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ข้อมูลพ ืน้ฐาน

• รายงานการศกึษาวจิัยเรื่ อง ผลกระทบระดับโลกของพืชจีเอม็ ฉบับท ี่ 12 

• ผู้วจิ ัย ตีพมิเผยแพร่เอกสารวชิาการด้านผลกระทบจากพืชจเีอม็ 24 เรื่ อง ในวารสารวชิาการท ี่มี
การตวรจสอบก่อนการพมิพ์ (peer review journals)

• รายงานฉบับล่าสุดสามารถดาวน์โหลดได้ท ี่ www.tandfonline.com/

• รายงานฉบับสมบูรณ์สามารถดาวน์โหลดได้ท ี่ www.pgeconomics.co.uk
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หัวข้อการบรรยาย

• ผลกระทบสะสมระหว่างปี 1996 -2015 (พ .ศ. 2539 – 2558)

• รายได้เกษตรกร  & ผลกระทบต่อผลิตภาพ : โดยเน้นหนัก
ประเดน็รายได้เกษตรกร , ผลผลิต, และการผลิต

• การวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม: การเปลี่ยนแปลงการ
ฉีดพ่นสารกาํจดัศัตรูพชื และผลเกี่ยวเนื่องต่อสิ่งแวดล้อม

• การวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม: การปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
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วธิีการวจิัย

ทบทวนข้อมูลผลกระทบทางเศรษฐกจิจากเอกสารวชิาการ  ประกอบกับผลการวเิคราะห์
ของผู้วจิยั – โดยข้อมูลเหล่านีจ้าํนวนมากพมิพ์เดผยแพร่ในเอกสารวชิาการท ี่มีการ
ตรวจสอบตามหลักวชิาการ

ใช้ข้อมูลราคาปัจจุบนั , อัตราแลกเปลี่ยน , และผลผลิตของแต่ละปี และข้อมูลล่าสุดของ
ค่าใช้จ่ายหลักในแต่ละปี เพ ื่อให้ได้ข้อมูลของปัจจยัท ี่มีการเปลี่ยนแปลงสาํหรับการ
วเิคราะห์

การทบทวนข้อมูลปริมาณการใช้สารกาํจดัศัตรูพชืในการปลูกพชืจเีอม็ เปรียบเทยีบกับ
การใช้กับการปลูกพชืท ั่วไป

การใช้ตวัช ีว้ัดระดบัของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การทบทวนเอกสารวชิาการด้านผลกระทบจากคาร์บอน  – การเปลี่ยนแปลงของการใช้
เช ือ้ เพลงิ และธาตุคาร์บอนในดนิ
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สรุปข้อมูลสําคัญทีไ่ด้จากการวจิัย
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การเปลี่ยนแปลง

การใช้สารกาํจัดศัตรูพ ืช

 ปี1996-2015

ลดการใช้สาร

กาํจัดศัตรูพ ืชลง 

691 ล้านกโิลกรัม 

(หรือ 8.1%) & 

ลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมลง 

18.6 %

การปลดปล่อยคาร์บอน

 ปี 2015

ลดการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ลง 

26.7 ล้านตัน  ซึ่ง

เทยีบเท่ากับการลด

จาํนวนรถยนต์ออก

จากถนน  11.9 ล้านคัน

รายได้เกษตรกรท ั่วโลก

ปี 1996-2015

เพ ิ่มข ึน้  167.7 

พันล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือ  

ประมาณ 5.70 

ล้านล้านบาท

ผลผลิตท ัง้โลก

ปี 1996-2015

ผลผลิตอาหาร /

อาหารสัตว์/ เส้นใย 

เพ ิ่มข ึน้  574 ล้านตัน



ประเดน็สําคัญของการเพิม่ขึน้ของรายได้เกษตรกร
รายได้รวมของเกษตรกรในปี 2015 คดิเป็น  15.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5.27 

แสนล้านบาท  ที่อ ัตราแลกเปลี่ยน  34 บาท /เหรียญสหรัฐ) 

 เท่ากับกับการเพ ิ่มข ึน้  5.2% ของมูลค่าผลผลิตพชืจเีอม็ 4 ชนิด (ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, ฝ้าย 

และ คาโนลา)

รายได้รวมของเกษตรกรในระยะ 1996 – 2015: 167.7 พนัล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 

5.70 ล้านล้านบาท)

รายได้เกษตรกรเพ ิ่มข ึน้เฉลี่ย 88 เหรียญสหรัฐต่อเฮคแตร์  (ประมาณ  479 บาท /ไร่) 

สัดส่วนของรายได้ท ี่เกดิข ึน้ : 49% ในประเทศที่พฒันาแล้ว และ 51% ในประเทศกาํลัง

พฒันา ©PG Economics Ltd 2017



รายได้เกษตรกรโดยเฉลี่ยต่อปี (เหรียญสหรัฐ/เฮคตาร์) 

ของประเทศต่างๆ ระหว่างปี 1996-2015
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US, 44%

Brazil, 10%
China, 11%

Argentina, 13%

India, 12%

Africa, 1%
Canada, 4%

Australia, 1% Other countries, 
5%

รายได้เกษตรกร (เหรียญสหรัฐ) 

ของประเทศต่างๆ ระหว่างปี 1996-2015



ประโยชน์ส่วนอื่นจากการเพาะปลูก

พืชจเีอม็ต้านทานสารกาํจัดวัชพืช พืชจเีอม็ต้านทานแมลงศัตรูพืช

การบริหารจัดการมีความยืดหยุ่นมากข ึน้ เป็นเครื่ องมือเพ ื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

ช่วยลดการไถปรับหน้าดนิ ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เครื่ องจักรและพลังงาน

แปลงปลูกสะอาด (จากวัชพ ืช) = ลดค่าใช้จ่ายใน

การเกบ็เกี่ยว & ได้ผลผลติคุณภาพดี

เพ ิ่มผลผลติให้พ ืชท ั่วไปท ี่มิใช่พ ืชจเีอม็ 

(จากการท ี่ศัตรูพ ืชลดลง) 

ลดความเสียหายในการปลูกครัง้ต่อไป การเพาะปลูกมีความสะดวก

คุณภาพผลผลิตดีข ึน้

เสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภยัของเกษตรกร /

คนงานในไร่นา
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ในสหรัฐอเมริกา ประโยชน์เหล่านีท้ ี่เกดิข ึน้ระหว่างปี 1996 – 2015 

คดิเป็นมูลค่า 13.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 455.6 แสนล้านบาท)



ค่าใช้จ่ายในการเข้าถงึเทคโนโลยี (พันล้านเหรียญสหรัฐ) ปี 2015

©PG Economics Ltd 2017

 ก่อให้เกดิผลประโยชน์จากสายพันธุ์พชืจเีอม็ชนิดต่างๆ  รวมกัน  

(ซึ่งคดิเป็นค่าเทคโนโลยี 29%) – การลงทุนในเมล็ดพ ันธุ์ท ุก 1 

เหรียญสหรัฐ = รายได้เกษตรกรเพ ิ่มข ึน้  3.45 เหรียญสหรัฐ

 ผลประโยชน์ : ในประเทศกาํลังพ ัฒนา (ซึ่งมีค่าเทคโนโลยี 21%) 

– การลงทุนในเมล็ดพ ันธุ์ท ุก 1 เหรียญสหรัฐ = รายได้เกษตรกร

เพ ิ่มข ึน้  5.15 เหรียญสหรัฐ

ค่าเทคโนโลยีไปสู่ผู้ทีอ่ยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ทุก

ขั้นตอน, ผู้ผลิตขยายเมล็ดพันธุ์, นักปรับปรุงพันธุ์, ผู้แทนจาํหน่าย, 

และผู้ให้เทคโนโลยี (tech providers)

รายได้เกษตรกร , 

15.50

ค่าเทคโนโลยี, 

6.31

รายได้เกษตรกร , 

7.57

ค่าเทคโนโลยี, 

1.82



ผลผลิตทีเ่พิม่ขึน้และการประหยัดต้นทุน

72% (120.3 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) ของรายได้เกษตรกรท ี่เพ ิ่มข ึน้  เป็นผลจากผลผลิตท ี่เพ ิ่มข ึน้
ในช่วงปี 1996-2015

 ส่วนท ี่เหลือของรายได้เกษตรกรท ี่เพ ิ่มข ึน้  (47.4 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) เป็นผลจากการ
ประหยัดต้นทุน

 ส่วนใหญ่ของผลผลิตท ี่เพ ิ่มข ึน้  (72%) เป็นผลมาจากพชืจเีอม็ต้านทานแมลงศัตรูพชื ในขณะที่
ส่วนใหญ่ของการลดต้นทุน  (90%) เป็นผลมาจากพชืจเีอม็ต้านทานสารกาํจดัวัชพชื

การเพ ิ่มข ึน้ของผลผลิตเกดิข ึน้มากท ี่สุดในประเทศกาํลังพฒันา ส่วนประเทศที่พฒันาแล้ว
ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่จากการลดต้นทุน

 เทคโนโลยพีชืต้านทานสารกาํจดัวัชพชืส่งเสริมการเพาะปลูกโดยไม่ไถแปลง (no tillage) – ซ ึ่ง
เอ ือ้ให้ประเทศแถบอเมริกาใต้ สามารถปลูกถั่วเหลืองได้ 2 รอบในฤดกูาลเดยีวกัน

©PG Economics Ltd 2017



ข้าวโพดต้านทานหนอนเจาะฝัก/ต้น: ผลผลิตเฉลี่ยระหว่างปี  1996-2015

©PG Economics Ltd 2017

ผลผลิตเฉลี่ยรวมทุกประเทศ: เพ ิ่มข ึน้  13.1%
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ฝ้ายต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้าย: ผลผลิตเฉลี่ยระหว่างปี  1996-2015
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ผลผลิตเฉลี่ยรวมทุกประเทศ: เพ ิ่มข ึน้  15%



ถั่วเหลืองต้านทานหนอนเจาะฝัก/ต้น: ผลผลิตเฉลี่ยระหว่างปี  

1996-2015

©PG Economics Ltd 2017
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ผลผลิตเฉลี่ยรวมทุกประเทศ: เพ ิ่มข ึน้  9.3%



พืชท ี่พ ัฒนาให้มีลักษณะต้านทานสารกาํจัด

วัชพ ืช / ประเทศ

ผลกระทบต่อผลผลิต/การผลิต

ถั่วเหลืองต้านทานสารกาํจัดวัชพชื: โรมาเนีย, 

เม็กซโิก, โบลิเวีย 

ผลผลติเพ ิ่ม +23% (โรมาเนีย), +5% (เม็กซโิก) & 

+15% (โบลิเวีย)

ถั่วเหลืองต้านทานสารกาํจัดวัชพชื: รุ่ นท ี่ 2

อเมริกา, แคนาดา 

ผลผลติเพ ิ่ม 9.7% 

ถั่วเหลืองต้านทานสารกาํจัดวัชพชื: อาร์เจนตนิา, 

ปารากวัย

สามารถผลิตถั่วเหลืองเป็นพชืรอบที่ 2 หลังการ

ปลูกข้าวสาลี: เพ ิ่มระดบัการผลิตข ึน้ 18% ใน

อาร์เจนตนิา และ 7% ในปารากวัย

ข้าวโพดต้านทานสารกาํจัดวัชพชื: อาร์เจนตนิา, 

บราซลิ, ฟิลิปปินส์

ผลผลติเพ ิ่ม +10% (อาร์เจนตนิา), +4.5% 

(บราซลิ) และ +5.4% (ฟิลิปปินส์)

ฝ้ายต้านทานสารกาํจัดวัชพชื: เม็กซโิก, 

โคลอมเบยี, บราซลิ

ผลผลติเพ ิ่ม +8% (เม็กวโิก), +4% (โคลอมเบยี) 

และ +2% (บราซลิ)

คาโนลาต้านทานสารกาํจัดวัชพชื: อเมริกา, 

แคนาดา, ออสเตรเลีย

ผลผลติเพ ิ่ม +2.3% (อเมริกา), +6.7% (แคนาดา) 

และ +11% (ออสเตรเลีย)
©PG Economics Ltd 2017

ลักษณะต้านทานสารกาํจัดวัชพชื: ผลกระทบต่อผลผลิตและการผลติ



ผลผลิตเพิม่ขึน้จากการทีพ่ืชจเีอม็ให้ผลผลิตมากขึน้ 

ระหว่างปี 1996-2015 (ล้านตัน)

©PG Economics Ltd 2017
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2015

ล้านเฮคตาร์

2015

ล้านไร่

ถั่วเหลือง 8.4 52.50

ข้าวโพด 7.4 46.25

ฝ้าย 3.0 18.75

คาโนลา 0.7 4.38

รวมทัง้หมด 19.5 
เท่ากับ 31% ของพืน้ท ี่เพาะปลูกในบราซลิ

121.88
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ความต้องการพืน้ทีป่ลูกเพิม่ขึน้ หากไม่มีการใช้พืชจเีอม็

(ล้านเฮคตาร์ /ล้านไร่)



กรณีประเทศฟิลิปปินส์: 

ข้าวโพดจเีอม็ต้านทานแมลงศัตรูพืช (IR) และต้านทานสารกาํจัดวัชพืช (HR)

หวัข้อ ผลกระทบ

เริ่มต้นใช้เทคโนโลยี
IR 2002, 

HT และ ข้าวโพดจีเอม็รวมสายพันธุ์ท ี่มีท ัง้ IR และ HR 2006

% พืชจีเอม็ (2015) IR 25%, HT 27%

ผลผลิต IR เพ ิ่มข ึน้  18%, HT เพ ิ่มข ึน้  5%

รายได้เกษตรกรโดยเฉลี่ย
IR เพ ิ่มข ึน้115 เหรียญสหรัฐ/เฮคตาร์  (3,910 บาท /ไร่)

HT เพ ิ่มข ึน้  32 เหรียญสหรัฐ/เฮคตาร์  (1,088 บาท /ไร่)

รายได้เกษตรกรรวม ในระยะปี 2002-2015

IR เพ ิ่มข ึน้ 485 ล้านเหรียญสหรัฐ (16,490 ล้านบาท)

HT เพ ิ่มข ึน้157 เหรียญสหรัฐ (5,338 ล้านบาท)

รวมรายได้เพ ิ่มข ึน้  642 เหรียญสหรัฐ (21,828 ล้านบาท)

ผลผลิตในปี 2015 เพ ิ่มข ึน้  424,000 ตัน

©PG Economics Ltd 2017Source: Brookes and Barfoot 2017



หวัข้อ ผลกระทบ

พืน้ท ี่ท ี่ได้รับผลกระทบจากหนอนเจาะฝักหรือลาํต้น ภาคเหนือ –  1,875,000 ไร่ (ประมาณ 30% ของพืน้ท ี่

ปลูกข้าวโพดทัง้หมด)

ผลกระทบต่อผลผลิต ลดลง 10%

ผลกระทบที่อาจเกดิจากการใช้เทคโนโลยี

ผลผลิต (ศกึษาจากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ  ในการใช้

เทคโนโลยี)

 เพ ิ่มข ึน้  15% 

เฉลี่ยรายได้ท ี่เกษตรกรําด้รับ – โดยถือว่าค่าใช้เทคโนโลยีใน

ประเทศไทยใกล้เคียงกับในประเทศฟิลิปินส์

เพ ิ่มข ึน้  2,006 ถงึ 3,026 บาทต่อไร่  

รวมรายได้ท ัง้หมดที่เกษตรกรจะได้รับต่อปี หาก 30% ของ

พืน้ท ี่ปลูกข้าวโพดเปลี่ยนมาใช้ข้าวโพดจเีอม็

เพ ิ่มข ึน้  442 ถงึ 680 ล้านบาท

ผลผลิตต่อปี เพ ิ่มข ึน้180,000 ถงึ 226,000 ตัน

คดิเป็นมูลค่าเพ ิ่มข ึน้  1,054 – 1,360 ล้านบาท
©PG Economics Ltd 2017

กรณีประเทศไทย: (หากมีการใช้)
ข้าวโพดจเีอม็ต้านทานแมลงศัตรูพืช (IR) และต้านทานสารกาํจัดวัชพืช (HR)



ผลกระทบต่อการใช้สารกาํจัดศัตรูพืช

การใช้สารกาํจดัศัตรูพ ืชลดลง 619 ล้านกโิลกรัม (-8.1%) ตัง้แต่ปี 1996 เป็นต้น
มา ส่งผลให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 18.6% ซ ึ่งเป็นปริมาณที่ลดลง
มากกว่าปริมาณสารออกฤทธิ์ในสารกาํจดัวัชพ ืชท ี่ใช้ในประเทศจนี  (ซ ึ่งใช้
ประมาณ 475  ล้านกโิลกรัม) ในระยะเวลามากกว่า  1 ปี

ฝ้ายต้านทานหนอนเจาะสมอฝ้าย ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด: ลดการใช้
สารกาํจดัแมลงลง 269 ล้านกโิลกรัม (ลดลง 29%) ซ ึ่งทาํให้ลดผลกระทบจาก
สารกาํจดัแมลงศัตรูพ ืชต่อสิ่งแวดล้อมลง 31%
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ผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงจาก 2 ประการหลัก:

ลดการใช้เช ือ้ เพลงิ (จากการเพาะปลูกท ี่ลดการฉีด

พ่นสารกาํจดัศัตรูพชื และการลดพืน้ท ี่การปลูก) 

พชืจเีอม็ต้านทานสารกาํจดัวัชพชื ช่วยให้สามารถ

ปลูกพชืได้โดยไม่ต้องไถหน้าดนิ  (no till system) ซ ึ่ง

ทาํให้ลดการไถเตรียมดนิ  ซ ึ่งเท่ากับช่วยเกบ็รักษา

ธาตุคาร์บอนไว้ในดนิ
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ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: 2015

ลดการใช้เช ือ้ เพลงิ (จากการลดการฉีดพ่นสาร
กาํจดัศัตรูพชื และลดการไถหน้าดนิ) เท่ากับลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 2.8 ล้านตนั

การใช้พชืจเีอม็ช่วยให้สามารถปลูกพชืได้โดยไม่
ต้องไถปรับหน้าดนิ  หรือลดการไถลง ซ ึ่งเท่ากับลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่
บรรยากาศลง 23.9 ล้านตนั

รวมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท ี่ลดลง 26.7 
ล้านตนั
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ปริมาณเทยีบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท ี่ลดลงได้ 

เทยีบเท่ากับการลดจาํนวนรถยนต์ลง 11.9 

ล้านคัน  หรือเท่ากับการลดจาํนวนรถยนต์ใน

อังกฤษลง 41% ในปีเดียว



มีผลกระทบด้านลบหรือไม่ ?
 การท ี่เกษตรกรบางส่วนในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ พึ่งพาการใช้ไกลโฟเซตจาํนวนมาก จาก

การปลูกพชืจเีอม็ต้านทานสารกาํจดัวัชพชื ส่งผลให้เกิดปัญหาวัชพชืต้านทานสารกาํจดัวัชพชื 

– ทาํให้เกษตรกรต้องปรับและเปลี่ยนวิธ ีการควบคุมวัชพชื ซ ึ่งส่งผลให้เกิดการใช้สารกาํจดั

วัชพชืมากข ึน้  และมีต้นทนุสูงข ึน้ เมื่อเทยีบกับ 10 ปีท ี่ผ่านมา 

แต่

 ปัญหาวัชพชืต้านทานสารปราบวัชพชื และการใช้สารปราบวัชพชืมากข ึน้ ยงัเกิดข ึน้ใน

การปลูกพชืธรรมดาท ี่มใิช่พชืจเีอม็ด้วยเช่นกัน   

 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารกาํจดัวัชพชืในการปลูกพชืจเีอม็ต้านทานสาร

กาํจดัวัชพชื ตํ่ากว่าผลกระทบที่เก ิดจากการใช้สารกาํจดัวัชพชืในการปลูกพชืธรรมดา

ท ั่วไป

 (การปลูก) พชืจเีอม็ต้านทานสารกาํจดัวัชพชื ยงัคงให้ประโยชน์สูงกว่า (การปลูก) พชื

ธรรมดาทั่วไป
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สรุปข้อมูลสําคัญทีไ่ด้จากการวจิัย

การเปลี่ยนแปลง

การใช้สารกาํจัดศัตรูพ ืช

 ปี1996-2015

ลดการใช้สาร

กาํจัดศัตรูพ ืชลง 

691 ล้านกโิลกรัม 

(หรือ 8.1%) & 

ลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมลง 

18.6 %

รายได้เกษตรกรท ั่วโลก

ปี 1996-2015

การปลดปล่อยคาร์บอน

 ปี 2015

ลดการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ลง 

26.7 ล้านตัน  ซึ่ง

เทยีบเท่ากับการลด

จาํนวนรถยนต์ออก

จากถนน  11.9 ล้านคัน

เพ ิ่มข ึน้  167.7 

พันล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือ  

ประมาณ 5.70 

ล้านล้านบาท
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ผลผลิตท ัง้โลก

ปี 1996-2015

ผลผลิตอาหาร /

อาหารสัตว์/ เส้นใย 

เพ ิ่มข ึน้  574 ล้านตัน



ความเหน็สรุป

พืชจเีอม็ต้านทานแมลงศัตรูพืช: ผลผลิตสูงข ึน้ , ลดความเสี่ยงในการผลิตผลผลิต, 

ลดการใช้สารกาํจดัแมลงศัตรูพชื, เพ ิ่มรายได้, อุปทานผลผลิตมีความแน่นอน

มากข ึน้ , ใช้วธิ ีการเพาะปลูกท ี่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมมากข ึน้

พืชจเีอม็ต้านทานสารกาํจัดวัชพืช: เพ ิ่มรายได้, เพ ิ่มผลผลิต, ส่งเสริมการ

เพาะปลูกท ี่มีความยั่งยืนมากข ึน้  (ตวัอย่างเช่น  งดการไถปรับหน้าดนิ  และลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

พืชจเีอม็ต้านทานแมลง  และพืชจเีอม็ต้านทานสารกาํจัดวัชพืช: มีส่วนสําคัญต่อ

การเพิม่ผลผลติถั่วเหลือง ข้าวโพด คาโนลา และฝ้าย ของโลก ส่งผลให้ลดแรง

กดดันในการเปิดพื้นทีใ่หม่เพื่อใช้เพาะปลูก
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ภายหลังการปลูกพชืจเีอม็อย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลา 20 ปี – มีการเผยแพร่หลักฐาน

ข้อมูลทางวชิาการด้านผลกระทบของเทคโนโลยีพชืจเีอม็ อย่างต่อเนื่องในจาํนวนที่มากพอ  

งานวจิยันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของเอกสารข้อมูลทางวชิาการท ี่ผ่านตรวจสอบและมีการเผยแพร่

เหล่านัน้

 เอกสารวชิาการฉบบันีเ้ผยแพร่ต่อสาธารณะที่ http://www.tandfonline.com/toc/kgmc20/current

ผู้วจิยัขอเช ิญชวนให้ท ุกท่านอ่านเอกสารข้อมูลทางวชิาการ  พร้อมทัง้เอกสารอ้างองิ เพ ื่อหา

ข้อสรุปของท่านเอง

ขอบคุณ
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ความเหน็สรุป


