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สวัสดี สมาชิกชาว FTQM ทุกทานครับ
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ที่สุด ผมวารอนแทบทุกวันครับ ยกเวนชวงสงกรานต เพราะคงจะเย็นฉํ่า
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ผูนําองคการหลายๆ ทาน คิดวา  ถาจะเลือกคนมาทํางานดวย ก็อยากจะเลือก " คนเกง "
เพราะคนเกง จะทําใหองคการนั้นๆ ประสบความสําเร็จไดเร็วและงายกวา แตผมยังไมคอย
เห็นดวยกับความคิดที่วานี้ ในสวนตัว ผมกลับคิดวา "คนดี" ตองมากอน และจะย่ิงโชคดี
หากไดคนดีที่ฉลาดและเกงดวย (เหมือนได 2 เดง) แตสําหรับผมถาจะใหผมเลือกอยางใด
อยางหนึ่ง  ผมจะใหความสําคัญกับคนดีกอนเสมอ

ถามวา  ทําไมผมตองเลือกคนดี  คําตอบของผมก็คือ เพราะผมอยากให
องคการของผมม่ันคง ย่ังยืน  เพราะคุณสมบัติของ "คนด"ี คือ คิดที่จะเปนมือบน
ไมใชที่จะเปนมือลาง มีนิสัยเอื้อเฟอเผ่ือแผ ยินดีในการใหความชวยเหลือผูอื่น
ไมคิดเห็นแกตัว แตจะเห็นแกประโยชนและความสุขของสวนรวมตลอดเวลา  รูวา
อะไรตองทําและอะไรที่ตองไมทํา การไดคนดีมาทํางานคนหนึ่ง ตองถือวาผูบริหาร
หรือผูนําคนนั้นโชคดี และจะมีความสําเร็จเปนธงไชย

ในขณะที่คนเกงอาจจะเปนคนไมดีก็ได  และคนไมดีนั้นก็มีสิทธิ์ ที่จะทํา
ใหธุรกิจนั้นมีปญหา  เชน ทุจริต คดโกงบริษัท  หรือทําใหบริษัทเกิดความเสียหาย
ซ่ึงมีตัวอยางมากมายใหเห็นไดโดยทั่วไป  โดยเฉพาะในองคการที่ตองการเติบโต
เร็วมักจะไปจางมืออาชีพมาบริหาร โดยไมไดพิจารณาถึงความเหมาะสมวาเปน
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจหรือไม>>



คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสด์ิ
กรรมการผูจัดการใหญ กลุมบริษัท ชัยบูรณ บราเดอรส
pattanachai@chaiyaboon.com
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ผมเห็นธุรกิจที่ เติบโตมาแบบใชมืออาชีพมาบริหารที่ธุรกิจและทําให
ธุรกิจเจริญรุงเรืองดีอยูพักหนึ่งแตสุดทายก็ตองลมสลายไปนั้นก็มีอยูมากมาย
ในขณะเดียวกันผมก็เห็นธุรกิจที่ใชคนดี มาเปนผูบริหาร อีกทั้งเพื่อนรวมงานและ
ผูบริหารยังเปนแบบอยางที่ดี มีการกําหนดแนวทางการประพฤติปฎิบัติที่ถูกที่ควร
ทั้งกับระดับผูบริหารดวยกันและกับเพื่อนรวมงาน  ยึดม่ันที่จะประพฤติและดําเนิน
ธุรกิจในทางที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝงจากรุนสูรุน  ไมดําเนินธุรกิจที่ผิด
จรรยาบรรณและหรือศีลธรรม  จึงเปนสาเหตุที่ทําใหองคการเหลานั้นย่ังยืนมาจน
กระทั้งบัดนี้

ธุรกิจไมไดสําเร็จไดจากผูนําหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเทานั้น ทีมงาน
ทุกทานมีความสําคัญบางคร้ังอาจจะมากกวาผูนําดวยซํ้าที่จะดําเนินธุรกิจให
ประสบความสําเร็จ เพราะผูนําซ่ึงมีคนเดียวนั้น ทําไดแตเพียงคิด ตัดสินใจ ส่ือสาร
และ มอบหมายงาน แตผูที่จะนําความคิดไปปฎิบัติใหเกิดผลนั้นคือเพื่อนรวมงาน
ทุกทาน  ซ่ึงก็ตองเปนผูมีความคิด สติปญญา ที่จะนําเอาความคิดของผูนําไป
ปฎิบัติ ถาหากผูปฎิบัติงานเปนคนดีมีคุณธรรมและอีกทั้งเปนคนเกงดวยแลวงาน
ก็จะย่ิงกาวหนาและประสบความสําเร็จไดอยางดีและย่ังยืน เพราะคนดีจะเปน
ผูระมัดระวังสูงในการที่จะไมทําอะไรผิด  มีความละอียดรอบคอบ คิดหนาคิดหลัง
ทําใหงานตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไมพลาดพล้ังไดงาย คนดีจะเปนคนที่ทํางานเพื่อ
องคการมากวาเพื่อตนเอง ดังนั้นองคการที่มีคนดีอยูมาก ก็จะทําใหองคการมี
ความม่ันคงตอไปไดอีกยาวนาน
                 แตการที่จะไดคนดีมารวมงานดวยนั้นไมใชเร่ืองงายเราไมสามารถรูไดใน
ระยะ เวลาอันส้ัน โดยสวนตัวผมจะใชวิธีการพูดคุยและต้ังคําถามแบบปลายเปด
ในการสัมภาษณเพื่อนรวมงานใหม โดยคําถามทุกคําถามในการสัมภาษณจะตอง
เปนคําถามที่มีวัตถุประสงคในการถามที่ชัดเจน  ไมใชถามไปเลนๆหรือไมรูจะถาม
อะไร ก็ถามเร่ืองทั่วๆ ไป ซ่ึงอาจจะทําใหเราไมไดขอมูลที่ สําคัญมาใชในการ
พิจารณาตัดสินใจคัดเลือกเพื่อนรวมงานใหม  คําถามของผมจะไดคําตอบที่
สะทอนความเปนตัวตนและความคิดของเขาไดวา เขาเปนคนดีหรือไมดี นอกจาก
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นั้นยังสามารถทราบไดจากการสังเกตุพฤติกรรมสวนตัว เชน ถามวา การดูแล
คุณพอ-คุณแม มีอะไรติดขัดบางไหม? ความรักที่มีตอ คุณพอ-คุณแม ครอบครัว
หรือผูอื่น เปนอยางไร? เขาวัดทําบุญบอยแคไหนอยางไร? ตอนที่เรียนหนังสือ
อยูนั้นมีกิจกรรมกลุมอะไรที่รวมทําบาง? ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะสามารถสะทอนตัวตน
ออกมาไดวาคน คนนั้นเปนคนดีหรือไมไดเชนกัน อีกทั้งผมยังมีแบบทดสอบทัศนคติ
ที่มีคําถามประมาณ 275 ขอใหตอบ เม่ือตอบเสร็จจะนํามา Input ใน Software
เพื่อประมลผลวา เพื่อนรวมงานใหมทานนี้มีทัศนคติในการดําเนินชีวิตหรือในการ
ดําเนินงานอยางไร

สวนความรูความสามารถนั้นดูไมยาก  สามารถดูไดจากประวัติการทํางาน
ความสําเร็จในงานที่ผานมา ความมุงม่ันในการทํางาน ความทะเยอทะยานที่จะ
กาวหนาในงาน ความรักที่จะอยู กับองคการ ดังนั้นอาจจะกลาวไดวาคนเกงนั้น
สังเกตุไดงายกวาคนดี  ความดีของคนไมไดอยูที่การกระทําแตเพียงอยางเดียว  ลึกๆ
อยูที่หัวใจของคนๆนั้นมากกวา วาเปนคนสํานึกดีหรือไมและการวัดหัวใจคนก็วัด
ไดไมยากถาเราหม่ันศึกษาพูดคุย สอบถาม และสนใจพฤติกรรมของเขา เราก็จะ
ทราบไดวาเขาเปนคนอยางไร?

ดังนั้นความมุงหมายขององคการและของผมก็คือ การหาคนดีมาทํางาน
สรางและพัฒนาคนดี เพื่อใหเปนพื้นฐานในอนาคตของบริษัทและเพื่อใหเขาพรอม
ที่จะรวมคิด รวมทํา รวมรักษาและรวมพัฒนา ที่จะนําพาองคการใหม่ันคง ย่ังยืนยาว
นานตลอดไป

ถาหากเราไดคนดี เขามารวมทํางานแลว เราจะทําอยางไรกับคนดีเหลานี้

เพื่อใหเคาผูกพันธและอยูกับเราอยางยาวนาน ในยุคปจจุบันนี้การหาคนดีๆ นั้น
ก็นับวายากอยูแลว แตการที่จะรักษาคนดีและเกง ไวกับองคการนั้น
ยิ่งยากกวา ! !  ไวโอกาสหนานะครับผมจะมาขอชวนคุยตอเรื่อง
การรักษาคนดีและเกงไวใหอยูกับองคการของเราไดอยางไรบาง ?
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ทานสมาชิกจดหมายขาวท่ีรักทุกทานครับ ชวงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือน
เมษายนท่ีผานมาน้ี ขาวคราวท่ีสงผลกระทบกับพวกเราคนไทยในทุกภาคสวน ทุกวงการ
เห็นจะเปนเรื่องพลังงานไฟฟาท่ีจะขาดแคลนน่ีแหละครับ

สาเหตุท่ีภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานประกาศมาก็คือ พมาเพ่ือนบานเรา
จะปดซอมแทนขุดเจาะกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนการทํางานท่ีแจงมาลวงหนาอยูแลว ไมไดเปน
การปดซอมฉุกเฉินแตประการใด

แตที่เราเดือดรอนก็เพราะ ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติเปนแหลงพลังงานใน
การผลิตไฟฟาถึง 70%

ขอมูลเพิ่มเติมใหทราบไว คือ เราใชถานหินอีกประมาณ 10% ใชน้ํามันเช้ือเพลิง
อีกประมาณ 10% สวนอีก 10% ที่เหลือเปนการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา และพลังงานทาง
เลือกอื่นๆ เชน แสงอาทิตย ลม และชีวมวลหรือจากขยะ
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พูดงาย ๆ วาประมาณ 90% ของพลังงานปฐมภูมิที่นํามาผลิตไฟฟานั้น
มาจากเช้ือเพลิงฟอสซิลที่

• ใชแลวหมดไป
• ทําใหเกิดกาซเรือนกระจก ที่สงผลใหเกิดการเปลี่ ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

แทนที่จะใชพลังงานที่หมุนเวียนได และสะอาดกวา

ขอมูลเสริมที่นาสนใจคือ ในจํานวนกาซ 70% ที่เราใชผลิตไฟฟานั้น 40% นําเขา
จากตางประเทศซ่ึงก็มาจากพมา มาเลเซีย อินโดนีเซียนี่แหละครับ

พอแหลงจากตางประเทศหยุดชะงักข้ึนมาเชนกรณีของพมา เราถึงได
เดิอดรอนหนักหนาไงละครับ

ผมมีขอสังเกตุตรงนี้วา เรามีแผนการผลิตและพัฒนาพลังงานไฟฟาที่เรียกกันวา
PDP หรือ Power Development Plan ที่ละเอียดและชัดเจนมาก

แตก็เหมือนกับแผนทั้งหลายของไทยคือ มักจะ Plan แลว "นิ่ง" แทนที่จะเปน Plan
Do Check Action หรือ PDCA ตามวงจรการจัดการอยางที่ควรจะเปน

เราก็เลยตองมาตุม ๆ ตอม ๆ กับการเกรงวาไฟฟาจะไมพอใชกันทุกป ๆ

แถมดวยการรณรงคประหยัดพลังงาน กระบวนการรณรงคใหใช "ผาไทย" ปดไฟ
คนละดวง ฯลฯ

ซํ้าๆ ซากๆ กันแบบนี้เหมือนคนเปนโรค "ย้ําคิด ย้ําทํา" นะครับ

ลองมาดูวงจรการจัดการกันซักนิดนะครับ ผมเช่ือวาทานสมาชิกจดหมายขาว
ทุกทานรูจักวงจรนี้กันดีมากๆ อยูแลว ภาพของวงจรที่เราเห็นกันทั่วๆ ไปเปนอยางนี้ครับ

วากันวา วงจรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา เปน P->D->C->A ไปอยางนี้เร่ือยๆ ไมมีที่
ส้ินสุด เขาตามหลักการของคําวา Kaizen หรือ Continuous Improvement ที่แปลวาการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง



>>
ผมเพิ่งมีโอกาสไดอานตําราการตลาดก่ึงนิยายภาษาญ่ีปุนที่ใชช่ือวา "ทําอยางไรจะขายโคลาราคา 100 เยน

ใหไดในราคา 1000 เยน"
หนังสือที่วานี้ เลมแรกออกเม่ือปที่แลว พูดกันเร่ืองของกลยุทธการตลาดโดยอาศัยแนวคิดของการเสนอคุณคา

ที่คูแขงขันไมสามารถเสนอได กลยุทธการหาสนามการตลาดใหมที่เรียกกันวา Blue Ocean Strategy

ไวมีโอกาสผมจะคอยๆ หยิบมาถกยกมาคุยกันนะครับ

ในเลมที่ 2 ไดพูดถึงวงจรการจัดการวาภาพแท ๆ ของวงจรการจัดการ และความหมายที่แทจริงในยุคปจจุบันคือ
อะไรกันแน?

ความหมายที่แทจริงประการหนึ่งของวงจรการจัดการ คือ แทนที่
จะเปนการหมุนเปนวงกลมอยูกับที่ตามภาพแรกนั้น ที่ถูกตอง
จะเปนการหมุนวนเปนวงเกลียวเสมือนบันไดเวียนที่วนข้ึนขางบนไป
เรื่อยๆ

ภาพนี้จะแสดงใหเห็นไดชัดเจนนะครับวา เมื่อหมุน PDCA
ไป 1 รอบ ก็จะเกิดการยกระดับปรับปรุงข้ึนไป 1 ข้ัน ซ่ึงก็
หมายความวา

1. ย่ิงหมุนเร็วเทาไหร ก็จะย่ิง "ยกระดับปรับปรุง"
ไดเร็วเทานั้น

2. ย่ิงหมุนไดรวดเร็ว ระดับของการปรับปรุงแตละระดับ
แมจะไมมาก.... และอันที่จริงก็ไมจําเปนตองมาก..... แตการหมุนเร็วๆ
ก็จะทําใหการปรับปรุงไปไดมากและเร็วได

นี่เองเปนสาเหตุที่ทานอาจารย Masuo Suyama ปรมาจารยดานการจัดการคุณภาพภาคปฏิบัติถึงยํ้านักยํ้าหนาวา
PDCA ตองหมุนใหครบวงจร และหมุนใหเร็ว ๆ

ความหมายที่แทจริงประการสุดทาย คือ คําวา P ในโลกปจจุบันและอนาคตที่การตอสูแขงขันรุนแรง การแปรผัน
ในสภาพแวดลอมเปนไปอยางรวดเร็วนั้น P ไมไดมาจากคําวา Plan อยางที่เราๆ เขาใจกันแลวละครับ พี่นอง !!

แต P มาจากคําวา Hypothesis แปลวา สมมติฐานครับ
เม่ือเปนสมมติฐานก็หมายความวา แทนที่เราจะเสียเวลาเก็บรวบรวมขอมูลจนครบถวนบริบูรณ ประชุมกันครํ่าเครง

เพื่อวางแผนละเอียดยิบ ก็จะใชเปนการต้ังสมมติฐานหรือการวางแผนแบบเคราๆ ทําไป ปรับแกไป ทําไป ปรับปรุงไป
พูดใหลึกไปกวานั้นคือ เปน PDCA ใน P นั่นเองครับ
ทําอยางนี้ไดเม่ือไหร การยกระดับปรับปรุงจะรวดเร็วทันการณ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน

แนนอนครับ
พบกันใหมฉบับหนาครับ
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คนที่ทํางานโดยเฉพาะคนที่ทํางานกินเดือน เม่ือทํางานไปนานๆ มักเกิดอาการ
เบื่อหนาย ทอแท ทอถอย ไมอยากทํางาน บางคนถึงขนาดอยากออกไปประกอบกิจการ
สวนตัว แตความจริงแลว หากมองในแงดี คนที่ทํางานกินเดือนมีแงมุมที่ไดเปรียบกวา
ผูประกอบกิจการหลายอยางเชน ไดรับเงินเดือนหรือมีรายไดแนนอน, ไมมีการลงทุนเม่ือ
ไมมีการลงทุนก็ไมมีการลมละลาย, ไมอยากทํางานเบื่องานสามารถเปล่ียน ยาย งานได
แตกตางจาก เจาของกิจการเม่ือลงทุนไปแลวก็เปนเร่ืองยากที่จะเลิกกิจการแลวไปลงทุน
กิจการใหมๆ เนื่องจากไดลงทุนไปเปนเงินจํานวนมากจึงยากที่จะเลิกกิจการ เบื่ออยางไร
มีปญหาอยางไร ก็ตองทํา, การทํางานกินเงินเดือนมักมีวันหยุดชัดเจน เนื่องจากมีกฎหมาย
แรงงานรองรับใหมีวันหยุดที่ชัดเจน ฯลฯ

สําหรับคนที่จะทํางานดวยหัวใจไดนั้น บุคคลผูนั้นจะตองลักษณะดังนี้
1. ตองรักงานที่ทํา หรือ มีความคิดวาการทํางานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข

ถึงกับมีคนเคยกลาววา "ถาอยากมีความสุข 1 ช่ัวโมง ใหงีบ ถาอยากมีความสุข 1 วัน
ใหไปพักผอน ถาอยากมีความสุข 1 อาทิตย ใหไปปกนิก แตถาอยากมีความสุขตลอดไป
ใหทํางานที่ตนเองรัก" ในการบรรยายหัวขอการทํางานดวยหัวใจของกระผมเคยมีผู
เขารับการอบรมเคยถามกระผมวา ถาในปจจุบันเราทํางาน แตไมไดรักงานที่ตนเองทํา
จะทําอยางไร กระผมขอบอกวา จงหางานที่ตนเองรักและจงสนุกกับมัน ถาทานไดทํางาน
ที่ตนรัก ทานมักจะสนุกสนานกับมัน จนลืมไปไดวา ส่ิงนี้คืองาน แตถามีความจําเปนจริงๆ
กลาวคือไมสามารถเปล่ียนงานหรือยายงานได เนื่ องจากเหตุผลสวนตัวบางอยาง
ก็จงทํางานนั้นตอไป แต  "จงภูมิใจกับงานในปจจุบัน และตองทําใจใหรักในงานปจจุบัน
มากกวาจะถามถึงส่ิงที่ไมไดเปนหรือยังไมไดเปน" แตถึงที่สุดแลว หากตองการความสําเร็จ
ในหนาที่การงานและชีวิตจริงๆ บุคคลที่ประสบความสําเร็จมักจะตองเลือกทํางานในส่ิง
ที่ตนเองรักเสมอ
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เจริญชัย ฉิมเนียม
มูลนิธิสงเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย
crcbkk@gmail.com
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สําหรับการสรางความสุขในการทํางาน ทางพุทธศาสนาสอนไดดีมากครับ วาคน
ที่ตองการประสบความสําเร็จในการทํางานจะตองมีหลัก อิทธิบาท 4 คือ

ฉันทะ หมายถึง ความพอใจในงานเห็นคุณคาของงาน รักงานที่ทํา
วิริยะ หมายถึง ความเพียรพยายาม บากบั่น อดทน กับงานที่ตนเองทํา
จิตตะ หมายถึง มีความคิดจดจอ  เอาใจใสในงานที่ทํา
และวิมังสา หมายถึง การตรวจสอบ หม่ันพิจารณา ใครครวญ เม่ือมีปญหา

ในงานที่ทําก็ตองคอยแกไข ปรับปรุง ตรวจสอบ ขอบกพรองของงานที่ทํา

2. ตองมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน ทัศนคติมีความสําคัญมากในการทํางาน
เพราะบุคคลที่ประสบความสําเร็จมักมีทัศนคติที่ ดี มีทัศนคติในดานบวก (คนคิดลบ
เปรียบเสมือนถังขยะที่คอยเก็บของที่ไมมีคา แตคนที่ทัศนคติที่ดี ทัศนคติในทางบวก
เปรียบแลวก็เหมือนดังคลังสมบัติที่มักจะเก็บแตส่ิงที่ลํ้าคาเสมอ) คนที่จะทํางานดวยหัวใจ
จะตองมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง ตอบริษัทหรือตอหนวยงาน และจะตองมีทัศนคติที่ดีตอ
หัวหนางานดวย

3. ตองมีมนุษยสัมพันธในที่ทํางาน สําหรับคําวา มนุษยสัมพันธในที่ทํางาน
คือ ตองมีศิลปะในการชักจูงใจใหคนที่ทํางานดวยเกิดการประสานงานหรือเกิดความ
รวมมือกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน

ทั้งนี้บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธจะตองมีลักษณะดังนี้ ตองเปนคนที่ยอมรับในเร่ือง
ขอแตกตางของบุคคลได เชนความแตกตางในเร่ือง เพศ วัย อายุ ประสบการณ ฯลฯ

4. ตองมีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสมกับงาน ไมวาจะเปนเร่ือง บุคลิกภาพ
การพูดจา การแตงกาย บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการทํางานทุกคน มักเปนนักพัฒนา
ตนเองเสมอ อีกทั้งตองเปนนักเรียนรูงาน เรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนํามาใชกับการ
ทํางานใหเหมาะสมและรวดเร็วขึ้น

ดังนั้น คนที่ประสบความสําเร็จในการทํางานจะตองเปนคนที่ทํางานดวยหัวใจ
จะตองมีความรักในงานที่ตนเองทํา ตองมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง ตอหนวยงาน และตอ
หัวหนางาน ตองมีมนุษยสัมพันธในที่ทํางาน และตองมีการพัฒนาตนเองใหเหมาะสม
กับงานนั้นๆ เสมอ
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ขอเชิญสมัครสงผลงาน/บทความของการดําเนินงานที่เปนแบบอยางที่ดี
(Best Practices) เพื่อนําเสนอในงาน

Knowledge Sharing Practitioner to Best Practices :
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสูสังคมคุณภาพ




 TQM Best-Practices

> ผลงานการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ืองจนมีประสิทธิผลถึงระดับเปน "แบบอยางท่ีดีเย่ียม" แกผูอื่น
> ผูสมัครจะตองจัดสง Abstract, Full Paper, Powerpoint Presentation ใหคณะกรรมการฯ

ตรวจทาน-ช้ีแนะเพ่ือยกระดับ-และประเมินเพ่ือมอบรางวัล TQM-Best Practices Award
 TQM-Progressive Learners

> ผลงานการปรับปรุงกระบวนการท่ีประสงคจะเขารวมนําเสนอ เพ่ือแบงปนความรู-ประสบการณ-แรงบันดาลใจ
กับผูอื่นซึ่งจะไมไดรับการประเมินจากคณะกรรมการฯเพ่ือมอบรางวัล

> ผูสมัครจะตองจัดสง Powerpoint Presentation ลวงหนา (ไมตองจัดทํา Full Paper)


(กําหนดการนําเสนอผลงาน 16-17 ตุลาคม 2556)


 คุณเจริญชัย ฉิมเนียม โทรศัพท 086-311-7890 e-mail : tqmsymposium@gmail.com
 Download คูมือรายละเอียดและใบสมัครไดท่ี 

CALL for PAPERขยายระยะเวลาการสมัคร

31 พ.ค. 2556


