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การจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของ Waseda
(Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey)
กำรจั ด อั น ดั บ กำรพั ฒ นำรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของ Waseda (Waseda – IAC
International e-Government Ranking Survey) จั ด ท ำ โ ด ย Institute of e-Government,
Waseda University ร่ ว มกั บ องค์ ก รวิ ช ำชี พ ทำงด้ ำ นผู้ บ ริ ห ำรด้ ำ นสำรสนเทศระดั บ นำนำชำติ
(International Academy of CIO - IAC) เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีกำรประกำศผล
เป็ น ประจ ำทุ ก ปี จ นถึ ง ปี ปั จ จุ บั น (พ.ศ. 2559) โดยส ำรวจควำมท้ ำ ทำยด้ ำ นกำรพั ฒ นำรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมหลำกหลำย เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศกับแนวโน้มใหม่ๆ จำกกำรสำรวจประเทศต่ำงๆ จำนวน 65 ประเทศ ซึ่งจำกผลกำร
สำรวจแนวโน้มของกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นถึง 7 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. กำรพั ฒ นำรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กั บ สั ง คมผู้ สู ง อำยุ (Ageing Societies and eGovernment)
2. กำรประเมิ น คุ ณ ภำพในกำรให้ บ ริ ก ำรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ ำครั ฐ ผ่ ำ นเครื่ อ งมื อ ทำง
กำรตลำด (E-Government service quality to be evaluated by marketing model)
3. ผลกระทบของนโยบำยระดับชำติต่อกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับท้องถิ่น
(The impact of national policy to the development of e-Government at local level)
4. กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิ กส์เพื่ อต่อสู้ กับคอร์รัปชั่นผ่ ำนกลไกรูปแบบใหม่ (EGovernment for combating corruption through new mechanism)
5. กำรประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี ที่ เกิ ด ขึ้น ใหม่ ในกำรพัฒ นำรัฐ บำลอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ เช่น
Internet of things และ Big data (The usage of emerging technologies in e-Government
such as IoT and Big data)
6. กำรพั ฒ นำรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกลุ่ ม ประเทศด้ อ ยพั ฒ นำ (E-Government
development for the issues of less developed countries)
7. กำรเปลี่ ย นผ่ ำ นของรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ปสู่ Mobile Government (Mobile
Government in transition)
กำรจั ด อั น ดั บ ของสถำบั น Waseda – IAC ใช้ เ กณฑ์ ก ำรวั ด กำรพั ฒ นำรั ฐ บำล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยสำรวจจำกตัวชี้วัดหลัก 10 ด้ำน และตัวชี้วัดย่อย 35 ด้ำน (ดังตำรำงที่ 1)
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ตำรำงที่ 1 เกณฑ์กำรวัดกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของ Waseda – IAC International eGovernment Ranking Survey
ตัวชี้วัดหลัก
1) ควำมพร้อมของโครงข่ำย (Network
Preparedness)

2) กำรบริหำรจัดกำรเหมำะสมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(Management optimization/Efficiency)

3) กำรบริกำรทำงออนไลน์/รูปแบบกำรใช้งำนของ
ระบบ (Online Services / Functioning
applications)

4) พอร์ทัลของประเทศชำติ / หน้ำเว็บไซต์หลัก
(National Portal/ Homepage)

5) ผู้บริหำรด้ำนสำรสนเทศระดับสูงของรัฐ
Government Chief Information Officer
(GCIO)
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ตัวชี้วัดย่อย
1-1 จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต (Internet users)
1-2 จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
(Broadband subscribers)
1-3 จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile cellular subscribers)
2-1 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรรับรู้ (Optimization
awareness)
2-2 สถำปัตยกรรมองค์กรแบบบูรณำกำร
(Integrated enterprise architecture)
2-3 ระบบกำรบริหำรงบประมำณ (Administrative
and budgetary systems)
3-1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของภำครัฐผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement)
3-2 ระบบจัดเก็บภำษี (e-Tax systems)
3-3 ระบบที่สำมำรถปรับแต่งให้ตรงควำมต้องกำร
(e-Custom system)
3-4 ระบบให้บริกำรสุภำพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eHealth system)
3-5 กำรบริกำรเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-stop
service)
4-1 ควำมสะดวกในกำรหำข้อมูล (Navigation)
4-2 กำรสื่อสำรระหว่ำงระบบกับผูร้ ับบริกำร
(Interactivity)
4-3 กำรแสดงผล (Interface)
4-4 คุณภำพด้ำนเทคนิค (Technical aspects)
5-1 กำรมีตำแหน่ง GCIO ในหน่วยงำน (GCIO
presence)
5-2 กำรมอบอำนำจแก่ GCIO (GCIO mandate)
5-3 กำรจัดตั้งองค์กรสำหรับ CIO (CIO
organizations)
5-4 หลักสูตรกำรพัฒนำ CIO (CIO development
programs)
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ตัวชี้วัดหลัก
6) กำรส่งเสริมกำรบริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (eGovernment Promotion)

ตัวชี้วัดย่อย
6-1 กลไกทำงกฎหมำย (Legal mechanism)
6-2 กลไกที่เอื้อให้เกิดรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(Enabling mechanism)
6-3 กลไกกำรสนับสนุน (Support mechanism)
6-4 กลไกกำรประเมิน (Assessment
mechanism)
7) กำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์/ หลอมรวมเข้ำ 7-1 กลไกกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบ
กับดิจิทัล (E-Participation/ Digital Inclusion)
อิเล็กทรอนิกส์แก่ประชำชน (e-Information
mechanisms)
7-2 กำรเปิดรับฟังควำมเห็นจำกประชำชน
(Consultation)
7-3 กำรรับฟังกำรตัดสินใจของประชำชน
(Decision-making)
8) รัฐบำลเปิด (Open Government)
8-1 กรอบกฎหมำยที่เอื้ออำนวย (Legal
framework)
8-2 สภำพแวดล้อมทำงสังคม (Society)
8-3 องค์กรที่ดูแดรับผิดชอบ (Organization)
9) ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 9-1 กรอบกฎหมำยที่เอื้ออำนวย (Legal
Framework)
9-2 มำตรกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
(Cyber Crime Countermeasure)
9-3 องค์กรที่ดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยทำง
อินเทอร์เน็ต (Internet security organization)
10) กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ (The use of Emerging 10-1 กำรใช้คลำวด์คอมพิวติ้ง (The use of Cloud
ICT)
Computing)
10-2 กำรใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ (The use of
Internet of Things)
10-3 กำรใช้ข้อมูลขนำดใหญ่ (The use of Big
Data)

ที่มำ: Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey 2016
ผลกำรจัดอันดับของสถำบัน Waseda – IAC ตำมตำรำงที่ 2 รำยงำนว่ำ ในปี
2559 ประเทศไทยมีอันดับควำมควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในอันดับที่ 21 จำก
65 ประเทศ (64.5 คะแนน) โดยประเทศที่ได้อันดับสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 ประเทศ
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สิงคโปร์ (91.0 คะแนน) อันดับที่ 2 ประเทศสหรัฐอเมริกำ (90.2 คะแนน) และ อันดับที่ 3 ประเทศ
เดนมำร์ก (88.8 คะแนน)
ตำรำงที่ 2 ผลกำรจั ด อั น ดั บ Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey
ของประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับและประเทศไทย ในปี 2559
ประเทศ
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกำ
เดนมำร์ก
เกำหลีใต้
ญี่ปุ่น
เอสโทเนีย
แคนนำดำ
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
สหรำชอำณำจักร
ไทย

อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21

คะแนน
91.0
90.2
88.8
85.7
83.7
83.2
79.9
76.4
74.1
72.7
64.5

ที่มำ: Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey 2016
เมื่อพิจำรณำข้อมูลของประเทศในกลุ่มอำเซียน ในปี พ.ศ. 2558 - 2559 จำนวน
7 จำก 10 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มำเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนำม บรูไน พบว่ำ
ประเทศไทยมีกำรพัฒนำเป็นอันดับที่ 2 อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำควำมแปรปรวน ค่ำคะแนนของ
ประเทศในกลุ่มอำเซียน พบว่ำ แต่ละประเทศมีคะแนนค่อนข้ำงหลำกหลำยยกเว้ นประเทศสิงคโปร์
ซึ่งภำครัฐมีกำรบริกำรออนไลน์เกือบทั้งหมด อีกทั้งเป็นประเทศผู้นำของภูมิภำค และครองอันดับที่
1 ของโลก สำหรับประเทศในกลุ่มอำเซียนนั้น มีกำรพัฒนำด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่หลำกหลำย
และไม่เท่ำเทียม ดังจะเห็นได้จำกค่ำดัชนีของประเทศที่ได้อับดับที่ 1 ในอำเซียน (ประเทศสิงคโปร์)
กับประเทศที่ได้ค่ำดัชนีอันดับที่ 2 ของอำเซียน (ประเทศไทย) มีควำมแตกต่ำงกันมำก อย่ำงไรก็ดี
สำหรับปี 2559 พบว่ำประเทศในกลุ่มอำเซียนมีค่ำดัชนีลดลงเกือบทุกประเทศ ยกเว้นเพียงประเทศ
เดียวคือ ฟิลิปปินส์ ที่ได้รับค่ำดัชนี 58.3 เพิ่มขึ้น 5.23 (ดังตำรำงที่ 3)
ตำรำงที่ 3 ผลกำรจั ด อั น ดั บ Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey
ของประเทศในกลุ่มอำเซียน ในปี พ.ศ. 2558 – 2559
ประเทศ
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สิงคโปร์
ไทย
มำเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนำม
บรูไน
กัมพูชำ
ลำว
พม่ำ

ปี 2558
(63 ประเทศ)
1
22
25
29
41
33
43
N/A
N/A
N/A

ปี 2559
(65 ประเทศ)
1
21
31
32
38
45
46
N/A
N/A
N/A

-

การ
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 1
ลดลง 6
ลดลง 3
เพิ่มขึ้น 3
ลดลง 12
ลดลง 3
-

ปี 2558

ปี 2559

การเปลีย่ นแปลง

93.80
67.31
64.87
60.11
51.47
57.03
51.06
N/A
N/A
N/A

91.0
64.5
58.4
58.3
56.7
51.2
50.9
N/A
N/A
N/A

ลดลง 2.8
ลดลง 2.81
ลดลง 6.47
ลดลง 1.81
เพิ่มขึ้น 5.23
ลดลง 5.83
ลดลง 0.16
-

ที่มำ: Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey 2015 – 2016
สำหรับประเทศไทย ตลอดช่วงเวลำ 11 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.
2559 (ดังตำรำงที่ 4) กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
จะเห็นได้จำกค่ำดัชนีที่เพิ่มจำก 49.96 ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 67.31 ในปี พ.ศ. 2558 อย่ำงไรก็ตำม
กำรพัฒนำดังกล่ำวถือว่ำยังไม่เท่ำทันกับนำนำประเทศในโลก ซึ่งสะท้อนผ่ำนอันดับที่ถดถอยลงจำก
อันดับของโลกที่ 17 ในปี 2549 ลงไปเป็นอันดับที่ 22 ในปี 2558
ตำรำงที่ 4 ผลกำรจั ด อั น ดั บ Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey
ของประเทศไทยย้อนหลัง 11 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2559
ปี
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
DIGITAL SOCIETY

ประเทศไทย
17
17
20
21
25
23
23
20
23
22
21
I N F RASTRUCTURE

อันดับ
จานวนประเทศ
ทั้งหมด
32
32
34
34
40
50
55
55
61
63
65
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คะแนน
การเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลง

คงที่
ลดลง 3
ลดลง 1
ลดลง 4
เพิ่มขึ้น 2
เพิ่มขึ้น 3
ลดลง 3
เพิ่มขึ้น 1
เพิ่มขึ้น 1

N/A
49.96
44.90
64.51
63.20
67.67
67.10
69.49
68.60
67.31
64.50

ลดลง 5.06
เพิ่มขึ้น 19.61
ลดลง 1.31
เพิ่มขึ้น 4.47
ลดลง 0.57
เพิ่มขึ้น 2.39
ลดลง 0.89
ลดลง 1.29
ลดลง 2.81
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ที่มำ: Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey 2006 – 2016
ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้อับดับที่ 21 จำก 65 ประเทศ เพิ่มขึ้น 1 อันดับ
แต่เมื่อพิจำรณำในค่ำดัชนีกลับมีค่ำที่ลดลง โดยกำรจัดอันดับในปี พ.ศ.2559 ได้มีกำรจัดทำผลรำย
ประเทศซึ่งมีประเด็นที่น่ำสนใจ (ดังตำรำงที่ 5)
ตำรำงที่ 5 สรุ ป ประเด็ น จำกผลรำยประเทศกำรจั ด อั น ดั บ Waseda – IAC International eGovernment Ranking Survey ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดหลัก
1) ควำมพร้อมของโครงข่ำย (Network
Preparedness)
2) กำรบริหำรจัดกำรเหมำะสมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(Management optimization/Efficiency)

การพัฒนาของประเทศไทย และข้อเสนอแนะ
- กำรเพิ่มอัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบสำย
และแบบไร้สำยเพิ่มขึ้น
- ควรผลักดันกำรพัฒนำด้ำนสถำปัตยกรรมองค์กร
ภำครัฐ (Enterprise Architecture)
- ผลักดันแผนงำนของประเทศในกำรจัดกำร
ประสิทธิภำพที่ชัดเจน เช่น ICT2020, ICT Policy
Framework (2011-2020) เป็นต้น
3) กำรบริกำรทำงออนไลน์/รูปแบบกำรใช้งำนของ - Level of Complexity : ให้ประชำชนสำมำรถรับ
ระบบ (Online Services / Functioning
บริกำรได้โดยไม่ต้องไปเดินทำงไปยังหน่วยงำน หรือ
applications)
ให้บริกำรในรูปแบบเว็บ portal
- Level of Security : ควรจะมีกำร Login เข้ำ
ระบบทุกครั้ง และมีระบบรักษำควำมปลอดภัย SSL
- Level of Convenience : เพิ่มคุณภำพในกำร
ให้บริกำรอย่ำงสะดวกสบำยแก่ประชำชน เช่น
ควำมเร็วในกำรเข้ำถึงระบบบริกำร
4) พอร์ทัลของประเทศชำติ / หน้ำเว็บไซต์หลัก
- พัฒนำเว็บ portal ให้สำมำรถเข้ำถึงได้หลำย
(National Portal/ Homepage)
ช่องทำง เช่น ผ่ำน PC และอุปกรณ์ Smart Device
และต้องใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5) ผู้บริหำรด้ำนสำรสนเทศระดับสูงของรัฐ
- จัดตั้งสถำบันผู้บริหำรระดับสูงด้ำนเทคโนโลยี
Government Chief Information Officer (GCIO) สำรสนเทศ ของประเทศที่ชัดเจน และเพิ่มทักษะ
ควำมสำมำรถทำงดิจัทลั
6) กำรส่งเสริมกำรบริกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e- - แบ่งหน้ำทีห่ น่วยงำนที่ดูแลด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำล
Government Promotion)
อิเล็กทรอนิกส์ และโครงสร้ำงในกำรบริหำรที่
ชัดเจน จึงกระทั้งติดตำมกำรพัฒนำอย่ำงใกล้ชิด
7) กำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์/ หลอมรวมเข้ำ - ควรพัฒนำ Application ที่ประชำชนสำมำรถ
กับดิจิทัล (E-Participation/ Digital Inclusion)
สื่อสำรถึงรัฐบำลได้โดยตรง
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ตัวชี้วัดหลัก
8) รัฐบำลเปิด (Open Government)

9) ควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)

10) กำรใช้เทคโนโลยีใหม่ (The use of Emerging
ICT)

การพัฒนาของประเทศไทย และข้อเสนอแนะ
- เว็บไซต์ Portal ควรที่จะเปิดโอกำสให้ประชำชน
สำมำรถออกควำมคิดเห็นได้ผ่ำนช่องทำงนี้
- เผยแพร่ชุดข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อให้ทุกคนสำมำรถ
นำไปใช้งำนได้
- ควรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนช่องทำงเดียว เช่น Open
data portal
- สำมำรถนำข้อมูลที่เปิดเผยให้ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบอย่ำงโปร่งใส
- สำมำรถนำข้อมูลไปสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจส่งเสริม
แนวคิดเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ
- มีกฎหมำยด้ำนควำมมั่งคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
- มีผู้กำกับดูแลกฎหมำยและแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน
- กำรพัฒนำ Cloud Computing, Big Data และ
Internet of Things (IoT) อย่ำงเป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมด้ำนกำรรองรับมำตรฐำนสำกล เช่น
ISO/IEC 27001 เพื่อให้มั่นใจในระบบรักษำควำม
ปลอดภัย
- มีคณะกรรมดูแลผลักดันเทคโนโลยีใหม่อย่ำง
ชัดเจน
- มีผลงำนกำรวิจยั และเผยแพร่เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีใหม่เหล่ำนั้นอย่ำงต่อเนื่อง
- สร้ำงกำรมีส่วนร่วม หรือกิจกรรมในกำรผลักดัน
กำรริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่

ที่มำ: Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey 2016
จำกผลรำยประเทศของ Waseda – IAC International e-Government
Ranking Survey 2016 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ประเด็ น ที่ ป ระเทศไทยควรน ำไปเร่ ง พั ฒ นำ โดยเฉพำะ
ประเด็นกำรให้บริกำรในรูปแบบออนไลน์ และกำรมีส่วนร่วมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งเป็นประเด็นใน
กำรพัฒนำหลักที่จะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน โดยคำนึงถึงกำรใช้งำนที่สะดวก รวดเร็ว
มำกยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่อไป
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- เอกสารอ้างอิง –
2015 Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey. (2015).
Institute of e-Government, Waseda University. สืบค้นจำก
http://e-gov.waseda.ac.jp/pdf/2015_Waseda_IAC_E-Government_Press_Release.pdf
The 12th Waseda – IAC International e-Government Ranking Survey 2016
Report. (2016). Institute of e-Government, Waseda University. สืบค้นจำก
http://e-gov.waseda.ac.jp/pdf/2016_e-Government_Ranking_Press_Release.pdf

DIGITAL SOCIETY

I N F RASTRUCTURE

E-GOVERNMENT

ส่ ว นนโยบายรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.)

SPENDING

E-GOV ACT

CYBER SECURITY

Int’l INDEX

จั ด ทำเมื่ อ 10 กั น ยำยน 2559
Ref. Version1

คณะผู้จัดทา
อรฉัตร เลียงพิบูลย์

ผู้จัดการส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ทิพสุดา โชติชื่น

นักวิเคราะห์นโยบายอาวุโส

วริทธิ์ อยู่สบาย

นักวิเคราะห์นโยบาย

ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)
PSP_DIVISION@EGA.OR.TH

DIGITAL SOCIETY

I N F RASTRUCTURE

E-GOVERNMENT

ส่ ว นนโยบายรัฐบาลอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สรอ.)

SPENDING

E-GOV ACT

CYBER SECURITY

Int’l INDEX

จั ด ทำเมื่ อ 10 กั น ยำยน 2559
Ref. Version1

