
   มลูนิธิพฒันาชมุชนเป็นสขุ  (องคก์รสาธารณประโยชน์ 1671)

ที�ตั �ง
44/9  หมู่ที�  2  ตาํบลโละจดู  อาํเภอแว้ง  จงัหวดันราธิวาส

โทรศพัท ์ 073-586-004  โทรสาร 073 -586-158
เวบ็ไซต ์www.mps-yamsi.net



ที�ตั �งสาํนักงานมลูนิธิ
พฒันาชมุชนเป็นสขุ



องค์ประกอบสาํคัญ
ในการทาํงาน/

องค์กร

ตัวเอง

ท่าทีความสัมพันธ์ท่าทีความสัมพันธ์
ในการทาํงาน

ร่วมกัน
ระบบการ
ทาํงาน

กรอบคดิปัจเจกชนสู่องค์กร

 สภาพจติใจ

สตปัิญญา
ทักษะความสามารถที�มี

โครงสร้างบทบาท

กลไกการทาํงาน

กตกิาที�ใช้ในการทาํงานของกลุ่มองค์กร

ความไว้วางใจ

การใช้อํานาจ การสื�อสาร



กจิกรรม
มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข

1.) สร้าง
เครือข่ายองค์กร

2.) ศูนย์เรียนรู้
สร้างสุขวถิีชุมชน

3.) ช่วยเหลือสนับสนุน
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

-ความสําคญัระบบ
  องค์กร  
-การจัดตั�งองค์กร
-การพฒันาและยกระดบั
 องค์กร

-พลงังานทดแทน
-สวสัดกิารสังคม (อาชีพ)
-การจัดต้นทุนทางสังคม
-การสื�อสารกบัสังคม 
  (สถานีวทิยุ 95.25 MHz)

-ศูนย์เดก็กาํพร้า
-การศึกษาเพื�อพฒันา
 คุณภาพชีวติ
-กจิกรรมศาสนา

เปาหมายสําคัญ เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต



ระดับจังหวัด

ระดับอาํเภอ

ระดับตาํบล

นายก อ.บ.จ. ผวจ.

ส.อบจ. นายอาํเภอ

ระดับหมู่บ้าน

อ.บ.ต.
ป.ตาํบล/กาํนัน

1.ท้องที� (ผญบ.)
(คณะกรรมการหมู่บ้าน)

2.มัสยดิ
(คณะกรรมการมัสยดิ)

3.ท้องถิ�น
อบต./ทต.

4.กลุ่มองค์กร
ชุมชน/เยาวชน

5.องค์กรเอกชน/
   ภาคประชาชน

ประชาชน

บาํบัดทุกข์บาํรุงสุข ควบคุมพฤตกิรรมของมนุษย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต บริการทางสังคม บริการทางสังคม
ตามแนวคิด

การรับรู้ของประชาชน
ระดับนโยบาย

ผลประโยชน์/การพัฒนาคุณภาพชีวิตระบบชุมชน-การเข้าถงึบริการรัฐ

ระบบประชารัฐการมีส่วนร่วม

ส่วนท้องถิ�น ส่วนภมูิภาค

6.ส่วนราชการ 

รร.,รพ.สต,สภต.ฉก. 7.ผู้นําเผยแพร่ศาสนา

ให้การศึกษา/ดูแลสุขภาพ/สร้างความปลอดภัย ผู้สืบทอดศาสนา

สาํนักงาน
คณะกรรมการ

อิสลามประจาํจังหวัด

- ศอ.บต
- กอ.รมน.ภาค 4
- สตช.ส่วนหน้า

- ศาล
- อัยการ

17 กระทรวง 66 หน่วยงาน

กลุ่มผู้นําที�มีบทบาท

การเมืองการปกครองในพื �นที� 3 จังหวัดชายแดนใต้การเมืองการปกครองในพื �นที� 3 จังหวัดชายแดนใต้



สวสัดกิารสังคมสวสัดกิารสังคม

1.ซะกาตฟิตเราะฮฺ
(ทานบงัคบั)

2. ซะกาตมาล
(ทรพัยสิ์น)

ปีละ 1 ครั�ง ก่อนการละหมาดอดิลีฟิตรี� ปีนี�ปีละ 1 ครั�ง ก่อนการละหมาดอดิลีฟิตรี� ปีนี�
คณะกรรมการอสิลาม ฯ ประกาศคนละ  60 
บาท  3 จชต. มปีระชากร ประมาณ 1.5 ล้าน 
ซึ�งเท่ากบัเงนิซะกาต จํานวน 90  ล้านบาท
( ถ้าเฉลี�ยตามมัสยดิ 2,034 แห่ง ๆ ละ  50,000 บาท

101,170 ล้านบาท )
(  มัสยดิ 637 แห่ง ๆ  50,000 บาท = 31,850.000 

บาท)

1 ปีละ 1 ครั�ง  ทรัพย์สินประเภท เงนิ 
ทองคาํ ธนบตัร  ปศุสัตว์ ธัญญาหาร 
ขุมทรัพย์ (พกิัด) 

ประเภทเงนิ ทองคาํ เงนิตรา  ต้องออกในอตัรา 2.5%  ครบรอบ  1 ปี (เฮาล์) สะสมครบเท่ากบัทองคาํ 85  
กรัมหรือ 5.67  บาท ราคาทองคาํปัจจุบนั  เช่น ปีนี�ราคาทองคาํ  24,200 บาท  กเ็ท่ากบัมเีงนิเกบ็สะสมไว้
จํานวน  137,214  บาท ต้องออกซะกาต จํานวน  2.5  %   เท่ากบัจํานวน   3,430.35  บาท

วธีิคาํนวณการออกซะกาตวธีิคาํนวณการออกซะกาต



                                    หลักสายกลาง 
คัมภีร์อัลกุรอานกล่าวว่า  “ จงกนิ จงดื�ม แต่จงอย่าสุรุ่ยสุร่าย เพราะอัลลอฮนัฺ�นไม่
ทรงรักผู้สุรุ่ยสุร่าย”  และ “ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงอย่าห้ามสิ�งดีทั�งหลายที�อัลลอฮอฺ

นุมัตสิาํหรับสูเจ้าและจงอย่าละเมดิแท้จริงอัลลอฮไฺม่ทรงรักผู้ละเมดิ”

เงื�อนไขความรู้ เงื�อนไขคุณธรรม

อัลฮาดษิ 
 “จงศึกษาตั �งแต่อู่(เปล่)จนถงึหลุมฝังศพ”
“การแสวงหาความรู้เป็นหน้าที�จาํเป็นแก่
   มุสลิมชายและหญิง  ”

คุณลักษณะของศาสดามูฮาํมัด (ซล.)
  ศีลดกิ       ความว่า =    วาจาสัตย์
  อามานะฮ ฺความว่า =    ความซื�อสัตย์
  ตับลีฆ      ความว่า =    นําศาสนาเผยแพร่
  ฟาตอนะฮ ฺความว่า  =    ฉลียวฉลาดทนัคน

สันตสุิขในโลกนี �(ดนยา)และโลกหน้า(อาคีเราะฮ)ฺ

นําสู่

แนวทางหลักศาสนา



ด้านหน้ามูลนิธิ แผงโซลาเซลล์



ข้างหลัง



กระบวนการ ชูรอ

กิจกรรม 
สร้างสุข ที�ยั� งยืน

ชุมชนได้ประโยชน์ 
ถ้วนหน้า ลดความ
หวาดระแวง สร้าง

ความร่วมมือ

ผู้นําใฝ่หารู้  ชุมชนรับรู้ถ้วนหน้า กระจายได้สู่ชุมชน  พัฒนาอย่างยั�งยืน
นําความสุขทั �งโลกนี �และโลกหน้า 

มิตกิารมีส่วนร่วม

หลักการศาสนา

สร้างกลไกในการขับเคลื�อนงาน

สร้างกระบวนการเรียนรู้

ศูนย์เรียน
รู้ระดับตาํบล

ศูนย์เรียน
รู้ระดับชุมชน

เกิดกระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�หลากหลาย

ปรับเปลี�ยนแนวคดิ ปัจเจกชน องค์กร



บุคคลผู้มีสิทธิ� (อัศนัฟ) รับซะกาต ๘ ประการบุคคลผู้มีสิทธิ� (อัศนัฟ) รับซะกาต ๘ ประการ
คนอนาถา1.คนอนาถา

2.คนขดัสน

3.เจ้าหน้าที�เกบ็ซะกาต

4.ผูเ้ข้ารบัศาสนาอิสลามใหม่

5.ทาสผูที้�มีสญัญาไถ่ตวั

6.ผูมี้หนี� สินล้นพ้นตวั

7.ผูด้าํเนินงานในหนทาง

    ของอลัลอฮฺ

8 คนเดินทาง

1.มีรายได้น้อย
2.เดก็กาํพร้า 
3.หญิงหม้าย(สามีเสียชีวิต)
4.หญิงถกูหย่าร้าง
5.ผูส้งูอายุ
6.ผูป่้วยพิการ ทพุพลภาพ ต้องมี
   ผูด้แูล
7.นักศึกษา 
8.ผูต้กงาน
9.ครอบครวัของผูส้าบสญู
10.ครอบครวัของผูจ้าํคกุ
11.ผูมี้ความจาํเป็นในกรณี
พิเศษ
12.ครอบครวัยากจน ยอมทนสภาพ แต่ไม่
      ยอมเปิดเผยข้อมลู

13.ผูป้ระสบภยัพิบติั

ผนวกโดยถือว่าสถานภาพ
ทัดเทียมกับยากจนและขัดสน



สายกลาง

เงื�อนไขความรู้
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

เงื�อนไขคุณธรรม
(ซื�อสัตย์ สุจริต สตปัิญญา ขยัน อดทน แบ่งปัน) 

กรอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอประมาณ
(พึ�งตนเอง)

มีภมูคุ้ิมกันในตัวที�ดีมีภมูคุ้ิมกันในตัวที�ดี
(รู้เท่าทนั)

มีเหตุผล
(สัมมาทฐิิ)

นําไปสู่

ชีวติ/เศรษฐกจิ/สังคม/สิ�งแวดล้อม

สมดลุ/มั�นคง/ยั�งยืน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าได้ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงแก่พสกนิกรชาวไทย
มากกว่า  25 ปี



การจัดการศึกษาเฉพาะ
พื �นที�จังหวัดชายแดนใต้

6/22/2022

ปรบัระบบ

พื�นที�

ปรบัระบบ
การศึกษาให้
สอดคล้องกบั

พื�นที�

2.เอกชน/บุคคล

ประถมศึกษา

ระดับปฐมวัย/อนุบาล

1.ชุมชน

อุดมศึกษา

มัธยมศึกษามัธยมศึกษา

ระดับอนุบาล ครอบครัว/ตามบ้านพัก
อาศัยของตนเอง

ชุมชนตาดีกา/บริเวณพื �นที�
มัสยดิ

ปอเนาะ/การบริจาคของ
ชุมชน

ปอเนาะดั�งเดมิ/สถาบันปอเนาะ

ระดับ
ประถมศึกษา

โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลาม

3.กลุ่มองค์กรอื�น ๆ

เจ้าภาพ

โดยรัฐบาลโดยรัฐบาล

ศาสนา วัฒนธรรม
โดย

ศาสนา/วัฒนธรรม

สายการอาชีพ

กาํ
แพ

งกั
�น

กาํ
แพ

งกั
�น

กาํ
แพ

งกั
�น



กระบวนการทาํงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
1.การประชุมปรึกษาหารือแกนนําชุมชน
2.สร้างทีมงานคณะทาํงานของชุมชน
3.ค้นหาประเดน็ข้อมูลชุมชนของเรา
4.ประมวลข้อมูลความจาํเป็นเร่งด่วนที�จะต้องแก้ไข
5.สะท้อนประเดน็ปัญหาขอความร่วมมือจากประชาชนทั�วไป

 ประมาณตน

6.ศกึษาแลกเปลี�ยนเรียนรู้สถานที� ที�เป็นต้นแบบ
7.ระดมความเหน็เพื�อจัดแผนงานในการแก้ปัญหา
8.เสนอความเหน็ต่อประชาชน เพื�อปรับแผนงาน

   มีเหตุผล

9. ปฏบิัตกิารตามแผนงาน
10.ร่วมกันสรุปความสาํเร็จ/ผลงาน สร้างภูมคุ้ิมกัน



تولوغ منولوغ سالیغ 
دان كاسیھن بلس

بركاوان

علمو یغد واریثي اولھ نینیق 
مویغ موسیم, فطرة

فرالوانن یغھیبت 
سمواالون ایت ادالھ موسوه

كالكوان یغبایق تیادا الكي

 -مات بندا -ساین -اراھن
ككواسأن -فغكونأن 

كواس كراجأن  فییبران
ت ط. ع ب ط

تولوغ منولوغ 
ممبینا فرتوبھن ممبینا راغكاین 

كراقكن رعیت
بالجر   منونتوت       

دیري كممفوان منیغكت
بردیكاري



    ( ครอบครัวเศรษฐกจิพอเพียงเลี�ยงชุมชน

           ชุมชนพอเพียงเลี�ยงตาํบล 

           ตาํบลพอเพียงเลี�ยงอาํเภอ 
            อาํเภอพอเพียงเลี�ยงจังหวัด 
           จังหวัดพอเพียงเลี�ยงประเทศ )



ธรรมชาติ,ฤดกูาล ภมิูปัญญา ความรู้ที�
ถ่ายทอดจากบรรพบรุษุ

พึ�งพาอาศยัซึ�งกนัและกนั
เมตตากรณุา มีไมตรี

           รฐั 
  กระจ่ายอาํนาจ  
        อบต.ทต.

  สั �งการ -วิทยาศาสตร ์-ทนุ
นิยม - บริโภคนิยม – อาํนาจ
               นิยม

แข่งขนัอย่างรนุแรง
ตวัใครตวัมนั เหน็คู่ต่อสู้เป็น
ศตัร ูไม่คาํนึงถึงคณุธรรม

พึ�งตนเอง         เรียนรู้ ค้นหา 
 พฒันาศกัยภาพของตนเอง
         

     ช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั 
การจดัการองคก์ร สร้าง

เครือข่าย ขบวนการประชาชน

ร่วมคุย   ร่วมคดิ  สร้างพลัง สร้างสามัคคี 
สร้างสังคมปรองดอง



ขบวนการ ขบวนการกระบวนการกระบวนการ    มีความสาํคญัต่อ 

การพฒันาคน

การคิดร่วมกนั สภาชรูอ การอยู่ดี มีสขุ ของประชาชน อย่างยั �งยืน

   ขบวนการ..........เรียนรู้ของประชาชนที�หลากหลาย



โครงการพฒันาคุณภาพชีวติเยาวชน
สามจังหวดัชายแดนใต้

ได้รับการสนับสนุน :

                          กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดกิารสังคมนราธิวาส

นําเสนอโครงการ



วัตถุประสงค์

เรียนรู้จากการปฏบิตัิ
แก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชน สร้าง

อาชีพ

เสริมสร้างเยาวชนให้มีวนัิย 
คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง

ค่านิยม เสียสละ

ลดอบายมุข 
สร้างจติใจให้เข้มแขง็ 



การอยู่ร่วมกนัด้วยดี ในครอบครวั ชมุชน สถานที�ทาํงาน 
คนในชมุชน รวมถึงการมีบริการทางสงัคมที�ดี 

มีความเสมอภาคและมีสนัติภาพ

การรอบรู้ รู้เท่าทนั สรรพสิ�ง 
มีเมตตากรณุา มีสติ มีสมาธิ

จิตใจที�เป็นสขุ  ปรบัตวัได้เมื�อ
เผชิญปัญหาและการเปลี�ยนแปลง

การมีร่างกายที�สมบรูณ์แขง็แรง มีเศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่ท่ามกลางสิ�งแวดล้อม ไม่มีอบุติัภยั

1.) ร่างกาย

2.) จิตใจ

3.) สติปัญญา

4.) สงัคม



กลุมเปาหมายโครงการ

 6 ชุมชนละ 10 จํานวน  60 คน

เปาประสงค
ของโครงการ

เกิดกิจกรรมทางอาชพี
ของเยาวชนเชือ่มกับผูปกครอง

และเปนตนแบบ
ของเยาวชนในพ้ืนที่



กระบวนการ/กจิกรรมของโครงการ

คัดเลือกเยาวชนผ่านสภาเยวาวชนตาํบลโละจูด อาํเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เดนิทางมาที�มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข

ให้ความรู้สภาพโดยทั�วไปของเยาวชน

ฝึกเรียนรู้จากการปฏบิัตทิี�สนใจ

นําไปตดิตั �งที�บ้านพักอาศัยของตนเอง
เป็นแหล่งเรียน
รู้ของชุมชน

มูลนิธิฯเป็น
ศนูยเ์รียนรู้

ผูน้าํศาสนาให้
ความรู้

เกิดรายได้
ของครอบครัว

 ระยะเวลา มกราคม-กันยายน 2557



ผลการดาํเนินงานโครงการ

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ (Outcome)

ผลกระทบ (Impact)

เพิ�มความสามารถในการผลติ 
ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ 

เชื�อมโยงกับผู้ปกครอง ร่วมกันจัดกจิกรรม 

จัดตั �งกลุ่มเยาวชน
 Kampulan Syura Belia

มีอาชีพรองของครอบครัว เพิ�มรายได้ ลดรายจ่าย 
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

วัสดุในท้องถิ�น นํามาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่า
(ไม้เงาะที�หมดสภาพ) มาใช้ประโยชน์

ในการผลติถ่าน



ความร่วมมือ/ต่อเนื�อง/ความยั�งยืนของโครงการ

 มูลนิธิฯ ตดิตามเสนอแนะอย่างต่อเนื�อง องค์การบริหารส่วนตาํบลโละจูด  อาํเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 

พัฒนาสังคมฯ จังหวัดนราธิวาส

ประโยชน์จากโครงการประโยชน์จากโครงการ
ช่วยป้องกัน แก้ปัญหา 

หรือพฒันาชุมชน 
สังคม

ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ ป้องกันการเที�ยวเตร่
สนุกสนาน การคบเพื�อน และในการพัฒนาตัวเอง 
สานสัมพันธ์กับครอบครัวในการดาํเนินกจิกรรม 
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย แหล่งเรียนรู้ของชุมชน

(นโยบายเร่งด่วน) การพัฒนาคุณภาพชีวติเดก็และ
                        เยาวชน 
(นโยบายตามพันธกจิ)  การเสริมสร้างความ
                               เข้มแขง็ของครอบครัว

ประโยชน์นําไป

นโยบายรัฐบาล

ประโยชน์นําไป
ขับเคลื�อนสนอง
นโยบายรัฐบาล



ปจจัยกลุมผูนําที่บทบาทในสังคมและการเมือง
การปกครอง จุดประกาย กระตุน การพัฒนา
ชุมชน ใหเปนที่ประจักษชัดเจน ที่ชุมชนไดรับ

แนวทางพึ�งตนเองเชื�อมโยงบูรณนาการมติศิาสนา 
ในหลักคดิเศรษฐกจิพอเพยีง เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา

ปจจัยแหงความสําเร็จ



หลักคดิในการกระตุ้น

กระจายรายไดสูชุมชน  พัฒนาอยางยั่งยืน  
ผูนําไฝหารู  ชุมชนรับรูถวนหนา 

กระจายรายไดสูชุมชน  พัฒนาอยางยั่งยืน  
นําความสุขทั้งโลกน้ีและโลกหนา

:ชูประเดน็ :ยุคสมัยการเปลี�ยนแปลงของวถิีชุมชน
ตามแนวคดิ การจัดสวัสดกิารสังคม รู้เท่าทนั มีภมูคุ้ิมกัน



ความคิดริเริ่ม/ความคิดริเริ่ม/
สรางสรรค/
นวตกรรม

เป็นกระบวนการเรียนรู้เหน็ เป็นที�ประจักษ์  
สัมผัส จับต้องได้ 

( ศูนย์เรียนรู้ของมูลนิธ)ิ

การจัดการวัสดุที�มีอยู่ในชุมชน หาได้ไม่ยาก 
ทาํได้ง่าย ใช้ในครัวเรือน 

ส่วนเหลือจาํหน่าย

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เป็นการแสดงออกของสมาชกิกลุ่ม

สามารถดาํเนินการกิจกรรม
ของครอบครัวได้ทนัที



ขั �นตอน กจิกรรม/ปฏบิัติ ผลลัพธ์ ระยะเวลา

1.สร้างกระบวนการ
   เรียนรู้แนวทางพึ�ง
   เอง

แลกเปลี�ยน สื�อ power 
point

เรียนรู้ของจริง 2 ชม.

2.เรียนรู้ฝึกฝนอาชีพที�
   สนใจ

ปฏบิตักิารเรียนรู้จากการปฏบิตัิ รู้จริงปฏบิตัไิด้ทนัที 3 ชม.

3.ประชุมปรึกษาหารือ
  แนวทางที�สนใจแต่
ละ  บุคคล

ระดมความคดิเหน็กัน แนวทาง
เป็นไปได้

สะท้อนปัญหาชุมชน
ตนเอง

2 ชม.

4.ฝึกฝนการฏบิตักิาร
ที�สนใจ

ร่วมกันจัดหาวัสดุและปฏบิตัิ เรียนรู้จากการ
ปฏบิตั.ิ

8 ชม.

5.ปรึกษาหารือนําไป
    ตดิตั �งในพื �นที�

แสดงความคดิเหน็แผนในการ
ตดิตั �ง

มีอาชีพของ
ครอบครัว

แผนงานกจิกรรม/หลักสูตร



ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ



ประชุมคณะทาํงานเยาวชน





เรียนรู้จากการปฏบิัติเรียนรู้จากการปฏบิัติ





จัดหาวัสดุและฝึกการผลิตเตาเผาถ่าน





เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เผาถ่าน เตรียมลงพื �นที�เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เผาถ่าน เตรียมลงพื �นที�



ตดิตั �งในพื �นที�เป้าหมายโครงการ 30 ครอบครัว

กระสอบละ 200 บาท





ผลผลิตรอการจาํหน่าย













ผลผลิตส่งจาํหน่าย กิโลกรมัละ  ๔๐  บาท ก้อนเชื�อ ก้อนละ 7.50 บาท



• สรุปความสาํเร็จ

      - ตดิตั �งในพื �นที�เป้าหมายโครงการ 28 จุด  ( 28 ครอบครัว 

        ผู้ได้รับประโยชน์จาํนวน 120 คน ) ได้เรียนรู้พลังงานทดแทนมิติ

        การพึ�งตนเอง

      - ได้ผลผลิตถ่านใช้เองและจาํหน่ายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 

      - เพิ�มรายได้ งานอดเิรกพัฒนาเป็นอาชีพรองของครอบครัว

  - ผู้ปกครองมีความพงึพอใจ ภาคภมูิใจ เสริมสร้างความสามัคคีใน

        ครอบครัว

• ผลพลอยได้

      - ควันจากการเผาถ่าน ไล่แมลง ยุงในบริเวณบ้านและสัตว์เลี �ยง

      - เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

      - ปรับทศันียภาพบริเวณบ้าน 



•แผนงานในอนาคต

     - รวมกลุ่มสร้างผลิตภณัฑ์จากถ่าน

        เช่น สบู่ถ่าน ดบักลิ�น

     - รวมจัดตั �งกองทนุสวัสดกิารกลุ่ม

          pasukan syura belia ( KSB.)



ขอบคุณครับ

ซาการียา บณิยูซูฟ
ประธานมูลนิธิพฒันาชุมชนเป็นสุข


