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รศ.ดำ�รงค์ ทวีแสงสกุลไทย 

ขับเคลื่อน ส.ส.ท. มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม

นี่คือประโยคที่ รศ.ด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย ได้กล่าวและมุ่งมั่นที่จะน�าองค์กรแห่ง
นี้ก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติ ในฐานะผู้อ�านวยการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
หรือ ส.ส.ท.

TPA News ฉบับนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อ�านวยการสมาคม ให้น�าเสนอแนวคิด 
มุมมอง รวมถึงแนวนโยบายในการบริหารงาน ในโอกาสท่ีท่านเข้ามารับต�าแหน่ง เพื่อ
ถ่ายทอดให้แก่ท่านสมาชิก ส.ส.ท. 

ทำ�คว�มรู้จักผู้อำ�นวยก�ร ส.ส.ท. 

รศ.ด�ารงค์ ทวีแสงสกุลไทย จบปริญญาตรี จากวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาโท จากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย หรือ AIT สาขาวิศวอุตสาหการและการบริหาร จากนั้นท�างาน
ในต�าแหน่งอาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 36 ปี 

นอกจากเป็นอาจารย์สอนแล้ว ยังมีงานบริหารต่างๆ เช่น 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยอธิการบดี ทางด้านประกันคุณภาพของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กรรมการวชิาการและยังมตี�าแหน่งบรหิาร
อื่นๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกหลายต�าแหน่ง 

ส�าหรับงานบริหารอื่นๆ นอกมหาวิทยาลัยนั้น ในประเทศก็เป็นทั้ง
กรรมการวิชาของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เป็นเวลา 
20 ปี และหลังสุดก็ได้เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ของ 
วสท. และปัจจุบันก็ยังเป็นประธานวิศวกรรมอุตสาหการของ วสท. 
นอกจากนั้นก็ยังเป็นกรรมการวิชาการของ ส�านักงานมาตรฐาน

“ผมใฝ่ฝันว่า ส.ส.ท. ต้องเป็นองค์กรที่เติบโตและเป็นที่ยอมรับ ไม่เพียงใน

ประเทศไทยเท่านั้น แต่จะต้องเป็นที่ยอมรับในระดับระดับภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึง

ระดับภูมิภาคเอเชียด้วย ก็พยายามสร้างวิชั่นว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะติดหนึ่ง

ใน 5 ของเอเชีย ในฐานะที่เป็นสมาคมพัฒนาเทคโนโลยี”
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ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.)  ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการ
ศกึษา (องค์การมหาชน) หรอื สมศ. ท�าการตรวจประเมนิคณุภาพของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ฯลฯ

ส�าหรับกรรมการในต่างประเทศ ได้เป็นผูท้รงคณุวฒุแิละเป็น
กรรมการทางด้าน AUN QA ซึ่งมาจากค�าว่า Asian University Net-
work หรือข่ายงานมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ หรือ QA มาได้ 10 ปี จนเมื่อเกษียณอายุแล้ว ทาง 
AUN ก็แต่งตั้งให้เป็น AUN QA Expert ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน QA จน
ปัจจบัุน และยงัเป็นกรรมการตรวจประเมนิ ผูท้รงคณุวฒุใินต่างประเทศ
อีกด้วย 

นอกจากน้ียงัได้ท�างานในด้านการเป็นวทิยากรรบัเชญิให้กบั
หลายสถาบัน ทั้งองค์กรของรัฐและองค์กรเอกชน พร้อมทั้งเข้าเป็น
กรรมการในหลายองค์กรของรัฐและเอกชน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาใน
งานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ปรึกษาทางด้านการจัดการระบบ
คุณภาพต่างๆ หรือระบบ ISO ฯลฯ 

มุมมองที่มีต่อ ส.ส.ท. 

รู้จัก ส.ส.ท. มากว่า 30 ปี จ�าได้ว่าเมื่อเป็นอาจารย์ใหม่ๆ ได้
เขียนต�าราให้กับทาง ส.ส.ท. โดยต�าราที่เขียนให้ก็คือเรื่องของคู่มือ
วศิวกรรมความปลอดภยัทีเ่รยีกว่า Safety engineering เป็นเล่มแรก
ที่เขียนให้กับทาง ส.ส.ท. 

ปัจจุบัน ส.ส.ท. เปลี่ยนแปลงไปมาก จากครั้งแรกที่ได้เข้ามา
สัมผัสเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา ส.ส.ท. เป็นองค์กรเล็กๆ องค์กรหนึ่ง  
ภายใต้ทนุสนบัสนนุจากประเทศญีปุ่น่และมคีณะกรรมการบรหิาร ซึง่
มีการบรหิารจดัการทีก้่าวหน้าและเตบิโตมาตลอด จนกระทัง่ปัจจบุนั 
ส.ส.ท. เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมาก มีความพร้อม ความสมบูรณ์ที่
สูงมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีส่วนสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีในภาค
อุตสาหกรรมของประเทศไทยจ�านวนมาก เป็นที่รู้จัก และชื่อเสียงที่ดี
มาโดยตลอด รวมทั้งมีสถาบันภาษาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในสังคมไทย
อย่างมาก 

แนวนโยบ�ยก�รบริห�รง�น

เมือ่กล่าวถงึนโยบายการบรหิารงานในต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 
ส.ส.ท. รศ.ด�ารงค์ กล่าวว่า ผมใช้แนวทางการบริหารในรูปแบบ  
“เชิงรุก” เรียกว่าเป็น Proactive Management ค�าว่าเชิงรุก คือ อยาก
เห็นการเจริญเติบโตของ ส.ส.ท. เติบโตเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจาก
ศักยภาพของ ส.ส.ท. มีความพร้อมสูง นอกจากนี้แนวโน้มทางด้าน
การส่งเสริมเทคโนโลยีในประเทศไทยยังมีอีกเป็นจ�านวนมาก ซึ่ง 
ส.ส.ท. มีความสามารถขยับขยายงานบริการไปยังภาคอุตสาหกรรม
ได้อีกมากมาย โดยในขณะนี้ก�าลังขยายสายธุรกิจ 3 หน่วยงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนไปยังภาคอุตสาหกรรม นั่นคือ 

สายธุรกิจโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม (BU1)  ส.ส.ท. มี
ความแข็งแรง และแข็งแกร่งมากในเรื่องภาษาญี่ปุ่นและก�าลังขยับ
มาทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจนี ซึง่เป็นแนวโน้มทีด่ ีสิง่ทีเ่หน็ชดัเจน 
คือ ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรม ผมเรียกว่า 

Industrial Language and culture นอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมี
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี แล้วก็ภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาบาฮาซา ที่ใช้ในอาเซียน ก็น่าจะเป็นศักยภาพ หรือ 
แนวโน้มที่ดีของ BU 1 ที่จะสามารถเติบโตทางด้านการบริการตรงนี้
ได้ อีกทั้งสายงานนี้ยังได้ขยายงานสิ่งพิมพ์ วารสาร ไปสู่ e-journals 
และจัดท�ารายงานประจ�าปีแบบ 3 ภาษา อีกด้วย

สายธุรกิจทางด้านการศึกษา ฝึกอบรมและวินิจฉัยให้ค�า
ปรกึษา (BU2) ทีผ่่านมาเหน็ได้ชดัเจนว่ามกีารเจรญิเตบิโตเป็นจ�านวน
มาก และเราก็ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มเติมเทคโนโลยีทางด้าน Innovation นวัตกรรม จะมี
ส่วนในการสนับสนุนให้เกิดการขยายงานทางด้านการฝึกอบรม  
รวมถึงการให้ค�าปรึกษาทางด้านนวัตกรรมที่เพิ่มมากขึ้น ตามการ
เจรญิเตบิโตทางด้านเทคนคิและเทคโนโลยขีองเรา โดยมโีครงการจะ
เปิดแผนก AEC แผนกนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี 

สายธุรกิจการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (BU 3) 
ในสายของการสอบเทียบนี้มีการลงทุนสูงจากภาคอุตสาหกรรม การ
เจริญเติบโตสามารถขยายได้อีก เมื่อเปรียบเทียบกับตระกูลของงาน
สอบเทียบด้วยกัน งานสอบเทียบของเราอิงตามระบบมาตรฐานของ 
ISO17025 ซึ่งในตระกูลเดียวกันยังมีอีกตัวหนึ่งที่น่าจะท�ามาก คือ 
ISO17020 เป็น ISO ของการตรวจสอบ ซึ่งผมเองมีการน�าเสนอว่า
แนวโน้มของงานตรวจสอบในอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังมีอีก
มากมาย ที่เราจะเข้าไปเสริมศักยภาพตรงนั้นได้ ถือว่าเป็นทิศทางที่
เป็นไปได้ทางเดียวกันกับด้านสอบเทียบ 

นอกจากนี้ การตอบรับเรื่องการตรวจสอบยังมีแนวโน้มและ
ความต้องการอีกมาก ไม่เพียงเฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ใน
ภูมิภาคอาเซียนเรื่องของการตรวจสอบก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่จ�านวน
มากเช่นกัน คิดว่าการเติบโตงานทางด้านสอบเทียบและตรวจสอบ
งานต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมยังมีทิศทางและแนวโน้มที่เติบโตสูง  

อย่างไรกต็ามงานตรวจสอบกว้างมาก มขีอบข่ายจ�านวนมาก 
จึงได้พยายามดูความพร้อมว่า ส.ส.ท. เราจะโตไปทางไหนได้บ้าง ซึ่ง
ได้รับทราบจากทางสายงานว่า ศักยภาพที่โตได้มี 2 ทาง กล่าวคือ 

ขอบข่ายที่ 1 ทางด้านตรวจสอบหม้อน�้า ซึ่งน่าจะเป็นงาน
บริการใหม่ของเราที่จะให้บริการตรวจสอบหม้อน�้า

ขอบข่ายที ่2 ตรวจสอบอปุกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม ซึง่
ตรงนี้คิดว่ายังมีงานรอตรวจสอบอยู่อีกเป็นจ�านวนมากที่ทาง ส.ส.ท. 
จะให้บริการในแวดวงอุตสาหกรรมได้อีกมากมายเช่นกัน

จากแผนงานและแนวนโยบายนี ้ได้ด�าเนนิการให้แนวทางทัง้ 
3 สายธุรกิจ ส�าหรับการวางแผนในรอบ 6 ปีว่า จากนี้ไปในอีก 6 ปี 
ส.ส.ท. จะสามารถเติบโตได้เท่าไร ซึ่งทั้ง 3 สายงานได้วางแผนงาน
ออกมาเป็นอย่างดี โดยรวมแล้วประมาณการคาดว่าจะโตได้ไม่ต�่า
กว่าอีกเท่าตัว จากปีนี้ไป สามารถเพิ่มงานได้อีก 100% เป็นสิ่งที่
ท้าทาย ในการมารบัต�าแหน่งผูอ้�านวยการ ซึง่ผมอยากจะเหน็ ส.ส.ท. 
เติบโตไปในทิศทางนั้นจริงๆ และก็เป็นสมาคมหนึ่งที่เป็นที่พึ่งของ
สงัคมในอตุสาหกรรมไทย ทีจ่ะก้าวไปสูอ่ตุสาหกรรมของอาเซียน และ
อุตสาหกรรมของโลกต่อไปในอนาคต
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ศักยภ�พในก�รแข่งขันของ ส.ส.ท. 

ในยุคที่คู่แข่งเบ่งบ�น

รศ.ด�ารงค์ ให้มุมมองว่า ศักยภาพในการแข่งขันของ ส.ส.ท. 
มีโอกาสเติบโต จากที่กล่าวมาข้างต้น สายธุรกิจของ ส.ส.ท. มีความ
เข้มแข็ง และจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป อาทิ สายธุรกิจโรงเรียน
ภาษาและวฒันธรรม (BU1) จะหนัไปสร้างตลาดใหม่ เพือ่รองรบัการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม โดยจะมุ่งเน้นไปทางภาษาเฉพาะ ทาง
ด้านเทคนคิ เพราะ ส.ส.ท. เป็นองค์กรทางด้านเทคโนโลย ีฉะนัน้ภาษา
เรากค็วรจะต้องเป็นภาษาทีใ่ช้ในเทคโนโลยี ใช้เฉพาะในอตุสาหกรรม 
ตลาดนี้ยังไม่มีผู้แข่งขันและในอนาคตตลาดนี้จะเพิ่มความต้องการ
ข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งเรามีความช�านาญและความพร้อมสูงกว่าสถาบันสอน
ภาษาอื่นๆ จึงเป็นจุดที่ต่อเติมตลาดภาษาได้ดีกว่า

ส�าหรับ BU 2 สายธุรกิจการศึกษา ฝึกอบรมและวินิจฉัย จะ
ฉกีแนวไปในรูปแบบนวตักรรม การอบรมเรือ่งนวตักรรมเป็นแนวโน้ม 
ทศิทางของตลาด ทีม่คีวามต้องการสงู ไม่เฉพาะแต่นวตักรรมทีเ่ราจะ
สร้างเพียงต้นน�้า เราจะสร้างนวัตกรรมไปถึงปลายน�้าเลย กล่าวคือ 
เราจะน�าเสนอตั้งแต่นวัตกรรมที่สร้างให้เกิดความคิดใหม่ๆ (Creati-
vity) น�าไปสู่กระบวนการท�านวัตกรรม (Innovation Procedure) ผล
งานตรงนวัตกรรม ซึ่งจะต้องก้าวสู่การจดสิทธิบัตร หรือแม้แต่กระทั่ง
เข้าสู่การท�าวิสาหกิจ หรือศูนย์บ่มเพาะ (Incubator) ใฝ่ฝันนะครับว่า
อยากให้ ส.ส.ท. เติบโตจนเป็นสมาคมแห่งนวัตกรรม (Innovation 
Body) 

นอกจากนี ้รศ.ด�ารงค์ ยังมกีารวางแผนในการขยายบรกิารให้
ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งขยายฐานให้เติบโต ด้วย
การสร้างพนัธมิตรเพิม่ ซึง่ขณะนีม้ด้ีวยกัน 5 พนัธมติร (5 Association 
Alliance: 5-AA) พันธมิตรทั้ง 5 นอกจาก ส.ส.ท. แล้ว ยังมีสมาคม
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สมาคมมาตรฐานและคณุภาพแห่ง
ประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ ทั้ง 5 สมาคมมีความคุ้นเคย ด้วยการที่ผมเป็น
กรรมการอยู่และผู้บริหารทั้ง 4 สมาคมก็ให้ความไว้วางใจ ท�าให้การ
ผนึกก�าลังมีความแข็งแกร่งซึ่งท�าให้เรามีความโดดเด่นและแข็งแรง
มากขึ้น 

นอกจากนั้น กระแสที่เข้ามาชัดเจน คือ AEC ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นงานหนึ่งที่ทั้ง 5 สมาคมจะไปต่อเติมความ
พร้อมทางด้านบคุลากร ทรพัยากรต่างๆ ให้กบัอตุสาหกรรมไทย พร้อม
รบัสถานการณ์ AEC อย่างไร ซึง่เป็นอกีงานหนึง่ทีเ่ราจะสามารถขยาย
ธุรกิจออกไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมถึงอาเซียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันนี้
เราได้เริ่มด�าเนินการในต่างประเทศแล้ว เช่น ประเทศลาว โดยเรา
เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาคม LJI (Lao Japan Institute) ในการส่ง
เสริมพัฒนาเทคโนโลยี 

องค์กรพร้อม บุคล�กรพร้อม

จากแนวนโยบายการบริหารงานของ รศ.ด�ารงค์ ที่จะขยาย
ธรุกจิของ ส.ส.ท. ให้เตบิโต เพือ่ก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งเทคโนโลย ีองค์กร
แห่งนวัตกรรม เพื่อก้าวไปสู่เวทีอาเซียน 

ด้วยโจทย์นีเ้อง จงึจ�าเป็นต้องเตรยีมความพร้อมของบคุลากร
ให้เติบโตควบคู่ไปกับ ส.ส.ท. อย่างยั่งยืน รศ.ด�ารงค์ ได้วางนโยบาย
ว่า จะน�าด้วยตัวตลาด กล่าวคือ งานบริการของเราต้องเติบโตไปให้
ได้ก่อน เมือ่งานเราเติบโตไปได้ จงึกลับมาดูถึงการพฒันาบคุลากรให้
สามารถเติบโตตามไปกับการตลาดของเรา ตัวอย่างเช่น การพัฒนา
บุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งตอนนี้ ส.ส.ท. มีโครงการพัฒนา
บคุลากรสายต่างๆ ให้มกีารอบรมภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ เรือ่งของความ
สามารถในงาน ต้องให้บุคลากรที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ ค่อยๆ สอด
แทรกไปในงาน เพือ่จะพฒันาความสามารถตวัเองขึน้ไป นอกจากนัน้
ยังมีเรื่องของการศึกษาต่อ ซึ่งแนวนโยบายเหล่านี้ เชื่อว่าจะสามารถ
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมได้ และบุคลากรเราก็จะมีความเก่ง
และแกร่งตลอดเวลา พร้อมรับการเจริญเติบโตของสมาคมได้ 

เมือ่องค์กรพร้อม การตลาดเราเตบิโต บคุลากรของเราเก่งขึน้ 
เรากจ็ะสามารถทีจ่ะเข้าไปช่วยเหลอืสมาชกิเราได้ ขณะนีท้ีท่ดลองท�า
แล้วก็คือ การให้บริการแบบครบวงจร จากเดิมที่สมาชิกจะมาขอรับ
บรกิารเฉพาะเรือ่ง หรอืทลีะเรือ่งๆ เช่น รบับรกิารสอบเทยีบ บางบรษัิท
กม็ารบับรกิารอบรม ต่อไปนีเ้ราอยากให้บรกิารเป็นแพคเกจ ครบวงจร 
โดยจะทดลองเริ่มกับบริษัทใหญ่ๆ ก่อน เพราะบริษัทใหญ่ๆ สามารถ
ขอรับบริการเราให้ครบวงจรทั้งหมด

นอกจากนั้นการที่เราพยายามสร้างพันธมิตร หรือเครือข่าย
ขึ้นมา 5 สมาคม ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สมาชิกของเราจะได้ประโยชน์
จากตรงนั้นเพิ่มขึ้นไป อีกประเด็นหนึ่งก็ไม่ลืมว่าฐานสมาชิกเราส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกที่มาจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น หมายความว่า เราต้องไม่
ลมืว่าทางญีปุ่น่นัน้ให้การสนบัสนนุ ส.ส.ท. มาตลอดและท�าให้ ส.ส.ท. 
มชีือ่เสยีงได้ในทกุวนันี ้เราจะท�าอย่างไรทีเ่รายงัเป็นพนัธมติรทีด่แีละ
แนบแน่นกับญี่ปุ่นได้ เป็นสิ่งที่เรายังคงต้องมีกิจกรรมที่ต้องเชื่อม- 
โยงกบัทางภาครฐั หรอืภาคธรุกจิของญีปุ่น่อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ทีจ่ะรบั
เอาเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นมาถ่ายทอดกับ ส.ส.ท. เพื่อที่สมาคมเราจะ
ได้ถ่ายทอดต่อไปยงัอตุสาหกรรมต่างๆ ได้ ตรงนีก้ย็งัเป็นแนวนโยบาย
ทีต้่องยึดมัน่และคงท�าต่อไป ตัวอย่างเช่น การขยายทางด้านนวตักรรม 
โดยมีแนวคิดว่า เราต้องพยายามไปสร้างความสัมพันธ์ทางด้าน
เทคโนโลยีกับญี่ปุ่น เพื่อที่จะมาสนับสนุนให้ ส.ส.ท. มีฐานเทคโนโลยี
ทางด้านนวัตกรรมจากญี่ปุ่น เพื่อที่จะมาถ่ายทอดขยับขยายไป จะ
ท�าให้ ส.ส.ท. เราเติบโตได้จากฐานของเทคโนโลยีญี่ปุ่นที่แข็งแรง 
ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นก็คงจะใฝ่ฝันอยากจะเห็นสมาคมเราเป็นประตู
หนึ่งของเขาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาสู่ ส.ส.ท. และถ่ายทอดไปสู่
ประชาคมอาเซียนต่อไป

“ผมใฝ่ฝันว่า ส.ส.ท. ต้องเป็นองค์กรที่เติบโตและเป็นที่
ยอมรับ ไม่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น แต่จะต้องเป็นที่ยอมรับใน
ระดับระดับภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงระดับภูมิภาคเอเชียด้วย ก็
พยายามสร้างวิชั่นว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า เราจะติดหนึ่งใน 5 ของ
เอเชีย ในฐานะที่เป็นสมาคมพัฒนาเทคโนโลยี” รศ.ด�ารงค์ กล่าว


