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แผนการตลาดศูนยกระจายสินคาเชียงของ 
นําเสนอประทรวงคมนาคม 

โดย ดร.ธนิต โสรัตน 
ประธานกรรมการ V-SERVE GROUP 

7 มกราคม 2552 
 การศึกษายุทธศาสตรดานการตลาดของศูนยกระจายสินคาเชียงของ จะตองเขาใจใน
ฐานะเปนเสนทางเลือกของการขนสงทางแมนํ้าโขง โดยมีทาเรือเชียงแสนเปน Gateway สําหรับ
ศูนยกระจายสินคาเชียงของจะเปน Gateway ของการขนสงทางบกในการเชื่อมโยงกับประเทศ
จีนทางถนน ดังน้ัน จะตองทําความเขาใจสถานะของเสนทาง R3E วาไมใชเปนเพียงถนนที่
เชื่อมโยงกับประเทศจีน แตจะตองเขาใจถึงสถานะที่เปนเสนทางการคาในการเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ รวมทั้ง ลักษณะการปฏิสัมพันธเชิงอํานาจทางเศรษฐกิจระหวางไทย กับประเทศจีน 
เน่ืองจากเสนทาง R3E ไมใชมีปลายทางอยูที่ชายแดนของ สปป.ลาว แตเปนเสนทางที่มี
จุดหมายปลายทางสูจีน ความสัมฤทธิ์ผลของศูนยกระจายสินคาเชียงของจึงไมควรให
ความสําคัญเพียงโครงสรางพื้นฐาน แตจะตองใหความสําคัญของเครือขายที่จะเชื่อมโยง
กับเสนทางขนสงสินคาไทยกับจีนตอนใต ภายใตเสนทางระเบียงเหนือ-ใต R3E จึงตองมี
ความชัดเจนของแผน เปาหมาย ผลลัพธ และมียุทธศาสตร ในฐานะ เปนเสนทางที่เปนระเบียง
เศรษฐกิจ (Economic Corridor Link) กับประเทศจีน ซ่ึงมีนครคุนหมิงเปนศูนยกลางของจีน
ภาคใต กับภาคเหนือของประเทศไทย ทั้งน้ี ศูนยกระจายสินคาเชียงของจะรองรับสินคาภายใต
เปนเสนทาง New Trade Lane คือเปนเสนทางการคาใหมทางถนนของประเทศจีน เพราะจะ
เปนเสนทางหลักของไทยที่สั้นที่สุดที่จะเชื่อมโยงการขนสงทางถนนไปประเทศจีนตอนใต ดวย
ระยะทาง 228 กิโลเมตร จากอําเภอเชียงของ  (บานดอนมหาวัน) กับเมืองบานดอน (ฝงลาว) 
ในแขวงบอแกว กับแขวงหลวงน้ําทา โดยเสนทางนี้นาจะเปนเสนทางหลักของการลําเลียงสินคา
ราคาถูกของจีนเขาสูประเทศไทย รวมทั้ง สินคาจากเวียดนามตอนเหนือก็จะเสนทางนี้เปนการ
ระบายสินคาเขาสูประเทศไทย  
ระยะทางของเสนทาง R3E จากกรุงเทพ – คุนหมิง  (ที่มา : จากเอกสารการประชุม GMS)  
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ความสัมฤทธิ์ผลเชิงพาณิชของศูนยกระจายสินคาเชียงของ 
 การวางยุทธศาสตรดานการตลาดของศูนยกระจายสินคาเชียงของ จะเกี่ยวของกับการ
เปนศูนยเปลี่ยนถายพาหนะขนสงของรถบรรทุกระหวางไทยกับรถบรรทุกของประเทศ
จีน ในลักษณะที่เปน ICD และเปน CY Yard คือเปนศูนยเปลี่ยนถายพาหนะขนสงจากไทยไป
จีนและจากจีนมาไทย โดยเปนการผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรมแบบ Co-Production และเขต
อุตสาหกรรมชายแดน จําเปนจะตองมีสถานที่รองรับสินคาประเภทตูคอนเทนเนอรและสินคา
ประเภท Bulk Cargoes มีการจัดพื้นที่เขตปลอดภาษี (Free Zone) รองรับการขนสงสินคา
ผานแดนที่เปน Transshipment ซึ่งในสวนนี้จะเก่ียวของกับ Hard Ware และ 
Infrastructure โดยกรมขนสงทางบกนาจะเขามาเปนเจาภาพบริหารจัดการ โดยอาจใช
ตนแบบ ICD ลาดกระบัง อยางไรก็ดี การวางยุทธศาสตรศูนยกระจายสินคาเชียงของ ในฐานะ
เปนเสนทางขนสงและกระจายสินคาของภูมิภาค จะตองกําหนดแผนงานดานการตลาดรวมกับ
แผนงานดานโลจิสติกสและการบูรณาการ โครงสรางพื้นที่คมนาคมขนสงทุกโหมด เพ่ือใหเกิด
การ Shift Mode ทั้งที่มีอยูแลวและโครงการในอนาคต โดยการเชื่อมโยงทาเรือแหลมฉบังและ
สนามบินสุวรรณภูมิ รวมทั้งระบบการขนสงทางราง เพ่ือใหสามารถตอยอดเชื่อมโยงกับสะพาน
ขามแม นํ้าโขงแหงที่ 4 ซ่ึงจะสรางเสร็จในป 2554 ทั้งน้ี จะตองนําเสนทาง East-West 
Economic Corridor ทั้งดานอําเภอแมสอด จังหวัดตากและสะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 2 ที่
จังหวัดมุกดาหาร เขามาเปนสวนหนึ่งของแผนการตลาด โดยใหเชื่อมโยงกับแผนยอยดังน้ี 

1) New Trade Lane เสนทางการกระจายสินคาสงออกของไทยไปสูตลาดจีน ประเด็น
สําคัญคือ สินคาของไทยรายการใดบาง ซ่ึงมีศักยภาพในดานตนทุนและรูปแบบใน
การเขาสูตลาดจีน 

2) Area Base มีการศึกษาถึงกฎเกณฑและขอจํากัดที่เปนอุปสรรคของจุดหมาย
ปลายทาง (Destination Focus) โดยศึกษาทั้งในระดับแขวงของ สปป. ลาว และใน
การเขาถึงแตละมณฑลของประเทศจีน เพราะประเทศจีนมีพ้ืนที่กวางขวางและ
ประชาชนมีจํานวนมาก ทําใหมีความตองการที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

3) Commodities Base จะตองมีการศึกษาถึงสินคาทั้งดานเกษตร , เกษตรแปรรูป 
และสินคาอุตสาหกรรม วาประเภทใดมีศักยภาพที่จะเขาไปแขงขันในตลาดของ
ประเทศจีน และสินคาประเภทใดที่ไทยอาจสูญเสียตลาด ทั้งในประเทศและ
ชายแดน ซ่ึงประเด็นน้ีจะทําเปนยุทธศาสตรเชิงรุกและเชิงรับ และควรมีการจัดทํา
วิจัยเชิงลึก ออกมาเผยแพรใหผูประกอบการของไทยไดทราบ 

4) Distribution Model ตองมีการศึกษาแนววิธีในการกระจายสินคาเขาสูตลาดจีน ซ่ึง
ไมใชหมายถึง เพียงแตการขนสง แตหมายถึงระบบการจัดสงและสงมอบแบบ Door 
to Door ซ่ึงประเทศจีนมีระบบศุลกากร และการคํานวณภาษี ซ่ึงยังไมเปนสากล 
รวมทั้ง ยังมีระบบ NTB ทั้งที่เปนรูปแบบและไมเปนรูปแบบ ซ่ึงการเขาถึงตลาดจีน
เปนสิ่งที่ยากที่สุด 
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ความสําเร็จของศูนยกระจายสินคาเชียงของ จะตองเชื่อมโยงใหเกิดเปนพ้ืนที่
อุตสาหกรรมชายแดน รวมทั้ง เขตปลอดภาษีและคนงานตางดาว (นอกโควตา) ใหสามารถ
เคลื่อนยายเขามาทํางานในนิคมอุตสาหกรรมชายแดนแบบเชาไป-เย็นกลับ โดยประเด็นของการ
ใชแรงงานตางดาวอยางเสรี ภายใตขอจํากัดของระเบียบดานความมั่นคง จะเปนหัวใจสําคัญทีจ่ะ
ทําใหมีการเคลื่อนยายอุตสาหกรรมเขามาในบริเวณอําเภอเชียงของ เน่ืองจากยังมีอุตสาหกรรม
ที่ตองใชแรงงานเขมขน ซ่ึงยังไมพรอมจะไปลงทุนเต็มรูปแบบในประเทศเพื่อนบาน แตจะเปน
การใชศักยภาพเชนดานแรงงาน โดยนําวัตถุดิบไปประกอบ บรรจุ เชน สิ่งทอ เพ่ือผลิตเปน 
Semi-Finished Goods แลวนํากลับมาในประเทศไทย เพ่ือมาผลิตในขั้นสุดทาย  

อุตสาหกรรมเปาหมายดานการตลาด 
1. อุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบประเภท Local Content 
2. อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งใชแรงงานมาก Labour Content  
3. อุตสาหกรรมประกอบชิ้นสวน  
4. เครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงถือเปนการใชประโยชนการเชื่อมโยง 

Value Chain กับตางประเทศ  
5. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเครื่องเรือน เฟอรนิเจอรที่ใชวัสดุธรรมชาติ  
6. อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

 
องคประกอบความสัมฤทธิ์ผลของศูนยกระจายสินคาเชียงของ จะตองมีองคประกอบดง
ตอไปน้ี 

1. การเตรียมการของประเทศไทย ควรมีดังน้ี 
1) การขนสงไทย-ลาว-จีน (CBTA) ใหสามารถขนสงสินคาไดอยางสะดวก 

โดยเฉพาะปญหาคาธรรมเนียมการใชถนน ทั้งแขวงบอแกวและหลวงนํ้าทา 
โดยการเจรจาควรใหมีผลบังคับใชกอนที่สะพานขามแมนํ้าโขงแหงที่ 4 จะแลว
เสร็จ 

2) จัดใหมีบริการศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ โดยนําวิธีการตรวจสินคาที่เปนแบบ 
OSS : One Stop Inspection ซ่ึงประเทศไทยจะตองเรงใหมี พ.ร.บ. ใหอํานาจ
เจาหนาที่ของรัฐสามารถออกไปตรวจสินคานอกราชอาณาจักร ซ่ึงประเทศลาว
และจีนสามารถเจรจาไดแลว 

3) การเตรียมพื้นที่สําหรับกิจกรรมทางโลจิสติกส ที่จะเปนแหลงรายไดของ
ศูนยกระจายสินคาเชียงของ ซ่ึงควรเปนพ้ืนที่ติดหรือใกลบริเวณไหลสะพาน
ขามแมนํ้า สําหรับเปนศูนยโลจิสติกส เชน ศูนยพักรถ (Truck Terminal) , 
ศูนยกระจายและรวมรวมสินคา (DC & CY Yard) โดยใชพ้ืนที่ 500 ไร ภาย
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ในศูนยจะมีการใหบริการแบบครบวงจรและสามารถรองรับต ูสินคาที่จะ
ไหลเวียนจากจีน 

4) การเชื่อมตอการขนสงไปยังทาเรือฝงตะวันตก ซ่ึงก็ตองพิจารณาความ
เปนไปได เพราะจีนมีทางเลือกในการใชทาเรือนํ้าลึกที่เปอไฮ ที่มณฑลกวางสี 
แทนการใชทาเรือแหลมฉบังน้ัน 

5) โครงการกอสรางนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงปจจุบันมีการเลือกพื้นที่  ไดกําหนด
จุดที่ ต.ศรีดอนชัย ต.สถาน อ.เชียงของ หางจากตัวเมืองเชียงของไปทางทิศใต
ราว 7 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 1.6 หม่ืนไร แตตองพิจารณาความเปนไปได
ของโครงการวากลุมใดเปนเปาหมายที่จะยายฐานการผลิต  

6) โครงการกอสรางถนนเลี่ยงเมือง อ.เชียงของ เพ่ือจะระบายรถที่จะมีมากขึ้น
ในอนาคต หากการกอสรางสะพานเสร็จ และถนนที่จะเชื่อม อ.เชียงแสน โดย
ขอใหกรมทางหลวงชนบทสรางถนนอีก 2 สายใหเชื่อมกับถนนพหลโยธินที่    
อ.เมือง เชียงราย กอนไปส ูภาคกลางเพื่อรองรับการคมนาคมที่จะเพ่ิมมากขึ้น  

7) โครงการกอสรางทางรถไฟสาย ที่จะสามารถรองรับทางรถไฟกับ สปป.ลาว 
และกับประเทศจีนตอนใต ซ่ึงตองพิจารณาจากเสนทางรถไฟของจีน ซ่ึงกําลัง
กอสรางจากคุนหมิงลงไดวาจะมาเชื่อมกับประเทศไทยตรงไหน ซ่ึงจีนมี
โครงการพัฒนารถไฟเขาไปในประเทศลาว จนถึงเวียงจันทน ซ่ึงปจจุบัน 
(มกราคม 2551) เสนทางรถไฟหนองคาย-ทานาแรง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 
ไดสรางเกือบสมบูรณ ซ่ึงทาง สปป.ลาว มีโครงการสรางตอไปจนถึงนคร
เวียงจันทน ก็จะสงผลใหมีเสนทางรถไฟเชื่อมจากไทยไปสูประเทศลาว และ
หากจีนมีการกอสรางเสนทางเชื่อมลงมาถึงเวียงจันทนในอนาคต ก็สามารถ
ขนสงสินคาทางรางได 

2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรในระดับตางๆ 
1) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพขนสงสินคาผานแดน   (Cross Border 

Logistics) การคาชายแดนในปจจุบันของประเทศเพื่อนบาน ยังขาด
ผูประกอบการในระดับทองถิ่น ที่มีความเขาใจที่ดีพอเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส ทําใหมีปญหาเกี่ยวกับการสงมอบที่ตรงเวลาและสินคามักจะ
เสียหายและสูญหายระหวางการขนสง รวมทั้งปญหาที่เกี่ยวของกับความไม
เขาใจเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรระเบียบและขอบังคับของแตละประเทศ ทําให
สินคาสวนใหญไปอยูนอกระบบ โดยไมดําเนินพิธีการศุลกากรที่ถูกตอง 
จําเปนตองพัฒนาผูประกอบการทองถิ่นซึ่งอยูชวงรอยตอชายแดนของแตละ
ประเทศใหมีขีดความสามารถในการบริหารที่เกี่ยวกับศุลกากร คลังสินคาขนาด
ยอย และขนสงทางถนน รวมถึงพาหนะอื่นๆ  
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2) ยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถขนสงสินคาระหวางประเทศ 
(International Logistics Service)  การขนสงระหวางประเทศจากผูผลิตใน
ประเทศหนึ่งไปยังผูซ้ืออีกประเทศหนึ่งซ่ึงอยูในกลุมประเทศเพื่อนบานยังมีผูให
บริการยังมีนอยราย ขาดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเสนทางขนสง 
โดยเฉพาะยังขาดเครือขายทั้งในระดับทองถิ่น (Regional Network Alliance) 
เพื่อใหเกิดความเชื่อม่ัน (Reliability) และการประกันความเสียหายที่เปน 
“Insurance & Liability” นอกจากนี้ จะตองพัฒนาศูนยรวบรวมและกระจาย
สินคาตามเสนทางการขนสง โดยการเสริมสรางใหผูประกอบการมีขีด
ความสามารถในการขนสงและสงมอบสินคาในระดับ Place to Place ซ่ึงเปน
การขนสงทางไกลระหวางประเทศคูคา จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาเครือขาย 
และความรูความเขาใจดานเอกสารระดับการขนสงระหวางประเทศ 

3) การเปนประตูเศรษฐกิจของภูมิภาค (Regional Gateway) จําเปนจะตองมี
ขอตกลงการขนสงผานแดน ทั้งที่เปน Transit และ Transshipment คือการ
ขนสงที่ตองมีการเปลี่ยนพาหนะในการขนสง สามารถใหบริการไปสูประเทศที่
สามในลักษณะที่เปน “Door to Door Delivery” ซ่ึงแนวโนมของการขนสงและ
สงมอบสินคาของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคจะมีการซ้ือและขายในปริมาณที่
มากขึ้น โดยรูปแบบการขนสง “Multimodal Transport” จะเปนรูปแบบที่มี
ความเหมาะสม จึงจําเปนที่จะตองมีการพัฒนา การใหบริการโลจิสติกสมีขีด
ความสามารถในการใหบริการเชื่อมโยงกับผูประกอบการของประเทศจีน 

4) การสรางผลิตภัณฑบริการโลจิสติกส จะตองชัดเจนเก่ียวกับ Product 
Service ของศูนยกระจายสินคาเชียงของ เชน  
 ศูนยพักรถ Truck Terminal / Truck Stop  
 ศูนยเปลี่ยนถายพาหนะขนสงประจําภูมิภาค Intermodal Shift Mode 

Center 
 ศูนยรวบรวมและกระจายสินคา DC : Distribution Center  
 ศูนยรวบรวมตูและบรรจุตู Container  CY Yard / ICD  
 ศูนยบริการเปลี่ยนหัวลาก และรวบรวมสินคาใหเต็มรถหรือใหบริการขอ
สงเที่ยวเปลา Back Haul  

 ศูนยใหบริการงานโลจิสติกส  Corridor Logistics Center ตามจุดเชื่อม
โยงที่เปนประตูเศรษฐกิจ ซ่ึงจะใหบริการงานที่เกี่ยวของกับศุลกากร  
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3. การสงเสริมเพื่อใหเกิดประโยชนรวมระหวางศูนยกระจายสินคาและการใช
ประโยชนของเสนทาง R3E 
1) การสงเสริมใหมีการนําระบบอิเล็กโทรนิคส มาใชในธุรกรรม ของ

ผูประกอบการใหบริการในระหวางกลุมประเทศ ACMECS   
  GPS : ควรมีการสงเสริมใหผูประกอบการมีการติดตั้ง GPS และโปรแกรม 

Software ซ่ึงจะสามารถใชในการติดตามพาหนะขนสงซึ่งจําเปนตองอาศัย
เครือขายดาวเทียมซ่ึงยังเปนปญหาในบางประเทศในกลุม ACMECS ซ่ึง
เครือขายยังไมสามารถใหบริการในทุกพื้นที่  

 RFID เปนเทคโนโลยี ที่จะนํามาใชกับ electronic seal จําบรรจุขอมูลสินคา 
และขอมูลที่เกี่ยวของกับพิธีการศุลกากร ขณะน้ียังไมมีประเทศใดใน 
ACMECS และอาเซียนไดนําเขามาใช เนื่องจากยังมีตนทุนที่สูง 

 e-Customs ความจะเรงสงเสริมใหผูประกอบการในประเทศที่พรอมมีการ
นําระบบ ebXML มาใชในธุรกรรมที่เกี่ยวของกับงานศุลกากรซึ่งการที่จะ
พัฒนาไปสูระบบ SSI จําเปนที่จะตองพัฒนา e-customs และ e-Logistics 

2) เรงแกไขระเบียบขนสงขามแดนที่แตละประเทศ ซ่ึงมีขอตกลงระดับ GMS 
และอาเซียน และในทางปฏิบัติยังไมสามารถใชใหเกิดผลในทางรูปธรรม ซ่ึง
ตองมีการเรงในการทํา Truck Visa และ Driver Visa รวมทั้ง ระเบียบทะเบียน
ปายรถบรรทุก ซ่ึงยอมใหเขาไปในประเทศตางๆ 

3) SSI: Single Stop Inspection ภาครัฐของแตละประเทศจะตองเรงทําความตก
ลงใหเกิดเปนผลโดยเร็วเนื่องจากพิธีการศุลกากรของแตละประเทศจะมีการ
ตรวจที่มีการซ้ําซอนมีความลาชาซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญ 

4) e-Logistics ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีการเรงพัฒนาและสงเสริมใหมี
การในระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในธุรกรรมการขนสงขามแดนและการขนสง
ขามพรมแดนและการขนสงระหวางประเทศโดยใหครอบคลุมทั้งกระบวนการ 
Customs Immigration freight transport 

5) สงเสริมใหมีการเคลื่อนยายฐานการผลิตไปอยูระหวางรอยตอของแตละ
ประเทศ  เพ่ือใหเปนการสงเสริมใหเกิดมูลคาเพิ่มของการใชทรัพยากรและ
ประโยชนของพื้นที่ซ่ึงจะเปนผลประโยชนรวมกัน 

6) ใหภาครัฐมีการบูรณาการหนวยราชการที่เปนเจาภาพโดยตรง ในการที่จะ
สงเสริมและจัดทําแผนยุทธศาสตรในการใหภาคเอกชนใหเขาไปใชประโยชน
เชิงพ้ืนที่ในประเทศเพื่อนบาน เชน ดานการเกษตร , ดานพลังงาน ที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรดานการพัฒนาโครงสรางโลจิสติกส ฯลฯ  

7) เก่ียวกับเรื่องการขนสงขามแดนไปประเทศที่สาม (Transshipment) 
ปจจุบันยังไมมีขอตกลงทั้งกับประเทศพมา , เวียดนาม ซ่ึงสินคาจากประเทศ
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สิงคโปร และมาเลเซีย ใชประเทศไทยเปนทางผานไปสูประเทศใน ACMECS 
เชน ประเทศพมา ขณะที่ประเทศไทยใชประเทศลาวและเวียดนามเปนทางผาน
ไปประเทศจีน ปจจุบันมีขอตกลงใชเสนทางหมายเลข 9 ไปแคลาวบาว จึงควร
เรงทําความตกลงในเรื่องดังกลาว 

8) ควรจะมีการยกเลิกภาษีซ้ําซอน เกี่ยวกับธุรกิจที่ไปลงทุนในประเทศเพื่อน
บาน เพ่ือสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนยายฐานการลงทุน ซ่ึงควรจะมีหนวยงาน
รับผิดชอบโดยตรง 

9) โครงการความรวมมือกับ สปป.ลาว เพ่ือใหเกิดเครือขายทางดานธุรกรรม
การคาและบริการ ซ่ึงเปนปญหาสําคัญที่ภาคเอกชนไมสามารถดําเนินธุรกรรม
ไดอยางเต็มที่ เน่ืองจากการขาด Reliability และ Liability หากตองการสงเสริม
ใหเกิดการคา การลงทุน และการใชประโยชนรวมกันที่เปน Win-Win จําเปน
จะตองมีโครงการเสริมสรางเครือขาย โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
 โครงการอบรมและดูงานในประเทศไทย ใหประเทศไทยเปนเจาภาพ
การอบรมความรูและดูงานในประเทศไทย โดยเชิญนักวิชาการและ
ผูประกอบการมาเปนวิทยากร พรอมทั้งเยี่ยมชมกิจการ ซ่ึงนอกเหนือจาก
ใหผูประกอบการของ สปป.ลาว ไดสามารถฝกทักษะแลวยังเปนการสราง
ความสัมพันธ ซ่ึงจะนําไปสูการสรางเครือขายทางธุรกิจ 

 โครงการศูนยบมเพาะ (Logistics Incubate) โดยการรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาและองคกรภาคเอกชนในการจัดทําศูนยบมเพาะนักธุรกิจ 
โดยจัดเปนหลักสูตรถาวร ใหมีทั้งวิชาการดานการผลิต การบริการ และ   
โลจิสติกส ซ่ึงก็จะกอใหเกิดความรวมมือเปนเครือขายที่ยั่งยืน 

 
************************ 


