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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน  ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินใน

การอนุรักษป่์าชายเลน  เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นชาวบา้นในชุมชนบา้น

ธารนํ้าร้อน  จาํนวน 213 ครัวเรือน  

ผลการศึกษา  พบว่า  กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัป่าชายเลนอยูใ่นระดบัมาก  โดยมีผล

สูงสุด คือ การอนุรักษมี์ความรู้การใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดและยาวนาน

ท่ีสุด  ความตระหนกัเก่ียวกบัป่าชายเลนอยูใ่นระดบัมาก  โดยชาวบา้นมีความเห็นในดา้นการตดัไม้

มาทาํประโยชน์ควรปลูกตน้ไมท้ดแทน  การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลน

โดยรวมในระดบัมาก  การมีส่วนร่วมในริเร่ิมอยู่ในระดบัมาก  โดยมีส่วนร่วมในการเขา้ประชุม

เก่ียวกบัโครงการปลูกป่าชายเลนของชุมชน  การมีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดบัปานกลาง  

โดยการส่วนร่วมศึกษาปัญหาและวางแผนป้องกนัรักษาป่าชายเลนของชุมชน  การมีส่วนร่วมใน

การดาํเนินการอยูใ่นระดบัมาก  โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชายเลนของชุมชน  และการ

มีส่วนร่วมในการติดตามผลอยูใ่นระดบัมาก  โดยการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและขอ้บกพร่อง

ในโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชน  และศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้และ

ความตระหนกัของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์ายเลน  พบว่า  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการมี

ส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการอนุรักษป่์าชายเลนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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JUTAMAT ONWONG : KNOWLEDGE, AWARENESS AND PARTICIPATION OF 

LOCAL COMMUNITY IN MANGROVE FOREST CONSERVATION BANTHANNUMRON. 

INDEPENDENT STUDY ADVISOR : SAWANYA  THAMMA-APIPON, Ph.D. 101 pp.

The study aimed to investigate  knowledge, awareness  and participation  of local 

community  in  mangrove  forest  conservation. Factors study affecting the participation of 

local communities in mangrove forest conservation. Data were collected using questionnaire 

a sample of people  in the community banthannumron of 213 households. 

The study results found that a sample of the knowledge about the mangrove forest 

at high level. The maximum effect is to preserve the knowledge and resources to benefit the 

most and longest. Awareness about the mangrove forest conservation at a high level. By 

residents in connection with the felling of trees should be planted to make a substitution.

Participation of local communities in mangrove forest conservation in the overall level. 

Participation in the initiative at a high level. By participating in the meeting on the mangrove 

community. Participation in the plan at a moderate level. By the participation of mangrove 

forest conservation protection and community planning. Participation in the operation at a 

high level. By participating in the maintenance of the mangrove community. And participation 

in the follow-up at a high level. By participating in the inspection and deficiencies in the 

conservation of mangrove communities. And study the relationship between knowledge and 

awareness of local communities in conservation of forests play was positively correlated with 

the participation of local communities in mangrove forest conservation are statistically 

significant.
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การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีประสบความสําเร็จไปไดด้ว้ยดี  ดว้ยความอนุเคราะห์ ความ

กรุณา จาก อาจารย ์ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล  อาจารยท่ี์ปรึกษาคน้ควา้อิสระ ท่ีไดเ้สียสละเวลาอนัมี

ค่าในการใหค้าํปรึกษาแนะนาํ  ให้ความรู้ ตลอดจนแนวคิด ขอ้คิดเห็นต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็น

อยา่งดีจนการศึกษาคร้ังน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี  ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.วิโรจน์  เจษฎาลกัษณ์ ประธานกรรมการ และ อาจารย ์ดร.

เฉลิมชัย  กิตติศักด์ินาวิน  กรรมการ  ท่ีให้ความกรุณาแนะนํา  และให้คาํปรึกษาในแนวทาง

การศึกษาคน้ควา้  ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขขอ้ผิดพลาดต่างๆ  ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน

การศึกษาคร้ังน้ี  เพื่อใหก้ารศึกษาคน้ควา้อิสระเกิดความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบคุณชุมชนบา้นธารนํ้ าร้อน ตาํบลเขาถ่าน  อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  ท่ี

เสียสละเวลาและใหค้วามร่วมมือในตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี  และทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ

ทุกๆ ดา้น จนทาํใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณ บิดา  มารดา  และญาติพี่น้อง  ท่ีให้ความสนับสนุน และ

โอกาสทางการศึกษาจนประสบความสําเร็จในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจนประสบ

ความสาํเร็จคร้ังน้ี 
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