
การจัดการความรูระบบสุขภาพเพื่อสันติสุขภาวะ
พื้นที่ภาคใต

ประมวลชดุความรูใน 3 มติิ
1. มติิสุขภาพ
2. มติิพหุวัฒนธรรม
3. มติิการมีสวนรวมของชุมชน หรือมติิชมุชนเข็มแข็ง



เครือขายความรวมมือ

เครือขาย สวรส. - มติิสุขภาพ
เครือขาย สสส. - มติิพหุวัฒนธรรม

- มติิชมุชนเขมแข็ง
เครือขาย วช. - มติิพหุวัฒนธรรม
เครือขาย สกว. - มติิการมีสวนรวมของชุมชน/ชุมชนเข็มแข็ง

- รูปแบบการจดัการการศึกษาเพื่อทองถิ่น



มิติสุขภาพ : ระบบสุขภาพที่สอดคลองกับวิถีมุสลิม
และทองถิ่นมลายู



ขอคนพบ ๑ 
การสงเสริม ฟนฟู วิถีวัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีมลายูมุสลิม 
สามารถระดมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการสรางสันตสิุขภาวะ

1 การดูแลสุขภาพ การแพทย การรักษาพยาบาล 
2 การรวมกลุมชวยเหลือกันเองในชุมชน สวัสดิการชุมชน
3 การใหความรูกับบุตรหลาน 
4 การดูแลความสงบสุขในชุมชน ตลอดจนการสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน 



ขอคนพบ ๒   
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางสุขภาพ ใน
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต

ปรับเปลี่ยนความสัมพันธของบุคลากรในระบบบริการ
สาธารณสุข และประชาชนในระบบสุขภาพ 

จากแนวดิ่งเปนแนวระราบ 
ใหผูคนมีความใกลชิดกนัมากขึ้น มีความรัก ความเอือ้อาทร 
และหวงใยทุกขสุขการรักษา “คน” ไมใชรักษา “โรค”



วิธีการ ๑  
การพัฒนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการ

1. รับรองคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ การสราง
ความเขมแข็งใหกับระบบปฐมภูมิ
2. โครงการและการดําเนนิการในเชิงรุกเขาสูชุมชน มใิชตั้งรับผูปวยแตใน
โรงพยาบาลเทานัน้ มกีารออกเยี่ยมผูปวยอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ง

3. สถานการณความรุนแรงทําใหงานบริการเชิงรุกในหลายพื้นที่เปนไปได
ยาก  

* งานดานสงเสริมและปองกนัโรคลดลง รอยละ 70
* การเยี่ยมบานลดลง รอยละ 60



วิธีการ ๒  
การสรางความเขมแขง็และการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน

มีการแลกเปลี่ยนกับภาคสวนอื่นนอกจากสาธารณสุข เชื่อมเปนเครือขาย
สังคมเพื่อสรางสุขภาวะ รวมกันคิดหาทางออก แกไขปญหาวิกฤต
เครือขายชุมชนเขมแข็ง
เครือขายครูเพื่อชุมชน
เครือขายวิชาการเพื่อชุมชน
เครือขายองคกรมุสลิมเพื่อสันติภาพ
เครือขายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ



วิธีการ ๓  
การจัดระบบบริการ กิจกรรมและโครงการสงเสริมสุขภาพที่
สอดคลองกับวิถีชีวิตมุสลิม

๑.  ในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม ชาวบานก็มี “ความกลัว” และ “หวาดระแวง”
* กลัวจะถูกแอบทําหมัน 
* กลัวจะไมไดกลาวอะซันเปนพรแกลูกแรกเกิด ซึ่งขัดกับหลักศาสนา

๒.  การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธที่ทําให “คนไข” “ผูปวย” และ “ผูรับบริการ”
กลายมาเปนญาติมิตร ไดสรางใหเกิดรูปแบบและมีวิธีการบริการสุขภาพที่
หลากหลายสอดคลองเหมาะสมและถูกตองตอความตองการวัฒนธรรมความเชื่อ 



วิธีการ ๔
เสริมศักยภาพใหผูนําศาสนามคีวามรูและความเขาใจ 
สามารถเชื่อมโยงหลักคําสอนของศาสนากับเรื่องสุขภาพได

๑. การเพิ่มศักยภาพของโตะบิดัน มีการอบรมโตะบดิัน
๒. แพทยหรือพยาบาลไดเรียนรูวิธีทําคลอด วิธีการดูแลแมและเด็กแรกคลอดในวถิี

ของโตะบิดัน ทําใหเขาใจมติิมุสลิม/สามารถเสนอแนะไดตรงจุด
๓. ที่โรงพยาบาลบางแหง นําคัมภีรอัลกุรอานและยาซีนหรือบทสวดมาวางไวให

หยิบไดงาย
๔. อนุญาตใหนําศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดในทันที บางโรงพยาบาล

สงศพกลับบานดวยรถพยาบาล โดยไมตองมกีารรองขอเปนกรณีพิเศษ



สรุป--การรักษาความเจ็บปวยของชุมชนยามวิกฤต

• ความสัมพันธระหวางโรงพยาบาลและชุมชนทีแ่นบแนน ทําใหชาวบาน
มีทัศนคติที่ดหีวังเปนที่พึ่งได

• บุคลากรดานสาธารณสุขจึงพยายามรักษาระดับการเปดบริการใหเปน
ปกติมากที่สุด ในสถานการณความรุนแรง ยิ่งตองรักษาสุขภาพ
มาตรฐานการบริการใหดทีี่สุด และสอดคลองกับวิถีวฒันธรรมมุสลิม



ขอเสนอเชิงนโยบาย

๑. การจัดโครงสรางการบริหารจัดการในพื้นที่ของกระทรวง  สาธารณสุข 
ภายใต ศอ.บต. การจัดสรรงบประมาณ  มีอํานาจในการตัดสินใจ การ
บริหารจัดการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒. เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในภาคสาธารณสุข การดูแล
สุขภาวะของตนเองและชุมชน

๓. จัดตั้งศูนยประสานการเยียวยาระดับเขต
๔. จัดตั้งเครือขายการจัดการความรู เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ทักษะ 

เครื่องมือ ถอดบทเรยีน ผานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การฝกอบรบ



มิติพหุวัฒนธรรม : ฟนฟูความสัมพันธใน
ชุมชน รวมกันแกไขปญหาปากทอง



การศึกษาความเปนมาทางประวัติศาสตรสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกจิและความเชื่อใน 3 
ระดับ 

* ระดับชาวบานในพื้นที่
* ระดบันักวิชาการและนักพฒันา
* ระดับนโยบาย



ขอคนพบ ๑ 
ความขัดแยงที่ใชความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มีความ
สลับซบัซอน

การใชความรุนแรงจากหลายฝาย ทั้ง 
* ฝายรัฐบาล เชน ตํารวจ ทหาร
* ฝายตอตานรัฐ ขบวนการตางๆ 
* ฝายอิทธิพล เชน กลุมคายาเสพตดิ กลุมคามนุษย กลุมคา

อาวุธ



ขอคนพบ ๒
ความรูและความไมรู กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

๑. การเสวนาเพื่อฝาขาม “อคตใินการเรียนรูของคน” มองปญหาจาก หลาย
ทัศนะ

* ประชาชนคนสามัญ 
* ผูนําหรือชนชั้นนํา ปญญาชน ที่สําคัญ 

๒. การใชวาทกรรมแบงแยกดินแดน เปนการตั้งใจเลือกใช 
* ฝายรัฐหาความสนับสนุนจากสาธารณะชนไดงายกวาวาทกรรมอื่น
* ไมชัดเจนวากลุมกอการรายกลุมใดตองการแยกดินแดนจริงๆ
*  สรางสันติสุข ตองใชตนทุน เปลี่ยนวิธีคิดหลายอยางในสังคม



ขอคนพบ ๓
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ

๑. จากยาลอเปนยะลาการเปลี่ยนแปลงในรอบทศวรรษ
๐  ความพึ่งพออาศัยกันของชุมชนไทยพุทธ และมุสลิมในอดีต 
๐  การแลกสถานที่ตั้งถิ่นฐานบานเรือนบริเวณเปาะเสงกับหนาถ้ํา

๒. การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศวัฒนธรรมในเขตเชิงเขาบูโด-สันกาลาคีรี
ลุมน้ําสายบุรีตอนกลาง 
* พื้นที่สําคัญของชุมชนที่ใชรวมกันเปลี่ยนแปลงเปนการถือครองโดยเอกชน
* สวนดุซงที่เกาะเกี่ยวเครือญาติในตระกูลเสื่อมสูญสลาย 
* เศรษฐกิจเขาสูระบบตลาดมากขึ้น 
* วิถีชีวิตแบบเดิมถกูกระทบ



ขอคนพบ ๔
การสูญเสยีรากฐานทํากินของชาวบาน เชน ทรัพยากรทะเล ที่นา 

๑. สงผลใหการพึ่งตนเองของครัวเรือนและชุมชนมนีอยลง
๒. การสูญเสียวิถีชีวิตมลายูมุสลมิที่ดีงาม ทําใหเยาวชนเกีย่วของกับ
อบายมุข 

๓. เยาวชนมุสลมิบางสวนเขารวมในการกอเหตกุารณความไมสงบ



ขอคนพบ ๕
เครือขายผูหญิงเพื่อสันติภาพ

 ๑. ใหความสําคัญกับผูหญิงผูสูญเสียจากเหตุการณความรุนแรง 
* ไมแบงแยกวา เปนฝายเจาหนาที่รัฐหรือผูกอการ
*  ไมแบงแยก  ไทยพุทธหรือไทยมลายูมุสลิม

๒. มุมมองของผูหญิงเห็นความเกลียดกลัวและอคติของคนในสังคมที่มีตอกัน 
๓. ความรุนแรงของสื่อมวลชนที่กระทําตอสังคม 3 จังหวัดชายแดนภาคใตดวยการ

นําเสนอความรุนแรง ที่กอใหเกิดความเกลียดกลัวตอกันมากยิ่งขึ้น 



ขอคนพบ ๖
บทบาทปอเนาะ อุลามะอ กับพหุวัฒนธรรม

๑. การปรับบทบาทของปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม

๒. การปรับบทบาทของโตะครู อูสตารด
๓. การสูญเสียบทบาทของอลูามะห



ขอคนพบ ๗
ความมั่นคงของมนษุยในมมุมองของชาวบาน

๑. รัฐบาลมักมองความมั่นคงครอบคลุมเปนเพียงความมั่นคงของรัฐ มุงเนนการรักษาความ
สงบและการใชกําลังทหารเขาควบคุมสถานการณ 

๒. ชาวบานมองความมั่นคงครอบคลุมถงึความมั่นคงของมนุษยที่พึงจะไดรับ  
* การกินอิ่ม 
* นอนหลับไมหวาดผวา  
* ความมั่นคงของชีวิต ครอบครัว เครือญาติ ชุมชนทองถิ่น  
* ความมั่นคงดานจิตใจศรัทธา ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
*  ความมั่นคงดานอาหาร 
*  ความมั่นคงของฐานทรัพยากร
*  ความมั่นคงทามกลางความเปลี่ยนแปลงมีจิตสํานึก ความรู สติปญญา 

สามารถกาวไปกับความเปลี่ยนแปลงอยางมั่นคง



วิธีการ ๑
การรับมือกับสถานการณของภาคประชาชนและการสรางสํานกึ
รวมของชุมชน

๑. ความสําคัญในการสงเสริมบทบาทของชุมชน
* ในการเยียวยา ชวยเหลือคนที่เดอืดรอนจากเหตุการณความรุนแรง 
* ชวยจัดการคลี่คลายปญหาในชุมชน การดูแลกันในชุมชน
* การฟนความเขมแข็งขางในชุมชนทองถิ่น เพื่อใหมีอํานาจตอรอง

กับภายนอกไดอยางเทาทัน และเปนทางเลือกออกจากความรุนแรง 



๒. ตระหนักวา “เราตองอยูกันใหได ” เอาชนะความเกลียดกลัวดวย
ความเมตตากรุณาตอกัน ตองไมกลัวจนเกินไปและกลาที่จะวากลาว
ตักเตือนและเสนอแนะเพื่อสวนรวม

๓. ความจําเปนจะตองมีพื้นที่สาธารณะมากขึ้น เพื่อจะทําใหคนได
สามารถมาพบปะ แลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน และสามารถจะเถียงกัน
โดยสงบได



วิธีการ ๒
สรางความปลอดภยั ฟนฟูความสัมพนัธในชุมชน
๑. โดยการปราบปรามโจร และขาราชการทุจริต อยางเดด็ขาด เพื่อ

สรางความสงบสุขในพื้นที่
๒. สงเสริมใหไทยพุทธและมลายูมุสลิมมีความเขาใจหลักของศาสนา

ซึ่งกันและกัน--- มีการไปมาหาสูกัน
--แกปญหาความขัดแยง ดวยวัฒนธรรมชุมชน

๓. มาตรการตางๆ ดานสิทธิและเสรีภาพ ตองใหมีความเสมอภาค
๔. ลดเงื่อนไขเรื่องความไมเปนธรรมจากประเด็นเรื่องศาสนา ชาติพันธุ และ

ประวัติศาสตร



วิธีการ ๓
เรงรัดแกปญหาปากทองดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อสรางศรัทธา  และสงเสริมห็ชาวบานพึ่งตนเองได

๑. แกปญหาความขัดแยงระหวางประมงชายฝงกับอุตสาหกรรมประมง
๒. ทบทวนนโยบายดานเกษตร

- ฟนฟูนาราง
-  ฟนฟูเศรษฐกิจ
- ระบบชลประทาน

๓. แรงงาน
- สรางโอกาส
- ดแูลแรงงานไทยในมาเลเซีย



ขอเสนอเชิงนโยบาย

๑. เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใชทรัพยากร
ทองถิ่นในทุกระดับ ในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเปนการแสดงออกให
เห็นถึงความเปนธรรม และการเคารพสิทธิทางวัฒนธรรม

๒. สรางรูปแบบการสื่อสารสาธารณะ บนฐานของความรูที่สังเคราะหจากความ
เปนจริงในพื้นที่

๓. สงเสริมการปรึกษาหารือทางการเมือง และสงเสริมระบอบประชาธิปไตยและ
สังคมเปด ซึ่งมีพื้นที่ใหมีตัวแทนทางการเมืองจากกลุมคนชายขอบเขารวมดวย 
ภายใตกรอบของกฎหมาย 

๔. ปรับโครงสรางและกลไกระดับประเทศและระดับภูมิภาคที่จะชวยลดความไม
พอใจจากการถูกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม



มิติชุมชนเขมแข็ง : สุขภาวะชุมชนกับการระดม
การมีสวนรวม



การขับเคลื่อนงานในชุมชน โดยใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดย
นํากระบวนทศันอิสลามเพื่อการพัฒนาเปนจุดเริ่มตนการสงเสริมความรู
ความเขาใจในระดับรากแกว โดยขับเคลื่อนใน 4 ดานหลักๆคือ 
๑. ดานพิธีกรรมทางศาสนา (อีบาดัต )
๒. ดานการจัดการการศึกษาแบบบรูณาการ (ปอเนาะกับสายสามัญ)
๓. ดานการจัดการจัดการชมุชนดวยกระบวนการชูรอ
๔. ดานเศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเอง (กองทุนซะกาด)



ขอคนพบ ๑
พิธีกรรมและความรูดานศาสนา

•  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน เปนไปอยางนาวิตก 
•  กิจกรรมทางศาสนาไดแผวบางลงอยางมาก มีแตผูสูงอายุและกลุมสตรี ทําให   

การประกอบศาสนากิจพิธีกรรมทางศาสนา (อีบาดะ) ในมัสยิดลดปริมาณลง
และขาดความเขมแข็ง

• ในอีกดานหนึ่ง สถานการณความรุนแรงปจจุบัน ก็ทําใหชาวบานหันเขาหา
ศาสนามากขึ้น คนเต็มมัสยิด ยึดศาสนาเปนที่พึ่งทางใจ

• อุสตารดที่ชาวบานเคารพถูกยิง  ชาวบานปกใจทันทีวาเจาหนาที่ทํา ภาพพจน
ของรัฐเสียหายมากชาวบานไมเชื่อถือ การดําเนินการปราบปรามของรัฐมีความ
ผิดพลาดสูง ทําใหผูนําชุมชนไมกลาแสดงบทบาท 



ขอคนพบ ๒
การจัดการศึกษาโดยชมุชน 

ชุมชนมีความตองการที่จะใหบุตรหลานศกึษาทางศาสนาตัง้แต
เดก็ๆ แตการศึกษาภาคบังคับของทางการมีวิชาอิสลามศึกษา
เพียง 2 คาบตอสปัดาห ตางจากกรณีชุมชนจัดการศึกษาเอง



ขอคนพบ ๓
การจัดการชุมชน : กระบวนการซูรอทางสังคม

๑. สภาซูรอ ในทัศนะอิสลาม หมายถึง การประชุมโดยคณะบุคคลเพื่อ
ปรึกษาหารือ หามติในเรื่องเกี่ยวกับสวนรวม เปนแนวทางการปฏิบัติในการ
ปกครองหรือการจัดการชุมชนใหเปนที่พอใจ โปรงใส รับรูรวมกันทุกฝาย

๒. ชุมชนมุสลิมจัดโครงสรางการปกครองชุมชนอิงอยูกับหลักคําสั่งสอน เพราะ
ศาสนาอิสลามไมไดแยกการปกครองออกจากวิถีการดําเนินชีวิต ทุกมิติของ
การดําเนินชีวิตเกี่ยวของ

๓. โตะอิหมามซึ่งเปนผูนําชุมชนมุสลิม สวนใหญมาจากการสรรหาของผูคนใน
ชุมชนนั้นๆ ทําหนาที่เปนผูนําบริหารชุมชน 

๔. กลไกการปกครองสมัยใหมที่มีผูใหญบาน กํานันเปนผูนํา และคณะกรรมการ
หมูบาน ทําใหคณะบริหารชุมชนแบบองคกรดั้งเดิมของชุมชนมุสลิม เกอืบไม
มีบทบาท



ขอคนพบ ๔
กองทุนซะกาด สวสัดิการชุมชน

๑. ซะกาตทรัพยสิน ผูที่ตองบริจาคซะกาต คือ ผูที่มีทรัพยสิน
๒. ซะกาตฟตเราะฮ เปนซะกาตบังคับ สําหรับมุสลิมทุกคนในชวง

สุดทายของเดือนรอมฎอน เปนการทําความสะอาดแกผูถือศีลอดจาก
ความสูญเปลาและความหยาบคาย และเปนการเลี้ยงดูแกบรรดาคนขัด

๓. ซะกาดมีหนาที่ทางสังคม ลดความตระหนี่ถี่เหนียวเห็นแกตวั มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ เปนการสอนใหมนุษยไมตกเปนทาสของวัตถุไมเกดิ
ความละโมบ



วิธีการ ๑
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น

ฐานทรัพยากรลุมน้ํา 4 ลุมน้ําของภาคใตตอนลาง 
* ลุมน้ําสายบุรี
* ลุมน้ําปตตานี
* ลุมน้ําสุไหง โก-ลก 
* และลุมน้ําเทพา-นาทวี



การจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากสมาชิกในพื้นที่ดําเนนิงาน 21 ชุมชน 
* ความมั่นคงของชีวิตขึ้นอยูกับความศรัทธาและยึดมั่นในหลักคําสอน
และหลัก ปฏิบัติของศาสนา 

* การใชทรัพยากรธรรมชาตอิยางเหมาะสม 
* การมีจิตสํานึก และความรูสึกรวม ความสามัคคีของคนในชุมชน
* ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
* การเชื่อมโยงและความสัมพันธกนัภายในและภายนอกชุมชน



วิธีการ ๒
การจัดการความรูของชุมชนทองถิ่น

๑. ยังไมสามารถใชประโยชนจากทุนทางสังคมที่มีอยู เรื่อง
ภูมิวัฒนธรรม ภูมินเิวศ  สูการเรียนรูรวมกันเทาที่ควร

๒. องคความรูภูมิปญญาของทองถิ่นที่มีอยูถูกละเลย และนํามาใชใน
วงจํากัด

๓. การบูรณาการความรูจากเครือขายชาวบาน นกัวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา นกัพัฒนาเอกชน สรางเปนเครือขายเรียนรูโดยการ
รวมสรางหลักสูตรทองถิ่นแบบมีสวนรวม



ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ใชกระบวนทัศนอิสลามเพื่อการพัฒนา เพื่อใหชุมชนทองถิ่นมีความเข็มแขง็ มีอํานาจ

ตัดสินใจแกไขปญหาในชุมชนของตนเองได
๒. มีมัสยิดที่จดทะเบียนประมาณ 1,654 แหง รวบรวมซะกาตแหงละประมาณ 10,000 

บาทตอป รวมประมาณ 16,540,000 บาทตอป สามารถนํามาใชเปนสวัสดิการสังคมได
๓. จัดการเรียนการสอนใหหลักสูตรทางศาสนาที่ชุมชนจัดขึ้น สามารถเชื่อมตอกบั

สถาบันการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
๔. พิธีกรรมและความรูดานศาสนา เปนวิถีชีวิตและที่พึ่งทางจิตใจของประชาชนในพื้นที่ 

กลไกภาครัฐควรสนับสนุนการขับเคลื่อนงานดานศาสนาของชุมชน สงเสริมกิจกรรม
การเรียนอลักุรอาน กีตาบในชุมชน



๕. ใหอํานาจแกชาวบานในการใหนิยามความหมายดวยตัวเขา มิติความ
มั่นคงของชาวบานมีความหลากหลาย
เปดโอกาสใหชาวบานสามารถเขาถึงการใชฐานทรัพยากร
แกไข พระราชบัญญัติประมงแหงชาติ พุทธศักราช 2490
ยกเลกิโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน
สนับสนุนการออกพระราชบัญญัติปาชุมชน

๖. สนับสนุนการจัดการความรูของชุมชนทองถิ่น การวิจัยทองถิ่น การ
จัดทําคลังความรูของชุมชนทองถิ่น



ขอเสนอ  สงเสรมิความเขมแข็งภาคประชาชนโดยเนนความเปน
ชุมชนทองถิ่น

ใชปฏิบัติการทางสังคมในชุมชน

การเรียนรูชุมชน

ระบบสุขภาพชุมชน

การจัดสรรทรัพยากร

การสราง”คน”ของปอเนาะ + ความรูสมัยใหม

การจัดการสุขภาพมิติมุสลิม + การแพทยแผนปจจุบัน

การตัดสินใจการใชทรัพยากรโดยชุมชน

การจัดการปญหาในชุมชน การประสานกระบวนการชูรอ + การปกครองทองถิน่

การเคลื่อนไหวเพื่อใหชาวบานมีโอกาส
ในการสรางความหมายและมพีื้นที่เพื่อ

แสดงความคิดเห็น


