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        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาลในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาและอุปสรรคของเทศบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งเพ่ือหา
แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตกลุมผูใหขอมูล คือ ผูนําชุมอยางเปนทางการ 
และกํานัน ผูใหญบาน และชาวบานในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลบางตะบูน รวมท้ังสิ้น 28 คน 
วิเคราะหโดยนํามาตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูลตามประเด็นการศึกษา 
นําเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนา 
              ผลการศึกษาพบวา เทศบาลตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีหนาที่
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและดําเนินการในฐานะราชการบริหารสวนทองถิ่น  เพ่ือความ
เจริญกาวหนาของทองถิ่น ซึ่งการกระจายอํานาจการบริหาร เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการ แกไข
ปญหาและพัฒนาทองถ่ินไดดวยตนเองตามอํานาจหนาที่  มีอิสระในการตัดสินใจตามขอบเขตที่
กฎหมายกําหนด  ทั้งอํานาจหนาที่โดยตรงและอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ดังนั้นเทศบาลตําบลบาง
ตะบูน มีการบริหารและจัดการ การใชประโยชน การคุมครอง การพัฒนาและฟนฟู และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางตะบูน 
สําหรับปญหาและอุปสรรค มี 7 ประการ คือ (1) การขาดจิตสํานึกของประชาชน  (2) การรุกล้ําปา
ชายเลน (3) เปนพื้นที่ปลายนํ้า (4) หนวยงานโดยตรงลาชาในการแกไขปญหาอยางทันเหตุการณ (5) 
การพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนและสัตวน้ํา (6) การมีสวนรวมของประชาชน       และ (7) 
หนวยงานในพื้นท่ีขาดอํานาจในการจัดการ  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย คือ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นควรดําเนินการดานนโยบายเสริมสรางการใหความรู ความเขาใจ ตระหนัก และพัฒนาเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของชุมชนเพื่ออนุรักษ ฟนฟู ปองกัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่  
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 The objectives of  this study was to study the role of municipalities in natural 
resource management . And barriers in the management of municipal resources. As well as 
to find ways of managing natural resources T.Bang Tabun, A.Ban Laem, Phetchaburi 
Province.  Data collected using in-depth interviews and observation groups provide is the 
formal and village leader in the area of community A.Bangtabun total of 28 local people 
analyzed to verify the completeness and validity. information on educational issues 
Presented a descriptive study . 
 The results showed that the District T.Bangtabun, A.Ban Laem, Phetchaburi 
Province Responsible management of natural resources and act as local administration . 
To the growth of local The administrative decentralization to be able to manage solve 
problems and develop their own duties . Are free to decide the extent permitted by law. 
The direct authority and the authority of law. The district Bangtabun are managed and 
Utilization , protection , development and rehabilitation. and conservation of natural 
resources available in the area. For the benefit of the people in the municipality 
Bangtabun . For barriers with seven factors: ( 1 ) lack of public awareness ( 2 ) 
Impersonation mangrove ( 3 ) is a downstream ( 4 ) Government direct delay in resolving 
problems in a timely manner  ( 5 ) development and reconstruction. wetlands and 
aquatic resources, ( 6 ) the majority of the public, and ( 7 ) lack of jurisdiction in 
unincorporated areas of management. Feedback from the research is that local 
governments should implement policies to strengthen the awareness and development of 
knowledge and understanding about the involvement of the community to protect 
natural resources and environmental conservation in the area. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องดวยความอนุเคราะหอยางยิ่งจากอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ที่กรุณาใหความรูและคําแนะนําที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งตอผูวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.วิโรจน เจษฎาลักษณ ประธานกรรมการ และ ดร.สุทิศา ลุม
บุตร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวาง
ประเทศ กรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําในการปรับปรุง
วิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนทุกทานที่ใหความรู 
คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย และขอขอบคุณเจาของหนังสือ ตํารา วารสาร และเอกสาร
ประกอบวิทยานิพนธทุกเลม ที่ชวยเสริมใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณ และเพ่ือนๆ สาขาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชนทุกทานที่ใหความชวยเหลือ คําแนะนํา และกําลังใจที่ดีตลอดมา 

กราบขอบพระคุณหนวยงานในจังหวัดเพชรบุรี ไดแก สํานักงานเทศบาลตําบลบางตะบูน 
สํานักงานประมงอําเภอบานแหลม ศูนยอนุรักษและศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา 
และสถานีพัฒนาทรัพยากรปาชายเลนท่ี 6 จังหวัดเพชรบุรี ที่กรุณาอนุเคราะหขอมูลที่เปนประโยชนอยาง
ยิ่งแกผูวิจัย และขอขอบพระคุณผูใหขอมูลหลักทุกทาน ที่กรุณาใหสัมภาษณขอมูลประกอบการวิจัย จน
สามารถดําเนินการวิจัยไดสําเร็จลุลวง 

ขอขอบคุณ นางสุดารัตน จันทรพุธ เจาหนาที่ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
อํานวยความสะดวกและใหคําแนะนําในการดําเนินการวิจัยที่เปนประโยชนอยางยิ่งแกผูวิจัย และ
ขอขอบคุณ นายชัยยศ สงวนทรัพย นางสาวจีรนาฏ สงวนทรัพย นางนารี สงวนทรัพย นางนิตยา อารีวงศ
และนางสาวดรุณี วิริยะเอ่ียมพิกุล ที่ใหความชวยเหลือในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบการวิจัย และคอย
เปนกําลังใจจนผูวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




