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	 	 โครงการ	TO				BE			NUMBER				ONE			ในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกญัญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี	 ได้ด�าเนินงานเพ่ือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในกลุ่มเยาวชน	 โดยมีแนวทางการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 คือ	 การบูรณาการความ

ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ	 เพื่อร่วมกันสร้างกระแส	 “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา

เสพติด”	 	 และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจในกลุ่มเยาวชน	 ด้วยวิธีการที ่

ยึดเยาวชนเป็นศูนย์กลาง	 	 บนพื้นฐานการเข้าถึงสาเหตุปัญหา	 	 เข้าใจธรรมชาติ		

พฤติกรรมและความต้องการของเยาวชน		รวมทัง้สร้างความเข้าใจและยอมรบัผูมี้ปัญหา
สารเสพตดิ		เพือ่ให้มโีอกาสกลบัมาเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม		โดยด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง

นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการในเดือนกรกฎาคม		2545		จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่		16

	 	 และเพื่อให้เหล่าสมาชิกจากเครือข่ายทั่วประเทศ	 	 ได้ร่วมภาคภูมิใจ

กับผลงานและความส�าเร็จของโครงการ	 	 ตลอดจนร่วมรับรู้และเข้าถึงกิจกรรมที่

มีมาอย่างยาวนาน	 	 กรมสุขภาพจิต	 	 กระทรวงสาธารณสุข	 	 ในฐานะเลขานุการ

โครงการ	 	 TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	 ONE	 	 จึงได้รวบรวมผลงานเรียงความสิ่ง

ดีๆ	TO		BE		NUMBER		ONE		ที่ชนะการประกวดในกลุ่มประเภทต่างๆ	ในโอกาส

ครบรอบ		12		ปี		และ		15		ปี		TO		BE		NUMBER		ONE		มาจัดพมิพ์เป็นรปูเล่ม 

เพือ่เผยแพร่ถึงการบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ในแง่มุมต่างๆ	ที่จะเป็นประโยชน์ในการด�าเนินงาน		และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับ

สมาชิก		TO		BE		NUMBER		ONE		และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง		ตลอดจนผู้สนใจอื่นๆ
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ร�งวัลชนะเลิศ  ประเภทมัธยมศึกษ�

สิ่งดีๆ TO  BE  NUMBER  ONE

  เมือ่ประมาณต้นปีทีแ่ล้วผมต้องใช้สมองในส่วนของการตัดสินใจอย่าง

หนกั	เมือ่คณุครูเรียกผมเข้าไปพบแล้วให้ผมเลอืกอยูส่องอย่างระหว่างการเป็นหวัหน้า

กิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 กับการลงสมัครรับเลือกเป็นประธานนักเรียน 

ตอนนัน้ผมรูส้กึหนกัใจมาก	อดึอดัเหมอืนต้องเลอืกตดัระหว่างสายเอกบัสายบ	ี ในการกู้

ระเบิดที่แขวนอยู่บนคอของตนเอง...แต่ในที่สุดผมก็เลือกที่จะเป็นอย่างแรก

	 	 ผมผูกขาดต�าแหน่งนั้นอยู ่ถึงสองปีเต็มๆ	 จนรู ้สึกเหมือนกับว่า

ผมจะต้องขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งแน่	 	 เมื่อผมถึงคราวต้องสละต�าแหน่งอัน

ทรงเสน่ห์นี้ไปพร้อมๆ	 กับเวลาเรียนที่เหลืออีกไม่ถึงครึ่งเดือนของเด็ก	 มอ.หก	

เพราะตลอดเวลาสองปีนัน้	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	 ได้สอนให้ผมได้เรยีนรู	้

ท�าความรู้จักกับหลายสิ่งหลายอย่างทั้งรอยยิ้มแห่งมิตรภาพและคราบ

น�้าตาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหารวมไปจนถึงนานาประสบการณ์ที่ดี	 	 แน่นอน

ว่าสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่มีวางขายตามร้านสะดวกซื้อหรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป 

								 	 หัวหน้ากิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็นต�าแหน่งที่ผมได้

รับฉันทานุมัติจากทั้งเพื่อนๆ	 และคณะครูทั้งโรงเรียนด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันท	์	 

ในขณะทีเ่พือ่นร่วมห้องของผมอกีคนหนึง่ทีล่งสมัครรบัเลือกตัง้เป็นประธาน	นกัเรยีน

เอาชนะคู่แข่งอีกสองพรรคที่เหลือด้วยคะแนนท่ีตามกันมาติดๆ	 ชนิดท่ีเรียกได้ว่า

ใจหายใจคว�่า	ในฐานะเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทกับประธานนักเรียนคนใหม่	ผมได้รับการ

ทาบทามให้ไปเป็นส่วนหนึ่งในคณะท�างานของคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่มีหรือ 

ทีผ่มจะปฏเิสธแบบนีก้เ็ข้าล็อกพอด	ีเพราะย่อมไม่ใช่เรือ่งยากอีกต่อไปทีผ่มจะผลกัดนัให้กจิกรรม		

TO		BE		NUMBER		ONE		กลายมาเป็นโครงการระดับบิ๊กของโรงเรียน
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	 	 โรงเรยีนของผมเป็นโรงเรยีนระดบัมัธยมศกึษาขนาดเลก็ประจ�าต�าบล

แน่นอนว่า	 	 เด็กนักเรียนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของโรงเรียนย่อมเป็นเด็กในเขตพื้นที ่

จะมีบ้างบางส่วนทีอ่าจโยกย้ายตามผูป้กครองทีย้่ายมารบัราชการหรอืย้ายมาตามหน้าที่

การงานอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน	 	 แต่ที่แน่ๆ	 ก็คือโรงเรียนของผมเปิดรับนักเรียน 

ทุกระดับมันสมอง		ไม่ได้คัดเลือกไว้เฉพาะแต่ระดับมันสมองดีเลิศอย่างที่โรงเรียนใน

ตัวเมืองหลายแห่ง	 ปฏิบัติการจึงดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องที่คุ้นชินกันไปเสียแล้วใน

หมูค่รบูาอาจารย์ว่า	สอนเดก็นกัเรยีนบ้านนอก	สอนไปกเ็ท่านัน้	พาไปแข่งขนัอะไรกบั

เขากไ็ม่ได้เรือ่งหรอก	ผมเคยได้ยนิคณุครบูางท่านคยุกนัแล้ว	กอ็ดไม่ได้ทีจ่ะรูส้กึท้อใจ	

จนกระทั่งผมมีโอกาสได้พูดคุยกับครูท่านหนึ่ง	 	คุณครูท่านนั้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

กิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของผมเอง	ท่านบอกกับผมว่า	มนุษย์พึงระลึกไว้ 

อยู่เสมอว่า	 เราเกิดมาเพื่อแข่งขันกับอกุศลภายในจิตใจของตนเอง	 เพื่อป้องกันไม่ให ้

ตัวเราคิดแต่จะเอาตนเองไปแข่งนี่แข่งนั่นกับคนอื่นเขา	 	 บุคคลใดก็ตามท่ีคิดเช่นนั้น 

ก็รังแต่จะเหนื่อยเปล่า		คงไม่มีใครที่จะเอาชนะคนทั่วโลกได้อยู่ทุกวี่วัน	เลิกเอาชนะ

คนอืน่แล้วหันกลบัมาท�าในสิง่อันเป็นประโยชน์ทีต่นเองถนดัให้เป่ียมประสทิธภิาพไม่

ดีกว่าหรือ	วันนั้นผมจ�าได้ว่าผมขอร้องให้คุณครูสอนให้ผมฟังอีกรอบ		เพื่อที่ผมจะได้

ขอจดลงในสมุดบันทึกได้ทัน		ผมยังจ�าได้ว่าคุณครูของผมแอบยิ้มน้อยๆ	แต่ท่านก็ไม่

ได้ใจด�าพอท่ีจะปฏเิสธการร้องขอของผม	ประโยคอันศักดิสิ์ทธิน์ัน้ของคุณครทู�าให้ผม

ได้คิด	ในวนัรุง่ขึน้ผมรีบเอาความคดิของผมไปเสนอคุณครถูงึรูปแบบกจิกรรมย่อยทีจ่ะ

สนบัสนนุให้น้องๆ	และเพื่อนๆ	ได้ร่วมกันปฏิบัติในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ของโรงเรียนของเรา	 โดยผมได้แบ่งเพื่อนๆ	 ที่ถนัดในกิจกรรมต่างๆ	 อันหลากหลาย	

ช่วยกันเปิดชมรมให้น้องๆ	 ได้สมัครเป็นสมาชิกตามใจชอบ	 	 เพื่อนสนิทของผมสอง

คนเปิดชมรมฟุตบอลกับคอมพิวเตอร์	 เพื่อนที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนเปิด

ชมรมนกัวทิยาศาสตร์รุ่นจ๋ิว	เพ่ือนผู้หญงิบางคนเปิดชมรมวอลเลย์บอล	บ้างกเ็ปิดชมรม 

ดูนกเพราะโรงเรียนของเราจับได้ว่ามีความไกลปืนเที่ยงอยู่อย่างเต็มเปี่ยม	 	 สภาพ

ภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมเลือกให้อย่างเต็มที่กับกิจกรรมที่เธอ	 เพื่อนสาวอีก 

คนหนึ่งของผม	 	 ที่ผมมอบหมายให้เธอเป็นรองหัวหน้ากิจกรรม	 TO	 BE	NUMBER	

ONE	 เปิดชมรมนักร้องเสียงทองตามความชอบและความสามารถเฉพาะของเธอเอง		 
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ส่วนหัวหน้ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	อย่างผม		เปิดชมรมนักเขียนรุ่นเยาว์

ตามความใฝ่ฝันลึกๆ	 ของผมเองที่อยากจะเป็นกวียอดฝีมืออย่างสุนทรภู่ให้คนเค้า

ลือนามบ้าง

	 	 กจิกรรมของพวกเราไปได้สวยชนดิทีเ่รยีกได้ว่า	สามารถส่งเข้าประกวด

นางงามได้เลยทเีดยีว		เพราะน้องๆ	ให้ความสนใจในแต่ละกจิกรรมเป็นอย่างด	ีอาจเป็น

เพราะว่าพวกเราเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เลือกท�าในสิ่งที่เขาถนัดและมีใจรัก		คุณครู

ภาษาไทยซ่ึงเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติก		เคยพูดที่หน้าช้ันเรียนในชั่วโมงหนึ่ง		
ขณะที่ท่านก�าลังสอนเรื่อง	“มัทนะพาธา”	ว่า	ความรักจะท�าให้มนุษย์รู้จักการทุ่มเท	

ซึ่งผมเห็นว่ามันสอดคล้องกันเป็นอย่างดีทีเดียวกับหลักอิทธิบาท	 4	 อันประกอบ 

ไปด้วยฉันทะ	วริิยะ	จติตะ	วมิงัสา	ท่ีคุณครวูชิาพระพทุธศาสนาเคยสอนเอาไว้		ไม่มใีคร

คดิว่านกัเรยีนทีเ่กรดเฉล่ียไม่เป็นโล้ไม่เป็นพายในห้องเรยีนทีเ่ลอืกเข้าชมรมคอมพวิเตอร์ 

จะได้ไปแข่งขนัการสร้างชือ่	Animation	ได้ถึงระดบัเหรยีญทองแดง		ในการแข่งขนัระดบั

จังหวัด		ไม่มีใครคิดว่านักเรียนหลังห้องที่ชอบปั้นเศษกระดาษเป็นรูปกลมๆ	เตะเล่น

กนัเสียงดังในห้องเวลาท่ีคุณครไูปเข้าห้องน�า้จะกลายมาเป็นแข้งทองประจ�าต�าบล	แล้ว

ใครจะคิดว่ารองหัวหน้ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เพื่อนสาวของผมจะได้ขึ้น

ไปร้องเพลงบนเวทีคอนเสร์ิตร่วมกบัทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา		สริวิฒันา

พรรณวดี	องค์ประธานโครง	TO	BE	NUMBER	ONE	เพราะตอนที่ผมยุให้เพื่อนเขียน

ใบสมคัรเข้าประกวดโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและด	ี TO	BE	NUMBER	ONE	 IDOL	

นัน้	ผมจ�าได้ว่าเธออิดออดเอาการอยู่เหมือนกัน	ยังจ�าได้ดีเลยว่า		แทบจะต้องจับมือ

เธอเซ็นใบสมัคร		และแทบจะต้องลากเอาเธอขึ้นรถไปประกวดด้วยซ�้า	วันนั้นเราต้อง

ตื่นกันตั้งแต่เช้าตรู่ทั้งกองเชียร์และนักร้อง	 เธอลุกขึ้นมาท�าผมเองตั้งแต่ตีห้าครึ่ง	 เรา

ออกเดินทางกัน	6	โมงคร่ึง	ด้วยรถโรงเรยีนทีน่กัเรยีนต้องส่ายหน้ากนัแทบทกุคนเมือ่

มีเหตุจ�าเป็นต้องใช้บริการ	 สนามประกวดอยู่ในตัวเมืองอยู่ห่างจากโรงเรียนของเรา

เกอืบ	100	กโิลเมตร	แม้บอกใครเขากท็�าตาโตเป็นเครือ่งหมายค�าถามแต่ผมสาบานได้ 

ว่าเป็นเขตพืน้ทีจ่งัหวดัเดยีวกนัจรงิๆ	วนันัน้เพือ่นของผมโชว์ลกูคอเป็นเพลงเพือ่ชวีติที่

มเีนือ้หาเกีย่วกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วและได้รบั 



4 เรียงความสิ่งดีๆ
To be number one

คัดเลอืกเป็นหนึง่ในแปดคนสดุท้ายทีไ่ด้ไปแข่งขนัระดบัภาคเหนอื	ซึง่กแ็น่นอนถงึแม้ว่า

พวกเราจะมีเวลาเตรียมตัวกันไม่ถึงเดือนในการแข่งขันระดับภาค		แต่เพื่อนสาวเสียง

ดีของผมก็สามารถเบยีดเสยีด		อกีเกอืบสองร้อยแก้วเสยีงเพือ่ไปชงิชยัในระดบัประเทศ

ได้		ตอนนัน้กจิกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของพวกเราเนื้อหอมมาก		ผู้หลักผู้ใหญ่

ถามไถ่กันให้ควั่ก		ทางโรงเรียนและสาธารณสุขจังหวัดให้ทุนสนับสนุนเรามาจ�านวน

หนึ่ง	 ในการเตรียมตัวไปแข่งระดับประเทศ	 ก็แน่นอนอยู่แล้วตอนนี้เราไม่ได้เป็นแค่

ตัวแทนของจังหวัดเท่านั้น		แต่พวกเราได้เป็นถึงตัวแทนระดับภาคเหนือเชียวนะ
													 ผมจ�ารองหัวหน้ากจิกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	เสยีงดขีองผมแทบ
ไม่ได้		ในวนัทีเ่ธอปรากฏตวับนเวทคีอนเสร์ิตทีเ่จเจมอลล์	กรุงเทพมหานคร	เธอบอกกบั

ผมว่าน่ีเป็นเวททีีย่ิง่ใหญ่ท่ีสดุส�าหรับนกัร้องบ้านนอกอย่างเธอ	ใหญ่ทัง้ในระดบัของขนาด

เวทแีละจ�านวนคนด	ูและย่ิงใหญ่ทีเ่ธอได้มโีอกาสขึน้เวทร้ีองเพลงร่วมกบัทลูกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา		สิริวัฒนาพรรณวดี		ผู ้ซึ่งทรงเป็นองค์ประธานโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE	ซึ่งถึงแม้ว่าวันน้ันโชคจะไม่ได้หยิบยื่นรางวัลระดับประเทศ
ให้เรา	แต่อย่างน้อยเทพเจ้าแห่งคีตการกไ็ด้รบัเอาเพือ่นสาวเสยีงดขีองผมเป็นศษิย์เอก

แล้วโดยสมบูรณ์
													 การพลาดจากรางวลัในคร้ังนัน้	 ไม่ได้ท�าให้พวกเราหมดก�าลงัใจในการ

ท�ากิจกรรมที่พวกเรารักต่อไป	 กิจกรรมในโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ของ 

พวกเรายงัด�าเนนิต่อไปอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ		ผมและเพือ่นคณะกรรมการด�าเนนิการ

ก็พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเพ่ือลงสู่ชุมชนมากขึ้น	 	 เรามีโครงการช่วย 

ชาวบ้านท�าปุย๋หมกัชวีภาพส�าหรับใช้ในการเกษตร	มโีครงการธนาคารขยะรไีซเคลิขยาย

ไปตามแต่ละหมู่บ้านผ่านทางนักเรียนแกนน�าของหมู่บ้านนั้นไปจนถึงโครงการถวาย

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ	 	 ศาสนา	 	 และพระมหากษัตริย์	 	 เนื่องในโอกาสวัน

ส�าคญัต่างๆ	เพื่อนสาวเสยีงดขีองผมยังได้รบัรางวลัอย่างสม�า่เสมอ		จากการประกวด

ร้องเพลงที่ไม่ไกลเกินระดับจังหวัด	 	 ชมรมดูนกของเพื่อนผมก็ได้รับความสนใจจาก

รุ่นน้องมากขึ้น	 จนทางโรงเรียนต้องเตรียมงบประมาณบางส่วนมาซื้อกล้องส่องนก

ให้กับทางชมรม	ส�าหรับชมรมนักเขียนรุ่นเยาว์ของผมก็ไม่น้อยหน้า	น้องๆ	ในชมรม

ของผมหลายคนก็เร่ิมมีผลงานเป็นท่ียอมรับ	 	 บางคนก็ได้รับรางวัลระดับประเทศ
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เป็นเครื่องการันตี		มีน้องผู้ชายอยู่คนหนึ่งที่ได้ไปทัศนศึกษาและน�าเสนอผลงานเรียง

ความของเขาถึงฮ่องกงต้ังส่ีห้าวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 เลย	 จนครูหลายท่านใน

โรงเรียนแอบบ่นอิจฉาไม่ได้	 	 ส�าหรับผมในฐานะหัวหน้าชมรมนักเขียนรุ่นเยาว์และ

หัวหน้ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรียน	รางวัลที่ผมภูมิใจที่สุดเห็นจะ

เป็นรางวัลบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในสัปดาห์วันวิสาขบูชา 

วันส�าคัญของโลกประจ�าปี		2556	ที่ผ่านมา	เพราะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศ		
แต่การได้เข้ารบัพระราชทานโล่รางวัลรองชนะเลศิอนัดบัสองจากพระหตัถ์ของสมเดจ็

พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีกเ็หนอืยิง่กว่ารางวลัใดๆ	แล้วส�าหรบัเดก็

บ้านนอกอย่างผม	 หากจะมีรุ่นน้องหรือเพ่ือนสักคนหนึ่งเข้ามาถามผมว่า	 ในฐานะ

หวัหน้ากิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ผมรู้สกึเหนือ่ยบ้างไหมทีต้่องมาคดิโครงการ

ยิบย่อยอะไรมากมายขนาดนี้เพ่ือใครก็ไม่รู้ทั้งๆ	 ที่ต�าแหน่งหัวหน้ากิจกรรม	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	ที่ผมรับผิดชอบอยู่นี้ก็เป็นเพียงต�าแหน่งเล็กๆ	ในโรงเรียนที่นักเรียน

ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาเป็น	 	 ไม่มีเงินเดือนเงินดาวน์อะไรตอบแทน	 	 ผมก็ต้องขอตอบ

อย่างเต็มปากเต็มค�าเลยว่า	ไม่เหนื่อย	ความเหน็ดเหนื่อยของผมย่อมกลายเป็นเพียง

หยาดละอองน�้าเล็กๆ	 ไปทันที	 และจะน�าไปเทียบไม่ได้เลยกับสายธารแห่งอุตสาหะ

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ที่ทรงอุทิศเวลาและ

พระวรกายทุ่มเททรงงาน		TO	BE	NUMBER	ONE	ด้วยพระองค์เอง	ด้วยความวิริยะ

อุตสาหะมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนจะครบ	1	รอบ	เข้าสู่ปีที่	12	แล้ว	ในปี	2557	นี้	

  		นายสิทธิศักดิ์		บุญมา

																ชั้นมัธยมศึกษาปีที่		6

																				หัวหน้ากิจกรรม		TO		BE		NUMBER		ONE

										โรงเรียนประชาราชวิทยา		อ�าเภองาว		จังหวัดล�าปาง
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ร�งวัลรองชนะเลิศ  ประเภทมัธยมศึกษ�

สิ่งดีๆ  TO  BE  NUMBER  ONE

  ทุกวนันีโ้ลกและสงัคมเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	 	ตามกระแสโลกาภวิตัน์		

อาจจะมีทั้งเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายหรืออาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็ได้		ทั้งนี้อยู่ที่

ตนเอง		สังคมรอบข้าง		ที่เลือกจะเปลี่ยน		ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิต		ในสังคม

ของตนเองหรือไม่	 	 และสิ่งเลวร้ายท่ีทุกคนทราบกันดีเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับชาติที่

ก�าลังด�ารงอยู่และเป็นไปในปัจจุบันจนยากจะแก้ไขก็คือ	 	ปัญหายาเสพติด	 	 เพราะ

ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ท�าลายทุกอย่างรอบๆ	ตัว	ให้จมอยู่กับความเศร้าเสียใจ		ส่งผลให้

เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ	มากมาย		คือ		ยาเสพติดและสิ่งดีๆ	ที่ก�าลังก้าวเข้ามา

เพื่อการขจัดปัญหานี้		โดยเฉพาะนั่นก็คือ		โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE

	 	 ฉันเป็นนักเรียนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดเล็กๆ	 	ทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย	 	 วนัหนึง่เหน็ข่าวในหนงัสอืพมิพ์	 	 เดก็ถกูคนตดิยาเสพตดิทีก่�าลงับ้าคลัง่

จับเป็นตัวประกัน	 	 คนร้ายเอามีดจี้อยู่ท่ีคอ	 	 ท�าให้ฉันเกิดค�าถามต่างๆ	 มากมาย		 

เขาเป็นอะไรท�าไมถงึต้องจบัเดก็คนนัน้	 	 แล้วถ้าหากเป็นฉัน	 	 ฉัน	 	 ฉันจะท�าอย่างไรดี		 

ต้องบอกว่าตอนนัน้เห็นข่าวแล้วกลวัมากจรงิๆ	ฉนัถามแม่ว่าท�าไมเขาถงึจบัเดก็คนนัน้	

 สิง่ดีๆ TO  BE  NUMBER  ONE

เป็นบ่อเกิดแนวท�งช่วยสร้�งตน

ช่วยนำ�ท�งสว่�งไสวในคว�มคิด

สุขภ�พก�ยสุขภ�พจิตพัฒน�

ช่วยสร้�งสรรค์เด็กไทยทุกแห่งหน

ประช�ชนเป็นสุขทุกชีว�

เสริมสร้�งภูมิคุ้มกันท�งจิตแก้ปัญห�

ทุกชีวิตห่�งไกลย�เสพติดเอย
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แม่บอกว่าเขาติดยาเสพติด		พอไม่มเีงนิไปซ้ือยาเสพติดมากนิ	เขาเลยคุม้คลัง่จบัเดก็มา

เป็นตัวประกัน		เพื่อให้ต�ารวจเอายาเสพติดมาให้		และแม่ก็บอกว่ายาเสพติดมันไม่ดี

อย่าไปยุ่งกับมันนะลูก		ฉันก็รับปากแม่ว่าจะไม่เสพ		ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด

	 	 ครั้งหนึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 	 สิริวัฒนาพรรณวดี		

ทรงเสด็จมาเปิดศูนย์เพื่อนใจ		TO		BE		NUMBER		ONE		ที่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

ใกล้กับโรงเรียนของฉัน		(ขณะนั้นฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่		5		โรงเรียนบ้าน

ห้วยกาน)	 	ฉันได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านห้วยกานไปรับเสด็จ	 	นับเป็นสิ่งที่ฉัน

ประทับใจมากจริงๆ	 ที่ทูลกระหม่อมฯ	 ทรงเดินทางมาต่างจังหวัดไกลมากที่จังหวัด

ล�าพูน		เพื่อมาเปิดศูนย์เพื่อนใจ		TO		BE		NUMBER		ONE		พอเรียนชั้นมัธยมศึกษา		

ฉันก็เลือกเรียนโรงเรียนท่ีทูลกระหม่อมฯ	 เสด็จมาในครั้งนั้น	 	 ฉันตั้งใจจะไปท�างาน 

เป็นแกนน�าชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		เพราะฉนัได้เหน็ว่า		แม้กระท่ังทลูกระหม่อมฯ	

ยังทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายท่ีต้องทรงงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด		

เพือ่ทีใ่ห้พสกนกิรทกุคนมคีวามสขุทัว่กนั		ฉนัจงึมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะสนองพระปณธิานของ

ทูลกระหม่อมฯ

	 	 พอฉนัเข้าเรียนท่ีโรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง	 	ฉนัเหน็พี่ๆ 	 นกัเรยีนแกนน�า

โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		มาพูด		มาร้องเพลง		อธิบายถึงโครงการ			

TO		BE		NUMBER		ONE		เป็นเพลง		ฉันได้ฟัง		ท�าให้รู้ว่า		โครงการนี้เป็นโครงการ

ทีร่ณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ		โดยมีทลูกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกัญญา		

สิริวฒันาพรรณวด	ี	ทรงเป็นองค์ประธาน		แล้วกม็เีต้นๆ	ร้องเพลง		มกีารให้ค�าปรกึษา		

มีกิจกรรมจิตอาสา		กิจกรรมนี้เจ๋งมากๆ	เลย		ฉันเลยคิดอยากจะท�างานเหมือนอย่าง

แกนน�าพี่ๆ	บ้าง

	 	 พอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่		2		ฉันก็เริ่มมีความกล้ามากขึ้น		ก็เลย

ชวนเพือ่นของฉนัอกี		3		คน		ไปสมคัรเป็นนกัเรยีนแกนน�าชมรม		TO		BE		NUMBER		

ONE		ครก็ูรบัพวกเราเป็นนกัเรียนแกนน�า		ฉนัรู้สกึตืน่เต้นมาก		ฉนัเพิง่รูว่้าศนูย์เพือ่นใจ		

TO		BE		NUMBER		ONE		จดัตัง้ขึน้		เพ่ือตอบสนองความต้องการของวยัรุน่		ทีต้่องการ
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ส่ิงพึง่พาทางจติใจ		โดยเฉพาะจากผูท่ี้มคีวามรูแ้ละทกัษะการให้ค�าปรกึษาวยัใกล้เคยีง

กันหรือวัยเดียวกัน		ช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน		และให้วัยรุ่น

มีสถานที่ที่เหมาะสมในการท�ากิจกรรมที่สนใจร่วมกันที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย		ได้

รบัประสบการณ์เพิ่มพนูทกัษะจากการฝกึแก้ปัญหาและพัฒนาภาวะความฉลาดทาง

อารมณ์หรือ		EQ		เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์		โดยมีแนวคิด		“ปรับทุกข์		

สร้างสุข		แก้ปัญหา		พัฒนา		EQ”		ศูนย์เพื่อนใจ		TO		BE		NUMBER		ONE		ที่พวก

พี่ๆ	เรียกว่าบ้านอีกหลังของพวกเรา		เป็นครอบครัว		TO		BE		NUMBER		ONE		ของ

เรา		คณุครทุูกท่านกเ็หมือนพ่อแม่		เวลาพวกเราขดัแย้งกนัหรอืทะเลาะกนั		พ่อกบัแม่

และพี่ๆ	ก็ชอบบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องรักกัน		ถ้าหากพวกพี่จบไปน้องๆ	

ต้องดแูลชมรมต่อจากรุน่พี	่	และต้องตัง้ใจท�างานให้ด	ี	มีผูค้นทีมี่ปัญหาต่างๆ	มากมาย		

รอให้เราช่วยเหลือพวกเขาอยู่		ดังนั้น		พวกน้องอย่าทะเลาะกันอย่าท�าตัวให้มีปัญหา		

รักกันเข้าไว้	 	ค�าพูดของพี่ท�าให้พวกเราเลิกมีอคติต่อกัน	 	พยายามหันหน้ามาคุยกัน		

ปรึกษากันมากขึ้น		ท�าให้พวกเราเริ่มมองเห็นค�าว่าครอบครัว		ที่พี่ๆ	พูดถึงเป็นสิ่งที่ดี

มากจรงิๆ	พอเรยีนจบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี		3		ฉนักเ็ลอืกเรยีนสายศลิป์		ตอนนัน้ฉนัก็คดิ

ว่าฉันจะลาออกจากการเป็นนักเรียนแกนน�าเหมือนกัน		ฉันลองปรึกษากับพี่สาวของ

ฉัน		พี่บอกว่า		ลองคิดดูเธอสมัครมาเป็นนักเรียนแกนน�าชมรม		TO		BE		NUMBER		

ONE		เพราะอะไร		เพราะสมัครตามเพื่อนหรือสมัครใจเอง		ซึ่งตอนนั้นฉันย้อนคิดว่า

ฉันอยากเป็นนักเรียนแกนน�า	 	 เพราะคิดว่าจะได้ช่วยปกป้องคนอื่นๆ	 ให้พ้นยาเสพ

ติด		และคิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะท�าได้จริงเหมือนโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		

	 	 ปัจจุบันนี้ฉันก็ได้ท�างานแกนน�า	TO		BE		NUMBER		ONE		ในระดับ

แนวหน้าอย่างเต็มตัว	 	 ฉันและเพ่ือนๆ	 ได้เข้าค่ายอบรมการให้ค�าปรึกษา	 	 ได้ให้ค�า

ปรกึษาน้องๆ	เพือ่นๆ	ทีม่ปัีญหาต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเรยีน		ปัญหาชูส้าว		ไปจนถงึ

ปัญหาอื่นๆ	ที่ร้ายแรงขึ้น		 เช่น		ปัญหาบุหรี่	 	 เหล้า		ยาเสพติด		โรงเรียนของเรามี

โครงการต่างๆ	เป็นนวตักรรมดีๆ 	ทีพ่วกพีจ่ากรุน่สูรุ่น่		โดยแต่ละรุน่คดิค้นขึน้มา		ไม่ว่าจะ

เป็นกจิกรรมพีห่นึง่น้องห้า		แก้ปัญหายาเสพตดิ		(การให้ค�าปรกึษาแบบพี	่	1		คน		ต่อน้องๆ	

กลุ่มเสี่ยง		5		คน		เพราะถ้าเราจัดเป็นการอบรมใหญ่ๆ	ก็อาจจะมีน้องๆ	หลายคน
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มีค�าถามแล้วไม่กล้าถามออกมาเหมือนฉันในวัยเด็ก)	คลินิกเพื่อนใจวายซี	(การให้ค�า

ปรึกษาแก่นกัเรยีนท่ีมาขอรับค�าปรึกษาแบบตัวต่อตวั	โดนทกุอย่างทกุเรือ่งเราจะเกบ็

เป็นความลบั	โดยนกัเรียนท่ีมาขอรับค�าปรึกษาอาจจะมาด้วยความเตม็ใจหรือกจิการ

นักเรียนส่งมาก็ได้)	 กิจกรรมวายซีเพื่อนดีใกล้บ้าน	 (การไปพูดคุยกับผู้ปกครองของผู้

ขอรับค�าปรึกษา	สอบถาม	ดูพฤติกรรมต่างๆ	เพื่อใช้ในการให้ค�าปรึกษาแก้ปัญหาให้

กับผู้ขอรับค�าปรึกษา				ซึ่งถ้าเป็นเรื่องที่ยากเกินไปก็จะมีการส่งต่อให้ครูฝ่ายกิจการ

นักเรียน	องค์กรภายนอก	เช่น	สถานีต�ารวจ		โรงพยาบาล)

	 	 จากการท�ากิจกรรมต่างๆ	 การให้ค�าปรึกษา	 	 ช่วยตอบค�าถามท่ีฉัน

อยากรู้		ตอนฉันให้ค�าปรึกษาช่วยน้องคนหนึ่งที่ติดบุหรี่		เป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้าน

ยาเสพติด	 	น้องถามฉันว่า	 	“ท�าไมพี่ไม่มาบอก		มาสอนผมว่า	 	ที่ผมเสพนั้นมันผิด		

ก่อนที่ผมจะติดมัน”		เพราะค�าถามนี้ค�าเดียวช่วยตอบทุกค�าถามที่ฉันอยากรู้		ที่พวก

เขาติดยาเสพติดหรือติดบุหรี่		เพราะพวกเขาไม่รู้		ดังนั้นฉันก็จะเป็นคนบอกพวกเขา

เอง		ในตอนนัน้ฉนักค็ดิว่าเราควรจะไปตดัไฟตัง้แต่ต้นลม		โดยการไปจดักจิกรรมเกีย่ว

กบัการป้องกนั		การปฏเิสธสารเสพตดิ		ให้น้องๆ	มีความรูเ้ป็นอาวธุ		ซึง่กค็อืความรูท้ีพ่ร้อม

จะปกป้องน้องๆ	จากปัญหาเหล่านี้		โดยฉันได้เสนอความคิดนี้ให้คนอื่นๆ	ทราบพวก

เราก็คุยกันและน�าไปปรึกษากับครอบครัว		TO		BE		ของฉัน		ทุกคนก็เห็นด้วยและ

พร้อมสนับสนุน		พวกเราเลยไปให้ความรู้แก่นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่	 	4	-	6		

โดยมีกิจกรรมนันทนาการสอดแทรกเข้าไปเพื่อความหน้าสนใจ		วันนั้นฉันรู้สึกดีมาก

จริงๆ	ที่ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ	ฉันภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้ความรู้		ให้อาวุธแก่น้องๆ	ที่จะ

น�าไปป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด		ฉันเชื่ออย่างนั้น		เราทุกคนช่วยกันตั้ง

ชื่อโครงการนี้ว่า		ส่งใจถึงที่		ทูบีอาสา		ต้านภัยยาเสพติด

	 	 โครงการ	 	 TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	 ONE	 	 ในทูลกระหม่อมหญิง 

อบุลรตันราชกญัญา		สิริวฒันาพรรณวด	ี	ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการได้สร้างสิง่ดีๆ 	

ประสบการณ์ดีๆ	 ให้แก่ชีวิตของฉัน	 	 โดยเฉพาะความประทับใจที่มีต่อองค์ประธาน

โครงการ		ไม่ว่าจะเป็นในตอนนั้น		ตอนที่ฉันเป็นเด็กประถมศึกษา		และพอฉันเรียน

อยู่ชั้นมัธยมศึกษา		ก็มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นอีก		คือ		ทูลกระหม่อมฯ	ทรงเสด็จมาเปิด		
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TO		BE		NUMBER		ONE		ในจังหวัดล�าพูนที่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์	ล�าพูน		ฉัน 

ก็ได้ถวายค�าถามแด่ทูลกระหม่อมฯ		ซึ่งค�าถามมีอยู่ว่า	 	“การที่แม่ฉันไม่อยากให้ท�า

กจิกรรม		อยากให้ตัง้ใจเรียนอย่างเดียว		ฉนัควรท�าอย่างไร”		โดยทลูกระหม่อมฯ	ทรง

อนุญาตให้ไม่ต้องใช้ค�าราชาศัพท์ก็ได้		ซึ่งท�าให้ฉันประทับใจและปลื้มปิติมากมายยิ่ง

นัก		พระองค์ทรงให้ค�าแนะน�าแก่ฉันว่า		“ต้องอธิบายให้แม่ฟังว่ากิจกรรม		TO		BE		

NUMBER	 	ONE	 	 เป็นสิ่งที่ดี	 	 เป็นการช่วยเหลือผู้อื่น	 	 อธิบายให้แม่ของหนูฟังว่า		

ปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาใหญ่ระดบัชาต	ิ	และให้แม่ของหนภูมูใิจว่าหนเูป็นคนหนึง่

ที่ได้ช่วยชาติ		และถ้าไม่อยากให้แม่ว่า		ก็ต้องตั้งใจเรียน		ไม่ให้เสียการเรียน		แสดง

ให้คนที่ไม่เห็นด้วยว่าท�ากิจกรรมไปด้วย	เรียนไปด้วย	ก็ได้เกรดดีๆ	ได้”		ฉันดีใจมาก		

ทรงให้ค�าแนะน�าแบบเป็นกันเองแก่ทุกคนที่มีปัญหา	 	 และฉันเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในที่

นัน้ต้องประทบัใจไม่รูล้มืไปชัว่ชวีติเหมอืนดงัฉนัแน่นอน		วนันัน้ฉนักลบัมาทีบ้่าน		ฉนั

ก็ได้อธิบายให้แม่เข้าใจ		จนแม่ยอมให้ท�ากิจกรรมต่อไป		ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ตั้งใจเรียน

มากขึ้น		การเรียนไม่เคยเสีย		เกรดไม่ลด		และได้คะแนนเป็นที่หนึ่งของห้องทุกปี		

	 	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงเมตตาฉัน	 	 ทรงเป็น

ขวัญและก�าลังใจแก่ฉัน		และนักเรียนแกนน�าโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		

ทุกคน		ดังนั้นทุกคนจึงพร้อมที่จะช่วยเหลือโรงเรียน		สังคม		ชุมชน		ด้วยความตั้งใจ		

มุ่งมั่นและท�าให้ยืนหยัดอยู่จนมาถึงทุกวันนี้		ซึ่งเป็นวันที่โรงเรียนของฉัน		ครอบครัว		

TO		BE		NUMBER		ONE		ของฉัน		ก้าวมาถึง		ชมรมต้นแบบระดับเพชรปีที่	 	1		

ปัจจุบันนี้โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง		มีอายุถึง		

10		ปีแล้ว

	 	 ขอบคุณแนวคิดดีๆ	ในการจัดตั้งชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

ภายใต้แนวคิดหลัก		3		ก		ได้แก่		

	 	 1.		กรรมการ		โดยสมาชิก		TO		BE		NUMBER		ONE		คัดเลือก

กรรมการเพ่ือบริหารจัดการชมรม		มบีคุคลทีไ่ด้รับแต่งตัง้อย่างน้อย		5		คน		ประกอบ

ด้วย		ประธาน		รองประธาน		เลขานุการ		กรรมการ
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	 	 2.		กองทุน		กรรมการและสมาชิกร่วมด�าเนินการจัดตั้งกองทุน	เพื่อ 

น�าเงนิรายได้หมนุเวยีนใช้จ่ายในชมรมฯ	ซึง่เป็นแนวทางสู่ความยัง่ยนืของชมรมฯ	รวมถงึ

ทรัพย์สินของชมรมฯ	ด้วย

	 	 3.	 กิจกรรม	 	 สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 	 เกิด 

ความภาคภูมิใจ	 	 พบความฝัน	 	 มีจุดมุ่งหมายในชิวิตและมองเห็นคุณค่าของตนเอง		 

มีจุดมุ่งหมาย	 มีความฝัน	 	 เป็นแนวทางห่างไกลยาเสพติด	 	 รวมทั้งให้โอกาสและ

สนับสนุนการคืนสู่สังคม		และ		3		ยุทธศาสตร์		ในการสร้างกิจกรรมดีๆ	ช่วยเหลือ

สังคม	ได้แก่

	 	 1.		การรณรงค์ปลกุจติส�านกึและสร้างกระแสนยิมทีเ่อ้ือต่อการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 	 2.		การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน

	 	 3.		การสร้างและพฒันาเครอืข่ายเพือ่การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

	 	 ถ้าถามว่าท�างานโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		แล้วได้อะไร		

ฉันตอบได้มากมาย		ไม่ว่าจะเป็นได้ครอบครัวใหม่ที่แสนจะอบอุ่น		มีพ่อ		แม่		พี่น้อง

ที่รักใคร่กลมเกลียว		ได้ท�าประโยชน์แก่สังคม		ได้ใช้ชีวิตนักเรียนอย่างคุ้มค่า		ได้ท�า

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น		ถึงแม้ว่าจะมีบุคคลหลายคน		หลายกลุ่ม		ไม่เห็น

ด้วยก็ตาม		แต่พวกเราก็ไม่ท้อถอย		หลายคนไม่สามารถทนแรงกดดันต่างๆ	ได้ก็ลา

ออกไป		รุ่นพี่ของฉันเคยบอกว่า		คนที่สามารถทนแรงกดดันต่างๆ	อยู่ได้		ก็เหมือน

ทองค�าที่ถูกความร้อน		เปลวไฟแผดเผา		ก็จะเหลือทองแท้เท่านั้นที่คงเปล่งประกาย

แสงทองอยู	่	ฉนัและเพ่ือนตัง้ใจท่ีจะช่วยกนัรักษา		ครอบครวั		TO		BE		NUMBER		ONE		

ของเราไว้และจะท�างานให้ดท่ีีสุด		แสดงให้คนอืน่เหน็ว่า		พวกเราจะเป็นดัง่ดอกบัวแม้

เกิดในน�้าใต้โคลนตม		ก็เป็นความงดงามที่ผู้คนเลือกที่จะใช้ไปบูชาพระ		เราจะแสดง

ศกัยภาพให้ผูอ่ื้นเหน็ว่าสิง่เหล่านี	้	เราท�าได้		นอกจากนัน้แกนน�ารุน่พีก่เ็คยบอกอกีว่า

กิจกรรมที่เราท�านั้น		ท�าให้เราได้ประสบการณ์		ได้ความรู้ที่ไม่มีในต�ารา		และใคร	
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บอกว่าท�ากิจกรรมแล้วไม่มีเวลานั้น	 	 ส�าหรับฉันกลับมีเวลาเพิ่มขึ้นมากกว่านักเรียน

ในวยัเดยีวกนัเสียอีก		ปกตคินเรามเีวลา		24		ชัว่โมงเท่ากนั		แบ่งเวลาส�าหรบัการเรยีน		

การท�ากิจกรรมและแบ่งเวลาดูหนังสือ		ท�าการบ้าน		ทุกอย่างในชีวิตก็จะลงตัวไม่มี

ปัญหา

	 	 หากบอกว่าการท�ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ดี	 	 ต้องบอกเลยว่าฉันนั้นโชคด ี

2	เท่าเพราะกิจกรรมที่ฉันเลือกท�า		คือกิจกรรมโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		

เป็นโครงการที่ท�าประโยชน์ต่างๆ	ให้แก่สังคม		ประเทศชาติมากมาย		ได้ช่วยเหลือ 

ผูอ่ื้น		ได้ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์		รูจ้กัคณุค่าของเวลา		ได้ประสบการณ์ทีไ่ม่มีต�ารา		

ได้ใช้ความรู้และเวลาทั้งหมดช่วยปกป้องผู้คนให้พ้นจากภัยยาเสพติด	 	 โดยเฉพาะ 

พี่น้องสมาชิก		TO		BE		NUMBER		ONE		โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง		และกิจกรรม		

TO		BE		NUMBER		ONE		นี้		เป็นกิจกรรมที่สอนให้ฉันได้รู้ว่าคนทุกคนสามารถเป็น

หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและท�าได้ผลจริงๆ	ด้วย

นางสาวจีระภา		ดีรักษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่		5/5

	โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง		อ�าเภอบ้านโฮ่ง		จังหวัดล�าพูน		
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ร�งวัลชมเชย  ประเภทมัธยมศึกษ�

สิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE

  หากพูดถึงโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	แน่นอนว่าเป็นโครงการ

ที่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 หนูได้รับการชักชวนจากเพื่อนๆ	 ให้มา

สมคัรเป็นนกัเรียนแกนน�าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรยีนนราสิกขาลยั	

จังหวัดนราธิวาส	และการชักชวนของเพื่อนๆ	ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้

	 	 ตอนนั้นหนูก�าลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่	 5	 เป็นช่วงที่เรียนหนักมาก	

แต่หนูก็เลือกที่จะเรียนไปด้วยและท�าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ไปด้วย	หนู

ยอมรบัเลยว่าหนเูหนือ่ยกว่าคนอืน่เป็นสองเท่า	มคีนถามหนวู่าจะเรยีนได้เหรอ		เรยีนไปด้วย		

ท�ากิจกรรมไปด้วย	 	 นั่นคือค�าถามที่โหดร้ายที่สุดส�าหรับหนูในตอนน้ัน	 	 กิจกรรมที่

เกิดขึ้นทุกวันของหนูคือ		ตื่นเช้าไปโรงเรียน		ในขณะที่เพื่อนๆ	เข้าแถวเคารพธงชาติ		

หนูจะต้องแยกตัวออกมาเพื่อท�าการซ้อมบทที่จะน�าเสนอในระดับภาคใต้ที่จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 ช่วงพักกลางวันหนูก็ต้องรีบทานข้าวเพื่อจะแบ่งเวลามาซ้อมบทอีก	 

ยงัไม่หมดเพยีงแค่นัน้ค่ะ	 ช่วงเยน็หลงัเลกิเรยีนหนยูงัต้องซ้อมอีก	พอกลบัไปบ้านนัน่แห

ล่ะหนักสุด		หนูต้องทบทวนเนื้อหาที่เรียนช่วงกลางวันที่ผ่านมาอีกรอบหนึ่ง		ไหนจะ

ต้องเคลียร์การบ้านอีก	เป็นไงคะ		ชีวิต	ม.5		ของหนู		แต่นั่นก็แค่ช่วงแรกๆ	เท่านั้น		 

หนูท�าอย่างนี้จนชินเป็นกิจกรรมที่หนูต้องท�าทุกวัน	 	 	 แต่ก็มีบางวันท่ีต้องสละคาบ

เรียนเพื่อออกพ้ืนท่ีไปขยายเครือข่าย	 	 แต่ก็ออกพื้นที่ไม่บ่อยเท่าไหร่	 	 เนื่องจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบท่ียังเกิดขึ้นในบางพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสเรา	 แต่เม่ือพื้นท่ี

ไหนที่มีความเสี่ยงมาก	 พี่ๆ	 จากสาธารณสุขก็จะออกไปเอง	 	 โดยน�าโครงการดีๆ	 

จาก	 	 TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	ONE	 	 ติดไม้ติดมือไปด้วย	 	 แต่ก็มีจากหลายๆ	 แห่ง											 

ที่เดินทางมาดูงาน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ของโรงเรียนนราสิกขาลัย	 อย่างเช่น	
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โครงการ	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 จากจังหวัดยะลา	 	 พวกเขาเดินทางจากจังหวัด

ยะลามายังจังหวัดนราธิวาส	 	 เพ่ือมาดูงานของเราโดยเฉพาะ	 	 นั่นเป็นอีกความ 

ภาคภมูใิจทีห่นปูระทับใจจนไม่มวีนัลืม	 	 และแล้วเวลาท่ีทกุคนต่างเฝ้ารอกม็าถงึ	 	 การ

เดินทางไปเข้าร่วมประกวดโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ระดับภาคใต้ก็มา

ถึง	 ตลอดระยะเวลาในการเดินทางทุกคนต่างเงียบทั้งคันรถเลย	 ไม่รู้ว่าต่ืนเต้นหรือ

กดดันอะไรอยู่ลึกๆ	 หรือเปล่า	 เมื่อวันแห่งการน�าเสนอทุกจังหวัดต่างจัดเต็มทั้งเสื้อ	

ผ้า	หน้าผม	ต่างไม่มใีครยอมใครเลย	รวมถงึจงัหวดันราธวิาสของหนเูอง		เม่ือถงึคิวทีพ่วก

หนขูึน้ไปน�าเสนอ	 	ทกุคนรูส้กึและแสดงสหีน้าทีบ่่งบอกได้เลยว่า	ตืน่เต้น	 เพราะพวกหนไูม่ 

เคยพูดบนเวทีที่มีคนดูและจับจ้อง	 สายตานับร้อยๆ	 คู่มองมา	 	 แต่จดจ่อกับสิ่งที่หนู

พดูมากมายขนาดนี	้ บางคนกย้ิ็มให้ก�าลงัใจ	บางคนกท็�าหน้าตายอย่างบอกไม่ถูก	 โดย

เฉพาะคณะกรรมการท่ีนั่งฟังอยู่ด้านหน้าเวที	 ทั้งจับจ้อง	 ทั้งเพ่งเล็ง	 ในทุกค�าพูด

และทุกอิริยาบถของหนูมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก	 	 แต่เม่ือน�าเสนอจบ		 

สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น	นั่นคือ	“เสียงปรบมือ”		ที่ดังมาจากคนในห้องนี้	ด้วยความ 

ชื่นชมหนู	 เข้าใจเลยว่า	“การยกภูเขาออกจากอก”	มันมีความรู้สึกอย่างไร	ต่อมาใน

ช่วงปิดภาคเรียน	หนูได้รับโอกาสอีกแล้ว	คราวนี้เป็นการเดินทางเพื่อไปเรียนรู้สังคม

ใหม่	นั่นคือ	การเข้าค่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	10	ที่เดอะไพน์	 รีสอร์ท	

จงัหวดัปทมุธาน	ีหนเูดนิทางโดยรถทวัร์จากจงัหวดันราธวิาสสูก่รงุเทพมหานคร	และ

นั่งรถต่อไปยังเดอะไพน์	รีสอร์ท	มีเพื่อนที่ไปด้วยกันอีก	3	คน	และคุณครูอีก	2	คน	 

เมือ่เดินทางไปถึงพี่ๆ 	 สต๊าฟบอกให้เอากระเป๋าไปวางไว้แล้วมาลงทะเบียน	ขณะเข้าแถว

เพื่อรอลงทะเบียนก็มีเสียงคุยค่อนข้างดัง	 เอ๊ะ!	 นี่เรามากันคนละจังหวัด	 ท�าไมถึงมี

เสียงคุยกันมากขนาดนี้	 นั่นคือ	 ค�าถามท่ีเกิดขึ้นในหัวของหนู	 แต่เมื่อมีเพื่อนผู้หญิง

คนหนึ่งเขาได้เข้ามาทักและท�าความรู้จักกับหนู	หนูก็ได้ค�าตอบเลยว่า	ทุกคนมาจาก

ต่างท่ีก็จริง	แต่ทุกคนก�าลังปรับตวัให้เข้ากบับ้านหลงัใหม่ทีจ่ะต้องใช้ชีวติใน	6	วนั	5	คนื	

เพือ่นๆ	ทีต่่อแถวภาคเดยีวกนัเลยรูจ้กักนัเป็นกลุ่มแรก	แต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะ	เมือ่

ไปท�ากิจกรรมต่างๆ	 หนูกลับได้เพื่อนเพิ่มขึ้นที่นี่ก็ครบทุกภาคของประเทศไทยแล้ว	

ถึงหนูจะอยู่ใต้สุดแต่หนูก็มีเพื่อนที่อยู่เหนือสุด	เพื่อนที่มาในค่ายนี้ต่างมีหัวใจที่รักใน

ความเป็น	TO	BE	NUMBER	ONE	ทุกคนไม่มีใครแบ่งแยกในเรื่องต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น



17เรียงความสิ่งดีๆ
To be number one

ศาสนาที่ตนนับถือ	 ภาษาที่ตนใช้	 ทุกคนต่างท�าตัวเป็นกลางด้วยกันทั้งสิ้น	 หากถาม 

หนูว ่าได ้รับอะไรจากโครงการนี้บ ้าง	 หนูตอบได้เต็มปากเลยว ่า	 โครงการ	 

TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ท�าให้หนูได้ค้นพบตัวเอง	 จากเม่ือก่อนเป็นเด็กที่ข้ีอาย	 

ไม่กล้าแสดงออก	 ไม่ชอบสังสรรค์หรือการเข้าสังคมเลย	 แต่เมื่อได้มาท�าโครงการนี้

สอนให้เราได้ท�าและได้ลองในหลายๆ	 เรื่องที่ไม่เคยท�ามาก่อน	 อย่างเช่น	 การเป็น 

วิทยากรในการบรรยายตามสถานที่ต่างๆ	 มีหนูเป็นผู้พูดและมีคนอีกหลายร้อยคนที่ 

จบัจ้องและมองมาทีห่นเูพยีงคนเดยีว	นัน่คอืการท�าหน้าทีเ่ป็นวทิยากรทีน่่าจดจ�า	และอีก

ความภาคภูมใิจคอืการเป็นวทิยากรให้กบัสถานพนิจิฯ	การพดูความจรงิให้กบัคนเหล่า

นี้ฟัง	 สามารถท�าให้พวกเขาคิดตามได้ว่า	 การที่เราเคยก้าวพลาด	 ก็ให้ถือซะว่าเป็น 

บทเรยีนหนึง่และบทเรียนสุดท้ายท่ีเราจะก้าวพลาดอกี	การเข้าไปใช้ชวีติในสถานพนิจิฯ

ไม่ได้สะดวกสบายการมีประวัติไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวเราหนูดีใจที่การเป็นวิทยากร 

ของหนูก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้พวกเขาได้ย้อนคิดว่าชีวิตที่ผ่านมา	 เขามีความสุข 

ก็จริง	 แต่พวกเขาก็มีความทุกข์ท่ีแท้จริงเช่นกัน	 หนูเลยเล่าว่ากว่าที่หนูจะมายืนอยู่		 

ณ	จดุๆ	นี	้หนผู่านอะไรต่อมอิะไรมากมาย	เม่ือก่อนหนเูป็นคนพดูไม่เก่ง		แต่เม่ือต้องมา

ท�าหน้าที่นักเรียนแกนน�าของโครงการนี้	 หนูต้องฝึกพูดหน้ากระจกก่อน	 เพื่อ

ดูตัวเองว่าขณะที่เราก�าลังพูดบุคลิกของเราเป็นอย่างไร	 ซึ่งหนูก็ได้เรียนรู้จากการเข้า

ค่าย	TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	รุน่ที1่0	ซึง่เป็นกจิกรรมหนึง่ท่ีสอนให้เดก็อย่างหนู

ได้รู้มากขึ้น	 จากนั้นหนูก็พูดในทุกท่ีท่ีไปได้อย่างมีบุคลิกท่ีดีและหนูก็ยังน�าสิ่งต่างๆ	 

ทีไ่ด้เรยีนรูม้าน�าไปบอกต่อเพ่ือให้เพ่ือนๆ	และน้องๆ	ทีส่นใจมาถาม	เพือ่น�าไปใช้ในชวีติ

ประจ�าวนั	แต่การท่ีหนมูทุีกวนันีไ้ด้กมี็พี่ๆ 	จากสาธารณสขุ	คณะครอูาจารย์และผูใ้หญ่

ใจดีจากจังหวัดนราธิวาส	 ที่คอยสนับสนุนให้มีโครงการดีๆ	 อย่างนี้ในจังหวัดของเรา 

ที่ส�าคัญต้องขอบคุณโครงการฯ	และองค์ประธานที่สร้างสรรค์โครงการดีๆ	แถม

ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และท�าให้คนๆ	หนึ่งเติบโต		เดินไปในทางที่ดี

และสามารถค้นพบตัวเอง		จากการได้เข้ามาท�าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ที่สร้างคนให้เป็นคนดี		สู่สังคมตามสโลแกน	“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”	“

 



18 เรียงความสิ่งดีๆ
To be number one

	 	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้ให้โอกาสหนูอีกแล้ว		หนูได้น�า 

ภาพกจิกรรมและสิง่ต่างๆ	จากการท�าโครงการนีไ้ปใส่ในแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือน�าแฟ้ม

ไปใช้ในการสอบสมัภาษณ์ในการเข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ตเป็นที่แรกที่หนูสมัคร	 หนูได้น�าแฟ้มสะสมผลงานไปด้วยในวันสอบสัมภาษณ	์ 

เมื่อลุ ้นประกาศผล	 ปรากฏว่าหนูมีสิทธิ์ได้เข้าศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 แต่หนูก็สมัครไว้หลายที่	 และทุกที่ก็ให้โอกาสหนูในการ

เข้าศึกษาต่อ	หนูมั่นใจว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	 เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหน ู

เพราะหนไูด้รบัเกยีรตบิตัรทีย่นืยนัว่าสามารถรกัษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบปีที	่ 1	

และปีที่	 2	 ยังไม่หมด	 หนูมีเกียรติบัตรท่ีเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ที่ได้ไปแข่งขัน 

ต่อทีอิ่มแพค็	อารน่ิา	เมอืงทองธาน	ีเเละยงัมเีกียรตบัิตรจากการเข้าค่ายพฒันาสมาชิก	

TO	BE	NUMBER	ONE	CAMP	รุ่นที่	10	ซึ่งหนูมีความภาคภูมิใจอย่างไม่ลืมแน่นอน	

เพราะการเข้าค่ายในคร้ังนี	้ท�าให้หนไูด้ค้นพบว่าตวัเองมีความสามารถในการพดูและตวัหนเูอง 

ก็มีความกล้าแสดงออกมาก	 เพียงแค่เมื่อก่อนไม่กล้าน�าความสามารถเหล่านั้น

ออกมาใช้เท่านั้นเอง	 นับตั้งแต่วันนี้ไป	 หนูสามารถค้นพบความสามารถของตัวเอง	 

หนูสัญญาว่าหนูจะน�าความสามารถเหล่านั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคมแน่นอน	 จริงๆ	 แล้ว	 หนูไม่ได้คาดหวังอะไรจากโครงการนี้เลย	 และหนูก็

ไม่คิดว่าโครงการนี้จะให้อะไรกับหนูมากมายขนาดนี้	 ท�าให้หนูได้เรียนรู้เพื่อน	 เรียน

รู้คนรอบข้าง	 เรียนรู้การใช้ชีวิต	 เรียนรู้สังคมและเรียนรู้โลกใบนี้ว่ามันกว้างเกินกว่า

ที่เราจะท�าอะไรคนเดียวได้	 อย่างโครงการนี้ที่ท�าให้หนูได้มีประสบการณ์ใช้ชีวิตและ

มีเพื่อนมากถึง	77	จังหวัดเลยทีเดียว	อย่างไรก็ตาม	สิ่งดีๆ	ต่างๆ	ที่โครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE	ให้กบัเยาวชนทกุคน	เยาวชนเหล่านัน้เปรียบเสมอืนดนิเป็นส่วนหนึง่ 

ท�าให้ต้นกล้างอกเงย	หนูมั่นใจว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ไม่เสียโอกาสแน่นอน	แถมยังได้รับโอกาสดีๆ	อีกมากมาย	เมื่อก่อนหนูเคยคิดว่า	การ

ตั้งใจเรียน	จะพาให้หนูมีอนาคตที่ดี	 นั่นมันก็จริงจากหลายๆ	คน	ที่เรียนเก่งๆ	สอบ

ได้คะแนนเต็มทุกวิชา	พวกเขามีหน้าที่การงานที่ดีก็จริง	แต่พวกเขาไม่มีสัมพันธภาพ

ระหว่างเพื่อนร่วมงานและคนในสังคม	ผิดกับความคิดในตอนนี้ของหนู	 การเรียนไป

ด้วยท�ากิจกรรมไปด้วยก็ไม่เห็นว่าจะเสียประโยชน์ตรงไหน	 กลับดีซะอีก	 ถึงหนูจะ
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สอบได้คะแนนไม่เต็ม	แต่หนก็ูไม่ได้สอบตกแถมยงัมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอเพือ่นร่วมงาน	 

และยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคม	 ถึงแม้จะพลาดเรื่องเรียนบ้าง

เนือ่งจากการไปท�ากจิกรรมนอกสถานท่ี	 แต่หนูกท็บทวนบทเรยีนอยูบ่่อยๆ	ครบูางคน

อาจคิดว่าการท�ากิจกรรมจะท�าให้นักเรียนขาดโอกาสในการเรียน	 แต่ครูจะรู้หรือ

ไม่ว่าการออกไปท�ากิจกรรมข้างนอก	 ท�าให้หนูได้เรียนรู้เช่นกัน	 ขอบคุณโครงการ	 

TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ที่ช่วยสร้างโอกาสให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ค้นพบตัวเอง	 

และได้เดินตามความฝันอย่างท่ีไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่มีความสามารถอย่าง

ทุกวันนี้	ขอบคุณ	TO	BE	NUMBER	ONE	ที่เป็นส่วนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้หนูได้เข้า

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 ตามความสามารถที่ตัวเองมี	 นั่นคือ	 การพูด	 หากไม่มี

โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		หนูคงตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างเดียว	โดยที่ไม่รู้ว่า 

การอยูร่่วมกนัในสังคมนัน้ไม่ใช่แค่การท่ีเรามีความรูเ้ท่านัน้	แต่เรายงัต้องค�านงึถงึคนรอบข้าง

ของเราด้วย	 ดังนั้นการที่เราฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่สามารถเข้ากับผู้คนรอบข้างได	้ 

ด้วยการสร้างมิตรท่ีด	ีน่ันจะส่งผลดีต่อตวัเราเองและคนรอบข้างด้วยเช่นกัน

นางสาวพิภาพร	อาแวตาโละ

โรงเรียนนราสิกขาลัย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนราธิวาส
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ร�งวัลชมเชย  ประเภทมัธยมศึกษ�

ผมคือ  TO  BE  NUMBER  ONE

  เรยีงความบทนีผ้มเขียนข้ึนในวนัหนึง่ของฤดรู้อนทีฝ่นตกเป็นวนัก่อนถงึ

ก�าหนดส่งหนึง่วัน		ผมจะบอกเล่าเร่ืองราวชีวติของผม		เพราะผมคอื	TO	BE	NUMBER	ONE	

  ผมขอย้อนเรื่องราวของผมกลับไปเมื่อประมาณ		2		ปีก่อน		ในตอน

นั้นผมเป็นเพียงนักเรียนคนหนึ่งซึ่งไร้ฝัน		ไม่มีอุดมคติ		ความดีมีเพียงฝุ่นผงของเศษ

ซากจิตใต้ส�านึก		และเข้าถึงอบายมุขอย่างใกล้ชิดสนิทสนมเลยทีเดียว		ในวัย		15		ปี		

นั้นผมด่ืมสุราจนลืมรสชาติของนมวัวไปเลย	 	 เรียกได้ว่าดื่มทุกวันโดยการพกใส่ขวด 

น�า้ชาออแกนคิ		(ขอเซนเซอร์ยีห้่อนะครับ)		ไปโรงเรยีน		อาการหนกัใช่ไหมละครบั		โชคดี

ของผมอย่างหนึง่คือ		ผมเสพของท่ีมคีวนัไม่ได้		คอืเสพไม่เป็นน่ันแหล่ะครับ		เคยลอง

พยายามมาหลายครั้งแล้ว		แต่ทุกครั้งที่สูบเข้าไปก็จะส�าลักออกมาทุกที	 	ผมเลยล้ม

เลิกความต้ังใจ	 	 หันมาสนใจสุราอย่างเดียว	 	 จนเพ่ือนๆ	 เรียกผมว่าไอ้เมา	 	 เพราะ 

ผมจะหน้ามึนตลอดเวลา	 	 แม้ไม่ได้ด่ืมสุรามาก็ตาม	 	 การติดอบายมุขของผมมีผล

ตามมามากมายเหมือนเป็นบาปกรรมซึ่งรวดเร็วราวกับไฮสปีดอินเตอร์เน็ต	 	 บาป 

แรกคือ		ผมมีโอกาสอันเลวร้ายได้เข้าไปอยู่ในสังคมนักเลงอันธพาล		ซึ่งเป็นสังคมที่

มีความรุนแรงสูง		มีเรื่องตีรันฟันแทงกันเกือบทุกวัน		จนผมซึมซับความรุนแรงเหล่า

นั้นไว้โดยไม่รู้ตัว	 	 ครั้งหนึ่งผมเคยมีเรื่องกับรุ่นพี่	 	 เรื่องราวครั้งนั้นเกือบจะจบด้วย 

ค�าพูด	 ความรุนแรงท่ีผมได้ซึมซับมามันพลุ่งพล่านเกินกว่าจะยับยั้ง	 	 ขณะที่เจรจา 

ไกล่เกลี่ยเรื่องราวกัน	 ผมรู้สึกร�าคาญและไม่คิดจะทนฟังต่อไป	 ผมง้างก�าปั้นสุด

เอ้ือมและตะบนัไปทีใ่บหน้ารุน่พ่ีคูอ่ริสดุแรง	 ในห้วงความรู้สกึนัน้ยาวนานกว่าเวลาจรงิมาก		 

ผมเหมอืนถกูผีสงิ	 	 ร่างกายขยบัไปตามอารมณ์	 	 ผมไม่มคีวามคิดอะไรทัง้สิน้ในสมอง		 

เพียงแค่ผมอยากระบายอารมณ์ลงบนหน้ารุ ่นพี่คนนั้นเท่านั้นเอง	 	 เหตุการณ์นี้ 
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บานปลายถงึขัน้ต้องให้อาจารย์หวัหน้าระดบัเป็นผูไ้กล่เกลีย่ให้และจบลงด้วยบาดแผล

เลก็ในใจของท้ังสองฝ่าย		บาปต่อมาคือครอบครวั		ผมอาศัยอยูก่บัคุณพ่อ	คณุย่าและ

น้องชาย		ทั้งบ้านมี	 	4	 	คน		วันนั้นผมไปดื่มกับเพื่อนๆ	ตามปกติ	 	 (ที่เรียกว่าตาม

ปกติเพราะช่วงนั้นดื่มบ่อยมาก	 	 ตั้งวงสุราบ่อยกว่าการจับกลุ่มท�ารายงานหรือท�า 

การบ้าน)	 ทีด่ืม่ไปกค็อื	 สรุาขาว	 (ขอเซนเซอร์ยีห้่อ)	 1	 ขวดเล็ก	 ซึง่นัน่กท็�าให้ผมเมา

มากมาย	 	 ผมกลับเข้าบ้านมาด้วยความเมาอย่างเปิดเผยและท�าลายข้าวของ 

ด้วยความที่ผมเมามากผมจึงจ�าเร่ืองราวไม่ได้	 	 แต่เม่ือตื่นมาคุณพ่อเล่าให้ฟังและ 

พาไปดหูลกัฐานทีผ่มได้ก่อไว้	 	 คอืเศษกระจกบานเกลด็ทีแ่ตกถงึ	 	 7	 	บาน	 	 ตอนนัน้

ผมท�าให้คณุพ่อเสียใจมากและผมกเ็สยีใจมากเช่นกนักบัการกระท�าของผม	มาถงึบาป

สุดท้าย	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมเอง	 ในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่กับความมืด	 มันไร้ซึ่ง 

ความสุข	 	 มีเพื่อนมากมายแต่คล้ายโดดเดี่ยว	 	 ไม่มีใครยอมรับในตัวตนของผม		 

การเรียนช่วงนั้นตกต�่าจนเกือบซ�้าชั้น		เกรดเฉลี่ย		1.98		ในช่วงมัธยมปลาย		ท�าให้

โดนดูถูกหลายต่อหลายครั้งว่าจะเรียนจบหรือเปล่า		ถึงเรียนจบจะหาที่เรียนต่อไม่ได้		

จนค�าดูถูกของใครหลายๆ	คนกลายมาเป็นค�าดูถูกตัวเองของผม		นักเรียนคนหนึ่งซึ่ง

ไร้ฝัน		ไม่มีอุดมคติ		ความดีมีเพียงฝุ่นผงของเศษซากจิตไร้ส�านึก		และเข้าถึงอบายมุข

อย่างใกล้ชิดก�าลังจมอยู่กับความมืด		จมลงไปเรื่อยๆ	จนเกือบมุดลงไปข้างๆ	ดอกบัว

ในโคลนตม	 	 แต่ทว่าในที่มืดมิดที่สุดแสงแห่งโอกาสกลับส่องสว่างราวกับปาฏิหาริย์

	 	 วันหน่ึงผมตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกเบื่อชีวิตที่เป็นอยู่มาก	 ผมไม่รู ้

ว่าจะท�าอย่างไรดีกับชีวิตตอนนี้		ต้นไม้ยังมีคุณค่า		มีราก		มีล�าต้น		มีใบไม้		ออกดอก

ออกผล	 	 เพ่ือให้ดินอุดมสมบูรณ์	 	 เพื่อให้ผึ้งเอาเกสรไปผสม	 	 เพ่ือให้เกิดดอกใหม่

ขึ้นมา	 	 ให้ร่มเงากับสัตว์อีกหลายๆ	 ชนิด	 	 แล้วตัวผมเองมีคุณค่าอะไรกับการมีชีวิต

ท่ีสูดออกซิเจนเข้าปอดไปวันๆ	 ความคิดแบบนี้วนเวียนอยู่ในหัวผมตลอดการนั่งอยู่

ในห้องเรียน		จนเข็มสั้นนาฬิกาเดินไปจรดที่เลข		12		นั่นคือเวลาพักกลางวัน	 	ผม

เดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในโรงเรียนแบบไร้จุดหมายเดินไปเดินมา	 	 ก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าห้อง

แนะแนว		ซึ่งในห้องแนะแนวมีห้องเล็กๆ	อยู่ห้องหนึ่ง	มีป้ายไวนิลแปะไว้บานประตู		

มันสะกดว่า		T-O-B-E-N-U-M-B-E-R-O-N-E		แต่ใครจะรู้ว่า		ห้องนี้และค�าที่มีเพียง		
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5	พยางค์	จะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของผมคนนี้	ห้องเล็กๆ	นี้เป็นห้องพักครูที่แปลกที่สุด

ในโรงเรียน	เพราะเป็นห้องพักครูที่มีเด็กนักเรียนเข้าไปนั่งเล่นอยู่เต็มห้อง	ในตอนนั้น

ตอนนั้นไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่		จึงเอื้อมมือผลักประตูเข้าไป		ผมพบคุณครูท่านหนึ่งชื่อ 

อ.ลักษณี	 โมราสุข	 ซึ่งเด็กทุกคนในห้องนั้นเรียกว่า	 “แม่ติ๊ก”	 “อาจารย์ครับ		 

TO		BE		NUMBER		ONE		ท�าอะไรกันเหรอครับ”		ผมเอ่ยปากถาม		“อยากรู้ใช่ไหม		

ถ้างัน้ตอนเย็นตามไปท่ีบ้านแม่”		แม่ติก๊ตอบอย่างทนัควนั		ด้วยความว่างและเบือ่ชวีติ		

เย็นวันนั้นผมไปที่บ้านอาจารย์		พอไปถึงก็เจอกับรุ่นพี่และรุ่นน้องก�าลังท�างานศิลปะ

เพื่อจะไปแสดงในงานประเมินชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ระดับจังหวัด		ผม

จึงเข้าไปร่วมงานนั้นเป็นงานแรกที่ผมได้ท�าในโครงการ			TO		BE		NUMBER		ONE		

ซึ่งงานในวันนั้นประสบความส�าเร็จมาก		มันท�าให้ผมสนุก		และเริ่มรับรู้ถึงคุณค่าใน

ตัวเอง		จากนั้นผมก็ร่วมท�ากิจกรรมกับ		TO		BE		NUMBER		ONE			 เรือ่ยมา		อย่าง

จริงจังและสนุกสนาน		จนผมได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธานชมรมในเวลาต่อมา		จากการ

ท�ากิจกรรมต่างๆ	ในชื่อ		TO		BE		NUMBER		ONE		ชีวิตผมเปลี่ยนไปมากจาก

หลังมอืเป็นหน้ามอื		ราวกบัว่าผมได้ตายไปแล้วเกดิขึน้ใหม่ภายใต้ร่มเงาของโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	ทีม่ทีลูกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกญัญา	สิรวิฒันาพรรณวด	ี	

เป็นองค์ประธาน	 	 ทุกเช้าผมจะมาโรงเรียนด้วยรอยยิ้มและกระเป๋าที่มีหนังสือเรียน		

ไม่ใช่เหล้าที่พกใส่ขวดน�้าชาออแกนิค	 	 ภายในเทอมเดียวหลังจากเรียนรู้ชีวิตผ่าน

การท�ากิจกรรม		ถึงใครหลายๆ	คน	จะบอกว่ากิจกรรมท�าให้เสียการเรียน		แต่ผมไม่

เชื่ออย่างเด็ดขาด	 	 เพราะผลการเรียนของผมดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ	 	 เกรดเฉลี่ยพุ่งขึ้น

เป็น		3.23		นักเรียนคนหนึ่งซึ่งไร้ฝัน		ไม่มีอุดมคติ		ความดีมีเพียงฝุ่นผงของเศษซาก

จิตใต้ส�านึก	 	 และเข้าถึงอบายมุขอย่างใกล้ชิด	 	 กลายเป็นนักฝัน	 	 ด�าเนินชีวิตอย่าง

มีความสุขด้วยการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม	 	 ความดีมีขนาดเท่าหัวใจที่อยากจะท�าดี 

ต่อไป		เพื่อตอบแทนสิ่งที่ผมได้รับจากโครงการ	TO		BE		NUMBER		ONE			

	 	 จากวนัแรกท่ีเข้ามาท�ากิจกรรมในโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		

จนถึงวันนี้ผมยังคงท�าต่อไปด้วยความฝัน	 	 ที่อยากเห็นเยาวชนเป็นหนึ่งได้โดย 

ไม่พึ่งยาเสพตดิ		ตามหัวใจหลักของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE		การเป็นหนึ่ง
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ท่ีว่านั้นไม่ใช่การแข่งขันเพ่ือก้าวขึ้นไปเป็นที่หนึ่ง	 	 การเป็นที่หนึ่งแบบนั้นมันช่าง 

โดดเดีย่ว	 	 เพราะทีห่นึง่มไีด้เพยีงคนเดยีว	 	ผูท้ีเ่ป็นทีห่นึง่จะต้องยนือย่างโดดเดีย่วบน

จดุสงูสดุ	 	การเป็นหนึง่ในฝันของผมนัน้คือ	 	การทีเ่ยาวชนทกุคนรวมใจกนัเป็นหนึง่เดยีว 

และท�าสิง่ดีๆ 	 โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ	 	 หากความฝันของผมเป็นจรงิ	 	 เยาวชนจะไม่ใช่แค่ 

อนาคตของชาต	ิแต่เยาวชนจะกลายเป็นปัจจบุนัทีเ่ข้มแขง็		เป็นพลเมอืงดทีีร่่วมสร้าง

สังคมที่ดีให้แก่ประเทศชาติของเรา	 	มันอาจเป็นภาพฝันที่ยากจะเป็นจริงได้	 	แต่ถ้า

หากทกุคนฝันร่วมกนัและลงมอืท�ามนั		วนัหน่ึงมันจะกลายเป็นความจรงิแน่นอน		เรา

ควรลงมอืท�าดัง่ทีท่ลูกระหม่อมหญิงอบุลรัตนราชกญัญา	 	 สริิวฒันาพรรณวด	ี 	 ได้สร้าง

โครงการ	 TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	 ONE	 	 ขึ้นมาและปฏิบัติภารกิจด้วยรอยยิ้มและ 

ความรกั		ความห่วงใยท่ีมต่ีอเยาวชนท้ังประเทศอย่างไม่เหน็ดเหนือ่ย		ภายใต้ร่มเงาของ

โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ของพระองค์		มีเรือ่งราวเกิดขึน้มากมาย		ผมคอื

หนึง่ในนัน้		และผมจะส่งต่อสิ่งดีๆ	ที่ได้รับให้กับผู้อื่นต่อไป		ผมหวังว่าเรื่องราวของผม

จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจบางอย่างแก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย

	 	 เรียงความบทนี้	 ผมเขียนเสร็จในวันหนึ่งของฤดูร้อนที่ฝนตกและ

เป็นวันก่อนถึงก�าหนดส่งหนึ่งวัน	 	 ที่บอกเล่าเร่ืองราวชีวิตของผม	 	 เพราะผมคือ		 

TO		BE		NUMBER		ONE			 			

                                                

           	นายอินทัช	เกตุสิงห์	

																																																																																	โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม		อ�าเภอเมือง		จังหวัดพิษณุโลก		



เรียงคว�ม “สิ่งดีๆ TO  BE  NUMBER  ONE”   
ในว�ระครบรอบ  12  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE 

ประเภทประช�ชนทั่วไป
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ร�งวัลชนะเลิศ  ประเภทประช�ชนทั่วไป

สิ่งดีๆ  TO  BE  NUMBER  ONE

   

	 	 เมื่อคร้ังข้าพเจ้าเป็นเด็กประถมปลาย	 	 ชีวิตในวัยนั้นเป็นชีวิตที่เรียก

ว่า		ไปไหน	ไปตามเพื่อน		ไปไหน		ไปด้วยกัน		เพราะเป็นกลุ่มเพื่อนผู้ชายขนาดใหญ่

และอยู่ในชุมชนชนบท	 สภาพแวดล้อมในชุมชนเต็มไปด้วยอบายมุขทั้งการสูบบุหรี่		

ดื่มสุราและการพนัน	 	 สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องปกติภายในชุมชนที่ทุกคนเห็นว่าเป็น 

ส่วนหนึง่ในการด�าเนนิชวีติไปแล้ว		จงึไม่มใีครห้ามปรามและหามาตรการป้องกนั		มันจงึ

เป็นสาเหตุให้เยาวชนหลายคนต้องติดยาเสพติด		คุณภาพชีวิตแย่ลง		และต้องออก

จากระบบการศึกษา	 	 ข้าพเจ้าเองก็เคยถูกชักชวนจากกลุ่มเพ่ือนให้ลองดูดบุหรี่และ

ดื่มสุรา	 	 แต่ครอบครัวข้าพเจ้าไม่มีใครแตะต้องของเหล่านี้เลย	 	มันจึงท�าให้ข้าพเจ้า 

ไม่ใคร่ที่จะลองและชอบของเหล่านี้นัก	แต่เมื่อถูกคะยั้นคะยอจากกลุ่มเพื่อน	ในที่สุด 

 “ในวันที่  ไม่มีฝัน  ฉันนอน

หลับอน�คต  คืออะไร  ไม่หม�ยปอง

จนวันที่  TO  BE  NUMBER  ONE 

มอบคำ�ว่�  ภูมิคุ้มกัน  จึงฝันมี

ด้วยร�งวัลเย�วชนเกียรติยศ

พร้อมร�งวัลชนะเลิศกำ�เนิดชัย

น้อมสำ�นึก  พระเมตต�และก�รุญ

ทูลกระหม่อมฟ้�หญิงมิ่งโพธิ์ทอง

ท้องฟ้�ดับ  เมฆหม่น  จนมัวหมอง

เพลงทำ�นองชีวิตก็ผิดคีย์

ม�สร้�งสรรค์  วันใหม่  ให้สุขี

เป็นแสงชี้วิถีท�ง  กล�งดวงใจ

ที่ปร�กฏ  บทม�ลย์  ผ่�นสมัย

จึงนำ�ฝัน  ม�ไกล  กว่�ที่มอง

ธ  ทรงบุญ  หัวใจ  ไทยทั้งผอง

ทรงคุ้มครอง  เย�วชน  พ้นภัยเอย
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ข้าพเจ้าก็เลยตัดสินใจดูดบุหรี่ตามค�าร้องขอ	 เพื่อลบค�าสบประมาทปอดแหก		 

เมื่อลองดูดเข้าไปแล้วข้าพเจ้าไปศึกษาต่อที่โรงเรียนประจ�าอ�าเภอในปี		2549		และ		 

ณ	ที่แห่งนั้นเอง		ข้าพเจ้าได้เรียนรู้โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		และได้น�ามา

ขยายในชุมชนของตนเอง		จนเกิดชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ประเภทชุมชน		

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

	 	 ข้าพเจ้ารู้จักโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		มาตัง้แต่ปี		2548		
เพราะเมื่อครั้งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 	 เสด็จ

เยี่ยมสมาชิกชมรม	 	 TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	ONE	 	ณ	 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร	 

จังหวัดหนองบัวล�าภู		ในวันนั้นมีการจัดกิจกรรมมากมาย		ทั้งนิทรรศการ		ดนตรีและ

การแสดง		แต่ข้าพเจ้าไม่ค่อยรูเ้รือ่งและรายละเอยีดเก่ียวกบั	TO		BE		NUMBER		ONE		

เท่าทีค่วรจึงไม่ค่อยสนใจ		จนเมือ่ได้มาเรยีนมัธยมศึกษาปีที	่	1		ณ	โรงเรยีนศรบุีญเรอืง

วิทยาคาร		ข้าพเจ้าก็ได้รับการชักชวนจากอาจารย์วิลาสินี		พลพวก		คุณครูที่ปรึกษา

ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ของโรงเรียน		ให้มาเป็นสมาชิกและเป็นแกนน�า

เยาวชนเพื่อด�าเนินกิจกรรมในโรงเรียน	 ในปีเดียวกันน้ันเองข้าพเจ้าได้รับการฝึกฝน 

การร้องหมอล�าและการพูดจากอาจารย์พูลิตา		ปานกลาง		ให้เป็นหนึง่ใน		8		ผูน้�าเสนอ 

ผลงานชมรมระดบัประเทศ		ท่ีอิมแพคอารีน่า		เมืองทองธาน	ี	ในคราวนัน้ถงึแม้โรงเรียน

จะไม่ได้รบัรางวลั		แต่กถ็อืเป็นการจดุประกายและสร้างแรงบลัดาลใจให้แก่ข้าพเจ้าที่

มุ่งมั่นท�างานและเรียนรู้		TO		BE		NUMBER		ONE		ได้เป็นอย่างดี		สองปีถัดมาด้วย

ความทุม่เทการท�างานของคณุครแูละนกัเรยีน		เพ่ือสร้างสรรค์กจิกรรมในการป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา		เป็นที่ยอมรับและประจักษ์แก่สายตาผู้คน

ทั่วไปถึงแนวทางที่ถูกต้องและชัดเจน		จึงท�าให้ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร		ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ	ในปี		2551

	 	 เดิมทีข้าพเจ้าและเพื่อนๆ	 ได้ชวนกันไปปรึกษากับผู้น�าชุมชนและ 

หลวงพ่อวดัป่าหนองแกเพือ่จดัตัง้ชมรม	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ในชมุชนหนองแก 

บ้านเกิดของพวกเรา		ตั้งแต่ปี		2549		เมื่อวันที่		19		กันยายน		มีการเปิดป้ายชมรมฯ 

อย่างเป็นทางการ		โดยได้รับความเมตตาจากท่านนายอ�าเภอ		คอื	นายประยตุรรชั		ตะวรรณ		 
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มาเปิดชมรมฯ	และมอบทนุก่อตัง้จ�านวน	2,000	บาท		ณ	วดัป่าหนองแก		โดยใช้กฏุพีระ

เป็นทีท่�าการ	ตอนนัน้มสีมาชกิทัง้หมด	 	80	คน	ท�ากจิกรรมและด�าเนนิงานควบคู่ไปกบั

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 	 ณ	 วัดป่าหนองแก	 	 จากการอุปถัมภ์ของ 

พระอาจารย์สากล	 	 สีลสุทโธ	 	 เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแก	 	 ต่อมาเมื่อสมาชิกเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง		พื้นที่ในการจัดกิจกรรมมีน้อย		และเห็นว่าชมรมฯ	อยู่ไกลชุมชน		และ

เป็นพื้นที่วัดที่จะต้องใช้ความสงบในการท�ากจิกรรมทางศาสนา	 	 จงึมกีารย้ายชมรมฯ 

เข้ามาต้ังภายในชมุชน	 โดยได้รบัความอนเุคราะห์จากพระครวูโิรจน์ธรรมรกัษ์	 	 เจ้าคณะ

ต�าบลหนองแกได้มอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมของวัดศรีอัมพรที่มีขนาดใหญ	่	 

ด้านหน้ามีลานกว้าง	 เหมาะกับการด�าเนินกิจกรรม	 ปรับปรุงและพัฒนาเป็น 

อาคารที่ตั้งชมรมฯ		ตั้งแต่ปี		2551		เป็นต้นมา

	 	 พวกเราเยาวชนคนหนองแกพร้อมใจกนัท�างานเพือ่สร้างสรรค์กจิกรรม

และนวัตกรรมเพื่อให้เยาวชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมอันจะเป็นหนทางที่น�าไปสู่การไม ่

ยุง่เก่ียวกบัยาเสพตดิอย่างเตม็ที	่	ถงึแม้ในปีแรกๆ	ของการจดัตัง้ชมรมฯ		และการด�าเนนิ

กิจกรรมจะพบกับอุปสรรคและปัญหาอย่างมากมาย		ทั้งการขาดงบประมาณในการ

ท�ากิจกรรม	 	 และขาดการยอมรับจากพ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชน	 	 พวกเรา 

ต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมาก	 	 ในการพิสูจน์ตนเอง	 	 ข้าพเจ้ายังเคยพูดกับ

ตัวเองในวันที่เหนื่อยล้า	และต้องอดทนกับความล้มเหลวในการท�างานว่า		“เซ�เฮ้ด

ซะบ้อ  คือย�ก คือเมื่อยแท้  เฮ�ต้องอดทน  ลำ�บ�กเฮ็ดง�นเพื่อไผกัน  ทุกคนใน

ชุมชน คือเหมือนกับว่�บ่ ต้องก�ร  คิดว่�เฮ�เล่นของเฮือนน้อยบ่  คือบ่ ให้คว�ม

สำ�คัญเย�วชน  เมื่อยแท้ๆ”  อย่างใดก็ตามความคิดก็คือความคิด		ต่อเมื่อหันหน้า

มาเผชิญกบัความจริงก็พบว่า	 	 เพือ่นๆ	พี่ๆ 	 น้องๆ	 และเยาวชนทีเ่รารูจ้กั	พวกเขาน่า

จะเป็นคนดีได้	 	 เขาควรจะมีโอกาสได้พบกับสิ่งดีๆ	ที่เรียกว่า	 	TO		BE	 	NUMBER		

ONE		และได้มีทางเลือกมากกว่าการเข้ากลุ่มไปมั่วสุมยาเสพติด		ดังนั้นมันจึงท�าให้

ข้าพเจ้าเลกิคดิเรือ่งความเหนือ่ย		และน�าปัญหาปรกึษากบักลุม่เพือ่นๆ	เพือ่ช่วยกนัคดิ		 

ช่วยกนัแก้ปัญหาและเป็นก�าลงัใจแก่กนัเรือ่ยมา	 จากกจิกรรมหล่อเหล่าต้นกล้าป่าล้อม

เมือง	กิจกรรมค่ายคุณธรรมน้อมน�าปรัชญา		บอกลาอบายมุข		กิจกรรมโซ่ไม่มีปลาย
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สายใยคนดี	 TO	 	 BE	 	NUMBER	 	ONE	 	 กิจกรรมลอยกระทง	 	 การประกวดเทพี		 

TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	 ONE	 	 การออกร้านขายกระทงดอกไม้สด	 	 และอื่นๆ	 อีก

มากมาย		ที่กลุ่มเยาวชนได้คิดค้นและจัดท�าขึ้นเอง		ตั้งแต่ปี		2549	-	2551		ได้เป็นที่

ยอมรับของผู้น�าและคนในชุมชนโดยทั่วกัน		ในปี		2551		ชมรมได้รับความสนใจและ 

การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน	 	 ทั้งงบประมาณในการท�ากจิกรรม	 	 และ

เปิดเวทใีห้มส่ีวนร่วมในระดับต�าบล	 	อ�าเภอและจงัหวดั	 	 โดยนายรกัไทย	 	 ศรีคูเมือง		 

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองแกให้การสนับสนุนปรับปรุงอาคาร	 และ 

จดัตัง้งบประมาณให้ชมรมฯ	ไว้ด�าเนนิกจิกรรมอกีด้วย		การสนับสนุนอย่างเต็มที่และ

ก�าลังใจอย่างล้นหลาม	 	 เป็นพลังให้ข้าพเจ้าและเยาวชนสร้างสรรค์กิจกรรมอย่าง 

ต่อเน่ือง		ทัง้กิจกรรมหนอนผีเส้ือเพ่ือฝักหลอก		ค่ายพัฒนาแกนน�าเยาวชน		ค่ายธรรมะ		

กิจกรรมปู่ย่ามาสอนหลาน	 	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกวัยท้ังเด็ก

เยาวชน		แม่บ้านและคนสูงอาย	ุ	ต่อมาในปี		2552		ชมรมฯ	ได้เข้าประกวดในระดับ

ประเทศเป็นครั้งแรก	 	 เมื่อครั้งการประเมินระดับพื้นที่	 	 ทุกคนในชุมชนได้ร่วมด้วย 

ช่วยกันเป็นอย่างดี		วันนั้นเหมือนเป็นวันเอาบุญใหญ่ของชุมชนก็ว่าได้		สถานศึกษา 

ในชุมชนมาร่วมกันจัดนิทรรศการ	 	 กลุ ่มแม่บ้านตั้งโรงทาน	 	 ฝ่ายสงฆ์น�าโดย 

ท่านพระครูวิโรจน์ธรรมรักษ์ได้น�าสวดมนต์ต้อนรับกรรมการที่ทางเข้าหมู่บ้าน		กลุ่ม

เยาวชนและปราชญ์ชาวบ้านร่วมกันตีกลองยาวต้อนรับและน�ากรรมการเข้าสู่ชมรม		

ส่วนหนึ่งยืนปรบมือร้องเพลง		TO		BE		NUMBER		ONE		บรรยากาศเต็มไปด้วย

ความสุขและสนุกสนานนับจ�านวนสมาชิกที่เข้าร่วมในวันนั้น	 1	 พันกว่าคน	 แต่เม่ือ

คนมามาก	 การจัดการก็ย่อมยาก	 การเตรียมการที่เป็นองค์ประกอบอื่นไม่พร้อม 

เท่าที่ควร		และการจัดนิทรรศการในระดับประเทศที่เมืองทองธานีก็เกิดข้อผิดพลาด

ทางเทคนิค		ท�าให้การประกวดในปีนั้นเรากลับบ้านมือเปล่า

	 	 เหนือสิ่งอื่นใด	 	 การท�างานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		 

ส่ิงทีพ่วกเราคดิกลบัไม่ใช่รางวลั	พวกเรากลบับ้านกย็งัคงมปัีญหาเพ่ือให้ช่วยกันแก้ไข 

เยาวชนที่หลงผิดก็ยังมีอีกมากมาย	 ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ	 จึงไม่ค่อยเสียดายนักกับ

การประกวดในปีแรก		เพราะยังเป็นสิ่งใหม่อยู่		จากนั้นพวกเราก็มุ่งหน้าท�ากิจกรรม
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และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากชุมชนเช่นเดิม	 ผลจากการเข้าร่วมประกวด		 

ท�าให้การจัดการชมรมมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น	 ทุกอย่างได้ถูกพัฒนาให้เป็นระบบ		

และจัดสรรหมวดหมู่ตามแนวทาง	 มีการประเมินกิจกรรม	 ผลลัพธ์และกลับมา 

แก้ไขจุดด้อย	 รวมถึงการระดมความคิดและหาแนวทางการท�างาน	 มีการประชุม

วางกรอบอนาคตอย่างมีแบบแผน	 ถึงแม้การประกวดจะไม่ใช่หนทางในการท�างาน	

ของข้าพเจ้าและเพ่ือนๆ	 แต่การประกวดก็ถือเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการวัด 

คุณภาพงานและความส�าเร็จได้อย่างดีย่ิง	 การประกวดท�าให้เยาวชนมีเวทีมาก 

ยิ่งขึ้น	 	 ได้ฝึกฝนประสบการณ์และการท�างาน	ปีต่อมาพวกเรากลับเข้าไปประกวด

ในระดับประเทศอีกครั้ง	 พร้อมกับผลงานที่เยาวชนท�าเพื่อเยาวชน	 และการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดที่เป็นผลในเชิงประจักษ์ว่าเยาวชนทุกคนมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น	ท�าให้

ปี		2553	ชมรม	TO		BE		NUMBER		ONE		ชุมชนหนองแก		ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ระดับประเทศ	 	 น�าความยินดีและความปลาบปลื้มมาสู่เยาวชนและคนในชุมชน		 

จากวันนั้นข้าพเจ้าและเพื่อนๆ	 ยังมุ่งม่ันท�างานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเช่นเดิม		

การประกวดท�าให้เราเข้มแข็งและเข้มข้นขึ้นทุกปี	จนบัดนี้		ในปี		2557		พวกเรายัง

คงเข้าประกวดเพื่อรักษาต้นแบบจากระดับเงินสู่ระดับทองและจะขึ้นไปสู่ระดับ

เพชรในปีต่อๆ	ไป

	 	 จากเด็กชนบทตัวด�า	 ไม่กล้าแสดงออกที่ได้รับการปลูกฝังในทางด	ี	 

และเห็นคณุค่าในชวีติของตนเอง	น�ามาซ่ึงภารกิจอนัยิง่ใหญ่ในการป้องกนัแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดที่บ้านเกิด	 และประดับไว้ซึ่งรางวัลเกียรติยศผู้เปรียบเสมือนตัวแทนของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ณ	 ชุมชนหนองแก	 ใน 

ปี		2555		ข้าพเจ้าถูกเสนอชือ่ให้เข้ารับพระราชทานรางวลัเกยีรตยิศ		ผูมี้ผลงานดเียี่ยม

ในการด�าเนินงานโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ประเภทชุมชน		ในวาระ 

ครบรอบ	10	ปี	TO		BE	NUMBER		ONE	วนิาททีีข่านชือ่ข้าพเจ้านายรตันะ		ธนวชัรสันต	ิ	

ให้ออกไปนั่งลงเบื้องหน้าของทูลกระหม่อมฯ	 	 เพื่อรับพระราชทานรางวัลพลันก ็

ท�าให้หวัใจเอิบอิม่		เสยีงปรบมอืและเสยีงโห่ร้องดใีจของผูค้นกกึก้องทัว่ฮอลล์		3		ภาพ		

ของวนัวานต้ังแต่ปี		2559		กบ็งัเกดิขึน้ในความคดิและจติใจ		ใบหน้าของเยาวชนและ
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ผูค้นท่ีได้ร่วมกันท�างานเคียงข้างกนัมาตลอดก็ลอยมาในมโนจนิตภาพ		ตอนนัน้ใบหน้า

ข้าพเจ้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมีความสุขเหลือเกิน	 ข้าพเจ้านึกถึงเพื่อนๆ	 เยาวชน

และคนในชุมชนตลอดเวลา	 นับตั้งแต่ข้าพเจ้าลุกและไปนั่งคุกเข่าลงเบื้องหน้าของ 

ทูลกระหม่อมฯรอยยิ้มที่ใบหน้าข้าพเจ้าก็ยังไม่หายไป	 ทันใดที่ยื่นมือออกรับ

พระราชทานรางวลั	 ข้าพเจ้ากน็�า้ตาซึมและเปล่งเสียงอย่างกึกก้องในหัวใจว่า	“ร�งวัลน้ี 

ข้�พุทธเจ้�ขออุทิศให้กับเย�วชนและคนในชุมชนหนองแกทุกคน”  

นายรัตนะ		ธนวัชรสันติ

ประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ชุมชนหนองแก	

ปี	2551	-	2554			จังหวัดหนองบัวล�าภู
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ร�งวัลรองชนะเลิศ  ประเภทประช�ชนทั่วไป

สิ่งดีๆ  TO  BE  NUMBER  ONE

 	 สวสัดคีรบัทลูกระหม่อมฯ		ท่านคณะกรรมการทกุท่านและท่านผูอ่้าน

เรียงความฉบับนี้ทุกคน	 	 ก่อนอ่ืนกระผมขอแนะน�าตัวเองก่อนนะครับ	 	 กระผมชื่อ 

นายปริวรรต		แสงสว่าง		นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์		ชั้นปีที่		3		มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา		

จังหวัดนครสวรรค์		ปัจจุบันกระผมด�ารงต�าแหน่งประธานชมรม		TO		BE		NUMBER		

ONE	 	 ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	 	 ท่านคณะกรรมการและท่านผู้อ่านคงสงสัยล่ะ

สิครับว่าท�าไมผมต้องแนะน�าตัวก่อน	 	 ก็นี่แหล่ะครับมันคือสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่

ท�าให้ผมได้พบกับส่ิงดีๆ 	TO		BE		NUMBER		ONE		เหมือนจะดนู�า้เน่ายงัไงไม่รูน้ะครับ

แต่ไม่น�้าเน่าอย่างที่คิดแน่นอนขอบอกไว้เลย		และต่อจากนี้ก่อนที่ท่านกรรมการและ

ท่านผู้อ่านจะได้รับรู้เรื่องราวของสิ่งดีๆ	TO		BE		NUMBER		ONE		ผมขออนุญาต

เล่าเรื่องราวดีๆ	ของมหาวิทยาลัยผมก่อนนะครับ		ว่าเป็นมาอย่างไร		ที่ท�าให้ผมได้มา

พบกับสิ่งดีๆ	TO		BE		NUMBER		ONE		มหาวิทยาลัยของผมมีชื่อว่า		มหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา	 	 ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดนครสวรรค์ครับ	 	 มหาวิทยาลัยของผมเป็นสถาบันที่มุ่ง

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ		 เพื่อสร้างคนสู่ระดับสากล		แต่ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเป็น 

เด็กบ้านนอกครับ	ครอบครัวมีฐานะค่อนข้างยากจน		พ่อแม่แยกทางกัน	ผมเหมือน

เด็กมีปัญหาคนหน่ึง	 แต่ก็ไม่ได้ท�าตัวมีปัญหานะครับ	 แต่ผมมีปัญหาว่ายังไงก็ 

ไม่มีทางได้เรียนต่อในระดับชั้นท่ีสูงๆ	 แน่นอน	 เพราะทางบ้านไม่สนับสนุนและ 

ไม่มเีงนิ	แต่ความทะเยอทะยานผมได้มาพบมหาวทิยาลยัแห่งนีท้ีใ่ห้โอกาสผมได้เรยีน

ต่อในระดับปริญญาตรี		โดยมทุีนการศึกษาให้มากมายกบัผูท้ีข่าดแคลนด้านทนุทรพัย์

ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	 	 โดยท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยได้ตั้งปณิธานไว้ว่า		

“จะไม่มีนักศึกษาคนใดออกจากมหาวิทยาลัยเพราะขาดแคลนการเงิน”สิ่งนี้แหละที่

ท�าให้ผมได้เรยีนต่อระดบัปรญิญาตรี		และสถานทีน่ีถ้อืว่าเป็นผูช้ี้น�าหนทางให้ผมได้พบ 

กบัส่ิงดีๆ	TO		BE		NUMBER		ONE		
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	 	 ตั้งแต่ผมเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี	 ในปี	 2554	 ซึ่งเป็นปีเดียว 

กับที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้ก่อตั้งชมรม	 	TO	 	BE	 	NUMBER	 	ONE	 	ขึ้นใน 

วันที่		26		มิถุนายน		2554		ซึง่นกัศกึษารวมถงึตัวผมเองกต้็องท�าหน้างงกนัล่ะครบัว่า		

TO		BE		NUMBER		ONE		มันคืออะไร		พวกเรารู้เพียงว่า			TO		BE		NUMBER		ONE		

เป็นโครงการในทลูกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราชกญัญา		สริวิฒันาพรรณวดี		เท่านัน้เอง		

หลังจากนั้นช่วงที่ผมเรียนอยู่ชั้นปีที่		2		ผมได้รับต�าแหน่งเป็นประธานชมรม		

TO		BE		NUMBER		ONE		มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา		คราวนี้แหล่ะครับท่านกรรมการ

และท่านผู้อ่านทุกท่านจะได้รับรู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอกับ 

TO		BE		NUMBER		ONE	รับรองทั้งสนุก		ตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความประทับใจ

หลายๆ	อย่าง	ลองอ่านกนัต่อไปนะครับ	“เหตเุกดิจาก”	สาธารณสขุจงัหวดันครสวรรค์

ได้ส่งหนงัสอืมาทีม่หาวทิยาลยั		เรือ่งให้ส่งผลการด�าเนนิงาน		TO		BE		NUMBER		ONE

ของมหาวิทยาลัยเข้าประกวด		เพื่อทางจังหวัดนครสวรรค์จะคัดเลือกหาตัวแทน

ทีม		TO		BE		NUMBER		ONE		ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของ

จงัหวดันครสวรรค์ส่งไปแข่งขันต่อในระดบัภาคเหนอืในกลุม่ดเีด่น		และมหาวทิยาลยั

จงึได้ส่งหนงัสือมาท่ีชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		และกต้็อง	งง		ไปตามๆ		กนัว่ามนั 

คือการประกวดอะไร		ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการประกวดและการตัดสิน		แต่ก็เหมือน

ว่ามีโชคหรอืดวงจะเหนือ่ยกไ็ม่รู้นะครับ	 ท่ีท�าให้จงัหวดัส่งหนงัสอืคูมื่อการด�าเนนิงาน

ของ	TO		BE		NUMBER		ONE		มาให้หนึ่งเล่ม	และเป็นสิ่งที่ดีมาก	เพราะมันเป็น 

จุดเริ่มต้นของการท�างาน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 อย่างจริงจังและตั้งใจ	 และเป็น 

การจดุประกายทีท่�าให้พวกเราสมาชกิชมรมท่ีคิดจะคว้าชมรม	TO		BE		NUMBER		ONE		 

ดีเด่นระดับประเทศมาให้ได้	 	 จากนั้นผมและเพื่อนสมาชิกก็ประชุมวางแผนกัน 

ในการรวบรวมผลการด�าเนนิงานตัง้แต่ปี		2554	-	2556		เพือ่เป็นเอกสารและเป็นข้อมูล 

ในการน�าเสนอผลงานในการประกวดครั้งนี้ของจังหวัดนครสวรรค์		และวันประกวด

รอบจังหวัดก็มาถึงครับ		ซึ่งมีทีมส่งเข้าประกวดเพียง		2		ทีม		ในการประกวดระดับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	 คือ	 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์และมหาวิทยาลัย

เจ้าพระยา	 ผลสรุปพวกเราได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ไปแข่งขันในระดับ 

ภาคเหนือครับ	 ซึ่งเป็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่แน่นอน	 	 เพราะเราจะต้องไป 
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เจอคู่แข่งทั้ง		17		จังหวัดของภาคเหนือ		แต่เราก็ไม่ท้อถอยครับ		สู้ต่อไปเพราะเรามี

ก�าลังใจที่ดี		และรวมถึงกิจกรรมของ		TO		BE		NUMBER		ONE		เป็นกิจกรรมที่เรา

ท�ามาโดยตลอดทุกปีการศึกษา	 	 แต่เราต้องรู้หลักการด�าเนินงานและจับไปใส่ให้ถูก

ยุทธศาสตร์ก็เท่านั้นเอง		โดยที่ทางโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		มีหลักการ

ด�าเนินงานโดยยึดหลัก		3		ก		และ		3		ย		โดย		3		ก		ประกอบด้วย		ก.กรรมการ		

ก.กองทุน	 และก.กิจกรรม	 จะแตกออกเป็น	 3	 ยุทธศาสตร์	 	 ยุทธศาสตร์ที่	 	 1		 

การสร้างกระแส	ยทุธศาสตร์ที	่	2		การสร้างภมิูคุ้มกนั	และยทุธศาสตร์ที	่	3		การสร้าง

และพฒันาเครอืข่าย		โดยที่ทางชมรมของเราก็ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี		2554		 

จนถึงปัจจุบัน	 โดยมุ ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้น

ทกุกจิกรรม	และรบัฟังความคดิเหน็ของกนัและกัน	 จากวนันัน้ถงึวนัประกวดระดบัภาค

เหนอืในวนัท่ี	 	 25	 	 ธนัวาคม	 	2555	 	 เชือ่ไหมครบัทุกๆ	 ท่าน	ผมกบัเพือ่นๆ	สมาชกิ

ท�างานกันอย่างเต็มที่	 โดยทุกคนสละเวลาของตัวเองลงมาท�างานกันอย่างสุดความ

สามารถ	 	 และขุดเอาผลงานดีๆ	 ที่ไม่เหมือนใครก็ว่าได้นะครับ	 ที่จะไปเสนอต่อ

คณะกรรมการ	 	 และต้องบอกเลยว่าผมก็เป็น	 1	 ใน	 4	 ของทีมที่น�าเสนอผลงานนะ

ครับ	 พูดแล้วเหมือนชมตัวเองว่าเก่งแต่ไม่ใช่เลยผมรู้สึกตื่นเต้นและกลัวมากว่าจะท�า

ออกมา แต่ได้ผลเกินคาดนะครับ	 	 ผมท�าได้และดีกว่าที่ซ้อมตั้งเยอะแน่ะ	 	 พูดแล้ว 

จะหาว่าคุย		ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น		ก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผมเก่งมาก		

และผลก็ออกมาว่าชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา		ได้ไป

ต่อครับ		ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือไปแข่งขันต่อในระดับประเทศครับ		แน่ะ		ยังไม่

ปรบมอืให้อีก		(ฮ่าๆๆ)		ข�าๆ	นะครับ		กลวัว่าอ่านไปและจะง่วง		ตอนนีพ้วกเรายิง่กดดนั 

มากขึน้		เพราะคู่แข่งต่อจากนีไ้ปจะไม่ใช้แค่ในระดบัภาคเหนอื		แต่เป็นทัว่ท้ังประเทศ

เลยทีนี้		แต่ก็ไม่กลัวหรอกครับเพราะไม่มีเพื่อนสมาชิกคนใดเอ่ยปากบ่นว่าท้อแม้แต่

คนเดียว	 	 มีแต่เสียงว่าสู้เท่านั้นและยังมีมหาวิทยาลัยคอยช่วยเหลือและสนับสนุน 

อยู่ตลอดเวลา		ซึ่งเป็นก�าลังใจให้พวกเราไม่คิดที่จะย่อท้อเลยล่ะครับ		และแล้วเวลา

ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน		มันเป็นช่วงเวลาที่เราเตรียมงานกันหนักที่สุด		แต่ก็

ไม่เป็นอุปสรรคเพราะพวกเราช่วยกนัคดิและช่วยกันท�าอย่างเตม็ที	่	ในทีส่ดุวนัเวลาที่

พวกเรารอคอยก็มาถงึวันประกวดรอบมหกรรม		ระหว่างวนัที	่	14	-	15		กรกฎาคม		2556		
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วันนั้นมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด		14		ทีมครับ		มีแต่ทีมเก่งๆ	ของแต่ละภาคทั้งนั้นเลย		 

น่ากลัวที่สุดขอบอก		แต่ก็เช่นเดิมครับผมเป็น		1		ใน		4		ของทีมผู้น�าเสนอผลงาน		

แต่ความตื่นเต้นและความกลัวลดน้อยลงกว่าในระดับภาคนะครับ	 	 แต่กลับมาป่วย

แทนซะอีก	 	 โธ่ๆๆ	 ชวีติไอ้ย่ามแดงวนัอืน่กไ็ม่เป็น	 ดนัมาป่วยวนัทีเ่ขาจะแข่งขนักนัอีก

แต่ผมกท็�าดีทีสุ่ดเท่าทีผ่มจะท�าได้ครบั	 ทกุท่านเชือ่ไหมครบัว่าผลเป็นไปตามการคาด

ฝัน ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับรางวัลชนะ

เลิศการประกวดผลการด�าเนนิงาน	 TO	 	BE	 	NUMBER	 	ONE	 ในสถานศึกษาระดับ

อาชวีศกึษา.และอดุมศกึษากลุ่มดเีด่น	ประจ�าปี	2556	ได้เข้ารบัพระราชทานโล่รางวลั

และเข้าฉายพระรูปร่วมกับองค์ประธานโครงการ	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา	 	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 	 ปรบมือให้อีกสักครั้งสิครับ	 	 เย้..เย้..เย้..พวกเราท�าได	้	

ซึ่งผมดีใจมากจนแทบกลั้นน�้าตาไว้ไม่ได้เลย		เพราะเป็นการคลุกคลีและท�างาน			

TO		BE		NUMBER		ONE		อย่างจริงจังและรักในโครงการฯ		นี้ไปแล้วก็ว่าได้เลยนะ

ครับ		และต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยที่คอยสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับ

พวกเรามาโดยตลอด	 	 ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ช่วยสนับสนุนเราก็คงไม่มีวันนั้นมาจนถึง 

ทุกวั นนี้ อย ่ า งแน ่นอน	 จากนั้ นผมกับ เพื่ อนสมาชิ กก็ มุ ่ ง ม่ั นตั้ งหน ้ าตั้ ง

ตาท�าผลงานกิจกรรมต่างๆ	 ให้กับเหล่าสมาชิกเพื่อรักษามาตรฐานและก้าว

เข ้ าสู ่ ระดับต ่อๆ	 ไปจนสูงสุด คือ	 	 ระดับเพชรในอนาคตอย ่างแน ่นอน		

	 	 และยังมีอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับ	 	 คือผมได้ไปเข้าค่ายพัฒนา

สมาชิกเพื่อความเป็นหนึ่ง	 	 “แคมป์	 	 12”	 	 ที่เดอะไพน์รีสอร์ท	 	 จ.ปทุมธานี	 	 ซึ่ง

กิจกรรมในค่ายน้ีถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีดีมาก	 	 และผมยังมีโอกาสได้แต่งบทกลอน 

ถวายพระองค์ท่านอีกด้วย	 ผมเขียนไว้ตอนท้ายให้ทุกท่านได้อ่านกันนะครับ	 รวมถึง 

ผู ้ เข ้ าร ่ วมค ่ายนี้ สามารถน�ากิจกรรมมาพัฒนาและท�า เป ็นกิจกรรมของ 

ชมรมตนเองได้เลย	 	 และมีอยู ่หนึ่งความประทับใจที่ไม่เคยลืมในครั้งนั้น	 ผมมี 

ความประทบัใจกบัประโยคค�าพูดของบคุคลท่านหน่ึงครบั	บุคคลท่านนัน้		คอื		มล.ยพุดี		

ศิริวรรณ		หรือ		“ป้าหม่อม”		ของพวกเรานั่นเอง		ท่านพูดออกมาประโยคหนึ่งว่า		

“กจิกรรมในค่ายนีเ้ป็นสิง่ทีท่ลูกระหม่อมฯ	ตัง้ใจท�าให้กบัพวกเราสมาชกิและพระองค์ท่าน



37เรียงความสิ่งดีๆ
To be number one

หวังว่าสมาชิกทุกคนที่ได้มาร่วมค่ายนี้	 จะกลับไปพัฒนากิจกรรม	 และก้าวน�า

ความเป็นหนึง่โดยไม่พ่ึงยาไปพร้อมกนั”	ซึง่ประโยคนีท้�าให้ผมรูจ้กั	TO	BE	NUMBER		ONE	 

ว่าไม่ใช่แค่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเดียว	 แต่ก็มี 

ความต้องการอยากให้สมาชิกผูกพันรักสามัคคีในการสร้างกระแส	 	 สร้างภูมิคุ้มกัน

และพัฒนาเครือข่าย		เพื่อให้	 	TO		BE		NUMBER		ONE		เป็นที่ประจักษ์ต่อโลก 

อย่างแพร่หลาย		รวมถงึขจดัปัญหายาเสพตดิให้หมดไปในสังคมไทย		ทัง้หมดทีผ่มเล่า

มานี้คือประสบการณ์ดีๆ	ที่ยากจะลืมของผมกับ		TO		BE		NUMBER		ONE		ยังไม่

หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับ		ผมขออนุญาตเล่าต่อเลยละกัน		กับสิ่งที่ผมได้รับ	รวมถึง

ประโยชน์ที่เกิดจากการได้ท�าโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ที่ท�าให้ผมและ

เพื่อนสมาชิกได้กล้าคิด		กล้าท�า		กล้าแสดงออกในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบในทางที่ดีและ

สร้างสรรค์โดยทีทุ่กคนจะเป็นหนึง่โดยไม่พึง่ยา	 	และยงัส่งผลดเีรือ่งไม่มปัีญหายาเสพตดิ 

ในสถาบัน		สังคม	ประเทศชาติและจากการท�ากิจกรรม	TO		BE		NUMBER		ONE		

ของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา	 	 เกิดผลผลิตมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นทุกปี	 	จนปัจจุบันนี้มี

สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบคิดเป็น		100%		เลยนะครับ

	 	 จากทีผ่มเล่าอ้างกล่าวความมาทัง้หมดนี	้ ผมมคีวามรูส้กึทีส่มัผสัได้จาก 

พระมหากรณุาธคุิณขององค์ประธานโครงการฯ	ทีพ่ระองค์ทรงสละเวลาส่วนพระองค์

ลงมาเหนด็เหนือ่ยกับกจิกรรมต่างๆ	ทีท่�าให้สมาชกิ	 TO	BE	NUMBER	ONE	ทัว่ทั้ง

ประเทศที่พระองค์ท่านทรงคิดค้นหาวิธีช่วยเหลือเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด		 

พวกเราสมาชกิรูส้กึเป็นพระมหากรณุาธิคณุทีท่ลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา		

สิริวัฒนาพรรณวดี		ทรงมีวันนี้และโครงการดีๆ	แบบนี้ให้กับพวกเรา		เปรียบเสมือน

พระองค์ท่านทรงดุจดั่งนางฟ้าในใจผม	 	 ที่ทรงท�าให้พวกเราหมดทุกข์	 	 และทรงหา

วิธีสร้างสุขมาให้ในเวลาเดียวกันแก่สมาชิกทุกคน	 	 ผมเชื่อนะครับว่าสมาชิกทุกคน

รักพระองค์ท่านมากโดยที่ทุกคนไม่สามารถจะทอดทิ้งพระองค์ท่านไปได้	 มีแต่

จะมุ่งมั่นท�างานเพ่ือพระองค์ท่านต่อไป	 	 ผมตลอดจนเพื่อนสมาชิกคงมีความคิด

เดียวกันว่าขอให้พระองค์ท่านทรงสานต่องานดีๆ	 แบบนี้เคียงคู่กับสมาชิกสืบต่อไป 

ตราบนานเท่านาน		คิดดูแล้วสมาชิก		TO		BE		NUMBER		ONE		ช่างโชคดีที่มีนางฟ้า 
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แบบพระองค์ท่านนะครับ	 	ยงัไม่จบนะครบัมต่ีออกีนดิเดยีว	อย่าพ่ึงเบือ่กนันะครบั	 ผมจะ 

บอกถึงจุดเด่นและปัจจัยความส�าเร็จของโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ว่าม ี

จดุเด่นทีไ่ม่เหมอืนใคร	คอืมุง่เน้นผลติเยาวชนให้เป็นคนดขีองพ่อแม่และสงัคม	รวมถงึ 

การไม่เอายาเสพติดมาเป็นทีพ่ึง่พา	ส่วนปัจจยัความส�าเรจ็ของ	TO	BE	NUMBER		ONE		 

ณ		ตอนนีก้้าวมาถงึปีท่ี		12		แล้ว		ผมเชือ่ว่า		ความส�าเรจ็ของ			TO		BE		NUMBER		ONE		 

ต้องก้าวผ่านความส�าเร็จถึงปีท่ี	 100	 และอีกต่อๆ	 ไปอย่างแน่นอน	 เชื่อผม

ไหมล่ะครับทกุท่าน	 ถ้าทกุท่านเชือ่ทีผ่มพดู	 ขอเสียงปรบมือให้กับโครงการ	 TO	BE	

NUMBER	ONE	ทีก้่าวมาถงึปีที	่ 12	อกีสกัครัง้สคิรบั	 โอ้โฮ	 น่าปลืม้ใจแทนองค์ประธาน 

โครงการฯ	 จรงิๆ	นะครบั	ทีพ่วกเราท�างานนีจ้นก้าวมาสูค่วามส�าเรจ็ในวนันีไ้ด้	 ผมขอ 

ปรบมอืดังๆ	 ให้กับสมาชกิทุกคนด้วยนะครับ	และผมจะบอกเลยว่าผมมีความหวงัต่อ 

โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		คอืโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ต้องอยู่เคียงคู่ 

กับเยาวชนที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน	 เพราะ	 TO	 	 BE	 NUMBER	 ONE	 	 จะเป็นส่ิงที่ 

ท�าให้เยาวชนเหล่านั้น	 	 คิดดี	 	 ท�าดี	 	 พูดดี	 	 เป็นคนดีและห่างไกลยาเสพติด	 

ส่งผลให้ประเทศชาติหมดปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน

	 	 เอาล่ะครับ	 พักไว้เท่านีก่้อนละกนั	กบัสิง่ดีๆ 	 TO	BE	NUMBER	ONE		

ถ้าครั้งหน้ามีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับ	 ส�าหรับเรื่องราวในเรียงความ 

ฉบับนี้	 ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ	 	 ทูลกระหม่อมฯ	 ครับ	 ท่านคณะกรรมการ

และผูอ่้านทกุท่านครบั	 สดุท้ายนี	้ 	 ในวาระครบรอบ	12	 ปี	 TO	BE	NUMBER	ONE	 

ผมและเพื่อนสมาชิกขอให้โครงการดีๆ	 แบบนี้ เคียงคู ่ไปกับเยาวชนคนไทย

สืบต่อไป	 และท�าให้ประเทศไทยหมดปัญหายาเสพติดในที่สุด	 ท้ายที่สุดน้ีกระผม 

ขอพระราชทานอนุญาตกราบทูลทราบฝ่าพระบาท		กระผมและเพื่อนสมาชิกชมรม		

TO		BE		NUMBER		ONE		มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา		รักทูลกระหม่อมฯ	ทุกคนเลย 

นะครับ	 พวกเราขอให้พระองค์ท ่านทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง		 

ทรงอยู่เคียงคู่		TO		BE		NUMBER		ONE		ตลอดไป		ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม

แบบพระองคทานนะครับ  ยังไมจบนะครับมีตออีกนิดเดียว อยาพ่ึงเบ่ือกันนะครับ ผมจะ

บอกถึงจุดเดนและปจจัยความสำเร็จของโครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  วามี

จุดเดนท่ีไมเหมือนใคร คือมุงเนนผลิตเยาวชนใหเปนคนดีของพอแมและสังคม รวมถึง

การไมเอายาเสพติดมาเปนท่ีพ่ึงพา สวนปจจัยความสำเร็จของ TO BE NUMBER  ONE  

ณ  ตอนน้ีกาวมาถึงปท่ี  12  แลว  ผมเช่ือวา ความสำเร็จของ  TO  BE  NUMBER  ONE  

ตองกาวผานความสำเร็จถึงปท่ี 100 และอีกตอๆ ไปอยางแนนอน เช่ือผมไหมละครับ

ทุกทาน ถาทุกทานเช่ือท่ีผมพูด ขอเสียงปรบมือใหกับโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ที่กาวมาถึงปที่ 12 อีกสักครั้งสิครับ โอโฮ นาปลื้มใจแทนองคประธานโครงการฯ

จริงๆ นะครับ ท่ีพวกเราทำงานน้ีจนกาวมาสูความสำเร็จในวันน้ีได ผมขอปรบมือดังๆ

ใหกับสมาชิกทุกคนดวยนะครับ และผมจะบอกเลยวาผมมีความหวังตอโครงการ

TO  BE  NUMBER  ONE  คือโครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ตองอยูเคียงคู

กับเยาวชนที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เพราะ TO  BE NUMBER ONE  จะเปนสิ่งที่

ทำใหเยาวชนเหลานั้น   คิดดี   ทำดี   พูดดี   เปนคนดีและหางไกลยาเสพติด 

สงผลใหประเทศชาติหมดปญหาเรื่องยาเสพติดไมมากก็นอยอยางแนนอน
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  ด้วยคว�มรักภักดีมีม�กล้น   เจ้�พระย�ทุกคนสัญญ�ว่�

 จะเป็นคนเก่งคนดีที่พัฒน�    ขอเจ้�ฟ้�ฯ ยืนยงทรงพระเจริญ    

  

นายปริวรรต		แสงสว่าง

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา		อ�าเภอเมือง		จังหวัดนครสวรรค์
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ร�งวัลชมเชย  ประเภทประช�ชนทั่วไป

สิ่งดีๆ  TO  BE  NUMBER  ONE

  ฉนัคอืครวูชิาภาษาองักฤษ		โรงเรยีนควนกาหลงวทิยาคม		“นคิมวฒันา”		

โรงเรียนขนาดกลาง		จังหวัดสตลู		เร่ิมแรกฉนัรูจ้กั		ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

ในปี	 	 2546	 	 จากน้องที่เป็นครูสุขศึกษาไปเข้ารับการอบรมและก่อตั้งเป็นชมรม		 

TO		BE		NUMBER		ONE		ซึ่งเวลานั้นมีเด็กนักเรียนแค่		25		คน		เริ่มท�ากิจกรรม		

ฉันเฝ้ามองนักเรียนท�ากิจกรรม	 	 โดยออกไปจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล		

และเป็นโรงเรยีนท่ีแทบจะไม่มหีน่วยงานใดเข้าไปจดักจิกรรม	 ส�าหรบัเวลานัน้ฉนัถาม

ตนเองว่าถ้าครูที่ปรึกษาชมรมฯ		เป็นฉัน		ฉันจะท�าเช่นนั้นไหม		เป็นค�าถามที่ฉันเอง 

ไม่คิดหาค�าตอบให้กับตัวเอง

	 	 ปีการศกึษา		2548 - 2549  ครทูีป่รกึษาชมรมฯ		ได้ย้ายไปสอนทีโ่รงเรยีน 

ทุง่ยาวผดุงศษิย์	จงัหวดัตรัง		ไม่มใีครกล้าท่ีจะรบัเป็นครท่ีูปรึกษาชมรม		นกัเรยีนชมรม			

TO		BE		NUMBER		ONE		ท�ากจิกรรมในโรงเรยีนเฉพาะคาบชมุนมุเท่านัน้		ส�านกังาน

สามัญศึกษาจังหวัดมักจะมีจดหมายสอบถามจ�านวนนักเรียนที่อยู่ในชมรมฯ	และเรา

ตอบข้อมลูว่ามนีกัเรยีนและมีการท�ากจิกรรมทุกครัง้		จดุเริม่ต้นทีฉ่นัต้องเป็นครทูีป่รกึษา

 คว�มผกูพนั ใช่ก่อเกิด ง่�ยด�ยนัก

ต้องบ่มเพ�ะ คว�มรู้ ก่อเกือ้ม�

 สิง่ดีๆ ท่ีม ีได้ประจักษ์

คว�มสำ�เรจ็ ในวันน้ี องค์ประธ�น

ต้องฟมูฟัก ทะนถุนอม ประคองรกัษ�

ช่วยนำ�พ� กิจกรรม เย�วชน

ให้โอก�ส ให้คว�มรัก สมัครสม�น

ปรีช�ญ�ณ คือผู้นำ� จิตวิญญ�ณ
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ชมรมฯ	เนือ่งจากงานสารบรรณโรงเรียนได้โทรศพัท์สอบถามฉนัเกีย่วกบัการด�าเนนิงาน

ชมรม	TO		BE		NUMBER		ONE		ฉันตอบรับโดยไม่ฟังค�าถามอย่างละเอียด		แต ่

ค�าตอบในครัง้น้ันคอืจดุหกัเหการท�างานทีฉ่นัไม่เคยคาดคดิ	 	 หนังสอืราชการฉบบันัน้

คอืหนงัสอืตอบรบัการเข้าร่วมแข่งขันการด�าเนนิงานชมรม		TO		BE	NUMBER		ONE		 

ในสถานศกึษา	 ซึง่เป็นตวัแทนจงัหวัดสตลูเข้าร่วมแข่งขนัระดบัภาคใต้	 ทีจ่งัหวดัภเูก็ต		 

ฉนัต้องเตรยีมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวด	 	 ซึง่ในเวลานัน้ก่อนเข้าร่วมแข่งขนั 

คณะกรรมการจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือเกบ็คะแนน	ประธานคณะกรรมการได้โทรศพัท์สอบถาม

ความคืบหน้าการด�าเนินการเพียง	 	 3	 	 วัน	 ก่อนการเดินทางลงมาตรวจ	 	 ประธาน 

คณะกรรมการท่านใจดีมาก	 	ท่านถามฉันว่าฉันมีข้อมูลที่จะน�าเสนอมากน้อยแค่ไหน	

ฉนัสารภาพกบัท่านตามตรงว่าฉนัไม่มคีวามรู	้	ไม่มข้ีอมลู		รูเ้พยีงแต่กจิกรรมทีน่กัเรยีน

จดัข้ึน		ท่านใจดมีาก		ท่านแนะแนวทางในการน�าเสนอโดยยดึหลัก		3		ก		และ		3		ย		

ฉันและนักเรียนแกนน�าในชมรมร่วมกันท�าจนลุล่วง	 	 และนั่นคือครั้งแรกที่ย่างเข้าสู่ 

การเป็นครทีูป่รกึษาชมรม	TO	BE		NUMBER		ONE		ในแต่ละปีการศกึษาจะมนีกัเรยีน

หมุนเวียนเข้ามาเป็นสมาชิกแกนน�า		แต่ก็เป็นได้แค่งานที่ฉันจ�าเป็นต้องท�า

  จนวนัหนึง่	ฉนัได้ตระหนกัถงึความหมายของค�าว่า		TO	BE		NUMBER		ONE  

ทีม่นัซมึซบัในชีวติและเตมิเตม็ค�าว่าครทูีส่มบรูณ์		เริม่จากสาธารณสขุสตลูได้คัดเลือก

ให้นักเรียน		จ�านวน		2		คน		เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพสมาชิก		camp		4		

ณ		เดอะไพน์รสีอร์ท	จงัหวดัปทมุธาน	ี	ฉนัจ�าเป็นต้องเดนิทางไปกบันกัเรยีน	ก่อนเดนิ

ทางฉันรู้สึกเบื่อ	 	 เนื่องจากเวลานั้นคือวันหยุดปิดภาคเรียน		 เพื่อนร่วมงานได้อยู่กับ

ครอบครัว		แต่ฉันต้องทิ้งครอบครัวไปกับนักเรียน		เป็นการเดินทางที่ไม่มีความคาด

หวัง		แต่เมื่อฉันเดินทางไปถึง		ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อย่างท่ีฉันคิด		ค่ายแห่งนี้เป็น

สีสันของชีวิต		เติมเต็มการขาดหายของช่วงเวลาทั้งครูและนักเรียนรักค่ายนี้		ท�าไม 

ฉันถึงเปลี่ยนความคิด		เพราะเพื่อนร่วมห้องของฉัน		เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

การท�างาน		เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็โดยไม่เกบ็ง�าความรู	้	แนะน�าแนวทางใน

การพฒันาชมรม	และทีส่�าคญัทีส่ดุฉนัรักและเทิดทลูองค์ประธานโครงการฯ		พระองค์ท่าน

เสดจ็เยีย่มชาวค่ายในวนัสดุท้าย		แววตาของพระองค์ท่านทีม่องทกุคนมปีระกายของ
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รอยยิม้ตลอดเวลา		พระองค์ทรงชืน่ชมในผลงานของนกัเรียนทีน่�าเสนอ		พระอิรยิาบถ

ที่ทรงแสดงออกต่อผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จ	 	ทรงหัวเราะ	 	ทรงปรบมือ	 	พระองค์ท่านเป็น

มากกว่าองค์ประธานโครงการฯ	 เป็นแรงใจ	 เป็นความใฝ่ฝันของเยาวชน	 ทรงปรับ

เปล่ียนทัศนคติ	 	 แนวคิดและวิถีทางให้เยาวชนได้แสดงความสามารถออกมาอย่าง 

ถูกต้อง	ท�าให้ฉันสัญญากับตนเองว่า	จะสืบสานปฏิธานของพระองค์ท่าน		และนั่นคือ

ก้าวแรกที่ฉันเต็มใจยิ่งในแนวทางที่พระองค์ทรงตั้งไว้

	 	 หลังจากกลับมาจาก		ค่ายพัฒนาศกัยภาพสมาชกิ		camp		4		ฉันเร่ิม

หันกลับมามองจุดอ่อนและจุดแข็งของการด�าเนินงานชมรมฯ	 นักเรียนกลุ่มแกนน�า 

มีความพร้อมในการท�างาน		ครูอย่างฉันบางครั้งก็เต็มที่		เข้มแข็งกับงานชมรมฯ		แต่

บางครั้งก็อ่อนแอ		เนื่องจากงานในระบบราชการไม่มีเพียงแต่งานชมรมฯ		ฉันมีงาน

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ	 	 ต้องจัดท�าหลักสูตรใหม่	 	 เข้าร่วมการประชุม

และรับงานกิจกรรมของโรงเรียน	บางครั้งฉันบอกนักเรียนว่าเราควรหยุดงานชมรมฯ		

หรือถ้าเป็นไปได้ฉันควรย้ายโรงเรียนเพื่อลดภาระงาน	 	 ทุกครั้งที่พูดไป	 	 ใจก็หาย		 

แต่นักเรียนบอกฉันตลอดว่า		“ครูค่อยเขียนย้าย		ตอนหนูจบได้ไหม”		เป็นค�าพูดที่

นักเรียนมักพูดกับฉันเสมอว่า	 	“อย่าไป	 	อยู่ช่วยท�าชมรมให้ส�าเร็จก่อน”	 	นักเรียน

ตระหนักในคุณค่าของฉัน		แต่ฉันคิดว่าชมรมไม่ส�าเร็จ		ไปไม่ถึงเป้าหมาย		เพราะฉัน

ไม่มคีวามหมายมากพอ		ฉนัท้อถอยอ่อนล้า		รอครทูีส่ามารถรบัภาระงานจากฉนั		แต่

ไม่มีเลย		นักเรียนแต่ละรุ่นพยายามปรับเปลี่ยนนวัตกรรม		ยิ่งเราเป็นตัวแทนจังหวัด

เข้าร่วมประกวดการด�าเนินงานในระดับภาคใต้มากเท่าไหร่	 	 ฉันก็รู้สึกล้มเหลวมาก

ขึ้นเท่านั้น	 	 จนปี	 	 2555	 	ฉันบอกนักเรียนว่าเราจะหยุดส่งประกวดการด�าเนินงาน

ของชมรมเพื่อพักฟื้น	 	นักเรียนแกนน�าร้องไห้	 	 อ้อนวอน	 	ขอให้ฉันตอบรับการเข้า

ร่วมประกวด		ขอโอกาส		พวกเขาพร้อมสูแ้ละจะเดนิเคียงข้างฉัน		ฉันขอเวลาคิด		2		วนั		

และสุดท้ายฉันก็แพ้นักเรียน	 	 เพราะทุกครั้งที่ฉันมองพระรูปของพระองค์ท่านใน

ห้องศูนย์เพื่อนใจ		และหันกลับมามองนักเรียน		ฉันแพ้ใจตนเอง		ฉันจ�าเป็นต้องให้

โอกาสนักเรียน		เหมือนที่องค์ประธานทรงให้โอกาสกับเยาวชนที่หลงผิดติดยา		และ
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สร้างความเขม้แข็งให้กบัเยาวชนกลุม่ปกต	ิ	เมือ่ฉนัตอบรบัเข้าร่วมการแข่งขัน		นกัเรยีนร้องไห้ 

ด้วยความดใีจ		หลังจากนั้นเราท�างานหนัก		เตรียมความพร้อมในการแข่งขันทั้งกลาง

วันและกลางคืน		จนเครียดจัด		เราสร้างค�าขวัญในการท�างาน		คือ		“ถ้านักเรียน

พร้อม	ครูพร้อม”	เราเข้ารอบ		เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ		ในปี		2555		

แม้ว่าการเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศเราได้แค่เกียรติบัตร	 	 แต่เราก็ภูมิใจ		 

มันคือรางวัลที่ส�าคัญที่สุดในการด�าเนินงานชมรม		ปี		2556		เราก็ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศอีกครั้ง	 	 แม้ว่าเราไม่อาจจะผ่านการประเมินระดับ

ประเทศ		แต่ก็ท�าให้ฉันเรียนรู้ว่า		การท�างานทุกอย่างใจสู้		คือส�าคัญที่สุด

	 	 มีหลายค�าถามที่ถามฉันว่า		สิ่งดีๆ		TO		BE		NUMBER		ONE		คือ
อะไร	 	 เพราะหลายคนในโรงเรียนมองด้วยความสงสัย	 	บางคนถามแล้วไม่ต้องการ 
	 	 โอกาส		คือค�าตอบแรก		นักปราชญ์พูดว่าทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน		
แต่จะแตกต่างกันที่โอกาส		ซึ่งมีสองทาง		หนทางแรกคือ		ต้องมีผู้ให้โอกาส		ซึ่งต้อง 
รอคอยจังหวะและเวลาเท่านั้น		หนทางที่สองคือ		การแสวงหาโอกาสด้วยตนเอง		
ฉนัตระหนกัในข้อนีด้	ีทกุครัง้ทีฉ่นัมองหานกัเรยีนแกนน�ามาท�ากจิกรรมชมรมฯ	เปรยีบ
กับการอ่านหนังสือหลายๆ	เล่ม		นักเรียนแต่ละคนมีหลากหลาย		มีความแตกต่าง		
ฉันพูดกับนักเรียนเสมอว่า		“ครูมีลูกๆ	หลายคนในโรงเรียน		ลูกๆ	แต่ละคนจะต้อง
แสดงศักยภาพให้ครูเห็นและเดินเข้ามาด้วยหัวใจของการเป็นลูกทูบี”	 	 นักเรียนที่
เดินเข้ามาคือผู้แสวงหาโอกาสด้วยตนเอง	ชมรม	TO		BE	 	NUMBER	ONE	 	คือ
ผู ้ยื่นโอกาสให้กับนักเรียนในโรงเรียน	 หลายครั้งที่ฉันนั่งมองผลงานของตนเองใน 
การพฒันาศกัยภาพของนกัเรยีน		ฉนัตอบกบัตวัเองว่าฉนักไ็ด้รบัโอกาสในการพฒันา
ตนเองเช่นกนั		จากการเปล่ียนมมุมอง		เปล่ียนทศันคตแิละมีโอกาสท่ีจะเป็นผู้หยบิยืน่
ให้กับผู้อื่น		นักเรียนแกนน�าชมรมทุกคนประสบความส�าเร็จในชีวิต		มีความมั่นใจใน
ตนเอง	 	 มีความกล้าที่จะคิดแตกต่าง	 	 นักเรียนหลายคนที่หลงผิดลองเสพยา	 	 และ
นักเรียนท่ีมีครอบครัวท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 	 นักเรียนส่วนนั้นได้รอดพ้นจากการ
เสพยา		เนือ่งจากโอกาสและกจิกรรมท่ีชมรมฯ	ได้หยิบยืน่ให้เขา	 	 ฉันมักจะยิ้มน้อยๆ	
แต่หัวใจพองโต		ใช่แล้ว	นักเรียนฉันและใครๆ	หลายคนในเมืองไทยได้โอกาสดีๆ	จาก

ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		
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	 	 มิตรภาพและครอบครัว	 	 คือค�าตอบที่สอง	 	 มิตรภาพไม่ใช่สิ่งที่ 

หาง่ายๆ	แต่เป็นเร่ืองไม่ยากท่ีเราจะพบเหน็ความรกัและความผกูพนัในการท�างานของ

ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		การท�างานของนักเรียนแกนน�า	เราผูกพันอย่าง

แน่นแฟ้น		สืบสานวัฒนธรรมความเป็นพี่		เป็นน้อง		ช่วยเหลือกันเสมอ		ทุกครั้งของ

การท�างาน		เรามีงบประมาณน้อยในการด�าเนินงาน		นักเรียนรู้ว่าทุกครั้งของการกิน		

ครูที่ปรึกษาชมรมมักจะเอาเงินส่วนตัวมาซื้อ		แต่นักเรียนไม่เคยเอาเปรียบ		ทุกครั้งที่

ฉันบอกว่า		“ครูไม่มีเงิน”		นักเรียนจะช่วยกันซื้อของกินและน�ามาแบ่งให้ครู		หลาย

ครั้งที่ผู้ปกครองนักเรียน		และเพื่อนครูที่โรงเรียน		แบ่งของกินมาให้		หุงข้าว		ท�าไข่

เจยีวและขนมมาฝาก		มนัคือการแบ่งปัน		ลกูๆ	และครอบครวัของฉันกจ็ะมาท�างานกบั

นกัเรยีน		จนลกูๆ	สามารถเข้ากบัรุ่นพ่ีเสมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนั		หลายครัง้ทีส่ามี		

และลูกๆ	ทัง้สองมารอจนตสีองของวนัใหม่ถึงได้กลบับ้าน		บางครัง้กน็�าอปุกรณ์เครือ่ง

นอนมานอนในห้องชมรม		มันคือความผูกพัน		บางครั้งนักเรียนอยู่ท�างานที่โรงเรียน

ตลอดอาทิตย์		ผู้ปกครองต้องน�าเสื้อมาเปลี่ยน		ทุกครั้งที่เราเข้าร่วมการแข่งขันต้อง

เดนิทางออกจากจงัหวดัสตลู		จะมนีกัเรียนแกนน�ารุน่พีท่ีจ่บไปแล้ว		รอเราอยูท่ีส่ถาน

ทีท่ีเ่ราจะไป		เราจะได้เห็นรอยยิม้		อ้อมกอดอุน่		มือทีป่ระสานกนัแนบแน่น		และมันคือ

ความผูกพัน		ความไว้เนื้อเชื่อใจ		ความศรัทธาและเราหลายคนในชมรมคิดว่า		ชมรม		

TO		BE		NUMBER		ONE		คือมิตรภาพและครอบครัว

	 	 ความภาคภูมิใจ		คือค�าตอบที่สาม		ความภูมิใจที่สร้างความส�าเร็จให้

กับโรงเรียน		นักเรียนและฉันเปรียบเสมือนเป็นเครื่องจักรชิ้นเล็กๆ	ที่สานต่อ		และ 

ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานในชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		แม้ว่าหลายคนอาจมอง

ว่าเราเป็นแค่ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันการด�าเนนิงานชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

ในระดบัประเทศสองปี		แต่มนัเป็นสิง่ทีท่�าให้ชมุชนและจังหวดัรูจ้กัชมรมของเรา		แม้น

โรงเรียนของเราจะเล็ก	 	 และนักเรียนไม่ได้เก่งในด้านวิชาการเทียบเท่าโรงเรียนยอด

นิยม		แต่ฉันและนักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียง		สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองที่

สามารถน�าพาโรงเรียนเดินบนก้าวย่างของความส�าเร็จ
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	 	 ขอบคุณสิ่งดีๆ	TO		BE		NUMBER		ONE		ที่ได้มอบโอกาส		มิตรภาพ		

ความภูมิใจ		ท�าให้มันกลมเกลียว		ผูกพัน		สานฝัน		ให้เราเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด		

ขอบคุณทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		สิริวัฒนาพรรณวดี		ที่มอบกิจกรรม
ดีๆ 	ให้เยาวชนและครูอย่างฉนัได้เข้าร่วมพฒันาศกัยภาพทัง้ตนเองครอบครวั		และสงัคมไทย

นางสิทธินี		ศรีสงคราม

โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม	“นิคมวัฒนา”	อ�าเภอกาหลง	จังหวัดสตูล																																																																																																																																
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ร�งวัลชมเชย  ประเภทประช�ชนทั่วไป

เย�วชนสร้�งสรรค์  ชุมชนส่งเสริม
เติมเต็มส่ิงดีๆ ด้วย  TO  BE  NUMBER  ONE

“ทำ�ทุกอย่�งด้วยคว�มรัก  และเต็มที่กับสิ่งนั้น

โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ สักวันคว�มสำ�เร็จจะเป็นของเร�”

	 	 อาจเป็นเพราะความบังเอิญ	 	 เพราะโลกกลมหรือไม่ก็พรหมลิขิตท่ี

ท�าให้ผมได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ชุมชน

แคนน้อย		อาจกล่าวได้ว่าเป็นแกนน�ารุ่นแรกๆ	ของชมรมฯ	เพราะความที่ตัวเองเป็น 

คนรกังานจติอาสา	และท�ากจิกรรมทีโ่รงเรยีนมาโดยตลอด		ผมจงึไม่ปฏเิสธการชกัชวน

ของพี่ๆ	แกนน�าชมรมฯ	รุ่นที่		1		แกนน�ารุ่นพี่ที่เป็นจิตอาสาและท�างานเพื่อชุมชน

อย่างแท้จรงิ		ไอดอลในการท�างานจติอาสาของผมเกดิขึน้ท่ีนี	่	“ชมรมฯ	นี	้	สร้างไอดอล”		

และนีก่ค็อืแรงบันดาลใจท่ีส�าคัญในการท�ากจิกรรมร่วมกบัชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

ตั้งแต่		ปี		2549		เป็นต้นมา

	 	 จากกลุม่เยาวชนสูก่ารเป็นชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		เป็นเวลา

กว่า		12		ปี		กบัโครงการทีมี่คณุประโยชน์มากมายมหาศาล		หลากหลายปรากฏการณ์
ทีเ่กดิข้ึนในชมุชนและสงัคมด้วยพลงัขบัเคลือ่นทีเ่ข้มแขง็ของมวลสมาชกิชมรม		TO		BE		NUMBER		

ONE		ชุมชนแคนน้อย	 	จากรุ่นสู่รุ่น	 	 รวมเป็นพลังแห่งความสามัคคี	 	สู่การพัฒนา

ชมรมเพือ่ความยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพ		ภายใต้การท�างานด้วยอดุมการณ์ทีว่่า		“รกัพี	่	 

รกัน้อง		รกัพวกพ้อง		รักชมุชน”		กบัรางวลัการนัตคีณุภาพ		ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

ในชมุชนภมูภิาคดเีด่นระดบัประเทศ		ปี		2554		และรางวลัชมรม			TO		BE		NUMBER		ONE		

ในชุมชนภมูภิาค	กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดบัเงนิปีที	่	2		ในปี		2556
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	 	 แกนน�าชมรม	TO		BE		NUMBER		ONE		ลงพื้นที่ค้นหาคนดี		ที่มี

ฝันเดียวกันสู่การท�างานเพื่อสังคม  “จ�กห้องสู่เฮือน  จ�กเพื่อนสู่ชุมชน”	 	 จาก

ห้องสี่เหลี่ยมในศูนย์เพื่อนใจ		TO		BE		NUMBER		ONE		สู่พลังการขยายเครือข่าย 

การรวบรวมคนดี	 คนเก่ง	 บูรณาการท�างานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ	 

ผลงานของชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ชุมชนแคนน้อย		จึงเป็นที่ประจักษ์ต่อ

สังคม		ผมเข้าชมรมนี้		เพราะผมมีตัวอย่างรุ่นพี่ที่ประสบความส�าเร็จ		“พี่เอ้		ทิวากร		

ไพเราะ		(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		บ้านแคนน้อย		หมู่ที่		1)”		คือไอดอลในการท�างานของ

ผม		พี่เอ้เริ่มจากการเป็นแกนน�าเยาวชน		จากการท�างานด้านเยาวชนที่เสียสละและ

เต็มที่พี่เอ้จึงได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านแคนน้อยสู่ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

พี่เอ้มีความมุ่งมั่นและเข้าใจความเป็นธรรมชาติของน้องๆ	และนี่จึงเป็นสะพานเชื่อม

การท�างานของเยาวชนร่วมกบัผูน้�าชุมชน	และแน่นอนว่าพีเ่อ้ซึง่ได้รบัการบ่มเพาะทีด่จีาก		

TO		BE		NUMBER		ONE		จึงเป็นแม่เหล็กที่ส�าคัญในการดึงดูดเยาวชนสู่การท�างาน

จิตอาสาเพื่อชุมชน

	 	 มีคนเคยถามผมว่า		“ท�าทูบีฯ	แล้วได้อะไร?”		นั่นสิ!!		ท�าทูบี		แล้วได้

อะไร		ผมท�ากิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่แกนน�าชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ชุมชน

แคนน้อย	 	 ตั้งแต่รุ่นท่ี	 	 1	 	 จนถึงขณะนี้	 	 รุ่นที่	 	 10	 	 พวกเราไม่เคยตั้งค�าถามว่า		 

“ท�าทบู	ีแล้วจะได้อะไร”	ในทางกลบักนั	เรากลับตัง้ค�าถามว่า		กจิกรรมของเราจะเกดิ

ประโยชน์กบัชุมชนอย่างไรบ้าง		กจิกรรมดงักล่าวจะสามารถสร้างความสขุให้กบัคนใน

ชมุชนได้อย่างไร		และท่ีส�าคญักจิกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

เยาวชนกบัคนในชมุชนได้อย่างไร		นีต่่างหากคอืโจทย์ของพวกเรา		เราท�ากจิกรรมบน

พื้นฐานการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนกับชุมชนโดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทน

ที่เราจะได้รับ	 	 หากแต่กิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนได้		 

นั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวัง
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	 	 จากวนันัน้ถงึวนันีก้บัต�าแหน่งประธานชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

ชมุชนแคนน้อย		กบัการสานต่อเจตนารมณ์ของรุน่พี	่	และสร้างแรงบนัดาลใจทีด่ใีห้กับ

รุ่นน้องคือภารกิจที่ผมต้องด�าเนินการ		และในวันนี้กิจกรรมต่างๆ	ในชุมชน		สมาชิก

ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ชุมชนแคนน้อยได้เป็นส่วนหนึ่งในการท�ากิจกรรม

ทุกกิจกรรมในชุมชน		ทั้งการเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกรในงานบุญบั้งไฟ		ฝ่าย

การเงนิในงานกฐนิสามคัคีและกจิกรรมอ่ืนๆ	ในชมุชน		นอกจากนัน้เรายังได้รบัก�าลงัใจ 

ทีด่จีากชุมชน		เป็นเสมอืนก�าลงัใจทีส่�าคญัทีท่�าให้พวกเราอยูใ่นสงัคมนีอ้ย่างมคีวามสขุ		

เราภูมิใจที่วันนี้เรามีส่วนในการสร้างสรรค์ชุมชนของเราให้น่าอยู่	 	 แม้เป็นเพียงส่วน

เล็กๆ	แต่กลับมีพลังมากมายมหาศาล		ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม

ของเรามาโดยตลอด		ขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเรา		ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

ชุมชนแคนน้อยได้แสดงออกอย่างเต็มที่บนจุดยืนที่สร้างสรรค์

	 	 จากการท�างานที่เสียสละ	 อดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค	 12	 ปี	 

บนเส้นทางสาย	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 จากปี	 2556	 สู่ปี	 2557	 ชมรม	 TO	 BE		

NUMBER	 ONE	 ชุมชนแคนน้อยได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ ์แห่งความดีเพื่อให้มวล

สมาชิกเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของสังคมอย่างมีคุณภาพ	 ด้วยอุดมการณ์ที่มุ ่งมั่น		 

เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 ให้กับสังคม	 	 บนพื้นฐานการท�างานเพื่อรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิ		เราขอให้ค�ามัน่สญัญาว่า	“เราจะมุง่มัน่สร้างสรรค์		สานชมุชน 

สร้างสุข		ด้วยของพวกเรา		TO		BE		NUMBER		ONE		ชุมชนแคนน้อย”		ตลอดไป

	 	 พวกเรา	 คือดอกไม้ป่า	 ดอกเล็กๆ	 ดอกหนึ่งในชนบทของไทย		 

อาจส่งกลิน่หอมได้ไม่มากนกั		แต่เราพร้อมทีจ่ะเบ่งบานและเป็นเมลด็พนัธุท์ีม่คีณุภาพ

ของประเทศชาติสืบไป...สัญญา

										นายชนาธิป		บาททอง

							ประธานชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ชุมชนแคนน้อย		จังหวัดยโสธร
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เรียงความ  “15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE”   
ในวาระครบรอบ  15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE

      ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น

	 -		รางวัลชนะเลิศ

				 			เด็กหญิงยลฤดี		ปิยะทัต		(ชาวพม่า)		โรงเรียนสตรีระนอง		จังหวัดระนอง

	 -		รางวัลรองชนะเลิศ

													เดก็หญงิปรียาภรณ์		แก่นเกล้ียง		โรงเรยีนนาสนุน่วทิยาคม		จงัหวดัเพชรบรูณ์

	 -		รางวัลชมเชย

													เดก็หญงิศริวิรรณ		พรหมบตุร		โรงเรยีนประโคนชยัพทิยาคม		จงัหวดับุรีรัมย์

      ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย

	 -		รางวัลชนะเลิศ

					 			นางสาวจิราภรณ์		บวัปลอด		โรงเรียนควนกาหลงวทิยาคม		“นคิมวัฒนา”						

    จังหวัดสตูล

	 -		รางวัลรองชนะเลิศ

					 				นายพชรพล		พันธ์ประสิทธิ์		ประธานชมรม		TO  BE  NUMBER  ONE   

     โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์	จังหวัดกาฬสินธุ์

	 -		รางวัลชมเชย

	 			นางสาวพิมพ์ชนก		ตาละอุประ	รองประธานชมรม		TO  BE  NUMBER  ONE    

												โรงเรียนอินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี	

      ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

	 -		รางวัลชนะเลิศ

													นายสมชาย		ทุนมาก		มหาวิทยาลัยนเรศวร		จังหวัดสุโขทัย
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	 -		รางวัลรองชนะเลิศ

												นายนัฐวิทย์		สายัณต์		มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา				

	 			จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 -		รางวัลชมเชย

	 			นายภัสกร		บัวอาจ		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		จังหวัดมหาสารคาม

      ประเภทประช�ชนทั่วไป

	 -		รางวัลชนะเลิศ

	 				นายรตันะ		ธนวชัรสันต	ิ	ท่ีปรึกษาชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE			 					

               จังหวัดนครพนม

			 -		รางวัลรองชนะเลิศ

	 			นายณฐัวรรธน์		ปัญธญัญลกัษณ์		ครโูรงเรยีนชมุชนวดัหาดถัว่		จงัหวดักระบ่ี	

	 -		รางวัลชมเชย     

	 			เรอืโทหญงิ		สุธญิา		พูนเอยีด		(ร.น.)		รบัราชการประจ�าส�านกับรหิารก�าลงัพล						

            กรมก�าลังพลทหารเรือ		กองทัพเรือ		กรุงเทพมหานคร

โรงเรยีนธาตพุนม



เรียงคว�ม  “15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE”   

ในว�ระครบรอบ  15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE

ประเภทมัธยมศึกษ�ตอนต้น

โรงเรยีนธาตพุนม
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ร�งวัลชนะเลิศ  ประเภทมัธยมศึกษ�ตอนต้น

15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE

  มนุษย์ทุกคนนั้นเปรียบเสมือนต้นกล้าที่ก�าลังจะเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

พร้อมที่จะผลิดอกออกผลได้เสมอระหว่างที่เราก�าลังรอวันเวลาอันสวยงาม	 ช่วงชีวิต

ของต้นไม้เหล่านั้นต้องผ่านการใส่ปุ๋ย	 พรวนดิน	 รดน�้า	 เพื่อให้เติบโตอย่างงดงาม	 

ถ้าเราไม่พรวนดิน	ไม่รดน�้า	แล้วยังใส่ยาพิษให้กับต้นไม้	ภาพผลิดอกออกผลที่งดงาม	

คงจะไม่เหลืออยู่อีกต่อไป	 คงมีแต่ภาพต้นไม้เหล่านั้นตายลง	 เหี่ยวลงในทุกๆ	 วัน 

แห่งการเติบโต

	 	 ปัญหายาเสพตดิเป็นปัญหาส�าคญัระดบัชาตทิีเ่ราทกุๆ	คน	ต้องช่วยแก้ไข

กนัอย่างจรงิจงั	เพราะปัญหายาเสพตดิ	นัน้มกีารแพร่ระบาดในทกุพืน้ทีข่องประเทศไทย	

ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆ	 ส่งผลกระทบต่อ	 การพัฒนาประเทศ 

ในทกุๆ	ด้าน	โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และเยาวชนทีเ่ป็นกลุม่ขนาดใหญ่	และเป็นกลุม่เสีย่งต่อ

การเสพยาเสพติด	เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ	อยากรู้	อยากลอง	แต่ยัง

ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์	รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ	

ซ่ึงกลุ่มคนเหล่านีล้้วนแล้วเป็นกลุม่คนท่ีมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นอย่าง

มาก	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงมีความห่วงใย

ต่อประชาชนชาวไทย	 จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จดัตัง้โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เพือ่รณรงค์

ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิภายในประเทศให้ด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อยและ

มปีระสทิธภิาพ	โดยกระตุน้และปลุกจติส�านึกของปวงชนในชาตใิห้มีความรู	้ความเข้าใจ

และตระหนกัว่าการท่ีจะเอาชนะปัญหายาเสพตดิไม่ใช่หน้าทีข่องคนใดคนหนึง่	แต่เป็นหน้าที่

ของทกุ 	ๆคน	ช่วยกนัร่วมแรงร่วมใจกนั	เป็นพลังของแผ่นดนิทีจ่ะต่อสูแ้ละเอาชนะปัญหายาเสพตดิ
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	 	 หากคณุคอืหนึง่ในคนทีก่�าลงัอยูใ่นสถานการณ์เสีย่งต่อการถูกชกัชวน

ให้ใช้ยาเสพตดิ	สิง่ทีค่ณุจะท�าคอื		การปฏเิสธอย่างเข้มแขง็ด้วยใจทีมุ่ง่มัน่	โดยการบอก

เพื่อนอย่างหนักแน่นตรงไปตรงมาจริงจังในค�าตอบของตนเอง	 ถ้าถูกข่มขู่บังคับให้ 

เสพยา	เบือ้งต้นควรเดนิออกมาจากสถานการณ์อย่างเรว็ทีสุ่ด	จากนัน้ควรแจ้งคร	ูอาจารย์

หรือ	 	 พ่อแม่ให้ทราบเพื่อจะได้จัดการต่อไป	 ทางที่ดีควรเลือกคบเพื่อนที่รักการ

เรียน	 หรือเพื่อนกลุ่มท่ีชอบท�ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์	 ถ้าหากคุณ	 หรือเพื่อนคุณ	 

คอืคนทีเ่คยผดิพลัง้และอยากจะปรบัปรงุตวั	หรอืแก้ไขให้ดขีึน้	ส่ิงทีค่วรท�าคือ	มีความรกั

และก�าลังใจในสิ่งที่ก�าลังจะเปลี่ยนแปลง	 แต่ที่จ�าเป็นคือ	 ต้องหาทางที่ท�าให้ตนเอง 

หรอืเพือ่นของคณุยอมรับกบัสิง่ท่ีต้องเผชญิ	อกีทัง้ศนูย์เพือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	 

เป็นกิจกรรมหน่ึงของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เน้นการช่วยเหลือดูแล 

และพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพและมีความสุข	 ภายใต้แนวคิด	 “ปรับทุกข์	 สร้างสุข	 

แก้ปัญหา	พฒันา	EQ”	ประกอบกบัโครงการใครตดิยายกมือขึน้	ซึง่จดัขึน้เพือ่ให้บริการ

รับเข้าบ�าบัดรักษาในสถานบริการ	 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 

ทั่วประเทศ	เป็นบริการส�าหรับสมาชิกชมรมTO	BE	NUMBER	ONEที่เสพหรือติดยา	

และมีความประสงค์จะรักษาตัวเพื่อให้หายและเลิกเสพอย่างถาวร	 เพียงแค่คุณกล้า

ที่จะยอมรับ	 และเชื่อในส่ิงท่ีจะท�าว่าเป็นส่ิงท่ีดี	 คุณก็สามารถก�าจัดปมในใจให้เล็ก 

ลงได้	 ทุกครั้งที่คุณท้อ	 ให้คุณนึกถึงความส�าเร็จหลังจากที่คุณสามารถผ่านไปได้	 

เปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนที่คุณรอคอย

	 	 ดิฉันเชื่อเสมอว่า	หนทางแก้ไขปัญหานี้	ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลง

ตัวเอง	 และไปสู ่คนรอบข้าง	 โดยการแสดงพลังและความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าง

แท้จริง	 เพยีงแค่เราเชือ่ว่าเราท�าได้	 ด้วยสองมอื	 และใจของเราทีม่อียู	่ สามารถสร้าง 

ความฝันอันยิง่ใหญ่ให้เราได้	ถงึแม้เส้นทางทีเ่ราจะไป	หรอืจดุมุง่หมายท่ีเราฝันจะไกล

แค่ไหน	สกัวนัคงจะต้องเป็นจรงิหากเราตัง้ใจ	มุง่มัน่และพยายาม	ในเมือ่มนษุย์ทกุคน

เกิดมาเป็นผู้เลือก	 เราจึงสามารถที่จะเลือกในแบบที่ตัวเองอยากเป็นด้วยความเป็น

หนึ่ง	 โดยไม่หลงไม่ลองกับความสุขเพียงแค่ช่ัวคราว	 ให้คิดว่าสิ่งที่เราพบเจอนั้นเป็น

เพยีงแค่บททดสอบว่าใจเราแขง็แกร่งมากเพยีงไหน	อปุสรรคและหนามทีข่วางกัน้อยู่
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ในใจ	ด้วยความกลัวล้วนแล้วเราเท่านั้นเป็นคนสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา	ให้เราตั้งสติ	ท�าลาย

กรอบก�าแพงนั้น	 และก้าวเข้าไปไม่หวั่นไหว	 ไม่ยอมแพ้	 แม้ใครจะมองอย่างไรก็ตาม	

ถ้าหากสิ่งที่เราท�าคือสิ่งที่เรารัก	 ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อสังคม	 จงให้โอกาส 

ตัวเองได้เริ่มต้นท�ามัน	 ฟังเสียงในใจเป็นสิ่งที่น�าพาเราไป	 ถึงแม้เราจะเคยผิดพลั้ง	 

เคยล้มเหลว	 แต่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งกระตุ้น	 พาเราไปในจุดที่สูงกว่าเดิม 

ได้เสมอ	 เพราะลึกๆ	 เราทุกคนนั้น	 ล้วนต้องการการเติบโตให้ดีขึ้นและเก่งขึ้นเสมอ	 

ถึงแม้ทุกความพยายาม	 ไม่อาจน�ามาซ่ึงความส�าเร็จ	 แต่ทุกความส�าเร็จล้วนเกิดจาก 

ความพยายาม

	 	 ตั้งแต่ที่ดิฉันเข้ามาร่วมโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในทุกๆ	วัน	

ทกุๆ	ชัว่โมง	ทกุๆ	นาที	และทุกๆ	วนิาที	ความรูส้กึทีด่ฉัินได้รบัจากการท�ากจิกรรมคอื	

ดิฉันได้รบัความสขุ	ความอบอุน่	ประสบการณ์	และมิตรภาพอยูเ่สมอ	ดฉินัมีความรูส้กึ

รักและผูกพันกับทุกคน	ที่ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	เป็นความรู้สึกดีที่อยู่ในใจ	ถูกเก็บไว้

ในห้วงแห่งความทรงจ�า	 ดิฉันไม่เคยคิดผิดหวังในการได้ท�าบางสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อ

ตัวดิฉัน	ท�าให้เป็นคนแบ่งเวลาได้เหมาะสม	ท�าให้อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ	

อยากออกไปเจอโลกภายนอกที่กว้างขึ้น	 เจอผู้คนมากขึ้น	 	 อีกทั้งยังท�าให้ดิฉันเป็น 

คนอยากเอาชนะอุปสรรคที่ขวางกั้น	 พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาในหลากหลาย 

รูปแบบ	 ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 แสดงความสามารถที่มี	 

ไม่ว่าจะเป็นการเต้น	ร้องเพลง	หรือกจิกรรมท่ีเราชอบ	และดฉัินเองกไ็ม่ผดิหวงัท่ีจะท�า

บางสิ่งท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคมและคนรอบข้าง	 คือท�าให้ดิฉันรู้จักการให้	 รู้จักการ 

อยู่ร่วมกันในสังคม	 รับฟังผู้อื่น	 ยอมรับในข้อแตกต่างของแต่ละคน	 และยอมรับ 

ในศักยภาพของทุกๆ	 คน	 เพราะทุกคนล้วนแล้วมีสิ่งที่ดีในแบบของตัวเอง	 เมื่อ 

เราเคารพความแตกต่างของผู้อ่ืน	 นั่นคือเราเคารพตัวเอง	 และดิฉันก็พร้อมที่จะน�า

ความรู้และประสบการณ์ที่ดิฉันได้รับไปเผยแพร่ให้กับเยาวชน	 คนรุ่นหลังได้เป็นต้น

แบบ	 เป็นแรงก�าลังใจในการสร้างความดี	 สร้างสิ่งอีกหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอ	 

เพียงแค่ทุกๆ	คนกล้าให้โอกาสกับเยาวชนเหล่านั้น
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	 	 สุดท ้ายนี้ 	 ดิฉันอยากจะบอกว่า	 เราทุกคนสามารถเป ็นหนึ่ง 

ได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด	เยาวชนคนเก่งอย่างพวกเรา	มีความเก่งและดีในตัวของตนเอง	

พร้อมจะเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง	 สามารถเป็นร่มเงาให้กับคนอีกนับล้านคน	 เริ่มต้น

รดน�้า	พรวนดิน	ใส่ปุ๋ย	ให้กับต้นกล้าต้นนั้น	นั่นคือตัวเราที่ต้องพร้อมจะเรียนรู้ให้เป็น

คนเก่งและดี	 เชื่อเสมอว่าเราทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้เสมอ	บางครั้งเริ่มจากเปลี่ยน

ตัวเองเพื่อสิ่งที่เรารัก	บางครั้งเริ่มจากการให้อย่างไร้เงื่อนไข	และบางครั้งเริ่มจากการ

ท�าให้คนที่เรารักภูมิใจ	ใช่แล้วทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้	แต่ทุกคนก็เลือกที่จะเป็นฮีโร่

ในวิถีที่ต่างกันออกไป

				เด็กหญิงยลฤดี		ปิยะทัต		(ชาวพม่า)

	โรงเรียนสตรีระนอง		อ�าเภอเมือง		จังหวัดระนอง
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ร�งวัลรองชนะเลิศ  ประเภทมัธยมศึกษ�ตอนต้น

15  ปี  โครงก�ร  TO  BE  NUMBER  ONE

	 	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นโครงการที่มอบแต่สิ่งดีๆ	ให้

ข้อคิดดีๆ	 และคติเตือนใจดีๆ	 มากมาย	 และยังให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติดมากมาย	

และยังช่วยแก้ปัญหายาเสพติดอีกด้วย	 โครงการนี้สามารถช่วยเราในหลายๆ	 เรือ่ง	

ช่วยให้เราพ้นจากสารเสพตดิ	 ได้รู้วธิป้ีองกนัและหลกีเลีย่งจากสารเสพตดิ	 สามารถหา

วิธีเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว	 สิ่งดีๆ	 ที่ฉันได้รับในการเข้าร่วมโครงการ	 

TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้ฉันเจอหนทางแก้ปัญหาในหลายๆ	เรื่อง	และโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	ของทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนราชกัญญา	สริวิฒันาพรรณวดี	

เป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยในการต่อต้านสารเสพตดิได้ดมีาก	และยงัช่วยให้เยาวชนรุน่ใหม่ๆ	

ได้รับข้อคิดได้รับความรู้และวิธีการด�าเนินชีวิตอีกด้วย

	 	 ประสบการณ์ของฉันในการเข้าร่วมโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ครั้งนี้	ฉันรู้สึกดีใจมากสิ่งที่ฉันอยากมาบอกในการเขียนเรียงความครั้งนี้	ฉันอยากให้

ทุกคนได้รู้ว่า	โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก	ถึงฉันจะไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับ

โครงการนีม้ากเท่าไหร่นกั	แต่ฉนักพ็อได้ยนิ	ได้รู	้ได้ดใูนโทรทศัน์มาบ้าง	และฉันเชือ่ว่า

โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	นี	้เป็นโครงการทีด่แีละมปีระโยชน์	สามารถท�าให้คน

รุน่ใหม่ๆ	ได้รูวิ้ธกีารป้องกัน	หลีกเล่ียงจากสารเสพตดิได้มากเลยทีเดยีว	สิง่ทีฉั่นได้รบัใน 

การเข้าร่วมโครงการนี้	 คือ	 ท�าให้ฉันคิดได้ว่าเราควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

มากที่สุด	 ปฏิบัติตนอย่างไรที่จะเป ็นประโยชน์ต ่อส ่วนรวม	 และไม ่ท�าให ้ 

ผู ้อื่นเดือดร้อนวุ ่นวาย	 ส่ิงท่ีดีท่ีสุดส�าหรับฉันที่ได้รับก็คือ	 การหลีกเลี่ยงจาก

สารเสพติดซ่ึง	 “ยาเสพติด”	 เป ็นป ัญหาที่ส�าคัญของสังคม	 สภาพปัญหา 
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ยาเสพติดเปลี่ยนไปมากจากเมื่อก่อนจนมาถึงปัจจุบันนี้	 จากเดิมที่	 “เฮโรอีน”	 

เป็นปัญหาส�าคัญของต�ารวจ	จนกลายมาเป็น	“ยาบ้า”	หรือ	“สารเมทแอมเฟตามีน”	 

ที่ระบาดไปอย่างมาก	เริม่จากชุมชนเลก็ๆ	ไปจนถงึระดับประเทศ	จึงท�าให้คนหลงผิด

เดินทางที่ผิด	เป็นจ�านวนมาก	และเกิดปัญหาอื่น	ตามมาอีกมากมาย	เช่น	การปล้น	

การจี้และฆาตกรรม	 ท�าให้ผู้คนได้รับความเสียหายมากมายและท�าให้สังคมของเรา

น่ากลัวและเสื่อมโทรมไปมาก

	 	 จนมโีครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในทูลกระหม่อมหญงิอบุลรตัน

ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ขึ้นมา	ท�าให้ได้รับความสนใจจากประชาชนมากมาย	 

ท่านท�าโครงการนี้เพราะท่านทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนเป็นอย่างมาก	ที่กลัวว่า

สักวันหนึ่งเราจะหลงไปในทางท่ีผิดมากกว่านี้	 โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งถือว่าเป็น 

กลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงู	ฉะนัน้โครงการนีไ้ด้รบัการยอมรบัทีด่	ีและได้รับความสนใจเป็น

อย่างมาก	เพราะเป็นโครงการทีช่่วยต่อต้านสารเสพตดิ	และจดัขึน้เพือ่ให้ได้รบับริการ

เข้าบ�าบัดรักษาในสถานที่บริการอืน่ๆ	ต่อไป	และยงัท�าให้โครงการ	TO	BE	NUMBER	

ONE	 ได้รับผลผลิต	 ผลตอบรับที่ประชาชนชาวไทยน�าความรู้ที่ได้รับในโครงการไป

บอกคนอื่นๆ	ต่อโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้สารเสพติดลดลงได้บ้างแต่

กไ็ม่มากนกั	 เพราะเยาวชนไม่ได้ให้ความส�าคัญกับโครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	 

มากนัก	 แต่พอโครงการนี้ได้มีพัฒนาการมากขึ้น	 ท�าให้เยาวชนได้เริ่มสนใจโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	มากขึ้น	ท�าให้โครงการนี้ได้รับความส�าเร็จ	ท�าให้ทุกคนและ

ตัวฉันเองมองได้ว่า	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นโครงการของคนดี	คนเก่ง	

และทุก	คนทีม่คีวามคดิด	ีพร้อมจะเปลีย่นแปลงตวัเองให้ดขีึน้	ท�าตัวเองให้มปีระโยชน์

มากทีสุ่ด	ประโยชน์ท่ีฉนัได้รับจากโครงการนีค้อื	ท�าให้ฉนัมีความรบัผดิชอบและท�าให้

ฉันได้เห็นคุณค่าของตัวเราเอง	 ว่าเราอย่าหลงไปในทางที่ผิดเพียงเพราะหาทางออก

ไม่เจอมีแต่อุปสรรคมากั้น	เราลองมองดูไปรอบๆ	ว่า	ท�าไมคนข้างๆ	เรา	ถึงสู้	เขาถึง 

ไม่ท้อ	เพราะคนเหล่านัน้เขายงัคดิถงึชวีติในอนาคตว่า	ถ้าเราท�าดไีปเรือ่ยๆ	สกัวนัหนึง่

เราต้องดีขึ้นแน่นอน	เพราะฉะนั้นพวกเขาถึงไม่ท้อ	และยังท�าให้พวกเขาเข้มแข็งมาก

ขึ้นอีกด้วย	และส�าหรับฉันเองฉันว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่ฐานะ	เงินทอง	ทรัพย์สิน
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อะไรมากมาย	แต่มนัขึน้อยูต่รงทีว่่า	วนัๆ	หนึง่เราใช้ชวีติอย่างไร	เราจะก�าหนดชีวติเรา

อย่างไร	ไม่ให้หลงไปในทางทีผ่ดิ	จะปฏบิตัตินอย่างไรไม่ให้เป็นทีน่่ารงัเกยีจของสงัคม		

และจะท�าประโยชน์ให้สังคมได้

	 	 ความรูส้กึและความประทับใจของฉนัในโครงการ	TO	BE	NUMBER	 

ONE	 นี้คือ	 ท�าให้ฉันได้รับสิ่งดีๆ	 มากมาย	 และท�าให้ฉันได้รับความรู้	 ในอีกหลายๆ	

เรื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารเสพติด	 เรื่องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	 

ได้รู้จักการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อคนรอบข้าง	 และได้รู้จักการมองเห็นคุณค่าของตัว

เอง	ให้พ้นจากสารเสพติด	และสิ่งที่ฉันสัมผัสได้ในโครงการนี้	ฉันได้รู้ถึงความมีน�้าใจ	 

ความเสียสละ	การรู้จักให้	ท�าให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น	ความมีสัมพันธภาพกับ

ผู้อื่น	มีความภาคภูมิใจ	ในตนเอง	พอใจในสิ่งที่เรามี	และสามารถด�าเนินชีวิตอย่าง

เป็นสุข	 สิ่งที่ฉันประทับใจและรู้สึกได้ในโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 นี้ท่ี 

ขาดไม่ได้เลยคือ	การมีบริการที่ให้โอกาสส�าหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มี

อยูข่องวัยรุน่ในสถานศกึษา	เพือ่เสรมิสร้างภมูคุ้ิมกนัทางจติใจและป้องกนัแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมของวัยรุ่นในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาวัยรุ่นได้ง่าย

	 	 จุดเด่นของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ส�าหรับฉันก็คือ	การที่

โครงการนีเ้ปิดใจให้คนรุ่นไหน	วยัไหนกส็ามารถเข้าร่วมโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

ได้	ไม่ว่าเยาวชน	วัยผู้ใหญ่	วัยเด็กที่มีความต้องการที่อยากหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจาก

สารเสพติด	ไม่อยากหลงเดนิไปในทางท่ีผดิ	และอยากได้รับความรูเ้กีย่วกบัสารเสพตดิ

ให้มากขึน้	เพือ่เอาไว้ป้องกันตนเองจากสิง่รอบๆ	ข้าง	ให้พ้นจากสิง่ไม่ดทีีเ่ป็นภัยกบัตวั

เราเอง	และส่ิงส�าคัญกคื็อ	เราอย่าไปหลงเช่ือค�าพดู	ค�าชกัจงูทีจ่ะพาเราไปในทางทีไ่ม่ดี	

เราควรรูจ้กัปฏเิสธด้วยถ้อยค�าท่ีสภุาพ	แต่ถ้าเราไปหลงเช่ือค�าพดู	ค�าชกัจงูทีไ่ม่ดเีหล่า

นั้น	หนทางในการใช้ชีวิตของเราจะแย่ลง	เพราะฉะนั้นแล้ว	เราควรรู้จักปฏิเสธค�าพูด

เหล่านัน้ให้ได้	ให้คนพวกนีอ้อกห่างจากเราให้มากทีส่ดุ	และสิง่ทีฉั่นได้เหน็ในโครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	นี้คือ	การที่สามารถช่วยเหลือให้คนๆ	หนึ่งที่มีชีวิต	สามารถ

หลุดพ้นให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้	และท�าให้เยาวชนที่เคยหลงเดินไปในทางที่ผิดๆ	

ท�าให้พวกเขาเหล่านี้กลับมาเป็นคนใหม่	 คนใหม่ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป	
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และกลบัตัวกลบัใจมาเป็นคนดขีองครอบครวั	เป็นคนดขีองสงัคม	ท�าคณุให้แก่ประเทศ

ชาติ	ช่วยกันร่วมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด	และสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับเยาวชนรุ่นใหม่มีก็

คือ	จิตส�านึก	เยาวชนรุ่นใหม่หลายคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง	ที่พร้อมจะเป็น

ตัวแทนหรือแกนน�าที่จะล้างสารเสพติดออกจากสังคม	นี่แหล่ะที่เขาเรียกกันว่าการมี

จติส�านกึทีด่	ีเขาสามารถเปลีย่นแปลงตวัเองได้	เขาสามารถทีจ่ะเผชญิกบัปัญหาโดยที่

ไม่กลัวอะไร	นี่ก็คือการเป็นตัวอย่าง	การมีจิตส�านึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ	

	 	 	 ความคาดหวงัของฉนัในโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	คอื	 

สักวันหนึ่งประเทศของเราจะพ้นจากสารเสพติด	 สามารถท�าให้สารเสพติดหมดไป

ได้	 และสามารถท่ีจะท�าให้เยาวชนรุ่นต่อไป	 ไม่ให้เข้าไปยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ได้	 และหวังว่าเยาวชนของชาติในรุ่นไหนๆ	 ก็ตาม	 หวังว่าพวกเขาจะมีจิตส�านึก 

ท่ีดีต่อประเทศชาต	ิ และส่ิงทีฉ่นัคาดหวงัในโครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	ทีข่าด 

ไม่ได้เลยคอื	ฉนัคาดหวังว่าโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	จะให้โอกาสกบัทกุๆ	คน	

โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับสารเสพติด	 ซึ่งเขาอาจจะต้องการการช่วย

เหลอื	 	 และให้โอกาสแก่คนที่ด้อยกว่า	 	 เพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมในการก�าจัดสารเสพ

ติด	 	 ให้เขาได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด	 เพื่อท�าให้เขาได้มีชีวิตใหม่	 

ท�าให้เขาได้พบกับชีวิตที่ดีกว่าเดิมและมีคุณค่ามากขึ้น

	 	 ส�าหรับฉันแล้ว	 ฉันว่าโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของ 

ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรตันราชกัญญา			สริวิฒันาพรรณวด	ีเป็นโครงการทีไ่ม่เคยท�าให้

ประชาชนผิดหวังเลย	 และท่านยังได้ช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย	 ช่วยให้ประชาชน

หลายคน	 ให้ห่างไกลจากทางแห่งความมืดมิดส�าหรับฉันแล้ว	 สิ่งที่อยากจะบอกทุก

คนทีเ่ข้ามาอ่านเรยีงความของฉนัในเรือ่งหวัข้อทีเ่กีย่วกบัโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	 

คือ	 “ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไหน	 ชาติไหน	 ฐานะใดก็ตาม	 ขอให้ทุกคนคิดไว้เสมอว่า	

คุณค่าของตนเองนั้นส�าคัญท่ีสุด	 อย่าหลงไปในทางที่ผิดๆ”	 และควรมีจิตส�านึกที่ดี

ต่อคนรอบข้างและประเทศ	ควรท�าคุณประโยชน์ให้แก่สังคม	การมีจิตส�านึกจะท�าให้

เราเป็นคนที่รู้จักประพฤติชอบด้วยกาย	 วาจาและใจ	 คือ	 ท�าให้เราเป็นคนใจกว้าง	 

มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 สิ่งสุดท้ายท่ีฉันอยากบอกทุกๆ	 คนก็คือ	 การที่ฉันได้เข้าร่วม
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โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้ฉันได้ข้อคิดมากมาย	ได้ความรู้ดีๆ	ท�าให้รู้

ถงึโทษและภยัของสารเสพตดิ	โครงการนี	้ไม่ท�าให้ผดิหวงัเลย	ทลูกระหม่อมหญิงอบุลรตัน

ราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ท่านได้ให้ความรู้	ข้อคิด	เพลงดีๆ	มากมาย	และฉันเชื่อ

ว่าเยาวชนในรุ่นต่อๆ	ไป	จะไม่ท�าให้ประเทศชาติผิดหวังอีกแน่นอน	เยาวชนของชาติ

จะสามารถช่วยกนัพัฒนาประเทศชาตใิห้พ้นจากสารเสพตดิ	ท�าให้สงัคมและประเทศ

ชาติน่าอยู่มากขึ้น	 ท�าให้สังคมเป็นสังคมที่ขาว	 สะอาด	บริสุทธิ์	 และไม่เปรอะเปื้อน

จากสารเสพตดิได้อย่างม่ันคง	ฉนัอยากเตือนทกุๆ	คนว่ายาเสพตดิเป็นสิง่ทีไ่ม่ดเีป็นอย่างมาก	 

ถ้าเราไม่อยากมชีวีติท่ีแย่	อย่าไปหลงเชือ่ในยาเสพตดิ	หนัมาท�างานทีสุ่จรติและบรสิทุธิ์

เถอะค่ะ	แล้วชีวิตหน้าที่การงานของคนเราจะดีขึ้นเอง

									เด็กหญิงปรียาภรณ์			แก่นเกลี้ยง

							โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม		อ�าเภอศรีเทพ		จังหวัดเพชรบูรณ์
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ร�งวัลชมเชย  ประเภทมัธยมศึกษ�ตอนต้น

15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE

	 	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็นโครงการรณรงค์ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา	 สิรวิฒันาพรรณวด	ี

โครงการนีจ้ะให้ความรู้ต่างๆ	เกีย่วกบัยาเสพติดและการเลกิเสพยาให้หายขาด	เมือ่มสีมาชกิ

เพิม่มากขึน้จงึท�าให้โครงการนีป้ระสบความส�าเรจ็	สามารถลดปัญหายาเสพตดิลงได้บ้าง

	 	 ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดในประเทศไทยเป็นปัญหาระดับชาต ิ

ที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่จะต้องด�าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง	 เพราะยาเสพติดได้
แพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศและได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นไปทุกขณะ

จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ	 ทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	
รวมท้ังด้านการเมืองและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ	 ตั้งแต่ปี	 2542	 เป็นต้น

มา	 สภาพปัญหาการติดยาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู ่ในอดีตอย่าง 

ส้ินเชงิ	จากเดิม	“เฮโรอนี”	เป็นสารเสพตดิท่ีมฤีทธิแ์รงกว่ามอร์ฟีน	4-8	เท่า	แรงกว่าฝ่ิน	30-80	เท่า	

ตดิง่ายมาก	เฮโรอีนเป็นปัญหาส�าคัญที่ต�ารวจจะต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก	แต่ใน

ปัจจบุนักลบักลายมาเป็น	“ยาบ้า	ยาขยนั	ยาม้า	หรอืเมทแอมเฟตามีน”	 เป็นยาเสพตดิ 

ที่ได้จากการสังเคราะห์	 เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะรู้สึกกระฉับกระเฉงมีก�าลังวังชา	 ไม่ 

ง่วงนอน	 มีแรงท�ากิจกรรมต่างๆ	 เหมือนเป็นยาโด๊ปมีฤทธิ์กระตุ้นประสาท	 หรือ 

ท�าให้ประสาทหลอน	 ในปัจจุบันยาบ้าได้แพร่ระบาดไปทั่วตั้งแต่ระดับครอบครัว	

โรงเรียน	 ชุมชน	 สังคมและประเทศ	 จากการส�ารวจพบว่ามีเยาวชนจ�านวนมาก 

ทีห่ลงเข้าสู่กระแสวงจรของยาเสพตดิและยาบ้า	ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา	

สิริวัฒนาพรรณวดี	 ได้ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของชาติ	 คือ	 ปัญหายาเสพติด	 และได้

ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง	 โดยเฉพาะในกลุ่ม 
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เยาวชนทีม่อีายรุะหว่าง	 6-25	 ปี	จ�านวน	21	 ล้านคน	ซึง่ถอืว่าเป็นกลุม่ทีมี่ความเสีย่งสงู	 

จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 

หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า	 “โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE”	 เพื่อจะให้การรณรงค์	

ป้องกัน	 แก้ไข	 และปราบปรามปัญหายาเสพติดในประเทศไทย	 ด�าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อย	 และมีประสิทธิภาพ	 โดยมีความร่วมมือและรวมพลังกันทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน	 เพ่ือกระตุ ้นและปลุกจิตส�านึกของปวงชนชาวไทยให้มีความรู ้ 

และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด	 ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 

แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติท่ีจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดิน	 

เพือ่ทีจ่ะต่อสูแ้ละตระหนกัถงึการเอาชนะปัญหายาเสพติดในสังคมไทยให้ได้โดยเรว็ทีสุ่ด	 

เพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองลกูหลานรุน่ต่อๆ	ไป	โครงการทบูนีมัเบอร์วนัได้มีวธิีการด�าเนิน

งาน	ได้แก่	การรณรงค์เพือ่ปลกุจติส�านกึและสร้างกระแสนยิมทีเ่อือ้ต่อการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด	มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในเด็กและเยาวชนไทยทุก

คนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 รวมทั้งการพัฒนาทักษะของชีวิตและเครือข่าย

ป้องกันและช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	นอกจากนั้นยังมีโครงการ	“ใคร

ติดยายกมือข้ึน”	 อีกด้วย	 โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ติดยาเสพติดได้

เข้ารับบริการบ�าบัดรักษาในสถานบริการต่างๆ	 เช่น	 โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขทุกแห่งในประเทศ	 เป็นบริการส�าหรบัสมาชิกของโครงการทบีูนมัเบอร์วนั

ท่ีตดิยาเสพตดิ	 	 และสมัครใจที่จะเข้ารับการบ�าบัดรักษาตัว	 เพื่อให้หายขาดจากยา

เสพติดและเลิกจากการเสพยาอย่างถาวร	 โครงการTO	BE	NUMBER	ONEในทูล

กระหม่อมหญิงอบุลรตันราชกญัญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ได้ด�าเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่

ปี	 2545	 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา	 15	 ปี	 ผลที่ได้จากการด�าเนินงานโครงการ 

TO	BE	NUMBER	ONE	ทีผ่่านมา	พบว่ามสีมาชิกเป็นจ�านวนมากและยงัพบว่ามีสมาชกิ

ทีเ่ป็นเยาวชนและอาสาสมคัรแกนน�า	TO	BE	NUMBER	ONE	ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ 

	 ในโครงการอย่างต่อเนื่อง	 เยาวชนมีการเรียนรู้และเติบโตเป็นไปในทางที่ดี	 มีการ

เรยีนรูห้ลกัความคิดของการมชีวีติทีด่งีาม	มกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์

ไปในทางที่ดีข้ึน	 และมีความสัมพันธ์ในครอบครวัทีแ่น่นแฟ้นขึน้	 เนือ่งจากครอบครวั

เป็นสถาบนัการเรยีนรู้แห่งแรกของทุกคน	หากครอบครวัมีการอบรมสัง่สอนและเป็นแบบ
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อย่างที่ดีได้	 บุคคลในครอบครัวก็จะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ	 เป็นคนดีของสังคม	 

ถ้าหากมีครอบครัวที่ปล่อยปละละเลยการอบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้

เห็น	 เช่น	 ครอบครัวมีคนติดสารเสพติด	 เช่น	บุหรี่	 สุรา	 เป็นต้น	หากบุตรพบเห็นก็

อาจน�าไปลอกเลียนแบบได้	 และอาจน�าไปสูก่ารตดิสารเสพตดิชนดิรนุแรงได้	ท�าให้เป็น

คนทีไ่ร้ซึง่คณุภาพเป็นภยัของสงัคม	ดังนั้น	หากมีครอบครัวที่ดี	ชีวิตของเราก็พลอยจะดี

ไปด้วย	ในวันที่	15	กรกฎาคม	พ.ศ.2560	โครงการTO	BE	NUMBER	ONE	จะมีอายุ

ครบรอบ	15	ปี	ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ทรงเป็น

องค์ประธานโครงการนี้	 พระองค์ทรงอุทิศเวลาส่วนพระองค์และทุ่มเทพระวรกาย	

เพื่อทรงงานโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ด้วยพระองค์เอง	และด้วยความวิริยะ

อุตสาหะมาเป็นระยะเวลาตลอด	 15	 ปี	 รวมทั้งเพื่อให้เหล่าสมาชกิและเครอืข่ายทัว่

ประเทศ	 ได้ร่วมภาคภมูใิจในความส�าเร็จของโครงการ	TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ที่เป็น

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ส�าหรบัข้าพเจ้านัน้คดิว่าโครงการ 

TO	BE	NUMBER	ONE	เป็นโครงการที่ดีมาก	มีประโยชน์ทั้งต่อตัวข้าพเจ้าเองและ

ต่อประเทศชาติ	 เนื่องจากเป็นโครงการที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยา

เสพติดและข้าพเจ้าคิดว่ากว่าจะได้มาเป็นโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 นั้น	 

ต้องผ่านปัญหามากมาย	 อย่างเช่น	 ประเทศไทยในอดีตนั้น	 บรรพบุรุษของเราได ้

เอาเลอืด	เอาเนือ้	เอาชีวติ	และความล�าบากยากเขญ็เข้าแลกไว้	เพือ่มอบให้เป็นมรดก

อันล�้าค่าแก่ลูกหลานไทยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้	 บ้านเมืองของเราเคยมีทรัพยากร

มหาศาล	ในน�้ามีปลา	ในนามีข้าว	มีแร่ธาตุ	มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์	ทรัพยากรเหล่านี้ได้

ถูกท�าลายไปแล้ว	และก�าลังถูกท�าลายไปเรื่อยๆ	โดยเฉพาะทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของ

ชาติ	คือ	เด็กและเยาวชนของเราก�าลังถูกท�าลายอย่างย่อยยับ	ด้วยพิษภัยของยาเสพ

ติดจากอิทธิพลของคนเห็นแก่ตวัไม่รักชาต	ิไม่กตญัญตู่อแผ่นดนิ	บคุคลเหล่าน้ีกอบโกย

หาผลประโยชน์จากความทุกข์ยากของประชาชน	ท�าให้มีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม	

เศรษฐกจิ	สงัคม	และความมัน่คงของชาต	ิจะเหน็ได้ว่าป่าไม้ถกูท�าลายปีละหลายล้าน

ไร่	มขีบวนการฉ้อราษฎร์บงัหลวง	คอร์รปัช่ัน	ท�าให้ประเทศชาตขิาดผลประโยชน์ไปปี

ละหลายล้านบาท	เพราะว่ายาเสพติดที่แพร่ระบาดไปสู่ประชาชนทุกเพศ	ทุกวัย	รวม

ไปถงึนกัเรยีน	นกัศกึษา	ทัง้เสพและขายกนัทัว่ไป	ทีน่่าตกใจและน่าเป็นห่วงอย่างยิง่ก	็



68 เรียงความสิ่งดีๆ
To be number one

ยาเสพติดได้ระบาดไปจนถึงเด็กอายุต�่ากว่า	10	ขวบแล้ว	จะต้องร่วมมือกันขจัดคน

ทีไ่ม่รกัชาต	ิไม่รกัแผ่นดนิให้หมดสิน้ไป		ด้วยการปลุกจิตส�านกึให้เดก็และเยาวชนของ

เราเตบิโตขึน้		ด้วยความรูส้กึทีว่่าเราคนไทยทกุคนเป็นเจ้าของแผ่นดนิร่วมกันทกุคนจะ

ต้องช่วยกนัระวัง	รกัษาแผ่นดนิของเราไว้เยีย่งบรรพบรุษุในอดตี	อย่าให้คนท่ีไม่กตญัญู

ต่อชาติ	 ต่อแผ่นดิน	 มาท�าลายได้	 ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติ 

บ้านเมือง	ด้วยการเป็นพลเมืองดี	มีคุณภาพ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	และมีคุณค่าของ

สังคม	 หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย	 เช่น	 ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 และไม่ก่อปัญหา

ทางสังคม	เป็นต้น	ในขณะเดยีวกนัต้องปลกุจติส�านกึผูใ้หญ่	ผูบ้ริหารทกุระดบั	ให้กล้า

ขจัดปัญหาทางสังคม	ปราบปรามการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยเด็ดขาด	ก�าจัดผู้มี

อทิธพิลในท้องถิน่และในระดบัชาตใิห้หมดสิน้ไปจากผนืแผ่นดินของไทย	และในอดตี

ได้สอนไว้ว่า	 คุณภาพของคน	 จริยธรรมของคน	 มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา

ประเทศ	แต่บ้านเมอืงของเราในทุกวนันี	้คนดแีละตวัอย่างทีด่ไีด้ลดลงน้อยไปทกุท	ีการ

ท�าตนให้เป็นแบบอย่างทีด่	ีมคีณุค่ายิง่	เป็นพลงัสร้างสรรค์ความม่ันคงและความเจรญิ

ของชาติ	จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกัน	และทุกคนก็คืออนาคต

ของชาต	ิซึง่จะต้องพัฒนาให้มคีวามรู้คู่คุณธรรม	จรยิธรรม	ภมิูคุม้กนัภยัทีด่ทีีส่ดุส�าหรบั

เยาวชนคือครอบครัว	 ถึงแม้ว่าจะเป็นสังคมที่เล็กท่ีสุด	 แต่มีผลในการสร้างคนมาก

ที่สุด	สถานที่ที่มีความส�าคัญแก่เด็กและเยาวชนทุกคน	ได้แก่	บ้าน	วัด	และโรงเรียน	

บ้านเป็นสังคมที่มีขนาดเล็กที่สุด	 แต่มีความส�าคัญมากที่สุด	 เพราะครอบครัวเต็มไป

ด้วยความอบอุ่นของความรัก	ความเมตตา	ปรารถนาดี	สามัคคี	ปรองดอง	เอื้ออาทร 

ต่อกัน	 ย่อมอ�านวยความสุขให้กับคนในครอบครัวนั้น	 ในทางตรงกันข้ามครอบครัว

ใดที่ไม่เป็นปกติสุข	เช่น	พ่อแม่ทะเลาะวิวาทหรือแยกทางกันแล้วเดินทางด้วยปัญหา

สารพัดอย่างที่ไม่มีทางลงรอยกันได้	 ซึ่งท�าให้ครอบครัวแตกแยก	 และอาจน�าไปสู ่

การพึง่พายาเสพตดิได้	วดัเป็นสถานท่ีท่ีมคีวามส�าคญัในการช่วยอบรมจติใจผูใ้หญ่	เดก็	

และเยาวชนทุกคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม	 เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง	แต่ปัจจุบันก็

แทบจะหมดความหมาย	เพราะคนสมัยใหม่หลงใหลและเพลิดเพลินกับวัตถุนิยม	มัก

จะละทิ้งค�าสอนของศาสนา	 ขาดท่ียึดเหนี่ยวจิตใจท�าให้ง่ายต่อการกระท�าความผิด 

มากขึ้น	 และโรงเรียนมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการรับผิดชอบสร้างเยาวชนให้มี
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คุณธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้	 ความประพฤติ	 ศีลธรรมจรรยา	 ตลอดจนความ

รู้พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพท่ีจะยึดเป็นหลักในการด�ารงชีวิต	 ดังนั้น	 โรงเรียน

จึงต้องตระหนักถึงการสร้างคนเป็นส�าคัญ	 หน้าที่ของโรงเรียนจะสร้างคนให้เป็น 

คนดี	 คนเก่ง	 รู้เท่าทัน	 รู้จักปฏิเสธสถานการณ์ต่างๆ	 ที่จะน�าไปสู่สิ่งที่ไม่ดี	 เราจะ

ต้องสร้างคนของเราให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจและสังคม	 

โดยเฉพาะต้องปลกูฝังให้เดก็	เยาวชน	และคนทกุคนให้มคีณุธรรมจรยิธรรม	ไม่พึง่พา 

ยาเสพติด	เมื่อโครงการTO	BE	NUMBER	ONEได้เกิดขึ้นแล้ว	ก็สามารถแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในประเทศไทยให้ลดลงได้บ้าง	สามารถท�าให้คนที่เคยคิดผิดพลาด	คิดลอง 

เสพยาเสพติด	กลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่	และพร้อมที่จะเป็นคนดีมีคุณภาพในสังคม

ไทย	เพราะฉะนั้นสังคมก็ควรให้โอกาส

	 	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 เป็นโครงการที่รณรงค์ต่อต้าน 

ยาเสพติดที่มีอยู่ในประเทศไทยให้หมดสิ้นไป	 โดยข้ึนอยู่กับความสมัครใจของผู้ที่ 

ติดสารเสพติดว่าจะเข้ารับการบ�าบดัรักษาหรอืไม่	โครงการนีมี้ความส�าคญัต่อประเทศ

ชาตเิป็นอย่างยิง่	โครงการนีด้�าเนนิมาเร่ือยๆ	ตลอดระยะเวลา	15	ปี	ซึง่ทูลกระหม่อม

หญงิอบุลรตันราชกัญญา	 	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 พระองค์ทรงอุทิศเวลาและทรงทุ่มเท 

พระวรกายเพ่ือให้โครงการทูบีนัมเบอร์วันด�าเนินไปได้ด้วยดี	 พระองค์มีพระ

มหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง	 โครงการนี้ท�าให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง	 ซึ่งจะท�าให้

เศรษฐกจิ	สงัคมและบ้านเมอืงพฒันาขึน้และประเทศชาตกิจ็ะเจรญิรุง่เรอืงยิง่ๆ	ขึน้ไป

											เด็กหญิงศิริวรรณ			พรหมบุตร                                                                          

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม	อ�าเภอประโคนชัย	จังหวัดบุรีรัมย์





เรียงคว�ม  “15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE”   

ในว�ระครบรอบ  15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE

ประเภทมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย
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ร�งวัลชนะเลิศ  ประเภทมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE

	 	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด	 ก่อตัง้เมือ่วนัที	่ 15	กรกฎาคม	2545	นบัเป็นเวลา	15	 ปี	 ในการด�าเนนิงาน 

ในการท�าคุณประโยชน์มากมายให้กับประเทศชาติ	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง	 

โดยเฉพาะกลุม่เดก็และเยาวชน	เป็นวยัทีต้่องการเรยีนในส่ิงต่างๆ	แต่ยงัขาดวฒุภิาวะ

ทางอารมณ์ที่ดีพอ	 รวมทั้งยังต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายและ

จิตใจ	 ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด	หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า	“	TO	BE	NUMBER	ONE”	เพื่อ

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ	 โดยมีพระประสงค์มุ่งเน้น 

การรณรงค์ในกลุม่เป้าหมายหลกั	คอื	วยัรุน่และเยาวชน	อาย	ุ6	-	24	ปี	ซึง่	เป็นวยัเส่ียง 

 โครงก�รที่ดี

ชื่อนี้มีประจักษ์

ปัญห�ภัยย�

จะทำ�ฉันใด

 เปรียบดั่งน�งฟ้�

มีมืดก็ส�ง

จัดแคมป์จัดค่�ย

ประเด็นของเรื่อง

ทูบีล้อมรัก

ร่วมกันแก้ไข

หนักหน�หนักใจ

ให้สิ้นจ�กเมือง

นำ�พ�ชี้ท�ง

มีล�งก็เลื่อง

กระจ�ยฟูเฟื่อง

พิษย�เสพติด
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ที่อาจจะเดินเข้าไปในทางท่ีผิด	 ทางชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียน

ควนกาหลงวทิยาคม	“นคิมวฒันา”	จงัหวัดสตูล	ได้เป็นส่วนหนึง่ในการช่วยเสรมิสร้าง

ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้แก่เยาวชน	โดยการดึงนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้กลับมา

สนใจเร่ืองการเรยีน	ทางชมรมฯ	ของเราจัดตัง้ขึน้มา	14	ปีแล้ว	และเป็นตวัแทนภาคใต้

ประกวดชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในระดับประเทศ	10	ปี

	 	 โครงการ	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่

เด็กและเยาวชนที่สนใจในการท�ากิจกรรม	 ได้มาท�ากิจกรรมร่วมกัน	 เกิดมิตรภาพใน

หมู่เพื่อน	 ซึ่งเด็กบางคนเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็จะสับสนในการเลือกทางเดินให้กับชีวิต

ของตนเอง	ในฐานะที่หนูเป็นวัยรุ่นคนหนึ่ง	เมื่อเติบโตขึ้น	หนูเพียงแค่ต้องการจุดยืน 

ในสงัคม	ต้องการให้สังคมยอมรับ	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	สามารถตอบโจทย์

ได้ว่าต้องเลือกทางไหนจึงจะมีผลดีต่อตนเองและผู้อื่น	 การที่หนูเลือกเดินตามทาง

ของ	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้หนูได้เจอสิ่งใหม่ๆ	มากมาย	เช่น	เจอเพื่อนใหม่ๆ	

เจอสังคมใหม่ๆ	ได้ท�าในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะกล้าท�า	วินาทีแรกที่หนูก้าวเข้ามาในโรงเรียน

ควนกาหลงวิทยาคม	“นิคมวัฒนา”	หนูได้รู้จักกับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด	หนูได้เห็นพี่ๆ	ร้องเล่นเต้นร�า	บ้างก็สอนน้องเต้น	ร้องเพลง	ภายใน

ห้องศูนย์เพื่อนใจของโรงเรียน	 บางวันพี่ๆ	 ก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับน้องๆ	 

ในชมรมฯ	 ทุกคนอยู่กันแบบครอบครัว	ณ	 เวลานั้น	 หนูรู้สึกว่าท�าไมพี่ๆ	 ถึงได้เก่ง 

ขนาดนี้	 กล้าจับไมค์	 แล้วพูดได้	 อย่างไม่เขินอาย	 ถ้าวันหนึ่งหนูได้ไปยืนอยู่จุดที ่

พวกพี่ๆ	 ยืนในวันนี้	 คงเป็นเรื่องที่ดีกับชีวิตแน่นอน	 แล้วโอกาสก็เข้าข้างหนู	 

คณุครทูีป่รกึษาชมรมฯ	ได้เปิดรับสมัครคณะกรรมการชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง	 หนูจึงสมัครและเดินก้าวเข้ามาใน	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	

อย่างเต็มตัว	 ค่อยๆ	 เรียนรู้การท�างาน	 มีโอกาสได้จับไมค์แล้วพูดต่อที่สาธารณะ	 

นับว่าเป็นเรื่องที่หนูค่อนข้างภูมิใจมาก	เพราะหนูได้เอาชนะความกลัวด้วยความกล้า	

กล้าที่จะพูดและแสดงออกในทางที่ถูกต้อง	 และไม่ท�าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน	 นักเรียน

ที่ช ่วยขับเคล่ือนอาจจะส�าเร็จไม ่ เต็ม ท่ี	 โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 

เป็นโครงการที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนช่วยส่งเสริมและสนับสนุน	 โครงการ	 
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TO	BE	NUMBER	ONE	ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนมี

พื้นที่ท�ากิจกรรมร้องเล่นเต้นร�าเพียงกิจกรรมเดียว	แต่โครงการ	TO	BE	NUMBER	

ONE	 จะสอนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด	 สอนให้วัยรุ่นห่างไกลจากยาเสพติด	 

ภายใต้กิจกรรมต่างๆ	 ให้ความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ส�าคัญส�าหรับเยาวชนให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด	 ทางชมรม

ของเราได้จัดท�าค่ายให้ความรู้แก่น้องๆ	จัดอบรม		ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัย

ของยาเสพตดิให้แก่นกัเรียนเครือข่ายของชมรม	เดนิรณรงค์ในวนัยาเสพตดิ	นอกจาก

ปัญหายาเสพติดแล้ว	 นับว่าประเทศของเราก็ยังเผชิญกับปัญหาการท้องก่อนวัยอัน

ควร	 ชมรมของเราจึงได้จัดอบรมเรื่องเพศ	 เป็นเรื่องที่ต้องพูด	 สอนวิธีคุมก�าเนิดและ

ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์	 เพื่อป้องกันปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร	 จะเห็นได้ว่า

ตลอดการด�าเนินงานของโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	โครงการได้มอบส่ิงต่างๆ	

มากมายให้กบัประเทศชาติ	สร้างคน	สร้างชาติ	ผลติเยาวชนให้เป็นคนเก่งและเป็นคนด	ี 

หนูรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ก้าวเข้ามาท�างาน	 และเรียนรู้งานมาเร่ือยๆ	 จนหนูได้รับเลือก

ให้เป็นรองประธานชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม	 

“นิคมวัฒนา”	 ได้ท�างานและกิจกรรมต่างๆ	 ถวายทูลกระหม่อมฯ	 หนูเห็นพระองค์					

ทรงงานหนัก	 แม้ในช่วงที่คนไทยทั้งประเทศเศร้าหมอง	 เมื่อทราบข่าวการสวรรคต

ของในหลวงรัชกาลที่	9	แม้พระองค์จะเศร้าเพียงใด	แต่ก็ยังทรงงานเหมือนเดิม	ด้วย

พระทยัทีเ่ป็นห่วงวยัรุ่นและเยาวชนไทย	หากหลงผดิก้าวเข้าไปในวงจรของยาเสพตดิ

แล้ว	ก็ยากนักที่จะก้าวออกมาได้

	 	 ส�าหรับหนูแล้ว	 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 

เป็นโครงการหนึ่งที่ประสบความส�าเร็จอย่างมาก	 เพราะสามารถเบนความอยากรู้

อยากลองของวัยรุ่นและเยาวชน	 ให้หันมาสนใจท�ากิจกรรมดีๆ	 ร่วมกัน	 โครงการ	

TO	BE	NUMBER	ONE	 เป็นโครงการที่เข้าใจวัยรุ่นและเยาวชน	 ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่

ครอบครัวมีปัญหา	พ่อแม่หย่าร้างกัน	มีปัญหากับเพื่อนในห้องเรียน	อยากเสพ	อยาก

ลองยาเสพติด	 และอีกหลายๆ	 ปัญหา	 ที่ท�าให้พวกเรามารู้จักกัน	 และช่วยกันแก้ไข

ปัญหาให้ผ่านไปได้	 โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	 เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ 
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ทีเ่ต็มไปด้วยความสขุ	 เสยีงหัวเราะ	 มติรภาพ	พวกเราเตบิโตมาด้วยกนั	 ในวาระครบ	

15	 ปี	TO	BE	NUMBER	ONE	เป็น	15	 ปี	แห่งความส�าเรจ็	ความส�าเรจ็ทีพ่วกเราชาวทบีู 

ร่วมกันท�า	 เปลีย่นปัญหาท่ีแสนขมให้กลับกลายเป็นขนมแสนหวาน	 โครงการ	TO	BE	

NUMBER	 ONE	 ไม่เพียงแต่สร้างคน	 สร้างชาติ	 แต่ยังสร้างเมล็ดพันธุ ์ดีให้แก ่

ประเทศชาต	ิหนเูช่ือว่าเมลด็พืชเหล่านี	้เมือ่เจรญิเตบิโตจะช่วยขับเคลือ่นประเทศชาติ 

อย่างแน่นอน	ขอบคณุโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ทีท่�าให้หนแูละเพือ่นๆ	เป็นหนึง่

โดยไม่พึ่งยาเสพติด

     

  นางสาวจิราภรณ์		บัวปลอด

		รองประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

																			โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม	“นิคมวัฒนา”จังหวัดสตูล

 โครงก�รทูบี

ต้นกล้�ม�กม�ย

ทำ�คุณประโยชน์

ร่วมกันประดิษฐ์

 สนุกเฮฮ�

เปิดใจส�ยกล�ง

เรื่องเรียนต้องมั่น

ยอดกิจกรรม

 ขอบคุณทูบี

สิบห้�ปีผ่�น

มอบสิ่งดีดี

เตรียมก้�วไปสู่

มีดีหล�กหล�ย

เติบโตรู้คิด

จ�กโจทย์ในจิต

ยอดกิจกรรม

นำ�พ�ถูกท�ง

ร้องเล่นเต้นรำ�

ขยันใฝ่ทำ�

คู่ยอดคว�มรู้

วันนี้ช่วยส�น

ย�วน�นยังสู้

ให้ชีวิตหนู

ประตูคว�มฝัน
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ร�งวัลรองชนะเลิศ  ประเภทมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

“15  ปี  TO  BE NUMBER  ONE”

	 	 เมือ่คร้ังทีผ่มเกดิและเตบิโตในสงัคมชนบท	ช่วงชวีติในวยัเดก็ได้ด�าเนนิไป

อย่างเรยีบง่ายตามสภาพสงัคม	และสิง่แวดล้อมรอบตวั	ผมใช้เวลาในช่วงชวีตินีส้นกุไปกบัการเล่น

เป็นส่วนมาก	ผมหาและพยายามสร้างความสขุให้กบัตวัเองร่วมกบัเพือ่นในช่วงระยะ

เวลานั้น	 เพราะความสุขในเวลานั้นคือการได้พบปะเพื่อน	 ได้เล่น	 ได้กินอยู่ร่วมกัน 

ตามประสาชวีติวยัเดก็ชนบท	จนช่วงเวลาในชวีติของผมได้แปรเปลีย่นไป	เนือ่งจากผมได้

เข้ามาเรยีนต่อทีโ่รงเรยีนในตวัเมอืงกาฬสนิธุต์ัง้แต่ชัน้ประถมศึกษา	เมือ่เวลาผ่านไป	สงัคม

ในหมูบ้่านกเ็ริม่เปลีย่นแปลง	ด้วยบ้านผมห่างจากกลุม่เพ่ือนในหมู่บ้าน	ผมจงึไม่ค่อยได้เล่น

กับเพื่อนกลุ่มเดิม	 ชีวิตผมด�าเนินไปเหมือนเดิมในทุกวัน	 จนถึงวันที่ผมจบการศึกษา 

ชัน้ประถมศกึษา	ชัน้ปีที	่6	ผมมคีวามฝันในชวีติ	อยากเข้าเรยีนทีโ่รงเรยีนประจ�าจังหวดักาฬสนิธุ์	

คอื	โรงเรยีนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ์	วนัสอบเข้าเรยีนผมได้เดนิทางไปสอบกบัเพือ่นจนถงึวนั

ประกาศผลการสอบเข้าเรยีนช้ันมธัยมศกึษาปีที	่1	ปรากฏว่าผมสามารถสอบเข้าเรยีน

ตามที่ผมต้องการได้	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมได้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ณ	โรงเรียน

กาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ์	ซึง่สถานทีแ่ห่งนี	้ท�าให้ผมได้รูจ้กักบัค�าว่า	“TO	BE	NUMBER	ONE”	

 คืนมืดหม่นหมองมองแล้วเศร้�

มืดทั้งฟ้�ทั้งดวงจิตคิดเลื่อนลอย

จนได้พบกับสิ่งใหม่ในชีวิต

สร้�งชีวิตสร้�งคว�มเกล้�สร้�งผลง�น

ให้ดีเด่นอย่�งอ�จห�ญมีส�ม�รถ

นำ�คุณค่�ให้มีสุขในชีวี

ดวงใจเร�ช่�งเปลี่ยวเหง�ดูเศร้�สร้อย

ได้แต่ปล่อยผ่�นไปทั่วคืนว�น

นำ�ดวงจิตสร้�งสรรค์สุขสำ�ร�ญ

ร่วมสืบส�นสร้�งคนเก่งสร้�งคนดี

ให้ฉล�ดอย่�งแหลมคมมีศักดิ์ศรี

ด้วยน�มนี้ TO BE NUMBER ONE
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	 	 “...TO	BE	NUMBER	ONE	ฝันของพวกเรา	ที่พร้อมมีใจดวงเดียวกัน	

จะขอเป็นคนเก่งและเป็นคนดี	สิ่งนี้ที่ต้องการนี้คือความฝันคนรุ่นใหม่	จะเก่งและดี

TO	 BE	 NUMBER	ONE”	 เสียงเพลงดังข้ึนตามล�าโพงกระจายเสียงประจ�าอาคาร

ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติในทุกเช้า	 เป็นสัญญาณให้นักเรียนทุกคนมาเข้าแถวเคารพ

ธงชาติ	ผมได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นในทุกวัน	ตั้งแต่ผมย่างเท้าก้าวเข้ามาเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที	่ 1	ณ	 โรงเรียนแห่งนี้	 ผมและกลุ่มเพื่อนเม่ือได้ยินเสียงเพลงนี้ดังขึ้น	 

ต้องพากันลงมาเข้าแถวและร้องเพลงนี้พร้อมคิดท่าประกอบตามเนื้อเพลงและ

เต้นตามจังหวะเพลง	 ในปี	 2556	ตอนนั้นผมก�าลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 

คณุครทูีป่รกึษาได้พบปะกบันกัเรยีนประจ�าช้ัน	คณุครทูีป่รกึษาได้ท�าการเลอืกนกัเรยีน

จ�านวน	 10	 คน	 แล้วเรียกพบในห้องพักครูในช่วงเวลาพักกลางวัน	 พอรับประทาน

อาหารเสร็จ	 ผมและกลุ่มเพื่อนที่คุณครูนัดพบได้ไปพบคุณครูที่ห้องพักครู	 คุณคร ู

ได้พดูกบันกัเรยีนทีไ่ป	รวมถงึผมด้วยว่า	“ครจูะให้พวกเธอเป็นตวัแทนห้องมารับเสดจ็

ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกัญญา	สริวิฒันาพรรณวด	ีทางโรงเรยีนจะแจกเส้ือให้

ด้วย	แต่งานเสรจ็ประมาณ	3	ทุ่ม	พวกเธอจะสะดวกทีจ่ะอยูร่่วมงานไหม”	ตอนนัน้ผม

คดิในใจทีอ่ยากจะมาแค่ผมอยากได้เสือ้ทีท่างโรงเรยีนจะแจก	เมือ่คณุครพูดูกบัเพือ่น

รวมถงึผมเสรจ็	ผมได้ตอบตกลงกบัคณุครทูีป่รกึษาว่าจะเข้าร่วม	ตั้งแต่วันนั้นมาทาง

โรงเรียนได้จัดให้มีรุ ่นพี่มาสอนร้องเพลงและท่าประกอบเกี่ยวกับเพลง	 TO	 BE	

NUMBER	ONE	ให้กบัรุ่นน้องบริเวณหน้าเสาธงในช่วงเช้าของทกุวนั	ผมตัง้ใจซ้อมร้อง

เพลงและท่าทีรุ่่นพีส่อนจนคล่องแคล่ว	พอถงึวนัทีผ่มจะได้รบัเสดจ็ทลูกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	ในวันที่	23	ธันวาคม	2556	คุณครูที่ปรึกษา

ได้น�าเสื้อมาแจกให้กับนักเรียน	ในวันนั้นเพื่อนและผมได้รับเสื้อที่ทางโรงเรียนแจกให้	

โดยเป็นเสือ้ยดืคอกลมสแีดง	มมุบนด้านซ้ายมตีวัเลขหนึง่อารบกิสแีดง	ด้านล่างมคี�าว่า	

TO	BE	NUMBER	ONE	KALASIN	ผมได้เปลีย่นใส่เสือ้ทีท่างโรงเรยีนแจกให้ตัง้แต่บ่าย

โมง	จนถงึเวลา	คณุครูท่ีปรึกษาได้พาไปท่ีทางโรงเรยีนจดัให้นัง่	ซึง่เป็นบรเิวณฟตุบาท 

ริมทางถนนเส้นภายในโรงเรียน	 ในช่วงนั้นได้มีนักเรียนช้ันอื่นท่ีสวมใส่เสื้อสีแดง

เช่นกันมานั่งรอประจ�าท่ี	 เมื่อผมและเพ่ือนได้ที่นั่งพวกเราได้พากันนั่งลงกับพื้น	 

เมื่อทูลกระหม ่อมฯเสด็จถึงโรงเรียนกาฬสินธุ ์พิทยาสรรพ ์ 	 ขณะนั้นผมมี 
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ความรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก	 ด้วยเป็นการรับเสด็จครั้งแรกในชีวิต	 ทุกสถานที ่

ที่ทูลกระหม่อมเสด็จผ่าน	 ทุกคนต่างส่งเสียงเป็นเสียงเดียวกันคือ	 “ทรงพระเจริญ”	

ดงักกึก้องไปท่ัวท้ังบริเวณโรงเรียนตลอดเส้นทางทีท่ลูกระหม่อมเสด็จ	 จากวันนัน้ผมได้

มีโอกาสรู้จักกับค�าว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	มากยิ่งขึ้น	จากรุ่นพี่ในชมรม	TO	BE	

NUMBER	ONE	ทีชั่กชวนให้ผมและเพือ่นร่วมเป็นคณะกรรมการชมรมฯ	 ในขณะนัน้

ค�าว่า	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ได้แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและจิตใจของผมตั้งแต่นั้น

เป็นต้นมา

	 	 ผมได้ทราบ	ได้เรียนรู้	ได้ท�ากจิกรรมต่างๆ	ร่วมกบัรุน่พีค่ณะกรรมการ

ชมรม	ท�าให้ผมทราบ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ไม่ใช่เพียงแค่หานักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ที่ใช้สารเสพติดเท่านั้น	แต่	TO	BE	NUMBER	ONE	ได้สร้างพื้นที่	พร้อมทั้งให้โอกาส

นกัเรียนในโรงเรียนได้แสดงออกอย่างถูกต้อง	ถกูท่ี	ถกูใจตามความสามารถ	สร้างความ

กล้าแสดงออก	 สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจให้มีภูมิต้านทานท่ีดี	 ทุกคนสามารถ 

เป็นนมัเบอร์วนัด้วยตนเองตามความแตกต่างโดยไม่พึง่สารเสพตดิได้	ตามค�าขวญัของ

โครงการฯ	ทีว่่า	“เป็นหนึง่โดยไม่พึง่ย�เสพตดิ”	ไม่ว่าจะเป็นการเต้น	Cover	dance	

การเล่นกฬีา	การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ฯลฯ	ผมได้ร่วมท�างานเป็นคณะกรรมการ

ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 กับรุ่นพี่	 ท�าให้ผมเห็นและสัมผัสได้ถึงความผูกพัน 

ในการท�างาน	 เป็นความอบอุ ่นท่ีต้องใช้ใจสัมผัสด้วยตัวเองจึงจะรับรู ้	 ในปี 

2558	ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์	ได้ส่งประกวด

ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ประเภทสถานศกึษา	ระดบัดเีด่น	ซึง่ส่งเข้าประกวดเป็น

ปีแรกของทัง้รุน่พีแ่ละผม	หลงัจากไม่ได้ส่งประกวดมาเป็นเวลาหลายปี	ชมรม	TO	BE	

NUMBER	ONE	ของพวกเราได้รับคัดเลอืกให้เป็นตวัแทนจงัหวดักาฬสนิธุเ์ข้าประกวด

ในระดบัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ในขณะนัน้ผมได้รบัหน้าทีใ่ห้กด	power	point	ใน

การน�าเสนองาน	จนถงึเวลาประกาศผล	พวกเราได้นัง่รอฟังผลจนเมือ่สิน้เสยีงประกาศ	

“ประเภทสถานศึกษา	ระดับดีเด่น	ได้แก่	โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์”	ในตอนนั้น

ผมและรุน่พีไ่ด้ส่งเสยีงดังขึน้	ด้วยความดใีจอย่างสดุเสยีง	นบัว่าความพยายามของพวก

เราประสบผลส�าเร็จ	 ต่อมาพวกเราได้ร่วมกันเตรียมงานประเมินในระดับพื้นที่	 และ 
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เข้าร่วมประกวดรอบชงิชนะเลศิระดับประเทศ	 	ณ	อมิแพค	 	 อารนีา	 	 เมอืงทองธาน	ี						

เมื่อถึงวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ	 พวกเรามาถึงยังสถานที่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของ 

การจัดงาน	นบัว่าเป็นครัง้แรกในการเข้าประกวด	พวกเราตืน่เต้นเป็นธรรมดาตามสิง่

ท่ีเห็นภายหน้า	 พวกเราได้น�าสิ่งของ	 อุปกรณ์เก็บไว้ยังจุดที่โครงการได้ก�าหนดไว้ให้	 

ผมรู้สึกต่ืนเต้น	 เห็นความยิ่งใหญ่	 ความพร้อม	 ความทุ่มเทในทุกชมรมฯ	 เห็นความ 

มนี�้าใจที่มอบให้แก่กันในครอบครัวที่มีชื่อว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	พวกเราได้ร่วม

จดัแสดงการน�าเสนอผลงานอย่างเตม็ทีส่ดุความสามารถ	 ซึง่ในงานวนัสดุท้าย	 ผมได้

มีโอกาสรับเสด็จทูลกระหม่อมฯ	 อีกครั้ง	 นับว่าเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตที่เกิดมา	 

พอถึงช่วงประกาศผลช่วงแห่งการลุ้นระทึก	ทุกคนในท่ีนั้นต่างมาด้วยความหวังและ

อยากกลับไปด้วยความส�าเร็จเหมือนกันทั้งสิ้น	 เมื่อถึงการประกาศผลประเภทสถาน

ศึกษา	 ระดับดีเด่น	 พวกเราต่างตื่นเต้น	 จับมืออย่างแนบแน่น	 ผ่านการประกาศผล 

ไปแล้ว	2	รางวัล	ยังไม่มีชื่อโรงเรียนของพวกเรา	ในเวลานั้นทุกคนต่างถอดใจพร้อมที่

จะเดินหันหลังกลับแล้วมาสู้ใหม่ในปีหน้า	แต่ไม่นานเสียงประกาศขึ้นว่า	“รางวัลรอง

ชนะเลศิอนัดบั	2	ประเภทสถานศกึษา	ได้แก่	โรงเรยีนกาฬสินธุพ์ทิยาสรรพ์”	พวกเราต่าง

ดีใจเป็นอย่างมาก	บนใบหน้าของทุกคนปนไปด้วยรอยยิ้ม	และน�้าตาแห่งความภูมิใจ	

นับว่าความเพียรพยายามและความทุ่มเทประสบผลส�าเร็จ	 อีกครั้ง	 ถือเป็นแรงพลัง 

ในการด�าเนินงานของชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของพวกเราที่จะสานต่อ 

พระปณิธานโครงการฯ	สร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่ง	คนด	ีแต่เหนอืสิง่อืน่ใดสิง่ทีผ่มเห็น

มากกว่าการประกวดคอืทกุคนต่างร่วมกนัท�าเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม	สร้างเยาวชน

ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป

	 	 จากที่ผมได้ร่วมเป็นคณะกรรมการด�าเนินงานของชมรมฯ	 ผมได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นรองประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในปีการศึกษา	2558	-	

2559	และในปีการศึกษา	2559	-	ปัจจุบัน	ผมได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน

ชมรมฯ	ค�าว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	มอบประสบการณ์	มอบโอกาส	มอบมิตรภาพ	

เพียงแค่ระยะเวลา	4	-	5	ปีที่ผ่านมา	ท�าให้ผมได้สัมผัสถึงความอบอุ่น	ความรัก	ความ

ห่วงใย	ความเป็นพี่เป็นน้องของครอบครัว	TO	BE	NUMBER	ONE	จากเด็กบ้านนอก
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คนหนึ่งที่โหยหาความสุขด้วยการเล่นกับเพื่อนไปวันๆ	อย่างไร้จุดหมาย	จนได้พบกับ 

ค�าว่า	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้ชวีติของผมเปลีย่นไป	กลายเป็นคนทีก่ล้าแสดงออก		

มีโอกาสได้น�าเสนอผลงานชมรมฯ	 ในการประกวดเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็น 

ต้นแบบระดับเงินปีที่	2	มีความคิดสร้างสรรค์	ท�าประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยความเต็มใจ

และภาคภูมิใจ	 ซ่ึงตลอดระยะเวลา	 15	 ปี	 ของโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	

ได้สร้างโอกาสให้เยาวชนท่ัวทุกท่ีบนผืนแผ่นดินไทยนับแสนนับล้านคน	 มีพื้นที่ใน 

การแสดงออกอย่างถูกต้อง	 ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	 

ผมในฐานะเยาวชนคนไทยจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม	ถึงแม้จะเป็น

ส่วนเล็กๆ	 บนผืนดิน	 แต่จะขอเป็นผืนดินที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์ต่อ 

พื้นโลก	 ที่จะทุ่มเทด้วยแรงกาย	 สร้างเสริมด้วยดวงใจ	 มุ่งม่ันด้วยแรงศรัทธา	 และ 

สานต่อด้วยค�าว่า	“สายเลือด	TO	BE	NUMBER	ONE”

 

								นายพชรพล		พันธ์ประสิทธิ์

				 							ประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

										โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์		จังหวัดกาฬสินธุ์

 15 ปี TO BE NUMBER ONE

ไม	่น�าสิ่งเสพติดเข้าชีวี

พึ่ง	พาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

พ�	เยาวชนเก่งและดีร่วมใจกัน

ย�	วิเศษคือก�าลังร่วมใจแก้

เสพ	ชีวิตอย่างมีสุขทั่วเขตคราม

ติด	ความกล้าสามารถอย่างอาจหาญ

ด้วยส�านึกพระมหากรุณา

ร่วมสร้างสรรค์เยาวชนทั่วทุกที่

เราน้องพี่	TO	BE	NUMBER	ONE

น�าดวงจิตให้เข้มแข็งไม่หวั่นไหว

ช่วยรังสรรค์วันใหม่ให้สวยงาม

ไม่ยอมแพ้ต่ออบายสิ่งต้องห้าม

ให้ลือนามว่าเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา

พระปณิธานทูลกระหม่อมฯ	อันล�้าค่า

ที่พึ่งพาเยาวชนคนไทยเอย
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ร�งวัลชมเชย  ประเภทมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE

	 	 โครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	TO	BE	NUMBER	ONE 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 พระองค์ทรงเห็นว่า	

ปัญหายาเสพตดินัน้เป็นปัญหาสงัคมท่ีแพร่ระบาดและมีความรนุแรงมากขึน้	พระองค์

ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย	 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่ม

ขนาดใหญ่ซึ่งมีจ�านวนมาก	 คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูงและ

เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเรา	 จึงให้ความส�าคัญกับคนกลุ่มนี ้

มาก	เพราะว่าเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ		พูดง่ายๆ	ก็คือ	อยากรู้	อยากลอง	

ซึ่งอาจจะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี	 พระองค์ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	

เพือ่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศ	โดยมีกลวธิสีร้างกระแส

การแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

ทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน	 กระตุ้นและปลุกจิตส�านึกปวงชนในชาติให้มีความรู	้

ความเข้าใจและตระหนักว่าการท่ีจะเอาชนะปัญหายาเสพติดนั้น	 ไม่ใช่การลงมือท�า

และแก้ไขของใครคนใดคนหนึง่	แต่เป็นหน้าทีข่องคนทกุคน	ตวัดฉินักเ็ป็นสมาชิกของ

โครงการนี้

	 	 การเร่ิมเป็นสมาชกิโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ของดิฉัน	เริม่จาก

การสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ	 ของโรงเรียนตอนม.4	 ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าโครงการ 

นีค้อือะไรและเป็นอย่างไร	ไม่เข้าใจเกีย่วกบัโครงการนีเ้ลย	พอได้เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมส่งเสรมิการแสดงความสามารถของเรา	 ให้กล้าคดิ	 กล้าท�า	 กล้า

แสดงออก	 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมต่างๆ	 ท�าให้เรารู้จักตัวของเรา
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เองมากขึ้น	 เข้าใจตนเองและผู้อื่น	 นอกจากนี้ยังมีการใช้สื่อ	 ดนตรี	 กีฬา	 เพื่อเข้าถึง

กลุ่มบุคคล	 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะต่างๆ	 ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดที่ต้องเริ่มจากตัวเราเอง	 ครอบครัว	 เพื่อนๆ	 ในโรงเรียนและชุมชน	

ซึ่งการท�างานนั้น	เราจะไม่สามารถท�าเองโดยล�าพังได้	พวกเราต้องท�างานกันเป็นทีม	 

ตอนนีด้ฉินัได้เป็นแกนน�าชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรยีน	 โรงเรยีนของเรา	

นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 	 100	%	 เราจะอยู่กัน

เหมอืนครอบครวั	ชมรมฯ	เปรียบเสมือนบ้านหลังที่	2	ของพวกเรา	ยามทุกข์เราก็ทุกข์ 

ด้วยกัน	ยามสุขเราก็จะสุขด้วยกัน	 เหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกัน	 เจอปัญหาพวกเราก็จะสู้

ต่ออปุสรรคในการท�างานและฝ่าฟันมนัไปด้วยกนัโดยไม่ทิง้กันระหว่างทางที่ร่วมเดิน

ข้างๆ	กันมา	เพราะ	“เพื่อนช่วยเพ่ือน”	บางครั้งในการท�ากิจกรรมต่างๆ	กม็ท้ีอบ้าง	

เหนื่อยบ้าง	แต่พวกเราไม่เคยยอมแพ้และสู้ต่อไป

	 	 การที่ได้เข้ามาเป็นเด็กกิจกรรมอย่างเต็มตัวหรือเต็มรูปแบบ	 ท�าให้

พวกเรามีปัญหาการแบ่งเวลา	 ไม่ว่าจะเป็นเวลาเรียนหนังสือ	 ท�าการบ้าน	 ท�างาน

บ้านและเวลาให้ครอบครัว	 เราจึงต้องจัดสรรปันส่วนเวลาให้ดี	 ตอนแรกๆ	 ก็ไม่ค่อย

ลงตัวเท่าไหร่	 แต่ตอนนี้พวกเราก็สามารถท�าได้และท�าได้ดีเลยทีเดียว	 ท�ากิจกรรม 

แต่ไม่ละทิ้งการเรียน	 เพราะหน้าท่ีของเราคือหาความรู้ใส่ตน	 เพื่อน�าความรู้และ 

ความสามารถไปประกอบอาชพีในอนาคต			ตามสโลแกน	“เก่งและดี				TO				BE			NU	MBER			ONE	” 

หลายๆ	 ครั้ง	 ก็มักจะเจอค�าถามว่า	 ท�าไปท�าไม	 ท�าไปได้อะไร	 ท�าไปเพื่ออะไร	 

บ่อยครัง้ทีใ่ครหลายๆ	คน	มกัจะไม่เข้าใจตวัตนของเรา	แต่จะมีพวกของเราเองทีเ่ข้าใจกนั

และกัน	ค�าตอบมันอยู่ในนี้	ในหัวใจของพวกเรา	ซึ่งเราไม่สามารถอธิบายออกมาเป็น

ค�าพูดทั้งหมดได	้ ความรู้สึกเหมือนครอบ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ของเรานั้นเป็น

ครอบครัวที่ใหญ่มาก	 เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งที่พักทางใจ	 ไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรมา	 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอะไรก็แล้วแต่	 เราจะมีห้องอุ่นใจไว้รับฟังปัญหาของนักเรียนใน

โรงเรียน	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตาม	 เรายินดีรับฟังและแก้ไข	 นับเป็นการสร้าง

สัมพันธไมตรีต่อกัน	 เพราะเราเชื่อว่าการที่เราได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับผู้อื่นได้	 

เราก็จะมีความสุขและภาคภูมิใจ	 ถึงแม้บางปัญหาเรานั้นไม่สามารถแก้ไขได้ 
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อย่างน้อยเรากช่็วยรบัฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกนั	นอกจากนีช้มรมฯ 

โรงเรียนของเราได้มีการขยายเครือข่ายสู่กลุ่มเด็กๆ	ต่างโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง

ต่างๆ	 ในบริเวณรอบๆ	 ซึ่งได้รับการตอบสนองและการตอบรับดีมาก	 และได้รับการ

สนบัสนนุจากผูใ้หญ่ใจดมีาตลอด	เพราะสมาชกิของเราเชือ่ว่าการท�าดถีงึจะเหนือ่ยแต่

มนักคุ้็ม	และการได้เหน็รอยยิม้ของคนอืน่ก็เป็นความสขุ	อกีสิง่หนึง่ทีพ่วกเราภมิูใจคอื	

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากประเทศของเรา

	 	 ดฉินัเป็นรองประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ของโรงเรยีน	ปี

นีก้เ็ข้าสูปี่ที	่3	แล้ว	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ที่อยู่ในโครงการนี้	มันได้พิสูจน์อะไรๆ	 

ในตัวของดิฉันหลายๆ	 อย่าง	 จากสิ่งที่เคยคิดว่าเราท�าไม่ได้แน่ๆ	 เรากลับท�ามันได	้

เพยีงแค่เรามคีวามตัง้ใจและพยายามฝึกฝนตนเอง	จนท�าส่ิงทีเ่ราคิดว่าเราท�าไม่ได้	มัน

สามารถท�าได้เพยีงแค่เราเชือ่มัน่ว่าเราท�าได้	และพฒันาคนทีไ่ม่กล้าแสดงออก	ให้กล้า

แสดงออก	กล้าคิด	กล้าท�า	กล้าพูด	แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเองออกมา

ได้อย่างเตม็ที	่มคีวามมัน่ใจในตนเอง	เช่ือมัน่ในตนเอง	เปลีย่นทศันคตใิห้มองโลกในแง่

ดยีิง่ขึน้	เปลีย่นความคดิจากทีเ่ราเอาความคดิของตนเองเป็นหลกัให้ยอมรบัความคดิ

เหน็ของคนอืน่ท่ีแตกต่างกนัออกไป	ซึง่โครงการนีไ้ม่ได้พฒันาแค่ตัวเราอย่างเดยีว	แต่

พฒันาสมาชิกทกุๆ	คน	ให้เป็นตวัของตวัเอง	ให้มคีณุสมบตัใินตวัเองทีด่	ี	บคุลกิภาพดี

และเป็นบคุคลทีม่คีณุภาพ	ท�าให้รู้จกัการท�างานเป็นทมี	การท�างานร่วมกนั	การรบัฟัง

ความคิดเห็นของคนอื่น	การเอาใจเขามาใส่ใจเรา	ปรับแนวคิด	เปลี่ยนมุมมอง	พัฒนา	

EQ	รูจ้กัการใช้เวลาว่างท�ากจิกรรมต่างๆ	ให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองและผู้อืน่	ทีส่�าคัญ

กคื็อ	ไม่ยุง่เกีย่วกบัสารเสพตดิ	กจิกรรมเหล่านีส้ามารถท�าให้สมาชิกของเราไม่ยุง่เก่ียว

กับยาเสพติดได้จริงๆ	 เราจึงจะร่วมเป็นหนึ่งในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหา

สู่การพัฒนาต่อไป	นอกจากนี้	 ยังส่งผลให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จในการด�าเนิน

งาน		มผีลงานทีน่่าภมูใิจทัง้ผลงานของนกัเรยีน	โรงเรยีน	เป็นผลงานในระดบัเขตพืน้ที่

การศึกษา	ระดับจังหวัด	ระดับภาคและระดับประเทศ	ในหลายๆ	ปีที่ผ่านมา	ได้ผ่าน 

เข้ารอบการแข่งขันชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ในระดับประเทศอีกด้วย	ซึ่งถือว่า

ชมรมฯ	ของเราประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง	ต้องขอบคุณโครงการดีๆ	แบบนี้	
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ที่มีกิจกรรมดีๆ	ให้แก่เด็กและเยาวชน	บ่อยครั้งที่เราไม่รู้ว่าเราคือใคร	แต่การที่เราได้

มาอยู่ในที่แห่งนี้หรือในโครงการ	ท�าให้เราได้รู้จักตัวเองว่าเราคือใคร	และเป็นที่ที่เรา

มีตัวตนและเป็นตัวของเราเองที่สุด	โดยไม่ต้องฝืนหรือแกล้งท�า

	 	 ในช่วงปิดเทอมทีผ่่านมา	ดฉินัได้มโีอกาสไปเข้าค่าย	 TO	BE	NUMBER	

ONE	CAMP	สูค่วามเป็นหนึง่	รุน่ที	่18	น่าประทับใจมากๆ	ช่วงวันที่	26	-	31	มีนาคม	

2560	 ที่ผ่านมา	 ใครจะไปคิดว่าเด็กต่างจังหวัดแบบเราจะได้รับโอกาสแบบนี้ด้วย	 

เราได้เพื่อนใหม่	 390	 คน	 ที่มาจากทุกๆ	 จังหวัดในประเทศไทย	 ถือว่าเป็นการรวม

ตัวที่ยากมากและยิ่งใหญ่	 ใครท�าไม่ได้แต่	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของเราท�าได้	

บรรยากาศในค่ายสนกุสนาน	พีเ่ลีย้งค่ายกน่็ารัก	เพือ่นๆ	ทกุคนกน่็ารกั	รวมทัง้วทิยากร

มาให้ความรูต่้างๆ	มากมาย	 สามารถน�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนัได้	 รูส้กึประทบัใจ

และดีใจที่ได้รับโอกาสมาเข้าค่ายในครั้งนี้	 มีความสุขมากๆ	 ตลอดเวลาท่ีได้อยู่ใน

ค่าย	จ�านวน	6	วัน	อยากให้มีค่ายดีๆ	แบบนี้ไปเรื่อยๆ	กิจกรรมสนุกสนาน	น่าสนใจ	 

พวกเราทุกคนได้ท�ากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุข	 พอรู้ตัวอีกทีว่าถึงวันที่พวกเรา

จะแยกย้ายกัน	 ต่างพากันเศร้าไม่อยากแยกจากกัน	 อาจจะเป็นเพราะตลอดเวลาที่

อยู่ในค่ายเราต่างเจออะไรมากมาย	ร่วมทุกข์ร่วมสุข	 เหนื่อยแต่ว่าสนุกมากๆ	ใครจะ

ไปคิดว่าแค่	6	วัน	จะท�าให้พวกเราชาว	TO	BE	NUMBER	ONE	ผูกพันได้มากขนาดนี้	 

ถึงจะต่างคนต่างถิ่น	แต่เราคือครอบครัวเดียวกัน	“ครอบครัวทูบี”	ตลอดเวลาที่อยู่

ค่ายท�าให้รู้ว่าเราต้องเจอคนอีกมากมายหลายรูปแบบ	 เราต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	

เพ่ือเป็นเกราะป้องกันเราจากปัญหาต่างๆ	และท�าให้รูว่้าเราไม่สามารถอยูค่นเดยีวบน

โลกใบนีไ้ด้โดยทีไ่ม่มสีงัคม	นอกจากนี	้ได้มโีอกาสแสดงโชว์หน้าพระพกัตร์พระองค์ท่าน		 

และรับเกียรติบัตรกับพระหัตถ์	 	 ซึ่งน้อยคนมากๆ	 ที่จะได้มีโอกาสได้ท�าอะไรแบบนี้		 

น่าตืน่เต้นมากๆ	และรูส้กึภมูใิจทีส่ดุ	ทีค่รัง้หน่ึงในชวีติได้มโีอกาสเข้าใกล้ทลูกระหม่อม

หญงิอบุลรตันราชกญัญา		สริวิฒันาพรรณวด	ี	พระองค์ท่านทรงเป็นกนัเอง		พวกเราทกุ

คนรกัองค์ประธานโครงการฯ	ถดัจากน้ีไม่นานนักก็ได้มโีอกาสไปรบัเสดจ็พระองค์ท่านอีก

ครัง้	รูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิง่		ครัง้นีพ้ระองค์ทรงพดูคยุด้วยเลก็น้อย		ดฉินัตืน่เต้นและดใีจ

ไม่ว่าจะเจอพระองค์ท่านกีค่รัง้กย็งัรู้สกึประทับใจเสมอ		ขอพระองค์ทรงพระสเลนเดอร์
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	 	 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการ	 TO	BE	NUMBER	ONE	ถือว่า

เป็นโครงการที่มั่นคงและเป็นโครงการที่ดีมากๆ	 โครงการหนึ่ง	 ในปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่	 15	 

แล้ว	 ส�าหรับโครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ

นี้	 ขอบคุณโครงการดีๆ	 ท่ีท�าให้วัยรุ่นแบบเรามีทางเลือกที่ดีๆ	 ให้กับชีวิตตนเอง	 

พวกเราสามารถ	 “เป็นหนึง่โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ”	 ได้ในความหมาย	 คือ	 การเป็นหนึง่

ทุกคนเป็นได้	 เพราะทุกคนต่างมีดีอยู ่ในตัวเอง	 หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ	

สนใจและมีความถนัด	 สามารถฝึกฝนและท�าจนเป็นผลส�าเร็จได้	 ท�าแล้วมีความสุข	 

มคีวามเชือ่มัน่และมคีวามภาคภมูใิจ	 ตามพระราชปณธิานของทลูกระหม่อมหญงิอบุล

รตันราชกญัญา	สริิวฒันาพรรณวด	ีเราจะร่วมเป็นหนึง่โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ	ช่วยป้องกนั 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป

       		นางสาวพิมพ์ชนก		ตาละอุประ

			 		รองประธานชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE

									 					โรงเรียนอินทร์บุรี		จังหวัดสิงห์บุรี





เรียงคว�ม  “15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE”   

ในว�ระครบรอบ  15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE

ประเภทอ�ชีวและอุดมศึกษ�
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ร�งวัลชนะเลิศ  ประเภทอ�ชีวศึกษ�และอุดมศึกษ�

“15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE”

   สิบห้�ปีทูบีนัมเบอร์วัน    เพียรมุ่งมั่นธำ�รงไทยให้ก้�วหน้�

  เป็น  “หน่ึง”  ด้วยวิถีท่ีพัฒน�    เย�วชนไทยห่�งไกลย�เสพตดิเอย

  “...โครงก�รทูบนัีมเบอร์วันมคีว�มก้�วหน้�ม�ก สิง่ทีท่ำ�นัน้พระบ�ท

สมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัทรงปลืม้ม�ก  ทรงมรีบัสัง่เมือ่ปล�ยปี เมือ่ครัง้เข้�เฝ้�ฯ ว่�ทรง

ปลืม้ม�ก เพร�ะมหีล�ยฝ่�ยหล�ยคนจ�กหล�ยวงก�รเข้�ม�ช่วยกนั เพร�ะเหน็เป็น 

สิง่ท่ีด ีสิง่ท่ีพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัรับส่ัง จะต้ังใจทำ�โครงก�รทบีูนัมเบอร์วนั

ไปเรื่อยๆ และจะพย�ย�มทำ�ให้ดีที่สุด พย�ย�มให้มีสม�ชิกเพิ่มขึ้น”

	 	 ความตอนหนึง่จากพระด�ารสัของทลูกระหม่อมหญิงอบุลรตันราชกญัญา		

สริิวฒันาพรรรณวด	ี ในโอกาสเปิดตวันติยสาร	TO	 	 BE	NUMBER	ONE	 	 เม่ือวันท่ี		

25	 	 มกราคม	 	 2549	 	 สะท้อนถึงพระปณิธานอันมุ่งม่ันแท้จริงที่ทรงผลักดันและ 

ขบัเคลือ่นโครงการ	 	 TO	BE	NUMBER	ONE	 ให้เป็นเสาหลกัค�า้ชแูละผดงุสงัคมไทย

ให้แข็งแกร่งยั่งยืนยงยาวนานถึง	 	 15	 	 ปี	 	 โดยมีพันธกิจส�าคัญ	 	 คือ	 	 มุ่งบริบาล		 

“ต้นกล้าแห่งแผ่นดิน”	 	 ให้เจริญงอกงาม	 	 อุดมด้วยพลังแห่งปัญญาเพ่ืออภิวัฒน ์

บ้านเมืองให้เรืองรุ่งโรจน์	โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		จึงเป็นเสมือนแสงทอง

ผ่องอ�าไพชี้ทางสว่างไสวสู่มรรคาแห่งการสร้างทรัพยากรบุคคลทรงคุณค่า		เพื่อเป็น

ก�าลังส�าคัญในการพัฒนาชาติให้ก้าวไกลและสืบเกียรติภูมิแห่งความเป็น	“ไทย”		ให้

เกริกไกรแผ่ไพศาลสู่สังคมโลกอย่างสมศักดิ์ศรี
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   TO  BE  NUMBER  ONE  ของขวญัลำ�้ค่�จ�กทูลกระหม่อมฯ ผูเ้ป็น 

“ปร�ชญ์”  แห่งก�รพัฒน�เย�วชนไทย		ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		

สิริวัฒนาพรรณวดี	 	 ทรงมีพระวิสัยทัศน์เฉียบคมและกว้างไกล	 	 ทรงตระหนักถึง 

ความส�าคญัของ	“เดก็และเยาวชนไทย”		ผู้เป็นก�าลงัส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

ให้เจรญิก้าวหน้าในอนาคตทีก่�าลงัเตบิโตท่ามกลางสภาพสงัคมขมขืน่	 เพราะพษิภยัจาก

ปัญหายาเสพติดทีค่กุคามประเทศชาตอิย่างหนกัและทวคีวามร้ายแรงมากขึน้ทกุขณะ	เยาวชน

จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการตกเป็น		“เหยื่อ”		เพราะขาดวุฒิภาวะ		ด้วยพระเมตตาที่

ทรงห่วงใยพสกนิกร		พระองค์จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		และ

ทรงมพีระปณิธานมุง่มัน่ในการวางรากฐานและด�าเนนิงานรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพตดิอย่างต่อเนือ่ง	มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ	คอื	“ก�าจดัยาเสพตดิให้หมด

สิน้จากสงัคมไทย”	ดงัพระด�ารัสในวโรกาสแถลงข่าวเปิดโครงการ		“TO		BE		NUMBER		

ONE”	 เมื่อวันที่	 	 15	 	 กรกฎาคม	 	 2545	 	ณ	 ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข		 

ความตอนหนึง่ว่า		“กจิกรรมในโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  จะเบนความสนใจ

จากการหาความสขุชัว่ครัง้ช่ัวคราวจากยาเสพตดิ...”  พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้

โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE  ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้พ้นจากภัยของ

ยาเสพตดิอย่างแท้จริง		จงึทรงทุ่มเทก�าลงัพระวรกายและก�าลงัพระสตปัิญญาทีเ่ป่ียม

ด้วยพระวิริยะมุ่งมั่นขยายผลโครงการ	 	 TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	ONE  อย่างจริงจัง		 

เป็นรูปธรรม	 	 โดยเสด็จไปประทานค�าแนะน�าเพื่อก่อตั้งและด�าเนินโครงการทุก

ภูมิภาคทั่วประเทศไทย		ทรงสนพระทัยส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของเด็ก

และเยาวชนเสมอมา	ดงัภาพชนิตาตรงึใจพสกนกิรไทยทัง้แผ่นดินทีป่ระจกัษ์ถงึความ

ส�าเร็จของโครงการ	TO		BE		NUMBER		ONE		มาตลอด		15		ปี		คือ		เครือข่าย

การด�าเนินงานท่ีเติบโตอย่างแข็งแกร่งและแพร่หลายอย่างกว้างขวาง	 สามารถชี้น�า

ทางให้เยาวชนไทยตระหนักรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด	 พร้อมกับสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องดี

งาม		ด�าเนินรอยตามองค์ประธานโครงการฯด้วย	“การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”		

อันเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตให้สงบสุขและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 

เพ่ือเป็นเกราะก�าลังภัยร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการ	TO	 BE	NUMBER	ONE		 

จึงเป็นของขวัญพระราชทานอันล�้าค่าจากพระเมตตาของ 
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 	 ผู้เป็นปราชญ์ที่ทรงมี

คุณูปการมากล้นพ้นคณนาต่อการสร้างวิถีแห่งการพัฒนาเยาวชนไทย	 	 เจียระไนให้

เป็นเพชรแห่งปัญญาชนทีเ่ป่ียมล้นด้วยศักยภาพรอบด้านเพื่อเป็นฟันเฟืองส�าคัญใน

การขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

	 	 	TO		BE		NUMBER		ONE		พลังแห่งความมุ่งมั่น		สร้างสรรค์สิ่งดีงาม

สู่สังคมไทย		โครงการ			TO		BE		NUMBER		ONE  ก่อตั้งเมื่อวันที่		15		กรกฎาคม		

2545	 	 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		 

สิริวัฒนาพรรณวดี		ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการฯ		มีกรมสุขภาพจิต		กระทรวง

สาธารณสุขรับมอบหมายท�าหน้าท่ีเลขานุการโครงการฯ	 เพ่ือเป็นแกนกลางในการ

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน		ตลอดจน

มีหน่วยงานหลักครอบคลุมทั้งกระทรวงมหาดไทย	 	 กระทรวงแรงงาน	 	 กระทรวง

ศกึษาธกิาร		กระทรวงยตุธิรรม		กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์		

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรุงเทพมหานคร

ที่หลอมรวมความร่วมมือเป็นพลังขับเคลื่อนการด�าเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค�าขวัญ		“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”		

คือ		ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความพอใจของตนให้เป็นเลิศ		

เพียบพร้อมทั้งคุณสมบัติและคุณธรรม		โครงการ			TO		BE		NUMBER		ONE		มี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม

เยาวชนไม่ให้ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ		มุง่พฒันาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคน

รุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง		สนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรม

สร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม	 	 ตลอดจนสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มี

ปัญหายาเสพติดโดยให้มีโอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม	 	 รวมทั้งเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประชาชนและเยาวชนท่ัวไป		

เป้าหมายหลักของโครงการ		คือ		เยาวชนอายุระหว่าง		6	-	24		ปี		และเป้าหมายรอง		

คอื			ประชาชนท่ัวไป		โดยมหีลักการด�าเนนิงานส�าคญั		คอื		มุ่งพฒันาโดย		“ยดึวัยรุน่

และเยาวชนเป็นศูนย์กลาง”	 	บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ	 	พัฒนาการ	 	ความ
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ต้องการ		ความสนใจและพฤตกิรรมเฉพาะของวัยรุน่		อันเป็นรากฐานของการด�าเนนิงาน

ตามหลักยุทธศาสตร์ส�าคัญ	 	3	 	ประการ	 	คือ	 	การรณรงค์ปลุกจิตส�านึกและสร้าง

กระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ทางจติใจให้แก่เยาวชน		พร้อมท้ังสร้างและพัฒนาเครอืข่ายเพือ่การป้องกนัและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

	 	 กรอบยุทธศาสตร์ข้างต้น	 เป็นเสมือนเข็มทิศในการด�าเนินภารกิจ

โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ตลอดระยะเวลา		15		ปี		ทีด่�าเนนิงานโดยยดึหลกั		

“บรูณาการ”		ผสมผสานความร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ	ในสงัคมทัง้ระดบัประเทศและ

ระดับพื้นที่		มีการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมประจักษ์ชัด		ดังนี้

	 	 ประการแรก	“การรณรงค์ปลกุจติส�านกึและสร้างกระแสนยิมทีเ่อ้ือต่อ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”		สะท้อนผ่านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

ผ่านสือ่และกจิกรรมนานปัการ		ทัง้การผลติและเผยแพร่รายการ			TO		BE		NUMBER		

ONE		VARIETY		การจดันทิรรศการ		และการสร้างสญัลกัษณ์ของโครงการ		อาท	ิ	เขม็		

เพลง		สายรัดข้อมือ		และนิตยสาร		TO		BE		NUMBER		ONE		ฯลฯ		การเสด็จเยี่ยม

ตดิตามผลการด�าเนนิงาน		เสดจ็เปิดชมรมและศนูย์เพือ่นใจ		TO		BE		NUMBER		ONE		

ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตภูมิภาค		ตลอดจนจัดตั้งชมรม	TO		BE		NUMBER		

ONE		ในสถานศกึษาและชมุชนทัว่ประเทศไทย		การจดัประกวดผลงานโครงการ		TO		

BE		NUMBER		ONE		ระดับจังหวัด		ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ		การประกวด	

TO		BE		NUMBER		ONE		TEEN		DANCERCISE		การประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์

และพัฒนา		EQ		ส�าหรับกลุ ่มวัยรุ่นและเยาวชน	 	รวมถึงการประกวดเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี		TO		BE		NUMBER		ONE		IDOL		อันเป็นจรรยาปฏิบัติที่ดีงาม

ของต้นแบบทรงคณุค่าแก่เยาวชนไทยทีส่ามารถพัฒนาตนเองให้	“เป็นหนึง่โดยไม่พึง่

ยาเสพติด”		ได้อย่างยอดเยี่ยม

	 	 ประการท่ีสอง	 	 “การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน”		

โดยมุ่งผลิต	 	 สนับสนุนและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
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ให้แก่เยาวชน		การจดัค่ายพฒันาแกนน�าอาสาสมัคร			TO		BE		NUMBER		ONE		การ

จัดค่ายพัฒนาสมาชิก		TO		BE		NUMBER		ONE		สู่ความเป็นหนึ่ง	โดยองค์ประธาน

เสด็จทรงปิดค่ายและพระราชทานเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจและเป็นหลัก

ชัยอันประเสริฐในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกผู้ด�าเนินโครงการ	 	 ตลอดจนจัดตั้ง 

ศนูย์เพือ่นใจ		TO		BE		NUMBER		ONE		ครอบคลมุทัง้ในสถานศกึษา		สถานประกอบ

การ		สถานพินิจและทัณฑสถานในสังกัดกรมราชทัณฑ์		ด�าเนินงานโดยเน้นการช่วย

เหลือดูแลและพัฒนาสมาชิกภายใต้แนวคิด		“ปรับทุกข์		สร้างสุข		แก้ปัญหา		พัฒนา		

EQ”		ให้		“เพื่อนช่วยเพื่อน”		เพื่อให้สมาชิกมีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี		มีจิตใจ

เข้มแข็ง		อันเป็นเกราะแก้วป้องกันภัยร้ายจากปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ		

นอกจากนีย้งับ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟจูติใจเยาวชนสมาชกิในโครงการ		“ใครตดิยายกมอื

ขึน้”		เพือ่มอบโอกาสให้ผูเ้สพยาเสพตดิบ�าบดัรกัษาฟ้ืนฟสูมรรถภาพ		พฒันาวชิาการ		

วิชาชีพและวิชาชีวิตให้สามารถกลับมาด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ		โดยมีพระมหาวุฒิชัย		

วชิรเมธีแห่งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน		จังหวัดเชียงรายและมูลนิธิวิมุตตยาลัย

เป็นผู้ดูแลและให้ค�าปรึกษาในการเปลี่ยน		“ภาระ”		ให้เป็น		“พลัง”		ช่วยสร้างคุณ

ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ		โอกาสจากโครงการนี้จึงเป็นแสงสว่างสดใสน�าทางให้ผู้

เสพยาเสพติด		“มองเห็นคุณค่าของตนเอง”		มี		“แรงบันดาลใจ”		ในการด�ารงชีวิต		

สามารถ		“ยืนหยัด”		อยู่ในสังคมที่มีบรรยากาศแห่ง		“ประชาธิปไตย”		ด้วย		“ความ

เสมอภาค”		มี		“ประสิทธิภาพ”		และ		“ศักดิ์ศรี”	แห่งความเป็นมนุษย์อย่างสง่างาม

	 	 ประการที่สาม	 	“การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด”		มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของสมาชิก		ผู้ปฏิบัติงาน		

และผู้เก่ียวข้องให้สามารถด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเข้ม

แขง็และมปีระสทิธภิาพผ่านคูม่อืการด�าเนนิงาน		คูมื่อการประกวดกจิกรรม		คูมื่อการ

จัดตั้งและด�าเนินงานศูนย์เพื่อนใจในโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		รวมทั้ง

ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเครือข่ายชมรม			TO		BE		NUMBER		ONE		และ

ศูนย์เพื่อนใจ		TO		BE		NUMBER		ONE		ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย		

ตลอดจนจัดงานมหกรรมรวมพล			TO		BE		NUMBER		ONE		เพื่อแลกเปลี่ยนมวล
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ประสบการณ์ในการด�าเนินงานอันเป็นวิถีแห่งการสร้างสัมพันธไมตรีที่เหนียวแน่น		

เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้		“หมดสิ้น”		

จากสงัคมไทย		พลานภุาพแห่งความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างสรรค์สิง่ดงีามสูส่งัคมไทย		ทวผีล

วิบูลย์ให้โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		เป็นแบบอย่างที่ดีของการรวมกลุ่ม

เพ่ือสร้างคณุประโยชน์สูส่งัคมด้วยการดแูลรกัษาต้นกล้าแห่งแผ่นดนิให้เจรญิงอกงาม		

เติบโตอย่างมีคุณค่าบนวิถีแห่งความถูกต้องดีงามอย่างต่อเนื่องเสมอมา

   TO  BE  NUMBER  ONE  ผลักดันคว�มเป็น  “หนึ่ง”  ให้ก้�วไกล

สู่ส�กล		ตลอดระยะเวลา		15		ปี		ที่มหาชนประจักษ์ถึงคุณประโยชน์อันเป็นผลผลิต

จากโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ที่มุ่งปกป้อง		ดูแลและพัฒนาเยาวชนไทย

ให้ห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน		มุ่งสร้างพลังแห่งความเป็น		“หนึ่ง”		จากศักยภาพ

ของตนมาโดยตลอด		ณ	วนันีโ้ครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ก้าวสู่การด�าเนนิงาน

ในทศวรรษที่	 	 2	 	 ระหว่างปี	 	 2556	 -	 2565	 	 มีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพสมาชิก 

ให้เป็นคนเก่งและด	ี เพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาของเยาวชนในทกุมิตริอบด้าน	 	ด�าเนนิ

งานโดยเน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่าย	 	 สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ 

เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์		พร้อมทัง้ส่งเสริมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

ให้เป็นคนรุ่นใหม่ในสังคมก้าวใหม่ในอนาคตของโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		

มีเป้าหมายมุ่งให้สมาชิกทุกคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี		ด�าเนินงานโดยเน้น

การส่งเสริมให้สมาชิกได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมตามแนวทางของโครงการ		 

TO		BE		NUMBER		ONE		อย่างท่ัวถงึ		โดยจดักจิกรรมทีน่่าสนใจ		ทนัสมัย		สร้างสรรค์

และเสริมสร้างความสามัคคีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน	พร้อมทัง้เสรมิสร้าง 

ทกัษะชีวติเพ่ือเตรยีมพร้อมสูก่ารเป็นพลเมอืงอาเซยีนและเป็นพลเมอืงโลก	สร้างอัตลกัษณ์

ของคนรุน่ใหม่ทีด่�าเนนิชวีติห่างไกลยาเสพตดิ	ตลอดจนสร้างสงัคม		TO		BE		NUMBER		ONE		

ในชุมชนทั่วประเทศไทย	 	 อันจะยังผลให้มีสมาชิกที่ดีสามารถสืบทอดและสานต่อ 

พระปณิธานในการด�าเนินงานรณรงค์ป้องกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนือ่งไม่มวีนัสิ 

โครงการ	TO	BE	NUMBER		ONE	พฒันาและขยายเครอืข่ายอย่างกว้างขวางก้าวไกลสูส่ากล		 
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ผสมผสานความร่วมมือกับอารยประเทศในการสร้างกลยุทธ์การด�าเนินงานที่เป็น 

รูปธรรมเพื่อสร้างสันติสุขสู่สังคมโลก	โดยท�าหน้าที่เป็นแกนน�าในการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ	 ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ	 

อันจะเป็นการสร้างยุทโธปกรณ์ทรงพลานุภาพ	 สามารถขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นจาก

แผ่นดินไทย	และสูญหายไปจากสังคมโลกอย่างแท้จริง		

	 	 ตลอดระยะเวลา	15	ปี	ที่โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		มุ่ง

รณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิจนเป็นทีป่ระจกัษ์และประทบัเป็น		“หนึง่”		

ในใจมหาชนชาวสยามด้วยการสร้างสรรค์คุณานุประโยชน์นานัปการทั้งการมี 

องค์ประธานทีเ่ป่ียมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวริยิะในการทรงงาน		ตลอดจนทรง

โอบอุม้และโอบเอือ้พสกนกิรด้วยพระเมตตาประทานแนวทางการด�าเนนิงานเพือ่ป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน	 เพื่อพัฒนาให้เยาวชนของชาติ	“เป็นหนึ่งโดย

ไม่พ่ึงยาเสพติด”	 ท�าให้สามารถด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน	 บังเกิดผลท่ี 

เป็นรปูธรรมสะท้อนผ่านความส�าเร็จในการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ให้แก่เยาวชนไทยที่เอื้อประโยชน์ทั้งในระดับ		“บุคคล		องค์กร		สังคมและประเทศ

ชาติ”	 	 ทุกคนจึงควรร่วมมือรวมพลังขับเคลื่อน	 	 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายให ้

เข้มแขง็ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย	รวมถงึประสานความร่วมมอืกบัอารยประเทศ

เพือ่ก�าจดัปัญหายาเสพตดิให้หมดสิน้ไปอย่างแท้จรงิ		โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		

ของขวัญพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 	 สิริวัฒนาพรรณ

วดี		ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมากล้นพ้นคณนาประดุจฉัตรแก้วกางกั้นให้พสกนิกร

ร่มเย็นเป็นสุขศานต์	 	น�้าพระทัยอันบริสุทธิ์หลั่งไหลไปชโลมใจทวยราษฎร์ให้ชุ่มเย็น

และหล่อเลี้ยง		ให้ต้นกล้าแห่งแผ่นดินเติบโตอย่างสง่างามตามมรรคาแห่งการพัฒนา		

“คน”		ให้มจีติใจทีแ่ขง็แกร่ง		แผ่ก่ิงก้านสาขาขยายเครอืข่ายแห่งความดีอย่างกว้างขวาง		

มัน่คงและยัง่ยนื		เพ่ือเป็นเสาหลักค�า้ชแูละพฒันาสงัคมไทยให้เรอืงรุง่โรจน์สืบไปนรินัดร์

 	 นายสมชาย		ทุนมาก

											มหาวิทยาลัยนเรศวร		จังหวัดพิษณุโลก		
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ร�งวัลรองชนะเลิศ  ประเภทอ�ชีวศึกษ�และอุดมศึกษ�

“15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE”

 15  ปี   TO  BE  NUMBER  ONE โครงก�รฝัน  ผลักดันและสรรค์สร้�ง

    คอยช่วยเสรมิ  เตมิท�งฝัน  ในทกุท�ง เป็นแบบอย่�งท่ีดีแก่เย�วชน

    ช่วยเย�วชน  ให้ห่�งไกล  ย�เสพตดิ  มีชีวิต  ท่ีดี  ทุกแห่งหน

    ให้โอก�ส  เด็กไทย  ทุกทุกคน  เจ้�หญงิของ  ปวงชน  คน TO BE  

	 	 ถ้ามีคนถามผมว่าโครงการอะไรมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชน 

มากที่สุด		ก็คงหนีไม่พ้นโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ในทูลกระหม่อมหญิง

อุบลรตันราชกญัญา		สริวิฒันาพรรณวด	ี	โครงการทีช่่วยเหลอืเยาวชนไทยให้ห่างไกล

ยาเสพติด		โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ไม่เคยหยุดที่จะช่วยเหลือเยาวชน

ทุกคน		ไม่เคยเหนื่อย		ไม่เคยย่อท้อ	 	จนมาถึงวันนี้	 	ครบรอบ		15		ปี	 	 โครงการ		 

TO		BE		NUMBER		ONE		และส่ิงหนึง่ท่ีโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ได้ท�า

คือ		ช่วยปูทางฝันให้กับเยาวชนไทยหลายๆ	คน		รวมถึงตัวผมเอง

	 	 ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหน่ึงครับที่รักและชื่นชอบในการร้องเพลง		

ชอบการประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆ	 แต่น้อยครั้งที่จะได้รับชัยชนะ	 	 ตัวผมเอง 

ไม่เคยท้อ	 	 ผมประกวดมาเรื่อยๆ	 จนได้รู้จักกับเวทีการประกวดรายการหนึ่งนั่นคือ		

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี		TO		BE		NUMBER		ONE		ผมอยากประกวดมากๆ	

เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมรักและอยากที่จะท�า	 การประกวดนี้เป็นการประกวดที่ย่ิงใหญ่

และท้าทายส�าหรับตัวผมมากๆ	ซึง่มนัตรงกบัจงัหวะทีม่พีีค่นหนึง่ทีม่าจากสาธารณสขุ
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อ�าเภอเข้ามาติดต่อทีโ่รงเรยีนของผมว่า	 	อยากได้เดก็นกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ	 	มเีกรด

เฉลีย่ทีด่ไีปประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและด	ี	TO	BE		NUMBER	ONE		รุน่ที	่	2		ผมรีบ

เข้าไปสมัครทันที		เหตุการณ์นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นความฝันของผม		ผมสมัครและผมได้

เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปประกวดในระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนของจังหวัดไป

ประกวดในระดบัภาคกลางและตะวนัออกทีพ่ทัยา	จงัหวดัชลบุร	ีครัง้นัน้ผมไปประกวด

แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 	 ผมจึงเข้าประกวดในรอบกรุงเทพมหานครอีกแต่ก็พลาด

หวังกลับมา	 	 คร้ังนั้นผมก็ รู ้สึกแย ่ๆ	 อยู ่ เหมือนกัน	 	 เพราะเราท�าเต็มที่		 

แต่ถือว่าเป็นครั้งแรกของเราก็เลยอยากท่ีจะสู้ต่อ	 	 ผมเลยสมัครประกวดเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี		TO		BE		NUMBER		ONE		รุ่นที่		3			ในปีถัดไป		แต่ในครั้งนั้น		

ผมกไ็ม่ประสบความส�าเร็จเหมอืนเดิมท้ังในระดบัภาคกลางและตะวนัออกและระดบั

กรุงเทพมหานคร		ผมรู้สึกเสียใจมากกว่าเดิมเท่าตัว		เพราะคิดว่าท�าไมเราถึงท�าไม่ได้

สักที	 	หรืออาจจะเป็นเพราะเราท�าได้ไม่ดีพอ	 	ค�าถามนี้มันคอยฉุดตัวเองขึ้นมาจาก

ความย่อท้อให้เราสู้ต่อกับความฝัน	 	 ถึงแม้วันนี้จะท�าความฝันไม่ส�าเร็จแต่ผมก็ยังไม่

หมดหวัง		ผมจึงสมัครประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี		TO		BE		NUMBER		ONE		

รุ่นที่		4		อีกครั้งในปีต่อมา		การประกวดในครั้งนี้ผมหวังมาก		อยากจะท�าให้ได้		เห็น

พ่อกบัแม่เหนือ่ยพาเรามาประกวดกอ็ยากท�าให้ท่านภมูใิจในตวัเรา		ว่าเรากท็�าได้		การ

ประกวดในครัง้นีผ่้านไปได้ด้วยดใีนรอบจงัหวดั		พอจะเดนิทางไปแข่งในรอบภาค		ผม

กน็ัง่คดิมาตลอดทางอยูเ่หมอืนกนัว่า		ถ้าเราไม่ผ่านเข้ารอบ		ทกุคนจะเสียใจไหม		แล้ว

เร าจะมี แร งสู ้ ต ่ อ ไปหรื อ เปล ่ า 	 พอมาถึ ง ก า รประกวดผ ่ าน ไปด ้ ว ยด	ี	 

เราท�าได้เต็มที่ 	 	 เมื่อถึงเวลาของการประกวดผู ้ที่จะเข ้ารอบระดับประเทศ		 

ผมรู้สึกตื่นเต้นมากและลุ้นมากเช่นเดียวกัน		พอพิธีกรประกาศผล		สิ่งที่ได้ยิน		คือ		

มันไม่มีชื่อเรา		ใจของผมแทบตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่ม		ขาก้าวลงจากเวท	ีพร้อมกับน�า้ตา
ที่ไหลออกมาไม่รู้ตัว		ผมวิ่งเข้าไปกอดพ่อกับแม่		พร้อมบอกว่า		“ขอโทษนะครับที่ท�า
ไม่ได้”		พ่อและแม่ก็ตอบผมมาว่า		“ไม่เป็นไรลูก		ลูกเก่งที่สุดแล้วส�าหรับพ่อกับแม่		
สู้ต่อไปนะลูก”	 ค�าพูดของพ่อและแม่มีพลังมากที่จะท�าให้ผมสู้ต่อ	 ท�าให้ผมต้องรีบ 
ปาดน�า้ตาแล้วเดินทางกลับบ้าน		พร้อมกบัความฝันทีย่งัไม่ส�าเรจ็เหมือน		2		ปีทีผ่่านมา		
นับมาถึงวันนี้		ก็		3		ปี		3		ครั้งแล้ว		ที่กลับมาอยู่ในอารมณ์		ความรู้สึกที่เหมือนเดิม	
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ณ	ตอนนั้นผมยอมรับว่าท้อมากๆ	ไม่อยากประกวด		อยากหยุด		อยากพอแค่นี้		พอ
ผมกลับมาถึงบ้านก็ตั้งใจเรียนหนังสือตามปกติ		ตั้งใจท�าหน้าที่ในการเรียนของเราให้
เต็มที่	 	หาเวทีประกวดร้องเพลงบ้าง	 	ซ้อมเพลงบ้าง	 	จนวันนั้นก็มาถึงอีกครั้ง	 	วัน
ทีท่างจังหวดัประกาศรบัสมัครโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและด	ี	TO		BE		NUMBER		
ONE		รุ่นที่		5		ผมได้ข่าวครั้งแรก		คิดว่าเราควรพอแค่นี้		คิดว่าพ่อกับแม่คงไม่พาเรา
ไปประกวดแล้ว		ก็เลยไม่ได้สนใจอะไร		แต่พอกลับมาถึงบ้าน		ค�าแรกที่แม่พูดกับเรา
คือ		“ลองอีกทีไหมลูก”		ค�าพูดของแม่ท�าให้ผมน�้าตาไหลแบบไม่รู้ตัว		สิ้นค�าพูดของ
แม่		ท�าให้ผมเปลีย่นความคดิของตวัเองอย่างสิน้เชงิ		ผมกลบัมีก�าลงัใจในการประกวด
อีกครั้ง	 	 มันเหมือนมีแรงหรือพลังบางอย่างที่ดีมากๆ	 ผมรีบตอบกลับแม่ไปว่า		 
“ผมจะท�าให้ได้นะครับ		ขอบคุณแม่ที่อยู่เคียงข้างผมมาตลอดนะครับ”		หลังจากนั้น
มาผมก็รีบฝึกซ้อมตลอดกับการประกวดครั้งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆ	นี้	 	ผมฝึกร้อง		
ฝึกเต้น	 	ปรับบุคลิกภาพของตัวเองให้ดีและให้พร้อมที่สุด	 	จนเวลาที่รอคอยก็มาถึง		
สถานที่เดิม		ความรู้สึกเดิมก็กลับมา		ในใจผมตอนนั้นคิดว่า		เราไม่มีอะไรที่จะต้อง
กังวล	แต่เราท�าให้สิ่งที่เรารักที่เรียกว่า	“ความฝัน”	ให้ดีที่สุดก็พอ	ผมท�าได้เต็มที่ครับ
ในครั้งนั้น		แต่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อจากนี้ในใจก็ได้แต่ภาวนาให้ประสบความ
ส�าเร็จ	 	 ให้กรรมการเห็นในความสามารถของเรา	 	ที่เราตั้งใจท�า	 	ตั้งใจเดินทางตาม
หาความฝันมาตลอด		4			ปี		แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าถ้าไม่ประสบความส�าเร็จเหมือน
ครั้งก่อนก็ไม่เป็นไร		เพราะเราได้ท�าเต็มที่		สุดความสามารถของเราแล้ว		ระยะเวลา
ตอนนั้น	 	 มันช่างบีบหัวใจของผมเหลือเกิน	 	 จนได้ยินเสียงเรียกจากพิธีกรให้ผู้เข้า
ประกวดทุกท่านนั่งประจ�าที่ของตนเองให้เรียบร้อย	 	 เพราะถึงเวลาการประกาศผล 
ผู้เข้ารอบแล้ว	 	 พอได้ยินเสียงประกาศผมก็รีบมานั่งทันที	 	 ยังไม่ทันไร	 	 พิธีกรก็เริ่ม
ประกาศจากฝ่ายหญิงก่อน	 	 พอประกาศเสร็จก็มาถึงเวลาที่ผมรอคอย	 ประกาศ	 
ผู้เข้ารอบคนที่	 	 1	 	 ไม่ใช่ชื่อผม	คนที่	 	 2	 ก็ไม่ใช่	 	 พอมาถึงคนที่	 3	 ได้แก่	 TI	 095	 
นายนัฐวิทย์		สายันต์		ตอนนั้นผมเหมือนหูดับไปชั่วขณะ		เหมือนเวลาหยุด		พูดไม่
ออก		จนเพื่อนข้างๆ	สะกิดว่าเป็นเรา		ขาผมสั่นแทบจะก้าวไม่ออก		รู้สึกดีใจมากที่
เราท�าได้		ท�าความฝันส�าเรจ็ไปอกีขัน้หนึง่แล้ว		ผมก้าวออกมาด้านหน้าเพือ่มารบัแผ่น
ป้ายที่แสดงการเข้ารอบระดับประเทศ		ที่ผมอยากรับมาตลอด		4		ปี		ผมหันไปมอง
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พ่อกับแม่		ท่านทั้งสองร้องไห้		สิ่งที่ผมเห็นมันท�าให้ผมยิ่งภูมิใจในตัวเองที่ผมท�าตาม
สัญญาที่บอกกับแม่ไว้ได้แล้ว	 	 ผมท�าส�าเร็จแล้ว	 	 บรรยากาศในตอนนั้นแตกต่างกับ		 
3	ปี	ทีผ่่านมาอย่างสิน้เชงิ		ผมเดนิทางกลบับ้านพร้อมกบัรอยยิม้		ความรูส้กึดใีจ		ภมิูใจ
อย่างบอกไม่ถูก		พอกลับถึงบ้าน		แม่ก็บอกกับผมว่า		“เห็นไหม		ไม่มีอะไรที่ไกลเกิน
ฝันหรอก		ถ้าเราตั้งใจ...”		การที่เราประกวดตลอด	4	ปี		ที่ผ่านมา	มันมีคุณค่ากับ
เราเหลือเกิน		ผมต้องเข้าไปอยู่ในบ้าน		TO		BE		NUMBER		ONE		IDOL	กับเพื่อนๆ	
ทั้ง		39		คน		ตลอดระยะเวลา		1		เดือน		ตอนนั้นผมรู้สึกดีใจมากๆ	เลยครับ		แต่ก็
รู้สึกต่ืนเต้นมากอยู่เหมือนกัน	 	 ที่เราจะได้ไปอยู่คนเดียว	 	 โดยที่ไม่มีพ่อแม่	 	 พี่น้อง		 
เราจะอยู่ได้ไหม		จะมีเพื่อนหรือเปล่า		แต่สิ่งเหล่านี้ท�าให้ผมตื่นเต้นมากกว่าที่จะกลัว
สิ่งที่จะเกิดขึ้นซะอีก		จนมาถึงวันที่ผมต้องเข้าไปอยู่ในบ้าน		ผมรู้สึกตื่นเต้นมาก		แม่
ก็คอยแต่บอกว่า		“สู้ๆ	ท�าให้เต็มที่นะ		เรามาถึงขนาดนี้แล้ว		พยายามเข้าไว้นะลูก”		
ผมได้เข้าไปอยู่ในบ้าน	 	 บ้านหลังนี้ให้อะไรกับผมมากมายเหลือเกิน	 	 ทั้งความรู้ทาง
ด้านการร้องเพลง	 	 การเต้น	 	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	 	 จากที่ผมเป็นคนที่เต้นไม่เป็น		
เต้นไม่ได้เลย		พอได้ฝึกภายในบ้านหลงันี	้	ผมกเ็ริม่ทีจ่ะมพีืน้ฐานทางด้านการเต้นมาก
ขึ้น		โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		IDOL		ให้อะไรกับผมหลายๆ	อย่าง		ทั้ง
การปรับตัวเข้าหากัน		การมีน�้าใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน		รวมทั้งมิตรภาพจาก
ครู		เพื่อนๆ	ที่มอบให้กันและกันตลอดเวลา		ท�าให้เรามีความสุขมากๆ	ในบ้านหลังนี้		
การที่เราได้ร้องเพลง	 	 ได้ท�าตามความฝันมันช่างมีความสุขเหลือเกิน	 	 ตลอดแต่ละ
สัปดาห์ก็มีโจทย์เพลงให้เราได้ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมขึ้นคอนเสิร์ต	ทุกสัปดาห์ผมได้ท�าใน
สิ่งที่ผมรักอย่างเต็มที่		ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์เพลงฮิต		เพลงลูกทุ่ง		เพลงแดนซ์		จนมา
ถึงสัปดาห์ที่		4		เป็นสัปดาห์เพลงสากลซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ส�าคัญ		เพราะเป็นสัปดาห์ที่
จะคัดเข้ารอบ		16		คนสุดท้าย		ใจจริงผมก็แอบหวังอยู่เหมือนกัน		ถ้าไม่ได้เข้ารอบก็
ไม่เป็นไรครับ	 	 เพราะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้	 	 ผมคิดว่าผมมาไกลเหลือเกิน	 	อยากที่จะ
ท�าให้เต็มที่ให้ดีที่สุดก็พอ	 	 แต่พอมาถึงเวลาที่ประกาศผลเข้ารอบ	 	 16	 	 คนสุดท้าย		
ความต่ืนเต้นจากรอบระดับภาคก็เพ่ิมขึ้นทวีคูณ	 	 ป้าหม่อมครูใหญ่ภายในบ้านได้
ประกาศผลผู้เข้ารอบ		และสิ่งที่ได้ยินเต็ม		2		หูอีกครั้ง		คือ	นายนัฐวิทย์		สายัณต์		
ผมได้เข้ารอบ	 	16	 	คนสุดท้าย!!	 	ผมดีใจมากจนท�าอะไรไม่ถูก	 	ผมเห็นหน้าพ่อแม่		
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กองเชียร์ของผมที่อยู่ด้านล่าง		ดีใจไม่แพ้ผมเช่นกัน		ผมไม่คิดว่าผมจะท�าได้ถึงขนาด
นี้	 	จนได้เข้ารอบ		16		คน		ผมภูมิใจในตัวเองมากๆ	และสิ่งที่ภูมิใจอีกสิ่งหนึ่งที่จะ
จดจ�าตลอดไปคือ	 	 การได้ร้องเพลงต่อหน้าพระพักตร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา		สิริวัฒนาพรรณวดี		ซึ่งตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของผมแล้ว	 	และสิ่งที่เป็น
บุญต่อผมและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็คือ	 	 การได้ตามเสด็จทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา		สิริวัฒนาพรรณวดี		ไปตามจังหวัดต่างๆ	ทั่วประเทศซึ่งมัน
เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กคนหนึ่ง	 	 ได้ไปภาค
เหนือ		ภาคใต้		ได้ขึ้นเครื่องบิน		ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิต		ได้ร้องเพลง		ท�าในสิ่งที่เรา
รกัและสิง่ทีส่�าคญั		คอื		ได้เป็นตวัอย่างทีด่	ี	เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดใีห้กบัน้องๆ	
ทัว่ประเทศและจงัหวัดสดุท้ายทีผ่มได้ตามรับเสด็จคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คือ		
บ้านเกิดของผมเอง	ในตอนนั้นแม่และพ่อ	ญาตพิีน้่องของผมได้มาดผูมเล่นคอนเสร์ิต		
ได้มาดผูมขึน้คอนเสิร์ตร่วมกบัทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		สิริวัฒนา
พรรณวดี		ซึ่งเป ็นประสบการณ์ที่ผมประทบัใจเป็นอย่างมาก		และอกีเหตกุารณ์
หนึ่งที่ผมไม่สามารถลืมได้ตลอดทั้งชีวิตคือ	 	 เมื่อคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายได้จบลง	 	 ทูล
กระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา		สริิวฒันาพรรณวดเีสดจ็กลับ		TO		BE		NUMBER		
ONE		IDOL	รุ่นที่	5		ทั้ง		16		คน		จะต้องกราบลา		ในขณะที่ผมก้มลงกราบท่าน		
ผมเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับน�้าตาที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวต่อหน้าทูลกระหม่อมฯ		
ทรงหยุดที่ตรงหน้าของผม		และท่านทรงรับสั่งกับผมว่า		“ไม่ต้องร้องไห้นะ		เดี๋ยวเรา
กไ็ด้เจอกนัอีก”		ค�าพูดนีม้นัยิง่ท�าให้ผมร้องไห้หนกัเข้าไปใหญ่		ในใจตอนนัน้รูส้กึภมิูใจ
และประทบัใจเป็นอย่างมากท่ีท่านทรงไม่ถอืตวัเลยสกันดิ		ที่จะมาพูดคุยกับเด็กบ้าน
นอกๆ	คนหนึ่ง		ท่านทรงเป็นกันเองอย่างมาก		สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมประทับใจ		และเป็น
เหตุการณ์ทีผ่มจะไม่มวีันลืม	จากจุดเร่ิมต้นของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ ได ้รู ้จัก
กับโครงการ	 	TO		BE		NUMBER		ONE		และได้ก้าวเข้ามากบัการประกวดเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี	TO		BE	 	NUMBER		ONE		และผมได้มีความพยายามท�าสิ่ง
เหล่านี้ที่เรียกว่า		“ความฝัน”		ให้กลายเป็น		“ความจรงิ”		และเป็นความจรงิทีย่ิง่ใหญ่		
และมีคุณค่าต่อชีวิตของผมเหลือเกิน
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	 	 ผมต้องขอบคุณโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ในทลูกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 	 ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กคนหนึ่ง	 	 ได้
รู้จักกับครอบครัวใหญ่		ครอบครัว			TO		BE		NUMBER		ONE		ที่แสนอบอุ่น		ได้
ท�าให้ผมได้มีนามสกุล		“TO		BE		NUMBER		ONE		IDOL”		ต่อท้าย		และสิ่งส�าคัญ 
คือ	 	 ครอบครัว	 	 พ่อแม่ท่ีคอยสนับสนุนและให้ก�าลังใจผมเสมอมา	 	 จนท�าให้ผม 
ได้มีวนันีแ้ละสิง่สดุท้ายคอื		ขอบคณุตวัเราเองทีพ่ยายามท�าในสิง่ทีเ่รารกั		โดยไม่ย่อท้อ		
ถ้าไม่มีทั้ง		3		สิ่งนี้		ผมก็ไม่สามารถที่จะมีวันนี้ได้		ต้องขอขอบคุณมากๆ	จากใจจริง
ครับ	 	 ผมขอสัญญาว่าจะขอจดจ�าเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้น	 	 และจะเป็นตัวอย่าง 
ที่ดีให้แก่เยาวชนไทยตลอดไป		ผมขอสัญญา....

       						นายนัฐวิทย์		สายัณต์

							TO		BE		NUMBER		ONE		IDOL		ระดับประเทศ		รุ่นที่		5

										มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา				
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ร�งวัลชมเชย  ประเภทอ�ชีวศึกษ�และอุดมศึกษ�

“15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE”

 	 เมื่อคร้ังข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 	 ข้าพเจ้าเป็นเด็ก 

คนหนึ่งที่รักในการแข่งขัน	 	 เริ่มตั้งแต่ก้าวเข้ามายังโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมในระดับ

ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่ 1	 ข้าพเจ้าได้ส่งผลงานเข้าประกวดกับกจิกรรมทีท่างโรงเรยีนจดัขึน้

หลายๆ	กจิกรรม		ไม่ว่าจะเป็นการประกวดผลงาน		เรยีงความ		ค�าขวญั		ในวนังดสูบบุหรี่

โลกและวันต่อต้านยาเสพติดโลก	 	ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมนี้ในทุกๆ	ปี	 	 ในการส่ง 

ผลงานแต่ละครั้ง	ชื่อของข้าพเจ้าก็มักจะปรากฏเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

ชนะเลศิบ้าง	รองชนะเลศิบ้าง	หรอืบางครัง้กไ็ม่ได้อะไรเลย	แต่นัน่ก็นบัว่าเป็นก้าวแรก

ในการประกาศตัวให้คนได้รู้จักกับเด็กชายที่ชื่อภัสกร		บัวอาจ

	 	 เมื่อข้าพเจ้าขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 	 4	 	 ได้มีโอกาสเข้าร่วม

ประกวด	 TO	 BE	NUMBER	ONE	DANCERCISE	 รุน่	 TEENAGE	 โดยในตอนนัน้

ข้าพเจ้าเดินผ่านหอประชุม	 	 เหลือบไปเห็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ก�าลังเต้นกันอย่าง

สนุกสนาน	 	 ข้าพเจ้าจึงเดินเข้าไปสอบถาม	 	 ได้ความว่าก�าลังซ้อมเพื่อเข้าแข่งขัน		 

จงึได้เอ่ยขอพีพ่ลอย		เพชรรัตน์		หัวหน้าทีมว่าจะเข้าร่วมแข่งขนัด้วย		พีย่งัไม่ได้ตอบรบั

ข้าพเจ้าในทันทีแต่อย่างใด	 	 เขาเดินกลับไปปรึกษากับสมาชิกในกลุ่มอยู่พักหนึ่ง		

ทูบีน้อยคนนี้ขอตั้งใจ

จะเก่งดีต�ม  TO  BE  NUMBER  ONE

น้อมสำ�นึกพระกรุณ�ธิคุณ

สืบต่อปณิธ�นจนจิตมล�ย

มุ่งต้�นภัยย�เสพติดพิษมหันต์

จะสร้�งสรรค์สังคมใหม่ไร้อบ�ย

คว�มก�รุญสู่ผองชนคนทั้งหล�ย

เป็นหนึง่ต�มองค์ฟ้�หญิง  ม่ิงขวญัไทย
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แล้วกลับมาถามข้าพเจ้าเพื่อยืนยันให้แน่ใจว่าจะไหวเหรอ	 	พรุ่งนี้ก็เป็นวันแข่งแล้ว		

ข้าพเจ้าแอบตกใจเล็กน้อย	 	 ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้	 	 แต่ยังไงข้าพเจ้าก็ยังยืนยัน 

ค�าเดิมว่าจะเข้าร่วมทีมด้วย		พี่ๆ	คงเห็นความตั้งใจของข้าพเจ้า		จึงได้ตอบตกลงและ

รีบสอนท่าเต้นให้ข้าพเจ้า	แล้ววันแข่งขันก็มาถึง		วันที่		30		กันยายน		2557		พวก

เราตื่นเต้นเป็นอย่างมาก		ผู้แข่งขันแต่ละทีมที่เข้าร่วมต่างงัดเอาความสามารถที่มีมา 

ข่มขวญัคูแ่ข่งก่อนถงึล�าดบัพวกข้าพเจ้าได้พดูคยุเพ่ือให้ก�าลงัใจซึง่กนัและกนั		คดิเพยีง

ว่ามาเต้นครั้งนี้ท�าให้ดีที่สุด	 ท�าตามที่ได้ซ้อมมา	 ผลจะแพ้ชนะช่างมัน	 แต่ข้าพเจ้าก็ 

แอบหวงัจะได้รางวลัอยูบ้่างเหมอืนกนั		ถงึเวลาประกาศผลกท็�าเอาข้าพเจ้าและเพือ่นๆ	

กลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู่		โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัด

เข้าแข่งขันต่อในระดับภาค	 	ณ	 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา	 	 แต่โชคไม่ด ี

เท่าไหร่ทีช่่วงนัน้ข้าพเจ้าตดิสอบจึงต้องถอนตัวจากทมี		ซึง่การถอนตวัครัง้นัน้ข้าพเจ้า

คิดว่าคงไม่มีโอกาสได้เข้ามาในโครงการ	TO	BE		NUMBER		ONE	อีกแล้ว	 เพราะ

ยิ่งเรียนระดับชั้นสูงขึ้นไปงานคงเยอะ		ไม่มีเวลาได้มาท�ากิจกรรมแต่ก็ไม่เป็นไปอย่าง

ที่ข้าพเจ้าได้คิดไว้		ครั้นข้าพเจ้าขึ้นระดับชั้น		ม.5	นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนทัศนคติความ

คิดของข้าพเจ้า	 	 เมื่อข้าพเจ้าถูกเพื่อนๆ	 เสนอชื่อต่อครูประสิทธิ์	 	 ไชยกาล	 	ซึ่งเป็น

ครูหัวหน้าโครงการ	TO	BE	NUMBER		ONE	ให้เข้ามารับต�าแหน่งประธานชมรมฯ 

เพือ่นของข้าพเจ้านางสาวพชิญากร	เทยีบถงึและนางสาวรตันพร		ค�าไสว	กถู็กเสนอชือ่

ให้เป็นรองประธานชมรมฯ		ในตอนนัน้ข้าพเจ้าเข้ามาเป็นประธานแบบงงๆ	แน่นอนว่า

หลายๆ	คนรูจ้กัว่าโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE	เป็นโครงการรณรงค์ป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด		แต่ก็คงไม่รู้ว่าขั้นตอนการท�างานในเชิงลึกนั้นท�าอย่างไร		เช่น

เดียวกนักบัข้าพเจ้าท่ีหลงัจากได้เป็นประธานชมรมฯไม่นาน		กไ็ด้รบัมอบหมายงานให้

เข้าร่วมประกวดการด�าเนินงานชมรมระดบัจงัหวดั	เข้ามาเป็นประธานแบบงงๆ	ยงัไม่

พอ		ซ�า้ยงัต้องน�าเสนอผลงานแบบงงๆ	อีก		ในตอนนัน้ข้าพเจ้าและคณะรู้จกัโครงการ		

TO		BE		NUMBER		ONE		เพียงแค่ว่ามีการประกวดเต้นกับไอดอล		ไม่รู้จัก		3		ก		3		

ย		อะไรด้วยซ�้า		แต่กระนั้นก็ต้องวางแผนบทเพื่อเตรียมไปน�าเสนอ		จึงท�าให้รูจ้กักบั

เนือ้หาสาระของโครงการฯ	ขึน้มาบ้างเพียงเลก็น้อย		การเข้าประกวดในครัง้แรกเป็นไป

ด้วยความวุ่นวาย		อลวน		อลเวง		กรรมการนัดให้ผู้เข้าแข่งขันไปลงทะเบียนพร้อมกัน	
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เวลา		08.00		น.	แต่เวลา		10.00		น.		แล้ว		คณะของข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้เคลื่อนที่ออก

จากโรงเรียน	 เพราะมัวเตรียมเอกสารประกอบการน�าเสนอที่จับเอาต้นมาชนปลาย		

อ่านดูแล้วไม่น่าเอาไปน�าเสนอเลย		ความวุ่นวายยังไม่หมดเพียงเท่านี้	 	ด้วยวันก่อน

ไปแข่งขันข้าพเจ้าได้ตกลงกับเพื่อนๆ	คณะกรรมการว่าจะให้ไปเชยีร์	รถรบั-ส่ง	กด็นัมา

พงัเอาเสยีก่อน	พวกข้าพเจ้าจงึอดัทมีงานรวมจ�านวน		8		คน		ไปในรถคันเล็กๆ	จนถึง

สถานที่ประกวด		โดยไม่ได้แจ้งสาเหตุให้เพื่อนๆ	ทราบว่ารถรับ-ส่งพัง		จึงท�าให้เกิด

การทะเลาะและเข้าใจผิดกันกับเพื่อนๆ	ไปพักใหญ่		ซึ่งภายหลังก็ได้อธิบายปัญหาให้

เพื่อนได้ทราบและเข้าใจกันเหมือนเดิม		นับว่าเป็นฤกษ์แรกส�าหรับข้าพเจ้าที่ไม่ค่อย

ดีเท่าไหร่แต่ในความวุ่นวายก็มีความโชคดีอยู่บ้าง	 ท่านคณะกรรมการเมตตาและ

ใจดีได้อนุโลมและเลื่อนเวลาการประกวดออกไป	 	 จึงท�าให้คณะข้าพเจ้าไปน�าเสนอ

ผลงานได้ทัน	ด้วยคณะข้าพเจ้าผ่านงานแข่งขันมาหลายรูปแบบ		รวมการแข่งขันน�า

เสนอผลงานต่างๆ	ด้วย		การน�าเสนอจึงราบรื่นพลิ้วไหวไปด้วยดี		ได้รับเสียงปรบมือ

จากท่านคณะกรรมการและท่านผู้ชม		หลังจากชมรมประเภทสถานศึกษาระดับการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานน�าเสนอจบไป		กถ็งึคราวของระดบัอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา		รุน่พี่

มอน�้าด�าหรือมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ขึ้นน�าเสนอผลงาน		ได้สร้างความประทับใจให้

แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก		มีการน�าเอาวัฒนธรรมพื้นบ้านมาผสมผสานเข้ากับการน�า

เสนอที่ส�าคัญอธิบายเน้ือหาสาระของโครงการได้กระจ่างแจ้งชัดเจน	 	 โดยมีพ่ีอาร์ต

รัตนะ		ธนวัชรสันติ		เป็นประธานชมรม		ซึ่งข้าพเจ้าคงไม่ต้องอธิบายชื่อเสียงของพี่

อาร์ต		เพราะทราบกันดีอยู่แล้วว่าผลงานของพี่อาร์ตนั้นขึ้นชื่อเลื่องลือเป็นอย่างมาก		

ในภายหลังมอน�้าด�าก็ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ		2	ระดับดีเด่น	ระดับประเทศ

มาเป็นเกียรติและภาคภูมิใจให้แก่พ่ีน้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์	 	 กลับมายังเร่ืองของ

ข้าพเจ้าต่อนะครับ		หลังจากแข่งขันเสร็จสิ้นทุกรายการ		ก็ถึงเวลาประกาศผล		เป็น

เพราะโชคช่วยหรืออะไรไม่ทราบ	 	 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้รับรางวัลชมรมดีเด่น 

ชนะเลิศระดับจังหวัด		ท�าเอาพวกข้าพเจ้างงไปตามๆ	กันว่าเป็นไปได้อย่างไร		แต่ถึง

กระนั้นพวกข้าพเจ้าก็ยังภูมิใจที่มีโอกาสเป็นตัวแทนจังหวัด		นับตั้งแต่การแข่งขันใน

ครั้งนั้น	 	 ข้าพเจ้าก็ยึดเวลาการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นแบบอย่าง		

และขอค�าแนะน�าปรึกษาจากชมรมรุ่นพี่อยู่ตลอด	ซึ่งพี่ๆ	ก็ให้ความช่วยเหลือเป็น
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	 	 ด้วยตอนนั้นยังติดนิสัยการแข่งขัน	 	 ท�าอะไรก็ต้องชนะ	 	 ข้าพเจ้าจึง

ทุ่มเทให้กับการด�าเนินกิจกรรมของชมรมฯ	เป็นอย่างมาก		เพื่อน�าผลงานไปน�าเสนอ

ในระดับภาค		แต่อะไรที่มากไปก็ไม่ดี		ข้าพเจ้ามุ่งท�าแต่กิจกรรมมากไป	จนลืมคิดถึง

เรื่องการเรียน		ขาดสมดุลในเรื่องของการแบ่งเวลา		พูดง่ายๆ	คือ	บ้ากิจกรรม		จนครู

ต้องเรยีกข้าพเจ้าเข้าไปพบเป็นการส่วนตวั		พดูคุยเพือ่เรยีกสต	ิ	ซึง่เม่ือข้าพเจ้าลองคิด

ทบทวนก็เป็นดังค�าที่ครูท่านเตือนทุกประการจริงๆ	ข้าพเจ้าจึงรับปากและสัญญากับ

คุณครูว่าจะปรับพฤติกรรมตัวเองให้ดีขึ้น	 	 กระนั้นข้าพเจ้าก็ยังท�ากิจกรรมอยู่เรื่อยๆ	

แต่ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น	เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียน

	 	 วันที่		3		กุมภาพันธ์		2559		เวลา		13.00		น.		รถหกล้อได้ออกเดิน

ทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่น	 	 ครั้งนี้เพื่อนๆ	 คณะกรรมการได้ติดสอยห้อยตามกัน

มาครบทีมงาน		จึงท�าให้ระหว่างการเดินทางสนุกสนานเฮฮา		ทั้งร้อนทั้งเต้นไปจนถึง

ปลายทาง	 	 แล้วเข้าที่พักที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้ให้เป็นอย่างด	ี 	 ในคืนนั้นข้าพเจ้า

ตื่นเต้นมากจนนอนไม่หลับ		รอเวลาช่างเสริมสวยประจ�าชมรมเรียกไปแต่งตัว		จาก

นั้นรถออกเดินทางไปยังสถานที่น�าเสนอตั้งแต่เช้าของวันที่		4		กุมภาพันธ์		เป็นครั้ง

แรกที่ข้าพเจ้าได้เข้าแข่งขันงานที่ใหญ่ขนาดนี้		สถานที่กว้างขวาง		ผู้คนเยอะแยะ		ยิ่ง

ท�าให้ความตื่นเต้นท่ีข้าพเจ้ามีทวีคูณมากขึ้นไปอีก	 	 จนท�าให้เม่ือถึงเวลาน�าเสนอผล

งาน	 	 ข้าพเจ้าน�าเสนอผลงานผิดพลาด	 	 ลืมบทพูดไปพักใหญ่	 	 แถมยังพูดเสียงเบา

ด้วย		ท�าให้วันนั้น		เราไม่ต้องลุ้นเลยว่าผลจะออกมาเป็นยังไง		ถึงเวลาประกวดผลก็

เป็นไปตามคาด		คือชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม		ไม่

ผ่านเข้ารอบระดับภาค		ไม่ใช่เพยีงน�าเสนอผลงานผดิพลาด		แต่เหมอืนเรายงัไม่เข้าใจ

แก่นแท้ของค�าว่า		TO		BE		NUMBER		ONE		จริงๆ		จึงท�าให้ตกรอบไป		ในครั้งนั้น

ข้าพเจ้าไม่มีความเสียใจเลยที่ตกรอบ		เพราะได้เตรียมไว้แล้ว		น้อมรับเอาค�าแนะน�า

ของท่านคณะกรรมการไปปรับปรุง	 	 เหตุการณ์นี้ท�าให้ไฟแห่งความตั้งใจแข่งขันเพื่อ

จะเอาชนะในตัวข้าพเจ้าร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเหมือนถูกน�้ามันราด		ก่อนรถจะออกเดิน

ทางกลบับ้านผมประกาศลัน่กบัเพ่ือนๆ	กลางรถว่า		“ถงึในวนันีเ้ราจะแพ้		แต่เรากแ็พ้
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เพื่อที่จะชนะในวันหน้า	 	 เราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมกับคว้าชัยชนะกลับไป”		

ซึ่งถ้าหากไม่เป็นไปตามค�าพูดที่ข้าพเจ้าได้พูดไว้		คงจะขายหน้าไม่น้อย555

	 	 หลังจากหอบความพ่ายแพ้กลับบ้าน		ข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้เข้าร่วม		

TO		BE		NUMBER		ONE		CAMP	ครั้งที่	17		ณ	เดอะไพน์รีสอร์ท	การไปอยู่รวมกัน

กับคนหมู่มาก		ต่างภาค		ต่างศาสนา		ซึ่งแต่ละคนต่างมีความสามารถที่ต่างกันออก

ไป	 	 เราได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน	 	 ข้าพเจ้าได้รับข้อคิดมากมายจากคน

เหล่านี้		ยิ่งกว่านั้นคือ		ตอนเข้าค่ายจะมีกิจกรรมให้เลือกว่าเราจะแสดงอะไรต่อหน้า

พระพกัตร์ทลูกระหม่อมฯ		ข้าพเจ้าเลอืกส่งบทความเข้าประกวดเพือ่คดัเลอืกตวัแทน

กล่าวความรู้สึกต่อหน้าพระพักตร์	 	 วินาทีที่ประกาศผลข้าพเจ้าเป็นคนแรกที่ทาง 

ทีมงานได้เรียกช่ือ	 	 วินาทีนั้นเสียงปรบมือดังกระหึ่มทั่วห้องประชุม	 	 เสียงปรบ

มือยังดังก้องในหัวของข้าพเจ้าจนถึงทุกวันนี้	 	 เป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าจะไม่มี

วันลืม	 	 การได้เป็นตัวแทนค่ายกล่าวความรู้สึกต่อหน้าพระพักตร์ทูลกระหม่อมฯ		 

ยิ่งท�าให้ความคิดของข้าพเจ้าเปลี่ยนไป	 	 ค�าปฏิญาณตนที่ได้ให้ไว้ต่อพระองค์ในวัน

นั้นว่า	 “ถึงแม้ก�าลังจะไม่มากพอช่วยให้คนทั้งประเทศห่างไกลยาเสพติด	 แต่สอง

มือนี้จะช่วยเพื่อนพ้องคนรอบข้างให้ห่างไกลภัยยามากที่สุดเท่าที่จะท�าได้”	 ย�้าให้

ข้าพเจ้าได้ตระหนักว่านับตั้งแต่วินาทีนี้ไป	การท�างาน	TO		BE	NUMBER	ONE	จะ

ไม่ใช่การท�าเพือ่การแข่งขนั	 	แต่เป็นการท�าเพือ่ประโยชน์ต่อสงัคมรอบข้างจรงิ 	ๆกลบัมาจาก 

ค่ายฯ		ข้าพเจ้าก็วิ่งแจ้นโผเข้กอดแม่เล่าถึงวินาทีประทับใจให้แม่ฟัง		สีหน้าท่าทางแม่

ของข้าพเจ้าในตอนนั้นมีความดีใจและยินดีกับข้าพเจ้ามาก	 	 ข้าพเจ้าได้บอกกับแม่

ข้าพเจ้าว่า		“อิแม่		ตานีผ้มสิขอเฮด็		TO		BE		NUMBER		ONE		แบบอหิลหีละเด้อ”		

แม่ของข้าพเจ้าได้ตอบตกลงและคอยช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆ	 เรื่องเป็นอย่างดี		

เท่าที่แม่ข้าพเจ้าสามารถช่วยได้

	 	 ในช่วงเปิดภาคเรียนปี		2559		ข้าพเจ้าขึ้นชั้น		ม.6		พอดี		ข้าพเจ้า

กลับมาปัดฝุ่นโครงการฯ	ใหม่อกีรอบและวางระบบให้เป็นระเบยีบ	เพือ่ให้รุน่น้องทีจ่ะ

มาสานต่อโครงการสามารถท�างานได้ง่ายยิ่งขึ้น		โดยชมรมของเราน้อมน�าปณิธาน

ของทูลกระหม่อมฯ	มาก่อตั้งชมรมตั้งฯแต่วันที่		30		กันยายน		2546		มีการด�าเนิน
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เรื่อยๆ	หากแต่ยังไม่เป็นระบบระเบียบดีนัก	 	 ชีวิตมัธยมปีสุดท้ายจึงเต็มไปด้วยสีสัน		

ทั้งการเรียนที่ต้องเข้มข้น		การท�ากิจกรรมที่ต้องเข้มแข็ง

	 	 เราน�าชมรมฯ	เข้าประกวดระดับจังหวัดอีกครั้ง	เพื่อคัดหาตัวแทน		 

แน่นอนครบัชมรมของเราชนะเลิศอีกคร้ัง		ได้เป็นตวัแทนเข้าแข่งขันระดบัภาค		คราว

นีเ้ราวางแผนงานเป็นอย่างดี		ด�าเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนจริงๆ		 

มีหนึ่งกิจกรรมที่ข้าพเจ้าประทับใจก็คือ		TO		BE		NUMBER		ONE		สัญจร		เป็นการ

พาแกนน�าออกไปให้ความรู้โทษภัยสิ่งเสพติดแก่น้องๆ	 โรงเรียนใกล้เคียง	 	 ข้าพเจ้า

ได้ชักชวนเพื่อนที่เคยมีประวัติข ้องเกี่ยวกับยาเสพติดสองคนไปเป็นวิทยากร

แก่น้องๆ	ข้าพเจ้าได้ให้เวลาเขากลับไปคิด		และในที่สุดเขาก็กลับมาตอบตกลง		เขา

ได้เล่าประสบการณ์หลงผิดให้แก่น้องๆ	ได้ฟัง		สนุกทั้งฮา		พาน้องๆ	ร้องเพลง		และ

ยังพาท�ากิจกรรมอื่นๆ	อีกด้วย		แววตาท่ีมีความสุข		ในจุดน้ีท�าให้ข้าพเจ้าได้คิด

ว่า		ทุกคนมีความเป็นหนึ่งอยู่ในตัวเอง		มีความสามารถในทางสร้างสรรค์		หากเรา

ดงึความสามารถทีทุ่กคนมแีสดงออกอย่างถกูต้องเหมาะสม		กจ็ะเกดิความภาคภูมใิจ

ในตนเองและไม่ต้องไปพึ่งยาเสพติด

	 	 วนัที	่	4		กมุภาพนัธ์		2560	พวกเรากลับมาประกวดผลงานในระดบัภาค

อีกครั้ง	 	 หอบเอาความตั้งใจมาไม่ใช่ความตั้งใจท่ีจะแข่งเพื่อเอาชนะ	 	 แต่เป็นความ

ตัง้ใจทีอ่ยากให้ทกุคนได้เห็นว่าพวกเรามีความพฒันา	 	พวกเราไม่ได้แพ้แล้วหยดุอยูก่บั

ที	่	เอาความรักและความศรัทธาที่มีต่อโครงการมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังว่าเวลา		1		ป ี

ทีผ่่านไป	เราได้ลงมอืท�าอะไรเพ่ือสังคมไปบ้าง		แล้วพอผลประกาศออกมาคอื		โรงเรยีน

สมเด็จพิทยาคมได้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนไปแข่งขัน		ณ	อิมแพ็ค		อารีน่า		เมืองทอง

ธานี		ในตอนนั้นเพื่อนๆ	ต่างโผเข้ากอดคอกันรวมถึงตัวข้าพเจ้าเองด้วย		ร้องไห้ด้วย

ความดีใจว่าครั้งหน่ึงในชีวิตเราจะมีโอกาสได้ไปรับเสด็จทูลกระหม่อมฯ	 ด้วยตัวเอง		

ซึ่งเป็นรางวัลอันสูงสุดของคน		TO		BE		อย่างแท้จริง
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	 	 	 เหตกุารณ์ทีท่�าให้หวัใจพองโตผ่านไปได้ไม่นาน	เรากต้็องกลบัไปเผชญิ

กับความเครียดครั้งใหญ่ที่สุด		ตั้งแต่ท�างาน		TO		BE		NUMBER		ONE		มา		เนื่อง

ด้วยพลงัจากการชนะระดับภาคแล้ว		กรรมการจะลงตรวจประเมนิการปฏบิตังิานจรงิ		

ซ่ึงการเตรยีมงานต้อนรบันัน้กระชัน้ชดิมากเพยีง		1		สปัดาห์ก่อนวนัจรงิ		เราวางแผน

ไปหลายอย่างมาก		ความเครียดที่เกิดขึ้นคือ		เราจะเตรียมงานทันไหม		กรรมการจะ

ประทับใจไหม	 	จะโดนต�าหนิตรงจุดไหนไหม	 	 เอกสารหลายอย่างก็กระจัดกระจาย 

ไม่เป็นระบบ	จะรวบรวมทันไหม	แถมน้องคนใหม่ท่ีเข้ามาน�าเสนอกจ็�าบทไม่ได้	จะโดน

ตดัคะแนนไหม		ได้แต่เกดิค�าถามแล้วกเ็ครยีด		ทกุคนต่างพากนัเครยีด	ก่อนกรรมการ

จะลงตรวจพื้นที่จริง		1		งานพวกเรายังไม่ส�าเร็จในหลายๆ	อย่าง	พอเครียดจนไป

ถึงจุดสูงสุด	 	 เครียดจนคิดอะไรไม่ออก	 งานไม่เดิน	 บ่อน�้าตาก็แตก	 พวกเราร้องไห ้

ทั้งวัน	 	 ท�างานไปด้วยร้องไห้ไปด้วย	 	 มองหน้ากันก็ร้อง	 	 จนข้าพเจ้าต้องกลับไปตั้ง

หลักอยู่บ้าน		ไปร้องไห้ให้แม่ฟัง		แต่ตอนนั้นทันทีที่แม่เห็นข้าพเจ้าร้องไห้		ก็พูดขึ้น

ด้วยเสียงที่ดังและดุ		“เซาเด้อ		อย่ามาไห้		สิเครียดสิกังวลไปหาหยัง		เจ้าของตัดสิน

ใจแล้วว่าสิเฮ็ด		ก็ต้องยอมรับการตัดสินใจเจ้าของ		เซาเครียดอิหยังทันได้เกิดขึ้นอยู่		

อย่ากังวล		อย่าตีตนไปก่อนไข้”		ตอนนัน้ข้าพเจ้าไม่รูจ้ะข�าหรอืสงสารตวัเองด	ี	นีล่กูมา 

ขอก�าลงัใจนะแม่	ท�าไมต้องด่าด้วย	แต่ข้าพเจ้ากพ็อสรปุสิง่ท่ีแม่พดูได้ว่า	“สู้ๆ 	เด้อลูก”		

พอด่าเสร็จแม่ก็หานมหาขนม	 	 หาข้าวมาให้ข้าพเจ้ากิน	 	 มีก�าลังใจพร้อมกลับไป 

สูต่้อ		ข้าพเจ้ากลบัไปลยุงานอีกคร้ังพร้อมก�าลงัใจทีเ่ตม็เป่ียม		พร้อมกบัเพือ่นๆ	น้องๆ	

และคุณครูที่อยู่ช่วยกัน	ไม่ทิ้งกันไปไหน		และเมื่อวันที่		26		พฤษภาคม		2560		ท่าน

คณะกรรมการลงพ้ืนท่ีเยีย่มชมการปฏิบตังิานชมรมฯ		ท่านได้กล่าวชมการด�าเนนิงาน

ของเรา	 และให้ค�าแนะน�าในส่วนท่ียังขาดตกบกพร่อง	 หรือหากจะเป็นการต�าหน ิ

กเ็ป็นการต�าหนท่ีิเพราะท่ีสุดท่ีข้าพเจ้าเคยได้ยนิมา	การรบัการประเมินผลงานผ่านไปได้

ด้วยดี		ความเครียดทั้งหมดก็ได้ถูกปลดวางลง		นับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้		เป็นบทเรียน

ราคาแพงของชีวิตที่หาซื้อไม่ได้จากที่ไหนเลยทีเดียว
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	 	 จากการด�าเนินงานโครงการ			TO		BE		NUMBER		ONE		ข้าพเจ้าได ้

บทเรยีนมากมาย		ได้เห็นความรัก		ความจริงใจของเพือ่นๆ	ทีร่่วมด�าเนนิงานมาด้วยกนั		

กว่าจะเป็นเบือ้งหน้าท่ีสวยงาม		กม็เีบือ้งหลังคอยแต่งแต้มต่อเตมิ	ได้แก่	ผูอ้�านวยการ 

ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี	 	 คุณครูท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด	 ได้ท�าได้ลงมือ

ปฏบัิตจิรงิ		ไม่เคยปิดกัน้ความคดิของนกัเรยีนเลยแม้แต่น้อย		และยงัมเีพือ่นๆ	ทีค่อย

ผลกัดันและฉุดดึงกนัไป		ร่วมกนัสร้างสรรค์สิง่ดีๆ 	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม		

เป็นการท�ากิจกรรมโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนอย่างแท้จริง

  	นายภัสกร		บัวอาจ

												มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		จังหวัดมหาสารคาม



เรียงคว�ม  “15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE”   

ในว�ระครบรอบ  15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE

ประเภทประช�ชนทั่วไป
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ร�งวัลชนะเลิศ  ประเภทประช�ชนทั่วไป

15  ปี  ส่ิงดีๆ  TO  BE  NUMBER  ONE

  

  

 

  “ผมได้เป็นครู  เพร�ะ  TO  BE  NUMBER  ONE”  ประโยคนี้

ก้องกังวานอยู่กลางใจ	 	 หลังการประกาศผลสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็น

ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา		ต�าแหน่ง		ครผููช่้วย		เมือ่ปลายเดอืนเมษายน		

2560		ที่ผ่านมา		หากจะว่าไปแล้วชีวิตผมเหมือนเทพนิยายไม่มีผิด

	 	 กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว	 เมื่อพุทธศักราช	 2549	 ผมได้รับโอกาส

จากครู		อาจารย์ที่ท�างาน		TO		BE		NUMBER		ONE		แนะน�าให้รู้จักการท�างานและ 

การสร้างสรรค์สงัคมโดยการรวมพลงัเดก็และเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพตดิดงันัน้ 

ผมและเพือ่นๆ	จงึได้ร่วมกนัจดัตัง้ชมรม	 	TO	 	BE	 	NUMBER	 	ONE	ชมุชนหนองแก		 

จังหวัดหนองบัวล�าภู	 ขึ้นมา	 	 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง	 	 สนองพระปณิธาน 

ทลูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		สิริวัฒนาพรรณวดี		ที่ทรงจัดต้ังโครงการ			

     จ�กวัยเด็ก  วัยรุ่น  วัยผู้ใหญ่

คอยซึมซับ  รับรู้  เพื่อดูง�น

     ซึง้แก่ใจ  ใครกำ�หนด  บทบ�ทเร�

เทพนิย�ย  ปรัมปร�  ควรค่�คิด

     กร�บพระบ�ททลูกระหม่อมจอมขวญัร�ษฎร์

จ�กชีวิตติดลบ  ได้พบพ�น 

     15    ปี   TO   BE   NUMBER  ONE   

ได้เป็นครู  สมดังฝัน  วันเวล�

เส้นชีวิตทักใยทอประส�น

เกิดเป็นประสบก�รณ์  นิท�นชีวิต

หนักจึงเอ�เบ�จึงสู้  รู้ถูกผิด

เตมิต่อตดิ  เป็นเรือ่งร�ว  อนัย�วน�น

ฝ่�พระบ�ทซ�บซึ้งในคุณไพศ�ล

ทรงบันด�ล  กลวิธี  ชี้แนะนำ�

คอยสร้�งสรรค์  วันใหม่ให้เดินหน้�

เก่งดกีล้�  เพร�ะพระองค์ทรงพระเจรญิ
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TO		BE		NUMBER		ONE		มาตั้งแต่เดือนกันยายน		2545		เพื่อให้เยาวชนห่างไกล

ยาเสพติด		ได้ท�ากิจกรรมอย่างหลากหลาย		แสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม

	 	 การด�าเนินงานโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ในชุมชนครั้งนั้น 

พวกเราร่วมมอืกนัอย่างเตม็ท่ี	ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย	จนก้าวผ่านมาได้อย่างภาคภมิูใจ		

สามารถคว้าชยัชนะ		ในการประกวดชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ระดบัประเทศ		

ประเภทชุมชน	ในภูมิภาค		ประจ�าปี		2553		น�าความส�าเร็จมาสู่ชุมชนในทุกด้าน		ทั้ง

เศรษฐกิจ		การศึกษา		การปกครองและวัฒนธรรม

	 	 เมื่อจบการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน	 	 เพื่อนๆ	 ก็พากันออกเดินทาง

ตามหาความฝันวัยหนุ่มสาว		บางคนไปท�างานโรงงาน		บางคนไปท�างานต่างประเทศ		

แต่บางคนเลอืกอาชพีเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง		เพือ่ยงัความสุขเล็กๆ	

อันแสนอบอุ่นที่บ้านเกิด		ส่วนผมเลือกที่จะเรียนต่อเป็นครู		เพราะอยากน�า			TO		BE		

NUMBER		ONE		ไปสูส่ถานทีอ่ืน่ๆ	ไปสูก่ลุม่บคุคลอ่ืนๆ	ทัง้นกัเรยีน		ผู้ปกครอง		คนใน

ชุมชนและเพื่อนร่วมงานด้วยกัน		ประดุจพืชพรรณอันอุดมด้วยความสุข		สดชื่น		เมื่อ

ตกสู่พื้นแผ่นดินใดก็จะเจริญเติบโต		ขยายผลไปไม่สิ้นสุด		น�าความรุ่งเรืองและมั่นคง

ไปสู่สถานที่แห่งนั้น

	 	 ชีวิตนักศึกษาปัญญาชนของผม	 	 เริ่มต้นขึ้นที่	 สาขาวิชาภาษาไทย		 

คณะครศุาสตร์		มหาวทิยาลัยราชภัฏกาฬสนิธุ	์	และต่อมาได้กลายมาเป็นมหาวิทยาลยั

กาฬสินธุ์		ที่แห่งนั้นเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเชิงเขาภูพานบริเวณที่ตั้งมหาวิทยาลัย		

แวดล้อมไปด้วยต้นไม้และสัตว์ป่า	 	 ชาวบ้านโดยรอบเรียกที่เราอยู่ว่า	 “ดงโต่งโต้น”		

ที่นั่นมีนักศึกษาไม่เกินสองพันคน		เป็นที่เงียบสงบ		ผมตั้งใจแน่วแน่ว่าจะร่วมมือกับ

เพือ่นๆ	สร้างทีน่ีใ่ห้เป็นศูนย์กลางต้นแบบความส�าเรจ็ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

ในระดับอุดมศึกษา		ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		ให้ได้ในอนาคต

	 	 แรกๆ	 ไม่เป็นเหมือนดังที่วาดภาพฝันเอาไว้	 	 นักศึกษาที่นี่มีน้อย		

งบประมาณกิจกรรมแทบจะไม่มี	 เราอยู่กลางป่า	 ถูกตัดขาดจากความเจริญและโลก

ภายนอกเกินไป		นับจากที่เราอยู่ระยะทางสู่ถนนหลักก็ไกลถึง		7		กิโลเมตร	ยิ่งตัว
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จังหวัดแล้ว	 คงไม่มีใครอยากเดินทางเข้าไปบ่อยนัก	 	 เพราะห่างไกลกันกว่า		

40		กิโลเมตร		ร้านเหล้า		ที่เที่ยว		ห้างร้านต่างๆ	แทบไม่มี		ที่นี่จึงไม่มีทั้งปัญหาและ

กิจกรรมที่จะต้องท�า		กิจวัตรหลักของทุกคน		คือ		เสาร์	-	อาทิตย์		เดินทางกลับบ้าน		

ปล่อยให้มหาวิทยาลัยอันทรงคุณค่าตั้งโดดเด่นเต็มไปด้วยมนตร์ขลังกลางป่าใหญ ่

อย่างเดียวดาย

	 	 เมือ่สถานการณ์เป็นเช่นนี	้	ผมและเพือ่นๆ	จงึได้เข้าไปปรกึษาอาจารย์

และผู้บริหารมหาวิทยาลัย		เพื่อจะตั้งชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		มอน�้าด�า		

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้น	 	 ซึ่งจะได้รวมกลุ่มกันท�ากิจกรรมสร้างสรรค์สังคม	 	 และ

ชมุชนโดยรอบ		ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุอย่างดี		โดยได้ห้องออกก�าลังกายมาปรบัปรงุเป็น 

ศูนย์เพื่อนใจ	TO		BE		NUMBER		ONE		จากนั้นก็ขยายเครือข่ายไปสู่องค์การบริหาร

นักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ	จนกลุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น		เกิดเครือข่าย 

ในการท�างานร่วมกนั	ชมรม	TO		BE		NUMBER		ONE		มอน�า้ด�า		มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ	์	

สนบัสนนุให้สมาชกิจดัตัง้วงดนตรพีืน้เมอืงขึน้	 ในนามวงโปงลางวทิยาศิลป์	 TO	 	 BE		

NUMBER		ONE		มอน�้าด�า		จัดตั้งกลุ่มนักศึกษาที่ชอบเต้น		ได้แก่		B	-	Boy	,	Cover	

Dance	,	ร�าพื้นเมือง	,	เต้นบดัสลบ		นอกจากนีย้ังได้รวมกลุ่มสมาชิกตั้งวงดนตรสีากล		

คือ		วงดาวร้าย		TO		BE		แบนด์		ซึ่งสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ	ระดับประเทศ		

ในเทศกาล		โดด		มันส์		ฮา		ณ	อ�าเภอเชียงคาน		จังหวัดเลย		ในปี		2558	เพียงเวลา

ไม่ถึงปี		มหาวิทยาลัยกลางป่าใหญ่		ก็เริ่มมีชีวิตขึ้นมาทันที		นักศึกษาใช้เวลาว่าง		วัน

เสาร์วันอาทิตย์ท�ากิจกรรมเพิ่มขึ้นและกลับบ้านน้อยลง		พวกเราใช้เวลาเกือบ		1		ปี		

ในการระดมทุนจากการเปิดหมวก		ขายกระทง		รับจ้างเล่นดนตรี		เพื่อมาปรับปรุง

ห้องศูนย์เพื่อนใจ			TO		BE		NUMBER		ONE		จนส�าเร็จ		ซึ่งใช้เป็นสถานที่ท�ากิจกรรม

และให้ค�าปรึกษาแก่สมาชิกอย่างเป็นเอกภาพขณะทีผ่มท�ากจิกรรม	 ใช้ชีวติภายใต้ร่ม

เงามหาวทิยาลยัอย่างมคีวามสขุ	ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ชุมชนหนองแก		 

ก็เจริญงอกงาม	ผ่านวันเวลามาสู่ต้นแบบระดับเพชร		ประธานชมรมฯ	ด�าเนินมาถึง

ล�าดบัที	่	4		ทว่าความสขุกเ็จอืไปด้วยสเีทา		ซึง่แผ่ปกคลมุใจผมและคนในชุมชนหนอง

แกอย่างกะทันหัน
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	 	 เมื่อปลายปี	 2558	 น้องบาส	 นายทัตตะวัน	 โคตะมี	 ประธาน 

ชมรมฯ	คนที่		3		คนที่ร้องหมอล�าได้ไพเราะไม่แพ้ประธานชมรมฯ	คนที่		1		คนที่

หน้าตาหล่อเหลา		น่ารักไม่แพ้ประธานชมรมฯ	คนที่		2		และเป็นต้นแบบประธาน

นักเรียนให้กับประธานชมรมฯ	คนที่	 	4	 	ซึ่งเป็นที่รักของคนทั้งชุมชน	 	 ได้จากพวก

เราไปสู่นิรันดร		อย่างไม่มีวันกลับ		โดยอุบัติเหตุบนท้องถนน	พวกเราสมาชิกชมรม		

TO		BE		NUMBER		ONE		ชุมชนหนองแก		ได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่		เพื่อส่ง

บาส		สู่สวรรค์		การร�าหน้าไฟ		ตกแต่งเมรุและการแสดงความอาลัย		เป็นไปอย่าง

เรียบร้อย		สมบูรณ์ตามความดีงามที่บาสได้ท�าไว้ให้คนหนองแก		สิ่งหนึ่งที่ประทับไว้

กลางใจของผมตลอดไป		คือผู้คนมาร่วมงานหลายพันคนทั้งข้าราชการของกระทรวง

สาธารณสุข	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงมหาดไทย	 สมาชิกชมรม	 	 	 TO	 	 BE		

NUMBER		ONE		ชุมชนหนองแก		และชาวบ้านที่รู้จักบาส		ต่างมาแสดงความอาลัย		

ทุกใบหน้าเต็มไปด้วยน�้าตาและความเศร้าหมอง	 ผมตื้นตันใจ	 จนพูดไม่ออก	 น�้าตา

ไหลอยู่ตลอดเวลา		นยัหนึง่สงสารบาสจับใจ		อีกนยัหนึง่ได้เหน็สิง่ท่ีพวกเราร่วมกันท�ามาว่า		 

มนัมค่ีาขนาดไหน	ทุกคนรับรู้		รับทราบมาตลอดในความดีของพวกเราเยาวชน		ชมรม		

TO		BE		NUMBER		ONE	ชุมชนหนองแก		ภาพสะท้อนนี้ยังคงประทับอยู่กลางใจ

ตลอดเวลาทุกวันนี้	 	บาสยังอยู่กับพวกเรา		บาสอยู่ในใจของคนทั้งชุมชน		เมื่อครบ

รอบวันเสียชีวิต	 	 เราจะกลับไปรวมพี่	 	 รวมน้องท�าบุญให้น้องตลอด	 	 และบาสก็ยัง 

เป็นเพชรส่องสว่างไสวบนท้องฟ้า	 อย่างที่ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE		 

ชมุชนหนองแก	ก�าลงัเป็นอยูเ่ช่นนีเ้หมอืนกนั	ผมได้บทเรยีนอันมีค่า		ในงานศพบาสว่า		

คนเราตายไปแล้ว	ไม่มีอะไรเอาไปได้เลยจริงๆ	มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น		ที่จะมอบให้

โลกมนุษย์		และมันจะถูกเก็บไว้ในหัวใจผู้คนที่พบเห็น		นั่นก็คือความดีงาม		วันไหน

ที่ท�ากิจกรรมแล้วท้อ		ผมก็จะคิดถึงวันนั้นตลอด		เก็บมาเป็นก�าลังใจและแรงบันดาล

ใจในการท�างาน	TO		BE		NUMBER		ONE		ในปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

	 	 ระยะหลังอุปสรรคของการท�างานชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

มอน�้าด�า	 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	 คือ	 ร้านเหล้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 	 นักศึกษา

สมัครเข้ามาเรียนที่นี่	 เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว	 	ปัญหาอุบัติเหตุ	 	การลักขโมยและการก่อ 
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ความไม่สงบ		เสยีงดงั		ในหอพกัอนัเนือ่งมาจากการดืม่สรุาก็มากขึน้เช่นกนั	ซึง่ปัญหา

นีไ้ด้รบัความเมตตาจากพ่ีๆ	ต�ารวจ	สถานตี�ารวจภธูรนามน	เข้ามาช่วยเหลอืและร่วมกนั

คลี่คลายปัญหา		ชมรมฯ	ได้จัดกิจกรรม		หอพักคนดี		TO		BE		NUMBER		ONE		ขึ้น		

โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์ปฏิบตัขิองหอพักทกุแห่ง		ให้เข้าร่วมการประเมนิหอพกัปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข	 	 โดยให้ผู้ประกอบการสอดส่อง	 	ดูแลช่วยกันอีกทาง	 	และ

คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดแูลร่วมกบัพีต่�ารวจกอ็อกตรวจตราพร้อมกนัทกุสปัดาห์		

หากหอพักใดให้ความร่วมมือเปิด	 -	ปิด	 	 เป็นเวลา	 	คัดกรองบุคคลอายุไม่เกิน	 	20		

ปี	 	ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลให้ร้านเหล้าไม่ตั้งอยู่ในรัศมี	 	3	 	กิโลเมตรจาก

มหาวิทยาลัย	 	 ก็ท�าให้หลายแห่งยุบ	 	 เลิกกิจการไป	 	 หันมาเปิดร้านน�้าแข็งปั่นและ

ขนมปังปิ้งแทน

	 	 หลังจากด�าเนินกิจกรรมตามแนวทาง	 	 มีคณะกรรมการ	 	 มีกองทุน

และมีกิจกรรม		คลอบคลุมทุกยุทธศาสตร์แล้ว	 	 ในปี	2559		ผมและเพื่อนๆ	จึงไป

ปรึกษาอาจารย์เพื่อจะน�าชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		มอน�้าด�า		มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ์	 	 เข้าประกวด	 	 ซึ่งผลเป็นที่น่าภูมิใจ	 	 เมื่อปีแรกของการประกวดชมรม		 

TO		BE		NUMBER		ONE		มอน�า้ด�า		มหาวทิยาลัยกาฬสินธุ	์	ได้รับรางวลัพระราชทาน

รองชนะเลิศ		อันดับ		2		ระดับประเทศ		ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	จาก 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 น�าความปลื้มปิติมาสู่

สมาชิกและชุมชนโดยรอบ

	 	 พวกเราภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่า		มหาวิทยาลัยเล็กๆ	แห่งนี้		TO		BE		

NUMBER		ONE		จะสามารถเปลี่ยนแปลงนักศึกษา		เปลี่ยนแปลงผู้คนให้มีชีวิตชีวา

มากขึ้น		เรามีกิจกรรมท�าตลอดทั้งปี		เรามีผู้ใหญ่สนับสนุนจากผลการลงทุนอันแสน

ยาวนานและตั้งใจ	 	 ซึ่งผลิดอกออกผลในวันนี้	 	 เราได้รางวัลระดับประเทศมา		

ภาครัฐและเอกชนภายนอกให้ความส�าคัญ	 	 เชิญไปบรรยายเป็นวิทยากรเพื่อเป็น 

ต้นแบบให้หน่วยงาน		ความรูสึ้กนีท้�าให้พวกเราแอบน�า้ตาไหลอยูบ่่อยคร้ังว่า	มือเลก็ๆ	

ของพวกเราเปลี่ยนที่นี่แล้วจริงๆ
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	 	 เมือ่ผมจะจบการศกึษาชัน้ปีที	่	5		สาขาวชิาภาษาไทย		คณะครศุาสตร์		

ในปี	2560		ได้ตั้งปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าจะน�าความรู้		ความสามารถที่มีไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์อย่างสงูสุดในสถาบันการศึกษาท่ีตวัเองจะไปบรรจเุป็นข้าราชการครแูน่นอน		

ขณะนั้นยังไม่ได้หวังอะไรมากนักว่าจะสอบติดได้เลยในปีแรกหลังจบการศึกษา		 

แต่ในฐานะที่เราเป็นคน		TO		BE		NUMBER		ONE		เราย่อมมีดี		มีความเป็นหนึ่ง

อยู่ในตัว		ผมใช้ความได้เปรียบตรงนี้ตั้งมั่น		และเอาชนะใจตัวเองในการอ่านหนังสือ

นานถึง		8		เดือน	ตอนเช้า	ตั้งแต่เวลา	05.00	-	06.00	น.	ช่วงฝึกสอนตอนว่างๆ	ก็อ่าน		 

ตอนกลางคืน	 เวลา	 18.00	 -	 01.00	 น.	 ทุกวัน	 ส่วนวันเสาร์	 อาทิตย์ก็อ่านเต็มวัน 

ผมท�าแบบนี้ได้	เพราะ		TO		BE		NUMBER		ONE		สอนให้ผมท�าได้ทุกงาน	ในทุก

สถานการณ์	ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมากับการท�างาน	 	ผมเจอทุกอุปสรรค		

ทัง้จากธรรมชาต	ิผูค้นและความทกุข์ภายในใจ		แต่ก็สามารถผ่านมาได้ด้วยค�าแนะน�า		

การเรียนรู้	 	 การศึกษา	 	 และกลายมาเป็นทักษะเฉพาะตัวที่หาซื้อจากไหนไม่ได้เลย		

เหมือนอย่างที่บอกว่าชีวิตผมเหมือนเทพนิยายไม่มีผิด	 	 วันดีคืนดี	 	 เด็กตัวเล็กๆ	 

ด�าๆ	 จะน�าตัวเองมาสู่คณะครุศาสตร์	 	 ซึ่งเป็นสถานที่อบรมบ่มเพราะวิชาชีพครู 

อันสูงเกียรติได้	 	ซึ่งมองกลับไปต้นทุนชีวิตเราแทบติดลบ	 	 เพราะเป็นไปได้ที่ชนบท

ห่างไกล	 	 แถมเต็มไปด้วยอบายมุข	 	 จะน�าเรามาไกลถึงเพียงนี้ 	 	 ถ ้าไม ่ใช ่		

TO		BE		NUMBER		ONE		

	 	 วันประกาศผลสอบ		ผมนั่งคิดเล่นๆ	ที่หน้าห้องพักว่า		นับตั้งแต่วันที่		

TO		BE		NUMBER		ONE		เข้ามาในชีวิต		อะไรๆ	ก็เปลี่ยนไปในทางที่ดี		โอกาสและ

ความฝัน		วิง่อยูร่อบตวัและหวัใจเราอยูต่ลอดเวลา		ถ้าวนันีไ้ด้เป็นคร	ู	ผมก็จะไม่พลาด		

ที่จะไปท�า		TO		BE		NUMBER		ONE		ณ	โรงเรียน	ที่จะไปบรรจุเช่นกัน		แทบไม่กี่

อึดใจเทพนิยายที่โลดแล่นกลางความคิดผมมาตลอด		10		กว่าปี	ก็กลายมาเป็นเรื่อง

จรงิ		เมือ่ผลสอบออกมา		ผมได้ล�าดบัที	่	1		สาขาวชิาภาษาไทย		ส�านกังานศึกษาธกิาร

จังหวัดนครพนม		และต่อมาผมก็เลือกมาบรรจุที่โรงเรียนธาตุพนม		โรงเรียนประจ�า

อ�าเภอเล็กๆ	ใกล้องค์พระธาตุพนม		ซึ่งน�าความสุขสงบมาสู่ใจผมทุกวัน
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	 	 ผมก�าลังคิดว่า		เทพนิยายจะต้องไม่จบลงเพียงเท่านี้		ปีแรกของการ

เข้ารับราชการ	ผมได้รับค�าสั่งให้เป็นครูที่ปรึกษาชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

โรงเรียนธาตุพนม	 	 ประวัติศาสตร์หน้าใหม่คงจะต้องเป็นผมแล้ว	 ที่จะต้องหยิบยื่น

โอกาสที่ชื่อเทพนิยายชีวิต	 	 TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	 ONE	 	 เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ 

ลูกศิษย์ผมเช่นกัน

                                         
นายรัตนะ		ธนวัชรสันติ

							ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ที่ปรึกษาชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		โรงเรียนธาตุพนม		จังหวัดนครพนม
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ร�งวัลรองชนะเลิศ  ประเภทประช�ชนทั่วไป

15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE

	 	 ย้อนเวลากลับไปเมื่อ		14		ปี		ที่ผ่านมา		มีเด็กผู้ชายธรรมดาหนึ่งคน		

ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 	 6	 	 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว		

เขาน�าร้องเพลงที่แสนพิเศษที่หน้าเสาธงทุกเช้า	 	 บทเพลงที่มีใจความส�าคัญมุ่งเน้น

ให้ทุกคนเดินไปตามทางและค้นหาความฝันของตัวเอง	 	 “ชีวิตมีเรื่องราวตั้งมากมาย		

ให้ค้นให้เล่าเรียนให้ท�า		มุ่งไปให้ไกล		ให้ถึงปลายทาง		เพื่อความใฝ่ฝันเพื่อความเป็น

หนึ่ง”		หนึ่งในเนื้อเพลงส�าคัญของบทเพลงนี้		เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นหาความฝัน

อันยิ่งใหญ่ของเด็กชายหนึ่งคนในวันนั้น		ซึ่งก็คือ		ตัวผมเองในวันนี้

	 	 ในช่วงแรก		ผมไม่รูค้รบัว่าโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		คืออะไร		

ผมรู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าผมชอบชื่อโครงการ	 	ฟังดูแปลกไม่ซ�้ากับชื่อโครงการใด		

เพลงก็เพราะ		ความหมายก็ด	ี	ผมเคยสมคัรเข้าไปร่วมงานเป็นคนแรกของโรงเรยีน		ใน

ช่วงแรกของการท�างานผมไม่ทราบว่าต้องท�าอะไรบ้าง		แต่สิ่งที่ท�าได้คือน�าเพื่อนและ

น้องทั้งโรงเรียนร่วมกันร้องเพลง		TO		BE		NUMBER		ONE		ไม่นานมากนักโอกาส

ที่ดีก็ได้เกิดขึ้น		ครูผู้รับผิดชอบโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ของโรงเรียน

น�าหนังสือหนึ่งฉบับมาให้		มีข้อความส�าคัญเขียนว่า		“โครงการภูเก็ต		เยาวชนคน

ดี	 	 	TO		BE		NUMBER		ONE	”		ผมไม่ทราบว่าคือกิจกรรมอะไร		แต่ครูแจ้ง

ว่าจะส่งผมเข้าร่วมการแข่งขัน	 	 ผลการแข่งขันที่ออกมาผมได้รับรางวัลชมเชย	 	 เข้า

รับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต	 	 ถึงแม้จะเป็นเพียงรางวัลชมเชย		

แต่ผมก็ภาคภูมิใจครับ	 	 กระทั่งผลได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 	 1		 

ณ	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์		ภูเก็ต		ในช่วงแรกผมคิดว่าคงไม่



124 เรียงความสิ่งดีๆ
To be number one

ได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		อีก	แต่ผมคิดผิด		เพราะที่

โรงเรียนแห่งนี้โครงการ			TO		BE		NUMBER		ONE		ได้เริ่มขึ้นมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง

แล้ว	 	มีทั้งกิจกรรม		มีทั้งความรู้ที่ให้สมาชิกได้เรียนและเข้าร่วมกันอย่างสนุกสนาน		

ในที่สุดช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นส�าหรับผมก็ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

	 	 ผมทราบข่าวว่าองค์ประธานโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		

จะเสด็จมาทีเ่วทกีลางสะพานหินจงัหวดัภเูกต็	 ช่วงเวลานัน้ผมเกดิความคดิขึน้ในใจว่า		 

ถงึแม้จะต้องกลบับ้านช้าสกัเพยีงใด	 ผมกต้็องไปเฝ้ารบัเสดจ็พระองค์ท่านให้ได้	 ในวนั

รับเสด็จผมมองเห็นพระองค์ท่านประทับอยู่ไกล	 แต่ผมก็นั่งอยู่แถวหน้าสุดของเชือก

นัน้	 	 เมือ่พระองค์เสดจ็ไปหลังเวทีเจ้าหน้าท่ีปล่อยเชอืกก้ันออก		เพือ่ให้สามารถเข้าไป

บริเวณหน้าเวทีคอนเสิร์ตได้	 ผมวิ่งสุดก�าลังเพื่อให้พื้นที่หน้าเวทีมีผมยืนอยู่	 ผมท�า

ส�าเร็จได้ยืนที่หน้าเวทีดังที่หวังไว้	 	 เมื่อพระองค์เสด็จออกมาหน้าเวที	 ผมมองเห็น 

พระพักตร์อย่างใกล้ชิด	 	 ผมสัมผัสได้ถึงพระเมตตาพระกรุณาท่ีพระองค์ทรงมีต่อ 

เดก็และเยาวชน	พระองค์ทรงยืน่พระหตัถ์มาทีห่น้าเวท	ี	เพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้สมัผสั		

ผมจ�าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้เป็นอย่างดี		เพราะผมเป็นหนึ่งในเด็กที่โชคดี		ได้

มีโอกาสสัมผัสกับพระหัตถ์ของพระองค์ท่าน	วินาทีแห่งความสุขและความประทับใจ

นั้นเองที่พระองค์ทรงมอบให้	 	 ท�าให้ผมตั้งปณิธานไว้กับตัวเองว่าจะมุ่งม่ันท�างานใน

โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		และเป็นเยาวชนคนด	ีทีห่่างไกลจากยาเสพติด		

	 	 ผมเริ่มท�างานในโครงการ	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 อย่างจริงจังกับ

ชมรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 ของโรงเรียนช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4		 

เมือ่มโีอกาสได้ท�างานกับทางชมรมฯ			จงึรูว่้ากว่าจะออกมาเป็นกจิกรรมให้กบัสมาชกิ

ได้เข้าร่วมไม่ง่ายเลย		ต้องอาศัยการท�างานเป็นทีม		อาศัยความเข้าใจในหลักการ	3	

ก		ที่ใช้ในการด�าเนินงานรวมถึงยุทธศาสตร์ของโครงการ		สิ่งส�าคัญที่สุดนั่นคือความ

สามัคคีและความมุ่งมั่นในการท�างาน		สุดท้ายชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ของ

เราก็ได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ต		เข้าร่วมการประกวดชมรม		TO		BE		NUMBER		ใน



125เรียงความสิ่งดีๆ
To be number one

ในสถานศึกษา	ระดับภาค	และได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานโครงการ		TO		BE		

NUMBER		ONE		อีกครั้ง	เป็นครั้งที่สอง		ครั้งนี้ผมตื่นเต้นมากถึงขนาดให้เพื่อนที่นั่ง

ข้างกนัมาสมัผสัทีอ่กข้างซ้าย		เพือ่ให้เพือ่นรบัรูถ้งึความรูส้กึนัน้ว่าตืน่เต้นมากแค่ไหน		

และผลการประกวดได้ถูกประกาศว่าชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ของตัวเรา

ได้เป็นตัวแทนภาคใต้

	 	 ความรู้สึกแรกของผมคือแค่ปีแรกเราก็ผ่านจากระดับภาคเข้าสู่ระดับ

ประเทศ		ไม่มีใครคาดว่าชมรมฯ		ของเราจะท�าส�าเร็จ		ผมดีใจมากครับในฐานะของ

คนท�างาน	เพราะนีค่อืประสบการณ์ทีน้่อยคนจะได้มโีอกาสสมัผสั		ผมมโีอกาสต้อนรับ

คณะกรรมการประเมนิระดบัประเทศรอบพืน้ทีซ่ึง่ชมรมฯ		ของเราก็ได้รบัค�าชมอย่างมาก		

ในที่สุดวันประกวดระดับประเทศก็มาถึง	 หลายท่านคงจะทราบเป็นอย่างดีว่างานนี้ 

คืองานที่สมาชิกชมรม	 TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	ONE	 	 จากทั่วประเทศได้มารวมตัว

กัน		เพื่อแสดงผลงานของแต่ละจังหวัด		แต่ละชมรม		ได้เจอเพื่อนสมาชิกและผู้คน 

มากมาย	 ได้ชมผลงานและนทิรรศการท่ีไม่เคยพบเจอมาก่อน	ทีน่ีค่อืงานใหญ่ประจ�าปี

ที่เป็นการรวมพลังคน	 	 TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	 ONE	 	 ผมได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ 

องค์ประธานโครงการ	TO	BE	NUMBER		ONE		อกีครัง้เป็นครัง้ทีส่าม		ผลการประกวด

ชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ในปีนั้น		ชมรมฯ	ของเราไม่ได้รับรางวัลใด		เพื่อน		

พี่		น้อง		คุณครูทุกคนต่างเสียใจกับผลที่เกิดขึ้น		แต่จากพระด�ารัสขององค์ประธาน		

“อย่าพึ่งท้อ		ปีหน้ามาเจอกันใหม่”		ท่านผู้อ�านวยการสดศรี		ตันสุธัญลักษณ์		แม่ทัพ

ของผม	ต้นแบบไอดอล	TO		BE		NUMBER		ONE		ในดวงใจของผม	ก็บอกกับทุกคน

ว่าปีหน้าเราจะกลับมาอีกครั้ง

	 	 ภายหลังจากการเข้าร่วมการประกวดเราก็เดินทางกลับมาพร้อมกับ

ความมุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะพัฒนางานและกิจกรรมในชมรมฯ	 เราให้ดขีึน้	 	 	 เพือ่เข้าร่วมการ

ประกวดอีกครั้งในปีถัดไป		กลับมาก็ได้มีโอกาสร่วมมือกันระหว่างเพื่อน		พี่และน้อง 

ในชมรมฯ		คดิพร้อมลงมอืท�ากจิกรรมใหม่ให้กบัชมรมฯ		มากขึน้		ขบัเคลือ่นกจิกรรม
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NUMBER	ONE	ที่โรงเรียนเมืองถลาง		ผมเฝ้ารับเสด็จภายในนิทรรศการของชมรมฯ		

พระองค์เสดจ็พระราชด�าเนนิมายงันทิรรศการของชมรม		ผมมองเหน็พระองค์ท่านอีก

ครั้ งในระยะที่ ใกล ้มาก	 	 ป ี เดียวผมได ้ เฝ ้า รับเสด็จองค ์ประธานโครงการ	

TO		BE		NUMBER		ONE		ถึงสามครั้ง		จะมีใครโชคดีแบบผม		จะมีแกนน�ากี่คนที่ได้

ท�างาน		TO		BE		NUMBER		ONE		ถวายพระองค์ท่านและมีโอกาสเฝ้าชมพระบารมี		

หลังจากนั้นผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมค่ายแกนน�าเยาวชน	 	 TO		

BE	NUMBER	ONE	รุ่นที่	7	ของจังหวัดภูเก็ต		ผมได้น�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้

รับจากค่ายมาถ่ายทอดให้กับพ่ี	 	 น้องและเพื่อนสมาชิกในชมรมด้วยการขออนุญาต 

จัดค่าย			TO		BE		WE		ARE		LEADEERS		ขึ้น		เพื่อสร้างแกนน�าที่เข้มแข็งให้กับชมรม			

TO		BE		NUMBER		ONE		ของเรา		ผมทราบดีว่าปีนี้คือปีสุดท้ายของผม		ผมจึงอยาก

ฝากผลงานเอาไว้ให้กบัชมรม		จากความฝันทีค่ดิกลายเป็นความจรงิ		เมือ่ชมรมฯของ

เราได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการประกวดในระดับภาค		ได้เป็นตัวแทนของ

ภาคใต้เข้าสู่การประกวดในระดับประเทศ		การประกวดในระดับภาคครั้งนี้		ผมได้มี

โอกาสรบัเสดจ็องค์ประธานโครงการ	TO		BE		NUMBER		ONE		อกีครัง้		เป็นครัง้ทีห้่า

	 	 หลังจากการประกวดระดับภาคไม่นาน	ผมได้ทราบข่าวดีที่ท�าให้ผม

รู้สึกต่ืนเต้นมากท่ีสุด	 หนึ่งเร่ืองคือ	 องค์ประธานโครงการ	 TO	 BE	NUMBER	ONE		 

จะเสด็จทรงเปิดศนูย์เพ่ือนใจ		TO		BE		NUMBER		ONE		และชมรม		TO		BE		NUMBER		

ONE		ที่โรงเรียน		ความรู้สึกของคนท�างานอย่างผม		ที่สุดของที่สุดคือการได้มีโอกาส 

เข้าเฝ้าองค์ประธานโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		แต่งานใหญ่คราวนี้		ไม่ได้มี

เพยีงแค่ผมและนกัเรียนแกนน�าของชมรมฯเท่านัน้		แต่สมาชกิชมรม		TO		BE		NUMBER		

ONE		ทั้งโรงเรียนจะได้ร่วมกันเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด		12		กุมภาพันธ์		2552		

คือวันที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาท่ีโรงเรียน	 	 ชมรมของเราเตรียมงานกันอย่างหนัก		 

ผมจ�าทุกเหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดี	 	 เนื่องจากผมเป็นคนเปิดประตูห้องศูนย์

เพือ่นใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	ผมคิดว่าการทีไ่ด้มีโอกาสใกล้ชดิพระองค์ท่านแบบนี้

ทั้งโรงเรียนจะได้ร่วมกันเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดวันที่		12		กุมภาพันธ์		2552  
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มีไม่มากนัก	และนี่คือครั้งที่หก	ที่ผมได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์ท่าน

	 	 หลงัจากทีไ่ด้เป็นตวัแทนในระดบัภาคกเ็ข้าสูก่ารประกวดระดบัประเทศ		

ผมได้เป็นตัวแทนชมรมฯ	 ในการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน	 	 ทุกคนในชมรมฯ	 ต่าง 

มุง่ม่ันและทุม่เทมาก		ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นรปูแบบการน�าเสนอ	การจัดนทิรรศการ

รูปแบบใหม่ที่ได้แนวคิดมาจากการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากปีที่ผ่านมา		

รวมถึงวาระในการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ	TO	BE		NUMBER		ONE	ครั้งที่		7		

ส�าหรับผมก็ได้เกิดขึ้น	 	 ผมได้มีโอกาสไปนั่งที่เก้าอี้ส�าหรับผู้น�าเสนอของชมรมฯและ

ผลการแข่งขนัปรากฏว่าชมรมฯของเราไม่ได้รบัรางวลั		ผมรูส้กึเสยีใจและผดิหวังเพราะคิด 

ว่าจากความทุม่เท		ชมรมฯของเราน่าจะได้รับรางวัลในปีนี	้	ผมร้องไห้อยูน่านจนกระทัง่

นกึขึน้ได้ถงึพระด�ารัสท่ีองค์ประธานโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ทรงให้ไว้คือ		

อย่าพึ่งท้อใจ	ปีหน้ามาเจอกันใหม่		ก็ท�าให้คลายความเศร้าลงได้		แต่ส�าหรับผมไม่ม ี

ค�าว่าปีหน้าในนามชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรนีครนิทร์		ภเูก็ต	แล้ว		แต่ผมกค็ดิเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเกดิอะไรขึน้กต็าม		สายเลอืด		

TO		BE		NUMBER		ONE		ในตัวผมก็ยังคงเข้มข้นอยู่เสมอ		แม้จะส�าเร็จการศึกษา

ไปแล้ว		ผมก็ยังคงเข้ามาช่วยโรงเรียน		ช่วยน้องในชมรมฯได้เสมอ

	 	 เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	ไม่นานโครงการ	TO		BE		NUMBER		ONE		

ก็ด�าเนินงานมาครบ		8		ปี		ผมก็ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์		

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 	 ในปีแรกผมแทบไม่ได้ยินเรื่องราวของชมรม	 	 TO	 	 BE		

NUMBER		ONE		ในมหาวิทยาลัย		เพราะมีกิจกรรมให้เข้าร่วมหลายกิจกรรม		ท�าให้

ผมรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างในชีวิต	 	 จากปี	 	 2553	 	 สู่ปี	 	 2554	 	 สองปีนี้ 

ผมแทบไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท�างาน			TO		BE		NUMBER		ONE		แต่อย่างใด		ได้แต่

เข้าไปช่วยงานชมรมท่ีโรงเรียนเดมิ		นัน่ท�าให้ในใจผมคดิว่าชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอยู่ที่ไหน		ข้อสงสัยนี้ท�าให้ผมค้นหาค�าตอบจนเจอในที่สุด		

ผมก็ทราบว่าชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ของมหาวิทยาลัยนั้นมีอยู่	เพียงแต่

ก็ด�าเนินงานมาครบ		8		ปี		ผมก็ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์		
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ขาดการรณรงค์ปลุกพลังของสมาชิกให้เกิดขึ้น	 ด้วยหน้าที่และชั้นปีที่ยังไม่สูงมาก		 

ผมจึงท�าได้แค่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรมฯ	ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น	หลังจากนั้น

โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมได้เกิดขึ้นอีกครั้ง

	 	 ในปี	2555		เป็นปีที่โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		มีอายุ

ครบรอบ		10		ปี		มีโทรศัพท์หนึ่งสายโทรมาหาผม		แล้วถามว่าสนใจท�างานร่วมกับ

โครงการ	TO		BE		NUMBER		ONE		จังหวัดภูเก็ตหรือไม่		ผมตอบไปอย่างไม่ลังเล

เลยครับ		“ผมสนใจและยินดีท�าครับ”		งานแรกที่ได้รับโอกาสคือ		การเป็นวิทยากร

ค่ายแกนน�าเยาวชน			TO		BE		NUMBER		ONE		จังหวัดภูเก็ต		รุ่นที่		10		เช่นเคย

ครบั		คน			TO		BE		NUMBER		ONE	สายเลอืดทีเ่ข้มข้นอย่างไรเสยีกตั็ดไม่ขาด		ผม

ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทท�างานทุกอย่างด้วยความตั้งใจร่วมกับทีมงานจังหวัด	จากงานที	่	1		

สูง่านท่ี		2		นัน่คือการเป็นวิทยากรค่ายแกนน�าเยาวชน		TO		BE		NUMBER		ONE		 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้	 	ครั้งที่	 	1	 	ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในปีนั้น	 	จากงานที่	 	2		

สู่งานที่	 	 3	 	 ในปีเดียวกันนี้เองที่ผมได้มีโอกาสติดตามผู้ใหญ่และทีมงาน	 	 TO	 	 BE		

NUMBER		ONE		จังหวัดภูเก็ต		ไปร่วมกิจกรรมประกวดจังหวัด	TO		BE		NUMBER		

ONE		ระดับประเทศ		ในโอกาสครบรอบ		10		ปี			TO		BE		NUMBER		ONE		และ

มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานโครงการอีกครั้งเป็นครั้งที่	 	 8	 	 ผมดีใจมากๆ	 ครับ	 

หลังจากไม่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านมานานถึง		2		ปี		การได้เข้าเฝ้าในครั้งนี้	เสมือน 

เป็นการปลุกพลัง	 TO	 BE	 NUMBER	ONE	 ในตัวผมขึ้นมาอีกครั้ง	 	 หลังจากการ 

เข้าเฝ้าพระองค์ท่านในครั้งนี้	 	ผมก็ไม่เคยทิ้งโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		 

อกีเลย		เสรจ็จากภารกิจระดบัประเทศผมกก็ลบัมาคิดว่าจะท�าอย่างไรเพือ่ให้เกดิการ 

ขบัเคล่ือนชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE	ในมหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็	สิง่ทีผ่มท�าได้

คือการเจรจากับกองพัฒนานักศึกษา		เพื่อจะขับเคลื่อนโครงการ		TO		BE		NUMBER		

ONE		ในมหาวิทยาลัยอีกครั้ง		จึงได้เปิดรับสมัครสมาชิกของชมรมฯใหม่และผมได้มี

โอกาสด�ารงต�าแหน่งประธานชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		มหาวิทยาลยัราชภัฏ
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ภเูก็ต	อกีด้วย

	 	 การร่วมงานกับทีมงานโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		จังหวัด

ภูเก็ต		ท�าให้ผมได้รับโอกาสที่ดีอยู่เสมอ		ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นวิทยากรค่าย

แกนน�าเยาวชน		TO		BE		NUMBER		ONE		จังหวัดภูเก็ต		ตั้งแต่รุ่นที่	 	10		จน

กระทั่งรุ่นที่		15		การคิดเรื่องการแสดง			TO		BE		NUMBER		ONE		รูปแบบใหม่ 

ให้กับจังหวัด	การเป็นพิธีกรในงาน		TO		BE		NUMBER		ONE		ของจังหวัดในโอกาส

ต่างๆ	 ได้เรียนรู้และถ่ายทอดการท�างาน	 	 เพื่อผู้อื่นและสังคมให้กับน้องแกนน�าของ

จังหวัด	 	 รวมถึงการเข้าร่วมงานมหกรรมระดับประเทศ	 ความตั้งใจและความมุ่ง

มั่นในการท�างาน	 	 ผมจึงได้รับโอกาสที่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายจากจังหวัดภูเก็ต	 	 ให้

เข้าร่วมกจิกรรมค่ายพฒันาสมาชกิ		TO		BE		NUMBER		ONE		 สู่ความเป็นหนึง่		รุน่

ที	่	17		ณ	เดอะไพน์		รีสอร์ท		จังหวัดปทุมธานี		ค่ายที่ผมใฝ่ฝันมาโดยตลอดกลาย

เป็นความจริงแล้ว	 ผมรู้สึกภูมิใจมากครับที่อย่างน้อยผมได้มีโอกาสท�าตามความฝัน

ของผมจนส�าเร็จ	 ค่ายนี้เองที่ผมได้เจอน้องๆ	 เครือข่าย	 TO	 BE	 NUMBER	 	 ONE		 

จากทัว่ประเทศ	เป็นค่ายทีม่คีวามรู	้ความสนกุ	มิตรภาพและความอบอุ่นของคนสายเลือด	

TO		BE		NUMBER		ONE		

	 	 ผมจ�าไม่ได้ครับว่าหลังจากที่ได้รับเสด็จองค์ประธานโครงการ	 

TO		BE		NUMBER		ONE		ในครั้งที่		8		แล้วนั้น		ผมได้รับเสด็จครั้งไหนอีกบ้าง		แต่

ผมบอกได้เพียงอย่างเดียวครับว่าในทุกๆ	ครั้งที่ผมได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จ		ผมรู้สึกได้

ถึงพระบารมีและพระเมตตาที่ทรงมีต่อสมาชิกโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		

รอยยิม้ของพระองค์ท่าน		พระสรุเสยีงท่ีไพเราะ		พระหตัถ์ทีท่รงตอบรบัเสยีงเรยีกของ

สมาชิก		TO		BE		NUMBER		ONE		ทุกคน		เปรียบเสมือนพลังใจส�าคัญที่มีส่วนในการ

ขับเคลื่อนโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ท�าให้สมาชิก			TO		BE		NUMBER		

ONE		ทุกคนมีก�าลังใจในการก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความฝันที่ตนเองมี
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	 	 ตลอดระยะเวลา		15		 ปี	 	 ท่ีผ่านมาของโครงการ		TO		BE		NUMBER		

ONE	ประสบการณ์และสิง่ต่างๆ	ทัง้หลายทีส่อนผม	 ได้พสิจูน์ให้เหน็แล้วว่าโอกาสทีไ่ด้

รบัจากโครงการ	TO		BE	NUMBER		ONE	 น้ัน	 มีความส�าคญัมากแค่ไหน	 เม่ือได้รบั

โอกาสแล้วจะท�าอย่างไรให้โอกาสทีเ่ป็นของเรานัน้คุม้ค่าทีส่ดุ	 ส�าหรบัผมนัน้สายเลอืด			

TO		BE		NUMBER	ONE	ในตัวผมยังคงเข้มข้นอยู่เสมอ	เมื่อมีวาระที่จะมอบโอกาส

ให้กับผู้อื่นได้ผมก็พร้อมเสมอ	 	 เพราะผมเชื่อม่ันว่าถ้าเราให้โอกาสผู้อื่นก็เท่ากับว่า

เป็นการฝึกที่จะได้เรียนรู้การเป็นผู้รับและส่งต่อการเป็นผู้ให้ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบ

ที่สุด	 	 เพราะการเป็นคน	 	TO	 	BE	 	NUMBER	 	ONE	 	จะต้องเป็นทั้งคนเก่งและ 

คนดี		โอกาสและความมุ่งมั่นนี้ที่ท�าให้ผมประสบความส�าเร็จ		จากการเดินทางตาม

ความฝันของผมท่ีมใีนการเป็นข้าราชการครู		ในอนาคตผมตัง้ใจและมุ่งม่ันทีจ่ะเป็นครู		

TO		BE		NUMBER		ONE		สายพันธุ์ใหม่ในโรงเรียน		จะร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม

ในชมรม	TO		BE		NUMBER		ONE		ให้ดีที่สุด

	 	 15		ปี		ที่ผ่านมาโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ได้สอนและ

มอบโอกาสให้ผมในหลายด้าน	 	 ท�าให้ผมได้เลือกเดินตามความฝันสู่ความส�าเร็จใน

ชีวิต	 ผมเชื่อม่ันว่าที่ผมสามารถเดินทางตามความฝันของผมได้อย่างมั่นคงในทุกวัน

นี้	 	ก็คงเป็นเช่นเดียวกันกับสมาชิก	 	 	TO	 	BE	 	NUMBER	 	ONE	 	ทั่วทั้งประเทศ 

ที่ทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกัน		หัวใจแห่งความรักและความศรัทธาที่มีต่อองค์ประธาน

โครงการ	 	 TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	 ONE	 	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		 

สริวิฒันาพรรณวด	ี	จงึท�าให้คน		TO		BE		NUMBER		ONE		ทกุคนประสบความส�าเรจ็

และฟันฝ่าทกุอปุสรรคมาได้จนก้าวข้ึนสู่การเป็นหนึง่		“โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ”		สดุท้ายนี้

ผมขอขอบพระคุณโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ที่มอบประสบการณ์ที่ดีๆ	 

ให้กับสมาชิก	 ได้ตามล่าหาความฝันของตนและท�าความฝันของตนให้เป็นจริง		 

ผมขอให้โครงการนีอ้ยูเ่คยีงคูก่บัเส้นทางความฝันของเดก็และเยาวชนไทยไปตลอดกาล			
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“TO		BE		NUMBER		ONE		ฝันของพวกเรา		ที่พร้อมมีใจดวงเดียวกัน		จะขอเป็นคน

เก่งและเป็นคนดี		สิ่งนี้ที่ต้องการ		จะเก่งและดี		TO		BE		NUMBER		ONE”					

         นายณัฐวรรธน์		ปัญธัญญลักษณ์

											 	 	 	 	 											จังหวัดภูเก็ต
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ร�งวัลชมเชย  ประเภทประช�ชนทั่วไป

“15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE”

    ...ชีวิตมีเรื่องร�ว  ตั้งม�กม�ย

    ให้ค้นให้เล่�เรียนให้ทำ�

    มุ่งไปให้ไกล  ให้ถึงปล�ยท�ง

    เพื่อคว�มใฝ่ฝัน

    เพื่อคว�มเป็นหนึ่ง...

	 	 ความตอนหนึ่งของเนื้อเพลง	 	 TO	 	 BE	 	 NUMBER	 	 ONE	 	 ซึ่ง 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	 สิริวัฒนาพรรณวดี	 ทรงขับร้องเมื่อ	 15	 ปี 

ทีผ่่านมา	ยงัคงก้องดังอยู่ในความคดิ	และสถิตอยู่ในหวัใจของข้าพเจ้าตลอดมา	ตลอดจนเพลง 

อื่นๆ	ที่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	TO		BE	NUMBER		ONE		

ได้เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ออกสูส่าธารณะ	 เช่น	 เพลงไม่มีอะไรไกลเกนิฝัน	 	 เพลงเก่ง

และด	ี	TO		BE		NUMBER		ONE		ล้วนเป็นสัญลักษณ์แห่งการมุ่งหวงัในการหล่อหลอม

เยาวชนไทยให้เป็นคนเก่ง	 	 ดี	 	 มีสุข	 	 และเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในฐานะ	 “ก�าลัง 

ของแผ่นดิน”	 	 อย่างเต็มภาคภูมิ	 	 ภาพการทรงงานหนักของทูลกระหม่อมหญงิอบุล

รตันราชกญัญาสริวิฒันาพรรณวด	ีผูท้รงเป็นองค์ประธานโครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		

ภาพของการด�าเนินงาน	 	 การริเร่ิมสร้างสรรค์	 	 กิจกรรมต่างๆ	 เพื่อแสดงออกถึง 
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ความสามารถของเยาวชนทีเ่ป็นคนกล้าคดิ		กล้าท�า		กล้าแสดงออก		ไม่ว่าจะเป็นการใช้

สื่อดนตรี	 	 กีฬาและศิลปะแขนงต่างๆ	 อย่างเข้าใจ	 	 และเข้าถึงเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของเยาวชนผ่านการกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกันสร้างความรู้และทักษะใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 	 ไม่ได้เป็นภาพฉากหลังแห่งความทรงจ�าของ

ข้าพเจ้ามาจนถงึปัจจบุนัเท่านัน้		แต่ใครจะทราบบ้างว่า		ภาพการด�ารงอยูอ่ย่างมัน่คง

และแข็งแกร่งของโครงการ	TO		BE		NUMBER		ONE		ตลอดระยะเวลา		15		ปี		

ล้วนเป็นภาพที่	สร้างเสริมแรงบันดาลใจให้เด็กหญิงคนหนึ่งในวัย		15		ปี		เมื่อครั้งนั้น 

กล้าที่จะเปลี่ยนผ่านความคิด		พร้อมพัฒนาตนและก้าวย่างสู่วัยผู้ใหญ่ในอีก		15		ปี		

อย่างภาคภูมิใจด้วยภูมิคุ้มกันแห่งความ		“เป็นหนึ่ง		ไม่พึ่งยา”		ได้อย่างยอดเยี่ยม

	 	 เมือ่		5		ปีท่ีแล้ว		ในการจัดงานวันครบรอบ		10		ปี		แห่งการก่อตั้ง

โครงการ		TO		BE		NUMBER		ONE		ข้าพเจ้ามีโอกาสเฝ้ารบัเสดจ็ทลูกระหม่อมหญิง

อบุลรตันราชกญัญา	 	 สริิวฒันาพรรณวด	ี 	 และได้เข้ารับพระราชทานรางวลัอย่างใกล้

ชดิ	 	 รอยแย้มพระสรวล	 	 พระอิริยาบถอันงดงาม	 	 พระเมตตาอันยิ่งใหญ่	 	 และน�้า

พระทัยอันประเสริฐของพระองค์ที่ทรงมีต่อเยาวชนและพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า

ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิกครั้งนั้น	 	ยังความปลาบปลื้มปีติ	 	ความฝันและจุดประกาย

ความหวังให้แก่เหล่าสมาชิกทั้งหลายอย่างมิอาจสรรหาถ้อยค�าใดๆ	 มาพรรณนาได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 	ข้าพเจ้าผู้เป็นสมาชิกในปีแรกของชมรม	 	TO		BE	 	NUMBER		

ONE		เมื่อครั้งศึกษา		ณ	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ		จังหวัดนครศรีธรรมราช		ชีวิตและ

ครอบครัวของข้าพเจ้ายังรู้สึกผูกพันแน่นเหนียวในนิยามความเป็นหนึ่งของ		TO		BE		

NUMBER		ONE		อย่างยิ่ง		เนื่องจากบิดามารดาของข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย		นครศรีธรรมราช		หรือเดิมชื่อ		โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์		

ซึ่งเป็นเครือข่ายTO	 	 BE	 	 NUMBER	 	 ONE	 มาอย่างยาวนานเฉกเช่นเดียวกัน		 

ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา		สริวิฒันาพรรณวด	ี	“	บุคคลต้นแบบ”		ทีค่อยชี้

ทางให้เยาวชนแต่ละคนรู้แนวทางปรับปรุง	แก้ไขตนเอง		มุ่งมั่นพัฒนาความรู้		ความ

สามารถ	เพื่อเป็น		“เยาวชนต้นแบบ”		แก่ผู้อื่นและสังคมตลอดมาข้าพเจ้าก็เช่นกัน		

ในขณะที่ข้าพเจ้าเติบโตขึ้น	 	ผู้คนรอบข้างก็เฝ้ามองภาวะการเป็นผู้ใหญ่ของข้าพเจ้า
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ทุกๆ	 วัน	 	 ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายต่อหลายครั้ง	 	 ข้าพเจ้าต้องเผชิญกับเหตุการณ์ 

หวัเล้ียวหวัต่อของชีวติ		หรือภาวะกดดนัต่อความคาดหวงัของตนเองและผูอ้ืน่มากเกิน

ไป		ซึ่งอาจท�าให้ข้าพเจ้าหลงทางและก้าวผิดพลาดได้		ครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าผิดหวังโดย

ไม่คาดฝัน		ข้าพเจ้าเคยขาดสติ		พลั้งเผลอจนตีอกชกหัว		ท�าร้ายตัวเอง	เพื่อให้ใคร

บางคนเหน็ความส�าคัญของข้าพเจ้า		ขณะนัน้ข้าพเจ้ารูส้กึสญูเสยีตวัตนและเฝ้าแต่โทษ

ตัวเองว่า		“ฉันไม่มีคุณค่าเอาเสียเลย”		และตั้งค�าถามซ�้าๆ	ในความคิดว่า		“ท�าไม...

ท�าไมจึงเป็นเช่นน้ัน”	 แต่เมื่อข้าพเจ้าแหงนหน้ามองภาพ	 ขณะเข้ารับพระราชทาน

รางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา		สิริวัฒนาพรรณวดี		ที่ประดับอยู่

บนฝาผนังห้อง	จู่ๆ	น�้าตาของข้าพเจ้าก็หลั่งออกมาพรั่งพรู		ไม่นานนักข้าพเจ้าได้หยุด

คดิพจิารณาตนเอง		และอทุานว่า	“ทรงพระเจริญ”		ไม่มีใครเหน็หรือได้ยินสิง่ทีเ่กดิขึน้

กับข้าพเจ้า	ณ	ช่วงเวลาดังกล่าว		ทว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยดวงตาและสัมผัสได้ด้วยดวงใจ

ของตนเอง		หลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงเลิกตั้งค�าถามว่าท�าไม		เหตุผลใด		หรือใครที่ท�าให้

ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพียงนี้		เปลี่ยนเป็นตั้งค�าถามว่า		“ท�าอย่างไร		ฉันจะเป็นตัวเอง

ที่เข้มแข็งและกลับมาท�าในสิ่งที่ตนรักได้เหมือนหรือดีกว่าเดิม”	 นับตั้งแต่วันนั้นมา		

ข้าพเจ้าได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส		เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาและลบรอยน�้าตาเป็นการ

เพิ่มคุณค่าให้แก่ตนเอง		และผู้อื่นตามศักยภาพอย่างสุดความสามารถ

	 	 ด้วยความส�านึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 

ราชกญัญา	สริวิฒันาพรรณวด	ีกอปรกบัการตระหนักถงึเกียรติภมูขิองความเป็นสมาชกิ		

TO		BE		NUMBER		ONE		ข้าพเจ้าจึงวางเป้าหมายและปฏิบัติตนตามอุดมการณ์

แห่ง			TO		BE		NUMBER		ONE		ที่เป็นแหล่งผลิตและรวบรวมคนดี		คนเก่ง		และ

คนที่มีอุดมคติที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ	 เพื่อต่อต้านและป้องกันปัญหายาเสพติด	 	 รวม

ทั้งปัญหาอื่นๆ	ที่อาจเกิดขึ้น		นั่นคือ		การด�ารงชีวิตตามหน้าที่ของข้าพเจ้าให้ดีที่สุด

ในทุกบทบาท		ไม่ว่าจะเป็นฐานะลูกที่ดีของ	“บ้าน”		และ		“เมือง”		โดยประพฤติ

ปฏิบัติตนให้บิดามารดาภาคภูมิใจ		และเป็นหนึ่งในกลไกในการท�างานเพื่อบ้านเมือง

ในฐานะทหารและในฐานะครู		และที่ส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าสถานภาพใดนั่นคือ		การ

ด�ารงตนเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น		ในฐานะสมาชิก		TO		BE		NUMBER		
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ONE		ซึ่งท�าให้ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าการเป็นที่หนึ่งนั้น		ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งยาเสพติด		และ 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นที่หนึ่งเพียงด้านใดด้านเดียวเท่านั้น	 	 แต่ทุกคนสามารถแสดงออก

อย่างสร้างสรรค์ได้หลากหลายตามบทบาทหน้าที่	 เพื่อฉายสะท้อนให้เห็นว่า 

สมาชิก		TO		BE		NUMBER		ONE		สามารถใช้เวลาที่มี		24		ชั่วโมง		เท่ากับผู้อื่นใน

การแสวงหาวิธีห่างไกลยาเสพติด		อบายมุขและสิ่งไม่ดีต่างๆ	ด้วยการมอบโอกาสแก่

ตนเองและได้รับโอกาสในการสร้างความภาคภูมิใจในรูปแบบของตน

	 	 ในฐานะทหารเรือหญิง		ข้าพเจ้าระลึกไว้เสมอว่าการที่ข้าพเจ้าเข้ามา

รับราชการเป็นทหารเกิดจากความรักในชาติ	 	 ศาสนาและพระมหากษัตริย์	 	 ซึ่งแม้

ข้าพเจ้าจะไม่ได้ออกรบในสนาม	 	 ถือเป็นออกไปสู้รบในศึกสงคราม	 	 แต่การท�างาน

ด้านฝ่ายอ�านวยการเกี่ยวกับหนังสือราชการก็สามารถป้องกันประเทศจากภายใน		

ท�าให้ข้าพเจ้าเห็นว่าผู้หญิงสามารถท�างานเพื่อ	 แผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งได้ไม่แตกต่าง

กัน	 	 เพราะจิตวิญญาณแห่งความเป็น	 	“รั้วของชาติ”	 	 ไม่จ�ากัดอยู่ที่เพศหรือสรีระ

ร่างกาย		แต่ทกุคนล้วนมบีทบาทปฏบัิตหิน้าทีใ่นสาขาวชิาหรอืด้านต่างๆ	ทีต่นมีความ

รู้เพื่อขับเคลื่อนประเทศได้	 	ข้าพเจ้าเชื่อว่าการเป็นทหารเรือหญิงถือเป็นบททดสอบ

และบทพสิจูน์ตนเองว่า		ผูห้ญงิกส็ามารถกระท�าหน้าที	่เพือ่แผ่นดนิได้และกระท�าได้ด ี

ด้วยความมีระเบียบวินัย	อุทิศตนเสียสละ	เพื่อชาติราชนาวีและราชบัลลังก์		ในขณะ

เดียวกันหลังจากข้าพเจ้าประสบเหตุการณ์ที่บั่นทอนชีวิตและจิตใจดังกล่าว	ข้าพเจ้า

ตัดสินใจเดินหน้าต่อเพื่อท�าตามความหวังและความฝันของตนเองในการเป็นครูไป

พร้อมกบัการรบัราชการทหาร	โดยเลอืกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านการศกึษาต่อ

ระดบัปรญิญาเอกในสาขาหลกัสตูรและการสอนจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย		ซึง่ถอืเป็น

ความรู้ใหม่ส�าหรับข้าพเจ้า		ท�าให้ข้าพเจ้าต้องปรับตัวในการเรียนเป็นอย่างมาก		แต่

กระนัน้		ด้วยอดุมการณ์ของ	TO		BE		NUMBER		ONE		ท�าให้ข้าพเจ้าศรทัธาในตนเอง

ว่าข้าพเจ้าสามารถ		“ท�าได้”		ไม่แพ้ใคร		อยู่ที่หัวใจของตนจะกล้าก้าวไปให้ถึงหรือไม่		

ส่ิงทีข้่าพเจ้าพบไม่เพียงแต่ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นครเูท่านัน้		หากแต่ข้าพเจ้ายงั

พบว่าความเป็นหนึ่งของโครงการ			TO		BE		NUMBER		ONE		ที่ด�าเนินการจัดตั้งมา

ตลอดระยะเวลา		15		ปี		ได้หยั่งรากลึกอย่างงดงามในสถานศึกษาต่างๆ	ทั่วประเทศ		
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ในการกระตุน้และปลกุจติส�านกึของเยาวชนและประชาชนของชาตใิห้มคีวามรู	้	ความ

เข้าใจและตระหนกัว่าการเอาชนะปัญหายาเสพตดิมใิช่หน้าท่ีของบคุคลใดบคุคลหนึง่

หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง		แต่จะต้องเกิดจากทุกคนในชาติ		ในการร่วมแรงร่วมใจกัน

เป็นพลงัของแผ่นดนิทีจ่ะต่อสูแ้ละเอาชนะปัญหายาเสพตดิ		ซึง่ก็หมายความว่า		สถาน

ศกึษาเหล่านัน้ได้ผลติพลเมอืงของประเทศทีไ่ม่เพยีงเอาชนะปัญหายาเสพตดิได้		แต่ยงั	

“เอาชนะใจตนเอง”		ได้อย่างน่าอัศจรรย์		ดังการศึกษาดูงาน	การจัดการหลักสูตรใน

สถานศึกษาของโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั		นครศรธีรรมราช		ข้าพเจ้าพบว่าสถาน

ศกึษาได้ส่งเสรมิการพัฒนาผูเ้รียน		โดยนกัเรยีนและสถานศกึษาได้รบัการคัดเลอืกเข้า

รับการประกวดชมรม		TO		BE		NUMBER		ONE		ระดับประเทศ		และได้รับรางวัล

ต่างๆ	จ�านวนมาก		นับเป็นเครื่องยืนยันความเป็นเลิศของ		TO		BE		NUMBER		ONE		

ที่ได้แผ่ขยายชื่อเสียงและคุณความดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยแท้

	 	 ยิ่งไปกว่านั้น	 	 แม้ว่าภาระหน้าที่หลักของข้าพเจ้าจะท�าให้ข้าพเจ้า

มีโอกาสในการสอนในหน้าที่ได้ยาก	 	 แต่ข้าพเจ้ากลับพยายามหาหนทางที่จะสอน

หนังสือทั้งในรูปแบบวิทยากร		การสอนพิเศษตัวต่อตัว	 	การสอนแบบกลุ่มและการ

สอนในช้ันเรยีน		รวมทัง้เป็นกรรมการออกข้อสอบของหน่วยงานภายในและภายนอก		

ท�าให้ทราบว่าการสอนเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์		ซึ่งจ�าเป็นต้องศึกษาและฝึกฝนเรยีนรู้

จากประสบการณ์จริงเพือ่ความเป็นหนึง่		ซึง่ใครจะทราบบ้างว่าทหารเรอืหญิงคนนีใ้ช้

ความเป็น		TO		BE		NUMBER		ONE		ในการสอนผู้เรียนระดับต่างๆ	ทั้งระดับอนุบาล		

ประถมศึกษา		มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา		ซึ่งแม้ผู้เรียนจะมีทัศนคติหรือมุมมองต่อ 

ผูส้อนแตกต่างกนั			แต่ข้าพเจ้ากค็�านงึเสมอว่าจะเลอืกวธิสีอนอย่างไรให้ตนเข้าไปอยูใ่น

จิตใจของผู้เรยีนและท�าอย่างไรในการจดัการเรยีนการสอนให้บรรลุวตัถปุระสงค์		เพือ่

ให้ผูเ้รยีนมีความเป็นหนึง่โดยไม่พึง่ยาเสพตดิ		แต่ทว่าสามารถพฒันาความคดิ		ความรู้

และทกัษะของตนเอง	โดยใช้สตแิละปัญญาเป็นหลกัส�าคญัในการด�ารงตนบนหนทางสู่

ความเป็นเลศิ		ทกุครัง้ทีข้่าพเจ้าเข้าสอน		ข้าพเจ้าจงึไม่เคยละทิง้โอกาสในการแบ่งปัน

ประสบการณ์และบทเรยีนชวีติ		ตลอดจนชีใ้ห้เห็นแนวคิดทีใ่ช้จรงิได้ในชวีติประจ�าวนั		

โดยเฉพาะอย่างยิง่		ในการจดัการเรยีนการสอนวชิาวรรณกรรมไทย		อาท	ิ	แง่คดิจาก
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วรรณกรรมเรือ่งก่อกองทรายทีว่่าการก่อกองทรายให้เป็นรูปเป็นร่างน้ัน		เป็นเร่ืองยาก

เพราะอาจถกูพงัทลายโดยง่าย		แต่หากผูก่้อกองทรายมคีวามอดทน		มมุานะและเพยีร

พยายาม	 	 ควบคู่กับมีความหวังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจ	 	 ย่อมประสบผลส�าเร็จได ้

ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ	หลังจากจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น	 	 ลูกศิษย์ของข้าพเจ้า

คนหนึง่ได้ให้ข้อคดิเหน็ว่า		“ประทับใจอาจารย์ต้ังแต่ครัง้แรกเพราะเป็นทหารเรอืและ

อาจารย์ทุม่เทกบัการสอนอย่างเตม็ท่ี	 	 ท�าให้เหน็โลกในมมุมองต่างๆ	 และจะน�าความ

รู้ท่ีอาจารย์มอบให้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและอนาคตต่อไปเช่นกันค่ะ”	 ข้อคิดเห็น 

ดังกล่าวไม่ได้ท�าให้ข้าพเจ้ามีก�าลังใจในการท�าหน้าที่ของครูผู้สอน		แต่ท�าให้ข้าพเจ้า

มัน่ใจว่าหากลกูศษิย์ทุม่เทและมุง่มัน่ท�าตามความฝัน		เขาจะสามารถเติบโตเป็นก�าลัง

ของชาติที่ทรงพลังได้ต่อไป		นอกจากนี	้	หากจะกล่าวว่าโครงการ		TO		BE		NUMBER		

ONE		ได้จัดต้ัง		“ศนูย์เพ่ือนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE”		และให้สมาชิกและประชาชน

ทั่วไปได้มีส่วนร่วมและมีชีวิตใหม่		ข้าพเจ้าก็ได้น�าแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับ

ลูกศิษย์ในฐานะ		“เพื่อนใจ”		ลูกศิษย์ของข้าพเจ้าสามารถปรึกษาข้าพเจ้าได้ทุกเรื่อง		

กล่าวคือ		ข้าพเจ้าจะวางตน	แบบ		“พี่น้อง”		ท�าให้เขากล้าจะระบายและเล่าเรื่อง

ราวต่างๆ	 ทั้งปัญหาการเรียนและปัญหาส่วนตัว	 	 ข้าพเจ้าเชื่อว่า	 การเป็นเพื่อนแท้

ของครูและศิษย์ย่อมท�าให้ลูกศิษย์รับฟังข้อแนะน�าเพื่อน�าไปแก้ไขปัญหา	 	ปรับปรุง

และพัฒนาตนให้เป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งและมีความมั่นคงทางจิตใจ	 เพื่อสร้างบันได

ไปสู่จุดมุ่งหมาย		สิ่งนี้นับเป็นสิ่งดีๆ	ที่		TO		BE		NUMBER		ONE		ได้ให้แนวทาง

ชีวิตแก่ข้าพเจ้า		ข้าพเจ้าเองก็ปรารถนาและพร้อมจะด�าเนินตามแนวทางนั้น	เพื่อส่ง

ต่อสิ่งดีๆ	แก่ผู้อื่น		เพราะไม่ว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในสถานภาพ		

“ลกู”	“ทหาร”	“ศษิย์”	และ	“คร”ู	แต่ทัง้หมดนี	้ ข้าพเจ้ากไ็ด้ปฏบัิตตินให้สมกับการได้

เป็นสมาชิก	TO	 	 BE	 	NUMBER	 	ONE	 	 ซ่ึงเชือ่ม่ันว่าสมาชกิคนอ่ืนๆ	ทีก่ระจายอยู่

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยล้วนก�าลังรังสรรค์ความดีและมุ่งมั่นท�าคุณประโยชน ์

เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างเต็มศักยภาพ	โดยมี	TO	BE	NUMBER	ONE		เป็น

ศูนย์กลางเชื่อมร้อยประสานหัวใจของสมาชิกแต่ละคนให้เป็นหนึ่งเดียว	 และมีความ

หนักแน่นในการเป็นคนเก่งโดยไม่พึ่งยาได้เป็นอย่างดี
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  “15  ปี  TO  BE  NUMBER  ONE  สร้�งสรรค์สงัคมไทย  ให้เป็น

หนึง่ได้อย่�งยัง่ยนื”	 	 เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัแล้วว่า	 	ตลอดระยะเวลา	 	15	 	 ปี	 	 TO	 	BE		

NUMBER	 	ONE	 	 เป็น	 	15	 	 ปี	 	ทีว่เิศษและมคีวามหมายอย่างยิง่ต่อเหล่าเยาวชนไทย 

ให้มภีมูคิุม้กนัทางจติใจ	 	 มกี�าลงัใจในการด�าเนนิชวีติ	 	 ด้วยการค้นหาตวัตนในทางที่ 

เหมาะสม	 พร้อมตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง	 มีความรู้เร่ืองยาเสพติดและเข้าร่วม

กจิกรรมต่างๆ	 ด้วยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 	 จนสามารถแผ่ขยายความดผ่ีาน

การสร้างและพฒันาเครอืข่าย	 	 TO	 	 BE	 	NUMBER	 	ONE	 	 ไปยงัทกุอณพูืน้ทีข่อง

ประเทศไทยให้มคีวามเข้มแขง็	 โดยมทีลูกระหม่อมหญิงอุบลรตันราชกญัญา	สริวิฒันา

พรรณวดี		ทรงเป็นมิ่งขวัญของชาว		TO		BE		NUMBER		ONE		ให้พร้อมรังสรรค์

ความ	 “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด”	 มีศรัทธาในการดึงศักยภาพของตนตาม 

ความถนดัและสนใจทีไ่ม่ได้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะด้านใดด้านหนึง่	เพือ่ให้		TO		BE		NUMBER		

ONE	 	ก้าวเข้าสู่ปีต่อๆ	 ไปอย่างมั่นคง	 	 เคียงคู่การพัฒนาประเทศไทยให้งดงามและ

สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนสืบไป

         15  ปี  ก�รสืบส�นง�นสร้�งสรรค์

         TO  คว�มฝันคว�มเป็นจริงอันยิ่งใหญ่

         BE เป็นหนึ่งไม่พึ่งย�กล้�ก้�วไกล

         NUMBER  ONE  แห่งหัวใจนิรันดร์ก�ล

            	เรือโทหญิง		สุธิญา		พูนเอียด	(ร.น.)

																				ส�านักบริหารก�าลังพล		กรมก�าลังพลทหารเรือ		กองทัพเรือ		

กรุงเทพมหานคร
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