สวนที่ 1
นโยบายและการบริหารจัดการขยะในชุมชน
การจัดการขยะใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 (2545 –
2549)
และนโยบายที่เกี่ยวของ ไดกําหนดใหมีการจัดการในรูปแบบของการใช
ทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด (Resource conservation and recovery)
โดยมุงเนนใหมีระบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแตจุดเริ่มตนของการ
เกิดขยะ จนถึงการกําจัดขั้นสุดทาย และจะใหความสําคัญตอการนําขยะที่มีศักยภาพ
กลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด และลดปริมาณขยะที่จะตองนําไปกําจัดใหเหลือนอยที่สุด
โดยระบบการบริหารจัดการที่กลาวถึงขางตน จะมุงเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ทั้งจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น จาก
ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีนโยบายและเปาหมายดานการจัดการขยะของประเทศ
ในระยะยาวได ดังนี้
1. นโยบาย
1.1 ควบคุมอัตราการผลิตขยะของประชาชน
1.2 สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และวิชาการแกทองถิ่นเพื่อใหมีการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร ตั้งแตการเก็บ การคัดแยก การขนสง การนํากลับมาใชประโยชน
และการกําจัดที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรวมมือกันใน
การจัดการขยะแบบครบวงจรตั้งแตการลด การคัดแยกและใชประโยชนและการกําจัดที่
ถูกตองตามหลักวิชาการโดยมุงเนนรูปแบบศูนยจัดการขยะรวม
1.4 สนับสนุนใหมีกฎระเบียบ และเกณฑการจัดการขยะที่เหมาะสมตั้งแตการลด
และใชประโยชนขยะจนถึงการกําจัดเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ
1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหองคกรเอกชนและประชาชน มีสวนรวมในการแกไข
ปญหาขยะมากขึ้น
2. เปาหมาย
2.1 ควบคุมอัตราเกิดขยะในป พ.ศ. 2549 ใหมีไมเกิน 1 กิโลกรัมตอคนตอวัน
ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเทศบาลนคร ไมเกิน 0.8 และ 0.9 กิโลกรัมตอ
คนตอวันในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล และไมเกิน 0.4 กิโลกรัมตอคนตอวันใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล
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2.2 ควบคุมปริมาณขยะตกคางจากการใหบริการจัดเก็บใหมีไมเกินรอยละ 5
ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและเทศบาล และไมเกินรอยละ 10 ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลภายในป พ.ศ. 2549
2.3 สนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากขยะรวมในอัตราไมนอยกวารอยละ 30
ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในป พ.ศ. 2549
2.4 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะที่เปนระบบครบวงจรไมนอยกวา
รอยละ 50 ของจํานวนจังหวัดทั้งหมดภายในป พ.ศ. 2549 และครบทั่วทั้งประเทศ
ภายในป พ.ศ. 2554
3. การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
เพื่อใหการดําเนินงานจัดการขยะชุมชนบรรลุตามนโยบายและเปาหมายที่กําหนด
ไว จํ า เป น ต อ งกํ า หนดกลยุ ท ธ แ ละมาตรการสํ า หรั บ ให เ ป น แนวทางการดํ า เนิ น งาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการลดและใชประโยชนขยะจะตองอาศัยมาตรการที่เกี่ยวของทั้ง
ในด า นการจั ด การ ด า นกฎหมาย ด า นการสนั บ สนุ น และด า นการลงทุ น โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 ดานการจัดการ
3.1.1 ใชหลักการ “ผูกอมลพิษเปนผูจาย” (Polluter Pays Principle) กับ
ประชาชนและเอกชนที่เปนผูผลิตขยะ หรือไมมีการดําเนินการนําของเสียหรือวัสดุเหลือใช
ที่เกิดขึ้นกลับมาใชใหม
3.1.2 ใหมีการจัดทําแผนหลักการลดและใชประโยชนของเสียในระดับ
จังหวัดใหสอดคลองกับแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติ
3.1.3 กําหนดเกณฑ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบั ติใ นการลดและใช
ประโยชนขยะชุมชน ตั้งแตการลดปริมาณขยะ การคัดแยก ภาชนะรองรับขยะ การเก็บ
รวบรวม ภาชนะเก็บขนขยะรีไซเคิล การขนสง การแปรสภาพและการใชประโยชนเพื่อ
เปนแนวปฏิบัติทั่วประเทศ
3.1.4 กําหนดประเภทผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ผูผลิตตองนํากลับคืน
เรียกคืน และมัดจํา เพื่อลดปริมาณขยะ
3.1.5 ติดตามตรวจสอบ และประเมินสภาพปญหาในการลดและใชประโยชน
ของเสียทั่วประเทศอยางตอเนื่อง
3.1.6 ใหแตละจังหวัดมีการจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งโรงงานคัดแยกและ
แปรสภาพวั ส ดุ เ หลื อ ใช ในบริ เ วณพื้ น ที่ เ ดี ย วกั บ สถานที่ กํ า จั ด ขยะอย า งถู ก หลั ก
สุขาภิบาล
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3.1.7 จั ดทํ าและพัฒนาระบบข อมูล ที่ เกี่ ยวข องกับขยะรี ไซเคิ ล บรรจุ
ภัณฑใชแลว และวัสดุเหลือใชใหเปนพื้นฐานเดียวกันเพื่อสามารถเปรียบเทียบหรือปรับ
ใหทันสมัยไดตลอดเวลา
3.1.8 กําหนดองคกรและบทบาทหนาที่ในการควบคุมกํากับดูแลในการลด
และใชประโยชนจากของเสียของหนวยงานตางๆ อยางเปนระบบและครบวงจร
3.2 ดานการลงทุน
3.2.1 สงเสริมใหมีภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท เพื่อสนับสนุน
การคัดแยกขยะในครัวเรือน และในชุมชน
3.2.2 สงเสริ ม การลงทุนก อสร า งโรงงานคัด แยก และแปรสภาพวั ส ดุ
เหลือใช ที่เหมาะสมกับลักษณะการใชงานในพื้นที่โดยการใหสัมปทานแกเอกชน หรือรัฐ
รวมลงทุนกับภาคเอกชน
3.2.3 สงเสริมใหมีจัดตั้งศูนยหรือโรงงานคัดแยก และแปรสภาพวัสดุเหลือ
ใช ที่สามารถใชรวมกันไดในพื้นที่ระหวางจังหวัดหลายแหงที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งมีการนํา
ระบบการคั ดแยกและแปรสภาพของเสี ย มาประยุ ก ต ใ ช เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงาน
3.2.4 สงเสริมการลงทุนแกเอกชนที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลดและใช
ประโยชนของเสีย โดยไมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัดใหมีศูนยประสานขอมูล
การนําขยะมาใชประโยชน (Waste Information Center)
3.2.5 สนับสนุนงบประมาณ สิ่งจูงใจ ความชวยเหลือดานวิชาการ รวมถึง
การอํานวยความสะดวกตางๆ แกเอกชนที่เขามาดําเนินธุรกิจดานการลดและใชประโยชน
ของเสีย เชน
(1) การสรางสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ (Economic incentive)
(2) การปรับปรุงราคาสินคาใหสอดคลองกับราคาตนทุนจริงทาง
สิ่งแวดลอม
(3) การปรับโครงสรางของการเก็บภาษีสินคาที่กอใหเกิดมลพิษ
(4) การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ลดปญหามลพิษ
(Eco design / Eco efficiency)
3.3 ดานกฎหมาย
3.3.1 ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับอัตราคาธรรมเนียมจัดการขยะ
เพื่อกอใหเกิดการลดและคัดแยกขยะกอนทิ้ง
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3.3.2 กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากโรงงานคัดแยกและแปรสภาพ
วัสดุเหลือใช เชน มาตรฐานน้ําทิ้ง มาตรฐานคุณภาพอากาศ มาตรฐานระดับเสียง
3.3.3 กําหนดกฎระเบียบขอบังคับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางกลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การมัดจํา และกลไกทีเ่ กีย่ วของ
กับการใชประโยชนจากขยะและการลดปริมาณขยะ
3.3.4 ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อั ต รา
คาธรรมเนียมการลดและใชประโยชนจากขยะ โดยกําหนดคาธรรมเนียมในอัตราสูงสําหรับ
ผูผลิตสินคาที่กอใหเกิดขยะปริมาณมากหรือกอใหเกิดของเสียที่ยากแกการเก็บรวบรวม
การขนสง การบําบัด รวมทั้งการนํากลับมาใชประโยชนอีกดวย
3.4 ดานการสนับสนุน
3.4.1 สนับสนุนใหเอกชนดําเนินธุรกิจการบริการดานเก็บขน ขนสง และ
การนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชมาใชใหมในรูปของการวาจาง การรวมทุน หรือการให
สัมปทาน
3.4.2 สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนและทองถิ่นตางๆ มีสวนรวมในการ
วางแผน กําหนดมาตรการจัดทํากิจกรรมและโครงการดานการลดและนําของเสียหรือ
วัสดุเหลือใชมาใชใหม
3.4.3 สนับสนุนใหมีการฝกอบรม เพิ่มพูนความรู และประสบการณดาน
วิชาการและการบริหารจัดการแกเจาหนาที่ของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการลด
และใชประโยชนของเสีย
3.4.4 สนับสนุนใหมีการรณรงคประชาสัมพันธ เพื่อปลูกฝงทัศนคติ และ
สรางคานิยมใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในการรักษาความสะอาดของบานเมือง
โดยการลดและใชประโยชนของเสีย
3.4.5 สนับสนุนใหมีการคัดแยกขยะที่แหลงกําเนิดในชุมชน ซึ่งไดแก ที่
พักอาศัย สถานประกอบการ สถาบันการศึกษาตางๆ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนํา
กลับมาใชประโยชนโดยอาศัยกลยุทธ ของการคัดแยกขยะออกเปนประเภทตางๆ ซึ่ง
จะตองสอดคลองกับวิธีการเก็บรวบรวมและขนสง รวมทั้งวิธีการใชประโยชนและกําจัด
ของเสียที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. แนวทางการลดขยะที่แหลงกําเนิด
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายที่กําหนดไว องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะในชุมชนควรจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางการ
ลดขยะ ดังตอไปนี้
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4.1 จัดทําแผนการดําเนิ นงานดานการลดและใชประโยชนขยะเสนอไวใ น
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมระดับจังหวัด โดยแผนงานดังกลาว
อยางนอยจะตองประกอบไปดวย
4.1.1 เปาหมายและประเภทขยะที่ตองการจะลด ในระยะเวลาที่กําหนด
ในแผนการดําเนินงาน เชน กําหนดเปาหมายในการลดขยะยอยสลายและขยะรีไซเคิล
ใหไดรอยละ 30 ภายใน 5 ป เปนตน
4.1.2 กิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการ เชน การรณรงคประชาสัมพันธ
มาตรการสงเสริมสนับสนุน และการกําหนดมาตรอื่นๆ ที่จะกอใหเกิดการลดขยะตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว
4.1.3 งบประมาณดําเนินการ ซึ่งรวมถึง คาจางบุคลากร คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ เงินลงทุนสําหรับกอสราง ดําเนินการและบํารุงรักษาระบบที่เกี่ยวของ
4.1.4 ระยะเวลาดําเนินการและการติดตามประเมินผล
4.2 จัดใหมีการรณรงคประชาสัมพันธใหกับชุมชน สถาบันการศึกษา และ
หนวยงานตางๆ ในดานการลดขยะอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอโดยมีแนวทางดังนี้
4.2.1 รณรงคประชาสัมพันธใหชุมชนปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือ
บรรจุภัณฑที่จะสรางปญหาขยะรวมทั้งเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม เชน ถุงพลาสติก กลอง
โฟม สินคาที่มีบรรจุภัณฑหอหุมหลายชั้น และบรรจุภัณฑฟุมเฟอยอื่นๆ
4.2.2 รณรงคประชาสัมพันธใหชุมชนเลือกใชสินคาชนิดเติม (Refill)
ซึ่งจะใชบรรจุภัณฑนอยชิ้น และมีน้ําหนักเบากวาทําใหสามารถลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ
ได
4.2.3 รณรงคประชาสัมพันธใ หชุมชนเลือกใชสินคาที่สามารถสงคื น
บรรจุภัณฑกลับสูผูผลิตได เชน ขวดเครื่องดื่มที่มีระบบมัดจําคืนเงิน
4.2.4 รณรงคประชาสัมพันธดานการซอมแซมและบํารุงรักษาเครื่องใช
ต าง ๆ ให ส ามารถใช ง านได ค งทนและยาวนานยิ่งขึ้ น รวมทั้ ง การเลือ กซื้อสิ นค า ที่
สามารถใชงานไดยาวนาน
4.2.5 รณรงคประชาสัมพันธใหชุมชนใชซ้ําบรรจุภัณฑและวัสดุเหลือใช
อื่นๆ เชน การใชซ้ําถุงพลาสติก ถุงผา ถุงกระดาษ กลองกระดาษ การใชกระดาษสีและ
กระดาษกันกระแทกเพื่องานศิลปะ
4.2.6 รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนบริโภคตามความจําเปนและ
เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ ลดการบริโภคที่ฟุมเฟอย และเลือกใชสินคาที่สามารถใชซ้ํา
ไดหลายครั้ง เชน แบตเตอรี่ประจุไฟฟาใหมได
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4.2.7 รณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนสนใจบริโภคผลิตภัณฑที่ทํา
มาจากวัสดุรีไซเคิล เชน ถุงชอปปง โปสการด บรรจุภัณฑที่มีระบบมัดจําและเรียกคืน
รวมทั้ ง การรณรงค ใ ห ป ระชาชนลดหรือ เลิก ใช บ รรจุ ภัณ ฑ ฟุม เฟ อ ย เชน กล อ งโฟม
ถุงพลาสติก สินคาชนิดใชครั้งเดียว
4.3 จัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการลดขยะในชุมชน ดังนี้
4.3.1 จัดทําโครงการหรือประสานใหมีการดําเนินโครงการที่เนนการลด
และใชประโยชนขยะชุมชน ณ แหลงกําเนิด ซึ่งจะลดภาระการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการดังกลาว ไดแก การจัดตั้งธนาคารขยะหรือวัสดุเหลือใช
การหมักทําปุย การหมักปุยน้ําชีวภาพ ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข ผาปารีไซเคิล
สหกรณสินคารีไซเคิล การบริจาคสิ่งของที่ไมใชแลว เปนตน
4.3.2 ใหรางวัลตอบแทน ใบประกาศเกียรติคุณ หรือการสงเสริมการขาย
จากภาครัฐแกรานคาที่สามารถลดบรรจุภัณฑฟุมเฟอย เชนรานคาที่มีการกักเก็บหรือ
จําหนายสินคาที่มีบรรจุภัณฑหอหุมนอย หรือมีการรวบรวมบรรจุภัณฑใชแลวเพื่อใช
ประโยชนใหม
4.3.3 สงเสริมและสนับสนุนผูที่ประกอบการที่ใหเชา ยืมวัสดุอุปกรณ
หรือ เครื่องมือตางๆ เชน ชุดตกแตงรวมทั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับงานเลี้ยง ชุดอุปกรณ
ทําความสะอาดบาน เปนตน
4.3.4 จัดตั้งกลุมองคกรเอกชน กลุมอาสาสมัครตางๆ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของภาครัฐในดานการลดและใชประโยชนขยะ ตลอดจนการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ ในชุมชน
4.3.5 จัดตั้งศูนยแลกเปลี่ยนของเสียระหวางผูประกอบการ
4.4 ตราเทศบัญญัติหรือขอบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจัดเก็บ
คาบริการจัดการขยะที่สะทอนตนทุนที่แทจริง ซึ่งรวมถึงคาบริการเก็บรวบรวม ขนสง
ตลอดจนการกําจัด โดยมีวิธีดําเนินการในรูปแบบตางๆ ดังนี้
4.4.1 จําหนายถุงบรรจุขยะในราคาที่แตกตางกันตามปริมาตรบรรจุ
โดยเปนราคาที่รวมอัตราคาใชจายในการเก็บรวบรวม การขนสงและการกําจัดไวแลว
จากนั้นใหดําเนินการเก็บขนและกําจัดเฉพาะขยะที่บรรจุอยูในถุงดังกลาว
4.4.2 จัดทําแสตมป หรือ สติกเกอร เพื่อจําหนายในราคาที่แตกตางกัน
ตามปริมาตรของภาชนะรองรับขยะ โดยเปนราคาที่รวมคาเก็บรวบรวม ขนสงและกําจัด
มูลฝอยไวแลว ซึ่งแตละครัวเรือนจะนําไปติดกับภาชนะรองรับขยะของตนเอง เพื่อรอให
หนวยงานที่รับผิดชอบเก็บขนและกําจัดตอไป

- 13 -

4.5 ตราเทศบัญญัติหรือขอบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดเก็บ
คาธรรมเนียมจัดการขยะเพิ่มเติมจากผูประกอบการที่ผลิตสินคาหรือบริการที่จะกอใหเกิด
ขยะที่เปนปญหาตอระบบจัดการในทองถิ่น เชน ถุงพลาสติก กลองโฟมบรรจุอาหาร
เปนตน
4.6 ตราเทศบัญญัติหรือขอบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อลดหยอน
หรืองดคาธรรมเนียมจัดการขยะใหแกรานคาที่สามารถลดการใชบรรจุภัณฑฟุมเฟอย
หรือผูประกอบการที่สามารถลดขยะไดตามเปาหมายที่หนวยงานภาครัฐกําหนด
4.7 ใหการสงเสริมดานภาษีโดยการลดอัตราภาษีทองถิ่นสําหรับผูประกอบการ
ธุรกิจที่สงเสริมใหเกิดกลไกการลดขยะ เชน ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนของเสีย ธุรกิจ
เรียกคืนบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑใชแลว ธุรกิจมัดจําคืนเงิน ธุรกิจตลาดนัดสินคาเสื้อผา
หรือ เฟอรนิเจอรใชแลว เปนตน
4.8 กําหนดใหสวนราชการในทองถิ่นดําเนินกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการลดขยะ
ดังนี้
4.8.1 พิมพหรือถายเอกสารทั้ง 2 ดานของกระดาษ
4.8.2 จั ดตั้งศู นยรวมเอกสาร/ขอมูลภายในหนวยงานและใหใชเอกสาร
เวียน
4.8.3 ใชหรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
4.8.4 ใชซ้ํากระดาษที่พิมพหนาเดียว
4.8.5 ใชซ้ํากลองกระดาษลูกฟูกหรือนํากลับคืนสูผูจําหนายสินคา
4.8.6 จัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใชบอยใหมีขนาดบรรจุใหญกวาเพื่อลดขยะ
บรรจุภัณฑ
4.8.7 จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ สํ า นั ก งานที่ มี ภ าชนะบรรจุ น อ ยกว า หรื อ
ภาชนะบรรจุที่สามารถใชซ้ําได
4.8.8 จัดซื้อหรือใชวัสดุอุปกรณที่มีอายุการใชงานยาวนาน ซอมแซมได
งาย สามารถใชซ้ําไดหลายครั้ง มีสวนประกอบของวัสดุรีไซเคิลหรือสามารถนํากลับไปรี
ไซเคิลได และผูผลิตเรียกคืนซากผลิตภัณฑภายหลังจากการบริโภค
4.9 สงเสริมใหผูจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค เชน หางสรรพสินคา หรือ
รานคาปลีก-สง อํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภคในการคัดแยกและสงคืนบรรจุภัณฑที่
ใชหอหุมสินคา โดยจัดใหมีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ณ จุดขายและเปดโอกาสใหผูบริโภค
แยกบรรจุภัณฑออกจากสินคา ณ จุดขาย หรือใกลจุดขาย โดยไมเรียกเก็บคาใชจาย
4.10 สงเสริมใหอาคารสํานักงาน สถาบันการศึกษา หางสรรพสินคา โรงแรม
และสถานประกอบการอื่นๆ ที่มีบุคลากร หรือบุคคลพักอาศัยอยูตั้งแต 50 คนขึ้นไป
จั ด ทํ า แผนและกิ จ กรรมการลดขยะ ซึ่ ง ประกอบไปด ว ย เป า หมาย วิ ธี ดํ า เนิ น การ
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ระยะเวลาและงบประมาณที่ใช และการประเมินผล แลวนําเสนอแผนดังกลาวใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่รับผิดชอบดานการจัดการขยะ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานได
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