
จุลสารป�ที� ฉบบัที� เดือนกันยายน
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บทบรรณาธกิาร
จุลสารฉบบันี�ก้าวเขา้สูฉ่บบัที� ของป�ที� แล้วนะคะ จุลสารของ
เรายงัคงมบีทความที�น่าสนใจนําเสนอต่อคณุผู้อ่านทกุท่านเสมอ
แมใ้นป�จจุบนัจะมขีา่วบา้นการเมอืง วฒันธรรม เทรนด์ทางสงัคม
เปลี�ยนแปลงไปอยา่งไรแต่สิ�งหนึ�งที�จะไมเ่ปลี�ยนก็คือ จุลสารของ
เรายงัคงเน้นบทความวจิยั บทความวชิาการ ปกิณกะ ที�มคีณุภาพ
ต่อไปค่ะ คณุผู้อ่านท่านใดมขีอ้เสนอแนะเพิ�มเติมสามารถติชมได้
เลยนะคะ กองบรรณาธกิารยนิดีน้อมรบัคําติชมเพื�อปรบัปรุง
จุลสารให้ดีขึ�นค่ะ

เนื�องด้วยจุลสารฉบบันี�จะครอบคลมุระยะเวลา กันยายน ธนัวาคม
เราจะพบกันอีกทีหลังป�ใหมคื่อต้นป�หน้าเลยค่ะ ทางกอง

บรรณาธกิารจงึขออวยพรป�ใหมล่่วงหน้าแก่คณุผู้อ่านทกุท่านให้มี
แต่ความสขุ และสมหวงัในสิ�งที�ตั�งใจทกุท่านนะคะ หวงัวา่ป�นี�เราจะ
ผ่านสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนาไปได้ด้วยดีค่ะ
พบกันใหมป่�หน้า ค่ะ

รายนามกองบรรณาธกิาร

ผศ ดร วชุิดา จนัทรข์า้งแรม
ผศ ดร ปรยีาวดี ผลเอนก
ผศ ดร อัครกิตติ� พฒันสมัพนัธ์
ดร ศิรปิระภา แจง้กรณ์
อ อรรถพล ศรปีระดิษฐ์
ดร ภานุมาศ ฉัตรพทัิกษ์โชค
ดร พนิตนาฎ ยิ�มแยม้

ที�ปรกึษา
บรรณาธกิาร
รองบรรณาธกิาร
กองบรรณาธกิาร
กองบรรณาธกิาร
กองบรรณาธกิาร
กองบรรณาธกิาร
และ
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Green tourism

ผศ.ดร.ธนฎัฐต์ฤณ บุนนาค

2
วคัซนีทางสงัคม 

สรา้งภมูคิุม้กันในชุมชน
ดร.นงนชุ  ศรสีขุ
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คนรถไฟ

อ.อรณชิา บุตรพรหม
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โลกของเกม ที�ไมธ่รรมดา

อ.อรรถพร แขสวสัดิ�
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ผลกระทบจากนโยบายการพฒันา
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
ที�มต่ีอทรพัยากรนํ�าในภาคตะวนัออก
ดร.จกัรพนัธ ์นานว่ม

6
ความยาวคลื�นที�พชืใชส้งัเคราะห์แสง
อ.อรรถพล ศรปีระดิษฐ์



Green tourism ทางรอดการท่องเที�ยวไทยจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ 
ผศ.ดร.ธนัฎฐต์ฤณ บุนนาค

COVID-19?

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโคโรนาไวรสัสายพนัธุใ์หม ่2019 ทําให้แต่ละประเทศมี
มาตรการต่างๆ เพื�อลดจาํนวนของผู้ติดเชื�อ ทั�งห้ามนักเดินทางหรอืนักท่องเที�ยวเขา้ประเทศไป
จนถึงการป�ดประเทศเป�นการชั�วคราว ซึ�งทําให้ผู้คนทั�วโลก ‘หยุด’ การเคลื�อนไหวเดินทาง การงด
เวน้การเดินทางนอกจากจะทําให้ธุรกิจสายการบนิได้รบัผลกระทบอยา่งมหาศาลแล้ว หากมองใน
แง่มหภาค ประเทศที�มรีายได้หลักจากการท่องเที�ยว จะเป�นประเทศที�ได้รบัผลเสยีหายทาง
เศรษฐกิจมากที�สดุในยามที�ผู้คนอยูบ่า้นและหยุดการเดินทางในสถานการณ์เชน่นี�
(themomentum, 2563)

ตามรายงานของสภาการเดินทางและการท่องเที�ยวโลก แสดงให้เห็นวา่อุตสาหกรรมการเดินทาง
และการท่องเที�ยวระหวา่งประเทศ ในป� 2562 สรา้งเมด็เงินให้กับเศรษฐกิจโลกประมาณ 8.8 ล้าน
ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืคิดเป�น 10.4% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั�งหมดของโลก

(จากรูปภาพที� 1) และหากพจิารณาประเทศที�
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที�ยวจะได้รบัผล
กระทบจากโควดิ-19 มากที�สดุ โดยดจูาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) วา่

ประเทศใดมสีดัสว่นของธุรกิจการท่องเที�ยว
อยูเ่ท่าไรในจดีีพ ีอ้างอิงตัวเลขจากป� 2562

จะพบวา่ อันดับหนึ�งของประเทศที�ภาค
อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวจะได้รบัผลกระทบ
จากโควดิ-19 มากที�สดุ ก็คือประเทศไทย โดย
อุตสาหกรรมการท่องเที�ยวของประเทศไทย
คิดเป�น 22% ของจดีีพขีองประเทศ รองลง

มาก็คือฟ�ลิปป�นส ์ที� 21% ตามมาด้วยเมก็ซโิก
16.1% สเปน 14.9% และอันดับห้า อิตาลี ที�

13% อันดับหก ประเทศจนี ที� 11% อันดับเจด็
ออสเตรเลีย 11% อันดับแปด เยอรมนี

10.7% อันดับเก้า สหราชอาณาจกัร 10.5%
และอันดับสบิ อารเ์จนตินา 10.2%

รูปภาพที� 1  20 ประเทศที�ได้รบัผลกระทบมากที�สดุจาก COVID-19
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แต่หากพจิารณาตามขนาดเศรษฐกิจของประเทศ ลําดับของประเทศที�มรีายได้
สงูที�สดุจากการท่องเที�ยว อ้างอิงตัวเลขจากป� 2562 ซึ�งจะได้รบัผลกระทบจาก
การหยุดการเดินทางท่องเที�ยวในชว่งการระบาดของโควดิ-19 นี� จะพบวา่
อันดับหนึ�งคือประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ�งมรีายได้จาการท่องเที�ยวสงูถึง 214.5
พนัล้านดอลลารส์หรฐั รองลงมาก็คือสเปน 81.5 พนัล้านดอลลารส์หรฐั อันดับ
สามคือฝรั�งเศส 65.5 พนัล้านดอลลารส์หรฐั 
อันดับสี�คือประเทศไทย 63 พนัล้านดอลลารส์หรฐั 
และอันดับห้าคือ สหราชอาณาจกัร 51.9 พนัล้านดอลลารส์หรฐั อันดับหก อิตาลี
49.3 พนัล้านดอลลารส์หรฐั อันดับเจด็ ออสเตรเลีย 45 พนัล้านดอลลารส์หรฐั  
อันดับแปด เยอรมนี 43 พนัล้านดอลลารส์หรฐั อันดับเก้า ญี�ปุ�น 32.1 พนัล้าน
ดอลลารส์หรฐั และอันดับสบิมาเก๊า 40.5 พนัล้านดอลลารส์หรฐั

จากรูปภาพที� 1 เราจะพบวา่ประเทศไทยได้รบัผลกระทบกับการท่องเที�ยวมากที�สดุ
จากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ดังนั�น จงึมแีนวคิดการเปลี�ยนวกิฤตโควดิ-19 ให้
เป�นโอกาส โดยการพลิกฟ�� นทรพัยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ
ผ่านการนําเสนอแนวคิดเกี�ยวกับการชว่ยเหลือทรพัยากรธรรมชาติ อาทิ การนํา

แนวคิด “Green Tourism” มาใช ้(bitbangkok.com, 2564)

“Green Tourism” และ “Building Back Better”
แนวทางการชว่ยเหลือธรรมชาติหลังโควดิ-19
ต้องบอกวา่การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 นั�น สง่ผลกระ
ทบอยา่งมากต่อเศรษฐกิจและสงัคม แต่สาํหรบัด้านสิ�ง
แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ การแพรร่ะบาดของเชื�อ
โควดิ-19 ก่อให้เกิดผลกระทบทั�งเชงิลบ และเชงิบวก โดย
ผลกระทบเชงิลบจากโควดิ-19 ก็มตัี�งแต่ การเพิ�มขึ�นของ
ปรมิาณขยะหน้ากากอนามยั ขยะติดเชื�อ รวมถึงขยะ
พลาสติกจากการให้บรกิาร food delivery

ในขณะที�ผลกระทบเชงิบวกชว่งที�มกีาร lockdown
และจาํกัดการเดินทางทั�งของประชาชาชนทั�วไป และ
นักท่องเที�ยว ได้แก่ ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกลดลง ทรพัยากรธรรมชาติ เชน่ ป�าไม ้ สตัว์
ป�า สตัวท์ะเล ปะการงั ฯลฯ ได้รบัการฟ�� นฟู 
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TDRI ก็ได้นําเสนอเกี�ยวกับการนําแนวคิด Green Tourism และ Building Back
Better มาใชใ้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติหลังเหตกุารณ์โควดิ-19 โดยเผยวา่
สิ�งสาํคัญที�หน่วยงานภาครฐัที�เกี�ยวขอ้งควรเรง่ดําเนินการเพื�อวางแผนระยะยาวใน
การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อมม ี4 เรื�อง ดังนี�

1

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมควรเดินหน้าดําเนินการประชาสมัพนัธใ์ห้
ทกุภาคสว่นทั�งประชาชนทั�วไป และนักท่องเที�ยวมคีวามรู ้ความตระหนัก และเห็นความ
สาํคัญของการดแูล และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ทั�งป�าไม ้สตัวป์�า สตัวท์ะเล
ทรพัยากรทางทะเล ฯลฯ โดยอาจรว่มมอืกับกระทรวงศึกษาธกิารในการสอดแทรก
ประเด็นเหล่านี�ไวใ้นหลักสตูรตั�งแต่ระดับประถมศึกษาและรว่มมอืกับกระทรวงการท่อง
เที�ยวและกีฬาในการให้ขอ้มูลและสรา้งความตระหนักให้กับนักท่องเที�ยว

2

การดําเนินมาตรการเพื�อแก้ป�ญหา Overtourism ในระยะยาว เชน่ การจาํกัดจาํนวนนัก
ท่องเที�ยวที�สามารถเขา้ไปยงัแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติในชว่งเวลาต่างๆ อยา่งใน
เมอืงอัมสเตอรดั์ม ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ ก็ได้มกีารนํา application มาใชใ้นการแจง้
เตือนเมื�อมนีักท่องเที�ยวหนาแน่นในแหล่งท่องเที�ยวต่าง ๆ เพื�อให้นักท่องเที�ยวสามารถ
ปรบัเปลี�ยนแผนเพื�อมาเยอืนแหล่งท่องเที�ยวในชว่งเวลาอื�น หรอืมาตรการป�ดแหล่งท่อง
เที�ยวทางธรรมชาติเพื�อให้ธรรมชาติบรเิวณแหล่งท่องเที�ยวได้รบัการฟ�� นฟู ซึ�งแนวทางนี�
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมมกีารดําเนินการในบางพื�นที�อยูแ่ล้ว แต่
ควรมกีารพจิารณาต่อยอดหรอืขยายผลไปยงัแหล่งท่องเที�ยวในพื�นที�อื�น ๆ ต่อไป

3

ประเทศไทยเป�นประเทศที�มคีวามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาติและมขุีมทรพัย์
ด้านการท่องเที�ยวจาํนวนมาก เนื�องจากแต่ละภมูภิาคของประเทศมแีหล่งท่องเที�ยวทาง
ธรรมชาติที�หลากหลาย ทั�งภเูขา ทะเล ฯลฯ ดังนั�น ประเทศไทยควรพลิกวกิฤตโควดิ-19
ให้เป�นโอกาสในการปรบัเปลี�ยน และยกเครื�องกลยุทธใ์นการดึงดดูนักท่องเที�ยว โดยปรบั
เปลี�ยนจากการท่องเที�ยวแบบที�เน้นการเพิ�มจาํนวนนักท่องเที�ยวเป�นการท่องเที�ยวเชงิ
คณุภาพ (Quality Tourism) เชน่ การท่องเที�ยวสเีขยีว (Green Tourism) ซึ�ง
เป�นการท่องเที�ยวแบบที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม ใชท้รพัยากรธรรมชาติอยา่งคุ้มค่า เกิด
การอนุรกัษ์ทรพัยากรทางธรรมชาติและเกิดความยั�งยนืด้านสิ�งแวดล้อม โดยกระทรวง
การท่องเที�ยวและกีฬา และกระทรวงทรพัยาธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ควรบูรณาการ
การทํางานรว่มกันเพื�อขบัเคลื�อนแนวคิดดังกล่าวให้เกิดขึ�นเป�นรูปธรรม

4

ควรมกีารสง่เสรมิการนําแนวคิด “Building Back Better” ซึ�งเป�นแนวคิดที�ใชใ้น
การจดัการภัยพบิติัมาใช ้โดยหลักการภายใต้แนวคิดดังกล่าวคือ การบรหิารจดัการ
เพื�อให้สถานการณ์ด้านสิ�งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติหลังสถานการณ์โควดิ-19
สิ�นสดุลงดีกวา่ชว่งที�เกิดโควดิ-19

ที�มา:
bitbangkok.com. เผยแนวคิด “Green Tourism” การท่องเที�ยวแบบเป�นมติรกับสิ�งแวดล้อมหลังโควดิ-19,
สบืค้นเมื�อวนัที� 11 สงิหาคม พ.ศ. 2564, https://www.bltbangkok.com/news/24399/

themomentum.com. 20 ประเทศที�ภาคการท่องเที�ยวได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 มากที�สดุ,สบืค้นเมื�อ
วนัที� 11 สงิหาคม พ.ศ. 2564, https://themomentum.co/coronavirus-tourism-industry/ 6



“วคัซนีทางสงัคม
 สรา้งภมูคิุ้มกันในชุมชน”
สานพลังสงัคม ชุมชนท้องถิ�นใชท้นุทางสงัคม  

แก้ป�ญหา-ลดผลกระทบจากโควดิ-19 สรา้งวคัซนีทางสงัคม

Weaving social power  local communities use Social Capitals

to solve problems - reduce the impact of COVID-19 

Create social vaccines

ดร.นงนุช  ศรสีขุ สาํหรบับทความนี�ต้องการสะท้อนแนวทางการ
พยายามสรา้งวคัซนีทางสงัคม สรา้งภมูคิุ้มกันใน
ชุมชนในการแก้ป�ญหาและลดผลกระทบจากโควดิ-19
ที�ได้จากผลการจากการถอดบทเรยีนการแก้ป�ญหา
การระบาดของโควดิ - 19 ในระลอกแรก พ.ศ 2563
จนถึงป�จจุบนั ซึ�งสง่ผลกระทบในชุมชน และคนเปราะ
บางคนเปราะบาง  ทั�งในมติิด้านสขุภาพ  เศรษฐกิจ
และสงัคม หลายหน่วยงานประกอบด้วย สาํนักงาน
คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ สถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน/ สานพลังทางสงัคม หน่วยงานภาคี
รว่มมอืชุมชนท้องถิ�นและสถาบนัการศึกษา จงึ
พยายามเพื�อค้นหานวตักรรมทางสงัคมในการแก้
ป�ญหาโควดิ-19 และลดความเหลื�อมลํ�าในแบบฉบบั
ชุมชน สรุปผลการถอดบทเรยีนจากชุมชนต้นแบบ
เป�นโมเดลขยายผลไปสูชุ่มชนอื�น แล้วจดัทําเป�นขอ้
เสนอแนะในการสรา้งวคัซนีทางสงัคม เพื�อรบัมอืกับ
วกิฤตในอนาคต และจดัทําเป�นขอ้เสนอเชงินโยบาย
เสนอต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งต่อไป

การประเทศไทยเคยเผชญิหน้ากับวกิฤตมาแล้วนับ
ครั�งไมถ้่วน ไมว่า่จะเป�น สนึามนิํ�าท่วมใหญ่ แผ่นดิน
ไหว ภัยแล้งยาวนาน โรคระบาดหลายครั�งหลายหน
และต่างผ่านพน้กันมาได้ การระบาดของโควดิ 19 ใน
ระลอกแรกก็เชน่กัน สอบผ่าน ชุมชนอยูร่อด สงัคม
ไทยพน้ภัยด้วย “วคัซนีทางสงัคม”
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วคัซนีทางสงัคม คือ การสรา้งชุมชนให้เขม้แขง็
พรอ้มรบัมอืกับวกิฤตต่าง ๆ ด้วยการเป�ดโอกาสให้
ชุมชนมสีว่นรว่มในการกําหนดอนาคตตนเอง มี
พื�นที�กลางในการทํางานหรอืหารอืรว่มกันระหวา่ง
ชุมชน กับภาครฐั และภาคสว่นอื�น ๆ อยา่ง
สมํ�าเสมอ สิ�งเหล่านี� นอกจากทําให้เกิดการแลก
เปลี�ยนขอ้มูลในการตัดสนิใจรว่มกันแล้ว ยงัเป�นการ

ที�มาของภาพ กฤษฎา บุญชยั สถาบนัชุมชนท้องถิ�นพฒันา

การระบาดของโควดิรอบใหม่ สรา้งความตื�นกลัวให้กับสงัคมไทยไมน่้อยกวา่รอบ
ที�ผ่านมา ไมใ่ชแ่ค่เพยีงการแพรร่ะบาดที�รวดเรว็กวา้งขวางจากจุดแรงงานขา้ม

ชาติ บอ่นพนัน และอื�น ๆ เท่านั�น แต่ยงัมาจากความกังวลวา่ภมูคิุ้มกันทาง
สงัคมของชุมชนต่าง ๆ หลายแห่ง เงินออม การผลิต ฐานทรพัยากร ฯลฯ ที�
เคยใชต่้อสูกั้บการระบาดโควดิรอบแรกได้หมดพลังไปมากแล้ว โดยที�แผนชว่ย
เหลือฟ�� นฟูเศรษฐกิจสงัคมที�รฐับาลกู้เงินมา แสนล้านบาท ก็ยงัไมไ่ด้ดําเนิน
การเป�นเรื�องเป�นราวและไมไ่ด้สง่ผลอะไรเลย ที�เห็นชดัที�สดุดเูหมอืนจะเป�น
โครงการคนละครึ�ง เราเที�ยวด้วยกัน ก็ตํานํ�าพรกิละลายแมน่ํ�าไปหมดแล้ว

สรา้งความเชื�อมั�นและไวเ้นื�อเชื�อใจกันและกัน เมื�อใดที�ชุมชนเขม้แขง็ เมื�อนั�นชุมชนจะมี
ภมูคิุ้มกันสามารถสูภั้ยโควดิ หรอืวกิฤตใดที�จะเกิดขึ�นในอนาคตได้ สาํนักงานคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาติ

ดร นพ ยศ ตีระวฒันานนท์ เลขาธกิาร นําเสนอทัศนะเกี�ยวกับ
หรอืวคัซนีทางสงัคม คําวา่ มมีานานแล้ว ซึ�งก็คือ

มาตรการต่าง ๆ ที�ชว่ยลดการระบาดของโรค เชน่ การป�ดเมอืง งดเวน้การเดินทาง
ท่องเที�ยว ถึงตอนนี� ง่าย ๆ ที�อยูใ่กล้ตัวมี วธิด้ีวยกันคือ การใส่
หน้ากาก การล้างมอื และการเวน้ระยะห่าง ทั�ง วธินีี�สามารถชว่ยได้ จากขอ้มูลเท่าที�
มอียูบ่อกวา่หน้ากากทกุชนิดสามารถชว่ยป�องกันโควดิ ได้ โดยนักวชิาการได้ขอ้
สรุปรว่มกันวา่ คนทั�วไปควรใชห้น้ากากผ้า กลุ่มที�ต้องใชห้น้ากากอนามยัคือแพทย์ ผู้
สงูอายุ และผู้ที�มโีรคแทรกซอ้นซึ�งมคีวามเสี�ยงสงู การเวน้ระยะห่างควรเวน้ตั�งแต่
เมตรขึ�นไปจะมสีว่นชว่ย ยิ�งห่างยิ�งชว่ยได้มาก วคัซนีทางสงัคมเหล่านี�ชว่ยลดการ

แพรร่ะบาดได้แมม้วีคัซนีแล้ว เพราะสามารถชว่ยทั�งกลุ่มเสี�ยงที�ยงัไมไ่ด้รบัวคัซนีและ
กลุ่มรบัวคัซนีแล้วเวลาผ่านไปภมูต้ิานทานลดลง วคัซนีโควดิ จะยงัคงไมใ่ชคํ่าตอบ

ของป�ญหา การใชช้วีติต่อไปอยา่งไรท่ามกลางป�ญหาต่างหากคือสิ�งสาํคัญ
ดร นพ ยศ ตีระวฒันานนท์ เลขาธกิาร
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ในยามที�เศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก และเศรษฐกิจไทยก็มาผิดทางที�พึ�งพา
เศรษฐกิจภายนอกมากเกินไป กําลังไมม่ทีางไป ดเูหมอืนความหวงัสดุท้าย
ของประเทศขณะนี�คือรอคอยพึ�งพาวคัซนี ซึ�งก็ยงัมปี�ญหามากมาย ไมว่า่
ผลกระทบต่อสขุภาพจากวคัซนีหลายบรษัิทที�ไมไ่ด้มกีารทดสอบเพยีงพอดัง
ขา่วที�ปรากฏในต่างประเทศขณะนี� ความไมแ่น่ใจต่อสมัฤทธิ�ผลของวคัซนี
ยงัไมน่ับวา่ค่าใชจ้า่ยอันมหาศาล และกวา่วคัซนีจะมา จะกอบกู้วกิฤติ
ประชาชนได้ทันการณ์หรอืไม่ การสรา้งภมูคิุ้มกันทางสขุภาพจากวคัซนียงั
ไมห่วงัชดัเจน แต่ลืมคิดค้นวคัซนีทางสงัคม ที�จะฟ�� นฟูภมูคิุ้มกันสงัคมของ
ชุมชน ประชาชนให้กลับมายนืหยดัได้อยา่งเขม้แขง็ในสถานการณ์เศรษฐกิจ
สงัคมของโคนวดิที�ยงัไมรู่จ้ะจบเมื�อไหร่

ผลการศึกษารอบที�แล้วชว่งกลางถึงปลายป�ที�ผ่านมาของสถาบนัชุมชนท้องถิ�นพฒันา
รว่มกับภาคีประชาสงัคมต่าง ๆ บง่บอกวา่ ผลกระทบเศรษฐกิจสงัคมเกิดขึ�นกับ

ประชาชนฐานล่างในภาคเมอืงอยา่งรุนแรง และสง่ผลกระทบต่อไปที�ชุมชนท้องถิ�น แต่
ผลกระทบในระดับชุมชนมคีวามแตกต่างกันไป ตามทนุทางสงัคมหรอืภมูคิุ้มกันสงัคมที�
มอียูเ่ดิม ชุมชนที�มกีารจดัการฐานทรพัยากรธรรมชาติที�ดี มรีะบบการผลิตที�พึ�งตนเอง
มรีะบบการเงินชุมชนเขม้แขง็ มรีะบบตลาดชุมชนที�ยงัทําหน้าที�กระจายทรพัยากร และ
มฐีานเศรษฐกิจหลากหลายสามารถกระจายความเสี�ยงได้ ชุมชนเหล่านี�ไมไ่ด้รบัผลกระ
ทบมากนัก เมื�อเทียบกับชุมชนที�พึ�งพาตลาดภายนอกเป�นหลัก พชืพาณิชย์ ท่องเที�ยว

ตลาดเมอืงใหญ่ ฯลฯ กฤษฎา บุญชยั สถาบนัชุมชนท้องถิ�นพฒันา

ความเปราะบางจากการที�ภมูคิุ้มกันสงัคมของชุมชน
ถกูทําลายจากระบบตลาดและนโยบายรฐั ทําให้เมื�อ
เผชญิวกิฤติเศรษฐกิจ จงึเผชญิผลกระทบที�รุนแรง

ขาดความสามารถในการปรบัตัว

หลายชุมชนตั�งมั�นอยูไ่ด้เพราะมทีนุทรพัยากร ทนุเศรษฐกิจ และทนุสงัคมที�เครอื
ขา่ยชุมชนรว่มกันจดัการมาเป�นเวลานาน สิ�งเหล่านี�คือ วคัซนีทางสงัคม ที�

ชุมชนได้รว่มสรา้งจนเกิดเป�นภมูคิุ้มกันสงัคมที�เขม้แขง็ แต่หลายชุมชนประสบ
ป�ญหาภมูคิุ้มกันทางสงัคมของพวกเขาถกูทําลายลงไมว่า่จะเป�นระบบตลาดที�

ผูกขาดไมเ่ป�นธรรม นโยบายรฐั เชน่ การจดัการทรพัยากรที�ป�ดกั�นการเขา้ถึงและ
จดัการทรพัยากรของชุมชน การสง่เสรมิระบบการผลิตแบบพึ�งพา การใชร้ะบบ

การศึกษาที�แปลกแยกจากชุมชน และอื�น ๆ
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สาํหรบักลุ่มแรงงานประเทศเพื�อนบา้น รฐัต้องพฒันาระบบสวสัดิการให้ตรวจการติด
เชื�อโควดิได้ฟรี ปรบัลดค่าใชจ้า่ยการจดทะเบยีนแรงงานต่างด้าวรอบใหมล่ง สง่เสรมิ
ให้พวกเขารวมกลุ่ม พฒันาเศรษฐกิจพึ�งตนเอง และที�สาํคัญคือ สรา้งการเรยีนรูกั้บ
ผู้คนในสงัคมไทยให้เห็นคณุค่าความสาํคัญของแรงงานประเทศเพื�อนบา้นในฐานะ

มนุษยที์�เท่าเทียม และในฐานะกลุ่มคนที�ชว่ยพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย

กลุ่มชุมชนท้องถิ�นที�มวีถีิพึ�งพาฐานทรพัยากรธรรมชาติ รฐัสรา้งวคัซนี
ทางสงัคมให้ได้ด้วยการยอมรบัและสง่เสรมิสทิธกิารจดัการทรพัยากร
การผลิต เศรษฐกิจ และวฒันธรรม เพื�อฟ�� นฟูฐานทรพัยากรเพื�อความ

มั�นคงเศรษฐกิจให้ยั�งยนื และยกเลิกนโยบาย โครงการต่าง ๆ ของรฐัและ
เอกชนที�กระทบฐานทรพัยากรของชุมชน

แทนที�จะทุ่มเทกับการหาวคัซนีฉีดป�องกันโรคเพยีงอยา่งเดียว
รฐัและสงัคมควรให้ความสาํคัญกับวคัซนีทางสงัคมให้มากขึ�น

แมน้ักพยากรณ์เศรษฐกิจหลายคนจะทํานายวา่ เศรษฐกิจไทยยงัเขม้แขง็พอที�จะฟ�� นตัว
ได้ แต่คําถามคือ เศรษฐกิจสว่นไหน เพราะเศรษฐกิจระดับบนและระดับกลางจะอยูไ่ด้

อยา่งไร หากฐานล่างพงัไปหมดสิ�น

ได้ทําลายภมูคิุ้มกันทางสงัคมของชุมชนและประชาชนอยา่งเหลือเชื�อ ในด้านสขุภาพ
ระบบอาหารที�มาจากการผลิตด้วยสารเคมี ทําให้สขุภาพรา่งกายของผู้ผลิตและผู้
บรโิภคอ่อนแอลง และเป�นเหตหุนึ�งเกิดโรคติดเชื�อโควดิได้ง่าย ประชาชนจาํนวนมากที�
ต้องสดูดมฝุ�น อันมทีี�มาจากควนัรถ และการเผาเกษตรพาณิชยซ์ึ�งมทัี�งกํากับ
โดยทนุขนาดใหญ่และเกษตรกรรายยอ่ยที�ต้องดิ�นรนเลี�ยงชพีในวกิฤติเศรษฐกิจโควดิ
ฝุ�นควนัได้ทําให้ประชาชนเกิดความเสี�ยงต่อโควดิมากขึ�น ในด้านเศรษฐกิจสงัคม
นโยบายหลายอยา่ง เชน่ การจดัการป�าไมที้�ดินที�ไมย่อมรบัสทิธชุิมชนดังที�ปรากฏกับ
ชุมชนกะเหรี�ยงบางกลอย หรอืนโยบายพฒันานิคมอุตสาหกรรม เชน่
กฤษฎา บุญชยั สถาบนัชุมชนท้องถิ�นพฒันา

โครงการเขื�อนในลุ่มนํ�าโขง และอื�น ๆ ได้ทําลายภมูคิุ้มกันชุมชนจาํนวนมากจากฐาน
ทรพัยากรและการผลิตและมแีนวโน้มจะรุนแรงขึ�น หากวกิฤติเศรษฐกิจโควดิยดืเยื�อ

ยาวนาน จะไมเ่พยีงแค่ประชาชนชายขอบ แรงงานขา้มชาติและแรงงานในประเทศ กลุ่ม
ชาติพนัธุ์ ชุมชนฐานทรพัยากร คนจนเมอืงจะเดือดรอ้นอยูไ่มไ่ด้ แมแ้ต่คนชั�นกลางระดับ

ล่างไปจนถึงระดับกลางก็จะเดือดรอ้นเป�นลกูโซ่

ในวกิฤติโควดิรอบใหม่ สถาบนัชุมชนท้องถิ�นพฒันารว่มกับภาคีได้สาํรวจ
เบื�องต้นถึงสถานการณ์ของชุมชนท้องถิ�นชว่งเดือนมกราคมนี� พบวา่
สถานการณ์มคีวามหลากหลายและซบัซอ้นขึ�น สิ�งที�น่าวติกมากวา่นั�นก็คือ
กระบวนการทางเศรษฐกิจโดยกลุ่มทนุด้านต่าง ๆ และนโยบายรฐัหลายเรื�อง
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สิ�งที�รฐัควรดําเนินการรว่มกันเป�นมาตรฐานกลางให้กับประชาชนทกุกลุ่ม คือ ระบบ
สวสัดิการทางสงัคมถ้วนหน้า สง่เสรมิบทบาทกลุ่มชุมชนที�ดแูลจดัการด้านสขุภาพ

พฒันาระบบการเงินชุมชนให้เขม้แขง็ เป�ดให้ชุมชนเขา้ถึงทรพัยากรสว่นรวมเพื�อการ
ผลิตบรโิภคและการค้าให้เขม้แขง็ สรา้งระบบ ที�เชื�อมต่อการผลิต การค้าที�
ชุมชนได้รบัประโยชน์อยา่งทั�วถึงเป�นธรรม และด้วยการจดัสรรงบประมาณให้ชุมชน

และประชาสงัคมไปรเิริ�มสรา้งสรรค์ดําเนินการโดยตรง โดยรฐัออกแบบระบบหนุนชว่ย
สนับสนุน นั�นหมายความวา่ แผนฟ�� นฟูเศรษฐกิจสงัคมของรฐัต้องทบทวนใหม่ กลับ
ด้านจากการให้หน่วยงานรฐัดําเนินการ มาเป�นชุมชนและประชาสงัคมออกแบบและ

ดําเนินการโดยมรีฐัสง่เสรมิ

กลุ่มเกษตรกรรายยอ่ย รฐัต้องเรง่สง่เสรมิโครงสรา้งพื�นฐาน ทรพัยากร
พนัธุกรรม ดิน นํ�า และป�จจยัต่าง ๆ เครื�องมอื อุปกรณ์การผลิต พฒันา
เกษตรกรรุน่ใหม่ เพื�อเปลี�ยนผ่านสูก่ารทําเกษตรกรรมยั�งยนื เพื�อเพิ�มขดีความ
สามารถพึ�งตนเองทางการผลิต สง่เสรมิระบบตลาดชุมชนและท้องถิ�น พฒันา
ตลาดออนไลน์ที�ชุมชนเขา้ถึง จดัการได้ เพื�อกระตุ้นการผลิตอาหารอินทรยี์
อาหารปลอดภัยจากสารเคมี อันจะทําให้ผู้บรโิภคลดความเสี�ยงภมูคิุ้มกันตํ�าจาก
สารเคมใีนอาหาร และลดฝุ�น จากการเผาไร่

ขอ้เสนอในการสรา้งวคัซนีทางสงัคมเพื�อรบัมอืกับวกิฤตในอนาคต

ภาพที� ขอ้เสนอในการสรา้งวคัซนีทางสงัคมเพื�อรบัมอืกับวกิฤตในอนาคต

ที�มา สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ
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5

การมกีลไกการทํางานรว่มกันกับหลายภาคสว่น เป�นบอ่เกิด
การสรา้งความสมัพนัธที์�ดี ระหวา่งชุมชน องค์กรในชุมชน
และพนัธมติรภายนอก การทํางานระหวา่งภาคสว่นต่าง ๆ
เป�นกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกัน ที�ชว่ยให้ชุมชนเตรยีมพรอ้ม
รบัมอืต่อวกิฤตอยา่งมปีระสทิธภิาพ ความเขม้แขง็และ
ยั�งยนืของกลไกการทํางานนี�จงึเป�นหัวใจสาํคัญของความ
สาํเรจ็ (สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ, 2564)

ขอ้เสนอในการสรา้งวคัซนีทางสงัคมเพื�อรบัมอืกับวกิฤตในอนาคต

1
การมผีู้นําชุมชนที�เขม้แขง็และใชภ้าวะผู้นํากลุ่มในการตัดสนิ
ใจ ชว่ยนําพาชุมชนพน้วกิฤต การมเีวทีในชุมชนเป�นประจาํ
เพื�อเป�ดรบัฟ�งและแลกเปลี�ยนขอ้มูล รวมทั�งคําติชม ขอ้
รอ้งเรยีนต่าง ๆ ชว่ยสรา้งความไวเ้นื�อเชื�อใจในชุมชน

2

การสื�อสารในชุมชน เผยแพรข่อ้มูลที�ถกูต้อง ทันท่วงทีด้วย
ชอ่งทางที�เหมาะสม เป�นเรื�องสาํคัญ โครงสรา้งพื�นฐานและ
ชอ่งทางการสื�อสารควรได้รบัการสนับสนุนภายในชุมชุมเอง
หรอืจากพนัธมติรภายนอก

3

การสนับสนุนของหน่วยงานท้องถิ�นและพนัธมติร
ภายนอกด้านวชิาการ งบประมาณ และโครงสรา้ง
พื�นฐานสาธารณะ ควรสอดคล้องกับวถีิชุมชน และ
ให้ชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มของชุมชน เพื�อให้เกิด
ความรูส้กึเป�นเจา้ของรว่ม

4

การใชข้อ้มูลประกอบการตัดสนิใจ เป�นสิ�งจาํเป�น
ฐานขอ้มูลที�ดี สะดวกในการใชง้าน เป�นรากฐานใน
การติดตามและประเมนิการทํางาน ขอ้มูลที�มคีวร
แบง่ป�นระหวา่งภาคสว่นต่าง ๆ เพื�อให้บรรลเุป�า
หมายรว่มกัน

VACCINE

กล่าวโดยสรุป วคัซนีทางสงัคมได้
ถกูสรา้งจากชุมชนต้นแบบต่าง ๆ
แล้ว แต่จะเสื�อมสลายไปหากรฐั
และสงัคมไมส่านต่อ ยงัมโีอกาสกู้
วกิฤติด้วยการเรง่สนับสนุน ขยาย
ผลอยา่งรวดเรว็ก็จะเกิดภมูคิุ้มกัน
สงัคมไปทั�วประเทศ เศรษฐกิจ
สงัคมฐานล่างมั�นคง เศรษฐกิจ
ระดับกลางและบนก็อยูไ่ด้ แต่หาก
รฐั กลุ่มทนุ และคนชั�นกลางรอ
ความหวงัแค่จะซื�อวคัซนีเจา้ไหน
เศรษฐกิจและสงัคมไทยก็ดิ�งเหว

ไปอยา่งไมส่ิ�นสดุ

เอกสารอ้างอิง

กฤษฎา บุญชยั. สถาบนัชุมชนท้องถิ�นพฒันา “เรง่ฉีดวคัซนีสงัคม เพื�อฟ�� นภมูคิุ้มกันชุมชนที�ถกูทําลาย”, สบืค้นเมื�อวนัที� 12 สงิหาคม 
พ.ศ. 2564, https://thaipublica.org/2021/01/kritsada-boonchai-19.

ดร.นพ. ยศ ตีระวฒันานนท์. เลขาธกิาร HITAP, เผชญิโควดิ-19 ต้องคิดแบบมาราธอน “ใสห่น้ากาก ล้างมอื เวน้ระยะห่าง” ทําครบอุ่นใจ
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ทางสงัคม”, ออนไลน์, สบืค้นเมื�อวนัที� 12 สงิหาคม พ.ศ. 2564, https://www.thaipost.net/main/detail/111736?
fbclid=IwAR12x_VR0yBYmOy-G0HsuVa7YnBtfG4Xe8lwnSr3byj_BKFB_Nck-80wp_w
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อ. อรณิชา บุตรพรหม

คนรถไฟ อะไร ไมพ่อ

แมก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท จะเป�นรฐัวสิาหกิจ แต่การดําเนินงานสาํคัญๆ ต้องได้รบั
การเห็นชอบจาก ครม ก่อน เชน่ การรบับุคลากรใหม่ ขา่วจากรฟท วา่ ถ้ารถไฟทางคู่แล้วเสรจ็
จะเกิดการขาดแคลนพนักงานจงึมแีผนรบับุคลากรเพิ�ม คน จากมติคณะรฐัมนตรี
ครม ป� ซึ�งกําหนดให้ รฟท รบับุคลากรใหมไ่ด้เพยีง รอ้ยละ ของพนักงานที�เกษียณ
ทําให้เกิดการขาดพนักงานจาํนวน อัตรา ต่อมา ครม ปลดล๊อคเพดานการรบับุคลากร
ใหม่ ซึ�งรฟท ศึกษาวา่ เมื�อรถไฟทางคู่ระยะเรง่ด่วนแล้วเสรจ็ ต้องการพนักงานเพื�อดําเนินงาน

คน ถ้าไมเ่พยีงพอจะมกีารใช้ เสรมิทัพ

ในการที�รฟท มแีผนจะรบัพนักงานใหม่ แต่ถ้าการบรหิารทรพัยากรมนุษยย์งัเป�นเชน่เดิม งบ
ประมาณและภาระจากโครงการใหญ่นี�จะทําให้ รฟท ซึ�งขาดทนุอยา่งมหาศาลอยูต่อนนี�มแีนวโน้ม
ที�จะดําเนินงานขาดทนุมากกวา่เดิมอยา่งแน่นอน จากงานวจิยัพบวา่ รฟท มคีวามเสี�ยงด้านการ
จดัการบุคลากรเนื�องจากการจดัการทรพัยากรมนุษยที์�ไมม่ปีระสทิธภิาพ เริ�มตั�งแต่ระบบการ
สรรหาที�ยงัมรีะบบอุปถัมภ์ฝ�งรากลึกเป�นชอ่งโหวใ่นการคัดกรองคนดีและมคีวามสามารถจรงิ ๆ
เขา้มาพฒันารฟท ทําให้ขาดพนักงานที�มสีาํนึกในการทํางานให้องค์กรมผีลกําไร ในการจดัการ
ทรพัยากรมนุษยน์ั�น ขาดแคลนบุคลากร บุคลากรงานล้นมอื ไมห่วงัผลจรงิจงัในการฝ�กอบรม
และพฒันา การสื�อสารไมม่ปีระสทิธภิาพ พนักงานทํางานไมม่ปีระสทิธภิาพ งานบางสว่นไมม่คีู่มอื
การทํางาน ชอ่งวา่งในพนักงานสงู มกีารทํางานผิดพลาดสงู ไมม่รีะบบประเมนิผลการปฏิบติังาน
ที�ดี นโยบายไมช่ดัเจนเปลี�ยนบอ่ย ไมต่่อเนื�อง ขาดค่านิยมรว่มกัน วสิยัทัศน์แคบ ต่อต้านการ
เปลี�ยนแปลง

อ้างอิง
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มมีนุษยสมัพนัธที์�ดี
นักบรหิารมอือาชพีจะต้อง
เป�นผูที้�มมีนุษยสมัพนัธที์�ดี
กับทกุคน ทั�งเจา้นาย ลกู
น้อง เพื�อน และบุคคลทั�วไป

มทัีกษะหลายด้าน
ต้องมคีวามสามารถในการ
คิด วเิคราะห์ การตัดสนิใจ
การจดัการที�ดี และรูจ้กั

บรหิารสว่นต่างๆ

ต้องอยูบ่นพื�นฐานของ
เหตผุลและความถกูต้อง
มคีวามชดัเจน มคีวามเป�น

ธรรม และตัดสนิใจแก้ไขป�ญหา
จากพื�นฐาน เพื�อความถกูต้อง

บุคลากร เป�นสว่นสาํคัญที�สดุในการทํางาน ผู้นําหรอืผู้บรหิาร เป�นบุคคลที�จะทําให้องค์กรเจรญิ
ก้าวหน้า เพราะผู้บรหิาร คือ ผู้นําที�มคีวามรูค้วามสามารถหลาย ๆ ด้าน และสามารถแบง่งานให้ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล และให้คําแนะนําการทํางานได้อยา่งเป�นระบบ เพื�อให้เกิดประสทิธภิาพ
สงูสดุ ดังนั�นบทบาทและหน้าที�ของผู้บรหิารที�เขา้มาบรหิาร รฟท ซึ�งได้รบัค่าตอบแทนที�สงูมากกวา่
พนักงานจะทํางานมศัีกยภาพได้เหมอืนหรอืเท่าพนักงานทั�วๆ ไปนั�นจงึเป�นการสิ�นเปลืองทรพัยากรงบ
ประมาณของชาติเป�นอยา่งยิ�ง งานผู้บรหิารจงึสาํคัญและต้องรบัผิดชอบมากกวา่พนักงานทั�วไป ดังนั�น
ในการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นรฟท นั�น ผู้บรหิารของรฟท เองจะต้องมสีิ�งดังต่อไปนี�ที�จะสามารถ
นําพาองค์กรให้หลดุพน้จากหนี�สนิและมกํีาไร คือ เป�นผู้นําในด้านความรูค้วามสามารถในหลาย ๆ ด้าน
และมคีวามทันสมยั เป�นผู้นําการสั�งการ มบีทบาทหรอือิทธพิลต่อบุคลากรในหน่วยงาน เป�นผู้จดัหาสิ�ง
ต่าง ๆ ในการดําเนินงาน มบีทบาทมากกวา่ผู้อื�น เป�นผู้สรา้งความสมัพนัธอั์นดีในองค์กร เป�นที�ยอมรบั
จากบุคลากรให้เป�นผู้นํา และผู้บรหิารต้องมคีณุสมบติัเพื�อการดําเนินงานให้เจรญิก้าวหน้า ดังต่อไปนี�

มภีาวะผู้นํา
จูงใจผูค้นใหเ้ต็มใจรว่มมอื
บรหิารผูค้นได้อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

มเีมตตาธรรม
ไมม่อีคติหรอืรกัต่อบุคคลใดๆ
ไมใ่ชค้วามเป�นสว่นตัวในการ
ตัดสนิ รูจ้กัเสยีสละผล

ประโยชน์สว่นตัวเพื�อสว่นรวม

เป�นนักคิด นักวเิคราะห์
มคีวามคิดสรา้งสรรค์
สามารถวเิคราะหส์ถานะ
การณ์ต่างๆ ได้อยา่งมี

ประสทิธภิาพ

มกีารสรา้งวสิยัทัศน์
มุมมองที�มองเหน็อนาคตวา่จะ
เป�นอยา่งไร จากความรูที้�สะสม
มา มมุีมมองที�ดีในทกุๆ ด้าน

ที�มาของภาพ

รอบรูแ้ละมขีอ้มูล
ที�ทันสมยั

ต้องอัปเดตมคีวามรูใ้หม่ๆ เพื�อ
ตัดสนิใจในการบรหิาร หรอืตัดสนิ

ใจในหลายๆ ด้าน

รูแ้ละเขา้ใจบทบาทหน้าที�
รูจ้กับทบาทหน้าที�ของตนเอง ดแูล
หน้าที�ของตนเองอยา่งเหมาะสม ไม่
ก้าวก่ายงานที�ตนไมไ่ด้รบัผดิชอบ

กล้าตัดสนิใจ
กล้าที�จะทําตัดสนิ

ป�ญหาได้อยา่งมั�นคง
ไมลั่งเลในความคิด

มยุีทธวธิแีละเทคนิค
มทัีกษะและวธิกีารที�เหมาะสม
รวดเรว็ และถกูต้องในการ
ตัดสนิใจในแต่ละเรื�อง
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นอกจากนี� ในการกําหนดจรรยาบรรณของกรรมการรฐัวสิาหกิจ เนื�องจากกรรมการของรฐัวสิาหกิจ
เป�นผู้ที�ได้รบัความไวว้างใจ และได้รบัมอบหมายจากรฐับาลให้ดแูลบรหิารงานของรฐัวสิาหกิจแทนรฐั
ดังนั�นจงึควรต้องดํารงไวซ้ึ�งจรรยาบรรณของกรรมการรฐัวสิาหกิจที�ต้องถือปฏิบติั ดังนี�

กรรมการต้องปฏิบติัหน้าที�ให้เป�นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และขอ้บงัคับขององค์การ
ตลอดจนมติที�ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการต้องบรหิารงานเพื�อผลประโยชน์ของรฐั องค์กร และพนักงาน ทั�งในป�จจุบนัและ
อนาคต ตลอดจนรกัษาภาพลักษณ์ขององค์กร

กรรมการต้องบรหิารงานด้วยความซื�อสตัยส์จุรติ โดยไมฝ่�กใฝ�การเมอืง และจะวางตัวเป�น
กลางอยา่งเครง่ครดั เพื�อผลประโยชน์ต่อรฐั องค์กร และพนักงาน ทั�งในป�จจุบนัและอนาคต
กรรมการต้องไมม่สีว่นได้สว่นเสยีในกิจการที�กระทํากับรฐัวสิาหกิจที�ตนเป�นกรรมการหรอื
ในกิจการที�มลัีกษณะเป�นการแขง่ขนักับรฐัวสิาหกิจที�ตนเป�นกรรมการอยู่ ทั�งนี� ไมว่า่โดย
ทางตรงหรอืโดยทางอ้อม

กรรมการพงึบรหิารงานโดยหลีกเลี�ยงความขดัแยง้ผลประโยชน์สว่นตนต่อผลประโยชน์
ขององค์กร เพื�อให้การบรหิารงานเป�นไปอยา่งเต็มที�และมปีระสทิธภิาพ ผลประโยชน์ขา้ง
ต้นรวมถึง

ไมห่าผลประโยชน์สว่นตัวจากการเป�นกรรมการ ไมใ่ชค้วามลับขององค์กรในทางที�ผิด
ไมเ่ป�นกรรมการในบรษัิทที�เป�นคู่แขง่ขนัขององค์กร ไมม่ผีลประโยชน์ในการทําสญัญาขององค์กร

กรรมการต้องบรหิารงานด้วยความระมดัระวงัและไมส่รา้งขอ้ผูกมดัที�อาจขดัแยง้กับหน้าที�
ของตนในภายหลัง

กรรมการต้องไมแ่สวงหาผลประโยชน์อันมชิอบจากการทํางานไมว่า่ทางตรงหรอืทางอ้อม

กรรมการต้องปฏิบติัหน้าที�ของตนอยา่งเต็มความสามารถ เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
องค์กร

กรรมการต้องไมเ่ป�นผู้ประกอบการหรอืเป�นผู้ถือหุ้นสาํคัญ หรอืมบุีคคลในครอบครวัเป�น
กรรมการหรอืเป�นผู้ถือหุ้นในกิจการหรอืธุรกิจการค้าใดอันมสีภาพอยา่งเดียวกัน และเป�นการ
แขง่ขนัหรอืทําธุรกิจกับรฐัวสิาหกิจที�ตนเองเป�นกรรมการอยูไ่มว่า่กระทําเพื�อประโยชน์ของ
ตนเองหรอืของผู้อื�น
กรรมการต้องไมก่ระทําการใด อันมลัีกษณะเป�นการเขา้ไปบรหิารหรอืจดัการใด ๆ ใน
รฐัวสิาหกิจ ในลักษณะที�มผีลบั�นทอนผลประโยชน์ของรฐัวสิาหกิจที�ตนเป�นกรรมการอยู่ หรอื
เอื�อประโยชน์ให้บุคคลหรอืนิติบุคคลใด ๆ ไมว่า่จะทําเพื�อประโยชน์ของตนเองหรอืของผู้อื�น

ที�ประชุมคณะรฐัมนตรี ชุดนายชวน หลีกภัย วนัที� กมุภาพนัธ์
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ดังนั�นการสรรหาบุคลากรแบบ ในตําแหน่งบรหิารจงึ
สาํคัญยิ�ง ผู้บรหิารต้องมคีณุสมบติัและจรรยาบรรณที�กล่าวขา้งต้นถึงจะถือวา่เป�นผู้บรหิารที�ดีมคีวาม
สามารถเพยีงพอจะบรหิาร รฟท ที�มหีนี�สนิมากมายในป�จจุบนัให้พลิกฟ�� นกลับมารุง่เรอืงได้ในอนาคต



โลกของเกม ที�ไม่ธรรมดา

อ อรรถพร แขสวสัดิ�

ป�จจยัที�มผีลทําให้อุตสาหกรรมเกมเติบโตอยา่งรวดเรว็

ถ้าพูดถึงเกม หลายคนๆ จะนึกถึงเครื�องมอืหรอืสื�อที�ใชส้าํหรบัสรา้งความบนัเทิง สนุกสนาน
คลายเครยีดเพยีงเท่านั�น แถมบางคนยงัมองเกมเป�นดังสิ�งมอมเมาเด็ก ๆ เยาวชน ไมก่่อใหเ้กิด
ประโยชน์ เสยีเวลาเปล่าด้วยซํ�า แต่จากขอ้มูล ของ
บรษัิทวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมเกม ระบุวา่ มูลค่าของอุตสาหกรรมเกมทั�วโลกในป�
จะอยูที่�ประมาณ พนัล้านดอลลารส์หรฐั และคาดการณ์วา่ในป� จะมมูีลค่าสงูถึง

พนัล้านดอลลารส์หรฐั และเฉพาะจาํนวนผูเ้ล่นในป� จะอยูที่�ประมาณ พนัล้าน
คน และคาดการณ์วา่ในป� จะมจีาํนวนผูเ้ล่นสงูถึง พนัล้านคน จะเหน็วา่เป�นหนึ�งใน
อุตสาหกรรมที�มมูีลค่าสงูมาก และนี�แค่เฉพาะจาํนวนผูเ้ล่นอยา่งเดียวก็เป�นกลุ่มเป�าหมายที�ใหญ่
มากเชน่กัน ยงัไมร่วมถึงคนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับอุตสาหกรรมเกมอีกมากมาย เชน่ คนพฒันาเกม

คนทําคอนเทนท์เกม ธุรกิจโฆษณาเกม ผูใ้หบ้รกิารเกม นักกีฬา เป�นต้น

เป�นสว่นชว่ยเรง่ให้เกมสามารถเขา้ถึงได้ง่ายจากที�ใด
ก็ได้ในโลก จากเดิมๆ จะเล่นเกมก็ต้องซื�อเครื�องสาํหรบั
เล่นเกมโดยเฉพาะ เชน่ ซึ�ง
นับเป�นสนิค้าฟุ�มเฟ�อย จงึมเีล่นกันในเฉพาะกลุ่มเท่านั�น

การพฒันาของเทคโนโลยอิีนเทอรเ์น็ต
การสื�อสาร และโทรศัพท์เคลื�อนที�

ในการพฒันาเกมขึ�นมาต้องลงทนุจา้งคนพฒันาเกม
ตั�งแต่คนเขยีนเนื�อเรื�องเกมให้น่าสนใจ คนออกแบบตัว
ละคร คนออกแบบฉาก คนจดัทําเพลงประกอบ คน
พฒันาเกม คนทําการตลาด คนดแูลเกมเมื�อเป�ดให้

บรกิาร เป�นต้น ดังนั�นในอดีตคนจะเล่นเกมต้องซื�อเกม
หรอืซื�อบญัชสีาํหรบัเล่นเกมในราคาประมาณหลักรอ้ย
หรอืหลักพนับาท แต่ป�จจุบนัเกมกวา่ มกัใชรู้ป
แบบการเล่นที�เน้นการให้บรกิารในรูปแบบ

คือให้ผู้ที�ต้องการเล่นได้ฟรทํีาให้เขา้ถึงผู้เล่นได้
มากขึ�น รวมไปถึงการใชห้ลักการ
ชวนเพื�อนมาเล่นรว่มกันอีกด้วย แต่ก็ได้รายได้จากการ
เติมเงินซื�อไอเทมหรอืสทิธพิเิศษต่างๆ ของเกมแทน

ผู้เขยีนก็เป�นหนึ�งในนั�น

รูปแบบการเล่นที�เน้นการให้บรกิารในรูปแบบ
และ

นอกเหนือจากรายได้จากการขายเกมหรอืให้บรกิารเกม
ที�เป�นรายได้พื�นฐานแล้ว ป�จจุบนัเกิดอาชพีใหม่ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกับวงการเกมขึ�นมากมาย ตัวอยา่งเชน่

นักกีฬา เกม ของไทย ที�ชื�อ
หัวหน้าทีมของ มรีายได้ในป�

ราว บาท เป�นต้น

รายได้จากการเล่นเกมที�ไมใ่ชแ่ค่งาน
อดิเรกเท่านั�นแต่เป�นรายได้ที�มากกวา่ที�คิด

ทําให้ผู้คนต้องอยูบ่า้นมากขึ�น การเล่นเกมจงึเป�นอีก
หนึ�งกิจกรรมที�ชว่ยคลายเครยีด สรา้งความสขุให้กับผู้

เล่นได้เชน่กัน

สถานการณ์โรคระบาด
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ขายตัวละครในเกม

ขายไอเทมในเกม
ไอเทมในเกมที�หาได้ยาก มจีาํนวนจาํกัด และ
ความต้องการสงูจะมรีาคาสงู ตัวอยา่งเชน่

Club Neverdie ของเกม Entropia
Universe ที�ถกูนําไปแยกขายแต่ละสว่น แต่เมื�อ

นําเงินทั�งหมดมารวมกันก็ได้มูลค่าสงูถึง
$635,000 หรอืประมาณ 21 ล้านบาท เป�นต้น

นกักีฬา e-Sport
การเป�นนักกีฬา e-Sport ไมใ่ชเ่รื�องง่ายๆ เพยีงแค่เล่น
เกมเก่งเท่านั�น เปรยีบเทียบได้กับนักกีฬาจรงิๆ ในกีฬา
ประเภทต่างๆ ที�ต้องซอ้มอยา่งหนักในกีฬานั�นๆ อย่างใน
ประเทศจนีมกีารเป�ดหลักสตูรการเรยีนเป�นนักกีฬา 
e-Sport ที�ต้องซอ้มเล่นเกมวนัละ 4-5 ชั�วโมง เรยีนรู้
ทฤษฎีและจาํจดเทคนิคการเล่นเกม ความสามารถของ
ไอเทมทั�งหมดในเกมให้ได้ รวมถึงต้องออกกําลังกาย
เพื�อให้รองรบัการเล่นเกมในระยะเวลานานๆ อีกด้วย

ตัวอยา่งชอ่งทางการสรา้ง
                  จากการเล่นเกม

บางคนเล่นเกมเพื�อสรา้งตัวละครขายก็มเีชน่กัน
และก็มบีางคนที�อยากเล่นเกมด้วยตัวละครเก่ง
ทันที ไมต้่องเสยีเวลาเล่นเองก็ม ีโดยราคาจะ
แตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ขายและ
ผู้ชื�อ อุปกรณ์ที�มอียูใ่นตัวละครนั�นๆ

รบัจา้งชว่ยทํากิจกรรมในเกม
กิจกรรมต่างๆ ในเกม จะชว่ยพฒันาความสามารถหรอืมี
โอกาสได้ไอเทมดีๆ ซึ�งบางกิจกรรมอาจต้องทํารว่มกัน

หลายคน หรอืตัวละครต้องมคีวามสามารถพอจะทํา
กิจกรรมผ่านได้ ดังนั�นสาํหรบัผู้เล่นที�ยงัไมส่ามารถผ่าน
กิจกรรมดังกล่าวได้ ก็สามารถวา่จา้งให้ผู้เล่นคนอื�นพาทํา

กิจกรรมได้เชน่กัน

Game Caster
ทําการผลิตสื�อในรูปแบบวดีิโอเพื�อเผยแพรใ่นชอ่งทางออนไลน์
ต่างๆ โดยบนัทึกภาพขณะตัวเองกําลังเล่นเกม พรอ้มทั�งมกีาร

พูดคยุนําเสนอเรื�องราวต่างๆ ที�มคีวามเกี�ยวขอ้งกับเกมที�
กําลังเล่นอยู ่รายได้เฉลี�ย 40,000-500,000 บาทต่อเดือน

รายได้

เกมจาํลองสถานการณ์จรงิ
มกัเอามาใช้

เป�นเครื�องมอืในการฝ�กทักษะการ
ทํางานในสภาพแวดล้อมจาํลองได้
เชน่ แพทยฝ์�กผ่าตัดผ่านเกม นักบนิ

ฝ�กบนิผ่านเกม เป�นต้น

คนเล่นเกมบางประเภทจะได้ฝ�ก
ทักษะการวางแผน การตัดสนิใจ
เฉพาะหน้า การทํางานเป�นทีม

ใชส้นับสนุนการเรยีนการสอนให้เกิด
การเรยีนรูไ้ด้ดีมากขึ�น

ประโยชน์ของเกมด้านอื�นๆ

จากที�กล่าวในบทความนี� เป�นแค่เพยีงบางสว่นของอุตสาหกรรมเกมเท่านั�น ซึ�งบางอยา่งก็สามารถ
สรา้งรายได้ให้กับผู้เล่นเกมได้มากกวา่ผู้เขยีนอีก ดังนั�นคนรูจ้กัของคณุที�กําลังเล่นเกม อยา่เพิ�งไปวา่
เขา เขาอาจกําลังสรา้งรายได้อยูก็่เป�นไปได้ แต่ก็ควรจะควบคมุการเล่นเกมให้อยูใ่นชว่งระยะเวลาที�

เหมาะสม เพื�อสขุภาพกายและสขุภาพจติที�ดีของทั�งผู้เล่นเองและคนรอบขา้ง 17



ผลกระทบจากนโยบายการพฒันาเขตพฒันาพเิศษ
ภาคตะวนัออก ที�มต่ีอทรพัยากรนํ�าในภาคตะวนัออก

ดร จกัรพนัธ์ นาน่วม

ประเทศไทยอยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ มสีภาพภมูอิากาศโดยทั�วไปเป�นแบบรอ้นชื�น
อยา่งไรก็ตาม ในแต่ละสว่นของประเทศมภีมูอิากาศแตกต่างกันไป ขึ�นอยูกั่บภมูปิระเทศของ
พื�นที�นั�น ในสว่นของภาคตะวนัออก มภีมูอิากาศเป�นแบบมรสมุเขตรอ้น มฝีนตกมากในพื�นที�
จงึสง่ผลให้เป�นพื�นที�ที�มคีวามอุคมสมบูรณ์ เหมาะสมในการตั�งถิ�นฐานและการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ ดังปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที� พ ศ

ที�กําหนดให้มี โครงการพฒันาพื�นที�บรเิวณชายฝ�� งทะเลตะวนัออก หรอื
เกิดขึ�น เพื�อสง่เสรมิให้เกิดเขต

อุตสาหกรรมในพื�นที� ล้านไร่ โดยมพีื�นที�เป�าหมาย คือ บรเิวณแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี
บรเิวณมาบตาพุด จงัหวดัระยอง และพื�นที�จงัหวดัฉะเชงิเทรา อยา่งไรก็ตาม นอกจากการ
พฒันาด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแล้ว พื�นที�บางสว่นของภาคตะวนัออกยงัมกีารทํา
เกษตรกรรมอยา่งแพรห่ลาย เนื�องจากขอ้ได้เปรยีบในด้านคณุสมบติัของดิน และปรมิาณนํ�าที�
สามารถใชไ้ด้ในพื�นที� จนทําให้หลายจงัหวดัในภาคตะวนัออกมกีารเพาะปลกูไมผ้ลที�มคีณุภาพ
และมชีื�อเสยีงเป�นที�ต้องการทั�งในและต่างประเทศ เชน่ ทเุรยีน เงาะ มงัคดุ ลองกอง ฯลฯ

ในป� พ ศ คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบในหลักการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก และต่อมาได้มคํีาสั�งคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ คสช ฉบบัที�

เรื�อง การพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก ลงวนัที� มกราคม พ ศ คําสั�ง
หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที� เรื�อง ขอ้กําหนดการใชป้ระโยชน์ในที�ดินใน
พื�นที�ระเบยีงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก ลงวนัที� ตลุาคม พ ศ และพระราช

บญัญัติเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก พ ศ จงึเปลี�ยนชื�อมาเป�นเขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก โดยมสีาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก สกพอ เป�นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ
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ในระยะแรกของการดําเนินการ จะมุง่ให้ความสาํคัญในเขตพื�นที� จงัหวดั คือ ฉะเชงิเทรา
ชลบุรี และระยอง เพื�อพฒันาให้เป�น พื�นที�เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ผ่านกลไกการบรหิาร

จดัการภายใต้การกํากับดแูลของคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
กพอ มนีายกรฐัมนตรเีป�นประธาน และให้ สกพอ รว่มกับกรมโยธาธกิารและผังเมอืง และ
หน่วยงานของรฐัที�เกี�ยวขอ้ง จดัทํารายละเอียดของแผนผังการใชป้ระโยชน์ที�ดิน และแผนผัง

พฒันาโครงสรา้งพื�นฐานและระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

ซึ�งนโยบายดังกล่าวนี�มผีลในการชี�นําแนวทางการพฒันาพื�นที�ภาคตะวนัออก และสง่ผลให้เกิดความ
ต้องการป�จจยัสนับสนุนต่างๆ เชน่ ที�ดิน และสาธารณูปโภคที�เกี�ยวขอ้งโดยเฉพาะอยา่งยิ�งนํ�าต้นทนุ

ซึ�งเป�นป�จจยัสาํคัญต่อการพฒันาอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

ระบบสาธารณูปโภค
ระบบคมนาคมและขนสง่

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

ระบบการตั�งถิ�นฐานและภมูสิงัคม

ระบบการควบคมุและขจดัมลภาวะ

ระบบนิเวศและสิ�งแวดล้อมที�เหมาะสมแก่การประกอบอุตสาหกรรมเป�าหมาย
อุตสาหกรรมเป�าหมายพเิศษ และการประกอบกิจการ

ระบบบรหิารจดัการนํ�า ระบบป�องกันอุบติัภัยให้สอดคล้องกับแผนผังดังกล่าว

จากรายงานของสาํนักงานทรพัยากรนํ�าแห่งชาติ ชี�วา่ศักยภาพนํ�าต้นทนุที�มอียูใ่นป�จจุบนั
ของภาคตะวนัออกมอียูทั่�งสิ�น ล้าน ลบ ม โดยเป�นแหล่งนํ�าต้นทนุที�อยูใ่นพื�นที�
ประมาณ ล้าน ลบ ม หรอืรอ้ยละ ของปรมิาณนํ�าต้นทนุทั�งหมด โดยนํ�าต้นทนุที�
อยูน่อกพื�นที� มอียูเ่พยีง ล้าน ลบ ม แต่เมื�อเปรยีบเทียบสดัสว่นพื�นที�
ของ พบวา่เป�นเพยีงรอ้ยละ ของภาคตะวนัออก พื�นที�การใชป้ระโยชน์ที�ดินในระยะ
แรกของเขตพฒันาเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ไร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก เมื�อพจิารณาขอ้มูลนี� พบวา่ปรมิาณความต้องการใชน้ํ�าที�
สงูในเขตพื�นที� ก่อให้เกิดความเสี�ยงในการบรหิารจดัการนํ�า เนื�องจากมปีรมิาณความต้องการ
หรอืภาคสว่นที�ต้องการใชน้ํ�าปรมิาณมากกระจุกตัวอยูใ่นพื�นที�เขต โดยพื�นที�นอกเขตอาจมี

ป�ญหาการขาดแคลนนํ�าในบางชว่งเวลา
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จากขอ้มูลขา้งต้น แสดงให้เห็นวา่การพฒันาตามนโยบายที�มุง่เน้นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของภาครฐั ที�หวงัผลในการกระตุ้นและเรง่การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ สง่ผลกระทบต่อความ
ต้องการป�จจยัต่างๆที�มคีวามจาํเป�นในการพฒันา อยา่งไรก็ตาม ป�จจยัสนับสนุนเหล่านั�นนอกจาก
เป�นที�ต้องการสาํหรบัการใชเ้พื�อพฒันาตามนโยบายหลักของประเทศแล้ว ยงัเป�นที�ต้องการสาํหรบั
การดํารงชวีติ การประกอบอาชพี รวมทั�งยกระดับคณุภาพชวีติของประชาชนในสงัคม ป�จจุบนันี�
ป�จจยัด้านทรพัยากรที�จาํเป�นต่างๆ อาทิ ที�ดินและนํ�า ต่างอยูใ่นสถานะที�เกิดการแยง่ชงิเพื�อใชใ้น
วตัถปุระสงค์ต่างๆ ดังนั�นหากถกูนําไปใชเ้พื�อตอบสนองนโยบายของภาครฐัโดยมไิด้คํานึงถึงความ
จาํเป�นในการใชห้รอืการพฒันาด้านอื�น อาจก่อให้เกิดป�ญหาความขาดแคลนทรพัยากร การแยง่ชงิ

ทรพัยากร และความไมม่ั�นคงในการดํารงชวีติในอนาคต

รวมความต้องการใชน้ํ�าของแต่ละจงัหวดัในบรเิวณพื�นที�โครงการเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
ในอนาคต ป� ป� และ ป�ขา้งหน้า

ที�มา สาํนักงานทรพัยากรนํ�าแห่งชาติ 20



ความยาวคลื�นที�พชืใชส้งัเคราะห์แสง

เชื�อวา่เกือบทกุคนที�เคยเรยีนวชิาวทิยาศาสตรตั์�งแต่ในชว่งวยัระดับประถมศึกษาหรอืระดับ
มธัยมศึกษาคงเคยเรยีนการเกี�ยวกับการสงัเคราะห์แสงของพชืมาแล้วบา้ง แต่รูห้รอืไมว่า่พชืไมไ่ด้
ใชแ้สงอาทิตยทั์�งหมดในการสงัเคราะห์แสงแต่จะเลือกแค่ชว่งความยาวคลื�นชว่งหนึ�งเท่านั�นและ
ชว่งความยาวคลื�นดังกล่าวเป�นชว่งความยาวเดียวกันกับการมองเห็นของสายตามนุษย์ ดังนั�นชว่ง
ความคลื�นนี�จงึมคีวามน่าสนใจและมกีารนํามาศึกษากันอยา่งกวา้งขวาง ยกตัวอยา่งเชน่ในงานทาง

ด้าน อุตนุิยมวทิยาการเกษตร ฟ�สกิสบ์รรยากาศ
หรอื วนศาสตร์ โดยจะเรยีกชว่ง

ความยาวคลื�นนี�วา่ หรอื โดยหมายถึงความเขม้
รงัสดีวงอาทิตยที์�พชืสามารถนําพลังงานหรอือนุภาคโฟตอนเหล่านี�ไปใชใ้นกระบวนการสงัเคราะห์
แสง ซึ�งอยูใ่นชว่งความยาวคลื�นระหวา่ง นาโนเมตร โดยปรมิาณของ จะบอกใน
รูป ในหน่วย โดย จะ
หมายถึงจาํนวนโฟตอนของแสงในชว่งความยาวคลื�นดังกล่าวจาํนวน โฟตอนที�

ตกกระทบพื�นที� ตารางเมตรใน วนิาที

อ อรรถพล ศรปีระดิษฐ์

21



ในการวดัความเขม้รงัสดีวงอาทิตยใ์นชว่งความยาวคลื�นที�พชืนํามาใชใ้นการสงัเคราะห์แสง จะมี
การกําหนดศัพท์ทางเทคนิค ซึ�งใชใ้นการบอกปรมิาณต่าง ๆ เชน่ คือ อัตราการไหล
ของพลังงาน ซึ�งมหีน่วยเป�นพลังงานต่อหนึ�งหน่วยเวลา หรอื หรอื ความ
เขม้ของฟลักซโ์ฟตอนที�ใชใ้นการสงัเคราะห์แสงในชว่งความยาวคลื�นที�พชืใชใ้นการสงัเคราะห์แสง

ซึ�งตกกระทบพื�นผิวโลกในหนึ�งหน่วยเวลา ในหน่วยเป�นจาํนวนโฟตอนของแสง
ต่อตารางเมตรต่อวนิาที สามารถวดัได้โดยใช้ เครื�องมอืที�เรยีกวา่

จากขอ้มูลดังกล่าว จงึเป�นขอ้มูลในการนําไปใชป้ระโยชน์ทางเกษตรกรรม
และเป�นขอ้มูลพื�นฐานที�สาํคัญทางอุตนุิยมวทิยา เพื�อใชศึ้กษา

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ เชน่ปรากฏการณ์ก๊าซเรอืนกระจกในบรรยากาศโลก เนื�องจากการสงัเคราะห์
แสงของพชืจาํเป�นจะต้องใชก๊้าซคารบ์อนไดออกไซด์ซึ�งเป�นก๊าซเรอืนกระจก

กล่าวได้วา่ เป�นขอ้มูลพื�นฐานที�สาํคัญของการ
ศึกษาสภาวะการเปลี�ยนแปลงระบบบรรยากาศของโลก

ซึ�งเป�นกลไกสาํคัญในการศึกษาสภาวะโลกรอ้น

เอกสารอ้างอิง
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