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High Performance Series : Productivity & Quality 

โครงการเรียนรู้เพ่ือเพิม่ประสิทธิผลและคณุภาพในการทํางานยคุใหม่ 

หลักสูตร การสร้างจติสาํนึกประหยัดและลดต้นทุนให้กับองค์กร 

โดยใช้เกมท้าทายอตัตาสลบัการบรรยาย  (Ego Challenge Game) 

ระยะเวลา 1 วนั  

 

หลักการและเหตุผล 

 องค์กรธุรกิจใดๆ ก็ตามท่ีจะดําเนินการให้อยู่รอดอย่างรุ่งเรืองและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นัน้จําเป็น

จะต้องรักษาระดับกําไรท่ีพึงมีในระยะยาวให้ได้  ไม่ว่าสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรจะ

เปล่ียนแปลงไปอย่างไรก็ตาม  การท่ีจะรักษาระดบักําไรท่ีพึงมีในระยะยาวได้นัน้จึงจําเป็นจะต้องสามารถ

ควบคุมปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลทําให้ผลกําไรเกิดการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอนั่นคือ “การลดค่าใช้จ่ายและ

ควบคมุต้นทนุ” 

 การเรียนรู้และพฒันา (Learning & development) ในหลกัสูตรนีวิ้ทยากรจะมุ่งเน้นการถ่ายทอด

แนวคิด  ทฤษฎี หลกัการ  และทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ท่ีสนุกสนาน ต่ืนเต้น ท้าทาย เข้าใจ

ง่าย ได้สาระประโยชน์ท่ีใช้ปรับปรุงและการพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมเกิดการพฒันาและปรับปรุงวิธีการคิด  ทศันคติ  ความรู้  และทกัษะท่ีจําเป็นต้องมีในการลดต้นทุน  

ด้วยวิธีการทํางานรวมพลังกันเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจ เสียสละ สามคัคี และผลกัดนัให้ผลงานขององค์กรสู่

ความสําเร็จตามเป้าหมายได้ 

เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management game) ตัง้อยู่บนแนวความคิดท่ีว่าการท่ีจะพฒันา

ทศันคติ วิธีการคิด ความเข้าใจ และและทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การทํางาน ลําพงัแคฟั่งการบรรยายในห้องเรียนแต่

เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอตอ่การสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเต็มใจท่ีจะนําเอาแนวคิด 

และหลกัการท่ีได้จากกิจกรรมการฝึกอบรมไปประยกุต์ใช้ในการทํางานจริง แตจ่ะต้องสร้างสถานการณ์สมมติท่ี

ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ การช่วยเหลือเกือ้กูลกัน การทํางานร่วมกนัให้บรรลุเป้าหมายภายใต้เวลาและ

ทรัพยากรการทํางานท่ีมีอยู่อย่างจํากดัเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ยอมรับ และเกิดการปรับเปล่ียนทศันคติ

ด้วยตนเอง จนกระทั่งสามารถปรับเปล่ียนอุปนิสยัหรือวิถีทางในการทํางานให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

ประพฤตปิฏิบตัท่ีิพงึประสงค์  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม 

1. เพ่ือเพิ่มพลงัและพฒันาขีดความสามารถ ตลอดจนเตรียมความพร้อมของบคุลากรให้มีพฤติกรรม

การทํางานท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับท่ีองค์กรคาดหวัง ภายใต้สภาวะการแข่งขันและ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  ได้แก่ การเปล่ียนแปลงแนวคิด
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ใหม่ (Paradigm)  ทศันคติ (Attitude)  ความรู้ (Knowledge) และทกัษะ (Skill) ท่ีจําเป็นตอ่การ

ประหยดัและลดต้นทนุคา่ใช้จา่ย 

2. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีสําคญัและจําเป็นต่อการลด

ต้นทนุให้กบัองค์กร  อนัจะนําไปสูเ่ป้าหมายการเรียนรู้แบบ “คดิเป็น ทําได้” 

3. เพ่ือปลุกกระแสการมีจิตสํานึกความเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ  (Sense of Ownership)  และมี

จิตสํานกึรัก  หวงแหน  ตลอดจนมีความจงรักภกัดีตอ่องค์กร (Royalty) 

4. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และแจกแจงพฤตกิรรม หรือวฒันธรรมการทํางานท่ีมี

ผลกระทบท่ีจะทําให้องค์กรมีต้นทนุหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้  และร่วมกนัสร้างข้อกําหนดมาตรฐาน

การประพฤติปฏิบตัิท่ีพึงประสงค์ (Code of Conducts) ในการลดต้นทนุการดําเนินการและการ

บรรลเุป้าหมายขององค์กร 

 

การออกแบบหลักสูตร 
หลกัสตูรนีมุ้่งเน้นการพฒันาขีดความสามารถในการขายอย่างมียุทธศาสตร์  โดยใช้เกมการบริหารสลบัการ

บรรยาย (Management Game and Short Lecture)   ผสมผสานด้วยการฝึกอบรมแบบกลุ่มปฏิบติัการ (Workshop) 

โดยแบ่งผู้ เรียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 8 - 9 ท่าน  โดยใช้กิจกรรมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนกลุม่เพ่ือทํางานส่วนบุคคลและทํางาน

ร่วมกนัเป็นทีมตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายภายใต้แรงกดดนัให้สําเร็จตามเป้าหมาย 

 

กิจกรรมและเคร่ืองมือการฝึกอบรม/สัมมนา 
1.  เกมการละลายพฤติกรรม / กิจกรรมกลุม่สมัพนัธ์ / กิจกรรมสร้างพลงัทีม 

2.  เกมการบริหารสลบัการบรรยาย (Management Game and Short Lecture) 

3.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 

4.  กิจกรรมหรือเกมท้าทายอตัตา (Ego Challenge Game) 

 

รายละเอียดหลักสูตรเนือ้หาวชิา 
 1. แผนการหลกัของการบริหารธุรกิจและการลดต้นทนุ 

  1.1 ต้นทนุคืออะไร 

  1.2 สถานภาพและบทบาทของการจดัการต้นทนุในการบริหารธุรกิจ 

  1.3 ระบบเชิงรวมในการจดัการต้นทนุ 

  1.4 การลดต้นทนุและดชันีชีว้ดัผลการบริหารธุรกิจ 

  1.5 การจดัทําแผนกําไรระยะสัน้ และแผนกําไรและจดุคุ้มทนุ 

  1.7 ประเดน็สําคญัของการลดต้นทนุโดยคํานงึถงึข้อแตกตา่งของประเภทกิจการ 

2. เทคนิคและวิธีการท่ีใช้ได้ผลเลิศในการลดต้นทนุ : ถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ตรงของ 

                วิทยากรท่ีไมมี่เขียนในตําราทางวิชาการกบั 20 แนวความคิด 
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  2.1 ทําให้เกิดการตระหนกัในความหมายของการควบคมุและอะไรคือต้นทนุ 

  2.2 ต้องมีการลดต้นทนุ มิฉะนัน้........... 

  2.3 การสร้างจิตสํานกึในการลดต้นทนุ 

  2.4 เงิน...เร่ืองท่ีต้องพิจารณาอย่างลกึซึง้ 

  2.5 ความสญูเสียท่ีแอบแฝง 

  2.6 ประหยดัเงินด้วยการใช้เงิน 

  2.7 คา่ใช้จ่าย : ปรอทวดัความรับผิดชอบของหวัหน้างาน 

  2.8 จะลดคา่ใช้จ่ายลงได้อย่างไร 

  2.9 ผลผลิตและยอดขายสงูขึน้เร่ือยๆ แตผ่ลเสียก็ยงัเกิดขึน้ 

  2.10 งบประมาณและมาตรฐาน : เคร่ืองมือควบคมุท่ีดี 

  2.11 ควบคมุสิ่งเหลา่นีใ้ห้จงได้ 

  2.12 ขัน้ตอนการทํางานท่ีดีคือขัน้ตอนท่ีสามารถตรวจสอบผลได้ด้วยตนเอง 

  2.13 ปรัชญาการบริหารค้าใช้จ่ายแบบ ABC 

  2.14 จะลดของในสต๊อกได้อย่างไร 

  2.15 การควบคมุวตัถดิุบต้องทําอย่างมีขัน้ตอน 

  2.16 ความสําคญัของ “ความสามารถในการทํากําไร” 

  2.17 การคาดการณคือคณุสมบติัหลกัของการทําธุรกิจ 

  2.18 กฎของพาร์กินสนั : หนทางท่ีได้ผลท่ีสดุในการลดต้นทนุก็คือ “การเพ่ิมประสิทธิภาพ” 

  2.19 สว่นท่ีสําคญัท่ีสดุในระบบการควบคมุต้นทนุคือ “คน” 

  2.20 เหตผุลท่ีอยู่เบือ้หลงับริษัทท่ีประสบความสําเร็จ 

 3. การสร้างข้อกําหนดมาตรฐานการประพฤติปฏิบติัท่ีพงึประสงค์ (Code of Conduct) ในการลด 

                ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย 

  3.1 อปุนิสยัหรือการกระทําท่ีต้องพฒันาให้มีขีดความสามารถสงูสดุ (More – off) 

  3.2 อปุนิสยัหรือการกระทําท่ีต้องลดลง (Less – off) 
 

 4. ความสําคญัและความจําเป็นท่ีองค์กรต้องเพ่ิมผลผลิตในยคุเศรษฐกิจขาลง 

  4.1 สาเหตท่ีุต้องมีการเพ่ิมผลผลิต 

  4.2 พนกังานในองค์กรจะช่วยให้ธุรกิจเพ่ิมผลผลิตได้อย่างไร 

  4.3 ผลลพัธ์ท่ีได้จากการเพ่ิมผลผลิต 

  4.4 เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตให้กบัองค์กร 

•  เพ่ิมเป้าหมาย 

•  เพ่ิมราคาขายตอ่หน่วย 

•  ลดต้นทนุ 

•  เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน 
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 5. องค์ประกอบของการเพ่ิมผลผลิต 

     5.1 คณุภาพ 

  5.2 การลดต้นทนุ 

  5.3 การสง่มอบ 

  5.4 ความปลอดภยัในการทํางาน 

  5.5 ขวญัและกําลงัใจในการทํางาน 

  5.6 สิ่งแวดล้อมในการทํางาน 
 

6. การสร้างจิตสํานกึในความเป็นหุ้นสว่น (Sense of Ownership) 

6.1 การพฒันาแนวคิดและปรัชญาการเป็นหุ้นสว่นทางธุรกิจด้วยการทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความมัง่คัง่มากท่ีสดุ 

(Maximize Share Holder Wealth) 

•  การพฒันาปัจจยัการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ (Maximize Factors + + +) 

•  การลดปัจจยัการทํางานท่ีด้อยประสิทธิภาพ (Minimize Factors - - -) 

6.2 ทําอย่างไรจงึเรียกวา่ “ทําด้วยจิตสํานกึการเป็นเจ้าของ” 
 

7. การพฒันาวิธีคิด  มมุมอง  ทศันคติ  และความรู้ท่ีจําเป็นต้องมีในการเป็นหุ้นสว่น    

7.1 การสร้างจิตสํานกึใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างรู้คณุค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

7.2 เปลี่ยนจาก “Reactive Thinking” มาเป็น “Proactive Thinking” 

7.3 เปลี่ยนปัญหาและอปุสรรคให้เป็นประโยชน์และประสบการณ์ 

7.4 การพฒันาวิธีการทํางานให้ Advance แต ่Simple 

7.5 มีเครือข่ายและพนัธมิตรในการทํางานทัง้แนวตัง้และแนวนอน 

7.6 การพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ืองโดยไมต้่องรอโปรแกรมการฝึกอบรมจากบริษัท 

7.7 มีจิตสํานกึในความรู้สกึเป็นเจ้าของธุรกิจ (Sense of Belonging) 

7.8 จิตสํานกึรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน (Feel Accountable) 

ระยะเวลา / สถานท่ีฝึกอบรม/สมัมนา 

ระยะเวลาการอบรม 1 วนั  เวลา 09.00-16.00 น. ฝึกอบรมภายในบริษัท หรือนอกสถานท่ี 

วิทยากรผู้นําสมัมนา    อาจารยภ์วูส์มงิ   กองเกดิ และทมีงาน 

 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสรา้งวฒันธรรมและคณุคา่องคก์ร  การบรหิารการเปลีย่นแปลง   

การพฒันาผูนํ้าองคก์รยคุใหม่   การผา่ตดัองคก์รดว้ย DNA  และการทาํงานเป็นทมี 

•  ประธานกรรมการบรหิารอทุยานการเรยีนรูเ้กษตรศาสตร ์(KU Learning Resort)  

•  ประธานกรรมการบรหิารบรษิทั โรงแรมเดอะกรนีแลนด ์รสีอรท์ จาํกดั 

•  ประธานกรรมการบรหิารกลุม่บรษิทัในเครอืวชิ ัน่กรุ๊ป (VisionGroup) 

•  กรรมการและผูอ้าํนวยการ HRD Designer (Thailand) Institute 

•  ประธานทีป่รกึษาโรงแรมวงัสวนสนุนัทา แหง่มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา 

•  อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐัและเอกชน ไดแ้ก ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

          มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ  และมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 
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อาจารย ์ภวูส์มิง  กองเกิด 
 

ผู้เช่ียวชาญการฝึกอบรมแนวพฤติกรรมศาสตร ์และเกมการบริหารสลบัการบรรยาย 

การศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชมุชน มหาวิทยาลยัศิลปากร 

  ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

  ปริญญาโท  สาขาพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

  กําลงัศกึษาปริญญาเอก  สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ประวติัการทาํงาน 

• หวัหน้าฝา่ยฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร บรษิทั โซโก ้(ประเทศไทย) จาํกดั 

• ผูจ้ดัการศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์บรษิทั อติลัไทยอตุสาหกรรม จาํกดั 

• ผูจ้ดัการฝา่ยบุคคลและบรหิาร บรษิทั สยามเพรสแมเนจเมน้ท ์จาํกดั 

• บรษิทัในเครอืธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

• สรา้งหลกัสตูรและบรรยายในโครงการแปรสภาพรฐัวสิาหกจิการบรหิารการเปลีย่นแปลง และการออกจาก

ระบบราชการใหก้บัองคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย องคก์ารเภสชักรรม ธนาคารแหง่ประเทศไทย การ

เคหะแหง่ชาต ิกรมทีด่นิ และจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

ปัจจบุนั 

• วทิยากร และทีป่รกึษา บรษิทั เทรนนิ่ง เซน็เตอร ์เซอรว์สิ จาํกดั 

• กรรมการผูจ้ดัการ Hi Print and Modern Graphics Co., Ltd. 

• ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิภาพพจน์องคก์าร Pro image Promotion Center 

• กรรมการบรหิาร Digital Zone Production Co., Ltd. 

• อาจารยพ์เิศษสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั และเอกชนหลายแหง่ เชน่ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็นตน้ 

• ทีป่รกึษาดา้นการออกแบบและวางแผนทรพัยากรมนุษย ์และการออกแบบระบบการบรกิารใหก้บัหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชนมากกว่า 21 หน่วยงาน 

• วทิยากรผูม้ชี ือ่เสยีงบรรยายใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมากมายหลายแหง่ 
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ลูกค้าท่ีเคยใช้บริการบางส่วน 
 
หน่วยงานราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย 
โรงพยาบาลศริริาช 
โรงพยาบาลอนนัทมหดิล 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
สาํนกังานเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
การเคหะแหง่ชาต ิ
บรษิทั อสมท. จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานสลากกนิแบ่งรฐับาล 
กรมสรรพากร 
ธนาคาร / สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเอเชยี จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เงนิทนุธนชาต ิจาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั หลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 
บรษิทั จอี ีแคปปิตอล (ประเทศไทย) จาํกดั 
สมาคมประกนัวนิาศภยั 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จาํกดั (มหาชน) 
โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลกรงุเทพ 
โรงพยาบาลสมติเวช 
โรงพยาบาลปิยะเวท 
โรงพยาบาลเปาโล (ทกุเครอื) 
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
ภาคเอกชน 
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามโตโยตา้ อตุสาหกรรม จาํกดั 
บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั ยนูิลเีวอร ์ไทย โฮลดิง้ส ์จาํกดั 

ภาคเอกชน 
บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั จาํกดั 
บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮา้ส ์คเูปอรส์ จาํกดั 
บรษิทั แคดเบอรร์ี ่อดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพวทิยแุละโทรทศัน์ จาํกดั (ชอ่ง7) 
บรษิทั น้ําตาลมติรผล จาํกดั 
บรษิทั ดทีแฮลม์ จาํกดั (DKSH Thailand) 
บรษิทั โคหเ์ลอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โฟรโ์มสท ์ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั โอลมิเปียไทย จาํกดั 
บรษิทั รอแยลเฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั ควอลติีเ้ฮา้ส ์จาํกดั 
บรษิทั เอน็ซ ีเฮา้สซ์ิง่ จาํกดั 
บรษิทั ดาตา้ไอท ีจาํกดั 
บรษิทั รชิมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั 
บรษิทั เพอรน์อต รคิารด์ ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั บุญรอด บรวิเวอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั เอม็เค เรสทวัรองต ์จาํกดั 
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั สหพฒันาพบิลูย ์จาํกดั และบรษิทัในเครอื 
บรษิทั พรเูดน็เชีย่น ทเีอส ไลฟ์ จาํกดั 
บรษิทั โมโตโรล่า ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ชไนเดอรอ์เิลค็ทรกิ จาํกดั 
บรษิทั ทร ูคอรเ์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั อีส๊เอเซยีตกิ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บางกอกฮติาชเิอลเิวเตอร ์จาํกดั 
บรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (หาชน) 
บรษิทั เชลลแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั ฟรโิต-เลย ์ประเทศไทย จาํกดั 
บรษิทั สยามไวน์เนอรร์ี ่จาํกดั 
บรษิทั แมคโคออฟฟิต จาํกดั 
บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั จอหน์สนั แวกซ ์โปรเฟสชัน่แนล จาํกดั 
บรษิทั ไทยเพรสซเิดนทฟู้์ด จาํกดั 
บรษิทั บางจากการปิโตรเลยีม จาํกดั (มหาชน) 
บรษิทั บุญรอดเทรดดิง้ จาํกดั 
บรษิทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) 
บรษิทั ลอ็กซเล่ย ์เทรดิง้ส ์จาํกดั 
บรษิทั อาดมัส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 

http://www.trainingservice.co.th/

	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
	การสร้างจิตสำนึกประหยัด
	และลดต้นทุนให้กับองค์กร
	นำเสนอโดย
	/

