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หมายเหต ุ: ตดิตามชมรายการ ‘ป้ันฝัน เดอะบณัฑติ 
ปี 2’ ได้ทางทีวีดิจิทัลช่อง NOW26 ทุกวันเสาร์ 
เวลา 15.00-16.00 น. ออกอากาศตอนแรก วันที่ 
14 พฤศจิกายน 2558

อ
ย่าปฏเิสธพลงัมด โดยเฉพาะเหล่ามดคนัไฟ 
ทั้งหลายที่ลงเขี้ยวแต่ละครา ทั้งเจ็บแสบ 
และแสนคัน...

 อย่างที่เห็นได้จากผลงานน�าเสนอใน โครงการ 
“ป้ันฝัน เดอะบณัฑติ ปี 2” ของน้องๆ จาก 11 สถาบนั
การศึกษาที่ส่งแผนงานเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาให้กับ
ชมุชนหรือสงัคมในด้านทีน้่องๆ สนใจ ซึง่จากใบสมคัรกอง
โต คณะกรรมการกค็ดัเลอืกจนออกมาได้เป็นตวัแทน 11 
ทมีทีไ่ด้เข้ามารอบมาโชว์วสิยัทศัน์ของ “เดก็มขีอง” เพือ่
ลุ้นให้เป็น 1 ใน 5 ทีมที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปเพื่อลงมือ 
ปฏบัิตจิริง และร่วมถ่ายท�ารายการเรยีลลติีใ้นชือ่เดยีวกนักบั 
โครงการ เพือ่เตรยีมออกอากาศทางทวีดิีจิทลั ช่อง NOW26
 น้องๆ ทั้ง 11 ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาประกอบด้วย 
มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ กบัโครงการ “คนเลีย้ง
ควาย ควายเลีย้งคน” มหาวทิยาลัยพะเยา จากโครงการ 
“เปลี่ยนขี้ให้มีค่า(ก๊าซชีวภาพ)แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น
จากมูลสัตว์เพื่อชุมชน” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจาก
โครงการ “Check Dam Save Doi” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีจากโครงการ “ท�าน�า้(ใจ)
ให้น�้าน่าน” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากโครงการ “ความ
มั่นคงด้านอาหารโปรตีนจากสัตว์น�้า ณ ลุ่มน�้าแม่แจ่ม”  
มหาวิทยาลัยนเรศวร จากโครงการ “พลังงานน�้า 
สร้างแสงสว่างสู่ชุมชน” วิทยาลัยอินเตอร์เทคล�าปาง 
จากโครงการ “พิพิธภัณฑ์ พุทธศิลป์” ครูละกอน 
“ครูบาอาโนชัยธรรมจินดา” มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่
จากโครงการ “รากแก้วคืนถิ่นจิตอาสา ปีที่ 5 คืนบ้านให้
ปลา ปีที่ 2” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากโครงการ 
“ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภคในครัวเรือน” 
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเกต็ จากโครงการ “ใบจากตากแห้ง 
สานฝันธุรกิจชุมชน” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จาก
โครงการ “โครงการบัณฑิตจิตอาสา พัฒนา-นาสะอุ้ง”
 ทั้ง 11 โครงการจาก 11 สถาบันดังกล่าวนั้น ถือว่า 
ค่อนข้างมคีวามหลากหลาย ทัง้ในเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง 
การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การสร้างพลังงานทดแทน ไปจนถึงการอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

พลังมด ชายขอบ

 ทีน่่าสนใจ คอื ไม่ใช่แค่มหาวทิยาลยัใหญ่ๆ ตดิอนัดบั
ต้นๆ ของเมอืงไทยเท่านัน้ ทีผ่่านเข้ารอบมา เพราะเหล่า
มดชายขอบทั้งหลาย ก็ได้แสดงพลังให้คณะกรรมการ
เห็นแล้วว่า มีดีเช่นกัน
 อย่าง โครงการ“เปลีย่นขีใ้ห้มค่ีา(ก๊าซชีวภาพ) แก้ไข
ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์เพื่อชุมชน” ของน้องๆ 
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ก็ถือว่า มีความน่าสนใจเพราะ
นอกจากจะสามารถแปลง ขี(้หม)ูให้เป็นพลงังานได้แล้ว 
ผลพวงส�าคัญที่เกิดขึ้นคือ น้องๆ สามารถช่วยคลี่คลาย
ปัญหา ความเดือดร้อนของกลิ่นขี้หมูที่ก�าลังจะลุกลาม
กลายเป็นความขัดแย้งของคนในชุมชนได้อีกด้วย
 “เมื่อก่อนสมัยที่คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ฝ่ายเดียว 
ก็พบว่า ชาวบ้านยังมีความต้องการด้านอื่นๆ ร่วมด้วย 
ตอนหลังเลยชวนนิสิตจากสาขาพัฒนาสังคมมาร่วม
ลงพื้นที่ด้วย หลังจากนั้นก็เลยเป็นความร่วมมือของ
ทั้งสองคณะค่ะ” ยุ้ย-มาฆณา สุวรรณบูรณ์ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนา
สังคม มหาวิทยาลัยพะเยา เล่า
 และบอกอีกว่า พอได้เห็นรายชื่อทั้ง 11 สถาบันที่
เข้ารอบมานัน้ ใจก็แอบหวัน่ๆ อยูเ่หมอืนกนั เพราะมแีต่
มหาวิทยาลัยบิ๊กเนมเสียส่วนมาก
 “เราเป็นแค่มหา’ลยัในหบุเขา กแ็อบกลัวๆ เหมอืน
กันค่ะ แต่ยังไงก็เชื่อว่า สิ่งที่เราเรียนรู้กับชุมชนอย่าง 
ใกล้ชิด คือ อาวุธ ชิ้นส�าคัญที่จะท�าให้เราผ่านด่านนี้ 
ไปได้ค่ะ” สาวเมืองพะเยา เล่าพร้อมรอยยิ้ม
 ส่วน ลิก-วุฒิชัย สตันน๊อต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
คณะรฐัศาสตร์ สาขาการเมอืงการปกครอง มหาวทิยาลยั
หาดใหญ่ และเป็นประธานโครงการ “รากแก้วคืนถ่ิน 
จิตอาสา ปีที่5 คืนบ้านให้ปลา ปีที่2” ที่ติด 1 ใน 11 ทีมที่ 
เข้ามาฟาดฟันกนัในรอบนีด้้วยนัน้ หนุม่ลกิ บอกว่า โครงการ
สร้างบ้านให้ปลาถือเป็นโครงการที่พวกเขาตั้งใจจะท�า
ระยะยาวโดยส่งต่อจากพีสู่น้่องต่อๆ กนัไป โดยจดุเริม่ต้น 
โครงการเกดิจากการได้พดูคยุกบัชาวบ้าน บ้านโหล๊ะหาร 
ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พทัลงุ และพบปัญหาเรือ่งจ�านวน
ปลาที่น้อยลงในอ่างเก็บน�้าป่าบอน ทางกลุ่มจึงร่วมกัน
คิดที่จะสร้างบ้านให้ปลาได้มีที่อาศัย หลบภัย
 และเม่ือโครงการส่งต่อสู่มือเขาในฐานะรุ่นพี่ปี 4 
เขาจงึขอเพิม่รายละเอยีดให้มากข้ึนด้วยการปลกูต้นสาคู 
เพื่อให้เป็นแหล่งหลบภัย และแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า 
รวมถงึร่วมผลกัดนัให้ชาวบ้านเหน็ถงึความส�าคัญในการ
อนรุกัษ์พันธุป์ลาในบ่อ กระทัง่สามารถประกาศเป็นเขต
ห้ามล่าได้ในที่สุด
 “เหน็ผลงานของเพือ่นๆ ทกุทมีกม็ดีหีมดเลยครบั 
แต่เรากค่็อนข้างมัน่ใจเพราะโครงการของพวกเราท�ามา
แล้ว และพิสูจน์แล้วว่า ท�าได้จริง จึงค่อนข้างม่ันใจว่า 
สู้กับเพื่อนๆ จากสถาบันอื่นได้ครับ” หนุ่มใต้อย่าง ลิก 
เอ่ยอย่างมั่นใจ
 ขณะท่ี ณัฐกรณ์ บุญทา ตัวแทนจากวิทยาลัย
อินเตอร์เทคล�าปาง ที่เข้าร่วมโครงการด้วยแผนการจัด
ท�า “พิพิธภัณฑ์ พุทธศิลป์” ครูละกอน “ครูบาอาโนชัย- 
ธรรมจินดา” ซึ่งถือว่า ค่อนข้างแหวกแนวกว่าเพื่อนๆ 
ที่ส่วนมากจะสนใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องพลังงานทดแทน แต่กลุ่มนี้
กลับเลือกท่ีจะสืบสานต�านานที่ก�าลังจะถูกลืมอย่าง 
“ครูบาอาโนชัย(ครูบาโน)” ผู้มีคุณูปการในด้านการ
ส่งเสรมิงานพทุธศลิป์ โดยต้องการทีจ่ะรวบรวมผลงาน 
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครูบาโน ได้สร้างไว้
มากกว่า 70 วดัทัง้ในจงัหวดัล�าปาง และจงัหวดัใกล้เคยีง 
มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเพื่อให้คนท่ีแวะเวียนมาท่ี
วัดปงสนุกได้เรียนรู้

 “โครงการของพวกผมค่อนข้างต่างจากเพือ่นๆ ครบั 
ทีมอื่น ส่วนใหญ่เขาสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว
ก็เรื่องพลังงานกันมาก เราก็แอบกังวลใจกันนิดหน่อย 
โดยเฉพาะที่ติดเข้ารอบมา เป็นระดับมหาวิทยาลัยกัน
ทั้งนั้น มีพวกเราเป็นระดับวิทยาลัยแห่งเดียว แต่ก็สู้นะ
ครบั เพราะเราเชือ่ว่า เรามดี ีอกีอย่าง ถงึไม่ได้รบัเลอืกก็
ไม่เสยีใจครับ พวกเรายังยืนยันท่ีจะเดนิหน้าท�าโครงการน้ี 
ต่อไปตามงบประมาณที่มีครับ”
 ส�าหรับโครงการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต” ปี 2 เกิด
ขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 
พระราชด�าริ มูลนิธิรากแก้ว และเครือเนชั่นกรุ๊ป โดย 
ดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร เครอืเนชัน่ 
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดท�าโครงการดังกล่าวว่า 
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ทีส่ะสมมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้สงัคมไทยประสบปัญหา
ต่างๆ มากมาย อาทิ ความไม่สมดุลในการพัฒนา ความ
เหล่ือมล�า้ทางสงัคม การขาดจติส�านกึของความพอด ีและ
พอเพยีง การเหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
ซึง่ล้วนส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรม และการด�าเนนิชวิีต
ของเยาวชนอันเป็นก�าลังส�าคัญของชาติ
 “การสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในด้านต่างๆ เช่น 
การเสรมิสร้างพืน้ฐานจติใจให้มจีติส�านกึทีด่ ีมคีณุธรรม 
มีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อให้เยาวชน
สามารถด�าเนนิชวีติได้ด้วยความรอบคอบ มัน่คง พร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้ จึงเป็นสิง่ส�าคญั และ
ก็เป็นที่มาของโครงการปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ซ่ึงจัดขึ้น 
ปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว”

ทักษะนอกห้องเรียน

 ส�าหรับน้องๆ ที่ยังหมกมุ่นในห้องสมุด ซุกตัวอยู่

ในห้องแล็บ ขณะที่เพื่อนๆ ออกมาท�ากิจกรรมในโลก
กว้าง คงถึงเวลาต้องปรับตัวเสียใหม่ เพราะ เพ็ญศรี 
สุธีรศานต์ ผู้อ�านวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
หนึง่ในคณะกรรมการในกจิกรรมครัง้นีย้นืยนัว่า “เกรด
เป็นแค่องค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกรับเด็กเข้า
ท�างาน”
 และย�า้ว่า วนันี ้ความสามารถในการคดินอกกรอบ 
และการปรบัตัวรบักบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงได้นัน้ 
ถือเป็น “ทักษะแห่งอนาคต” ที่องค์กรเอกชนโดยมาก
มองหาจากคนรุ่นใหม่ที่เดินเข้ามาสมัครงาน
 “เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นหลายๆ มหาวิทยาลัยที่เข้า
ร่วมประกวดมีการสร้างเครือข่ายหลายๆ คณะ ซึ่งถือ
เป็นทักษะท่ีจ�าเป็นท่ีเด็กๆ ควรจะต้องมีเม่ือเข้าสู่โลก
แห่งการท�างาน เพราะองค์กรเอกชนจ�านวนไม่น้อย ที่
เจอปัญหาเด็กรุ่นใหม่ท�างานเป็นทีมเวิร์ค หรือประสาน
งานกับใครไม่ค่อยเป็น แต่ถ้าเดก็ได้ท�ากิจกรรมกลุม่ใน
ลักษณะนี้ โดยเฉพาะถ้ามีการรวมกลุ่มกันกับเพ่ือนๆ 
จากต่างคณะก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเมื่อต้องเข้า
มาในตลาดแรงงาน” เพ็ญศรี เอ่ยอธิบาย
 พร้อมยกตัวอย่างน้องๆ ที่เรียนด้านรัฐศาสตร์ 
พฒันาชมุชน หรอืด้านใดกต็ามทีต้่องข้องเกีย่วกบัชมุชน
ท้องถิ่น การได้ลงพื้นที่เช่นนี้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ในการ
ท�างานต่อไป เพราะจะรู้จักวิธีการเข้าถึง และสื่อสารกับ
ชาวบ้านมากยิ่งขึ้น
 ขณะเดียวกัน ก็ยังวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของเด็กๆ 
ในปีนี้ คือ โดยมากยังมองไม่เห็นภาพใหญ่ ขณะที่ 
บางโจทย์กย็งัไม่ชดั บ้างกย็งัไม่สามารถชีว้ดัถงึผลกระทบ 
ของโครงการได้ว่า มากน้อยแค่ไหน และบางโครงการ
ก็ยังขาดความเป็นรูปธรรม แต่ก็ถือเป็นเรื่องเข้าใจได้
ด้วยเรื่องของวัยและประสบการณ์ที่ยังต้องเรียนรู้และ
ฝึกฝนอีกมาก
 เช่นเดยีวกบั พนา จนัทรวโิรจน์ กรรมการ บรษิทั 
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ที่มองว่า น้องๆ 
ยังค่อนข้างอ่อนในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ นอกจาก
นี้ในบางโครงการก็ยังมีจุดด้อยเรื่องความต่อเนื่องและ
ย่ังยืนซ่ึงจะถอืเป็นข้อแตกต่างท่ีส�าคัญ ระหว่าง จติอาสา
ทั่วไป กับ การท�าโครงการอย่างยั่งยืน
 “แต่ก็มีบางทีมรู้จักใช้ความรู้ที่เรียนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งอันนี้น่าสนใจมาก เพราะมันได้ทั้งชุมชน
และตัวเขาเองด้วย”
 อย่างไรกต็าม กย็งัมข้ีอดทีีโ่ดดเด่นซึง่พบได้ในเวที
นี้ นอกจากพลังจิตอาสาและไฟที่เต็มเปี่ยมของน้องๆ 
ทุกทีมแล้ว เรื่องของเทคนิคการสื่อสารที่แต่ละทีมต่าง
สรรหาวิธีการน�าเสนอข้อมูลให้ไม่น่าเบื่อ เอาสินค้ามา 
พรีเซ้นท์บ้าง อ่านกลอนบ้าง หรือแท็กทีมกันมาร้อง
เพลงก็ยังมี

พัฒนา ไม่ใช่ สงเคราะห์

 “เรื่องแรกที่ต้องชื่นชม คือ ความกล้าหาญ เพราะ
สังคมไทยไม่ค่อยจะชื่นชมคนดีมีจิตอาสามากนัก โดย
มักจะไปชื่นชมคนเก่งเสียมากกว่า นี่จึงเป็นความกล้า
หาญของน้องๆ ที่เสนอตัวเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
คนอืน่” ดร.ณรรต ป่ินน้อย ทีป่รกึษาสถาบนัพฒันาและ 
ส่งเสรมิกจิกรรมปิดทองหลงัพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 
หนึง่ในคณะกรรมการให้ความเหน็หลงัจากนัง่ฟังน้องๆ 
ทั้ง 11 ทีมน�าเสนอรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว 

โดยเน่ืองจากโจทย์ค่อนข้างเปิดกว้าง เน้ือหาโครงการจงึ
มคีวามหลากหลายค่อนข้างมากตัง้แต่ศลิปะวฒันธรรม 
การส่งเสรมิอาชพี การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม ตลอดจนการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
 “อย่างเร่ืองพลงังานกพ็บว่า มน้ีองๆ หลายกลุม่ให้
ความสนใจเกีย่วกบัความมัน่คงทางพลงังานค่อนข้างมาก 
ทัง้เรือ่งการก�าจดัของเสยีจากมลูสกุรมาสูพ่ลงังานไฟฟ้า
ซึ่งนอกจากจะได้พลังงานมาใช้พร้อมช่วยลดภาวะโลก
ร้อนจากการปล่อยก๊าซมเีทนทีม่คีวามเข้มข้นในการท�าให้
เกดิก๊าซเรอืนกระจกมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถงึ 
25 เท่าแล้ว ยังแก้ปัญหากลิ่นเหม็นที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ระหว่างคนในชุมชนได้อีกด้วย ก็รู้สึกดีใจที่น้องๆ หยิบ
ปัญหานี้มาเป็นโจทย์” ดร.ณรรต เอ่ย
 หากมองในภาพรวม ที่ปรึกษาโครงการปิดทอง
หลังพระแสดงความเหน็ถงึคณุภาพของโครงการทัง้ 11 
โครงการทีผ่่านเข้ารอบในครัง้นีว่้า “ค่อนข้างหลากหลาย 
หากตีเป็นเกรดก็มีตั้งแต่ดีมากไปจนถึงพอใช้ โดยที่
ยังต้องปรับปรุงมากหน่อยจะเป็นเรื่องการตอบโจทย์ 
และการวัดผลยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ก็ยังมีจุดอ่อน
เรื่องความยั่งยืน”
 เนือ่งจากโครงการส่วนใหญ่ น้องๆ นสิติ นกัศกึษา
ยังมองภาพของปัญหาได้ไม่รอบด้านพอ และยัง 
ไม่สามารถอดุรอยโหว่ได้ครบถ้วน แต่ในความอ่อนด้อย 
ทางประสบการณ์ก็ยังมีข้อดีของจิตอาสาที่สดใหม ่
ซึ่งเขาบอกว่า หากเดินไปอย่างถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์
อย่างมาก
 “หลายๆ ครั้งเกิดข้ึนโดยไม่ได้ตอบโจทย์ความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน เช่น ไปสร้างห้องน�้าให้
นกัเรยีนแต่ไม่ได้ดวู่า โรงเรยีนมแีหล่งน�า้เพยีงพอหรอืไม่ 
อนันี ้ถอืเป็นความปรารถนาดแีต่ไม่ได้ดสูภาพแวดล้อม” 
เขาเอ่ยถึงภาพรวมงานจิตอาสาที่เป็นกันอยู่ไม่เฉพาะ 
ในโครงการนี้
 โดยฝากค�าแนะน�าไปถึงเหล่าจิตอาสาที่ก�าลังคิด
อยากจะส่งต่อความดีให้กับสังคมว่า อันดับแรกต้อง
ตั้งต้นที่ความต้องการของชุมชนจริงๆ ต้องไปถามเขา
ก่อน และเมื่อลงมือท�า ก็ต้องให้ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ด้วย เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง และที่ส�าคัญ คือ เมื่อตั้งต้นด้วย
จิตใจที่ดีแล้ว การลงมือท�าอย่างมี “องค์ความรู้” ก็ถือ
เป็นแรงส่งส�าคัญที่ถือเป็นตัวแปรในความต่างระหว่าง
ค�าว่า “สงเคราะห์” และ “พัฒนา”
 “ต้องให้ชุมชนเห็นประโยชน์แล้วเขาลงมาท�าเอง 
เรียนรู้ และสามารถดูแลซ่อมแซมเองได้ด้วย จึงจะเกิด
ประโยชน์อย่างยัง่ยนื และเรยีกได้ว่า ประสบความส�าเรจ็ 
ไม่อย่างนัน้กจ็ะกลายเป็นการสร้างความอ่อนแอแทนที่
จะเข้มแข็ง”
 อย่างไรก็ตาม เขาเห็นว่า ความกล้าหาญที่จะก้าว
เข้ามา คือ สิ่งส�าคัญที่สุด เรื่องของวิธีการ วิชาการ หรือ
กระบวนการ มาหาเอาตอนหลังก็ได้ เพราะปัจจุบัน 
มีแหล่งข้อมูลมากมายให้ค้นหา
 ...ขอแค่ให้มีใจคิดอยากจะท�าเสียก่อน!

ได้เวลาพสูิจน์กึ๋นของเดก็รุ่นใหม่ 
กับโจทย์เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม 
บนเวท ี‘ป้ันฝัน เดอะบณัฑติ ปี 2’

เร่ือง  : ทีมขา่วจดุประกาย


