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ตั้งแต่รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำาเนินไป
ทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกแห่งหน พร้อมกับการทรงงานพัฒนาด้าน
ต่างๆ ในทุกคราจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จด้วย จวบจนระยะเวลาล่วงเลยมายาวนาน 
และก่อเกิด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริกว่า 4,800 โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรได้สามารถดำาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ต่อมา
ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี ในการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์
บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกด้าน ด้วยพระราชหฤทัยที่มุ ่งมั่น 
“เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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สำานักงาน กปร. จึงเป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน และมีภารกิจที่สำาคัญอีกด้านคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจ 
แนวพระราชดำาริ และผลสำาเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ให้ขยายผลไปสู่ราษฎรในวงกว้างขึ้น 
แม้ยามเกิดวิกฤตการณ์ของบ้านเมือง แนวพระราชดำาริที่พระราชทานไว้ยังคงนำามาแก้ไขปัญหาได้เสมอ
ดังนั้น สำานักงาน กปร. จึงเล็งเห็นความสำาคัญของการสืบสานและเผยแพร่พระราชปณิธานไปสู่กลุ่มเด็ก
และเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ดำาเนินการจัด โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาร ิ
(RDPB Camp) โดยมีการดำาเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2563 นับเป็นรุ่นที่ 10 เพื่อ
เป็นการขยายผลการเรียนรู้เก่ียวกับแนวพระราชดำาริและพระราชกรณียกิจการพัฒนาด้านต่างๆ ผ่านโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ศูนย์เรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ แก่เยาวชนจากสถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ  ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ เป็นการได้รับความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานกับ
การเรียนรู้จากพ้ืนท่ีจริง ทำาให้การถ่ายทอดการเรียนรู้เป็นไปอย่างถูกต้อง อีกท้ังจะเป็นการจุดประกายความคิด
ท่ีจะสามารถนำาผลสำาเร็จของโครงการฯ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ท้ังต่อการศึกษาและการดำารงชีวิตให้บังเกิด
ความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบต่อไป

ในปี 2563 มีการดำาเนินโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ (RDPB Camp) มาเป็นปีที่ 10 
จึงได้มีการติดตามประเมินผลสำาเร็จของเยาวชนที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสาน
พระราชดำาริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 1 – 9 และได้จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ใน 2 รูปแบบ คือ การจัดทำา
วีดิทัศน์และการจัดทำาหนังสือ สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน เพื่อบันทึกรอยทางของเหล่าต้นกล้า
จาก RDPB Camp สู่วิถีตามรอยเท้าพ่อ
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บันทึก อะไร ? 
ทำาไม บันทึก ?

หนังสือ “สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน” ชุด “บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ” 
เล่มน้ี สำานักงาน กปร. จัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามความสำาเร็จของเยาวชนท่ีผ่านการเข้าร่วม
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ หรือ RDPB Camp รุ่นท่ี 1-9 ของสำานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (สำานักงาน กปร.) โดยการสำารวจ ประสาน
หาข้อมูลประวัติ การประกอบอาชีพ เป็นต้น ของเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ 
ในรุ่นที่ 1-9 ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน จากนั้น ได้มีการลง
พื้นที่เก็บข้อมูลและถ่ายภาพ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก คือ การน้อมนำาแนวพระราชดำาริ
หรือองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำาริจากการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพในปัจจุบัน ก่อเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นต้น รวมทั้งสามารถสื่อสะท้อนถึงหลักคิดและวิถีชีวิตที่อาจจุดประกายสร้าง
แรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตกลายเป็นกล้าไม้สำาคัญรุ่นต่อๆ ไป
ของประเทศชาติ สมกับปณิธานของโครงการและหนังสือที่มุ่ง “สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน” นั่นเอง

บันทึกสะท้อนผลสัมฤทธิ์
จุดประกายความคิด-ชุบชีวิตต้นกล้า

สำานักงาน กปร. เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า เรื่องราวจากคำาบอกเล่าและประสบการณ์จริงของเยาวชนตัวอย่างทั้ง 
6 คนที่ผ่านการคัดกรองเลือกเฟ้นให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ จะสะท้อนถึงเส้นทางเดินในชีวิตของ
พวกเขา ย้อนหลังไปนับแต่วันที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ RDPB Camp ในแต่ละรุ่น ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
มากมาย ได้มิตรภาพที่ทั้งเหนียวแน่นและยืนยาวจากเพื่อนร่วมรุ่นหลากหลายสถาบันการศึกษาที่กระจาย
อยู่ทั่วประเทศ จนกระทั่งแยกย้ายเติบโตไปตามเส้นทางชีวิตของตนเอง น้องๆ เยาวชนตัวอย่างทั้ง 6 คน
ต่างได้น้อมนำาทฤษฎีความรู้ แนวพระราชดำาริ พระราชดำารัส และหลักคิด-หลักทำาที่ได้จากการเข้าค่ายฯ 
มาประยุกต์ใช้กับการทำางาน และการดำาเนินชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่ตนสังกัดอยู่อย่าง
ต่อเน่ืองจริงจัง ผ่านการลองผิดลองถูก ศึกษาเพ่ิมเติม ล้มแล้วก็ลุก ผ่านพบและก้าวข้ามอุปสรรคนานาประการ 
ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเข้มแข็งเปี่ยมแรงบันดาลใจที่ได้ซึมทราบจากพระราชจริยาวัตรอันงดงามและทรงคุณ
อันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
อย่างมิรู้เส่ือมคลาย กว่าจะเดินทางมาถึงจุดท่ีน่าช่ืนใจในทุกวันน้ีได้ ถือเป็นผลสำาเร็จท่ีน่าประทับใจ และควรค่า
แก่การบันทึกไว้ เพื่อส่งต่อเป็นประกายความคิดและพลังใจสู่สังคมในวงกว้างต่อไป
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นุก - ว่าที่ร้อยตรี มานะวุฒิ ทองส่งโสม 

RDPB Camp รุ่นที่ 4 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดนราธิวาส

บิว - ธีรวัฒน์ สาลีผล 

RDPB Camp รุ่นที่ 5

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

กอล์ฟ - วรวิทย์ วงษ์เล็ก 

RDPB Camp รุ่นที่ 3

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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ร็อค - เจนณรงค์ ศรีทา 

RDPB Camp รุ่นที่ 8 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร

เต้ - ว่าที่ร้อยตรี วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง 

RDPB Camp รุ่นที่ 6

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เนตร - สิบเอก ชัชวาล ทองส่งโสม 

RDPB Camp รุ่นที่ 7 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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บันทึกต้นกล้ารุ่น 3

กอล์ฟ - วรวิทย์ วงษ์เล็ก
กับธุรกิจแนวคิดใหม่

Trash Lucky รีไซเคิลลุ้นโชค

“ ผมจะไปแจกทองเองทุกเดือน

เวลาเห็นป้าแม่บ้านเงินเดือนไม่กี่บาทได้ทอง

จากการที่เขารีไซเคิลกับเรา เราก็แฮปปี้นะ

ที่ได้เห็นเขามีความสุข ”

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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กอล์ฟ หรือ วรวิทย์ วงษ์เล็ก คือชายหนุ่มลูกโทน
จากเมืองอุตรดิตถ์ ผู้เปี่ยมพลังและรักธรรมชาติ
รักสิ่งแวดล้อมแบบเข้าเส้นเลือด ความรักนี้คือ
แรงผลักดันสำาคัญท่ีนำาทางเขาให้มาเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ หรือ RDPB
Camp รุ่นที่ 3 ตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษาปี 1 
ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง และเป็นประกายผลักดัน
ต่อเน่ืองให้เขานำาความรู้ แรงบันดาลใจ ประสบการณ์
และสัมพันธภาพอันเหนียวแน่นท่ีได้จากการร่วมค่ายฯ
มาสร้างสรรค์ธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดล้อมภายใต้แนวคิดใหม่
โดดเด้งโดนใจในนาม Trash Lucky

ว่าแต่ ขยะ กับ ความโชคดี ที่ดูเหมือน
ไม่มีอะไรเก่ียวกันจะมาสัมพันธ์และส่งผลลัพธ์
อัศจรรย์ทั้งต่อธุรกิจและโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม
ท่ีกอล์ฟ (รวมท้ังพวกเรา) รักได้อย่างไร อ่านต่อไป
แล้วคุณอาจร้อง อะฮ่า! แทนคำาตอบ

ทั้งทำางาน + เรียน + ทำากิจกรรม
ทำาได้ไง? ถามใจเธอดู

เพราะตัดสินใจเปล่ียนเลนจากเรียน วิดวะ มาเป็น 
เด็กซิ่ว เรียน รัด-สาด ตามความสนใจเดิมแท้ 
ทำาให้กอล์ฟเลือกท่ีจะไม่รับเงินสนับสนุนจากทางบ้าน
และเร่ิมทำางานส่งตัวเองแบบเต็มตัวต้ังแต่สตาร์ท
ปี 1 ในวัยเพียง 19 ปี แต่ใช่แค่เรียนไปทำางาน
เต็มเวลาไปเท่าน้ัน กอล์ฟยังแบ่งเวลามาทำากิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยตามความสนใจ
อีกด้วย เมื่อเราแซวว่าเก่งจริง สำาหรับกอล์ฟน่าจะ
ไม่มีคำาว่าเหนื่อยในพจนานุกรมกระมัง เขาก็ตอบ
พร้อมกลั้วหัวเราะระลึกความหลัง

“เหนื่อยมากครับ เข้าใจคนที่ต้องทำา 3 ภารกิจ
ในเวลาเดียวกัน แถมต้องเรียนให้ได้คะแนนดีๆ ด้วย
เพราะเรียนรามฯ ไม่เหมือนเรียนในมหาวิทยาลัยปิด
ท่ีมีเพ่ือนฝูงคอยช่วยทุกอย่าง อยู่ท่ีตัวเองล้วนๆ เลย
ก็เหมือนฝึกให้เรามีวินัยมีความรับผิดชอบมากข้ึน
นะครับ”

วรวิทย์ วงษ์เล็ก อายุ 28 ปี

นักสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบการ

เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ “Trash Lucky”

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ รุ่นที่ 3 
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี
จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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เพื่อนใหม่ และหัวใจของสิ่งที่ได้เรียนรู้

การทำากิจกรรมส่ิงแวดล้อมท่ีมหาวิทยาลัยน้ีเองคือ 
จุดเช่ือมต่อนำาทางให้กอล์ฟได้ไปร่วม RDPB Camp 
รุ่น 3 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเขา
ประทับใจกับสิ่งที่ได้รับกลับมามากมาย

“ส่ิงแรกคือรูปแบบกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย
และช่วยให้ได้เรียนรู้เยอะมาก ได้นำากลับมาปรับใช้
ในการทำางานจริงหลายอย่างเลย แถมยังได้เครือข่าย
เพื่อนที่ดี แต่ที่สำาคัญคือได้เรียนรู้โดยตรงเรื่อง 
“กระบวนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม” เพราะที่อ่าว
คุ้งกระเบนฯ เป็นโครงการต้นแบบของกระบวนการ
แก้ปัญหาทรัพยากรชายฝ่ังได้สำาเร็จอย่างยั่งยืน
ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องสำาคัญมาก ในหลวงรัชกาลที่ 9
ท่านทรงเล็งเห็นถึงจุดสำาคัญ เรื่องการรุกล้ำาพื้นที่
จึงเปล่ียนให้คนในพ้ืนท่ีจากรุกล้ำามาเป็นดูแลและเป็น
การดูแลอย่างต่อเน่ือง เพราะการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม
เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ทรงทำามา 30-40 ปี 
ปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมก็ยังดีอยู่ตลอด นี่คือ
สิ่งเรียนรู้สำาคัญที่ผมได้นำามาปรับใช้ครับ”

25 – 26 – 30 – 5 = Start-up
เพื่อสิ่งแวดล้อม

หลังกลับจากค่ายฯ กอล์ฟก็ยังคงเรียนไป และทำางาน
เต็มเวลาไปตามระบบเดิมของชีวิต มีการเปลี่ยน
งานอีก 2 คร้ัง คร้ังแรกเพ่ือค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน โดยมี
เป้าหมายเพื่อเดินทางท่องเที่ยวได้ตามใจเป็น
แรงผลักดันหลัก แต่คร้ังท่ี 2 เม่ืออายุมากข้ึน เขาเร่ิม
เปลี่ยนจุดโฟกัสจากเงิน ไปเป็นเป้าหมายเรื่อง
อนาคตแทน “งานที่ 3 นี้ผมได้รับตำาแหน่งที่สูง
พอสมควรพร้อมกับค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจ
เรียกได้ว่าประสบความสำาเร็จเลยสำาหรับคนอายุ
ประมาณ 25 ปี (ในเวลานั้น) พออายุย่าง 26
ผมก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่า เมื่ออายุ 30 ผมอยากจะทำา

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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ธุรกิจของตัวเอง เพราะผมชอบเร่ืองธุรกิจ โดยต้อง
เป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ตัวเองชอบด้วย นั่นคือ
เรื่องสิ่งแวดล้อม

“ต่อมา ผมได้มีโอกาสพบกับอดีตเจ้านายจาก
บริษัทแรกที่ผมทำางานด้วยเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เป็นการ
พบกันโดยบังเอิญ ที่ทำาให้เราได้สนทนากันแล้วก็
ค้นพบว่าเราสนใจเร่ืองเดียวกันคือเร่ืองส่ิงแวดล้อม
และชอบการทำาธุรกิจเหมือนกัน เราคุยกันจนถึงขั้น
ตกลงใจว่า เรามาทำาธุรกิจร่วมกันเลยดีกว่า และเขา
ก็กลายมาเป็น  Co-founder  คนหนึ่งของผม
ในการทำาธุรกิจสตาร์ทอัพเพ่ือสิ่งแวดล้อมชื่อ
Trash Lucky ในวันนี้ มองย้อนกลับไปเหมือน
ทุกอย่างถูกเลือกมาแล้วเลยครับ” 

แรงบันดาลใจและความรู้จาก RDPB Camp
ก่อเกิดโมเดลธุรกิจใหม่แรกสุดของโลก

กอล์ฟเล่าว่าการถือกำาเนิดของ Trash Lucky
เม่ือราวเดือนมิถุนายน ปี 2562 ได้รับการสนับสนุน
จากหลายภาคส่วน หน่ึงในน้ันท่ีสำาคัญและจะมองข้าม
ไม่ได้ก็คือเครือข่ายของเพ่ือนๆ ร่วม RDPB Camp 
ผ่านการทำาแบบสำารวจวิจัยความต้องการและ
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับการรีไซเคิลขยะในประเทศไทย
อันเป็นโจทย์เริ่มต้นสำาคัญของธุรกิจนี้ของเขา 
ไม่เพียงได้รับแรงสนับสนุนจากเน็ตเวิร์คเพ่ือนฝูง
เท่าน้ัน กอล์ฟยังมีโอกาสนำาส่ิงท่ีได้เรียนรู้หลายอย่าง
เม่ือคร้ังร่วมค่ายฯ มาใช้จริงในการดำาเนินธุรกิจด้วย

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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“หน่ึงเลยครับคือ Public Speaking Skill ทักษะการพูดในท่ีชุมชน ซ่ึงผมต้องใช้ในการนำาเสนอผลงาน 
สองคือเรื่องของ creativity ความคิดสร้างสรรค์ เพราะเราต้องคิดกิจกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลา คิดแล้วก็พูด 
พูดแล้วก็เขียน เขียนแล้วก็พรีเซ้นท์ ผมก็ได้เอาทักษะพวกนี้มาปรับใช้ในการทำางาน ธุรกิจสตาร์ทอัพ
ของเรามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรมตลอดเวลา ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นแบบซื้อมาขายไป ทำาให้
เราต้องคิดอะไรใหม่ๆ ออกมาเสมอโดยอิงจากโจทย์ในการแก้ปัญหาแต่ละโจทย์ท่ีเรากำาหนดเพ่ือหาคำาตอบ
และทางออกที่เหมาะสมครับ”

Trash Lucky ชื่อนี้ต้องขยาย  

เมื่อเราตั้งข้อสงสัยว่า ขยะ กับ ความโชคดี ดูช่างไม่มีความเข้ากันเอาซะเลย แล้วทำาไมหนอเขาถึง
ตั้งชื่อธุรกิจว่า Trash Lucky กอล์ฟยิ้มเต็มหน้าและอธิบายยาวอย่างกระตือรือร้น

“เริ่มแรกเลย ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรามุ่งทำาเรื่องการจัดการขยะในประเทศไทย เพราะเราเห็นว่าเป็น
ปัญหาใหญ่และยืดเย้ือมาก จากการศึกษาวิจัยข้อมูลของเราก่อนเร่ิมธุรกิจ เราพบว่า ข้อหน่ึง คนไทยไม่แยกขยะ
เพราะคนไทยคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ส่วนข้อสอง คือคนไทยเป็นคนชอบลุ้นมาก ชอบซื้อหวยทั้งใต้ดิน
และบนดิน ตลาดหวยใหญ่มากนะครับ ปีหนึ่งๆ คนไทยใช้เงินไปกว่า 3 แสนล้านในการลุ้นหวย พอเรา
เจอข้อค้นพบนี้ เราก็เลยคิดว่าลองทำาโมเดลแบบนี้ดีไหม แบบให้คนไทยแยกขยะแล้วเอามาแลกคูปอง
ลุ้นโชค เขาก็ไม่ต้องเสียเงินลุ้นรางวัลจากหวย แค่เปลี่ยนมาแยกขยะ อันนี้น่าจะตอบโจทย์เขาได้ทั้ง
สองเรื่อง เราจึงเร่ิมทำาเป็นโครงการชื่อว่า โครงการขยะรีไซเคิลลุ้นโชค ซึ่งไม่มีใครเคยทำา นี่คือโมเดลใหม่
และเราเป็นเจ้าแรกในโลกเลยก็ว่าได้ครับ

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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“ส่วนรูปแบบของการดำาเนินธุรกิจ เราเริ่มจากการให้ความรู้ก่อน ว่าต้องแยกอะไรและแยกอย่างไร 
จากนั้น เราก็ให้เขาส่งขยะที่แยกแล้วมาที่ Trash Lucky ซึ่งเรามีหลายอ็อพชั่น เขาจะมาส่งที่จุด drop-off 
ของ partner เราก็ได้ ถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งไปรษณีย์มา ซึ่งค่าส่งเขาออกเองเพียงแค่ 20-30 บาท 
ซึ่งเขาก็โอ.เค. เพราะเขารู้ว่าขยะที่เขาส่งมาได้รีไซเคิลจริงๆ โดยสรุปคือ ทุกคนแยกขยะที่บ้านเอง
แล้วก็ค่อยส่งให้ Trash Lucky ฟรี โดยที่เราไม่ได้มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม ทุกคนเสียแค่ค่าส่ง 
เราก็ไม่ได้ให้เงินเป็นค่าตอบแทน แต่เราให้เป็นสิ่งจูงใจแทน คือการลุ้นโชคตามที่เขาชอบอยู่แล้ว เช่น ส่ง 
1 กิโลกรัม ได้ตั๋วลุ้นโชค 2 ใบ ยิ่งส่งมากก็ยิ่งได้สิทธิ์มาก ท้ายที่สุด พอสิ้นเดือนถึงวันตัดรอบ Trash
Lucky ก็จะได้ขยะจากทุกคนในโครงการ ในแต่ละรอบเราก็จะมีของรางวัลเป็นทองคำาแท่ง หรือรางวัลอ่ืนๆ
อีกมากมาย ส่วนขยะท่ีทุกคนส่งมา เราก็ส่งต่อให้กับโรงงานรีไซเคิลพาร์ทเนอร์ของเรา สมมุติว่ากิโลกรัมละ
20 บาท ถ้าเราได้ขยะมา 1,000 กิโลกรัม เราก็ได้ 20,000 บาทละ เราก็เอาเงินตรงนี้มาดำาเนินการ
เป็นของรางวัลให้ลูกค้าของเรา เช่น รางวัลทองคำา 1 สลึงก็ราว 7,000 บาท 

“และจริงๆ เราอยากเพิ่มของรางวัลให้สูงขึ้นไปเป็นหลักล้านด้วยซ้ำา เช่น ถ้าในเดือนหนึ่งเราสามารถ
หาลูกค้าได้ประมาณ 2 แสนครัวเรือนและแต่ละครัวเรือนส่งขยะมาทีละ 4 กิโลกรัม เราก็จะได้มา 
20 ล้านบาท ถ้าเราเอาเงิน 1 ล้านบาทมาเป็นของรางวัล ก็ถือว่าเป็นแค่ 5% จากเงินที่เราได้ นี่แหละครับ
คือช่องทางการทำาเงินของเรา เงินที่เหลือเราก็นำาไปทำาโครงการอื่นๆ ต่อ หรือเราจะใช้ในการขยายธุรกิจ
ไปต่างจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งประเทศหรือแม้แต่ไปต่างประเทศ ซึ่งที่จริงเราก็อยากให้มีการขยายไป
ต่างประเทศมากๆ ไม่ว่าจะเป็น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ที่มีปัญหาการทิ้งขยะลงทะเลเหมือนกัน เรามอง
ไปถึงอาเซ่ียนเลยด้วยซ้ำา เรียกได้ว่าเราอยากเป็นตัวกลาง เป็น Platform ให้คนท่ีเขาอยากรีไซเคิลสามารถ
ทำาได้อย่างทั้งสะดวกและสนุกครับ”

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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ทำาดีโดนใจ ใครๆ ก็อยากจอย แต่เหนืออื่นใด...คือ ขอบคุณ

ธุรกิจ Trash Lucky เกิดและเดินหน้ามาได้ครบขวบปีแล้ว อยากรู้จริง ว่าผลตอบรับเป็นอย่างไร
กอล์ฟยิ้มเต็มหน้ากว่าเดิมอีก พร้อมคำาตอบที่ชวนให้เรายิ้มตามไปด้วย

“ตลอด 1 ปีท่ีทำางานมาไม่รู้ว่าเราโชคดีหรือว่าเราทำางานดี เราแทบจะไม่ได้ฟ้ีดแบ็คด้านลบเลย เราพูดกับ
คนร้อยคน มากกว่า 99 คนบอกว่าดีและอยากจอยโครงการกับเรา ส่วนคนที่จอยโครงการเราแล้ว
ก็ยังอยากท่ีจะรีไซเคิลกับเราต่อ จริงๆ มันยังมีผลต่อเน่ืองอีกอย่างหน่ึงท่ีผมรู้สึกว้าวมากคือ เราไปเชิญชวน
และช้ีแจงคนท่ีเขารีไซเคิลไม่เป็น จนเขาทำาเป็นแล้วมาทำากับเรา พอเขาทำาไปเขาก็เห็นว่า...’เฮ้ย ทำาไมตัวเราเอง
มันสร้างขยะได้เยอะขนาดนี้’ แล้วเราก็ไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาจากที่เขารีไซเคิลตามเรา ตอนนี้พัฒนา
กลายเป็น reduce (การลดใช้) ไปแล้ว คือเขาลดใช้และเลิกใช้ของที่ไม่จำาเป็นแล้ว พร้อมกับเริ่มใช้ของ
reuse (การใช้ซ้ำา) มากขึ้น นี่คือฟี้ดแบ็คที่ดีเกินคาดเลยครับ”

เมื่อเราถามว่า จากเด็กค่ายเมื่อตอนเป็นนักศึกษาปี 1 จนเดินทางมาไกลได้ถึงเพียงนี้ มีอะไรที่อยากฝาก
ไปถึงหน่วยงานต้นสังกัดท่ีจัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริไหม คำาตอบของกอล์ฟน่าจะเป็นย่อหน้า
ปิดท้ายเรื่องที่สวยงามในตัวของมันเอง

“คุณค่าของ RDPB Camp ก็คือการ inspire หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กท่ีไปเข้าค่าย ซ่ึงผมรู้สึกว่า
เป็นเรื่องสำาคัญมากๆ อย่างน้อยยังมีองค์กรหนึ่งที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อยากจะทำาอะไร
บางอย่าง โดยไม่ได้มาชี้บอกว่าต้องทำาอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เป็นการพาไปดูให้เห็นและเกิดเป็นแรงบันดาลใจ 
จนกระทั่งลงมือทำาเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก และไม่ได้มีองค์กรแบบนี้อยู่มากนัก อย่างของผมนี่ได้มีการ
เอามาต่อยอดจนกลายเป็นธุรกิจกลายเป็นอาชีพหลักไปแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามีค่ามาก และผมต้อง
ขอบคุณมากๆ เลยครับ”

“ คุณค่าของ RDPB Camp ก็คือ

การ inspire หรือการให้แรงบันดาลใจ

ให้คนรุ่นใหม่อยากทำาอะไรบางอย่าง

โดยไม่ได้มาชี้บอกว่าต้องทำาอย่างไร

ซึ่งผมว่าสำาคัญมาก”

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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• ความรู้สำาคัญจากค่ายที่ได้ ใช้ตลอดกาล

Creativity ความคิดสร้างสรรค์และ Public
Speaking การพูดต่อหน้าชุมชน ใช้ในการนำาเสนองาน 

• วิสัยทัศน์ของ Trash Lucky คือ

ทะเลที่ไม่มีขยะพลาสติก เพราะทุกคนลด - เลิกใช้
หรือถึงใช้ก็รีไซเคิลอย่างจริงจัง

• เป้าหมายของ Trash Lucky 3 ปี
ข้างหน้า คือ
  
ได้รับขยะ 750 ตัน / เดือน มีจำานวนสมาชิก
250,000 คน และมีรายได้ต่อเดือน 20 ล้านบาท
เพื่อสามารถแจกของรางวัลหลักล้านได้ทุกเดือน

• ความสุขของกอล์ฟ คือ 

การได้ทำาให้ผู้อื่นมีความสุขครับ ผมตระหนักได้
ถึงข้อนี้หลังจากป่วยหนัก ต้องนอนโรงพยาบาล
นานร่วมเดือนและคิดว่าตัวเองอาจไม่อยู่ถึงพรุ่งนี้

• เวลาเหนื่อยหรือท้อ ทำาอย่างไร

ไม่เหน่ือยกายเพราะได้ทำางานท่ีชอบ แต่ถ้าเหน่ือยใจ
ก็จะออกไปท่องเที่ยวเดินป่า 

ถามเร็ว-ตอบไว
ไปกับกอล์ฟ

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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บันทึกต้นกล้ารุ่น 5

บิว - ธีรวัฒน์ สาลีผล
ลูกชาวนาผู้กล้าก้าว-ล้ม-ลุก

จากปลูกข้าวไม่เป็นจนเป็นแบรนด์

“เด็กปลูกข้าว”

“ ยึดสามหลักนี้ไว้ครับ คือ มีก็ขาย ไม่มีก็เก็บไว้กิน

มีมากเราก็แจก ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อน

ถ้าผมเอาสามอย่างนี้เข้ามาอยู่ในใจ มันมีความสุขครับ ”

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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บิว – ธีรวัฒน์ สาลีผล เด็กหนุ่มเลือดสุพรรณ
ข้นคลั่กหนึ่งในดอกผลต้นกล้าจาก RDPB Camp
หน่อนี้ ยอมรับกับเราว่าแม้จะเกิดในครอบครัว
ชาวนา เป็นลูกชาวนาเกินร้อย ทว่าแต่อ้อนแต่ออกมา
เขาไม่เคยได้ลงมือทำานาปลูกข้าวหรือมีความรู้
อะไรเก่ียวกับการทำานาเลย ด้วยว่าพ่อแม่ซ่ึงเป็นชาวนา
มาตลอดชีวิต ตั้งใจส่งลูกชายคนสุดท้องของบ้าน
คนนี้ให้ร่ำาเรียนได้รับปริญญา และมี “งานดีๆ” ทำา
หรือรับราชการตามความฝันของพ่อแม่ที่ไม่อยาก
ให้ลูกต้องมา “ตรากตรำา” ทำานาเหมือนกับตน 

แล้วอะไรเล่าที่ทำาให้ลูกชาวนาแต่เพียงดีเอ็นเอ
(ในเวลานั้น) อย่างบิวค้นพบแรงใจไฟฝัน และหัน
เข็มทิศชีวิตมาลงมือทำานาด้วยตัวเองอย่างมุ่งมั่น
นับตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย แม้ต้อง
เริ่มต้นจากศูนย์และล้มแล้วลุกหลายครั้งหลายครา
จนในที่สุดสามารถปลูกข้าวอินทรีย์ขายเองได้
ภายใต้แบรนด์ “เด็กปลูกข้าว” 

เราไปสนทนาค้นหาคำาตอบกับหนุ่มเลือดสุพรรณ
คนนี้กัน

Q: บิวเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าไป RDPB Camp 
ที่ไหน ไปเรียนรู้อะไรและได้อะไรกลับมาบ้าง

บิว: ตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 ผมได้รับ
คัดเลือกไปเข้าค่ายท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
ตอนแรกไม่รู้เลยว่าเขาไปทำาอะไรกัน ผมก็แค่อยาก
ไปเที่ยวเชียงใหม่แค่นั้นเอง ไปทั้งหมด 7 วันครับ 
แรกๆ ก็ไปซึมซับเรื ่องเกษตรที่สูงและวิถีชีวิต
ที่ไม่เหมือนกับบ้านเรา เราอยู่ภาคกลางใช่ไหมครับ
แล้วพอขึ้นไปที่ภาคเหนือ วิถีชีวิตมันแตกต่างกัน
เราเลยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เราไม่เคยพบเคยเจอ
ก็เกิดความคิดว่าส่ิงท่ีเราไม่เคยรู้มาก่อนน่ี เราสามารถ
นำามันมาปรับใช้ได้ไหมเป็นจุดเริ่มต้นครับ

ธีรวัฒน์ สาลีผล อายุ 24 ปี 

ชาวนา อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของแบรนด์ข้าวปลอดสาร “เด็กปลูกข้าว”

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ รุ่นที่ 5
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดเชียงใหม่
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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Q: อะไรคือสิ่งจุดประกายความคิดให้เราอยาก
กลับมาทำาบางสิ่งบางอย่างที่บ้านเรา

บิว: พอเราเห็นเรื่องเกษตรของทางภาคเหนือ
เราก็คิดว่า เออ บ้านเราก็ทำานาอยู่แล้ว แล้วเราจะ
สามารถนำาเร่ืองเกษตรอินทรีย์มาปรับใช้อะไรได้บ้าง
ให้มันเกิดผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด เพราะแต่ก่อน นาบ้านผม
ทำาเป็นเคมีทั้งหมดเลยครับ ตั้งแต่เกิดมาก็เห็น
พ่อแม่ฉีดพ่นยาเคมีต้ังแต่เด็กเลย พอเราไปอยู่จุดน้ัน 
เรามีทางเลือกแล้ว ตอนอยู่บ้านเรามีแค่เคมี แต่พอได้
ไปเห็น เราก็รู้ว่าเรามีอินทรีย์เป็นอีกตัวเลือกด้วย 
ทำาให้อยากลองเอามาปรับใช้ว่ามันจะได้ผลจริง
หรือเปล่า 

Q: ทำาไมถึงอยากกลับมาทำานา

บิว: ผมไม่รู้ว่าคนท่ัวไปคิดยังไงนะ แต่สำาหรับผมเน่ีย
หน่ึงเลยคือพ้ืนท่ีนามันอยู่ท่ีบ้าน มันติดกับบ้านอยู่แล้ว
แล้วเราก็เห็นการทำานามาตั้งแต่เด็กๆ แต่วิธีการ
ทำานาของพ่อแม่ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง พอเรามี
ความรู้มากขึ้น เราเลยคิดว่าถ้าเรานำาองค์ความรู้

ด้านนี้มาปรับใช้ ก็น่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองใน
ด้านการทำานา ด้านการเกษตร เป็นการยกระดับ
ชาวนาขึ้น

Q: เด็กคนอื่นอาจจะอยากเข้าเมืองไปสนุก 
แต่ทำาไมเราถึงอยากเป็นชาวนา

บิว: อันน้ีเป็นความคิดท่ีห้ามกันไม่ได้ บางคนอาจจะ
ท้ิงนาไป แต่สำาหรับผม คิดว่าพ้ืนท่ีนาคือขุมทรัพย์ท่ีเรา
สามารถปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดเม็ดเงินหรือ
ความสุขสบายในด้านต่างๆ ให้กับเราได้ครับ

Q: ทำาไมถึงมาทำานาเราให้เป็นรูปแบบ
ของเกษตรอินทรีย์

บิว: เพราะเราได้เรียนรู้จากตอนไปค่าย เราถูกปลูกฝัง
มาว่าเกษตรอินทรีย์มีวิธีทำาอย่างน้ีๆ แล้วได้ผลแบบน้ี 
มันลดต้นทุนได้จริงแบบนี้ คล้ายว่าพอเราได้เห็น
ตัวอย่างมาว่าสามารถทำาได้ เชื่อถือได้ เราเลยเอา
กลับมาปรับใช้ที่บ้านเราครับ

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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“ ผมคิดว่าพื้นที่นา

คือขุมทรัพย์

ที่เราสามารถปรับ

หรือประยุกต์ใช้

ให้เกิดเม็ดเงิน

หรือความสุขสบาย

ในด้านต่างๆ 

ให้กับเราได้ครับ”

Q: เริ่มจากอะไรก่อน แล้วทำายังไงบ้าง 
เล่าให้ฟังหน่อย

บิว: ก็เริ่มจากขอพ่อแม่ว่าอยากทำานา แล้วก็โดนดุ
กลับมาว่าให้ไปเรียน จะมาทำานาทำาไม พอเรา
เข้าทางพ่อแม่ไม่ได้ก็เลยไปเข้าทางตายายแทน
เพราะตากับยายจะรักหลาน พอไปคุย ยายก็ให้ที่นา
มา 1 งาน แปลงเล็กๆ หลังบ้าน ก็เลยเร่ิมจากพ้ืนท่ี
ตรงนั้น พอได้ที่มาตอนนั้น ผมก็ไม่มีความรู้อีกว่า
มันจะต้องไถยังไง ทฤษฎีน่ีแน่นมากตอนน้ัน แต่ปฏิบัติ
ไม่ได้เรื่องเพราะเราไม่เคยทำา เราก็เลยต้องศึกษาดู 
ถามพี่บ้าง ตายายบ้าง ว่าต้องทำายังไง เขาก็บอกให้
วิดน้ำาเข้านาอะไรประมาณนี้ครับ หาเมล็ดพันธุ์
มาแช่ทำา ทุกอย่างดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับ คิดว่า
หว่านข้าวปุ๊บแล้วข้าวจะขึ้นสวยงาม แต่นั่นมันเป็น
แค่จุดเริ่มต้นครับ เพราะสิ่งที่ผมกำาลังจะเจอนี่ 
จะเรียกว่าบ่อเหตุของความหายนะก็ได้

Q: แล้วเราเจออะไร

บิว: ตอนแรกเราไม่รู้เลยว่าต้องเจออะไรบ้าง พวก
วัชพืช หญ้า ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่าหญ้ากับข้าวนี่
ต้นมันจะคล้ายกัน เราเห็นมันข้ึนเขียวเลย เราก็นึกว่า
มันคือข้าว แต่จริงๆ มันคือหญ้าขึ้นพร้อมกันเลย 
พอมีหญ้าก็จะมีสัตว์มาด้วย พอข้าวเริ่มแตกกอ
ก็จะมีหนูมากัด มันกัดจนเตียนเลยครับ เพราะเรา
ไม่รู้จักวิธีป้องกัน ทีนี้พอมันกัดจนเตียนหมด ข้าว
แค่ 1 งานเน่ีย มันแค่แปลงเล็กๆ เราก็เห็นแล้วแหละ
ว่ามันต้องขาดทุน เราก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกัน
เพราะเพิ่งเริ่มทำา แล้วทุกกระบวนการที่ทำา ผมทำา
เองทั้งหมด ลองผิดลองถูกทุกอย่าง ศึกษาจาก
อินเตอร์เน็ต รอบตัว จากตัวเอง ครอบครัว
ทุกอย่างเลยครับ
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Q: พอถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เราได้ผลผลิตอะไรยังไงบ้าง

บิว: โอ้โห รอบแรกได้ 60 กว่ากิโลมั้งครับ อันนี้ที่สีแล้วนะ แต่ถ้าเป็นข้าวเปลือกก็ร่วม 100 กว่ากิโล 
คนที่ไม่เคยทำานาจะคิดว่าถ้าได้ข้าวเปลือกมา 100 กิโล มันก็คือได้ข้าว 100 กิโล ที่จริงไม่ใช่ครับ
เพราะตอนที่สีเสร็จแล้ว จะมีข้าวหัก ข้าวแตก ก็ต้องแยกมาคัดอีกทีหนึ่ง แล้วข้าวที่จะเอามาบริโภคหรือ
ขายได้จริงๆ คือ 60 กิโล พอได้มาปุ๊บเราก็ทำายังไงต่อล่ะ เราไม่มีหัวการค้า เราคิดจุดหมายไว้แค่ว่า
ปลูกให้มันขึ้นให้เราเกี่ยวได้ก็แค่นั้น แต่เราไม่ได้คิดว่าจะทำายังไงต่อ

Q: บิวทำายังไงต่อกับข้าว 60 กิโลนี้

บิว: ช่วงนั้นผมเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ครับ ก็ขับรถไปเรียนแล้วก็เอาข้าวไปด้วย เอาข้าวใส่ถุงร้อน ถุงละ
1 กิโล แล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักคำาว่าสุญญากาศเลยครับ ก็ใช้แค่ที่หนีบถุงหนีบแกงอะครับ ใสๆ โปร่งๆ 
ใส่รถไปเลย แต่พอไปถึงผมก็ไม่กล้าขายอีก ผมไม่เคยขายของไง ตอนนั้นยอมรับว่าแบมือขอเงินพ่อแม่
อย่างเดียว พอคิดแล้วก็เลยเขิน แต่จำาได้เลยว่าพอเห็นอาจารย์ที่ปรึกษานั่งกินข้าวอยู่ในห้องพักครูเป็น
ข้าวไรซ์เบอร์ร่ีด้วยครับ เราก็คิดว่าเราก็มี เลยเข้าไปตีสนิทกับอาจารย์แล้วคุยกันเร่ืองน้ีว่า เออ ผมก็มีข้าวนะ
พอเขาเห็นเราทำาเราเอามาขายให้ เขาก็คล้ายว่าปากต่อปากก็เริ่มมีคนมาอุดหนุนเรื่อยๆ ครับ ก็เลยขาย
จนหมดครับ ได้เงินแต่ไม่รู้กำาไรไปไหนหมด เพราะตอนนั้นผมไม่มีการวางแผนเลยว่าผมต้องทำายังไง
รู้แค่ว่าได้มาแล้วก็ขายไป ขายไปก็ใช้เงินที่ได้มาไปด้วย ก็เลยขาดทุนเละเทะในช่วงแรกๆ (หัวเราะเขิน)

Q: ตั้งใจทำามาก ไฟแรง มีอุดมการณ์ แล้วนาแรกทุนหายกำาไรหดนี่ท้อไหม

บิว: ท้อครับ แต่ก็ถอยไม่ได้แล้ว ทำามาแล้ว แล้วคำาดูถูกมันก็เยอะ พ่อแม่ก็ว่า ก็เลยคิดว่า เราต้องทำาต่อไป
ทำาให้ถึงที่สุด เราก็ต้องคิดใหม่ ว่าทฤษฎีที่เราคิดอยู่นี่มันผิดตรงไหน เราต้องมาศึกษาว่าที่จริงแล้ว
เกษตรอินทรีย์คืออะไร มันต้องมีการผสมผสานครับ คราวนี้ผมก็คิด ศึกษา ดูทุกอย่าง พยายามหา
ความรู้จากทุกทาง ทีนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิขวัญข้าว ซึ่งมีระยะเวลาอบรม 1 อาทิตย์ 
และผมติดเรียนพอดี ผมเลยตัดสินใจโดดเรียน ตอนเช้าแต่งตัวชุดนักศึกษาออกจากบ้าน พอถึงปั๊ม
ก็ค่อยเปลี่ยนชุดไปอบรม และโทรบอกเพื่อนกับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าผมจะไปอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์ 
1 อาทิตย์ อาจารย์รู้ เพื่อนรู้ แต่พ่อแม่ไม่รู้ พอเราเข้าไปตรงจุดนั้น เราก็ได้พบกับคนที่เขามีความรู้
มากกว่าเรา คนที่มีความรู้ในด้านนี้จริงๆ เป็นอาจารย์ที่สอนในเรื่องนี้มาแนะนำา กลายเป็นจุดเปลี่ยน 
ทำาให้ผมทำาอะไรได้เยอะขึ้น มีความคิดอ่านที่กว้างขึ้น

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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Q: หลังจากที่ได้รับความรู้เพิ่ม แล้วเราทำาอะไรเพิ่ม

บิว: ตอนนั้นคิดเรื่อง packaging คือผมต้องเปลี่ยน ต้องทำายังไงก็ได้ให้คนรู้จัก ให้ทุกคนจดจำา
ตอนแรกใช้แบรนด์สาลีผล คือใช้นามสกุลตัวเอง พอมานั่งคิดก็น่าขำาดีครับ ทำาไมคนขายของต้องใช้ชื่อ
หรือนามสกุลตัวเอง พอตอนไปอบรมก็ได้รู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาก็ช่วยคิด เรายังเป็นเด็กอยู่ตอนนั้น
อายุ 20 ต้นๆ เราก็เลยคิดว่าชื่อ เด็กปลูกข้าว นี่แหละดี แล้วพี่เขาก็ช่วยออกแบบโลโก้มาให้เป็นรูปเด็ก
ผู้หญิงผู้ชาย อันนั้นเป็นตัวจุดประกายให้ผมคิดเลยว่าเปลี่ยนแน่ แล้วก็เปลี่ยนจริงๆ มาใช้แบรนด์
“เด็กปลูกข้าว” จนถึงทุกวันนี้ครับ

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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Q: ภูมิใจแค่ไหนที่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง

บิว: ภูมิใจมากครับ ตอนนั้นอายุแค่ 20-21 เอง โคตรภูมิใจเลยครับ (หัวเราะ) ตอนนั้นคิดว่าตัวเอง
ประสบความสำาเร็จแล้ว แต่พอเรามองย้อนไป นั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เรากำาลังสร้างตัวเอง เหมือนเรา
แค่กำาลังก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง แล้วก็มีอะไรอีกมากมายที่เราต้องเจอ 

Q: จากจุดนั้นผ่านมา 3 ปีแล้ว มีอะไรที่พัฒนาขึ้น เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นบ้าง

บิว: เรื่องที่ผมภูมิใจมากคือพ่อแม่ยอมรับครับ คือเปลี่ยนจากที่นา 1 งานมาเป็น 17 ไร่ที่อยุธยา
เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ทั้งหมดเลย เรามีฐานลูกค้าเดิมเป็นที่รู้จักจากปากต่อปากก็เริ่มลง Social Media 
มีเพจคนก็เริ่มรู้จัก และเริ่มส่งขายทั่วประเทศครับ บางทีก็มีต่างประเทศบ้าง แต่ไม่เยอะ ส่วนมากจะเป็น
ประเทศจีนจากการที่เขามาแลกเปลี่ยนแหละครับ เขาก็ฟังมาจากเพื่อนเขา แล้วเขาก็มาซื้อไป 

Q: ณ ตอนนี้มีนาทั้งหมดกี่ที่ ที่ไหนบ้าง และประสบความสำาเร็จยังไงบ้าง

บิว: ตอนนี้มีที่สุพรรณ 1 งาน แล้วก็มีที่อยุธยา 17 ไร่ และเราไม่ได้มีแต่ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียว
เรามีข้าวขาวรวมด้วย เป็นข้าว กข. 43 ข้าวหอมปทุม ที่ทานแล้วช่วยลดน้ำาตาลน่ะครับ ผมก็พยายาม
ศึกษาข้อมูลด้านนี้ ทำาไมถึงหันมาทำาข้าวขาว เพราะหนึ่งเลย สภาพอากาศบ้านเราที่สุพรรณบุรีมันร้อน 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่บางทีสีไม่ดำา เวลาเราเอาไปจำาหน่าย ข้าวทางเหนือเขาจะสีดำากว่าก็จะเกิดข้อเปรียบเทียบ
ผมก็เลยต้องคิดว่าทำายังไงให้ไม่เกิดข้อเปรียบเทียบตรงนี้ มีหลายอย่างให้ต้องคิดเลยครับ รวมถึงคำาว่า
เศรษฐกิจพอเพียงด้วย อันนี้เป็นข้อสำาคัญเลย 

Q: คืออย่างไรที่ว่ามีหลายอย่างให้ต้องคิด และเกี่ยวกับคำาว่าเศรษฐกิจพอเพียงยังไง
บิว: คือตอนผมทำานา ผมคิดถึงเรื่องเม็ดเงินตลอด จะทำายังไงให้ประสบความสำาเร็จ ผมอยากรวย
เหมือนคนอ่ืน แต่พอเราลองศึกษาเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลึกๆ จนถึงแก่นแท้ เราจะเข้าใจว่าเงินเน่ียมัน
ไม่ตอบโจทย์ ไม่ได้จบปัญหาทุกอย่าง ถ้าเราทำามาจะยิ่งทุกข์มาก ผมนอนไม่หลับเลย ทั้งเรื่องขาดทุน
ทั้งที่โดนดูถูก เลยคิดว่าถ้าเราพอกินพออยู่ พอขาย ยึดสามหลักนี้ไว้ครับ คือมีก็ขาย ไม่มีก็เก็บไว้กิน
มีมากเราก็แจก ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อน ถ้าผมเอาสามอย่างนี้เข้ามาอยู่ในใจ มันมีความสุขครับ
ผมสามารถนำามันมาใช้ได้ ทุกวันนี้ผมก็ยังทำาอยู่ มีเยอะก็แจก ช่วง COVID-19 ผมก็นำาข้าวไปแจก
ให้กับคนที่เขาเดือดร้อน 300 กิโล ผมให้หมดเลย ไม่ได้คิดถึงเรื่องกำาไรอะไรเลย เพราะผมทำาแล้ว
มีความสุข แถมได้บุญ และเราก็ยังมีข้าวท่ียังเหลือไว้กินด้วย ครอบครัวเราก็มีความสุขในเร่ืองน้ี ไม่เครียด
ไม่มีหนี้สิน สบายใจครับ

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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“เขาคิดว่าผมเป็นไม้หลักปักเลน หาเรื่องเสียเงินไปวันๆ 

อันนี้ก็เป็นคำาดูถูกที่ผมจะต้องพยายามพิสูจน์ตัวให้ได้ 

ถึงล้มกี่ครั้งก็ต้องกลับมาอีกรอบหนึ่ง 

ทำาให้ประสบความสำาเร็จให้ได ้”

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”

27



Q:  เล่าวิถีชีวิตแบบชาวนาของที่บ้าน
ให้ฟังหน่อย ว่าทำาอะไรบ้าง

บิว: แม่ผมจะตื่นตั้งแต่ตีห้ามาทำากับข้าว ส่วนผม
นอนจนถึงหกโมง ตื่นมาก็ทำาภารกิจส่วนตัวปกติ 
พอกินข้าวเสร็จ พ่อก็จะไปดูนาท่ีอยุธยา ผมจะดูนา
ท่ีสุพรรณ ก็สลับกันไปดู เวลามีงานอะไรก็จะช่วยๆ
กันครับ อย่างหว่านปุ๋ย ถึงกลางวันก็กินข้าว วันไหน
ฝนตกเราก็หยุดอยู่บ้าน มีความสุขดีครับ ว่างๆ ผม
ก็ออกไปเที่ยวบ้าง

Q: หลังจากที่ประสบความสำาเร็จแล้ว
พ่อกับแม่ว่าไงบ้าง

บิว: เงียบครับ ปกติเขาว่าอย่างเดียว พอเรา
ประสบความสำาเร็จเขาก็เงียบ แต่ก็ยอมรับ พ่อแม่
ผมจะเป็นคนไม่ค่อยพูด เขาพูดกับคนอ่ืนนะ แต่กับ

“ผมอยากให้โครงการดีๆ แบบนี้มีอยู่ต่อไป

เพราะทำาให้เราได้ความรู้ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์

ที่เราสามารถนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้นี้

สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เลยนะครับ
 ”

ผม เขาจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ ไม่ค่อยชมลูก แต่จะ
ดีใจลึกๆ มากกว่า แต่ก่อนเขามองเราคล้ายว่า
จับปลาสองมือ เรียนไปด้วย ทำานาไปด้วย แล้วเรา
ไม่เคยทำานา แต่ก่อนเป็นคนทำาอะไรไม่ค่อยจริงจัง
ทำาแล้วเด๋ียวก็เลิก เขาก็เลยคิดแบบน้ัน เขาคิดว่าผม
เป็นไม้หลักปักเลนหาเร่ืองเสียเงินไปวันๆ อันน้ีก็เป็น
คำาดูถูกที่ผมจะต้องพยายามพิสูจน์ตัวให้ได้ ถึงล้ม
กี่ครั้งก็ต้องกลับมาอีกรอบหนึ่ง ทำาให้ประสบความ
สำาเร็จให้ได้ 

พอมีแบรนด์ “เด็กปลูกข้าว” เป็นรูปธรรมแล้ว
มีโลโก้ มีกล่องแล้ว การขายข้าวก็จะมีเร่ืองกฎหมาย
เข้ามาด้วย ผมเลยคิดว่าเราต้องจดทะเบียน พอจด
แล้วเราก็สบายใจ ขายข้าวได้อย่างถูกกฎหมาย
ตอนน้ีคือพร้อมแล้วครับ เป็นแบรนด์ของที่บ้านเลย
เด็กปลูกข้าว

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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Q: สิ่งที่ทำา ทำาให้เกิดความยั่งยืน
ต่อตัวเองและครอบครัวยังไงบ้าง

บิว: ยั่งยืนไหม ก็ต้องย้อนไปว่าบ้านผมเนี่ยทำานา
อยู่แล้ว ผมเกิดมากับท้องนา สำาหรับผม ไม่สามารถ
พูดคำาว่ายั่งยืนได้ แต่ต้องพูดว่ามันเปลี่ยนแปลง
มันยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพราะการที่เรา
เป็นคนรุ่นใหม่เราจะมีความคิดที่มากกว่าคนรุ่นเก่า 
คนรุ่นเก่าส่วนมากจะยึดกับสิ่งเดิมๆ แบบพ่อแม่
ผมคือปลูกข้าวมาแล้วเอาไปขายโรงสี เงินก็จะ
ไปลงกับพ่อค้าคนกลางหมด แต่สำาหรับผมคือ 
ปลูกมาขายเอง ซื้อเอง บริหารเงินเอง เราก็จะรู้
กระบวนการต่างๆ คล้ายว่าเราเป็นพ่อค้าคนกลางด้วย
เป็นชาวนาด้วย

Q: อยู่กับนามาตั้งแต่เด็ก โตมาก็ทำานาอีก 
เรารักนาข้าวของเรามากไหม

บิว: รักครับ ต้ังแต่เกิดมาก็เห็นพ้ืนนาแล้ว เห็นพ่อแม่

ทำานา ปู่ย่าทำานา ผืนนาก็คล้ายว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตครอบครัวของผมครับ

Q: บิวมีอะไรอยากพูดถึงโครงการค่าย
เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริที่ได้ไป
ร่วมเรียนรู้มาบ้าง

บิว: การเข้าร่วมกิจกรรม RDPB Camp รอบน้ัน
นอกจากผมจะได้ทั้งทักษะการพูด และความ
กล้าแสดงออกแล้ว ยังทำาให้ผมมีความคิดมากขึ้น
ทำาให้ผมมีเป้าหมาย แต่คำาว่าเป้าหมายของแต่ละคน
ก็ไม่เหมือนกันนะครับ บางคนทำาแล้วล้มเหลวก็เลิก
แต่ผมล้มเหลวแล้วก็สู้ต่อ จนทำาให้มีคำาว่าเด็กปลูกข้าว
จนถึงทุกวันนี้ ผมอยากให้โครงการดีๆ แบบนี้
มีอยู่ต่อไป เพราะทำาให้เราได้ความรู้ ได้เก็บเกี่ยว
ประสบการณ์ที่เราสามารถนำามาปรับใช้ในชีวิต
ประจำาวันได้ ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้น้ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เลยนะครับ 
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“ สิ่งสำาคัญที่สุดที่ผมได้รับจากค่ายคือ

เรื่องของหลักจิตอาสา คือ ต้องรู้จักเสียสละก่อน

เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ”

บันทึกต้นกล้ารุ่น 6

ครูเต้ นักพัฒนา-จิตอาสา

ผู้มีพ่อหลวงเป็นแรงบันดาลใจ
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เต้ - วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง ครูเต้ หรืออาจารย์เต้
ของทั้งลูกศิษย์และชาวบ้าน ในพื้นที่หลากหลาย
ที่เขาได้มีโอกาสเข้าไปร่วมช่วยเหลือแก้ปัญหาและ
พัฒนาคนนี้ มีพื้นเพเป็นคนอำาเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก ด้วยความเป็นลูกโทน เด็กชายเต้
ในวัยเยาว์มักติดตามแม่ซึ่งเป็นครูภาษาไทย
ไปโรงเรียนและใช้เวลาส่วนใหญ่ขลุกอยู่ที่ห้อง
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่หลัก
นอกเหนือจากบ้านที่เด็กชายได้เรียนรู้ ได้เห็น และ
ซึมซับภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ อยู่เบื้องหลัง
การทำางานพัฒนาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของเขา
ตลอดมาจนถึงนาทีนี้  

Q: เล่าความทรงจำา ความประทับใจในวัยเด็ก
ให้ฟังหน่อย

ครูเต้: อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9
แม่ผมท่านจะเก็บเอาไว้หมด ตั้งแต่รูปภาพ อัลบั้ม
เพลง หรือปฏิทิน ถือเป็นความทรงจำาแรกๆ เลยท่ีว่า
เวลาผมได้อยู่กับแม่ ผมมักถามว่าทำาไมแม่มีรูปท่าน
เยอะจัง แม่ก็จะบอกว่าแม่รักเทิดทูนท่านมาตั้งแต่
แม่ยังเด็กๆ ตั้งแต่เรียนวิทยาลัยครู คือเห็นท่าน
ทรงงานในข่าวพระราชสำานักทุกวันนะครับ แล้วแม่ก็
ได้ไปร่วมโครงการพระราชดำาริตอนท่ีแม่เป็นนักศึกษา
เหมือนกัน ได้เห็นความรักและได้เห็นท่านทรงงาน
โดยไม่มีข้อแม้ และเสด็จพระราชดำาเนินไปทุกพื้นที่
ทั้งพ่อและแม่ผมเลยรักท่าน และนำาหลักคำาสอน
หลายๆ อย่างมาใช้ในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการ
ประหยัด การพอเพียง ผมก็เลยได้ซึมทราบมา
โดยตลอด ผมมีแม้กระทั่งล็อคเก็ตรูปพระองค์ท่าน
ห้อยคอติดตัวผมไปในทุกๆ ที่เลยครับ”

ว่าที่ร้อยตรี วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง
อายุ 28 ปี นักวิชาการศึกษา ศูนย์ศาสตร์
พระราชาและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยี
การเกษตรและอาหาร 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ รุ่นที่ 6
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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Q: ทำาอย่างไรถึงได้มาร่วมกิจกรรม RDPB Camp

ครูเต้: ด้วยความที่ผมสนิทและได้มีโอกาสไปช่วย
งานอาจารย์ท่ีปรึกษาทำาโครงการการศึกษา
ทางไกลผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์และการอบรมครู ตชด.
วันหนึ่งในระหว่างที่ผมเรียนอยู่ปี 3 ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลย์สงคราม อาจารย์ได้นำากิจกรรมหนึ่ง
มาแนะนำาให้ลองเขียนโครงการส่งประกวด โดยการ
เอาความรู้จากงานที่ได้ไปช่วยอาจารย์มาลอง
สังเคราะห์แล้วเขียนเป็นโครงการส่งไป ซึ่งผมและ
กลุ่มเพื่อนรวมกัน 4 คน เขียนจนสำาเร็จ ภายใต้ชื่อ 
“โครงการสืบสานการศึกษาทางไกลเพ่ือน้อง”
ตอนนั้นพวกเราก็ไม่รู้หรอกว่าส่งโครงการไปร่วม
ภายใต้กิจกรรมอะไรยังไง แต่ผลปรากฏว่ากลุ่มผม
ได้รับคัดเลือก และก็เพ่ิงรู้ตอนน้ันละครับว่าเราจะได้
ไปเข้า RDPB Camp ตอนท่ีรู้ เราก็ดีใจแบบงงๆ นะครับ
เพราะดูโครงการของคนอื่น ส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่อง
การอนุรักษ์ การปลูกป่า มีแต่กลุ่มผมโดดมาเรื่อง
การศึกษาทางไกลอยู่แค่มหาวิทยาลัยเดียว

Q: รู้สึกอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรบ้าง
จากการร่วมค่าย

ครูเต้: สนุกมากครับ ได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์และการปลูกป่า ได้เรียนรู้หลักการ
ทรงงาน และการปฏิบัติงานจริงที่เราเคยเห็นแต่
ในหนังสือ หรือดูในทีวี แต่ไม่เคยเห็นของจริง เช่น
เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน ตอนแรกผมนึกว่า
คือการปลูกผักกินเอง การอดออม แต่พอไปดูแล้ว
มันไม่ใช่ครับ มันคือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท่ีเรามีอยู่
โดยดูตามหน้างาน เช่น พื้นที่ไหนควรมีมากกว่า
หรือพื้นที่ไหนควรลด แต่หัวใจสำาคัญคือ “ทุกพื้นที่
ต้องมีน้ำา” ไม่ว่าจะทำาอะไรก็ตามต้องหาน้ำาก่อนเสมอ
นี่คือสิ่งที่คิดไม่ถึง 

แต่สิ่งสำาคัญที่สุดที่ผมได้รับมาคือเร่ืองของ
หลักจิตอาสา คือ ต้องรู้จักเสียสละก่อนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม อันนี้คือได้เป็นหลักเลยจากการเข้าร่วม 
RDPB Camp เหมือนการไปค่ายน่ะครับ ต้อง
เสียสละหมด อาหารไม่พอ คนนู้นเป็นอะไร คนนี้
ขาดอะไร ต้องช่วยกันนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมได้รับ
มามากที่สุดเลยในความคิดของผมนะ

“ ผมเลยมองว่าท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดในชีวิตผม

เพราะว่าตอนนี้ผมก็นำาท่านมาอยู่กับผมตลอดเวลาด้วย 

ผมจะระลึกเวลาทำาความดี เวลาเราทำาอะไรหลายๆ อย่าง

เราก็จะระลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาครับ”
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Q: อะไรบ้างคือสิ่งที่เต้ประทับใจมากๆ จากการได้ร่วม RDPB Camp 

ครูเต้: ประทับใจโครงการพระราชดำาริหลายๆ โครงการ ในหลายๆ พื้นที่ โดยที่วิทยากรก็เป็นคนในพื้นที่
และเป็นคนดูแลโครงการด้วย กว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 จะทำาจนชาวบ้านส่วนใหญ่ในแต่ละโครงการ
ยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายๆ นะครับ ต้องเปลี่ยนความเข้าใจของชาวบ้านก่อนเพื่อให้บรรลุผล กว่าท่านจะทำา
ถึงทุกวันนี้กว่า 4,700 โครงการ ต้องเหนื่อยมากๆ และเก่งมากๆ ไม่อย่างนั้นต่างประเทศคงไม่ยอมรับ
เพราะต้องต่อสู้ทั้งกับความไม่เชื่อของชาวบ้าน และผู้มีอิทธิพลด้วย

ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งตอนท่านไปทำาโครงการที่ภาคเหนือ ถ้าจำาไม่ผิดคือท่านอยู่ในพื้นที่
พระองค์เดียว คนติดตามอยู่รอบนอก ท่านไปโดยไม่มีใครรู้จัก ไปอยู่กับชาวบ้าน น่าจะเร่ืองการปลูกกาแฟ
แทนการปลูกฝิ่น คือไปอยู่กับผู้ใหญ่บ้านโดยที่ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้ มาอยู่ระยะหนึ่งแบบให้มาเป็นพวกกัน
รู้จักกันก่อนแล้วเขาจึงจะค่อยๆ เปลี่ยน จนมาภายหลังพวกเขาถึงรู้ว่าท่านคือพระเจ้าอยู่หัวนะ แต่ละครั้ง
ที่ท่านลงพื้นที่ก็ทรงสวมรองเท้าหนัง ถือกล้อง ถือแผนที่ กว่าจะได้โครงการ กว่าจะได้การแก้ปัญหา
มาแต่ละอย่างไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เลยนะครับ

เด๋ียวน้ีเวลาผมไปพักผ่อนกับครอบครัว ผมไม่ได้ไปทะเลนะครับ แต่ไปเท่ียวชมโครงการพระราชดำาริต่างๆ
ซึ่งก็ประจวบเหมาะกันตรงที่ผมเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษา พอโตมาก็ซึมซับ แล้วก็ได้รู้อีกว่า
ยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่เคยไป ถึงแม้ว่าเราอาจไม่สามารถนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ทุกเรื่อง แต่เรา
ก็สามารถนำาเรื่องที่เราได้ศึกษามา ไปทำาจิตอาสาช่วยผู้อื่นได้ ซึ่งนั่นคือประโยชน์สูงสุดที่ผมได้รับมาจาก
ค่ายละครับ

Q: อะไรคือแรงบันดาลใจให้เต้เข้ามาทำาเรื่องจิตอาสา

ครูเต้: แรงบันดาลใจของผม แน่นอนว่าต้องเป็นพ่อหลวงรัชกาลท่ี 9 ได้ทรงสร้างไว้ และพ่อหลวงรัชกาล
ท่ี 10 ได้มาต่อยอดตรงน้ี ผมเห็นท่านยอมลำาบากในการลงพ้ืนท่ีชุมชน เพราะดูแล้วในแต่ละคร้ังไม่มีเลยครับ
พื้นที่ที่สบาย พื้นที่ลำาบากทั้งหมดเลย แต่ทำายังไงก็ได้ให้พื้นที่นั้นได้มีน้ำาใช้ ได้แก้ปัญหา ได้พัฒนาพื้นที่
นั้นได้ ผมเลยมองว่าท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดในชีวิตผม เพราะว่าตอนนี้ผมก็นำาท่านมาอยู่กับผม
ตลอดเวลาด้วย ผมก็จะระลึกเวลาทำาความดี เวลาเราทำาอะไรหลายๆ อย่าง เราก็จะระลึกถึงท่านอยู่ตลอด
เวลาครับ อย่างเช่นเวลาที่เรามาชุมชน มาแก้ปัญหาให้ชุมชน เราไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นเส้นทางไหน
หรืองานแบบใด เรามาปรับหน้างานเอา ความลำาบากเท่านั้นแหละครับที่จะหลอมคนให้ทนทาน

“ ความลำาบากเท่านั้นแหละครับที่จะหลอมคนให้ทนทาน”

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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Q: เรามีอะไรเป็นหลักยึดในการทำางานจิตอาสาและงานพัฒนาต่อไป

ครูเต้: คือพระราชดำารัสตอนหนึ่งของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่า “คุณครูใช่มั้ย ช่วยสอนเด็กๆ ด้วยนะ 
สอนให้เขาเป็นคนดี” ซึ่งคงไม่ใช่สำาหรับผมคนเดียวหรอกครับ ส่วนใหญ่คนที่เรียนครูมาต่างก็ยึดเรื่องนี้
ว่าสำาคัญท่ีสุดในการสอนเด็ก ไม่จำาเป็นว่าเขาจะต้องเป็นคนเก่งท่ีสุด แต่แค่ให้เขาเป็นคนดี ให้เขาใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างไม่ทำาให้คนอื่นเดือดร้อน

Q: ในฐานะครู เรามีความหวังหรือความใฝ่ฝันอย่างไรต่อเด็กๆ และเยาวชนของเรา

ครูเต้: คือตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับ สื่อไอทีอะไรต่างๆ ล้วนแต่เข้าถึงได้ง่าย ผมอยากให้การใช้ชีวิต
เมื่อก่อนกลับมา ผมได้มีโอกาสไปทำาศูนย์ฝึกเรียนรู้ ได้มีโอกาสไปหลายๆ โรงเรียน เห็นเลยว่า ความเจริญ
ครอบงำาก็เลยลืมรากเหง้าของตัวเองไป ผมใฝ่ฝันให้เด็กๆ ไม่ต้องมาจ่อหน้าไอแพด หน้าโทรศัพท์ อยากให้เขา
ไปเรียนรู้อะไรมากมาย ที่ทั้งหน่วยงานทั้งคุณครูมอบให้ อยากให้วิถีเหล่านั้นกลับมาเหมือนเดิมครับ
เพราะตอนน้ีเด็กหลายๆ คน ไม่มีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต ภูมิคุ้มกันตัวเองสำาคัญมาก ท้ังการเรียนและการใช้ชีวิต

“ พอทำางานเสร็จตอนขากลับ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

คือรถคันแรกซึ่งมีเพื่อนและพี่ที่สำานักงานนั่งไปด้วย

เกิดขัดข้องแหกโค้งและข้างหน้าเป็นเหว”

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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Q: คิดว่าอยากลงมือทำาสิ่งใดก่อนเพื่อปูทางไปสู่สิ่งที่หวังที่ใฝ่ฝันข้างต้น

ครูเต้: ผมต้ังใจว่าอยากลงพ้ืนท่ี อยากลงชุมชนในส่วนของโรงเรียนชายขอบซ่ึงก็มีโอกาสได้ไปบ้างแล้ว ก็ได้
รู้ละว่าโรงเรียนชายขอบเป็นยังไง ก็อยากนำาศูนย์เรียนรู้ อยากนำาความรู้ไปทำาให้ทุกโรงเรียนเลย คือมันจะเป็น
ฐานเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ชาวบ้าน ได้มาเรียนรู้และนำาไปสร้างอาชีพของตัวเองได้ อย่างศูนย์
เรียนรู้ของผมนี้ก็มีตู้อบแห้งพลังแสงอาทิตย์ มีเตาชีวมวล เรื่องไบโอแก๊ซ มันเป็นเรื่องที่เรียนรู้แล้ว
สามารถนำาไปปรับใช้ในชุมชนได้เลยน่ะครับ

Q: อะไรคือความสุขที่ได้รับจากการลงพื้นที่  

ครูเต้: ตอนแรกเราเห็นปัญหา เห็นหน้าของคนที่มีปัญหา หน้าเขาจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง คือมันเป็นความทุกข์
ที่แก้ไม่ตก ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่อาศัยยังไง พอเรามาถามแล้วบอกเขาว่าเรามีทางแก้
นะครับ ในปัญหาทุกปัญหามันมีทางแก้ จากนั้นเราก็เลยไปคุยกับทีมงาน ว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงดี
คือทุกเรื่องมันมีทางแก้หมด แต่อยู่ที่ความพร้อม อุปกรณ์ และจำานวนคนด้วย เราจึงลงไปช่วยเหลือเขา
พอเขาได้เห็นเรามาช่วยเหลือในปัญหาจริงๆ ของเขา ไม่ใช่แค่มาถามจบแล้วก็ไป ผมจะมีการติดตาม
อยู่ตลอดว่าทำาแล้วเป็นยังไง มีผลแบบไหน แล้วก็วนไปแบบนี้ ถ้ามีปัญหาอีกก็จะกลับไปคิดใหม่ว่าแล้ว
มีวิธีแก้อะไร คืออยากให้มันอยู่ยืนยาวครับ

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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Q: เหนื่อยบ้างมั้ย

ครูเต้: เหนื่อยนะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่งานง่ายๆ เราต้องดูทุกอย่างเลยในการคีย์งาน หรือแม้กระทั่งว่า
มีรุ่นน้องมาด้วย เราก็ต้องเป็นเหมือนพี่เลี้ยงเขา ต้องดูแลน้อง ดูแลความเป็นอยู่ ความปลอดภัย
แบบถ้าน้องมีใจที่จะทำา พี่ก็มีใจที่จะพาไป พอจบจากโครงการในปีถัดมา รุ่นน้องที่เป็นรุ่น 7 ก็เขียน
โครงการเร่ืองฝายชะลอความชุ่มช้ืนแล้วก็ส่งไปแล้วก็ได้เข้ารอบ พอหลังจากน้ันผมก็ช่วยน้องมาโดยตลอด 

ในการทำาฝายครั้งแรกของทีมจิตอาสาของคณะครุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยของผม ในช่วงที่ผมฝึกสอน 
ก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ตอนนั้นไปทั้งหมด 200 ชีวิต โดยสารรถคอกหมูกันไป เราไปทำาฝาย
ที่อำาเภอนครไทย พิษณุโลก ไปทำาโครงการเพื่อกักเก็บน้ำาและต้านน้ำาเพื่อไม่ให้ไหลบ่ามาที่ชุมชนเร็ว
พอทำางานเสร็จตอนขากลับ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน คือรถคันแรกซ่ึงมีเพ่ือนและพ่ีท่ีสำานักงานน่ังไปด้วย
เกิดขัดข้องแหกโค้งและข้างหน้าเป็นเหว แต่เดชะบุญที่รถไม่ได้ดิ่งลงเหว มันไปติดแบริเออร์ที่กั้น ทั้งหมด 
40 ชีวิตในรถปลอดภัยหมดทุกคน ผมก็เชื่อนะ เพราะในใจผมขอว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ช่วยลูกด้วย
ช่วยลูกด้วย ขอให้ปลอดภัยทุกคน ให้ท่านคุ้มครอง คนที่บาดเจ็บก็ถูกนำาส่งโรงพยาบาล และได้มี
การประสานติดตามจนปลอดภัยกันทั้งหมดครับ

“ อาจารย์ถามว่าเหนื่อยมั้ย เราก็เป็นคนตรงเนาะ ก็ตอบไปว่า

เหนื่อยมากเลยครับ เคยร้องไห้ด้วย อาจารย์ก็บอกว่าแค่นี้ยังจิ๊บๆ

พระองค์ท่านเคยยิ่งกว่านี้และลำาบากกว่านี้”

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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Q: เวลางานมีปัญหาหรือเหนื่อยท้อ 
เราดูแลจิตใจตัวเองอย่างไร

ครูเต้: ผมไม่รู้นะว่ามันดูเว่อร์ไปรึเปล่า แต่อาจารย์
ที่ผมรักและเคารพเคยคุยกับผม อาจารย์ถามว่า
เหนื่อยมั้ย เราก็เป็นคนตรงเนาะ ก็ตอบไปว่า
เหนื่อยมากเลยครับ เคยร้องไห้ด้วย อาจารย์ก็
บอกว่าแค่นี้ยังจิ๊บๆ พระองค์ท่านเคยยิ่งกว่านี้และ
ลำาบากกว่านี้ ตอนแรกผมก็ยัง 50/50 อยู่ ยังไม่
100% จนผมได้เห็นวิดีโอของท่านที่เขาเปิดให้ดู
ในโครงการ ผมก็แบบ โอ้โห สิ่งที่เราทำายังไม่ถึง
เสี้ยวของที่ท่านทำาเลย ผมเดินป่าก็จริงนะตอนไป
โรงเรียน ตชด. แต่พอไปถึงก็มีรถไถมารับ แต่ท่านน่ี
คือเดินป่า 100% เลย พอมาคิดทบทวนดู เรา
ก็หายเหนื่อยเลยครับ หลังจากนั้นผมก็ทำางาน
หนักกว่าเดิมมาโดยตลอด พอสร้างฝายเสร็จปุ๊บ 
ปตท.ให้งบมาอีก ขอบริจาคปูนมาอีก ไปทำาอีกครับ
ทำาทั้งหมด 5 ฝาย คือจากอำาเภอเนินมะปราง
ไปอำาเภอน้ำากุ่ม อำาเภอนครไทย ระยะทางประมาณ 
150 กิโล ไปจนรู้สึกว่าใกล้เลยครับ คือเราอยาก
ให้ชาวบ้านมีน้ำาใช้ อยากให้ป่าอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม
อยากให้มีความชุ่มชื้นในป่า ผมก็เลยไปโดยไม่ได้
มีการจ่ายค่าใช้จ่ายใดๆ

Q: เคยมีคำาพูดหรือท่าทางการแสดง
ออกของเด็กๆ ในพื้นที่ที่สร้างความ
ประทับใจให้เราไหม 

ครูเต้: มีให้เห็นทุกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนชายขอบ
เลยครับ แค่เรามาหาเขา เขาก็วิ ่งเข้ามากอด
แล้วครับ นึกไม่ถึงว่าไปซ้ำากัน 2-3 รอบ ได้เห็นถึง
ความเติบโตของเขานะครับ คือรอบแรกอยู่อนุบาล
รอบสองอยู่ประถมต้น เขารู้ว่าเรามา เรามีอะไรมา
สอนเขา เช่น เวลาผมไปผมก็จะสอนเขาทำาน้ำายา
ล้างจาน น้ำายาซักผ้า ทำาเสร็จปุ๊บให้เด็กเอากลับบ้าน
คือจะมีกิจกรรมแทรกระหว่างการทำาฝายน่ะครับ
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และนำากลับไปทำา
ใช้เองได้ คุณครูที่นู่นเขาก็รอครับ รอกิจกรรมจาก
ทางเรา จากทางพี่ๆ จากทางอาจารย์ ทุกครั้ง
ที่เราไป เด็กๆ ก็จะตั้งหน้าตั้งตารอเรา 

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”

39



บันทึกต้นกล้ารุ่น 4 & 7

ตามส่อง “ความสุขเท่าฟ้า”

ของ 2 พี่น้องแห่ง

สวนบุญตรี-ไร่ทักสม ณ เมืองคอน

“ ที่มีความสุขก็เพราะว่าเราร่วมกันคิด

ร่วมกันสร้างสรรค์สวนนี้ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มต้น

ทั้งชื่อสวน การจัดการสวน ผลผลิต และ

กรรมวิธีต่างๆ เราร่วมกันคิดภายในครอบครัว 

สิ่งเหล่านี้มันคือความสุขเล็กๆ ที่มหาศาล

ของสวนบุญตรี-ไร่ทักสมครับ ”

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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ว่าที่ร้อยตรี มานะวุฒิ ทองส่งโสม (นุก)
อายุ 28 ปี ข้าราชการครู

สิบเอก ชัชวาล ทองส่งโสม (เนตร)
อายุ 23 ปี นักศึกษา

สวนบุญตรี-ไร่ทักสม ตำาบลท่าขนาน อำาเภอเชียรใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ รุ่นที่ 4 และ 7 (ตามลำาดับ)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เคยมีคำากล่าวว่า “ความสุข” ยิ่งสร้างยิ่งให้ 
ยิ่งได้รับกลับมาเท่าทวีคูณ ไม่เพียงแค่นั้น ยังมี
คำากล่าวเสริมว่า “ความสุข” เป็นสิ่งที่ “ติดต่อ”
หรือส่งต่อถึงกันได้แสนง่ายดายอีกด้วย ที่สำาคัญ
ความสุขเกิดหรือสร้างได้โดยแทบไม่ต้องใช้เงิน
เรียกว่า “Happiness is Free of Charge” สุขได้ฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่แน่ละ ต้องอาศัยแรงความคิด
แรงกาย และแรงบวกๆ ของหัวใจในสัดส่วนที่
เหมาะเจาะลงตัวนิดหน่อยในการรังสรรค์ข้ึน ยิ่งถ้า
ความสุขนั้นเริ่มจากที่บ้าน ก็ยิ่งรับประกันได้เลยว่า
พลังงานของมันจะขจรขจายออกไปด้วยพลังฟิวชั่น
ที่ไม่มีอะไรจะหยุดยั้งได้ 

ฟังดูเว่อร์วังเหรอ? เราว่าไม่นะ เพราะเรามีพยาน
และหลักฐานชี้ชัดจากปากคำาและประสบการณ์จริง
ของสองหนุ่มพี่น้องจาก “ครอบครัวทองส่งโสม”

ท่ีแค่เห็นรอยย้ิมกว้างสดใสของท้ังคู่ เราก็รับรู้ได้ถึง
การมีอยู่ของพลังงานวิเศษน้ันแบบเต็มๆ ไปฟังท้ังคู่
แบ่งปันเทคนิคการสร้าง “แหล่งพลังงานความสุข” 
ของพวกเขากัน

Q: เริ่มด้วยการแนะนำาตัวกันสักหน่อย

นุก: ผมช่ือนุก นายมานะวุฒิ ทองส่งโสม จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
ตอนน้ีเป็นข้าราชการครูครับ

เนตร: ผมช่ือเนตร นายชัชวาล ทองส่งโสม เป็นน้อง
คนสุดท้องของครอบครัว กำาลังศึกษาอยู่ระดับ
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรียน
มาเอกเดียวกับพี่นุกเลยครับ (ยิ้ม)

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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Q: เรียนครูทั้งคู่เลย เนตรมีพี่นุกเป็น
แรงบันดาลใจหรือเปล่า 

เนตร: ใช่ครับ และมีอีกหลากหลายแรงบันดาลใจ
ด้วยครับ อย่างแรกท่ีสำาคัญท่ีสุดคือพ้ืนฐานของผม
ท่ีเป็นลูกชาวนาชาวสวน ก็ได้ซึมซับรับรู้ถึงโครงการ
ในพระราชดำาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาตลอด
และด้วยพ้ืนฐานของครอบครัวท่ีไม่ว่าจะเป็นการงาน
อาชีพหรือทำากิจกรรมอะไร พ่อแม่จะนำาให้ลูกๆ 
ทั้งสามคนมาร่วมทำาด้วยกันเสมอ เป็นการสร้าง
ความรักความสัมพันธ์ หล่อหลอมซึ่งกันและกัน
ให้เกิดความสามัคคี เร่ิมต้นจากครอบครัวสู่โรงเรียน
โรงเรียนก็มีคุณครูคอยหล่อหลอม คอยอบรม
ขัดเกลาให้มีวิชาการและปลูกฝังคุณธรรมเรื่อยมา
พอเรียนปริญญาตรีก็มีโครงการดีๆ โดยเฉพาะ
โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ
เป็นโอกาสให้ผมได้เรียนรู้หลักการทรงงาน ก็เกิด
ความปีติยินดีที่ได้สานต่องานของพระองค์ท่าน
เป็นแรงบันดาลใจที่ทำาให้ผมได้มาทำางานเพื่อ
ชุมชนแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ น้อยๆ น่ะครับ

Q: แล้วเป็นยังไงมายังไง ทั้งคู่ถึงได้
เข้าร่วมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสาน
พระราชดำาริ 

นุก: ผมมีโอกาสได้รับคัดเลือกไปร่วมโครงการ
ต้ังแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและได้รับความรู้
ความประทับใจมากมายจาก RDPB Camp เม่ือกลับ
มาบ้าน นอกจากเอาความรู้ใหม่ๆ กับไอเดียที่ได้มา
เล่าให้พ่อกับแม่ฟังด้วยความต่ืนเต้นแล้วก็ยัง
เล่าให้นุกฟังด้วย แชร์ประสบการณ์ให้เขาฟัง เขาก็
ซึมซับมาตลอด พอถึงช่วงที่เขาเรียนมหาวิทยาลัย
ผมก็คอยตามให้คำาแนะนำาปรึกษาครับ

เนตร: พ่ีนุกก็มาเล่าให้ฟังครับว่าการจะไปค่าย เราต้อง
มีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องมีการเตรียมตัว
เพ่ือส่งโครงการเข้าประกวดเพ่ือรับการพิจารณา
ก่อน เยาวชนจึงจะได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายน้ี ผมก็มี
การเตรียมการกับพ่ีนุก ซ่ึงคอยเป็นท่ีปรึกษาและก็หา
ทีมงานมาร่วมกันร่างโครงการท่ีตอบโจทย์ทาง กปร.
จนเขียนโครงการสำาเร็จส่งไป แล้วผมก็ได้รับเลือกครับ

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”

42



Q: ตอนไปค่ายเยาวชน RDPB แต่ละคนได้องค์ความรู้อะไรมาบ้าง 

นุก: จากที่ผมได้ไปค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ รุ่นที่ 4 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
จังหวัดนราธิวาส ก็ได้ไปเห็นแนวคิดต่างๆ ส่วนอันที่ประทับใจและนำามาใช้มาต่อยอด คือเรื่องเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการพ้ืนท่ี เป็นการจัดสรรพ้ืนท่ีว่าควรจะแบ่งน้ำาเท่าไหร่ ดินเท่าไหร่ เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท
สภาพที่เรามีอยู่จริง 

แต่ต้องเล่าย้อนด้วยว่าท่ีจริงผมสนใจและเรียนรู้เร่ืองน้ีต้ังแต่สมัยเรียน ม.4 ท่ีโรงเรียนเชียรใหญ่ ผมได้ไป
เข้าค่ายของอาจารย์ยักษ์ (วิวัฒน์ ศัลยกำาธร) ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เรียกว่าผมได้แนวคิด
จากอาจารย์ยักษ์มาเป็นเบื้องต้น พอปี 2557 ผมจึงได้ร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ
ซึ่งเป็นโอกาสสำาคัญให้ผมได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ภายในสวนมาตั้งแต่นั้นครับ

เนตร: ส่วนของผมก็ค่ายรุ่นที่ 7 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ไป
เรียนรู้กระบวนการการจัดการพื้นที่สวนหลายอย่าง รู้สึกประทับใจในรูปแบบกิจกรรมที่พี่ๆ เขาทำาให้เรา
ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการอธิบาย ตั้งประเด็น ทำาลำาดับขั้นตอนชัดเจน เช่นว่ามีการตั้งคำาถาม
เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ และมีพ่ีๆ วิทยากรคอยให้ไกด์ไลน์ช้ีแนะแนวทางเพ่ือให้เราได้ความรู้ท่ีชัดเจนข้ึนด้วย 
แต่ท่ีประทับใจท่ีสุดและเล็งเห็นว่าสามารถนำามาประยุกต์ใช้และต่อยอดได้เลยทันที ก็คือการประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคคลภายนอก นั่นคือ เทคนิคการเก็บภาพและการถ่ายวิดีโอครับ

“ สวนบุญตรี-ไร่ทักสมจะก่อให้เกิด

ความมั่นคงในด้านอาหาร

เพราะเราปลูกทุกอย่างที่เรากิน 

และเรากินทุกอย่างที่เราปลูก 

เหลือจากกิน เราก็แบ่งปัน-ขาย

และสิ่งเหล่านี้

ล้วนเป็นสิ่งที่ปลอดภัย ”

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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“ เมื่อเราได้นำาสิ่งที่เราปลูกเอง ผลิตเอง

ทุกกระบวนการในการผลิต

เราใส่ใจ ตั้งใจสร้างสรรค์

ให้มีคุณภาพดีที่สุดไปจำาหน่าย

เราก็จำาหน่ายสินค้าเหล่านั้นด้วยความสุข

ความพอใจ เงินที่ได้มาก็คือเงินที่บริสุทธิ์

จึงทำาให้เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ครับผม ”

“นุก”

“เนตร”

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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Q: แล้วเราปรึกษากับครอบครัวยังไง
ว่าจะทำาแบบนี้

นุก: หลังจากที่กลับมาทีแรกก็ไม่กล้าที่จะบอก
ให้พ่อเปลี่ยน แต่ก็เอาภาพให้ดูว่าไปเรียนรู้อะไร
มาบ้าง อันนี้มีจุดเด่นยังไง ก็พยายามกระตุ้นในสิ่ง
ที่คิดว่ามันดีและเราสามารถปรับเปลี่ยนของเรา
ให้เป็นแบบของเขาได้มาเปิดให้ดู โม้ให้ฟัง แล้วก็
ชวนให้เปลี่ยนเถอะ เปลี่ยนจากผืนดินที่เป็นนาข้าว
ปกติให้เป็นไร่นาสวนผสมแบบนี้ดีกว่า โน้มน้าวอยู่
พอสมควร เพราะว่าเดิมเนี่ย เรามีเฉพาะนาข้าว
อย่างเดียวก็พอมีเวลาว่างอยู่ แต่พอมาเปลี่ยนเป็น
สวนบุญตรี-ไร่ทักสมแบบนี้ เวลาว่างตรงนั้นก็มา
อยู่ในสวนเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนจากการนั่งนอน
อย่างเดียวเป็นทำากิจกรรมอยู่ในสวนแทน

เนตร: ตอนพ่อได้ยินจากพี่นุก ก็ยังลังเลไม่ตอบ
รับชัดเจน แต่ว่าพ่อก็รับฟัง ว่ามีข้อดีข้อเสียยังไง
แล้วก็มาคิดดู พ่อก็ไปดูตามแปลง ดูลักษณะ
การขุดว่า ถ้าขุดแล้วเราจะกักเก็บน้ำายังไงให้ไม่แล้ง
ให้มีน้ำาใช้ ให้มีประโยชน์ในการปลูกพืช ก็ดูให้ชัดเจน
เพ่ือป้องกันเร่ืองเวลาฤดูน้ำาหลากไม่ให้น้ำาไหลเข้าสวน 
ป้องกันปลาออกจากบ่อด้วย ก็ศึกษาอยู่โดยใช้เวลา
รวมๆ 2 เดือน สุดท้ายเราก็สามารถปรับการใช้
พื้นที่ได้ลงตัว โดยรอบนอกจะปลูกเป็นไม้ยืนต้น
ตรงบ่อจะปลูกจำาพวกพืชเศรษฐกิจ เช่น พริก
มะเขือ ในน้ำาก็จะปลูกพืชน้ำา เช่น บัว เพื่อเอา
ไว้บูชาพระ หรือจำาหน่าย ปลูกพืชผลไม้เอาไว้
บริโภค ส่วนใหญ่ที่เราปลูกเราจะนำามาบริโภคเพื่อ
ดำารงชีวิตก่อนแล้วจากนั้นก็แบ่งให้ ผู้อื่นด้วย
ถ้ามีเหลือก็จำาหน่าย มีการจัดพื้นที่ไว้เลี้ยงสัตว์
ทำาปศุสัตว์ แล้วก็พ้ืนท่ีอยู่อาศัยพ้ืนท่ีแหล่งน้ำาคิดเป็น
20% ครับ

Q: พอทั้งสองคนกลับมาที่บ้าน เรามีแนวคิดอะไร
ที่จะมาทำาให้พื้นที่ที่เรามีอยู่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

นุก: หลังจากกลับมาจาก RDPB Camp ก็ได้นำาหลักคิด
มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของเรา เกี่ยวกับการจัดสรร
พื้นที่ แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นดิน
พื้นน้ำา หรือที่อยู่อาศัย จากวันนั้นที่วาดในกระดาษ
ตอนอยู่ในค่าย มาวันนี้เราสามารถทำาให้มันเป็น
รูปธรรมจับต้องได้ และเป็นที่รู้จักของผู้คน แค่นี้
ก็ถือว่าประทับใจแล้วครับ

เนตร: ที่จริง คิดตั้งแต่ในค่ายแล้วว่าจะเอา
องค์ความรู้จากกิจกรรมค่ายที่พ่ีเขาได้ถ่ายทอด
มาให้เรา เป็นการกระตุ้นให้เราได้เกิดการเรียนรู้
เช่นการถ่ายภาพตัดต่อวิดีโอ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับบุคคลภายนอก เราก็เห็นว่าสวนของเรา
เน่ียเป็นรูปร่างแล้ว แต่จะทำายังไงให้บุคคลภายนอก
ได้รับรู้กิจกรรมภายในสวน เช่น ในสวนนี้เขาทำา
อะไรกัน ทำากันอย่างไร และผลผลิตหรือผล
จากกิจกรรมท่ีได้จากภายในสวนจะนำาไปให้ผู้บริโภค
ที่ไหน ผมก็ได้นำาองค์ความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ 
ค่อยๆ เรียนรู้และปรับให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึนครับ
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Q: แล้วเนตรกลับมาช่วยเติมเต็มในส่วนไหนบ้าง

เนตร: เริ่มแรกก็ดูแลเกี่ยวกับการตัดแต่งต้นไม้
จัดต้นไม้ให้เป็นล็อคเป็นโซน ให้ดูเป็นระบบมากย่ิงข้ึน
เพราะที่ไปดูที่ศูนย์การเรียนรู้มันก็จะเป็นรูปแบบ
ที่น่าเยี่ยมชมและเป้าหมายหลักคืออยากให้สวน
บุญตรี-ไร่ทักสมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ก็เลย
นำาองค์ความรู้ในการจัดรูปแบบสวนมาปรับให้มันดู
น่าเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้นครับ แล้วก็ได้เพิ่มเรื่องของ
ปศุสัตว์ด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็ด ไก่ กบ
ต่างๆ ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น

Q: ตอนนี้มีสัตว์อะไรบ้าง

เนตร: ตอนนี้มีเป็ด ไก่บ้าน นกกระทา กบ ปลาดุก 
ประมาณนี้ครับ

นุก: นกกระทาของเราเนี่ย จะเริ่มตั้งแต่การฟักไข่
อนุบาล ผสมพันธุ์เองทั้งหมด แล้วก็เก็บไข่ที่เหลือ
จากการบริโภคไปจำาหน่ายที่ตลาดทุกวันเป็นรายได้
ให้กับครอบครัว

Q: เรื่องการฟักไข่นี่เราเรียนรู้มาจากที่ไหน

นุก: ตู้ฟักไข่ตัวนี้นะครับ พ่อจะดูมาจาก YouTube 
ครับ เขาจะดูก่อนนอน หรือเวลาว่างจากการทำา
กิจกรรมต่างๆ แล้วก็จะมาบอกให้ซ้ืออุปกรณ์อันน้ัน
ให้หน่อย ส่ังอันน้ีให้หน่อย แล้วพ่อก็เอามาประยุกต์
ทำาตู้ฟักเองแล้วก็เรียนรู้ไปเร่ือยๆ จนกระท่ังสามารถ
ฟักได้ทั้งไข่ไก่บ้าน ไข่เป็ด ไข่นกกระทา ตอนนี้
พ่อแทบจะเป็นผู้ฟักไข่เองหมดเลยครับ

Q: ที่สวนบุญตรี-ไร่ทักสม เราวางแผนในการ
จัดพื้นที่ยังไง

เนตร: พื้นที่รอบนอกจะปลูกเป็นพวกพืชยืนต้น
ไม้ใช้สอย ส่วนรอบในนี่ก็จะลดหลั่นมาอีก เป็นพืช
พวกต้นมะพร้าวครับ เพราะต้นมะพร้าวเนี่ยปลูก
ครั้งเดียวก็อยู่ได้อีกยาว ระหว่างต้นมะพร้าวก็จะ
ปลูกพืชกินยอด เสริมด้วยหมาก เพราะหมากมัน
ก็ทะยานขึ้นด้านบนไม่ได้แผ่กิ่งก้านสาขามาก แล้วก็
ปลูกพืชพวกส้มโอ กล้วย มะม่วงไว้กั้นบ่อ ส่วน
ตรงพ้ืนแสงบ่อปกติก็จะเป็นพวกพืชเศรษฐกิจของ
ท้องถิ่นครับ มีพริก โหระพา ผักบุ้งจีน มะเขือ อ้อย
น้อยหน่า ต่างๆ

นุก: ผลผลิตท่ีได้ก็นำามาประกอบอาหารในแต่ละม้ือ
ของครอบครัวครับ แบ่งเพ่ือนบ้านบ้าง เหลือจากน้ัน
แม่ถึงจะนำาไปขายในตลาดนัดตอนเย็นหรือตอนเช้า
ของวันรุ่งขึ้นครับ นี่ก็เป็นกิจกรรมหลักของพวกเรา 

เนตร: คือมันจะค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป แต่จะเน้น
ในส่วนพืชยืนต้นซะก่อน แล้วก็จะมาปลูกกล้วยเพื่อ
ให้ต้นไม้นั้นเกิดการเจริญเติบโตแข่งกัน และมีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปีแรกปลูกพวกไม้ยืนต้น
และพืชที่ใช้ได้ในระยะยาวเช่นมะพร้าวก่อน อย่างที่
พี่นุกอธิบาย แล้วก็สลับไปกับกล้วย หลังจากนั้น
ก็ปลูกเป็นไม้ใช้สอยหลากหลายชนิดมาก เช่น 
ไม้กระถินณรงค์ มะฮอกกานี กระถิน เทพา ถุงฟ้า
ไผ่ ไผ่กินหน่อ ไผ่ใช้ไม้ พืชกินยอดชนิดต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นชะอม ยอดมะกอก ยอดมันปู เป็นผักสวนครัว
ต่างๆ เป็นการปลูกผสมผสานกัน โดยหลักสำาคัญ
ในการปลูกก็คือปลูกพืชที่เรากินครับ

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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Q: ในสวนของเรา เราเห็นความ
เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้าง

นุก: ผมให้น้องตอบแทนได้เลยครับ

เนตร: (ยิ้ม) ที่ชัดเจนที่สุดคือครอบครัว
มีความสุขในการทำาสวนมากข้ึนโดยไม่ต้อง
เสียรายจ่ายท่ีอ่ืน เรามีทรัพยากรของเราเอง
และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
คนภายนอก เป็นแรงบันดาลใจให้คนท่ีต้ังใจ
จะศึกษาผ่านสื่อโลกออนไลน์ได้รู้ จากการ
ที่เขามาคอมเมนต์ ก็เห็นเลยว่าเราเป็น
แรงบันดาลใจให้เขาได้เป็นอย่างดีครับ

Q: มีความสุขแค่ไหนกับสวนบุญตรี-
ไร่ทักสม

นุก: โห... มีความสุขมากเท่าฟ้าเลยครับ
ไม่รู้จะบอกยังไง

เนตร: คือท่ีมีความสุขก็เพราะว่าเราร่วมกัน
คิด ร่วมกันสร้างสรรค์สวนนี้ขึ้นมาตั้งแต่
เริ่มต้น ทั้งชื่อสวน การจัดการสวน ผลผลิต
และกรรมวิธีต่างๆ เราร่วมกันคิดภายใน
ครอบครัว สิ่งเหล่านี้มันคือความสุขเล็กๆ 
ที่มหาศาลของสวนบุญตรี-ไร่ทักสมครับ 

ส่วนที่ตั้งชื่อว่า “สวนบุญตรี-ไร่ทักสม”
ก็มาจากเดิมทีแม่ชื่อบุญศรี ทองส่งโสม
พ่อชื่อไมตรี ทองส่งโสม ก็เลยคิดชื่อโดย
เอา “บุญ” มาจากแม่ เอา “ตรี” มาจากพ่อ 
มาผสมกันเพ่ือสื่อว่าสวนนี้เกิดจากพ่อ
และแม่หล่อหลอมสร้างข้ึนมา ส่วนไร่ทักสม
หมายถึงสวนหรือไร่ท่ีปลูกและพิทักษ์ (ทัก)
รักษาแบบผสม (สม) ผสานครับ

“ เราอยากเผยแพร่เรื่องนี้

ให้กับทุกคนทุกกลุ่มอายุ

เพื่อให้เป็นฐานชีวิตที่มั่นคง

แก่เขาเหล่านั้นครับ ”

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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Q: คิดว่าสวนบุญตรี-ไร่ทักสมจะก่อให้เกิด
ความยั่งยืนกับเราและครอบครัวเรายังไงบ้าง

นุก: สวนบุญตรี-ไร่ทักสมจะก่อให้เกิดความมั่นคง
ในด้านอาหารเพราะเราปลูกทุกอย่างท่ีเรากิน  และเรา
กินทุกอย่างที่เราปลูก เหลือจากกินเราก็แบ่งปัน
-ขาย และสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ปลอดภัย เพราะ
เราปลูก เราหวังที่จะกินเอง เพราะฉะนั้นเราต้อง
ดูแลสุขภาพของเรา ส่ิงต่างๆ ท่ีเราปลูกจึงปลอดภัย
แน่นอนคนที่จะเอาไปกินต่อก็ปลอดภัยไปด้วย 

เนตร: เมื่อเราได้นำาสิ่งที่เราปลูกเอง ผลิตเอง ทุก
กระบวนการในการผลิตเราใส่ใจ ตั้งใจสร้างสรรค์
ให้มีคุณภาพดีที่สุดไปจำาหน่าย เราก็จำาหน่ายสินค้า
เหล่านั้นด้วยความสุขความพอใจ เงินที่ได้มาก็คือ
เงนิทีบ่รสิทุธ์ิ จึงทำาใหเ้กิดความสขุทีย่ิง่ใหญ่ครบัผม

นุก: ครับ แล้วทั้งหมดนี้ก็คือการสร้างความมั่นคง
ให้กับครอบครัวของเรา และสวนบุญตรี-ไร่ทักสม
แห่งนี้ครับ

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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Q: อะไรคือความภาคภูมิใจและความมุ่งหวัง
จากการได้ร่วมสร้างสวนบุญตรี-ไร่ทักสม
กับครอบครัว 

เนตร: ภูมิใจทุกอย่างตั้งแต่การได้ร่วมด้วยช่วยกัน
ในทุกกิจกรรมของครอบครัวเรา เม่ือมีการประกาศ
ให้คนภายนอกรู้เราก็มีความสุขร่วมกัน และท่ีประทับใจ
อย่างย่ิง คือเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมาสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาที่ปากพนัง ผมก็ได้
มีโอกาสนำาข้าวแบรนด์นิสิตปลูกข้าวจากสวนบุญตรี-
ไร่ทักสม ไปถวาย 2 กระเช้าด้วยกันครับ กระเช้าแรก

ให้พ่อถวายเป็นข้าวขาว อีกกระเช้าหนึ่งให้แม่ถวาย
เป็นข้าวกล้อง ผมยืนอยู่ตรงกลางก็ได้สื่อสารกับ
พระองค์ท่าน ก็มีความปีติยินดีปลาบปลื้มใจมาก 
เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำางานให้เต็มความ
สามารถครับ

นุก: ความหวังคืออยากให้ท่ีสวนเป็นศูนย์การเรียนรู้
เต็มรูปแบบ เพ่ือให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีสนใจ
เข้ามาเรียนรู้การดำาเนินชีวิตภายใต้แนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่และหลักเศรษฐกิจพอเพียง อยากเผยแพร่
เรื่องนี้ให้กับทุกคนทุกกลุ่มอายุเพ่ือให้เป็นฐานชีวิต
ที่มั่นคงแก่เขาเหล่านั้นครับ 

“ ความหวังคืออยากให้ที่สวนเป็นศูนย์การเรียนรู้

เต็มรูปแบบ เพื่อให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สนใจ

เข้ามาเรียนรู้การดำาเนินชีวิตภายใต้แนวคิด

เกษตรทฤษฎีใหม่และหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับ”

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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บันทึกต้นกล้ารุ่น 8

หนุ่มน้อยหัวใจแกร่ง ไฟแรงพันธุ์ร็อค

ผู้สร้าง “ศรีทาออร์แกนิกฟาร์ม”

“ ถ้าเหนื่อยถ้าท้อ

ให้มองที่พ่อหลวง

แล้วสู้ต่อไปครับ ”

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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เจนณรงค์ ศรีทา อายุ 22 ปี

นักศึกษาและเกษตรกร เจ้าของโครงการ

ศรีทาออร์แกนิกฟาร์ม บ้านนาแขม

ตำาบลนาแขม อำาเภอเมือง จังหวัดเลย 

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำาริ รุ่นที่ 8
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จังหวัดสกลนคร
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เจนณรงค์ ศรีทา ลูกชายคนเล็กของครอบครัว
เกษตรกรแห่งบ้านนาแขม ตำาบลนาแขม อำาเภอเมือง
จังหวัดเลย คนนี้ เป็นเด็กหนุ่มไฟแรงใจแกร่ง
สมชื่อเล่น “ร็อค” ที่แปลว่า หินผา ผิดจากอายุ
ที่ยังอ่อนเยาว์เพียง 22 ปี และหน้าที่หลักที่ยังเป็น
นักศึกษาปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เขาไม่เพียงกล้าคิด กล้าทำา กล้าฝ่าฟันสร้างสิ่งใหม่
ด้วยพลังงานในหัวใจที่แรงจัดและเต็มเปี่ยมแบบ
คนรุ่นใหม่เท่านั้น หากเขายังมีความคิดอ่านเป็น
ผู้ใหญ่ที่คิด-สร้าง-ทำาตามแผนอย่างอดทนและมี
กลยุทธ์สมกับท่ีเลือกเบนเข็มมาเรียนด้านการตลาด
ตามคำาแนะนำาของแม่ผู้มีวิสัยทัศน์มองเห็นภาพ
กว้างทางไกลแทนการเลือกเรียนเอกกฎหมาย
ตามความตั้งใจเดิม

เราจะใช้โอกาสน้ีมาทำาความรู้จักกับ “ร็อค” ในฐานะ
นักการตลาดเกษตรกรรมรุ่นใหม่ เจ้าของโครงการ 

“ศรีทาออร์แกนิกฟาร์ม” ที่เขามุ่งสร้างสรรค์พัฒนา
ร่วมกับครอบครัวเ พ่ือให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ผสมผสานสืบสานพระราชดำาริ
สู่ความยั่งยืนสำาหรับชุมชนที่เขารักกัน 

Q: การไป RDPB Camp รุ่นที่ 8
ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจอะไรบ้าง

ร็อค: จากการที่ผมได้เข้าไปศึกษาที่ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนครนะครับ อันดับแรก
เลยคือความภาคภูมิใจที่เราได้รู ้จักเพื่อนๆ จาก
หลากหลายสถาบันที่ เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และก็รวมไปถึงความรู้จากภูพานที่
ทางหน่วยงานของ กปร. ได้จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การเพาะเห็ด ทำานา เกษตรอินทรีย์ เลี้ยงกบ
และอื่นๆ อีกมากมายที่กลายเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับนักศึกษาที่เข้าไปเรียนรู้ ได้มาต่อยอดพัฒนา
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนของตัวเองครับ

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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Q: ได้เรียนรู้อะไรบ้าง ตลอดช่วงเวลา 6-7 
วันที่อยู่ที่ค่าย

ร็อค: ได้เรียนรู้ว่าเกษตรพ้ืนฐานทำาอะไรบ้าง จากน้ัน
ก็ได้ศึกษาเรียนรู้ว่าการจะทำาเกษตรผสมผสานหรือ
จะพัฒนาชุมชนได้ ต้องทำาอะไรบ้าง ได้ศึกษาเรียนรู้
เกี่ยวกับการเพาะเห็ด การทำานาโยน การศึกษาดิน 
ดูว่าควรต้องปรับปรุงบำารุงดินยังไง เรียนรู้ว่าเรา
จะสื่อสารความรู้สู่ชุมชนยังไง ให้เขาเข้าใจได้ง่าย 
เพราะว่าถ้าพูดถึงการเกษตรส่วนใหญ่มักจะเป็น
เชิงวิชาการทำาให้ชุมชนไม่อยากฟังเพราะเบื่อ
นอกจากน้ัน ก็ยังได้ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง คุณจะทำายังไงถ้าคุณมีป่าชุมชน
อยู่แล้ว แทนที่คุณจะปล่อยไป คุณเอาไม้ที่มีมูลค่า
ไปปลูกเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนดีมั้ย
และจะต้องทำายังไงน่ะครับ

Q: หลังจากที่ไปค่ายมาเราได้นำาแนวคิด 
องค์ความรู้ หรือว่าทฤษฎีต่างๆ ตามแนว
พระราชดำาริ มาปรับใช้ยังไงบ้าง

ร็อค: ศาสตร์ของพระราชา ประการแรกที่เรานำามา
ใช้คือการพออยู่ พอกิน พอใช้ ซึ่งตั้งแต่แรก
เราเริ่มด้วยการทำาสิ่งที่เราอยากก่อน เราอยากกิน
ก็ปลูกในสิ่งที่เราจะกิน เราอยากใช้ เราก็ทำาในสิ่ง
ที่เราจะใช้ ซึ่งตรงนี้เราก็ได้ต่อยอดมาจากศาสตร์
ของพ่อเช่นเดียวกัน อันดับแรกเราได้ทำาในเรื่อง
ของผัก เราปลูกผักท่ีเราอยากกิน เม่ือเหลือเราก็ขาย 
ในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ก็เช่นกันครับ ทำาให้ลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้มากเลยครับ

Q: ตอนที่ไปได้ความรู้มา เรารู้สึกว่า
อยากกลับมาทำาเลยไหม

ร็อค: ตอนนั้นอยากกลับมาทำา 100% เลยครับ
อยากทำาทันทีเลย หนึ่งแรงผลักดันคือ สิ่งที่เรา
ไปเจอมาน้ัน เราเห็นว่ามันง่ายมากครับ พอได้ศึกษา
ได้เห็นตัวอย่างจริงก็คิดทันทีเลยว่า กลับไปฉันจะ
ต้องทำา เพราะมันทำาไม่ยาก แถมช่วยเร่ืองค่าใช้จ่าย
ของครอบครัวด้วย อันนี้คือความคิดแรกเลยครับ
หลังจากนั้นพอกลับมาผมก็คิดวางแผนว่าเราจะ
ทำาอะไรดี ก็เลยได้ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอยาก
ทำาศูนย์เรียนรู้ เรามาทำากันไหม ท่านก็คิดกันสักพัก
แล้วตอบว่า โอเคทำาก็ทำา เพราะยังไงมันก็ช่วย
ลดค่าใช้จ่าย และทำาให้เรามีกินมีใช้ ไม่ได้สิ้นเปลือง
งบประมาณด้วยครับ

“ การได้ไปเห็นพื้นที่

ของเกษตรกรตัวอย่าง

จากการเข้าค่ายในโครงการฯ 

เป็นตัวผลักดันสำาคัญเลยครับ

ว่าเราต้องมาทำาที่พื้นที่ของเรา ”

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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Q: ตัวอย่างสำาคัญหรือรูปธรรมอะไร
ที่เป็นแรงผลักให้เราอยากมาทดลองทำา

ร็อค: การได้ไปเห็นพ้ืนท่ีของเกษตรกรตัวอย่างจาก
การเข้าค่ายในโครงการฯ เป็นตัวผลักดันสำาคัญ
เลยครับว่าเราต้องทำานะ เพราะว่าผมได้ไปดูงานของ
เกษตรกรตัวอย่างคือคุณแม่ท่านหนึ่ง และเรียนรู้
ว่าก่อนท่ีแม่จะสำาเร็จมาขนาดน้ี แม่ก็มีหน้ีเหมือนกัน
แม่ก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกัน แต่แม่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะแม่มองว่าถ้าเราต้ังใจจะทำาอะไรแล้วเราจะทำาได้
ทุกอย่างอย่างแน่นอน นี่ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้ผม
อยากทำานะครับ พอเล่าเสร็จแล้ว แม่ก็พาไปดูครับ
ว่าแม่ทำาอะไรบ้าง แม่มีสระน้ำานะ แล้วแม่ก็เล้ียงปลา
เลี้ยงกบด้วย ซึ่งรายได้ต่อวันที่แม่ขายต้นพันธุ์กบ
น่ะตัวละบาท 10,000 ตัวก็หมื่นบาทแล้วนะ
ถ้าเหลือแม่ก็แจก นี่คือสิ่งที่ทำาให้ผมมีไฟอยาก
กลับมาทำาให้ครอบครัวและชุมชนของผมครับ

Q: หลังจากกลับมาแบบมีไฟ มีแรงบันดาลใจ
ว่าต้องทำาอะไรสักอย่างในพื้นที่ตัวเอง
ร็อคมีแนวคิดยังไงว่าเราจะทำาศูนย์เรียนรู้อะไร

ร็อค: หลังจากกลับมาเราก็มาดูบริบทและพ้ืนท่ีของ
ตัวเองว่าเรามีพื้นที่ทำาไหม อันดับแรกผมก็ดูพื้นที่
ของชุมชน ว่ามันมีพื้นที่สาธารณะไหม เพราะเรา
อยากทำาให้มันเป็นภาพรวมของชุมชนไปเลย แต่ด้วย
ปัจจัยหลายอย่างนะครับ เพราะว่ามันเป็นพื้นที่
สาธารณะ เป็นพื้นที่ของหลวงด้วย ก็จะมีเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มากมาย ที่เราจะต้องดำาเนินการ
ก็เลยกลับมาบ้านคุยกับพ่อแม่ว่าเราสามารถใช้ที่
ท่ีเรามีอยู่ทำาได้ไหม ท่านก็บอกว่าได้ทำาเลย หลังจากน้ัน
เราก็ใช้พื้นที่ขนาด 1 ไร่ 2 งาน ของเรานี่แหละครับ
มาทำาเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยเริ่มจากการจัดการพื้นที่
ที่จากเดิมปลูกแต่ไผ่กับลำาไยเป็นหลัก ก็มาทยอย
ปลูกไม้ต่างๆ เพ่ิมเติมแบ่งเป็นโซนๆ และมีโซนสัตว์
เศรษฐกิจด้วย โดยไม่ลืมที่จะคงโซนไผ่ของเราไว้ 
และนำาไม้ไผ่มาเป็นวัสดุในการทำาสิ่งต่างๆ ต่อยอด
ในโครงการ เกิดเป็นศรีทาออร์แกนิกฟาร์มเกษตร
อินทรีย์ผสมผสานนั่นเองครับ

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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Q: แล้วพอลงมือทำาในศูนย์เรียนรู้ของเราจริงๆ เริ่มจากทำาอะไรบ้าง

ร็อค: สิ่งแรกที่ผมนำามาทำาคือ อุโมงค์ผักครับ เพราะตอนที่ไปดูเห็นเลยว่าทำาไม่ยากและวัสดุที่ใช้คือไม้ไผ่
ซึ่งมันตอบโจทย์ในพื้นที่ของเราว่าเรามีไม้ไผ่อยู่จำานวนมาก เราเลยนำามาจัดทำา พอทำาอุโมงค์เสร็จก็ขยาย
ไปจนถึงทำารั้วไม้ไผ่ทั้งหมดที่จะแบ่งเป็นโซนให้กับสัตว์เศรษฐกิจของเรา ใช้เวลา 1 เดือน ในการทำารั้วไม้ไผ่
ยาวประมาณ 2.50 เมตร และก็โรงเห็ดด้วยครับ จากที่ไปศึกษามาคือการทำาเห็ดฟาง แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่
เร่ืองยากเม่ือเรามีก้อนเช้ือ และวัสดุต่างๆ ท่ีนำามาใช้ก็หาไม่ยากด้วย ในการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจก็ได้นำาความรู้
เรื่องการเลี้ยงไก่ กบ ปลาดุก หอย มาใช้ แต่อีกอย่างที่ผมอยากทำามากคือการเลี้ยงปูนา ซึ่งตอนนี้
เรากำาลังศึกษาในส่วนนี้อยู่เพื่อที่จะนำามาเพิ่มเติมต่อไปครับ  

สำาหรับไก่ ทางเรามีไก่สองชนิดครับ คือ ไก่พ้ืนเมือง อันน้ีเอามาทำาอาหารอร่อยมาก เรียกว่า ไก่ใต้น้ำา ครับ
ถือว่าเป็น signature ของชุมชนหรือของจังหวัดเลยได้เลยครับ ต่อมาคือ ไก่ไข่อารมณ์ดี ทำาไมถึงเรียก
แบบนั้น เพราะว่าทั่วไปเนี่ยเรามักเห็นว่าเขาจะเลี้ยงแบบขังเป็นโรงปิด แต่ของเราจะมีพื้นที่ให้เขาเดินเล่น
ซึ่งตรงนี้จะทำาให้เขาไม่เครียด เขาจะสามารถหากินได้ทั่วไปเหมือนไก่บ้าน พอเขาไม่เครียดแล้ว เขาก็จะ
สามารถออกไข่ได้เยอะกว่าปกติครับ 

ส่วนกบ ตอนแรกท่ีไปภูพาน ผมไม่เคยรู้เลยว่าเราเล้ียงกบได้ด้วย เพราะตอนอยู่ท่ีบ้านก็ไปจับเอาตอนฝนตก
พอรู้ว่ามันเลี้ยงได้ก็เลยมาคุยกับพ่อว่าเราเลี้ยงกบกันไหม เมื่อตกลงใจกันว่าจะเลี้ยงกบ เราก็ได้รับการ
สนับสนุนเรื่องงบประมาณจากทั้งพี่ชายและพี่สะใภ้ ทำาให้เราได้เริ่มต้นเล้ียงกบกัน ซึ่งเลี้ยงไม่ยากเลยครับ
แค่หาท่อปูนซีเมนต์มาใช้ ขนาดท่อ 100 จำานวน 1 ท่อเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ 50 ตัวครับ เราจะใช้หัวอาหาร
ปกติ แต่พอเลี้ยงไปสักพักแล้วเราก็จะสามารถทำาหัวอาหารให้เขากินได้เองครับ แล้วอีกอย่าง เรายัง
นำาไม้ไผ่มาผ่าซีกทำาเป็นที่อาศัยของกบด้วยครับ ถามว่าทำาไมต้องเป็นไม้ไผ่ เพราะหนึ่งเลยคือไม้ไผ่มีความ
กลวงข้างใน เราสามารถเอาไปวางเผื่อให้เขาซ่อน หรือหลบจากความร้อนได้ แล้วข้างในของไม้ไผ่ก็เก็บ
ความชื้นและความเย็นได้ดีด้วยครับ ทำาให้กบเจริญเติบโตได้เร็วกว่าเดิม

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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Q: การดำาเนินชีวิตของครอบครัวเราเป็นยังไงบ้าง

ร็อค: อันดับแรกเลยคือเรารู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้น เพราะว่าเรามีทุกอย่างแบบที่ไม่ต้องซื้อ เหมือน
ซูเปอร์มาเก็ตเล็กๆ ท่ีเรามาเดินจับจ่ายใช้สอยโดยท่ีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อยากกินไข่ก็เดินเข้าเล้าไก่  อยากกิน
หน่อไม้ก็เดินไปที่กอไผ่ แล้วก็ตัดเอามาทำากับข้าวได้เลยไม่ต้องไปซื้อ อีกทั้งเราไม่ได้มีความสุขแค่ทางใจ
อย่างเดียว เรายังสามารถที่จะแบ่งขายหลังจากที่เหลือจากการกิน และแบ่งปันเพื่อนบ้านและคนในชุมชน
ที่มาศึกษาเรียนรู้กับเราครับ

Q: คิดว่าผลที่ได้จากการทำาอันนี้จะเป็นยังไง

ร็อค: จากท่ีเราได้เห็นก็คือเป็นข้ันแรกท่ีเราได้ทำานะครับ แล้วหลังจากน้ีเราก็จะศึกษาและพัฒนาต่อยอดต่อไป 
ไม่ว่าจะเป็นด้านไผ่ สัตว์เศรษฐกิจ รั้วกินได้ อุโมงค์ผัก หรืออะไรก็ตาม เราจะพัฒนาต่อยอดให้เกิดผล 
ให้เป็นเกษตรอินทรีย์ผสมผสานอย่างครบวงจรครับ

Q: คิดว่าสิ่งที่ทำาอยู่ตอนนี้จะก่อให้เกิดความยั่งยืนกับเราได้ยังไง

ร็อค: ผมแบ่งเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้ของเราออกเป็น 3 ช่วงด้วยกันครับ คือช่วงแรกลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน โดยผมบอกกับพ่อแม่ว่าเราจะยึดหลักนี้นะ... “เราจะปลูกทุกอย่างที่เราอยากกิน กินทุกอย่าง
ที่เราปลูก เลี้ยงทุกอย่างที่อยากกินและกินทุกอย่างที่เลี้ยง ทำาทุกอย่างที่ต้องใช้และใช้ทุกอย่างที่ทำา” ครับ
ต่อมาช่วงท่ี 2 คือมีรายได้และลดภาระหน้ีสินในครอบครัว ในสวนเราคือถ้ามีเหลือก็แบ่งปัน และแบ่งมาขาย
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวครับ 3 คำาจำาง่ายๆ กิน แบ่งปัน ขาย ส่วนช่วงที่ 3 ก็คือช่วงที่เราจะทำาเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้สู ่การพัฒนาต่อไป เมื่อทำาครบ 3 ช่วงนี้ได้ก็จะเป็น
ส่วนสำาคัญที่ทำาให้ศูนย์การเรียนรู้นี้ยั่งยืนนั่นเองครับ

“ บอกพ่อแม่ว่า เราจะปลูกทุกอย่างที่เราอยากกิน กินทุกอย่างที่เราปลูก 

เลี้ยงทุกอย่างที่อยากกินและกินทุกอย่างที่เลี้ยง ทำาทุกอย่างที่ต้องใช้และใช้ทุกอย่างที่ทำา”

“บันทึกแห่งความภูมิใจ กล้าเติบใหญ่ ตามรอยเท้าพ่อ”
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Q: นอกจากภาพรวมที่เล่าให้ฟังแล้ว มีอะไรที่เป็นการยืนยันได้ว่าสิ่งที่เราทำาเป็นเกษตร
อินทรีย์ผสมผสาน เป็นสิ่งที่ปลอดภัยจริงๆ

ร็อค: แน่นอนว่าถ้าพูดถึงเกษตรอินทรีย์ ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะทุกอย่างที่เราทำา
คือเรากินเองใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอก ปุ๋ยกลับกอง ปุ๋ยไส้เดือน น้ำาหมักชีวภาพ เราก็ทำาเองทั้งหมด
เราจึงมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำานั้นปลอดภัย และต้องไม่มีสารเคมี 100% ครับ ในส่วนของอาหารสัตว์
อาหารไก่เนี่ยเราก็ทำาเองครับ เพราะต้องการที่จะลดต้นทุน เราจึงทำาเองโดยใช้หน่อกล้วยมาสับผสมกับ
รำาอ่อน ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่การันตีได้ว่าทุกอย่างปลอดภัย 100% ครับ 

Q: เราลองผิดลองถูกและศึกษามายังไงถึงได้มาเป็นแบบนี้

ร็อค: ในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสำานักงาน กปร. อีกเช่นเคยนะครับ ที่ให้เราได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้
ผ่าน RDPB Camp หลังจากที่กลับจากค่ายเราก็ได้มาศึกษาเพิ่มเติมจากคนที่มีความรู้ในชุมชน และ
ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ มาปรับใช้กับศูนย์เรียนรู้ของเราครับ

Q: นอกจากที่เล่ามา มีส่วนไหนอีกบ้างที่เราทำาแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ร็อค: อีกหนึ่งส่วนที่สำาคัญมากก็คือ สวนสมุนไพรครับ เพราะว่าเราได้ส่งโครงการเข้าประกวด คือ
โครงการ “ฝายในป่าร้านยาในชุมชน” เป็นอีกหน่ึงท่ีเราได้รับแรงบันดาลใจในการส่งเข้าประกวด และได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศมาครับ เราจึงได้มาจัดทำาสวนสมุนไพรแห่งนี้ขึ้น โดยใช้พื้นที่สาธารณะ
ในการปลูกพืชสมุนไพร และใช้หลัก “บวร” ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์
ดำาเนินงาน แล้วเราก็เพ่ิมชุมชนเข้าไปด้วยเพ่ือสร้างความสมานสามัคคี และเพ่ือท่ีจะให้คนในชุมชนได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ ในที่สุดตอนนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนไปแล้วครับ

“ สิ่งสำาคัญมากที่ได้เรียนรู้จากค่ายคือ

การรักคนอื่นเหมือนรักคนในครอบครัวของตัวเอง

ซึ่งก็คือ “การแบ่งปัน” นั้นเองครับ”

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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“ อันดับแรกเลยคือ

เรารู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้น

เพราะว่าเรามีทุกอย่างแบบที่ไม่ต้องซื้อ

เหมือนซูเปอร์มาเก็ตเล็กๆ

ที่เรามาเดินจับจ่ายใช้สอย

โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย”

“สืบสานพระราชดำาริสู่ความยั่งยืน”
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Q: อะไรคือสิ่งเรียนรู้จาก RDPB Camp ที่ถือเป็น
ความรู้นอกห้องเรียน หรือนอกมหาวิทยาลัย
ท่ีสำาคัญท่ีสุดท่ีร็อคได้รับและติดตัวมาจนถึงทุกวันน้ี

ร็อค: น่าจะเป็นการรักคนอื่นเหมือนรักคนใน
ครอบครัวของตัวเอง ซึ่งก็คือ “การแบ่งปัน”
นั้นเองครับ อันนี้คือติดตัวมาโดยปริยายเลยครับ 
ไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างจากพ่อแม่ หรือการเรียนรู้
จากค่าย จากพี่ๆ ที่บอก ที่สอนเรา เมื่อเรามีพออยู่
พอกินแล้วถ้าเหลือเราก็นำามาแบ่งปัน อันนี้เป็นสิ่งที่
จำาขึ้นใจเลยครับ

Q: เคยมีคนมาสบประมาทเราไหมว่า
อายุแค่น้ียังเป็นเด็กอยู่จะมาสอนอะไรใครได้

ร็อค: มีครับและสิ่งที่ทำาให้ผมแก้จุดนั้นได้ก็คือ
การทำาให้เขาเห็นไปเลยครับ คือพูดง่ายๆ ว่าคน
รุ่นก่อนเขาคุ้นเคยกับการทำาแบบเดิมมาก่อน
การท่ีเราจะมาเปล่ียนแนวคิดเขาย่อมเป็นเร่ืองท่ียาก
แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปครับ เราก็ไม่ต้องบอกอะไรมาก
เราแค่ทำาให้เขาเห็น เขาก็เข้ามาดูแล้วก็ทำาตาม
สรุปสุดท้ายก็เป็นตามนั้นครับ ยิ่งพอคนในชุมชน
เข้ามาดูแล้วบอกว่า โอ้โห ทำาไปได้เยอะแล้วนะ
ทำาให้เรายิ่งมีกำาลังใจในการทำาสิ่งเหล่านี้มากข้ึนอีก
เพราะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำาไปไม่สูญเปล่าครับ 

Q: มีอะไรที่อยากฝากถึงผู้จัดทำา
โครงการ RDPB Camp และคนรุ่นใหม่ๆ
ที่จะมาเป็นรุ่นน้องเราในอนาคตบ้าง 

ร็อค: อันดับแรกคือต้องขอบคุณท่ีมีโครงการแบบน้ี
ขึ้นมาให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าไปใช้พื้นที่นั ้นแสดง
ศักยภาพของตัวเองหรือได้ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับ
สิ่งที่เรายังขาดอยู่ครับ อยากให้มีโครงการแบบนี้

อยู่ต่อไป และก็อยากฝากถึงน้องๆ ท่ีมีความคิดแล้ว
แต่ยังไม่กล้าลงมือทำาว่า อยากให้น้องๆ ลองเข้ามาดู
ว่าส่ิงท่ีเราคิดอยู่น้ันทำาได้จริงไหม ลองมาดูและลอง
ลงมือทำาดูก่อน แล้วเราจะรู้ว่าอะไรก็ตามทำาได้หรือ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นจริงๆ และที่ขาดไม่ได้
เลยก็คือพ่อและแม่ของผมนะครับ ถ้าท่านไม่เห็นด้วย
โครงการและศูนย์การเรียนรู้แห่งน้ีก็คงจะไม่ได้เกิดข้ึน 
ต้องขอบคุณครอบครัว ที่ปรึกษา ที่ท่านได้ให้
ความรู้และให้การสนับสนุนทำาให้เกิดส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี
ขึ้นมา ขอบคุณมากครับ

Q: ใครคือบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจของร็อค

ร็อค: บุคคลท่ีเป็นแรงบันดาลใจหรือต้นแบบของผม
ก็คือพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ครับ ทรงทำาโครงการ
พระราชดำาริต่างๆ ที่ทำาให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ เป็น
แบบอย่างให้เราไม่ท้อ พ่อผมเคยบอกผมว่าแม้จะ
เหนื่อยจะท้อเท่าใดให้ย้อนไปมองดูที่พ่อหลวง
ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์ที่สูงส่งแต่ท่าน
ไม่เคยหยุดทรงงานเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเลย
ผมก็เลยคิดว่าจะเหน่ือยจะท้อผมก็จะมองท่ีพ่อหลวง
แล้วก็สู้ต่อไปครับ 
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นายวรวิทย์ วงษ์เล็ก 
Trash Lucky
RDPB Camp รุ่น 3
Facebook: Trash Lucky
Line ID: @trashlucky
โทรศัพท์: 080-115-7956

ว่าที่ร้อยตรี มานะวุฒิ ทองส่งโสม
สวนบุญตรี-ไร่ทักสม
RDPB Camp รุ่น 4
Facebook: manawut thongsongsom
Line ID: 093-695-5179
โทรศัพท์: 093-695-5179

นายธีรวัฒน์ สาลีผล 
เด็กปลูกข้าว
RDPB Camp รุ่น 5
Facebook: Teerawat Saleepol
Line ID: 065-698-1786
โทรศัพท์: 065-698-1786

ว่าที่ร้อยตรี วีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง
จิตอาสา
RDPB Camp รุ่น 6
Line ID: veeraboonkitttae
โทรศัพท์: 094-604-5885 

สิบเอก ชัชวาล ทองส่งโสม
สวนบุญตรี-ไร่ทักสม
RDPB Camp รุ่น 7
Facebook: ชัชวาล ทองส่งโสม
Line ID: 095-328-3714
โทรศัพท์: 095-328-3714

นายเจนณรงค์ ศรีทา
ศรีทาออร์แกนิกฟาร์ม
RDPB Camp รุ่น 8
Facebook: Rock Chennarong 
Line ID: 098-640-8653
โทรศัพท์: 098-640-8653

เหล่าต้นกล้า
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