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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

             พระพุทธศาสนา เปนศาสนาประจําชาติไทย  เปนรากฐานสาํคัญของวัฒนธรรมไทย       

วิถีชีวิตของประชาชนชาวไทยจึงผูกพนัอยูกับสถาบนัพทุธศาสนาอยางมั่นคง  เกิดวฒันธรรม       

ที่สืบเนื่องมาจากพระพทุธศาสนา  หลอหลอมขัดเกลาจติใจของประชาชนชาวไทย  ใหมีศีลธรรม 

จริยธรรม  คุณธรรม  และคานิยม  ตามแบบอยางของพุทธศาสนกิชน  สงผลเปนปจจัยสําคัญ       

ที่ทาํใหสังคมไทยมีความรมเย็นเปนสุข มีเอกลักษณของตนเอง  มีบทบาทและอทิธพิลแทรกซึม  

อยูในชีวิตทุกสวนของปวงชนชาวไทย  หลกัธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนานัน้ไดแทรกซึมอยูใน

วัฒนธรรมและวิถีการดําเนนิชีวิตของคนไทยเรื่อยมา  ต้ังแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน (นาตยา อุประ, 

2534. บทคัดยอ)  กลาวไดวา  สถาบันพระพุทธศาสนาเปนศนูยกลางคือบอเกิดของวัฒนธรรมไทย     

ที่สําคัญ  ปจจบัุน  คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดหลกัสูตรวิชาพระพุทธศาสนา

เปนหลกัสูตรแกนกลาง  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 81   

ที่กําหนดไวอยางชัดเจนวา  รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรม

ใหเกิดความรูคูคุณธรรม  คือกําหนดใหมกีฎหมายเกีย่วกับการศึกษาแหงชาติ  รัฐจงึตองจัดทาํ

หลักสูตรสาระการเรียนรูพระพุทธศาสนา หลักสูตรการศึกษาพระพทุธศาสนาขั้นพืน้ฐานใหไดเรียน

ต้ังแตระดับประถมขึ้นไป (พระราชวรมุน ี(ประยูร ธมฺมจตฺิโต), 2542. หนา 1)รรรม ค
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             อยางไรก็ตาม  สภาพปญหาการสอนวิชาพระพทุธศาสนา พบวา การสอนวชิา                

พระพทุธศาสนาในสถาบนัการศึกษาตางๆ  ไมบังเกิดผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร  สาเหตสํุาคัญมาจาก

พระพทุธศาสนาเปนสิ่งที่สอนยาก  มีเนื้อหาสาระมาก  ซ้าํซอน  ขาดความสัมพันธเชือ่มโยงภายใน

วิชาพระพทุธศาสนาดวยกนั  มีส่ือและกจิกรรมนอยเกนิไป  (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต), 

2545 หนา 10)  ทําใหนักเรยีนเกิดความเบือ่หนายในการเรียน  เนื่องจากไมเหน็ประโยชน  คุณคา         

ขาดสิ่งเรา  ส่ิงจูงใจ  ตลอดจนกิจกรรมการสอนไมเนนใหเกิดการปฏิบัติจริง  อีกประการหนึง่ครู      

ผูสอนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนา  ขาดทักษะในการถายทอด
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ใหผูเรียนไดเกดิความรู  วิธกีารสอนมักจะสอนวิชาพระพุทธศาสนาดวยการบรรยาย  การเลาใหฟง   

นักเรียนจึงรับรูเร่ืองของพระพุทธศาสนาอยางเลื่อนลอย  และดวยความรูสึกทีห่างไกลตัว          

(มาลิน ี แกวเงนิ, 2541. บทคัดยอ) 

             การจดัการศึกษาในประเทศไทยในอดีตที่ผานมา  เร่ิมจากภายในวัดที่ถือเปนวาสถาบนั

แหงแรกที่ใหการศึกษาแกเยาวชนไทย  โดยพระสงฆเปนผูที่ทาํหนาที่ของครูผูสอน  โดยสืบตอมา

ต้ังแตสมัยพทุธกาล  เร่ิมต้ังแตพระสงฆสาวกของพระพทุธเจาผานการฝกฝนอบรมตนเองดีแลว   

ในแนวทางมรรคมีองค 8  จนดับทุกขไดแลว  ก็เร่ิมตนในการปฏิบัติหนาที่ของนักเผยแผ           

พระพทุธศาสนา  ดังพทุธดาํรัสที่พระพทุธเจาทรงสงพระสาวกออกประกาศพระพทุธศาสนาวา 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน และความสุขของคนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะห

โลก  จงประกาศพรหมจรรยอันมีความงามทั้งเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด ผูมกีิเลสธุลีในดวงตา

นอย  มีอยู”  (มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัในพระบรมราชูปถัมภ, 2539. เลมที ่4 ขอที3่2 หนา32)    

การเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบัน  พระสงฆตองมีความรูความเขาใจในหลกัธรรม                   

ทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง  เผยแผธรรมแกประชาชน  เมื่อประชาชนมีความรู  ความเขาใจ

ถูกตอง  ก็จะประพฤติอยูในศีลธรรม  อยูรวมกันอยางมคีวามสุข  รูปแบบการเผยแผของพระสงฆ 

ที่สําคัญประการหนึง่คือการศึกษา  โดยเฉพาะในยุคปฏรูิปการศึกษาคณะสงฆมีบทบาท             

ในดานการจัดการศึกษาของตัวเอง  มหีลักสูตรพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม  แผนกบาลี           

และแผนกสามัญศึกษา  เฉพาะพระภิกษแุละสามเณรเปนสวนใหญ  มหาวิทยาลยัของสงฆ                    

ที่ใหการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามแนวพระไตรปฎก  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 เปดกวางสําหรับทุกฝายรวมทั้งคณะสงฆในการเขาไปมีสวนรวมในการจดัการศึกษา  

ดังที่บัญญัติไวในมาตรา 9 (6) วา  การมสีวนรวมของบคุคล ครอบครัว  ชุมชน  องคการชุมชน  

องคกรปกครองสวนทองถิน่ เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ  

และสถาบนัสงัคมขึ้น  การทีพ่ระสงฆเผยแผพระพทุธศาสนาดานการสอนศีลธรรมจริยธรรมแกเด็ก 

และเยาวชน การจัดตั้งโรงเรียนหรือศูนยการเรียนการสอนในวัด จึงถือไดวาพระสงฆเปนผูมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา  พระสงฆเปนผูที่มีบทบาทในเรื่องของการศึกษา  แบบอยางของการดํารงชวีิต

ที่ดี ประเสริฐ เหมาะสมแกความเปนครูที่ดีงาม นอกจากนั้น พระสงฆยงัทาํหนาที่ของศาสนทายาท 

ในการเผยแผพระพุทธศาสนาตอจากพระบรมศาสดา ใหมีความมั่นคง ถาวรสืบตอไป                       

(สมศักดิ์ บุญปู, 2547. หนา 26) 

             การศึกษาของไทยในสมัยกอนนั้นเริ่มตนทีว่ัด  โดยพอแมจะสงลูกหลานไปเลาเรียน    

เขียนอาน  ฝกหัดขัดเกลานิสัยกับพระสงฆที่วัด  แตเมื่อวนัเวลาผานไป  รูปแบบการศกึษา            
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เร่ิมเปลี่ยนแปลงไป มีสถานศึกษาที่เรียกวา  “โรงเรียน”  เขามาแทนที่  ทําใหบทบาทของพระสงฆ    

ในการเปนครูลดนอยถอยลงไปเปนลาํดับ  จนในที่สุดวชิาศีลธรรมก็หลุดหายไปจากหลักสูตร    

การเรียนการสอนการสอน  โดยเฉพาะผลจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อป 2545 ที่ไดแยกงาน

ดานศาสนาออกจากกระทรวงศึกษาธกิาร  สงผลใหไมสามารถเชื่อมตอในเรื่องการนาํหลักธรรม 

คําสอนของพระสัมมาสัมพทุธเจาเขาไปในโรงเรียนหรือสถานศกึษาได  (สํานักพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2548. หนา 7)  

             ปจจุบัน  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ไดจัดโครงการครูพระสอนศีลธรรม       

ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และระดับอาชีวะศึกษา  ทั้งสวนกลางและสวน

ภูมิภาคมีความคาดหวงัวา  ครูพระที่เขาไปสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตางๆ  จะทําใหนกัเรียน

นักศกึษาไดรับการถายทอดวชิาทางศาสนากับพระภกิษุสงฆโดยตรง  และจะไดรับการอบรมบมนิสัย

ในเรื่องของกิริยามารยาทความเคารพออนนอม  และคุณความดีอยางอืน่ ๆ อีกจากพระสงฆ       

(พรชุลี  อาชวบํารุง, 2548. หนา 11) 

             ปญหาของพระสงฆที่สอนศีลธรรมในโรงเรียน คือ คุณภาพของพระสงฆเอง เพราะถา

พระสงฆผูสอนถาไมมีความรู ความคิดทีดี่พอ ยอมไมรูวาจะสอนอะไรใหกับผูเรียน  (พรชุลี  อาชว

บํารุง, 2548. หนา 16)  บทบาทหนาที่ของการวิเคราะหเนื้อหาการสอนใหผูเรียนแตละคนใหไดรู

งาย       รูไดเหมาะสมกบัเวลาและโอกาส  การหารูปแบบวิธีการสอนหรือหาเทคนิคกระบวนการ

มาชวย   ในการเรียนการสอน  ทาํใหการเรยีนการสอนมปีระสิทธิภาพ หรือทําใหเกิดความ

เหมาะสมกับ       ผูเรียนและหรือปจจัยแวดลอมที่มี  ดังการแสดงบทบาทของพระพุทธเจาที่ทรง

คัดเลือกความรู           ที่จําเปนที่เปนประโยชนแทจริงจากความรูที่มีอยูมากมายเพื่อนํามาสอน  

เปนวธิีการสอนเฉพาะทางพระพุทธศาสนาที่เรียกวา พทุธวธิีในการสอน    

             ดังนัน้  พระภิกษทุีส่อนศีลธรรมในโรงเรียนจาํเปนตองมีความรูเร่ืองพทุธวธิีในการสอน  

แตจากรายการของกรมการศาสนา  พบวา  ปญหาและอุปสรรคของพระสงฆในการสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน  พระสงฆประสบปญหาในการจัดกําลังคน  การวางแผน  โปรแกรมการสอน  อุปสรรค

จากความหลากหลายของผูเรียน  และพฤติกรรมที่ตองแกไข  ประสบปญหาในการทาํคําสอน       

ใหงายและเหมาะสม (พรชุลี  อาชวบาํรุง, 2541. หนา 32) หนวยงานที่เกี่ยวของจงึจําเปน                   

ที่จะตองพัฒนาคุณภาพของพระสงฆเหลานี้ใหเกิดความรู  ความพรอมในการที่จะเขาไปสอน       

ศีลธรรมในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตาง ๆ  ซึง่รูปแบบหรอืกระบวนการพัฒนาบุคลากรในยุคปจจุบัน

ไดถูกปรับเปลี่ยนจากเดิมเปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวย  เชน  การเรียน  

การสอนทางไกล  การเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  การอบรมบนเครือขายอนิเทอรเน็ต 



 4 

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณลกัษณะเฉพาะคือการนาํเสนอขอมูลแบบ 24×7 

คือตลอดเวลาตลอดวัน  และมีปฏิสัมพนัธหลายรูปแบบทั้งในเวลาเดียวกัน (Synchronous) และ

ตางเวลา (Asynchronous) (มนตชัย เทยีนทอง, 2544. หนา 47)  ซึ่งเอื้อตอการเรียนรูการพฒันา

ตนเองตลอดชวีิต 

             ปจจบัุน การพฒันาพระภกิษุใหเปนผูมีความรู จึงควรใชวิธทีีห่ลากหลาย เอือ้ตอการเรยีนรู

รายบุคคล  และตอบสนองตอความตองการของพระภกิษุเอง  หรือความจาํเปนขององคกร        

โดยเฉพาะอยางยิง่  สอดคลองตอการเปลีย่นแปลงของสังคม  ดวยเหตุดังกลาว  ผูวจิัยจึงวิเคราะห

บริบทของพระภิกษุและโรงเรยีน  พบวา  มคีวามจาํเปนตองพัฒนาและเตรียมพรอมบุคลากร       

ดานพระสงฆใหเกิดความรู  ความเขาใจ  เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเร่ืองพุทธวิธีในการสอน                   

เพื่อทาํหนาทีต่ามที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธภิาพ  การพัฒนาบทเรียนเพือ่การฝกอบรม

เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารเพื่อการศึกษามาใชพฒันา  และเพิ่ม        

ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา  ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ 

พุทธศกัราช 2542  และเปนขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการอบรมใหเหมาะสมสืบตอไป 

จึงเหน็ความสาํคัญวา  ควรจะศึกษาคนควาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเกิดการพฒันายิ่ง ๆ ข้ึน

ตอไป 
 
จุดมุงหมายของการวิจยั 
             1  เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน 

สําหรับพระภกิษุที่เปนครู  ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80     

             2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลงัการใชบทเรียนบนเครือขาย    

อินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน 

             3  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระภิกษุที่เปนครู  ทีม่ีตอบทเรยีนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

เพื่อการฝกอบรม เร่ืองพทุธวธิีในการสอน     
 
ความสาํคัญของการวิจยั 

การพัฒนาบทเรียนเพื่อการฝกอบรมครั้งนี้  ทําใหไดบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต     

ที่ใหความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับรูปแบบวิธีการสอนที่พระพุทธเจาไดใชเผยแผพระพทุธศาสนา  

ในสมัยพุทธกาล  ซึ่งมหีลากหลายตามลักษณะเนื้อหา  และพื้นฐานของผูเรียน  ซึง่จะชวยให       

พระภิกษุที่เปนครูสามารถนําไปประยุกตใชกับการสอนศีลธรรม จริยธรรม ใหแกเยาวชนในโรงเรียน  

สถานศกึษาทีต่นเองมีสวนรบัผิดชอบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนดวยเทคนิค  วิธีการ พทุธวิธี        
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ในการสอนเปนสิ่งที่มีความสําคัญที่พระภกิษุผูเปนศาสนทายาทจาํเปนตองศึกษาเรยีนรู ตลอดจน

นอมนาํไปสูการปฏิบัติเพื่อมุงใหเกิดประโยชนอยางสงูสุดเกี่ยวกบังานดานการเผยแผ

พระพทุธศาสนา  โดยเฉพาะการใหการศึกษาที่เปนรากฐานของวัฒนธรรมไทยตามแนวทางวิถพีุทธ               

             การขาดแคลนพระภิกษุทีท่ําหนาที่ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนหรือมีอยูแลว  แตยงัขาด

ประสบการณ  ขาดเทคนิค  ขาดวิธีการสอนที่มปีระสิทธภิาพ  การทําหนาทีง่านการสอนศีลธรรม 

จึงยงัไมประสบความสาํเร็จเทาที่ควร  การอบรมถือวาเปนการพัฒนา  การเตรียมพรอมเกี่ยวกับ

บุคลากรที่เปนพระภิกษุใหเกดิความรู  ความเขาใจ  เกิดทศันคติที่ดี  พรอมที่จะเขาไปทําหนาที่

ตามที่ไดรับมอบหมายได  นอกจากนี ้ การอบรมจากบทเรียนบนเครอืขายอินเทอรเน็ตยังถือวา 

เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีส่ือสารเพื่อการศึกษามาใชพัฒนา  และเพิ่ม        

ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรทางการศึกษา  ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ 

พุทธศกัราช 2542  อีกประการหนึง่ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
             ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
             ประชากร คือ พระภิกษุที่เปนครู ในเขตคณะสงฆภาค 4 ไดแก จังหวัดนครสวรรค 

กําแพงเพชร  พิจิตร  และเพชรบูรณ 

                 กลุมตัวอยาง  คือ พระภิกษทุี่เปนครู ในเขตคณะสงฆภาค 4  ไดแก  จังหวัดนครสวรรค  

กําแพงเพชร  พิจิตร  และเพชรบูรณ  ที่สมคัรใจเขารับการอบรม  จํานวน 43 รูป (ภาคผนวก ข) 
             ขอบเขตดานเนือ้หา 
             การวิจัยครั้งนี ้ เพื่อจัดการฝกอบรม  โดยใชเนื้อหาเรื่องพทุธวธิีในการสอน  แบงเนื้อหา

ออกเปน 4 หนวยสาระการเรียนรู   ดังนี้  (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2544) (ภาคผนวก ค) 

             หนวยสาระที่ 1  คุณสมบัติผูสอน   

             หนวยสาระที่ 2  หลักทั่วไปในการสอน 

                หนวยสาระที่ 3  วิธีสอนแบบตางๆ 

                หนวยสาระที่ 4  กลวิธีและอุบายประกอบการสอน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
             บทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  หมายถึง  บทเรียนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต  

เร่ืองพุทธวธิีในการสอน  ทีส่รางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  โดยจัดแบงเนื้อหาเปน 4 หนวย     

มีวัตถุประสงคยอยตามหนวย การนาํเสนอเนื้อหาในลกัษณะของมัลติมีเดีย ซึง่ประกอบดวยภาพ 

ทั้งภาพนิง่และภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร เสียงบรรยาย ที่มีลักษณะของบทเรียนเนนการศึกษา   

รายบุคคล  และเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมและตัดสินใจผานสื่อมัลติมีเดียทีน่าํเสนอขอความ  

ภาพ และเสยีง  

             การพัฒนาบทเรยีนบนเครือขายอนิเทอรเน็ต หมายถึง การสรางและหาประสทิธิภาพ

ของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ืองพทุธวธิีในการสอน  และนําบทเรียนที่สรางขึ้นไป

ทดลองใชกับพระภิกษทุี่เปนครูสอนในโรงเรียน  เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ  

การหาประสทิธิภาพ  หมายถึง  ประสิทธภิาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต 

โดยพิจารณาจากคะแนนที่ไดจากการตอบคําถามระหวางเรียน และคะแนนที่ไดจากการตอบ

คําถามหลังการเรียน  ซึ่งกําหนดเกณฑประสิทธิภาพเปน 80/80  

80  ตัวแรก  หมายถงึ  คะแนนที่ไดจากการตอบคําถามระหวางเรียนไดถูกตอง        

เฉลี่ยรอยละ 80 

80  ตัวหลงั  หมายถงึ  คะแนนที่ไดจากการตอบคําถามหลังเรียนไดถูกตอง             

เฉลี่ยรอยละ 80 

การฝกอบรม  หมายถงึ  การเรียนรูเร่ืองพทุธวธิีในการสอนผานบทเรยีนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  ที่มีการนาํเสนอขอมูลประกอบดวย  เนื้อหา  รูปภาพ  เสยีง  และภาพเคลื่อนไหว     

ผูที่เขาอบรมสามารถใชเว็บเพจ (Web Page) ในการอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น การสืบคน

ขอมูล ถามคําถาม ตอบปญหา และทาํกิจกรรมผานเครอืขายอินเทอรเน็ต  ซึ่งเปนปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเขารับการอบรมกบับทเรียน  ผูเขารับการอบรมกับวทิยากร หรือผูเขารับการอบรม             

กับผูเขารับการอบรมดวยกนั 

พุทธวิธีในการสอน  หมายถึง  รูปแบบ  เทคนิค  และวธิีการสอนของพระพทุธเจา       

ที่ใชในการเทศนา กลาวสั่งสอน  เพื่อการเผยแผพระพทุธศาสนาตั้งแตสมัยพทุธกาล  ซึ่งกาํหนด            

ใหมีในบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ตามรูปแบบของพระพรหมคุณาภรณ 
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             ครู  หมายถงึ  พระภิกษุที่เขาไปเปนครูสอนเกี่ยวกบั สาระที่เปนองคความรูของ       

กลุมสาระการเรียนรู  กลุมสังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  ตามการจัดสาระการเรียนรู         

ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามโรงเรียน  สถานศกึษา  ในเขตคณะสงฆภาค 4  ไดแก  

จังหวัดนครสวรรค กําแพงเพชร  พิจิตร และเพชรบูรณ 

             ผลสัมฤทธิ์  หมายถงึ  ความรูเร่ืองพุทธวธิีในการสอนของผูรับการอบรมที่วดัไดจาก

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน  ในเนื้อเร่ืองที่เกีย่วกับพุทธวิธีในการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

             ความคิดเห็น  หมายถงึ  ความคิดเห็นของพระภิกษุเกีย่วกับการออกแบบ            

ความเหมาะสม  ตลอดจนขอเสนอแนะอืน่ๆ  ที่มีตอบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการฝกอบรม 

เร่ืองพุทธวธิีในการสอน  

 


