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การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
Network Governance in Public Policy Processes
นันธิดา จันทร์ศิริ 1

บทคัดย่อ
บทความทางวิ ช าการนี้ เป็ น บทสำรวจและสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดการแบบใหม่
และมีความสำคัญมากขึ้นในการจัดการภาครัฐที่มีผลต่อความสำเร็จในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การนำเสนอความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิดการจัดการเครือข่าย
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณะมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดตรงตามเป้าหมายการจัดการของภาครัฐ
ด้วยบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภาครัฐจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกลไก
ทางการบริหารจากการเป็นรัฐรวมศูนย์เป็นรัฐที่มีการกระจายอำนาจสู่สังคมเพื่อร่วมกัน
จัดการภาคสาธารณะมากขึน้ ในหลายลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดการนโยบายสาธารณะ
ในเชิงเครือข่าย ซึ่งแนวคิดการจัดการเครือข่ายนับเป็นกลยุทธ์ทางการจัดการความร่วมมือ
เพื่อการจัดการกิจการสาธารณะของภาครัฐ อันเป็นการลดความเสี่ยงของการจัดการภาครัฐ
แต่ทั้งนี้การจัดการเครือข่ายไม่ได้ดำเนินการได้โดยง่าย เนื่องจากมีประเด็นปัญหาที่สำคัญ
ต่อการจัดการภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาทางด้านการจัดการเครือข่าย ซึง่ รัฐจะต้องให้
ความสำคัญในด้านรัฐกำกับหรือรัฐจัดระเบียบ (Regulation State) การสร้างความร่วมมือ
(Collaboration Network) การสร้างทีมงาน (Team Working) การสร้างภาวะผู้นำ
(Leadership) และการเจรจาต่อรอง (Negotiation)
คำสำคัญ : การจัดการเครือข่าย กระบวนการนโยบายสาธารณะ 	

1

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

146

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

Abstract
This essay surveyed and synthesized the knowledge of the network
governance concepts in public policy processes which is new governance
and become more important for public administration to achieve of public
policy processes. Its objective is to present the knowledge and understanding
of the network governance concepts in public policy processes developed for
efficiency and maximum profit for public interest as the public administration
purpose.
With the changing of social contexts, state has to adapt some of
administrative apparatuses from central state to decentralized state to society
in order to collective action in public policy. Especially, the network governance in
public policy processes which is the strategy of collaboration network
management for declining the risks of the state governing. However, network
governance is not easy for managing, governance have to intend the concepts
for network governance are as the regulation state, collaboration network,
team working, leadership and negotiation.
Keywords : Network Governance, Public Policy Process	


บทนำ

บริ บ ทความซั บ ซ้ อ นของสภาพแวดล้ อ มที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลาผ่านกระแสโลกาภิวัตน์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งต่อมิติทาง
การเมือง การปกครอง การบริหาร สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมทั้งในระดับมหภาค
คือในระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และระดับจุลภาคในระดับการจัดการปกครอง
ภายในประเทศ ทุกวันนี้ ทุกหน่วยของสังคมจึงต้องมีการปรับตัว มีการพัฒนากลไกในรูปแบบต่างๆ
อย่างหลากหลายให้ สอดรับกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป ทัง้ ในหน่วยงานราชการ เอกชน
ภาคประชาสังคม ให้ดำรงอยู่ได้ในความผันผวน และความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ในทางการบริหารจัดการของภาครัฐ กลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ผ่านระบบ
ราชการ แบบต่างหน่วยงานต่างปฏิบัติภารกิจเฉพาะด้านของตน จึงอาจจะยังไม่ใช่คำตอบ

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

147

ของลักษณะการบริหารที่สอดคล้องกับสังคมแวดล้อมที่ต้องการ การพัฒนาที่รวดเร็วและ
ทันต่อสถานการณ์
บทบาทของภาครั ฐ ที่ จั ด การในทุ ก ปั ญ หาหรื อ การรวมศู น ย์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
เท่ากับเป็นการรวมทุกปัญหาไว้ที่รัฐ เมื่อรัฐมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่ภาค
ส่วนสังคม ชุมชน หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ บทบาทรัฐจึงปรับเปลี่ยนเป็นสนับสนุนให้มี
การพัฒนามากกว่าที่จะให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม รัฐก็ยังคงมี
บทบาทในฐานะทีต่ อ้ งสร้างความสัมพันธ์กบั หน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ ประสานงานให้บรรลุเป้าหมายได้
อย่างรวดเร็ว การสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย จึงเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญต่อการสร้าง
ความร่วมมือหรือการบูรณาการทางการจัดการภาครัฐให้ประสบความสำเร็จ โดยอาศัยพืน้ ฐาน
ความร่วมมือ การร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการแลกเปลีย่ นทรัพยากรระหว่างกัน เพือ่ ตอบ
สนองในเป้าหมายหรือผลประโยชน์ของประชาชนร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การจัดการเครือข่าย
ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเครือข่ายคือความร่วมมือของหน่วยงานที่ต่างก็มีอิสระแยกตัวซึ่งกันและ
กัน จำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องอาศัยความลงตัวของการสร้างแนวร่วมของการทำงานอย่างลงตัว
แนวคิดว่าด้วยการจัดการเครือข่ายจึงเป็นแนวทางการบริหารให้สามารถจัดการความร่วมมือ
เพือ่ การจัดการกิจการสาธารณะของภาครัฐ อันเป็นการลดความเสีย่ งของการจัดการภาครัฐ

การจัดการเครือข่าย

การจัดการเครือข่าย เป็นแนวคิดการบริหารจัดการแบบใหม่ (New Governance)
ที่ มี ค วามแตกต่ า งจากการบริ ห ารจั ด การของรั ฐ ในยุ ค เดิ ม ที่ เ น้ น ความสั ม พั น ธ์ แ บบสาย
การบังคับบัญชา (Hierarchy) ซึง่ มีลกั ษณะของการสัง่ การ มีความไม่เท่าเทียมกันทางอำนาจ
มีผบู้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ การจัดการเครือข่ายได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบทางอำนาจ
เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ทเี่ ท่าเทียมกันของตัวกระทำทีห่ ลากหลาย (Diverse Actors) ซึง่
มีคุณลักษณะความสัมพันธ์ทั้งในลักษณะที่หลายองค์กรที่มีความแตกต่างกันในทรัพยากร
และศักยภาพมาร่วมมือกันภายใต้เป้าหมายอย่างเดียวกัน โดยที่แต่ละองค์กรไม่ได้สูญเสีย
ความเป็นอิสระในการจัดการองค์กรของตนเอง ไม่มีโครงสร้างของสายการบังคับบัญชา ไม่มี
การแข่งขันภายในเครือข่าย แต่มคี วามสัมพันธ์ในเชิงร่วมมือกัน (Collaboration) ในการตัดสินใจ
จัดการบางอย่างร่วมกัน ทัง้ นีจ้ งึ มีความแตกต่างกับสายการบังคับบัญชา และตลาด (Market)
ที่มีตัวกระทำที่หลากหลายในตลาดซึ่งเน้นการแข่งขันกัน และไม่มีสายการบั ง คั บ บั ญ ชา
พิจารณาความแตกต่างซึง่ ผูเ้ ขียนได้สรุปตามแนวคิดของ Bevir ได้ (Bevir. 2009 : 121) ดังนี้
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รูปแบบของการจัดการการปกครอง
(Mode of Governance)

คุณลักษณะสำคัญ
(Specifications)

1. สายการบังคับบัญชา (Hierarchy)

ตัวกระทำเดียว แบบตัวการและตัวแทน (PrincipalAgent) มีผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา

2. ตลาด (Markets)

มีหลายตัวกระทำในระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
และมีการแข่งขันกัน

3. เครือข่าย (Networks)

ตัวกระทำที่หลากหลายที่เป็นอิสระ มีทรัพยากร
และศักยภาพแตกต่างกัน เน้นความสัมพันธ์
แบบร่วมมือกัน เพื่อปรับปรุงพัฒนาเป้าหมาย
ร่วมของเครือข่าย

แผนภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการปกครองและคุณลักษณะทีส่ ำคัญ	


การจัดการเครือข่ายจึงมีความสำคัญในกระบวนการนโยบายสาธารณะในทิศทาง
ของการสร้างความร่วมมือเพือ่ พัฒนานโยบายสาธารณะ ซึง่ อาจจะจำแนกประเภทของเครือข่ายได้
เป็น 2 ลักษณะทีส่ ำคัญ (Bevir. 2009 : 122) ได้แก่
1. เครือข่ายภาครัฐ (Intergovernmental Networks) หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรที่เป็นของรัฐเท่านั้น ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Administration in
implementation) อาจจะมีความแตกต่างกันในระดับขององค์กรของรัฐ เช่น องค์กรของรัฐ
ในระดับกลางร่วมกับองค์กรของรัฐในระดับภูมภิ าค หรือองค์กรของรัฐกับองค์กรส่วนท้องถิน่
ของรัฐ เป็นต้น โดยมีการสร้างความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในทรัพยากร
ทีแ่ ตกต่างและศักยภาพทีแ่ ตกต่างกัน และสร้างความไว้เนือ้ เชือ่ ใจกันในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ นำ
ไปสูผ่ ลลัพธ์ของนโยบาย
2. เครือข่ายนโยบาย (Policy Network) เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ที่แตกต่างกัน ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นองค์กรของรัฐอย่างเดียว ดังเช่น เครือข่ายภาครัฐ แต่
เป็นความเชื่อมโยงกันขององค์กรที่มีความหลากหลาย โดยมีประเด็นร่วมกันหรือมีนโยบาย
หรือพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง (Specific Area of Public Policy) หรือมีความสนใจและมี
ความเชีย่ วชาญพิเศษในประเด็นนัน้ ๆ
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ทฤษฎีการจัดการเครือข่าย

การนำเสนอแนวคิดการจัดการเครือข่ายเป็นแนวคิดหนึ่งของธรรมาภิบาล ซึ่ง
มีความเชือ่ มโยงกับการจัดการแบบประชาธิปไตย ทีเ่ น้นการจัดการอยูท่ พี่ ลเมืองของรัฐ หรือ
การจัดการแบบเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของ
ความเป็นประชาธิปไตย แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่มบี ทบาทใดๆ ทางการจัดการ แต่ให้ความสำคัญ
กับการร่วมมือกันระหว่างรัฐและภาคส่วนสังคม เพื่อลดการผูกขาดอำนาจอยู่ที่รัฐ และ
ผลประโยชน์ทกี่ ระจุกตัวอยูท่ รี่ ฐั ทฤษฎีของธรรมาภิบาลทีศ่ กึ ษาโดย Chhotray and Stoker
(2009 : 27 - 32) ได้นำเสนอทฤษฎีของธรรมาภิบาลอยูห่ ลายประเด็น แต่ประเด็นหนึง่ ทีใ่ ห้
ความสำคัญ คือประเด็นการจัดการเครือข่าย โดยเสนอว่าการจัดการเครือข่ายเป็นแนวคิดของ
การบริหารจัดการของภาครัฐโดยร่วมมือกันปฏิบัติงานของเครือข่ายที่มีหลายฝ่าย (Actors)
และหลายหน่วยงาน (Organizations) เข้ามาเกีย่ วข้องภายใต้นโยบายของเครือข่าย (Policy
Network) โดยรัฐจะทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับทิศทางการบริหารงานของเครือข่าย
(Steer) โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการเครือข่าย 2 ประเด็น คือ การจัดการเครือข่าย (Game
Management) และการจัดโครงสร้างเครือข่าย (Structuring Network) ในประเด็น
การจัดการเครือข่าย เกี่ยวข้องกับการจัดความสัมพันธ์ต่างๆ ภายในเครือข่ายต่อการสร้าง
เงือ่ นไขในการตัดสินใจร่วมกัน (Collective Decision Making) และประเด็นทีส่ องในการจัด
โครงสร้างเครือข่าย ที่อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ หรือการปรับเปลี่ยนผู้มีส่วนร่วม
ในเครือข่าย เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่าย เปลี่ยนรูปแบบ
การกระจายทรัพยากร หรือการหาผูส้ นับสนุนใหม่ตามทิศทางนโยบายของเครือข่ายได้ เป็นต้น

บทสังเคราะห์การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

บริบทการเปลี่ยนแปลงของการจัดการภาครัฐจากรัฐสู่ภาคส่วนสังคม เนื่องจาก
การบริหารจัดการของภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนกลไกทางการบริหารจากการเป็นรัฐรวมศูนย์
เป็นรัฐทีม่ กี ารกระจายอำนาจสูส่ งั คมเพือ่ ร่วมกันจัดการภาคสาธารณะมากขึน้ ในหลายลักษณะ
การจัดการกระบวนการนโยบายสาธารณะในเชิงเครือข่ายจึงสามารถกระทำได้ในทุกกระบวนการ
ของนโยบายสาธารณะ ซึง่ ผูเ้ ขียนสามารถสังเคราะห์ได้ ดังนี้
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กระบวนการนโยบาย
สาธารณะ

การกำหนดนโยบาย
สาธารณะ
(Formulation)

การนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ
(Implementation)

การประเมินผล
นโยบาย
(Evaluation)

เป้าหมาย

มีเป้าหมายการจัดการ
เครือข่ายในกระบวนการ
วางแผนเพือ่ การกำหนด
นโยบายในเชิงยุทธศาสตร์
ร่วมกัน

มีเป้าหมายเพื่อการสร้าง
ความร่วมมือของเครือข่าย
ในการนำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ

มีเป้าหมายเพือ่ การ
วิเคราะห์นโยบาย
ของเครือข่ายทั้ง
ในด้านการกำหนด
นโยบาย การนำ
นโยบายไปสู่
การปฏิบัติ
การติดตาม ประเมินผล
นโยบาย
เพือ่ การปรับปรุง
นโยบายของเครือข่าย
ที่เหมาะสมต่อไป

ทรัพยากร

การรวบรวมทรัพยากร
ที่แต่ละองค์กรมี เพื่อ
กำหนดแนวทาง
การกำหนดนโยบาย
และกำหนดทิศทาง
ความเป็นไปได้
ของนโยบาย

การแลกเปลีย่ นทรัพยากร
ขององค์กรในเครือข่าย
เพื่อการแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ เป็น
การใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์ คุ้มค่า และ
ประหยัด

การประเมินผล
ประสิทธิภาพ
ของการใช้ทรัพยากร
เพื่อการดำเนิน
นโยบายของเครือข่าย
มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ควรปรับปรุง
อย่างไร

ความรับผิดชอบ

การกำหนดภาระ
ความรับผิดชอบ
ในแต่ละประเด็น
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของแต่ละองค์กร
ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมาย
ของนโยบายร่วมกันได้

องค์กรในเครือข่าย
มีความพร้อมสูงใน
การจัดการตามความ
รับผิดชอบของตนเอง
ซึ่งตรงกับศักยภาพ

สร้างความรับผิดชอบ
ร่วมกันในการประเมินผล
นโยบายของเครือข่าย
และรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ของนโยบาย
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การแลกเปลี่ยน
ความคิด

การระดมความคิด
ความเห็น การวิเคราะห์
ข้อมูลที่หลากหลาย
จากความรู้และ
ประสบการณ์ของ
องค์กรที่มีความหลากหลาย
ในการกำหนดนโยบาย
ร่วมกัน เพื่อให้มีการวิพากษ์
แนวคิดอย่างกว้างขวางและ
รอบคอบมากขึ้น

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสื่อสารภายใน
เครือข่ายเพื่อพัฒนา
กิจกรรม กระบวนการ
หรือกลไกของการนำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ที่มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด
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มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา
เครือข่ายและ
นโยบายของ
เครือข่าย

แผนภาพที่ 2 การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

นอกจากนี้ ในกระบวนการปฏิบตั ไิ ปสูค่ วามสำเร็จหรือในกระบวนการนำนโยบายไป
ปฏิบตั จิ ำเป็นต้องนำเอาแนวคิดธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการเครือข่ายทีป่ ระสบความสำเร็จ
(Bevir, 177 - 198) ใน 6 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย
1) ด้านรัฐกำกับหรือรัฐจัดระเบียบ (Regulation State) คือ การปรับเปลี่ยน
บทบาทรัฐจากรัฐควบคุมสู่รัฐที่ทำหน้าที่ในการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
นโยบายให้ประสบความสำเร็จโดยอาศัยภาคส่วนต่างๆ ของรัฐ และมอบอำนาจความรับผิดชอบ
และความเป็นอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน
โดยรัฐทำหน้าทีก่ ำกับด้วยกฎระเบียบ ข้อบังคับ และทำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายเพือ่ ควบคุมมิให้เครือข่ายมีอสิ ระทีม่ ากจนเกินไป
2) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration Network) ในการจัดการเครือข่าย
การสร้างความสัมพันธ์และสร้างแนวร่วมเชิงนโยบายเพือ่ การบริหารจัดการเครือข่าย จะทำให้
ภายใต้ น โยบายเดี ย วกั น จะมี ลั ก ษณะการทำงานแบบบู ร ณาการกั น ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยกั น
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางการจัดการนโยบาย
สาธารณะ
3) การสร้างทีมงาน (Team Working) การทำงานเป็นทีมและการสร้างความสัมพันธ์
ของการทำงานร่วมกันภายใต้นโยบายเดียวกันจะนำไปสู่ความสำเร็จทางการจัดการนโยบาย
สาธารณะ
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4) การสร้างภาวะผูน้ ำ (Leadership) สิง่ สำคัญของการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
อยูท่ ภ่ี าวะผูน้ ำในอันทีจ่ ะสร้างวิสยั ทัศน์ ภารกิจ พันธกิจทีจ่ ะรวมพลังของเครือข่ายไปสูเ่ ป้าหมาย
เดียวกันได้
5) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) เป็นกลยุทธ์สำคัญของการจัดการเครือข่าย
ภายใต้ความอิสระของแต่ละหน่วยงาน ที่มีจุดยืนหรืออุดมการณ์ที่แตกต่างกัน ย่อมนำไปสู่
ความขัดแข้ง การเจรจาต่อรอง การประนีประนอมจึงเป็นหนทางของการนำไปสู่ความลงตัว
ทางการจัดการ

บทสรุป

การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เป็นการจัดการแนวใหม่ทจี่ ะ
สนับสนุนให้เครือข่ายประสบความสำเร็จในกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยการจัด
การเครือข่ายสามารถกระทำได้ในทุกกระบวนการของนโยบายสาธารณะ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของแต่ละกระบวนการ จึงมีประเด็นที่จะต้องให้ความสำคัญในการจัดการเครือข่าย ได้แก่
ด้านรัฐกำกับหรือรัฐจัดระเบียบ (Regulation State) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration
Network) การสร้างทีมงาน (Team Working) การสร้างภาวะผูน้ ำ (Leadership) และการเจรจา
ต่อรอง (Negotiation) ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถขององค์กรในการจัดการเครือข่ายภายใต้
ศักยภาพและข้อจำกัดของเครือข่ายนั้นๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ บทความนี้จึงมีความพยายามที่จะชี้ให้เห็นความสำคัญของ
เครือข่ายและการจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่จะสร้างแนวทาง
เพื่อเป็นกรอบต่อการนำไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาการจัดการเครือข่ายให้มีประสิทธิผลได้
ต่อไปท่ามกลางความต้องการของสังคมในการร่วมมือกันพัฒนาในทุกด้าน เครือข่ายจึงเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อสถานการณ์ของความซับซ้อนของปัญหา และความต้องการในการจัด
การกับปัญหาอย่างมีระบบ
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