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o

o

19 ล้าน 26 ล้าน

ปี 2561 ปี 2573

ท่ีมา 1) G20 2) Deloitte 3) Clare M., An Art Basel & UBS Report 3) 

gourmetgalaxy

o

o

❑

o

o

❑
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o

o

ท่ีมา 1) ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ์2) มติชนออนไลน์ 

ประเภท พนัลา้นบาท
อญัมณี 128
ตกแต่งภายใน 28
แฟชัน่ 24
เคร่ืองกระดาษ 17
ดา้ย 9
ของเล่น 8
พรม 5
เคร่ืองแกว้ 3

o

o



o

o

o

o

➢

o

สาขา จ านวน (คน)



o

o

o

o

o

o

o



ระบบนิเวศเศรษฐกจิสร้างสรรค์

o

o

o

o

o

o



•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•



❖

❖

o

o

o

o
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◦

◦

◦
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ที่มา: สวทช. (เก็บข้อมูลถึง ก.ย. 2564)
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ที่มา: สวทช. (เก็บข้อมูลตั้งแต่ปงีบประมาณ 2545-2564, ขนาดของภาคเอกชนจ าแนกตามทุนจดทะเบียน)
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การขอรับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา

ประเภทท่ี 1

Pre-approval

ขอลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากร

Self-declaration 

การขอรับสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา

ขอลดหย่อนภาษีกับกรมสรรพากร

• ได้รับหนังสือรับรอง
รายโครงการ

ไช่

มี

ไม่ไช่

ไม่ไช่

ประเภทท่ี 2

• ได้รับหนังสือรับรองระบบบริหาร
การวิจัยฯ ของเอกชน (อายุ 3 ปี)

ไช่

ไม่มีตรวจประเมินระบบบริหาร
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมโดย สวทช.

ด าเนินการโดย สวทช.

เคยมีโครงการผ่าน
Pre-approval แล้ว

โครงการไม่เกิน
3 ล้านบาท

มีใบรับรอง
ระบบบริหารการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

ที่มา: https://www.nstda.or.th/rdp/

https://www.nstda.or.th/rdp/pre-approval-rdc-online.html
https://www.nstda.or.th/rdp/self-declaration.html
https://www.nstda.or.th/rdp/


•

•
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29ที่มา: สวทช. (อ้างอิงปงีบประมาณ 2562)

(ค่าเฉลี่ยจากเดิม 1 โครงการ/ปี เป็น 4 โครงการ/ปี)
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ที่มา: สวทช. (อ้างอิงปงีบประมาณ 2562)



31ที่มา: สวทช. (อ้างอิงปงีบประมาณ 2562)

•

•

✓

✓

ที่มา: สวทช. (อ้างอิงปงีบประมาณ 2562)



จากผลการส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการ 157 บริษัท จ านวน 872 โครงการ

1) บริษัทมีก าไร

เพ่ิมขึ้น 46 โครงการ 

คิดเป็น 100% ของ

จ านวนโครงการ

ท้ังหมด

2) บริษัทมี รายได้

เพ่ิมขึ้น 32 โครงการ 

คิดเป็น 69.6% ของ

จ านวนโครงการ

ท้ังหมด

3) บริษัทมี ต้นทุน

ลดลง 21 โครงการ 

คิดเป็น 45.7% ของ

จ านวนโครงการ

ท้ังหมด

การวิเคราะห์ระยะเวลา
คืนทุนหรือความคุ้มทุน
โดยกรมสรรพากร 
พบว่า โครงการที่มีช่วง
ระยะเวลาคืนทุน น้อย
กว่า 4 ปี มีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็น 82.6% 
ของโครงการทั้งหมด

ที่มา: โครงการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการภาษี 300% ส าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระยะที่ 2 (สวทช.)

32

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้มาตรการลดหย่อนภาษี 300%
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แผนขับเคลื่อนเป้าหมายอวกาศไทย

ดาวเทียมโดยคนไทย เพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขันของชาติ

TSC MoU
TSC-Pathfinder

TSC-2

Optical Telescope
for Earth Observation

Lunar Orbiter with
Hyperspectral Imager and
Space Weather Detector

ผลงานวิจัย
ผลกระทบสูง

นวัตกรรมการ
เกษตรแม่นย า
ด้วย AI และ

Hyperspectral
Imaging

บริษัท Startup 
ไทยที่มีศักยภาพ
ระดับโลกด้าน

เทคโนโลยีอวกาศ

Hyperspectral Imager 
and

Space Weather Detector

TSC-1

แผนด าเนินงานในวาระพิจารณา
ยานส ารวจดวงจนัทร์ TSC-2 โดยคนไทย

ระยะเวลา 8 ปี (2565-2572)

Output &
Outcome:

Milestones:

36



แผนขับเคลื่อนเป้าหมายอวกาศไทย

ดาวเทียมโดยคนไทย เพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขันของชาติ

TSC-1 (2568)
สร้างศักยภาพไทยสู่ดวงจันทร์

TSC-2 (2570)
ยานส ารวจดวงจันทร์โดยคนไทย

แผนด าเนินงาน

ปี
2565
2566
2567
2568
2569

ล้านบาท
203
250
244
105
89

หลกัการ

ดาวเทียมวิจัยเพ่ือสร้าง
ศักยภาพและก าลังคน

หลกัการ

ภารกิจวิจัยส ารวจดวงจันทร์

แผนด าเนินงาน

เห็นชอบ
19 กรกฏาคม 2564

เห็นชอบ
19 กรกฏาคม 2564

เห็นชอบ
19 กรกฏาคม 2564

วาระพิจารณานี้
11 เมษายน 2565

ภาครฐั ⩽ 950 ลบ.

เอกชน ⩾ 100 ลบ.
ระยะเวลา 8 ปี
2565 - 2572
ส่งยาน: 2570

+

+
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มวลยานส ารวจไรค้นขบั: 300 กิโลกรัม
วงโคจร: รอบดวงจันทร์ทีร่ะยะสงู 100 กิโลเมตร

ผู้ออกแบบและสรา้ง: ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย
อุปกรณว์จิัยที่ 1: Hyperspectral Imager
อุปกรณว์จิัยที่ 2: อุปกรณ์ส ารวจสภาวะอวกาศ (space weather)
Telemetry, Tracking & Command: NARIT and GISTDA
ศูนยค์วบคมุและปฏบิัตกิาร: NARIT Deep Space Network
ระบบขบัดนัไปดวงจนัทร์: Ion drive

ก าหนดสง่ไปดวงจนัทร์: 2570
งบประมาณ: 1,050 ล้านบาท (สนับสนุนโดยภาครัฐ 950 ล้านบาท)

TSC-2

ดาวเทยีมส ารวจดวงจนัทร์โดยคนไทย บุกเบกิการวจิยั
อวกาศหว้งลกึของไทย สร้างเทคโนโลยอีวกาศขั้นสงูในประเทศ

ดาวเทียมวิจัยและส ารวจดวงจันทร์โดยคนไทย
เพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขันของชาติ
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…
ระบบสื่อสารระยะไกล

43 ล้านบาท

แผนขับเคลื่อนเป้าหมายอวกาศไทย

ดาวเทียมโดยคนไทย เพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขันของชาติ

ระบบดาวเทยีม
129 ล้านบาท

อุปกรณภ์ารกิจวทิยาศาสตร์
Hyperspectral Imager
Particle Detector
80 ล้านบาท

ค่าสง่ดาวเทยีมสู่
Geosynchronous Transfer 
Orbit และคา่ประกนัอบุัตเิหตุ

590 ล้านบาท

ระบบขบัดนัเดนิทางสูด่วงจนัทร์
138 ล้านบาท

บุคลากรในโครงการ
70 ล้านบาท
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แผนขับเคลื่อนเป้าหมายอวกาศไทย

ดาวเทียมโดยคนไทย เพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขันของชาติ

เห็นชอบ
19 กรกฏาคม 2564

วาระพิจารณานี้
11 เมษายน 2565

TSC-2 งบประมาณรวม: 1,050 ล้านบาท
สนับสนุนโดยภาครัฐ: 950 ล้านบาท

สนับสนุนโดยภาคเอกชน: 100 ล้านบาท
ออกเดินทางไปดวงจันทร์: 2570

กลุ่มธุรกิจ TCP สนับสนุน
100 ล้านบาท (22 ก.พ. 2565)

โครงการ TSC อยู่ในระหวา่งการเฟน้หา
ความรว่มมอืกับภาคเอกชนอยา่งตอ่เนื่อง
เพ่ือลดภาระภาครฐั และเพ่ือบม่เพาะ
ระบบนเิวศอตุสาหกรรมอวกาศไทย

ปี TSC-1 (ล้านบาท) TSC-2 (ล้านบาท)

2565 203 5

2566 250 20

2567 244 66

2568 105 365

2569 89 332

2570 — 217

2571 — 38

2572 — 7

รวม 891 1,050
40



บทบาทของภาคเอกชนอิสราเอลในภารกิจส ารวจดวงจันทร์ Beresheet (2562)

บทบาทของเอกชนในการสนบัสนนุภารกจิอวกาศ: กรณีศึกษา

ดาวเทียมโดยคนไทย เพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขันของชาติ

สนับสนุนโดยเอกชน

งบประมาณภาครฐั Beresheet Lunar Lander (attempted landing on 11 April 2019)

ล
้าน
เห
ร
ีย
ญ
ส
ห
ร
ัฐ
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Nagendra & Basu "Demystifying space business in India and issues for the development of a globally competitive private space industry” Space Policy 36 (2016) 1-11; 
PwC (2020) "Preparing to scale new heights: Enhancing private participation in India’s commercial space sector"

บทบาทของ Indian Space Research Organisation (ISRO) 
ในยุทธศาสตร์ “จูงมือเดิน” เพ่ือประคองหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบนิเวศอวกาศของอินเดยี ยุทธศาสตร์ “จูงมอืเดนิ" (hand-holding) ของ ISRO ใน

การประคองหนนุการถา่ยทอดเทคโนโลยอีวกาศสูเ่อกชน

(1) ISRO จ้างบริษัทเอกชนผลิตอุปกรณ์ตามแบบที่มีอยู่แล้ว
ให้ได้มาตรฐานส าหรับใช้งานจริงในอวกาศ

(2) เมื่อบริษัทเอกชนมีศักยภาพในการผลิต จึงเลื่อนขัน้ไป
ผลิตชิ้นส่วนอวกาศตามคณุลักษณะจ าเพาะ (build-to-
specifications) โดยให้ออกแบบเอง

(3) เมื่อบริษัทเอกชนมีศักยภาพในการออกแบบและผลิตตาม
คุณลักษณะจ าเพาะ จึงเลื่อนขั้นไปผลิตตามลักษณะตอ้ง
ประสงค์ส าหรับพันธกิจ (build-to-requirements) โดยให้
ก าหนดลักษณะจ าเพาะ ออกแบบ และผลิตเอง

สัญญาจ้างมูลค่าสูงจาก ISRO เป็นแรงจูงใจส าคัญให้
บริษัทเอกชนเข้าร่วมผลิตชิน้ส่วนอวกาศตามยุทธศาสตร์นี้

ISRO ร่วมผลติยาน ดาวเทยีม และชิน้สว่นอวกาศ
กับผู้ผลติในประเทศกว่า 500 บริษัท และ startup 

ในประเทศอนิเดยีอกีกวา่ 40 บริษัท (2563)

บทบาทของภาครฐัในการขบัเคลื่อนระบบนิเวศอุตสาหกรรมอวกาศ: กรณีศึกษา

ดาวเทียมโดยคนไทย เพ่ือยกระดับศักยภาพการแข่งขันของชาติ
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หมายเหตุ * รวมรา่งทีเ่กีย่วกบัการอุทธรณ์
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01 รา่ง 1 
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เพือ่เป็นแนวทางใหนั้กวจิยัยดึถอืประพฤตปิฏบิตั ิและมี

กระบวนการรกัษาจรยิธรรมการวจิยั เพือ่รกัษาและสง่เสรมิ

เกยีรตคิณุและชือ่เสยีง และฐานะของความเป็นนักวจิยัทีม่ี

คณุภาพ คณุธรรม และจรยิธรรม ใหเ้ป็นทีย่อมรบัของ

ประชาคมวจิยั และประชาชนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
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เพือ่ส่งเสรมิการวจิยัใหม้คีณุภาพและมาตรฐาน เน่ืองจากการพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งอาศยัการวจิยั

และนวตักรรม และศลิปะวทิยาการแขนงต่าง ๆ ใหเ้กดิความรู ้เพือ่น าไปใชใ้นการสรา้งความเขม้แข็ง

ทางดา้นเศรษฐกจิ และสงัคม รวมทัง้จ าเป็นตอ้งเพิม่ขดีความสามารถดา้นการวจิยัและนวตักรรม ทัง้

ทางดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตรใ์หส้นองตอ่ความตอ้งการของประเทศ 

แตก่ารวจิยัดงักล่าวอาจมปัีญหาหรอืผลกระทบกบัหลกัศาสนา วฒันธรรม จารตีประเพณี หรอืศลีธรรม

อนัดขีองประชาชน สมควรก าหนดหลกัเกณฑก์ารวจิยัและขอ้ก าหนดจรยิธรรมการวจิยัซ ึง่มปัีญหากบั

หลกัศาสนา วฒันธรรม จารตีประเพณี หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบับรบิท

ของสงัคมไทย 
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เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเหน็ชอบแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์รมิดา พัชราวนิช เป็นกรรมการบรหิาร

หน่วยบริหารและจดัการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่เทา่กบัวาระที่เหลอือยู่ของผูซ้ึง่ตน

แทน 
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Outline
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กรอบแผนการพฒันา

ระบบขอ้มลูสารสนเทศกลาง

ดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและ

นวตักรรมของประเทศ
พ.ศ. 2564-2565

01

02

05

04

03

สถานการณปั์จจบุนัของระบบขอ้มลูสารสนเทศกลาง

ดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและ นวตักรรมของประเทศ

แนวทางจากนโยบาย ยทุธศาสตร ์และแผนท่ีเกี่ยวขอ้ง

แผนการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศกลางดา้น

วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ของประเทศ 

พ.ศ. 2564-2565

กลไกการขบัเคลื่อนแผนการพฒันาระบบขอ้มลู

สารสนเทศกลางดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม

ของประเทศ พ.ศ. 2564-2565 

ระบบการติดตามและประเมินผล 
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ระบบขอ้มลูสารสนเทศกลางดา้น ววน. ของประเทศท่ีมี

การบรูณาการและเช่ือมโยงขอ้มลูใหค้รอบคลมุ หน่วยงานใน

ระบบ ววน. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง และมีระบบใหบ้ริการขอ้มลู

ท่ีใช้งานง่ายตรงตามความต้องการของกล ุ่มผ ู้ใช้ประโยชน์

รวมทัง้มีโครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีทันสมยั และ

บคุลากรสามารถบรหิาร จดัการและวิเคราะหข์อ้มลูดา้น ววน. ใน

เชิงลึก (Data Analytics) โดยใชเ้ทคโนโลย ีท่ีทนัสมยั
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แนวทางการพฒันาท่ี 1

ยกระดบัการบรูณาการและเชือ่มโยงขอ้มลูดา้น ววน. ใหไ้ดม้าตรฐาน และครอบคลมุหนว่ยงานใน ระบบ ววน. 

และหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้หนว่ยงานภายในและภายนอกกระทรวง อว. 

แผนงาน โครงการ

1. จดัท าสถาปัตยกรรมองคก์ร (Enterprise Architecture : EA) ดา้นระบบ

ขอ้มลูสารสนเทศกลางดา้น ววน. ของประเทศ เพ่ือเป็นแผนที่ในภาพรวมท่ี

แสดงถึงความเชือ่มโยงของระบบ

2. ยกระดบัการบรูณาการและเชือ่มโยงขอ้มลูกบัหนว่ยงานในระบบ ววน. และ

หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยการพฒันาศกัยภาพของหนว่ยงานและมีขอ้ตกลง

ร่วมกนั

3. พฒันาแพลตฟอรม์กลางของระบบขอ้มลูสารสนเทศกลางดา้น ววน. ของ

ประเทศใหท้นัสมยั และเพ่ิมประสิทธิภาพของการบรูณาการและเชือ่มโยงขอ้มลู

4. พฒันามาตรฐานกลางของขอ้มลูดา้น ววน. ที่สามารถเทียบเคียงกบัสากล

และเป็นที่ยอมรบัของหนว่ยงานในระบบ ววน. และหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

1. โครงการสถาปัตยกรรมองคก์ร (Enterprise Architecture : EA) ดา้น

ระบบขอ้มลูสารสนเทศกลางดา้น ววน. ของประเทศ

2. โครงการระบบขอ้มลูสารสนเทศการวิจยัและนวตักรรมของประเทศ

3. โครงการระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

4. โครงการบรูณาการฐานขอ้มลูวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมของ

ประเทศ 
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ยกระดบัการใหบ้ริการและการใชป้ระโยชนจ์ากระบบขอ้มลูสารสนเทศกลางดา้น ววน. ของ ประเทศ 

โดยเพ่ิมประสิทธิภาพ ความสะดวกในการเขา้ถึงและใชง้านงา่ย ดว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 

แผนงาน โครงการ

1. ยกระดบัการใหบ้ริการสืบคน้ขอ้มลูดา้น ววน. ใหม้ีประสิทธิภาพและใชง้าน

งา่ย โดยการพฒันาระบบการสืบคน้ ปรบัปรงุกระบวนการ และน าเทคโนโลยีที่

ทนัสมยัมาใช ้

2. ยกระดบัการเขา้ถึงขอ้มลูดา้น ววน. ใหม้ีความสะดวก โดยการพฒันาระบบ

การเขา้ถึง ปรบัปรงุกระบวนการ และน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช ้

3. ยกระดบัการวิเคราะหข์อ้มลูจากระบบขอ้มลูสารสนเทศกลางดา้น ววน.

ของประเทศ ใหพ้รอ้มใชง้าน ใน 4 มิต ิ(นโยบาย, วิชาการ, เศรษฐกิจ และ

สงัคม) โดยการพฒันาระบบวิเคราะหข์อ้มลู ปรบัปรงุกระบวนการ และน า

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช ้

1. โครงการพฒันาและบริหารจดัการขอ้มลูผลผลิตจากการวิจยั 

ส านกังานการวิจยัแห่งชาต ิ

2. โครงการการประเมินผลการวิจยัของประเทศ

3. โครงการพฒันาและบริหารจดัการผลผลิตจากการวิจยัเพ่ือประโยชน์

สาธารณะ

4. โครงการพฒันากลไกการใชป้ระโยชนฐ์านขอ้มลู ววน.

5. โครงการจดัท าดชันแีละสถานภาพการวิจยัและพฒันาของประเทศ

6. โครงการพฒันาการใชปั้ญญาประดษิฐแ์ละระบบ Big Data เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. โครงการพฒันาและบริหารจดัการระบบโครงสรา้งพ้ืนฐานทางคณุภาพ

ของประเทศ (NQI)
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พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการ และการบรูณาการและเชือ่มโยง ขอ้มลูดา้น ววน.    

รวมทัง้ยกระดบัความมัน่คงปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน โครงการ

1. ยกระดบัระบบการบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัขอ้มลูดา้น ววน. 

ตามมาตรฐานสากล เพ่ือสรา้งความเชือ่มัน่แกผู่ใ้ชบ้ริการระบบขอ้มลู

สารสนเทศกลางดา้น ววน. ของประเทศ

2. พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และทนัสมยั เพ่ือ

รองรบัการให ้บริการ การบรูณาการและเชือ่มโยงขอ้มลูดา้น ววน. 

3. จดัท าระเบียบสภานโยบายการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม

แห่งชาตวิ่าดว้ยการแจง้การน าสง่ การเชือ่มโยงขอ้มลู การรายงานผลงาน

การวิจยัและนวตักรรม และการเปิดเผยขอ้มลูการวิจยัในระบบขอ้มลู

สารสนเทศกลาง พ.ศ. 2564

4. เร่งรดัการพฒันาบคุลากรท่ีรบัผิดชอบงานระบบขอ้มลูสารสนเทศกลาง

ดา้น ววน. ของประเทศ ใหส้ามารถบริหารจดัการและวิเคราะหข์อ้มลูในเชิงลึก 

(Data Analytics) โดยใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยั

1. โครงการยกระดบัดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรข์องระบบขอ้มลู

สารสนเทศกลางดา้น ววน. ของประเทศ

2. โครงการพฒันาและสง่เสริมประยกุตใ์ชง้านระบบเทคโนโลยีดจิิทัล

3. โครงการบ ารงุรกัษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4. โครงการใชร้ะบบคลาวด์กลางภาครฐั เพ่ือรองรบัระบบขอ้มลู

สารสนเทศกลางดา้น ววน. ของประเทศ

5. โครงการจดัท ากฎหมายล าดบัรอง ดา้นขอ้มลูการวิจยัและนวตักรรม

6. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารหลกัสตูรการบริหารจดัการและการ

วิเคราะหข์อ้มลูเชงิลึก (Data Analytics)  และทกัษะดา้นเทคโนโลยี Big 

Data/AI ในระบบขอ้มลูสารสนเทศกลางดา้น ววน. ของประเทศ
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แผนการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศกลาง
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สามารถดาวนโ์หลดเลม่แผนการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศกลาง 

ดา้นวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมของประเทศ 
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