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บทคัดยอ 
 

 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผักชีฝรั่งโดยใชวิธีการจัดการแมลงศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสาน (Integrated 

Pest Management (IPM)) ใหปลอดภัยจากสารพิษตกคาง และแมลงศัตรูพืชในจังหวัดนครปฐม ทําการทดลอง

ในแปลงผักชีฝรั่งของเกษตรกร อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 2 ราย โดยตรวจนับตัวออนของแมลง

หวี่ขาวยาสูบและเพลี้ยแปง เมื่อผักชีฝรั่งมีอายุประมาณ 4, 8, 10, 12, 14 และ 16 สัปดาหหลังหวานเมล็ด บันทึก

จํานวนตัวออนของแมลงหวี่ขาว และเพลี้ยแปงที่พบ ดําเนินการปองกันและกําจัดเมื่อพบการระบาดของแมลง

ศัตรูพืชทั้งสองชนิด เปรียบเทียบผลการปองกันกําจัดโดยวิเคราะหจํานวนตัวออนของแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยแปง

ในแตละครั้งที่ตรวจนับ จากผลการทดลอง พบวา ในแปลงปลูกผักชีฝรั่งสวนใหญจะพบแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยแปง 

เขาทําลายตั้งแตผักชีฝรั่งมีอายุประมาณ 8 สัปดาห ทําใหใบมีลักษณะหงิกงอไมเหมาะสมตอการจําหนาย เมื่อเขา

สํารวจจะพบตัวเต็มวัยและตัวออนเกาะอยูบริเวณดานหลังใบของผักชีฝรั่ง  การจัดการแมลงศัตรูพืชโดยวิธี

ผสมผสาน (IPM) แมจะไมทําใหคาเฉลี่ยของแมลงศัตรูพืชในชวงระยะเวลาการใหผลผลิตลดลงมากนัก แตจากการ

สํารวจในสัปดาหที่ 16 พบวาสามารถชวยลดจํานวนตัวออนของแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยแปงใหนอยลงได ดังนั้นจะ

เห็นวาการใชวิธีผสมผสาน (IPM) ในการดูแลรักษาแปลงผักชีฝรั่งอยางตอเนื่องตลอดชวงการผลิตผักชีฝรั่งทําให

การเขาทําลายของแมลงศัตรูพืชลดนอยลง นอกจากนี้การใชสารชีวินทรีย เชน บิวเวอเรีย  (บูเวเรีย บัสเซียนา 

(Beauveria Bassiana) ยังสามารถลดสารพิษตกคางในผักชีฝรั่ง ทําใหไดผลผลิตที่ปลอดภัยตอผูบริโภค 
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คํานํา 
 

 ประเทศไทยมีการสงออกสินคาพืชผักแตละปมีมูลคาคอนขางโดยเฉพาะพืชผักสวนครัว ซึ่งเปนที่ตองการ

ของรานอาหารไทยที่กระจายอยูในประเทศตางๆ แตที่ผานมาประเทศไทยถูกแจงเตือนการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย

ปนเปอน และสารพิษตกคางในผลผลิตผักสดหลายชนิด รวมทั้งผักชีฝรั่งดวย การปนเปอนของเชื้อโรคในผักสดใน

ภาคการผลิตอาจเกิดขึ้นจากดินที่ปนเปอนมูลสัตว น้ําชลประทานที่ไมไดรับการบําบัด ปุยคอกที่มีเชื้อโรคปะปน 

(ชัยณรงค และชุตินธร, 2553) นอกจากนี้ความเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อจุลินทรียยังอยูที่จุดรวบรวม ซึ่งอาจอยูใน

ขั้นตอนของการคัดลางตัดแตงผลผลิต (รุงนภา และคณะ, 2546) และอาจปนเปอนมาจากวัสดุอุปกรณที่สัมผัสกับ

พืชผักอีกดวย (พนิดา, 2548) สวนการใชสารเคมีใน  การปองกันกําจัดแมลงของเกษตรกรมักจะมีปญหาเรื่อง

สารพิษตกคางในผลผลิต เนื่องจากในผักชีฝรั่งมีการระบาดของแมลงหวี่ขาวเปนจํานวนมาก พบการระบาดรุนแรง

ในพื้นที่อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทําใหเกษตรกรตองใชสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชเพื่อลด

ปริมาณแมลง ซึ่งรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะหและติดตามการปนเปอนจุลินทรียและสารพิษตกคางในระบบการ

ผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวในผักชีฝรั่ง ณ พื้นที่ผลิต (from farm) ยังมีไมมาก จึงจําเปนตองมีทดลองศึกษา ซึ่งจะ

นําไปสูการปรับปรุงระบบการผลิตใหถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 
 

อุปกรณ   

1. ตัวอยางพืชผัก ไดแก กะเพรา โหระพา และสะระแหน 

2. ถุงมือยางสําหรับเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสารพิษตกคาง และเชื้อจุลินทรียปนเปอน 

3. ชุดตรวจสอบหาปริมาณจุลินทรีย อีโคไล และซัลโมเนลลา บนพื้นผิว 

4. ถุงพลาสติกสําหรับเก็บตัวอยางพืชเพื่อสงวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

5. กลองโฟมสําหรับเก็บรักษาตัวอยางสดพืช 

วิธกีาร           

1.การสุมตัวอยางพ้ืนที่และเกษตรกร: สํารวจพื้นที่ปลูกกะเพรา โหระพา และสะระแหน  



จากแปลงเกษตรกรที่เขารวมโครงการตรวจรับรองแปลงผลิตพืชปลอดภัย GAP พืช ศึกษากระบวนการ

และขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของกะเพรา โหระพา และสะระแหน ในเขต อ.กําแพงแสน และ 

อ.เมือง จ.นครปฐม และคัดเลือกเกษตรกรจํานวน 5 ราย เพื่อทําการทดลองในแตละพืช 

2.การสุมเก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหน : สุมเก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา  

และสะระแหน ในแปลงเกษตรกร ชวงเดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อตรวจหาสารพิษ

ตกคาง เชื้ออีโคไลและเชื้อซัลโมเนลลา โดยเก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหน ในแตละแปลงจํานวน

แปลงละ 2 ตัวอยาง ไดแก 1. เก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหน ที่ตัดจากแปลงเกษตรกรกอนนํา

ผลผลิตเขาสูจุดรวบรวม 2. เก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหน หลังการลางและคัดตัดแตงแลว ณ จุด

รวบรวม 

3.การสุมเก็บตัวอยางเชื้อจุลินทรียบริเวณจุดเสี่ยง : เก็บตัวอยางเชื้อจุลินทรียบนพื้นผิวใน 

บริเวณที่เปนจุดเสี่ยง 6 จุด ไดแก 1. ตะกราใสผลผลิตจากแปลง 2. เครื่องมือตัดแตงผลผลิต 3. โตะคัด

แยก  4. มือผูปฏิบัติ 5. ผาคลุมผลผลิต และ 6. ตะกราใสผลผลิตหลังคัดตัดแตง เพื่อตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย

และนํามาวิเคราะหหาความเสี่ยงในการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย  

เวลาและสถานที่ 

 เวลา : เดือนธันวาคม 2553 – เดือนกันยายน 2554 

 สถานที่ดําเนินการ : 1.แปลงเกษตรกรผูปลูกกะเพรา โหระพา และสะระแหน จังหวัดนครปฐม 

       2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 จากการสุมเก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหนในแปลงเกษตรกรเขต อ.กําแพงแสน และ อ.

เมือง จ.นครปฐม  เพื่อตรวจหาสารพิษตกคาง เชื้ออีโคไล และเชื้อซัลโมเนลลา จากแปลงของเกษตรกรพืชละ 5 

แปลง พบวา ตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหนที่เก็บจากแปลงกอนนําเขาจุดรวบรวม และที่เก็บจากจุด

รวบรวมที่มีการคัดลางตัดแตงเรียบรอยแลว ไมพบสารพิษตกคางและเชื้อซัลโมเนลลาปนเปอนในผลผลิตพืชทั้ง 3 

ชนิด แตพบการปนเปอนของเชื้ออีโคไลในตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหนที่เก็บจากแปลงกอนนําเขาจุด

รวบรวมในปริมาณท่ีนอยกวา 10 ถึง 70  cfu/g  ยกเวนสะระแหนในแปลงที่ 1 ที่พบเชื้ออีโคไล 4,500cfu/g  และ

พบในเชื้ออีโคไลตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหนที่เก็บจากจุดรวบรวมที่มีการคัดลางตัดแตงเรียบรอยแลว

ในปริมาณนอยกวา 10 cfu/g  ซึ่งปริมาณอีโคไลที่พบอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภคตามประกาศกรม

วิชาการวาในอาหารดิบประเภทผัก และผลไมที่ลางแลวตองมีปริมาณอีโคไลนอยกวา 100 cfu/g แตควรมีการเฝา

ระวัง (กรมวิชาการเกษตร, 2551) ยกเวนสะระแหนในแปลงที่ 1 ที่พบเชื้อ อีโคไล 2,200cfu/g   (ตารางที่ 1 และ 

2) การที่ตัวอยางสะระแหนที่เก็บจากแปลงที่ 1 มีการปนเปอนเชื้ออีโคไลในปริมาณที่สูงมาก (ตารางที่ 2) ก็



เนื่องจากในวันที่เก็บตัวอยางมีฝนตกหนักทําใหมีดินปนเปอนในผลผลิต และเมื่อมีการคัดลางตัดแตงที่ไมดีพอก็จะ

ทําใหไมสามารถลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียไปไดหมด 

 จากผลการวิเคราะหจะเห็นวา การที่ตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหนของเกษตรกรสวนใหญไมพบ

สารพิษตกคางและการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลา และยังพบเชื้ออีโคไลลดลงเมื่อมีการคัดลางตัดแตงตรงบริเวณ

จุดรวบรวม เนื่องจากแปลงเกษตรกรที่ทําการสุมเก็บตัวอยางนั้นเปนแปลงที่เขารวมโครงการผลิตพืชปลอดภัย และ

ผานการรับรองมาตรฐานแปลงแลว เกษตรกรจะมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานในแปลงอยางตอเนื่องทําใหสามารถ

วางแผนการเก็บเกี่ยวในชวงเวลาที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคางได และเกษตรกรมีสถานที่คัดลางตัดแตงที่เหมาะสม

จึงทําใหสามารถลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียลงไปไดอีกระดับหนึ่งแตเนื่องจากการลางผลผลิตดวยน้ําประปา

เพียงอยางเดียวไมสามารถที่จะกําจัดเชื้อจุลินทรียออกไปไดหมด  (ตรีอุบล และบวรศักดิ์, 2553) ดังจะเห็นไดจาก

ตัวอยางสะระแหนที่เก็บจากแปลงที่ 1 ซึ่งเมื่อลางตัวอยางสะระแหนดวยน้ําประปาสามารถลดปริมาณเชื้ออีโคไลไป

ไดครึ่งหนึ่งเทานั้น (ตารางที่ 2) แตไมสามารถกําจัดเชื้ออีโคไลไปไดหมดจึงจําเปนตองมีการจัดการกับกรรมวิธีในการ

ผลิตผักใหมีความปลอดภัยมาขึ้น เชน ถาเกษตรกรนํามูลสัตวมาผานกระบวนการหมักกอนที่จะนําไปใชเปนปุย

อินทรียในแปลงปลูกก็จะชวยลดการปนเปอนของเชื้ออีโคไลในดิน และผลผลิตได (ปยมาศ และคณะ, 2554) และ

ถามีการใชสารฆาเชื้อและสารลดแรงตึงผิว เชน คลอรีนรวมกับ Tween ในการกําจัดเชื้อทําใหไดผลผลิตที่ปลอดภัย

และมีคุณภาพมากขึ้น (ตรีอุบล และบวรศักดิ์, 2553) 

จากการสุมเก็บตัวอยางเชื้อจุลินทรียบนพื้นผิวที่เสี่ยงตอการปนเปอนจุลินทรียในกะเพรา โหระพา และ

สะระแหน ในบริเวณจุดรวบรวมและคัดลางตัดแตงทั้ง 6 จุด พบวา ทุกจุดไมพบการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลา 

แตพบการปนเปอนของเชื้ออีโคไลทุกจุดเสี่ยงโดยมีคาต่ํากวา 10 cfu/g ยกเวนสะระแหนในแปลงที่ 1 ที่พบเชื้ออี

โคไลในบริเวณตะกราใสผลผลิตจากแปลง  เครื่องมือตัดแตงผลผลิต โตะคัดแยก มือผูปฏิบัติงาน ผาคลุมผลผลิต 

และตะกราใสผลผลิตหลังคัดตัดแตงในปริมาณ 170, 200, 190, 410, 550 และนอยกวา 10cfu/g ตามลําดับ 

(ตารางที่ 1 และ 2) ซึ่งจะเห็นวาความเสี่ยงตอการปนเปอนของจุลินทรียอยูที่ขั้นตอนการคัดตัดแตงของเกษตรกร

ดังนั้น ในขั้นตอนการลางถามีการปฏิบัติที่ถูกตองก็สามารถกําจัดเชื้อจุลินทรียในผลผลิตใหลดลงได และบริเวณ

จุดตัดแตงถาอุปกรณที่ใชมีความสะอาด และคนที่ปฏิบัติงานมีสุขลักษณะที่ดีก็จะชวยลดปญหาการปนเปอน

เชื้อจุลินทรียจากพื้นผิวไปสูผลผลิตลงได (วิภาวดี, 2553) ถึงแมวาถามีการตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอรมที่ยังไม

สามารถระบุไดแนนอนวาการปนเปอนมาจากสิ่งปฏิกูลหรือไม แตก็สามารถใชเปนดรรชนีบงบอกถึงการสุขาภิบาล

ที่ ไมถูกสุขลักษณะของผูปฏิบัติงานได (พนิดา, 2548)ดังนั้นวิธีการปองกันการปนเปอนเชื้อจุลินทรียจาก

สิ่งแวดลอมนั้นจึงจําเปนตองมีความรูและความเขาใจในการปฏิบัติตามสุขลักษณะ และสุขอนามัยขั้นพื้นฐานอยาง

ถูกตอง (รุงนภา และคณะ, 2546) ความเขาใจและการปฏิบัติของเกษตรกรจะเปนสวนที่มีความสําคัญตอการ

พัฒนาระบบการผลิตและมาตรฐานใหมีคุณภาพสูงขึ้นได  



ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินจุดเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย Escherichia coli , Salmonella spp. และสารพิษตกคาง ในระบบการผลิตกะเพรา และโหระพาของ

เกษตรกรใน อ.เมือง และ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
 

แปลงที่

ผลผลิตสดในแปลง ผลกาตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรียระหวางการคัดตัดแตงเบื้องตนในแปลงเกษตรกร3/ ผลผลิตสดสงขาย 

สารพิษ 
จุลินทรีย 1.ตะกราแปลง 2.มีด 3.โตะคัดแยก 4.มือผูปฏิบัต ิ 5.ผาคลุม 6.ตะกราสงขาย 

สารพิษ 
จุลินทรีย 

E1/ S2/ E S E S E S E S E S E S E S 

1 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

2 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

3 ไมพบ 30 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

4 ไมพบ 70 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

5 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

 

หมายเหตุ   1/อักษร E ยอมาจาก ผลทดสอบปริมาณ Escherichia coli มีหนวยเปน cfu/g ทดสอบดวยวิธี AOAC (2005), 991 

 2/อักษร S ยอมาจาก ผลทดสอบปริมาณ Salmonella spp. มีหนวยเปน per/25 g ทดสอบดวยวิธี AFNOR (2002), Bio 12/16-09/05 

    3/การทดสอบปริมาณจุลินทรียบนพื้นผิวดวย Swab test ผลทดสอบปริมาณ Escherichia coli (E) มีหนวยเปน cfu/Swabทดสอบดวยวิธี In house method Based  

      on AOAC (2005),991.14 

       การทดสอบปริมาณจุลินทรียบนพื้นผิวดวย Swab test ผลทดสอบปริมาณ Salmonella spp. (S) มีหนวยเปน cfu/Swabทดสอบดวยวิธี In house method  

                 Based on AFNOR (2002), Bio 12/16-09/05 
 

 

 



 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย Escherichia coli,Salmonella spp. และสารพิษตกคาง ในระบบการผลิตสะระแหนของเกษตรกรใน อ.เมือง และ  

              อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
 

แปลง

ที ่

ผลผลิตสดในแปลง ผลการตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรียระหวางการคัดตัดแตงเบื้องตนในแปลงเกษตรกร3/ ผลผลิตสดสงขาย 

สารพิษ 
จุลินทรีย 1.ตะกราแปลง 2.มีด 3.โตะคัดแยก 4.มือผูปฏิบัติ 5.ผาคลุม 6.ตะกราสงขาย 

สารพิษ 
จุลินทรีย 

E1/ S2/ E S E S E S E S E S E S E S 

1 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

2 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

3 ไมพบ 30 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

4 ไมพบ 70 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

5 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 
 

หมายเหตุ   1/อักษร E ยอมาจาก ผลทดสอบปริมาณ Escherichia coli มีหนวยเปน cfu/g ทดสอบดวยวิธี AOAC (2005), 991 

 2/อักษร S ยอมาจาก ผลทดสอบปริมาณ Salmonella spp. มีหนวยเปน per/25 g ทดสอบดวยวิธี AFNOR (2002), Bio 12/16-09/05 

    3/การทดสอบปริมาณจุลินทรียบนพื้นผิวดวย Swab test ผลทดสอบปริมาณ Escherichia coli (E) มีหนวยเปน cfu/Swabทดสอบดวยวิธี In house method Based  

      on AOAC (2005),991.14 

       การทดสอบปริมาณจุลินทรียบนพื้นผิวดวย Swab test ผลทดสอบปริมาณ Salmonella spp. (S) มีหนวยเปน cfu/Swabทดสอบดวยวิธี In house method  

                 Based on AFNOR (2002), Bio 12/16-09/05 



สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

 จากการสุมเก็บตัวอยางกะเพราโหระพาและสะระแหนในแปลงเกษตรกรในเขต อ.กําแพงแสน และ 

อ.เมือง จ.นครปฐม  เพื่อตรวจหาสารพิษตกคาง เชื้ออีโคไล และเชื้อซัลโมเนลลา พบวา มีการปนเปอนเชื้ออี

โคไลในปริมาณต่ําในตัวอยางพืชทั้ง 2 ชนิด แตไมพบสารพิษตกคางและเชื้อซัลโมเนลลาปนเปอนในตัวอยาง

กะเพราและโหระพา และจากการวิเคราะหความเสี่ยงตอการปนเปอนจุลินทรียในบริเวณจุดรวบรวม และคัด

ลางตัดแตงทั้ง 6 จุด พบวา ทุกจุดไมพบการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลา แตพบการปนเปอนของเชื้ออีโคไล

ทุกจุดเสี่ยงที่มีคาต่ํากวา 10 cfu/g  ซึ่งอาจกลาวไดวา การที่เกษตรกรมีการจัดการที่ดีทั้งในแปลงปลูกและใน

บริเวณจุดคัดตัดแตง และมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานในแปลงอยางตอเนื่องก็ทําใหสามารถวางแผนการเก็บ

เกี่ยวในชวงเวลาที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคางได รวมทั้งยังทําใหสามารถลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียลง

ไปไดอีกระดับหนึ่ง 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1. นําผลการประเมินระบบที่ไดไปใชแนะนําใหเกษตรกรมีการจัดการที่ดีในแปลงผลิตพืชสงออกตลอด

ทั้งกระบวนการผลิตตั้งแตในแปลงปลูก บริเวณจุดคัดตัดแตง มีการวางแผนการผลิตการเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง

เหมาะสม สามารถยกระดับคุณภาพของผลผลิตพืชผักเพื่อการสงออกได 

2. นําผลงานไปนําเสนอในการประชุมวิชาการของ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

3. นําผลงานไปนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําป ของกรมวิชาการเกษตร 
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