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บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่อนาหลักการผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยใช้ศึกษาประเด็นความต้องการ
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอย เขตการปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีต่อแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกฯ เพื่อนาไปสู่ การปรับปรุ งให้ดีย่ิงขึ้นในอนาคต โดยงานวิจยั นี้ ใช้การเปรี ยบเทียบ
กระบวนการบริ หารจัดการขยะมู ลฝอยจากท้องถิ่ นที่ ผูว้ ิจยั เลื อกตามลัก ษณะชุ มชนที่ แตกต่างกัน 3 ประเภท
จากนั้นผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์หาผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่มีความสาคัญทาให้กระบวนการจัดเก็บขยะไม่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาด้านพลังงานของประเทศไทย
ผลการศึ กษาพบว่า ถึ งแม้ว่าพื้นที่ ศึกษาทั้ง 3 แห่ งจะมีลกั ษณะชุ มชนที่ แตกต่างกัน แต่ลกั ษณะ
ชุมชนไม่มีผลทาให้การบริ หารจัดการขยะแตกต่างกัน ปั จจัยที่มีผลต่อการกาหนดทิศทางที่แท้จริ งคือ ผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการ ซึ่ งมี ค วามสัม พันธ์ แบบต่ างอุ ป ถัม ภ์และมี แนวโน้มที่ จะอยู่ในลักษณะ
เอื้อประโยชน์ซ่ ึ งกันและกันโดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ ริ หารระดับสู งและกลุ่มธุ รกิจเอกชน ทาให้ทอ้ งถิ่นในพื้นที่ศึกษา
ทั้ง 3 แห่งไม่สามารถดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ของประเทศไทย ได้
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Stakeholders of garbage management in local Administration
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The purpose of this research is to apply the stakeholder concepts to study of the local garbage
management’s stakeholders on Alternative Energy Development Plan for improving garbage management.
This research uses comparative methods among 3 local garbage managements which have different
community types. To operate garbage management on Thailand’s Alternative Energy Development Plan,
the key stakeholders were identified.
The result shows that all area study have similar managements, carried out the garbage
collection and transportation by them before sending to landfills .Only the first area has contracting out in
waste disposal. According to the result, the key garbage managements direction is the stakeholders, Especially
executives and business groups. The relationship between national benefits and business in the garbage
management can be explained in term of conflict of interests. The conflict of interests happens because policy
maker probably receives some benefits in return. From that point, All area study cannot achieve on
Alternative Energy Development Plan.
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