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     หลายท่านที่อยู่ในแวดวงสถาบันระดับอุดมศึกษาคงคุ้นชินกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้าน
การศึกษาและงานวิจัย อาทิเช่น QS World University Ranking หรือ The Times Higher Education World University 
Rankings แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงประกอบกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่รุกเร้า
ให้ทุกภาคส่วนภายในสังคมโลกให้ความสำคัญต่อการดำเนินไปของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ต้องคำนึงถึงบริบทของทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจำกัด รวมถึงการลดภาระของการปล่อยของเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการกระตุ้นภาคสถาบันอุดมศึกษาให้เริ่ม
ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าวจึงเริ่มถือกำเนิดขึ้น ด้วยเพราะภาคสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการสร้างและถ่ายทอด
องค์ความรู้ รวมถึงการสร้างกำลังคนที่สำคัญของภาคสังคม

     การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวถือกำเนิดขึ้นจาก
แนวคิดของการต้องการประเมินผลการดำเนินงานของภาค
สถาบันอุดมศึกษาในมิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
พยายามสร้างให้เกิดดุลยภาพในมิติของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และสังคม ที่ผ่านมามีหลายสถาบัน และองค์กรพยายามสร้าง
และนำตัวชี้วัดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้เพื่อการ
ประเมินการดำเนินงานดังกล่าวของภาคสถาบันการศึกษา 
อาทิ เ ช่ น Green Repor t  Ca rd ,  G reen League , 
Environmental and Social Responsibility Index และอื่นๆ
 แต่ที่ดูจะได้รับความนิยมสำหรับภาคสถาบันการศึกษาภายใน
ประเทศไทยมากที่สุดเห็นจะได้แก่ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวของ UI Green Metric Ranking

     UI Green Metric Ranking เป็นการพยายามที่จะประเมินและจัดอันดับสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน โดยเน้นหนักไปที่ตัวชี้วัดในมิติด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๑๐
 หรือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คำว่า UI ย่อมาจาก University of Indonesia ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประเมิน
ดังกล่าว ในปีแรกของการจัดอันดับมีมหาวิทยาลัยไทยเข้าร่วมอยู่ไม่มากประมาณ ๒-๓ มหาวิทยาลัย แต่ได้รับความสนใจและขยับ
ตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆในปีต่อๆมา (ไม่สามารถหาข้อมูลจำนวนที่ถูกต้องได้เนื่องจากไม่มีการแสดงข้อมูลย้อนหลังในเวปไซด์หลักของ
องค์กรที่ทำการประเมิน ข้อมูลที่แสดงอ้างอิงมาจากบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Suwartha, N. and Sari, R.F., ๒๐๑๓) 

     มหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการจัดอันดับเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ หรือ ๒ ปีหลังจากที่เริ่มมีการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวดังกล่าว สถิติอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในเวที UI Green Metric Ranking ดูจะสดใสในระยะ ๒ ปี
เริ่มต้นของการเข้าร่วมจัดอันดับ ซึ่งในปี ค.ศ.๒๐๑๒ และ ๒๐๑๓ มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถครองตำแหน่งมหาวิทยาลัยสีเขียว
อันดับ ๑ ของประเทศไทยได้ ๒ ปีซ้อน ในขณะที่ ค.ศ. ๒๐๑๔ อยู่ในอันดับที่ ๒ และปี ค.ศ.๒๐๑๕ ล่าสุดมหาวิทยาลัยมหิดลตกลง
มาอยู่อันดับที่ ๕ ของประเทศไทย คำถาม??? เกิดอะไรขึ้นกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

     หากทำการวิเคราะห์อย่างตั้งใจเป็นกลาง โดยอาศัยข้อมูลการใช้ทรัพยากร และการขยายตัวในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินการจัดอันดับดังกล่าว สามารถหาคำตอบซึ่งแยกเป็น ๒ ประเด็นใหญ่ได้ดังนี้



     ประเด็นคำตอบของการเลื่อนอันดับลงของมหาวิทยาลัย
มหิดลในเวทีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric 
Ranking คงต้องแสดงให้เห็นด้วยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของการ
บริโภคทรัพยากร และการขยายตัวในกิจการการดำเนินงานใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามหาวิทยา
ลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบริบทแตกต่างไปจากมหาวิทยาลัย
อื่นๆภายในประเทศไทย ด้วยเพราะมีจำนวนวิทยาเขตที่มากถึง ๖ 
วิทยาเขต และในแต่ละวิทยาเขตก็มีบริบทของที่ตั้งที่มีความ
แตกต่างกันมาก ทั้งในลักษณะที่ตั้งในเขตชุมชนเมือง ปริมณฑล
ไปจนถึงเขตชนบท ประกอบกับคุณลักษณะเด่นของมหาวิทยาลัย
ที่มีความเชี่ยวชาญ แข็งแกร่งในด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
จึงมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่อยู่ภายในโครงสร้างองค์กรที่มากถึง
กว่า ๕ โรงพยาบาลที่ไม่ได้ทำภาระกิจแค่เพียงการเรียนการสอน
และการวิจัยเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำภาระกิจบริการวิชาการ
ที่ถือเป็นภาระกิจสำคัญของประเทศชาติควบคู่กันไปด้วย จาก
การขยายตัวในด้านการศึกษาและวิจัย รวมถึงบริการวิชาการ
ดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการบริโภคทรัพยากรที่เพิ่มสูง
ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากพิจารณาถึงข้อมูลการประเมินที่ผ่าน
มาในเวที UI Green Metric Ranking จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ของการเปลี่ยนแปลงลดลงของคะแนนในแต่ละหมวดดังนี้
    หมวดนี้มุ่งเน้นจำนวนพื้นที่Setting and Infrastructure
สีเขียวต่อจำนวนนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงงบประมาณด้าน
สิ่งแวดล้อม จากการเปรียบเทียบคะแนนในหมวดนี้มหาวิทยาลัย
มหิดลมีแนวโน้มของคะแนนที่ลดลง ทั้งนี้จากข้อมูลดิบพบว่า
มหาวิทยาลัยมหิดลมีสัดส่วนของจำนวนนักศึกษาและบุคลากรต่อ
พื้นที่ที่ เพิ่มสูงขึ้น ในกรณีของงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมมี
สัดส่วนต่องบประมาณทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้งบประมาณด้านวิจัยและ
การศึกษามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นแต่ไม่นำมาพิจารณาในการประเมินผล

      หมวดนี้มุ่งเน้นเรื่องของการใช้ระบบรถTransportation
ร่วมสาธารณะ และการลดปริมาณยานพาหนะที่ใช้พลังงาน
ฟอสซิสภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก หมวดนี้ถือเป็นปัญหา
สำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลในหลายวิทยาเขตเนื่องด้วย
ส่วนงานหลายส่วนงานภายในเขตกรุงเทพมหานครเป็นส่วนงาน
ที่มีภาคบริการด้านสุขภาพเป็นหลักสำคัญ จำนวนปริมาณรถที่
ผ่านเข้าออกภายในเขตพื้นที่โรงพยาบาลและพื้นที่ที่มีการบริการ
วิชาการจากประชาชนภายนอก จึงเป็นข้อจำกัดที่ไม่สามารถหลีก
เลี่ยงได้ ประกอบกับปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวของบุคลากร
และนักศึกษาที่ เพิ่มสูงขึ้นภายในวิทยาเขตศาลายา รวมถึง
นโยบายการเปิดกว้างให้รถยนต์ภายนอกผ่านเข้าอออกวิทยาเขต
ศาลายาได้เพื่อใช้อำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาการ
จราจรคับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วนของถนนภายนอกชุมชนบริเวณ
วิทยาเขตศาลายา ส่งผลให้ปริมาณรถยนต์ และการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากรถยนต์เพิ่มขึ้น กระทบต่อคะแนนการประเมินที่
ปรับตัวลดลง
     สำหรับคะแนนในหมวดของ  และการจัดการขยะ Waste

 พบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีคะแนนเพิ่มขึ้นการศึกษา Education
ในหมวดของการจัดการขยะจากกระบวนการคัดแยกขยะ
และกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้เริ่มขยายผลการดำเนินงานสู่
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนละแวกใกล้เคียง รวมถึงคะแนนที่
เพิ่มขึ่นในหมวดของการศึกษาสืบเนื่องจากการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ของหลักสูตร และจำนวนนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าศึกษาใน

      หมวดนี้มุ่งเน้นEnergy and Climate Change
ปริมาณการใช้พลังงานขององค์กรเป็นหลัก คะแนน
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในหมวดนี้มีแนวโน้มลดลง
อย่างชัดเจนจากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่ม
สูงขึ้น ตามการขยายตัวด้านการศึกษา และวิจัยของ
มหาวิทยาลัย

      หมวดนี้มุ่งเน้นปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ และWater
การนำทรัพยากรน้ำกลับมาใช้ใหม่ คะแนนในหมวดน ี้ มีแนวโน้ม
ลดลงเช่นเดียวกับหมวดพลังงาน แต่สามารถเพิ่มจำนวนคะแนน
ขึ้นได้จากการรณรงค์นโยบายการนำทรัพยากรน้ำกลับมาใช้ใหม่
ให้มากยิ่งขึ้น



มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อมูลยืนยันชัดเจนถึงการขยายตัวในด้าน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย) ซึ่งได้มีการนำนโยบายเรื่องของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาวิชาที่หลักสูตรได้
พัฒนาขึ้นมาใหม่

     ประเด็นที่สองที่สำคัญมากคือ การจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียว UI Green Metric Ranking มีความถูกต้อง แม่นยำและ
น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน??? ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ
นำมาวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยการจัดอันดับดังกล่าวอาศัย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นหลัก ซึ่งมี
ความแตกต่างจากข้อมูลด้านการศึกษา และงานวิจัย ที่สามารถ
ตรวจสอบ และทวนสอบโดยองค์กรอิสระอื่นที่น่าเชื่อถือได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ต้องยอมรับว่ากระบวนการประเมินเพื่อการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของเจ้าภาพ ยังมองเห็นได้ถึงจุดอ่อน 
(Weak points) อยู่หลายประการนำมาซึ่งความไม่แน่นอน และ
น่าเชื่อถือในผลของการจัดอันดับ ซึ่งอาจยกเป็นตัวอย่างราย
ประเด็นเพื่อการตั้งเป็นข้อสังเกตได้ เช่น

     บริบทที่แตกต่างของมหาวิทยาลัย ต้องยอมรับว่า
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน รวมถึงจำนวน
วิทยาเขต และความแตกต่างในบริบทของวิทยาเขต สำหรับ
มหาวิทยาลัยมหิดลมีวิทยาเขตรวมถึง ๖ วิทยาเขต บริบทที่ตั้งมี
ความแตกต่างตั้งแต่ในชุมชนเมืองถึงระดับชนบท การเลือก
คำตอบเพื่อการจัดอันดับโดยใช้บริบทของวิทยาเขตหลักศาลายา
ซึ่งเป็นกึ่งชุมชนเมืองในการประเมินจึงเป็นข้อหนึ่งที่ควรพิจารณา
     บริบทของการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่แตกต่าง 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของ
ประเทศไทยอยู่มากถึงกว่า ๕ โรงพยาบาล โดยทำภาระกิจใน
ด้านการบริการประชาชน ที่ผ่านมามีการขยายตัวเพื่อรองรับการ
บริการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ นำมาซึ่ง
ปริมาณการใช้ทรัพยากรด้านพลังงาน น้ำ และการขนส่ง ที่เพิ่ม
ปริมาณสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการเปรียบเทียบเพื่อ
ก ารจั ดอั นดั บ โดย ไม่ พิ จ ารณาถึ งบริ บทที่ แ ตกต่ า งของ
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจึงเป็นข้อสังเกตที่ควรพิจารณา

     การดำเนินงานที่ไปได้ดีในภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย
มหิดล จากการขยายตั วด้ านการศึ กษา และวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับต่อนโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยการศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ
มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนหลักสูตร 
เพิ่มจำนวนนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนโดยเฉพาะ
สาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพิ่มจำนวนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ เหล่านี้เชื่อมโยงถึงการเพิ่มขึ้นของ
จำนวนบุคลากร และอาคารสถานที่เพื่อรองรับต่อการขยายตัว
ดังกล่าว นำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของการบริโภคทรัพยากรอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่จำนวนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ใช้
ประกอบการประเมินมีจำนวนจำกัดไม่ได้มีการเพิ่มขยายตัวตาม
ปริมาณการขยายตัวดังกล่าว รวมถึงพื้นที่สีเขียวบางส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปใช้ประโยชน์ใช้สอยในลักษณะของอาคาร ส่งผล
ให้อัตรา (Rate) ปริมาณการบริโภคทรัพยากรต่อพื้นที่มีค่า



บุคลากรต่อพื้นที่สี เขียวที่ เหลืออยู่มีสัดส่วนลดลง ซึ่งหาก
พิจารณาข้อมูลการบริโภคทรัพยากรเปรียบเทียบกับข้อมูลทาง
กายภาพเพียงอย่างเดียวอาจไม่นำมาซึ่งคำตอบของการดำเนิน
งานที่สามารถตอบคำถามของการดำเนินงานอย่างยั่งยืนที่มุ่ง
เน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างมิติของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
กับสิ่งแวดล้อม (ขยายความก็คือเราสามารถบริโภคทรัพยากรได้
แต่ควรบริโภคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการเจริญก้าวหน้า
ขององค์กรและประเทศ) การนำผลลัพธ์ของการดำเนินงานใน
มิติเชิงเศรษฐกิจมาพิจารณาควบคู่กับมิติสิ่งแวดล้อมในคำตอบ
เชิงประสิทธิภาพ (Efficiency) จึงเป็นประเด็นที่น่าสังเกตและ
พิจารณา
     ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลของ
การบริโภคทรัพยากร หากจะนำมาใช้เพื่อการประเมินในการ
จัดอันดับควรมีความน่าเชื่อถือ กล่าวคือกระบวนการทวนสอบ
ควรมีหลักการของความโปร่งใสและถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งความ
น่าเชื่อถือของตัวเลขการจัดอันดับ ที่ผ่านมากระบวนการทวน
สอบข้อมูลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green 
Metric Ranking ยังมีข้อสังเกตถึงจุดอ่อน ด้วยเพราะกระบวน
การทวนสอบอาศัยหลักการเพียงแค่การสุ่มตัวอย่างโดยการ
ตรวจสอบเชิงเทคนิคของพื้นที่จาก Google map และการสุ่ม
เยี่ยมชมจากการเชิญของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 
(อ้างอิงจากบทความ Suwartha, N. and Sari, R.F., ๒๐๑๓ 
ที่ว่า “We used two verification methods; first is by 
using technology approach, and the second is by direct
 observation”) ซึ่งไม่ปรากฎให้เห็นถึงกระบวนการทวนสอบใน
ข้อมูลเพื่อยืนยันถึงปริมาณการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องแม่นยำ
และโปร่งใส (ในทางปฏิบัติของระบบการทวนสอบข้อมูลตาม
มาตรฐานจะมีการทวนสอบข้อมูลเชิงปริมาณของการใช้พลังงาน
น้ำ และอื่นๆ จากการวัดด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้ หรือตรวจ
สอบเทียบกับใบเสร็จหรือระบบการเก็บข้อมูลอื่นที่ผ่านการ
รับรองโดยหน่วยงานที่อื่นที่น่าเชื่อถือและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
มหาวิทยาลัย) นำมาซึ่งข้อสังเกตในผลการประเมินที่สามารถ

 

     ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการตั้ง
ข้อสังเกตต่อเวทีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green 
Met r i c Rank ingทั้ งนี้ ด้ วยนโยบายของท่านอธิการบดี 
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร มหาวิทยาลัย
มหิดลของเรายังคงยืนยันที่จะอยู่บนเวทีของการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green Metric Ranking ต่อไป ด้วย
เพราะมหาวิทยาลัยมหิดลของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความ
สำคัญยิ่งต่อการเป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในภาคสถาบันอุดมศึกษา และภาค
ประชาสังคม ในฐานะที่ผมได้รับความไว้วางใจจากท่าน
อธิการบดีให้กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล เราจะตรวจสอบข้อมูลของ
เราที่ส่งไปร่วมการประเมินให้มีความถูกต้องแม่นยำ และโปร่งใส
เหมือนที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วในปีที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าประชาคม
ชาวมหิดลจะไม่ตระหนกต่อสถานการณ์การลดลงของอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว แต่เราจะยอมรับต่อผลการบริโภคทรัพยากร
ที่เพิ่มมากขึ้นจริง และจะนำเอาข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและผลการ
ประเมินที่ได้จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Green 
Metric Ranking มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมของ
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลให้ตระหนักและ
รู้จักบริโภคทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงที่สุดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และประเทศไทยต่อไป
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กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

     การเปิดเผยข้อมูลการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมสู่
สาธารณะ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยโดย

ส่วนใหญ่ภายในประเทศไทยที่เข้าร่วมไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดิบ
ของการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่นำส่งไปรับการประเมินสู่
สาธารณะ มีแต่เพียงการนำเอาผลการจัดอันดับมาเผยแพร่ ซึ่ง
ไม่นำสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาร่วมกันในอนาคต 
และส่งผลต่อความไม่เชื่อใจในข้อมูลที่นำไปใช้ในการประเมินของ
แต่ละองค์กร ด้วยเพราะกระบวนการทวนสอบของเจ้าภาพใน
การจัดอันดับยังมีจุดอ่อน
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