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โครงการ “จบัตาอาเซียน” (ASEAN Watch) สกว. 

ชุดโครงการ “จบัตาอาเซยีน” (ASEAN Watch) ของสกว.ไดเ้ริม่ด าเนินการเมื่อเดอืนกนัยายน 

2554 เป็นตน้มา โดยมภีาระหน้าทีห่ลกั 2 ประการ คอื การเผยแพร่องคค์วามรูแ้ละความเคลื่อนไหว

เกีย่วกบัอาเซยีน และการพฒันาโครงการวจิยัทีจ่ะสรา้งองคค์วามรูเ้กีย่วกบัอาเซยีน ซึง่มนียัเชงินโยบาย 

ตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยทางวชิาการ เพือ่ตอบสนองต่อการกา้วเขา้สูค่วามเป็นประชาคมอาเซยีน  

ทัง้น้ีไดเ้ลง็เหน็ว่า ในประเทศไทยทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนมคีวามตื่นตวัในการเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีน แต่การด าเนินการต่างๆ มลีกัษณะต่างคนต่างท า มคีวามซ ้าซอ้น ขาดการบูรณาการและสรา้ง

เครอืขา่ยความรูร้ว่มกนั ในสว่นของภาควชิาการ แมว้า่จะมกีารท าวจิยัเกีย่วกบัอาเซยีนอยูบ่า้งแต่เป็นไป

อยา่งกระจดักระจายไมเ่ป็นระบบ ตลอดจนยงัไมค่รอบคลุมในอกีหลายมติทิีส่ าคญั อกีทัง้ยงัมกัสนใจดา้น

ประชาคมเศรษฐกจิเป็นหลกั ในขณะทีป่ระชาคมอาเซยีนยงัประกอบดว้ยอกี 2 เสาหลกัคอื ประชาคม

การเมอืง-ความมัน่คง และประชาคมสงัคม-วฒันธรรม  

ชุดโครงการ “จบัตาอาเซยีน” จงึมวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) สรา้งเครอืข่ายระดมสมองตดิตามและวเิคราะหป์ระเดน็ส าคัญของอาเซยีนทีม่ผีลกระทบต่อ
ไทย โดยมุ่งหวงัให้พฒันาโจทยว์จิยั และใหข้อ้เสนอแนะ ตลอดจนทางเลอืกเชงินโยบายต่อผูเ้กี่ยวขอ้ง
ของไทย 

2) พฒันาโจทย์วิจยัเกี่ยวกับอาเซียนที่มีผลกระทบต่อไทยเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายของไทยในประเดน็ส าคญัต่าง ๆ และเพื่อเตรยีมความพรอ้มใหส้งัคมไทยในการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน 

3) สนบัสนุนใหน้กัวจิยัทัง้รุน่ใหมแ่ละรุน่อาวุโส ท าการวจิยัเกีย่วกบัอาเซยีน 

4) ศึกษาและติดตามประเด็นส าคญัของอาเซียนเพื่อสร้างฐานข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
เกีย่วกบัอาเซยีนดว้ยวธิกีารต่าง ๆ (ระดมสมอง ตดิตามขา่ว ตดิตามนโยบาย แปลและสรปุงานเขยีนและ
งานวจิยั เป็นตน้) 

5) เผยแพร่องค์ความรู้ที่ส าคัญเกี่ยวกับอาเซียนสู่สงัคมไทยเพื่อสนับสนุนการท างานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ดังกล่าวอย่างทัว่ถึงโดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น สมัมนา อภปิราย เอกสารวชิาการ หนงัสอื เป็นตน้ 
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กรอบทศิทางหลกัของการด าเนินโครงการฯ ไดก้ าหนดไว ้3 ลกัษณะคอื (1) การศกึษาถงึโอกาส
และผลกระทบต่อประเทศไทยในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน (2) การพจิารณาจุดแขง็จุดอ่อนของไทย
และประเทศสมาชกิอาเซียนหรอื “รูเ้ขา รู้เรา” และ (3) "การปรบัตวั” ของไทยในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีน เพื่อใหส้งัคมไทยมกีารเตรยีมความพรอ้มทีด่ใีนการตอบสนองและรองรบักบัการเปลีย่นแปลงที่
จะเกดิขึน้ในประชาคมอาเซยีน อนัจะมผีลต่อการพฒันาประเทศในระยะยาว 

สร้างโครงการวิจยัเก่ียวกบัอาเซียน 

ทางโครงการฯ ได้จดัการประชุม ASEAN Forum ขึน้หลายครัง้ เพื่อพฒันาโจทยว์จิยัด้าน
อาเซยีนจนสามารถสรา้งโครงการวจิยัทีด่ าเนินการเสรจ็สิน้ไปแล้วหรือก าลงัด าเนินการวจิยัอยู่จ านวน  
7 โครงการ คอื  

 1) โครงการวจิยัเรือ่ง “การศกึษาการเคลื่อนยา้ยแรงงานมฝีีมอืของประเทศฟิลปิปินส”์ 
โดย ผศ.ดร.กมลพร สอนศร ีอาจารยป์ระจ าคณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
 2) โครงการวจิยัเรื่อง “การพฒันาทกัษะแรงงานในอุตสาหกรรมการผลติไทย: ช่องว่างงานวจิยั
การน าไปสูภ่าคปฏบิตัแิละทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละอเิลก็ทรอนิกส์” โดย อาจารย์
ดร.ธญัญลกัษณ์ วรีะสมบตั ิอาจารยป์ระจ าคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
 3) โครงการวจิยัเรื่อง “การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบการบรหิารจดัการแรงงานขา้มชาตใินประเทศ
ไทยกับต่ างประ เทศ ”  โดย  ผศ .ดร .กิริยา  กุลกลการ  อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  
 4) โครงการวจิยัเรื่อง“ปญัหา อุปสรรค และแนวทางการลงทุนในอาเซยีนของวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อมไทยเปรียบ เทียบร้านอาหารไทยและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ”                     
โดย อาจารย ์ดร.เนตรนภา ไวทยเ์ลศิศกัดิ ์ยาบุชติะ อาจารยป์ระจ าคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  
 5) โครงการวจิยัเรื่อง“การจดัการขอ้พพิาทเขตแดนระหว่างประเทศในอาเซยีน” โดยอาจารย ์
อคัรพงษ์ ค ่าคณู อาจารยป์ระจ าวทิยาลยันานาชาตปิรดีพีนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

6) โครงการวจิยัเรื่อง “การศกึษาเรื่องการบรโิภคละครไทยในกลุ่มประเทศอาเซยีน: กรณีศกึษา
ในประเทศพมา่ กมัพชูาและเวยีดนาม” โดยอาจารย ์ดร.อมัพร จริฐัตกิร อาจารยป์ระจ าคณะสงัคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
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7) โครงการวจิยัเรื่อง “สถานะความรูภู้มภิาคศกึษาเปรยีบเทยีบ อาเซยีน – สหภาพยุโรป” โดย
อาจารยน์รตุม ์เจรญิศร ีอาจารยป์ระจ าคณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

 
นอกจากน้ี ยงัมโีครงการวจิยัและชุดโครงการวจิยัทีก่ าลงัอยูใ่นขัน้ตอนพจิารณาขึน้โครงการใหม่

รวมทัง้สิน้ 3 โครงการ ไดแ้ก่ 
 
1) โครงการวจิยัเรื่อง “กองทพัไทยกบัการรวมตวัประชาคมการเมอืงความมัน่คงอาเซยีน” โดย 

พ.ต.ดร. ยรรยงค ์อนินนัชยั อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก 
 
2) โครงการวจิยัเรื่อง “ปญัหาและทางออกดา้นการบรหิารแรงงานของซพัพลายเออรไ์ทยใน

อุตสาหกรรมยานยนต์” โดย อาจารยด์ร.ธญัญลกัษณ์ วรีะสมบตั ิอาจารยป์ระจ าคณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 
3) ชุดโครงการวจิยัเรื่อง “ASEAN Country Focus: CLMV Economies” โดย อาจารย ์ดร. 

เณศรา สุขพานิช ผศ.ดร. กริยิา กุลกลการ อาจารย ์ดร. อนิณ อรุณเรอืงสวสัดิ ์และอาจารย ์ดร. ชญานี 

ชวะโนทย ์คณาจารยป์ระจ าคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

(ซา้ย) ASEAN Forum ครัง้ที ่5 : “ความคุม้ครองทางสงัคมกบัอาเซยีน: ขอ้กงัวล และขอ้เสนอแนะจากภาคประชาชน”
(ขวา) ASEAN Forum ครัง้ที ่7 : “โจทยว์จิยัอาเซยีน: ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมและการบรโิภคละครไทยใน
ประเทศอาเซยีน”  
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นอกจากจะสรา้งโครงการวจิยัดงักล่าวขึน้แลว้ ผูป้ระสานงานโครงการฯ ยงัไดเ้ดนิทางพบหารอื
กบันักวิชาการ นักวิจยั ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและต่างประเทศหลายครัง้เพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวทางการวิจยัในประเด็นเกี่ยวกบัอาเซียน รวมถึงพฒันาความร่วมมอืในการท าวิจยั
รว่มกนัอกีดว้ย  

 
(ซ้าย) การเยือนสถาบันการวิจัยและสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ เมื่อกันยายน 2555        
(ขวา) การเยอืนสถาบนัการศกึษาและนกัวชิาการในประเทศเมยีนมาร ์เมือ่มถุินายน 2556     
 
เผยแพร่ข่าวสารและองคค์วามรู้เก่ียวกบัอาเซียน 

ในส่วนการติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของอาเซียนและชาติสมาชิก  ได้รวบรวม
แหล่งข่าวและอพัเดทข่าวสารโดยมกีารจดัท าเว็บไซต์  www.aseanwatch.org และเฟซบุ๊ค
www.facebook.com/aseanwatch เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่ขา่วสารความเคลื่อนไหว
ของอาเซยีนและกจิกรรมของโครงการฯ ทัง้นี้ การเผยแพรใ่นทัง้สองช่องทางถอืว่าไดร้บัการตอบรบัทีน่่า
พอใจ 

นอกจากน้ี โครงการฯ ยงัจดัท าเอกสารตพีมิพเ์ผยแพรใ่นรปูของ “จุลสารจบัตาอาเซยีน” ทัง้หมด 
10 ฉบบั ฉบบัละ 1,000 เล่ม โดยเป็นเอกสารทีป่ระมวลขอ้มลูความเคลื่อนไหวของอาเซยีนและกจิกรรม
ของโครงการฯ ซึ่งได้จดัส่งให้ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษาทัง้ระดบัอุดมศึกษาและประถม -
มธัยมศกึษาทัว่ประเทศ อกีทัง้ไดเ้ปิดใหด้าวน์โหลดไดฟ้รทีางเวบ็ไซตด์ว้ย  

นอกจากนัน้ ทางโครงการฯ ไดส้รา้งฐานขอ้มูลงานวจิยั-งานเขยีนตลอดจนสถาบนัทางวชิาการ
และหน่วยงานภาครฐัที่เกีย่วกบัอาเซยีนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยรวบรวมขอ้มลูงานวจิยั-งาน
เขยีนกว่า 2,000 ชิน้แลว้จดัแบ่งเป็นหมวดหมู่งานวจิยัต่างๆ อย่างเป็นระบบและน าลงเวบ็ไซต์เพื่อให้
เข้าถึงได้สะดวกขึ้น อีกทัง้ยงัแปลสรุปงานเขยีนเกี่ยวกับอาเซียนจากต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ผู้
ประสานโครงการฯ และผูช้่วย ตลอดจนนักวจิยัในโครงการฯ ยงัไดเ้ขยีนบทความเกี่ยวกบัอาเซยีนลง
หนังสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิในคอลมัน์ “ASEAN Insight” เดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อเผยแพร่องคค์วามรูท้ีไ่ด้
จากงานวจิยัและจากการตดิตามความเคลื่อนไหวของอาเซยีนและชาตสิมาชกิอาเซยีน 

 

http://www.facebook.com/aseanwatch
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สมัมนาประจ าปี  

ดา้นการจดักจิกรรมสมัมนาทางวชิาการเพื่อเป็นการสรา้งความตระหนักรบัรูเ้กี่ยวกบัอาเซยีน    
ในปี 2555 ไดจ้ดันิทรรศการร่วมกบั สกว. ในงาน “มหกรรมวชิาการ สกว. วจิยัตามรอยพระยุคลบาท” 
และร่วมจัดสมัมนาเรื่อง “ประชาคมอาเซียนภายใต้กระแสบูรพาภิวัตน์ ” ส าหรบัในปี 2556 ได้จัด
ประชุมสมัมนานานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการชาติอาเซียนในหัวข้อ “Assessing 
ASEAN’s Readiness by Country: Opportunities, Concerns and Preparedness towards the AEC 
2015” (เชค็ความพรอ้มอาเซยีนรายประเทศ: โอกาส ขอ้กงัวล และการเตรยีมตวัสู่ AEC 2558) โดยมี
นักวิชาการจากชาติอาเซียน 9 ชาติร่วมเป็นวิทยากร อีกทัง้ม ีฯพณฯ ดร.มหาเธร์ โมฮมัหมดั อดีต
นายกรฐัมนตรมีาเลเซยี ใหเ้กยีรตเิป็นองคป์าฐกกติตมิศกัดิ ์โดยมผีูเ้ขา้รว่มงานกวา่ 300 คนซึง่ไดร้บัการ
ตอบรบัเป็นอยา่งด ี 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมสมัมนานานาชาตเิมือ่เดอืนกนัยายน 2556  

แนวทางการด าเนินงาน 

ส าหรบัแนวทางการด าเนินการ ในส่วนของการวจิยัจะมุ่งเน้นไปที่ประเดน็ “การปรบัตวั” ของ

ไทยในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนใหม้ากขึน้ ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 3 สว่นดงัน้ี  

1) การปรับตัวของภาครัฐในเชิงโครงสร้างเชิงสถาบันและกฎหมาย  2) การปรับตัวของ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวกบัยุทธศาสตร์ การลงทุน การตลาด การด าเนินงานโดยทัว่ไปในภูมภิาคอาเซยีน     

3) การปรบัตวัของชุมชนในประเทศไทยอนัสบืเน่ืองจากผลกระทบต่อการเป็นประชาคมอาเซยีน (เช่น 

ชุมชนชายแดนหรอืชุมชนที่มปีระชาชนจากชาติอาเซียนมาท างานหรอืเขา้มาอาศยัอยู่มาก) โดยให้

ความส าคญักบัการปรบัตวัทางสงัคมและวฒันธรรม 
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ในดา้นของกจิกรรมทีจ่ะจดัขึน้ ไดแ้ก่ การมุ่งน าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของอาเซยีนและ

ประเทศสมาชกิให้กว้างขวางและน่าสนใจมากขึ้น การพฒันาระบบฐานขอ้มูลงานเขยีนและงานวจิยั

เกี่ยวกบัอาเซียนให้ดยีิง่ขึ้น โดยการจดัระบบการน าเสนอฐานขอ้มูลให้ง่ายต่อการสบืค้นใหม้ากที่สุด 

รวมทัง้ยงัเพิม่ความหลากหลายของแหล่งขอ้มลู การน าเสนอสถาบนัทางวชิาการและหน่วยงานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับอาเซียนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ียังได้รวบรวมบทความจาก

วารสารวชิาการด้านเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษาและอาเซยีนศกึษาจากมหาวทิยาลยัต่างๆ ทัว่โลก

เพือ่ใหไ้ดฐ้านขอ้มลูทีค่รบถว้น หลากหลายและน่าสนใจยิง่ขึน้  

ส าหรบัเวทกีารสมัมนาในรูปแบบต่างๆ เป็นการเน้นกลุ่มเป้าหมายและผลผลติที่หลากหลาย

กว่าเดมิ เชื่อมโยงการพฒันาโจทยว์จิยัอนัน าไปสูก่ารสรา้งโครงการวจิยั การเสนอแนะทางนโยบายและ

การเผยแพรส่รา้งความตระหนกัรู ้ โดยเวทสีมัมนาแบ่งออกเป็น 3 รปูแบบดงัน้ีคอื 

เวทสีมัมนางานวจิยั ASEAN Research Forum เป็นเวทใีนการระดมสมองเพื่อน าเสนอขอ้เสนอ

โครงการวจิยัรายงานความกา้วหน้าและผลสรุปงานวจิยั มจี านวนผูเ้ขา้ร่วมประมาณครัง้ละ 20-30 คน 

ทัง้น้ีไดจ้ดัขึน้แล้ว 4 ครัง้ไดแ้ก่ เวท ีTRF-ASEAN Research Forum ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที ่ 

28 มกราคม 2557 เพื่อใหน้ักวจิยัไดร้ายงานผลการวจิยัในประเดน็แรงงานและการลงทุนในอาเซยีนต่อ

ผูเ้กี่ยวขอ้งจากภาคส่วนต่างๆ ไดร้บัทราบ เวท ีTRF-ASEAN Research Forum ครัง้ที ่3/2557  

เมื่อวนัที่ 14 สงิหาคม 2557 เพื่อให้นักวิจยัได้รายงานความก้าวหน้าและผลการวิจยัในประเด็นการ

บรโิภคละครไทยในประเทศอาเซยีนและรายงานผลการวจิยัเกี่ยวกบัการศกึษาเปรยีบเทยีบองคค์วามรู้

ภูมภิาคศกึษาอาเซยีนและสหภาพยุโรป เวท ีTRF-ASEAN Research Forum ครัง้ที ่3/2557 เมื่อวนัที ่

23 ธนัวาคม 2557 โดยเป็นการน าเสนอขอ้เสนอโครงการวจิยัใหม่เกี่ยวกบักองทพัไทยกบัประชาคม

การเมอืงความมัน่คงอาเซยีน และเวท ีTRF-ASEAN Research Forum ครัง้ที่ 4/2557 เมื่อวนัที ่ 

5 มถุินายน 2558 ซึง่เป็นการเสนอขอ้เสนอชุดโครงการวจิยัเรื่อง “ASEAN Country Focus: CLMV 

Economies” 
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เวทสีมัมนาเชงินโยบาย เวท ีTRF-ASEAN Research Forum  

ครัง้ที ่4/2557 เมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2558 

เวทสีมัมนาเชงินโยบาย ASEAN Policy Forum  เป็นเวทใีนการระดมขอ้มลู-ความคดิเหน็

ร่วมกบัผู้ก าหนดนโยบาย นักวิชาการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม) 

ก าหนดประเด็นที่มนีัยเชงินโยบายร่วมกนัเพื่อพฒันาเป็นโจทย์วจิยั รวมทัง้น าเสนอขอ้เสนอแนะเชงิ

นโยบายจากผลการวจิยั ตลอดจนถกอภปิรายในนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัอาเซียน มจี านวนผู้เขา้ร่วม

ประมาณครัง้ละ 50-60 คน ทัง้นี้ไดจ้ดัขึน้แลว้สองครัง้ ไดแ้ก่ เวท ีTRF-ASEAN Policy Forum ครัง้ที ่

1/2557 เมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2557 ภายใตช้ื่อ “How ASEAN works and how to work with ASEAN” 

ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่เคยท างานในส านักงานเลขาธิการอาเซียนมาเป็นวิทยากร  อีกทัง้ม ี 

ดร. สุรนิทร ์พศิสุวรรณ อดตีเลขาธกิารอาเซยีน ใหเ้กยีรตเิป็นองคป์าฐก และเวท ีTRF-ASEAN Policy 

Forum ครัง้ที ่2/2557 เรื่อง “ยุทธศาสตรก์ารต่างประเทศไทยในระยะเปลีย่นผา่นทางการเมอืง: ต่อชาติ

มหาอ านาจและเพื่อนบ้านอาเซยีน” ซึ่งเป็นการสมัมนาโต๊ะกลมแบบปิดร่วมกนัระหว่างนักวชิาการ  

ผู้ก าหนดนโยบายจากหน่วยงานภาครฐั และผู้เกี่ยวข้องจากภาคเอกชนเพื่ออภิปรายและน าเสนอ

ขอ้เสนอเชงินโยบายยุทธศาสตรก์ารต่างประเทศของไทยทีม่ตี่ออาเซยีนและชาตมิหาอ านาจ 

ซา้ย: เวทสีมัมนาเชงินโยบาย เวท ีTRF-ASEAN Policy Forum ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2557 

ขวา: เวทสีมัมนาเชงินโยบาย เวท ีTRF-ASEAN Policy Forum ครัง้ที ่2/2557 เมือ่วนัที ่5 พฤศจกิายน 2557 
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เวทสีมัมนาสาธารณะ ASEAN Public Forum เป็นเวทใีนการเผยแพรเ่พื่อสรา้งความตระหนัก

รบัรูแ้ละรบัฟงัความคดิเหน็จากภาคประชาชนในประเดน็ที่เป็นผลสบืเน่ืองและเกี่ยวขอ้งกบัประชาคม

อาเซียน มจี านวนผู้เข้าร่วมประมาณครัง้ละ 100-200 คน โดยจดัขึ้นมาแล้วหน่ึงครัง้ เมื่อวนัที ่ 

10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง “การบรหิารจดัการแรงงานขา้มชาติในบรบิทอาเซยีน” ซึ่งเป็นการน าเสนอ

ผลการวจิยัดา้นแรงงานโดยคณะนกัวจิยัทีไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนจาก สกว. 

 

 

 

 

 

 

เวทสีมัมนาสาธารณะ ASEAN Public Forum ครัง้ที ่1/2557 เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2558 


