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คู่มือการใช้ชุดเครื่องมือ
พัฒนาทีมคนสู้เหล้า

วัตถุประสงค์ของเครื่องมือ
เพื่อพัฒนาชุมชนที่สนใจสร้างทีมงานจัดการปัญหาเรื่องเหล้าในชุมชน 

กลุ่มเป้าหมายของเครื่องมือ
1. อาสาสมัคร ชมรม องค์กร หน่วยงานที่ต้องการทํากิจกรรม/โครงการ 

แก้ไขปัญหาเรื่องเหล้าในชุมชน
2. องค์กร หน่วยงาน ที่ต้องการยกระดับจากการทํากิจกรรม/โครงการ 

ไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและการสร้างเครือข่ายชุมชนคนสู้เหล้า
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ในชุดเครื่องมือมีอะไรบ้าง

2

1

3

4

1. หนังสือชุดกิจกรรมพัฒนาทีมคนสู้เหล้า

2. A3 ด้านหน้า นําเสนอภาพรวม 5 ขั้นตอนพัฒนาทีมคนสู้เหล้า
และด้านหลังกล่าวถึงบทบาทของคนในชุมชนที่เกี่ยวข้องและ
สามารถชักชวนเข้ามาเป็นคณะทํางานคนสู้เหล้า 

3. ใบงานที่ 1 ค้นหาคณะทํางานชุมชนคนสู้เหล้า
ใบงานที่ 2.1 ทําแผนที่ผลกระทบจากเหล้า
ใบงานที่ 2.2 ความสนใจของทีมชุมชนคนสู้เหล้า
ใบงานที่ 2.3  ระดมความคิดวิเคราะห์ปัญหา
ใบงานที่ 3.1  ระดมไอเดียกิจกรรมหรือโครงการที่จะทํา
ใบงานที่ 3.2  จัดหมวดหมู่ของกิจกรรม
ใบงานที่ 3.3  ออกแบบโครงการที่ตอบเป้าหมาย
ใบงานที่ 3.4  แบ่งงานตามบทบาทหน้าที่
ใบงานที่ 4.1  ทบทวนระหว่างการทําโครงการ
ใบงานที่ 4.2  แบบประเมินผลระดับโครงการ

 
4. หนังสือคู่มือการใช้ชุดเครื่องมือ 
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เกริ่นนํา
มกีารยนืยนัวา่เหลา้เปน็ปจัจยัเสีย่งทางสขุภาพทัง้ทางรา่งกายและจติใจ ซึง่ทัว่โลกมคีน

เสยีชวีติและบาดเจบ็จากการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลป์ระมาณ  3 ลา้นคนตอ่ป ี การดืม่
เครือ่งด่ืมแอลกอฮอลน์อกจากจะมผีลตอ่สขุภาพกายและจติใจโดยตรงของผูด้ืม่แลว้ยงั
พบวา่การด่ืมเปน็สาเหตขุองอบุตัเิหตจุราจร การเกดิไฟไหม ้การเสยีชวีติกอ่นวยัอนัควร 
การจมนํ้าตาย การพลัดตกจากที่สูง การคลุ้มคลั่งจนฆ่าตัวตาย ปัญหายาเสพติด
ที่มีสาเหตุจากการดื่มเหล้า  

ปัญหาการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะขาดการป้องกัน สาเหตุจากการดื่ม
จนส่งผลกระทบเป็นปัญหาสังคม เช่น การหย่าร้าง ปัญหาครอบครัวแตกแยก 
การทะเลาะวิวาท การขาดงานบ่อยทําให้ต้องตกงาน ว่างงานจนก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม ปล้น ฆ่าข่มขืน ทําร้ายร่างกาย  

การดื่มเหล้าในสังคมไทยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี สภาพเศรษฐกิจ
การเมืองและค่านิยม ความเชื่อต่าง ๆ สาเหตุการดื่มส่วนใหญ่เริ่มจากเพื่อนชักชวน
กรมสุขภาพจิตได้แบ่งระดับการดื่มเป็น 3 ระดับ คือ

3.ดืม่ในระดับเสีย่งสงู หมายถงึ มคีวามเสีย่งสงูตอ่การตดิเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์หรือ
ติดเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์แล้ว หรือกําลังประสบปัญหาด้านสุขภาพ ด้านสังคม 
ด้านการเงินการกระทําผิดกฎหมาย ที่สัมพันธ์กับการดื่มเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

 2.ดื่มในระดับความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง มีความเสี่ยงปานกลางต่อสุขภาพและ
ปัญหาอื่น ๆ  หรืออาจเริ่มมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแล้ว การดื่มเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์
อย่างต่อเน่ืองลกัษณะเชน่นีจ้ะกอ่ใหเ้กดิปญัหาสขุภาพและปญัหาอืน่ ๆ  เพิม่ขึน้ในอนาคต
รวมถงึเส่ียงต่อการตดิเหลา้ไดโ้ดยเฉพาะในคนทีเ่คยมปีญัหาจากการดืม่เหลา้หรอืเคย
ติดเหล้ามาก่อน

1.การดื่มในระดับเสี่ยงตํ่า  หมายถึง มีความเสี่ยงตํ่าต่อการเกิดปัญหาจากการดื่ม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ แตใ่นอนาคตหากดืม่มากกวา่นีม้โีอกาสเพิม่ความเสีย่งท่ีจะเกดิ
ปัญหาจากการดื่มได้ 
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สําหรบักลุ่มเริม่ต้นทีส่นใจจัดการปญัหาเรือ่งเหลา้ และอยากเร่ิมต้นทํากจิกรรมคน
สู้เหล้าที่ง่าย ๆ  เพื่อสร้างความสําเร็จเป็นแรงบันดาลใจให้กับตนเองและคนในชุมชน 
แนะนําใหเ้ปดิหนงัสือชุดกจิกรรมพฒันาทมีคนสูเ้หลา้ ซ่ึงเปน็การรวบรวมชุดกจิกรรม
จากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และได้แบ่งชุดกิจกรรมออกเป็น 3 แนวทาง คือ

1) การปรับสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการลด ละ เลิกของผู้ดื่ม เป็นกลยุทธ์เพื่อให้
ลดหรือจํากัดการซื้อและการดื่มของผู้ดื่ม เช่น การสร้างพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ 
การมีมาตรการของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (งานบุญปลอดเหล้า) การจัด
ทําข้อตกลงกับร้านค้าชุมชนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย การไม่ขายแอลกอฮอลใ์ห้กับเด็ก 

2) การปรับพฤติกรรม เป็นกระบวนการชวนผู้ดื่มให้ลดความถี่ในการดื่ม ชวนให้
หยุด ชวนให้เลิก มีการชม/เชียร์ ช่วยด้วยวิธีต่าง ๆ  เพื่อให้ลด ละ เลิกการดื่ม และเมื่อ
เลิกได้สําเร็จมีกระบวนการเชิดชูผู้ที่เลิกดื่มเหล้าได้

3) การขบัเคลือ่นนโยบายและการแสวงหาเครอืข่าย เป็นการดําเนินงานเพือ่เชือ่ม
ประสาน ชงขอ้มูลการดําเนินงานดา้นการปรบัพฤตกิรรมและคา่นยิมการดืม่ของคนใน
ชุมชนรวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
ตําบล อําเภอ จังหวัด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับ
อําเภอ หรือระดับจังหวัด รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อการสร้างเครือข่าย
คนสู้เหล้าในพื้นที่อื่น ๆ

สําหรับกลุ่มเริ่มต้น
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ศึกษาภาพรวมขั้นตอนการพัฒนาทีมคนสู้เหล้า (A3 ด้านหน้า) 5 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 ค้นทีมทํางาน (ใบงานที่ 1)
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ชุมชนคนสู้เหล้า (ใบงานที่ 2.1, 2.2, 2.3)
ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบโครงการและกิจกรรม (ใบงานที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)
    (กิจกรรมปรับพฤติกรรม และกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อม)
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลลัพธ์ (ใบงานที่ 4.1, 4.2)
ขั้นตอนที่ 5 เชื่อม/แชร์ (ด้านหลังใบภาพรวม) ศึกษาบทบาทคณะทํางานคนสู้เหล้า

ค้นหาคนในชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะทํางานชุมชน
คนสู้เหล้า โดยให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่
ของแต่ละคนในทีมคณะทํางานคนสู้เหล้า

ใบงานที่ 1   สํารวจคณะทํางาน

เริ่มต้นอย่างไร เมื่อเปิดชุดเครื่องมือ

ด้านหลังใบภาพรวมด้านหน้าใบภาพรวม

ขั้นตอนที่ 1 ค้นหาทีมทำงาน
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ใบงานที่ 2.1   ทําแผนที่ผลกระทบจากเหล้า

ใบงานที่ 2.2   ความสนใจของทีมชุมชนคนสู้เหล้า 

โดยให้แต่ละคนในคณะทํางานแยกทําใบงานนี้ โดย
คดิถงึผลกระทบท่ีเกดิจากเหลา้ในดา้นตา่ง ๆ  และเลอืก
ผลกระทบท่ีตนเองสนใจ เลอืกได้มากกว่า 1 ผลกระทบ 
รวมทั้งเขียนสาเหตุหรือเหตุการณ์ท่ีทําให้สนใจ
ผลกระทบนี้ และให้คะแนนความสนใจ 1-10 คะแนน 

 โดยแบ่งผลกระทบตามหมวดหมู่ต่าง ๆ  และแสดง
ลงในแผนที่ ช่วยกันเขียนแผนที่ในชุมชน และติด
สตกิเกอรส์หีรอืระบายสีลงในแผนทีต่ามจุดทีม่ผีลกระทบ
ในแต่ละดา้น เพือ่ให้เห็นภาพรวมของชมุชนว่าในชมุชน
ของเรามีผลกระทบทีเ่กีย่วกับเหลา้ในเรือ่งใดบา้ง และ
แตล่ะผลกระทบอยูบ่รเิวณใดของชมุชน ในแผนทีช่มุชน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เช่น

 ข้อมูลคนด่ืมเหลา้แบง่ตามความเสีย่ง   บรเิวณทีใ่ชเ้ปน็จดุดืม่เหล้า  รา้นคา้ทีข่ายเหลา้
ให้กับเด็ก บ้านคนหัวใจหิน-เหล็ก-เพชร   บ้านที่มีปัญหาจากการดื่มเหล้า  เป็นต้น

สรปุผลกระทบหลกัทีต่นเองสนใจมากทีส่ดุ เม่ือแตล่ะคนทําเสร็จแลว้ ใหน้ําขอ้มลูความ
สนใจของแต่ละคนมาคยุกนัในทมี ซึง่จะทําใหท้กุคนในทมีทราบวา่แต่ละคนมคีวามสนใจ
ผลกระทบทีเ่กดิจากเหลา้ในประเดน็ใดบา้ง หลงัจากแลกเปล่ียนกบัทมีแล้ว ใหท้มีชว่ยกนั
สรุปปัญหาและผลกระทบที่ทีมสนใจต้องการแก้ไขร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ชุมชนคนสู้เหล้า
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2.32.3

ชวนคิด ชวนคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงสถานการณ์ในชุมชน

ระดมความคิดวิเคราะห์ปัญหา
พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในทีม วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ระดมความคิดวิเคราะห์ปัญหา
พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในทีม วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

2. สถานการณ์ในพื้นที่
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นปัญหาได้อย่างชัดเจน

4. ประเมินต้นทุนในชุมชน
คนหรือหน่วยงาน แหล่งทุนหรือทรัพยากรองค์ความรู้ที่สนับสนุนการทำงานในพื้นที่

1. ปัญหาและผลกระทบ
    ที่ทีมต้องการแก้ไข

จากใบงาน 2.2 ด้านที่ทีมสนใจอันดับที่ 1

3. สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในชุมชน (เป้าหมาย)
จากสาเหตุด้านบน อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเรื่องเหล้าอย่างไร เพื่อให้ปัญหาในชุมชนลดลง

2.32.3

2.22.2 - ข้อมูลในพื้นที่
- เหตุการณ์ (ใคร-ทำอะไร-ที่ไหน-อย่างไร)

การสนับสนุนคน/หน่วยงาน

สาเหตุ:

“ถ้ากินเหล้าน้อยลง คนในชุมชนจะ...”

อุบัติเหตุจากการดื่มเหล้าในชุมชนลดลง

อุบัติเหตุ

เลี้ยงเหล้าในงานสังสรรค์
เมาแล้วขับ
ต้องขับรถเอง
ไม่มีที่พักใกล้ๆ

เชื่อว่าสนุกต้องกินเหล้า

เจ้าภาพงานเลี้ยง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้นําชุมชน
คณะทํางานเรื่องเหล้าในชุมชน

เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่
การบังคับใช้กฎหมาย
ความร่วมมือของสถานที่จัดงานสังสรรค์

เจ้าภาพ เลี้ยงเหล้าในงานสังสรรค์และงานเทศกาล
คนที่ดื่มส่วนใหญ่ต้องเดินทางกลับด้วยรถยนต์ และเกิดอุบัติเหตุบ่อย
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ใบงานที่ 2.3    ระดมความคิดวิเคราะห์ปัญหา

โดยนําประเด็นและผลกระทบที่ทีมต้องการแก้ไข 
(ใบงานที่ 2.2) มาชวนคิดชวนคุยกับผู้ที่เก่ียวข้องให้
เห็นถึงสถานการณ์ในชุมชน 

ใบงานที่ 3.1  ระดมไอเดียกจิกรรมหรอืโครงการทีจ่ะทํา 

ทมีรว่มกนัระดมไอเดยีกจิกรรมทีส่ามารถตอบเปา้หมาย
ในใบงาน 2.3 ข้อที่ 3 อาจจะเป็นกิจกรรมเดิมที่เคย
ทํามาแล้ว หรือกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ หลังระดม
ไอเดียได้ 7-10 ไอเดีย ให้ทีมช่วยกันเลือกไอเดีย
ทีจ่ะนําไปทําต่อ โดยคํานงึถงึความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาและความเป็นไปได้ในการทําได้จริง

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบโครงการและทำกิจกรรม

ประกอบด้วย
- สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ โดยยกตัวอย่าง
 เหตุการณ์ที่ทําให้เป็นปัญหาได้อย่างชัดเจน
- สาเหตุของปัญหาคืออะไร 
- เป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน
- ประเมินต้นทุนในชุมชนที่จะนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหา  เช่น  คนหรือหน่วย

งานที่จะเข้ามาช่วย แหล่งทุน ทรัพยากร องค์ความรู้ต่าง ๆ   
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เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่น่าสนใจและแก้ปัญหาได้มากที่สุด

กิจกรรมเดิมที่ตอบเป้าหมาย กิจกรรมใหม่ที่ตอบเป้าหมาย

เป้าหมาย

ทําแผนที่ความคิด (mind map)
เสนอไอเดียที่จะนําไปสู่เป้าหมาย

หลังระดมไอเดียได้ 7-10 ไอเดีย ร่วมกันให้ดาว      เลือกไอเดียที่จะนําไปทําต่อ 
โดยคํานึงถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา และความเป็นไปได้ในการทําจริง

เช่น ต่อยอดของดีในชุมชน, สิ่งที่ชุมชนสนใจ เช่น กระแสความสนใจใหม่ที่น่านำมาใช้, สิ่งที่ยังไม่เคยลอง

2.32.3

ระดมไอเดียกิจกรรมหรือโครงการที่จะทํา
ใบงานเพื่อการมีส่วนร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหา
ระดมไอเดียกิจกรรมหรือโครงการที่จะทํา
ใบงานเพื่อการมีส่วนร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหา3.13.1

อุบัติเหตุจากการดื่มเหล้าในชุมชนลดลง

งดเลี้ยงเหล้าในงานสังสรรค์

ห้ามขาย

มีด่านชุมชน

จัดหาสถานที่พักให้กับผู้ดื่มก่อนเดินทางกลับ

มีบริการขับรถพาคนเมากลับบ้าน

ทํากิจกรรมสนุกได้โดย
ไม่ต้องกินเหล้า

จํากัดการดื่มในงาน
มีเครื่องดื่มทดแทน

จัดกิจกรรมใน online ไม่ต้องเดินทาง

งานสังสรรค์ที่มีการดื่มให้พักค้างคืน
จัดให้มีที่พักและกลับตอนเช้า

กําหนดมาตรการชุมชน
และบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

จากใบงาน 2.3 ข้อที่ 3
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ตัวอย่าง ใบงานที่ 3.1



ใบงานที่ 3.2   จัดหมวดหมู่ของกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมหรือโครงการบรรลุเป้าหมาย

โดยนํากิจกรรมจากใบงาน  3.1  มาจดัหมวดหมู่ กจิกรรม
ปรับพฤติกรรม (ชวน ช่วย ชม/เชียร์ เชิดชู) กิจกรรม
ปรับสภาพแวดล้อม (ชง เชื่อม/แชร์) สามารถอ่าน
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิ และดตูวัอยา่งกจิกรรมเพ่ิมเตมิได้
จากในหนังสือชุดกิจกรรมพัฒนาทีมคนสู้เหล้า

ใบงานที่ 3.3   ออกแบบโครงการที่ตอบเป้าหมาย

ออกแบบโครงการเพื่อเป็นแนวทางการเขียนข้อเสนอ
โครงการ และสามารถนาํไปเสนอแหลง่ทนุหรอืปรบัปรงุให้
เหมาะสมกบับรบิทกอ่นใช้แบบฟอรม์ของแหลง่ทนุทีเ่ขยีน
แทนใบงานนี้ได้

ดูตัวอย่างกิจกรรมเพิ่มเติมจากหลังสือ
ชุดกิจกรรมพัฒนาทีมคนสู้เหล้า
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ใบงานที่ 3.4   แบ่งงานตามบทบาทหน้าที่

แบ่งงานตามบทบาทหน้าที่ ให้ทีมช่วยกันระบุชื่อผู้รับ
ผิดชอบ และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทํากิจกรรมหรือ
โครงการของแต่ละคน  จากนั้นทีมลงมือทํากิจกรรม
/โครงการ ตามที่ได้วางแผนไว้ 

ทีมลงมือทํากิจกรรมในโครงการ 
ตามแผนที่วางไว้ในชุดใบงานที่ 3

ก่อนทําใบงานที่ 4

ใบงานที่ 4.1    ทบทวนระหว่างการทําโครงการ 

หลงัจากการทํากิจกรรมทกุครัง้ ใหท้มีบนัทกึกจิกรรม
ที่ได้ทํา และทบทวนโดยการพูดคุยใน 2 ประเด็นคือ 

1. ทบทวนความสําเร็จของการทํากิจกรรม 
2. ทบทวนความสัมพันธ์ของทมี และบนัทกึอปุสรรค

ทีเ่กิดขึน้ระหวา่งการทํากจิกรรมแลว้รว่มกนัหารอืจะ
ทําอะไรให้ดีขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลลัพธ์
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ใบงานที่ 4.2   ประเมินผลโครงการ 

เมื่อทําโครงการเสร็จ ทีมได้ดําเนินโครงการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ โดย
1. ให้นําข้อมูลจากใบงานที่ 3.3 (ตัวชี้วัด) มากรอกใน

คอลัมน์ที่ 1 
2. ทมีคุยกนัวา่จากการดําเนนิโครงการมอีะไรทีเ่กดิผล

ขึ้นจริงจากการดําเนินงาน
3. วิเคราะห์ถึงผลที่เกิดหรือไม่เกิดขึ้นเพราะอะไร
4. นํามาเขียนเป็นบทเรียนการทํางาน อาจใช้คําว่า 

ถ้า...แล้ว...ในการเขียนบทเรียน เช่น 

5. นําบทเรียนมาเขียนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ข้อเสนอแนะที่ดีควรเขียนให้
ทราบว่าใคร จะทําอะไร อย่างไร เมื่อไร และควรเป็นข้อเสนอที่ยังไม่เคยทํามาก่อน
ในโครงการ นี้

การเชื่อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนําใบงานที่ 3.3 โดยนําข้อมูลใน
โครงการไปเสนอต่อแหล่งทุน องค์กรหรอืหน่วยงานเพือ่ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ 
องค์ความรู้ บุคลากร เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ  

การแชร์ โดยนําข้อมูลความรู้จากใบงานที่ 4.2 เสนอต่อชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน  คืนข้อมูลให้ชุมชน
รับทราบและต่อยอดการทํางาน

ขั้นตอนที่ 5 เชื่อม/แชร์

 ถ้าเชิญร้านค้าเข้ามาร่วมเป็นทีม แล้วจะทําให้ข้อตกลงการขายเหล้าสามารถ
ปฏิบัติได้จริง
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? ... คําถามที่พบบ่อย ... ?
ขอบเขตของคําว่า “ชุมชน” ในชุดเครื่องมือคือ  

ตอบ : ชุดเครื่องมือนี้สามารถทําได้ทั้งในระดับหมู่บ้าน หรือตําบล ขึ้นอยู่กับ
คณะทํางาน กําหนดพื้นที่ในการทํางานร่วมกัน

ชุมชนที่ไม่เคยทํางานเรื่องเหล้ามาก่อนจะเริ่มอย่างไร
ตอบ : ชวนคนในชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันมาทํากิจกรรม โดยเปิดเอกสาร

ชุดกิจกรรมพัฒนาทีมคนสู้เหล้า เพื่อเลือกกิจกรรมที่อยากทํา

รายชื่อคณะทํางาน
ปิยะพรรณ มลิหอม
พีรัช ษรานุรักษ์
นุชนารถ นาคขำ
สุวัฒน์ชัย สวัสดิผล
ชนิตร์นัน พรมใย
จุฑามาศ ทิพย์ศิริ

ที่อยู่ติดต่อ
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
110/287-288 ซอยโพธิ์แก้ว แยก4
ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร 10240
โทร : 02 948 3300
แฟ๊กซ์ : 02 948 3930 
FB : เครือข่ายงดเหล้า
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