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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  

หนุ่มสาว มธ.-มศว แห่งบ้านไอดอล "เก่งและด"ี ต้นแบบวัยรุ่นไทย 
  
หลังจากผลิตเยาวชนต้นแบบออกส่สังคมไปเม่ือปีที่แล้วเป็นปีแรกู  โครงการ TO BE NUMBER 
ONE IDOLS ในพระดาํริของทลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาู  สิริวัฒนาพรรณวด ีก็ได้
เปิดรับสมาชิกรุ่น 2 อย่างต่อเน่ืองทนัท ีเพื่อต้องการหาเยาวชนที่ทัง้เก่งและดเีป็นแบบอย่างหรือ
เป็นไอดอลให้แก่วัยรุ่นทั่วประเทศ 

 
 หนุ่มสาว มธ.-มศว ไอดอลรุ่นแรก    

โดยตลอดระยะเวลาหนึง่ปีท่ีผ่านมาของการเป็นไอดอลรุ่นแรก "โอ๋" น.ส.จริาวรรณ พรหมศร นกัศกึษา

จากสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้เลา่ประสบการณ์ให้ฟังวา่ มี

ข่าวจาก ASTVผ้จัดการออนไลน์ู  ฉบบัประจาํวันที่  ๗  เดอืนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า    

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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โอกาสได้ร่วมงานกบัทลูกระหมอ่มฯ เพ่ือชกัชวนและสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่วยัรุ่นในชมุชนตา่งๆ เพ่ือให้

หา่งไกลจากยาเสพติด โดยท่ีผ่านมาก็ได้มีการร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ตร่วมกบัทลูกระหมอ่มฯ 

 

ไอดอลสาวจาก มธ. กลา่วอีกวา่ บทบาทของการเป็นไอดอลคือเราไมไ่ด้ลงไปช่วยแก้ปัญหายาเสพติด แต่

เราจะเข้าไปช่วยสร้างภมิูคุ้มกนัทางจิตใจให้แก่เหลา่วยัรุ่น ให้เขาดเูเราเป็นตวัอยา่งวา่แคเ่ป็นคนเก่งและดีก็

สามารถเป็นไอดอลได้ โดยกวา่จะมาถงึจดุนีก็้ต้องผ่านการคดัเลือกท่ีเข้มงวดจากคณะกรรมการ คือต้องมี

ผลการเรียนท่ีดี มีความสามารถมาแสดงให้กรรมการคดัเลือก โดยหลงัจากผ่านการคดัเลือกแล้ว ก็จะได้รับ

การอบรมพฒันาความรู้และทกัษะด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่ชีวิตประจําวนั ทัง้ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ รวม

ไปถงึการร้อง การเต้น และการแสดงด้วย 

 

"ได้ความอดทนคะ่ รู้จกัการทํางานเป็นทีม ไมเ่หน็แก่ตวั หลายคนอาจมองวา่จบโครงการออกมา ก็มาร้อง 

มาเต้น มาทําการแสดง แตน่ัน่ก็เป็นอีกทางหนึง่ท่ีเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถ และยงัต้องมี

ความดีในตวัอีกด้วย เพ่ือให้วยัรุ่นหนัมาเอาเย่ียงอยา่งเรา เป็นการแสดงให้ทกุคนรู้วา่ เราก็เป็นวยัรุ่น

ธรรมดาคนหนึง่ท่ีวยัรุ่นอีกจํานวนมากสามารถยดึเราเป็นไอดอลได้ โดยไมต้่องเป็นดารา แม้การมาทํา

หน้าท่ีตรงนีอ้าจทําให้เรามีช่ือเสียงขึน้ แตน่ัน่เป็นแคผ่ลพลอยได้เทา่นัน้" 

 

ด้าน "โอเค" นายวัฒนาพร นิลเวช นิสิตสาขาวชิาการแสดง คณะศลิปกรรม
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทร์วโิรจน์ (มศว) กล่าวเสริมว่า การเข้าบ้าน
ไอดอล ช่วยพฒันาความเป็นผ้นํา สอนให้ร้จักรับผดิชอบ การทาํงานร่วมกับู ู
บุคคลอ่ืน ซึ่งตรงนีส้ามารถนําไปใช้กับชีวติประจาํวันในรัว้มหาวทิยาลัยได้ 
 

"มีความเป็นผู้ ใหญ่ขึน้ สามารถเป็นตวัอยา่งให้แก่เพ่ือนๆ และน้องๆเยาวชนได้ เพราะเขาจะเห็นจากสิ่งท่ีเรา

กระทํา คือเรามีผลการเรียนท่ีดี มีความสามารถในด้านตา่งๆ และท่ีสําคญัคือเราไมยุ่ง่เก่ียวกบัยาเสพติด 

อยา่งท่ีประทบัใจคือ การไปให้แรงบนัดาลใจแก่ผู้ ท่ีเคยติดยาเสพติด พอพวกเขาเห็นพลงัจากสิ่งท่ีพวกเรา

กระทําก็มีการปฏิญาณวา่จะเลกิและไมก่ลบัไปยุง่กบัยาเสพติดอีก" 

 

สองไอดอลหนุ่มสาวเปิดเผยข้อมลูอีกวา่ ทกุวนันีส้มาชิกโครงการทบูีนมัเบอร์วนัมีจํานวนถงึ 39 ล้านคน 

และเช่ือวา่การเข้ามาเป็นไอดอลของโครงการก็จะสามารถชกัจงูให้สมาชิกท่ีอยูใ่นจํานวนมหาศาลนีห้นัมา

เอาอยา่งเราได้ โดยทัง้สองระบวุา่ไอดอลของพวกเขาคือ ทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญา สิริวฒันา
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พรรณวดี เพราะพระองค์ทรงทุม่เทพระวรกาย เพ่ือให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ หา่งไกลจากยาเสพติด

ท่ีให้โทษ 

 

"เราเห็นจากการกระทําของพระองค์ ทา่นเป็นเจ้านายท่ีทัง้คิด ทัง้ทํา และทําอยา่งมีศกัยภาพ มีความน่าทึง่

มาก และพระองค์ทรงเรียนรู้ด้วยพระองค์เองตลอด บางเร่ืองพระองค์สามารถเรียนรู้ได้เร็วกวา่พวกเราด้วย

ซํา้ การท่ีพระองค์เปิดโครงการทบูีนมัเบอร์วนัขึน้ทําให้วยัรุ่นได้มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกในทางท่ีดีและ

สร้างสรรค์ พวกเราจงึยดึถือพระองค์เป็นแบบอยา่ง และจะเป็นไอดอลในโครงการทบูีนมัเบอร์วนัให้ดีท่ีสดุ" 

ไอดอลทัง้สองกลา่ว 

 
"โชกุน" นางสาวสายนํา้ผึง้ ดษิฐการ   

ขณะท่ี "โชกุน" น.ส.สายนํา้ผึง้ ดษิฐการ นกัเรียนชัน้ ม.4 จากโรงเรียนศรีบณุญานนท์ จ.นนทบรีุ ในฐานะ

ผู้ ได้รับการคดัเลือกเป็นหนึง่ในสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOLS รุ่น 2 บอกเลา่ความเป็นมาก่อนเข้า

มาอยูโ่ครงการให้ฟังวา่ ท่ีผ่านมาจะช่วยเหลืองานโรงเรียนตลอด ทางโรงเรียนจงึได้สง่ประกวดโครงการ TO 

BE NUMBER ONE IDOLS และได้รับการคดัเลือกให้เข้ามาเก็บตวับ้านไอดอล เพ่ือพฒันาศกัยภาพด้าน
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ตา่งๆ 

 

วา่ท่ีไอดอลคนตอ่ไประบวุา่ โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOLS ทําให้เรากล้าแสดงออกมากขึน้ 

ทํางานมีประสบการณ์มากขึน้ ไมคิ่ดยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดมากขึน้ เพราะเรามีภมิูคุ้มกนัให้ตวัเอง การจะเป็น

ไอดอลให้คนอ่ืนทําตามได้ นอกจากเก่งและดีแล้ว ยงัต้องมีภมิูคุ้มกนัสิ่งไมดี่รอบตวัด้วย ซึง่ท่ีมาของพลงั

ภมิูคุ้มกนันัน้มาจากครอบครัวและคนรอบข้าง ทัง้เพ่ือนและคณุครู 

 

"ครอบครัวสนบัสนนุให้ร้องเพลงคะ่ อะไรท่ีชอบก็สง่เสริมให้เรียน รู้สกึเลยวา่ครอบครัวเรามีความอบอุน่ เลย

ไมคิ่ดท่ีจะทําอะไรให้พอ่แมเ่สียใจ เลยเป็นเกราะป้องกนัให้เราเสมอให้เราไมคิ่ดทําเร่ืองไมดี่ไมง่าม และ

สามารถเป็นตวัอยา่งให้แก่วยัรุ่นคนอ่ืนได้" 

 

น้องโชกนุ เลา่ให้ฟังอีกวา่ การมาเก็บตวับ้านไอดอลทําให้เรามีเพ่ือนดีๆ เยอะมากขึน้ ได้รู้วา่เรามีดี

เหมือนกนั สามารถทําอะไรได้หลายๆอยา่งท่ีไมเ่คยทํา ทัง้ได้เรียนบีบอย เรียนเต้น ร้องเพลง ลีลาส รํา รวม

ไปถงึเรียนภาษาจีน และภาษาเกาหล ีและเราสามารถทําได้ ถ้าเราตัง้ใจ โดยบอกวา่หลงัจากจบโครงการ 

มัน่ใจวา่สามารถเป็นไอดอลให้คนอ่ืนๆได้ เพราะเราเป็นคนดี มีความสามารถ ไมไ่ด้ทําเร่ืองเสียหายอะไร 

คนอ่ืนก็จะได้เอาเราเป็นเย่ียงอยา่งบ้าง 

 

ด้าน นพ.ณรงค์ สหเมธาพฒัน์ อธิบดีกรมสขุภาพจิต ในฐานะเลขานกุารโครงการทบูีนมัเบอร์วนั กลา่ววา่ 

วยัรุ่นเผชิญหน้ากบัปัญหาความรุนแรง และปัญหาเร่ืองเพศสมัพนัธ์ การมีโครงการ TO BE NUMBER 

ONE IDOLS ก็เป็นการช่วยรณรงค์ ป้องกนั และช่วยเสริมภมิูคุ้มกนัทางจิตใจ เพราะทกุวนันีต้วัอยา่งท่ีไมดี่

มีมาก วยัรุ่นทัว่ไปอาจเกิดการเลียนแบบตวัอยา่งท่ีไมดี่ได้ โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOLS จงึได้

มีการคดักรองเยาวชนต้นแบบให้เป็นคนเก่งและดี เป็นตวัอยา่งให้แก่วยัรุ่นทัว่ไป 

 

"โครงการไอดอลนีทํ้าให้เกิดการสร้างคา่นิยมให้เดก็มีความภาคภมิูใจในตวัเอง รู้สกึวา่ตวัเองเป็นหนึง่ได้ 

โดยไมต้่องแขง่ขนักนัเป็นท่ี 1 แตจ่ะหนัหน้ามามีนํา้ใจให้กนั ช่วยเหลือกนัและกนัแทน"  

 


