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บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษปาชายเลน บริเวณบานสีลง ตําบลคลองดาน อําเภอ

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนี้ เพ่ือศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของราษฎร  ระดับการมีสวนรวมของราษฎร 

ในการอนุรักษปาชายเลน และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษปาชายเลน กลุมตัวอยางที่ใช

ในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 201 ครัวเรือน ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t-test และคา F-test  ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนหัวหนาครัวเรือน รอย

ละ 90.55 มีอายุเฉลี่ย 53.72 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 48.26 สมรสแตงงาน และอยูดวยกันรอยละ 

55.22 การตั้งถิ่นฐานเฉลี่ย 44.82 ป สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.62 คน มีอาชีพเล้ียงปู/เล้ียงหอย  ถือครองที่ดินของ

ตัวเอง 1-2 แปลง เชาที่ดิน 3-4 แปลง มีรายไดเฉล่ีย 117,564.00บาท/ป มีรายไดจากปา ชายเลนเฉลี่ย 3,696.80 

บาท/ป รับขอมูลขาวสารการอนุรักษปาชายเลนทางโทรทัศน เปนสมาชิกกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน แตไมเคย

ไดรับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ราษฎรสวนใหญมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง ปญหาที่สําคัญที่สุด คือการกัด

เซาะพังทลายของชายฝง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

อาชีพหลัก พ้ืนที่ถือครอง รายไดของครัวเรือน รายไดจากปาชายเลน การรับขอมูลขาวสาร การเปนสมาชิกกลุมทาง

สังคม  การเขารับการฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานภาครัฐและองคกรอื่นๆ มีผลทําใหการมีสวนรวมอนุรักษปาชายเลน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ยกเวน อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรส 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to determine socio-economic condition of the targeted group, 

the level of people participation in mangrove forest conservation and factors affecting the people 

participation in mangrove forest conservation at Ban Si Long, Tambon Khlong Dan, Amphoe Bang Bo, 

Changwat Samut Prakan. The sample size used for this research was 201 households obtaining from 

accidental sampling scheme data. The using data was collected by employing the designed 

questionnaires interviewed the representation of such sampled households. Statistical software package 

including percentage, mean standard deviation, t-test and F – test were employed for the data analyses. 

Results of the research indicated that the most respondents were  household head  90.55 %, their 

average age was  53.72  years, their  education  levels were at  the primary school 48.26 %, married   

55.22 %. The Average of their resettlement period was 44.82 year, average number of household 

members was 4.62, they engaged in the crab/shellfish culture as their main occupation, number of plots 

of their own land and rent were 1-2, and 3-4 respectively, average annual household income and average 

annual income from the mangrove forest were 117,564 and 3,696.80 baht respectively. They received 

information about mangrove forest conservation by television programs. They were members of the 

mangrove forest conservation group but haven’t attended any relevant training courses which were 

organized by government or other organization, The participation in mangrove forest conservation of the 

most targeted group was at a rather middle level. The most serious problem was the coastline is eroded 

by windbreak. Based on the hypothesis test indicated that the resettlement period, number of household 

members, main occupation, size of land holding, income from the mangrove forest, information receipt, 

social group membership being were significantly affected on the participation in mangrove forest 

conservation, with the significant level of 0.05,  except age, education and marital status. 
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คํานาํ 
 ปาชายเลนเปนทรัพยากรชายฝงที่มีคุณคา เอื้อประโยชนคูสังคมไทยมาชานาน ท้ังคุณคาทางเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดลอม และคุณคาทางสังคม ตลอดระยะเวลา 35   ปท่ีผานมา ต้ังแตป พ .ศ . 2504 – 2539  ประเทศไทยตอง

สูญเสียพ้ืนที่ปาชายเลนไปอยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก โดยเมื่อป พ.ศ.2504 มีพ้ืนที่ปาชายเลน 3,679.00 ตาราง

กิโลเมตร   พ .ศ .2539  พ้ืนที่ปาชายเลนลดลงเหลือเพียง 1,675.82 ตารางกิโลเมตร และในป พ .ศ. 2543 – 2547 ไดมี

พ้ืนที่ปาชายเลนเพิ่มขึ้นมาบาง โดยป พ.ศ.2547 มีพ้ืนที่ปาชายเลน 2,758.05 ตารางกิโลเมตร (กรมทรัพยากรทาง
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ทะเลและชายฝง,2549) ซึ่งเปนผลมาจากความพยายามในการเพิ่มพ้ืนที่ปาชายเลนในบางพื้นที่  แตการเพิ่มขึ้นของ

ปาชายเลนยังเพิ่มในสัดสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนพื้นที่ปาชายเลนที่เสียไป 

 บานสีลง เปนหมูบานหนึ่งที่อยูติดชายฝงทะเลอาวไทย อยูในพ้ืนที่ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งในอดีตราษฎรไดประกอบอาชีพการทํานากุง โดยเฉพาะกุงกุลาดํา ไดขยายตัวอยางมาก เนื่องจาก

กุงมีราคาสูง ทําใหเกิดการทําลายทรัพยากรปาชายเลน แตเม่ือการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดําประสบปญหาการขาดทุน 

เนื่องจากราคากุงตกต่ํา และเปนโรค นากุงจึงถูกทิ้งใหรกรางวางเปลา หลังจากนั้นไดประสบปญหาการพังทลายของ

ชายฝงทะเล เนื่องจากไมมีแหลงกําบังคลื่น สงผลใหปจจุบันมีพ้ืนที่ปาชายเลนบริเวณบานสีลง เหลือประมาณ 20 ไร

เทานั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองใหราษฎรในพ้ืนที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษและปลูกปาชายเลนตามบริเวณที่รก

รางวางเปลา และบริเวณที่เปนปาเส่ือมโทรมตามแนวชายฝง เพ่ือท่ีจะทําใหปาชายเลนบริเวณ บานสีลง มีความอุดม

สมบูรณอีกครั้ง แตอยางไรก็ดีตองยอมรับวาการสรางผืนปาชายเลนใหมีชีวิตอีกคร้ัง ตองใชระยะเวลานาน รวมทั้งตอง

ไดรับความรวมมืออันดีจากราษฎรในพื้นที่ นอกจากนี้ควรมีการสรางจิตสํานึกในเด็กและเยาวชนใหตระหนักถึง

ความสําคัญของปาชายเลน ซึ่งในอนาคตจะเปนฐานกําลังสําคัญในการดูแล อนุรักษ และรักษาผืนปาชายเลนใหคง

อยูอยางยั่งยืนสืบไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษปาชายเลน บริเวณปาชายเลน  บานสีลง  ในคร้ังนี้เปน

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research Method) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บขอมูล ซึ่งมี

รายละเอียดในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

ประชากรและกลุม  
 ในการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางดวยวิธีการเปดตารางสําเร็จ

(Krejcie and Morgan,1970 ; พิชิต, 2540) โดยมีคาความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้น จากกลุมประชากรทั้งหมดจํานวน 420 

ครัวเรือน จะไดกลุมตัวอยางในการศึกษาเทากับ 201 ครัวเรือน   
 

การสราง  
 แบงแบบสอบถามไว 3 สวน ไดแกขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล และสภาพทางเศรษฐกิจและ 

สังคม ขอมูลเกี่ยวกับการวัดการมีสวนรวมของราษฎรในกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษปาชายเลน และ

ขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ ท่ีเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน โดยนํา

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนขอมูลท่ีเกี่ยวของ เสนอคณะกรรมการที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช 

(Wording) เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปสอบถามในการเก็บขอมูลจริง และหาคาความเชื่อม่ันโดยใชวิธีการ

คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธดวยวิธี “Cronbach’s Alpha Coefficient” ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.8302  

แลวจึงนําแบบสอบถามที่ไดไปเก็บขอมูลในพื้นที่เปาหมายที่ไดกําหนด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล   
 เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณบุคคลที่เปนหัวหนาครัวเรือน หรือผูแทนครัวเรือน และตรวจสอบ

ความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับการใหขอมูลจากครัวเรือน 

 

การวิเคราะห  
 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามดวยโปรแกรม SPSS โดยการใชสถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแจงเปนความถี่ 

(Frequency) รอยละ (Percentage)   คาสูงสุด (Maximum) คาต่ําสุด (Minimum) การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอการมี สวนรวมของราษฎรในการอนุรักษปาชายเลน ใชสถิติวิเคราะห วิธี t-test และ F-test 

 

ผลและวิจารณ 
 

1. ขอมูลท่ัวไป เกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีจํานวนทั้งส้ิน 201 ครัวเรือน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหัวหนา

ครัวเรือน  คิดเปนรอยละ 90.55  มีอายุ 51-60 ป มากที่สุดคิดเปนรอยละ 41.79   กลุมตัวอยางสวนใหญแตงงานและ

อยูดวยกันมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.22  มีระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานอยูระหวาง 51-60 ป คิดเปนรอยละ 24.88 

เฉล่ียอยูที่ 44.82 ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 48.26 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน  4-6 คน คิด

เปนรอยละ 54.73  อาชีพหลักคือทําเกษตรกรรม ดานเลี้ยงปู/เล้ียงหอย คิดเปนรอยละ 23.88 ถือครองที่ดินที่เปนของ

ตัวเอง  1-2 แปลง คิดเปนรอยละ 83.08  ท่ีดินที่เชาผูอื่น  3-4 แปลง คิดเปนรอยละ 73.13 สวนใหญมีหลักฐานทุก

แปลง คิดเปนรอยละ 96.52 และเพียงพอกับความตองการในการใชประโยชน รายไดของครัวเรือนของกลุมตัวอยาง

ในรอบปท่ีผานมา (ยังไมหักคาใชจาย) เทากับ  100,001 -150,000  บาทตอป เฉล่ีย 117,564.00 บาท  คิดเปนรอย

ละ 44.78  ไดรับขอมูลขาวสารดานการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 96.52 

เปนสมาชิกกลุมอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 94.53 สวนใหญไมเคยไดรับการฝกอบรม

หลักสูตรตาง ๆ ท่ีหนวยงานภาครัฐหรือองคกรอื่น ๆ ไดจัดการฝกอบรมขึ้น คิดเปนรอยละ  64.68 

 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการวัดการมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษปาชายเลน  
 การมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษปาชายเลน เปนการศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการศึกษาปญหา  

การมีสวนรวมวางแผนดําเนินกิจกรรม  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวมติดตามและประเมินผล ซึ่ง

ผูวิจัยไดแบงระดับการมีสวนรวมตามคารอยละของจํานวนครั้งในการเขารวมกิจกรรม ในแตละดาน กับจํานวนครั้ง

ท้ังหมดที่จัดขึ้นในรอบป โดยคิดเปนคาคะแนนรอยละ จากนั้นใชคาเฉล่ียในการพิจารณาใหเกณฑกําหนดคะแนน

เฉล่ียที่คํานวณได วาอยูในระดับใด ท้ังรายขอคําถาม และภาพรวมของระดับการมีสวนรวม 3 ระดับ คือมีสวนรวม

นอย  มีสวนรวมปานกลาง และมีสวนรวมมาก พบวาการมีสวนรวมในการศึกษาปญหา อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.01 การมีสวนรวมวางแผนดําเนินกิจกรรม อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.01 การมีสวนรวมในการ
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ปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 1.05 และการมีสวนรวมติดตามและประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.12 
 

ตารางที่ 1 ระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน บริเวณบานสีลง ตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด        

 สมุทรปราการ  

รายการ คาเฉลี่ย ระดับการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมในการศึกษาปญหา 1.01 ปานกลาง 

การมีสวนรวมวางแผนดําเนินกิจกรรม 1.01 ปานกลาง 

การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 1.05 ปานกลาง 

การมีสวนรวมติดตามและประเมินผล 1.12 ปานกลาง 

คาเฉล่ียของทุกดาน 1.05 ปานกลาง 

 

3. การทดสอบสมมติฐานเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษปาชายเลน 

 ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษา ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว สถานภาพสมรส อาชีพหลัก พ้ืนที่ถือครอง รายไดของครัวเรือน รายไดท่ีเกิดจากการใชประโยชนจากปา

ชายเลน การไดรับขอมูลขาวสาร การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม การเขารับการฝกอบรม สวนตัวแปรตาม คือ การมี

สวนรวมของราษฎรในการอนุรักษปาชายเลน จากการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกเเบบทางเดียวของกลุม

ตัวอยาง ดวยการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน พบวาระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐาน 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  อาชีพหลัก   พ้ืนที่ถือครอง  รายไดของครัวเรือน รายไดจากปาชายเลน การรับขอมูล

ขาวสาร การเปนสมาชิกกลุมทางสังคม  และ การเขารับการฝกอบรมที่จัดโดยหนวยงานภาครัฐและองคกรอื่นๆ มีผล

ทําใหการมีสวนรวมอนุรักษปาชายเลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ยกเวน อายุ ระดับการศึกษา และ

สถานภาพการสมรส  
 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาการมีสวนรวมของราษฎรในการอนุรักษปาชายเลน 

สมมติฐานในการศึกษา 
   เปนไปตาม 
   สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม  
  สมมติฐาน 

1. หัวหนาครัวเรือนที่มีอายุท่ีแตกตางกัน มีผลทําใหการมีสวนรวมในการ 

 อนุรักษปาชายเลนแตกตางกัน 

 
 

 

2. หัวหนาครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลทําใหการมี 

 สวนรวมอนุรักษปาชายเลนแตกตางกัน 

  

3. ระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานที่แตกตางกัน มีผลทําใหการมีสวนรวมอนุรักษ

 ปาชายเลนแตกตางกัน 
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สมมติฐานในการศึกษา 
   เปนไปตาม 
   สมมติฐาน 

ไมเปนไปตาม  
  สมมติฐาน 

4. การมีสถานภาพการสมรสที่แตกตางกัน มีผลตอการมีสวนรวมในการ 

 อนุรักษปาชายเลนแตกตางกัน 

  

5. การมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกตางกัน มีผลตอการมีสวนรวม 

 อนุรักษปาชายเลนแตกตางกัน 

  

6. การมีอาชีพหลักที่แตกตางกัน มีผลทําใหการมีสวนรวมอนุรักษปาชายเลน

 แตกตางกัน 

  

7. การมีพ้ืนที่ถือครองที่แตกตางกัน มีผลทําใหการมีสวนรวมอนุรักษ 

 ปาชายเลนแตกตางกัน 

  

8. การมีรายไดของครัวเรือนที่แตกตางกัน มีผลทําใหการมีสวนรวมในการ       

 อนุรักษปาชายเลนแตกตางกัน 

  

9.  การมีรายไดท่ีเกิดจากการใชประโยชนจากปาชายเลนที่แตกตางกันมีผล  

 ทําใหการมีสวนรวมอนุรักษปาชายเลนแตกตางกัน 

  

10.  การไดรับขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน มีผลทําใหการมีสวนรวมในการ         

  อนุรักษปาชายเลนแตกตางกัน 

  

11.  การเปนสมาชิกและไมไดเปนสมาชิกกลุมทางสังคมที่แตกตางกัน มีผล       

  ทําใหการมีสวนรวมอนุรักษปาชายเลนแตกตางกัน 

 
 

 

12.  การไดเขารับและไมไดเขารับการฝกอบรมที่แตกตางกัน มีผลทํา ใหการ      

  มีสวนรวมอนุรักษปาชายเลนแตกตางกัน 

 
 

 

 

4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลน 
 จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลนบริเวณบานสีลงของราษฎรกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดเรียงอันดับความสําคัญกอน และหลัง ตามปญหาของราษฎรสวนใหญ เรียงอันดับความสําคัญ 3 อันดับแรก

ไดดังนี้  บริเวณพื้นที่ปาชายเลนมีปญหาเกี่ยวกับคล่ืนทะเล และคลื่นลมมีความแรง กอใหเกิดปญหาการกัดเซาะ

พังทลายของชายฝงอยูตลอดเวลา ราษฎรคิดวาเปนปญหาตอการอนุรักษปาชายเลนมาก คิดเปนรอยละ 95.02  การ

ท่ีมีกระแสลมแปรปรวนและรุนแรง บริเวณชายฝงทะเล ทําใหตนไมในพ้ืนที่ปาชายเลนโคนลมเกิดการเสียหาย เปน

จํานวนมาก ราษฎรคิดวาเปนปญหาตอการอนุรักษปาชายเลนมาก คิดเปนรอยละ 93.03 ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ 

เขามาดูแล พ้ืนที่ปาชายเลนอยางจริงจัง ราษฎรคิดวาเปนปญหาตอการอนุรักษปาชายเลนมาก คิดเปนรอยละ 87.06 

สวนการศึกษาถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษปาชายเลนบริเวณบานสีลง ของราษฎรกลุมตัวอยาง เรียงอันดับ

ความสําคัญกอน และหลัง ตามความตองการของราษฎรสวนใหญ ไดผลการศึกษาดังนี้ ราษฎรตองการงบประมาณ

ปลูกปาและอนุรักษปาชายเลน ใหกับทองถิ่นเขาดําเนินโครงการในระดับมาก  คิดเปนรอยละ  95.02 ราษฎรตองการ
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เรงปลูกปาชายเลนใหมีความสวยงามเพื่อพัฒนาพ้ืนทีปาชายเลนใหเปนแหลงทองเที่ยวและนํารายไดมาสูหมูบาน ใน

ระดับมาก คิดเปนรอยละ 94.03 ราษฎรตองการใหมีเจาหนาที่หรือหนวยงานภาครัฐ เขามาดูแลรับผิดชอบดานการ

อนุรักษปาชายเลนในพื้นที่  ในระดับมาก คิดเปนรอยละ 93.53 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 จากการศึกษาระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลนของราษฎรกลุมตัวอยาง โดยภาพรวมอยูใน

ระดับนอยในทุก ๆ ดาน จึงควรมีการประชาสัมพันธใหราษฎรเห็นถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการอนุรักษปา

ชายเลน และมีการจัดฝกอบรมใหความรูแกราษฎร เพ่ือกระตุนใหราษฎรเขามามีสวนรวมในการอนุรักษปาชายเลน

มากยิ่งขึ้น   สําหรับการศึกษาถึงปญหา อุปสรรคของการอนุรักษปาชายเลน รวมทั้งความตองการของราษฎรในการ

อนุรักษปาชายเลน พบวา คล่ืนทะเล และคลื่นลมมีความแรง กอใหเกิดปญหาการกัดเซาะพังทลายของชายฝงอยู

ตลอดเวลา และการที่ไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ เขามาดูแลพ้ืนที่ปาชายเลนอยางจริงจัง ดังนั้นองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นซึ่งเปนองคกรของรัฐและใกลชิดกับราษฎรมากที่สุด ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการอนุรักษปา    

ชายเลน รวมทั้งควรมีการรวมมือกับราษฎรในพื้นที่ จัดใหมีหนวยงานในการเขาไปดูแลพ้ืนที่ปาชายเลนอยางจริงจัง 

เพ่ือทําใหราษฎรในพื้นที่ไดมีบทบาท และเขามามีสวนรวมไดมากขึ้น     และจากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 

ราษฎรท่ีมีระยะเวลาในการตั้งถิ่นฐานนาน  มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมาก มีการถือครองที่ดินมาก มีอาชีพหลัก

ทางดานเกษตรกรรม  การไดรับขอมูลขาวสาร  มีรายไดมาก  เปนสมาชิกกลุมทางสังคม ไดเขารับการฝกอบรม มีสวน

รวมในการอนุรักษปาชายเลนมากกวากลุมของราษฎรที่อาศัยอยูไดไมนาน  มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนนอย  มีการ

ถือครองที่ดินนอย  มีอาชีพรับจางทั่วไป  มีการไดรับขอมูลขาวสารนอย  มีรายไดนอย  ไมไดเปนสมาชิกกลุมทาง

สังคม และไมไดรับการฝกอบรม ดังนั้น จึงควรมีการใหความรูกับกลุมราษฎรที่ต้ังถิ่นฐานไดไมนาน ใหเห็นถึง

ความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลนในพื้นที่ เพ่ือรักษาสภาพปาชายเลนใหคงอยูตอไป ควรมีการ

สงเสริมอาชีพที่นอกเหนือจากอาชีพการเกษตรที่ไมตองใชท่ีดินในการเปนปจจัยการผลิต เพ่ิมใหแกราษฎรเพ่ือเปน

การสรางรายไดเสริม ควรมีการใหขอมูลขาวสารดานการอนุ รักษปาชายเลนใหมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการ

ประชาสัมพันธจากกระจายขาวของหมูบานเพื่อท่ีราษฎรจะไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง และควรจัดใหมีการ

ฝกอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ท้ังหนวยงานของภาครัฐ และองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหกับราษฎร 

เพ่ือท่ีจะไดมีความรู ความเขาใจ และเห็นคุณคาของทรัพยากรปาชายเลนมากยิ่งขึ้น 
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