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ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
๒.๑ การสรุปสถานการณ์พัฒนา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 
 ก.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 

๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     สภาพปัญหา 
    ๑. ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล บางส่วนยังมีสภาพเป็นดินลูกรังเป็น

หลุม  เป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝน มีน้ าท่วมขัง ท าให้เกิด อันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง   มีการช ารุดเสียหายเป็น
บางส่วนหรือเสียหายตลอดสาย 

    ๒. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง  ถนนบางสายยังไม่มีไฟฟ้ากิ่งสาธารณะ ท าให้ถนนมืดไม่สะดวกและ
ไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรไปมาในช่วงกลางคืน 

    ๓. ขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภคและท าการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง และประสบ
ปัญหาน้ าท่วมและแหล่งเก็บกักน้ าช ารุดใช้การไม่ได้  ในช่วงฤดูฝน 

    ๔. แหล่งกักเก็บน้ า เช่น ต้ืนเขิน ท าให้เก็บกักน้ าไว้ได้น้อยไม่เพียงพอส าหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
    ๕. ระบบประปายังไม่ทั่วถึงและมีไม่เพียงพอ บางหมู่บ้านบางครัวเรือนยังไม่มีน้ าประปาใช้ 
    ๖. ระบบการระบายน้ าไม่ดีเท่าท่ีควร  เวลาฝนตกน้ าหลากระบายไม่ทัน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 
    ความต้องการ 
    ๑. ต้องการให้ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  ให้มีถนนที่สะดวก  ปลอดภัยแก่สัญจรไปมา 
    ๒. ต้องการให้ขยายเขตไฟฟ้า  ให้มีไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงท้ังหมู่บ้าน  เพ่ือความปลอดภัยใน

การสัญจรไปมาช่วงเวลากลางคืน 
    ๓. ต้องการให้วางท่อระบายน้ าและสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือช่วยระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม

ในช่วงฤดูฝน 
    ๔. ให้มีน้ าใช้อุปโภคและบริโภค  และท าการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ 
    ๕. ต้องการให้ก่อสร้าง  และปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน  ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
    ๖. ต้องการให้ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติและสร้างแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
    การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
    ๑. ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า  ให้มีสภาพใช้การได้  

เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม 
    ๒. ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า เข้าถึงทุกบริเวณพ้ืนที่ของหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 
    ๓. ด าเนินการปรับปรุงแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้ าได้ และสร้างแหล่งเก็บกักน้ าให้

เพียงพอต่อการบริโภค  และใช้ในการเกษตร 
    ๔. ด าเนินการก่อสร้าง  และขยายระบบประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
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๒.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     สภาพปัญหา 
    ๑. ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย  ท าให้ยากแก่การก าจัด 
    ๒. ในชุมชนยังไม่มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
    ๓. สวนสาธารณะมีสภาพรกร้างและทรุดโทรมขาดการดูแล 
    ๔. ระบบการระบายน้ าเสียจากการฆ่าสัตว์ยังไม่ถูกต้อง  ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น 
     ความต้องการ 
    ๑. หาวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและท าลายสิ่งแวดล้อม 
    ๒. พ้ืนที่ส าหรับรองรับจ านวนขยะที่มีเพ่ิมมากข้ึน 
    ๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลสวนสาธารณให้สามารถใช้ประโยชน์  และน่าพักผ่อน 
    ๔. มีเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการระบบระบายน้ าเสียจากการฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น

รบกวน   
    การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
    ๑. ด าเนินการจัดหาพ้ืนที่รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอและวิธีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
    ๒. ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
    ๓. ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะให้เหมาะส าหรับเป็นที่พักผ่อน และออกก าลังกาย 
 
๓.  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสาธารณสุข 
    สภาพปัญหา  
    ๑. ประชากรบางส่วนยังมีคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้สูงอายุ  

ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ยังไม่เพียงพอ 
     ๒. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น  โรคไข้เลือดออก และโรคเอดส์  
     ๓. ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
     ๔. ขาดสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและประชาชนยังให้ความสนใจเรื่องสุขภาพน้อย  
      ๕. เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาในด้านการศึกษาน้อย และอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน                 
ท่ีมีคุณภาพ 
     ๖. ศูนย์เด็กเล็กบางแห่งยังไม่มีอาคารศูนย์ที่มั่นคงถาวรและเป็นสัดส่วน  
     ๗. เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจที่จะอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท าให้วัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนบ้านขาดการสืบทอดและเลือนหายไปในที่สุด 

    ความต้องการ 
     ๑. สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ข้ันพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวันเพียงพอทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
     ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและมีเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจดูแลป้องกันอย่างใกล้ชิด  
     ๓. จัดกิจกรรมป้องกันและรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  เสริมสร้างชุมชนแข็งแรง  
     ๔. งบประมาณสนับสนุนส าหรับวัสดุ  อุปกรณ์  ในการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
และงบประมาณสนับสนุนในการจัดท ากิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
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     ๕. สนับสนุนให้มีการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยการจัดหาสถานที่             
และสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย  
      ๖. งบประมาณปรับปรุง สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เป็นสัดส่วน  
      ๗ . เพ่ิมสวัสดิการส าหรับเด็กอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
      ๘. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้านให้คงอยู่  
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมพื้นบ้านในท้องถิ่น  มีการสืบสานต่อไป 

    การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
     ๑. ด าเนินการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพิ่มสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ให้เพียงพอและท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
     ๒. ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
     ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายและจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชนส่วนร่วม และ
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
     ๔. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนและหมู่บ้าน  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดในเยาวชน 
     ๕. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่  
     ๖. จัดให้มีสวัสดิการทางการศึกษาส าหรับเด็ก  นักเรียน อย่างเพียงพอ  
     ๗. อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สืบทอดประเพณีท้องถิ่น  
 
 ๔.  ด้านเศรษฐกิจ  
     สภาพปัญหา  
     ๑. ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดรายได้เสริม ท าให้รายได้ไม่เพียงพอแก่ด ารงชีวิต  
     ๒. ประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ขายแรงงานเพียงอย่างเดียว บางช่วงมีงานไม่ต่อเนื่อง
ท าให้เกิดปัญหาการว่างงาน  ขาดรายได้ 
     ๓. การผลิตสินค้าในชุมชนขาดการสนับสนุนและตลาดรองรับยังมีน้อย ท าให้สมาชิกกลุ่มอาชีพขาด
รายได้ที่แน่นอน 
     ๔. ฤดูแล้ง  ขาดแคลนน้ า  ท าให้เกษตรกรได้รับผลิตผลทางการเกษตรน้อย ราคาผลิตผลตกต่ า  
     ความต้องการ  
     ๑. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านความรู้ในการประกอบอาชีพ  
     ๒. เงินทุนในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเสริม  
     ๓. เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตร  
     ๔. ตลาดจ าหน่ายและรองรับสินค้าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  
      การคาดการณแ์นวโนม้ในอนาคต  
     ๑. ด าเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน  
     ๒. ด าเนินการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านและกลุ่มเกษตรกร  
     ๓. หาตลาดจ าหน่ายและรองรับสินค้าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  
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 ๕.  ด้านการบริหารจัดการ  
     สภาพปัญหา  
     ๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมือง  ไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้เกิดปัญหาและเกิดความเข้าใจผิดในการบริหารพัฒนา 
     ๒. ประชาชนขาดความสนใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา บริหารจัดการน้อย 
     ๓. วัสดุ อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ  และเครื่องใช้ส านักงานไม่ทันสมัย และขาดประสิทธิภาพท าให้เกิด
ความล่าช้า และไม่สะดวกในการบริการ 
     ๔. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
     ๕. งบประมาณไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาในหมู่บ้าน 
     ความต้องการ  
     ๑. เกิดความเข้าใจระหว่างประชาชนกับองค์กร และประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่           
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
     ๒. ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ  
     ๓. วัสดุ  อุปกรณ์  ที่เพียงพอ  และเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานท่ีทันสมัย  
     ๔. อบรมให้ความรู้ให้แก่บุคคลากร และพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติอยู่เสมอ  
     ๕. งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  
     การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
     ๑. ด าเนินการให้ความรู้  และเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรกับประชากรในชุมชน  
     ๒. พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ  เครื่องใช้ส านักงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
     ๓. จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล,  ผู้บริหารท้องถิ่น,  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และผู้น าท้องถิ่น  เป็นต้น 
 

 
 ข. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา             
ในอนาคตของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  
 จุดแข็ง (Strength) 
 ๑. ด้านการบริหารจัดการ 
     ๑.๑  มีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน แบ่งส่วนการบริหารงานตามหน้าที่              
ความรับผิดชอบ เป็น ๓ ส่วน  ได้แก่  ส านักปลัด, กองคลัง, กองช่าง  
     ๑.๒ เป็นหน่วยงานที่มีเอกภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
     ๑.๓ ผู้บริหารมีความสนใจที่จะมุ่งพัฒนาต าบลให้ก้าวหน้า มีศักยภาพ  และเอาใจใส่ในการติดตาม
ผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด  อีกท้ังมีพนักงานส่วนต าบลที่ร่วมรับผิดชอบงานตามภารกิจหน้าที่ ด้วยความ
มุ่งม่ันและตั้งใจ 
     ๑ .๔ มีนโยบายในการพัฒนาที่ชัดเจน ตามระเบียบกฎหมาย ต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนาต าบล 
     ๑.๕ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีจ านวนเหมาะสมเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน            
และให้บริการประชาชน 
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 ๒. ด้านการคมนาคม  
     ๒.๑ มีท าเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม เป็นเส้นทางในการคมนาคม ขนส่ง และเป็นจุดเชื่อมโยง
ระหว่างเขตพ้ืนที่ระดับต าบล  ระดับอ าเภอ  และระดับจังหวัด 
     ๒.๒ เป็นพื้นที่ท่ีมีการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากห่างจากตัวเมืองไม่มากระยะทาง
ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร และมีถนนสายหลัก สายเชียงใหม่ – ล าปาง ตัดผ่าน  อีกท้ังยังมีถนนเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านในต าบลห้างฉัตรและหมู่บ้านใกล้เคียงหลายเส้นทาง 
 ๓. ด้านเศรษฐกิจ  
     ๓.๑ เป็นแหล่งสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง ได้แก่  ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ยางพารา 
     ๓.๒ มีการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนภายในหมู่บ้าน เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  
     ๓.๓ มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตรกรรมและการลงทุน  
 ๔. ด้านสังคม  และศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
     ๔.๑ ผู้น าชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ความส าคัญและสนใจการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
     ๔ .๒ เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความสนใจในกิจกรรมท้องถิ่น 
     ๔ .๓ มีการสืบทอดประเพณีเก่าแก่ที่ส าคัญและมีโบราณสถานที่ทรงคุณค่า 
 จุดอ่อน (Weadness) 
 ๑. ด้านการบริหารจัดการ  
     ๑.๑ ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาและให้บริการประชาชน  
     ๑.๒ เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา เมื่อเทียบกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี   
     ๑.๓ ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ท าให้
เกิดปัญหาและเข้าใจผิดในการบริหารงาน 
     ๑.๔ ขาดการประสานงานที่ดีภายในชุมชน ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาและเกิดความล่าช้า         
ในการพัฒนา 
 ๒. ด้านการคมนาคม  
     ๒.๑ เส้นทางที่ใช้ในการคมนาคม บางแหล่งยังมีสภาพท่ีช ารุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยแก่การคมนาคม 
     ๒.๒ ระบบไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในหมู่บ้าน  
 ๓. ด้านเศรษฐกิจ  
     ๓.๑ พื้นที่บางส่วนติดภูเขาและแหล่งน้ า ในช่วงฤดูฝน เกิดน้ าหลาก ท าให้พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย ประชาชนสูญเสียรายได้ 
     ๓.๒ ยังไม่สามารถน าทักษะงานด้านฝีมือของคนในชุมชน มาสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่าง
เต็มท่ี   
 ๔. ด้านสังคม และศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
     ๔.๑ โบราณสถานอันเก่าแก่  ยังขาดการบูรณะ ซ่อมแซม 
     ๔.๒ มีบางหมู่บ้านที่ห่างไกลและอยู่บนพื้นที่สูงท าให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่ควร  
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 โอกาส ( Opportunity) 
 ๑. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานเองจึงท าให้การ
บริหารงานเพื่อการพัฒนาสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้โดยตรง 
 ๒. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่ใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

๓. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐ และ 
๕๑       มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล 

๔. ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อด าเนินการตามนโยบาย ของ
รัฐ  

ภัยคุกคาม (Threats)     
 ๑. มีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเทียบกับความต้องการ ของ
ประชาชนในพื้นท่ี ท าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าได้รับการพัฒนาและสนับสนุนน้อยกว่าที่ควร จะเป็น 
และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  อีกทั้งในบางปีประสบภัยธรรมชาติ 
เช่นวาตภัยซึ่งเป็นภัยที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดในพ้ืนที่แห่งใด เมื่อเกิดข้ึนมาในแต่ละครั้งท าให้ต้องใช้
งบประมาณเป็นจ านวนมาก 
 ๒. ประชาชนและผู้ด าเนินงานในชุมชนยังขาดการตระหนักและไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ท าให้
เกิดปัญหาในการประสานงาน ขาดการบูรณาการ เกิดความแตกแยก อีกทั้งชุมชนและหมู่บ้านมีส่วนร่วม ในการ
พัฒนาท้องถิ่นน้อย  จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลไม่สามารถท างานตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 


