
TO BE NUMBER ONE (เปนหน่ึงโดยไมพ่ึงยาเสพติด)

หลักการและเหตุผล

ปญหายาเสพติดกําลังแพรระบาดอยางหนัก โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนท่ีกําลังจะโตข้ึนไปเปน
อนาคตท่ีดีของชาติ ดวยพระอัจฉริยภาพของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ท่ีมีสาย
พระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักและทรงหวงใยในปญหานี้มาก จึงทรงพระกรุณาธิคุณ รับเปนองคประธาน
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งปจจุบันไดใชชื่อเพ่ือใหงายตอการรณรงควา โครงการ
TO BE NUMBER ONE เพ่ือรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงคมุงเนนการ
รณรงคในกลุมเปาหมายหลัก คือวัยรุนและเยาวชน โดยกลวิธีสรางกระแสการแสดงพลังอยางถูกตองโดยไม
ของแวะกับยาเสพติด ดังนั้นเพ่ือเปนการสนองพระดําริของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร จึงกอตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE เม่ือปการศึกษา 2547 เพ่ือสรางโอกาส สรางทางเลือกของเด็กและเยาวชน ใชชีวิตอยาง
สรางสรรค มีความสุข และปลอดจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เพ่ือใหเกิดคานิยมของการ เปนหนึ่ง โดยไมตอง
พึ่งยาเสพติด

และเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี ไดเสด็จเปดปาย ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
IN SCHOOL ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร  ทําใหพวกเราภาคภูมิใจอยาง
มาก และพวกเราจะชวยกันพัฒนา ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ดวยแนวคิดท่ีวา "ปรับ
ทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ" ท้ังจากการเรียนรูดวยตนเอง และการเขารวมกิจกรรมกลุม พรอม
นํามาพัฒนาสมาชิกตอไป

วัตถุประสงค

1. เพ่ือใหนักเรียนเปนผูมีสุนทรียภาพ  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี

2. เพ่ือใหนักเรียนรูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ

3. เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม รูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน



เปาหมาย

1 เชิงปริมาณ

นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  กําแพงเพชร รอยละ 83 มีสุข
ภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ

2 เชิงคุณภาพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร  กําแพงเพชร เปนผู
มีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรีและกีฬามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รูจักปองกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ และเห็น
คุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

กิจกรรมการดําเนินงาน

1. จัดกิจกรรมศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ไดดําเนินการภายใต แนวคิด
"ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ "

1.1 กิจกรรมปรับทุกข ไดแก พ่ีชวยนอง , TO BE จิตอาสา

1.2 กิจกรรมสรางสุข ไดแก กิจกรรมท่ีสมาชิกไดเลือกท่ีจะทําในชวงเวลาวาง โดยมีพ่ีๆมาสอน เชน
รองเพลง รํา  เตนCOVER แดนซ วาดภาพ ดูหนังฟงเพลง ฯลฯ

1.3 กิจกรรมแกปญหา ไดแก พ่ีสอนนอง เปนกิจกรรมท่ีพ่ีๆอาสาสมัครในศูนยจะมาชวยสอน
การบานใหนองท่ีมีปญหา

1.4 กิจกรรมพัฒนา EQ ไดแก กิจกรรมกลุมสัมพันธ เกมตางๆ

2. จัดกิจกรรมประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL)

3. จัดกิจกรรมประกวด   รอง  เลน   เตน    รีไซเคิล กิจกรรมนี้เปนการสงเสริมความสามารถของสมาชิกท่ี
มีความสามารถในดานตางๆ ทํากิจกรรมท่ีตนเองชอบ และเปนประโยชน มีการแขงขันประกวดโฟลคซอง
ประกวดเตนประกอบเพลง ประกวดการประดิษฐรีไซเคิล

4. จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE สัญจร เปนการพัฒนาและขยายเครือขายกิจกรรมTO BE
NUMBER ONE



การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (เปนหนึ่งโดยไมพ่ึงยาเสพตดิ)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร มีการดําเนินงานภายใตแนวคิด
กิจกรรม 3 ก ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

ก.ท่ี 1 ก.กรรมการ
การจัดตั้งกรรมการในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ชมรมของเรามีกรรมการท่ีมาจากการสรรหาของสมาชิก

ซึ่งทางชมรมจะใหสมาชิกคัดเลือกอยางประชาธิปไตย ทําใหชมรมมีคณะทํางานบริหารท่ีเขมแข็ง เสียสละ
และมุงม่ันปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กําแพงเพชร ปจจุบัน
มีสมาชิกท้ังหมด 769 คน คิดเปนรอยละ 100% ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีเขาศึกษาในแตละป

ก.ท่ี 2 ก.กองทุน
กองทุนของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร

กําแพงเพชร นั้น ในปแรกท่ีไดดําเนินการกอตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจวัยรุน
นั้น ทางชมรมไมมีกองทุนมากนัก ไดงบประมาณจากโรงเรียนในนามโครงการ TO BE NUMBER ONE ชมรม
ตองนํามาใชจายในการซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีจะนํามาใหสมาชิกไดฝกหรือปฏิบัติในเวลาวางเพ่ือใหเกิด
ประโยชน จึงไมมีเงินเหลือเขากองทุน สมาชิกจึงไดประชุมกันวาจะหาเงินเขากองทุนอยางไร จึงตกลงกันวา



ชวงพักกลางวันหรือวาชวงท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรม สมาชิกทําน้ําสมุนไพรมาขาย ขายลูกชิ้นปงทอด ขายขนม
และของท่ีระลึก เพ่ือหาเงินเขากองทุน แตก็ไดกําไรไมมากพอท่ีจะนํามาบริหารชมรม รวมท้ังครูท่ีปรึกษา
ชมรมไดเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณจากโรงเรียนก็ไดงบประมาณมาสวนหนึ่งเพ่ือนํามาดําเนิน
กิจกรรม ท่ีเหลือจากการใชจายชมรมก็นํามาเขากองทุน ปจจุบันกองทุนของชมรมก็ยังเหลืออยูและพวกเราก็
ใชงบประมาณอยางเปนระบบทําใหยังมีกองทุนไวดําเนินกิจกรรมตอไปได

ก.ท่ี 3 ก. กิจกรรม
กิจกรรมของชมรม เปนกิจกรรมเพ่ือตอบสนอง 3 ยุทธศาสตรของโครงการ TO BE NUMBER ONE

เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมวัยรุนและเยาวชน ประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลายสรางสรรค
เพ่ือสงเสริมการใชเวลาวางของสมาชิกใหเปนประโยชน โดยสมาชิกเขามามีสวนรวมและดูแลชวยเหลือกัน
ระหวางสมาชิก ดังนี้

สรางกระแส

สรางภูมิคุมกันทางจิตใจ

สรางและพัฒนาเครือขาย

มีการสงเสริมสมาชิกใหเขารับการอบรมและ จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถของสมาชิก
เชน คายอบรมพ้ืนฐาน Dancercise (TO BE NUMBER ONE Dancercise Training Camp)  คายพัฒนา
สมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความเปนหนึ่ง  (TO BE NUMBER ONE CAMP9  CAMP11 และ
CAMP13) การอบรมอาสาสมัครประจําศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE
จัดกิจกรรมท่ีสรางกระแสนิยมในกลุมเยาวชนไมใหยุงเก่ียวกับยาเสพติด ใชเวลาวางในการทํากิจกรรม
สรางสรรค และสรางความเขาใจยอมรับผูมีปญหายาเสพติด รวมท้ังเผยแพรความรูเก่ียวกับการปองกัน สาร
เสพติด เชน กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด ในวันตอตานยาเสพติด 26 มิถุนายนของทุกป   การประกวด
ดนตรี  กิจกรรมกีฬาตอตานยาเสพติดและการประกวดตางๆ และในศูนยเพ่ือนใจวัยรุน ยังมีกิจกรรมสรางสุข
ใหกับสมาชิกหลายรูปแบบ มีมุมเลนเกม มุมคอมพิวเตอร มุมอานหนังสือ มุมดูหนังฟงเพลง เปนตน
เพ่ือใหนองๆ สมาชิกไดผอนคลายความเครียดจากการเรียน และไมเขาไปยุงกับยาเสพติด



ผลสําเร็จของการดําเนินงาน

1. สมาชิกในชมรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีดีข้ึน กลาคิด กลาแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร
มีภาวะความเปนผูนําและผูตามท่ีดีเห็นความสําคัญตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2. สมาชิกในชมรมมีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาชอบชวยเหลือสังคม
3. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดน ระดับ

จังหวัด ประเภทสถานศึกษา ประจําป 2555 และ ป 2556
4. นางสาวพันทิพา  ศรีสวัสดิ์ สมาชิกในชมรมไดรับคัดเลือกเปนเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE

NUMBER ONE รุน 4 จังหวัดกําแพงเพชร  (TO BE NUMBER ONE IDOL4) ประจําป 2557

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเดน ระดับจังหวัด
ประเภทสถานศึกษา



นางสาวพันทิพา  ศรีสวัสดิ์  สมาชิกในชมรมไดรับคัดเลือกเปนเยาวชนตนแบบเกงและดี
TO BE NUMBER ONE รุน 4 จังหวัดกําแพงเพชร  (TO BE NUMBER ONE IDOL4) ประจําป 2557

และเปนตัวแทนจังหวัดกําแพงเพชร เขารวมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL4
ระดับภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม



กิจกรรมสรางกระแส



กิจกรรมสรางกระแส



กิจกรรมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ



กิจกรรมสรางและพัฒนาเครือขาย


