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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
         การทํากิจกรรมตางๆ ของมนุษยในแตละวันตองพึ่งพาสารอาหารตางๆ ที่เปนประโยชน 
ตอรางกาย เชน โปรตีน ไขมัน วิตามิน  เกลือแร และคารโบไฮเดรท เพื่อจะสามารถดําเนินชวีิตได
เปนปกติ  ขาวก็เปนแหลงอาหารที่ใหสารอาหารที่สําคัญตอรางกาย หรืออาจกลาวไดวาประชากร
ทั่วโลกบริโภคขาวเปนอาหารหลัก (อรรควุฒิ  ทัศนสองชั้น, 2527: 1)  และเกือบทุกประเทศ    
ทั้งในทวีปอเมริกากลาง  อเมริกาใต เอเชีย แอฟริกา มีการปลูกขาว โดยพื้นที่ปลูกขาว 10 ไร 
สามารถเลี้ยงคนได 9.12 คนตอป ( ชาญ  มงคล, 2536 : 6-7 )  

ประเทศไทย เปนประเทศที่สงออกขาวระดบัแนวหนาของโลก ประชากรสวนใหญของ
ประเทศประกอบอาชีพทํานา แตไดผลผลิตนอยกวาประเทศอื่นๆ  โดยมีผลผลิตเฉลี่ยของขาวตอไร
ต่ํามาก คือ 37.6  ถังตอไร ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ อาทิเชน ความอุดมสมบูรณของดิน รวมทั้ง
การใสปุยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน ปริมาณน้ําฝน  ชวงเวลาในการรับแสงแดด  อุณหภูมิ  
ความชื้นในอากาศ  กระแสลม  การเตรียมดิน  น้ํา  การเตรียมกลา  ปุยและการใสปุยในนาขาว เปน
ตน ( อรรควุฒ ิ ทัศนสองชั้น, 2527: 18-26)  ส่ิงเหลานี้จะมผีลตอผลผลิตของขาว                       
นักวิทยาศาสตรดานขาวไดศกึษาและสรุปลักษณะที่สําคัญของขาวที่ใหผลผลิตที่สูง  ตองมีใบสีเขียว
เขม  มีลําตนขาวแข็งตั้งตรง มีการตอบสนองตอปุยสูง  มีการแตกกอเปนจํานวนมาก  ออกรวง
สม่ําเสมอ มีความตานทานตอโรคและแมลง  รวมทั้งการใชปุย เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน    
( ชาญ  มงคล,  2536 : 40 - 43 ; มุกดา  สุขสวสัดิ์, 2544: 247 ;ประพาส วีระแพทย, 2531 : 27-29 ; 
อรรควุฒิ  ทัศนสองชั้น, 2527 : 53-60 )  
 ผลผลิตเฉลี่ยขาวของอําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผลผลิตขาวเฉลี่ย 55-75  ถังตอไร 
(ภาคผนวก ง  เอกสารรับรองทดสอบตาง ๆ และรายงานขอมูลผลผลิตขาว ) และจากการเก็บขอมูล   
เบื้องตนจากเกษตรกร พื้นทีต่ําบลหัวไทร  อําเภอบางคลา  จังหวดัฉะเชงิเทรา พบวาผลผลิตของขาว
ไดเร่ิมลดลง  ทั้งที่ใสปุยที่มธีาตุอาหารหลักอัตราที่สูง ประกอบลักษณะของขาว มีการแตกกอนอย  
มีจํานวนรวงตอกอนอย  รวงขาวมีเมล็ดลีบมาก  จํานวนถงัตอไรนอย  และดินเริ่มแข็ง การไถพรวน  
ไมสามารถไถลงไปในระดับที่ลึก  เมื่อไถคราดเรียบรอยแลวมีการตกตะกอนเร็ว  จากขอมูลดังกลาว  
ขางตนและผูวจิัยจึงไดศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัขาว สภาพดนิพื้นที่อําเภอบางคลา  สามารถแยก
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ประเด็นไดออกเปน 2  ประเด็น  ดังนี้ประเด็นแรก ขาวจะเจริญเติบโต  มีการแตกกอมาก                 
มีรวงตอกอมาก จําเปนตองไดรับทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตอุาหารรอง  ธาตุอาหารจุลธาตุ และ        
ธาตุเสริมประโยชน (ประพาส  วีระแพทย , 2531:  35- 42 ; อรรควุฒิ  ทัศนสองชั้น , 2527: 18-26 ;              
อภิชาติ  เถาวโทและเสริมศักดิ์  อาวะกุล , 2527: 86 )  โดยเฉพาะธาตุอาหารรอง  ธาตุอาหารจุลธาตุ  
ธาตุเสริมประโยชน ถึงแมวาขาวตองการในปริมาณนอย  แตถาขาดธาตุอาหารจะสงผลตอการ      
เจริญเติบโตของตนขาว (ชาญ  มงคล , 2536 ; 47 ) ประเด็นที่สอง ดินที่มีสภาพเปนกรดจะมีผล     
ตอการเจริญเตบิโตของพืช  เพราะดินที่มีความเปนกรดมากๆ คุณสมบัติทางเคมี ชีวภาพของดิน     
จะเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะทําใหธาตุอาหารในดินที่พืชสามารถใชประโยชนถูกชะลางออกจากดนิ    
ไดงาย  หรืออาจจะถูกตรึงใหอยูในดิน 
 เกษตรกรสวนมาก แกไขสภาพดินเปนกรด หรือ ดินเปรี้ยว โดยการใสปนูมารล  เพื่อปรับ
สภาพดินและใสปุยธาตุอาหารหลัก คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โดยไมคํานึงถึง
ธาตุอาหารรอง และธาตุอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนตอพืช  เมือ่เพาะปลูกพืชไปนานๆ ในสภาพดนิเปน
กรดหรือดินทีถู่กชะลาง  ทําใหขาดธาตุอาหารอื่นๆ โดยงาย  สําหรับธาตุอาหารอื่นๆ คือ                  
ธาตุอาหารรอง   ธาตุอาหารจุลธาตุ  และธาตุเสริมประโยชน 
 ประเทศไทยมกีารขยายตวัภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงกระบวนการผลิตตางๆ            
มีผลทําใหวัสดุเหลือใชเพิ่มขึ้นเชนกนั และวัสดุเหลือใชหลายชนิดมีคณุสมบัติสามารถนํามาใช
ประโยชนทางการเกษตร  เนือ่งจากมีปริมาณธาตุอาหารทีเ่ปนประโยชนตอพืช เชน ขยะที่เหลือจาก
การหลอมอะลูมิเนียมซ่ึงมีธาตุรอง  ธาตุอาหารจุลธาตุ  ธาตุเสริมประโยชน   
 ดังนั้นผูวจิัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความเปนไปไดในการนําขยะจากงานหลอมอะลูมเินียม     
ซ่ึงมีธาตุอาหารรอง   ธาตุอาหารจุลธาตุ  และธาตุเสริมประโยชน  มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อการ
เกษตรกรรม โดยใชขาวเปนพืชทดสอบ 
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม ในการเพิ่มผลผลิตขาว               
พื้นที่ตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

  เปนแนวทางในการนําขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมมาใชเปนปุยธาตุอาหารของขาว 
สําหรับการปลูกขาว  
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1.4.  ขอบเขตของการวิจัย 
  
  1.4.1 ขอบเขตดานเวลา ทําการทดลอง เมษายน 2548 – มิถุนายน 2549 
 1.4.2 ขอบเขตดานพื้นที่ผูวิจยัเลือกพื้นทีน่าของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลหัวไทร อําเภอบาง
คลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนพื้นที่ดนิทีม่ีความเปนกรด  
 1.4.3 ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ เปนการศกึษาประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอม
อะลูมิเนียม ทีม่ีผลตอการเพิ่มผลผลิตขาว ในพื้นที่ตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 1.4.4 ขอบเขตดานประชากร   

เมล็ดพันธุขาวไมไวตอแสง ( ขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 ) จากศูนยวจิัยขาวปราจีนบุรี 
 1.4.5 ขอบเขตดานอุปกรณการศึกษา 
   1)  พื้นที่นาของเกษตรกร โดยเกษตรกรเปนผูดําเนินการปลูกขาว  การใสปุย             
การดูแลรักษา และการเก็บเกีย่วผลผลิตขาวทั้งหมด 

 2)  ขยะจากงานหลอมอะลูมเินียม  
  3) ปุยเคมี ไดแก  ปุยสูตร 16-20-0  และ ปุยสูตร 46-0-0 

4) อุปกรณเพือ่ใชสําหรับการวัดการเจริญเติบโตของขาวไดแก ไมวดัความสูง 
  5) สารเคมีกําจดัแมลงและโรคของขาวตามความจําเปน 
  6) อุปกรณเพือ่ใชในการเกบ็เกี่ยว  เคียว มีด ภาชนะสําหรับเก็บตวัอยาง 
  7)  อุปกรณเพือ่ใชสําหรับการตวงและชั่ง ไดแก เครื่องชั่ง 
  8)  เครื่องวัดความชื้นเมล็ดขาวยีห่อ Dickey-john 

    
1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

การวิจยันี้ ผูวจิยัไดศกึษาแนวของ การวิจยัและพัฒนา ( Research and Development ) หรือ 
ที่เรียกวา R&D เปนกระบวนการของการแกปญหา  โดยดําเนนิการวจิัยและพัฒนาควบคูกัน เปนไป
ตามลําดับขั้นตอน ซ่ึงจะเริ่มจากปญหาหรือความตองการที่ตองมีการวจิัยแบบ  R&D  ตอจากนั้น
เปนขั้นการวิจยั (research) ประกอบดวย RA (Research Activity ) , RO (Research Outcome ) 
ตอจากนั้นเปนขั้นการพัฒนา (Development) ประกอบดวย DA ( Development  Activity ) , DO 
(Development Outcome ) ดําเนินการสลับกนัจนขั้นการจดัการสาธิตการแกปญหา ตามแผนภาพที่ 1  
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  ปญหา หรือความตองการที่ตองการ มี R&D 
การใชขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม เพื่อเพิ่มผลผลิต
ขาว 

   

R1A กิจกรรมวิจัยสํารวจและวิเคราะหสภาพปญหา 
ศึกษาแนวทางการนําไปใชประโยชนในการเพิ่ม   
ผลผลิตขาว 

 R1O ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสภาพปญหา 
สรุปแนวทางการใชประโยชนในการเพิ่มผลผลิตขาว 

   

D1A กิจกรรมพัฒนาความชัดเจนของปญหาเปา 
ขอมูลผลการตรวจสอบคุณสมบัติของขยะจากงาน
หลอมอะลูมิเนียมเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตขาว 

 D1O ปญหาเปาที่ชัดเจน 
คุณสมบัติขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมมีธาตุอาหาร
รองและธาตุเสริมประโยชนของตนขาว 

   

R2A กิจกรรมวิจัยคนควาและลองผิดลองถูก 
นําขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมใสกับไมใสใน
แปลงขาวของเกษตรกร 

 R2O ขอความรูวิธีแกปญหาหลากหลายวิธี 
สรุปขอมูลจากการวิจัยคนควาและลองผิดลองถูก 

   

D2A กิจกรรมพัฒนาสังเคราะหขอความรูใหได 
ยุทธศาสตร   ขอมูลผลการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมและขอมูลวิธีการปลูก
ขาวและปุยสําหรับขาว 

 D2O แผนการหรือยุทธศาสตรท่ีสรางขึ้นเปนสมติฐาน 
ต้ังสมมติฐานและวิธีการวิจัยทางการเกษตรเพื่อพิสูจน
สมมติฐาน 

   

R3A กิจกรรมวิจัยทดลองเพื่อการตรวจสอบ        
สมมติฐาน     ดําเนินการทดลองปลูกขาว   

 R3O ขอสรุปวายุทธศาสตรใชการไดหรือตองปรับปรุง 
สรุปผลการทดลองจากการปลูกขาว (ผลผลิตของขาว) 

   

D3A กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร 
ดําเนินการนําผลการทดลองจากการปลูกขาวกับ
ปญหาที่ตองการมี R&D 

 D3O  ยุทธศาสตรหรือ แผนการแกปญหาที่ใชการได
จริง   สรุปวิธีการที่เหมาะสมของการทดลอง นําไป
ตรวจสอบยุทธศาสตรในพื้นที่อื่นๆ 

   

D4A กิจกรรมพัฒนา คือ การจัดสาธิตการแก     
ปญหาเปา   ดําเนินการตรวจสอบยุทธศาสตรโดย
การทดลองปลูกขาวในพื้นที่อื่น ๆ 

 D4O1 ปญหาเปาที่จุดสาธิตไดรับการแกไขหมดไป 
ตรวจสอบและสรุปผลที่ไดจากการตรวจสอบ          
ยุทธศาสตรในพื้นที่ ตําบลหัวไทร อําเภอบางคลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

   

  D4O2 ความรูวิธีแกปญหาเปาเผยแพรไปยังผูชม        
การสาธิต   
 แปลงสาธิตโดยเกษตรกรดําเนินการเอง 

 
ภาพ 1 ลําดับขัน้ตอนกระบวนการวจิัยและพัฒนา ( research and development ) 
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1.6 สมมติฐานการวิจัย 
 
 ผลผลิตขาวที่ไดรับจะแตกตางกัน เมื่อใสขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมในปริมาณที่ตางกัน 
  

1.7 ขอตกลงเบื้องตน 
 
 การวิจยัคร้ังนีใ้ชพื้นที่ปลูกขาวของเกษตรกร  ตําบลหัวไทร  อําเภอบางคลา  จังหวัด
ฉะเชิงเทราโดยเกษตรกรเปนผูดําเนินการปลูกขาวตั้งแต หวานจนถึงเกบ็เกี่ยวผลผลิต และใชเมล็ด
พันธุขาวสุพรรณบุรี 1 (เมล็ดพันธุขาวไมไวแสง ) จากศนูยวจิัยขาวปราจีนบุรี 

 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 
  

          ขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม  หมายถึง ยาฟลักซทําความสะอาดขี้โลหะออกจากน้ํา
อะลูมิเนียมกอนเทลงแบบหลอและผานกระบวนการแยกเนื้ออะลูมิเนยีมออกแลว 
            

เมล็ดพันธุขาวไมไวแสง ( สุพรรณบุรี 1 ) หมายถึง ขาวที่มีอายุการเกบ็เกี่ยวแนนอน
ประมาณ 120 วัน มีความตานทานตอโรคใบสีสมและเพลี้ยไฟ สามารถปลูกไดหลายฤดูกาล เปน
ขาวที่เกษตรกรปลูกมากในอําเภอบางคลา จังหวดัฉะเชิงเทรา 

 
ธาตุอาหารรอง (secondary elements) เปนธาตุอาหารที่พืชตองการแตโดยทั่วไปจะไม    

ขาดแคลนเหมอืนธาตุอาหารหลัก และพืชมีความตองการนอยกวาธาตุอาหารหลัก  ธาตุอาหารรอง
ประกอบดวย  กํามะถัน  แมกนีเซียม และแคลเซียม ซ่ึงแตละธาตุมีหนาที่แตกตางกนั (มุกดา        
สุขสวัสดิ์, 2544 : 189 ; ยงยุทธ  โอสถสภา, 2546 : 247 ) 

 
ธาตุอาหารจุลธาตุ  เปนธาตุอาหารเสริม แมวาพืชตองการปริมาณนอยแตขาดไมได           

ซ่ึงธาตุอาหารจุลธาตุมีความสําคัญตอการดํารงชีพของพชื ถาขาดจะทําใหการเจริญเตบิโตผิดปกติ 
ประกอบดวย เหล็ก  แมงกานิส  ทองแดง  สังกะสี โมลิบดีนัม คลอรีน  และโบรอน (ยงยุทธ     
โอสถสภา, 2546 : 286) 
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ธาตุเสริมประโยชน (beneficial mineral elements ) หมายถึงธาตุที่ชวยกระตุนการเจริญ- 
เติบโตของพืช ซ่ึงไมใชธาตุอาหารที่จําเปนตอพืชทุกชนดิ แตเปนธาตอุาหารที่มีความจําเปนตอพืช
บางชนิดไดแก ธาตุซิลิคอน  โซเดียม  โคบอลต  ซิลิเนียม  อะลูมิเนียม โดยเฉพาะธาตซิุลิคอนมี
ความจําเปนตอตนขาวอยางมาก ( ยงยุทธ  โอสถสภา, 2546 : 360 ) 
   
  การวิจยัและพฒันา (Research and Development หรือ R&D) เปนวิธีการทํางานแบบหนึ่ง
เพื่อใหทํางานบรรลุเปาหมาย โดยผูทํางานตองคนควาวจิยัวิจยัเพื่อหา “วิธี” สําหรับใชงาน และเมื่อ
พบวิธีที่คาดวานาจะใช ก็ทําการทดลองใชวิธีนั้นจนแนใจวาใชได ( เฉลียว บุรีภกัด,ี 2545 : 297) 
  
 ยุทธศาสตรการพัฒนา หมายถึงแผนการอันชาญฉลาดสําหรับการกระทาํอันหนึ่งอันใดให
บรรลุเปาหมาย โดยมหีลักวชิาการที่เปนวทิยาศาสตร  มีการใชขอมูลจากทองถ่ินจริง มาชวยกําหนด
แผน( เฉลียว บุรีภักด,ี 2545 : 291) 
  
 ประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอมอะลมูิเนียม หมายถึง ปริมาณขยะจากงานหลอม
อะลูมิเนียมทีส่ามารถทําใหผลผลิตของขาวเพิ่มขึ้น 

 
ระยะวัฒนภาค ( vegetative stage ) หมายถงึ เปนชวงที่พชืกําลังเจริญเตบิโตทางลําตนและ

กิ่งกานใบ  ( ยงยุทธ  โอสถสภา, 2546 : 167 ) 
 
 ระยะเจริญพันธุ (reproductive stage )  หมายถึง  เปนสภาพที่มีการเคลื่อนยายของ          
ธาตุอาหาร ออกจากอวัยวะเดมิ  โดยเฉพาะในชวงทีพ่ืชสรางผล เมล็ด และ หัว ( อวยัวะของพืชที่ใช
ในการเก็บอาหาร) มีการเคลื่อนยายคารโบไฮเครตจากสวนเหนือดิน ไปยังรากนอยลง มีการดูด   
ธาตุอาหารลดลง ในกิ่งกาน  ลําตน และใบ  การเจริญเติบโตลดลง( ยงยทุธ  โอสถสภา, 2546 : 168 )  
 
 ระยะเริ่มงอก ( germination )  หมายถึง การแชเมล็ดขาว 24 ชั่วโมง แลวหุมขาวอีก 72      
ช่ัวโมง ขาวจะเริ่มงอก โดยจะเหน็รากออกมากอน แลวเยือ่หุมยอดออนก็จะเจริญขึ้น  อีกประมาณ   
3 วันหลังจากเยื่อหุมยอดออนเจริญออกมา  ใบแรกจะเจรญิออกมาจากเยื่อหุมยอดออน สวนที่เปน
รากแรกจะกําเนิดไวในคัพภะจะเจริญออกมาจากคัพภะกอน  แลวเยื่อหุมยอดออนจะเจริญออกมา
จากสวนปลายของโซคอตอีกทอดหนึ่งและทิศทางของเยื่อหุมยอดออนจะอยูตรงขามกับเมล็ดเสมอ 
หลังจากนัน้ใบแรกจะเจริญขึ้น ( ชาญ   มงคล, 2536 : 26 )  
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 ระยะกลา (seedling  stage )  หมายถึงระยะตั้งแตใบแรกเจริญขึ้นมาจนถึงระยะกอนทีห่นอ-
แรกจะเกดิขึ้น เมื่อขาวมีอายปุระมาณ 10 วนั ควรจะม ี3 ใบ อาหารแปงในเมล็ดจะถกูนาํไปใชใน
การเจริญเติบโตจนหมด ในชวงนี้ตามปกติใบจะเกิดขึน้ 3-4 ใบตอวนั  ในระยะนี้ระบบรากฝอย    
จะเริ่มพัฒนาขึ้น และรากแรกจะหมดอายุและคอย ๆ สลายไป  ระยะนี้ใชเวลาประมาณ 18 วัน      
นับแตขาวเร่ิมแรก  ( ชาญ   มงคล, 2536 : 26 ) 
 
 ระยะแตกกอ ( tillering stage )  หมายถงึ ระยะแตกกอนับตั้งแตหนอปฐมภูมิ                        
( primary tiller ) กําเนิดขึ้นจากตาของขอที่ต่ําสุด  หนอปฐมภูมิหนอตอๆ ไป จะถือกําเนิดจากตาที่
อยูเหนือๆ ขึ้นมาของขาวตนเดิม ( main culm ) หนอทุตยิภูมิ (secondary  tillering ) จะเกิดขึน้จากตา
ของหนอปฐมภูมิ หนอตติยภูมิ ( tertiary tillers ) จะเริ่มเจริญขึ้นในชวงทายของระยะการ
เจริญเติบโตนี้  ความสูงจะยังคงเพิ่มขึ้น เมื่อหนอตติยภูมิถือกําเนิดขึ้นแลว  การเกดิขึ้นของหนอปฐม
ภมูิ และหนอทุติยภูมจิะหยดุลง  ( ชาญ   มงคล, 2536 : 27 ) 
 
 ระยะยางปลอง (stem  elongation  stage) หมายถึง ตนขาวจะยางปลองหลังจากที่แตกกอ  
สูงสุด โดยการยางปลองจะเกิดขึ้นกอนที่ขาวจะสรางชอดอก (panicle initiation)  โดยอาจยืดปลอง
ขึ้นมา 2 - 4  เซนติเมตร สําหรับขาวเบา  สวนขาวหนัก ปลองลางๆ อาจจะยืดจนเหน็ไดชัดถึง เกือบ 
1 เมตร แลวจึงสรางจุดกําเนดิชอดอก  ( ชาญ   มงคล, 2536 : 27 ) 
 
 ระยะสรางชอดอก (panicle  initiation )  หมายถึง ระยะนีเ้ร่ิมตั้งแตขาวสรางจดุกําเนดิชอ
ดอกขึ้นที่ปลองสุดทาย  ซ่ึงยงัคงคางอยูภายในกาบใบหลังจากขาวเริ่มสรางชอดอกแลว  11 วัน   
จากนั้นประมาณ 28 วัน หลังจากขาวสรางจดุกําเนดิชอ ชอดอกจะถกูสงขึ้นสูยอด ในขณะที่ดอกขาว
ยังอยูในกาบของใบธง  ขนาดของชอดอกจะขยายใหญขึ้น  ทําใหกาบใบธงพองโต  เรียกวา ขาวตั้ง-
ทอง  ( booting )  เมื่อขาวตั้งทอง ใบแกและหนอเล็กๆ จะเริ่มตายไปบาง ( ชาญ   มงคล, 2536 : 27 ) 
 
  


