
 
 

 

  
 

 
วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 

 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผูป้ฏบิตั ิ

ด่วนที่สดุ 
ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ 

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ทีข่องผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๒๔ 
โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕ 

จาก กระทรวงมหาดไทย 
ถึง ผู้รบัปฏบิตั ิ หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ผู้รบัทราบ  รอง หน.คสช./หน.ฝมค. รอง ฝมค. หน.คณะประสาน/กห./กต./ทก. 
        

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ได้ดําเนินการ
ตามนโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน      
ระหว่างวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน  
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ 
โดยในวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการ
ทั้งหมด ๕๔๗ ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการ
ดําเนินการ จํานวน ๕๑,๘๑๐ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ 
ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมฯแต่อย่างใด 

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุมทาง
การเมือง โดยในวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗ ต้ังจุดตรวจ ความมั่นคง 
๘๐๐ ครั้ง ดําเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
๕๑๖  ครั้ง พบอาวุธ/แผนการที่อาจนําไปสู่ความรุนแรง  ๑  กรณี ซึ่งได้
ดําเนินการแก้ไขสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว 

 

๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร
และสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต 
พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๑๘ สถานี โดยได้ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดําเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแล้ว 

 

 
 
 
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หนา้          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยตรวจพบการกระทําความผิดฯ ๒๐ ครั้ง มีการแจ้งความ
ดําเนินคดีทั้งสิ้น ๑๖ คดี สามารถจับกุมผู้ ต้องหาดําเนินคดี 
จํานวน ๕ คน 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ฝ่ายปกครองจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดทหารบกสุรินทร์ 
และตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา ๔ ราย 
พร้อมของกลางไม้พะยุงแปรรูป 247 ท่อน (3.07 ลูกบาศก์เมตร) 
ไม้พลวงแปรรูป 36 แผ่น (1.56 ลูกบาศก์เมตร) ไม้ประดู่แปรรูป 
10 แผ่น (2.35 ลูกบาศก์เมตร) ตาช่ัง 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 
4 เครื่อง และเงินสด 157,400 บาท ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตําบล
กระเทียม อําเภอสังขะ จึงนําส่ งพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจภูธรสังขะดําเนินการต่อไป 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมู่ เกาะพี พี 
เจ้าหน้าที่ทหาร กรมทหารราบที่ 15 กองพันทหารราบที่ 1  
ค่ายเขตอุดมศักด์ิ และเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองกระบี่  
ดําเนินการรื้อถอนพืชผลอาสิน(ยางพารา) และสิ่งปลูกสร้าง ตาม
มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 
จํานวน 11 แปลง เนื้อที่ประมาณ 359 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา 
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี หมู่ที่ 6 
ตําบลหนองทะเล อําเภอเมืองกระบี่  โดยในขณะนี้ดําเนินการรื้อ
ถอนไปแล้ว จํานวน 10 ไร่ 

 

๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและ
การจัดระเบียบสังคม 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ  
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม  
โดยสามารถจับกุมความผิดเกี ่ยวกับการพนันรวม ๔๘ คดี  
เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๒๐ คดี สลากกินรวบ ๘ คดี และคดี
อื่นๆอีก ๒๒ คดี มีผู้ต้องหา จํานวน ๒๒๓ คน ทั้งนี้ ได้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัด
ระเบียบสังคม ๒๓๗ ครั้ง 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่  
- ชุดเฉพาะกิจจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยฝ่ายปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
และเจ้าหน้าที่ทหารกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยที่ ๑ 
ร่วมกันจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนันเล่นไพตุ่ย ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ 
ตําบลกมลาไสย อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ สามารถจับกุม
ผู้ต้องหาได้ ๒๓ ราย พร้อมของกลาง หลายรายการ จึงได้นําส่ง
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกมลาไสย ดําเนินคดีต่อไป 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖  หนา้        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด

เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา 
การลดต้นทุนการผลิตของชาวนา และ
การตรวจสอบโครงการรับจํานําข้าว 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้
ชาวนา พบการกระทําความผิดจํานวน ๒ ครั้ง จับกุมการกระทํา
ผิด ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑ คน และมีการจัดโครงการส่งเสริมการลด
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้าง
ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ 
ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา คือ 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๖๒ คดี ผู้ต้องหาจํานวน 
๓๘๗ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดยาเสพติด ๓๘๒ ครั้ง จํานวนสถานที่ ๘๖๔ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ 
ตรวจพบ เข้าระบบการบําบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบําบัด
ในพื้นที่ที่กําหนดไว้แล้ว 
กิจกรรมทีส่ําคญั/เดน่ 
- ชุดเฉพาะกิจสนับสนุนปฏิบัติการปราบปรามและหยุดย้ังการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดจังหวัดลําพูน โดยฝ่ายปกครอง
จังหวัดลําพูน ร่วมกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย  
กองพลทหารราบที่ ๗ ออกต้ังจุดตรวจจุดสกัด 3 จุด ในพื้นที่
ตําบลเหมืองง่า อําเภอเมืองลําพูน มีผลการปฏิบัติการ ดังนี้ 
   ชุดที่ 1 แยกบ้านทุ่ง สุ่มตรวจปัสสาวะ 82 ราย ตรวจพบ
สารเสพติด 7 ราย 
   ชุดที่ 2 หน้าวัดศรี บุญยืน สุ่มตรวจปัสสาวะ 217 ราย  
ตรวจพบสารเสพติด 9 ราย 
   ชุดที่ 3 ด่านตรวจแยกเหมืองง่า สุ่มตรวจปัสสาวะ 124 ราย 
ตรวจพบสารเสพติด 9 ราย 
รวมผู้ตรวจพบสารเสพติดทั้งสิ้น ๒๕ ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บันทึก
ผลการตรวจและเก็บตัวอย่างปัสสาวะเพื่อตรวจสอบโดย
ละเอียดและนําตัวเข้ารับการบําบัดต่อไป 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ฝึกอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 18 - 26 สิงหาคม ๒๕57 มีผู้เข้ารับการอบรม
จํานวน 113 คน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่ 1 อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖  หนา้   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

 
 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง

สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 
กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทาง
การเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๒๒๐ คน 
และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
ในแต่ละพื้นที่ ๕๕๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๔๕,๖๑๙ คน 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ "รวมพลังสร้าง
สุขสู่คนไทย  ด้วยใจเดียวกัน "  โดยมีกลุ่ม เ ป้าหมายเป็น
คณะทํางานขับเคลื่อนตําบลเชิงบูรณาการ กลุ่มอาชีพ ชมรม
อาสาสมัคร ผู้นําชุมชนท้องถิ่น ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ประชากรในพื้นที่ตําบลต้นแบบ จํานวน 500 คน ณ องค์การ
บริหารส่วนตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา  
-  ฝ่ายปกครองอําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรม
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 1 จํานวน ๔๐๐ คน 
ตามโครงการปกป้องสถาบันและปรองดองสมานฉันท์ โดยมี
ป้องกันจังหวัดนครนายก และผู้แทนจากกองพันทหารราบนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมเป็นวิทยากร ณ ศาลาการเปรียญวัด
กระดาน อําเภอบ้านนา 

 

๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน
หรือวัตถุระเบิดฯ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตรวจค้นและจับกุมการ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ 
เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยพบจากการ
ตรวจค้นและจับกุม ได้แก่ อาวุธปืน ๑ กระบอก กระสุนปืน ๑๒ นัด 
และวัตถุระเบิดจํานวน ๑ ลูก 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอําเภอเมืองกระบี่ พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจ กํานันตําบลทับปริก และสารวัตรกํานัน
ตําบลทับปริก ร่วมกันตรวจยึดอาวุธปืน ปสบ.87 (คาร์บิน) 
จํานวน 1 กระบอก กระสุนขนาด.38 จํานวน 12 นัด เหตุเกิด
บริเวณสวนยางพารา หมู่ที่ 3 ตําบลทับปริก อําเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดทั้ ง ๗๖ จังหวัดได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุก
หน่วยงานในพื้นที่ร่วมรณรงค์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามนโยบาย คสช.แล้ว โดยทุกอําเภอได้ 
มีการเน้นย้ําให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นําเรื่องนี้เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรใน
พ้ืนที่ทราบ เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ตามมาตรการดังกล่าว 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๖  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 
 

 
 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

ตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศ 
ต้ังแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการ
ลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๗๒๕,๗๐๕ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติ
เมียนมาร์ ๒๘๔,๓๕๙ คน สัญชาติกัมพูชา ๓๑๙,๘๑๒ คน และ
สัญชาติลาว ๑๒๑,๕๓๔ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยต่อเนื่อง ตามที่ได้เกิดอุทกภัย
น้ําป่าไหลหลาก น้ําล้นตลิ่ง และน้ําท่วมขังระบายไม่ทัน ต้ังแต่
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน มีพ้ืนที่ประสบภัย 
รวมท้ังสิ้น ๓๑ จังหวัด ๑๒๕ อําเภอ ๕๑๖ ตําบล ๓,๖๒๗ 
หมู่ บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๑๖,๓๗๗ ครัวเรือน 
๓๗๒,๔๔๓ คน และมีผู้เสียชีวิต ๒ ราย โดยขณะนี้สถานการณ์
ภาพรวมคลี่คลายแล้ว ๓๐ จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์อยู่ ๑ 
จังหวัดคือ จังหวัดอุบลราชธานี (อําเภอเมืองอุบลราชธานีและ
อําเภอวารินชําราบ) ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้
สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดลงพื้นที่แก้ไขสถานการณ์และให้
ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้ว  

 

๑๔ การจัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดต้ังศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชาชน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตาม
นโยบายของ คสช. แล้ว 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
-  ศูนย์ ดํารงธรรมจั งหวัดอ่างทอง  โดยชุดเคลื่ อนที่ เร็ ว 
ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอ
โพธ์ิทอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจสอบชี้แจงและ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินรังวัด ร่วมกับผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
ในพื้นที่อําเภอโพธิ์ทอง 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๖  หนา้    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  - นายอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร เจรจา

กับกลุ่มผู้ชุมนุมชาวสวนลําไย จํานวน ๒๕๐ คน ที่รวมตัวกัน
ชุมนุมโดยใช้รถกระบะ ๘ คัน ปิดถนนบริเวณสะพานดํา ตําบล
หนองแฝก อําเภอสารภี เพื่อเรียกร้องให้ผู้ประกอบการรับซื้อ
ลําไย ขนาด เอเอ, เอ และ บี ตามราคาที่กําหนดคือ กิโลกรัมละ 
๑๗, ๗ และ ๓ บาท ตามลําดับ ผลการเจรจาผู้ชุมนุมยอมยุติการ
ชุมนุม โดยข้อตกลงราคาลําไยที่ ๑๖, ๖ และ ๓ บาท ตามลําดับ 
และตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  เจ้าหน้าที่ทหาร
จะลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อป้องกันการกดราคารับซื้อตํ่ากว่าราคาที่
กําหนดต่อไป 

 

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หนา้    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัตขิ่าว 
นายวบิลูย์  สงวนพงศ ์
ปลดักระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                     ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดษิฐ์  ยมานันท์) 
เลขานกุารศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 

เพื่อสนบัสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ 
๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 

โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


