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 การเขารวมประชุมและดูงาน เปนสวนหน่ึงของโครงการพัฒนาองคความรูดานการกํากับดูแลกันเอง 

มาตรฐานจริยธรรมและการสงเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อของประเทศในกลุมอาเซียน  ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแล

ของสํานักสงเสริมการแขงขันและกํากับดูแลกันเอง (สส.) การศึกษาดูงานครั้งน้ีได เขาพบนายเขียว กันหะริด  

(Khieu Kanharith) รัฐมนตรีวาการกระทรวงขอมูลขาวสารแหงราชอาณาจักรกัมพูชา และแลกเปลี่ยนพูดคุย

กับบุคลากรในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนอีก ๔ แหง ไดแก Cambodian Center for Human Rights, 

National Television of Cambodia, Club of Cambodian Journalists, the Women’s Media Center 

of Cambodia  

 หากพิจารณาจากการจัดอันดับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจากองคกรผูสื่อขาวไรพรมแดน (Reporter 

without Border) พบวา ในป ๒๕๕๗ กัมพูชาไดรับการจัดอันดับ  ๑๔๔ จาก ๑๗๙ ประเทศ นับวาสิทธิ

เสรีภาพสื่อในกัมพูชาไมไดอยูในสถานการณที่จัดวาดีนัก ทั้งน้ีตัวช้ีวัดที่สําคัญในการจัดอันดับสื่อไดแก จํานวน

ของผูสื่อขาวที่ถูกฟองรองดําเนินคดี มีการจับกุม กักขัง ขมขู คุกคาม  และถูกลอบฆา  ซึ่งสถานการณดังกลาว

ยังคงเกิดข้ึนในกัมพูชาในชวงปที่ผานมา จากการพบปะเขารวมประชุมพูดคุยกับหนวยงานทั้งหาแหง ทําใหเห็น

วามีสถานการณที่นาสนใจอยางนอยสองเรื่องที่กัมพูชากําลังเผชิญอยูในเรื่อง การพัฒนาดาน สิทธิเสรีภาพสื่อ 

ไดแก เรื่อง “การเขาถึงขอมูลขาวสาร” ของสื่อมวลชน และ เรื่อง  “ความเปนอิสระ ” ของสื่อมวลชน ซึ่งเปน

ประเด็นที่ทั้งหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชน รวมถึงองคกรวิชาชีพมีแงมุมตอสองประเด็นน้ีเปนพิเศษ  

กระทรวงขอมูลขาวสาร : หนวยงานกํากับดูแลสื่อในกัมพูชา  

สําหรับกิจการดานสื่อสารมวลชนในกัมพูชา อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงขอมูลขาวสาร โดย นาย

เขียว กันหะริด ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงแหงน้ี ซึ่งจะทําหนาที่พิจารณาการออกใบอนุญาตใหกับ

โทรทัศนและวิทยุ รวมทั้งหนังสือพิมพ ปจจุบันมีโทรทัศนภาคพื้นดินจํานวน ๑๔ สถานี โทรทัศนเคเบิลในกรุง

พนมเปญ จํานวน ๓ แหง และในตางจังหวัดอีกกวา ๑๐๐ แหง สําหรับผูใชบริการดาวเทียมในปจจุบันพบวา มี

จานดาวเทียมราว ๕๐,๐๐๐ จานสวนใหญเปนการรับชมในพื้นที่ชนบท สถานีวิทยุราว ๑๕๐ สถานี และ

หนังสือพิมพที่จดทะเบียนกวา ๖๐๐ ฉบับ โดยที่ยังคงผลิตอยูราว ๑๐๐ ฉบับ ทั้งน้ีชาวตางชาติสามารถมาย่ืน

ขอจดทะเบียนเปนผูประกอบกิจการสื่อหนังสือพิมพได แตสําหรับวิทยุและโทรทัศนจะตองเปนผูประกอบการ

ชาวกัมพูชาเทาน้ัน โดยสถานีโทรทัศนอยางนอยสองแหงที่ไดรับความรวมมือจากผูประกอบกิจการโทรทัศน



จากประเทศไทย ไดแก กลุมผูผลิตในเครือกันตนา และกลุมผูผลิตในเครือของบางกอกเอ็นเตอรเ ทนเมนต 

ขณะที่สถานีโทรทัศนภาครัฐไดแก National Television of Cambodia มีความรวมมือกับ สถานีวิทยุ

โทรทัศนแหงประเทศไทย และ ความรวมมือกับ อสมท . ในเรื่องการแลกเปลี่ยนความรูในกิจการโทรทัศน 

ปจจุบันกัมพูชามีแผนที่จะพัฒนากิจการโทรทัศนไปสูดิจิตอล โดยเลือกใชระบบ DVBT 2 และต้ังเปาหมายที่จะ

พัฒนาตามกรอบของอาเซียนภายในป ๒๕๖๓ ตลอดจนมีแผนที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผานสูทีวีดิจิตอลดวย

การสนับสนุนใหประชาชนไดรับกลองรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเชนเดียวกับประเทศไทย  อยางไรก็ตาม กัมพูชามี

แนวโนมที่จะสนับสนุนใหอุตสาหกรรม โทรทัศนระบบเคเบิลและดาวเทียมเติบโตไปพรอมกับระบบดิจิตอล

ภาคพื้นดินดวย สําหรับเรื่องของการประกันสิทธิเสรีภาพของสื่อน้ัน รัฐมนตรีประจํากระทรวงใหขอมูลวา 

สาระสําคัญของกฎหมายสื่อกัมพูชา ไดแก การเซ็นเซอรเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย แหลงขาวจะไดรับการคุมครองใน

การใหขอมูล และผูสื่อขาวจะไมติดคุกดวยสาเหตุที่มาจากการแสดงความเห็นทางการเมือง อีกทั้งการไหลเวียน

ของขอมูลขาวสารยังเปนไปอยางเสรีโดยเฉพาะในโลกออนไลน ซึ่งกระทรวงที่ รับผิดชอบไมเคยสั่งปดเวบไซต

ใดๆ มากอน อยางไรก็ตาม เน้ือหาตองหามที่สําคัญของกัมพูชาซึ่ง บรรจุอยูในรัฐธรรมนูญคือการหามวิจารณ

สถาบันกษัตริย แตในทางปฏิบัติ การแสดงความคิดเห็นตอสถาบันกษัตริยสามารถกระทําไดเชนกัน อยางไรก็

ตามน่ันเปนมุมมองของฝายรัฐบาลซึ่งทําหนาที่กํากับดูแลสื่อในกัมพูชา หากแตในทางปฏิบัติ ผูมีสวนเกี่ยวของ

มีมุมมองอื่น ๆ ที่แตกตางกันไป  

 

ความทาทายในการพัฒนาสิทธิเสรีภาพสื่อของกัมพูชา  

ความทาทายในเรื่อง “การเขาถึงขอมูลขาวสาร ” และ “ความเปนอิสระ ” ของสื่อมวลชน ไดรับการ

สะทอนจากองคกรวิชาชีพอยาง Club of Cambodian Journalists (CCJ)และองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางาน

ดานสิทธิมนุษยชน อยาง Cambodian Center for Human Rights (CCHR) วา เปนความทาทายในการ

พัฒนางานดานสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในกัมพูชา  ทั้งน้ีเน่ืองจาก การเปดเผยรายงาน หรือขอมูล  ตัวเลข

ตลอดจนความเคลื่อนไหวตาง ๆ  จากหนวยงานรัฐ ยังมีขอจํากัดในการเขาถึงเปนอยางมาก องคกรวิชาชีพ

สะทอนวา การเขาถึงขอมูลของหนวยงานรัฐน้ันจําเปนตองใชสายสัมพันธสวนบุคคลที่มีกับคนในภาครัฐเพื่อให

ไดขอมูลตาง ๆ และโดยปกติหนวยงานรัฐไมเปดเผยขอมูล ประกอบกับบุคคลรวมในพรรครัฐบาล มีความหลัก

แหลมในการสรางความนิยมกับสื่อมวลชนดวยวิธีการตาง ๆ จึงสงผลใหสื่อสวนใหญโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพและ

สื่อโทรทัศนซึ่งมีอยูจํานวน ๑๔ ชองรายการใหการสนับสนุนการทํางานของพรรครัฐบาลที่นําโดยสมเด็จฮุนเซ็น 

และแนนอนวาผลที่ตามมายอมตกกับประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสาร แตดวย เทคโนโลยีในปจจุบัน ทําให

ประชาชนจํานวนกวารอยละ ๒๐ หันมาใหความสนใจกับสื่อในสังคมออนไลนมากข้ึน ซึ่งในปจจุบัน กัมพูชายัง

ไมมีกฎหมายที่ควบคุมการนําเสนอขอมูลขาวสารในโลกออนไลน แตกําลังอยูในระหวางการมีแนวคิดในการราง

กฎหมายเพื่อควบคุมการทําธุรกรรมทางอินเตอร เน็ต กระน้ัน ประเด็นน้ีไดถูกจับตาโดยองคกรภาคเอกชนที่

ทํางานดานสิทธิเสรีภาพดวยความหวงใยดวยเชนกัน  



 ดังน้ันจึงอาจกลาวไดวา การหมุนเวียนของขอมูลขาวสารในโลกออนไลนของกัมพูชาในปจจุบันเปน

พื้นที่สื่อสารสาธารณะที่กําลังทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ แมกระทั่ งบุคคลในพรรครวมรัฐบาลอยาง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงขอมูลขาวสารและสารสนเทศของกัมพูชา ก็เปนผูหน่ึงที่ใชเฟซบุคในการสื่อสารและ

ตอบคําถามกับผูสื่อขาวในประเด็นสําคัญ ๆ ตาง ๆ นอกจากน้ีบุคลากรในสื่อสิ่งพิมพจํานวนหน่ึงที่ตองการธํารง

บทบาทในการวิพากษวิจารณนโยบายของรัฐบาลไดเคลื่อนยายพื้นที่การสื่อสารไปเปดหนังสือพิมพออนไลน ซึ่ง

ถูกควบคุมนอยกวา  สื่อใหมในอินเตอรเน็ตจึงไดรับการขนานนามวาเปน “โฉมหนาใหมของประชาธิปไตย ” 

(New Face of Democracy)   

 ขณะที่วิทยุยังเปนสื่อที่ถือวา เปนความหวังที่มี “ความเปนอิสระ” และเปนสื่อที่มีประชาชนเขาถึงมาก

ที่สุดสื่อหน่ึง ทั้งน้ีเน่ืองจากมีสถานีวิทยุจํานวนหน่ึงที่พยายามธํารงความเปนอิสระจากพรรครัฐบาลและพรรค

ฝายคานเพื่อทําหนาที่สื่อมวลชนในการตรวจสอบและวิพากษการทํางานของรัฐบาลอยางตรงไปตรงมา จาก

การพูดคุยกับองคกรพัฒนาเอกชน อยาง WMCC ซึ่งเปนองคกรที่จัดต้ังสถานีวิทยุสตรี คลื่นเอฟเอ็ม ๑๐๒ และ

ไดรับการยอมรับจากผูฟงวาเปนสื่อที่มีความเปนอิสระจากอํานาจของพรรครัฐบาลและพรรคฝายคาน  สถานี

วิทยุแหงน้ีมิไดทําหนาที่ผลิตรายการที่มีสาระเกี่ยวกับผูหญิงเทาน้ัน หากแตนําเสนอขอมูลขาวสารดานสิทธิ 

ประชาธิปไตย  และมีการเชิญเจาหนาที่ระดับสูงจากภาครัฐมาใหขอมูลที่ถูกตองแกประชาชนผานรายการวิทยุ

ดวย เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางมาทํางานประเทศไทย โดยเชิญผู

ที่เกี่ยวของในประเด็นดังกลาวมาใหขอมูลหรือมีการจัดเวทีสาธารณะในพื้นที่และนําสาระจากเวทีดังกลาวมา

เผยแพรกระจายเสียงผานวิทยุอีกทอดหน่ึงเพื่อใหพลเมืองไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง นอกจากน้ีสาระของ  

รายการวิทยุ ยังไดเผยแพรประเด็นที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนและออกอากาศทั่วประเทศ 

 ประเด็นในเรื่อง “ความเปนอิสระ ” นับวามีความสําคัญและมีนัยยะของการถกเถียงอยูไมนอย โดย

ผูอํานวยการ CCHR ช้ีใหเห็นวา ความเปนอิสระของสื่อถูกเรียกรองจากทุกฝาย เน่ืองจาก สื่อในกัมพูชา สวน

ใหญตกอยูภายใตอิทธิพลจากพรรครวมรัฐบาล ดังน้ันพรรคฝายคานก็เรียกรอง “ความเปนอิสระ” ของสื่อ แต 

“ความเปนอิสระ” ดังกลาว หมายถึง เปนอิสระจากพรรครวมรัฐบาลแตกลับไมไดเปนอิสระจากพรรคฝายคาน 

ทางออกสําหรับพลเมืองที่รับสื่อเวลาน้ีจึงหันไปหาสื่อตางชาติที่มี “ความเปนอิสระ ” ในการนําเสนอขอมูล

ขาวสารเพื่อใหเกิดความรอบดานแกพลเมืองผานการฟงรายการวิทยุตางชาติ ไดแก Voice of America, 

Radio Free Asia, Radio France International ขณะที่หนังสือพิมพตางชาติที่ไดรับการยอมรับ ไดแก The 

Cambodia Daily และ The Phnom Penh Post  

 

การมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในเร่ืองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน 

 ทามกลางความทาทายของสถานการณดานสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในกัมพูชาดังกลาวขางตน ภาค

ประชาสังคมของกัมพูชามีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวหลายดาน โดยเฉพาะ องคกรวิชาชีพดานสื่อ ในการ

ประชุมครั้งน้ี ไดพบปะกับ Club of Cambodian Journalists ซึ่งเปนองคกรที่ไดรับความนาเช่ือถือทามกลาง



องคกรวิชาชีพที่มีจํานวนมาก กวา ๓๐ แหงในกัมพูชา ชมรมแหงน้ี มีสมาชิกจํานวน ๓๐๙ คนจากองคกรสื่อ

จํานวน ๗๕ แหง องคกรแหงน้ีทําหนาที่ชวยเช่ือมประสานระหวางการทํางานของนักขาวโดยเฉพาะกรณีที่ ถูก

ฟองรองทางกฎหมาย  การควบคุมกันเองภายในวิชาชีพ ผานการสราง แนวจริยธรรมของสื่อมวลชนกัมพูชา 

ไดแก Code of Ethics for Cambodian Journalists ซึ่งเริ่มใชครั้งแรกในป ๒๕๔๕ นอกจากน้ียังมีการจัด

งานเสวนา และทําหนังสือสอบถามไปยังหนวยงานภาครัฐในประเด็นที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  

ตัวแทนจากองคกรแหงน้ีเลาวา เครื่องมือสําคัญในการสกัดกั้นการทํางานของสื่อในกัมพูชายังมีเรื่องการใช

กฎหมายหมิ่นประมาท แมวาภายใตกฎหมายสื่อของกัมพูชาดูเหมือนจะเปดใหผูสื่อขาวสามารถแสดงความเห็น

วิพากษวิจารณไดอยางเต็มที่ แตในกระบวนการพิจารณาคดีหรือกระบวนการยุติธรรมของศาลยังเปนที่กังขา

ของนักสิทธิมนุษยชนและองคกรวิชาชีพในกัมพูชา ดังน้ันจึงมีผูสื่อข าวจํานวนหน่ึงที่ติดคุก มี คดีฟองหมิ่น

ประมาท ตลอดจนถึงคดีที่นักขาวถูกฆาตกรรมอันเน่ืองมาจากการทําขาวสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวของกับเรื่อง

การทุจริต หรือเปดโปงกระบวนการคาของเถ่ือน อยางไรก็ตาม ภาครัฐเป ดใหผูสื่อขาวตางประเทศสามารถ มี

บทบาทในการทํางานขาวไดพอสมควร โดยดูไดจากการอนุญาตใหมีการจัดต้ังสโมสรผูสื่อขาวตางประเทศ และ

ไมพบวามีการขับไลนักขาวตางประเทศออกนอกประเทศแมจะมีการเขียนขาววิพากษวิจารณการทํางานของ

พรรครัฐบาลอยูเนือง ๆ อยางไรก็ตามเรื่องที่องคกรวิชาชีพไดรับการร องเรียนจากประชาชนมากที่สุดไดแก 

เรื่องที่สื่อมวลชนสวนใหญใหความสําคัญกับการนําเสนอขาวที่อยูขางพรรครวมรัฐบาลมากกวาจะเปดพื้นที่ให

ทุกฝายไดแสดงความคิดเห็น สําหรับมิติของการบังคับใชกฎหมาย พบวา  กฎหมายดานสื่อในกัมพูชา 

(Cambodian Press Law) เปนกฎหมายที่ ใชมาต้ังแตป ๒๕๓๗ ในความเห็นของผูปฏิบัติงานดานสื่อเห็นวา 

เปนกฎหมายที่เปดกวางใหกับสื่อมวลชนในการทํางานโดยเฉพาะ ทั้งน้ีโทษจะอยูที่การปรับ ไมมีโทษจําคุก  แต

ในทางปฏิบัติพบวา ข้ันตอนที่เปนอุปสรรคสําคัญกลับไปอยูที่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งศาลมักใชกฎหมายอาญา

ในการฟองรองหมิ่นประมาท  นอกจากน้ี กัมพูชายังไดมีการพิจารณารางกฎหมายสําคัญ ๆ อีกหลายฉบับ เชน 

กฎหมายเพื่อการเขาถึงขอมูลขาวสาร ซึ่ง Club of Cambodian Journalists ไดเขาไปมีสวนรวมในการราง

กฎหมายฉบับน้ีดวย  

 นอกจากองคกรวิชาชีพดานสื่อแลว องคกรพัฒนาเอกชนหลายแหงในกัมพูชายังถือวามีบทบาทอยาง

สําคัญในเรื่องการพัฒนาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนดวย ดังเชนการทํางานของ CCHR และ

WMCC จุดรวมของทั้งสององคกรคือการใชสื่อวิทยุและสื่อออนไลนอยางเวบไซตและเฟซบุค ในการทํางาน

สื่อสารสาธารณะและรณรงคประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องสิทธิในการสื่อสารและประเด็นดานสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 

ในกัมพูชา ยกตัวอยางเชน งานของ WMCC ที่มีการกอต้ังสถานีวิทยุเอฟเอ็ม ๑๐๒ ต้ังแตป  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ออกอากาศ ๑๙ ช่ัวโมง โดยมีประเด็นครอบคลุมในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน สิทธิดานอนามัยเจริญ

พันธุ สิทธิของกลุมคนหลากหลายทางเพศ เปนตน จุดยืนสําคัญของการผลิตรายการเพื่อเปนสื่อกลางในการให

ขอมูลขาวสารที่รอบดาน ทั้งน้ีเน่ืองจากองคกรพัฒนาเอ กชนแหงน้ีวิเคราะหวา ขาวสารที่นําเสนอในสิ่งพิมพ

และโทรทัศนมักมีแนวโนมที่จะเชียรรัฐบาล การสรางความนาเช่ือถือของการนําเสนอสาระในสื่อจึงเปนเรื่อง

สําคัญประกอบกับการนําเสนอรายการและโฆษณาที่ถูกตองตามกฎหมาย  และแนนอนวา ความเปนอิสระ

ดังกลาวตองคํานึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ ในแงของความอยูรอดของการทํารายการและบริหารสถานีดวย อยางไร



ก็ตามที่ผานมา การบริหารงานดําเนินการผานการสนับสนุนขององคกรระหวางประเทศเปนสวนใหญ ซึ่งยอม

ไดรับผลกระทบหากมีความเปลี่ยนแปลงการสนับสนุนจากองคกรเหลาน้ัน  

 สําหรับองคกรที่รณรงคดานสิ ทธิเสรีภาพอยาง CCHR เห็นวา การพิจารณาออกใบอนุญาตใหกับ

กิจการกระจายเสียงและโทรทั ศนขาดการใชหลักเกณฑหรือกติกาที่มีความชัดเจน จึงทําใหพวกเขาเห็นวา

รัฐบาลควรมีการทบทวนหลักเกณฑในการออกใบอนุญาต ตลอดจนองคกรแหงน้ีไดศึกษาประสบการณในการ

พิจารณาใบอนุญาตกิจกา รกระจายเสียงและโทรทัศนของประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่ง องคกรที่

ทํางานดานสิทธิเสรีภาพเห็นวา ประเทศไทยมีจุดแข็งที่องคกรกํากับดูแลเปนหนวยงานอิสระ แทนที่จะอยู

ภายใตอํานาจของกระทรวงขาวสารและสารสนเทศดังเชนในกรณีของกัมพูชา  

บทสรุป 

 หากพิจารณาในแงความรวมมือระหวางไทยและกัมพูชา ที่ผานมา กสทช . ในฐานะองคกรกํากับดูแล

ไดมีความรวมมือกับกระทรวงขอมูลขาวสารและสารสนเทศของกัมพูชา โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดก าร

คลื่นความถ่ีในบริเวณแนวชายแดน อยางไรก็ตามภายใตแผนการเปลี่ยนผานสูดิจิตอลของประเทศไทยตา ง ๆ 

ในกลุมอาเซียน และแผน Asian ICT Master Plan ๒๐๑๕ สงผลใหมีประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและแสวงหาความรวมมือที่มิไดจํากัดเฉพาะในระดับความรวมมือของภาครัฐแตเพียงเทาน้ัน 

แตจําเปนตองคํานึงถึงการประสานความรวมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในมิติดานกฎหมาย โครงสรางองคกร 

มิติดานเทคโนโลยี และอื่น ๆ ทั้งในระดับองคกรกํากับดูแล องคกรวิชาชีพ และองคกรภาคเอกชนที่ทํางานดาน

สิทธิเสรีภาพของสื่อและประชาชน เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาเรื่อง กลไกการกํากับดูแล มาตรฐาน

จริยธรรมและการสงเสริมสิทธิเสรีภา พของสื่อและพลเมืองอันเปนภารกิจสําคัญในการสรางสรรคสังคม

ประชาธิปไตยทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคตอไป 

 

 

 

 

  

  

  

 



ประมวลภาพบรรยากาศการเดินทางเขารวมประชุมและดูงานดานการกํากับดูแลกันเอง 
มาตรฐานจริยธรรม และการสงเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อ 

ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

 
 
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค กสทช . ไดเขาพบกับ นายเขียว กันหฤทธ์ิ (Khieu Kanharith) รัฐมนตรีกระทรวงขอมูลขาวสาร 

เพื่อประชุมแลกเปล่ียนความเห็น ดานการกํากับดูแลในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  รวมทั้งสถานการณการปรับ

เล่ือนแผนการเปล่ียนผานสูทีวีดิจิตอล… 
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