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ความออนแอทางการคลัง
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ความออนแอทางการคลังกํ าลังปรากฏโฉมเปนปญหาใหมของระบบเศรษฐกิจ
ไทย และอาจกัดกรอนศกัยภาพของระบบเศรษฐกิจไทยไปอีกนานนับสิบป ความออนแอดังกลาวนี้
เปนผลจากนโยบายการกอหนี้สาธารณะทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบาระหํ่ าของรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย โดยที่เงินที่ไดจากการกอหนี้สาธารณะเหลานี้มิไดใชไปในการเสริมสราง 
ศักยภาพในการผลิตของระบบเศรษฐกิจไทยเทาที่ควร

การกอหนี้สาธารณะภายในประเทศ (Internal Public Debt) เพิม่ข้ึนมากในชวง
สองปที่ผานมานี้ สวนสํ าคัญเปนผลจากวิกฤติการณสถาบันการเงิน รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
ตรากฎหมาย 2 ฉบับ เพื่อระดมเงินไปใชจายในการแกไขวิกฤติการณสถาบันการเงิน รวมเปนเงิน
ทัง้สิน้ 800,000 ลานบาท กฎหมายฉบับแรก ไดแก พระราชก ําหนดใหอํ านาจกระทรวงการคลังกู
เงินและจัดการเงินกูเพื่อชวยเหลือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 
2541   ซึง่ใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินไมเกิน 500,000 ลานบาท เพื่อชดใชความเสียหายและ
ปรับโครงสรางแหลงเงินทุนของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ กฎหมายฉบับที่สองไดแก พระราชกํ าหนด
ใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2541
ซึง่ใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินไมเกิน 300,000 ลานบาท เพื่อนํ าไปใชในการเสริมสรางความ
มัน่คงของระบบสถาบนัการเงินภายในประเทศ การกูเงินตามกฎหมายทั้งสองฉบับนี้จักตองกระทํ า
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2543

กอนเกิดวิกฤติการณการเงินอาเซีย หนี้สาธารณะภายในประเทศคงคางมียอด
รวม 281,944.2 ลานบาทเมื่อส้ินป 2539 ในจํ านวนนี้ประมาณรอยละ 84 เปนหนี้รัฐวิสาหกิจ 
ที่รัฐบาลคํ้ าประกัน โดยที่หนี้ของรัฐบาลโดยตรงมีอยูเพียง 44,254.3 ลานบาท เมื่อส้ินเดือน
มถินุายน 2542 หนีส้าธารณะภายในประเทศคงคางเพิ่มข้ึนเปน 846,250.2 ลานบาท ในจํ านวนนี้
เปนหนีโ้ดยตรงของรัฐบาล 580,652.1 ลานบาท (ดูตารางที่ 1) โครงสรางหนี้สาธารณะภายใน
ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่หนี้โดยตรงของรัฐบาลมีความสํ าคัญมากขึ้น

หนี้สาธารณะภายในประเทศจะมียอดคงคางเพิ่มข้ึนอีกมากในอนาคต สวนหนึ่ง
เปนเพราะการกอหนี้ตามกฎหมายทั้งสองที่กลาวขางตนยังไมครบวงเงิน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ
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กองทนุเพือ่การฟนฟฯู มีภาระการชํ าระหนี้แทนบรรดาสถาบันการเงินที่เขาไปโอบอุม โดยที่วงเงินกู 
500,000 ลานบาทไมเพยีงพอ ในประการสํ าคัญ กระทรวงการคลังมีแผนที่จะรับโอนหนี้สินและ
ทรัพยสินจากกองทนุเพือ่การฟนฟูฯ โดยหนี้จํ านวน 1.2 ลานลานบาทของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 
จะกลายเปนภาระของกระทรวงการคลัง (ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัอังคารที่ 5 ตุลาคม 2542) แมวา    
ยอดหนี้ดังกลาวนี้อาจลดทอนลงเมื่อมีการขายสินทรัพยที่กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ถือครอง แต 
คาดวาจะลดลงไดไมมากนัก ดวยเหตุนี้ จึงมีความเปนไปไดอยางสูงที่ยอดคงคางของ 
หนีส้าธารณะภายในประเทศจะไตระดับจนสูงกวา 1.5 ลานลานบาท

ภาระหนี้สาธารณะภายในประเทศที่เพิ่มข้ึนอยางมากมายนี้เปนผลจากความ          
ผิดพลาดในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย และความ            
ผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการยึดกุมปรัชญา ‘สถาบัน
การเงินลมมิได’ ในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน แมวาวิกฤติการณการเงินปะทุและ
ระเบิดขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ แตทัง้รัฐบาลนายชวน หลีกภัย และรัฐบาลนาย
บรรหาร ศิลปอาชา ตองมีสวนรับผิดในฐานที่มิไดเตรียมความพรอมใหแกระบบเศรษฐกิจไทยกอน
ทีจ่ะเดนิบนเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization) ไมวาจะเปนการละทิ้งระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว การพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ความเขมงวดในการกํ าหนด
มาตรฐานทางบัญชี การเพิ่มประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงปรัชญาในการกํ ากับและตรวจสอบ
สถาบัน  การเงิน ฯลฯ

การกอหนีส้าธารณะเพื่อแกไขวิกฤติการณสถาบันการเงินก็ดี และการโอนหนี้ของ
กองทนุเพือ่การฟนฟฯู ไปใหกระทรวงการคลังก็ดี มีนัยสํ าคัญวา การคํ้ ายันมิใหสถาบันการเงินลม 
กลายมาเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากร โดยที่ยังไมมีวี่แวววา กระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงปรัชญาในการกํ ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน            
ดังกลาวนี้ หากมีการโอนหนี้ของกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ มาเปนหนี้สาธารณะ นาจะถือเปน 
เงือ่นเวลาในการประกาศละทิ้งปรัชญา ‘สถาบนัการเงินลมมิได’ โดยหนัมายึดถือปรัชญา ‘สถาบัน
การเงินลมได’ แทน

หนี้สาธารณะตางประเทศถีบตัวตามหนี้สาธารณะภายในประเทศดวย สวน
สํ าคัญเปนผลจากพระราชกํ าหนดใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศเพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2541 ซึง่ใหอํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศจํ านวนไมเกิน 200,000 
ลานบาท ภายในกํ าหนดเวลาไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2543

เมือ่ส้ินป 2539 หนี้ตางประเทศคงคางของระบบเศรษฐกิจไทยมียอดรวม 90,805 
ลานดอลลารอเมริกัน ในจํ านวนนี้เปนหนี้สาธารณะเพียง 16,805 ลานดอลลารอเมริกัน คิดเปน      
รอยละ 18.6 ของหนี้ตางประเทศคงคางรวม ภายหลังจากที่เกิดวิกฤติการณการเงินเดือน
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กรกฎาคม 2540 หนี้ตางประเทศของภาคเอกชนมียอดรวมลดลง แตหนี้สาธารณะมียอดรวม 
เพิม่ข้ึน ขณะเดียวกัน ธนาคารแหงประเทศไทยก็ตองขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) 
จากกองทุนการเงินระหวางประเทศและกูเงินจากธนาคารกลางของประเทศตางๆ เพื่อเสริมฐานะ
ของทุนสํ ารองระหวางประเทศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงการคลังเพียรอธิบายวา 
หนี้ของธนาคารแหงประเทศไทยมิใชหนี้สาธารณะ เพราะธนาคารแหงประเทศไทยรับผิดชอบ 
ในการชํ าระหนี้เอง มิไดเปนภาระของงบประมาณแผนดิน กระนั้นก็ตาม หนี้ของธนาคารแหง
ประเทศไทยตองถือเปน ‘หนีข้องแผนดิน’  และการชํ าระหนี้ตางประเทศเปน ‘ภาระของแผนดิน’ 
เนื่องเพราะเงินตราตางประเทศที่ใชชํ าระหนี้ตางประเทศในทายที่สุดยอมไดมาจากการสงออกสิน
คาและบิรการ ซึ่งแผนดินไทยตองมีภาระในการผลิต

เมื่อส้ินเดือนมิถุนายน 2542 หนี้ตางประเทศคงคางของระบบเศรษฐกิจไทย 
มยีอดรวม 80,655 ลานดอลลารอเมริกัน ในจํ านวนนี้เปนหนี้ของรัฐบาล 21,987 ลานดอลลาร
อเมริกัน (27.3%) และหนีข้องธนาคารแหงประเทศไทย 11,903 ลานดอลลารอเมริกัน (14.8%) 
หากถือวาธนาคารแหงประเทศไทยเปนสวนหนึ่งของภาครัฐบาล หนี้ตางประเทศของธนาคารแหง
ประเทศไทยตองถือเปนหนี้ของ ‘ภาครัฐบาล’ ในกรณีนี้ หนี้ตางประเทศของ ‘ภาครัฐบาล’ จะมี 
ยอดรวม 33,890 ลานดอลลารอเมริกัน คิดเปนรอยละ 42 ของหนี้ตางประเทศคงคางรวม (ดูตาราง
ที่ 2)

การเพิม่ข้ึนของหนีต้างประเทศสรางภาระในการชํ าระหนี้ รายจายในการชํ าระหนี้ 
(Debt Service Payment) อันประกอบดวยรายจายในการชํ าระเงินตน ดอกเบี้ย และคาจัดการ 
เงินกู (Management Fee) ซึง่มเีพยีง 9,024 ลานดอลลารอเมริกันในป 2539 ถีบตัวขึ้นสูระดับ 
14,041 ลานดอลลารอเมริกันในป 2541 เฉพาะชวง 6 เดือนแรกของป 2542 รายจายดังกลาวนี้ยัง
สูงถงึ 8,968 ลานดอลลารอเมริกัน (ดูตารางที่ 3)

การเพิ่มข้ึนของรายจายในการชํ าระหนี้ตางประเทศมีผลตออัตราสวนภาระการ
ช ําระหนี้ (Debt Service Ratio) อันไดแก อัตราสวนระหวางรายจายในการชํ าระหนี้กับรายไดจาก
การสงออกสินคาและบริการ (Foreign Exchange Earnings) ในป 2539 อัตราสวนนี้มีเพียง 
12.3% เพิม่ข้ึนเปน 20.8% ในป 2541 และอยูในระดับใกลเคียงกันในชวง 6 เดือนแรกของป 2542 
ขอที่นาสังเกตก็คือ อัตราสวนภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศของรัฐบาลเพิ่มข้ึนจาก 2.5% ในป 
2539 เปน 3.5% ในป 2542 (ดูตารางที่ 3)

รายจายในการชํ าระหนี้ตางประทเศของระบบเศรษฐกิจไทยจะยังเพิ่มข้ึนตอไป 
ในอนาคต โดยเฉพาะอยางยิ่งรายจายในการชํ าระหนี้ตางประเทศของรัฐบาล เนื่องจากหนี้ 
ตางประเทศที่รัฐบาลกอข้ึนในระหวางป 2540-2542 และที่จะกอตอไปในป 2543 สวนใหญยัง 
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ไมถงึก ําหนดช ําระ นอกจากนี้หนี้ ตางประเทศของภาคเอกชนจํ านวนมากที่มีการประนอมหนี้จะถึง
ก ําหนดการชํ าระหนี้ในอนาคตเชนกัน

หากการกอหนี้สาธารณะภายในประเทศ เพื่อแกไขวิกฤติการณสถาบันการเงิน 
เกดิจากภาวะจ ํายอม และมิอาจกลาวโทษรัฐบาลนายชวน หลีกภัยไดทั้งหมด การกอหนี้สาธารณะ
ตางประเทศนับต้ังแตป 2541 เปนตนมา ตองถือเปน ‘ฝมือ’ ของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย โดยที่ 
มอิาจปฏิเสธความรับผิดได

ประพฤตกิรรมของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย สอใหเห็นวา การกอหนี้ตางประเทศ
ของรัฐบาลมเีพยีงเพื่อดึงเงินตราตางประเทศเขาประเทศ โดยไมคํ านึงวา โครงการที่ใชเงินกูเหลานี้
กอประโยชนสุทธิแกสังคมเศรษฐกิจไทยโดยสวนรวมหรือไม โครงการเงินกูบางโครงการไมมีความ
จ ําเปนตองใชเงินตราตางประเทศ หากรัฐบาลเห็นวา โครงการเหลานี้เปนประโยชน ก็นาจะจัดสรร
งบประมาณแผนดิน ดวยการตัดทอนงบประมาณสวนอื่น รัฐบาลพรรคประชาธิปตยจะให
อรรถาธบิายแกราษฎรไดอยางไรวา เหตุไฉนจึงตองกูเงินจากตางประเทศมาทํ าวิจัย และเหตุไฉน
การปูกระเบื้องและปรับปรุงบาทวิถีในกรุงเทพฯ จึงตองอาศัยเงินกูตางประเทศ รัฐบาลพรรค 
ประชาธิปตยใชเงินกู ตางประเทศจํ านวนมากในการวาจางบริษัทที่ปรึกษาและผู ชํ านัญการ 
ชาวตางประเทศในการศึกษาวิจัยและใหปรึกษาในการ ‘ปรับโครงสราง’ ดานตางๆ ขอเท็จจริง
ปรากฏวา บรรดาบริษัทที่ปรึกษาและผูชํ านัญการชาวตางประเทศเหลานี้หาไดมีความรูเกี่ยวกับ
เมืองไทยไม และในหลายตอหลายกรณี ก็ใชวิธีการทํ าสัญญาวาจางนักวิชาการไทยอีกทอดหนึ่ง 
(subcontracting) โดยบริษัทที่ปรึกษาและผูชํ านัญการชาวตางประเทศทํ าตัวเปน ‘เสือนอนกิน’  
ทีท่ ําหนาที่เก็บ ‘คานายหนา’ ในประการส ําคญั ขอเสนอแนะทางนโยบายจากรายงานการศึกษา
วิจัยเหลานี้สวนใหญปรากฏในงานศึกษาวิจัยกอนหนานี้มาแลว เพียงแตรัฐบาลในอดีตที่เปนมา 
ไมมคีวามกลาหาญทางจริยธรรมในการนํ าขอเสนอแนะทางนโยบายไปดํ าเนินการเทานั้น

การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากโครงการเงินกูตางประเทศปรากฏอยาง 
แพรหลาย พรรครวมรัฐบาลทุกพรรคตางแยงชิงเงินกูตางประเทศไมตางจาก ‘หมาแยงกระดูก’  
โดยที่ผูนํ าพรรคประชาธิปตยจํ าเปนตอง ‘แบงเค็ก’ ใหแกพรรครวมรัฐบาลอยางทั่วถึง เพื่อธํ ารง
เสถยีรภาพของรัฐบาล ขาราชการก็มีโอกาส ‘หากิน’ กบัโครงการเงินกูตางประเทศดวย กระทรวง
ทบวงกรมตางๆ พากันแยงชิงโครงการเงินกูตางประเทศ นักการเมืองและขาราชการบางภาค 
สวนตางสํ าเริงสํ าราญในการใชเงินกูตางประเทศ โดยที่ภาระการชํ าระหนี้ตกแกทวยราษฎร  
ในสภาพการณที่  โครงการเงินกูตางประเทศมีลักษณะเปนโครงการ ‘หากิน’ เชนนี้ สาธารณชน 
ยิ่งมิอาจคาดหวังประโยชนจากโครงการเหลานี้ได การทุจริตและการประพฤติมิชอบในโครงการ
เงินกูมิยาซาวานับเปนตัวอยางของความขอนี้ แมเมื่อสํ านักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบพบ
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ความไมชอบมาพากล (มติชน ฉบับวนัที ่ 13 กันยายน 2542) ก็ไมปรากฏวา รัฐบาลพรรค 
ประชาธิปตยกระตือรือลนในการแกไข

ผูนํ าพรรคประชาธิปตยมักจะพรํ่ ากลาวถึง‘วินัยทางการคลัง’ แตการกอหนี้
สาธารณะตางประเทศโดยปราศจากความเขมงวดในการกลั่นกรองโครงการ และโดยไมใหความ
สํ าคัญกับประสิทธิภาพในการใชเงินกู นับเปนตัวอยางพื้นฐานของการขาดวินัยทางการคลัง  
ในเมือ่เงนิกูตางประเทศตองชํ าระคืนดวยเงินตราตางประเทศ และเงินตราตางประเทศในทายที่สุด
ไดมาจากการสงออกสินคาและบริการ การกอหนี้สาธารณะตางประเทศจึงมีตนทุนที่สังคม 
ตองแบกรบัในประการสํ าคัญ เปนตนทุนที่ตกแกชนรุนหลัง โครงการที่ใชเงินกูตางประเทศจึงตองมี
การประเมินประโยชนที่สังคมไดรับอยางเขมงวด โดยที่โครงการที่สมควรใชเงินกูตางประเทศควร
จะมีผลในการเพิ่มการสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจ มีผลในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การผลติ และมผีลในการเพิ่มพูนความสามารถในการหารายไดในรูปเงินตราตางประเทศ แตการ 
กูเงินจากตางประเทศเพื่อ ‘แบงกันกิน’ ในหมูพรรครวมรัฐบาล โดยไมคํ านึงถึงตนทุนของเงินกู  
ยอมมอิาจเกือ้กูลใหมีการใชเงินกูในทางที่เปนประโยชนสูงสุดแกสังคมเศรษฐกิจไทยได

หนี้สาธารณะของรัฐบาลไทย ทั้งภายในและภายนอกประเทศกํ าลังไตไปสูระดับ
มากกวา 50% ของรายไดประชาชาติ การชํ าระหนี้สาธารณะกํ าลังกลายเปนภาระทางการคลัง 
อันหนกัอึง้ รายจายในการชํ าระหนี้สาธารณะซึ่งมีเพียง 44,852.3 ลานบาทในปงบประมาณ 2538        
เพิม่ข้ึนเปน 79,006.6 ลานบาทในปงบประมาณ 2543 รายจายในการชํ าระหนี้สาธารณะเมื่อเทียบ
กบังบประมาณรายจายรวม ถีบตัวจาก 6.2% ในปงบประมาณ 2538 เปน 9.2% ในปงบประมาณ 
2543 (ดูตารางที่ 4)

ในเวลาไมชาไมนานนัก ภาระการชํ าระหนี้สาธารณะจะขึ้นสูระดับสูงกวารอยละ 
20 ของงบประมาณรายจายรวม ถึงเวลานั้น รัฐบาลตองเผชิญกับขอจํ ากัดทางการคลังที่รายแรง

วาจํ าเพาะภาระการชํ าระหนี้ตางประเทศ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่ง 
ในปจจุบันอยูในระดับ 20% ของรายไดจากการสงออกสินคาและบริการ (ดูตารางที่ 3) ในอนาคต
จะถีบตัวสูงกวา 20% รายไดจากการผลิตเพื่อการสงออกแทนที่จะนํ ามาใชในการพัฒนาสังคม
เศรษฐกจิไทยไดอยางเต็มที่ กลับตองกันเงิน 20-30% สํ าหรับการชํ าระหนี้ ในสภาวการณดังกลาว
นี้ การธํ ารงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงยากที่จะเปนไปได เวนแตจะไดรับความ
เมตตาจากพระสยามเทวธิราช

ระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังเผชิญกับความออนแอทางการคลัง หากการสงออก 
ไมสามารถฟนตัวในเวลาอันรวดเร็วและขยายตัวในอัตราสูง วิกฤติการณหนี้ตางประเทศและ 
วิกฤติการณการคลังยอมกอตัวขึ้นได ถึงเวลานั้น ใครเลาจะรับผิด หากมิใชพรรคประชาธิปตย  
ชวน  หลีกภัย  และธารินทร  นิมมานเหมินท
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ตารางที่ 1
หนีส้าธารณะภายในประเทศคงคาง

ส้ินปปฏิทิน 2539-2542
(ลานบาท)

ส้ินปปฏิทิน หนี้ของรัฐบาล หนี้ที่รัฐบาลคํ้ าประกัน รวม

2539 44,254.3 237,689.9 281,944.2
2540 31,755.0 247,259.1 279,014.1
2541 426,927.9 255,696.1 682,624.0

2542 (ส้ิน มิ.ย.) 580,652.1 265,598.1 846,250.2

ที่มา           ธนาคารแหงประเทศไทย
หมายเหตุ    หนี้ที่รัฐบาลคํ้ าประกันคลุมเฉพาะหนี้รัฐวิสาหกิจ

ตารางที่ 2
หนีต้างประเทศคงคางของระบบเศรษฐกิจไทย

ส้ินปปฏิทิน 2539-2542
(ลานดอลลารอเมริกัน)

ประเภท 2539 2540 2541 2542
(มิถุนายน)

1. หนี้สาธารณะ 16,805 17,166 20,290 21,987
2. หนี้ของธนาคารแหงประเทศไทย - 7,157 11,204 11,903
3. หนี้เอกชน 73,731 69,093 54,666 46,765
     รวม 90,536 93,416 86,160 80,655

ที่มา    ธนาคารแหงประเทศไทย
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ตารางที่ 3
รายจายในการชํ าระหนี้ตางประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย

ปปฏิทิน 2539-2542
(ลานดอลลารอเมริกัน)

ประเภท 2539 2540 2541 2542
(มิถุนายน)

1. รายจายในการชํ าระหนี้ตางประเทศ
    (รวมภาครัฐบาลและภาคเอกชน)

9,024 11,630 14,041 8,968

2. รายไดจากการสงออกสินคาและบริการ 73,497 74,431 67,281 46,425
3. เงินสํ ารองระหวางประเทศ 38,725 26,968 29,536 31,434

(ส้ิน ม.ย.)
4. อัตราสวนภาระการชํ าระหนี้ (%)
     4.1 ภาครัฐบาล
     4.2 ภาคเอกชน

12.3
2.5
9.8

15.6
2.6
13.0

20.8
3.2
17.6

19.3
3.5
15.5

ที่มา    ธนาคารแหงประเทศไทย

ตารางที่ 4
งบประมาณในการชํ าระหนี้สาธารณะ

ปงบประมาณ 2538-2543
(ลานบาท)

ปงบประมาณ งบประมาณ
การชํ าระหนี้สาธารณะ

งบประมาณแผนดินรวม %

2538 44,582.3 715,000.0 6.2
2539 48,203.1 843,200.0 5.7
2540 47,618.7 925,000.0 5.1
2541 45,094.0 830,000.0 5.4
2542 76,368.1 825,000.0 9.3
2543 79,006.6 860,000.0 9.2

ที่มา    สํ านักงบประมาณ


