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บทคัดยอ 
  งานวิจัยชิ้นนี้เรื่องโครงการวิจัยเชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟู

ความหลากหลายทางชีวภาพปาชายเลนพื้นที่บอกุงรางบานทาใตดวยปุยอินทรียชีวภาพชนิดน้ําและสารสกัดจากสะเดายึดหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานมีวัตถุประสงคเพื่อ1.เพื่อศึกษาสาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงจากการลดลง

ของความหลากหลายทางชีวภาพของปาชายเลนบานทาใต ตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี2.เพื่อศึกษารูปแบบ

วิธีการและการถายทอดภูมิปญญาในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงที่เหมาะสมยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน3. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพขององคกรบริหารสวนตําบล

ตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ4.เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 

 ผลการวิจัยพบวา1. สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงจากการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของปาชายเลน

บานทาใต มี 3 สาเหตุสําคัญไดแก 1. สาเหตุเกิดจากปาชายเลนลดลง 2.นากุงเพิ่มขึ้น 3.พื้นที่ชุมชนขยายตัวผลการ

เปลี่ยนแปลงเปนเหตุให1.ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง  2.นาขาวนากกหายไปจากวิถีชีวิต 3.คุณภาพชีวิตเปลี่ยนไป2.

การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝงถายทอดภูมิปญญาจากผูนําชุมชนและปราชญชาวบาน

3. พบวาสามารถนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) มาใชกับการเพิ่มศักยภาพองคการ

บริหารสวนได4.พบวาองคกรชุมชนสามารถนํานโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปขับเคลื่อนได  

คําสําคัญ :  การบูรณาการ     การอนุรักษและฟนฟู   ความหลากหลายทางชีวภาพ    สะเดา   บอกุงราง 

 

Abstract 

The integrated research of the biological diversification with the case study of conservation and 

restoration of biological diversification for the mangrove forest occurred in the abandoned shrimp farms in 
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BahnTah Tai village with the implementation of the liquid organic fertilizer and the extract from Neem 

plants by following  the principles of sufficiency economy and local wisdom aims to study the followings; 

1) to study the causes and results of changes from the decline of biological diversifications of mangrove 

forest in the area of BahnTah Tai village, TakadNgao sub-district in Tah Mai district, Chanthaburi, 2) to 

study the methods and transmission of local wisdom in conservation and restoration the biological 

diversity of marine resources of the coastline with the principles of sufficiency economy and local 

wisdom, 3) to study the approach for enhancing the potential of  TakadNgao sub-district administration 

organizations in Tah Mai district,  Chanthaburi and their management for natural resources and 

environment as well as the biological diversity, and 4) to study the implementation of the policies by the 

community organizations with the adherence to the principles of sufficiency economy and local wisdom. 

The research has found that: 1) there were 3 major sources that causes the the decline of 

biological diversifications of mangrove forest in the area of BahnTah Tai village which were as follows; 1) 

the decline in number of mangrove forest, 2) the increasing number of shrimp farms, 3) the expansion of 

the community itself which had an impact upon 1) the decline of biological diversification, 2) the 

decrease of rice pads and reed fields from the way of life, and 3) the ever-changing nature of quality of 

life. 2) The conservation and restoration the biological diversity of marine resources of the coastline had 

been done through the leaders of communities and respectable individuals in the communities. 3) The 

research has also found that the Participatory Action Research can be applied to increase the potential of 

the sub-district administration organizations. 4)  The results also showed that the local communities could 

implement the policies of the management of natural resources and environment very well.        

Keyword: Integration, Rehabilitation and conservation, Biodiversity, Neem, Abandoned shrimp ponds. 
 

   

บทนํา 
  เนื่องจากคณะวิจัยไดลงพื้นที่อยางตอเนื่องในตําบลตะกาดเงามาโดยตลอดทําใหทราบถึงปญหาสําคัญเรงดวนของ

ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนปากน้ําแขมหนูที่มีบานเรือนผูคนอาศัยอยางหนาแนนในบริเวณที่เคยเปนปาชายเลนก็ลดนอยลง ลํา

คลองตื้นเขิน มีขยะและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือน คณะวิจัยและแกนนําชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรอาวบางกะไชยได

ตระหนักวาเราไมควรอยูเฉยควรมีการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกไขปญหานี้โดยไดจากการเขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณใน

การแกไขปญหานี้กับผูนําเครือขายอนุรักษลุมน้ําประแสรซึ่งไดนําน้ําหมักชีวภาพไปบําบัดน้ําในคลองประแสรที่เคยประสบ

ปญหาเนาเสียจนกลับฟนคืนมาอุดมสมบูรณ  ผูใหญสะอิ้ง ประสงคศิลป แกนนําเครือขายลุมน้ําประแสรไดใหขอคิดในเบื้องตน

วางานอนุรักษตองใจเย็นใจรอนไมไดเพราะเห็นผลชาแตไดอยาทอพรอมกับไดแนะนําสูตรทําน้ําหมักชีวภาพและเทคนิคตาง ๆ 

ใหจนนําไปสูการวิจัย 

  การวิจัยเชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

ของชุมชนคลองปากน้ําแขมหนูดวยปุยอินทรียชีวภาพชนิดน้ํายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน (ชล

พรรณ ออสปอนพันธและคณะ : 2556) ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา ชาวบานในชุมชนคลองปากน้ําแขมหนูไดใหความสนใจ

กับการนําปุยอินทรียชีวภาพชนิดน้ําไปใชในการบําบัดสุขอนามัยในครัวเรือนโดยเฉพาะแหลงน้ําที่มีน้ําขังทอระบายน้ําทิ้งและ
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หองน้ําแตการผลิตปุยอินทรียชีวภาพชนิดน้ําซึ่งมีสวนประกอบสําคัญคือหยวกกลวยนั้นยังไมไดรับการตอบสนองมากนักสวน

ใหญเห็นวาอยากใหทางองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการมากกวาที่จะมาทํากันเอง จุดหนึ่งที่คณะวิจัยสังเกตพบวาการ

ดําเนินกิจกรรมของการวิจัยทุกครั้งไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลตะกาดเงา เมื่อสบโอกาสจึง

ไดพูดคุยถึงสถานการณทางดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและชายฝงของตําบลตะกาดเงาทําใหไดทราบวาที่

บานทาใตชาวบานไดปลูกปาโกงกางในที่ที่เคยเปนบอกุงรางโดยเจาของที่ดินอนุญาตใหปลูกปาโกงกางและปาชายเลนตาง ๆ 

ไดในท่ีดินหัวไรปลายนาประมาณ 10 ไรเดิมเคยเปนบอกุงซึ่งในพื้นที่บานทาใต  ไดมี  ผูประกอบอาชีพนากุงจํานวนหนึ่งทั้งของ

ชาวบานและนายทุนรวมเนื้อที่ประมาณ 500 ไรแตเมื่อกิจการนากุงเริ่มประสบปญหาโดยเฉพาะผูเลี้ยงมีหนี้สินจํานวนมาก

ที่ดินสวนใหญซึ่งเคยเปนปาชายเลนไดถูกปลอยทิ้งรางไวจนไดมีการนํามาใชประโยชนเปนพื้นที่ในการปลูกปาชายเลนในวาระ

สําคัญมีการปลูกครั้งหนึ่งประมาณ 1,000 ตน ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมากลับพบวาตนกลาไมโกงกางใบเล็กใบใหญที่ปลูกลง

ไปนั้นไมไดเจริญเติบโตเทาที่ควร มีเพลี้ย หนอน แมลงกัดกินคณะผูวิจัยไดลงพื้นที่บานทาใตโดยการนําของผูใหญบานและ

ผูชวย เสนทางเขาไปลึกมากเมื่อลงจากมอเตอรไซดแลวยังตองเดินเขาไปอีกเมื่อกลับมาคณะผูวิจัยไดศึกษาปญหาและแนว

ทางการแกไขพบวาแนวทางการใชปุยอินทรียชีวภาพชนิดน้ํายังเปนวิธีการที่เหมาะสมและเพื่อแกไขปญหาศัตรูพืชเขามาบอน

ทําลายปาชายเลนจาการปรึกษากับแกนนํากลุมประมงพื้นบานปากน้ําแขมหนู แกนนํากลุมชาวบานทาใตและคณาจารยใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีความเห็นวามีความเปนไปไดที่จะนําสารสกัดจากสะเดามาใชกับการปลูกปาชายเลนที่บอกุง

ราง 

  ขวัญชัย สมบัติศิริ (2557 : ออนไลน) ไดนําเสนอแนวคิดในการนําสะเดาซึ่งเปนผลผลิตจากธรรมชาติมาใชในการ

กําจัดแมลงวาปญหาสําคัญที่ทําใหเกษตรกรยังไมสามารถเอาชนะแมลงได คือ การใชสารฆาแมลงสังเคราะหที่ไมถูกตองและมี

การใชที่มากเกินความจําเปนซึ่งมีผลใหแมลงดื้อยาเกิดการระบาดของแมลงบอยครั้งขึ้นกวาเดิม เกิดศัตรูพืชชนิดใหม ๆ ทําลาย

รุนแรงขึ้นท้ังน้ีเนื่องจากสารฆาแมลงไปทําลายสมดุลธรรมชาติ นอกจากนั้นยังกอใหเกิดอันตรายตอผูใชสิ่งมีชีวิตอื่นมีการเจือ

ปนในสิ่งแวดลอมและสารตกคางในผลิตผลการเกษตรที่เกิดคาความปลอดภัยไมสามารถสงจําหนายตางประเทศได จาก

ประสบการณทีผู่เขียนไดทํางานวิจัยและติดตามผลการใชสะเดาของเกษตรกรในการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิด

มาเปนเวลานานมากแสดงใหเห็นชัดเจนวาสะเดาสามารถใชปองกันและกําจัดแมลงไดแนนอนและมีความเปนไปไดสูงมากที่จะ

แนะนําใหเกษตรกรใชสะเดาเพื่อลดการใชสารฆาแมลงสังเคราะหซึ่งมีผลใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติที่รัฐบาลไดตั้งเปาไว

ไดสําเร็จเปนรูปธรรม เพื่อใหการปองกันและกําจัดแมลงเกิดผลดีในแบบยั่งยืนเกษตรกรจําเปนตองเปลี่ยนทัศนคติการปองกัน

และกําจัดแมลงเสียใหมจากเดิมที่ใชสารฆาแมลงสังเคราะหเปนหลักมาเปนการใชสะเดาเปนหลักและใชสารฆาแมลงสงัเคราะห

เปนตัวสนับสนุนโดยใชเฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้นนอกจากนั้นเกษตรกรจําเปนตองนําวิธีการปองกันและกําจัดแมลงชนิดที่ไมใช

สารเคมีมาใชรวมกันเพื่อลดปริมาณแมลงใหอยูในระดับต่ําตลอดเวลาจึงจะทําใหการใชสะเดาประสบผลสําเร็จทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว สิ่งสําคัญเหนืออ่ืนคือจะทําอยางไรที่จะใหหนวยงานราชการที่รับผิดชอบตอเกษตรกรมีความเชื่อมั่นวาสะเดานั้น

สามารถใชปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชไดผลจริง ๆ ประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นเปนอยางมากแกเกษตรกรไทยและประเทศชาติคือ

สะเดาไมทําใหเกิดพิษรายแกผูใชศัตรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมมีสารตกคางในสินคาการเกษตร ชวยลดตนทุนการผลิต 

เพราะเกษตรกรสามารถผลิตใชเองได พื้นที่ปาเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ และยังสรางสมดุลธรรมชาติใหเกิดขึ้นอีกดวย สะเดาเปน

โครงการหนึ่งของโครงการเกษตรกูชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรซึ่งเปนเพียงสวนนอยที่เปรียบเสมือนเปนการจุด

ประกายไฟใหหนวยราชการของรัฐโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณและเกษตรกรไดเห็นความสําคัญของสะเดาเพิ่มมาก

ขึ้น และตองดําเนินการอยางจริงจังจึงจะเห็นผลเปนรูปธรรมเกษตรกรยากจนเปนจํานวนมากจะไดลืมตาอาปากกับเขาบางสม

กับคําวา เกษตรกรยิ้มได ถาใชสะเดา 

  ประเวศ วะสี (2536) เสนห จามริก (2536) และวิสุทธิ์ ใบไม (2538) ไดนําเสนอแนวคิด   ภูมิปญญาไทยกับการใช

ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพของทองถิ่นวาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนวิถีชีวิตของบรรพชนไทยในอดีตที่ได

ปฏิบัติติดตอกันมายาวนานแตเราไมไดใสใจเขาทํานองตามคําพังเพยอยูใกลเกลือกินดาง เทคโนโลยีพื้นบานหรือภูมิปญญาของ
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ปราชญชาวบานมีคุณคายิ่งสําหรับนําเอาไปใชในการพัฒนาสมัยใหมควบคูกับเทคโนโลยีชีวภาพยุคใหม เชน การผลิตยารักษา

โรคจากพืชสมุนไพรที่ไดมาจากภูมิปญญาของหมอชาวบาน แนวทางลักษณะนี้อาจเรียกไดอีกวาเปนเกษตรกรรมทางเลือกซึ่ง

ไมใชเปนเพียงความอยูรอดของเกษตรกรผูยากไร หากยังมีความความหมายความสําคัญยิ่งตอสุขภาพและคุณภาพของชีวิตคน

ในเมืองรวมทั้งสําคัญตอความยั่งยืนสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมสวนรวม 

 จากการพูดคุยปรึกษาหารือกับผูใหญบานผูชวยผูใหญบานนายกองคการบริหารสวนตําบลแกนนําชมรมอนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากรอาวบางกะไชย แกนนํากลุมประมงพื้นบานปากน้ําแขมหนูและคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มี

ความคิดเห็นพองตรงกันวาการดําเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเพือ่ใหเกิดความอุดมสมบูรณของปาชายเลนที่บอกุงรางบานทาใตนั้น

สามารถดําเนินการโดยอาศัยภูมิปญญาชาวบานและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยกระบวนการของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีไดกําหนดปรัชญาไววาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

และกําหนดวิสัยทัศนไววา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตและบูรณา

การภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาสากลเพื่อการพัฒนาใหเขมแข็งและยั่งยืนการที่นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจะเกิดผลในทางปฏิบัติไดนั้นนอกจากมาตรการบังคับใชกฎหมายและการปฏิบัติการของเจาหนาที่รัฐบาลแลวความ

รวมมือของภาคประชาชนในลักษณะองคกรชุมชนหรือเครือขายกลุมชาวบานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ

ปญญาชาวบานยังมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้นประเด็นสําคัญของโครงการวิจัยเชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ 

กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพปาชายชายเลนพื้นที่บอนากุงรางบานทาใตดวยปุยอินทรียชวีภาพ

ชนิดน้ําและสารสกัดจากสะเดายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน คือ ทําอยางไรที่จะใหชุมชนตระหนัก

และเห็นความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพอันจะนําไปสูการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของปา

ชายเลนพื้นที่บอนากุงรางบานทาใตสรางฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูของประชาชน 

  

 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1 เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของปาชายเลนบานทาใต ตําบลตะกาด

เงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี

 2 เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ

ทรัพยากรชายฝงท่ีเหมาะสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 

 3 เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพขององคกรบริหารสวนตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ 

 4 เพื่อศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา

ชาวบาน 

 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 โครงการวิจัยเชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทาง

ชีวภาพปาชายเลนพื้นที่บอกุงรางบานทาใตดวยปุยอินทรียชีวภาพชนิดน้ําและสารสกัดจากสะเดายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatcry Action Research) ระหวางภาคี

ตาง ๆ เชน องคการบริหารสวนตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีชมรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอาว
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บางกะไชยกลุมประมงพื้นบานปากน้ําแขมหนู นักวิจัยชาวบานจากชุมชนบานทาใตและมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

วิธีดําเนินการวิจัยมีดังตอไปนี ้

 1.ขั้นตอนการเตรียมความพรอม เพื่อสรางความตระหนักถึงปญหา สาเหตุและการเปลี่ยนแปลงของการลดลงของ

ความหลากหลายทางชีวภาพบานทาใต ตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีไดลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพบปะกับแกนนํา 

โดยผานเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายและกระบวนการวิจัยและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาก

โครงการวิจัย รวมทั้งการคนหาวางตัวนักวิจัยชุมชนบทบาทนักวิจัยที่ตองทํางานรวมกันวางแผนเชิญชวนชาวบานและผูสนใจ

มาเขารวม ผูชวยนักวิจัยจะลงพื้นที่ชุมชนบานทาใต ตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เพื่อชี้แจงโครงการวิจัย

จากนั้นรวบรวมขอมูลเดิมของชุมชนแตละชุมชน ท่ียังมีอยูและยังมีประสิทธิภาพมาใชในการวิเคราะหสภาพปญหาแตละชุมชน 

 2 .ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูเริ่มจากแกนนําที่เปนตัวแทนของชุมชนและเปน

นักวิจัยชาวบานของโครงการวิจัยไดรวมกันจัดเก็บขอมูลเบื้องตนตั้งแตจํานวนครัวเรือนที่ทํามาหากินบริเวณชุมชนบานทาใต 

พรอมทั้งการรวบรวมกลุมสมาชิกสรางกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของกลุมและการมีสวนรวมโดยการสรางจิตสํานึก

ตระหนักถึงความสําคัญภูมิปญญาชาวบานที่คนพบและมีศักยภาพมาสรางกิจกรรม โดยเนนการมีสวนรวมของสมาชิกตั้งแต

เริ่มตนจนจบกิจกรรม คือ เริ่มคนหาแลวนํามาปฏิบัติการทํากิจกรรมรวมกัน บันทึกผลการใชภูมิปญญาเพื่อนําไปสูการปรับปรุง

พัฒนาตอไป 

 3.ขั้นตอนการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนบานทาใตโดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันในการทําปุยหมัก

ชีวภาพชนิดน้ําสารสกัดจากสะเดาและปุยหมักชีวภาพชนิดน้ําจากหยวกกลวยและฟนฟูบอกุงรางดวยการปลูกปาชายเลน 

 4.ขั้นตอนการประเมินผลสัมฤทธิ์และการถายทอดผลการวิจัยไปใชประโยชนดวยการถายทอดผลการวิจัย

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพปาชาย

เลนพื้นที่บอกุงรางบานทาใตดวยปุยอินทรียชีวภาพชนิดน้ําและสารสกัดจากสะเดายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิ

ปญญาชาวบานโดยการจัดเวทีคืนขอมูลการวิจัยใหชุมชน 

 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถตอบวัตถุประสงคไดดังนี ้

 1. ผลการศึกษาสาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงจากการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพของปาชายเลนบาน

ทาใต ตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีผูวิจัยพบวามี 3 สาเหตุสําคัญไดแก 1. สาเหตุเกิดจากปาชายเลนลดลง 2. 

การเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่นากุง 3.พื้นท่ีชุมชนขยายตัว ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น1.ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง 2.นา

ขาวนากกหายไปจากวิถีชีวิต 3.คุณภาพชีวิตเปลี่ยนไป 

 2.ผลการศึกษารูปแบบวิธีการและการถายทอดภูมิปญญาในการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของ

ทรัพยากรชายฝงที่เหมาะสมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานพบวาสามารถใชเวทีเสวนา เวทีระดม

สมอง เวทีคนหาปญหาซึ่งเปนสวนหนึ่งของรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมการถายทอดภูมิปญญาจากผูนําชุมชน

และปราชญชาวบานโดยมีนักวิจัยเปนผูประสานงานกับชุมชนและสถาบันการศึกษา 

 3.ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

พบวาสามารถนํารูปแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไปใชกับการทําแผนยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรและ

สภาพแวดลอมเปนการเพิ่มศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลตะกาดเงาได 

 4.ผลการศึกษาลักษณะการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยองคกรชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญา

ชาวบานกับนโยบายของภาครัฐ นโยบายในท่ีนี้คือ (นโยบายรัฐบาลขอท่ี3.1 เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไม

และสัตวปา 9.2 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และ

ขอ 9.3การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยู
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รวมกับปา รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา วันที่12 กันยายน 2557)ไดพบวาฟนฟูทรัพยากรปาชายเลนสามารถทําแบบมี

สวนรวมกับทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสงเสริมการทํางานขององคกรชุมชนและเครือขายดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวมได 

 

สรุปและอภิปรายผล  

 สรุปผลจากโจทยการวิจัยพบวา คณะวิจัยสามารถใชวิธีการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research) เปนเครื่องมือในการทําใหชุมชนบานทาใตคนพบปญหาของชุมชน พบสาเหตุ หาแนวทางแกไขและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ดวยการสรางกระบวนการวิจัยที่เนนการมีสวนรวมของชุมชนทุกขั้นตอนโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการบูร

ณาการกับการเรียนการสอนผลการวิจัยจึงสรุปไดวาชาวบานชุมชนบานทาใตไดตระหนักและเห็นความสําคัญของความ

หลากหลายทางชีวภาพในชุมชนโดยพบวาชุมชนมีจิตสํานึกและเห็นถึงคุณคาของปาชายเลนในชุมชนบานทาใตมากกวา

นักศึกษาทีย่ังเห็นความสําคัญในเรื่องอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของปาชายเลนคอนขางนอยอันจะนําไปสู

การสรางฐานทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของชาวชุมชนบานทา

ใต  ตําบลตะกาดเงา อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

 อภิปรายผลการวิจัยเชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการอนรุักษและฟนฟูความหลากหลาย

ทางชีวภาพปาชายเลนพื้นท่ีบอกุงรางบานทาใต ดวยปุยอินทรยีชีวภาพชนิดน้ําและสารสกัดจากสะเดา ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบาน 

 1. ขอคนพบเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนบริเวณหัวไรปลายนาที่เปนบอกุงรางไดเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีขึ้นจากการฟนฟูตัวเองตามธรรมชาติและชาวบานในชุมชนชวยกันดูแลพบพันธุไมปาชายเลนบอกุงรางจํานวน 16 

ชนิดคือโพทะเล ประสักดอกแดงหรือพังกาหัวสุมดอกแดง  โกงกางใบเล็ก  ปรงทะเล ฝาดดอกขาวจาก ลําแพนหินสํามะงา 

โกงกางใบใหญแสมดํา ตาตุมทะเล เบญจมาศน้ําเค็ม  ปอทะเล ตะบูน  เปง และกระเพาะปลา สอดคลองกับ   นพรัตน บํารุง

รักษ (2535) ไดอธิบายวา พันธุไมปาชายเลนในประเทศไทยมีหลายชนิด  ทั้งไมยืนตน พวกกาฝาก เถาวัลย และสาหราย เกือบ

ทั้งหมดเปนไมไมผลัดใบ จากพันธุที่เคยศึกษา 35 วงศ 53 สกุลและ 74 ชนิดพบวาพันธุไมที่เดนสวนใหญอยูในวงศ 

Rhizophoraceae  โดยเฉพาะในสกุลไมโกงกาง สกุลไมโปรงและสกุลไมถั่ว สําหรับพันธุไมวงศ Sonneratiaceae  ไดแกสกุล

ไมลําพูและลําแพน พันธุไมวงศ Verbwnacwae ไดแก ไมแสม นอกจากนี้ยังมีไมในวงศ Meliaceaeไดแก ไมตะบูนและตะบัน 

 2. ขอคนพบเรื่อง การสรางความหลากหลายทางชีวภาพตองเริ่มมาจากชุมชนกอนมีการตั้งกลุมอนุรักษและฟนฟู

ปาชายเลนในบอกุงรางโดยทํากิจกรรมปลูกปาในวาระสําคัญแหงชาติมามากกวา 10 ปโดยมีลุงราตรี วิกรมมุนินทร เปน

ประธานกลุม พบวา กลุมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมระหวางชุมชนกับหนวยงานตาง ๆ อยางชา ๆ คอยเปนคอยไปสอดคลอง

กับสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ (IUCN) สํานักงานประเทศไทย (2555) ไดอธิบายการจัดการฟนฟูปาชายเลนไววา การ

จัดการฟนฟูปาชายเลนโดยชุมชนคนในชุมชนสามารถจัดการฟนฟูปาชายเลนของตนเองได เพราะคนในชุมชนเทานั้นที่อาศัย

อยูใกลและคลุกคลีกับปาชายเลนแทบทุกวันจึงทราบดีวาปาชายเลนเหลานั้นมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมโทรมมาก

กวาเดิมหรือไมจะตองมีผูนําเปนผูริเริ่มในการปรึกษาหารือกับสมาชิกในชุมชน เพื่อหาแนวทางการฟนฟูและดําเนินการแกไข

ปญหาตาง ๆ ใครที่เปนผูรูที่จะใหคําปรึกษาหารือได การหาแนวทางการฟนฟูปาชุมชนควรมีการวางแผนการปลูกที่ชัดเจนและ

เหมาะสมตอสถานการณ เชน การตั้งวัตถุประสงคของการปลูก (เพื่อปองกันคลื่นลม เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่อการใชสอยหรือเพื่อการหารายได) เพื่อการวางแผนที่รอบคอบในการเตรียมชนิดและจํานวนของกลาไม ตลอดจนการแบง

หนาที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในชุมชนเพื่อการเตรียมการตาง ๆ ในการปลูก การติดตาม ดูแลหลังการปลูกตนโกงกางเปน

ตนไมใหญที่เติบโตเร็ว มีระบบรากที่แข็งแรง ดังนั้นเหมาะที่จะปลูกเพื่อปองกันคลื่นลมและการใชสอย 
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 3. ขอคนพบเรื่อง ภูมิปญญาการปลูกปาชายเลนดวยฝกโกงกาง เนื่องจากที่ผานมามีคณะบุคคลตาง ๆ เขามาปลูก

ปาชายเลนในพื้นที่โดยขนกลาโกงกางมาจากที่อื่นนํามาปลูกในพื้นที่ปาชายเลนบอกุงรางชุมชนบานทาใตพบวาไมประสบ

ความสําเร็จเนื่องจากมีตนโกงกางเสียหายและตายเปนจํานวนมาก แตตนโกงกางมีฝกจะหลุดรวงจากตนแมปกลงดินและ

เจริญเติบโตเปนตนโกงกางตอไปจึงเกิดแนวคิดการปลูกโกงกางเลียนแบบธรรมชาติคือเก็บฝกโกงกางที่สุกจัดนํามาปลูกในบอ

กุงรางเปนการชวยขยายพื้นที่ใหแกธรรมชาติสามารถกระจายพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากถาปลอยใหฝกรวงหลนเองการ

ขยายตัวของพื้นที่ปาชายเลนจะมีขึ้นอยางจํากัด เนื่องจากฝกก็จะตกอยูเพียงบริเวณตนแม ซึ่งสอดคลองกับ สนิท อักษรแกว 

(2541) ไดอธิบายถึงการปลูกพันธุไมปาชายเลนไววา ปาชายเลนประกอบดวยพันธุไมหลายชนิด บางชนิดขยายพันธุ โดยสวนท่ี

เรียกวาฝกและบางชนิดขยายพันธุโดยสวนที่เปนผลและเมล็ดโดยธรรมชาติ ฝก ผลหรือเมล็ดของพันธุไมปาชายเลนทุกชนิด

สามารถที่จะงอกและเจริญเติบโตได เมื่ออยูในสภาวะแวดลอมที่เหมาะสม การปลูกโดยใชฝก พันธุไมทีใชฝกในการขยายพันธุ 

ไดแก โกงกางใบใหญ โกงกางใบเล็ก รังกะแท พังกาหัวสุมดอกแดง พังกาหัวสุมดอกขาว ถั่วขาว ถั่วดํา โปรงแดงและโปรงขาว 

เปนตน เทคนิคการปลูกโดยใชฝกปลูกดําเนินการไดในสองกรณี คือ การปลูกโดยใชฝกปลูกโดยตรงสําหรับพันธุไมที่มีขนาด

ของฝกยาว เชน โกงกาง ใบใหญ โกงกางใบเล็ก รังกะแทและโปรงแดง สามารถใชฝกปลูกลงในพื้นที่ไดทันทีโดยในการปลูก

ควรจับฝกหางจากโคนฝกประมาณหนึ่งในสามของความยาวฝกและใหสวนโคนของฝกอยูทางดานนิ้วหัวแมมือกับนิ้วชี้ คือมี

ลักษณะเหมือนกําฝกไวในอุงมือ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถปกฝงลงไปไดสะดวกและอยูในแนวดิ่งโดยเมื่อปลูกเปนดินปนทรายและ

แนนทึบ ควรใชไมแหลมขนาดเทาหรือโตกวาฝกของชนิดไมที่จะปลูกเล็กนอยแทงนํารองกอน เพื่อลดความกระทบกระเทือน

ของการเสียดสีระหวางดินกับผิวของฝกทีป่ลูกและเมื่อหยอนฝงลงไปในหลุมที่เตรียมไวแลวใหกดดินบริเวณรอบโคนฝกใหแนน

แนบสนิทกับฝก เพื่อไมใหโยกคลอนโคนเฉพาะจากอิทธิพลของแรงกระแสคลื่นและลม 

 4. ขอคนพบเรื่อง การทําน้ําหมักชีวภาพจากหยวกกลวยและใบสะเดา การวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยรวมกับนักวิจัย

ทองถ่ินไดทําน้ําหมักชีวภาพ 2 สูตร 1. สูตรหยวกกลวยไดแก 1)หยวกกลวยสับหยาบ 20 กิโลกรัม 2)หัวเชื้อหรือ EM 2 ลิตร 

3) กากน้ําตาล 2 สวน วิธีทําโดยการเตรียมน้ําสะอาด 200 ลิตรเอากลวยสับหยาบ ลงถังใสหัวเชื้อหรือ EM2 ลิตร กากน้ําตาล 

2 สวน หมักทิ้งไว  1-2 เดือนหรือนานกวาก็จะไดผลดี 2. สูตรน้ําหมักสะเดาในเบื้องตนไดมาจากนางสาวนิตยา บุญรมเย็น 

ไดรับสูตรมาจากเกษตรกรรายหนึ่งในพื้นที่อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองโดยสูตรมีดังนี้ 1)ใบสะเดาเอาแตใบแก 20 กิโลกรัม 

2) หัวเชื้อหรือ EM 1 ลิตร 3) กากน้ําตาล 1 สวน วิธีทําโดยการเตรียมน้ําสะอาด 200 ลิตรเอาใบสะเดาแกลางน้ําใหสะอาด

แลวนําลงถังใสหัวเชื้อหรือEM 1 ลิตร กากน้ําตาล 1 สวน หมักทิ้งไว 1-2 เดือนหรือนานกวาก็จะไดผลดีขึ้นคณะวิจัยจึงไดนํา

ขอมูลมาปรึกษากับพี่สวัสดิ์แกนนําชุมชนปากน้ําแขมหนูและลุงราตรี แกนนําชุมชนบานทาใตจึงไดมีการนํามาปรับปรุงสูตรที่ใช

ตอ 1 ถังขนาด 150 ลิตร ดังนี้ 1. ใบสะเดา 15 กิโลกรัม 2. กากน้ําตาล 5 กิโลกรัม 3. หัวเชื้อ EM 2 ลิตร 4. น้ํา 120 ลิตร วิธี

ทําคือ 1. รูดลางทําความสะอาดใบสะเดา 2. ลางถัง 150 ลิตรใหสะอาด  3. ใสใบสะเดาถังละ 15 กิโลกรัม 4. ใสกากน้ําตาล 5 

กิโลกรัม หัวเชื้อ EM 2 ลิตร น้ํา 120 ลิตร หมักทิ้งไว 1-2 เดือนก็สามารถเริ่มใชไดคณะวิจัยรวมกับนักวิจัยทองถิ่นไดวิเคราะห

วิเคราะหปญหาสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นในชุมชนบานทาใตแลวตีโจทยจนไดคําตอบในเบื้องตนวาการปลูกและฟนฟูปาชายเลน

บอกุงรางสามารถใชนํ้าหมักชีวภาพจากหยวกกลวยไปบํารุงเพิ่มสารอาหารใหเติบโตและนําน้ําหมักชีวภาพสกัดจากสะเดาแกไข

ปญหาศัตรูพืช ซึ่งสอดคลองกับ พิณซอ กรมรัตนาพร (2555 : ออนไลน) ไดอธิบายเกี่ยวกับการทําน้ําหมักชีวภาพและสมุนไพร

ไวดังน้ี จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาอาจพบเกือบทุกหนทุกแหงในธรรมชาติในอากาศที่หายใจเขาในอาหารที่กินที่ผิวหนัง

ของรางกายในทางเดินอาหารในปากจมูกหรือชองเปดตาง ๆ ของรางกายแตยังเปนความโชคดีของเราเพราะจุลินทรียสวนใหญ

มีคุณประโยชนตอสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลกทั้งโดยตรงและทางออมจุลินทรียเปนตัวการทําใหเกิดกระบวนการหมักผลผลติที่

ไดจากการหมักนั้นในที่นี้เราขอเรียกวา น้ําหมักชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพคือ การนําเอาพืช ผัก ผลไม สัตวชนิดตาง ๆ มาหมักกับ

น้ําตาลทําใหเกิดจุลินทรียที่เปนประโยชนจํานวนมากซึ่งจุลินทรียเหลานี้จะไปชวยสลายธาตุอาหารตาง ๆ ที่อยูในพืชมีคุณคาใน

แงของธาตุอาหารพืชเมื่อถูกยอยสลายโดยกระบวนการยอยสลายของแบคทีเรียหรือจุลินทรียสารตาง ๆ จะถูกปลดปลอย

ออกมา เชน โปรตีน กรดอะมิโน กรดอินทรีย   ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ ฮอรโมนเรงการเจริญเติบโต เอนไซม 
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วิตามินซึ่งพืชสามารถนําไปใชในการเจริญเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ น้ําหมักชีวภาพมี 3 ประเภท คือ 1.น้ําหมักชีวภาพจาก

พืชสดสีเขียว (น้ําแม)2. น้ําหมักชีวภาพจากผลไมสุก (น้ําพอ) 3. สารขับไลแมลง (น้ําหมักจากพืชสมุนไพร)และขวัญชัย สมบัติ

ศิริ (2542) ไดอธิบายถึงหลักการและวิธีการใชสะเดาปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช สรุปไดวา สารสกัดจากสะเดา ยับยั้งการ

เจริญเติบโตของ ไข หนอน และดักแดทําใหหนอนหรือตัวออนไมลอกคราบ เปนสารไลตัวหนอนและตัวเต็มวัยยับยั้งการกิน

อาหารยับยั้งการวางไขของตัวเต็มวัยทําใหการผลิตไขลดนอยลงระงับการสรางสารไคตินรบกวนผสมพันธุและการสื่อสารเพื่อ

การผสมพันธุของแมลงทําใหหนอนไมกลืนอาหาร ลดการเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหาร มีขอดีคือ ไมเปนอันตรายตอผูใช 

แมลงและสัตวที่มีประโยชนจะไมถูกทําลาย การสลายตัวของสารสกัดสะเดาคอนขางเร็วในธรรมชาติไมมีปญหาตกคาง สาร

สกัดสะเดาออกฤทธิ์ในการปองกันจํากัดแมลงไมเฉพาะเวลาที่ใชเทานั้นและยืดเวลาการฉีดสารสกัดจากสะเดาในการจํากัด

แมลงตรงขามกับการใชสารฆาแมลงสังเคราะหใชไปนาน ๆ แมลงจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นและตองพนถี่ขึ้น มีขอเสียคือ สารสกัด

จากสะเดาไมสามารถปองกันกําจัดแมลงไดทุกชนิด สารสกัดสะเดาออกฤทธิ์ในการปองกันกําจัดแมลงแตละชนิดไมเหมือนกัน

ไมใชยาครอบจักรวาลเหมือนสารฆาแมลงสังเคราะหและสารสกัดสะเดาออกฤทธิ์นอยมากกับแมลงในระยะตัวเต็มวัย สารสกัด

สะเดาสลายตัวคอนขางเร็วในการใชสารสกัดสะเดาในระยะแรกควรพนทุก ๆ 5-7 วัน เพราะสารสกัดสะเดาสลายตัวไวและถา

ไมระวังใหสารสกัดสะเดาถูกกับแสงแดดจะสามารถปองกันจํากัดแมลงไดนานถึง 3 อาทิตย 

 5. ขอคนพบเรื่อง การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรพบวาสามารถนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวมเขาไปเปนสวนหนึ่งของการทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลตะกาดเงา ตําบลตะกาดเงา 

อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งแตเดิมจากแผนยุทธศาสตรของตําบลตะกาดในสวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติคือการ

อนุรักษและฟนฟูปาชายเลนที่บานทาเรือหมู 1 ซึ่งมีลักษณะบอกุงรางและประสบปญหาศัตรูพืชทําใหปาชายเลนที่ปลูกใหมไม

เติบโตเชนเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ นันทวัฒนบรมนันทและแกวคําไกรสรพงษ (2544) ไดเสนอประเด็นที่ควรพิจารณา

เกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดลอมกับบทบาทที่จําเปนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไววา ธรรมชาติของปญหาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่เหมาะสม  

 6. ขอคนพบเรื่อง ระดับคุณภาพชีวิตจากการศึกษาโครงการวิจัยเชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ 

กรณีศึกษาการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพปาชายเลนพื้นที่บอกุงรางบานทาใต ดวยปุยอินทรียชีวภาพชนิด

น้ําและสารสกัดจากสะเดายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาชาวบานพบวาระดับคุณภาพชีวิตของชาวบาน

ชุมชนบานทาใตอยูในระดับ ปานกลางโดยวิเคราะหจากองคประกอบของคุณภาพชีวิตสี่ดานตามเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตของ

องคการอนามัยโลกชุดยอฉบับภาษาไทย ไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม 

คณะวิจัยเก็บขอมูลจากการสังเกตการณและการสัมภาษณสามารถวิเคราะหไดวา คุณภาพชีวิตในภาพรวมทั้งสี่ดานนั้นอยูใน

ระดับปานกลางชาวบานสวนใหญจะมีชีวิตที่ปกติสุขมีรายไดและมีหนี้สินรวมถึงมีการทําอาชีพประกอบ คณะวิจัยพบวา การ

สังคมเปนแบบเครือญาติมีการพึ่งพาอาศัยกัน ไมมีปญหาอาชญากรรมในชุมชนเนื่องจากทุกคนชวยกันเปนหูเปนตา ลูกหลาน

ไดเรียนหนังสือ มีอาชีพที่หลากหลายเชน ทําสวนยาง สวนผลไม เลี้ยงสัตวน้ํา รับจาง และอื่น ๆ ทําใหทุกคนสามารถอยู

ดวยกันไดอยางมีความสุขตามอัตราภาพ ซึ่งสอดคลองกับ เบนเนท (Bennett.1975)  ชีวิตที่มีคุณภาพวาแบงได 2 ระดับคือ   

1. ระดับแรกเกี่ยวกับปจจัยที่เปนความจําเปนในการดํารงชีวิต  ไดแกความจําเปนต่ําสุดที่มีตออาหารที่อยูอาศัยและเสื้อผา  

สุขภาพหมายถึงสุขภาพแข็งแรงเจ็บปวยนอยครั้งความมั่นคงและอิสระจากความไมถูกตองมีเศรษฐกิจดีสังคมดีและสนใจ

การเมือง2. ระดับที่สองเพื่อใหมีคุณภาพที่ดี  ไดแกมีคานิยมที่เหมาะสมกลมกลืนกับสังคมวัฒนธรรมการเมือง  และ

สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ  มีความสมดุลระหวางความปรารถนาและความเปนไปไดที่บรรลุถึงความปรารถนา  มีจุดมุงหมาย

ของชีวิตมีชีวิตกลมกลืนกับครอบครัวชุมชนและสิ่งแวดลอม 
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