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บทคัดย่อ
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ได้รับบริจำค
หนังสือประเภทรำยปี จำกหน่วยงำนของรัฐและเอกชนเป็นจำนวนมำก แต่ได้รับควำมสนใจจำก
ผู้ใช้บริกำรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณหนังสือที่ออกให้บริกำร โดยในปีกำรศึกษำ 2559 มีสถิติ
กำรยืมเพียงร้อยละ 0.27 จำกจำนวนทรัพยำกรทั้งหมดที่มีกำรยืม ส่งผลให้หนังสือประเภทรำยปีจัด
อยู่ในประเภทไม่เร่งดำเนินกำรออกให้บริกำร จึงกลำยเป็นหนังสือค้ำงดำเนินกำร (Backlog) นำไปสู่
กำรนำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยใช้วิธีกำรลงรำยกำรและ
วิเครำะห์หมวดหมู่ อย่ำงย่อ ผลกำรนำกระบวนกำร Pre-Cat มำปรับใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภท
รำยปี ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 ถึง กันยำยน 2561 พบว่ำ มีข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีในระบบ
จำนวน 841 ชื่อเรื่อง โดยในจำนวนนี้มีกำรเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 331 ชื่อเรื่อง
ซึ่งหนังสือประเภทรำยปีจำนวน 841 ชื่อเรื่องนี้จำแนกเป็นหนังสืออยู่บนชั้น Pre-Cat จำนวน
577 เล่ม และหนังสือจำหน่ำยออก 1,230 เล่ม บำงชื่อเรื่องมีจำนวนเล่มมำกกว่ำ 1 เล่ม กระบวนกำร
Pre-Cat สำมำรถลดกำรใช้งบประมำณได้ 23,942.75 บำท และสำมำรถลดเวลำในกำรทำงำนได้
86 วันทำกำร ทั้งนี้ผู้ใช้บริกำรยังสำมำรถสืบค้น ชื่อเรื่อง และเข้ำถึงหนังสือประเภทรำยปีที่เผยแพร่
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสืบค้นของห้องสมุด (OPAC) รวมถึงหนังสือที่อยู่บนชั้น Pre-Cat
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ใช้ตัวเล่มผ่ำนช่องทำงหนังสือด่วน และจะได้รับหนังสือที่พร้อม
ให้บริกำรยืมภำยในเวลำ 3 ชั่วโมงของวันทำกำร
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Abstract
Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of
Songkla University received many annual reports each year. However, these reports
have attracted less attention from users compared to all borrowed books. In the

academic year 2016, the borrowing rate of these annual reports was only 0.27% of
all borrowed items. Therefore the annual reports have low priority in the cataloging
process and became the backlog. The “Pre-Cat” was introduced in cataloging
process. This process was done by applying only briefed bibliography. The Pre-Cat
process was used for annual reports management since October 2017 to September
2018. The result showed that there were a total of 841 titles, 331 titles are available
online. Of all these 841 titles, 557 items were available on Pre-Cat shelf and 1,230
items were weeded. Some of them were duplicated items. The Pre-Cat process was
able to reduce the cost of cataloging amounted to 23,942.75 Baht and also reduce
86 days of working time. Nevertheless, the users can search and access these annual
reports through library OPAC. In addition, the users can also request the annual
reports on Pre-Cat shelf by our quick service channel and received the required item
within 3 hours in working day.
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บทนา
สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เป็นห้องสมุดระดับอุดมศึกษำที่
ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์เป็นหลัก
กำรจัดหำเพื่อให้ได้มำซึ่งทรัพยำกรสำรสนเทศ ได้มำจำกหลำยวิธีกำรเช่น กำรจัดซื้อ กำรแลกเปลี่ยน
กำรผลิตเอง กำรรับบริจำค เป็นต้น ทั้งนี้ห้องสมุดได้รับบริจำคหนังสือเป็นจำนวนมำก และหลำก
หลำยประเภท เช่น ตำรำ หนังสือทั่วไป นิยำย และหนังสือประเภทรำยปี เป็นต้น เพื่อเผยแพร่
ทรัพยำกรสำรสนเทศให้กับผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้อีกช่องทำงหนึ่ง หนังสือดังกล่ำว
ข้ำงต้นดำเนินกำรนำออกให้บริกำรและมีปริมำณกำรยืมที่สอดคล้องกับจำนวนหนังสือที่ออกให้บริกำร
แต่หนังสือประเภทรำยปี ซึ่งได้รับจำกหน่วยงำนของรัฐและเอกชน เช่น รำยงำนประจำปี สรุปสถิติ
รำยปี เป็นต้น ได้รับควำมสนใจจำกผู้ใช้บริกำรน้อยมำกเมื่อเปรียบเทียบกับปริมำณหนังสือที่ออก
ให้บริกำร ส่งผลให้หนังสือประเภทรำยปีจัดอยู่ในประเภทไม่เร่งดำเนินกำรออกให้บริกำร จึงกลำยเป็น
หนังสือค้ำงดำเนินกำร (Backlog) ซึง่ หนังสือค้ำงดำเนินกำรนั้น Asaolu and Idiegbeyan-Ose
(2014) กล่ำวว่ำ เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงยิ่ง จำเป็นจะต้องอำศัยเทคโนโลยีและบุคลำกร
ที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรวิเครำะห์หมวดหมู่รวมถึงกำรวำงแผนจัดกำรเพื่อแก้ปัญหำ เพรำะปริมำณของ
ทรัพยำกรเพิ่มขึ้นทุกปี แต่บุคลำกรที่มีทักษะด้ำนนี้มีจำนวนเท่ำเดิม โดยเฉพำะรำยกำรที่ลงทุนทั้ง
เครื่องมือและบุคลำกรอย่ำงเต็มที่ เมื่อออกให้บริกำรกลับไม่มีสถิติกำรยืมปรำกฏ ยิ่งจะทำให้เกิด
กำรสูญเสียเวลำและวัสดุที่นำมำใช้ในกำรจัดทำตัวเล่มเป็นอย่ำงมำก

จำกผลกำรสำรวจสถิติกำรใช้ทรัพยำกร ในปีกำรศึกษำ 2559 ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2559
ถึง เดือนกรกฎำคม 2560 พบว่ำหนังสือประเภทรำยปี มีสถิติกำรยืมเพียงร้อยละ 0.27 เท่ำนั้น
จำกจำนวนทรัพยำกรทั้งหมดที่มีกำรยืม โดยหนังสือประเภทรำยปีเหล่ำนี้จะต้องผ่ำนกระบวนกำร
ดำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนออกให้บริกำร ได้แก่ งำนจัดหำคัดแยกหนังสือส่ง
งำนวิเครำะห์ทรัพยำกร-สำรสนเทศ งำนวิเครำะห์ฯ ลงรำยกำรหนังสือ กำหนดหัวเรื่องและเลขหมู่
กำรเตรียมตัวเล่ม และออกให้บริกำร ซึ่งจะต้องใช้ทรัพยำกรบุคคลในกำรเตรียมหนังสือ และ
สิ้นเปลืองวัสดุเช่น กระดำษสติ๊กเกอร์ หมึกพิมพ์ Tag RFID เป็นต้น ทุกกระบวนกำรที่กล่ำวมำ
เป็นงำนที่ต้องใช้งบประมำณและเวลำในกำรดำเนินกำร รวมถึงสถำนที่จัดเก็บเพื่อรองรับหนังสือ
ที่จัดหำเพิ่มมำทุกปี ซึ่งกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรดังกล่ำวข้ำงต้นไม่สอดคล้องกับปริมำณกำรยืม
เป็นควำมสูญเปล่ำในกำรปฏิบัติงำน
จำกปัญหำในกำรทำงำนดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้เขียนจึงได้วิเครำะห์ปัญหำและหำแนวทำง
ปฏิบัติ ซึ่งวิธีปฏิบัติดังกล่ำวจะต้องสำมำรถแก้ไขควำมสูญเปล่ำของงบประมำณและเวลำใน
กำรดำเนินกำรได้ โดยยังคงให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถค้นหำหนังสือเจอแต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินกำร
วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศและออกให้บริกำรทั้งหมด จึงนำไปสู่กำรวำงแผนกระบวนกำร Pre-Cat
ในงำนวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งกระบวนกำร Pre-Cat นั้นมีที่มำจำก Pre-Catalog
เป็นกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศโดยกำรลงรำยกำรและวิเครำะห์หมวดหมู่อย่ำงย่อ จัดเก็บบน
ชั้นหนังสือระบบปิดและให้บริกำรแก่ผู้ใช้เมื่อมีกำรร้องขอเท่ำนั้น ซึง่ กำรนำกระบวนกำร Pre-Cat
มำปรับใช้กับหนังสือประเภทรำยปีนั้น ผู้เขียนคำดว่ำจะเป็นกำรลดกำรใช้งบประมำณและเวลำ
ในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศได้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
ให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรให้บริกำรของห้องสมุดมำกยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับหนังสือค้ำงรอดำเนินกำร
2. เพื่อศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลดงบประมำณและเวลำในกำรปฏิบัติงำนด้วย
กระบวนกำร Pre-Cat
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ห้องสมุดดำเนินกำรโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. วำงแผนกำรดำเนินกำรเพื่อเตรียมหนังสือเข้ำสู่กระบวนกำร Pre-Cat
1.1 วิเครำะห์ข้อมูลกำรยืมหนังสือประเภทรำยปี โดยส่งออกข้อมูลกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศทั้งหมดของปีกำรศึกษำ 2559 ตั้งแต่ สิงหำคม 2559 ถึง กรกฎำคม 2560 จำกระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ นำมำคัดแยกและวิเครำะห์ข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีด้วยโปรแกรม Microsoft
Excel
1.2 สำรวจกำรเผยแพร่หนังสือประเภทรำยปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีกำรบริจำคหนังสือมำยังห้องสมุด

2. ดำเนินกำรเข้ำสู่กระบวนกำร Pre-Cat
ห้องสมุดประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี โดยศึกษำปัญหำ
และวิเครำะห์องค์ประกอบข้อมูลนำเข้ำและผลลัพธ์ที่ได้ พร้อมทั้งกำหนดกระบวนกำรเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติงำน ดังภำพ

ภำพที่ 1 กระบวนกำรเชิงระบบในกำรดำเนินงำน Pre-Cat
กระบวนกำรดำเนินงำน Pre-Cat มีรำยละเอียดกำรปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ผู้ปฏิบัติงำนคัดแยกหนังสือประเภทรำยปี จำกนั้นนำชื่อเรื่องและชื่อหน่วยงำน
สืบค้นในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลในระบบ ให้เพิ่มรำยกำรบรรณำนุกรมในระบบ
กรณีที่มีข้อมูลบรรณำนุกรมแล้ว ให้ดำเนินกำรขั้นตอนต่อไป
2.2 สืบค้นกำรเผยแพร่หนังสือประเภทรำยปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จำกเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน
กรณีไม่มีกำรเผยแพร่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เพิ่มระเบียน (Item) รำยกำรนั้น
โดยระบุข้อมูล ดังนี้

Barcode
Call No
Acq Type
Item Type
Status
Gen.Status
Collection
Branch
Location

เลือก Negative Barcode (-)
ระบุรำยปีของหนังสือ
เลือก Gift
เลือก Book
เลือก In Process
เลือก Available
เลือก Pre-Cat
เลือก PSUCL
เลือก Contact Information Service

ภำพที่ 2 กำรระบุระเบียนข้อมูล (Item)
ห้องสมุดจัดเก็บตัวเล่มที่ชั้นหนังสือ Pre-Cat ซึ่งอยู่ภำยในสำนักงำน โดยไม่ออกให้บริกำร
ในชั้นหนังสือทั่วไป ผู้ใช้บริกำรสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพื่อขอรับบริกำรหนังสือแบบเร่งด่วนได้
สำหรับหน้ำจอสืบค้น OPAC จะแสดงผลสถำนะกำลังดำเนินกำร ดังภำพ

ภำพที่ 3 หน้ำจอหนังสือที่ใช้กระบวนกำร Pre-Cat
กรณีมีกำรเผยแพร่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้คัดลอกแหล่งเชื่อมโยง (Uniform Resource
Locator: URL) ที่เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนนั้น มำวำงในระเบียนบรรณำนุกรม
(Bibliographic) โดยเพิ่ม MARC tag 856 ระบุ |zFulltext และ |uURLที่คัดลอกมำ ตัวอย่ำงดังภำพ
จำกนั้นจึงดำเนินกำรจำหน่ำยตัวเล่ม

ภำพที่ 4 กำรระบุ MARC Tag 856
3. ติดตำมผลของกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปีที่เข้ำสู่กระบวนกำร Pre-Cat ตั้งแต่
ตุลำคม 2560 เป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภำพ เช่น ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของ URL ที่เผยแพร่ในระบบกำรจัดทำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนาไปใช้ประโยชน์
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรยืมหนังสือประเภทรำยปี โดยส่งออกข้อมูลกำรยืมทรัพยำกร
สำรสนเทศทั้งหมดของปีกำรศึกษำ 2559 ตั้งแต่ สิงหำคม 2559 ถึง กรกฎำคม 2560 จำกระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ นำมำคัดแยกและวิเครำะห์ข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีด้วยโปรแกรม Microsoft
Excel พบว่ำหนังสือที่ยืมทั้งหมด 5,205 ชื่อเรื่อง มีกำรยืมหนังสือประเภทรำยปี 14 ชื่อเรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 0.27 ของหนังสือที่ยืมในปีกำรศึกษำ 2559 หรือจำกหนังสือประเภทรำยปีทั้งหมด 841 ชื่อ
เรื่อง มีกำรยืมไป 14 ชื่อเรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของหนังสือประเภทรำยปีทั้งหมด นอกจำกนี้ยัง
พบว่ำ หนังสือประเภทรำยปีที่ห้องสมุดได้รับบริจำคยังมีกำรเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำมีกำรยืมหนังสือประเภทรำยปีน้อยมำก จึงทำให้นำ
กระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี
ผลจำกกำรนำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี ตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2560 ถึงเดือนกันยำยน 2561 พบว่ำ มีข้อมูลหนังสือประเภทรำยปีในระบบจำนวน 841 ชื่อ
เรื่อง โดยในจำนวนนี้มีกำรเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 331 ชื่อเรื่อง ซึ่งหนังสือประเภท

รำยปีจำนวน 841 ชื่อเรื่องนี้จำแนกเป็นหนังสืออยู่บนชั้น Pre-Cat จำนวน 577 เล่ม และหนังสือ
จำหน่ำยออก 1,230 เล่ม (บำงชื่อเรื่องมีจำนวนเล่มมำกกว่ำ 1 เล่ม) รวมมีหนังสือประเภทรำยปี
1,807 เล่ม โดยปกติหนังสือประเภทรำยปีจะได้รับกำรวิเครำะห์หมวดหมู่และเตรียมตัวเล่มก่อนออก
ให้บริกำร ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยและกระบวนกำรในกำรดำเนินกำรคือ
ด้ำนค่ำใช้จ่ำย ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับวัสดุเตรียมตัวเล่ม รวม 13.25 บำทต่อเล่ม ประกอบด้วย
1. กระดำษสติ๊กเกอร์ติดสันหนังสือ ขนำด A12 34x79 มม. รำคำ 0.18บำท/ แผ่น
2. กระดำษสติ๊กเกอร์ติดปกในหนังสือ ขนำด A14 50x50 มม. รำคำ 0.18บำท/ แผ่น
3. กระดำษสติ๊กเกอร์บำร์โค้ดหนังสือ ขนำด A7 19x38 มม. รำคำ 0.05บำท/ แผ่น
4. Tag RFID รำคำ 12.84 บำท/ ชิ้น
กำรนำกระบวนกำร Pre-Cat เข้ำมำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรหนังสือประเภทรำยปี
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยกำรเตรียมตัวเล่มของหนังสือที่อยู่บนชั้น Pre-Cat และหนังสือจำหน่ำยออก
ทั้งหมด จำนวน 1,807 เล่ม คิดเป็นเงิน 23,942.75 บำท ซึ่งงบประมำณดังกล่ำวเป็นงบรำยได้ของ
สำนักฯ ทั้งนี้สำมำรถนำงบประมำณส่วนนี้ไปดำเนินกำรให้เกิดประโยชน์ในด้ำนอื่น ๆ ได้ เช่น
กำรจัดซื้อหนังสือ ตำรำ หรือสื่อกำรเรียนรู้ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพยำกรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บริกำรของห้องสมุด และเป็นกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ
ด้านกระบวนการ
กระบวนกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศก่อนออกให้บริกำร ได้แก่ งำนจัดหำ
คัดแยกหนังสือส่งงำนวิเครำะห์ฯ งำนวิเครำะห์ฯ ลงรำยกำรหนังสือ กำหนดหัวเรื่องและเลขหมู่
กำรเตรียมตัวเล่ม และออกให้บริกำร ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนรวม 45 นำทีต่อรำยกำร ซึ่งหนังสือ
ประเภทรำยปี จำนวน 1,807 เล่ม ใช้เวลำในกำรดำเนินกำรจำนวน 81,315 นำที คิดเป็น 193 วัน
ทำกำร (จำนวนชั่วโมงกำรทำงำน 7 ชั่วโมงต่อวัน)
จำกกำรนำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี สำมำรถลด
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์หัวเรื่อง กำหนดเลขหมู่ และกำรเตรียมตัวเล่ม โดยกระบวนกำรเดิมใช้เวลำใน
กำรปฏิบัติงำนรวม 45 นำที/ รำยกำร เมื่อปรับกระบวนกำรใหม่ใช้เวลำในกำรปฏิบัติงำนเพียง
25 นำที/ รำยกำร ซึ่งคิดเป็น 107 วันทำกำร เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนกำรเดิม (ตำรำงที่ 1)
กระบวนกำร Pre-Cat สำมำรถลดเวลำในกำรดำเนินงำนได้ถึง 86 วันทำกำร ทั้งนี้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ
สืบค้นชื่อเรื่องและเข้ำถึงหนังสือประเภทรำยปีที่เผยแพร่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบสืบค้นของ
ห้องสมุด (OPAC) รวมถึงหนังสือที่อยู่บนชั้น Pre-Cat ผู้ใช้บริกำรสำมำรถแจ้งควำมประสงค์ใช้ตัวเล่ม
ผ่ำนช่องทำงหนังสือด่วน และจะได้รับหนังสือที่พร้อมให้บริกำรยืมภำยในเวลำ 3 ชั่วโมงของวันทำกำร

ตำรำงที่ 1 กำรเปรียบเทียบกระบวนกำรจัดกำรหนังสือประเภทรำยปี
กระบวนการเดิม

เวลาที่ กระบวนการใหม่
ใช้
5 นำที/
รำยกำร

เวลาที่
ใช้
20
นำที/
รำยกำร

30
นำที/
รำยกำร

5 นำที/
รำยกำร

10
นำที/
รำยกำร

สรุปผล
กำรนำกระบวนกำร Pre-Cat มำใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ตั้งแต่เดือนตุลำคม
2560 ถึง กันยำยน 2561 สำมำรถลดกำรใช้งบประมำณในกำรดำเนินกำรไปได้ 23,942.75 บำท และ
สำมำรถลดเวลำในกำรปฏิบัติงำนได้ 86 วัน
ข้อเสนอแนะ
1. ห้องสมุดควรประสำนงำนไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ หำกมีกำรเผยแพร่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
ควรระงับกำรส่งตัวเล่ม และขอให้หน่วยงำนปรับปรุงข้อมูลกำรเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน
2. เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนอื่น ๆ
3. นำกระบวนกำร Pre-Cat ไปปรับใช้กับทรัพยำกรประเภทอื่นที่มีปริมำณมำก
แต่กำรยืมน้อย
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