ
วันดีดีที่มีร่วมกับทูบียังไม่หมดเพียงเท่านี้	ในปี	2558	ช่วงมัธยมศึกษาปีที่	6	ผมได้มีโอกาส
เป็นหนึ่งในตัวแทนจังหวัดเข้าร่วม	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	17	ฝึกฝนเก็บเกี่ยวเรียนรู้
สิ่งต่างๆ	มากมายได้ค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นและมีสิ่งที่จะไปถ่ายทอดให้คนอื่นๆ	อีกเยอะแยะ
ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ	 ที่พลาดโอกาสตอนประกวดเต้นไม่ได ้
เข้ารอบประเทศคือ.....	 การได้ร่วมโชว์หน้าพระพักตร์ในวันสุดท้ายของค่าย	 ใช่ครับขึ้นชื่อว่า
เด็กชายตวัเล็กๆ	ผมได้อยู่หน้าสุดในจ�านวนคนเป็นร้อยที่ร่วมโชว์	ต้องขอบคุณพี่นุ้ยเกศริน
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ตั้งแต่วันแข่งขันในปีนั้นจนถึงวันค่ายท่ีให้ค�าแนะน�าในการฝึกฝนจนผมได้ท�าฝันให้เป็นจริง
คือการโชว์ความสามารถพิเศษต่อหน้าพระพักตร์ครับ	ที่ส�าคัญได้รับเกียรติเป็นขวัญใจฝ่าย
ชายประจ�าสีด้วยครับ	 เมื่อวัยมัธยมผ่านไปเข้าสู่ช่วงมหาวิทยาลัยผมมักหาโอกาสกลับไป
สอนน้องๆ	 ในชมรมที่บ้านเกิดทุกครั้งที่มีเวลาและสาธารณสุขจังหวัดก็คอยเชิญชวนให้ไป
ฝึกซ้อมการร้องการเต้นและบุคคลิกภาพให้กับน้องๆ	ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลทุกปี	ทั้งความ
รู้และประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาจากทูบีนัมเบอร์วันและวิชาชีพครูที่ผมเรียนในระดับปริญญา
ท�าให้ผมรักที่จะถ่ายทอดสิ่งดีดีให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปครับ	 เดชะบุญผมได้รับโอกาสอีกคร้ัง
ในการไปเข้าร่วม	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	20	ครั้งนี้ผมตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้จาก
คลาสที่หลากหลายมากขึ้นและโชว์เต้นอีกครั้งหนึ่ง	 ได้รับบทบาทในการเต้นหน้าพระ
พักตร์ครั้งที่สองในชีวิตที่ไม่ว่าจะสักกี่ปีผ่านไปจะยังคงเป็นช่วงเวลาที่ตราตรึงใจไม่เคยลืม
ครับ	 จบค่ายไปผมได้มีโอกาสไปฝึกเรียนสิ่งต่างๆ	 เพิ่มเติมที่ศูนย์เพื่อนใจสาขาฟิวเจอร์พาร์ค
รังสิตกลางวันเข้ามหาวิทยาลัยตกเย็นไปเข้าคลาสเรียน	พากเพียรจนเกิดแรงบันดาลใจและ
ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรประจ�าเวทีต่างๆ	 ในงานมหกรรมรวมพลคนทูบีในเวลาตลอด	 2	 ปีที่
ผ่านมาปีที่แล้วยังได้ก้าวข้ามความกลัวข้ึนเวทีเป็นตัวแทนศูนย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในการ
โชว์เต้นอีกด้วย	ท�าให้เป็นอีกประสบการณ์ดีดีที่น่าจดจ�า	‘ที่ไหนที่เหมาะกับเราที่ตรงนั้นเราจะ 
มีตัวตน’	ที่นี่เป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งไปแล้วครับ	บ้านที่ทุกครั้งที่เหนื่อยท้อไร้ความหวัง
จะคอยเป็นที่พึ่งเติมพลังให้กลับมามีแรงสู ้ต่อไป	 ยามเมื่อมีความทุกข์ท้อใจเมื่อใดให้
ร่างกายขยับเขยื้อนไปตามเสียงเพลงบรรเลงเป็นความสุขปัดเป่าความทุกข์ให้มลายได้ทุกครั้ง
โดยไม่จ�าเป็นจะต้องคิดสั้นท�าร้ายตัวเองหรือพึ่งยาเสพติดเลย	และโอกาสต่างๆ	มากมายที่
ผมได้เรียงร้อยมาล้วนมาจากตัวผมและโครงการทูบีนัมเบอร์วันทั้งสิ้น	 มาจากตัวผมที่
พร้อมจะเปิดใจและไม่ย่อท้อต่อความฝันไขว่คว้าทุกโอกาสของชีวิตที่ผ่านเข้ามาตลอดเวลา
และมาจากโครงการทูบีนัมเบอร์วันท่ีเป็นท้ังแรงขับเคลื่อนและผู้หยิบยื่นโอกาสเหล่านั้นให้
กับเยาวชนไทย	 ‘สุขใดเล่าจะสุขเท่าการได้ท�าในสิ่งที่รัก’	 ใครจะไปคาดคิดว่าจากเด็กชาย
อรรถชัยวัย	 14	 ขวบ	 ผู้แบกทุกข์ในวันนั้นจะกลายเป็นชายหนุ่มผู้สร้างสะพานฝันในวันนี้
เป็นเวลาถึง	 8	 ปี	 ที่ยังคงเติบโตมาพร้อมกับทูบีนัมเบอร์วันและจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ	
ขอบคุณโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่ท�าให้ผมมีวันนี้กับเรื่องดีๆ	ที่มีเสมอมา	ผมจะ
พัฒนาและส่งต่อคุณค่าเหล่าน้ีต่อไปมอบโอกาสที่ได้รับมาส่งต่อคุณค่าให้กลายเป็นอนุกรม
ความสุขที่ไม่รู้จบ	เพราะผมเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถเป็นแกนน�าเริ่มต้นท�าสิ่งดีดีได้	ใต้แสงดาว
พราวแสงเดือนเกลื่อนแสงฝันสาดแสงจันทร์ส่องแสงใจใส่แสงสีปลอ่ยเสียงเพลงเปล่งเสียง
เร้าชาวทูบีเรื่องดีๆ	จะตรึงจิตนิจนิรันดร์
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ผู้เขียน
นายธนังกร ธัญกรพิสิษฐ์

จังหวัดเชียงใหม่

	 หากจะกล่าวถึงคนที่อายุครบ	18	ปีบริบูรณ์นั้น	สิ่งที่เรานึกขึ้นได้คือการเป็นวัยรุ่น
อย่างเต็มตัว	 การมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมจะท�าทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่	 มีความทันสมัย	
กล้าคิด	 กล้าท�า	 กล้าแสดงออก	 และนี่คือส่ิงท่ีคนอายุครบ	 18	 ปีเป็นอยู่	 ซ่ึงเปรียบได ้
เช่นเดียวกับโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่มีอายุครบ	18	ปีบริบูรณ์	แสดงถึงความแข็งแรงและ
แข็งแกร่งมาก	ตื่นตัวและพร้อมจะเผชิญกับทุกสถานการณ์	เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถ
ของโครงการที่ตอบโจทย์กับทุกกลุ่มเป้าหมาย	แสดงให้เห็นถึงพลังที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง	
	 ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 เร่ืองราวของโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา	 
18	ปีนั้น	 เป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นทุกกิจกรรม	ข่าวสารล้วน
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและรวมไปถึงบุคคลอื่นๆ	 ด้วยเช่นกัน	 ข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่ง 
ในสมาชิกโครงการที่มีส่วนในการได้รับสิ่งดีดีจากโครงการทูบีนัมเบอร์วันไม่น้อยกว่า 
สิบกว่าปี	 โดยในช่วงแรกที่ได้มีโอกาสรู้จักโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 ส่ิงแรกที่นึกถึงคือเป็น
โครงการที่สนับสนุนกิจกรรมให้กับวัยรุ่นเพื่อห่างไกลยาเสพติด	 อย่างท่ีกล่าวไปข้างต้นว่า
วัยรุ่นนั้น	มีความกล้าคิด	กล้าท�า	กล้าแสดงออกในทุกๆ	ด้าน	เพราะฉะนั้นจึงมีความเสี่ยง
ต่อการไปยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอย่างมาก	 โครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นโครงการ 
ที่มีความชัดเจนที่สุดในช่วงนั้น	 ที่จะสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของวัยรุ ่นที่มีต่อ 
ยาเสพติด	ให้หันมาสนใจในกิจกรรมและความสามารถของตนเอง	ใช้เวลาว่างจากการเรียน
ให้เป็นประโยชน์	 และนี่ถือเป็นสิ่งท่ีมหัศจรรย์ส�าหรับข้าพเจ้ามากที่สามารถแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวได้เป็นอย่างมาก	 และต่อมาเริ่มเห็นข่าวสารของโครงการทูบีนัมเบอร์วันผ่านสื่อ
ต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 หลายครั้งข้าพเจ้ามีโอกาสเดินทางไปในโรงเรียนและสถานศึกษา
หลายๆ	 แห่ง	 ปรากฏว่าเกือบทุกโรงเรียนล้วนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	 มีศูนย์เพื่อนใจฯ	 
จึงเกิดความสงสัยว่า	 ท�าไมถึงต้องมี	 หลังจากนั้นเลยได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณครูและ 
ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	 ก็ได้พบกับความความจริงที่ว่า	 การก่อต้ังชมรมทูบ ี
นัมเบอร์วันในสถานศึกษารวมไปถึงศูนย์เพื่อนใจฯ	 นั้นจัดตั้งข้ึนเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ชมรมในการร่วมท�ากิจกรรมต่างๆ	 อย่างหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมร้อง	 เต้น	 
เล่นดนตรี	 งานศิลปะ	 หัตถกรรมฝีมือ	 รวมไปถึงการจัดการความฉลาดทางอารมณ ์
ของสมาชิกชมรมอีกด้วย	 และนี่ถือเป็นจุดเด่นของโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่สามารถให้
เยาวชนได้ท�ากิจกรรมและค้นหาความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง	
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	 หลังจากที่ได้มีโอกาสรู้จักและเข้าใจโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาพอสมควรแล้ว	
ข้าพเจ้าเองจึงตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างเต็มตัวจาก
กิจกรรมแรกคือการประกวดทูบีนัมเบอร์วันเชียร์ลีดเดอร์	 ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีข้าพเจ้าเอง
ช่ืนชอบและมีความถนัดในช่วงนั้น	 ทางโครงการด�าเนินกิจกรรมได้อย่างดีเยี่ยมและมีผู้ให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก	มีความแตกต่างจากการจัดการประกวดในเวทีอื่นๆ	โดยค�านึงถึง
สมาชิกผู้เข้าร่วมประกวดเป็นส�าคัญ	 ถือว่าได้รับประโยชน์และมีคุณค่าเป็นอย่างมาก	 
ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้สานต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี	 ต่อมา
ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนซ์เซอไซต์	 ถือเป็น
อีกหนึ่งกิจกรรมท่ีมีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจมาก	 ที่ส�าคัญมีการขยายกลุ่มสมาชิกท่ีสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมนี้	เช่น	การเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เป็นวัยเด็กสามารถเข้าร่วมการประกวดได้	
การจัดประกวดในระดับจังหวัด	 ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	 ตามล�าดับ	 ยิ่งท�าให้
โครงการทูบีนัมเบอร์วันเกิดการแพร่ขยายของสมาชิกออกไปอย่างมาก	 แสดงให้เห็นถึง
การประสบความส�าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ของโครงการ	 ความสนใจในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
ของข้าพเจ้ามีอย่างต่อเน่ือง	 คร้ังนี้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลคนทูบีนัมเบอร์วัน 
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในชีวิตท่ีได้เข้าร่วม	 สิ่งท่ีข้าพเจ้าได้สัมผัสกับกิจกรรมนี้คือ	 ความยิ่งใหญ่
อลังการกับสิ่งท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดอย่างท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน	 แสดงให้เห็นว่าสมาชิกของ
โครงการทูบีนัมเบอร์วันทุกคน	ล้วนมีใจที่เป็นหนึ่งเดียว	ต่างแสดงศักยภาพ	ความสามารถ	
ความคิดสร้างสรรค์	 ความเชื่อและศรัทธาออกมาพร้อมกัน	 เห็นถึงพลังที่เกิดขึ้นอย่าง
มหาศาล	 กิจกรรมนี้เองถือเป็นแรงบัลดาลใจให้กับข้าพเจ้าในการจัดตั้งชมรมของสถาบัน
ตนเองให้เกิดขึ้นเฉกเช่นเดียวกับสถาบันอื่นๆ	และการเริ่มเรียนรู้และศึกษาการจัดตั้งชมรม
ทูบีนัมเบอร์วันอย่างจริงจังได้เกิดขึ้น	 โดยข้าพเจ้าเองเร่ิมต้นจากการศึกษาจากเวปไซต ์
ของโครงการทูบีนัมเบอร์วันอย่างละเอียด	 ทราบถึงยุทธศาสตร์ของโครงการ	 กิจกรรมต่างๆ	
ที่ทางโครงการด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง	 รวมไปถึงโครงสร้างและความรับผิดชอบ	 ได้เชิญ
บุคลากรที่มีความรู้ในการจัดตั้งชมรมมาให้ความรู้เพิ่มเติมในรูปแบบการสัมมนา	 ได้เข้า
ร่วมการศึกษาดูงานในชมรมทูบีนัมเบอร์วันที่เป็นต้นแบบ	 จนในที่สุดข้าพเจ้าก็สามารถ 
จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันภายใต้หลักการ	3ก	ได้แก่	กรรมการ	กองทุน	และกิจกรรม	และ
หลักการ	 3ย	 ได้แก่	 ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การรณรงค์เพื่อปลุกจิตส�านึก	 และสร้างกระแสนิยม 
ที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ยุทธศาสตร์ที่	 2	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางจิตใจให้แก่สมาชิกและเยาวชน	ยุทธศาสตร์ที่	3	การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกัน
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และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ซึ่งได้ยึดหลักการทั้งสองในการด�าเนินกิจกรรมมาโดยตลอด 
เพื่อให้การด�าเนินงานของโครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นไปอย่างมีระบบ	
	 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 ได้ซึมซับเข้ามาในการด�าเนินชีวิตของข้าพเจ้ามากขึ้น	
โดยผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ	 ท่ีมีโอกาสได้เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการประกวด 
ทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนซ์เซอไซต์	 กิจกรรมการประกวดทูบีนัมเบอร์วันไอดอล	 กิจกรรม 
การประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	 และกิจกรรมค่ายทูบีนัมเบอร์วัน	 ซึ่งทุกๆ	 กิจกรรมล้วน
สร้างคุณค่า	 ประสบการณ์และการได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง	 ถือได้ว่าโครงการ 
ทูบีนัมเบอร์วันเป็นโครงการที่มีคุณค่าและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับตัวข้าพเจ้าเองจากการที่
ได้ท�างานวิจัยเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ในการประกอบการส�าเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต	
ถือเป็นเกียรติประวัติและน�ามาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ตัวข้าพเจ้าเองและครอบครัวเป็น
อย่างมาก	 โดยในครั้งนั้น	 ข้าพเจ้าเลือกที่จะศึกษาวิจัยโครงการทูบีนัมเบอร์วันในหัวข้อ	
เรื่อง	 การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 ระหว่าง	 พ.ศ.2545-2555	
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ของโครงการทูบีนัมเบอร์วันและศึกษา 
รูปแบบและองค์ประกอบการน�าเสนอการรณรงค์โครงการทูบีนัมเบอร์วันในรอบ	 10	 ปี	
โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น	3	ส่วน	 ได้แก่	การวิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก,	การวิจัยแบบวิเคราะห์
เนื้อหา	 ผลการวิจัยพบว่า	 ด้านผู้ส่งสาร	 โครงการทูบีนัมเบอร์วันเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามพระด�าริของทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทั้งนี้	 โครงการมีจุดมุ่งหมายที่จะรณรงค์ปลุก
จิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เสริมสร้าง
ภูมิคุ ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	 และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก	่ 
กลุ่มเป้าหมายหลัก	 คือ	 เยาวชน	 วัยรุ่นท้ังในและนอกสถานศึกษา	 อายุ	 6-24	 ปี	 และ 
กลุ่มเป้าหมายรอง	คือ	ประชาชนทั่วไป	ด้านเนื้อหา	 ในช่วงปี	พ.ศ.2545-2548	 โครงการ 
ทูบีนัมเบอร์วันได้ก�าหนดเนื้อหาในการสื่อสาร	 โดยก�าหนดกิจกรรมและวางแผน 
การสื่อสารเพื่อช้ีให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด	 และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 
ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2549-2555	 โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	 มุ่งที่จะรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและ 
สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 เสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน 
ทางจิตใจให้แก่เยาวชน	และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	ด้านสื่อแบ่งออกเป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	ได้แก่	สื่อประชาสัมพันธ์	และสื่อกิจกรรม	
โดยสื่อประชาสัมพันธ์	ได้แก่	โทรทัศน์	วิทยุ	หนังสือพิมพ์	นิตยสาร	สัญลักษณ์	ของที่ระลึก	
และสื่อบุคคล	ส่วนสื่อกิจกรรม	ได้แก่	การจัดกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมการประกวด
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ต่างๆ	 ด้านผู้รับสาร	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
อยู ่ในระดับสูง	 มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ	 ในระดับสูง	 และปานกลาง 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน	 มีการยอมรับโครงการทูบีนัมเบอร์วันอยู่ในระดับยอมรับมาก	 และ
พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการอยูในระดับความถ่ีบ่อยคร้ัง	 ด้านรูปแบบและองค์ประกอบ
การน�าเสนอการรณรงค์โครงการทูบีนัมเบอร์วันในรอบ	 10	 ปี	 พบว่า	 มีรูปแบบการใช้
กลยุทธ์สื่อบุคคลท่ีมีชื่อเสียง	 รูปแบบการใช้กลยุทธ์สื่อผสม	 รูปแบบการใช้กลยุทธ์สื่อ 
สองทางที่สร้างการมีส่วนร่วม	 รูปแบบการใช้กลยุทธ์ส่ือสร้างกระแส	 และรูปแบบการใช้
กลยุทธ์สื่อที่มีเทคโนโลยีทันสมัย	ส่วนองค์ประกอบการณรงค์	พบว่า	ในปี	พ.ศ.2545-2548	
โครงการฯ	 มีวัตถุประสงค์ในการช้ีให้เห็นโทษและพิษภัยของยาเสพติดและการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์จากกิจกรรม	และ	ปีพ.ศ.2549-2555	โครงการฯ	มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
ในการน�าเสนอ	 ได้แก่	 การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้าง
และพัฒนาครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ในการก�าหนดใช้สื่อ	 พบว่า	
ในปี	 พ.ศ.2545-2548	 ใช้สื่อประชาสัมพันธ์และส่ือกิจกรรม	 เช่น	 สื่อบุคคล	 สื่อโทรทัศน	์ 
สื่อวิทยุ	 สื่อหนังสือพิมพ์	 ของที่ระลึกสื่อกิจกรรม	 และ	 พ.ศ.2549-2555	 ได้เพิ่มช่องทาง 
การสื่อสารมากยิ่งขึ้น	 ได้แก่	 เว็บไซต์	 เฟซบุ๊ก	 และสื่อนิตยสาร	 ด้านผู้รับสาร	 พบว่าในปี	 
พ.ศ.2545-2546	 กลุ่มเป้าหมายของคือกลุ่มผู ้ติดยาเสพติดรวมทั้งเยาวชนทั้งในและ 
นอกสถานศึกษา	 ต่อมาปี	 พ.ศ.2547-2548	 ได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มเดิมเป็นประชาชนทั่วไป	
ชุมชนและสถานประกอบการ	 และปี	 พ.ศ.2549-2555	 มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น	
ได้แก่	 เยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา	 ผู ้ติดยาเสพติด	 ประชาชนทั่วไป	 ชุมชน 
สถานประกอบการ	ทัณฑสถาน	สถานพินิจ	และเครือข่ายชมรมฯ	
	 การที่ข้าพเจ้าได้ลงมือศึกษาวิจัยโครงการทูบีนัมเบอร์วันด้วยตัวเองนั้น	ท�าให้ได้
รับองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นอย่างมากมาย	 สามารถน�ามาเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเอง 
รวมไปถึงผู ้อื่นไม่มากก็น้อย	 ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก	 ขอขอบคุณ 
ทางโครงการทูบีนัมเบอร์วันท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้ตัวข้าพเจ้าเองประสบความส�าเร็จ 
ด้านการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา	 และได้พิสูจน์ให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ	ที่ได้ท�ามาตลอด 
สิบกว่าปีบนพ้ืนฐานของความรักและชอบ	 หากเราลงมือท�าและศึกษาอย่างจริงจังแล้ว	
สามารถกลับมาสร้างสิ่งที่ดีให้ติดตัวเราเองได้	 18	 ปี	 ท่ีโครงการทูบีนัมเบอร์วันไม่หยุด 
ที่จะพัฒนาเยาวชน	 ไม่หยุดที่จะสรรสร้างกิจกรรมดีดี	 และทุกๆ	 กิจกรรมล้วนมีคุณค่า 
ต่อสมาชิกทุกคนสามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	 และข้าพเจ้าเชื่ออย่างยิ่งว่าโครงการ 
ทูบีนัมเบอร์วันคือโครงการที่สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง 



เรื่องดีดี 18 ปี
TO BE NUMBER ONE

287

ผู้เขียน
นายสุรชัย ไชยโคตร 

จังหวัดศรีสะเกษ 

	 ในครั้งที่ข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก	ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในชุมชนที่เป็นชนบท	และสภาพแวดล้อม
ที่เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นสิ่งไม่ดี	 และตัวของข้าพเจ้าเอง 
ก็เคยถูกชักชวนให้ท�า	 ด้วยความที่ยังเป็นเด็กและอยากรู้อยากลองเพ่ือตอบรับค�าชักชวน 
แต่หลังจากผ่านมาในคร้ังนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ท�ามันอีกเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดี	 ข้าพเจ้าอาศัย
อยู ่กับแม่และพ่อ(เลี้ยง)เพราะพ่อกับแม่หย่าร้างตั้งแต่ข้าพเจ้ายังเด็ก	 ซึ่งข้าพเจ้า 
มีความรู้สึกว่าครอบครัวไม่สมบูรณ์รู้สึกขาดความอบอุ่น	 ขาดที่พึ่งทางใจ	 จนรู้สึกได้ว่าไม่มี
ใครรักเรา	 จิตใจไม่เข้มแข็งพอจนบางครั้งอาจหลงผิดไปบ้าง	 แต่เมื่อข้าพเจ้าได้เข้าศึกษา 
ในระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลาย	 ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในต�าบล	 ข้าพเจ้าได้รับการสอน
และช้ีน�าแนวทางต่างๆ	 ในการปฏิบัติตนและการใช้ชีวิตอย่างดี	 จนท�าให้รู้สึกว่ามีที่พึ่ง 
ทางจิตใจและท�าให้จิตใจเราเข้มแข็ง	 อีกท้ังคุณครูยังให้โอกาสในการแสดงความสามารถ	
กล้าที่จะแสดงออก	 และเป็นต้นแบบให้นักเรียนในโรงเรียนได้	 และในโรงเรียนของ 
ข้าพเจ้าเอง	 ก็ได้จัดตั้งชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โครงการในทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ขึ้น	 ซึ่งในโรงเรียนของข้าพเจ้าก็ได้ท�ากิจกรรม
พัฒนาทักษะและส่งเสริมนักเรียน	 และร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนหรือคนในชุมชน	
ให้คนในชุมชนได้ร่วมกันหาวิธีและมาตรการในการป้องกัน	 ฝึกฝนการท�างานร่วมกันเป็น 
กลุ่มให้เกิดความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว	 ซ่ึงจะท�าให้ชุมชนของข้าพเจ้าและชุมชน 
ใกล้เคียง	 เกิดความเข้มแข็ง	 และสนับสนุนเยาวชนให้ท�าในส่ิงที่ถนัดและชอบ	 เพ่ือเป็น 
การส่งเสริมให้เยาวชนและแหล่งชุมชนต่างๆ	 ไม่หลงผิดและเป็นทาสของยาเสพติด	 
จุดประสงค์ที่โรงเรียนของข้าพเจ้าได้จัดตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ขึ้นเพื่อรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมและในชุมชน	 มีจุดมุ่งหมาย	 มุ่งเน้นรณรงค ์
ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเป็นหลัก	 ด้วยกลวิธีปลูกจิตส�านึก	 และสร้างกระแสการต่อต้าน 
ยาเสพติด	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในชุมชน	และในจังหวัดศรีสะเกษ	
ก็ได้ขับเคลื่อนโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงสภาพ
จิตใจของเยาวชนและมีอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว	 โดยไม่หลงผิดให้กับ
สารเสพติด	 ตลอดจนท้ังการน�าไปสู่ความเป็นเลิศในการกล้าแสดงออกและเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นที่	 อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนกับเด็กท่ีมีปัญหาในการติด 
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ยาเสพติดอีก	 ท้ังยังสร้างค่านิยมท่ีดีให้กับเด็กและเยาวชนให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ 
ยาเสพติดไม่ให้หลงผิด	 พร้อมกับการขับเคลื่อนโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ 
ยกระดับคุณค่าทางด้านจิตใจให้เกิดความเข้มแข็ง	 เพื่อสร้างคติประจ�าใจให้กับเยาวชน	 
คือการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด	 เพื่อให้สอดคล้องกับค�าขวัญในโครงการ	 TO	 BE	 
NUMBER	 ONE	 ตามพระประสงค ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	ในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นอนาคตของชาติที่ดีต่อไป	
	 การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ของข้าพเจ้าได้ฝึกฝนพัฒนาและวิเคราะห์ปัญหา
ต่างๆ	 ของเยาวชนในแหล่งชุมชน	 รวมถึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ร่วมสร้างงาน
เพ่ือการพัฒนาและต่อยอดเพื่อให้ตนเองและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง	 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง 
ยาเสพติด	 และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวในกลุ่มเยาวชน	 อีกทั้งยังส่งผลดี 
ให้ตัวของข้าพเจ้าและคนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีสามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
และพัฒนาศักยภาพความสามารถของเยาวชนและป้องกันการเข้าข่ายในการติดสารเสพติด	
โดยค�าที่กล่าวว่า	 “ใครติดยา	 ยกมือขึ้น”	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหนักของเยาวชน 
ในปัจจุบันข้าพเจ้าก็อยากผลักดันโครงการนี้โดยร่วมกับชุมชนเป็นหลักเพื่อให้เยาวชน 
เข้าถึงได้ง่าย	และสร้างมาตรการการป้องกันไม่ให้เยาวชนติดยาเสพติด	
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ผู้เขียน
นายพัทธดนย์ ไชยสิงห์ 

จังหวัดศรีสะเกษ

	 พูดถึงเรื่อง	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคนต้องรู้จักไม่ว่าจังหวัดไหน	อ�าเภอไหน 
ในประเทศไทย	 ทุกคนล้วนรู้จัก	 เป็นโครงการในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 
สิริวัฒนาพรรณวดี	 เป็นองค์ประธาน	เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
ดั่งค�าขวัญที่ว่า	 “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	 เรื่องยาเสพติดทุกจังหวัดทุกอ�าเภอก็ต้องมี
เป็นธรรมดา	 แต่เมื่อมีโครงการนี้มาเหมือนเป็นแสงส่องน�าทางเดินต่อไป	 ชมรมได้ไปสร้าง
เครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษหลายแห่งมีไปประกวดบ้างบางแห่ง	เป็นที่น่าภูมิใจของชมรม	
โครงการนี้ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช	2545	ฉันได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของขมรม	TO	BE	
NUMBER	ONE	บ้านขี้เหล็ก	เมื่อปีพุทธศักราช	2559	เพราะฉันเห็นมีการร้อง	เล่น	เต้นสนุก	
เกิดความสนใจจึงขอคณะกรรมการของชมรมเข้าร่วม	 ต้ังแต่ฉันเข้ามาฉันก็ได้ไปร่วมงาน	
TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ท่ีจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามา	 ตอนฉันไปปีแรกก็ยังไม่รู้
เรื่องอะไรยังไม่ได้หาเพื่อนจังหวัดอื่น	ปีต่อมาฉันไม่ได้ไปเนื่องจากติดสอบ	ตัวแทนที่ไปก็น�า 
ความส�าเร็จมาให้อีกก้าว	 คือได้ไปร่วมงานมหกรรมรวมพลคนทูบีท่ีเมืองทองธานี	 และ 
ได้ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ต้ังแต่ฉันเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของชมรมฉันก็ได้ประสบการณ์หลายอย่าง	 จากท่ีไม่กล้าจับไมค์	 ตอนนี ้
ไมค์ไหนก็ได้	 ฉันได้รับโอกาสต่างๆ	 ในความสามารถของฉันจากที่เคยปิดกั้นตัวเอง	 
เข้าชมรมมาได้ท�าทุกอย่างที่รู้จักท�า	ทั้งบายศรี	เหรียญโปรยทาน	แซ่วเสื้อฯ	ฉันได้เข้าสังคม
มากขึ้น	รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้น	ท�าให้ฉันได้โตขึ้นอีกก้าว	ได้ไปปีที่	2	ก็เริ่มหาเพื่อนชมรม
จังหวัดอื่น	 ฉันได้รู ้จักเพื่อนต่างชมรมจังหวัดนครพนม	 ได้พูดคุยกันเรื่องชมรมว่า 
จัดตั้งมาอย่างไร	 ได้ไปร่วมที่เมืองทองธานีบ้างหรือเปล่า	 และปีนั้นเป็นปีที่	 2	 ที่ได้ไปร่วม 
ที่เมืองทองธานี	 และเป็นปีที่ฉันได้รับโอกาสมอบของที่ระลึกต่อหน้าทูลกระหม่อม	 เป็นปีแรก
ที่เห็นพระพักตร์ท่านใกล้ที่สุด	ท่านทรงแย้มพระสรวลให้ทุกคนที่รอรับเสด็จ	ท่ามกลางเสียง 
ทรงพระสเลนเดอร์	 เรารักทูลกระหม่อม	 และสุดท้ายนี้ฉันอยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี	 
ที่ท�าให้รู้จักโครงการนี้	 และอยากขอบคุณทูลกระหม่อมเป็นอย่างสูงยิ่ง	 ท่ีท�าให้มีโครงการ
ดีๆ	อย่างนี้	 สร้างให้ฝัน	ที่ฉันเคยฝัน	ที่ไม่กล้าฝัน	ที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝัน	แต่ท่าน
สร้างให้ฝัน	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 เป็นองค์ประธาน
โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 และฉันขอสัญญาว่าฉันจะสานต่อพระปณิธาน 
ขององคป์ระธานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ตลอดไป	และฉันก็หวังว่าภายในอนาคต
ข้างหน้าโครงการนี้จะหยุดยั้งยาเสพตดิได้
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