
  
   

 

 
 

 
           

             ภายใต้ความพยายามของผู้ใหญ่ท่ีจะต้องการพฒันา “เยาวชน” ให้เตบิโตเป็นคนดี คนเก่ง เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพใน
รุ่นตอ่ไป ซึง่มีหลายหน่วยงานท่ีร่วมพฒันาเยาวชน โดยใช้กศุโลบายการท าโครงการชมุชน  PBL (PROBLEM-BASED 
LEARNING : การจดัการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน)  เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทกัษะการท างาน คณุลกัษณะนิสยั แบบ
เนียนๆ โดยท่ีเยาวชนไมท่นัรู้ตวั โดยมีผู้ใหญ่ท่ีอยูร่อบตวัคอยเป็นตวัชว่ยส าคญั  

                 เชน่ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน” ด าเนินงานโดยมลูนิธิสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน
( วดัโป่งค า )   มาแล้ว 3 ปี มาลองติดตามดกูนัวา่สิ่งท่ีได้ท านัน้สง่ผลเปล่ียนแปลงตอ่เยาวชนอย่างไร โดยมีผู้ใหญ่มาร่วมสะท้อน
ในเสวนา “เปิดโอกาสหนุนน าละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด : บทบาทของหน่วยงานในพืน้ท่ี ผู้น าชุมชน และผู้ปกครอง สู่

#มหกรรมละออ่นนา่นปี3 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=10216081141328304
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=10216081141328304
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3?source=feed_text&story_id=10216081141328304


  
   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเปิดพืน้ท่ีการเรียนรู้ให้เยาวชนสู่ส านึกพลเมือง” ในเวทีมหกรรมพลงัเยาวชน พลงัสร้างสรรค ์
เครือข่ายละอ่อนน่านฮกับ้านเกิดปี 3   โดยมีอภิสิทธ์ิ ลมัยศ และ สทุธิรา อดุใจ พ่ีเลีย้งประจ าโครงการท าหน้าท่ีวิทยากร 

 
อภิสิทธ์ิ ลมัยศ พีเ่ลีย้งประจ ำโครงกำร 

 

 “เวทีนีจ้ะเกิดขึน้ไมไ่ด้ ถ้าไมมี่ลกูหลานของเราในการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ในการท างานร่วมกนัเป็นเครือขา่ย
เยาวชนจงัหวดันา่น ซึง่เบือ้งหลงักระบวนการท างานท่ีส าคญัท่ีสดุคือชมุชน ผู้น าชมุชน สถาบนัการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึ
ผู้ใหญ่ใจดีท่ีเปิดโอกาส เปิดพืน้ท่ีให้เยาวชนได้ท ากิจกรรมเพื่อชุมชนตนเอง ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีและ
เกิดขึน้จริงในชุมชน รวมถึงสิ่งใกล้ตวัท่ีน้องๆ สามารถเห็นได้วา่สิ่งท่ีคดิหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้จากสิ่งใด และการค้นหาค าตอบ
คือการลงมือปฏิบัต”ิ  อภิสิทธ์ิ ลมัยศ พ่ีเลีย้งประจ าโครงการเร่ิมวงสนทนา โดยกลา่วถึงความส าคญัของผู้ใหญ่ท่ีจะหนนุเสริม
จนกระทัง่เยาวชนนา่นสามารถลกุขึน้มาท างานชว่ยเหลือผู้ใหญ่ได้ ภายใต้ค าวา่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

 
มนตรี พรมี 

 



  
   

ผู้ใหญ่หนุนเสริม – เยาวชนได้แรงเสริมเป็นเร่ืองจริงโดยมนตรีและณรงค์ในฐานะผู้ใหญ่บ้านท่ีมีบทบาทใน
การสนับสนุนเยาวชนในพืน้ท่ีได้เล่าถึงการหนุนเสริมและการท างานร่วมงานกัน โดยมนตรี พรมี ผู้ใหญ่บ้านหมู ่ 1 
ต าบลหนองแดง อ าเภอแมจ่ริม  จงัหวดันา่น  เลา่ว่า“เร่ืองการท าฝาย ได้มีการขอสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์จากร้านค้า  สว่นในการ
ท าฝายถ้าท ากบัชาวบ้าน ทางอาจารย์จะนดัแล้วท าตามรูปแบบท่ีมี ท าเสร็จปลอ่ยน า้เข้ามา แตถ้่าท ากบัเยาวชนจะมีการอธิบาย
วิธีการท า  เชน่ การผสมปนูท าอย่างไร  ให้เยาวชนไปเก็บหินมาเรียง  มีการถ่ายรูปแล้วน าเข้าท่ีประชมุหมูบ้่าน จะชีใ้ห้เห็นเลยวา่
รูปนีเ้ป็นฝายท่ีผู้ปกครองท าหรือเยาวชนท า  จะเหน็ความแตกต่างถงึการท างานกับผู้ใหญ่และการท างานกับเยาวชน  ซึ่ง

เยาวชนจะมาถามว่าท าอย่างนีไ้ด้หรือไม่ เราจะแนะน าไป  แตถ้่าท ากบัผู้ใหญ่ถึงแม้จะบอกอยา่งไร ถ้าเขาเช่ืออย่างนัน้ก็ไม่
ฟัง  จะเหน็ว่าถ้าเอาสิ่งดีๆ ไปป้อนให้กับเยาวชน เขาจะเข้าใจและเหน็ผลงาน ”  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชน่เดียวกบั ณรงค์ จิตรแข็ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุง่สนุ ต าบลงอบ อ าเภอทุง่ช้าง จงัหวดันา่น  ท่ีเห็นความส าคญัของ

โครงการท่ีเยาวชนท า ก็สนบัสนนุมาอย่างตอ่เน่ือง เห็นด้วยวา่การสนบัสนนุแบบนีจ้ะช่วยปลกุจิตส านึกท่ีดีให้กบัเด็กๆได้  “ใน
การปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาของชมุชนบ้านทุง่สนุไมว่า่จะเป็นการท าฝาย  น้องๆ เยาวชนจะเข้ามาร่วมตลอด  เร่ืองงบประมาณทาง
ชมุชนชว่ยจดัหา แตห่ากไมมี่งบประมาณก็ขอจากหนว่ยงานหรือขอสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์จากร้านค้าในชมุชน  การมีส่วนร่วม
ของเยาวชนเป็นสิ่งดีที่น้องๆ เยาวชนได้รับรู้ว่าส่ิงท่ีเกิดขึน้ในวันนีจ้ะเกิดผลในวันหน้า ไม่ว่าจะเป็นฝายชะลอน า้ การ
ปลูกป่า  ซึ่งไม่ได้เกิดผลในวันนี ้ น่ีเป็นส่ิงท่ีต้องซึมซับไปเร่ือยๆ  เหมือนการสร้างต้นไม้ท่ีดีก็ได้ร่มเงาท่ีดี  ต้องปลูก
จิตส านึกเยาวชนตัง้แต่อายุยังน้อย ” 

เม่ือมีผู้ใหญ่เปิดพืน้ท่ีให้เดก็ได้ลองท างาน ฝึกทกัษะ โครงการท่ีเด็กๆ ท าจากโจทย์ปัญหาในชมุชนก็เร่ิมสง่ผลให้เห็นการ
เปล่ียนแปลงได้อย่างแท้จริง ณรงค์ จิตรแข็ง ยกตวัอยา่งในสว่นนีใ้ห้ฟังท่ีเกิดกบัชมุชนบ้านทุง่สนุว่า “ กิจกรรมของน้องๆ 
เร่ิมแรกท าเร่ืองอนรัุกษ์ต้นน า้ การดแูลแหลง่น า้ เร่ืองป่าไม้  เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัในชมุชน จนท าให้เกิดนโยบายจดัการต้นน า้

 
ณรงค์ จิตรแข็ง 



  
   

ขึน้มาหลายเร่ือง  ได้แก่ 1.การท าฝายชะลอน า้   2.การท าฝายน า้ล้น    3.การจดัระเบียบการใช้น า้ของชมุชนให้มีระเบียบ มี
กฎเกณฑ์ขึน้มา  เดมิชมุชนบ้านทุง่สนุมีจ านวนครัวเรือนน้อย แคป่ระมาณ 100 กวา่หลงัคาเรือน  แตต่อนนีเ้พิ่มเป็น 160
ครัวเรือน ประชาชนเพิ่มขึน้ จงึต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานขึน้มา มีการปรับแผนเพื่อก้าวเดนิไปข้างหน้า  มีการปลูก
จิตส านึกชุมชนให้มีการรักป่ารักน า้ขึน้มา  จึงมีการตัง้กฎเกณฑ์หลายสิ่งหลายอย่างขึน้มา ด้วยแรงบันดาลใจจาก
น้องๆ ในชุมชน” ท่ีบ้านทุง่สนุจงึเป็นตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากแรงกระเพื่อมของเยาวชนได้เป็นอยา่งดี 

 ไมเ่พียงแตช่มุชนจะได้ประโยชน์ ในสว่นของครอบครัวก็ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ นีไ้ปเตม็ๆ เชน่เดียกวนั เพราะการ
เปล่ียนแปลงด้านพฤตกิรรมของลกูหลานท่ีเปล่ียนในทางท่ีดีขึน้อยา่งเห็นได้ชดั “จุฑารัตน์ ขุลิลัง” (แมข่องน้องโรส – วิมลสิริ ขลุิ
ลงั หวัหน้าโครงการหนึง่เยาวชน หนึง่ชมุชน หนึง่ต้นน า้)  เป็นตวัแทนผู้ปกครองมาเลา่การเปล่ียนแปลงของ “โรส” ลกูสาวและ
จดุเดน่ของโครงการท่ีท าให้ลกูของตนเปล่ียนแปลง จุฑารัตน์เลา่ว่าลกูสาวก่อนเข้าโครงการนี ้ ก็เป็นนกักิจกรรมตวัยงแตท่ าใน
ลกัษณะสะเปะสะปะ แตพ่อเข้ามาท าโครงการนีก็้รู้สึกวา่ลูกมีระเบียบ มีความรับผิดชอบมากขึน้ “ปัจจบุนัดีขึน้ในหลายด้าน เช่น 
มีระบบระเบียบในการด าเนินชีวิต  ทัง้ด้านการเรียน การอยู ่ การบ้านก็ท าตลอด คือมีความรับผิดชอบมากขึน้  ใจเยน็ลง  

เพราะแมม่องเห็นนิสยัท่ีเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึน้ของลกู ท าให้คนเป็นแมล่งมาหนนุลกูอยา่งเตม็ตวั “ในฐานะเยาวชนเขา
จะท าบางเร่ืองบางอย่าง ในฐานะเป็นแม่ก็ลงมาช่วยเตมิเตม็ในส่วนที่เยาวชนไม่มี หรือพามางาน จะสนับสนุน  มีการ
ปรึกษากัน เช่น ลูกจะมาถามว่าท าอย่างนีไ้ด้หรือไม่  มีการแลกเปล่ียนความคิดกัน เป็นท่ีปรึกษากันและกัน” ซึง่
จฑุารัตน์ก็ย า้วา่ท่ีลกูเปล่ียนแปลงเพราะกระบวนการของโครงการฯ นี ้นัน่เอง “การมีโครงการและกิจกรรมตรงนี ้ เยาวชนได้
มีการแลกเปล่ียนส่ิงดีๆ ทัง้นัน้  อย่างเร่ืองการมองปัญหา หากอยู่ในพืน้ท่ีของตัวเองก็จะเหน็แค่ปัญหาของตัวเอง  
แต่การได้มาร่วมกิจกรรมท าให้ได้เห็นปัญหาของกันและกัน  เกิดความคิดหลายด้าน เกิดการพัฒนาขึน้มา เพราะมี
การแลกเปล่ียนเปล่ียนเรียนรู้ในเครือข่ายของเขา ซึ่งแม่ว่าเป็นเร่ืองท่ีดีมาก”  ถือวา่เป็นการช่วยย า้ “คณุคา่” ของ
โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปัณณพงศ์ ทำ้วอำจ 



  
   

นอกจากนี ้ ทางปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อ านวยการส านกังานศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดันา่น 
(กศน.จงัหวดัน่าน)  ท่ีร่วมวงเสนาอีกคนหลงัจากฟังผู้ใหญ่ทัง้ 3 ทา่น สะท้อนเร่ืองราวของโครงการ ท าให้มองเห็น “คุณค่า” ของ
สิ่งท่ีเยาวชนเหลา่นีท้ า และมองวา่สามารถน าไป “ต่อยอด” ในหลกัสตูรกศน.ได้หลายเร่ือง  

“ เป็นประโยชน์อย่างมาก  อย่างท่ีได้รับฟังการน าเสนอของเด็กๆ ในโรงเรียน  ท่ีอยู่ริมป่าริมน า้อยู่แล้ว  ท่ีจะลองศกึษา

เรียนรู้การพายเรือเมืองน่านซึ่งเป็นหนึ่งในค าขวญัของเมืองน่านอยู่แล้ว  คิดว่าน่าจะท าหลกัสตูร  เป็นองค์ความรู้  น่ีคือสิ่งท่ีได้

จากเยาวชนท่ีสะท้อนบทเรียนว่าถ้าจะท าหลักสูตรหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องยึดปัญหาหรือความต้องการของ

เยาวชนว่าเขาอยากท าสิ่งใด  เป็นวิชาชีวิต    
อยา่งท่ีถามกนัวา่ท าไมนกัศกึษา กศน. 100  คน มีการเรียนตอ่เพียง 5คน เพราะเราไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์ ท่ีเอาดินเอา

น า้ในหมู่บ้านมาคิดวิเคราะห์ มาทดลอง ซึ่งบางคนจบมธัยมศกึษาตอนปลายก็ไม่ได้เรียนตอ่มหาวิทยาลยั  แตเ่ขาก็มาเป็นผู้น า

ชมุชน เป็นแกนน าชมุชน  จึงต้องมาคิดปรับตัวเอง ปรับหลักสูตร  แต่ไม่ใช่การปรับตามความคิดของตัวเอง แต่ปรับให้

นักศึกษาลองคิดว่าปัญหาในชุมชนของเขา จุดดี จุดด้อยของชุมชนของเขามีอะไรบ้าง แล้วดึงตรงนัน้มาปรับเป็น

หลักสูตรแลกเปล่ียนเรียนรู้ เชน่ ถ้าคณุเป็นผู้วา่ราชการจงัหวดัน่านจะแก้ไขปัญหาป่าต้นน า้จงัหวดัน่านอย่างไร  แล้วท ากลุ่ม

ไลน์ให้นกัศกึษา ประชาชนมาพดูคยุกนั  เพราะกระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญั”   

          เม่ือผู้ใหญ่รอบตวัเดก็ มองเห็นความส าคญัของโครงการท่ีสร้าง “คุณค่า” ให้เกิดขึน้กบัเยาวชนได้จริง ท าให้ผู้ใหญ่
ทัง้หลายต่ืนตวัท่ีจะมาร่วมกนัหนนุเสริมและร่วมเป็นกระบอกเสียงชว่ยสง่เสียงถึงภาคสว่นตา่งๆ “ในฐานะแมอ่ยากจะฝากผู้ ท่ีให้
โอกาสเดก็เม่ือเด็กขอ หนว่ยงานให้ชว่ย ช่วยให้เดก็พัฒนา เดก็พัฒนา ชาตกิ็พัฒนาได้ ต่อยอดความคิด ผู้ใหญ่ต้อง

สนับสนุน เม่ือเดก็จะคดิ จะท า ในชมุชน ผู้น าชมุชนก็ควรเห็นความส าคญั และหนว่ยงาน หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมา
ชว่ย ในท้องถ่ินของตนเองท าแบบนี ้และมาแลกเปล่ียนกบัชมุชนอ่ืน และได้แรงสนบัสนนุงบประมาณและโอกาส จะท าให้พฒันา
ตนเอง น่าจะมีไปเร่ือยๆ ตอ่ยอดไปถึงน้องๆ” จฑุารัตน์ ฝากไว้ 

และอภิสิทธ์ิ ผู้ด าเนินรายการ กล่าวสรุปการพูดคยุในเวทีไว้น่าสนใจว่า “ เยาวชนเปรียบเหมือนหน่ออ่อน ถ้าได้รับ

การรดน า้พรวนดิน หน่ออ่อนก็จะมีความสมบรูณ์  เหมือนการฟูมฟักเยาวชนให้เติบโตเป็นต้นไม้ท่ีแข็งแรง  ให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชมุชน  น่ีคือความคิดเห็นของตวัแทนชุมชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ผู้น าชมุชน และสถาบนัการศึกษา ท่ีได้เห็นว่า

ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเปล่ียนแปลง แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยงัมองลกูว่าเป็นเด็กอยู่   ส าหรับการถามว่าท าไม  เป็นการตัง้

ค าถามเพ่ือชวนคดิ ชวนหาค าตอบร่วมกนั  เหมือนท่ีบอกว่าเป็นการให้โอกาส  ซึ่งเปรียบเหมือนปุ๋ ยท่ีเสริมให้ต้นไม้ต้นนัน้เติบโต

อย่างแข็งแรง  เพราะฉะนัน้ค าว่าโอกาสไม่ได้มีบ่อย ดงันัน้การใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ก็ขึน้อยู่กับว่าน้องๆ จะใช้โอกาสนัน้

อยา่งไร พร้อมจะเรียนรู้แคไ่หน  และท่ีส าคญัคือเครือขา่ย ต้องมีเพ่ือนร่วมทาง  การสร้างการยอมรับระหว่างเพ่ือน  ซึ่งมีปัญหาท่ี

แตกต่างกัน ภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกัน แนวทางการแก้ไขปัญหาอาจเหมือนหรือแตกต่างก็ได้  แต่สิ่งท่ีน้องๆ ได้แลกเปล่ียน

ประสบการณ์เพ่ือน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  สิ่งท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงคือตวัของน้องเอง   



  
   

การท างานอาจสวนกระแส  เพราะพ่อแม่ก็อยากให้ลูกเรียนเก่งเรียนดี  เป็นเจ้าคนนายคน  แต่การท างาน
เครือข่ายเยาวชนเป็นการท างานสวนกระแสที่พยายามให้น้องๆ มองออกจากความเป็นตัวเอง  ได้มองเพื่อนๆ มอง
เมืองน่าน มองความเป็นประเทศชาติ  น่ีคือสิ่งที่อาจตกหล่นจากในห้องเรียน  แต่การได้มาน่ังแลกเปล่ียนจะเป็น
โอกาสที่ท าให้น้องๆ ได้มองจากตัวเองไปสู่เพ่ือนสู่ชุมชน  คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเอง และสร้างความภาคภูมิใจ
ให้พ่อแม่ว่าลูกจะเตบิโตไปสู่ส่ิงท่ีดี   ขณะเดียวกันกระบวนการศึกษาเองก็มีการปรับเปล่ียนกระบวนการท่ียึดผู้เรียน

เป็นหลัก หรือน าส่ิงใกล้ตัวมาสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ เช่น เร่ืองดิน น า้ ไม่ใช่เร่ืองฟิสิกส์  เคมี  เหมือนอย่างท่ี ผอ.ได้กล่าว

ว่ามีเด็กเรียนตอ่ 5 คนจากจ านวน 100 คน  แตข่อให้อีก 95 คนเป็นคนท่ีกลบัเข้ามาท างานในชมุชนอย่างมีศกัยภาพ  น่ีคือสิ่งท่ี

ได้เรียนรู้ท่ีได้น าเสนอในวนันี”้ 

“ผมคิดว่าส่ิงท่ีเยาวชนพูดขอบคุณในเวทีท่ีบอกว่าขอบคุณผู้ใหญ่ท่ีให้ “โอกาส” น่ีแหละคือหัวใจส าคัญที่จะท า
ให้เขาท างานในอนาคต” ปัณณพงศ์กล่าวย า้ปิดท้าย 

 

 

 

  

 

 

 

 

                  

 

 

งานมหกรรมพลงัเยาวชน พลงัสร้างสรรค์ เครือขา่ยละออ่นน่านฮกับ้านเกิดปี 3  ภายใต้ “โครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน” สนบัสนนุโดยส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) และมลูนิธิ

สยามกมัมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั(มหาชน)  ด าเนินงานโดยมลูนิธิสง่เสริมการเรียนรู้ชมุชน( วดัโป่งค า )  จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 

27 มกราคม 2561  ณ วดัพระธาตแุชแ่ห้ง พระอารามหลวง ต.มว่งติ๊ด อ.ภเูพียง จ.นา่น  

 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=10216081141328304
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3?source=feed_text&story_id=10216081141328304

