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ย่าปฏิเสธพลังมด โดยเฉพาะเหล่ามดคันไฟ
ทั้งหลายที่ลงเขี้ยวแต่ละครา ทั้งเจ็บแสบ
และแสนคัน...
อย่างที่เห็นได้จากผลงานน�ำเสนอใน โครงการ
“ปัน้ ฝัน เดอะบัณฑิต ปี 2” ของน้องๆ จาก 11 สถาบัน
การศึกษาที่ส่งแผนงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนหรือสังคมในด้านทีน่ อ้ งๆ สนใจ ซึง่ จากใบสมัครกอง
โต คณะกรรมการก็คดั เลือกจนออกมาได้เป็นตัวแทน 11
ทีมทีไ่ ด้เข้ามารอบมาโชว์วสิ ยั ทัศน์ของ “เด็กมีของ” เพือ่
ลุ้นให้เป็น 1 ใน 5 ทีมที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปเพื่อลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง และร่วมถ่ายท�ำรายการเรียลลิตใี้ นชือ่ เดียวกันกับ
โครงการ เพือ่ เตรียมออกอากาศทางทีวดี จิ ทิ ลั ช่อง NOW26
น้องๆ ทั้ง 11 ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับโครงการ “คนเลีย้ ง
ควาย ควายเลีย้ งคน” มหาวิทยาลัยพะเยา จากโครงการ
“เปลี่ยนขี้ให้มีค่า(ก๊าซชีวภาพ)แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น
จากมูลสัตว์เพื่อชุมชน” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจาก
โครงการ “Check Dam Save Doi” มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการ “ท�ำน�ำ้ (ใจ)
ให้น�้ำน่าน” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากโครงการ “ความ
มั่นคงด้านอาหารโปรตีนจากสัตว์น�้ำ ณ ลุ่มน�้ำแม่แจ่ม”
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร จากโครงการ “พลังงานน�้ำ
สร้างแสงสว่างสู่ชุมชน” วิทยาลัยอินเตอร์เทคล�ำปาง
จากโครงการ “พิพิธภัณฑ์ พุทธศิลป์” ครูละกอน
“ครูบาอาโนชัยธรรมจินดา” มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
จากโครงการ “รากแก้วคืนถิ่นจิตอาสา ปีที่ 5 คืนบ้านให้
ปลา ปีที่ 2” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากโครงการ
“ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ เพื่ อ บริ โ ภคในครั ว เรื อ น”
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จากโครงการ “ใบจากตากแห้ง
สานฝันธุรกิจชุมชน” มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จาก
โครงการ “โครงการบัณฑิตจิตอาสา พัฒนา-นาสะอุ้ง”
ทั้ง 11 โครงการจาก 11 สถาบันดังกล่าวนั้น ถือว่า
ค่อนข้างมีความหลากหลาย ทัง้ ในเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การสร้างพลังงานทดแทน ไปจนถึงการอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

พลังมด ชายขอบ

ทีน่ า่ สนใจ คือ ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ติดอันดับ
ต้นๆ ของเมืองไทยเท่านัน้ ทีผ่ า่ นเข้ารอบมา เพราะเหล่า
มดชายขอบทั้งหลาย ก็ได้แสดงพลังให้คณะกรรมการ
เห็นแล้วว่า มีดีเช่นกัน
อย่าง โครงการ“เปลีย่ นขีใ้ ห้มคี า่ (ก๊าซชีวภาพ) แก้ไข
ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์เพื่อชุมชน” ของน้องๆ
จากมหาวิทยาลัยพะเยา ก็ถือว่า มีความน่าสนใจเพราะ
นอกจากจะสามารถแปลง ขี(้ หมู)ให้เป็นพลังงานได้แล้ว
ผลพวงส�ำคัญที่เกิดขึ้นคือ น้องๆ สามารถช่วยคลี่คลาย
ปัญหา ความเดือดร้อนของกลิ่นขี้หมูที่ก�ำลังจะลุกลาม
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 ใจก็แอบหวัน่ ๆ อยูเ่ หมือนกัน เพราะมีแต่
มหาวิทยาลัยบิ๊กเนมเสียส่วนมาก
“เราเป็นแค่มหา’ลัยในหุบเขา ก็แอบกลัวๆ เหมือน
กันค่ะ แต่ยังไงก็เชื่อว่า สิ่งที่เราเรียนรู้กับชุมชนอย่าง
ใกล้ชิด คือ อาวุธ ชิ้นส�ำคัญที่จะท�ำให้เราผ่านด่านนี้
ไปได้ค่ะ” สาวเมืองพะเยา เล่าพร้อมรอยยิ้ม
ส่วน ลิก-วุฒิชัย สตันน๊อต นักศึกษาชั้นปีที่ 4
คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ และเป็นประธานโครงการ “รากแก้วคืนถิ่น
จิตอาสา ปีที่5 คืนบ้านให้ปลา ปีที่2” ที่ติด 1 ใน 11 ทีมที่
เข้ามาฟาดฟันกันในรอบนีด้ ว้ ยนัน้ หนุม่ ลิก บอกว่า โครงการ
สร้างบ้านให้ปลาถือเป็นโครงการที่พวกเขาตั้งใจจะท�ำ
ระยะยาวโดยส่งต่อจากพีส่ นู่ อ้ งต่อๆ กันไป โดยจุดเริม่ ต้น
โครงการเกิดจากการได้พดู คุยกับชาวบ้าน บ้านโหล๊ะหาร
ต.ทุง่ นารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง และพบปัญหาเรือ่ งจ�ำนวน
ปลาที่น้อยลงในอ่างเก็บน�้ำป่าบอน ทางกลุ่มจึงร่วมกัน
คิดที่จะสร้างบ้านให้ปลาได้มีที่อาศัย หลบภัย
และเมื่อโครงการส่งต่อสู่มือเขาในฐานะรุ่นพี่ปี 4
เขาจึงขอเพิม่ รายละเอียดให้มากขึน้ ด้วยการปลูกต้นสาคู
เพื่อให้เป็นแหล่งหลบภัย และแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ำ
รวมถึงร่วมผลักดันให้ชาวบ้านเห็นถึงความส�ำคัญในการ
อนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาในบ่อ กระทัง่ สามารถประกาศเป็นเขต
ห้ามล่าได้ในที่สุด
“เห็นผลงานของเพือ่ นๆ ทุกทีมก็มดี หี มดเลยครับ
แต่เราก็คอ่ นข้างมัน่ ใจเพราะโครงการของพวกเราท�ำมา
แล้ว และพิสูจน์แล้วว่า ท�ำได้จริง จึงค่อนข้างมั่นใจว่า
สู้กับเพื่อนๆ จากสถาบันอื่นได้ครับ” หนุ่มใต้อย่าง ลิก
เอ่ยอย่างมั่นใจ
ขณะที่ ณัฐกรณ์ บุญทา ตัวแทนจากวิทยาลัย
อินเตอร์เทคล�ำปาง ที่เข้าร่วมโครงการด้วยแผนการจัด
ท�ำ “พิพิธภัณฑ์ พุทธศิลป์” ครูละกอน “ครูบาอาโนชัยธรรมจินดา” ซึ่งถือว่า ค่อนข้างแหวกแนวกว่าเพื่อนๆ
ที่ส่วนมากจะสนใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเรื่องพลังงานทดแทน แต่กลุ่มนี้
กลับเลือกที่จะสืบสานต�ำนานที่ก�ำลังจะถูกลืมอย่าง
“ครูบาอาโนชัย(ครูบาโน)” ผู้มีคุณูปการในด้านการ
ส่งเสริมงานพุทธศิลป์ โดยต้องการทีจ่ ะรวบรวมผลงาน
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของครูบาโน ได้สร้างไว้
มากกว่า 70 วัดทัง้ ในจังหวัดล�ำปาง และจังหวัดใกล้เคียง
มาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเพื่อให้คนที่แวะเวียนมาที่
วัดปงสนุกได้เรียนรู้

ได้ เวลาพิสูจน์ ก๋ นึ ของเด็กรุ่ นใหม่
กับโจทย์ เพื่อการแก้ ไขปั ญหาสังคม
บนเวที ‘ปั ้นฝั น เดอะบัณฑิต ปี 2’
เรื่ อง : ทีมข่าวจุดประกาย

“โครงการของพวกผมค่อนข้างต่างจากเพือ่ นๆ ครับ
ทีมอื่น ส่วนใหญ่เขาสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แล้ว
ก็เรื่องพลังงานกันมาก เราก็แอบกังวลใจกันนิดหน่อย
โดยเฉพาะที่ติดเข้ารอบมา เป็นระดับมหาวิทยาลัยกัน
ทั้งนั้น มีพวกเราเป็นระดับวิทยาลัยแห่งเดียว แต่ก็สู้นะ
ครับ เพราะเราเชือ่ ว่า เรามีดี อีกอย่าง ถึงไม่ได้รบั เลือกก็
ไม่เสียใจครับ พวกเรายังยืนยันทีจ่ ะเดินหน้าท�ำโครงการนี้
ต่อไปตามงบประมาณที่มีครับ”
ส�ำหรับโครงการ “ปั้นฝัน เดอะบัณฑิต” ปี 2 เกิด
ขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด�ำริ มูลนิธิรากแก้ว และเครือเนชั่นกรุ๊ป โดย
ดวงกมล โชตะนา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เครือเนชัน่
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดท�ำโครงการดังกล่าวว่า
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ทีส่ ะสมมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สงั คมไทยประสบปัญหา
ต่างๆ มากมาย อาทิ ความไม่สมดุลในการพัฒนา ความ
เหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม การขาดจิตส�ำนึกของความพอดี และ
พอเพียง การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตนมากกว่าส่วนรวม
ซึง่ ล้วนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม และการด�ำเนินชีวติ
ของเยาวชนอันเป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติ
“การสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในด้านต่างๆ เช่น
การเสริมสร้างพืน้ ฐานจิตใจให้มจี ติ ส�ำนึกทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม
มีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม เพื่อให้เยาวชน
สามารถด�ำเนินชีวติ ได้ดว้ ยความรอบคอบ มัน่ คง พร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ และ
ก็เป็นที่มาของโครงการปั้นฝัน เดอะบัณฑิต ซึ่งจัดขึ้น
ปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว”

ทักษะนอกห้องเรียน

ส�ำหรับน้องๆ ที่ยังหมกมุ่นในห้องสมุด ซุกตัวอยู่

ในห้องแล็บ ขณะที่เพื่อนๆ ออกมาท�ำกิจกรรมในโลก
กว้าง คงถึงเวลาต้องปรับตัวเสียใหม่ เพราะ เพ็ญศรี
สุธีรศานต์ ผู้อ�ำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หนึง่ ในคณะกรรมการในกิจกรรมครัง้ นีย้ นื ยันว่า “เกรด
เป็นแค่องค์ประกอบในการตัดสินใจเลือกรับเด็กเข้า
ท�ำงาน”
และย�ำ้ ว่า วันนี้ ความสามารถในการคิดนอกกรอบ
และการปรับตัวรับกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงได้นนั้
ถือเป็น “ทักษะแห่งอนาคต” ที่องค์กรเอกชนโดยมาก
มองหาจากคนรุ่นใหม่ที่เดินเข้ามาสมัครงาน
“เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นหลายๆ มหาวิทยาลัยที่เข้า
ร่วมประกวดมีการสร้างเครือข่ายหลายๆ คณะ ซึ่งถือ
เป็นทักษะที่จ�ำเป็นที่เด็กๆ ควรจะต้องมีเมื่อเข้าสู่โลก
แห่งการท�ำงาน เพราะองค์กรเอกชนจ�ำนวนไม่น้อย ที่
เจอปัญหาเด็กรุ่นใหม่ท�ำงานเป็นทีมเวิร์ค หรือประสาน
งานกับใครไม่คอ่ ยเป็น แต่ถา้ เด็กได้ทำ� กิจกรรมกลุม่ ใน
ลักษณะนี้ โดยเฉพาะถ้ามีการรวมกลุ่มกันกับเพื่อนๆ
จากต่างคณะก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองเมื่อต้องเข้า
มาในตลาดแรงงาน” เพ็ญศรี เอ่ยอธิบาย
พร้อมยกตัวอย่างน้องๆ ที่เรียนด้านรัฐศาสตร์
พัฒนาชุมชน หรือด้านใดก็ตามทีต่ อ้ งข้องเกีย่ วกับชุมชน
ท้องถิ่น การได้ลงพื้นที่เช่นนี้ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ในการ
ท�ำงานต่อไป เพราะจะรู้จักวิธีการเข้าถึง และสื่อสารกับ
ชาวบ้านมากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน ก็ยังวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนของเด็กๆ
ในปีนี้ คือ โดยมากยังมองไม่เห็นภาพใหญ่ ขณะที่
บางโจทย์กย็ งั ไม่ชดั บ้างก็ยงั ไม่สามารถชีว้ ดั ถึงผลกระทบ
ของโครงการได้ว่า มากน้อยแค่ไหน และบางโครงการ
ก็ยังขาดความเป็นรูปธรรม แต่ก็ถือเป็นเรื่องเข้าใจได้
ด้วยเรื่องของวัยและประสบการณ์ที่ยังต้องเรียนรู้และ
ฝึกฝนอีกมาก
เช่นเดียวกับ พนา จันทรวิโรจน์ กรรมการ บริษทั
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ที่มองว่า น้องๆ
ยังค่อนข้างอ่อนในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ นอกจาก
นี้ในบางโครงการก็ยังมีจุดด้อยเรื่องความต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืนซึง่ จะถือเป็นข้อแตกต่างทีส่ ำ� คัญ ระหว่าง จิตอาสา
ทั่วไป กับ การท�ำโครงการอย่างยั่งยืน
“แต่ก็มีบางทีมรู้จักใช้ความรู้ที่เรียนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งอันนี้น่าสนใจมาก เพราะมันได้ทั้งชุมชน
และตัวเขาเองด้วย”
อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีขอ้ ดีทโี่ ดดเด่นซึง่ พบได้ในเวที
นี้ นอกจากพลังจิตอาสาและไฟที่เต็มเปี่ยมของน้องๆ
ทุกทีมแล้ว เรื่องของเทคนิคการสื่อสารที่แต่ละทีมต่าง
สรรหาวิธีการน�ำเสนอข้อมูลให้ไม่น่าเบื่อ เอาสินค้ามา
พรีเซ้นท์บ้าง อ่านกลอนบ้าง หรือแท็กทีมกันมาร้อง
เพลงก็ยังมี

พัฒนา ไม่ ใช่ สงเคราะห์

“เรื่องแรกที่ต้องชื่นชม คือ ความกล้าหาญ เพราะ
สังคมไทยไม่ค่อยจะชื่นชมคนดีมีจิตอาสามากนัก โดย
มักจะไปชื่นชมคนเก่งเสียมากกว่า นี่จึงเป็นความกล้า
หาญของน้องๆ ที่เสนอตัวเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
คนอืน่ ” ดร.ณรรต ปิน่ น้อย ทีป่ รึกษาสถาบันพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ
หนึง่ ในคณะกรรมการให้ความเห็นหลังจากนัง่ ฟังน้องๆ
ทั้ง 11 ทีมน�ำเสนอรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

โดยเนือ่ งจากโจทย์คอ่ นข้างเปิดกว้าง เนือ้ หาโครงการจึง
มีความหลากหลายค่อนข้างมากตัง้ แต่ศลิ ปะวัฒนธรรม
การส่งเสริมอาชีพ การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ตลอดจนการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่
“อย่างเรือ่ งพลังงานก็พบว่า มีนอ้ งๆ หลายกลุม่ ให้
ความสนใจเกีย่ วกับความมัน่ คงทางพลังงานค่อนข้างมาก
ทัง้ เรือ่ งการก�ำจัดของเสียจากมูลสุกรมาสูพ่ ลังงานไฟฟ้า
ซึ่งนอกจากจะได้พลังงานมาใช้พร้อมช่วยลดภาวะโลก
ร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนทีม่ คี วามเข้มข้นในการท�ำให้
เกิดก๊าซเรือนกระจกมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถงึ
25 เท่าแล้ว ยังแก้ปัญหากลิ่นเหม็นที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ระหว่างคนในชุมชนได้อีกด้วย ก็รู้สึกดีใจที่น้องๆ หยิบ
ปัญหานี้มาเป็นโจทย์” ดร.ณรรต เอ่ย
หากมองในภาพรวม ที่ปรึกษาโครงการปิดทอง
หลังพระแสดงความเห็นถึงคุณภาพของโครงการทัง้ 11
โครงการทีผ่ า่ นเข้ารอบในครัง้ นีว้ า่ “ค่อนข้างหลากหลาย
หากตีเป็นเกรดก็มีตั้งแต่ดีมากไปจนถึงพอใช้ โดยที่
ยังต้องปรับปรุงมากหน่อยจะเป็นเรื่องการตอบโจทย์
และการวัดผลยังไม่ชัดเจน นอกจากนี้ก็ยังมีจุดอ่อน
เรื่องความยั่งยืน”
เนือ่ งจากโครงการส่วนใหญ่ น้องๆ นิสติ นักศึกษา
ยังมองภาพของปัญหาได้ไม่รอบด้านพอ และยัง
ไม่สามารถอุดรอยโหว่ได้ครบถ้วน แต่ในความอ่อนด้อย
ทางประสบการณ์ก็ยังมีข้อดีของจิตอาสาที่สดใหม่
ซึ่งเขาบอกว่า หากเดินไปอย่างถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์
อย่างมาก
“หลายๆ ครั้งเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตอบโจทย์ความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน เช่น ไปสร้างห้องน�้ำให้
นักเรียนแต่ไม่ได้ดวู า่ โรงเรียนมีแหล่งน�ำ้ เพียงพอหรือไม่
อันนี้ ถือเป็นความปรารถนาดีแต่ไม่ได้ดสู ภาพแวดล้อม”
เขาเอ่ยถึงภาพรวมงานจิตอาสาที่เป็นกันอยู่ไม่เฉพาะ
ในโครงการนี้
โดยฝากค�ำแนะน�ำไปถึงเหล่าจิตอาสาที่ก�ำลังคิด
อยากจะส่งต่อความดีให้กับสังคมว่า อันดับแรกต้อง
ตั้งต้นที่ความต้องการของชุมชนจริงๆ ต้องไปถามเขา
ก่อน และเมื่อลงมือท�ำ ก็ต้องให้ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ด้วย เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง และที่ส�ำคัญ คือ เมื่อตั้งต้นด้วย
จิตใจที่ดีแล้ว การลงมือท�ำอย่างมี “องค์ความรู้” ก็ถือ
เป็นแรงส่งส�ำคัญที่ถือเป็นตัวแปรในความต่างระหว่าง
ค�ำว่า “สงเคราะห์” และ “พัฒนา”
“ต้องให้ชุมชนเห็นประโยชน์แล้วเขาลงมาท�ำเอง
เรียนรู้ และสามารถดูแลซ่อมแซมเองได้ด้วย จึงจะเกิด
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน และเรียกได้วา่ ประสบความส�ำเร็จ
ไม่อย่างนัน้ ก็จะกลายเป็นการสร้างความอ่อนแอแทนที่
จะเข้มแข็ง”
อย่างไรก็ตาม เขาเห็นว่า ความกล้าหาญที่จะก้าว
เข้ามา คือ สิ่งส�ำคัญที่สุด เรื่องของวิธีการ วิชาการ หรือ
กระบวนการ มาหาเอาตอนหลังก็ได้ เพราะปัจจุบัน
มีแหล่งข้อมูลมากมายให้ค้นหา
...ขอแค่ให้มีใจคิดอยากจะท�ำเสียก่อน!
หมายเหตุ : ติดตามชมรายการ ‘ปัน้ ฝัน เดอะบัณฑิต
ปี 2’ ได้ทางทีวีดิจิทัลช่อง NOW26 ทุกวันเสาร์
เวลา 15.00-16.00 น. ออกอากาศตอนแรก วันที่
14 พฤศจิกายน 2558

