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ความเป็นมาโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
ริเริ่มโครงการโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     ปี 

2546 เป็นปีแรก โดยมีส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ด าเนินการ ต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติในปี 2551 โดยการ
ส ารวจทางสถิติพบว่า แต่ละปีมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 10 ล้านคน สามารถประหยัดเงิน
ค่าใช้จ่ายกว่า 1หมื่นล้านบาท ท าให้มีผู ้ที ่ตั ้งใจลดละเลิกต่อเนื่อง ครอบครัว สังคมมี
ความสุข คนเลิกเหล้ากลับมาเป็นบุคคลตัวอย่าง มีจิตอาสา ได้รับการยอมรับ จากคนหัวใจ
หิน งดเหล้าครบ 3เดือน เป็นคนหัวใจเหล็ก งดเหล้าได้ต่อเนื่องแต่ยังไม่ครบ 3ปี และคน
หัวใจเพชรคือครที่เลิกได้มากกว่า3ปี  

ด้านชุมชนได้พัฒนาเป็น “ชุมชนคนสู้เหล้า” ต่อยอดพัฒนาไปสู่ชุมชนพ่ึงตนเอง มี
งานบุญ งานศพปลอดเหล้า ลดค่าใช้จ่ายลดปัญหาผลกระทบต่างๆ ร้านค้าปฏิบัติตาม
กฎหมายไม่ขายให้เด็ก ขายตามเวลาก าหนด เป็นต้น และต่อยอดพัฒนาอาชีพรายได้ของ
คนเลิกเหล้า รวมกลุ่มเป็นชมรมคนเลิกเหล้า “หัวใจเพชร”  

ทั้งนี้ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา สามารถตอบวัตถุประสงค์โครงการต่างๆ   ของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 

- โครงการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ของกระทรวงมหาดไทย 
- โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของคณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม 
- โครงการชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยรูปแบบการด าเนินงานที่สรุปมาจากพ้ืนที่ สามารถน าไปปรับใช้ได้ และสามารถพัฒนา
ต่อยอดได้ในพื้นที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญคือท าให้ครอบครัว สังคมมีความสุข ติดต่อ
สอบถามได้ที่ เบอร์ 02 948 3300 หรือ เวปไซต์ www.sdnthailand.com 

1) ก่อนเข้าพรรษา 
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1.1 ประชุมอ าเภอประจ าเดือน เชิญชวนก านัน ผู้ใหญ่บ้านงดเหล้า บุหรี่ อบายมุข และ
ให้เชิญชวนลูกบ้านลด ละ เลิก ร่วมมือกับหน่วงานต่างๆ ในพื้นที่ 
 

 
 

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ //  แบบฟอร์มการติดตามระหว่างพรรษา 

 
1.2 ก่อนวันเข้าพรรษา : กิจกรรมบันทึกความเข้าใจ / กิจกรรมประกาศความตั้งใจ / 
กิจกรรมปฏิญาณตน /กิจกรรมเอาขวดเหล้ามาแลกกระปุกออมสิน  
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กระปุกออมสินในรูปแบบต่างๆ แลกขวดเหล้า                         กิจกรรมเทเหล้า เผาบุหรี่ 

1.3 การลดปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ งานศพ งานบวช งานประเพณีปลอดเหล้า, ร้านค้า
งดขายเหล้า/ขายตามกฎหมาย งานเลี้ยงงานสังสรรค์ ไม่มีเหล้า เป็นต้น 
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1.4 การก าหนดชุมชนหมู่บ้าน/ต าบลท่ีมีความพร้อมเป็นต้นแบบ  
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คนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต    “คนหัวใจเพชร” 
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1.5 กิจกรรมท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น คลิปวิดีโอ แบนเนอร์ออนไลน์ อัดเสียงผ่านวิทยุ 
หอกระจายข่าว ฯลฯ 

 
 
1.6 การจัดระบบข้อมูล 

 การวางระบบประเมินผลการรณรงค์ ก่อนเข้าพรรษา และเมื่อออกพรรษาว่ามี
จ านวนคนงดเหล้าเข้าพรรษากี ่คน เป็นแบบงดตลอด 3 เดือน แบบตั้งใจงด
ตลอดไป แบบงดเป็นวัน หรือลดจ านวนลง รวมทั้ง การรวมตัวเลขเงินที่ประหยัด
ค่าเหล้า 

 การส ารวจคัดกรองผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา ผ่าน สสอ. รพ.สต. อสม. ซึ่งจะ
ช่วยท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาผู้ดื่มแอลกอฮอล์ ผู้สูบบุหรี่ และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ 
รวมทั้งผู้ป่วย NCDs จะท าให้มีการวางแผนการแก้ปัญหาต่อไป  โดยระบบการ
รองรับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ชื่อ HDC : Health Data Center 

 

2.ระหว่างพรรษา 
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2.1 กิจกรรมติดตามเยี่ยมให้ก าลังใจคนงดเหล้า บุหรี่ ในระหว่างพรรษา  ซึ่งจัดใน
รูปแบบของการท าบุญตามวัดต่างๆ ในวันพระ การจัดเวทีชาวบ้านเสริมพลังใจ โดยแต่ละ
หมู่บ้านจะมีทีมคณะท างานจิตอาสาติดตาม “ช่วยชมเชียร์” 

 
 
2.2 ชวนปลูกพืชผักสวนครัว หรืองานฝีมือต่างๆ “ลดรายจ่าย เหลือแบ่งปัน เลิกคิดถึง
วงเหล้า” 
 

 
2.3 กิจกรรมในสถานศึกษา หรือชุมชน  “จดหมายส่ือรักลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”  
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โดยผู้เป็นวิทยากรจะให้นักเรียนได้เรียนรู้พิษภัยของแอลกอฮอล์ บุหรี่ก่อน จากนั้นให้
สอบถามว่าที่บ้านมีใครดื่มเหล้าสูบบุหรี่ หรือการพนัน ไหม? จากนั้นให้สอบถามว่า 
อยากจะให้ท่านได้ลดละเลิกไหม เรามาเขียนจดหมายแสดงความห่วงใยและขอให้ท่าน
ลดละเลิกในช่วงเข้าพรรษานี้ ส่วนที่บ้านใครไม่มีใครดื่มหรือสูบ ให้เขียนแสดงความ
ขอบคุณท่ีท่านรักษาสุขภาพ 
สามารถคู่มือการด าเนินงานที่ www.ที่โรงเรียนค าพ่อสอน.com หมวดโพธิสัตว์น้อย  
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3.ออกพรรษา และส่งเสริมให้เกิดการท างานต่อเนื่อง           เป็น
หมู่บ้านชุมชนพึ่งตนเอง และเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็นแบบอย่างชุมชน
อื่นๆ ต่อไป 
3.1 จัดกิจกรรมออกพรรษาลาเหล้า เวทีฉลองชัยคนใจหิน ชื่นชมคนหัวใจเหล็ก เชิดชู
คนหัวใจเพชร และยกย่องชุมชนคนสู้เหล้า 
(คนหัวใจหิน = งดเหล้าครบ 3 เดือน / คนหัวใจเหล็ก เลิกเหล้าได้แล้วแต่ยังไม่ถึง 3 ปี / 
คนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต) 

  

ใบประกาศยกย่องคนหัวใจหิน 
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3.2 สนับสนุนให้เกิดเป็น “ชุมชนคนสู้เหล้า” รวมกลุ่มคนเลิกเหล้าเป็น “ชมรมคนหัวใจ
เพชร” ส่งเสริมให้ท ากิจกรรมพึ่งตนเอง สร้างรายได้ สร้างอาชีพด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง บูรณาการประเด็นพัฒนาต่างๆ ในชุมชน เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเอง 
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3.3 จัดการพัฒนาศักยภาพแกนน า และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดกิจกรรมลด
ปัญหา สร้างเสริมความเข้มแข็งเป็นชุมชนที่น่าอยู่ ยั่งยืน 
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3.4 สรุปข้อมูล สถิติ เพื่อการวางแผนรณรงค์และต่อยอดงานพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป 

โดยพัฒนากับ พชอ.และถอดบทเรียนการด าเนินงานเพ่ือวางแผนในระยะต่อไป 

 จ านวนผู้ที่ร่วมโครงการ  

 ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ 

 ตัวอย่างครอบครัวต้นแบบ  บุคคลต้นแบบ 

 ตัวอย่างต าบลหมู่บ้านที่รณรงค์อย่างเข้มแข็ง 

 ถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข 

 การเชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาความยากจน “เลิกเหล้าเลิกจน” 

 การเชื่อมโยง “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 

 การเชื่อมโยง “หมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพ” 

 การเชื่อมโยง “โรงเรียนวิถีพุทธ” 

การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นจุดเริ ่มต้นการแก้ปัญหา และบูรณาการ

แก้ปัญหาได้ทุกมิติ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 

และส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง เมื่อเรารณรงค์จบแล้ว การสรุปบทเรียน และวางแผนต่อ

ยอด เชื่อมโยงกับโครงการต่างๆ ของแต่ละกระทรวง จะเป็นการบูรณาการที่ครบถ้วน 

 

 



 

13 
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ค ากล่าวตั้งจิตอธิฐานปฏิญาณตน 

ข้าพเจ้าทั้งหลาย 

ขอต้ังจิตอธิฐาน    แสดงความต้ังใจปฏิญาณตน 

บวชใจงดเหล้า   เบียร์    บุหร่ี   หรืออบายมุขทั้งหลาย 

เพ่ือเป็นบุญกุศล   เพ่ิมพูนสติสัมปชัญญะ 

สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง 

มีเงินเหลือเก็บเหลือใช ้

สร้างสุขใหต้นเอง ครอบครัว และสังคม 

ด้วยความต้ังใจของข้าพเจ้านี้ 

ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิส์ิทธิ์ทั้งหลาย 

จงดลบันดาลให้ส าเร็จ ส าเร็จ ส าเร็จ 

ขอความต้ังใจในการกระท าคร้ังนี้        

เป็นบุญกุศล อุทิศแด่ญาติพ่ีน้อง เจ้ากรรม นายเวร 

และสรรพสัตว์ ทั้งหลายด้วยเทอญ 

ค ำกลำ่วน้ี ปรบัเปลีย่นไดต้ำม

ควำมเหมำะสม 


