
ผลการศึกษาข้อมูลนักโทษประหารชีวิต  
ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและด้านการปรับปรุงกฎหมาย  

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของนักโทษประหารต่อค าพิพากษาลงโทษประหารชีวิตที่
ได้รับ ตลอดจนการด าเนินการภายหลังได้รับค าพิพากษา อันจะเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและ
ผู้มีอ านาจน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

 
วิธีการด าเนินการ 

การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 25 ราย ประกอบด้วย นักโทษประหารชีวิตชาย จ านวน  
10 ราย นักโทษประหารชีวิตหญิง จ านวน 10 ราย ผู้เสียหายจากการกระท าผิดที่ผู้กระท าผิดได้รับโทษประหาร
ชีวิต จ านวน 1 ราย ครอบครัวของนักโทษประหารชีวิต จ านวน 1 ราย อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ จ านวน 2 ราย 
และอดีตอนุศาสนาจารย์ จ านวน 1 ราย 

 
ผลการศึกษา 

1) นักโทษประหารชีวิตส่วนหนึ่งยอมรับว่าตนเองเป็นผู้กระท าผิดจริง แต่ปฏิเสธการกระท าผิดหรือให้
ข้อมูลไม่ตรงกับความจริงในระหว่างการด าเนินคดี อีกส่วนหนึ่งให้ข้อมูลว่าไม่ได้เป็นผู้กระท าผิดและไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการกระท าผิด แต่เป็น “แพะ” ในคดี และบางรายไม่ได้กระท าผิดแต่อยู่ในเหตุการณ์ที่มีการจับกุม
ผู้กระท าผิด  

2) เมื่อนักโทษประหารชีวิตได้ฟังค าพิพากษาลงโทษประหารชีวิต พบว่า มีความรู้สึกตกใจ เสียใจ เกิด
ภาวะเครียด สภาพจิตใจย่ าแย่ รู้สึกว่าตนเองหมดอนาคต เหมือนตายทั้งเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่  
ผู้นั้นยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้กระท าผิด ท าให้เกิดความไม่เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

3) ครอบครัวและคนใกล้ชิดของนักโทษประหารชีวิตมีความคิดและความรู้สึกไม่แตกต่างจากนักโทษ 
ประหารชีวิต อีกทั้งต้องรับภาระต่างๆ แทนนักโทษประหารชีวิตด้วย  

4) นักโทษประหารชีวิตหลายรายคิดว่าจะไม่มีการบังคับโทษประหารชีวิตจริง ขณะที่บางรายคิดว่ายัง
มีการบังคับโทษประหารชีวิตอยู่ แตไ่ม่ใช่กับตนเอง 

5) นักโทษประหารชีวิตต้องปรับตัวทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการแสดงออกตามความรู้สึก รวมถึงการ
รักษาพยาบาลเมื่อมอีาการเจ็บป่วย  

6) นักโทษประหารชีวิตได้ด าเนินการเพ่ือขอรับพระราชทานอภัยโทษตามระเบียบที่ก าหนด  
7) การติดต่อครอบครัวหรือคนใกล้ชิด ส่วนใหญ่ใช้วิธี เขียนจดหมาย และการเยี่ยมญาติปีละ  

๑ ครั้งหรือ 2 - 3 เดือนต่อครั้ง  
8) นักโทษประหารชีวิตได้มีโอกาสในการศึกษาในเรือนจ า โดยเลือกเรียนได้หลายระดับ แต่ในช่วงหลัง

นักโทษประหารชีวิตไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนหนังสือได้ นอกจากนี้ นักโทษประหารหญิงได้รับการฝึกวิชาชีพตัดเย็บ
เสื้อผ้า ซึ่งจะเป็นความรู้ทีน่ าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

9) หากได้รับการปล่อยตัว นักโทษประหารชีวิตส่วนใหญ่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว และ
ประกอบอาชีพเดิมก่อนต้องโทษ  

10) ครอบครัวของผู้กระท าผิดและผู้เสียหายต่างรู้สึกไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
 



ข้อเสนอของผู้วิจัย 
1) ข้อเสนอด้านนโยบาย  

1.1)  รัฐให้ความส าคัญต่อการด าเนินการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต และการพัก
ใช้การลงโทษประหารชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกเลิกโทษประหารชีวิต  

1.2)  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต 
ผลกระทบ ความจ าเป็นในการปรับปรุงและการยกเลิกโทษประหารชีวิต แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง  

1.3)  รัฐเตรียมความพร้อมและพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 2 ของ ICCPR 
1.4)  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดสถานที่ควบคุมตัวนักโทษประหารชีวิตตามภูมิภาคต่างๆ 

และก าหนดมาตรการดูแลสถานที่ควบคุมให้ชัดเจนเหมาะสม 
1.5)  รัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม ในการน าตัวผู้กระท าผิดจริงมาลงโทษ 

ได้รับโทษที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระท าผิด รวมทั้งได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานสากล  

2)  ข้อเสนอด้านการปรับปรุงกฎหมาย 
2.1)  การพิจารณาไม่ก าหนดโทษประหารชีวิตในกฎหมายใหม่  
2.2)  การยกเลิกโทษประหารชีวิตในบางฐานความผิดที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงหรืออุกฉกรรจ์  
2.3)  การปรับอัตราโทษส าหรับความผิดที่ก าหนดโทษประหารชีวิตสถานเดียว เป็นโทษสูงสุด 

เพ่ือให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจในการก าหนดบทลงโทษนอกเหนือจากโทษประหารชีวิตได้ 
2.4)  การยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกฐานความผิด 

 
 
ตัวอย่างบทสัมภาษณน์ักโทษประหารชีวิต 
 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 1  

ข้อมูลคด ี

คดีความผิดต่อชีวิต เป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระท่ังปัจจุบันระยะเวลาประมาณ 2 ปีเศษ  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 1 ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุม โดยใช้หมายเลข IMEI โทรศัพท์เป็น
พยานหลักฐาน เขายืนยันว่าเขาไม่รู้จักผู้เสียชีวิต ไม่สามารถให้การใดๆ เกี่ยวกับคดีได้ ในระหว่างการสอบสวนเขา
ถูกท าร้ายร่างกายให้รับสารภาพ และในการต่อสู้คดี เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความด าเนินการเป็น
จ านวนเงินหลักหมื่นบาท 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเม่ือทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เขา ภรรยาและลูก รู้สึกหดหู่ เมื่อได้ฟังค าพิพากษาลงโทษ ภายหลังต้องโทษ ภรรยาของเขาต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เขากล่าวว่า เขาไม่ได้กระท าผิดแต่ต้องถูกตัดสินประหารชีวิต รู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น  

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

เมื่อเข้ามาในเรือนจ า เขาเริ่มศึกษากฎหมายและได้ใช้ความรู้ที่มีช่วยเหลือนักโทษรายอ่ืน ส่วนเรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่ในเรือนจ าถือว่าค่อนข้างดี เขาจะได้รับผ้าห่มเพ่ิมจากผู้ต้องขังรายอ่ืนๆ เพ่ิมอีก 1 ผืนเนื่องจากเป็น
ผู้สูงอายุ และได้เยี่ยมญาติในวันเยี่ยมญาติใกล้ชิดปีละ 1 ครั้ง 



หากได้รับการอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

เขาจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามเขายังไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณาเกี่ยวกับการ
อภัยโทษ เพราะเขายังเป็นนักโทษชั้นกลาง (นักโทษประหารชายกรณีท่ี 1, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561) 
  
 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 2  

ข้อมูลคด ี

คดีความผิดต่อชีวิต เป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระทั่งปัจจุบันระยะเวลาประมาณ 2 ปีเศษ  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารชาย กรณีที่ 2 เป็นอาสาสมัครในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี เขาเก็บเงินจ านวนหนึ่งไว้ในห้องพัก แต่วันหนึ่งกลับพบว่าเงินหายไปพร้อมกับผู้เสียชีวิตซึ่งเป็น
เพ่ือนรุ่นน้องที่อาศัยอยู่ด้วยกัน เขาได้ติดตามผู้เสียชีวิตเพ่ือขอเงินคืน ผู้เสียชีวิตท้าให้เขาตามไปที่บ้าน ในวันเกิด
เหตุเขาได้พกอาวุธปืนติดตัวตามปกติ ไม่ได้ตั้งใจจะไปท าร้ายใคร เมื่อทวงถามเงินคืน ผู้เสียชีวิตกลับบอกว่าไม่มีเงิน
คืนให้และด่าทอ เขาจึงยิงผู้เสียชีวิตและถูกจับกุมด าเนินคดี ซึ่งในการต่อสู้คดีเขาให้การปฏิเสธ จึงถูกตัดสินลงโทษ
ประหารชีวิต 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

รู้สึกตกใจ ตัวสั่น เพราะเชื่อว่าจะต้องถูกประหารชีวิต ทั้งเขาและสมาชิกในครอบครัวต่างเงียบกันไป
หมด  

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

เมื่อแรกเริ่มจ าคุก เขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะถูกประหารชีวิตจริง หากแต่ทราบจากนักโทษรายอ่ืนว่าไม่มี
การประหารชีวิตในระยะเวลาที่ผ่านมา ยกเว้นรายที่เพ่ิงมีการน าตัวไปประหารเท่านั้น 

หากได้รับการอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

เขาจะกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว อยากเรียนหนังสือให้จบ มีความหวังว่าจะได้ออกไปแต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหน 
“หากเป็นไปได้เขาอยากเขียนจดหมายไปบอกท่ีบ้านว่าให้รอเขาก่อน” (นักโทษประหารชาย กรณีที่ 2, สัมภาษณ์, 
17 ธันวาคม 2561)    

 

 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตชาย กรณีที่ 3  
ข้อมูลคด ี

คดีความผิดต่อชีวิต เป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระท่ังปัจจุบันระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ  

พฤติการณ์แห่งคดี 

ในวันที่เกิดเหตุ นักโทษประหารชาย กรณีที่ 3 เข้าไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งทางภาคใต้ ในระหว่างนั้น เกิด
เหตุยิงเจ้าหน้าที่ต ารวจบริเวณท่ีนั่งด้านหลังของเขา เมื่อเขาได้ยินเสียงปืน จึงรีบวิ่งหนีออกจากร้าน ในคดีนี้ เขามีคู่
คดีจ านวน 5 คน ต่างคนต่างสู้คดี เขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และได้รับการพิพากษาลงโทษประหารชีวิต 

  



ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เมื่อได้รับทราบค าพิพากษาลงโทษประหารชีวิต เขาเกิดความเครียด มีภาวะความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ เขา
ยืนยันว่าตนเองไม่ได้กระท าผิด “ถ้าแบบผมที่ไม่ได้ท า ใน 100 กว่าคน ถ้าประหารก็จะโดนทั้งคนท าและคนไม่ได้
ท า” (นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 3, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561) 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

หากพบเห็นเจ้าหน้าที่เรือนจ า 5-6 คนเข้ามาภายในเรือนจ า การเรียกให้ผู้ต้องขังรับประทานอาหารเร็ว
ขึ้นและข้ึนเรือนนอนเร็วกว่าปกติ ชวนให้คิดไปได้ว่าจะมีการน าตัวนักโทษคนใดไปประหาร ท าให้เขารู้สึกหวาดกลัว 

หากได้รับการอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

เขาจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัว ไม่ประกอบอาชีพใดเป็นหลักแล้ว เพราะลูกของเขามีอาชีพที่
มั่นคงแล้ว (นักโทษประหารชาย กรณีท่ี 3, สัมภาษณ์, 17 ธันวาคม 2561) 

 

 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 1  
ข้อมูลคด ี

นักโทษประหารชีวิตในคดีความผิดต่อชีวิต เป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระทั่งปัจจุบันระยะเวลา 6 ปี  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๑ อยู่กินกับสามีเป็นระยะเวลา 12 ปี สามีเจ้าชู้และมักท าร้ายร่างกายเธอ 
ต่อมาจึงได้หย่าขาดและตกลงแบ่งทรัพย์สินกัน ยกเว้นบ้านที่เธอกับบุตรอาศัยอยู่ที่ยังไม่ได้ตกลงแบ่งกรรมสิทธิ์ 
สามีต้องการน าบ้านหลังดังกล่าวไปขอสินเชื่อ แต่เธอไม่ยินยอม สามีจึงท าร้ายร่างกายและข่มขู่ว่าจะฆ่าเธอ เธอน า
เรื่องไปปรึกษากับน้องเขยและได้ว่าจ้างมือปืนไปยิงสามีจนเสียชีวิต ในการต่อสู้คดี เธอว่าจ้างทนายความ โดยได้รับ
ค าแนะน าว่ามีแนวทางในการวิ่งเต้นคดี การเชื่อค าแนะน านั้นท าให้เธอปฏิเสธข้อกล่าวหาและต่อสู้คดีจนถึงที่สุด 
และได้รับโทษประหารชีวิตอย่างที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

การต่อสู้คดีในชั้นศาลท าให้เธอและครอบครัวสูญเสียเงินกว่า 5 ล้านบาท การแสดงความรู้สึกของเธอ
เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เข้ามารับโทษ ก่อนหน้านี้เธอเป็นคนร้องไห้เก่ง แต่ปัจจุบันแทบจะไม่มีน้ าตา หากมี
ข้อความใดที่ฝากถึงบุตรของเธอได้ เธออยากจะกล่าวเพียงว่า “คิดถึงแม่ไหม” (นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 1, 
สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561) 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

เธอป่วยเป็นโรคมะเร็ง ต้องได้รับการดูแลรักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งได้รับการดูแลดี ทั้งยังได้รับ
การตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี อย่างไรก็ตาม ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารซึ่งการใช้ชีวิตในทัณฑสถานเลือกไม่ได้
นัก 

หากได้รับการอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

การกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว โดยยังไม่ได้วางแผนว่าจะท างานหรือใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร   

 



 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 2  
ข้อมูลคด ี

คดียาเสพติด เป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีเศษ  

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๒ ได้รับการชักชวนจากสามีว่า จะเดินทางไปรับไก่จากเพ่ือนที่จังหวัด
เชียงราย อยากให้เธอไปด้วยกัน โดยที่เธอไม่ทราบว่าสามีนัดหมายส่งยาเสพติด เธอและสามีจึงถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจ
จับกุม ภายหลังการจับกุม เธอได้ต่อสู้คดีโดยไม่มีทนายความ เธอให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าเธอ
ไม่ได้เป็นผู้กระท าผิด แม้ว่าสามีจะให้การว่าเธอไม่รู้เห็นในการกระท าผิดที่เกิดข้ึน ก็ไม่เป็นผล 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

เธอมีความกังวลมาก เนื่องจากเธอเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าตนเองไม่ได้กระท าผิด แต่กลับได้รับโทษสูงสุด 
เธอถึงกับทรุดลงตรงหน้าศาล เมื่อเกิดการประหารชีวิตนักโทษประหารรายอ่ืน ท าให้เธอเกิดความหวาดกลัว และ
กังวลว่าตนเองจะถูกประหารชีวิตเช่นกัน (นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561) 

การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

เธอต้องย้ายไปจ าคุกในเรือนจ าซึ่งห่างไกลจากบ้านและญาติ ท าให้ครอบครัวมาเยี่ยมไม่ได้ เพราะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง เธออยากย้ายไปอยู่ที่เรือนจ าใกล้บ้าน เพราะคิดถึงครอบครัวและเป็นห่วงบุตรมาก 
สิ่งที่ต้องด าเนินการคือ การขอรับพระราชทานอภัยโทษ โดยส่วนปกครองเป็นให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการ
ด าเนินการ เธอก็ใช้ชีวิตร่วมกับนักโทษรายอื่น โดยได้รับการฝึกวิชาชีพและรับจ้างท า ‘ไก’ (มวนกระดาษยาสูบ)  

หากได้รับการอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

เธอจะกลับไปค้าขายที่ตลาดเช่นเคยเพราะปัจจุบันแผงผักเธอยังคงอยู่ เพียงแค่ให้ญาติท าการไปก่อน 
“ชอบขายของ ออกไปก็จะขายของใหม่”  (นักโทษประหารหญิง กรณีท่ี 2, สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561) 

 

 กรณีศึกษานักโทษประหารชีวิตหญิง กรณีที่ 3  
ข้อมูลคด ี

คดียาเสพติด เป็นนักโทษเด็ดขาดจนกระท่ังปัจจุบันระยะเวลาประมาณ 2 ปี 

พฤติการณ์แห่งคดี 

นักโทษประหารหญิง กรณีที่ ๓ ถูกจับกุมในคดียาเสพติด ของกลางเป็นเมทแอมเฟตามีน และยาไอซ์ 
เธอให้ข้อมูลว่า สามีของเธอค้ายาเสพติด แต่เธอไม่ได้ร่วมค้ายาด้วย แต่เธอถูกซัดทอดจากพ่ีชายของเธอ ในการ
ต่อสู้คดีนั้น ทนายความก็ไม่ได้เข้ามาด าเนินการอะไรให้เธอนัก ในระหว่างการสู้ต่อคดี พ่ีชายแนะน าให้เธอหนี แต่
เธอไมห่นี และคิดว่าตนเองไม่ได้ท าอะไรผิด 

ความคิด/ความรู้สึก/การจัดการเมื่อทราบว่าต้องโทษประหารชีวิต 

แม่ของเธอได้มาฟังค าพิพากษาด้วย และแม่ก็ร้องไห้ ท าให้เธอร้องไห้ไม่ออก ในช่วงแรกเธอคิดเพียงว่า 
เมื่อไรจะน าตัวเธอไปประหาร เธอได้รับรู้ว่า เมื่อเธอต้องโทษท าให้แม่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากล าบาก เธอจึงไม่อยากมี
ชีวิตอยู่อีกต่อไป  



การใช้ชีวิตในเรือนจ า 

เธอยอมรับโทษตามค าพิพากษาโดยไม่คิดว่าจะได้รับการปล่อยตัวในเร็ววัน ไม่คิดว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิต
ปกต ิ อีกท้ังไม่ต้องการหลอกตนเอง เธอคาดหวังเพียงให้ได้รับการพระราชทานอภัยโทษให้โทษลดลงก่อน “ไม่คิด
ว่าจะได้ออก ไม่คิดว่าจะได้กลับ ไม่อยากหลอกตัวเอง ให้ลดกว่าเดิมก่อนไหม”  (นักโทษประหารหญิง กรณีที่ 3, 
สัมภาษณ์, 3 ธันวาคม 2561) 

และในระหว่างการจ าคุกในทัณฑสถาน เธอได้ฝึกวิชาชีพไว้เพ่ือหาประสบการณ์ให้ตนเอง ประกอบกับ
เรียนหนังสือในทัณฑสถานโดยขณะนี้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตนอต้น และคาดว่าจะเรียนหนังสือต่อเนื่องไป
เรื่อยๆ ระหว่างที่จ าคุก  

หากได้รับการอภัยโทษและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจ า 

เธอจะใช้วิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนในระหว่างถูกจ าคุกไปประกอบอาชีพและกลับไปดูแลแม่
ของเธอ 
 


