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55601317: สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คาํสาํคญั:  องคก์ร/การจดัการ/ทรัพยากรป่าไม/้ชุมชนบา้นหนองบวั 
 พนิดา  เทียมเทศ: บทบาทขององคก์รในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้กรณีศึกษา ชุมชน
บา้นหนองบวั จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์. อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล. 
79 หนา้. 
 การวิจัยครังนีมีจุดมุ่งหมาย  เพือศึกษาสถานภาพป่าชุมชนบ้านหนองบวั จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ บทบาทขององคก์รชุมชน องคก์รภาครัฐ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ในการ
จดัการป่าชุมชน ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรคในการจดัการป่าชุมชนบา้นหนองบวัจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ดาํเนินการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพและดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัทีเป็น
ชาวบา้นในชุมชน เจา้หนา้ทีกรมป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และเจา้หนา้ทีองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
ปากนาํปราณ อาํเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้า 
จดัหมวดหมู่ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปและนาํเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาความตาม
วตัถุประสงค ์
 ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นหนองบวัมีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทีราบชายฝัง
ทะเลและภูเขาสูงและไดรั้บอิทธิพลจากแม่นาํปราณบุรี ก่อใหเ้กิดทรัพยากรป่าไม ้ ทีเป็นป่าดิบแลง้
และป่าชายหาด โดยองคก์รชุมชน สาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลปากนาํปราณ ในดา้นการจดัการการใชป้ระโยชน์ โดยการปลูกตน้ไมท้ดแทนและความเชือ 
ดา้นการพฒันาและฟืนฟู การร่วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละการประชาสัมพนัธ์  และดา้นการออก
กฎระเบียบและขอ้บงัคบั โดยยดึพระราชบญัญติัต่างๆและกฎระเบียบของชุมชน สาํหรับปัญหาและ
อุปสรรคในการจดัการป่าชุมชนบา้นหนองบวั มี 3 ประการ คือ ปัญหาเรืองงบประมาณ ขาดการมี
ส่วนร่วมของชาวบา้น และค่านิยมทีเปลียนแปลงไปของชาวบา้น  
 ผลการศึกษาทีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อองคก์รทอ้งถินและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง นาํไปใช้
วางแผนกาํหนดนโยบายในการกาํหนดแนวทางการจดัการทรัพยากรป่าไม ้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและบุคคลทีสนใจต่อไป 
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 Studying the forest ecology of Ban NongBuacommunity, PrachuapKhiri Khan 
Province is the reseachobjective.Including the role&responsibilities of local organization on 
management local forest and the problem of local forest management in the Ban 
NongBuacommunity.Qualitative Research Methodology and data collection process from 
secondary source is implemented and also use the observational without participation and 
deep interview with the districemember.Tri-reciprocal data accuracy,datacategorization, 
dataanalysis,conclusionang by study objective descriptive presentation is certified by 
PrachuapKhiri Khan Province Forestry department officer and the Subdistrict Administrative 
Organization officer of Tambon Pak Nam Pran,PrachuapKhiri Khan Province. 
 The study result is demonstrated that Ban Nong Bua forest is Semi Evergreen 
Forest and Beach Forest which the geographic are the coastal plain and high complex 
alignment mountain. The impact of Pranburi River  make the soil of this is sand mixed soil 
and conduce to the growth of Semi Evergreen Forest that is expanded to the  plain and 
valley. The plant that is most found here are  Afzelia xylocarpa ,Bungor, Tinospora 
crispa  and also beach forest plant as  Terminalia catappa, Casuarina equisetifolia . There 
are three organizations that play related role in management the forest consist of government 
organization, local organization, and community organization. The forest management roles 
consist three dimensions 1) Using management 2) Development & Repair 3) rule & 
regulation. The three problems or troubles of Ban Nong Bua forest management are budget 
issue, district member participation and the change of district member value. 
 The study result is able to be used by local organization or related unit for 
planning and defining the policy to forest management that is beneficial for community and 
interested person in the future.        
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์เล่มนีสาํเร็จลงได ้ดว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ทงัคณาจารยทุ์กท่าน
ทีคอยใหค้าํปรึกษา โดยเฉพาะอยา่งยงิ อาจารย ์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ทีสละเวลาอนัมีค่ายิง คอยให้คาํแนะนาํ และตรวจทานแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่
ตลอดมา จวบจนวทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วง ตลอดจนท่านประธานกรรมการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.วิโรจน์  เจษฎาลกัษณ์ และกรรมการ ดร.สุทิศา  ลุ่มบุตร ทีช่วยตรวจสอบและแนะนาํเพิมเติมใน
วทิยานิพนธ์ฉบบันี 
 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากนาํปราณ สาํนกังานป่าไมจ้งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และทุกคน
ทีมีส่วนเกียวขอ้ง สาํหรับขอ้มูลทีเป็นประโยชน์อยา่งยงิ ต่อการทาํวทิยานิพนธ์ฉบบันี 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ครอบครัวเทียมเทศ ทีเป็นกาํลงัใจแก่ผูว้ิจยั ให้คาํแนะนาํในวิทยานิพนธ์
ฉบบันี เพือนๆทุกๆคน เจา้หนา้ทีผูป้ระสานงานทุกท่าน ทงัคณะวิทยาการจดัการและบณัฑิตวิทยาลยั 
ทีคอยใหก้ารสนบัสนุน และช่วยเหลือในเรืองต่างๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


