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แบบสรุปผู้บริหาร 
[Executive Summary] 

--------------------------------------------------- 
 
1. รายละเอยีดเกี่ยวกบัโครงการวจัิย / แผนงานวจัิย 

1.1 ช่ือเร่ือง 
 (ภาษาไทย) โครงการน าร่องการจดัการขยะระดบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 (ภาษาองักฤษ) Pilot Project for Municipal Solid Waste Management of Local 

Administrative Organization 
 
1.2 ช่ือคณะผู้วจัิย 

 รศ. ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ  หวัหนา้โครงการ 
     ศูนยว์จิยัการเผากากของเสีย 
     ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
     โทร. (66)2-913-2500 ext 8324    
     โทรสาร.  (66)2-587-0026 ext 111 

     E-mail  : somrat_k@yahoo.com 
 ผศ. ดร.ยทุธนา มหจัฉริยวงศ์  ผูเ้ช่ียวชาญ 

     วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
     โทร (66)2-319-2410 

 ผศ. ดร. สมพงษ ์ธงไชย  ผูเ้ช่ียวชาญ 
     คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัมหิดล 
     โทร. (66)86-325-0324 

 ผศ. ดร.วรนุช แจง้สวา่ง   ผูร่้วมงานวจิยั 
     มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 
     โทร. (66)89-484-6365 

ดร. กรองแกว้  เลาหลิดานนท ์  ผูร่้วมงานวจิยั 
     ศูนยว์จิยัการเผากากของเสีย 
     ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ 
     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

http://us.mc389.mail.yahoo.com/mc/compose?to=somrat_k@yahoo.com
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     โทร. (66)2-913-2500 ext 8324    
นางปิยลกัษณ์  เตะ๊วงษ ์  ผูร่้วมงานวิจยั 

      ศูนยว์จิยัการเผากากของเสีย 
      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
      โทร (66)2-913-2500 – 24 ต่อ 8308  

  
 

1.3 งบประมาณและระยะเวลาการท าวจัิย 
ไดรั้บงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณท่ีไดรั้บ 1,000,000 บาท 
ระยะเวลาท าวจิยั 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึงวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 
2. สรุปโครงการวจัิย 
 
ความส าคัญและทีม่าของปัญหาในการวจัิย 

 
จากการเพิ่มข้ึนของประชาชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้มีการเพิ่ม

ปริมาณขยะมูลฝอยอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งจดัการอยา่งถูกวธีิ เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ี
ย ัง่ยืน ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยมีความรุนแรงอยา่งมากในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล เน่ืองจาก
ขาดแคลนงบประมาณในการก าจดัขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี จึงใช้วิธีการเทกอง เทลงบ่อดินลูกรังและเผา
กลางแจง้ ซ่ึงนอกจากจะเป็นวธีิการท่ีผดิหลกัวชิาการแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยั
ของประชาชนโดยตรง โครงการน้ีจึงตอ้งการวางแนวทางจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นระบบครบ
วงจรให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้สามารถก าจดัขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าพลงังานท่ีไดจ้ากขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุด โดยเป็น
โครงการท่ีเหมาะสมกบัการน ามาใช้ในชุมชน บุคลากรในทอ้งถ่ินสามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ด าเนินการระบบได้เอง การด าเนินโครงการเร่ิมจากการส ารวจสภาพปัญหาและแนวโน้มของปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต  โดยพื้นท่ีโครงการศึกษาคือองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมือง จังหวดั
ปราจีนบุรี ซ่ึงมีสภาพปัญหาอยา่งมากในการจดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนั เน่ืองจากใชว้ิธีเทกองแบบไม่ถูก
หลกัสุขาภิบาล ส่งผลไมเ้กิดปัญหาทางด้านกล่ินเหม็น และแมลงพาหะน าโรค รวมทั้งยงัเป็นการท าลาย
ทศันียภาพดว้ย 
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สรุปวตัถุประสงค์การวจัิย 
  

โครงการน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยอย่างเป็น
ระบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด รวมทั้งการออกแบบรายละเอียดระบบจดัการขยะมูล
ฝอยชุมชนและถ่ายทอดผลส าเร็จของการศึกษาความเหมาะสม และแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้คด็สู่ชุมชนอ่ืน 
 
ระเบียบวธีิการวจัิย 
 

ระเบียบวธีิการด าเนินงานวจิยัประกอบดว้ย 
 
- การลงส ารวจพื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด เพื่อศึกษาปริมาณและองค์ประกอบ

ของขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน การบริหารจดัการขยะมูลฝอย ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจะน ามาใช้
ในการคาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในอนาคตอีก 20 ปีขา้งหนา้ 

- การจดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและการจดัการขยะมูลฝอย รวมถึงการคดัแยกขยะมูลฝอย
จากครัวเรือน รวมถึงจดักิจกรรมสัมมนากบัประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด เพื่อ
ศึกษารูปแบบการปลูกจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมส าหรับ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้คด็ 

- ด าเนินการคดัเลือกเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมส าหรับการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไมเ้ค็ด โดยพิจารณาจากการประยุกตใ์ชแ้ละผลจากการน าไปใช ้เศรษฐศาสตร์ ระดบัการ
พฒันาเทคโนโลย ีและการพึ่งพาเทคโนโลยท่ีีผลิตข้ึนเองได ้

- ออกแบบรายละเอียดเทคโนโลยีท่ีคดัเลือกไว้ โดยพิจารณาถึงขอ้ก าหนดในการออกแบบ ขนาด
และสมดุลมวลของระบบ  

- ศึกษาสภาพแวดล้อมทัว่ไปของพื้นท่ีในเขคองค์การบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด เพื่อวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ท่ีอาจเกิดข้ึนและเสนอมาตรการการป้องกนั 

- วิเคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีท่ีออกแบบไว้ เพื่อประเมินความคุม้ค่าในการ
ลงทุน โดยพิจารณาจากราคาค่าลงทุน ค่าด าเนินการและค่าบ ารุงรักษา 

- ศึกษาหวัขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและรูปแบบการบริหารจดัการ 
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ผลการวจัิย 
 

ผลการการศึกษาพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถเก็บขนได้ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไมเ้คด็มี 2.5 ตนัต่อวนั โดยองคป์ระกอบทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นเศษผกัผลไมร้้อยละ 31.12 พลาสติก
ร้อยละ 20.62 เศษอาหารร้อยละ 11.48 กระดาษร้อยละ 11.43 ท่ีเหลือเป็นเศษผา้ โลหะ แกว้ และขยะอ่ืนๆ ใน
การศึกษาเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมส าหรับการจดัการขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ดไดแ้บ่งทางเลือก
เทคโนโลยอีอกเป็น 2 ทางเลือก  

 
ทางเลือกท่ี 1 ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ดสามารถคดัแยกขยะรีไซเคิลและขยะ

อินทรียไ์ดร้้อยละ 25 ของขยะรีไซเคิลและขยะอินทรียท่ี์เกิดข้ึนทั้งหมด พบวา่ เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม คือ การ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมกัส าหรับขยะมูลฝอยเปียก  และการใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอยแบบ
ควบคุมอากาศร่วมกบัเทคโนโลีการผลิตก๊าซเช้ือเพลิงแบบไหลลงส าหรับขยะมูลฝอยแห้ง โดยหลงัจากท า
การคดัแยกแล้ว จะมีปริมาณขยะรีไซเคิลส่งเขา้ศูนยรี์ไซเคิลท่ีบริหารงานในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
219.94 กิโลกรัมต่อวนั มีขยะอินทรียส่์งเขา้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมกั 275.94 กิโลกรัมต่อวนั และมีขยะท่ี
เหลือท่ีตอ้งก าจดัโดยเทคโนโลยเีตาเผาขยะมูลฝอย 1996.88 กิโลกรัมต่อวนั โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม้
เคด็เป็นผูรั้บผดิชอบในการดูแลและบริหารจดัการ 

 
ส าหรับทางเลือกท่ี 2 ในกรณีท่ีประชาชนไม่สามารถคดัแยกขยะรีไซเคิลและขยะอินทรียไ์ดต้าม

เป้าหมาย ขยะท่ีน ามาก าจดัเป็นขยะทิ้งรวม พบว่า เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม คือ เทคโนโลยีการผลิตขยะ
เช้ือเพลิงดว้ยวิธีทางชีวภาพ-กล ซ่ึงจะมีรายไดจ้ากการผลิตปุ๋ย วสัดุรีไซเคิลและขยะเช้ือเพลิง โดยมีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลไมเ้คด็เป็นผูรั้บผดิชอบ และบริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดท้ั้งหมด 
 
คุณสมบัติ / จุดเด่นของผลติภัณฑ์หรือเทคโนโลยทีีไ่ด้รับ 
 

รูปแบบและเทคโนโลยีการจดัการขยะมูลฝอยไมเ้ค็ดสามารถใช้เ ป็นโครงการน าร่องส าหรับการ
จดัการขยะในระดบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีขยะไม่เกินวนัละ 5 ตนัได ้โดยเทคโนโลยีท่ีน าเสนอมีทั้ง
เทคโนโลยกีารแปรรูปและเพิ่มมูลค่าของขยะมูลฝอย และเทคโนโลยีท่ีสามารถก าจดัและลดมวลของขยะมูล
ฝอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเทคโนโลยท่ีีน าเสนอยงัเป็นเทคโนโลยท่ีีใชพ้ื้นท่ีในการฝังกลบนอ้ยกวา่การ
ก าจดัขยะมูลฝอยแบบฝังกลบท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปในปัจจุบนั เป็นเทคโนโลยกีารก าจดัขยะมูลฝอยแบบยัง่ยนื 
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กลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ 
 
 กลุ่มเป้าหมายของโครงการน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลต่างๆ ทัว่ประเทศ ท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยไม่
เกิน 5 ตนัต่อวนั โดยประโยชน์ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดรั้บจากโครงการ คือ เทคโนโลยีการก าจดัขยะ
มูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถลดมวลของขยะมูลฝอยได้ และต้องการประหยดัพื้นท่ีในการฝังกลบ 
รวมทั้งตอ้งการสร้างรายไดจ้ากการแปรรูปขยะมูลฝอย 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 ปัจจุบนัพบว่า การจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลยงัเป็นการเท
กอง เผากลางแจ้ง หรือการฝังกลบแบบไม่ถูกหลักสุขาภิบาล งานวิจยัน้ีเป็นการน าเสนอและออกแบบ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีเหล่าน้ี ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยไม่มากนกั 
ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ในประเทศไทยท่ีมีปริมาณขยะมูลฝอยไม่เกิน 5 ตนัต่อวนัได ้โดยทางคณะผูว้ิจยัไดมี้การจดัเผยแพร่ขอ้มูล
การศึกษาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ดและองคก์ารบริหารส่วนต าบลใกลเ้คียงท่ีสนใจ และหากมีการ
ด าเนินโครงการต่อ จะสามารถใชรู้ปแบบการบริหารจดัการท่ีไดศึ้กษาไวน้ี้เป็นโครงการน าร่องได ้
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 

จากผลการศึกษา พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองคก์รในการคดัแยกขยะจากตน้
ทาง ออกเป็นมูลฝอยประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการก าจดั มีความส าคญัมากท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินควรมีการก าหนดนโยบายและ/หรือมาตรการท่ีกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ และปลูก
จิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย เน่ืองจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีจ านวน
ประชากรไม่มาก จึงสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าประสงค์ไดโ้ดยง่าย (เม่ือเทียบกบัเมืองขนาดใหญ่หรือ
มหานคร) ตราบเม่ือการด าเนินการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยในระดบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินประสบความส าเร็จแลว้ ก็สามารถขยายโมเดลดงักล่าวออกไปสู่องคก์รอ่ืนๆ ก็จะสามารถท าได้
โดยง่าย ในภาพรวม ก็จะท าให้การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศประสบความส าเร็จในทั้งในระดบั
มหานคร เมือง และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในท่ีสุด เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศ 
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3. บทคัดย่อภาษาไทย 
 
จากการเพิ่มข้ึนของประชาชนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้มีการเพิ่ม

ปริมาณขยะมูลฝอยอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงตอ้งจดัการอยา่งถูกวิธี ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยมีความรุนแรงอยา่ง
มากในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณในการก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูก
วิธี โครงการน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อวางแนวทางจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมอย่างเป็นระบบครบวงจร
ใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อใหส้ามารถก าจดัขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าพลงังานท่ีไดจ้ากขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุด โดยพื้นท่ีศึกษา คือ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีสามารถเก็บขนได้
ในพื้นท่ีศึกษามี 2.5 ตนัต่อวนั ประกอบดว้ยเศษผกัผลไมร้้อยละ 31.12 พลาสติกร้อยละ 20.62 เศษอาหารร้อย
ละ 11.48 กระดาษร้อยละ 11.43 ท่ีเหลือเป็นเศษผา้ โลหะ แก้ว และขยะอ่ืนๆ ในการศึกษาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมส าหรับการจดัการขยะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ดไดแ้บ่งทางเลือกเทคโนโลยีออกเป็น 2 
ทางเลือก โดยในทางเลือกท่ี 1 ประชาชนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้คด็สามารถคดัแยกขยะรีไซเคิลและ
ขยะอินทรียไ์ดร้้อยละ 25 ของขยะรีไซเคิลและขยะอินทรียท่ี์เกิดข้ึนทั้งหมด พบวา่เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม คือ 
การใช้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมกัส าหรับขยะมูลฝอยเปียก และการใช้เทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอยแบบ
ควบคุมอากาศร่วมกบัเทคโนโลยีการผลิตก๊าซเช้ือเพลิงแบบไหลลงส าหรับขยะมูลฝอยแห้ง โดยหลงัจากท า
การคดัแยกแล้ว จะมีปริมาณขยะรีไซเคิลส่งเขา้ศูนยรี์ไซเคิลท่ีบริหารงานในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
219.94 กิโลกรัมต่อวนั มีขยะอินทรียส่์งเขา้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมกั 275.94 กิโลกรัมต่อวนั และมีขยะท่ี
เหลือท่ีตอ้งก าจดัโดยเทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย 1996.88 กิโลกรัมต่อวนั โดยมีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ไมเ้คด็เป็นผูรั้บผดิชอบในการดูแลและบริหารจดัการ ส าหรับทางเลือกท่ี 2 ในกรณีท่ีประชาชนไม่สามารถคดั
แยกขยะรีไซเคิลและขยะอินทรียไ์ดต้ามเป้าหมาย ขยะท่ีน ามาก าจดัเป็นขยะทิ้งรวม ปริมาณ 2.5 ตนัต่อวนั 
พบวา่ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม คือ เทคโนโลยีการผลิตขยะเช้ือเพลิงดว้ยวิธีทางชีวภาพ-กล ซ่ึงจะมีรายไดจ้าก
การผลิตปุ๋ย วสัดุรีไซเคิลและขยะเช้ือเพลิง โดยมีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ดเป็นผูรั้บผิดชอบ ดูแลและ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ีเก็บขนไดท้ั้งหมด นอกจากน้ี ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในองค์กรในการคดัแยกขยะจากต้นทางมีความส าคญัมากท่ีสุด และควรท่ีผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดนโยบายและ/หรือมาตรการท่ีกระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจ และปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย  
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4. บทคัดย่อภาษาองักฤษ (Abstract) 
 
As a result of the growth in Thai population and Thai economy, the amount of Municipal Solid 

Waste (MSW) is continuously increased. This MSW must be disposed in the proper way. However, many 
local administrative areas in Thailand have been faced to the problem of waste disposal for a few decades 
due to an insufficient government financial support and lack of know-how. This study focuses on the 
sustainable development and eco-friendly waste management concept within Maiked local administrative 
organization, Prachinburi province, as case study. Currently, approximately 2.5 ton per day of MSW is 
generated in Maiked which consists mostly of organic and plastic waste. This waste is collected from 
households by trucks without any source separations and disposed by non-sanitary landfill at dumpsite 
(open dump). There are two alternative MSW management technologies for Maiked: the first alternative is 
based on the criteria that 25 % of recycle waste and 25 % of organic waste can be separated from source 
and the second one is in case of no waste separation from source. In the first scenario, a composting 
technology is the most proper technology for organic waste separated from sources and a controlled air 
incineration technology integrated with a downdraft gasification technology is the most suitable 
technology for dry waste and the rest. Recycle waste separated at source is sent to waste recycle center 
which is operated by community enterprise, whilst Maiked Local Administrative takes the responsibility 
for composting technology and incineration technology. In the second scenario where  the waste cannot be 
separated from source,  Maiked Local Administrative has to collect mixed waste totally of 2.5 ton per day 
and operate the Biological-Mechanical Treatment (BMT) which is chosen as the most suitable technology 
since it can generate income to community by selling of soil conditioner, recycling material and RDF 
(Refuel Derived Fuel). In addition to select the proper technologies, the public participation campaigns 
with 3R’s concept (Reduced, Reuse and Recycle) play also an important role on waste management. It is 
necessary to launch the campaign to separate waste into categories in order to reduce waste to be disposed 
and to promote the sustainable waste management in Thailand.  

 




