ก

คำนำ
"ชุมชนมหาชัย Never Die and Ever Young" เป็นการ
ดาเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย
อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร" เป็น บทเรีย นการขับ เคลื่อ น
การดาเนิน งานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
บทเรียนในการขับเคลื่อนงานชมรม TO BE NUMBER ONE
ในพื้นที่อื่นต่อไป ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย บริบทพื้นที่ สภาพปัญหา
ปัจจั ยสู่ ความส าเร็ จ กระบวนการทางานและผลส าเร็จของชมรม
TO BE NUMBER ONE ชุมชนมหาชัย
คณะผู ้จ ัด ทา ส านัก งานสาธารณสุ ขจังหวัดกาแพงเพชร
ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทาให้การจัดทาบทเรียน"ชุมชน
มหาชัย Never Die and Ever Young" อาเภอไทรงาม จังหวัด
กาแพงเพชร" เล่มนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี และหวังว่าเอกสารฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนงานชมรม TO BE
NUMBER ONE ต่อไป
นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา
นายแพทย์ส าธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
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สำรบัญ
เนื้อหา
หน้าที่
กว่ำจะถึงวันนี้ ชุมชนมหำชัย Never Die
and Ever Young
๑
จุดเริ่มต้นของความสาเร็จ
๒
รูปแบบการดาเนินงานฯ
๔
ทำควำมรู้จักกับตำบลมหำชัย อ.ไทรงำม
๕
สภาพทั่วไป
๕
สภาพปัญหา
๗
ตำบลมหำชัยมีอะไร
๙
ทีมงานขับเคลื่อนเข้มแข็งฯ
๙
แกนนาชมรมมีความรู้ความเข้าใจฯ
๑๑
งบประมาณเพียงพอ
๑๒
สถานที่ตั้งชมรมชัดเจน
๑๓
ทำอย่ำงไรถึงมำเป็น ชุมชนมหำชัย Never Die and
Ever Young
๑๔
การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนฯ
๑๔
ตั้งเป้าหมายฯ ชัดเจน
๑๕
ดาเนินการตามองค์ประกอบหลัก
๑๗
กิจกรรมดึงดูดน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง
๑๙
การติดตามประเมินผลฯ
๒๑

ค
เนื้อหา
ร่วมด้วยช่วยกัน
เครือข่ายฯเข้มแข็ง
งบประมาณฯ เพียงพอ
สู่ฝั่งฝัน เยำวชนเป็นคนดี เก่ง สุข
จานวนผู้เสพยาเสพติดลดลง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านเกณฑ์ฯ
เยาวชนมีภูมิคุ้มกันฯ
ก้ำวต่อไป ชุมชนมหำชัย Never Die and
Ever Young
ความภาคภูมิใจฯ และก้าวต่อไป
ความคาดหวังของชมรมฯ
ภำคผนวก
ความเป็นมาของโครงการฯ

หน้าที่
๒๒
๒๒
๒๔
๒๕
๒๖
๓๐
๓๖
๓๖
๓๗
๓๙
๔๐

๑

กว่าจะถึงวันนี้
ชุมชนมหาชัย Never Die and Ever Young

๒

กว่าจะถึงวันนี้

ชุมชนมหาชัย Never Die and Ever Young
จุดเริ่มต้นของความสาเร็จ
เนื่ องจากในพื้น ที่ชุมชนบ้ านทุ่งมหาชัยมีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเป็นจานวนมาก ซึ่งเยาวชนที่มีอายุ ๑๖-๒๐ ปี เสี่ยง
ที่จะเข้าสู่กระบวนการเสพยาเสพติดนี้ ทาให้ทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านทุ่งมหาชัยมีความตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้
จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อ
รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีสภาเด็กและเยาวชนเป็นฐานใน
การก่ อ ตั้ ง กลุ่ ม และได้ ชั ก ชวนเยาวชนในพื้ น ที่ ต าบลมาเข้ า ร่ ว ม
เพิ่มขึ้น ด้ว ยการสนั บ สนุน จากองค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านทุ่ง
มหาชั ย จึ ง ท าให้ ก ารท างานในช่ ว งของการเริ่ ม ต้ น ของชมรมฯ
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีพลัง
การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
ชน หมู่ ที่ ๑ บ้ า นทุ่ ง มหาชั ย ต าบลมหาชัย มีล ัก ษณะการ
ดาเนิน งานแบบบูร ณาการตามพระราชดารัส ของทูล กระหม่อ ม
หญิง อุบ ลรัต นราชกัญ ญาสิร ิว ัฒ นาพรรณวดี องค์ป ระธาน
โครงการ ที่ทรงเน้นย้าว่า การป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ของประเทศมิอาจสาเร็จ ได้ด้ว ยบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
แต่ทุกองค์กรต้องประสานความร่วมมือกัน
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาชมรม TO BE NUMBER
ONE ในชุมชนหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมหาชัย ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าสู่
ก า ร รั ก ษ า ม า ต ร ฐ า น พ ร้ อ ม เ ป็ น ต้ น แ บ บ ร ะ ดั บ เ งิ น ปี ที่ ๒

๓
ระดั บ ประเทศ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศู น ย์
ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี และเตรียมความพร้อมเข้า
สู่การรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๓ เพื่อเข้ารอบ
ไปประกวดระดับประเทศ ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้ านทุ่งมหาชัย มี การดาเนินงานตามแนวทาง
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ
กรรมการ กองทุน กิจกรรม ความต่อเนื่อง และการพัฒนา การ
ดาเนินงานของชมรมเป็นไปตามแนวคิด เด็กนา ผู้ใหญ่ห นุน และ
เป็นไปตามองค์ประกอบหลั กของชมรม
ลาดับขั้นตอนการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE
มหาชัยนี้ ถือเป็นบทเรียนที่สาคัญสามารถถ่ายทอดและขยายผลสู่
การพัฒนาต่อยอดให้กับชมรมฯ เครือข่ายอื่นๆ ในการขับเคลื่อนงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE พื้นที่อื่นต่อไป โดยมีรูปแบบการ
ดาเนินงานดังนี้

๔

รูปแบบการดาเนินงานสู่ความยั่งยืนของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย
อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร
กระบวนการทางาน

ปัจจัยภายในพื้นที่
๑. งบประมาณเพียงพอ
๒. ทีมงานขับเคลื่อน
เข้มแข็งทางานเป็นทีม
๓. แกนนาชมรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานฯ
๔. สถานที่ตั้งชมรมชัดเจน

๑. การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
เชื่อมร้อยภาคีโดยการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
(ครอบครัว ชุมชน ตาบล อาเภอ จังหวัด)
๒. ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนชัดเจน
๓. ดาเนินการตามองค์ประกอบหลัก ๓ ก.
(กรรมการ กองทุน กิจกรรม) ๓ ย.
๔. กิจกรรมดึงดูดน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง
(แข่งขันกีฬาประจาตาบล,ประกวดร้อง
เพลง,ประกวด Teen Dancercise,
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม,กิจกรรมระดม
ทุน(ขายน้าสมุนไพร,เสื้อ,ขนม),ติดป้ายบ้าน
สีขาวปลอดยาเสพติด)
๔. การติดตามประเมินผลการทางานอย่าง
เป็นระบบ

ปัจจัยภายนอกพื้นที่
๑. เครือข่ายการขับเคลื่อนงานระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
เข้มแข็ง (ปกครอง ตารวจ สาธารณสุข ท้องถิ่น โรงเรียน )
๒. งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดอย่างเพียงพอ

ผลสาเร็จ
๑. จานวนผู้เสพยาเสพติด
ลดลงเหลือศูนย์
๒. ชมรม TO BE NUMBER
ONE ผ่านเกณฑ์
ระดับประเทศ
๓. เยาวชนมีภูมิคุ้มกันไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด เยาวชน
เป็นคนดี เก่ง สุข

๕

ทาความรู้จักกับ...ตาบลมหาชัย
อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร
สภาพทั่วไป
๑. ที่ตั้ง
ตาบลมหาชัย อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอาเภอไทรงาม อยู่ห่างจากอาเภอไทร
งาม ๑๕ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาแพงเพชรไปทางทิศตะวันออก
๒๘ กิโลเมตร

๒. อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลโนนพลวง อาเภอลานกระบือ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลไทรงาม อาเภอไทรงาม
ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลหนองทอง ตาบลหนองคล้าอาเภอไทรงาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อาเภอเมือง

๖
๓. เนื้อที่
ตาบลมหาชัยมีเนื้อที่ประมาณ ๙๒.๖๗ ตารางกิโลเมตร
หรื อประมาณ ๕๗,๙๑๖ ไร่ เป็ น พื้น ที่ทาการเกษตรประมาณ
๕๐,๑๐๕ ไร่ พื้นที่ใช้ประโยชน์ อื่น ๆ ๗,๘๑๑ ไร่
๔. เขตการปกครอง
เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลมหาชัย
มีจานวน ๑๒ หมู่บ้าน
๕. ประชากร
ตาบลมหาชัย มีจานวนประชากรทั้งสิ้น ๗,๑๙๔ คน
หลังคาเรือน ๑,๗๗๙ ครัวเรือน แยกเป็นชาย ๓,๕๘๗ คน หญิง
๓,๖๐๗ คน
๖. การประกอบอาชีพ
ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
มหาชัยประกอบอาชีพหลัก คือ ทานา ทาไร่ เลี้ยงสัตว์ และ
รับจ้างทั่วไป

๗
สภาพปัญหา
๑.สถานการณ์ยาเสพติด
จากสถานการณ์ยาเสพติดที่กาลังแพร่ระบาดในกลุ่ ม
เยาวชน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมหาชัย ตาบลมหาชัย อาไทรงาม จังหวัด
กาแพงเพชร สามารถแสดงข้อมูลต่าง ๆ ได้ ดังนี้
ชนิด/ประเภท
คดีจาหน่าย
ยาบ้า
มีสิ่งเสพติดไว้
ครอบครอง
ผู้เสพ
ถูกดาเนินคดี
จานวนของ
กลาง

๒๕๕๕
๑ ราย

๒๕๕๖
๑ ราย

๒๕๕๗
๓ ราย

๒๕๕๘
๒ ราย

๒๕๕๙
๐ ราย

๒๕๖๐
๐ ราย

๐ ราย

๐ ราย

๐ ราย

๐ ราย

๐ ราย

๐ ราย

๒ ราย
๓ ราย
๑ ราย

๖ ราย
๘ ราย
๓ เม็ด

๓ ราย
๓ ราย
๒ ราย

๐ ราย
๐ ราย
๐ ราย

๐ ราย
๐ ราย
๐ ราย

๐ ราย
๐ ราย
๐ ราย

ที่มา :สถานีตารวจภูธรอาเภอไทรงาม ระยะตั้งแต่ วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๐–๓๐ ธ.ค.๒๕๖๐

๒. สถิติการบาบัดรักษา
จากสถานการณ์ ย าเสพติ ด ที่ ก าลั ง แพร่ ร ะบาดในกลุ่ ม
เยาวชน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมหาชัย ตาบลมหาชัย อาไทรงาม จังหวัด
กาแพงเพชร สามารถแสดงข้อมูลสถิติการบาบัดรักษา ได้ ดังนี้
ชนิด/ประเภท
ยาบ้า
กัญชา
สารระเหย

ปี
๒๕๕๕
๑๕ ราย
๐ ราย
๐ ราย

ปี
๒๕๕๖
๑๗ ราย
๑ ราย
๐ ราย

ปี
๒๕๕๗
๑๒ ราย
๑ ราย
๐ ราย

ปี
๒๕๕๘
๐ ราย
๐ ราย
๐ ราย

ที่มา : จากโรงพยาบาลไทรงาม ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ปี
๒๕๕๙
๐ ราย
๐ ราย
๐ ราย

ปี
๒๕๖๐
๐ ราย
๐ ราย
๐ ราย

๘

๓. เสียงสะท้อนจากชุมชน
“ ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเยอะมาก
พึ่งใครก็ไม่ได้ ตารวจก็พึ่งไม่ได้ ทุกคนต่างก็ไม่กล้าเพราะกลัว
ผมเองก็กลัว กลัวพวกค้ายา มีคนใช้ยาเยอะไปหมด
รวมทั้งหลานผมด้วย
ก็ดูแลกันอยากให้เลิกแต่ก็เลิกไม่ได้ ตีไปก็ตายเปล่า
TO BE NUMBER ONE เข้ามาผมเห็นว่ามันดี
และมันเป็นวิธีที่ผมคิดว่าน่าจะทาให้หลานผมและเด็ก ๆ เลิกยาได้
ผมเข้าใจและรู้ดีว่า...
ถึงแม้มันไม่เลิกเด็ดขาด ก็ขอให้ลดลงบ้าง..และเลิกได้ ในอนาคต
ผมเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลา”
๔. ความต้องการความหวังของชุมชน
๒.๑ อยากให้ยาเสพติดหมดไปจากหมู่บ้าน
๒.๒ อยากให้เยาวชนเลิกใช้ยาเสพติด
๒.๓ ชมรม TO BE NUMBER ONE น่าจะทาให้เด็กและ
เยาวชนเลิกเสพยาหรือลดจากการเสพยาเสพติดลงได้
สภาพปัญหาและการดาเนินงานที่ผ่านมา

๙

ตาบลมหาชัยมีอะไร?........
(ปัจจัยภายในพื้นที่)

* ทีมงานขับเคลื่อนเข้มแข็งทางานเป็นทีม
การรวมตัวของเด็กและเยาวชนในชุมชน จากสถานการณ์
และสภาพปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหมู่บ้ า นชุ ม ชนประกอบกั บ ชุ ม ชนมี
ความหวังความต้องการให้ยาเสพติดหมดไปจากหมู่บ้าน อยากให้
เยาวชนเลิกใช้ยาเสพติด และมีแนวความคิดว่า โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ใน
ทูล กระหม่อมหญิงอุบ ลรั ตนราชกัญญา สิ ริ วัฒ นาพรรณวดี องค์
ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE น่าจะทาให้เด็กและเยาวชนเลิกเสพยา หรือลดจากการ
เสพยาเสพติดลงได้ จึงเกิดการรวมตัวของเด็กและเยาวชน หมู่ที่ ๑ บ้าน
ทุ่งมหาชัย ตาบลมหาชัย อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร ลุกขึ้น
และขอเป็นส่วนหนึ่งในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย
การก่อตั้งเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ชื่อ ชมรม TO BE
NUMBER ONE หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมหาชัย ตาบลมหาชัย อาเภอไทร
งาม จังหวัดกาแพงเพชร เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา ๑๐ ปี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่ง
มหาชัย จึงเป็นชมรมที่รวบรวมคนเก่ง คนดี และคนที่มีอุดมการณ์ที่
จะสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกัน สมาชิกในชมรม ได้แก่ เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน
ทั่ว ไปในชุ มชนทาให้ เกิ ดมิ ติ การขั บ เคลื่ อนงานที่ ทรงพลั งในพื้ นที่
ได้แก่

๑๐
มีทีมทำงำนที่ดี ที่ผ่านมาได้มีหลายภาคส่วน ทั้งภาคส่วน
ราชการ ผู้นาชุมชน ให้ความสาคัญ แกนนา ทีมทางานภายใน อบต.
และทีมพี่เลี้ย ง เข้ามาช่ว ยทางาน ทั้งระดับหมู่บ้าน ตาบล จนถึง
จังหวัด เป็นทีมที่เข้มแข็ง และมีความชัดเจน นอกจากนั้นภายใน
อบต. ยั งมีที มท างานที่ชั ดเจน และแบ่ งบทบาทหน้ าที่กั นในการ
ทางาน เช่น งานเอกสาร งานสวัสดิการ การติดตามภายใน ฯลฯ
คนทำงำน ทาด้วยใจรัก มุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ มีความคิด
สร้างสรรค์ ไม่หยุดที่จะทางานด้านนี้ และเรียนรู้ตลอดเวลา

แกนนาชมรมมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานฯ
การดาเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน
มหาชัย มีบริหารจัดการชมรมภายใต้องค์ประกอบ ในการดาเนินงาน
ของชมรม ประกอบ ด้ ว ย ๓ ก.ได้ แ ก่ ก.กรรมการ,ก.กองทุ น ,
ก.กิจกรรม และ ๓ ย.ได้แก่ ๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การรณรงค์ ป ลุ ก จิ ต ส านึ ก และสร้ า ง
กระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยมีวัตถุประสงค์ การดาเนินงานของชมรม ดังนี้
๑. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่น
ใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
๓. เพื่ อ สนั บ สนุ น เยาวชนและชุ ม ชนให้ จั ด กิ จ กรรม
สร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม
๔. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด
โดยให้โอกาส กลับมาเป็นคนดีของสังคม
๕. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
จากผลสาเร็จของการดาเนินงานที่ผ่ านมานั้น สิ่งหนึ่งที่
เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญในการน าพาชมรมฯ ให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ได้ นั้ น
ได้แก่ ผู้ น ำชมรม (Key Man) มีองค์ความรู้พื้นฐาน TO BE
NUMBER ONE ที่ดี รู้ concept ที่ชัดเจน มีความรู้พื้นฐานในการ
พัฒ นาทีมทางาน และมองปั ญหา วิเคราะห์ สถานการณ์ชุมชนได้
ชัดเจน จึงกาหนดเป้าหมายได้ชัดเจน และจัดกิจกรรมได้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่กาหนด

๑๒

***งบประมาณเพียงพอ
งบประมาณส่ ว นใหญ่ ข องชมรมได้ รับ การสนั บสนุ นจาก
อบต.มหาชัย ซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนชมรมฯ นอกจากนี้
ทางชมรมฯยังมีการจัดกิจกรรมในการระดมทุนเพื่อเข้าชมรมฯ ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ขายน้าสมุนไพร เสื้อ ขนม เป็นต้น และการร่วม
บริจาคจากชาวในชุมชน

****สถานที่ตั้งชมรมชัดเจน

สถานที่ตั้งชมรมชัดเจนเป็นศูนย์กลางในการรวมตัวของ
สมาชิกชมรมทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประชุมปรึกษาหารือ และ
เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิก
ในชุมชน
โดยสถานที่ตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
ตั้งอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลมหาชัย หมู่
ที่ ๑ บ้ า นทุ่ ง มหาชั ย ต าบลมหาชั ย อ าเภอไทรงาม จั ง หวั ด
กาแพงเพชร

๑๓

ทาอย่างไรถึงมาเป็น ??? !!! .....
ชุมชนมหาชัย Never Die and Ever Young
(กระบวนการทางาน)
*การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เชื่อมร้อยภาคีโดย
การจัดกิจกรรมต่อเนื่อง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่ง
มหาชัย เป็นชมรมที่รวบรวมคนเก่ง คนดี และคนที่มีอุดมการณ์ที่จะ
สร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร่วมกัน สมาชิกในชมรม ได้แก่ เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน
ทั่วไปในชุมชนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เชื่อมร้อยภาคีโดยการจัด
กิจกรรมต่อเนื่องเกิดแกนนา ทีมทางานภายใน อบต. และทีมพี่เลี้ยง
ทั้งระดับครอบครัว ,หมู่บ้าน ตาบล อาเภอจนถึงจังหวัด เป็นทีมที่
เข้มแข็ง รวมทั้งมีปฏิทินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องดึงดูดสมาชิก
ให้เข้ามาร่วมกิจกรรม ทุกระยะ

๑๔

**ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนชัดเจน
“อีก ๕ ปี ยาเสพติดจะหมดไปจากพื้นที่ตาบลมหาชัย ”
นี่เป็นวิสัยทัศน์ของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทุ่ง
มหาชัย เป็นวิสัยทัศน์ที่กาหนดเป้าหมายชัดเจนในการทางาน และ
ยังท้าทายคนทางานในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีก
ด้วย โดยชมรมฯมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้
วิสัยทัศน์
อีก ๓ ปี ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมหาชัย
จะมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
จะมีการดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง
จะสร้างและพัฒนาเครือข่าย ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง
เด็กและเยาวชนไม่มีใครติดยาเสพติด
จะเดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อทาดี
เพื่อการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไป
พันธกิจ
๑. จะต้องดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มเด็กเยาวชน
๒. จะต้องป้องกันปัญหาเด็กเยาวชนติดเน็ต ติดเกมส์
๓. จะต้องป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนท้องก่อนวัยอันควร

๑๕
จุดมุ่งหมาย
๑. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
๒. เพื่อป้องกันปัญหาเด็กเยาวชนติดเน็ตติดเกมส์
๓. เพื่อป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนท้องก่อนวัยอันควร
หลักการดาเนินงานของชมรม
“ ยึดวัยรุ่นและเยาวชนในเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานความ
เข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการความต้องการ
ความสนใจ และพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่นในพื้นที่ ” ดังนี้
๑. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทา กล้า
แสดงออก ให้แก่เด็กและเยาวชน
๒. ใช้สื่อดนตรีกีฬากระตุ้นการรวมกลุ่มกันทากิจกรรม
๓. สร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๔. “ เพื่อนช่วยเพื่อน ”
๕. สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ทากิจกรรมที่สนใจ
สร้างสรรค์และเกิดสุข
๖. สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพ
ต่อเนื่องและยั่งยืน

๑๖
คาขวัญของชมรม
“ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ”
คาขวัญโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ
“ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ”
ความหมาย คือ การเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคนต่างมีดี
อยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด
สามารถฝึกฝนและทาจนเป็นผลสาเร็จได้ ทาแล้วมีความสุข มีความ
เชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ
กลุ่มเป้าหมาย
๑. กลุ่มเป้าหมายหลัก :วัยรุ่นและเยาวชน อายุ ๖ - ๒๕ ปี
๒. กลุ่มเป้าหมายรอง : ประชาชนทั่วไป

***ดาเนินการตามองค์ประกอบหลัก ๓ ก.และ ๓ ย.
การดาเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งมหาชัย มีบริหารจัดการชมรมภายใต้องค์ประกอบ
ในการดาเนินงานของชมรม ประกอบ ด้วย ๓ ก.ได้แก่ ก.กรรมการ
,ก.กองทุน,ก.กิจกรรม และ ๓ ย. การจัดทาแผนปฏิบัติการของ
ชมรมที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์หลักของโครงการ
โดยระบุ
รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เป้าหมาย
งบประมาณและผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการดาเนินงานตามแผนการ
จัดกิจกรรม ในปี ๒๕๖๑ ดังตาราง

๑๗
ที่

ระยะเวลา

ชื่อกิจกรรม

๑.

การรับสมัครสมาชิกเยาวชนและวัยรุ่นทีม่ ีอายุระหว่าง ๖ – ๒๕ ปี
และประชาชนทัว่ ไป
การณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น

๙.
๑๐

๑ ต.ค. ๒๕๖๐ –
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
๑ ต.ค. ๒๕๖๐ –
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
๑ ต.ค. ๒๕๖๐ –
๓๐ ก.ย. ๖๑
๑ ต.ค. ๒๕๖๐ –
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
๑ ต.ค. ๒๕๖๐ –
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑
เม.ย. ๒๕๖๐
ต.ค. ๒๕๖๐
๒๗ เม.ย.
๒๕๖๑
ม.ค. ๒๕๖๐
ม.ค. ๒๕๖๐

๑๑
๑๒
๑๓

ต.ค.–ธ.ค.๒๕๖๐
ธ.ค. ๒๕๖๐
๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

WWW.TOBEMAHACHAI.COM

ถ่ายความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่สรู่ ุ่นน้อง
โครงการ สร้างและพัฒนาเครือข่ายกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE ๔.๐
การพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารใช้ Internet Facebook Line EMail โทรศัพท์ เคลื่อนที่ เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก
โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น”
กิจกรรมอาสาทาดี
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่
โครงการพัฒนาศักยภาพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE NEVER
DIE

กิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ ๑๑ ขั้นตอนช่วยเพือ่ นให้พ้นยา
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก

ตารางแสดง สถานการณ์ดาเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑๘

****กิจกรรมดึงดูดน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง
สร้างที่ยืนและโอกาส การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER
ONE บ้านทุ่งมหาชัย นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างที่ยืนและ
โอกาสให้ กั บ เด็ ก และเยาวชนโดยผ่ า นการท ากิ จ กรรมต่ า งๆ
ที่สร้างสรรค์ของชมรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง ทาให้เด็กและ
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนั้น
ทางชมรมยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนในชุมชนให้มีความ
กล้ า คิด กล้ าทา กล้ าแสดงออก ผ่ านกิจกรรมที่ส ร้างสรรค์ที่ ทาง
ชมรมจัดให้
กิจกรรม ที่ผ่านมาชมรมแห่งนี้ได้ทากิจกรรมที่หลากหลาย
ในแต่ล ะปี เริ่มตั้งแต่การรับสมัครสมาชิกชมรม ในส่ วนที่เป็นเด็ก
และเยาวชนจะรั บ ตั้ ง แต่ อ ายุ ๖-๒๔ ปี ส่ ว นในภาคผู้ ใ หญ่ ห รื อ
ประชาชนทั่วไป จะรับตั้งแต่อายุ ๒๔ ปีขึ้นไปเข้ามาเป็นสมาชิกของ
ชมรม หลั ง จากนั้ น จะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชมรมเพื่ อ
ดาเนินงานตามองค์ป ระกอบ ๓ ก ๓ ย ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ให้กับสมาชิก เช่น จัดกีฬาต้านยาเสพติด จัดประกวดร้องเพลง
สตาร์คอลเทสต์ TO BE NUMBER ONE จัดประกวด Teen
Dancercises จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ร่วมกิจกรรมต้านยา
เสพติดระดับอาเภอและจังหวัด กิจกรรมระดมทุน(ขายน้าสมุนไพร
เสื้ อ ขนม) นอกจากนั้ น ยั ง ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ำรเรี ย นรู้ TO BE
NUMBER ONE ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
ในชุมชน และคนภายนอกที่สนใจการทากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
ของชมรม TO BE NUMBER ONE อีกด้วย

๑๙
กิจกรรมต่างๆ ที่ทางชมรม TO BE NUMBER ONE
ตาบลมหาชัย ในการส่งเสริมชมรมฯให้ประสบความสาเร็จ
- การส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียน
- การจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคในโรงเรียนและชุมชนทุกวัน
- การได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด/ร่วมทาในกิจกรรมของ
ชมรมฯ ของเยาวชนและประชาชน
- การส่งเสริมให้ความรู้ท้องวัยทีน
- กิจกรรมกระบวนการบาบัดแก้ไขปัญหาการเสพยาเสพ
ติดในชุมชน
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ ขายของ
ออนไลน์ ถักตุ๊กตา เย็บเสื้อผ้าโหล
- กาหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในการทางานร่วมกัน
- การจัดประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรมชมรมฯ
- ประสานเครือข่ายในพื้นที่ (ตารวจ สาธารณสุข ศึกษา,
ท้องถิ่นและปกครอง) ขยายแนวร่วมภาคีเครือข่ายต่างๆ โดย
ประสานการทางานอย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมจิตอาสา
- การพัฒนาศักยภาพแกนนาชมรมฯ รุ่นสู่รุ่น To Be
Number One ตาบลมหาชัย Never die
- แบ่งงาน/หน้าที่ในการทางาน
- หากิจกรรมดึงดูดความสนใจ ได้แก่แข่งขันกีฬาประจา
ตาบล,ประกวดร้องเพลง,ประกวด Teen Dancercise, กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม,กิจกรรมระดมทุน(ขายน้าสมุนไพร,เสื้อ,ขนม) , ติด
ป้ายบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสมัครใจ

๒๐
- ให้ชาวบ้านรับรู้และอยากทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

*****การติดตามประเมินผลการทางานอย่างเป็นระบบ
การขับเคลื่อนกิจกรรมและกำรแก้ไขปัญหำที่ผ่านมาชมรม
ได้ ท ากิ จ กรรมที่ ห ลากหลายในแต่ ล ะปี ซึ่ ง มี ห ลายกิ จ กรรมที่
ดาเนินงานแล้วไม่ประสบผลสาเร็จ ทางชมรมได้มีการปรับรูปแบบ
กิ จ กรรมเพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้ ส มาชิ ก เข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรม การประเมิ น
กิจกรรมเราประเมินจากจานวนผู้มาร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง และผล
ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กและครอบครัว ซึ่งจากการประเมินผลกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทาให้ เด็กเยาวชน สมาชิกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกครั้งและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน

ร่วมด้วยช่วยกัน...
(ปัจจัยภายนอกพื้นที)่
*เครือข่ายการขับเคลื่อนงานเข้มแข็ง
กำรบู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ ำ ย มี ทั้ ง ในระดั บ
หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด(ปกครอง ตารวจ สาธารณสุข ท้องถิ่น
โรงเรี ย น) และเครื อ ข่ า ยนอกจั ง หวั ด ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
นอกจากนั้นตัวแทนของชมรมฯ ยังได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่
จั ง หวัด สุ โ ขทั ย พิ จิ ต ร อ่า งทอง และที่ ต่ างๆ ทาให้ เ กิ ดเครือ ข่ า ย
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้เห็นมุมมองที่มากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายมาศึกษาดูงาน โดยถือเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า ดังนี้
๑) จังหวัดพิษณุโลก นาทีมโดย สสจ.พิษณุโลก นาพาชุมชน
ต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานชมรมฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคประสบการณ์

๒๑
การทางานโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้อย่างถูกต้อง ได้แก่
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนแม่ระกำ ชุมชนบ้ำนปำ ชุมชน
จอมทอง ชุมชนวังโพลง ชุมชนอำรัญญิก และชุมชนชมพู เมื่อวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนหมู่ที่
๑ บ้านทุ่งมหาชัย

๒) ชุมชนจาปาหล่อ จังหวัดอ่างทอง เข้ามาศึกษาดูงานชมรม
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เทคนิ คประสบการณ์การทางานโครงการ TO BE
NUMBER ONE เรียนรู้แนวทางการรับคณะกรรมการประเมินพื้นที่ เพื่อ
เก็ บ คะแนน ๕๐ คะแนน ในระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ เข้ า ร่ ว มประกวด
ระดับประเทศ ได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒๒
๓) สานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร นาคณะศึกษาดูงานจานวน
๕๗ คน เข้ าศึ กษาดู งานตามโครงการพั ฒนาผู้ น าชมรม TO BE
NUMBER ONE ในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานการ
ประกวดชมรม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรม TO BE NUMBER
ONE ในชุมชน ประกอบได้ด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE จานวน
๑๒ แห่ง คือ 1)ชุมชนเมืองพิจิตร 2)ชุมชนทับคล้อ 3) ชุมชนดงเจริญ 4)
ชุมชนบางมูลนาก 5)ชุมชนตะพานหิน 6)ชุมชนวังทรายพูน 7) ชุมชน
วชิระบารมี 8)ชุมชนสากเหล็ก 9)ชุมชนสามงาม 10)ชุมชนโพทะเล 11)
ชุมชนบ้านโพธิ์ประทับช้าง และ12) ชุมชนบึงนาราง เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐
มกราคม ๒๕๖๑

**งบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดอย่างเพียงพอ
งบประมำณ มี ห ลายภาคส่ ว นให้ ก ารสนั บ สนุ น เช่ น
สานักงานป้องกันปัญหายาเสพติดจังหวัดกาแพงเพชร อาเภอไทร
งาม และทาง อบต. เป็น ต้น นอกจากนั้นทางชมรมฯ ยังสามารถ
บริหารงบประมาณได้ดี มีใช้ทากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

๒๓

สู่ฝั่งฝัน...เยาวชนเป็นคนดี เก่ง สุข
(ผลสาเร็จ)
*จานวนผู้เสพยาเสพติดลดลงเหลือศูนย์
สะท้อนความสาเร็จ ที่เกิดขึ้นของชมรม To Be Number
One ตาบลมหาชัย พบว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมาในพื้นที่ชุมชน
มหาชัย ไม่มีผู้ เสพยาเสพติด นอกจากนี้ ยังเกิดสิ่ งดีๆ ขึ้นในชุมชน
ได้แก่
- เกิดกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็ก
- เกิดความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
- เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
- เด็ก/เยาวชนเกิดการพัฒนาศักยภาพตนเองกล้าคิดกล้า
ทากล้าแสดงออก “ ทาทูบี ได้ดีทุกคน"
- เด็ก/เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
- ได้รับรางวัล ชื่อเสียง ทาให้เกิดความภาคภูมิใจกับ
ครอบครัว ชุมชน และตาบลช
- เยาวชน นักเรียนมีความรู้ในป้องกันแก้ไขปัญหา
ห่างไกลยาเสพติดพฤติกรรมเด็กดีขึ้น
- มีการแข่งขันกีฬาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้ง
ทางด้านร่างกาย สังคมเกิดความสามัคคีในชุมชน

๒๔

**ชมรม TO BE NUMBER ONE ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ
การขับ เคลื่ อนชมรมฯ ที่ผ่ านมาทาให้ เกิดความสาเร็จใน
หลายระดับ และได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
 จังหวัดกาแพงเพชรมอบให้ชมรมฯ เป็น Best practice
ผลงานที่ดีเลิศ ของจังหวัดกาแพงเพชร ในงานวันท้องถิ่นไทย เมื่อ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
 ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๑ ประเภทชุมชน ระดับประเทศ ใน
การน าเสนอผลการดาเนิน งานตามโครงการ รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE งานมหกรรมรวม
พลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เมืองทองธานี จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 ได้รับรางวัล รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปี
ที่ ๑ ในการประกวดการนาเสนอผลการดาเนินงานตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทอง
ธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 ได้รับรางวัล รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปี
ที่ ๒ ในการประกวดการนาเสนอผลการดาเนินงานตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ เมืองทอง
ธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึง่
ในปีนี้เกณฑ์การแข่งขันคัดเลือกชมรมที่รักษามาตรฐาน พร้อมเป็น

๒๕
ต้นแบบระดับเงินจานวน ๔ ทีม และชมรมฯ ก็ได้รับคัดเลือกพร้อม
เป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๒ สาเร็จ
มีการนากิจกรรม/ผลงานของชมรมไปเผยแพร่ขยายผล
เพื่อใช้ประโยชน์ของชมรม/หน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ ดังนี้
๑) นาผลงานของชมรมไปเผยแพร่ ในวันท้องถิ่นไทย
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร

๒) นาผลงานของชมรมไปเผยแพร่ จังหวัดกาแพงเพชร
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่การประกวดจังหวัด/
ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจาปี 2560 เมื่อวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร

๒๖
๓) นาผลงานของชมรมไปเผยแพร่ ในการจัดบูธนิทรรศ
การในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทาดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายา
เสพติ ด เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ณ บริ เ วณหน้ า โรง
ยิ ม เนเซี ย ม ๑ (ริ ม ปิ ง ) สนามกี ฬ าองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
กาแพงเพชร

๔) นาผลงานของชมรมไปเผยแพร่ ในการจัดบูธนิทรรศ
การในการสัมมนาการจัดการความรู้ TO BE NUMBER ONE
สู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมประธาน
กาญจนาลัย อาคารผู้ป่วยนอก ๖๐ ปี โรงพยาบาลกาแพงเพชร เพื่อ
พัฒนาเครือข่ายการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่ ม เยาวชนผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการและ
เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาแพงเพชร
จานวนทั้งสิ้น 130 คน

๒๗
๕) นาผลงานของชมรมไปเผยแพร่ ในการจัดบูธนิทรรศ
การในงานเวทีรวมพลังเครือข่ายตามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง เมื่อ
วันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิษณุโลก

๖) นาผลงานของชมรมไปเผยแพร่ โดยการจัดบูธนิทรรศ
การ ในการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท
ชุมชน จังหวัดกาแพงเพชร ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกาแพงเพชร

๒๘

***เยาวชนมีภูมิคุ้มกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เยาวชน
เป็นคนดี เก่ง สุข
เด็ กเปลี่ ย น ชุม ชนเปลี่ ย น ความส าเร็ จเกิน คาดหมาย
คุณพั ช รภรณ์ ครุ ฑจู รองปลั ด องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้า นทุ่ ง
มหาชัย ได้เล่าถึงการได้รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE
อันดับ ๑ ระดับประเทศ ประเภทชุมชน ให้ฟังว่า “ชมรมได้เข้ำ
ประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เรำสำมำรถผ่ำนภำคได้ทุกปี ในปีที่
๑-๒ เรำไม่สำมำรถผ่ำนระดับประเทศได้เพรำะอำยุก ำรตั้งชมรมยัง
น้อยอยู่ ไม่ถึงเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรได้กำหนดไว้ ในปีพ.ศ.๒๕๕๗
เรำได้รำงวัลชมเชยระดับประเทศ และในปีพ.ศ.๒๕๕๘ ได้อันดับที่
๑ ของประเทศ ส่วนในปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบันเรำได้ผ่ำน ๓ ท๊อป
ในปีที่ ๓” ความสาเร็จดังกล่าวได้ส่งผลทาให้ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนลดลง และปัญหาอื่นๆ ก็ลดลงด้วย เช่น ปัญหานักเรียนตีกัน
ปัญหาท้องในวัยเรียน เป็นต้น
“ ครอบครัวที่มีบุตรหลานติดยาเสพติด หลายคนสะท้อน
ว่ า โครงการนี้ ท าให้ ลู ก เขาได้ เ กิ ด ใหม่ ถึ ง แม้ ว่ า ไม่ ไ ด้ ป ระสบ
ความสาเร็จในเรื่องเรียนหนังสือ แต่เด็กเหล่านั้นเขาสามารถออก
จากยาเสพติดมาได้ และยังได้ประกอบอาชีพที่สุจริตอีกด้วย มีเวที
สร้างสรรค์ให้เด็ก มีกิจกรรมที่พัฒนาจิตใจเด็กให้ เข้มแข็งไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติดอีก เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก มีเด็ก ๓-๔ คนที่
ประสบความสาเร็จค่อนข้างมาก คนหนึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร คนหนึ่งเคยเสพ เลิกเสพแล้วไปทางานอยู่ที่บ่อน้ามัน อีกคน
หนึ่งทางานเป็นกุ๊กทาอาหาร เด็กมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ถึงแม้ว่าจบ

๒๙
เพียง กศน. ชมรมฯ ได้ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตให้กับเขา ช่วย
กล่อมเกลา และคืนคนดีสู่สังคมได้” คุณพัชรภรณ์ ครุฑจู กล่าว
ดังนั้นการทากิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่ชมรมแห่งนี้จัดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงทาให้เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นผู้นา กล้าคิด
กล้ าแสดงออก และกล้ าน าเสนอ เด็กหลายคนเลิ กยาเสพติดหั น
กลับมาเรียนหนังสือ และบางคนกลับมาทางานมีอาชีพที่สุจริต ดัง
คาพูดของท่านรองปลัดฯ ที่ว่า “ทาทูบีได้ดีทุกคน” จึงเป็นภาพที่เรา
เห็นได้อย่างชัดเจน ณ ตาบลบ้านทุ่งมหาชัย
๑. ผลงานที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิก/แกนนาได้รับโอกาส
ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
- ใครเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มีโอกาส
เข้าชมการนาเสนอผลการดาเนินงานของชมรม TO BE NUMBER
ONE ในระดับภาคและประเทศ

๒.มีผลงานที่แสดงให้เห็นว่าองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชนได้รับ
โอกาส/ประโยชน์จากการดาเนินงานของชมรม
- องค์การบริหารส่วนตาบลมหาชัย องค์กรสนับสนุน ได้รับ
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ๓ ปีซ้อนตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

๓๐

ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ประจาปี ๒๕๖๐

๓๑

๓. ชมรม สมาชิก ได้รับรางวัล การยอมรับยกย่องชมเชย
จากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ
-ชมรมได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดาเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ในชุมชน จากอาเภอไทรงาม

๓๒
-สมาชิกชมรม นายณภัทร อุ่นใจชน ได้รับการยกย่องจาก
อาเภอไทรงาม ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติตน เป็น
หนึ่ งโดยไม่ พึ่ งยาเสพติ ด ตามโครงการรณรงค์ป้ องกั นและแก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชมรมและสร้างชื่อเสียงให้กับคนกาแพงเพชร

- อดีตสมาชิกชมรม ว่าที่ร้อยตรีฉัตร ชัยบัวกุล ปัจจุบันเป็น
ปลัดอาเภอ อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๓๓

ก้าวต่อไป...
มหาชัย Never Die and Never Young
*ความภาคภูมิใจและก้าวต่อไป
ในการทางานของชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านทุ่ง
มหาชัย กว่า 7 ปีที่ผ่านมาได้ออกดอกออกผลเป็นที่ประจักษ์แก่คน
ในชุมชน และเป็นที่ยอมรับคนของคนทั้งประเทศ จากรางวัลต่างๆ
ที่ได้รับ และมีกลุ่มต่างๆ เข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานการทางานของ
ชมรมฯ แต่ สิ่ ง ที่ ค นท างานมี ค วามภาคภู มิ ใ จนั้ น ไม่ ใ ช่ ค วามเก่ ง
ความสามารถของตนเอง แต่ เ ป็ น ความภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ปิ ด เวที ใ ห้ กั บ
เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และเด็กเหล่านั้นสามารถ
แข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นเข้าสู่ระดับภาคได้ เด็ก
ประสบความสาเร็จ มีมุมมองวิธีคิดที่แตกต่างจากที่เคยเป็น และ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนั่นเอง
ก้าวต่อไปของชมรมฯ คือ การทาให้ยาเสพติดในตาบลบ้าน
ทุ่งมหาชัยหมดไปภายใน ๕ ปี ด้วยการสร้างทีมทางานที่เข้มแข็ง
คนทางานจะต้องมีความรู้เรื่องชมรม TO BE NUMBER ONE
ที่ชั ดเจน มี ใจรั กในการท างาน และเรี ยนรู้ต ลอดเวลา ส่ ว นผู้ น า
จะต้องมองภาพให้ชัด ไว้ใจทีมทางาน แต่จะต้องคอยติดตาม และ
กุมสภาพของการทางานของทีมให้ ได้ และการทางานจะต้องท า
อย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วง ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทยห่างไกล
ยาเสพติ ด และได้ ดี กั น ทุ ก คน เฉกเช่ น กล้ ว ยไข่ พั น ธุ์ ดี ข องเมื อ ง
กาแพงเพชร

๓๔

**ความคาดหวังที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ตาบล
มหาชัยอยากให้เกิดขึ้น
- การพัฒนาความรู้ด้านต่างให้หลากหลายในเรื่องปัจจัย
เสี่ยงต่อเด็กและเยาวชน
- จัดตั้งชมรมฯ ในโรงเรียนให้เกิดขึ้นทุกโรงเรียน
- เชิญชวนเด็กรุ่นใหม่เข้าร่วมชมรมฯ
- ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานชมรมฯ
- มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- ยึดมั่นเป้าหมายเดียวกัน ชัดเจน
- การมีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงเพื่อสานต่อกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่นเครื่องออกกาลังกาย,เครื่องดนตรี ฯลฯ
- เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงห่างไกลยาเสพติด
- เด็กเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง
- เยาวชนผู้หญิงมีการท้องวัยทีนลดลง

๓๕

ภาคผนวก
ความเป็นมาของโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
๑. ความเป็นมา
“ ยาเสพติด ” ปัญหาสาคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็น
นโยบายที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายา
เสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรง
มากขึ้ น ทุ ก ขณะ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาประเทศทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สั งคมและสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งด้านการเมืองและความ
มั่นคงของประเทศ
ตั้ ง แต่ ปี ๒๕๔๒ เป็ น ต้ น มา สภาพปั ญ หายาเสพติ ด
เปลี่ ย นแปลงไปจากที่ เ ป็ น อยู่ ใ นอดี ต อย่ า งสิ้ น เชิ ง จากเดิ ม ที่
“เฮโรอีน” เป็นปัญหาสาคัญที่ตารวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก
กลายเป็น “ยาบ้า” หรือสารเมทแอมเฟตามีน ที่กาลังระบาดตั้งแต่
ระดับครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน สังคมและประเทศจากข้อมูลการ
สารวจพบว่ามีเยาวชนจานวนกว่า ๖ แสนคน หลงเข้าสู่วังวนของ
ยาบ้า และจากสถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ ที่ถูกจาคุกอยู่
ตามทัณฑสถานทั่วประเทศ ส ารวจ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ มี
จานวน รวมทั้งสิ้น ๑๓๗,๓๔๔ คน ในจานวนนี้เป็นนักโทษคดียาเสพ
ติดเกินกว่าครึ่ง คือประมาณ ๘๗,๙๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๕
และในจานวนนักโทษเด็ดขาด คดียาเสพติดเหล่านี้มีจานวนมากถึง
๒๗,๔๙๙ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๖
ของนักโทษคดียา
เสพติ ด ที่ ต้ อ งโทษในคดี เ สพหรื อ ครอบครองและทั้ ง เสพและ
ครอบครอง

๓๖
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่ม
เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจานวนถึง ๒๑ ล้าน
คน และเป็ น กลุ่ ม ที่ มี คุ ณ ค่ า อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ
นอกจากนี้ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจาก
เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่
ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึง
ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์
ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและ รวมพลังจากภาครัฐและ
เอกชน กระตุ้ น และปลุ ก จิ ต ส านึ ก ของปวงชนในชาติ ให้ มีค วามรู้
ความเข้าใจ และความตระหนัก ว่าการที่จ ะเอาชนะปัญ หายาเสพ
ติด มิใ ช่ห น้า ที่ของบุค คลใดบุค คลหนึ่ง หรือ องค์ก รใดองค์ก รหนึ่ง
แต่ทุก คนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้
และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงค์
มุ่งเน้น การรณรงค์ในกลุ่ มเป้ าหมายหลั ก คือ วัยรุ่นและเยาวชน
โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับ
ยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน
จัดระบบการบาบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ “ใครติดยา ยกมือ
ขึ้น ” ทั้ งนี้ เพื่ อคื น คนดีสู่ สั ง คมและป้ อ งกัน การกลั บมาเสพซ้ า
ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER
ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมของ

๓๗
การเป็ น หนึ่ ง โดยไม่ ต้ อ งพึ่ ง ยาเสพติ ด ความว่ า “กิ จ กรรมใน
โครงการ TO BE NUMBER ONE จะเบนความสนใจจากการหา
ความสุ ขชั่ว ครั้ งชั่ว คราวจากยาเสพติด อยากให้ โครงการนี้สาเร็จ
ด้วยดี แต่จะทาคนเดียวไม่ได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน
๒. คาขวัญและความหมาย
คาขวัญโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ “ เป็น
หนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ”
ความหมาย คือ การเป็นหนึ่ง ทุกคนเป็นได้ เพราะทุกคน
ต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความ
ถนัด สามารถฝึกฝน และทาจนเป็นผลสาเร็จได้ ทาแล้วมีความสุข มี
ความเชื่อมั่นและมีความภาคภูมิใจ

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจในกลุ่ม เยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๓.๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคน
รุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น และภาคภูมิใจในตนเอง
๓.๓ เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์โดยการ สนับสนุนของสังคม
๓.๔ เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด
โดยให้โอกาส กลับมาเป็นคนดีของสังคม

๓๘
๓.๕ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในกลุ่มประชาชนและเยาวชนทั่วไป
๔. เป้าหมาย
๔.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก วัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๖-๒๕ ปี
๔.๒ กลุ่มเป้าหมายรอง ประชาชนทั่วไป
๕. หลักการดาเนินงาน
การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึด
วัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ
พัฒ นาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของ
วัยรุ่น กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็น
หัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญยิ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลง อันซับซ้อ นทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยด้านร่างกาย จะมี
อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สัดส่วนต่างๆ
ของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ ด้านอารมณ์จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง เป็นวัยที่มีความรู้สึกรุนแรง ไม่
ว่าจะเป็ น ความโกรธ ความรัก ความอิจ ฉาริษยา บางครั้งมีความ
เชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่เชื่อฟังใคร บางครั้งก็เกิดความกังวลใจและรู้สึก
หดหู่ มี ค วามอยากรู้ อ ยากเห็ น ต้ อ งการความเป็ น อิ ส ระ มี
จินตนาการและความเพ้อฝันสูง เพราะลักษณะอารมณ์ของวัยรุ่น
เป็ น เช่น นี้ จึ งเข้ากับ บุ คคลต่างวั ย ยาก วัยรุ่นจึงเกาะกลุ่ มกันได้ ดี
มากกว่าวัยอื่นๆ เพราะเข้าใจและยอมรับกันได้ง่าย ด้านสติปัญญา
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นร่างกายมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เซลล์
สมองได้รับการพัฒนาทาให้วัยรุ่นมีความสามารถในการคิดอ่านมาก
ขึ้น มีความจาดีสามารถใช้ความคิดของตนได้อย่ างเป็นเหตุเป็นผล
และลึกซึ้ง แต่จะขาดความรอบคอบและการยับยั้งชั่งใจ ตลอดจน

๓๙
ขาดประสบการณ์ ความชานาญ และคุณภาพเมื่อเทียบกับความคิด
ของผู้สูงวัย ด้านสังคม พัฒนาการ จะเปลี่ยนแปลงไปตามร่างกาย
จิตใจ และสติปัญญา ที่สาคัญคือ สังคมกลุ่มเพื่อนร่วมวัย การคบ
เพื่อนร่วมวัยเป็นพฤติกรรมสังคมที่สาคัญยิ่งต่อจิตใจของเด็กวัยรุ่น
เพราะสามารถร่วมสุขร่วมทุกข์แก้ไขและเข้าใจปัญหาของกันและกัน
ดีกว่าคนต่างวัย ซึ่งมีความคับอกคับใจต่างกัน กลุ่มยังสนองความ
ต้องการทางสังคมด้านต่างๆ ซึ่งเด็กต้องการมากในระยะนี้ เด็กที่เข้า
กลุ่มมีความจงรักภักดีต่อ กลุ่ม ยอมรับเอาค่านิยม ความเชื่อ ความ
สนใจของกลุ่มด้วยความเต็มใจ และสนิทสนมกับเพื่อนร่วมกลุ่มแน่น
แฟ้น การรวมกลุ่มทาให้เด็กมีความรู้สึกอบอุ่นใจ กล้าแสดงความขัด
ขืนผู้ใหญ่ ต่อต้านกรณีที่เขาเห็นว่าไม่ยุติธรรม การชักนาให้วัยรุ่น
รวมกลุ่มกันเพื่อปฏิบัติกิจกรรมที่วัยรุ่นชอบนั้น ทาได้ง่ายมากกว่าวัย
อื่นๆ ทั้งหมด
ดังนั้น การจัดกิจกรรมหรือชมรมต่างๆ ที่ส ร้างสรรค์ จึง
เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมเพื่อสนองความต้องการของเด็กในด้านการเข้า
กลุ่มและเรียนรู้พฤติกรรมสังคมที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ การนับ
ถือวีรบุรุษ เป็นการแสวงหาแบบอย่างเพื่อดาเนินชีวิตอย่างผู้ใหญ่
นอกจากความเปลี่ ย นแปลงทั้ง ๔ ด้านแล้ ว วัยรุ่นยั งมีธ รรมชาติ
ความต้องการ ความสนใจและพฤติก รรมซึ่ง เป็น ลัก ษณะเฉพาะ
ได้แ ก่ ความต้อ งการความรัก ในทุก รูป แบบในฐานะที่เ ป็น ผู้ใ ห้
และผู้รับ ความต้องการความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความต้องการ
ความเป็นอิสระ ความต้องการได้รับการยกย่อง ต้องการมีชื่อเสียง
ความต้องการมีปรัชญาชีวิตหรือมีอุดมคติของตนเอง ความต้องการ
เกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยมากมักเป็นวัยที่มีความรักแบบหลงใหลใฝ่ฝัน
ความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ ส่วนมากเป็นความอยากลองและ

๔๐
อยากเรีย นรู้ ในสิ่ งแปลกใหม่ที่ตนเองไม่เคยกระทามาก่อน ความ
ต้องการความปลอดภัยและมั่นคง อยากพึ่งพาตนเองได้ มีความฝัน
และมี จุ ด มุ่ ง หมายในอนาคต สนใจช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลอื่ น สนใจ
กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นของใหม่และมีประโยชน์ ซึ่งจากพื้นฐาน
ความเข้าใจ และการยึ ดวัย รุ่ น และเยาวชนเป็นศูนย์กลางข้างต้น
นาไปสู่หลักการดาเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
ดังนี้
๑. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทา กล้า
แสดงออกและช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
๒. ใช้สื่อดนตรีกีฬาในการเข้าถึงเยาวชนและกระตุ้นให้
เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน
๓. สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สาคัญสาหรับเยาวชนในชุมชนให้
ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด
๔. “ เพื่อนช่วยเพื่อน ”
๕. สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ทากิจกรรมที่สนใจ
สร้างสรรค์และเกิดสุข
๖. สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพ
จะทาให้การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน

๔๑
โดยการดาเนินงานภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก คือ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การรณรงค์ ป ลุ ก จิ ต ส านึ ก และสร้ า ง
กระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ วัยรุน่ และเยาวชนมีกระแสนิยม
การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดารงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพ
ติดเพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ”
๖. แนวทางการดาเนินงาน
“การป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หายาเสพติดให้ ห มดไปจาก
สั งคมไทยไม่ ส ามารถดาเนิ น งานให้ ส าเร็จ ได้ด้ ว ยการท างานของ
องค์ ก รใดองค์ ก รหนึ่ ง แต่ ทุ ก องค์ ก รทุ ก ฝ่ า ยต้ อ งช่ ว ยกั น และการ
รวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะทาให้
เกิดพลังในการร่วมกันป้องกันปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง”
พระด ารั ส ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ
วัฒนาพรรณวดี

๔๒
๗. ยุทธศาสตร์หลักการดาเนินงาน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การรณรงค์ ป ลุ ก จิ ต ส านึ ก และสร้ า ง
กระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่
เยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม
การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ตลอดจนวัยรุ่นและเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถดารงความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพ
ติด เพื่อป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ”

ก

คำนำ
"ชุมชนมหาชัย Never Die and Ever Young" เป็นการ
ดาเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย
อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร" เป็น บทเรีย นการขับ เคลื่อ น
การดาเนิน งานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
บทเรียนในการขับเคลื่อนงานชมรม TO BE NUMBER ONE
ในพื้นที่อื่นต่อไป ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย บริบทพื้นที่ สภาพปัญหา
ปัจจั ยสู่ ความส าเร็ จ กระบวนการทางานและผลส าเร็จของชมรม
TO BE NUMBER ONE ชุมชนมหาชัย
คณะผู ้จ ัด ทา ส านัก งานสาธารณสุ ขจังหวัดกาแพงเพชร
ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทาให้การจัดทาบทเรียน"ชุมชน
มหาชัย Never Die and Ever Young" อาเภอไทรงาม จังหวัด
กาแพงเพชร" เล่มนี้สาเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี และหวังว่าเอกสารฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนงานชมรม TO BE
NUMBER ONE ต่อไป
นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา
นายแพทย์ส าธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร

