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ขอ้มูลพื้นฐานของ
การท่องเท่ียว
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การเตบิโตในภาคการท่องเทีย่วทัว่โลก
UNWTO คาดการณ์อนาคตการท่องเที่ยวโลกปี 2030: แนวโน้มปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต ระหว่างปี ค.ศ. 1950 - 2030

ยุโรป
เอเชียและแปซิฟิก

อเมริกา
ตะวนัออกกลาง
แอฟริกา

นัก
ท่อ

งเท
ีย่ว
ชา
วต่

าง
ชา
ตขิ

าเข้
า (
ล้า
นค

น)
การคาดการณ์อดีต - ปัจจุบัน

940 ล้าน
คน

1.4
พนัล้านคน

1.8
พนัล้านคน



แนวโน้มของการท่องเที่ยวทั่วโลก

• การเตบิโตขึน้ชนช้ันกลางและการเพิม่ขึน้ของรายได้สุทธิ – คาดวา่ชนชั้น
กลางจะเติบโตข้ึน 5% ทุกปี และรายไดสุ้ทธิจะเพิ่มข้ึน 2% /หวั ทุกปี 
ตลอดจนปี 2030

• การเพิม่สูงขึน้ของการเดนิทางต้นทุนต า่ – ความตอ้งการในการเดินทางทาง
อากาศมีอตัราการเติบโตต่อปีเพิ่มข้ึน 5%

• ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความต้องการใช้จ่ายสูงในการท่องเที่ยว – ภายในปี 
ค.ศ. 2030 ประชากรกลุ่มท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี จะมีมากถึง 17% เม่ือเทียบกบั
ปี ค.ศ. 2015 ท่ีมีเพียงแค่ 12%

• การใช้แอพพลิเคชันส าหรับท่องเที่ยวในช่วงการเดนิทาง - 75% ของ
นกัท่องเท่ียวต่างชาติใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลออนไลน์ในการวางแผนการ
ท่องเท่ียว

• นักท่องเที่ยวกบัความคาดหวงัที่ลกึซ้ึงมากขึน้ – นกัท่องเท่ียวตอ้งการสัมผสั
กบัสถานท่ีเท่ียวและผูค้นทอ้งถ่ินในท่ีท่ีพวกเขาไปแบบลึกซ้ึง

การเพิม่ขึน้ของการท่องเทีย่วเพ่ือธุรกจิและการพกัผ่อน
(Bleisure trip)

การเพิม่ขึน้ของความต้องการการสัมผสัประสบการณ์ความเป็นท้องถิ่นที่
แท้จริง (Authentic Local Experiences)

อทิธิพลของการจองผ่านมือถือ

การใช้ภาพโลกเสมมือนจริง (Virtual Reality: VR) ในการท าการตลาด
ของแหล่งท่องเทีย่ว

การเติบโตของโฮมสเตย์และเศรษฐกจิแบบแบ่งปัน (Sharing economy)

การเพิม่ขึน้ของการเดินทางท่องเทีย่วคนเดียว โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หิิง

การเพิม่ขึน้ของการท่องเทีย่วเชิงอาหาร

การเพิม่ขึน้ของการท าตลาดส่วนบุคคล/ รายบุคคล (Personalization) 
ผ่านฐานข้อมูลขนาดใหิ่



ความสามารถในการแข่งขัน และ ความยัง่ยืน

แบบจ าลองความสามารถในการแข่งขนัและความยัง่ยนืของแหล่งท่องเท่ียว (Crouch & Ritchie, 2003)

ปัจจัยและทรัพยากรสนับสนุน
โครงสร้างพืน้ฐาน การเข้าถึง ทรัพยากรอ านวยความสะดวก บริษทั มุมมองทางการเมืองการบริการ

ทรัพยาการและส่ิงที่ดงึดูดหลกั

ภูมิอากาศ
ภูมิสัิฐานและ วัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ การรวมกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมพเิศษ ความบันเทิง โครงสร้างส่วนบน การตลาดพ่วงขาย

การจดัการแหล่งท่องเทีย่ว
ข้อมูล/

ประสบการณ์การท าตลาด การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

คุณภาพของบริการ/
งานวิจัย

การจัดการ
นักท่องเที่ยว

ผู้ควบคุม
ทรัพยากร

การจัดการ
ภาวะวิกฤต

การจัดการ
องค์กร การร่วมลงทุน

การเงิน/

การสอบคุณสมบัติและการขยายขอบเขตตัวก าหนด
สถานท่ีตั้ง ความปลอดภัย/ ต้นทุน/ มูลค่า ความตระหนัก/ ภาพลักษณ์ ขีดความสามารถการพึง่พาอาศัยกันความมั่นคง ในการรองรับ

นโยบาย การวางแผน และการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว
ค านิยาม ปรัชิา/

วิสัยทัศน์คุณค่าของระบบ การสร้างแบรนด์
ต าแหน่งทางการตลาด/

การร่วมมือการพฒันา
การวิเคราะห์การแข่งขัน/ การติดตามและ

การตรวจสอบประเมินผล

การสร้างความ
ได้เปรียบทางการ

แข่งขัน
(การใชท้รัพยากร)

- การตรวจสอบและ
ท ารายการ
- การบ ารุงรักษา
- การเติบโตและการ
พฒันา
- ประสิทธิภาพ
- ประสิทธิผล

ความได้เปรียบโดยการ
เปรียบเทยีบ

(การสะสมทรัพยากร)

- ทรัพยากรมนุษย์
- ทรัพยากรทางกายภาพ
- ทรัพยากรองคค์วามรู้
- ทรัพยากรทุน 
- โครงสร้างพื้นฐานและ
โครงสร้างส่วนบนของ
การท่องเท่ียว
- ทรัพยากรทาง
ประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรม
- ขนาดของเศรษฐกิจ
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ความสามารถในการแข่งขนัและความยัง่ยืน
ของแหล่งท่องเทีย่ว



มติสิ าคัิ ของการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยืน

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

การลดการปล่อยก๊าซ 
(Mitigation): 

การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

การปรับตวั (Adaptation):
การจดัการผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การลดความเส่ียงจากภยัพิบติั

การท่องเทีย่วน้ันจ าเป็นทีจ่ะต้องเป็นการท่องเทีย่วแบบปล่อยคาร์บอนต ่า มภูีมคุ้ิมกนัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ และภัยพบิตัิ



สถิตกิารท่องเทีย่วทีเ่กีย่วข้อง

มีนกัท่องเท่ียวต่างชาติมากกวา่ 1.3 พนัลา้นคน
และนกัท่องเท่ียวภายในประเทศอยา่งนอ้ย 6 หรือ 7 พนัลา้นคน

มี 100,000 เท่ียวบินในทุกวนั

เคร่ืองบินเกือบ 24,000 ล า ท่ีพร้อมใหบ้ริการ

1 ใน 10 งานทัว่โลก มีความเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียว

ภาคการท่องเท่ียวติด 1 ใน 5 ภาคท่ีสร้างรายไดไ้ดม้ากท่ีสุด 
ในกวา่ 150 ประเทศ และเป็นภาคท่ีสร้างรายไดม้ากท่ีสุด
เป็นอนัดบั 1 ในอีก 60 ประเทศ



ผลกระทบของภยั
จากสภาพภูมอิากาศ
ทีเ่กดิขึน้ทั่วโลก

Mora et al. 2018



“การท่องเที่ยวสีเขียว”
ในประเทศไทย



เวบ็ไซตด์า้นบนเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง ขอ้มูลแหล่งบริการท่ีพกั บริการการท่องเท่ียว และอาหาร
เป็นตน้ ซ่ึงจดัท าโดย ททท. 

https://7greens.tourismthailand.org/

7 Greens “ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” 
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

https://7greens.tourismthailand.org/


Certifications

มูลนิธิใบไม้เขยีว (Green Leaf Foundation)

http://www.greenleafthai.org/en/green_found/

ก่อตั้งโดย 6 องค์กร:
1. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
2. สมาคมโรงแรมไทย
3. โครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme) 
4. ส านกังานการจดัการดา้นการใชไ้ฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
5. สมาคมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ประเทศไทย) 
6. การประปานครหลวง

โครงการดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินงานโรงแรมในประเทศไทย

http://www.greenleafthai.org/en/green_found/


องค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พเิศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยัน่ยืน (องค์การมหาชน): อพท.

การท่องเท่ียวคาร์บอนต ่าเป็นหน่ึงในนโยบายหลกัของ อพท. และยงัมีการจดัท ามาตรฐานการท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีมีการพิจารณาถึง
ประเดน็เร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดว้ย



ตวัอยา่งภยัจากสภาพภูมิอากาศ
ท่ีกระทบต่อภาคการท่องเท่ียว
ของต่างประเทศ



จุดทีมี่ความเปราะบางมากของภาคการท่องเทีย่ว (Tourism vulnerability hotspot)

ช่องว่างด้านองค์ความรู้ในระดับภูมิภาค

WS = ฤดูร้อนทีอุ่่นขึน้

WW = ฤดูหนาวทีอุ่่นขึน้

EE = การเพิม่ขึน้เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง

SLR = การเพิม่ขึน้ของระดบัน า้ทะเล

LB = การสูิเสียความหลากหลายทางชีวภาพบนบก

MB = การสูิเสียความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล

W = ภาวะขาดแคลนน า้

PD = ความไม่มัน่คงทางการเมือง

D = การเพิม่ขึน้ของการระบาดของโรค

TCI = การเพิม่ขึน้ของค่าเดนิทาง
เน่ืองมาจากนโยบายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

จุดทีม่ี
ความเปราะบางมาก



ฝนตกหนักและน า้ขึน้สูง → น า้ท่วม

Venice, Italy Bangkok, Thailand



ฝนตกหนัก → ดนิถล่ม

Arthur’s Pass, 
New Zealand

ฝนตกหนกัในเขตภูเขาสามารถเพ่ิม
ความ เ ส่ี ยงของการ เ กิดดินถล่ม 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัของ
นั ก ท่ อ ง เ ท่ี ย ว แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง
แหล่งท่องเท่ียว



ฝนตกลดลง → ภาวะขาดแคลนน า้และ
การจ ากดัการใช้น า้

Sunshine Coast, 
Australia

การท่องเท่ียวนั้นใชน้ ้ าปริมาณมาก ซ่ึงจะ
เป็นปัญหาส าหรับในภูมิภาคท่ีประสบ
ภาวะขาดแคลนน ้ า ท าให้จ าเป็นจะตอ้ง
ก าหนดมาตรการการจัดการ เ พ่ือลด
การใชน้ ้า



อุณหภูมนิ า้ทะเลเพิม่ขึน้ → ปะการังฟอกขาว

Great Barrier Reef, 
Australia

อุณหภูมิของน ้าทะเลท่ีสูงข้ึนอาจ
น าไปสู่การฟอกขาวของปะการัง 
โดยปัจจยัอ่ืนๆ เช่น มลพิษในน ้า 
นั้นจะท าใหก้ารฟอกขาวนั้นแย่
ข้ึนอีก



พายุ, ระดบัน า้ทะเลทีสู่งขึน้ → การกดัเซาะชายฝ่ัง

Gold Coast, Australia

Florida, USA

แหล่งท่องเท่ียวประเภทชายหาดหลายแห่งก าลงัประสบปัญหาจากการกัดเซาะ
บางส่วนเป็นกระบวนการทางธรรมชาติ แต่บางคร้ังเหตุการณ์พายุรุนแรงและ
การเพิ่มข้ึนของระดบัน ้าทะเลท่ีไม่ปกตินั้นสามารถท าใหก้ารกดัเซาะนั้นแยข้ึ่นไปอีก



คล่ืนความร้อน และ เกาะความร้อน (urban heat island)

Bangkok, Thailand Bordeaux, France

อุณหภูมิสูงนั้นเป็นอนัตราย โดยเฉพาะในเขตส่ิงแวดลอ้มเมือง (urban environment) ท่ีมีโครงสร้างท่ีกกัเกบ็ความร้อน และส่ิงแวดลอ้มเมือง
ท่ีการไหลของลมและพื้นท่ีสีเขียวนั้นมีอยูอ่ยา่งจ ากดั นอกจากน้ี การใชเ้คร่ืองปรับอากาศ (และความร้อนท่ีปล่อยมาจากเคร่ืองปรับอากาศ) 
นั้นยิง่ท าใหอุ้ณหภูมิในเมืองสูงข้ึน



อุณหภูมเิพิม่สูงขึน้, หิมะตกน้อยลง → การลดลงของแนวหิมะ/ ธารน า้แขง็

Squaw Valley, California Switzerland

อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนหมายความวา่ในบริเวณนั้นจะมีหิมะนอ้ยลง และธารน ้าแขง็กจ็ะละลาย/ ลดขนาดลง



https://vimeo.com/160253192

• วีดีโอความยาว 12 นาที

วดีโีอเกีย่วกบัความเส่ียงและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
ของ IPCC



ตัวอย่างผลกระทบจาก
สภาพภูมิอากาศต่อ
ภาคการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย
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ประเทศไทยก าลงัประสบกบัภาวะขาดแคลนน ้าที่รุนแรงที่สุด
ในรอบ 2 ทศวรรษ .. มาตรการก าหนดสัดส่วนการใชน้ ้ าถูกด าเนินการ
ในหลายจังหวดั และโรงแรมบางแห่งถูกขอให้ลดปริมาณการซักรีดลง
(Reuters, 2016)

พายุปาบึก: นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนอพยพออกจากเกาะขณะที่พายุเข้าโจมตี 
.. กองทัพเรือถูกสั่งให้ช่วยเหลือประชาชนเกือบ 500 คนจากเกาะพีพี และอีกกว่า 60 คนจากเกาะ
ราชาใหญ่ (Express, 2018)

ช้างล้มจากความเหน่ือยอ่อน ... หลังจากถูกบังคับแบก
นกัท่องเท่ียวกลางความร้อนนานกวา่ 40 นาที (Independent, 2016)

อากาศร้อนเกนิกว่าจะท างาน: 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เศรษฐกจิ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ใน
ความเส่ียง ... การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิและความช้ืน
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศดูเหมือนจะเพ่ิม
จ านวนวนัท่ีมีอากาศร้อนท่ีโอกาสเกิดภาวะเครยดจากความ
ร้อน (The Guardian, 2015)

ประเทศไทยปิดแหล่งด าน า้หลายแห่งเน่ืองจากวิกฤตปะการังฟอกขาว ... แหล่งด าน ้ าช่ือดงั 10 แห่งตอ้ง
ปิดตวัลงเพื่อบรรเทาวกิฤตปะการังฟอกขาว (Guardian, 2016)

เกาะสมุยก าลงัประสบกบัภาวะขาดแคลนน า้รุนแรง 
.. โรงกรองน ้ า 2 ใน 5 แห่งถูกสั่งให้ปิดชัว่คราว (Koh Samui 
News, 2016)

Climate Change Impacts on Tourism

น ้ำท่วมคกุคำมพระบรมมหำรำชวัง



น า้ทะเลขึน้สูงในอ าเภอหัวหิน (ถ่ายภาพ ณ วนัท่ี 27 ม.ค. 2019 โดย มร.ยนัโต ฮาสส์ )



ภัยแล้งในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเทศกาล

ภัยแล้งคุกคาม หลายจังหวดัในประเทศไทยชักชวนให้ลด
การเล่นสาดน ้า



แผนทีแ่สดงน า้ท่วม ปี ค.ศ. 2005-2014

พื้นท่ีน ้าท่วมระหวา่งปี ค.ศ. 2005 – 2014 (GISTDA)

• 9.1% ของพ้ืนท่ีทั้งหมดถูกน ้าท่วม (กระทบพ้ืนท่ี 66 จงัหวดัจากทั้งหมด 77 
จงัหวดั)

• ส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ 13 ลา้นคน (ถึงแก่ชีวิต 815 ราย)

• ความสูญเสียและเสียหายตีเป็นมูลค่าประมาณ 46.5 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ

• มูลค่าส าหรับการฟ้ืนฟูและการสร้างข้ึนใหม่เป็นเงินประมาณ 48 พนัลา้น
ดอลลาร์สหรัฐ (ใชเ้วลามากกวา่ 2 ปี)

• น ้าท่วมสร้างความเสียหายใหแ้ก่พื้นท่ีเกษตรกรรม 10.417 ลา้นไร่ (16,668.55 
ตารางกิโลเมตร) และสร้างความเสียหายใหแ้ก่โรงงาน 9,859 แห่ง



เหตุการณ์น า้ท่วมใหิ่ ปี 54 - กรุงเทพฯ

Source: The World Bank, 2012, ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA



ความสูญเสียและเสียหายราย
สาขา (ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) ท่ี
อัตราแลกเปล่ียน 30.6366 
บาท/ดอลลาร์สหรัฐ 
(World Bank, 2012)

สาขา ความเสียหาย ความสูิเสีย ทั้งหมด ภาคสาธารณะ ภาคเอกชน

โครงสร้างพืน้ฐาน
ระบบการจดัการทรัพยากรน ้า 284 - 284 284 -
ระบบการคมนาคมขนส่ง 768 226 995 990 5
ระบบการติดต่อส่ือสาร 42 83 126 52 73
ระบบไฟฟ้า 104 187 291 176 115
ระบบประปาและสุขาภิบาล 114 65 179 179 -
แหล่งมรดกทางวฒันธรรม 145 100 245 99 146

สาขาการผลติ
เกษตรกรรม ปศุสัตว ์และประมง 185 1,133 1,318 - 1,318
อุตสาหกรรมการผลิต 16,773 16,100 32,874 - 32,874
การท่องเท่ียว 168 2,927 3,095 13 3,081
การเงินและการธนาคาร - 3,763 3,763 2,418 1,345

สังคม
สุขภาพ 55 70 125 53 71
การศึกษา 426 59 485 346 138
การเคหะ 1,498 1,237 2,735 - 2,735

ทีเ่กีย่วข้องอ่ืนๆ (Cross-cutting)
ส่ิงแวดลอ้ม 15 6 18 7 11

ทั้งหมด 20,575 25,956 46,531 4,618 41,913

เหตุการณ์น า้ท่วมใหิ่ ปี 54 – ความสูิเสียและความเสียหาย จ าแนกตามรายสาขา



ห่วงโซ่ผลกระทบ (Impact Chain)

• การคิดความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศในรูปแบบของเหตุการณ์ลูกโซ่นั้นมีประโยชน์มาก

• ในหนงัสือ Vulnerability sourcebook ของ GIZ และ EURAC (2017) ใชแ้นวคิดของห่วงโซ่ผลกระทบในการแสดงใหเ้ห็นถึง
ผลกระทบแบบโดมิโนอาจจะเกิดข้ึนจากสภาพภูมิอากาศเลวร้าย

• ตวัอยา่งเช่น เกษตรกรรายยอ่ยก าลงัประสบกบัอุณหภูมิท่ีสูงเกินไปและปริมาณฝนท่ีนอ้ยเกินไป ผลกระทบจากภยัจากสภาพ
ภูมิอากาศในขั้นตน้รวมเขา้กบัผลกระทบขั้นกลางของปริมาณน ้าท่ีไม่เพียงพอ ผลกระทบดงักล่าวจะถูกท าใหล้ดลงดว้ยลกัษณะ
ของการเผชิญความเส่ียง (เช่น มีชาวนาท่ีอยูใ่นพื้นท่ีก่ีคน) และความเปราะบาง (เช่น ดินคุณภาพต ่า การขาดองคค์วามรู้) รวมเขา้
กบัระดบัของความเส่ียง

• ห่วงโซ่ผลกระทบส าหรับภาคการท่องเท่ียวนั้นสามารถสร้างข้ึนผา่นกระบวนการการมีส่วนร่วมได้

GIZ & EURAC (2017). Risk Supplement to the Vulnerability Sourcebook. Guidance on how to apply the Vulnerability Sourcebook’s approach with the new IPCC AR5 concept of climate risk. Bonn: GIZ.



ห่วงโซ่ผลกระทบต่อภาคการท่องเทีย่ว - น า้ท่วม

ภัย

การเผชิิ
ความเส่ียง

ความเส่ียง

ปัจจัยขับเคล่ือนด้าน
สภาพภูมิอากาศ

สถานการณ์พืน้ฐาน พ้ืนท่ีลุ่มต ่า
ประชากร/ 
นกัท่องเท่ียว
หนาแน่น

รูปแบบการพฒันาลดขนาด
ของพื้นท่ีราบลุ่มน ้าท่วมถึง

ของประเทศ

ปริมาณฝนข้ึนอยูก่บั
วฏัจกัรมรสุม

การเปล่ียนแปลงของรูปแบบการตกของฝน

น ้าท่วม

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นการจราจร

การขดัจงัหวะของ
ระบบขนส่ง

การกดัเซาะของดินริมตล่ิง

ส่ิงอ  านวย
ความสะดวก

ดา้นการท่องเท่ียว

ความเสียหายของ
ส่ิงปลูกสร้าง

การจดัหาน ้ าและพลงังาน และ
การจดัการของเสีย

ความเส่ียงโรคภยั
ท่ีเพิ่มสูงข้ึน

กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวกลางแจง้

การหยดุชะงกัของ
ระบบบริการ
สาธารณะ

การหยดุชะงกัของ
กิจกรรมกลางแจง้

ก าไรขาดทุน / ตน้ทุนค่าเสียหาย / ความสุขสบายของนกัท่องเท่ียว / ความเสียหายแก่ช่ือเสียง

จดัท าโดย มร.ยนัโต ฮาสส์



บทสรุป
• ภาคการท่องเท่ียวก าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว และจะสร้างความกดดนัใหก้บัแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนอีกดว้ย

• การท่องเท่ียวส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม

• ภยัจากสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งมีนยัยะส าคญั

• การจดัการความเส่ียงจากสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นส่วนส าคญัของการท่องเท่ียวอยา่ง
ยัง่ยนื


