
 
 

งานวจิยัจากหิง้สูห่า้ง‘ซดีไีอพ’ีดงึนวตักรรมดแูลสขุภาพคนไทย 
สง่ผา่นงานวจิยัจากหิง้...สูห่า้ง ‘ซดีไีอพ’ีดงึนวตักรรมดแูลสขุภาพคนไทย : คม
คดิธรุกจินวิเจน โดยอนญัชนา สาระค ู

               "ผมอยากท างานแบบสตฟี จ็อบส ์หรอื บลิ เกตส ์คอืคดิอยา่งเดยีว รับผดิชอบดา้นวจัิย 

และพัฒนา" คอืความมุง่มั่นของเด็กหนุ่มคนหนึง่ ในทา่มกลาง "เทรนดใ์หม"่ ทีต่อ้งการแนวคดิ

สรา้งสรรคผ์า่นผลงานนวัตกรรม และทีส่ าคัญจะตอ้งไมจ่ ากัดวงอยูเ่ฉพาะอตุสาหกรรมขนาดใหญ่

เทา่นัน้ 

     

               "สทิธชิยั แดงประเสรฐิ" หรอืปุ๊ ย บอกเลา่จนิตนาการของเขา บนเสน้ทางสูฝั่นของธรุกจิ

นวตักรรมเพือ่สขุภาพ ทีเ่ขารว่มกับแฝดผูพ้ี ่"พษิณุ แดงประเสรฐิ" หรอืป๋อ กอ่รา่งสรา้งบรษัิท

ใหบ้รกิารครบวงจร ตัง้แตป่ระดษิฐค์ดิคน้ไปจนถงึการวางตลาดสนิคา้อันมาจากมันสมองของทัง้สอง 

     

               แฝดผูน้อ้งเอย่นามของสองผูย้ ิง่ใหญแ่หง่อตุสาหกรรมไอท ีสอดคลอ้งกับการรับหนา้ทีใ่น

ฐานะ "บา่ว" ของบรษัิททีทั่ง้สองตัง้ขึน้ เพราะมดีกีรดีอกเตอรค์อยเป็น "แบ็กอัพ" งานวจัิยคดิคน้

ใหแ้กป๋่อ แฝดผูพ้ี ่ผูอ้าสารับบทของ "นาย" 

     

               ชือ่ของ "สตฟี จ็อบส ์และบลิ เกตส"์ ถกูโลกจดจ าพรอ้มกับค าวา่ "ซลิคิอน วลัเลย"์ ทีเ่ป็น

เมอืงอตุสาหกรรมแหลง่รวมของบรษัิทไอทชีัน้น าอยา่ง กเูกลิ ไมโครซอฟท ์แอปเปิล ยาฮ ูอะโดบ ี

ฯลฯ 

     



               แมใ้นวนันี้ ประเทศไทยจะยังไมม่ ี"ซลิคิอน วลัเลย"์ เมอืงไอทอียา่งในสหรัฐอเมรกิา 

ดังเชน่ทีปุ่๊ ยแฝดผูน้อ้งปรารถนาจะเห็น หากแต ่ชือ่ของของเขากับแฝดผูพ้ีก็่อาจจะถกูกลา่วขานถงึ

ในแวดวงสนิคา้นวตักรรมของประเทศไทยในฐานะสองหัวเรอืใหญร่นุแรกๆ ทีก่อ่ตัง้ธรุกจิของกลุม่

นักวจัิยรุน่ใหม ่ในนาม บรษัิท ซดีไีอพ ี(ประเทศไทย) หรอืซดีไีอพ ี(Conceptual Development 

Intellectual Property) ทีม่ป๋ีอเป็นกรรมการผูจั้ดการ กับแฝดผูน้อ้งปุ๊ ยรับบทผูอ้ านวยการฝ่าย

นวตักรรม 

     

               การสานตอ่ผลงานวจัิย "จากหิง้ สูห่า้ง" น่าจะเรยีกไดว้า่เป็นโจทยใ์หญข่องซดีไีอพ ีเพราะ

เขาทัง้สองมหีมดุหมายเดยีวกันวา่ นับจากนี ้ผลงานของนักวจัิยรุน่ใหมจ่ะถกูแปรออกมาเป็น

ผลติภัณฑน์วตักรรมเพือ่สขุภาพ ทีไ่มถ่กูวางไวบ้นหิง้ใหฝุ้่ นเกาะไรค้า่อกีตอ่ไป 

     

               ซดีไีอพ ีใหบ้รกิารครบวงจร ตัง้แตค่ดิคน้สตูร รับขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑ ์วจัิยและพัฒนา 

รับจา้งผลติ ออกแบบบรรจภัุณฑ ์อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกับผลติภัณฑ ์และยังเป็นสือ่กลางในการน า

ผลงานวจัิย งานนวตักรรมและภมูปัิญญาไทยสูเ่ชงิพาณชิย ์มเีป้าหมายสงูสดุในการเป็นผูน้ า

ทางดา้นผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพในระดับอาเซยีน แตส่ าหรับผูก้อ่ตัง้และผูบ้รหิารของซดีไีอพ ีเอง

แลว้ ยังมเีป้าหมายเป็นธรุกจิเพือ่สงัคม (Social Enterprise) โดยพรอ้มทีจ่ะถา่ยทอดแนวคดิ ความรู ้

ไปสูค่นรุน่ใหม ่รวมไปถงึการผลักดันผูป้ระกอบการทีย่า่งกา้วเขา้มาดว้ยความตัง้ใจจรงิทีจ่ะสรา้ง

ธรุกจิและแบรนดข์องตนเอง 

     

               ป๋อ เลา่ถงึแนวคดิการกอ่ตัง้บรษัิทวจัิยแหง่นี ้วา่ กอ่นหนา้นี ้ครอบครัวด าเนนิธรุกจิ

โรงงานผลติยาแผนปัจจบุัน เมือ่ไดเ้ห็นการเตบิโตของตลาดยา สมนุไพร และอาหารเสรมิ จงึไดต้ัง้

โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากัดขึน้ เพือ่ผลติสนิคา้เพือ่สขุภาพโดยเฉพาะ

ภายใตแ้บรนดข์องตนเอง แตไ่มป่ระสบความส าเร็จเทา่ทีค่วร จงึไดป้รับกลยทุธม์ารับจา้งผลติ

อาหารเสรมิใหแ้กแ่บรนดท็์อปเท็นของประเทศ แตก็่ยังพบปัญหาในกระบวนการ ทัง้ผลติภัณฑเ์พือ่

สขุภาพในทอ้งตลาดมักไมม่คีวามลงตัว พบการเปลีย่นส ีและกลิน่ไมพ่งึประสงค ์

     

               "โจทยใ์นการตอ่ยอดงานวจัิยทีเ่รยีกวา่ จากหิง้...สูห่า้ง เรือ่งของนวตักรรมก าลังมา และ

ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับเรือ่งทรัพยส์นิทางปัญญา จงึเป็นจดุเริม่ตน้ทีก่อ่ใหเ้กดิบรษัิท ซดีไีอพ ีขึน้มาโดย

ไดแ้ยกออกมาอกีบรษัิทหนึง่จากโรงงานผลติยา และพวกเราออกมาบรหิารเอง ตัดสนิใจเอง" 

     

               ปุ๊ ย เลา่วา่ ในสว่นของเขา ชว่งนัน้ก าลังเรยีนตอ่ปรญิญาเอกดา้นนวตักรรม ทีจ่ฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย ประจวบเหมาะเรือ่งนวตักรรมก าลังมาแรง จงึวางเป้าหมายหลักคอื การน างานวจัิยไป

แปลงเป็นมลูคา่เชงิพาณชิยใ์หไ้ด ้ซึง่ตอนนัน้เรยีนปีหนึง่ไดไ้ปทัศนศกึษาทีอ่ทุยานวทิยาศาสตร์

ประเทศไทย ทีซ่ ึง่เป็นนคิมวจัิยแหง่แรกของประเทศ ท าใหไ้ดเ้ห็นวา่ขา้งในนัน้มนัีกวทิยาศาสตร์



เกง่ๆ และเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืเยอะมากเหมอืน ซลิลคิอน วลัเลย ์

     

               "พอดงูานเสร็จผมก็ขออยูต่อ่ และขอเขา้ไปคยุกับทางผูอ้ านวยการศนูย ์ผมถามเขาวา่ถา้

ผมอยากจะเขา้ไปอยู ่ไปเป็นนักวจัิย จะตอ้งท าอยา่งไร ซึง่ก็ไดรั้บค าตอบและค าแนะน ากลับมา คอื

ตอนนัน้ก็ยังไมม่ไีอเดยีอะไร แตก็่คดิในใจวา่ท าไมงานทีเ่ราคดิตัง้แตอ่ยูท่ีโ่รงงานอาหารเสรมิ มัน

แปรเป็นมลูคา่ไมไ่ด ้ก็เลยกลับมาคยุกันโดยเห็นวา่ทีน่ั่นมงีบวจัิย มเีครือ่งไมเ้ครื่องมอืทีด่มีากมาย 

จงึคดิทีจ่ะมาสรา้งธรุกจิรว่มกัน และตัง้แตว่นันัน้ก็เป็นกา้วแรกทีเ่รามาน่ังขบคดิกันวา่จะท าธรุกจิ

อะไรกันด"ี 

     

               ป๋อ เสรมิวา่ ประจวบเหมาะกับการทีแ่ผนกวจัิยและพัฒนาของมขีนาดใหญ ่และคนเริม่

เยอะขึน้ และอิม่ตัว จงึคดิทีจ่ะแยกแผนกนีอ้อกมา เริม่เขยีนแผนธรุกจิ พอลงตัวก็น าไปคยุกับทาง

ผูอ้ านวยการศนูย ์

     

               การกอ่ตัง้เป็นบรษัิทวจัิยแหง่นีข้ ึน้มา เกดิจากแนวคดิแกปั้ญหา 2 อยา่งคอื (1) เราเคยมี

ปัญหาวา่คนไทยไมค่อ่ยใหค้ณุคา่กับงานวจัิยและพัฒนา เชน่เดยีวกับทรัพยส์นิทางปัญญา คอืไม่

คอ่ยรับจา้ง ไมจ่า้งทีป่รกึษา ไมว่า่จา้งนักวจัิย นีค่อืส ิง่ทีต่อ้งแก ้กับ (2) ธรุกจิอาหารเสรมิในประเทศ

ก าลังเตบิโตอยา่งรวดเร็ว จงึคดิทีจ่ะสง่งานวจัิย ผลติภัณฑ ์หรอืองคค์วามรูใ้หม่ๆ  เขา้สูต่ลาด 

ขณะเดยีวกันการคดิคน้เพยีงคนเดยีวก็ยังไมเ่พยีงพอ จงึตอ้งใชก้ารสนับสนุนจากทัง้จากภาครัฐและ

นักวจัิยอืน่ๆ 

     

               "พอเจอ 2 โจทยน์ี ้ก็เลยหาวธิแีก ้คอืใหฝ่ั้งผูว้า่จา้งเห็นคณุคา่ในงานวจัิย และเราหาทนุให ้

เขาได ้ฝ่ังนักประดษิฐก็์เอาไอเดยีมาใหเ้รา คอืเราก็มฝ่ัีงนักวจัิยทีช่ว่ยกันคดิชว่ยกันท า เพราะไมม่ี

ใครหรอกทีเ่ป็นบรษัิทเดยีว กลุม่เดยีว หรอืท าคนเดยีวและเกง่ไปเสยีทกุอยา่ง แตเ่ราจะสามารถ

เชือ่มโยงความเกง่ฉกาจของนักวจัิยท่ัวประเทศมาชว่ยงานเราได ้และเราก็สง่สิง่นีไ้ปใหแ้กล่กูคา้" 

     

               ถา้หากนับเวลายอ้นหลังกลับไปเมือ่ 5 ปีกอ่นทีเ่ริม่กอ่ตัง้บรษัิท ป๋อ บอกวา่ ตอนนัน้กระแส

ทกุอยา่งก าลังเขา้มา ตัง้แตแ่ผนกวจัิยของเขาอิม่ตัว และเรือ่งการสนับสนุนงานวจัิยจากภาครัฐและ

งบประมาณ รวมถงึกระแสนวตักรรมมาพอด ีตอนเขยีนแผนธรุกจิก็ตอ่ยอดมาจากบรษัิทเดมิ ไมไ่ด ้

เริม่จากศนูย ์ก็ท าใหม้กี าไรแตปี่แรก เหมอืนกับวา่ทกุอยา่งพรอ้มพอเปิดตัวก็สามารถทะยานไปได ้

ซึง่ก็ไดล้กูคา้ทีรู่จั้กกันในวงการธรุกจิและมาสนับสนุน จา้งวจัิยบา้ง จา้งผลติบา้ง 

     

               "คอืเราเป็นวนั สต็อป เซอรว์สิ หากใครมไีอเดยีก็เอามาคยุกับเราได ้สว่นงานวจัิยทีเ่รา

คดิคน้สตูร เราก็ขายสตูร จะใหอ้อกแบบผลติภัณฑเ์ราก็ขายดไีซน ์จะใหเ้ราชว่ยขึน้ทะเบยีนกับ

องคก์ารอาหารและยา หรอื อย. เราก็ขายบรกิาร ประสานงานในการขึน้ทะเบยีนกับ อย.ให ้ถา้อยาก



ใหผ้ลติ เราก็สามารถประสานงานโรงงานทีม่อียูใ่นเครอืขา่ยผูผ้ลติได ้เพราะเรามรีายชือ่โรงงานที่

เรารูว้า่เขาเชีย่วชาญในการผลติอะไร เราอยูใ่นวงการนี ้เรารูว้า่โรงงานนี้เกง่ท าเม็ด โรงงานอกีแหง่

เกง่ท าครมี หรอืท าเครือ่งดืม่ หรอืถา้อยากใหเ้ราชว่ยสนับสนุนดา้นการตลาด เราก็จะจัดอบรม สอน

เรือ่งผลติภัณฑแ์ละแนะน าเรือ่งชอ่งทางการตลาด จะจา้งท างานวจัิยอยา่งเดยีว ขึน้ทะเบยีน อย. 

อยา่งเดยีวก็ท าไดห้รอืจะใหช้ว่ยดแูลทัง้หมดกก็ท าไดเ้ชน่กัน" ปุ๊ ย บรรยายบรกิารของเขา 

     

               แมจ้ะเห็นโอกาสมากมายในธรุกจิผลติอาหารเสรมิ แตแ่ผดพีน่อ้งนักธรุกตินวตักรรม ก็ไม่

คดิทีจ่ะผลติสนิคา้ทีเ่ป็นแบรนดข์องตัวเอง หากแตย่นืหยัดทีจ่ะเป็นผูอ้ยูเ่บือ้งหลังความส าเร็จตา่งๆ 

เพราะการมลีกูคา้หลากหลายบรษัิทคอือกีหนึง่ความส าเร็จอันน่าภาคภมูใิจ 

     

               "เพราะเราอยากจะผลักดันใหค้นท าแบรนดไ์ปถงึเป้าหมาย เห็นคนเขาประสบความส าเร็จ

เยอะๆ จะดกีวา่การทีเ่ราออกแสดงเองซึง่จะไมใ่ชเ่รือ่งทีด่นัีก ขดัแยง้กับแนวคดิของเราทีต่อ้งการ

ท าธรุกจิทีด่ ีมธีรรมาภบิาล แตก่ารทีเ่ราอยูเ่บือ้งหลงัก็น่าจะเป็นประโยชนก์ับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย

มากกวา่เขา้ไปลงเลน่บทบาทนัน้เอง สว่นลกูคา้ก็คงจะไมช่อบใจนัก เราจงึพยายามขดีเสน้ของเรา

ไว ้คนทีจ่ะมาคยุกับเราก็จะไดส้บายใจดว้ย นอกจากนี ้หากเราวจัิยในโปรเจกทท์ีล่กูคา้จา้งใหว้จัิย 

เราก็จะไมผ่ลติใหร้ายอืน่ คนทีจ่า้งเราผลติสตูร ก็จะป้องกันเพือ่รักษาผลประโยชนใ์หก้ับทกุฝ่าย" ปุ๊

ยกลา่ว 

     

               ลกูคา้ของบรษัิทซดีไีอพ ีมตีัง้แตบ่รษัิทยกัษ์ใหญข่องประเทศ ไปจนถงึผูป้ระกอบการ

ขนาดรายกลาง และเล็กลงมา หรอืแมแ้ตผู่ท้ีต่อ้งการจะเริม่ตน้ธรุกจิเป็นของตวัเอง ซดีไีอพ ีก็ยนิดี

สนับสนุน หากพบวา่มคีวามตัง้ใจจรงิ และมุง่มั่นทีจ่ะท าธรุกจิอยา่งจรงิจัง 

     

               ปุ๊ ย แจกแจงวา่ ลกูคา้ของบรษัิททีเ่ป็นรายยักษ์ใหญ ่เจา้ใหญข่องประเทศมอียูห่ลายราย 

โดยบรษัิทเนน้ท าหนา้ทีเ่ป็นนักวจัิยเพือ่สนับสนุนใหล้กูคา้ สว่นลกูคา้ทีเ่ป็นรายกลางและเล็กลงมา 

ก็จะวจัิยและพัฒนา ตลอดจนการขึน้ทะเบยีนผลติภัณฑใ์ห ้

     

               สว่นลกูคา้ทีเ่ป็นรายจิว๋ก็ใชว่า่จะนอ้ยหนา้เพราะเลอืกทีรั่กมกัทีช่งั ปุ๊ ยบอกวา่ ซดีไีอพจีะ

ชว่ยเหลอืตัง้แตส่ ารวจตลาด จัดท าแผนธรุกจิ ภายใตเ้งือ่นไขทีว่า่ ตอ้งมาพดูคยุกันกอ่นวา่จะไป

รอดหรอืไม ่หากเห็นแลว้วา่เป็นไปได ้ก็จะชว่ยตัง้แตง่านวจัิย พัฒนาผลติภัณฑ ์จนพาไปรูจั้กกับสือ่ 

รูจั้กกับชอ่งทางการจ าหน่าย แลว้แตล่กูคา้ตอ้งการ 

     

               สว่นป๋อแฝดผูพ้ีเ่ลา่เสรมิวา่ เขาไดรั้บแนวคดิเรือ่งธรุกจิเพือ่สงัคมมาพอสมควร ดังนัน้ 

นอกจากการดแูลลกูคา้รายใหญ่ๆ  ซึง่เป็นหนา้ทีข่องฝ่ายการตลาดของบรษัิทแลว้ บรษัิทก็จะเขา้ไป

ชว่ยเหลอืทางดา้นสงัคมดว้ย โดยรว่มกับกรมพัฒนาธรุกจิการคา้เพือ่สนับสนุนสนิคา้กลุม่โอท็อป



ดว้ยการใหค้ าแนะน าในการผลติ การท าแบรนด ์และการจัดท าแพ็กเกจจิง้ รวมทัง้การไปบรรยาย

ตามมหาวทิยาลัยตา่งๆ เชน่เดยีวกับการบม่เพาะผูป้ระกอบการรุน่ใหมท่ีม่คีวามตัง้ใจจรงิในการสรา้ง

แบรนด ์

     

               "ทีผ่า่นมาเราเป็นหลังบา้นใหก้ับลกูคา้คดิเป็นเม็ดเงนิหลายพันลา้นบาทแลว้ แตก่ารทีเ่รา

เขา้ไปชว่ยเหลอืคนอืน่ เราไมไ่ดม้องเรือ่งเงนิ เราจะชว่ยผลักดันใหเ้ขาเขา้มา และเพิม่มลูคา่สนิคา้ 

เชน่ ถา้เด็กจบใหม ่เขามแีรงบันดาลใจ มคีวามตัง้ใจ พรอ้มทุม่เททัง้ชวีติใหก้บัธรุกจิจรงิๆ ถา้มาขอ

ค าแนะน ากับผมก็จะบอกใหเ้ขาไปศกึษาหาขอ้มลูความรูก้อ่น หรอืมาคยุกันกอ่นวา่มคีวามตัง้ใจจรงิ

อยา่งไร ถา้เราคดิวา่เขาตัง้ใจจรงิก็จะชว่ยเหลอื หาทนุให ้จะดวูา่มทีนุจากรัฐบาลสว่นไหนสนับสนุน

หรอืไม ่และเริม่จากการผลตินอ้ยๆ กอ่น ซึง่การทีเ่ราท าแบบนีถ้อืวา่ขาดทนุนะ ไมคุ่ม้คา่แรงของเรา

ดว้ย แตท่ีช่ว่ยเพราะเราเคยเป็นเด็กมากอ่นทีม่ผีูใ้หญค่อยใหก้ารสนับสนุน วนันีเ้มือ่เราตัง้ตัวไดแ้ลว้

เราก็อยากสนับสนุนรุน่นอ้งๆ ตอ่ไป" 

     

               เสน้ทางของบรษัิท ซดีไีอพ ีจนถงึปัจจบุนั มอีัตราการเตบิโตทางธรุกจิเป็นเทา่ตัวทกุปี ซึง่

ทัง้สองเห็นพอ้งกันวา่ เหตปัุจจัยนอกจากมาจากแรงสนับสนุนบวกกับกระแสตืน่ตัวรักสขุภาพของ

ผูค้นแลว้ ยังเกดิจากความซือ่สตัย ์และอดทน 

     

               สิง่ทีเ่ขาทัง้สองปรารถนาจะท าใหส้ าเร็จหลังจากนี ้ม ี2 เรือ่งคอื (1) การพัฒนาแนวคดิทีจ่ะ

น างานวจัิยจากหิง้สูห่า้ง โดยใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยถกูผลักดันดว้ย "นวตักรรม" เชน่ ไมไ่ดข้ายแต่

ขา้วสารอยา่งเดยีว แตเ่ป็นผลติภัณฑแ์ปรรปูและตอ่ยอดดว้ยนวตักรรม กับ (2) ดา้นสขุภาพ ถอืเป็น

ความตอ้งการสว่นตัว ทีไ่มไ่ดเ้นน้เรือ่งความงาม แตค่ดิวา่จะพัฒนาผลติภัณฑอ์ยา่งไรทีจ่ะท าใหค้น

มอีายยุนื ซึง่เรอืงนีอ้ยูใ่นระยะยาว แมจ้ะไมใ่ชก่ารผลติยาใหม่ๆ  ออกมา แตส่ ิง่ทีอ่ยากจะท าคอื

ผลติภัณฑเ์พือ่สขุภาพทีก่นิแลว้ดจีรงิๆ 

     

               "การเดนิตามเป้าหมายของผม ตอนนีเ้หมอืนเราอยูร่ะหวา่งทาง แมไ้มใ่ชแ่นวคดิแรกทีท่ า

ใหก้อ่ตัง้บรษัิทขึน้มา เพราะตอนแรกการตัง้บรษัิทขอใหร้อดกอ่น เมือ่รอด ตอนนีจ้งึมองเรือ่งตอบ

แทนสงัคม อยากเห็นคนไทยมสีขุภาพทีด่"ี 

     

               อยา่งไรก็ตาม ในดา้นธรุกจิซดีไีอพ ีมแีผน 5 ปี (2557-2561) ทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย ์เอ็มเอไอ ในปี พ.ศ.2560 ซึง่แมว้า่ขณะนีผ้ลประกอบการของบรษัิทจะมคีณุสมบัตเิพยีง

พอทีจ่ะเขา้ระดมทนุและจดทะเบยีนในตลาดไดแ้ลว้ก็ตาม แตก็่ยังมองวา่ การจะเขา้ตลาดหุน้ ควร

เขา้ไปอยา่งมั่นคง และมธีรรมาภบิาล 

     

               "การทีเ่ราโตมาจากสายวทิยาศาสตร ์แตย่ังออ่นหัดดา้นการเงนิและบัญช ีจงึขอเรยีนรูใ้น



สว่นนีก้อ่น ดังนัน้ จงึตอ้งใชเ้วลา" พวกเขาชว่ยกันอธบิาย กอ่นจะทิง้ทา้ยดว้ยถอ้ยค าทีแ่มจ้ะไมใ่ช่

นวตักรรมทางภาษา หากแตว่า่ มันคอืคาถาแหง่ความส าเร็จตลอดกาล 

     

               "ทีม่วีนันีไ้ดเ้กดิจากโอกาสและความสามารถทีม่าพรอ้มกัน และสิง่ทีเ่รารอดมาได ้ก็

เพราะวา่เราขยันและอดทนดว้ย"   
 


