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ผลการว�จัย 1 ป โคแฟค 
 "บทเร�ยนและขอเสนอแนะ

การแกปญหาขาวลวงอยางยั่งยืน" 

รดี ธนารักษ
ณภัทร เร�องนภากุล

เปดผลว�จัยโคแฟคครบ 1 ป เผยปชช.97 % เจอ
ขาวลวงปวน ชี้โซเชียล-คนใกลชิดแหลงแพรขาวลวง 
ระบุรอบปที ่ผานมาขาวคนเจอขาวลวงสรรพคุณ
ถังเชาปวนหนักสุด ขาวลวงวนซ้ำเกิดจากโซเชียล
ระบบปด นักว�ชาการแนะสรางวัฒนธรรมการตรวจสอบ 
และลดวัฒนธรรมเกรงใจผูอาวุโสงัดขาวลวง พรอม
จี้ภาครัฐสรางความโปรงใส 

ดร.รดี กลาวตอวา สำหรับผลการว�จัยสวนที่ 1 เปนผล
การสำรวจข อม ูล  โดยม ีผ ู  เข ามาตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด จำนวน 670 คน   โดยมีประเด็นการสำรวจคือ
ประสบการณที่เกี่ยวของกับขาวลวง พบวา 97 % ระบุวา
เคยมีประสบการณเกี ่ยวของกับขาวลวง ไมแนใจ 2% 
ไมเคย 1 %   

ในประเด็นวาเคยไดรับขาวท่ีเคยสงสัยวาเปนขาวลวงจากแหลง
ใด สวนใหญตอบวาไดรับมาจากโซเชียลมีเดีย เฟซบุก 20 % 
ไลน 18 % เพ� ่อนทั ่วไปและคนรู จ ัก  13 % บุคคลใน
ครอบครัว 9 %  สังคมที่ทำงาน  9 % เปนตน  ดังนั้นถา
แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ก็จะเปนจากแพลตฟอรมโซเชียล
มีเดียและกลุมคนที่เปนคนใกลชิดและสังคมแวดวงเดียวกัน
สวนตอไปเปนเคร�่องมือการตรวจสอบขาวลวง เมื่อถามวา
ทานเคยไดยินคำวาโคแฟคหร�อไม ซี ่งเราไดกระจายแบบ
สอบถามไปยังทั้งกลุมที่เคยและไมเคยรวมงานกับโคแฟค 
ผลการสำรวจสวนมาก 62 % ระบุวาเคยไดยินคำวาโคแฟค 
และไมเคย 38 % 

คำถามตอไปคือเห็นดวยกับแนวคิดการหาความจร�งรวม
หร�อไม โดยนิยามคือการตรวจสอบคนหาขอเท็จจร�งจนเปน
ท ี ่ยอมร ับร วมกัน ซ ึ ่ง  92 % เห ็นด วย ไม แน  ใจ 7 % 

ดร.รดี ธนารักษ รองอธิการบดี มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
ภาคีโคแฟค ภาคเหนือ ไดนำเสนอผลการว�จัย 1 ป โคแฟค ใน
หัวขอ"บทเร�ยนและขอเสนอแนะการแกปญหาขาวลวงอยาง
ยั่งยืน" โดยระบุวา  ในชวงเวลาที่ผานมามีการแพรกระจาย
ของขาวลวงอยางหนักหนวง เพ�่อเปนการสำรวจขอมูลและ
ประเมินผลของโคแฟคที่เกิดข�้นมาเปนระยะเวลา 1 ป ทางทีม
เราจึงไดสำรวจขอมูลชิ�นนี้เพ�่อวัตถุประสงคในการหาแนวทาง
เพ�่อพัฒนานวัตกรรมโคแฟค และแกปญหาขาวลวงอยาง
ยั่งยืน  

ทั ้งนี ้ผลการนำเสนองานว�จัยจะแบงออกเปน 2 สวน โดย
สวนแรกเปนการนำเสนอขอมูลจากแบบสอบถามออนไลน
ท ี ่ ใช  เวลาสำรวจ ระหว างว ันท ี ่  7-12 ม ิ .ย.ท ี ่ผ านมา 
สวนที่ 2 ผลการสนทนากลุม  ในวันที่ 21 มิ.ย. เปนผลว�จัย
เช ิงข อเสนอแนะเพ� ่อพัฒนาภาคีโคแฟคในเร � ่องการแก
ปญหาขาวลวงในประเทศไทย  
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92% เห็นดวยกับ “แนวคิดการหาความจร�งรวม” เพราะ
- ทำใหรูเทาทันขาวลวงและลดการสงตอ  - ลดปญหาสังคมและลดความขัดแยง

- ขาวลวงมีมาก ตองตรวจสอบเสมอ - ขอมูลท่ีถูกตองมีความสำคัญ 
- ความจร�งเปนสิ�งสำคัญ - เปนพ�น้ท่ีในการหาความจร�งรวมกัน -เพ�อ่ประโยชนตอสวนรวม
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โดยคนที่เห็นดวยเห็นความสำคัญวาเร� ่องความจร�งเปน
เร�่องสำคัญเพราะทำใหรูเทาทันขาวลวง ลดการสงตอขาว
ลวง ชวยแกปญหาสังคมและลดความขัดแยงได ขาวลวงมี
มากทุกคนตองร วมกันตรวจสอบ ความถูกตองและ
ความจร�งเปนสิ�งสำคัญ และเปนพ�้นที่ในการคนหาความจร�ง
รวมกันเพ�่อประโยชนของสวนรวม 

สวนคนที่ ไมเห็นดวยมีเพ�ยงประเด็นเดียวคือไมแนใจวา
ความจร�งรวมจะถูกตองเสมอไปหร�อไม ซึ ่งเปนขอสังเกต
ที่นาสนใจวาเราจะทำอยางไรใหกระบวนการคนหาความจร�ง
รวมเปนสิ�งที่นาเชื่อถือ เปนกลางและถูกตอง  ดร.รดี กลาว
ตอไปวา ทั้งนี้ในประเด็นคำถามถึงเคร�่องมือที่เคยใชในการ
ตรวจสอบขาวลวง  เคยใชเคร�่องมือตางๆ 28 % เชน การ
คนหาในกูเกิล  ศูนยชัวรกอนแชร 23 % สวนโคแฟค 18 % 

ถือวาภายในเวลา 1 ปที่โคแฟคทำงานมา เปนที่รู จักเปน
อันดับที่ 3 จึงเปนเร�่องที่ดีที่ทุกคนรับรูการทำงานของพวก
เรา  เมื่อถามวาเคยใชเคร�่องมือโคแฟค ในการตรวจสอบ
ขาวลวงหร�อไม 38 % ระบุวาเคยใช สวน 62 % ระบุวาไม
เคยใช จึงเปนโจทยใหโคแฟคตอไปวาทำอยางไรใหโคแฟค
เขาถึงประชาชนทุกคนและใหเขามีประสบการณในการใช 

ตอมาเปนคำถามเมื่อถามถึงเคร�่องมือใดของโคแฟคที่เคยใช
ในการตรวจสอบขาวลวง ซึ่งแฟลตฟอรมที่เคยใชมากที่สุด
จะเปนไลน แชตบอรด เนื่องจากผูคนคุนชินกับการใชไลน
มากที่สุด รองลงมาเปนเว็บไซตโคแฟค และเฟซบุกโคแฟค 

จากประสบการณการใชเคร�่องมือทั้ง 3 แฟลตฟอรมเราได
ประเมินความยากงาย โดยพบวาอยูในระดับงาย 4 คะแนน 
จากเรตระดับ 1-5 ถึง  41 % ปานกลาง 32 % และงายที่สุด 
20 % โดยจ�ดดีของเคร�่องมือโคแฟค คือ เปดโอกาสใหตั้ง
คำถามและชวยหาความจร�งให สืบคนงายสะดวก มีขอมูล
เปร�ยบเทียบใหนำไปอางอิง สรางการมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบขอเท็จจร�ง  เปนตน  สวนจ�ดดอยที ่ควรพัฒนา
คือการตอบในทุกคำถามที่มีคำถามในระบบ ควรสงเสร�ม
ใหคนเขามาใชมากข�้นเพ�่อใหมีขอมูลหลากหลายครบถวน 
ควรมีการยืนยันตัวตนของผูใหความเห็น ควรลดขอจำกัด
ดานการใชอินเตอรเน็ต และปรับใหใชงายเหมาะกับทุกเพศ
ทุกวัยโดยเฉพาะผูสูงอายุ 

เมื่อถามถึงสิ�งสำคัญในการตรวจสอบขาวลวง ถามถึงความ
นาเช่ือถือของโคแฟค ในการกรองขาวสาร พบวาไดรับความ
เชื่อมั่นถือในระดับมากถึง 47%  และมากที่สุด 25 % ซึ่งถือ
เปนตนทุนสำคัญมาก และเมื่อถามวาสิ�งสำคัญในการเปน
แพลตฟอรมตรวจสอบขาวสารพบวา ความนาเชื่อ 24 % 
ความเปนกลาง 21 % ความสะดวกในการใชงาน 19%
ดานการสำรวจปญหาขาวลวงและแนวทางการแกไข ทางทีม
ว�จัยไดตั้งคำถามในชวง 1 ปที่ผานมา วาทานพบปญหา
ขาวลวงใดมากที่สุด พบวา เนื้อหาขาวที่เปนเร�่องสรรพคุณ
เกินจร�งของถังเชาและอาหารเสร�มอื่นๆ 29 %  รองลงมา
คือขาวลวงเกี่ยวกับฟาทะลายโจรปองกันโคว�ดได 25% 
และขาวลวงเกี ่ยวกับน้ำมะนาวโซดารักษามะเร็ง 13 % 
ในอ ันด ับต นๆ เป น เร � ่ อง เก ี ่ ยวก ับส ุขภาพท ั ้ งหมด 
(ภาพท ี ่ 1)  

ภาพที่ 1 เนื้อหาขาวลวงที่กลุมตัวอยางพบมากที่สุดในชวง 1 ปที่ผานมา

Lorem ipsum

วารสารโคแฟค
30 มิ.ย 642/5

Cofact Journal
Issue 3/2021



ดร.รดี กลาวตออีกวา เมื ่อถามวาขอมูลลวงลักษณะใดนากังวลมากที่สุด พบวา ขอมูลที่กระทบตอสุขภาพชีว�ต 37 % 
ขอมูลที่หวังประโยชนทางการคาหร�อทำใหเสียทรัพยสิน 19%   สวนขอมูลที่มาจากการจัดตั้งในลักษณะไอโอและขอมูลที่ทำให
เขาใจผิดแนวทฤษฎีสมคบคิด 16 %  เหตุผลที่ขาวลวงในลักษณะนี้นากังวลมากที่สุดเพราะทุกคนรักชีว�ตจึงทำใหเชื่องายวาจะมี
อะไรมากระทบตอสุขภาพของเรา จึงเชื ่อไปกอน เกรงผลกระทบที่จะทำใหเสียชีว�ต และความรูทางการแพทยเขาถึงยาก 

สวนเมื่อถามถึงทางออกของการแกปญหาขาวลือที่ยั ่งยืน พบวา สื่อมวลชนควรชวยตรวจสอบขาวลือ ขาวลวง ไดอยาง
ทันทวงที รวมไปถึงไมผลิตซ้ำขาวลวง  14 % แพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลน เพ�่มฟ�งกชั่นการเตือน/ลบขาวที่พ�สูจนแลววา
เปนเท็จ  13 % การมีแพลตฟอรมเฉพาะเพ�่อเปนศูนยกลางในการตรวจสอบในการตรวจสอบขาวลวง เชน โคแฟค ชัวรกอน
แชร  ควรเพ�่มทักษะพลเมืองดิจิทัลในหลักสูตรการเร�ยนรูทุกระดับ และรัฐสนับสนุนขอมูลเปดในการตรวจอสอบไดงาย คิด
เปน  12 % เทากัน  (ภาพท่ี 3) 

ตอคำถามสาเหตุหลักของการเผยแพรขาวลวงวนซ้ำในประเทศไทย พบวา เกิดจากการสื่อสารในแอพลิเคชันระบบปด หร�อใน
กลุมปด ซึ่งไมมีการตรวจสอบทำใหขาวลวงวนซ้ำ 29 % ความมีอคติตอประเด็นเนื้อหาขาวทำใหเชื่อหร�อไมเชื่อโดยขาดการ
ตรวจสอบ หร�อแมในแพลตฟอรมเปด (ทว�ตเตอร เฟซบุก) ที่มีการโตแยงขอมูลกันอยูแลว 28% ขาดความรวมมือของบาง
แพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลนในการแกปญหา เชน ข�้นคำเตือน หร�อลบเนื้อหา 26 %  ความเกรงใจเมื่อผูสงขาวที่นาสงสัยวา
เปนขาวลวง มีความอาวุโสกวาหร�อมีฐานะทางสังคมสูงกวา ทำใหไมกลาเตือนหร�อตรวจสอบขอมูลซ่ึงกันและกัน (ภาพท่ี 2) 

ภาพที่ 2 สาเหตุหลักของการเผยแพรขาวลวงวนซ้ำในประเทศไทย

ภาพที่ 3 ทางออกของการแกปญหาขาวลวงที่ยั่งยืน
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ดาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณภัทร เร�องนภากุล อาจารยคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาว�ทยาลัยแมโจ ภาคีโคแฟค 
ภาคเหนือ นำเสนอผลการว�จัยสวนที่ 2 ซึ่งเปนการสรุปผลการสนทนากลุมทางออนไลน โดยแบงเกลุมออกเปน 3 กลุม 
คือ Potential Change Agent ซึ่งเปนเด็กและเยาวชน ภาคีรวมขับเคลื่อน และภาคีกอตั้ง 

ในประเด็นแรกคือประเด็นการถอดบทเร�ยนการทำงานโคแฟค (ประเทศไทย) จากการที่ไดพ�ดคุยกับ 3 กลุมดังกลาว เราได
แนวทางการทำงาน 2 แนวทางดวยกัน คือ 1.แนวทางการทำงานเพ� ่อแก ไขปญหาขาวลวงในประเทศไทยอยางยั ่งยืน 
โดยกลุมเปาหมายของเราไดใหขอมูลวา ควรที่จะมีการทำงานทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม ระดับโครงสราง คานิยม และ
วัฒนธรรม  2. แนวทางการพัฒนาโคแฟค  สามารถแบงออกเปนการหนุนเสร�มจ�ดแข็ง แกไขจ�ดออน การวางกลยุทธการ
ทำงาน การปรับรูปแบบการสื่อสารใหตรงกับกลุมเปาหมาย การวางประเด็นขาว การทำงานรวมกับภาคีเคร�อขาย และการ
ประชาสัมพันธโคแฟคใหเปนที่รูจักมากข�้น 

ผศ.ดร.ณภัทร กลาวตอวา ในการแกไขปญหาขาวลวงในประเทศไทย ในระดับบุคคลจะตองปรับความคิดของตนเอง ในขณะที่
การหนุนเสร�มทักษะเร�่องการรูเทาทันขาวลวงยังคงเปนเร�่องที่จำเปนอยู ในระดับชุมชนพบวากลไกของชุมชนเปนสิ�งสำคัญ 
โดยเสนอใหมีการสรางผูนำชุมชนที่จะสามารถแกไขหร�อใหความรูในชุมชนขนาดเล็กเกี่ยวกับการตรวจสอบขาวลวง และ
นำเสนอชองทางเกี่ยวกับการตรวจสอบขาวลวงในชุมชนของเขาได นอกจากนี้เคร�่องมือในการตรวจสอบขาวลวง อยางเชน 
โคแฟคก็ยังเปนปจจัยที่สำคัญมากในการแกไขปญหาขาวลวงในประเทศไทย ในระดับประเทศเราพบวาสิ�งที่ตองการคือเร�่อง
ของฐานขอมูลกลางที่มีความโปรงใส เขาถึงได โดยเฉพาะขอมูลของรัฐ และมีการสรางความรวมมือในองคกรระดับชาติที่มี
ความหลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางกันมากข�้น ตลอดจนมีการใชเทคโนโลยีขั ้นสูงในการตรวจสอบ
ขาวลวง

ในระดับโครงสรางตองสงเสร�มใหทักษะในการรูเทาทันสื่อและการแกไขขาวลวงอยูในทุกระดับการศึกษา รวมถึงหลักสูตรที่อยู
ในสถาบันการศึกษาหร�อหลักสูตรเพ�่อสงเสร�มการเร�ยนรูตลอดชีว�ต  ดานภาคประชาสังคมจะตองมีความเขมแข็งมากข�้นเพ�่อ
ใหเกิดการขับเคลื่อนรวมกับรวมถึงภาคสวนอื่นๆ ของสังคมในการแกไขปญหาขาวลวงในประเทศไทยได  ในสวนของรัฐบาล
และภาครัฐจะตองสรางความเชื่อมั่นมีความโปรงใสและชัดเจนมากข�้น เพราะกลุมคน เจเนเรชั่น X หร�อเบบี้บูมเมอร จะมีความ
เชื่อมั่นในภาครัฐมากกวาองคกรอิสระ และภาครัฐควรสนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมการตรวจสอบขาวลวงในประเทศไทย 
ในขณะที่สื่อมวลชนก็ควรที่จะรวมกับตรวจสอบขาวลวงใหมากข�้นและใหความสำคัญกับขอเท็จจร�งมากกวาความรวดเร็ว   

แนวทางการแกปญหาขาวลวงในประเทศไทย

ระดับบุคคล ระดับชุมชน ระดับประเทศ ระดับโครงสราง ระดับคานิยม/
วัฒนธรรม

- ปรับความคิดของ  
   ตนเอง
- เสร�มทักษะการรู
   เทาทันสื่อ

- สรางกลไกของ  
  ชุมชน
- มีเคร�่องมือในการ   
  ตรวจสอบขาวลวง

- ฐานขอมูลที่มี
  คุณภาพและ
  โปรงใส
- สรางความรวมมือ
  ระหวางองคกร
  ระดับชาติ

- หลักสูตรรูเทาทันสื่อ
   ในทุกระดับและทุก
   ระบบ
- ภาคประชาสังคม
   ตองเขมแข็ง
- รัฐตองสรางความ
   เชื่อมั่น
- สื่อมวลชนรวม
  ตรวจสอบขาวลวง

- ลดอคติและ
   ความเชื่อบางอยาง
- สรางวัฒนธรรม
   สื่อสารความจร�ง
- สรางวัฒนธรรม
  ตรวจสอบขาวลวง

ภาพที่ 4  แนวทางการแกปญหาขาวลวงในประเทศไทย
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แนวทางการแก ไขปญหาขาวลวงใน
ประเทศไทยในระดับของคานิยมและ
วัฒนธรรม กลุ มตัวอยางของเรา
มองวาอันดับแรกตองลดเร�่องอคติ
และความเชื่อ ซึ่งเปนมานบังตาบดบัง
ไม  ให  เราร ับฟ �งข อเท ็จจร �ง  รวม
ถึงสรางวัฒนธรรมแหงการสื่อสาร
ความจร�ง ซ ึ ่งส ิ �งน ี ้จะช วยลดและ
บรรเทาวัฒนธรรมแหงความเกรงใจ
ที ่ทำใหเราไมกลาที ่จะบอกคนที ่ม ี
ความอาว ุ โสมากกว า หร �อว าม ี
คุณวุฒิมากกวาเราในเร�่องขาวลวง 

ดังนั ้นถาประเทศเรามีวัฒนธรรม
การสื่อสารความจร�ง การพ�ดเร�่อง
ของความจร�ง การแก ไขขาวลวงก็จะ
เปนเร�อ่งปกติ รวมถึงสรางวัฒนธรรม
ของการตรวจสอบขาวลวงดวย
ผศ.ดร.ณภัทร กลาว  

แนวทางการพัฒนาโคแฟค

ภาพที่ 5 แนวทางการพัฒนาโคแฟค

การพัฒนา
โคแฟค

เสร�ม
จ�ดแข็ง 

แก ไข
จ�ดออน 

ขยาย
กลุม

เปาหมาย 

กำหนด
ประเด็น

เพ�่ม
กลยุทธ

ขยาย
ภาคี

ประชาสัมพันธ

เชิงรุก

ผศ.ดร.ณภัทร กลาวตอวา สวนประเด็นการพัฒนาโคแฟค เราพบวา ตองเสร�มจ�ดแข็ง แกไขจ�ดออน ขยายกลุมเปาหมาย 
กำหนดประเด็นขาว เพ�ม่กลยุทธในการทำงาน ทำงานรวมกับภาคีและการประชาสัมพันธเชิงรุก โดยโคแฟคควรทำงานรวมกับ
ไลนมากข�้น เพราะขาวลวงที่เราไมสามารถตรวจสอบและแกไขไดสวนใหญจะอยูในไลนกลุม รวมถึงการขยายกลุมเปาหมายให
มากข�้น ทั้งเด็กเยาวชน ผูสูงอายุ และอื่นๆ ตลอดจนยูทูปเปอรและเกษตรกรเพ�่อขยายกลุมเปาหมายใหมากข�้น ในดานของชอง
ทางการส่ือสารโคแฟคควรขยายไปอยูแพลตฟอรมอ่ืน ไมวาจะเปนโอเพนแชต คลับเฮาส รวมถึงพันทิป เพจตางๆ เปนตน เพ�อ่
สรางการรับรูในวงกวางมากข�้น ตลอดจนมีการว�เคราะหขอมูลเดิมเพ�่อวางแผนการทำงานและทำงานในลักษณะว�จัยและ
พัฒนามากยิ�งข�้น เพราะเรามีฐานขอมูลอยูแลว เพ�่อนำมาสื่อสารกับกลุมเปาหมายใหชัดเจนและสื่อสารในเชิงสาธารณะและ
นโยบายใหมากข�้น

“ท่ีสำคัญตองวางตำแหนงตัวเองใหเปนผูนำดานการตรวจสอบขาวลวง โดยท่ีโคแฟคสรางตำแหนงตัวเองใหมใหกลายเปนผูนำ
ระดับประเทศและขยับข�น้ไปในระดับภูมิภาคใหคนคิดถึงโคแฟคกอน เพ�อ่ใหส่ือมวลชนอางอิงตอไป ควรปรับภาพลักษณใหเขาถึง
งายข�้น มีสื่อเร�ยนรูเปนของตัวเอง และขยับข�้นไปเปน Cofact Academy ใหได ทั้งนี้โคแฟคมีจ�ดแข็งอยูแลวในการตอบสนอง
สังคมและพันธกิจตางๆ ในระดับประเทศ เรามีภาคีที่หลากหลาย มีความเปนว�ชาการและมีฐานขอมูลที่ดี เหลือเพ�ยงนำจ�ดแข็ง
ตรงนี้และจัดวางตำแหนงตัวเองใหม เพ�่อขับเคลื่อนตัวเองใหเปนองคกรระดับชาติและเสนอแนะในเชิงนโยบายตอผูเกี่ยวของได 
ซ่ึงท้ังหมดเปนผลการสำรวจขอมูลทำไมตองคนหาความจร�งรวม:”why Cofact matters”” ผศ.ดร.ณภัทร กลาว

วารสารโคแฟค
30 มิ.ย 645/5

Cofact Journal
Issue 3/2021



ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการบร�หาร
สุภิญญา กลางณรงค

 Cofact คือพ�้นที่สาธารณะที่เปดใหทุกคน
มาชวยกันตรวจสอบเร�่องที่นาสงสัย ขาวลวง ขาวลือ 
ขาวหลอก หร�อความเช่ือตางๆ ใหกระจางชัดดวยการ
รวมกัน เพ�อ่ปองกันการแพรกระจายของขาวลวงหร�อ
ความเชื่อที่ไมกระจางชัด และไดรับความรู ที่รอบดาน
ในประเด็นนั้นกอนแชรตอไป ใหเพ�่อนและครอบครัว
ของเราในสังคมออนไลน

 หากพบขอความที่นาสงสัย อยาเก็บเอาไว
คนเดียว หร�ออยาเพ�่งแชรตอ เราขอชวนทานนำมา
ตรวจสอบรวมกันที่ Cofact กองบรรณาธิการ

พลินี เสร�มสินสิร�
ศร�ญญา เจียรสุข
ธิดารัตน บุญภมร

ณภัทร เร�องนภากุล
ป�นทิพย ต้ันชีวะวงศ

ธนภัทร โกศะโยดม

www.cofact.org cofact โคแฟค

@cofactthailand @cofact
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