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ผูบ้ริหารหลกัสูตร 
 

 1.คณะกรรมการสถาบนัผูน้ า-น าการเปล่ียนแปลง มลูนิธิสมัมาชีพ ประกอบดว้ย 

 

 

 

นายวเิชฐ ตนัติวานิช 

ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สมฤดี ศรีจรรยา 

กรรมการ 

 

 

นายศุภนิตย ์มานะจิตต ์

กรรมการ 

 

 

    น.ส.สมศรี จตุรพิธพรชยั

กรรมการ 

 

 

 

ผศ.ดร.วีระพงศ ์มาลยั 

กรรมการ 

 

 

น.ส.ณรินณทิ์พ วริิยะบณัฑิตกุล

กรรมการ 

 

 

ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม 

กรรมการ 

 

 

ผศ.ดร.ณพงศ ์นพเกตุ     

กรรมการ 

 

 

ดร.สุนทร คุณชยัมงั 

กรรมการ, เลขานุการและ 

ผูอ้ านวยการหลกัสตูร 
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ความเป็นมา 

 

 มลูนิธิสมัมาชีพ ไดจ้ดัท าโครงการอบรมหลกัสตูร “ผูน้ า-น าการเปล่ียนแปลง” (Leadership for 

Change : LFC) เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการร่วมสรา้งสงัคมอุดมสุข-สมัมาชีพชุมชนใหข้ยายวงออกไปใหเ้ต็ม

พื้ นท่ีของประเทศ  โดยไดด้ าเนินการติดต่อกนัมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนกระทัง่ปัจจุบนั มีผูไ้ดร้บัการ

อบรมหลกัสตูรน้ีไปแลว้ 8 รุ่น ร่วมสรา้งผูน้ า-น าการเปล่ียนแปลงใหส้งัคมไปแลว้ จ านวน 1,040 คน มา

จากทั้งภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม โดยแบ่งเป็นคนจากภาครฐั 410 คน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 39 

ของผูผ่้านการอบรมทั้งหมด ในจ านวนน้ีจะมีคนท่ีมาจากทอ้งท่ีและทอ้งถ่ิน จ านวน 84 คน หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 20 ของผูผ่้านการอบรมท่ีมาจากภาครฐั ผูผ่้านการอบรมจากภาคเอกชน จ านวน 530 คน และ

ภาคประชาสงัคม จ านวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 51 และรอ้ยละ10 ของผูผ่้านการอบรมทั้งหมด 

ตามล าดบั 

 การอบรมในหลกัสตูรผูน้ า-น าการเปล่ียนแปลง ในปี พ.ศ. 2561 ท่ีก าลงัด าเนินน้ี จะเป็นรุ่นท่ี 9 

และอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการสถาบนัผูน้ า-น าการเปล่ียนแปลง มลูนิธิสมัมาชีพ ในรุ่น

น้ี จะมีการปรบัปรุงเน้ือหาและกิจกรรมของการอบรม โดยมุ่งท่ีจะใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม วิทยากร องคก์ร

พันธมิตรผู ้ร่วมสนับสนุน และผู ้มี อุปการคุณมีส่วนร่วมในการค้นหาและออกแบบผู้น า -น าการ

เปล่ียนแปลง ท่ีจะปฏิบัติการในภาคส่วนต่างๆ ตามหน้าท่ีการงานตามความรับผิดชอบทั้งในระดับ

นโยบาย บริหาร และปฏิบติัการ เพื่อร่วมกนัสรา้งเป็น “พลงัเพื่อการเปล่ียนแปลง” (Power of Change) 

เน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีจะน าเสนอและจดัใหม้ีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการอบรมน้ี จะประกอบ

ไปดว้ยสถานการณข์องการเปล่ียนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ทั้งในประเทศ ภมูิภาค และโลก 

การเผชิญหน้าต่อภาวะวิกฤติภัยพิบัติ ส่ิงแวดลอ้ม ความยากจน การก่อการรา้ย และการขยายตัว

เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต-เครือข่ายทางสงัคมท่ีก าลงัสรา้งผลลพัธต่์อสงัคม ซ่ึงลว้นแต่เป็นการทา้ทายหลกั

ของการบริหารจดัการและความรูท่ี้มีมาก่อนหน้าน้ี เน้นท่ีจะใหค้วามส าคัญต่อการท าความเขา้ใจต่อ

ยุทธศาสตรช์าติ การเร่งสรา้งเศรษฐกิจใหม่เพื่อกา้วขา้มกบัดกัทางเศรษฐกิจ ความเหล่ือมล ้าทางสงัคม 

และความสมดุลของการพฒันา นโยบายการจดัการเศรษฐกิจเพื่อรองรบัต่อการเปล่ียนผ่านทางเศรษฐกิจ

และสงัคมของไทยครั้งท่ี 4 หรือ Thailand 4.0 พรอ้มๆ กบัการใหค้วามส าคญัต่อความสามารถใหม่ท่ี

เกิดข้ึนจากการท างานแบบสรา้งความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือแบบขา้มภาคส่วน 

(Cross-Sector Collaboration) การแลกเปล่ียนประสบความส าเร็จเป็นรายกรณี การถอดบทเรียนเป็น 

“ตน้แบบ” ของการจดัการเศรษฐกิจในระดบัชุมชน/ฐานราก และการขยายขนาดของความส าเร็จท่ีจะไต่

จากฐานรากไปสู่การร่วมสรา้งเศรษฐกิจโดยรวมของทอ้งถ่ินและเศรษฐกิจในประเทศ 

 ในรุ่นท่ี 9 น้ี จะมีการเจาะลึกในกรณีศึกษาและการประมวล “ตน้แบบ”ความส าเร็จจากองคก์ร

พนัธมิตรและหน่วยงานสนับสนุน เพิ่มเวลาศึกษาดูงาน เพิ่มสถานท่ีและตวัอย่างของการดูงาน และเพิ่ม

การประมวลรายงานความรูท้ั้งรายงานส่วนบุคคลและรายงานกลุ่ม การน าเสนอต่อท่ีประชุมเครือข่ายของ

ผูผ่้านการอบรม หรือท่ีเรียกโดยยอ่ LFC Club และการสรา้งพนัธะสญัญาร่วมกนัท่ีจะเป็น “ผูน้ า-น าการ

เปล่ียนแปลง” 
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วตัถุประสงค ์
 

1. มุง่สรา้งผูน้ า-น าการเปล่ียนแปลง (Active Change Agent) ท่ีกระตือรือรน้ใหเ้กิดข้ึนในแต่ละภาคส่วน 

2. เป็นส่วนหน่ึงของการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก และการสรา้งธุรกิจใหม่ โดยกระบวนการความ

ร่วมมือขา้มภาคส่วน (Cross-Sector Collaboration) 

3. เป็นการเตรียมความพรอ้มของผูน้ าของสงัคมท่ีจะแปรผลความรูไ้ปสู่การบริหารงานในองคก์ร ทอ้งท่ี 

และทอ้งถ่ิน 

 

กระบวนการอบรม 
 

 การอบรมครั้งน้ีเป็นการอบรมเชิงปฏิบติัการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของผูเ้ขา้อบรม โดยมีวิธีการต่างๆ 

เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่มเกมสก์ารเรียนรู ้และการวเิคราะหก์รณีศึกษา ภายใตก้ระบวนการดงัน้ี 

1. แบ่งกลุ่มยอ่ย 13-15คน คละกนัไปตามภาคส่วนหน่วยงาน ใหเ้กิดการเรียนรูร้ะหวา่งกนั 

2. จดัการศึกษาดงูาน การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากท่ีโดดเด่นน่าสนใจ กลุ่มละ 1แห่ง 

3. ร่วมออกแบบโครงการพฒันาการอบรมจะเน้นการน าเอาความรูไ้ปสรา้งผลงานในฐานะผูน้ า  

ทั้งในนามส่วนตวัและงานกลุ่ม เป็นจุดเร่ิมตน้ของการน าทางไปสู่การพฒันา 

 

กลุม่เป้าหมาย/คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้อบรม 

1. ผูบ้ริหารในระดบัตน้/กลางขององคก์รภาครฐั และองคก์ารมหาชน  

2. ผูบ้ริหาร/เจา้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในส่วนกลางและภมูิภาค 

3. ผูบ้ริหารในระดบัตน้/กลางขององคก์รภาคประชาสงัคม 

4. ผูบ้ริหารในระดบัสงู/กลาง/ตน้ ขององคก์รทอ้งท่ีและทอ้งถ่ิน 

 

เง่ือนไขการสมคัร 

1. ค่าลงทะเบียน 12,500 บาท 

2. ขอ้เขียนแสดงเจตนารมณ ์

 

ระยะเวลาการอบรม 

 อบรมทุกวนัเสารอ์าทิตย ์เร่ิมเสาร์ท่ี 4 สิงหาคม 2561 ถึง เสาร์ท่ี 22 กนัยายน 2561 (เวน้ 

11-12 สิงหาคม) ณ หอ้งประชุมแกว้วิเชียร ชั้น 11 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย 
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(รา่ง)  

ตารางอบรม โครงการผูน้  า-น าการเปลี่ยนแปลง รุน่ท่ี 9 
 

สปัดาหท์ี่ 1 : โลกและการเปล่ียนแปลง 

 

วนั เวลา เรื่อง  รูปแบบ ผูบ้รรยาย (Tentative) 

เสาร ์

4 ส.ค. 

08.00-09.00 ลงทะเบียน   

09.00-09.15 รายงานวตัถุประสงคข์อง

การอบรม 

ค ากล่าว คุณวิเชฐ ตนัติวานิช 

 

09.15–09.30 กล่าวเปิดงาน กล่าว

รายงาน 

คุณสมพล เกียรติไพบลูย ์

 

09.30-10.30 ความทา้ทายใหม่ 

(Disruptive & Digital 

Society) 

บรรยาย ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ ์

10.30-10.45 เบรก   

10.45-12.00 ผูน้ า-น าการเปล่ียนแปลง บรรยาย คุณวิเชฐ ตนัติวานิช 

12.00-13.00 รบัประทานอาหาร

กลางวนั 

  

13.00-14.30 ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี บรรยาย คุณเอ็นนู ซ่ือสุวรรณ 

14.30-14.45 เบรก   

14.45-17.00 กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ ์

(เบรกในเวลา) 

กิจกรรม คุณลือทวุฒิ บานเย็น 

17.00-20.00 การส่งต่อจากรุ่น 8  

ไปยงัรุ่น 9 

กิจกรรม  

LFC รุ่น 8 

อาทิตย ์

5 ส.ค. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะน ารายการ  พิธีกร 

09.00-12.00 วิถีสมัมาชีพ 

(เบรกในเวลา) 

เสวนา คุณอิสระ วอ่งกุศลกิจ  

คุณตง ธีระนุสรณกิ์จ 

คุณดรุณวรรณ ชาญพิพฒันชยั 

12.00-13.00 รบัประทานอาหาร

กลางวนั 

  

13.00-14.45 รางวลั SME -สมัมาชีพกบั

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 

เสวนา กาแฟวาว ี

เรือนไหมใบหม่อน  

SME BANK 

คุณอารีย ์คงแจ่ม 

14.45-15.00 Wrap up บรรยาย ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
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สปัดาหท์ี่ 2 :การเปล่ียนแปลงของไทย (เศรษฐกิจกระแสหลกั) 

 

วนั เวลา เรื่อง รูปแบบ ผูบ้รรยาย ((Tentative) 

เสาร ์

18 ส.ค. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะน ารายการ  พิธีกร 

09.00-10.30 New S-Curve กา้วยา่งใหม่

ของเศรษฐกิจ 

บรรยาย ดร.อุตตม สาวนายน 

10.30-10.45 เบรก   

10.45-12.00 Disruptive Innovation กบั

ความจ าเป็นในการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมของ

ไทย 

บรรยาย คุณประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.30 EEC หวัลากขบวนใหม่ของ

เศรษฐกิจไทย 

บรรยาย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 

14.30-14.45 เบรก   

14.45-17.00 กิจกรรมสมัพนัธ ์   

อาทิตย ์

19 ส.ค. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะน ารายการ  พิธีกร 

09.00-12.00 หอ้ง 6 ยอ่ย กรณีศึกษา  

(เบรกในเวลา) 

แบ่งกลุ่ม 1.  

SCG Heim 

ธุรกิจ

รบัเหมา 

สรา้งบา้น 

ท่ีรวมงาน

นวตักรรม 

2.  

มิตรผล 

บทบาทของ   

อุตสาหกรรม

เกษตร 

3.  

โจนสส์ลดั 

อาหารเพื่อ

สุขภาพกบั   

พฤติกรรม

ใหม่ของ

ผูบ้ริโภค 

4.  

สมาคมเพื่อน 

ชุมชน 

บทบาทใหม่

ของบริษัท 

ชั้นน า 

5.  

ปตท.  

กบันวตักรรม 

ชุมชน 

ท่ามะนาว 

6.  

สมุนไพร 

แพทย์

พื้ นบา้นกบั 

กิจการ

สาธารณสุข

ไทย 

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.45 น าผลจากกลุ่มยอ่ยมา

แลกเปล่ียนกนัร่วมกนั 

รวม  

14.45-15.00 Wrap up  ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
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สปัดาหท์ี่ 3 : การเคล่ือนไหวของเศรษฐกิจในระดบัฐานราก (กระบวนการสรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชน) 

 

วนั เวลา เรื่อง  รูปแบบ ผูบ้รรยาย (Tentative) 

เสาร ์

25 ส.ค. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะน ารายการ  พิธีกร 

09.00-10.00 การพฒันาเศรษฐกิจระดบั

เมือง-เมืองรอง/ทอ้งถ่ิน 

บรรยาย คุณสนธิรตัน์ สนธิจิรวงศ ์

 

10.00-10.15 เบรก   

10.15-12.00 เศรษฐกิจทอ้งถ่ินกบันวตัวถีิ เสวนา คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช ์

คุณสกักฉฐั ศิวะบวร 

 

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.30 ประชารฐักบั cross sector 

collaboration 

เสวนา คุณประวิช สุขุม 

คุณตอ้งใจ  ธนะชานันท ์ 

 

14.30-14.45 เบรก   

14.45-17.00 กิจกรรมสมัพนัธ ์   

อาทิตย ์

26 ส.ค. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะน ารายการ  พิธีกร 

09.00-12.00 หอ้ง 6 ยอ่ย กรณีศึกษา  

(เบรกในเวลา) 

แบ่งกลุ่ม 1. 

ป่ินโต

อินทรีย ์   

(เกษตร) 

2. 

อุ่มแสง  

(แปรรปู) 

3.  

รวยบุญ 

(คนรุ่นใหม่

กบังาน

สรา้งสรรค)์ 

4.  

กรีนโกรท

ออรแ์กนิค 

(การ

ประกอบการ

ชุมชน) 

5.  

อมัพวา 

(การร่วม

สรา้ง

เศรษฐกิจ

ทอ้งถ่ิน) 

6.  

ภแูลนคา 

 (ความส าเร็จ

จากความ

ร่วมมือ)    

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.45 น าผลจากกลุ่มยอ่ยมา

แลกเปล่ียนกนัร่วมกนั 

รวม  

14.45-15.00 Wrap up  ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
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สปัดาหท์ี่ 4 : การวิเคราะหเ์ครื่องมือ (กระบวนการสรา้งความเขม้แข็งใหชุ้มชน) 

 

วนั เวลา เรื่อง รูปแบบ ผูบ้รรยาย (Tentative) 

เสาร ์ 

1 ก.ย. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะน ารายการ  พิธีกร 

09.00-10.30 การตลาดยุคสรา้งสรรค ์4.0  ดร.สมฤดี ศรีจรรยา 

10.30-10.45 รบัประทานอาหารวา่ง (เบรก)   

10.45-12.00 กลยุทธก์ารจดัการงานสงัคม  ดร.พิพฒัน์ ยอดพฤติการ 

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.30 การสรา้งความร่วมมือเพื่อสรา้ง

ตลาด 

 ดร.สุนทร คุณชยัมงั 

14.30-14.45 รบัประทานอาหารวา่ง (เบรก)   

14.45-17.00 กิจกรรมสมัพนัธ ์   

อาทิตย ์

2 ก.ย. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน  ลงทะเบียน 

08.45-09.00 แนะน ารายการ  พิธีกร 

09.00-12.00 การตลาดกบัวิสาหกิจชุมชน  ดร.นัชชา เทียมพิทกัษ์ 

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.30 Business Model   ดร.ณฐัพงษ์ จารุวรรณพงศ ์

14.30-14.45 รบัประทานอาหารวา่ง (เบรค)   

14.45-15.00 Wrap up  ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
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สปัดาหท์ี่ 5 : กรณีศึกษาภาคสนาม ต.ท่ามะนาว อ.ชยับาดาล จ.ลพบุรี 

 

วนั เวลา เรื่อง รูปแบบ ผูบ้รรยาย (Tentative) 

เสาร ์

8 ก.ย. 

06.00 ออกเดินทาง   

09.00 ลงทะเบียน   

09.00-09.15 ช้ีแจง้รายละเอียดการลง

พื้ นท่ี 

  

09.15-12.00 แนะน าพื้ นท่ี บรรยาย  

12.00-13.00 รบัประทานอาหาร

กลางวนั 

  

13.00-16.00 ลงพื้ นท่ี   

17.30-20.00 รบัประทานอาหารเย็น/

กิจกรรมสมัพนัธ ์

  

อาทิตย ์

9 ก.ย. 

08.30-09.00 ลงทะเบียน   

09.00-12.00 น าเสนอส่ิงท่ีไดจ้ากการลง

พื้ นท่ี (ช่วงท่ี 1) 

น าเสนอ  

12.00-13.00 รบัประทานอาหาร

กลางวนั 

  

13.00-14.30 น าเสนอส่ิงท่ีไดจ้ากการลง

พื้ นท่ี (ช่วงท่ี 2) 

น าเสนอ  

14.30-15.00 Wrap up  บรรยาย ดร.สุนทร คุณชยัมงั 

 15.30-18.00 เดินทางกลบั 

โดยสวสัดิภาพ 
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สปัดาหท์ี่ 6 :  งานกลุ่ม-น าเสนอแลกเปล่ียน 

วนั เวลา เรื่อง  รูปแบบ ผูบ้รรยาย (Tentative) 

เสาร ์

15 ก.ย. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะน ารายการ  พิธีกร 

 09.00-12.00 ประมวลสรุปเน้ือหาการ

อบรมซกัถามและตอบขอ้

สงสยั 

(เบรกในเวลา) 

บรรยายสรุป ดร.สุนทร คุณชยัมงั 

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั   

13.00-14.30 งานกลุ่ม ประชุมกลุ่ม คณะผูด้ าเนินงาน 

14.30-14.45 พกัรบัประทานอาหารวา่ง   

14.45-16.00 งานกลุ่ม (ต่อ) คณะผูด้ าเนินงาน 

16.00-20.00 กิจกรรมสมัพนัธ ์   

อาทิตย ์

16 ก.ย. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะน ารายการ  พิธีกร 

09.00-09.15 กลุ่ม 1 น าเสนอ น าเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 

09.15-09.30 สรุปความเห็น   

09.30-09.45 กลุ่ม 2 น าเสนอ น าเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 

09.45-10.00 สรุปความเห็น   

10.15-10.30 เบรก   

10.30-10.45 กลุ่ม 3 น าเสนอ น าเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 

10.45-11.00 สรุปความเห็น   

11.00-11.15 กลุ่ม 4 น าเสนอ น าเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 

11.15-11.30 สรุปความเห็น   

11.30-11.45 กลุ่ม 5 น าเสนอ น าเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 

11.45-12.00 สรุปความเห็น   

12.00-13.00 พกัเท่ียง   

13.00-13.15 กลุ่ม 6 น าเสนอ น าเสนอ ตวัแทนกลุ่ม 

13.15-13.30 สรุปความเห็น   

13.30-13.45 พกัรบัประทานอาหารวา่ง   

13.45-16.00 Final Wrap up  บรรยาย ดร.สุนทร คุณชยัมงั 
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สปัดาหท์ี่ 7 :  ปัจฉิมนิเทศและรบัวุฒิบตัร 

 

วนั เวลา หวัขอ้ รูปแบบ ผูบ้รรยาย (Tentative) 

เสาร ์

22ก.ย. 

08.00-08.45 ลงทะเบียน   

08.45-09.00 แนะน ารายการ  พิธีกร 

09.00-09.15 กล่าวรายงาน 

ปิดการอบรม 

 คุณวิเชฐ ตนัติวานิช  

 

09.15-09.30 ปัจฉิมกถา  คุณสมพล เกียรติไพบลูย ์

 

09.30-10.00 พิธีมอบใบประกาศและ

ถ่ายรปู 

 คุณสมพล เกียรติไพบลูย ์

 11.30-13.00 รบัประทานอาหาร

กลางวนั 

  

 

 

 

 

 

สถานท่ีจดัอบรม 

 

 

 

 

 

 
หอ้งประชุมแกว้วเิชียร ชั้น11ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย   

(SME DEVELOPMENT BANK) 
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มลูนิธิสมัมาชีพ เป็นองคก์รหรือสถานสาธารณกุศล ล าดบัท่ี 832 ของประกาศกระทรวงการคลงัฯ 

(ใบเสร็จสามารถน าไปหกัลดหยอ่นภาษีได)้ 

เลขท่ี 1111/23 เดอะฮาบิแทท ซอยลาดพรา้ว 94 

(ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310 โทร.02 530 9204-5  

โทรสาร. 02 530 9206 

เว็บไซต ์: www.right-livelihoods.org 

เฟซบุค๊: www.facebook.com/sammachiv 

ผูร้บัผิดชอบและด าเนินโครงการ 

http://www.right-livelihoods.org/

