
 





 รัฐบาลได้วางแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ และมาตรการทั้งด้าน
เศรษฐกิจ กฎหมายและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ชาติ แต่
การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรม 4.0 
เศรษฐกิจ 4.0 และประเทศไทย 4.0 ได้ หากไม่เริ่มจากการพัฒนาคนให้
พร้อมรับความท้าทายในหลายมิติและสามารถสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน 



 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy 
หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่
ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การ
ปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน 
หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 
  



• ท างานได้รวดเร็วลดข้อผิดพลาดและมีความมัน่ใจในการท างานมากขึ้น 

• มีความภาคภูมิใจในผลงานที่สามารถสรา้งสรรคไ์ด้เอง 
• สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานได้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
• สามารถระบุทางเลอืกและตัดสินใจได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• สามารถบริหารจัดการงานและเวลาได้ดีมากข้ึน และช่วยสร้างสมดุลในชีวิตและการท างาน 

• มีเครื่องมือช่วยในการเรยีนรู้และเติบโตอย่างเหมาะสม 

ประโยชน์ส าหรับข้าราชการ 

• หน่วยงานได้รับการยอมรับว่ามีความทันสมัย เปิดกว้าง และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะช่วยดึงดูดและรักษา       
คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง มาท างานกับองค์กรด้วย 

• หน่วยงานได้รับความเชื่อมั่นและไวว้างใจจากประชาชนและผู้รบับริการมากข้ึน 
• คนในองค์กรสามารถใช้ศักยภาพในการท างานที่มมีูลคา่สงู (High Value Job) มากขึ้น 

• กระบวนการท างานและการสือ่สารของงองคก์ร กระชับขึ้น คล่องตัวมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• หน่วยงานสามารถประหยัดทรัพยากร (งบประมาณและก าลงัคน) ในการด าเนินงานได้มากขึ้น 

ประโยชน์ส าหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 





 ก าหนดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจะต้องมีทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่มา : ส านักงาน กพ. 



ทักษะขั้นพื้นฐาน 
 

ได้แก ่
• การทดสอบสอบเกี่ยวกับ

การใช้งานฮาร์ดแวร์ 
• งานระบบปฏิบัติการ 
• การจัดการข้อมูล 
• การส ารองข้อมูล 
• การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
• การใช้คลาวคอมพิวต้ิง 

ได้แก่ 
• การใช้งานเว็บบราวเซอร์

สืบค้นข้อมูล 
• การใช้งานไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส ์
• การใช้งานปฏิทิน 
• การใช้งานสื่อสังคม 
• การใช้งานโปรแกรม       

การสื่อสาร 
• การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้แก ่
• การใช้บัญชีรายชื่อ      

ส่วนบุคคล 
• การป้องกันภัยคุกคาม 
• การป้องกันมัลแวร์ 
• การใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง

ปลอดภัย 
• การใช้งานอินเทอร์เน็ต

อย่างถูกต้อง 

ที่มา : https://www.ocsc.go.th/DLProject/skill-dlp 



ทักษะขั้นต้นส าหรับการท างาน 

ได้แก ่
• การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งาน

โปรแกรมประมวลผลค า 
• การจัดการงานเอกสาร       

การจัดรูปแบบข้อความ 
• การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร 
• การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร 
• การจัดรูปแบบเอกสาร 
• การพิมพ์เอกสาร รวมทั้งการ

ตรวจทานงานเอกสาร 

ได้แก่ 
• การใช้งานโปรแกรมตาราง

ค านวณ 
• การจัดการตารางค านวณ 
• การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน 
• การจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน 
• การพิมพ์แผ่นงาน 
• การใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการ

ค านวณ 
• การแทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน 
• การป้องกันแผ่นงาน 

ได้แก ่
• การใช้งานโปรแกรมงาน

น าเสนอ 
• การจัดการงานน าเสนอ 
• การใช้งานข้อความบนสไลด์ 
• การแทรกวัตถุลงบนงาน

น าเสนอ 
• การก าหนดการเคลื่อนไหว 
• การตั้งค่างานน าเสนอ 

ที่มา : https://www.ocsc.go.th/DLProject/skill-dlp 



ทักษะประยุกต์ส าหรับการท างาน 

ได้แก ่
• การทดสอบการใช้งานพื้นที่

ท างานแบบออนไลน์ 
• การก าหนดพื้นที่แบ่งปัน

ข้อมูลออนไลน์ 
• การใช้โปรแกรมบ่งปัน

หน้าจอ 
• การใช้โปรแกรมการประชุม

ทางไกลผ่านจอภาพ 

ได้แก่ 
• การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ 
• การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการ

ท างาน 
• การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 
• การใช้โปรแกรมจับการ

ท างานของหน้าจอ 
• การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อ

ภาพเคลื่อนไหว 

 
ได้แก่ 
• การป้องกันภัยคุกคามด้าน

ความมั่นคงปลอดภัย 
• การปฏิบัติตามหลักเพ่ือรักษา

ความปลอดภัย 
• การปฏิบัติตามหลักการใช้

เว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย 
• การก าหนดรูปแบบพิสูจน์

ตัวตน 

ที่มา : https://www.ocsc.go.th/DLProject/skill-dlp 



ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมความสามารถ 4 มิต ิ
• การใช้ (Use) 
• เข้าใจ (Understand) 
• การสร้าง (create) 
• เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  





 หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากร 
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบสารสนเทศหนึ่งที่มีความส าคัญส าหรับทุก
องค์กรที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและลดปัญหางานเอกสาร    
การลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เป็นส่วนส าคัญในการสร้างความ
เชื่อมั่นในการยืนยันตัวตนของบุคคลที่จัดส่งและมีอ านาจในการลงนามเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ได้ นอกจากนี้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ยังมีกระบวนการ
ตรวจสอบว่าเอกสารที่จัดส่งนั้นไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างการส่ง
โดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate Authority)   

ที่มา :  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
         ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 



 หน่วยงานของรัฐมีการบริหารงานแบบล าดับช้ันต้องการน าระบบการ 
ลงลายมือชื่อดิจิทัลมาใช้ทดแทนการลงนามเอกสารแบบเดิมจ าเป็นต้องค านึงถึง
ระดับช้ันตามความส าคัญของต าแหน่งงาน ช่วงเวลาการด ารงต าแหน่งหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรหนึ่งคนสามารถด ารงต าแหน่งได้หลายต าแหน่งใน
คราวเดียวกัน ดังนั้นการออกแบบและสร้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
ส่วนตัวของผู้ใช้งาน และใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แทนตราประทับประจ า
ต าแหน่งจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ระบบที่ออกแบบต้องสามารถป้องกันการ
ปลอมแปลงข้อมูลต าแหน่งงาน และสามารถเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบของหน่วยงาน เช่น การแต่งตั้งการเพิกถอน และการมอบหมาย
รักษาการแทน เป็นต้น 

ที่มา :  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
         ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 



 ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) หมายถึง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือการบันทึกอื่นใด ซึ่งยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของลายมือชื่อกับข้อมูลส าหรับใช้
สร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certification Authority : CA) ที่มีความน่าเชื่อถือ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
• ใบรับรองตัวบุคคล (Personal Certificate) 
• ใบรับรองส าหรับนิติบุคคล องค์กรหรือหน่วยงาน (Enterprise Certificate)  
• ใบรับรองเครื่องให้บริการเว็บ (SSL Certificate)   

หมายเหตุ ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แต่ละรายจะสร้างใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน 
(Public Key Cryptography Standards: PKCS) ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสข้อความ    
เป็นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรูปแบบ Token Interface ซึ่งอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ผ่าน API ของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เป็นการจัดเก็บ private key พร้อมPublic key ใน
รูปแบบไฟล์โดยป้องกันด้วยรหัสผ่านที่แบบสมมาตร (Symmetric key) เป็นต้น 

ที่มา :  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
         ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 



 ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง 
ซึ่งเป็น อักษร อักขระ หรือสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอาศัย
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI) หรือ 
อาจใช้วิธีการจัดการกุญแจแบบ PGP (Pretty Good Privacy) โดยที่ทั้งสองวิธีการนั้น
พัฒนาขึ้นจากการเข้ารหัสลับ (Cryptography) จึงท าให้มีคุณสมบัติในการสร้างและ
ตรวจสอบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นที่ยอมรับ ประกอบด้วย 
• Signer Authentication เป็นความสามารถในการพิสูจน์ว่าใครเปน็คนเซ็นเอกสาร ตัวลายเซ็นจะ

สามารถใช้ในการเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่เซ็นเอกสารได้ 
• Data Integrity เป็นความสามารถในการตรวจสอบ หรือพิสูจน์ได้ว่ามีการแก้ไขเอกสารหลังจากที่ได้มีการ

เซ็นไปแล้วหรือไม่ 
• Non-repudiation การไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เนื่องจากลายเซ็นที่สร้างขึ้นมีเอกลักษณ์ 

สามารถพิสูจน์ในชั้นศาลได้ว่าใครเปน็ผู้เซ็นเอกสาร 
ที่มา :  1) วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
             ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 
         2) https://sysadmin.psu.ac.th/2016/01/14/electronic-and-digital-signature/ 



ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดท าแนวนโยบาย(Certificate 
Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) พ.ศ. 2552 



พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 

ที่มา :   
https://ictlawcenter.etda.or.th/faqs 



ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



ขั้นตอนการลงลายมือชื่อดิจิทัล 

ที่มา :  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
         ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 



การตรวจสอบการลงลายมือชื่อดิจิทัล 

ที่มา :  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
         ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 



กระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัลตามต าแหน่งงาน 

ที่มา :  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
         ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 



กระบวนการลงลายมือชื่อดิจิทัลตามต าแหน่งงาน 

ที่มา :  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
         ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 

1. ระบบบริหารจัดการการลงนามดิจิทัล (Sign System) ส าหรับควบคุมขั้นตอนการลง
นามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบความถูกต้องของการลงนามเอกสาร 

2. ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ตามต าแหน่งงาน (Position based CA System) ท าหน้าที่
จัดเก็บความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน่วยงาน ต าแหน่งงาน ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน และ
กุญแจสาธารณะของบุคคล เพื่อให้รองรับการตรวจสอบสิทธิ์ในการลงนามเอกสารตาม
ต าแหน่งงานได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือและสามารถจัดเก็บข้อมูลการลงนามในกรณี
ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ 

3. ระบบประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Timestamp Sign System) ส าหรับรองรับวันและ
เวลาในการลงนามดิจิทัลเพื่อให้เป็นมาตรฐานเวลาเดียวกันทั้งระบบงาน  



ที่มา :  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
         ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 

 การบริหารจัดการการลงลายมือชื่อตามต าแหน่งงานของประเทศไทย มีปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาหลายประการทั้งในด้านเทคโนโลยีพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) ซึ่งมีวิธีการจัดเก็บ
กุญแจส่วนตัวที่เรียกว่า Public Key Cryptography Standards (PKCS) 15 รูปแบบ การ
เลือกมาใช้งานต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือความปลอดภัย ความสะดวกของผู้ใช้งาน และการ
รองรับการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นหรือระบบที่จะน าไปใช้งานประกอบกัน  
 นอกจากนี้ในทางปฏิบัติจะมีประเด็นเรื่องการมอบหมายอ านาจในการลงนามตาม
ต าแหน่งงานซึ่งบุคคลหนึ่งๆ อาจมีได้หลายบทบาท เนื่องจากสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มากกว่า
หนึ่งต าแหน่งงาน ณ เวลาเดียวกัน มีวาระการครองต าแหน่งงานที่ไม่เท่ากันในแต่ละต าแหน่ง
งานสามารถมีการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนหรือรักษาการแทนได้ การเพิกถอนออกจาก
ต าแหน่งก่อนหมดวาระตามต าแหน่งงาน รวมทั้งการลงนามต้องกระท าในวันและเวลาราชการ
เท่านั้น 



ที่มา :  วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
         ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม - มิถุนายน 2560 

• กระบวนการกุญแจหลักมีระบบบริหารจัดการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตามต าแหน่งงาน
ในลักษณะรวมศูนย์เพื่อควบคุมสิทธิ์การลงนามตามต าแหน่งงาน  

• สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงนามได้อย่างครอบคลุม  
• ระบบตราประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลวันและเวลา เพ่ือรักษาความ

ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเวลาในการอ้างอิงเดียวกันทั้งระบบงาน  
• นอกจากนี้ การใช้กุญแจส่วนบุคคลเพียงดอกเดียวในการลงนามเอกสารท าให้สะดวกและ

รวดเร็วต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน สามารถยืนยันตัวตนบุคคลที่ลงนามในเอกสาร โดย
ที่บุคคลนั้นไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการลงนามได้ ตามพระราชบัญญัติ ว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกับระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษได้ 



• พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
• พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
• ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการจัดท า

แนวนโยบาย(Certificate Policy) และแนวปฏิบัติ (Certification Practice 
Statement) ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification 
Authority) พ.ศ. 2552 



• การประยุกต์ใช้งานกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบการลงลายมือชื่อดิจิทัล
สามารถป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลต าแหน่งงานและสามารถเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานให้
เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงาน เช่น การแต่งตั้งการเพิกถอน และการมอบหมาย
รักษาการแทน เป็นต้น 

การใช้ (Use) 

• การบริหารจัดการการลงลายมือชื่อตามต าแหน่งงาน ต้องพิจารณาความน่าเชื่อถือความ
ปลอดภัย ความสะดวกของผู้ใช้งาน และการรองรับการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นหรือระบบ
ที่จะน าไปใช้งานประกอบกัน 

• การมอบอ านาจในการลงนามตามต าแหน่งงานซึ่งบุคคลหนึ่งๆ อาจมีได้หลายบทบาท วาระ
การครองต าแหน่งงานไม่เท่ากัน มีการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทน การเพิกถอน
ออกจากต าแหน่งก่อนหมดวาระ และการลงนามต้องกระท าในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

เข้าใจ (Understand) 



• ระบบบริหารจัดการการลงนามดิจิทัล (Sign System) เพื่อควบคุมขั้นตอนการลงนาม
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบความถูกต้อง 

• ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ตามต าแหน่งงาน (Position based CA System) เพื่อจัดเก็บ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน่วยงาน ต าแหน่งงาน ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน 

• ระบบประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Timestamp Sign System) เพื่อรองรับวันและเวลาใน
การลงนามดิจิทัลเพื่อให้เป็นมาตรฐานเวลาเดียวกันทั้งระบบงาน 

การสร้าง (create) 

• การเข้าถึงระบบงานจากผู้ลงนามเอกสาร โดยสามารถเรียกใช้งานได้เฉพาะระบบบริหาร
จัดการการลงนามดิจิทัลเท่านั้น  

• การเข้าถึงระบบงานผ่านการเชื่อมต่อเว็บเซอร์วิส โดยระบบบริหารจัดการสิทธิ์ตามต าแหน่ง
งานและระบบประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์จะอนุญาตให้เฉพาะระบบบริหารจัดการการ     
ลงนามดิจิทัลเชื่อมต่อเท่านั้น 

เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



ขอบคุณครับ 


