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“อยากเล่นน ้าสงกรานต์…กลวัเช้ือไวรัสโควดิ-19 หรือไม่” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “อยากเล่นน ้า
สงกรานต์…กลัวเช้ือไวรัสโควิด-19 หรือไม่” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 15 – 16 มีนำคม 2564 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค         
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,315 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบักำรอนุญำตให้เล่นน ้ำสงกรำนต ์2564 ของรัฐบำล กำรส ำรวจ
อำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกรณีหำกรัฐบำลอนุญำตให้เล่นน ้ ำสงกรำนต์ 2564 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.73 
ระบุว่ำ ไม่ควรอนุญำตให้เล่นน ้ ำสงกรำนต์ทุกพ้ืนท่ี รองลงมำ ร้อยละ 20.45 ระบุว่ำ ควรอนุญำตให้เล่นน ้ ำสงกรำนต์เฉพำะพ้ืนท่ีท่ีไม่มีกำรแพร่
ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในรอบ 2 ร้อยละ 17.87 ระบุว่ำ ควรอนุญำตให้เล่นน ้ ำสงกรำนต์ได้ทุกพ้ืนท่ีอย่ำง New Normal เช่น สวมเฟซชิลด ์
แว่นตำกนัน ้ ำ ชุดกนัฝน ร้อยละ 10.80 ระบุว่ำ ควรอนุญำตให้เล่นน ้ ำสงกรำนต์ไดทุ้กพ้ืนท่ีอย่ำงอิสระ และร้อยละ 7.15 ระบุว่ำ ควรอนุญำตให้
เล่นน ้ำสงกรำนตเ์ฉพำะพ้ืนท่ีท่ีไม่มีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในรอบ 14 วนัท่ีผำ่นมำ 

ดำ้นควำมกงัวลของประชำชนต่อกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ถำ้รัฐบำลอนุญำตให้เล่นน ้ ำสงกรำนต์ 2564 พบว่ำ ร้อยละ 26.54 
ระบุว่ำ กังวลมาก เพรำะ กำรกลบัภูมิล ำเนำ กำรรวมตวัของประชำชนเพ่ิมมำกขึ้นท ำให้ละเลยในกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม ผูสู้งอำยุมีควำมเส่ียงสูง          
ท่ีจะติดเช้ือ และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ยงัไม่เป็นท่ีน่ำไวว้ำงใจ ร้อยละ 38.02 ระบุว่ำ ค่อนข้างกังวล เพรำะ กำรเดินทำงเขำ้
มำเล่นน ้ำสงกรำนต์จำกหลำยพ้ืนท่ีท ำให้ควบคุมไม่ทัว่ถึง อำจมีเช้ือโรคปนเป้ือนมำกบัน ้ำ ประชำชนบำงกลุ่ม ยงัละเลยในกำรป้องกนัตนเอง ถึงแมจ้ะ
มีวคัซีนแต่ก็ยงัไม่ปลอดภยั 100% และอำจท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ในรอบ 3 ร้อยละ 18.78 ระบุว่ำ ไม่ค่อยกังวล เพรำะ 
ประชำชนส่วนใหญ่มีกำรดูแลและป้องกนัตนเองอย่ำงดี หลีกเล่ียงไม่ไปเล่นน ้ ำสงกรำนต์ในพ้ืนท่ีท่ีมีควำมเส่ียงสูง ภำครัฐมีมำตรกำรควบคุม
ป้องกนัท่ีดี และไม่ไดอ้ำศยัในพ้ืนท่ีท่ีมีควำมเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 และร้อยละ 16.66 ระบุว่ำ ไม่กังวลเลย เพรำะ ภำครัฐ
มีมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ท่ีดี มั่นใจในกำรท ำงำนบุคลำกรทำงกำรเเพทย ์และ
ประชำชนส่วนใหญ่ไม่ออกมำเล่นน ้ำสงกรำนต ์

ส ำหรับวิธีป้องกนัตนเองหำกรัฐบำลอนุญำตให้เล่นน ้ ำสงกรำนต์ 2564 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.28 ระบุว่ำ สวมหน้ำกำกอนำมยั/
หน้ำกำกผำ้ รองลงมำ ร้อยละ 35.36 ระบุว่ำ รักษำระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1-2 เมตร ร้อยละ 31.94 ระบุว่ำ หลีกเล่ียงกำรสัมผสัตวั ร้อยละ 26.16 ระบุว่ำ 
สวมเฟซชิลด์ ร้อยละ 23.12 ระบุว่ำ ห้ำมด่ืมสุรำและของมึนเมำ ร้อยละ 19.16 ระบุว่ำ ห้ำมประแป้ง ร้อยละ 13.69 ระบุว่ำ หลีกเล่ียงกำรให้มือ
สัมผสัใบหน้ำ ตำ ปำก จมูก ร้อยละ 10.80 ระบุว่ำ ห้ำมสำดน ้ ำ ร้อยละ 10.65 ระบุว่ำ สวมชุดกนัฝน ร้อยละ 10.27 ระบุว่ำ สวมแว่นตำกนัน ้ ำ และ
ร้อยละ 0.15 ระบุว่ำ วดัอุณหภูมิก่อนเขำ้สถำนท่ีเล่นน ้ำ  

ส่วนเร่ืองท่ีประชำชนกงัวลมำกท่ีสุดในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2564 พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.95 ระบุว่ำ อุบติัเหตุทำงถนน รองลงมำ 
ร้อยละ 38.17 ระบุว่ำ กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ท่ีมำกขึ้น ร้อยละ 15.29 ระบุว่ำ กำรท่องเท่ียวท่ีไม่คึกคกั เศรษฐกิจซบเซำ และ              
ร้อยละ 2.59 ระบุว่ำ กำรเกิดอำชญำกรรม 

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงกำรให้ควำมส ำคญัระหว่ำงกำรเล่นน ้ ำสงกรำนต ์2564 กบักำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 82.28 ระบุว่ำ ยอมหยุดเล่นน ้ ำสงกรำนต์ 2564 เพ่ือป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ขณะท่ี ร้อยละ 15.29 ระบุว่ำ ยอมเส่ียง              
กบักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 เพ่ือให้ไดเ้ล่นน ้ำสงกรำนต ์2564 และร้อยละ 2.43 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจว่ำควรเลือกอะไรก่อนดี 

วันพุธท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.82 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.63 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ

ภำคกลำง ร้อยละ 18.10 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.69 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.76 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 48.90 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.10 เป็นเพศหญิง 

ตวัอย่ำงร้อยละ 10.49 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 13.69 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.90 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 29.81 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 24.11 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 96.05 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.81 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.61 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.53 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 25.32 สถำนภำพโสด ร้อยละ 71.79 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.51 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.38 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 31.48 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 33.16 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.76                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 22.05 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.87 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 0.68 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 9.43 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.76 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.37
ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.70 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.43 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.06 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 4.49 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.76 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 22.59 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 24.56 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 23.65 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 10.19 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 5.17 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 5.70 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำท ขึ้นไป และร้อยละ 8.14 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านคิดว่ารัฐบาลควรอนุญาตให้เล่นน ้าสงกรานต์ 2564 หรือไม่ 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีหากรัฐบาลอนุญาตให้เล่นน ้าสงกรานต์ 2564 ร้อยละ 
ไม่ควรอนุญำตให้เล่นน ้ำสงกรำนตท์ุกพ้ืนท่ี 43.73 
ควรอนุญำตให้เล่นน ้ำสงกรำนตเ์ฉพำะพ้ืนท่ีท่ีไม่มีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในรอบ 2 20.45 
ควรอนุญำตให้เล่นน ้ำสงกรำนตไ์ดทุ้กพ้ืนท่ีอยำ่ง New Normal เช่น สวมเฟซชิลด ์แว่นตำกนัน ้ำ ชุดกนัฝน 17.87 
ควรอนุญำตให้เล่นน ้ำสงกรำนตไ์ดทุ้กพ้ืนท่ีอยำ่งอิสระ 10.80 
ควรอนุญำตให้เล่นน ้ำสงกรำนตเ์ฉพำะพ้ืนท่ีท่ีไม่มีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในรอบ 14 วนัท่ีผำ่นมำ 7.15 

รวม 100.00 

 
2. ท่านมีความกังวลแค่ไหนเกี่ยวกับ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ถ้ารัฐบาลอนุญาตให้เล่นน ้าสงกรานต์ 2564 

ความกังวลของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ถ้ารัฐบาลอนุญาตให้เล่นน ้าสงกรานต์ 2564 ร้อยละ 

กังวลมาก เพรำะ กำรกลับภูมิล ำเนำ กำรรวมตัวของประชำชนเพ่ิมมำกขึ้นท ำให้ละเลยในกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคม 
ผูสู้งอำยุมีควำมเส่ียงสูงท่ีจะติดเช้ือ และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ยงัไม่เป็น             
ท่ีน่ำไวว้ำงใจ  

26.54 

ค่อนข้างกังวล เพรำะ กำรเดินทำงเขำ้มำเล่นน ้ ำสงกรำนต์จำกหลำยพ้ืนท่ีท ำให้ควบคุมไม่ทัว่ถึง อำจมีเช้ือโรคปนเป้ือนมำ
กบัน ้ ำ ประชำชนบำงกลุ่มยงัละเลยในกำรป้องกนัตนเอง ถึงแมจ้ะมีวคัซีนแต่ก็ยงัไม่ปลอดภยั 100% 
และอำจท ำให้เกิดกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ในรอบ 3 

38.02 

ไม่ค่อยกังวล เพรำะ ประชำชนส่วนใหญ่มีกำรดูแลและป้องกนัตนเองอย่ำงดี หลีกเล่ียงไม่ไปเล่นน ้ ำสงกรำนต์ในพ้ืนท่ี            
ท่ีมีควำมเส่ียงสูง ภำครัฐมีมำตรกำรควบคุมป้องกันท่ีดี และไม่ได้อำศัยในพ้ืนท่ีท่ีมีควำมเส่ียง         
ต่อกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 

18.78 

ไม่กังวลเลย เพรำะ ภำครัฐมีมำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ในช่วงเทศกำลสงกรำนตท่ี์ดี มัน่ใจใน
กำรท ำงำนบุคลำกรทำงกำรเเพทย ์และประชำชนส่วนใหญ่ไม่ออกมำเล่นน ้ำสงกรำนต ์

16.66 

รวม 100.00 
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3. ถ้าหากรัฐบาลอนุญาตให้เล่นน ้าสงกรานต์ 2564 ท่านคิดว่าควรมีการป้องกันอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

วิธีป้องกนัตนเองหากรัฐบาลอนุญาตให้เล่นน ้าสงกรานต์ 2564   ร้อยละ 
สวมหนำ้กำกอนำมยั/หนำ้กำกผำ้  49.28 
รักษำระยะห่ำงอยำ่งนอ้ย 1-2 เมตร  35.36 
หลีกเล่ียงกำรสัมผสัตวั  31.94 
สวมเฟซชิลด ์ 26.16 
ห้ำมด่ืมสุรำและของมึนเมำ 23.12 
ห้ำมประแป้ง  19.16 
หลีกเล่ียงกำรให้มือสัมผสัใบหนำ้ ตำ ปำก จมูก  13.69 
ห้ำมสำดน ้ำ 10.80 
สวมชุดกนัฝน  10.65 
สวมแว่นตำกนัน ้ำ 10.27 
วดัอุณหภูมิก่อนเขำ้สถำนท่ีเล่นน ้ำ 0.15 

 
4. ท่านกังวลเร่ืองใดมากท่ีสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 

เร่ืองท่ีประชาชนกงัวลมากท่ีสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ร้อยละ 
อุบติัเหตุทำงถนน 43.95 
กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ท่ีมำกขึ้น 38.17 
กำรท่องเที่ยวท่ีไม่คึกคกั เศรษฐกิจซบเซำ 15.29 
กำรเกิดอำชญำกรรม 2.59 

รวม 100.00 
  
5. การเล่นน ้าสงกรานต์ 2564 กับ การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 ท่านให้ความส าคัญกับเร่ืองใดมากกว่ากัน 

การให้ความส าคัญระหว่างการเล่นน ้าสงกรานต์ 2564 กับการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ร้อยละ 
ยอมหยดุเล่นน ้ำสงกรำนต ์2564 เพ่ือป้องกนักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 82.28 
ยอมเส่ียงกบักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด–19 เพ่ือให้ไดเ้ล่นน ้ำสงกรำนต ์2564 15.29 
ไม่แน่ใจว่ำควรเลือกอะไรก่อนดี 2.43 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       

ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 116 8.82 
ปริมณฑลและภำคกลำง 337 25.63 
ภำคเหนือ 238 18.10 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 443 33.69 
ภำคใต ้ 181 13.76 

รวม 1,315 100.00 

 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 643 48.90 
หญิง 672 51.10 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 138 10.49 
26 – 35 ปี 180 13.69 
36 – 45 ปี 288 21.90 
46 – 59 ปี 392 29.81 
60 ปี ขึ้นไป 317 24.11 

รวม 1,315 100.00 

 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,263 96.05 
อิสลำม 37 2.81 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 8 0.61 
ไม่ระบ ุ 7 0.53 

รวม 1,315 100.00 

 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 333 25.32 
สมรส 944 71.79 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 33 2.51 
ไม่ระบ ุ 5 0.38 

รวม 1,315 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 414 31.48 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 436 33.16 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 102 7.76 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 290 22.05 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 64 4.87 
ไม่ระบ ุ 9 0.68 

รวม 1,315 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 124 9.43 
พนกังำนเอกชน 181 13.76 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 281 21.37 
เกษตรกร/ประมง 167 12.70 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 216 16.43 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 277 21.06 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 59 4.49 
ไม่ระบ ุ 10 0.76 

รวม 1,315 100.00 

 
ตารางท่ี 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 297 22.59 
ไม่เกิน 10,000 บำท 323 24.56 
10,001 – 20,000 บำท 311 23.65 
20,001 – 30,000 บำท 134 10.19 
30,001 – 40,000 บำท 68 5.17 
40,001 บำท ขึ้นไป 75 5.70 
ไม่ระบ ุ 107 8.14 

รวม 1,315 100.00 
 
 


