รายงานที่ ๖๓๓ – ๖๕๒/๒๕๕๘ เรื่อง เสรีภาพในการชุมนุมที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิต และร่ า งกาย สิทธิ ใ นทรั พย์สิน สิทธิ การเลือกตั้ง และเสรี ภ าพในการแสดงความคิดเห็น กรณี
เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมทางการเมือง กรกฎาคม ๒๕๕๖ – พฤษภาคม
๒๕๕๗
 ประเด็นคาร้อง
เหตุกำรณ์ควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นจำกกำรชุมนุม ทำงกำรเมืองระหว่ำงเดือนกรกฎำคม
๒๕๕๖ – พฤษภำคม ๒๕๕๗ เป็นเหตุให้ประชำชนเสียชีวิต ได้รับ บำดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหำย ควำม
สูญเสียดังกล่ำว ถือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชนที่รัฐธรรมนูญให้กำรรับรอง
และคุ้มครองไว้ อันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติยังได้รับ
เรื่องร้องเรียนขอให้มีกำรตรวจสอบกำรกระทำหรือกำรละเลยกำรกระทำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในเหตุ ก ำรณ์ ดั ง กล่ ำ ว จ ำนวน ๒๐ ค ำร้ อ ง คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ จึ ง ต้ อ งตรวจสอบ
ข้อเท็จ จริ งที่เกิดขึ้น เพื่ อกำหนดมำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิ ท ธิมนุษยชน ตลอดจนจัดท ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและข้อเสนอแนะเชิงมำตรกำรตำมอำนำจหน้ำที่ที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติ
คณะกรรมกำรสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมุ่งหวังให้ ทุกภำคส่ว นตระหนักถึงคุณค่ำ ของ
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ อันเป็นหลักกำรสำคัญของสิทธิมนุษยชน
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ตรวจสอบและพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ กำรชุมนุม
ทำงกำรเมืองของหลำยกลุ่มโดยมี กปปส. เป็นกลุ่ มใหญ่ มีกลุ่ม คปท. กลุ่ม กปท. เป็นกลุ่มที่ออกมำ
ต่อต้ำนและขับไล่รัฐบำลจำกสำเหตุกำรเสนอกฎหมำยนิรโทษกรรม กำรปฏิเสธผลกำรตัดสินของศำล
รัฐธรรมนูญ และกำรฉ้อโกงในโครงกำรขนำดใหญ่ของรัฐบำล นอกจำกนี้ ยังปรำกฏกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมำ
ปกป้องรัฐบำล เห็นด้วยกับรัฐบำลที่มำจำกกำรเลือกตั้ง เพื่อปกป้องประชำธิปไตย คณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติได้ติดตำมกำรชุมนุมทำงกำรเมืองที่มีผู้เข้ำร่วมจำนวนมำก ทำให้มีโอกำสจะมีกำรละเมิด
สิ ท ธิม นุ ษยชนในหลำยมิ ติ อำทิ กำรละเมิด สิ ทธิ สื่ อ กำรละเมิ ดสิ ท ธิก ำรเลื อ กตั้ง กำรละเมิด สิ ทธิ ใ น
ทรัพย์สิน กำรละเมิดสิทธิในชีวิตและร่ำงกำย ทั้งต่อประชำชนทั่วไป ต่อผู้ชุมนุม ต่อเจ้ำหน้ำที่ที่รักษำควำม
สงบเรียบร้อย ที่เห็นชัดเจน คือ กำรลอบทำร้ำยผู้ชุมนุมโดยผู้ที่มีหน้ำที่ยังไม่สำมำรถติดตำมจับกุมผู้กระทำ
กำรละเมิดมำลงโทษได้ ทำให้สถำนกำรณ์มีแนวโน้มจะทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นเป็นลำดับ มีเหตุกำรณ์ที่
รุนแรงหลำยเหตุกำรณ์ จนถึงขั้นกำรประกำศใช้กฎหมำยพิเศษหลำยฉบับ กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ
กฎอัยกำรศึก พุทธศักรำช ๒๔๕๗ และกำรยึดอำนำจกำรปกครองประเทศ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติเห็นว่ำ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ตรวจสอบกำรกระทำหรือกำรละเลยกำรกระทำ
อันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน จำกกรณีเหตุกำรณ์กำรชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่ำงวันที่ ๑๒ มีนำคม
๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีข้อเสนอแนะนโยบำยต่อ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับไปพิจำรณำดำเนินกำร เพื่อแก้ไขวิกฤติกำรณ์ควำมขัดแย้งทำง

กำรเมืองอันนำไปสู่ควำมแตกแยกทำงสังคม แต่ยังปรำกฏควำมขัดแย้งและควำมรุนแรงลักษณะเดียวกันนี้
ขึ้นอีกในเวลำต่อมำ และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในทุ กครั้งที่มีกำรเปลี่ยนผู้บริหำรประเทศ ดังนั้น กำรแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้น จึ งไม่อำจดำเนิ น กำรได้โ ดยกำรแก้ไขเฉพำะเรื่องหรือเฉพำะครำวที่เกิดเหตุกำรณ์ขึ้น
ในทำงตรงข้ำม สมควรที่จะต้องมีกำรแก้ไขสำเหตุที่แท้จริงของควำมขัดแย้ง อันจะนำไปสู่กำรขจัดปัญหำ
อย่ำงยั่งยืน ดังนั้น คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จึงเห็นสมควรเน้นย้ำข้อเสนอแนะนโยบำยและ
ข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
(๑) คณะรัฐมนตรีควรให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบังคับใช้กฎหมำยปกติสำหรับกำรบริหำร
จัดกำรกำรชุมนุมให้มีประสิทธิภำพเสียก่อน และสมควรต้องหลีกเลี่ยงกำรประกำศใช้กฎหมำยพิเศษ ได้แก่
พระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก พุทธศักรำช ๒๔๕๗ พระรำชกำหนดกำรบริห ำรรำชกำรในสถำนกำรณ์
ฉุก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระรำชบั ญญั ติ กำรรัก ษำควำมมั่ นคงภำยในรำชอำณำจัก ร พ.ศ. ๒๕๕๑
เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรใช้กฎหมำยพิเศษเหล่ำนี้ที่ต้องกำรดูแลรักษำประเทศชำติจำกภัยร้ำยแรงที่
กระทบต่อควำมมั่นคง ไม่อำจนำไปใช้กับกำรชุมนุมทำงกำรเมืองในลักษณะทั่วไปได้ เว้นแต่กำรชุมนุมนั้น
ได้แปรเปลี่ยนไปสู่สถำนกำรณ์วิกฤติ หรือกำรจลำจลที่จะกระทบต่อควำมมั่นคง หรือก่อให้เกิดควำมไม่สงบ
เรียบร้อยอย่ำงร้ำยแรง ทั้งนี้ ควรต้องมีกำรกำหนดกรอบกำรใช้อำนำจของเจ้ำหน้ำที่ที่ชัดเจน และมีกำร
ปฏิบัติที่ไม่เป็นกำรกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของประชำชนเกินสมควร
(๒) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนถึงแนวทำงปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๖๓ ที่ต้องส่งเสริมและ
คุ้มครองเสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและปรำศจำกอำวุธ นอกจำกนี้ รัฐควรสร้ำงกลไก ให้มีหน่วยงำน
เฉพำะเพื่อทำหน้ำที่ในกำรรับปัญหำและพิจำรณำแก้ไขเบื้องต้น เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหำขยำยตัวมำกขึ้น
จนต้องมีกำรชุมนุม
(๓) คณะรั ฐ มนตรี ต้ องดำเนิน กำรเผยแพร่ เพื่ อสร้ำงควำมเข้ำ ใจต่อ สำธำรณชนว่ ำ
สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นตำมรำยงำนฉบับนี้ มีข้อค้นพบที่เป็นปัญหำควำมขัดแย้งในเชิงโครงสร้ำงที่รุนแรง
จำกกำรแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน จึงเป็นหน้ำที่ที่ทั้งภำครัฐและภำคสังคมจะต้องร่วมกันหำทำงออก
โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนตำมแนวทำงสันติวิธี หลักนิติธรรม หลักกำรมี ส่วนร่วม และหลักขันติธรรม ทั้งต้อง
คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ ในกำรแสวงหำทำงออก ทุกฝ่ำยต้องมีควำมจริงใจและร่วมมือกัน
บนพื้นฐำนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของทุกฝ่ำย และเปิดใจกว้ำง โดยลดกำรเอำชนะคะคำนกันของพรรค
ของกลุ่ม ของครอบครัว ของบุคคล มำเป็นผลประโยชน์โดยรวม
(๔) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินกำรสืบสวน สอบสวนหำข้อเท็จจริง
และติดตำมผู้กระทำควำมผิด ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้ชุมนุม หรือบุคคลใดก็ตำม มำดำเนินคดีตำม
กระบวนกำรยุติธรรม ในเหตุกำรณ์ที่มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบำดเจ็บทุกเหตุกำรณ์

(๕) คณะรัฐมนตรีควรตระหนักและหำทำงแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งเพื่อสร้ำงควำมเป็น
ธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม อันจะนำไปสู่กำรเคำรพสิทธิและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์อย่ำง
กว้ำงขวำง
(๖) คณะรั ฐมนตรีต้องดำเนินกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในระยะกำรเปลี่ ยนผ่ำนของ
สังคม โดยต้องทำควำมจริงในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นให้ปรำกฏ และมีมำตรกำรในกำรลงโทษผู้กระทำควำมผิด
โดยยึดหลักกระบวนกำรยุติธรรม ตลอดจนสร้ำงระบบในกำรชดเชย เยียวยำและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
(๗) คณะรัฐมนตรีต้องไม่กระทำและละเลยกำรกระทำ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมที่เป็น
กำรสกัดกั้นกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตำมสิทธิในกฎหมำย หรือเป็นกำรแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิและ
เสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชนและสื่อมวลชน นอกจำกนี้ รัฐบำลต้องดำเนินกำรให้เกิด
กำรปฏิรูปสื่อตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยอย่ำงไม่ชักช้ำ โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของประชำชนโดยรวมเป็นสำคัญ เพรำะสภำพควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นในวิกฤติกำรณ์ควำมรุนแรงนี้ เกิดลักษณะ
อนำธิปไตยของสื่อ กล่ำวคือ มีทั้งสื่อเลื อกข้ำง สื่อทำงกำรเมืองที่เน้นเนื้อหำในกำรปลุกระดมมวลชน
เกิดกำรยั่วยุ สร้ำงอำรมณ์เกลียดชัง ก่อให้เกิดกำรแบ่งแยกเป็นฝักฝ่ำย นำไปสู่สถำนกำรณ์กำรใช้ควำม
รุนแรง กำรแสดงควำมคิดเห็นต่ำง และสิทธิและเสรีภำพของสื่อมวลชนต้องเป็นสิ่งที่รัฐและสังคมให้กำร
ยอมรับ เพียงแต่จะต้องไม่ใช้สิทธิและเสรีภำพของสื่อมวลชน และเสรีภำพของกำรแสดงควำมคิดเห็นที่เกิน
ขอบเขต
(๘) คณะรัฐมนตรีควรร่วมกับคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
พิจำรณำทำควำมชัดเจนเกี่ยวกับกำรใช้อำนำจหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
เลื อกตั้งสมำชิกสภำผู้ แทนรำษฎรและกำรได้มำซึ่ง สมำชิกวุฒิ ส ภำ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพำะในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่จำกวันเลือกตั้งทั่วไปเดิมที่กำหนดไว้ ในพระรำชกฤษฎีกำ
ยุบสภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๗ ว่ำเป็นอำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบร่วมกันของนำยกรัฐมนตรีและประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย
จะต้องร่ วมกันดำเนิน กำร หำกมีเหตุที่จะนำไปสู่ควำมเสียหำยร้ำ ยแรงแก่ประเทศชำติห รือประชำชน
อัน เนื่ องมำจำกกำรจั ดกำรเลื อกตั้ งทั่ว ไปตำมที่ กำหนดไว้ใน พระรำชกฤษฎีก ำยุบ สภำผู้ แทนรำษฎร
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก็ชอบที่จะต้องแจ้งให้นำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทรำบ เพื่อให้พิจำรณำ
ดำเนินกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำกำหนดวันเลือกตั้งทั่ว ไปขึ้นใหม่ ตำมอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของนำยกรัฐมนตรีและประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้งในฐำนะ ผู้รักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำยุบสภำ
ผู้แทนรำษฎรที่จะต้องดำเนินกำรร่วมกัน เพื่อให้กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปสำเร็จ
ลุล่วงได้ด้วยดีตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญ
(๙) คณะรัฐมนตรีโดยสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ในฐำนะเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมำย
มีห น้ ำที่ในกำรรั กษำควำมสงบเรี ยบร้ อยของประชำชน เมื่อมีกำรกระทำด้ว ยประกำรใด ๆ อันอำจมี
ผลกระทบต่อสิทธิเสรีภำพของประชำชน จึงเป็นหน้ำที่ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติที่จะเข้ำไปแทรกแซง

กำรดำเนินกำรดังกล่ำว เช่น กำรสลำยกำรชุมนุม หรือกำรป้องกันระงับยับยั้งมิให้เกิดเหตุกำรณ์ควำม
รุนแรงขึ้นระหว่ำงกลุ่มมวลชนทั้งสองฝ่ำย ซึ่งที่ผ่ำนมำปรำกฏว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
ยังไม่สอดคล้องกับหลักสำกลในเรื่องกำรสลำยกำรชุมนุม หลักกำรพื้นฐำนในกำรใช้กำลังและอำวุธปืน
ตำมประมวลหลักกำรประพฤติปฏิบัติสำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้บังคับใช้กฎหมำย และหลักกำรพื้นฐำนในกำรใช้
กำลังและอำวุธปืนโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้บังคับใช้กฎหมำย จึงเห็นควรให้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติจัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติกำรในกำรใช้กำลังเข้ำสลำยกำรชุมนุม หรือกำรเข้ำไปปฏิบัติหน้ำที่ในกำรป้องกันและระงับยับยั้ง
มิให้เกิดควำมรุนแรงถึงขั้นปะทะกันของกลุ่มมวลชนฝ่ำยต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักสำกล
 ผลดาเนินการของคณะรัฐมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๕๘ รับทรำบรำยงำนผลกำรพิจำรณำคำ
ร้องเพื่อเสนอแนะนโยบำยหรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และมอบหมำยให้ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเป็ น หน่ ว ยงำนหลั ก รั บ ไปพิ จ ำรณำร่ ว มกั บ กระทรวงกลำโหม
กระทรวงมหำดไทย สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ กองอำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่น คงภำยในรำชอำณำจั กร และหน่ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ พิจ ำรณำศึ กษำแนวทำงและควำม
เหมำะสมของข้อเสนอดังกล่ำวและสรุปผลกำรพิจำรณำหรือผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวใน
ภำพรวม
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๒๖ เมษำยน ๒๕๕๙ รั บ ทรำบสรุ ป ผลกำรพิ จ ำรณำ
ดำเนินกำร ตำมรำยงำนฯ เรื่อง เสรีภำพในกำรชุมนุมที่ส่ งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภำพในชีวิตและ
ร่ำงกำย สิทธิในทรัพย์สินสิทธิกำรเลือกตั้ง และเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น กรณีเหตุกำรณ์ควำม
รุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ ำ งกำรชุ ม นุ ม ทำงกำรเมื อ ง กรกฎำคม ๒๕๕๖ – พฤษภำคม ๒๕๕๗ ของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชำติ ตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ สรุปสำระส ำคัญได้ว่ำ กระทรวง
ยุติธรรมได้กำหนดกรอบกำรทำงำนด้ำนกำรอำนวยควำมยุติธรรมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็น
หนึ่งใน Roadmap กำรทำงำนของกระทรวงยุติธรรม และปัจจุบันประเทศไทยมีระบบเยียวยำและฟื้นฟู
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและ
ค่ำใช้จ่ำยแก่จำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. ๒๕๔๔ นอกจำกนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๕๘
เห็น ชอบหลัก เกณฑ์และวิธีกำรให้ ควำมช่วยเหลือเยียวยำด้ำนกำรเงินตำมหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมรุ นแรงทำงกำรเมืองปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ โดยให้ กรมพัฒ นำสั งคมและ
สวัสดิกำรเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรให้ควำมช่วยเหลือและเบิกจ่ำยงบประมำณในกำรเยียวยำ และ
ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจ่ำยทุนกำรศึกษำแก่ผู้มีสิทธิได้รับ
กำรเยียวยำ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติแจ้งว่ำ ได้จัดทำแผนกำรดูแลกำรชุมนุมสำธำรณะตำมพระรำชบัญญัติ
กำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ เข้ำใจ
สิทธิและเสรีภำพขั้นพื้น ฐำนของกำรชุมนุมสำธำรณะนอกจำกนี้ได้มีกำรจัดทำอนุบัญญัติขึ้นมำรองรับ
พระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น

