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ความเป็นมาโครงการรณรงคง์ดเหล้าเข้าพรรษา 
ริเริ่มโครงการโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.)     

ปี 2546 เป็นปีแรก โดยมีส านกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้ (สคล.) ด  าเนินการ ตอ่มา
คณะรฐัมนตรีไดป้ระกาศใหว้นัเขา้พรรษาเป็นวนังดด่ืมสรุาแห่งชาติในปี 2551 โดยการ
ส ารวจทางสถิตพิบวา่ แตล่ะปีมีผูเ้ขา้รว่มโครงการกว่า 10 ลา้นคน สามารถประหยดัเงิน
ค่าใชจ้่ายกว่า 1หม่ืนลา้นบาท ท าใหมี้ผูท่ี้ตัง้ใจลดละเลิกต่อเน่ือง ครอบครวั สังคมมี
ความสขุ คนเลิกเหลา้กลบัมาเป็นบุคคลตวัอย่าง มีจิตอาสา ไดร้บัการยอมรบั จากคน
หวัใจหิน งดเหลา้ครบ 3เดือน เป็นคนหวัใจเหล็ก งดเหลา้ไดต้่อเน่ืองแต่ยงัไม่ครบ 3ปี 
และคนหวัใจเพชรคือคนท่ีเลิกไดม้ากกวา่ 3 ปี  

ดา้นชมุชนไดพ้ฒันาเป็น “ชมุชนคนสูเ้หลา้” ตอ่ยอดพฒันาไปสูช่มุชนพึ่งตนเอง 
มีงานบุญ งานศพปลอดเหลา้ ลดค่าใชจ้่ายลดปัญหาผลกระทบต่างๆ รา้นคา้ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายไม่ขายใหเ้ด็ก ขายตามเวลาก าหนด เป็นตน้ และต่อยอดพัฒนาอาชีพ
รายไดข้องคนเลิกเหลา้ รวมกลุม่เป็นชมรมคนเลิกเหลา้ “หวัใจเพชร”  

ทัง้นี ้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา สามารถตอบวัตถุประสงคโ์ครงการต่างๆ   
ของหนว่ยงานภาครฐั ไดแ้ก่ 

- โครงการลดอบายมขุ สรา้งสขุใหส้งัคม ของกระทรวงมหาดไทย 
- โครงการหมูบ่า้นรกัษาศีล 5 ของคณะสงฆ ์มหาเถรสมาคม 
- โครงการชมุชนสรา้งเสรมิสขุภาพ ของกระทรวงสาธารณสขุ 
- โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ ของกระทรวงศกึษาธิการ 

โดยรูปแบบการด าเนินงานท่ีสรุปมาจากพืน้ท่ี สามารถน าไปปรบัใชไ้ด ้และสามารถ
พัฒนาต่อยอดไดใ้นพืน้ท่ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญคือท าให้ครอบครัว สังคมมี
ความสขุ ตดิตอ่สอบถามไดท่ี้ เบอร ์02 948 3300 หรือ เวปไซต ์www.sdnthailand.com 
 

http://www.sdnthailand.com/
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1) ก่อนเข้าพรรษา 
 

1.1 ประชุมเตรียมงานจัดตั้งคณะท างานกิจกรรม 3 ช. “ชวน ช่วย เชียร”์ 
 

1.2 น าเสนอโครงการรณรงคต์่อที่ประชุมคณะต่างๆ เพื่อเป็นวาระของทุกภาค
ส่วน ให้เป็นความร่วมมือ บ้านวัดโรงเรียนราชการ (บวรร.) 

 
 
1.3 เตรียมพร้อมจัดท าข้อมูล ผู้เข้าร่วม และการตดิตามช่วยเชียร ์
แบบฟอรม์สมัครเข้าร่วมโครงการ //  แบบฟอรม์การตดิตามระหว่างพรรษา 
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1.4 กิจกรรมลูกหลานขอพ่อแม่ปู่ย่าตายายลดละเลิกเหล้าเบียร ์

  
1.5 กิจกรรมลงชื่อใบสมัครเข้าร่วมโครงการ การเคาะประตูบ้าน 

 
1.6 กิจกรรมปฏิญาณตน / พธีิถวายเทยีนพรรษา 
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1.7 กิจกรรมงดเหล้าออมเงนิ หรือ กิจกรรมเอาขวดเหล้ามาแลกกระปุกออมสิน 

                    
 

1.8 การสร้างปัจจัยแวดล้อมทีด่ ีได้แก่ งานศพงานบวชงานประเพณีปลอดเหล้า 
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1.9 ร้านค้างดขายเหล้า/ขายตามกฎหมาย งานเลีย้งงานสังสรรค ์ไม่มีเหล้า 

 
 

1.10 กิจกรรมท าส่ือประชาสัมพันธ ์เช่น คลิปวิดโีอ แบนเนอรอ์อนไลน ์อัดเสียง
ผ่านวิทยุ หอกระจายข่าว ฯลฯ 

  
 1.11 การจัดระบบข้อมูล 

 การประเมินผลการรณรงค ์ก่อนเข้าพรรษา และเมื่อออกพรรษาว่ามี
จ านวนคนงดเหลา้เขา้พรรษาก่ีคน เป็นแบบงดตลอด 3 เดือน แบบตัง้ใจงด
ตลอดไป แบบงดเป็นวนั หรือลดจ านวนลง รวมตวัเลขเงินท่ีประหยดัคา่เหลา้ 

 การส ารวจคัดกรองผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา ผ่าน สสอ. รพ.สต. อสม. ซึ่ง
จะช่วยท าใหท้ราบถึงสภาพปัญหาผูด่ื้มแอลกอฮอล ์ผูส้บูบหุรี่ และปัจจยัเส่ียง
อ่ืนๆ รวมทั้งผู้ป่วย NCDs จะท าให้มีการวางแผนการแก้ปัญหาต่อไป  โดย
ระบบการรองรับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ช่ือ HDC : Health Data 
Center 
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2.ระหว่างพรรษา 
 

2.1 กิจกรรมติดตามเยี่ยมให้ก าลังใจคนงดเหล้า บุหร่ี ในระหว่างพรรษา ซึ่งจดั
ในรูปแบบของการท าบญุตามวดัตา่งๆ ในวนัพระ การจดัเวทีชาวบา้นเสริมพลงัใจ  โดย
แตล่ะหมูบ่า้นจะมีทีมคณะท างานจิตอาสาตดิตาม “ชว่ยชมเชียร”์ 

 
 
2.2 ชวนปลูกพชืผักสวนครัว หรืองานฝีมือต่างๆ “ลดรายจ่าย เหลือแบ่งปัน เลิก
คิดถงึวงเหล้า” 
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2.3 กิจกรรมในสถานศึกษา หรือชุมชน  “จดหมายส่ือรักลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า”  
โดยผูเ้ป็นวิทยากรจะใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูพ้ิษภยัของแอลกอฮอล ์บหุรี่ก่อน จากนัน้ให้
สอบถามวา่ท่ีบา้นมีใครด่ืมเหลา้สบูบหุรี่ หรือการพนนั ไหม? จากนัน้ใหส้อบถามวา่ 
อยากจะใหท้า่นไดล้ดละเลิกไหม เรามาเขียนจดหมายแสดงความหว่งใยและขอใหท้า่น
ลดละเลิกในชว่งเขา้พรรษานี ้สว่นท่ีบา้นใครไมมี่ใครด่ืมหรือสบู ใหเ้ขียนแสดงความ
ขอบคณุท่ีทา่นรกัษาสขุภาพ 
สามารถคูมื่อการด าเนินงานท่ี www.ท่ีโรงเรียนค าพอ่สอน.com หมวดโพธิสตัวน์อ้ย  
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3.ออกพรรษาลาเหล้า!!  และส่งเสริมให้เกิดการท างานต่อเน่ือง           
เป็นหมู่บ้านชุมชนพึ่งตนเอง และเป็นชุมชนเข้มแข็งเป็น
แบบอย่างชุมชนอืน่ๆ ต่อไป 
3.1 จัดกิจกรรมออกพรรษาลาเหล้า เวทฉีลองชัยคนใจหนิ ชื่นชมคนหัวใจเหล็ก 
เชิดชูคนหัวใจเพชร และยกย่องชุมชนคนสู้เหล้า 
(คนหวัใจหิน = งดเหลา้ครบ 3 เดือน / คนหวัใจเหล็ก เลิกเหลา้ไดแ้ลว้แตย่งัไมถ่ึง 3 ปี / 
คนหวัใจเพชร เลิกเหลา้ตลอดชีวิต) 

  

ใบประกาศยกย่องคนหวัใจหิน 
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คนตน้แบบเลิกเหลา้ตลอดชีวิต    “คนหวัใจเพชร” 
 

3.2 สนับสนุนให้เกิดเป็น “ชุมชนคนสู้เหล้า” รวมกลุ่มคนเลิกเหลา้เป็น “ชมรมคน
หัวใจเพชร” ส่งเสริมให้ท ากิจกรรมพึ่งตนเอง สรา้งรายได ้สรา้งอาชีพดว้ยแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการประเด็นพัฒนาต่างๆ ในชุมชน เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง
พึ่งตนเอง 
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3.3 จัดการพัฒนาศักยภาพแกนน า และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ต่อยอดกิจกรรม
ลดปัญหา สรา้งเสรมิความเขม้แข็งเป็นชมุชนท่ีนา่อยู ่ยั่งยืน 
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3.4 สรุปข้อมูล สถติ ิเพือ่การวางแผนรณรงคแ์ละต่อยอดงานพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตต่อไป โดยพฒันากบั พชอ.และถอดบทเรียนการด าเนินงานเพื่อวางแผนในระยะ

ตอ่ไป 

 จ านวนผูท่ี้รว่มโครงการ  

 คา่ใชจ้า่ยท่ีประหยดัได ้

 ตวัอยา่งครอบครวัตน้แบบ  บคุคลตน้แบบ 

 ตวัอยา่งต าบลหมู่บา้นท่ีรณรงคอ์ยา่งเขม้แข็ง 

 ถอดบทเรียนปัญหาอปุสรรค และการแกไ้ข 

 การเช่ือมโยงกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจน “เลิกเหลา้เลิกจน” 

 การเช่ือมโยง “หมูบ่า้นรกัษาศีล 5” 

 การเช่ือมโยง “หมูบ่า้นสรา้งเสรมิสขุภาพ” 
 การเช่ือมโยง “โรงเรียนวิถีพทุธ” 

การรณรงคง์ดเหล้าเขา้พรรษา เป็นจุดเริ่มตน้การแก้ปัญหา และบูรณาการ

แกปั้ญหาไดท้กุมิติ เพราะเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์เป็นสินคา้ท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงตอ่สขุภาพ 

และส่งผลกระทบตอ่คนรอบขา้ง เม่ือเรารณรงคจ์บแลว้ การสรุปบทเรียน และวางแผน

ตอ่ยอด เช่ือมโยงกบัโครงการตา่งๆ ของแตล่ะกระทรวง จะเป็นการบรูณาการท่ีครบถว้น 
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ค ำกลำ่วต ัง้จติอธฐิำนปฏญิำณตน 

ขำ้พเจำ้ท ัง้หลำย 

ขอต ัง้จติอธฐิำน    แสดงควำมต ัง้ใจปฏญิำณตน 

บวชใจงดเหลำ้   เบยีร ์   บหุร ี ่  หรอือบำยมขุท ัง้หลำย 

เพือ่เป็นบญุกศุล   เพิม่พนูสตสิมัปชญัญะ 

สรำ้งเสรมิสขุภำพใหแ้ข็งแรง 

มเีงนิเหลอืเก็บเหลอืใช ้

สรำ้งสขุใหต้นเอง ครอบครวั และสงัคม 

ดว้ยควำมต ัง้ใจของขำ้พเจำ้นี ้

ขออ ำนำจคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธ ิท์ ัง้หลำย 

จงดลบนัดำลใหส้ ำเร็จ ส ำเร็จ ส ำเร็จ 

ขอควำมต ัง้ใจในกำรกระท ำคร ัง้นี ้       

เป็นบญุกศุล อทุศิแดญ่ำตพิีน่อ้ง เจำ้กรรม นำยเวร 

และสรรพสตัวท์ ัง้หลำยดว้ยเทอญ 

ค ากลา่วนี ้ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 


