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มาตรฐานสินคาเกษตร 

ขาวโพดเมล็ดแหง 

1  ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับขาวโพด (maize or corn) ท่ีมีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays L. อยูในวงศ 

Gramineae โดยครอบคลุมฝกขาวโพด และเมล็ดขาวโพด ท่ีใชเปนอาหาร อาหารสัตว วัตถุดิบอาหาร หรือ

วัตถุดิบอาหารสัตว  

2  แบบ 

ขาวโพดเมล็ดแหงท่ีมีการซ้ือขาย มี 2 แบบ ดังนี้ 

2.1 ฝกขาวโพด (maize ear or corn ear) หมายถึง ฝกขาวโพดท่ีเก็บจากตนเม่ือมีอายุแกจัด และปอกเปลือกแลว 

แตยังไมไดกะเทาะเมล็ด  

2.2 เมล็ดขาวโพด (maize kernel or corn kernel) หมายถึง เมล็ดของขาวโพดท่ีกะเทาะออกจากฝกแลว  

ไมรวมถึงเมล็ดท่ีใชทําพันธุ  

3  คุณภาพ 

3.1 คุณภาพท่ัวไป 

ขาวโพดเมล็ดแหง ตองมีคุณภาพท่ัวไปดังตอไปนี้ 

3.1.1 ฝกขาวโพด 

(1)  เม่ือกะเทาะเปนเมล็ดแลว เมล็ดตองไมมีกล่ินหรือสีผิดปกติ 

(2)  ไมพบแมลงศัตรูพืชท่ีมีชีวิต  
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3.1.2  เมล็ดขาวโพด  

(1) ไมมีสี หรือกล่ินผิดปกติ  

(2) ความชื้นสูงสุด ตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 14.5%  

(3) มีเมล็ดสีอ่ืนไมเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 5%  

(4) ไมพบแมลงศัตรูพืชท่ีมีชีวิต 

3.2 ขอบกพรอง 

3.2.1 นิยามขอบกพรอง 

(1) ฝกเสีย (damaged ear) หมายถึง ฝกขาวโพดท่ีมีเมล็ดงอก เมล็ดแตก ฝกเสียจากเช้ือรา ฝกถูกแมลง

และศัตรูพืชอ่ืนๆ ทําลายอยางชัดเจน หรือฝกมีสีและกล่ินผิดปกติ (ภาพท่ี ก.1) 

(2) ฝกเสียจากเช้ือรา (moldy ear) หมายถึง ฝกขาวโพดท่ีมีรองรอยการทําลายของเชื้อราอยางชัดเจน 

เม่ือตรวจดวยสายตา (ภาพท่ี ก.2)  

(3) เมล็ดเสีย (damaged kernel) หมายถึง เมล็ดขาวโพดท่ีถูกทําลาย และ/หรือเปล่ียนสภาพไปจากปกติ 

เชน เมล็ดงอก เมล็ดเนา เมล็ดไหม เมล็ดเสียจากเชื้อรา เมล็ดมอดเจาะ เมล็ดถูกแมลงศัตรูพืชอ่ืนๆ 

ทําลาย รวมท้ังเมล็ดท่ีมีสี หรือกล่ินผิดปกติ (ภาพท่ี ก.4)  

(4) เมล็ดเสียจากเช้ือรา (moldy kernel) หมายถึง  เมล็ดขาวโพดท่ีพบเช้ือรา หรือรองรอยการทําลายของ

เช้ือราอยางชัดเจน เม่ือตรวจดวยสายตา (ภาพท่ี ก.5) 

(5) เมล็ดมอดเจาะ (weevil damaged kernel) หมายถึง เมล็ดขาวโพดท่ีพบรองรอยการเขาทําลายจาก

แมลงศัตรูในโรงเก็บ เชน ดวงงวงขาวโพด (maize weevil) (ภาพท่ี ก.6)  

(6) เมล็ดแตก (broken kernel) หมายถึง สวนของเมล็ดขาวโพดท่ีแตกออกจากเมล็ดเต็ม และไมใชเมล็ดลีบ 

เมล็ดเสีย หรือเมล็ดท่ีถูกศัตรูพืชทําลาย (ภาพท่ี ก.7)   

(7) เมล็ดลีบ (undeveloped kernel) หมายถึง เมล็ดขาวโพดท่ีมีการพัฒนาไมสมบูรณ  มีรูปราง และ

ขนาดเล็กผิดปกติ (ภาพท่ี ก.8)  

(8) ส่ิงแปลกปลอม (foreign matter) หมายถึง วัตถุอ่ืนๆ ท่ีไมใชฝก และเมล็ดขาวโพด เชน สวนของตน 

ใบ และซังขาวโพด เมล็ดพืชอ่ืน เศษช้ินสวนของพืชอ่ืน ดิน เม็ดกรวด และทราย 
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3.2.2 เกณฑขอบกพรอง 

3.2.2.1 ฝกขาวโพดแตละช้ันคุณภาพมีขอบกพรองไดไมเกินขอบกพรองท่ีแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 เกณฑขอบกพรองของฝกขาวโพดแตละช้ันคุณภาพ 

(ขอ 3.2.2.1) 

 

ขอบกพรอง สัดสวนโดยน้ําหนัก (%) 

ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 

ฝกเสีย  

ฝกเสียจากเช้ือรา 

ส่ิงแปลกปลอม 

3 

0 

1 

7 

1  

2  

10 

2  

3 

 

3.2.2.2 เมล็ดขาวโพดแตละช้ันคุณภาพมีขอบกพรองไดไมเกินขอบกพรองท่ีแสดงในตารางที่ 2    

ตารางที่ 2 เกณฑขอบกพรองของเมล็ดขาวโพดแตละช้ันคุณภาพ 

(ขอ 3.2.2.2) 

 

 

ขอบกพรอง สัดสวนโดยน้ําหนัก (%) 

ช้ัน 1 ช้ัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน 4 

เมล็ดเสีย  3 6 8 10 

เมล็ดเสียจากเชื้อรา 0 2 3 3 

เมล็ดมอดเจาะ 0 1 1.5 2 

เมล็ดแตก และเมล็ดลีบรวมกนั 3 6 8 10 

ส่ิงแปลกปลอม 0.5 1 2 3 

เมล็ดขาวโพดท่ีจะใชเปนอาหารหรือวัตถุดิบอาหาร ใชไดเฉพาะเมล็ดขาวโพดท่ีมีคุณภาพไมต่ํากวาช้ัน

คุณภาพ 2 เทานั้น 
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4  สารปนเปอน 

ปริมาณอะฟลาทอกซินรวม (total aflatoxin)  ท่ีปนเปอนไดสูงสุดในขาวโพดเมล็ดแหงทุกช้ันคุณภาพ ให

เปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และปริมาณอะฟลาทอกซินรวมในเมล็ดขาวโพดช้ันคุณภาพ 

1, 2 และ 3  ตองมีปริมาณสูงสุดไมเกิน 15, 20 และ 50 µg/kg (ไมโครกรัมตอกิโลกรัม) ตามลําดับ 

5  สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนด มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง 

สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และมกษ. 9003 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ืองสารพิษ

ตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได 

6  สุขลักษณะ 

การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติตอขาวโพดเมล็ดแหงในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสง

ขาวโพดเมล็ดแหงตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอ

ผูบริโภค 

6.1  การเก็บรักษา 

ภาชนะท่ีใชบรรจุหรือหุมหอฝกหรือเมล็ดขาวโพด เชน กระสอบ  และ/หรือ สถานท่ีเก็บรักษา รวมถึงไซโล 

ตูคอนเทนเนอร ควรสะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถปองกันขาวโพดจากการปนเปอนจากวัตถุอันตราย  

ตลอดจนส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย การปนเปอนจากสัตวพาหะนําเช้ือ เชน หนู แมลง นก 

รวมท้ังสัตวอ่ืนๆ ได  

สถานท่ีเก็บรักษา และวิธีการเก็บรักษา ควรมีการหมุนเวียนอากาศท่ีดี เพ่ือไมใหเกิดความชื้นและความรอน

สะสม ทําความสะอาดและรมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในโรงเก็บกอนนําเขาเก็บรักษา กรณีเก็บขาวโพดใน

กระสอบ ตองระวังความชื้นจากพ้ืน โดยวางบนฐานรองหรือวัสดุท่ีปองกันความชื้นได จัดวางเปนกองใหมี

ชองวางระหวางกอง และจัดเรียงใหหางจากผนังและหลังคา เพ่ือใหเกิดการระบายอากาศไดดี และเอ้ือตอ

การทําความสะอาด และตรวจสอบความเรียบรอยได ควรตรวจสอบขาวโพดท่ีเก็บรักษาเปนระยะๆ เพ่ือ

ประเมินความเสียหายท่ีอาจมีขึ้น รวมท้ังสํารวจการอยูอาศัยของสัตวพาหะนําเช้ือเพ่ือการตัดสินใจ

ดําเนินการแกไขตอไป หากเก็บขาวโพดเปนเวลานานเกิน 1 เดือน ควรรมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามวิธีการ

ท่ีถูกตอง  

เมล็ดขาวโพดท่ีจะเก็บรักษานานเกิน 1 เดือน จะตองมีความชื้นไมเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 13%  
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6.2  การขนยาย  

6.2.1 พาหนะท่ีใชขนยายขาวโพดตองสะอาด  ปดมิดชิด และปองกันการปนเปอนตลอดจนปองกันการ

เปยกน้ําจากภายนอกได  

6.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชขนยายขาวโพดตองสะอาด และไมมีการปนเปอนจากวัตถุอันตราย 

7    ฉลาก 

ใหแสดงฉลากตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ และอยางนอยตองมีขอความที่แสดงรายละเอียดให

เห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังนี้   

7.1 ภาชนะบรรจุท่ีจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความท่ีภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

7.1.1 วัตถุประสงคการใชวาใชเปนอาหาร หรือ อาหารสัตว  

(1) ช้ันคุณภาพ 

(2) น้ําหนักสุทธิตามระบบเมตริก (metric system) 

(3)   ใหระบุช่ือ ท่ีตั้งของผูผลิต หรือผูบรรจุ หรือผูจัดจําหนาย 

(4)   วัน เดือน ป ท่ีผลิตหรือบรรจุ 

7.2 ภาชนะบรรจุท่ีไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความที่เอกสารกํากับสินคา หรือฉลาก 

หรือแสดงไวท่ีภาชนะบรรจุ  

8  เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง 

9  วิธีวิเคราะห และชักตัวอยาง 

9.1 วิธีวิเคราะห 

ใหเปนไปตามวิธีท่ีกําหนดในตารางที่ 3 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้ 

 

 



มกษ. 4002-2552 
 

 

6

ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะหและทดสอบขาวโพดเมล็ดแหง 

(ขอ 9.1) 

 

ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

1. เกณฑขอบกพรองของ  

ฝกขาวโพด (ฝกเสีย ฝกเสีย

จากเช้ือรา ส่ิงแปลกปลอม)   

(ขอ 3.2.2.1) 

ชักตัวอยางฝกขาวโพดอยางนอย 30 kg  
(กิโลกรัม) ตรวจพินิจ คัดแยกฝกเสีย 

และส่ิงแปลกปลอม ช่ังน้ําหนัก และคํานวณ
เปนรอยละโดยน้ําหนัก 

การตรวจพนิิจและประเมิน

ทางประสาทสัมผัส 

2. ขอบกพรองของเมล็ด

ขาวโพด (เมล็ดเสีย เมล็ดเสีย

จากเช้ือรา เมล็ดมอดเจาะ)

(ขอ 3.2.2.2) 

ชักตัวอยางเมล็ดขาวโพดอยางนอย 100  g 
(กรัม) ตรวจพินจิ คัดแยกเมล็ดบกพรอง

และส่ิงแปลกปลอม ช่ังนาํหนัก และคํานวณ 

เปนรอยละโดยน้ําหนัก 

การตรวจพนิิจและประเมิน

ทางประสาทสัมผัส 

3. เมล็ดแตก เมล็ดลีบ และ

ส่ิงแปลกปลอม  

(ขอ 3.2.2.2) 

1) ชักตัวอยางเมล็ดขาวโพดอยางนอย 

500 g รอนผานตะแกรงขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 4.8 mm (มิลลิเมตร) และ  

2.4 mm  
2) ช่ังน้ําหนักเมล็ดขาวโพดท่ีลอดผาน

ตะแกรงขนาด 4.8 mm และคางบนตะแกรง

ขนาด 2.4 mm แลวคํานวณเปนรอยละโดย

น้ํ าหนั กของเมล็ดแตก และเมล็ดลีบ  

ตอน้ําหนักตัวอยางท้ังหมด             

3) ช่ังน้ําหนักตัวอยางท่ีลอดผานตะแกรง

ขนาด 2.4 mm รวมกับสวนท่ีไมใชเมล็ด

ขาวโพดท่ีคางบนตะแกรงขนาด 4.8 mm  และ 

2.4 mm แลวคํานวณเปนรอยละโดยน้ําหนัก
ของส่ิงแปลกปลอม ตอน้ําหนักตัวอยาง

ท้ังหมด  

การตรวจพนิิจและประเมิน

ทางประสาทสัมผัส 

4. ความชื้นเมล็ดขาวโพด ISO 6540 หรือใชวิธีวิเคราะหท่ีมีความ

ถูกตองเทียบเทา (equivalent method) 

Gravimetry โดยการอบใน

ตูอบลมรอน * 
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ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

5. อะฟลาทอกซิน AOAC 991.31  
Immunoaffinity Column 

(Aflatest) 

AOAC 993.17 TLC 

ISO 16050 HPLC 

AOAC 975.36 Romer minicolumn 

AOAC 979.18 Holaday-Velaseo 

minicolumn 

หรือใชวิธีวิเคราะหอ่ืนท่ีมีคุณลักษณะถูกตอง

และเปนท่ียอมรับ  และมีความสามารถใน

การวิเคราะหอะฟลาทอกซินตามปริมาณท่ี

กําหนดในมาตรฐานได
1/ 

 

 

หมายเหตุ * กรณีท่ีมีการวิเคราะหปริมาณความชื้นโดยวิธีอ่ืน เชน การใชเคร่ืองวัดความชื้น ตองมีการ  

ทวนสอบความถูกตองของเคร่ืองมือเปรียบเทียบกับวิธีการอบในตูอบลมรอน ความถี่ในการทวนสอบ

ขึ้นกับปจจัยหลายอยาง เชน ความถี่ในการวัด ปริมาณตัวอยางท่ีวัด ความคลาดเคลื่อนของเคร่ืองมือวัด 

9.2 วิธีชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามภาคผนวก ข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/

 หลักการเลือกใชวิธีวิเคราะหอื่น 

1. เปนวิธีวิเคราะหท่ีประกาศโดยองคกรแหงชาติ หรือองคกรระหวางประเทศดานมาตรฐาน หรือตีพิมพในเอกสาร

คูมือ หรือสิ่งตีพิมพท่ีเปนท่ียอมรับระดับสากล  

2. เปนวิธีวิเคราะหท่ีมีผลการประเมินความใชได (validation) ของผลการทดสอบวามีความถูกตอง และเหมาะสม 

โดยหองปฏิบัติการท่ีมีการรวมศึกษากับเครือขาย (collaborative study) ตามหลักเกณฑท่ีสอดคลองกับองคกร

นานาชาติซึ่งเปนท่ียอมรับท่ัวไป 

3. กรณีไมมีวิธีวิเคราะหตามขอ 1. หรือ 2. ใหใชวิธีวิเคราะหท่ีไดประเมินความใชไดของผลการทดสอบวามีความ

ถูกตองและเหมาะสมโดยหองปฏิบัติการท่ีมีระบบคุณภาพแหงเดียว (single laboratory validation) ตาม

หลักเกณฑท่ีเปนท่ียอมรับในระดับระหวางประเทศ 
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ภาคผนวก ก 

รูปภาพ 

(ขอ 3) 

 

                 

                     ภาพท่ี ก.1 ฝกเสีย                                    ภาพท่ี ก.2 ฝกเสียจากเช้ือรา 

 

         

                   ภาพท่ี ก.3 เมล็ดดี                                     ภาพท่ี ก.4 เมล็ดเสีย 
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             ภาพท่ี ก.5 เมล็ดเสียจากเช้ือรา                             ภาพท่ี ก.6 เมล็ดมอดเจาะ 

                                                                                      

     

                     ภาพท่ี ก.7 เมล็ดแตก                  ภาพท่ี ก.8 เปรียบเทียบระหวางเมล็ดดีกับเมล็ดลีบ 

 

 

 

 

               

เมล็ดดี 

เมล็ดลีบ 
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ภาคผนวก ข 

การชกัตัวอยางเมล็ดขาวโพด 

(ขอ 9) 
 

ข. 1 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในวธิีชักตัวอยางขาวโพดเมลด็แหง มีดังนี ้

ข.1.1 รุน (lot) หมายถึง สินคาที่สงมาพรอมกันในแตละครั้ง และเจาหนาที่ชักตัวอยางทราบ หรือ

ตั้งสมมติฐานวา มีลักษณะสม่ําเสมอกัน เชน แหลงกําเนิด ผูผลิต ชนิด ผูบรรจุ ชนิดของบรรจุภัณฑ 

เครื่องหมายผูขนสง 

ข. 1.2 ตัวอยางข้ันตน (increment) หมายถึง เมล็ดขาวโพดที่ไดจากชักตัวอยางจากแตละกระสอบ/ ถุง ในแตละรุน 
ข.1.3 ตัวอยางรวม (bulk sample) หมายถึง ปริมาณเมล็ดขาวโพดที่ไดจากการรวมตัวอยางข้ันตนในแตละรุน 

ข.1.4 ตัวอยางสงหองปฏิบัติการ (laboratory sample) หมายถึง ปริมาณเมล็ดขาวโพดอยางนอย 1 kg    

ที่ไดจากการลดปริมาณตัวอยางจากตัวอยางรวมที่ผสมกันเปนอยางดีในแตละรุนลงอยางเหมาะสม 

 

ข. 2 ขั้นตอนการปฏิบัติ 
วิธีชักตัวอยางเมล็ดขาวโพด ควรดําเนินการเพื่อใหไดตัวอยางที่เปนตัวแทนของรุนที่มากที่สุดเทาที่จะปฏิบัติ

ได โดยการชักตัวอยางข้ันตนตางๆ ในรุนแบบสุมใหกระจายทั่วถึงทั้งรุน นําตัวอยางข้ันตนที่ไดทั้งหมดมา

รวมกัน ผสมใหเขากันดีใหไดเปนตัวอยางรวม และนําตัวอยางรวมมาลดปริมาณลงอยางเหมาะสมเพื่อใหได

ตัวอยางสงหองปฏิบัติการอยางนอย 1 kg เพ่ือนําไปตรวจสอบตอไป ควรเก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการไว

เพ่ือใชในการทวนสอบหากเกิดปญหา 

จํานวนตัวอยางข้ันตนที่เก็บจากหลายๆตําแหนงในรุน แตละประเภทใหมีจํานวนอยางนอยตามตารางที่ ข.1 

ข.2 และ ข. 3 
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ตารางที่ ข.1 จํานวนตัวอยางขั้นตนสําหรับเมล็ดขาวโพดบรรจุกระสอบ หรือถุง 

 

จํานวนกระสอบ/ถุง ในรุน จํานวนกระสอบ/ถุงที่ชักตวัอยาง 

1 ถึง 10  ทุกกระสอบ/ถุง 

11 ถึง 100 10 

                              > 100 คํานวณจากรากที่สองของจํานวนกระสอบ/ถุง 

 

ตารางที่ ข.2 จํานวนตัวอยางขั้นตน สําหรับเมล็ดขาวโพดที่ขนสงมาในพาหนะ (เชน รถ เรือ) 

 

ปริมาณ  (ตนั) จํานวนตัวอยางขั้นตนที่ชัก  

<15 5 

15 - 30 8 

>30 - 500 11 

>500 ดูตารางที่ ข.3 

 

ตารางที่ ข.3 จํานวนตัวอยางขั้นตนสําหรบัเมล็ดขาวโพดปริมาณมาก เปนกองขนาดใหญ หรือไซโลเรือ 

 

ปริมาณ  (ตนั) จํานวนตัวอยางขั้นตนที่ชัก  

500 12 

1,000 16 

2,000 23 

4,000 32 

6,000 39 

8,000 45 

10,000 50 
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หมายเหตุ กรณีปริมาณเมล็ดขาวโพดนอกเหนือจากตารางที่ ข.1 ข.2 และ ข. 3  กําหนดจํานวนตัวอยาง

ข้ันตนที่ชักเปนครึ่งหนึ่งของรากที่สองของปริมาณตอเมลด็ขาวโพด (ตนั) และปดจาํนวนขึ้นใหเปนจํานวนเต็ม  

                 จํานวนตัวอยางข้ันตนที่ชัก    =     √ปริมาณเมล็ดขาวโพด (ตัน)  
                                                                                        2 

รายละเอียดขอแนะนําการใชเครื่องมือชักตัวอยาง วิธีชักตัวอยาง และวิธีการลดปริมาณตัวอยางรวมเพื่อให

ไดตัวอยางสงหองปฏิบัติการ ใหใชแนวทางตาม ISO 13690:1999 Cereal, Pulses and Milled Products 

Sampling of Static Batches 

    การชักตัวอยางเพ่ือตัดสินความสอดคลองกับขอกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน ใหใชวิธี       

ชักตัวอยางที่กําหนดในภาคผนวกของเอกสาร CODEX STAN 193-1995 Codex General Standard for 

Contaminants and Toxins in Foods      
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 ภาคผนวก ค 

หนวย 
 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี ้และหนวย SI (International System of units หรือ  Le Système    

Intenational d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได มีดังนี ้
 
 

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล 
กิโลกรัม (kilogram) kg 

กรัม (gram) g 

ความยาว มิลลิเมตร (millimeter) mm 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส  (degree Celsius) °C 

ปริมาณ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม  

(microgram/kilogram) 

μg/kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




