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ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรียนรู้หลักการทรงงาน
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๓



ในการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้
ประชาราษฎร์ได้กินดี อยู่ดี ด้วยการ 
เข้าใจถึงพื้นที่ เข้าถึงประชาชน 
จึงนำมาสู่ความสำเร็จของการพัฒนา 
สามารถพลิกความแร้นแค้น
สู่ความสมบูรณ์ ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ
และทรัพยากรธรรมชาติ คืนชีวิต
ของประชาชนจากความยากจน
สู่ความสุขในวิถีของความพอเพียง 
เป็นความพอดีที่สร้างความยั่งยืน  

เข้าใจ
เข้าถึง
พัฒนา
คือหลักปฏิบัติสำคัญ
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๖

โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้ร่วมกับ
United Nations Development Programme (UNDP)
ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรหลักขององค์การสหประชาชาติ

ที่มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในด้านการพัฒนา โดยนำแนวคิดด้านการพัฒนามนุษย์

รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ของพระองค์เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ

โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ดำเนินการโดยการสร้างกลุ่มเรียนรู้ต้นแบบในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน

ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการในพระราชดำริ
เพื่อสร้างโมเดลการจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

และสิ่งสำคัญ คือการนำศาสตร์พระราชา
มาเป็นหลักคิดในการจัดการและดำเนินงาน



๔ ชุมชนประกอบด้วย

จึงได้มีการคัดเลือกพ้ืนท่ีชุมชนนำร่อง ๔ แห่ง จากท่ัวทุกภาคของประเทศไทย
โดยแต่ละแห่งมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนเข้ากับโครงการ
ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็น
โครงการท่ีเกิดประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์ในการพัฒนามนุษย์จนได้รับ
รางวัล UNDP Human Development Lifetime Achievement Award

“โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา
เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

๐ ชุมชนบ้านปงห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่
๐ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร
๐ ชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
๐ ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร

๗



“โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”  ได้แก่
เป้าหมายของการดำเนินโครงการ

สามารถต่อยอดศาสตร์ของ
พระราชา ในการบูรณาการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้ยั่งยืน

ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น๑ 

๓

๒

๔

๘

ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
ให้สามารถคิดเอง ทำเอง ไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่
ท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้จากการจับจ่ายใช้สอย
ภายในพื้นที่



ยอนวิถีจันท 
สรางสรรควิถีไทย

๙



๑๐

แตเดิมตัวเมืองจันทบุรีเปนเมืองอกแตก เน่ืองจากมีแมน้ำจันทบุรีไหลผานกลางเมือง 
และยังเปนหัวเมืองภาคตะวันออกท่ีติดกับชายฝงทะเล มีฝนชุกในฤดูฝนมักจะเกิด
อุทกภัยดวยเปนพ้ืนท่ีลุมต่ำ มีปญหาน้ำเซาะตล่ิง และแมน้ำเองก็มีความโคงมากทำให
น้ำระบายชา หากเปนหนาแลง น้ำจะไหลสูทะเลไมสามารถกักเก็บได ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เกิดอุทกภัยคร้ังใหญ เกิดฝนตกหนัก มีปริมาณน้ำหลาก ๘๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
น้ำสวนเกินไดทะลักเขาสูชุมชน ทำใหประชาชนไดรับความเดือดรอนถึง ๘๕,๐๐๐ คน
เกิดความเสียหายราว ๑,๑๑๘.๖๗ ลานบาท และยังเกิดอุทกภัยซ้ำในเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๔

และ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี จนกลาย
มาเปนโครงการแกมลิง ใชระยะเวลาดำเนินการ ๖ ป (ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๗) 
วงเงิน ๓,๕๐๐ ลานบาท ความยาวคลอง ๑๑.๖๖๑ กิโลเมตร โดยไดรับพระราชทาน
ช่ือคลองจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวา คลองภักดีรำไพ 
อันมีความหมายวา “คลองที่แสดงความจงรักในสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี 
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗” ดวยเปนพระบรมวงศานุวงศชั้นสูงที่เคยมาประทับ 
ในจังหวัดนี้

หลังเสร็จสิ้นการกอสรางคลองดังกลาว ตัวเมืองจันทบุรีก็ไมประสบกับ 
อุทกภัยอีกเลย ย่ิงกวาน้ันคลองภักดีรำไพยังเปนท่ีกักเก็บน้ำ สำหรับประชาชน 
ใหไดอุปโภคบริโภคในหนาแลงอยางเพียงพอ สงผลตอการทำการเกษตร 
การผลิตน้ำประปา การไลน้ำเค็มออกจากแมน้ำจันทบุรี ถือเปนโครงการใน
พระราชดำริลำดับสุดทายในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ที่พระราชทานแดพสกนิกรชาวไทย



๑๑



กิจกรรมทองเที่ยว ชุมชนริมน้ำจันทบูร

๑๒

ในปพ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานพาณิชยจังหวัดมีนโยบายในการพัฒนาชุมชน 
ยานริมน้ำใหกลับมามีชีวิตชีวาข้ึนอีกคร้ัง หลังจากประสบอัคคีภัยคร้ังใหญ 
จึงไดมีการจัดประชาคมเพ่ือกำหนดทิศทางของการพัฒนาชุมชน มีการจัดต้ัง 
กลุมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนริมน้ำใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จากระยะแรก 
ท่ีเคยรวมตัวกันอยางหลวมๆ ทายท่ีสุดชาวชุมชนท้ังสามยานก็มารวมตัวกัน
ในชื่อ ‘ชุมชนริมน้ำจันทบูร’ ผลลัพธหนึ่งของการรวมตัวที่เปนรูปธรรมคือ
การจัดตั้ง ‘บานเรียนรูชุมชนริมน้ำจันทบูร’ เพื่อเปนพิพิธภัณฑขนาดยอม 
เผยแพรประวัติศาสตรชุมชน รวมถึงเปนสถานท่ีประกอบกิจกรรมการอนุรักษ 
และฟนฟูเมืองเกา โดยผูคนในชุมชน

ศักยภาพดานการทองเที่ยว และแนวทางในการรักษาอัตลักษณของพื้นที่ 
ของชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร คือการรักษาวิถีชีวิต และตึกรามบานชอง
สไตลยุโรปท่ียังคงงดงามไวใหย่ังยืน การปรับภูมิทัศนตางๆ จะไมเนนรองรับ 
การทองเท่ียวเชิงพาณิชย แตเปนการบูรณะเพ่ือเปดพ้ืนท่ีใหทุกคนไดช่ืนชม 
ความงามของสถาปตยกรรมในพื้นที่เปนสำคัญ

ส่ิงท่ีทรงคุณคาอีกประการหน่ึงของการมาเยือนพ้ืนท่ีริมน้ำจันทบูร คือการได 
เรียนรูประวัติศาสตรที่มีความเปนมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ การเขามาของ 
อิทธิพลของตางชาติในยุคที่ฝรั่งเศสเปนมหาอำนาจ ผานสิ่งกอสรางและ 
โบราณสถานในพ้ืนท่ี ซ่ึงชาวชุมชนมีการจัดทำโครงการยอนวิถีจันทสรางสรรค
วิถีไทย พิพิธภัณฑท่ีมีชีวิตบานหลวงราชไมตรี เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดศึกษา 
รวมถึงการชมความคึกคักของตลาดคาพลอยของจันทบุรีดวย



กิจกรรมทองเที่ยวทางธรรมชาติ
๑.

๒. 
๓. 

๑๓

เยี่ยมชมศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
แวะชมเสนทางศึกษาธรรมชาติปาโกงกาง ธนาคารปูมา ศึกษาการเล้ียงหอย 
พิพิธภัณฑสัตวทะเล การแปรรูปสาหรายพวงองุน การเพาะเล้ียงพันธุปลาการตูน 
(หางจากชุมชน ๓๐ กม./ประมาณ ๔๕ นาที) ชมปาโกงกาง, การเพาะพันธุ 
ปลาการตูน, ธนาคารปู
แหลมสิงห ดูวิถีชาวประมง รวมถึงการเพาะพันธุปูน่ิม ปลากะพง
ปนจักรยานเลียบคลองภักดีรำไพ เสนทางมีความปลอดภัย ปนจักรยานไดงาย 



กิจกรรมทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
๑.
๒.
๓. 
๔. 
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

๑๔

ชมรานขายยาโบราณจังกวนอัน รานจำหนายสมุนไพรจีนแบบดั้งเดิม
รานไอศกรีมตราจรวด ชมวิธีการทำ และชิมไอศกรีมโบราณ
ชมบานหลวงราชไมตรี บานของผูเปนบิดาแหงยางพาราภาคตะวันออก
โบสถวัดแมพระปฏิสนธินิรมล หนึ่งในโบสถคริสตที่สวยที่สุดในประเทศ
ชมสถาปตยกรรมยุโรป ที่มีประวัติศาสตรมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕
ชิมขนมไขปาไต ขนมอันลือชื่อของจังหวัดจันทบุรี
ชิมเมนูอัศวินสีมวง อัศวินสีสม ณ รานปาอี๊ด
เยือนอูตอเรือพระเจาตากสิน หนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร
น่ังฟงเร่ืองราว และประวัติศาสตรของชุมชน ณ บานเลขท่ี ๖๙
โดยอาจารย ประภาพรรณ ประธานกลุมจันทบูรรักดี
เยี่ยมชมวัดจันทาราม วัดพุทธที่อยูเลียบแมน้ำจันทบูรอันสวยงาม
ทานอาหารที่ตลาดน้ำพุ พบกับอาหารอันหลากหลาย ณ สถานที่อันเปน 
แหลงฝากทองของคนจันทบุรี

๑๐.
๑๑.



กิจกรรมการเรียนรู
ทดลองเจียระไนพลอย
ทั้งยังนำกลับบานเปน
ที่ระลึก

๑๕



กิจกรรมตอยอดโครงการศาสตรพระราชา
เพื่อการทองเที่ยวยั่งยืน 

๑.
๒.
๓.

๑๖

การสราง package เพื่อเพิ่มมูลคา
การบริหารกองทุนเพื่อนำไปพัฒนาชุมขน
เสนทางใหม หรือ สินคาใหม เพ่ือการทองเท่ียวย่ังยืน (กิจกรรมท่ีไมควรพลาด)



สิ่งอำนวยความสะดวก

บานหลวงราชไมตรี
๏ แอร
๏ ขวดน้ำดื่มฟรี 
๏ ชา & กาแฟ 

๏ เครื่องทำน้ำอุน
๏ ตูเย็น
๏ ทีวี
๏ กาตมน้ำรอน

๑๗



วิธีการเดินทาง

ที่อยู และการติดตอ
บานหลวงราชไมตรี

๒๕๒ ถ.สขุาภิบาล ต.วัดใหม อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
คุณหมู ปทมา ปรางคพันธ, คุณโท ภาณุมาศ ชเยนทร 
๐๘๘-๘๔๓-๔๕๑๖, ๐๘๑-๙๑๕-๘๘๑๕ 
www.baanluangrajamaitri.com

การเดินทางดวยรถยนต

การเดินทางดวยรถโดยสารประจำทาง

๑๘

รถยนต จากกรุงเทพฯ สามารถไปได ๓ เสนทาง ไดแก
เสนทางสาย กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-บานฉาง-ระยอง-จันทบุรี 
(ทางหลวงหมายเลข ๓) ระยะทางประมาณ ๒๙๑ กิโลเมตร
เสนทางสาย กรุงเทพฯ-ชลบุรี-ศรีราชา-ระยอง-จันทบุรี 
(ผานทางหลวงหมายเลข ๓๖) ระยะทางประมาณ ๒๕๔ กิโลเมตร
เสนทางสาย กรุงเทพฯ-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี 
(ผานทางหลวงหมายเลข ๓๔๔) ระยะทางประมาณ ๒๕๔ กิโลเมตร

๑.

๒.

๓.

รถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนสงสายตะวันออก (เอกมัย) ทุกวัน 
สอบถามรายละเอียด โทร. (๐๒) ๓๙๑-๒๕๐๔ รถโดยสารปรับอากาศ 

ออกจากสถานีขนสงสายตะวันออก (เอกมัย) ทุกวันสอบถามรายละเอียดโทร. 
(๐๒) ๓๙๑-๘๐๙๗

รถโดยสารปรับอากาศของบริษัทเอกชน ไดแก
เชิดชัยทัวร โทร. (๐๒) ๓๙๑-๒๒๓๗, (๐๓๙) ๓๕๐-๓๘๔, (๐๓๙) ๓๕๐-๓๕๗ 

พรนิภาทัวร โทร. (๐๒) ๓๙๑-๕๑๙๗, (๐๓๙)๓๑๑-๒๘๗ 
ศุภรัตนทัวร โทร. (๐๒) ๓๙๑-๒๒๓๑, (๐๓๘) ๓๑๒-๐๑๑

รถโดยสารจากจันทบุรีไปยังจังหวัดอื่นๆ อาทิ นครราชสีมา ตราด ระยอง 
สระแกว สระบุรี บุรีรัมย ปราจีนบุรี ตาก 

รายละเอียดติดตอสถานีขนสงจังหวัดจันทบุรี โทร. (๐๓๙) ๓๑๑-๒๙๙



ตัวอยางเสนทางทองเที่ยว

๑๙



ทริป ๑ วัน

๒๐

๐๖.๐๐ น. เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
๑๐.๐๐ น. พรอมกันท่ีปายโครงการพระราชดำริคลองภักดีรำไพ ฟงบรรยายจากผูอำนวยการ  
 โครงการชลประทานจันทบุรีเกี่ยวกับพระอัจฉริยะของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙  
 ท่ีทรงริเร่ิมดำริ โครงการขุดคลองเพ่ือบรรเทาทุกขจากอุทกภัย และความสำเร็จ
 ของโครงการ
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานจันทรโภชนา รานอาหารเกาแกมีชื่อของ
 เมืองจันท ลองลิ้มรสเมนูทองถิ่น อาทิ แกงหมูชะมวง แกงมัสมั่นไกใสทุเรียน  
 ยำมังคุด ฯลฯ
๑๒.๐๐ น. เดินชมตลาดคาพลอย หน่ึงในธุรกิจท่ีใหญ
 ท่ีสุดในภาคตะวันออก ชมวิถี ‘คนเดินพลอย’  
 รวมถึงเลือกซ้ือพลอยสวยงามตามท่ีทาน
 พอใจ โดยเฉพาะ ‘บุษราคัมเมืองจันทบุรี’  
 อันโดงดังในตลาดพลอยนานาชาติ
 เดินเทามาทดลองทําขนมไข ขนมขึ้นชื่อ
 ของชุมชน ณ รานปาไตอันเกาแก
 จากน้ัน เย่ียมชมอาสนวิหารพระนางมารีอา  
 ปฏิสนธินิรมล หนึ่งในโบสถคริสตที่สวย
 ท่ีสุดในประเทศไทย

๑๓.๐๐ น. แวะศูนยเรียนรูชุมชนบานเลขที่ ๖๙   
 พิพิธภัณฑท่ีบอกเลาเร่ืองราวของชุมชน  
 ฟงบรรยายจากวิทยากรทองถ่ินถึงความ
 เปนมา เปนอยู และเปนไปของชุมชน  
 พรอมเย่ียมชม นิทรรศการเล็กๆ ท่ีจัดไวให
 ความรูแกนักทองเที่ยว และรับประทาน  
 อาหารวาง ซึ่งเปนขนมขึ้นชื่อของชุมชน

๑๔.๐๐ น. ณ บานเลขที่ ๑๑๙ รานขายพลอยใน
 ชุมชน ทานจะไดเรียนรูเกี่ยวกับธุรกิจ
 คาพลอย การผลิตพลอย และทดลอง
 เจียระไนพลอยดวยตนเอง รวมถึงนำ
 ติดไมติดมือกลับบานเปนของท่ีระลึกดวย
 เรียกไดวามีชิ้นเดียวในโลก!!!

๑๕.๐๐ น. แวะบานหลวงราชไมตรี บานโบราณของ
 ตระกูลปุณศรีท่ีถูกปรับปรุงใหเปนโรงแรม  
 เพ่ือเปนโมเดลธุรกิจตัวอยางในการอนุรักษ
 สถาปตยกรรมและวัฒนธรรมดั้งเดิม  
 เรียนรูเร่ืองราวอันนาสนใจผานการเลาของ
 ผูดูแลบาน
๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร



ทริป ๒ วัน ๑ คืน
วันที่ ๑

๒๑

๐๗.๐๐ น. เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร
๑๑.๐๐ น. ถึงคลองภักดีรำไพ โครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.๙ เพื่อแกปญหา  
 น้ำทวมเมืองจันท
๑๑.๔๕ น. แวะชมตลาดคาพลอย ยานเศรษฐกิจของเมืองจันทและชมวิถี “คนเดินพลอย”

๑๓.๓๐ น. ทดลองทำขนมไข ขนมข้ึนช่ือของชุมชน  
 ณ รานปาไต จากน้ันเย่ียมชมอาสนวิหาร  
 พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล หนึ่งใน  
 โบสถคริสตที่สวยที่สุดในประเทศไทย  
 แวะถายรูปกับภาพวาดบนกำแพงอันเปน
 หน่ึงในแลนมารคของชุมชนริมน้ำจันทบูร

๑๔.๐๐ น. แวะบานเรียนรูชุมชนบานเลขที่ ๖๙
 พิพิธภัณฑท่ีบอกเลาเร่ืองราวของชุมชน          
 ฟงบรรยายจากวิทยากรทองถ่ินถึงความ
 เปนมา เปนอยู และเปนไปของชุมชน  
 พรอมเยี่ยมชมนิทรรศการเล็กๆ ที่จัดไว
 ใหความรูแกนักทองเท่ียวและรับประทาน  
 อาหารวางซึ่งเปนขนมขึ้นชื่อของชุมชน 
 ทดลองทำ Workshop การเจียระไนพลอย  
 ณ บานเลขที่ ๑๑๙ รานพลอยเกาแก  
 ของชุมชน

๑๒.๓๐ น. เดินเทาเขาสัมผัสวิถีชุมชนคนริมน้ำ
 จันทบูร “ยอนวิถีจันท สรางสรรควิถีไทย”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานปาหนอย
 กวยเตี๋ยวหมูเลียง

๑๖.๐๐ น. Check-in ณ โรงแรมบานหลวงราชไมตรี
๑๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ รานจันทรโภชนา  
 รานอาหารชื่อดังของเมืองจันทบุรี
๑๘.๐๐ น. กลับเขาที่พัก และพักผอนตามอัธยาศัย



วันที่ ๒

ติดตอสอบถามโปรแกรมทองเที่ยวไดที่
www.localalike.com
www.teata.or.th
Visit.org
www.backstreetacademy.com

ทริป ๒ วัน ๑ คืน

๒๒

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๐๐ น. แวะจุดชมวิวเนินนางพญา และชมความงดงามของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต  
 ระหวางทางกลับกรุงเทพมหานคร
๑๕.๐๐ น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไปสักการะศาลหลักเมือง
 จันทบุรี และศาลสมเด็จพระเจาตากสิน  
 มหาราช เพื่อความเปนสิริมงคล

๑๐.๐๐ น. เดินทางถึงศูนยศึกษาการพัฒนา อาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 เพื่อการอนุรักษปาชายเลน ชมการเพาะพันธุปลาการตูน ธนาคารปู
 และการอนุรักษปาโกงกาง

๐๖.๐๐ น. ตื่นมาใสบาตรตอนเชาตามวิถีชาวพุทธ
๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา โดยมีเมนูทองถิ่น  
 ใหบริการ



สนับสนุนโดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ)่
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. 1672
www.tourismthailand.org/kingwisdom


