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 After The 1997 recession in Thailand there has been a shift in paradigm from 

Mainstream Economy into Sufficiency Economy, as advocated by King Bhumibol Adulyadej. 

This change can be seen applied to social and economic aspects in many fields. If this 

change continues, how should the physical system that supports our society be? 

 This research attempts to answer the question by seeking appropriate Principles 

and Concept of physical design that suited to sufficiency economy and social system base on 

the integration of Sufficiency Economy and Urban design. 

 Research results illustrate that Sufficiency Economy and Urban design actually 

have the same good. That is they focus on the quality of life. Therefore, the concept of Urban 

Sufficiency was proposed. The principle of sufficient urban community concept is to meet 

each demand at moderate level, not too little and not too much. This concept begins with 

fulfilling basic needs before meeting other requirements at the higher level. This concept is 

also related to communities, which are interconnected to each other and have different 

sufficient level of needs. According to this concept, it can lead to synthesis and develop to 

create “Principles and Concept of Urban Sufficiency.”  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 
 ชุมชนเมืองคือสถานที่ซึ่งมนุษยตั้งถิ่นฐานอยูรวมกัน โดยมีการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดลอมเดิมทางธรรมชาติ ผสมผสานกับสภาพแวดลอมใหมที่สรางขึ้นโดยมนุษย เพ่ือ
อํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตแบบสังคม1 ชุมชนเมืองมีพัฒนาการควบคูกับการ
พัฒนาของมนุษยชาติมาอยางยาวนาน นับตั้งแตชุมชนเมืองแรกของโลก2ไดปรากฏขึ้นจนถึง
ปจจุบัน รูปแบบทางกายภาพของเมืองที่ปรากฏไดสะทอนใหเห็นถึงระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนเมืองน้ันๆ ชุมชนเมืองจึงเปนเสมือนตัวแทนความ
เจริญรุงเรืองของมนุษยชาติ  
 นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สามารถกลาวไดวาชุมชนเมืองคือผลจากความตองการ
ของมนุษย ดวยการปรับสภาพแวดลอมและสรางสภาพแวดลอมขึ้นใหม เพ่ือสนองความตองการ
ภายในจิตใจของตน และจากการยึดม่ันในการพัฒนาตามหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลักซึ่งตั้งอยู
บนฐานของระบบความคิดที่มุงเนนการบริโภคอันไมมีที่สิ้นสุดนั้น ไดทําใหชุมชนเมืองในปจจุบัน
เปนผลพวงจากความตองการอันไมมีที่สิ้นสุดของมนุษย อันนํามาซึ่งปญหาและวิกฤติการของ
ชุมชนเมืองในหลากหลายมิติ โดยรูปการเชนนี้ไดเร่ิมตนขึ้นในตะวันตกและไดแพรกระจายไปยัง
สวนตางๆของโลกอยางรวดเร็ว สังคมไทยเองก็ไดรับผลพวงจากวิกฤติการณนี้มาดวยเชนกัน 
 ชุมชนเมืองสมัยใหมของไทยเปนผลพวงจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ที่
ดําเนินตามหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลักของประเทศตะวันตกอยางเครงครัด โดยขาดการ
ประยุกตใหเหมาะสมกับบริบททางดานตางๆของตัวเอง ดวยการรับองคความรูและแบบ
แผนการพัฒนามาจากทางตะวันตกทั้งสิ้น ทําใหชุมชนเมืองไทยมีรูปแบบที่ไมตางจากตนแบบ
ออ        

                                           
 1 สรุปความจาก กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ  
40 ป (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 1. 
 2 ชุมชนเมืองแรกของโลกคือเมืองในทะเลทรายชื่อ เมืองเจริโค(Jericho) ในลุมน้ําจอรแดน 
อางอิงจาก เร่ืองเดียวกัน.  
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ทางตะวันตก และที่สําคัญปญหาตางๆที่ไดเคยเกิดขึ้นในชุมชนเมืองของตะวันตกได
แพรกระจายมาสูชุมชนเมืองของไทยและไดแสดงผลใหเห็นอยางเปนรูปธรรมในปจจุบันน้ี 
ชุมชนเมืองไทยจึงเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึง   ความผิดพลาดจากการดําเนินนโยบายการพัฒนา
ประเทศตามหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลักไดเปนอยางดี 
 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไดเกิดขึ้นทามกลางวิกฤติการณจากการพัฒนาที่ตั้งอยู
บนรากฐานของความไมพอเพียง ซึ่งเปนเสมือนการกระตุนเตือนสังคมไทยใหหันกลับมาสู
แนวทางที่เหมาะสม ดวยเหตุนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติจึงไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและ
วางแผนการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545–2549) 
โดยมีแกนสําคัญอยูที่การยึดทางสายกลางที่อยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี มีเหตุผล และ
พัฒนาทุกมิติอยางเปนองครวม โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหคนในสังคมอยูดีมีสุข สามารถพึ่งตนเอง
และกาวทันโลก ในขณะที่ยังคงรักษาเอกลักษณแหงความเปนไทยเอาไวได 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545–2549) ซึ่งมี “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแกนของการพัฒนา ทําใหในปจจุบันมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในหลายสาขาวิชาและหลายระดับ โดยมีตัวอยางที่เปนรูปธรรม ไดแก 
ชุมชนพ่ึงตนเอง ชุมชนเกษตรยั่งยืน ธุรกิจชุมชน กลุมสหกรณออมทรัพย รวมไปถึงโครงการ
จากทางภาครัฐและหนวยงานราชการตางๆ ซึ่งโครงการเหลานี้โดยสวนมากจะเปนโครงการที่
อยูในภาคเกษตรกรรมและอยูในชุมชนชนบท แตสําหรับชุมชนเมืองแลวแมจะพบวามีความ
พยายามที่จะนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในการพัฒนาภายในเมืองอยูบาง หากแต
ยังไมมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเห็นอยางเปนรูปธรรมในเมือง เพราะ
ภาพของเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันยังคงยึดติดอยูกับเพียงชนบทและภาคเกษตรกรรมเทานั้น 
ชุมชนเมืองของไทยจึงยังคงดําเนินไปตามกระแสเศรษฐกิจกระแสหลักที่เนนการใชทรัพยากร
อยางสิ้นเปลืองเพ่ือสรางความเจริญทางดานวัตถุเปนหลัก และยิ่งนับวันชุมชนเมืองไทยก็ยิ่ง
หางไกลจากความพอเพียงเขาไปทุกที รูปการเชนนี้เปนเสมือนแนวคิด 2 ขั้วที่ตางกัน ยากที่จะ
พัฒนาไปดวยกันได และหากเปนเชนน้ีตอไปคงเปนการยากที่จะพัฒนาประเทศใหกาวตอไป
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางที่มุงไว  
 การพัฒนาประเทศตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พัฒนาประเทศอยางบูรณาการ ควรมีการนําปรัชญานี้มาประยุกตใชในทุกภาคทุกสวนอยางเปน
องครวมไมวาจะเปนทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ที่ผานมาชุมชนเมืองนับไดวามีความสําคัญ
และมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากเปนศูนยกลางของการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของประเทศ หากประเทศเรามุงที่จะพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองนําระบบความคิดเรื่อง “ความพอเพียง” เขามาใชในชุมชน
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เมือง ดวยการสรางกายภาพของชุมชนเมืองเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง (ชุมชน
เมืองที่พอเพียง) และพัฒนาควบคูกับกับชุมชนชนบทที่พอเพียง เพ่ือสรางประเทศที่พอเพียง
ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานไว 
  
 การวิจัยครั้งน้ีจึงเกิดขึ้น โดยมุงหวังที่จะประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
สูการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อสรางความพอเพียงขึ้นในชุมชนเมืองและแกปญหาตางๆของ
ชุมชนเมืองไทยซึ่งเปนผลพวงจากการพัฒนาที่ไมพอเพียงตลอดระยะเวลาที่ผานมา ดวยการใช
องคความรูทางดานการออกแบบชุมชนเมืองเปนกลไกสําคัญในการสรางสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของชุมชนเมืองที่จะรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีความพอเพียง ซึ่งนับเปนการ
สรางองคความรูทางดานการออกแบบชุมชนเมืองที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย อันจะเปน
รากฐานของสังคมไทยสําหรับการกาวไปขางหนา เพ่ือสรางสังคมที่มีความพอดี พ่ึงพาตัวเองได
และมีความยั่งยืนสืบตอไป 
 
 
ความมุงหมายและวตัถปุระสงคของการวิจัย 

 
 1. ความมุงหมายของการวิจัย 
 
 นําเสนอหลักการและแนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่เหมาะสมกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 2.1 เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต
หลักการ ที่มาพัฒนาการ บริบทอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่อง การนํามาประยุกตใชในสาขาวิชาตางๆ  
 
 2.2 เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจถึงองคความรูทางดานการออกแบบชุมชน
เมืองที่มีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนหาแนวทางในการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการออกแบบชุมชนเมือง 
 
 2.3 เพ่ือคนหาและนําเสนอแนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียง 
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 คําถามนําในการวิจัย 
 
 1. คําถามนําในการวิจัย 
 
 แนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียงมีหลักการอยางไร 
 
 2. ประเด็นของคําถาม 
 
 2.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร มีความสัมพันธกับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางไร และแกนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร 
 
 2.2 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการออกแบบชุมชน
เมือง มีหลักการอยางไร 
 
 2.3 กายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียงมีแนวคิดทางการออกแบบอยางไร 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 ขอบเขตทางดานเนื้อหาของการศึกษา เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบทางกายภาพ
ของชุมชนเมืองและเนื้อหารองของการวิจัยเกี่ยวเนื่องในดานเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตร ทั้ง
ในดานแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในดาน
เศรษฐกิจและสังคม เน้ือหาทางดานแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบทางกายภาพของชุมชน
เมืองของตะวันตกที่มีหลักการสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาทางดานวิถี
ชีวิตของสังคมเมือง รวมไปถึงเน้ือหาทางดานเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตรที่จะชวยอธิบาย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 งานวิจัยเรื่อง “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่พอเพียง” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
งานวิจัยชิ้นน้ี มีขั้นตอนการศึกษาแบงเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 
 1) ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 2) ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
 3) ขั้นตอนการสังเคราะหขอมูล 
 4) ขั้นตอนการสรุปผลการวิจัย 
 ซึง่แตละขั้นตอนมีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 
 1. การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 งานวิจัยชิ้นนี้เร่ิมตนกระบวนการวิจัยที่การรวบรวมขอมูลซึ่งไดมาจากหลาย
แหลงเขาไวดวยกัน ทั้งขอมูลขั้นปฐมภูมิและขอมูลขั้นทุติยภูมิ โดยการรวบรวมขอมูลขั้นปฐมภมิู
เปนการศึกษาสภาพปญหาและวิถีชีวิตในภาพรวมของผูคนในสังคมเมืองของไทย และการ
รวบรวมขอมูลขั้นทุติยภูมิเปนการรวบรวมขอมูลโดยการคนควาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบยึดความมุงหมายของการวิจัย3เปนหลัก เพ่ือใหได
ตัวอยางที่เหมาะสมกับความมุงหมายของการวิจัย คือ “นําเสนอหลักการและแนวคิดทาง
กายภาพของชุมชนเมืองที่เหมาะสมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยตัวอยางที่ทําการ
เลือกในที่นี้นั้น จะใชเกณฑการเลือกตัวอยางที่มีลักษณะเหมือนกัน4  ดวยการเจาะจงเลือก
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่มีประเด็นที่มีลักษณะบางประการสอดคลองกันกับความมุงหมาย
ของการวิจัย โดยมีลําดับเนื้อหาของตัวอยางที่จะทําการศึกษาดังนี้ 

- งานวิจัยและบทความทางวิชาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวคิดและทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
- แนวคิดและทฤษฎีทางเลือกที่มีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวคิดและทฤษฎีในเชิงสังคมศาสตรและเศรษฐศาสตรที่มีความสอดคลองกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองที่มีความสอดคลองกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเชิงแนวคิด 

 

                                           
 3 อางอิงจาก ชาย โพธิสิตา, ศาสตรและศิลปแหงการวิจัยเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ : อัมรินทร 
พริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2550), 179. 
 4 อางอิงจาก เร่ืองเดียวกัน. 
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 จากนั้นจึงทําการจัดระเบียบขอมูลที่ทําการรวบรวมมาไดใหอยูในรูปเอกสารที่เปน
ระเบียบและมีระบบ ทําความเขาใจไดงายเรียกมาใชไดสะดวก สามารถตรวจสอบความถูกตอง
และความนาเชื่อถือไดโดยงาย  
 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
 ในขั้นน้ีจะทําการ “จําแนก” ขอมูลที่จัดระเบียบแลวทั้งหมดนั้นออกเปนหนวย
ยอยๆตามความหมายเฉพาะของแตละหนวย โดยใชวิธีการจัดกลุมขอมูล (Categorization)  
เพ่ือยอและลดทอนขอมูลลงใหมีขนาดกระชับ โดยใชวิธีคัดสรรเอาขอความตางๆที่กระจายอยูใน
ขอมูลและมีความหมายตรงกับความมุงหมายของการวิจัยออกมา มาทําการวิเคราะหเน้ือหา
สําคัญในแตละประเด็น หารูปแบบความสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางกลุมขอมูล เพ่ือกําหนด
เปนประเด็นหลักสําหรับใชในการจัดกลุมขอมูล โดยมีลําดับของประเด็นในการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้ 

- ความเปนมาและพัฒนาการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความสัมพันธระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบททางดานตางๆและ

ชุมชนเมือง 
- บทวิเคราะหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนิยามของความพอเพียง 
- การนําแนวคิดเรื่องความพอเพียงมาใชในการออกแบบชุมชนเมือง 

 
 3. การสังเคราะหขอมูล 
 นําข อ มูลที่ จํ าแนกเปนหนวยยอยๆ น้ัน  กลับมารวมเข าด วยกันใหม 
(Reassembling Data) เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนกลุมๆ (Clustering) ตามลักษณะความสัมพันธที่
หนวยยอยเหลานั้นมีตอกัน เพ่ือใหไดความหมายและใหความเขาใจที่ชัดเจนขึ้นในอีกระดับหน่ึง 
เกิดเปนความหมายใหมอันจะชวยใหเกิดความเขาใจและตอบคําถามในการวิจัยได และทําการ
นําเสนอขอมูลที่จัดระเบียบเขาดวยกันใหมดวยวิธีการพรรณนา ซึ่งขอมูลที่จัดเปนกลุมแลวเชนน้ี
จะเร่ิมบอกความหมายที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งเปนประโยชนตอการตอบคําถามในการวิจัย โดย
ขอมูลที่ไดในขั้นนี้จะมีลักษณะเปนกรอบแนวคิดเบื้องตนซึ่งเปนคําอธิบายเชิงทฤษฎีของ
ปรากฏการณที่ศึกษา ซึ่งจะแสดงในรูปของ “แนวคิดเบื้องตนของชุมชนเมืองที่พอเพียง” ขั้น
ตอมาจึงนําแนวคิดเบื้องตนของชุมชนเมืองที่พอเพียงที่ไดจากการศึกษา มาทําการผนวกเขากับ
ขอมูลดานบริบทที่สําคัญทางดานตางๆของชุมชนเมืองของไทยและสังคมไทยในปจจุบัน 
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 4. การสรุปผลการวิจัย 
 ทําการประมวลผลของการศึกษาทั้งหมดเขาไวดวยกัน  นําเสนอเปน “หลักการ
ทางแนวคิดชุมชนเมืองที่พอเพียง” ที่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดที่ทําการวิจัย โดยการนําขอมูลที่
ไดจากการวิจัยทั้งหมดมาทําการเรียบเรียงผลสรุปจากประเด็นที่ทําการศึกษาทั้งหมด จัด
ประเภทและลําดับขั้นของขอมูล  สรางเปนผลสรุปของหลักการและแนวคิดทางกายภาพของ
ชุมชนเมืองที่พอเพียง เง่ือนไขของการนําไปปฏิบัติ และขอเสนอแนะเพื่อสามารถนําไป
ประยุกตใชในการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยตอไป 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของท้ังหมด 

สรางเกณฑการคัดเลือก 

งานวิจัย/ 
บทความวิชาการ 

คัดเลือกประเด็นท่ีเกี่ยวของ
และทําการจัดหมวดหมู 

แนวคิดเบื้องตนของ
ชุมชนเมืองท่ีพอเพียง 

ศึกษาและรวบรวมขอมูล 

สังเคราะหขอมูล 

สรุปผลการวิจัย 

แนวคิดการ
พัฒนาทาง

เศรษฐกิจสังคม 

แนวคิดการ
พัฒนาทางเลือก 

แนวคิดแนว
มนุษยนิยม 

ทฤษฎีการ
ออกแบบ
ชุมชนเมือง 

หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองท่ีพอเพียง 

วิเคราะหขอมูล 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
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เวลาที่ใชในการวิจัย 
 
 งานวิจัยชิ้นน้ีมีระยะเวลาการดําเนินงานทั้งสิ้น 1 ป 10 เดือน โดยเริ่มทําการวิจัย
ตั้งแตเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2549 และทําการนําเสนอผลการวิจัยในเดือน เมษายน พ.ศ. 2551 
 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 
 “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่พอเพียง” ที่ทําการนําเสนอนี้ จะนําเสนอใน
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบทางกายภาพเปนหลัก โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานที่วาแนวคิดนี้
จะสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงก็ตอเม่ือ ชุมชนเมืองของไทยไดมีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ความพอเพียงหรือเร่ิมมีการนําระบบความคิดเรื่องความพอเพียงเขามาปรับใชในชุมชนเมือง
แลว โดยที่หลักการและแนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่จะทําการนําเสนอนี้ จะเปนเสมือน
รูปธรรมที่จะรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีความพอเพียงที่เกิดขึ้นน้ัน 
 
 
ประโยชนของการวิจัย 
 
 1. ผลของงานวิจัยชิ้นนี้จะเปนองคความรูที่ชัดเจน สําหรับแนวคิดการออกแบบ
ชุมชนเมืองที่สอดคลองกับปรัชญาพอเพียง ซึ่งถือไดวาเปนองคความรูทางดานการออกแบบ
ชุมชนเมืองที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
 
 2. เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งจะชวยสรางเสริมใหผูคนใน
สังคมเมืองของไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดวยการสรางความพอเพียงใหกับการดํารงชีวิตใน
สังคมเมือง 
 
 3. ผลของงานวิจัยจะเปนขอมูลและแนวทางสําหรับผูที่สนใจศึกษาในการสราง
แนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองที่เชื่อมโยงกับองคความรูในสาขาวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
 
 4. ผลของงานวิจัยจะเปนตัวอยางที่เปนรูปธรรมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาตีความและประยุกตใชในชุมชนเมือง และจะกอใหเกิดแรงบันดาลใจสําหรับผูที่จะนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในสาขาวิชาอ่ืนๆ 
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แหลงขอมูล 
  
 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ชุมชนเมืองหลักซึ่งมีพ้ืนฐานของบริบททางสังคม
เมืองที่สามารถเปนตัวแทนในการอางอิงถึงลักษณะทางบริบทของชุมชนเมืองในลักษณะตางๆ
ของไทย  
 
 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร  และหอสมุดของ
มหาวิทยาลัยตางๆ หนวยงานและสถาบันที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 
 

- กลุมงานเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

- โครงการวิ จัยเศรษฐกิจพอเพียง  สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย 

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
- มูลนิธิชัยพัฒนา 
- เครือขายบานมั่นคง สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(พอช.) 

 
 ขอมูลทางเวบไซดที่เกี่ยวเน่ืองกับดานการออกแบบชุมชนเมืองและดานเศรษฐกิจ
พอเพียง และผูมีความรูทางดานการออกแบบชุมชนเมืองและดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เก่ียวของ 
 
 

 ...ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ การ
ทุมเทสรางเครื่องจักรกลอันกาวหนาและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใชในการผลิต ทําใหผลผลิต
ทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมายจนอาจถึงขั้นฟุมเฟอย พรอมกันนั้น ก็ทําให
คนวางงานลง เพราะถูกจักรกลแยงไปทํา เปนเหตุใหเกิดความยุงยากตกต่ําทางเศรษฐกิจ
ขึ้น เพราะคนที่วางงานยากจนลงและผูผลิตก็ขาดทุน เพราะสินคาขายไมออก จึงนาจะ
ตองดัดแปลงแนวคิดแนวปฏิบัติในการสงเสริมความเจริญดานอุตสาหกรรมไปบางให
สมดุลกับดานอื่นเพื่อความอยูรอด... 1

 
 การพัฒนาซึ่งตั้งอยูบนรากฐานของความโลภและความไมพอประมาณ ไดนําพา
มนุษยชาติใหประสบกับปญหาและหายนะในอยางรุนแรงในหลายมิติ กอใหเกิดวิกฤติการณ
อยางรอบดานตอสังคมมนุษยในทุกภาคทุกสวนของสังคมทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย 
สําหรับในประเทศไทยนั้น “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเกิดขึ้นมาในชวงที่ประเทศไทยตอง
เผชิญกับปญหาวิกฤติในหลายมิติ จึงเปนเสมือนปรากฏการณครั้งสําคัญที่กระตุนเตือน
สังคมไทยใหมีการพัฒนาประเทศอยางระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งอาจเปนคําตอบหรือทางออกในการ
บรรเทาปญหา2 อันเกิดจากการพัฒนาอันตั้งอยูบนรากฐานของความไมพอเพียงอยางที่ผานมา 
การศึกษาในบทนี้จะทําการศึกษาถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะทําการศึกษาตั้งแต การ
กอตัวของแนวคิด พัฒนาการของแนวคิด จนกระทั่งเกิดเปนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่มีความสอดคลองในแงของแนวคิด เพ่ือนําผลของการศึกษา
นี้มาประมวลผลและสรางเปนหลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่พอเพียงในการศึกษาในขั้นตอไป 
 

                                           
 1 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 40. 
 2 เร่ืองเดียวกัน, 56. 
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การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวของ 
 
 การศึกษาในสวนนี้จะทําการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ มีความ
เกี่ยวของและสัมพันธกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
ทําการศึกษานั้น สามารถแบงไดเปน 5 กลุม อันไดแก กลุมที่ 1 งานวิจัยและบทความทาง
วิชาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลุมที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย ในชวงระยะเวลากอนการกอตัวของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมที่ 3 แนวคิดและทฤษฎีทางเลือกที่มีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเชิงแนวคิด กลุมที่ 4 แนวคิดและทฤษฎีในเชิงสังคมศาสตรและเศรษฐศาสตรที่มี
ความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงแนวคิด  และ กลุมที่ 5 แนวคิดและทฤษฎีใน
ดานการออกแบบชุมชนเมืองที่มีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงแนวคิด
เชนกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  
 
 1. งานวิจยัและบทความทางวิชาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง ในป พ.ศ. 2540 ไดกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการนําองคความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกตใชในหลายสาขา โดยที่งานวิจัยตลอดชวงระยะเวลานับตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตน
มา เต็มไปดวยคําสําคัญ “เศรษฐกิจพอเพียง” และมีการระบุถึงวัตถุประสงคในการวิจัยที่
เกี่ยวของกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเปนจํานวนมาก3 ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีจะทําการเลือกศึกษา
เฉพาะงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการวิเคราะหหรือสังเคราะหองค
ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพราะการวิจัยครั้งน้ีคือการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชกับองคความรูแขนงอ่ืน ดังน้ัน การทําความเขาใจถึงแกนของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดวยการศึกษาจากผูที่เคยทําการศึกษาและวิเคราะหมาอยางลึกซึ้งแลว ยอมทําใหการ
นําไปประยุกตใชในขั้นตอไปมีความถูกตองและตรงตามความมุงหมายและวัตถุประสงคของ
งานวิจัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ผูวิจัยไดใชประกอบในการวิจัยครั้งน้ีมี
ดังนี้ 
 

 

                                           
 3 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 37. 
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 1.1 งานวิจัย สังเคราะหองคความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 งานวิจัยชิ้นนี้ไดรวบรวมงานวิจัยและวิทยานิพนธในระดับมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือทําการสํารวจสถานะองคความรู (Status of 
Knowledge) เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสังเคราะหองคความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใตการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 เน่ืองจากงานวิจัยชิ้นนี้ไดรวบรวมขอมูลที่มีประเด็นเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไวอยางครบถวน ผูวิจัยจึงไดใชงานวิจัยชิ้นน้ีเปนฐานขอมูลในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและไดนําการวิเคราะหและสังเคราะหของนักวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏอยูในงานวิจัยชิ้นน้ี มาใชในการอางอิงในงานวิจัยของผูวิจัยเองใน
หลายสวน ซึ่งขอมูลสําคัญที่ไดจากการศึกษางานวิจัยชิ้นน้ีมีดังนี้ 
 
 1.1.1 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเริ่มตนเม่ือพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2517 เน่ืองจากในขณะนั้นประเทศไทยไดมุงเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ
เปนหลักแตเพียงดานเดียว โดยละเลยที่จะสรางพื้นฐานที่ม่ันคงใหกับประชาชน พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวจึงทรงมีพระราชดํารัสถึงการพัฒนาประเทศที่ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอดี พอ
กิน พอใช ของประชาชน ดังนี้ 
 

 ...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอดี 
พอกิน พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่
ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐานที่มั่นคงพอควรและปฏิบัติไดแลว จึง
คอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป...4

 

 

                                          

 และตอมาทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะผูแทนสมาคม องคการศาสนา 
ครู นักเรียนโรงเรียนตางๆ และนักศึกษามหาวิทยาลัย เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2517 โดยทรงเนนย้ําถึงเรื่อง “ความพออยู พอกิน” ดังนี้ 

 
 4 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 39. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   13 
 

 
  ...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วา
เมืองไทยไมมีสิ่งที่สมัยใหม แตเราอยูพอมี พอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะ
ใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบและทํางานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะ
ใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน 
มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถาเรารักษาความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะ
ยอดยิ่งยวดได ประเทศตางๆในโลกนี้กําลังตก กําลังแย เพราะแสวงหาความยิ่งยวด ทั้ง
ในอํานาจ ทั้งในความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม ทางลัทธิ ฉะนั้นถาทุกทาน 
ซึ่งถือวาเปนผูที่มีความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําใหผูอื่น ซึ่งมีความคิดเหมือนกัน 
ชวยกันรักษาสวนรวมใหอยูดีกินดีพอสมควร ขอย้ําพอสมควร พออยูพอกิน มีความสงบ 
ไมใหคนอื่นมาแยงคุณสมบัตินี้จากเราไปได ก็จะเปนของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณคา
อยูตลอดกาล…5

 
 ตอมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2518 ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแก
ผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ความวา 
 

 ...ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ การ
ทุมเทสรางเครื่องจักรกลอันกาวหนาและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นใชในการผลิต ทําใหผลผลิต
ทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวดเร็วและมากมายจนอาจถึงขั้นฟุมเฟอย พรอมกันนั้น ก็ทําให
คนวางงานลง เพราะถูกจักรกลแยงไปทํา เปนเหตุใหเกิดความยุงยากตกต่ําทางเศรษฐกิจ
ขึ้น เพราะคนที่วางงานยากจนลงและผูผลิตก็ขาดทุน เพราะสินคาขายไมออก จึงนาจะ
ตองดัดแปลงแนวคิดแนวปฏิบัติในการสงเสริมความเจริญดานอุตสาหกรรมไปบางให
สมดุลกับดานอื่นๆ เพื่อความอยูรอด...6

 
 หลังจากนั้นในโอกาสวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2523 ไดพระราชทานพระราชดํารัส
แกพสกนิกรชาวไทย ถึงเรื่องการเปนอยูโดยประหยัด เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ดังนี้ 
 
 
 

 

                                           
 5 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 40. 
 6 เร่ืองเดียวกัน. 
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 ...วิถีทางดําเนินของบานเมืองและของประชาชนทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมา
ตลอด เนื่องมาจากความวิปริตของวิถีแหงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆของโลก 
ยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงใหพนได จึงทําใหตองระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากเขา 
โดยเฉพาะในเรื่องการเปนอยูโดยประหยัด เพื่อที่จะอยูใหรอดและกาวหนาตอไปโดย
สวัสดี...7

 
 และในป พ .ศ . 2540 ประเทศไทยไดประสบวิกฤติเศรษฐกิจอยางรุนแรง 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาท เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
โดยทรงเนนถึงแนวทางการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ทามกลางสภาวะที่ประเทศประสบกับ
ปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ความวา 
 

 ...ถาสามารถที่จะเปลี่ยนไปในทางที่จะทําใหกลับมาเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียงไม
ตองทั้งหมด แมจะครึ่งหนึ่งก็ไมตอง อาจจะเศษหนึ่งสวนสี่ก็จะสามารถอยูได การแกไข
จะตองใชเวลา ไมใชงายๆ โดยมากคนก็จะใจรอนเพราะเดือดรอน แตถาทําตั้งแตเด๋ียวนี้ก็
จะสามารถที่จะแกไขได...8

 ...ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอยางนี้วา การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญ
อยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา อุมชูตัวเองได ให
มีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัว
จะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือใน
อําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ
ก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก อยางนี้ทานนัก
เศรษฐกิจตางๆก็มาบอกวาลาสมัย คนอื่นเขาตองมีการเศรษฐกิจที่ตองมีการแลกเปลี่ยน 
เรียกวาเปนเศรษฐกิจการคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียง เลยรูสึกวาไมหรูหรา แต
เมืองไทยเปนประเทศที่มีบุญอยูวา ผลิตใหพอเพียงได... 9

 
 ตอมาในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ไดทรงมีพระราชดํารัสแกคณะบุคคลตางๆที่
เขาเฝาฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติม ความวา 
 

 

                                           
 7 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 41. 
 8 เร่ืองเดียวกัน. 

 9 เร่ืองเดียวกัน, 41-42. 
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 ...คําวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมมีในตํารา ไมเคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอยาง
อื่นแตไมใชคํานี้ ปที่แลวพูดวาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาคําอื่นไมได และไดพูดอยาง
หนึ่งวา เศรษฐกิจพอเพียงนี้ใหปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือ ไมตองทั้งหมดหรือแมแตเศษ
หนึ่งสวนสี่ก็พอ ในคราวนั้นเมื่อปที่แลวนึกวาเขาใจกัน แตเมื่อไมนานเดือนที่แลวมีผูที่
ควรรูเพราะวาไดปฏิบัติเกี่ยวกับ การพัฒนามาชานานแลว มาบอกวาเศรษฐกิจพอเพียงนี้
ดีมาก แลวก็เขาใจวาปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอนั้น หมายความวา ถาทําไดเศษหนึ่ง
สวนสี่ของประเทศก็จะพอ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเพียงเศษหนึ่ง
สวนสี่ก็พอนั้น ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษหนึ่งสวนสี่ของการกระทํา 
ตองพูดเขาในเรื่องเลย เพราะหนักใจวา แมแตคนเปนด็อกเตอรก็ไมเขาใจ อาจจะพูดไม
ชัดแตเมื่อกลับไปดูที่เขียนจากคําพูด ก็ชัดแลววาควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอพียงไมตอง
ทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ใชได แมจะเปนเศษหนึ่งสวนสี่ก็พอ หมายความวาวิธีปฏิบัติ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไมตองทําทั้งหมด และขอเพิ่มเติมวาถาทําทั้งหมดก็จะทําไมได 
ฉะนั้นจึงพูดวาเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งสวนสี่ก็ควรจะพอและทําได อันนี้
เปนขอหนึ่งที่จะอธิบายคําพูดที่พูดมาเมื่อปที่แลว… 
 ...คําวาพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ 
แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะ
ปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื่อปที่แลวตอนที่
พูดพอเพียง  แปลในใจ  แลวก็ไดพูดออกมาดวยวาจะแปลเปน  Self-Sufficiency 
(พึ่งตนเอง) ถึงไดบอกวาพอเพียงแกตนเอง แตความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กวางขวาง
กวา Self-Sufficiency คือ Self-Sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไม
ตองไปขอซื้อคนอื่น อยูไดดวยตนเอง (พึ่งตนเอง...เปนตามที่เขาเรียกวายืนบนขาของ
ตัวเอง (ซึ่งแปลวาพึ่งตนเอง) แตพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือ คําวา
พอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย 
เมื่อมีความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด “อันนี้ไมใช
เศรษฐกิจ” มีความคิดวาทําอะไรตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไม
โลภอยางมาก คนเราก็อยูเปนสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวา
ตองไมไปเบียดเบียนคนอื่น ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็
พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...10

 

 

                                           
 10 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 42-44. 
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 หลังจากนั้นในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ทรงมีพระราชดํารัสพระราชทาน
เพ่ิมเติม เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวัง
ดุสิต ความวา 
 

 ...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวา ให
พอเพียงในหมูบานหรือในทองถิ่น ใหสามารถที่จะพอมีพอกิน เริ่มดวย พอมี พอกิน 
พอมีพอกินนี้เปนเพียงเริ่มตนของเศรษฐกิจ เมื่อปที่แลวบอกวาถาพอมีพอกิน คือ
พอมีพอกินของตัวเองนั้น ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐกิจสมัยหิน ไมเปน
เศรษฐกิจพอเพียง...11

 
 ตอมาในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานเนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เพ่ิมเติมใน
เรื่องความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ความวา 
 

 ...เศรษฐกิจพอเพียง...เปนทั้งเศรษฐกิจหรือความประพฤติ ที่ทําอะไรเพื่อให
เกิดผลโดยมีเหตุและผล คือ เกิดผลมันมาจากเหตุ ถาทําเหตุที่ดี ถาคิดใหดีใหผลที่
ออกมาคือสิ่งที่คิดตามเหตุ การกระทํา ก็จะเปนการกระทําที่ดี และผลของการกระทํานั้นก็
จะเปนการกระทําที่ดี ดีแปลวามีประสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชน ดีแปลวาทําใหมี
ความสุข...12

 ...เศรษฐกิจพอเพียงที่ไดย้ําแลวย้ําอีก แปลเปนภาษาอังกฤษวา Sufficiency 
Economy ภาษาไทยก็ตอวา วาไมมี Sufficiency Economy แตวาเปนคําใหมของเราก็ได 
ก็หมายความวา ประหยัด แตวาไมขี้เหนียว ทําอะไรดวยความอะลุมอลวยกัน ทําอะไร
ดวยเหตุและผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียงแลวทุกคนจะมีความสุขแตวาพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ เปนสิ่งที่ปฏิบัติยากที่สุด...13

 
 และไดทรงพระราชทานพระราชดํารัสเพิ่มเติมในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2544 ณ 
พระตําหนักเปยมสุข ความวา 

 

                                           
 11 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 44. 
 12 กองบรรณาธิการ POSITIONING, SUFFICIENCY ECONOMY : เศรษฐกิจพอเพียง
(กรุงเทพฯ : บริษัทไทยเดย ด็อท คอม, 2549), 78. 
 13 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, 44. 
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 ...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ทําอะไรใหเหมาะสมกับฐานะของ
ตัวเอง คือทําจากรายได 200-300 บาท ขึ้นไป เปน 2 หมื่น 3 หม่ืนบาท คนชอบเอา
คําพูดของฉัน เศรษฐกิจพอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือทําเปน Self-
Sufficiency มันไมใชความหมาย ไมใชแบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิด คือ เปน  Self-Sufficiency 
of Economy เชน ถาเขาตองการดู TV ก็ควรใหเขามีดู ไมใชไปจํากัดเขาไมใหซื้อ TV ดู 
เขาตองการดูเพื่อสนุกสนาน ในหมูบานไกลๆที่ฉันไป เขามี TV ดูแตใชแบตเตอรี่ เขาไม
มีไฟฟา แตถาSufficiency นั้นมี TV เขาฟุมเฟอยเปรียบเสมือนคนไมมีสตางคไปตัดสูท 
และยังใสเนคไท Versace อันนี้ก็เกินไป ...14

 
 และตอมาไดทรงพระราชทานพระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เพ่ิมเติม ความวา 
 

 ...เมืองไทยเนี่ยมีทรัพยากรดีๆไมทําไมใช เดี๋ยวตองไปกูเงินอะไรท่ีไหนมา มา
พัฒนาประเทศ จริงๆสุนัขฝรั่งก็ตองซื้อมา ตองมี แตวาเรามีของมีทรัพยากรที่ดี เราตอง
ใช ไมใชสุนัขเทานั้น อื่นๆของอื่นหลายอยาง แลวที่นายกฯพูดถึงทฤษฎีใหม พูดถึง
เศรษฐกิจพอเพียง ไอเนี่ยเราไมไดซื้อจากตางประเทศ แตวาเปนของพื้นเมืองแลวก็ไมได 
อาจจะอางวาเปนความคิดพระเจาอยูหัว ไมใช ทํามานานแลว ทั้งราชการทําราชการ ทั้ง
พลเรือน ทั้งทหาร ทั้งตํารวจ ไดใชเศรษฐกิจพอเพียงมานานแลว...15

 
 จากพระราชดํารัสเนื่องในโอกาสตางๆที่ไดกลาวมาแลวนั้น สามารถประมวลผล
โดยสรุปไดวา “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองได ใหมีความ
พอเพียงกับตัวเอง (Self - Sufficiency) อยูไดโดยไมเดือดรอน ซึ่งตองสรางพื้นฐานทางดาน
เศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอน คือตนเองสามารถอยูไดอยางพอกิน พอใช มิไดมุงหวังที่จะ
สรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหเจริญอยางรวดเร็วเพียงอยางเดียว16 เน่ืองจากแนวทางการ
พัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมามุงเนนไปที่ความเจริญทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ 
จนนําไปสูการพัฒนาที่ขาดสติและขาดความยั้งคิด ละเลยพ้ืนฐาน สติปญญา และวิถีการดําเนิน

 

                                           
 14 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง(กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 45. 
 15 กองบรรณาธิการ POSITIONING, SUFFICIENCY ECONOMY : เศรษฐกิจพอเพียง 
(กรุงเทพฯ : บริษัทไทยเดย ด็อท คอม, 2549), 78. 
 16 สุเมธ ตันติเวชกุล, “การดําเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ,” มติชน
รายสัปดาห 6, 5 (ธันวาคม 2541) : อางถึงใน อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
พอเพียง, 45. 
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ชีวิตของไทย 17 ซึ่งหากปลอยใหเปนเชนน้ีตอไปอาจสงผลใหเกิดปญหาไดในอนาคต 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชนสวนใหญในเบื้องตน
กอน เม่ือมีพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลว จึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจ
ใหสูงขึ้น18 ซึ่งนับไดวาเปนแนวทางการพัฒนาที่เนนการปูรากฐานในชีวิต สรางระบบชีวิตที่
สอดคลองกับความเปนจริงและความเปนไทย19  
 
 1.1.2 พัฒนาการของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 จากเหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือป 2540 ทําใหเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเกิดภาวะผันผวนอยางรุนแรง ดวยความที่แผนพัฒนาประเทศในอดีตที่ผานมา 
มุงเนนความเจริญทางเศรษฐกิจเปนหลักแตเพียงดานเดียว ประเทศไทยตกอยูภายใตกระแส
ของโลกาภิวัฒน (Globalization) ทําใหคนไทยหลงไปตามกระแสจนเกิดความเชื่อวา ของสากล
หรือของฝรั่งเปนของดี มุงเขาเปลี่ยนแปลงระบบตางๆตามอยางตะวันตก จนหลงลืมพ้ืนฐานทุน
สังคมและวิถีชีวิตไทยของตนเอง20 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระวินิจฉัยวา สาเหตุ
ของวิกฤติเศรษฐกิจเกิดจากความโลภเปนหลัก ทําใหเกิดความคิดเบียดเบียนและเดือดรอนกัน
ไปทั่ว จึงเปนที่มาสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 หลังจากพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เปนตนมา ไดสงผลใหเกิดความตื่นตัวในการนํากระแสพระราช
ดํารัสเหลานั้นมาสรางเปนองคความรูเพ่ือใชในการพัฒนาประเทศทสงดานตางๆ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) เปนหนวยงานแรกที่เริ่มดําเนินการ
โดยไดตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนากรอบแนวคิดและการประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง21 

 

                                           
 17 สุเมธ ตันติเวชกุล, “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ,” บรรยายพิเศษ. 14 มิถุนายน 
2542. : อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย, วรรณกรรมปริทัศนที่เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ม.ป.ท., 2546), 32. 
 18 อภิชัย พันธเสน, “เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะหตามความหมายของนัก
เศรษฐศาสตร,” (เอกสารประกอบการสัมมนา TDRI) ม.ป.ท., ม.ป.ป. อางถึงใน อภิชัย พันธเสน, สังเคราะห
องคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 46. 
 19 สุเมธ ตันติเวชกุล, “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ,” อางถึงใน สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, 
วรรณกรรมปริทัศนทีเ่กี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, 32. 
 20 สรุปความจาก เร่ืองเดียวกัน. 
 21 กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย
ผูแทนจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย และธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบหลัก  
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ซึ่งคณะทํางานนี้ไดประมวลและกลั่นกรองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระราชทานในโอกาสตางๆ โดยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดมีหนังสือถึงสํานักเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง เพ่ือขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยรางประมวลและกลั่นกรองพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ทางคณะทํางานไดเรียบเรียงขึ้นเปน “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และขอพระราชทานอนุญาต เพ่ือที่จะไดอัญเชิญมาเปนแนวทางในการ
กําหนดนโยบาย วางแผนและทําแผนปฏิบัติการในทุกระดับสูความรอดพนวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  
 ตอมาเมื่อวันวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 สํานักราชเลขาธิการ ไดมีหนังสือถึง
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใหนําบทความ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไข พระราชทานไปเผยแพรเพ่ือเปนแนวทาง
ปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และทุกฝายที่
เกี่ยวของตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปได ดังขอความตอไปน้ี 
 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาว
ทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ 
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ  และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและ
การดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี22

 
 จากพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
โอกาสตางๆที่ไดนําเสนอไปแลวนั้น ไดกระตุนใหเกิดความตื่นตัวในกลุมของ นักวิชาการ นัก

 

                                           
 22 มูลนิธิชัยพัฒนา, เศรษฐกิจพอเพียง : ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ตามรอยพระยุคลบาท 
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 29 มิถุนายน 2550, เขาถึงไดจาก http://chaipat.or.th  
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วางแผน และผูเชี่ยวชาญ ดานการกําหนดนโยบายของสังคมอยางกวางขวาง ปรากฏชัดใน
บทความทางวิชาการ การศึกษาวิจัย และการประชุมทางวิชาการ เปนตน และในขณะเดียวกัน
พบวามีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในทุกสวนของสังคมไทย ทั้งภาคราชการ
และภาคประชาชน ที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ การที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)23 โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อใหสังคมไทยสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน หลีกเลี่ยงการพึ่งพาปจจัยจาก
ภายนอกใหมากที่สุด  
 และในการสัมมนาทางวิชาการประจําป 2542 ของสถาบันวิชาการเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย เม่ือวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2542 ทางสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไดมีการขยายความคําสําคัญตางๆ ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสนอตอ
ที่ประชุมดังนี้24

 พอเพียง คือ การบริโภคและการผลิต อยูบนพ้ืนฐานของความ พอประมาณและ
เหตุผล ไมขัดสนแตไมฟุมเฟอย 
 สมดุล คือ การพัฒนาอยางเปนองครวม มีความสมดุลระหวางโลกาภิวัตน 
(Globalization) กับอภิวัฒนทองถิ่น (Localization) มีความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจกับ
การเงินและภาคคนกับสังคม มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โครงสรางการผลิตที่สมดุล มีการผลิต
หลากหลายใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ยั่งยืน คือ พอเพียงอยางตอเน่ืองในทุกดานโดยเฉพาะดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีภูมิคุมกันที่ดี ระบบเศรษฐกิจกับสังคมมีความยืดหยุนที่สามารถกาวทันและพรอม
รับตอกระแสโลกาภิวัตน ตลอดจนปรับตัวใหสามารถแขงขันในตลาดโลก การบริหารจัดการที่ดี
ซึ่งสามารถปองกันและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว(วิกฤติ)ได 
 คุณภาพคน โดยการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทางสายกลางได คนตองมีคุณภาพใน
ดานตางๆดังน้ี คือ พ้ืนฐานจิตใจ มีความสํานึกในคุณธรรมซื่อสัตยสุจริต มีไมตรี มีความเมตตา
หวังดีใหกันและกัน หลักการดําเนินชีวิตมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาคิดอยาง
รอบคอบกอน ทําใหมีวินัย มีภูมิคุมกันในการดํารงชีวิต มีสุขภาพดีและมีศักยภาพ ทักษะและ
ความรอบรูอยางเหมาะสมในการประกอบอาชีพและหารายไดอยางม่ันคงและพัฒนาตนเองให

 

                                           
 23 สรุปความจาก อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ 
: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 53 – 54. 
 24 เน้ือหาในสวนนี้คัดลอกมาจาก อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง, 58. 
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กาวหนาไดอยางตอเนื่อง และนอกจากนี้ สศช. ยังไดเรียบเรียงหลักการสําคัญของแนวพระราช
ดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทฤษฎีใหม ซึ่งถือเปนรูปธรรมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ซึ่งจะทําการกลาวถึงอยางละเอียดในหัวขอการศึกษาที่ 2 ตอไป 
 
 1.1.3 บทวิเคราะหของนักวิชาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน และคณะ ไดรวบรวมผลงานเขียน
ของนักวิชาการที่ไดแสดงทัศนะ เสนอบทวิเคราะห และความคิดเห็นในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงในแงมุมตางๆ มาทําการประมวลผล ไดแก ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี 
ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ ศาสตราจารยเสนห จามริก โดยมี
รายละเอียดดังนี้25

 
 ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามความหมายของ ศาสตราจารย นายแพทย 
ประเวศ วะสี นั้น เปนสวนหนึ่งในระเบียบวาระรีบดวนของชาติอันประกอบดวย 1)สรางคุณคา
และจิตสํานึกใหม 2)สรางเศรษฐกิจพอเพียง 3)ปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน 4)
ปฏิรูประบบรัฐ ทั้งการเมืองและระบบราชการ 5)ปฏิรูปการศึกษา 6)ปฏิรูปสื่อ 7)ปฏิรูปกฎหมาย 
ซึ่งเม่ือนําวาระทั้ง 7 มาเชื่อมโยงกันแลว จะทําใหประเทศไทยมีฐานที่เขมแข็งและเติบโตตอได
อยางสมดุล 
 

 เศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเปนเศรษฐกิจสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบ
มัชฌิมาปฏิปทาที่เชื่อมโยง/สัมพันธกับความเปนครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม เปนเศรษฐกิจ ที่บูรณาการเชื่อมโยงชีวิตจิตใจ สังคม สิ่งแวดลอม และความ
เปนประชาสังคม ดังนั้นจึงอาจเรียกชื่อปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดในชื่ออื่นๆ 
เชน เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจดุลยภาพ หรือ เศรษฐกิจศีลธรรม26

 
 
 

 

                                           
 25 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปเนื้อหาบางสวนจาก อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรู
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 60-68. 

 26 ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพหมอชาวบาน, 2542) อางถึงใน อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง, 60. 
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 เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความหมายถึงความพอเพียงอยางนอย 7 ประการ คือ 
 

1) พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน 
2) จิตใจพอเพียง รักเอ้ืออาทรผูอ่ืน 
3) สิ่งแวดลอมพอเพียง อนุรักษและเพ่ิมพูนสิ่งแวดลอมที่จะเปนพ้ืนฐานในการ

ประกอบอาชีพ 
4) ชุมชนเขมแข็งพอเพียง รวมตัวกันแกไขปญหาตางๆได 
5) ปญญาพอเพียง เรียนรูรวมกัน เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
6) ตั้งอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง เพราะเศรษฐกิจที่สัมพันธและเติบโตจาก

ฐานทางวัฒนธรรม อันหมายถึงวิถีชีวิตของกลุมชนที่สัมพันธอยูกับ
สิ่งแวดลอม จึงจะเปนเศรษฐกิจที่ม่ันคง 

7) มีความมั่นคงพอเพียง ไมผันผวนอยางรวดเร็วจนมนุษยไมสามารถรับได 
 

 กลาวไดวาปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี นั้น 
มีลักษณะเดนคือ มีความเอ้ืออาทรตอเพ่ือนมนุษยหรือ มีมิติมนุษย (Human Dimension) โดย
มุงเนนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต และยังตองครอบคลุมถึง
แนวคิดดานศีลธรรมและจิตใจไปพรอมๆกัน 
 
 ในบทความเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะหตามความหมาย
ของนักเศรษฐศาสตร” ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน ไดสังเคราะหความเห็นของนัก
เศรษฐศาสตรที่มีตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน ไดอธิบาย
วา นักเศรษฐศาสตรตางใหความหมายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันออกไปหลาย
ความหมาย  
 โดยในทัศนะของผูวิจัยนั้นมีความเห็นวา การใหความหมายที่สอดคลองกับงานวิจัย
ของผูวิจัยเองมากที่สุดคือ การใหความหมายของกลุมนักวิชาการซึ่งใหทัศนะวา ปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่อยูเหนือแนวคิดเศรษฐศาสตร เปนปรัชญาแนวคิดที่นําศาสนา
มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่จะลด “ความอยาก” ลงมาสูระดับที่สามารถพึ่งตนเองได  
โดยความแตกตางที่ชัดเจนระหวางแนวคิดในวิชาเศรษฐศาสตรกับปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง อยูที่การใหความหมายของ “ความตองการของมนุษย” เน่ืองจากในทางวิชา
เศรษฐศาสตรนั้น นิยาม “ความตองการ” ของมนุษยวาเปนสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด ตางจากความ
ตองการในนิยามภายใตกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเนนย้ําการลดความอยากของมนุษย
สูความ “พอดี” หรือ “พอเพียง” 
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 ในทัศนะของ ศาสตราจารย ดร.อภิชัย พันธเสน นั้น แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับพุทธเศรษฐศาสตร27 ซึ่งแตกตางจากเศรษฐศาสตรกระแส
หลัก ที่เชื่อวามนุษยมีเหตุผลและพยายามแสวงหาความพึงพอใจสูงสุด แตพุทธเศรษฐศาสตร
เชื่อวามนุษยเกิดมาพรอมกับอวิชชาหรือความไมรู อันเปนตนเหตุของความไรเหตุผล “ปญญา” 
ที่เกิดจากการรักษาศีลและมีสมาธิจะทําใหความไรเหตุผลของมนุษยลดลง แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเปนแนวคิดที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการยับยั้งหรือละความโลภ และการไมเบียดเบียน
ผูอ่ืน 
 
 จากบทความเรื่อง “เศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริใตเบื้องพระยุคลบาท” ของ ดร.
สุเมธ ตันติเวชกุล มีความเห็นวาแนวทางการพัฒนาสังคมไทยที่ผานมามีความผิดพลาดในระดับ
ปญญา สังคมไทยพบวิกฤติทางปญญาและวิกฤติเศรษฐกิจและสังคมเนื่องจาก “การพัฒนาที่
ขาดปญญา ขาดการสรางกระบวนการเรียนรู เปนการพัฒนาแบบแยกสวนโดยไมคํานึงถึงคน 
ทุนทางสังคมและตนทุนทางทรัพยากรตางๆ เชน ภูมิปญญา และวัฒนธรรม ดิน น้ํา ปาไม ที่
เปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ” 
 เศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล จึงเปนปรัชญาที่วาดวยการ
วางรากฐานอันม่ันคง ยั่งยืนของบุคคลและสังคมโดยไมจํากัดเฉพาะกับเกษตรกร โดยผูที่
ประกอบอาชีพอ่ืนสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ีไปปรับประยุกตใช เพ่ือสรางความ
เขมแข็ง ยั่งยืนใหแกฐานรากของตนเองได และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ยังกลาวถึง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะระบบเศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตนเอง (Relative Self-Sufficiency) อยู
ไดในระดับพ้ืนฐานโดยไมเดือดรอน แลวจึงจะสามารถสรางความเจริญกาวหนา และฐานะทาง
เศรษฐกิจขั้นสูงตอไปได โดยที่ความสามารถในการอยูไดในระดับพ้ืนฐานนั้นตองยึดแนวทาง
สายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) เปนหลักในการดําเนินชีวิต เพ่ือสรางความสามารถในการ
พ่ึงตนเองอันประกอบไปดวย 1)พ่ึงตนเองทางจิตใจ มีจิตใจที่เขมแข็ง 2)พ่ึงตนเองทางสังคม 
ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในสังคม 3)พ่ึงตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรสังคม
และทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 4)พ่ึงตนเองไดทางเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับภูมิประเทศและสังคมไทย 5)พ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ สามารถอยูไดดวยตนเอง
ในระดับเบื้องตน และในการจะทําใหไดผลดังกลาวบุคคลตองละลดความฟุมเฟอย ประกอบ
อาชีพสุจริต และไมหยุดนิ่งที่จะหาความรู ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในทัศนะของ ดร.

 

                                           
 27 สําหรับประเด็นเรื่อง พุทธเศรษฐศาสตร จะทําการศึกษาอยางละเอียดในหัวขอการศึกษาที่ 
3.2.2 พุทธเศรษฐศาสตร 
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สุเมธ ตันติเวชกุล จึงเปรียบไดกับปรัชญาแนวคิดในการสรางความเขมแข็ง ยั่งยืนใหกับฐานราก
ของบุคคล โดยมีแนวทางปฏิบัติคือ 
   

 ยึดทางสายกลางเปนหลักในการดําเนินชีวิต บนวิถีแหงความใฝหาความรู เพื่อ
พัฒนาตนเองไปสูการดําเนินชีวิตดวยปญญา บนฐานแหงการเรียนรู อันจะนําพาสังคม
และประเทศไทยไปสูการพัฒนาอยางบูรณาการ โดยอาศัยฐานทรัพยากรทองถิ่น และ
การมีสวนรวมของชุมชน บนพื้นฐานของสังคมแหงการเรียนรูและความพอเพียงตอไป28

 
 ศาสตราจารยเสนห จามริก มีมุมมองที่เห็นวา วิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่ไทย
กําลังเผชิญอยูในขณะนั้น มีสาเหตุมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เจริญรอยตามประเทศ
ตะวันตกอยางเครงครัด ขาดการไตรตรองและปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสังคมไทย สงผลให
ระบบเศรษฐกิจของไทยตองพ่ึงพาภายนอกตลอดเวลา นอกจากนี้ประชาคมวิชาการปญญาชน
ของไทย ก็ตกอยูภายใต “มนตรอํานาจครอบงําของกิเลสและอวิชชา” อันเปนบอเกิดของการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจแบบ “ไมรูจักพอ” มาเปนระยะเวลายาวนานกวา 4 ทศวรรษ 
 ในภาวะแหงความอับจนทางปญญาเชนน้ี “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปนเสมือนสิ่ง
ที่มาจุดประกายใหเกิดการตื่นตัวและริเร่ิมคิดคนแสวงหา ในการทําความเขาใจทั้งในระดับ
ความคิดและปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่เหมาะสมกับสภาพความเปนจริงของสังคมไทย 
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนแกนกลางสําคัญของคุณคาและจิตสํานึกใหม กระบวนทัศนใหม และ
วัฒนธรรมการเรียนรูใหม บนพื้นฐานหลักการสังคมที่จะปฏิรูปการพัฒนา 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” ในทัศนะของ ศาสตราจารยเสนห จามริก จึงเปน “ระเบียบ
วาระแหงโลก” ที่จะเปนเสมือนกําแพงตาน “วัฒนธรรมลาเหยื่อ” ของพลังทุนนิยมและเทคโนโลยี
ภายใต “ระเบียบโลกใหม” (New World Order) และในระดับหลักการหรืออุดมการณ เศรษฐกิจ
พอเพียงไดกอใหเกิดการทบทวนหลักทฤษฎีทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆขึ้นใหมดังนี้ 
 

1) นิยามความหมาย “เศรษฐกิจ” ซึ่งมีการคํานึงถึงการสนองความตองการภายใต
ความจํากัดของทรัพยากร มิ

                                          

ใชเพ่ือแสวงหากําไรสูงสุดเทานั้น 
2) รื้อฟน ทบทวน แยกแยะระหวาง “การพัฒนา” ที่หมายถึงการยกฐานะของคน

สวนใหญหรือทั้งหมด กับ “การจําเริญทางเศรษฐกิจ” ซึ่งมุงแตเพียงการสราง
ตัวเลขและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไมคํานึงถึงการกระจายไปสู
คนสวนใหญของประเทศ 

 

 

 28 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 66. 
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3) ทบทวนเรื่องคนและคุณคาของคนที่พึงมีโอกาสเรียนรูพัฒนาขีดความสามารถ
พ่ึงตนเอง 

4) ทบทวนทําความเขาใจเรื่องของทุน ที่ควรรวมไปถึง คน ธรรมชาติ และระบบ
นิเวศที่เปนทุนของชีวิตและสังคมดวย 

5) “ตลาดเสรี” ตองถูกตีกรอบของสํานึกแหงธรรมะ 
6) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานการเคารพและยอมรับใน

คุณคา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและธรรมชาติ 
7) “การบริโภค” พึงอยูในขอบขายของความจําเปนและคุณประโยชนตอชีวิตและ

ความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
8) “วิถีการพัฒนาเศรษฐกิจ” ตองเปนไปบนความสมดุลเพ่ือการพึ่งตนเองและ

พิทักษรักษาระบบชีวิตนิเวศ 
 

 นัยยะสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงตามทัศนะของ ศ.เสนห จามริก คือ “การกลับ
ฟนจิตวิญญาณมนุษยสูชีวิตเศรษฐกิจที่แทจริง อันประกอบไปดวยมนุษยกับธรรมชาติเปนแกน
สาร” โดยมีฐานอยูที่เกษตรกรรมแบบพออยูพอกิน มีกระบวนการเรียนรูเ พ่ือยกระดับสู
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน โดยมีไรนาในระดับครัวเรือนเปนหนวยพ้ืนฐาน และกระจายออกไปเปน
เครือขายที่กวางขวางตอเน่ืองกันไปตามลําดับ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเอง ที่เปนอิสระจาก
กลไกตลาดภายใตการควบคุมจากภายนอก 
 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงไมไดเปนระบบที่แปลกแยกหรือสวนกระแสสัจธรรมแหง
ความจริง หากแตเปนสวนหนึ่งของความพยายามถวงดุลอํานาจตลาด ปลดเปล้ืองทาง
จิตสํานึกและกระบวนทัศน ฟนวัฒนธรรมการเรียนรู เปลี่ยนแนวคิดและทิศทางการ
พัฒนา ไปสูการพึ่งตนเองและพัฒนาตนเองของคนในชาติ29

 
 1.2 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

                                          

 เอกสารเรื่อง กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นโดย กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง

 
 29 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 68. 
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ความเขาใจที่ถูกตองรวมกันในแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือพัฒนากรอบ
แนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเขาใจที่ถูกตอง
และเปนระบบที่ชัดเจน โดยไดรวบรวมขอมูลดานการวิเคราะหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวอยาง
ครบถวนและมีระบบ ผูวิจัยจึงไดใชงานวิจัยชิ้นน้ีเปนฐานขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะหปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในขั้นตอนตอไปของงานวิจัย และไดนําผลจากการวิเคราะหและสังเคราะห
ของนักวิชาการในประเด็นที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏอยูในงานวิจัยชิ้นนี้ มา
ใชในการอางอิงในงานวิจัยของผูวิจัยเองอยูหลายสวน ซึ่งขอมูลสําคัญที่ไดจากการศึกษา
งานวิจัยชิ้นน้ีมีดังนี้ 
 
 1.2.1 ความหมายเชิงทฤษฎีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในกระบวนการประมวลผลและกลั่นกรองพระราชดํารัสเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตินั้น ไดกอใหเกิดการพัฒนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงจาก “แนวคิด” สู “ปรัชญา” และได
จําแนกองคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงออกเปน 5 สวน30 คือ  
 
 1) กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ 
ควรจะเปน โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชได
ตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพน
จากภัย และวิกฤต เพ่ือ ความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการพัฒนา 
 ซึง่อาจกลาวไดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปน Paradigm Shift ลักษณะหนึ่ง ที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาตลอดชวงระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา  
 
 2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดใน
ทุกระดับ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และระดับรัฐ โดยเนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และ
การพัฒนาอยางเปนขั้นตอน โดยแนวคิดทางสายกลางนั้นจะนํามาใชในการบริหารและพัฒนา
เศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกแหงความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน กลาวคือ 
 

 

                                           
 

30
 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ม.ป.ท., 2546), 35-45. 
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- ไมใชการปดประเทศอยางสิ้นเชิง แตก็ไมใชการเปดอยางเสรีเต็มที่โดยไมมีการ
เตรียมความพรอมของคนและสังคมในการเขาสูกลไกตลาด 

- ไมใชการอยูอยางโดดเดี่ยว หรือพ่ึงพิงภายนอกหรือคนอื่นทั้งหมด แตเนน
ความคิดและการกระทําที่จะพ่ึงตัวเองเปนหลัก (Self-Reliance) กอนที่จะไปพ่ึง
คนอ่ืน 

 
 โดยทางสายกลางในที่นี้หมายถึง วิธีการหรือการกระทําที่พอประมาณ บนพ้ืนฐาน
ของความมีเหตุผล และสรางภูมิคุมกัน นําไปสูการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดํารง
อยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน ภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
 
 3) คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ พรอมๆกัน 
กิจกรรมใดๆที่ขาดคุณลักษณะหนึ่งไปก็จะไมสามารถเรียกไดวาเปนความพอเพียง คุณลักษณะ
ทั้ง 3 ประกอบดวย 

- ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไปในมิติ
ตางๆของการกระทําโดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เพ่ือนําไปสูความสมดุล
และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง 

- ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น 
จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจน
คํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 

- การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของ
สถานการณ ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 

 
 4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียงน้ัน 
ตองอาศัยทั้งความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ 

- เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ
อยางรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน 
เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

- เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรอบรูที่เหมาะสม และมีความอดทน มีความเพียร 
ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 
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ภาพที่ 1 คุณลักษณะและเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2551, เขาถึงไดจาก http://www.nesac.go.th. 

 
 
 5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน 
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรูและเทคโนโลยี  
 
 1.2.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะมีความสมบูรณเปนระบบไดตามคํา
นิยาม จะตองประกอบไปดวยลักษณะ 3 ประการ อันไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุมกันที่ดี และเง่ือนไข 2 ประการ ไดแก เง่ือนไขความรู และเง่ือนไขคุณธรรม ซึ่ง
เน้ือหาในสวนน้ีจะเปนการวิเคราะหองคประกอบตางๆของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเชิง
เศรษฐศาสตร โดยแยกวิเคราะหแตละองคประกอบแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองระหวาง
องคประกอบแตละสวนกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะหดังนี้31

 
 1.2.2.1 บทวิเคราะหความพอประมาณ  ในการวิเคราะหเร่ือง
ความพอประมาณนี้ จะทําการเปรียบเทียบระหวางความพอประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

                                           
 31 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจากการวิเคราะหของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ม.ป.ท., 2546), 74-120. 

มีภูมิคุมกัน มีเหตุผล  

พอประมาณ

 

  

ความรู คุณธรรม 
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พอเพียง กับความพอประมาณตามแนวคิดเศรษฐศาสตรซึ่งวาดวยพฤติกรรมมนุษย ความ
พอประมาณตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถแยกเปนประเด็นหลักได 2 ประเด็น ดังนี้ 
 

1) ประเด็นแรก ความพอประมาณโดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด กลาวคือ
หากต่ํากวาเกณฑหน่ึงหรือระดับพอมีพอกิน หรือสูงเกินเกณฑหน่ึงหรือระดับ
ความตองการสูงสุดจะถือวาไมมีความพอประมาณ 

2) ประเด็นที่สอง ความพอประมาณโดยเปรียบเทียบกับศักยภาพของตนเอง 
กลาวคือ หากต่ํากวาหรือสูงกวาศักยภาพของตนเอง ถือไดวาไมพอประมาณ 
ซึ่งแมบางการกระทําอาจดูวาเปนความฟุมเฟอยหรือไมพอประมาณ แตหาก
ไมเกินกําลังหรือศักยภาพของตน การกระทํานั้นก็ถือไดวาพอประมาณ 

 
 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาวัฒนธรรม และประเพณีที่มีอยูในสังคมไทยแตเดิมแลว จะเห็น
ไดวา ความพอประมาณเปนแนวปฏิบัติที่มีมานาน สังเกตไดจากลักษณะการดํารงชีวิตของคน
ไทยที่เรียบงาย ไมฟุงเฟอ หรือฟุมเฟอยจนเกินกวาศักยภาพของตน อีกทั้งยังรูจักชวยเหลือ
เกื้อกูลแกโดยการแบงปนสวนที่สามารถหาไดเกินกวาความตองการของตนไปสูผูที่ดอยกวาใน
สังคม  
 กลาวโดยสรุป แนวคิดเรื่องความพอประมาณในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
แยกออกไดเปน 2 แนวทางหลัก ไดแก  

1) ความพอประมาณโดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่ถูกกําหนด 
2) ความพอประมาณโดยเปรียบเทียบกับศักยภาพของตน 

 ความพอประมาณเปนวิธีการหนึ่งในการใชทรัพยากรอยางประสิทธิภาพสูงสุด 
สามารถแกปญหาไดในกรณีที่มีการประเมินศักยภาพของตนเองผิดพลาด หรือขาดการพิจารณา
ไตรตรองอยางรอบดาน ทําใหเกิดความไมพอประมาณขึ้น โดยหลักความพอประมาณสามารถ
ใชเปนกลไกที่สําคัญอีกประการหนึ่ง นอกเหนือจากกลไกราคาในทางเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 
เพ่ือชวยแกไขขอบกพรองดังกลาว และนําไปสูการใชทรัพยากรที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจาก
มุมมองของสังคม 
 
 1.2.2.2 บทวิเคราะหความมีเหตุผล ความมีเหตุผลมีความ
หมายถึง การเขาใจถึงผลตางๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํา โดยคํานึงถึงปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ
และเลือกหนทางที่นําไปสูผลที่ดีที่สุด ดวยประมวลผลโดยใชการสั่งสมความรูและประสบการณ 
บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ความมีเหตุผลเปนปจจัยที่เสริมสรางใหเกิดความความ
เขมแข็งและภูมิคุมกันที่ดีใหเกิดขึ้น โดยใชความรูและความรอบคอบในการกลั่นกรองกอนการ
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กระทําใดๆ ความมีเหตุผลสามารถพัฒนาและเติบโตตามวันเวลาที่ผานไป ดวยการฝกฝน
แกปญหาจากระดับจิตใจและความคิด ตอเหตุการณภายนอกในโลกปจจุบันที่มีแตความผันผวน
ตลอดเวลา โดยคํานึงถึงผลของการกระทําวาอยูบนพื้นฐานของความเหมาะสมหรือไม 
 กลาวโดยสรุป ความมีเหตุผลในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การคํานึงถึงผลที่
อาจเกิดขึ้นจากการกระทํา แลวเลือกแนวทางที่นําไปสูผลที่ถูกตอง โดยมีปจจัยในเรื่องคุณธรรม
กํากับควบคูไปดวย ความมีเหตุผลจะเปนการเรียนรูอยางตอเนื่องและเนนความยืดหยุนในการ
ดําเนินชีวิตและการทํางานตางๆ โดยการนําภูมิปญญาและความรูที่มีอยูในตัวมากลั่นกรองและ
นําไปใชอยางมีเหตุผล ความมีเหตุผลอาจเกิดจากการศึกษาหาความรู และการฝกฝนปญญาให
รูจักคิดใครครวญเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ตอเน่ือง ซึ่งเม่ือบูรณาการกับความพอประมาณและการ
มีภูมิคุมกันตอความเสี่ยงแลว จะเปนหลักสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอาจเปนอีกแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาประเทศและสังคมในรูปแบบที่ยั่งยืนตอไป 
 
 1.2.2.3 บทวิเคราะหการมีภูมิคุมกันในตัว ระบบภูมิคุมกันในตัว
หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่สามารถรองรับและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอก ตลอดจน
มีการปรับตัวใหเขากับปจจัยที่เราไมสามารถควบคุมได ระบบภูมิคุมกันในตัวอาจเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติดวยการไมประมาท หลีกเลี่ยงความตองการที่เกินพอดี หรืออาจเกิดขึ้นจากการ
พยายามที่จะสรางขึ้น เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการปองกันตนเองจากผลกระทบจากภายนอก  
สําหรับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรนั้น ไดกลาวถึงภูมิคุมกันในตัวตอภาวะการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเชนกัน โดยการบริหารความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การปองกันความเสี่ยง การลด
ความเสี่ยง การสรางกลไกที่กอใหเกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และเม่ือเปรียบเทียบพระราช
ดํารัสขางตนกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรแลวจะเห็นวา มีความสอดคลองคลายคลึงกันในหลายดาน 
เชน การเกษตรแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว เพ่ิมความหลายหลากของพืชพันธุเพ่ือ
กระจายความเสี่ยง รวมไปถึงการอยูไดดวยขาของตนเอง ซึ่งเปนปจจัยชวยเพ่ิมภูมิคุมกันในตัว
และลดกระทบจากความผันผวนที่เกิดขึ้นได  
 กลาวโดยสรุป ระบบภูมิคุมกันในตัวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร นับวามีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือมีลักษณะในการบริหารความเสี่ยง การ
กระจายความเสี่ยง การปองกันความเสี่ยง การลดความเสี่ยง นําไปสูการพึ่งตนเองลดการพึ่งพา
ปจจัยภายนอกที่ไมจําเปน 
 
 1.2.2.4 บทวิเคราะหเงื่อนไข เง่ือนไขสําคัญ 2 ประการในปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คือ เง่ือนไขความรู และเงื่อนไขคุณธรรม หรือ ความรูคูคุณธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่
มีอยูในสังคมทุกสังคม โดยในแตละสังคมจะมีรูปแบบและรายละเอียดของความรูและคุณธรรม
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แตกตางกันไป ขึ้นกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมของสังคมน้ันๆ ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดกําหนดใหมีเง่ือนไขทั้ง 2 ประการเพื่อใหการตัดสินใจและการกระทําตลอดจนวิธีการ 
เปนไปอยางพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัว โดย 
 
 เงื่อนไขความรูจะตองประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก  

1) ความรอบรู คือ รูเกี่ยวกับเรื่องตางๆอยางรอบดาน 
2) ความรอบคอบ คือ รูเชื่อมโยงระหวางดานตางๆ 
3) ความระมัดระวัง คือ รูเทาทันเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพ่ือพรอมที่

จะรับมือแกไขตอความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
 

 เงื่อนไขคุณธรรมจะตองประกอบดวย 2 องคประกอบ ไดแก  
1) ดานจิตใจ คือ มีคุณธรรม ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
2) ดานการกระทํา คือ เนนความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทนและความเพียร 

 
 กลาวโดยสรุป เง่ือนไขความรูและเง่ือนไขคุณธรรมคือ การรูจักเชื่อมโยงปจจัย
ตางๆอยางรอบดาน มีความระมัดระวังรูเทาทันเหตุการณตางๆ  และการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก รวมทั้งมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน   
 
 1.2.2.5 ความเชื่อมโยงระหวางองคประกอบตางๆและเงื่อนไข 
ในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง แตละองคประกอบเพียงปจจัยเดียว ไมสามารถสรางใหเกิด
ความพอเพียงขึ้นได จําเปนตองเช่ือมโยงความสัมพันธขององคประกอบตางๆทั้ง 3 ดาน และ
เง่ือนไขเขาดวยกัน โดย ความมีเหตุผล ถือเปนปจจัยพื้นฐานของอีก 2 องคประกอบ คือ ความ
พอประมาณ และการมีภูมิคุมกัน ดังนี้ 
 
 ความมีเหตุผล ถือไดวาเปนกระบวนการเสริมสรางใหความพอใจเปนไปอยาง
พอประมาณ โดยที่ระดับของความพอประมาณจําเปนตองมากพอในการสรางภูมิคุมกันในตัว 
และการมีภูมิคุมกันในตัว ก็เปนปจจัยเสริมสรางใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางมี
เหตุผลทั้งในปจจุบันและในอนาคต โดยผานกระบวนการเรียนรู รวมทั้งนํามาผนวกกับเง่ือนไข
ความรูคูคุณธรรม อยางไรก็ดีระดับความมีเหตุผล สามารถปรับเปลี่ยนไปไดตามความรู และการ
สั่งสมประสบการณ  
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะและเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ม.ป.ท., 2546), 112. 

 
 
 2. แนวคิดและทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
 แนวคิดและทฤษฎีในกลุมนี้จะเปนแนวคิดและทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของโลก ในชวงระยะเวลากอนการกอตัวขึ้นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 2.1 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรและการเมืองที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา 
 
 การพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกในแตละยุคสมัย ลวน
แลวแตไดรับอิทธิพลจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตรการเมืองที่มีอิทธิพลในยุคสมัยนั้นๆ ซึ่ง
เน้ือหาในสวนนี้ ผูเขียนไดอางอิงมาจาก ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง32 หลายสวน โดย
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรและการเมืองที่สําคัญในระดับโลกที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาในแตละยุค
สมัยนั้น มีดังนี้ 

                                           
 32 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย 
(เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542), 320-330. 

ความมีเหตุผล 

การมีภูมิคุมกัน 

ความพอประมาณ 

กระบวนการเรียนรู 

เง่ือนไขความรู
เง่ือนไขคุณธรรม 
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ภาพที่ 3 แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร-การเมืองที่สําคัญระดับโลกในชวงระยะเวลาตางๆ 
ที่มา : ปรับปรุงจาก ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542), 321. 

 
 ภายหลังจากยุคศักดินา (ยุคมืด) ชนชั้นพอคาเริ่มมีบทบาททางสังคมและเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากขึ้น ในชวงนี้เร่ิมมีเมืองเกิดขึ้นในยุโรปเปนจํานวนมาก โดยเมืองเหลานี้เกิดจากการ
รวมตัวกันของพอคากลุมตางๆ ในบริเวณที่เปนจุดแลกเปลี่ยนสินคา และเม่ือมีการคาขายเพิ่ม
มากขึ้น เมืองเหลานี้ก็ไดกลายเปนเมืองขนาดใหญ สามารถกลาวไดวาในสมัยน้ันพอคาและ
นายทุนผูทําการคาจนร่ํารวยไดกลายเปนชนชั้นใหมที่มีอํานาจตอรองสูงไมแพเจาผูครองนคร  
 ตอมาในชวงศตวรรษที่ 17 ไดมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในประเทศตะวันตก ทํา
ใหสามารถผลิตสินคาไดคราวละมากๆ ประเทศเหลานั้นจึงตองการหาตลาดภายนอกประเทศ
และตองการหาวัตถุดิบเพ่ือปอนอุตสาหกรรมใหกับประเทศของตน สงผลใหเกิดการลาอาณา
นิคม (Colonization) โดยผานการครอบงําทางความคิด ใหประเทศอาณานิคมเหลานั้น
เปลี่ยนตัวเองและพัฒนาประเทศใหเปนแบบเดียวกับประเทศเจาอาณานิคมในตะวันตก 
(Westernization)  
 ปลายคริสตศตวรรษที่ 19 มีแนวคิดสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับโลกอยูดวยกัน 3 แนวคิด ไดแก 1)แนวคิดการทําใหทันสมัย(Modernization) 2)แนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง (Political Development) และ3)แนวคิดการคาเสรี (Free 
Trade) ซึ่งแนวคิดที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกมาที่สุด ไดแก แนวคิดการคา
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เสรี (Free Trade) โดยประเทศทุนนิยมมีแนวคิดที่วา ประเทศตางๆควรทําการคาแบบเสรี(Free 
Trade) ซึ่งตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วา ถาแตละประเทศเลือกผลิตเฉพาะสิ่งที่ตนถนัดและมีความ
ไดเปรียบแลวสงไปขายประเทศอื่นก็จะทําใหเศรษฐกิจโลกเกิดประสิทธิภาพ  
 ในชวง ค.ศ.1960 มีแนวคิดในการแบงโลกออกเปน 3 สวน ไดแก 1)ประเทศโลกที่ 
1 คือ ประเทศอุตสาหกรรมในคายสหรัฐอเมริกา 2)ประเทศโลกที่ 2 คือ คายคอมมิวนิสตสังคม
นิยมที่มีสหภาพโซเวียตเปนผูนํา และ3)ประเทศโลกที่ 3 คือ ประเทศที่ดอยพัฒนาหรือกําลัง
พัฒนาที่มีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาประเทศในโลกที่ 1 โดยเกณฑในการแบงเหลานี้จะวัดจาก
มาตรฐานทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปนหลัก  
 ในชวงตน ค.ศ.1970 ไดแนวคิดทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency) เกิดขึ้น ซึ่ง
แนวคิดนี้เห็นวา แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดําเนินอยูนี้ ทําใหประเทศโลกที่ 3 ตองเปนฝาย
เสียเปรียบประเทศจากโลกที่ 1 อยูเสมอ เน่ืองจากทรัพยากรถูกดูดออกไปเพื่อสรางความเจริญ
ใหกับประเทศโลกที่ 1 โดยที่ไมมีการถายทอดเทคโนโลยีใหกับประเทศโลกที่ 3 แตอยางใด ทํา
ใหประเทศโลกที่ 3 ยังคงตองพึ่งพาประเทศโลกที่ 1 อยูตลอดเวลา 
 ในชวงเวลาเดียวกันนี้ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับการแบงโลกออกเปน 2 ขั้ว คือขั้วเหนือ
กับขั้วใต (North-South) ฝายเหนือ คือประเทศที่เจริญแลวทางดานเทคโนโลยีและประเทศ
ร่ํารวย ในขณะที่ฝายใต คือประเทศในกลุมประเทศดอยพัฒนาทั้งหลายที่ยากจนและไมมี
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมซึ่ง แนวคิดนี้ไมแตกตางจากวิธีแบงเปนประเทศโลกที ่
1 และโลกที่ 3 มากนัก ระหวางที่แนวคิดทั้งสองนี้ถูกนําเสนอในวงกวาง เปนชวงเวลาที่มีการ
ตอสูทางความคิดของแนวทางแบบคอมมิวนิสตกับแบบทุนนิยม 
 ในชวงตน ค.ศ.1980 ไดเกิดมีแนวคิดการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependence) โดย
มีแนวคิดที่วา ในความเปนจริงแลวทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศดอยพัฒนา ตางตอง
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มิใชวาประเทศดอยพัฒนาจะตองพึ่งพาประเทศพัฒนาแลวแตเพียง
ฝายเดียว และในชวงเวลาไลเลี่ยกันมีแนวคิดการจัดระเบียบโลกใหม (New World Order) และ
แนวคิดการกระจายอํานาจและทรัพยากร (Decentralization) เนื่องจากแนวทางการพัฒนาที่
ผานมาในประเทศโลกที่ 3 สวนใหญจะมีโครงสรางการเมืองและเศรษฐกิจที่กระจุกอยูเฉพาะใน
เมืองหลวง แนวคิดนี้เห็นวายิ่งพัฒนาแบบรวมศูนยอํานาจจะยิ่งทําใหคนจนลง เพราะไมไดรับ
สวนเฉลี่ยของผลพวงการพัฒนา โดยแนวคิดการกระจายอํานาจนี้รวมทั้งดานการเมืองการ
ปกครอง การคลัง และการกระจายรายไดในเชิงเศรษฐกิจ 
 ชวงหลังป ค.ศ.1980 เปนตนมา ไดเกิดแนวคิดของการรวมกันในระดับโลก
โดยเฉพาะในดานเศรษฐกิจ ภายใตคําวา “โลกาภิวัฒน” (Globalization) โดยแนวคิดนี้เปน
แนวคิดที่ชี้พลังทุนนิยมที่มีตอโลกยุคหลังสงครามเย็น แนวคิดนี้ไดทําใหระบบการผลิต การ
บริโภค การติดตอสื่อสาร การคมนาคมขนสง แบบแผนในการดํารงชีวิต และคานิยมหลายๆดาน
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กลายเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในแทบทุกๆสังคมในโลก หลังจากการเสนอแนวคิดนี้ไมนานนัก 
สหภาพโซเวียตซึ่งเปนแกนนําคายคอมมิวนิสตไดลมสลายลง สงผลใหเกิดกระแสการทําใหเปน
ประชาธิปไตย (Democratization) ซึ่งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นถือไดวาเปน
ระบบการเมืองที่เกื้อหนุนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งเปนแรงผลักดันของกระแสโลกาภิวัตน 
 และในชวงปลาย ค.ศ.1980 ไดมีแนวคิดที่สําคัญอีกแนวคิดหนึ่งที่เปนการตั้งรับ
แนวคิดกระแสโลกาภิวัตน นั่นคือ การทําใหเปนภูมิภาคหรือภูมิภาคนิยม (Regionalization) 
เปนการรวมตัวกันของประเทศที่อยูใกลเคียงกันเพื่อผนึกกําลังกันทางเศรษฐกิจ เชน การรวมตัว
กันเปนสหภาพยุโรปของประเทศตางๆหลายประเทศในยุโรป 
 ตอมาใน  ค .ศ .1990 ได มีกระแสทองถิ่น นิยมหรือการทําให เปนทองถิ่น 
(Localization หรือ Communitization) เพราะแตละทองถิ่นตางมีวัฒนธรรมของตนเองและไม
ตองการถูกครอบงําจากกระแสโลก  
 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่ตองการผสานแนวคิดโลกาภิวัตนและทองถิ่นนิยมเขา
ดวยกัน เรียกวาโลกเทศานุวัตร (Glocalization) ซึ่งเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญทั้งปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายใน เพราะเปนเรื่องยากที่สังคมหนึ่งจะสามารถอยูอยางโดดเดี่ยวโดยไม
ถูกกระทบจากกระแสโลก แตจะทําอยางไรจึงจะทําตัวใหเขมแข็งเพ่ือที่จะไมถูกครอบงําโดย
กระแสโลกาภิวัฒนของโลกทุนนิยมที่มีความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและควบคุมเครือขายระบบ
สารสนเทศของโลกไวทั้งหมดแลว 
 และในป ค.ศ.1992 ไดมีกระแสความเคลื่อนไหวเพ่ือปกปองสภาวะแวดลอมของ
โลกขึ้น เน่ืองจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผานมาไดนํามาซึ่งความเสื่อมถอยของสภาวะแวดลอม
และระบบนิเวศในโลก และปญหาทางสังคมมากมาย นําไปสูแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) ซึ่งเปนการพัฒนาอยางสมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม มิใชการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจเพียงดานเดียวอยางที่ผานมา 
 
 2.2 ทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก 
 
 คําวา “การพัฒนา” เริ่มมีการใชกันอยางแพรหลายในชวงสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เม่ือป พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945) ซึ่งไดมีการตั้งธนาคารโลกขึ้น เพ่ือใหความ
ชวยเหลือดานการเงินแกประเทศตางๆในการฟนฟูประเทศของตนจากภัยสงคราม ทําใหเกิด
การแบงประเทศตางๆออกเปน ประเทศพัฒนาแลว (Developed Countries) และประเทศดอย
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พัฒนา (Undeveloped Countries หรือ  Developing Countries)33 และนับตั้งแตสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงจนกระทั่งถึงทุกวันน้ีไดมี ”ทฤษฎีการพัฒนา” จํานวนมากจากสํานักคิดตางๆที่
พยายามอธิบาย “ความลาหลัง” หรือ “ความดอยพัฒนา” ของกลุมประเทศดอยพัฒนาหรือ
ประเทศโลกที่สาม พรอมกันนั้นสํานักคิดเหลานี้ไดเสนอแนวนโยบายเพื่อ “การพัฒนา” ซึ่ง
สามารถสรุป “ทฤษฎีการพัฒนา” (Development Theories) ไดดังนี้34

 
1) ทฤษฎีการทําใหทันสมัย (Modernization Theory) ประกอบดวย แนวคิด

ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมวิทยา ทางจิตวิทยาและทางการพัฒนาการเมือง ซึ่ง
ทฤษฎีเหลานี้เปน “วาทกรรมการพัฒนา” ระดับมหภาค (Macro-Development 
Discourse)  

2) ทฤษฎีการพัฒนาแบบเรดิคัล (Radical Development Theory) 
ประกอบดวยแนวคิดแบบโครงสรางนิยม มารกซิสต และจักรวรรดินิยม แนวคิด
ระบบโลก (World System) 

3) กลุมทฤษฎีเก่ียวกับการเจริญเติบโต (Growth Theory) มีแนวคิดที่วา การ
พัฒนาคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และภายหลังมีการเพิ่มเติมประเด็นอ่ืนๆ
ตามแนวคิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน การเติบโตควบคูไปกับการ
จัดสรรทรัพยากรใหม และแนวทางการจัดการความจําเปนขั้นพ้ืนฐาน โดย
ทฤษฎีในกลุมน้ีมุงเนนที่ภาคปฏิบัติเพ่ือสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
พรอมกับการแกปญหาความยากจนที่มีการบริหารจัดการจากขางบนโดยรัฐ 

4) ทฤษฎีการพัฒนาของสํานักคิดเสรีนิยมใหม (Neo-liberalism) พ้ืนฐานคือ
แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองของกลุมชนชั้นนํา “ขวาใหม” (New Right) หรือกลุม
ตลาดเสรีสุดขั้ว ซึ่งทําใหโลกที่สามไดกลายเปนหองทดลองของทฤษฎีเสรีนิยม
ที่ยึดตลาดเปนศูนยกลาง (Market Liberalism) 

 

 

                                          

 ทฤษฎีทั้ง 4 กลุมน้ี เรียกไดวาเปน “ทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก” ซึ่งเปนที่ยอมรับ
กันในขณะนั้นวาเปนหนทางเดียวเทานั้นที่จะพาประเทศโลกที่สาม หรือประเทศดอยพัฒนาหลุด
พนจากความลาหลังและความยากจน ไปสูความเจริญอยางเชนประเทศโลกที่หน่ึง หรือประเทศ

 
 33 สรุปความจาก สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของ
ไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 13-14. 
 34 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 69-70. 
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ที่พัฒนาแลว โดยมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมเปนหลัก ทําให
ประเทศดอยพัฒนามุงที่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางมาก เพ่ือที่จะใหกลายเปน
ดังประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งทําใหมองเห็นไดวา คําวา “การพัฒนา” นั้นมีฐานเกี่ยวเนื่องกันอยูกับ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนั่นเอง35

 
  
 3. ทฤษฎีทางเลือกของการพัฒนาที่มีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 ในชวงป ค.ศ.1990 เปนตนมา จากการพัฒนาตามทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก 
ไดทําใหโลกของเราไดพบวิกฤติการณซึ่งครอบคลุมในหลายมิติ กลาวคือ “ทฤษฎีการพัฒนา” 
ซึ่งสวนใหญมีเน้ือหามาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก นอกจากจะไมสามารถแกปญหา
ใหกับประเทศยากจนไดแลว ยังทําใหโลกตองประสบกับปญหาตางๆจากการพัฒนาตาม
แนวทางเชนน้ี  
 สังคมโลกไดตอบสนองตอวิกฤตการณเหลานี้ดวยทาทีสองแนวทาง โดยแนวทาง
แรกนั้นจะพยายามปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหดีขึ้นภายใตโครงสรางสังคมที่เปนอยู ดวยการใช
เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการแบบตางๆเขามาจัดการ โดยยังคงดํารงระบบสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคานิยมแบบเดิมเอาไว สวนอีกแนวทางหนึ่งมองวา วิกฤตการณที่
เปนอยูมีสาเหตุลึกลงไปกวาการบริหารจัดการที่ไมถูกตองและการใชเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสม 
แนวคิดนี้จึงเสนอใหมีการตรวจสอบวิธีคิดหรือโลกทัศนเสียใหม กลาวคือสาเหตุรากเหงาของ
ปญหาตางๆ ที่ผานมาลวนสืบเน่ืองมาจากการมีโลกทัศนในลักษณะที่ผิดๆ โดยถือเอามนุษย
เปนศูนยกลาง เชื่อวามนุษยเปนนายเหนือธรรมชาติ และยึดม่ันอยูกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
อยางไมมีขีดจํากัด โดยไมคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ การแกไขจึง
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงโลกทัศนเสียใหม โดยแนวคิดที่มุงเนนการวิพากษและการทาทายทฤษฎี
กระแสหลักนั้น เราเรียกวา  “ทฤษฎีทางเลือกของการพัฒนา” (Alternative Theory of 
Development)36

 

                                           
 35 สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545), 14. 
 36 สรุปความจาก อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ 
: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 71. 
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 ซึ่ง สุลักษณ ศิวะลักษณ37 ไดอธิบายปรากฏการณของการเกิดทฤษฎีทางเลือก
ของการพัฒนาไววา คุณลักษณะสองกระแสหรือกระแสทางเลือกนั้น มีการเกิดขึ้นควบคูกันไปใน
อารยธรรมมนุษยนับตั้งแตอดีตสูปจจุบัน กลาวคือในกระบวนการกอเกิด พัฒนา และเสื่อมสลาย
ของอารยธรรมหนึ่งๆ จะเริ่มจากเกิดวัฒนธรรมกระแสตางๆขึ้น โดยจะมีกระแสหนึ่งที่เขมแข็ง
สามารถเอาชนะกระแสอื่นที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกั

                                          

นหรือใกลเคียงกันไดจนกลายเปนกระแสหลัก 
ในที่นี้กระแสอ่ืนๆก็ยังอาจมีอยูแตก็ออนแรงมาก แตเม่ือกระแสหลักพัฒนาไปจนถึงระดับหนึ่ง
และเริ่มแข็งตัวจนไมอาจตอบสนองการทาทายใหมๆได ก็จะเกิดวัฒนธรรมกระแสใหมขึ้นมา
เคียงคู ซึ่งเราจะเรียกวา “วัฒนธรรมกระแสรอง” หรือ “กระแสทางเลือก” ซึ่งอาจเขาแทนที่กระแส
หลักหรืออาจเปนแคทําใหกระแสหลักจําตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด ซึ่งการปรับตัวของกระแส
หลักก็เปนไปไดที่เขาผสมกลมกลืนหรือรับเอาแคบางสวนของกระแสรองไป 
 

 ในประวัติศาสตรโลกจะมีสองกระแสใหญควบคูกันมาโดยตลอดคือ กระแสหลักกับ
กระแสรองหรือกระแสทางเลือก โดยที่กระแสรองหรือกระแสทางเลือกจะเกิดขึ้นหลัง
กระแสหลักที่เริ่มเขาสูภาวะแข็งตัวไมมีศักยภาพตอบรับตอการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ
ได กระแสรองจะชวยใหอารยธรรมหนึ่งๆ เปลี่ยนผานจากสภาพหยุดนิ่งตายตัวไปสูการ
กระทําที่มีพลังเคลื่อนไหวและยืดหยุน ซึ่งทําใหสามารถตอบรับตอการทาทายและทําการ
ตอบโตอยางสรางสรรค นําไปสูการพัฒนาหรือชักนําเขาสูขบวนการสรางสรรคอารยธรรม 
ทําใหเกิดการสรางใหมในทางอารยธรรมหรือวัฒนธรรมขึ้น เปนเงื่อนไขที่สําคัญที่ทําให
อารยธรรมโลกสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมหยุดนิ่ง38

 
 3.1 แนวคิดและทฤษฎีทางเลือกในตางประเทศ 
 
 วิกฤติการณจากการพัฒนาตามแนวทางกระแสหลักไดกอใหเกิดหายนะตอ
สังคมมนุษยอยางรอบดาน ซึ่งจากวิกฤติการณเหลานี้เองไดมีสวนโนมนําและเปนปจจัยกระตุน
ใหเกิดทฤษฎีทางเลือกตางๆขึ้น โดยแตละแนวคิดที่เกิดขึ้นอาจมีลักษณะแตกตางกันใน
รายละเอียด แตทุกแนวคิดลวนมีลักษณะเหมือนกันในแกนคือ มีความมุงหมายที่จะรับมือหรือ
ถวงดุลกับกระแสการพัฒนาที่สุดโตงตามทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก แนวคิดและทฤษฎีที่มี
ความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้   
 

 
 37 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก สุลักษณ ศิวลักษณ, ความนํา การศึกษาทางเลือกคือ
อะไร [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 1 ตุลาคม 2550, เขาถึงไดจาก http://www.sulak-sivaraksa.org 

 38 เร่ืองเดียวกัน. 
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 3.1.1 แนวคิดชุมชนหมูบานของมหาตมะ คานธี39

 แนวคิดของมหาตมะ คานธี เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการ
พัฒนาชุมชนหมูบาน เปนแนวคิดที่มีหลายมิติ ไมแยกระหวางอภิปรัชญา-จริยธรรมกับเศรษฐกิจ
และการเมือง เชื่อมโยงกับความเชื่อและปรัชญาศาสนาของชาวอินเดีย สามารถกลาวไดวาคานธี
ไดสรางแนวคิดชุมชนหมูบานบนรากฐานของวัฒนธรรมโบราณของชาวอินเดีย ซึ่งมีจุดประสงค
เพ่ือใหอินเดียเปนเอกราชจากอังกฤษ โดยคานธีไดเสนอแนวคิดสวเทศี (Swadeshi) และ
แนวคิดสวราช (Swaraj) ซึ่งใหความสําคัญหลักกับการพัฒนาชุมชนหมูบาน  
 หลักการของแนวคิดสวเทศีคือ จิตวิญญาณของการคิดรับใชและใชประโยชนและ
บริการจากหนวยที่ใกลชิดเรามากที่สุดกอน เพราะความสามารถของเรามีจํากัดจึงตองเร่ิมที่สวน
ที่ใกลตัวที่สุดกอน ครอบครัว เพ่ือนบาน ชุมชน ซึ่งคานธีไดอธิบายไว ดังนี้ 
 

 ...สวเทศีคือจิตวิญญาณในตัวเราซึ่งจํากัดใหเราใชและรับใชสิ่งที่อยูใกลรอบตัวเรา 
ไมใชสิ่งที่อยูไกลออกไป...ในดานเศรษฐกิจขาพเจาควรใชสิ่งของที่ผลิตโดยเพื่อนบาน
ใกลเคียง และรับใชอุตสาหกรรมเหลานี้โดยทําใหมันมีประสิทธิภาพและทําใหสิ่งที่
อุตสาหกรรมเหลานี้ขาดใหสมบูรณ...แลวนั้นทุกหมูบานในอินเดียก็แทบจะพึ่งตัวเองได
หมด และพอเพียงในตัวเอง แลกเปลี่ยนกับหมูบานอื่นเพียงสินคาที่จําเปนที่ไมไดผลิตใน
ทองที่เอง...40

  
 หลักสวเทศีนี้ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของเศรษฐกิจทองถิ่นในชุมชน ใหความสําคัญ
กับการกระจายกอนการรวมศูนย หนวยเล็กมากอนหนวยใหญ ตลาดภายในทองถิ่นมากอน
ตลาดภายนอก การยึดหลักสวเทศีนี้จะนําไปสูการสรางระบบเศรษฐกิจที่กระจายอํานาจและ
พอเพียงในตัวเอง (self-sufficient economy)  
 
 สวน สวราช หมายถึงการปกครองดวยตนเอง หนวยเศรษฐกิจทองถิ่นทุกหนวย
ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน หมูบาน ตําบล และเหนือขึ้นไปทุกระดับ จะตองพยายามพึ่งตัวเอง
และอยูดวยตัวเองใหได เปนเปาหมายลําดับแรก การแลกเปลี่ยนติดตอกับหนวยภายนอกนั้น
เพ่ือใหพอเพียงมากยิ่งขึ้นไมใชเพ่ือพ่ึงพิง ซ่ึ

                                          

งคานธีไดอธิบายลักษณะของหมูบานสวราชไวโดย
ละเอียด ดังนี้ 

 
 39 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก ฉัตรทิพย นาถสุภา, แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : 
ขอเสนอทางทฤษฎีในบริบทตางสังคม, พิมพครั้งที่ 2. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, 2548), 97-116. 

 

 40 ฉัตรทิพย นาถสุภา, แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ขอเสนอทางทฤษฎีในบริบทตางสังคม, พิมพ
ครั้งท่ี 2, 102. 
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 ...ในความคิดของขาพเจา หมูบานสวราชคือหมูบานที่เปนสาธารณรัฐในตัวเอง
อยางสมบูรณ คือเปนอิสระไมตองพึ่งเพื่อนบานในสิ่งที่ตองการเพื่อดํารงชีวิต แตก็พึ่งพา
อาศัยกับหมูบานอื่นๆเมื่อจําเปน ดังนั้นภารกิจแรกของทุกๆหมูบานคือการปลูกพืช
อาหาร การปลูกฝายเพื่อทอผา หมูบานกันที่ไวเลี้ยงสัตว ที่พักผอนและที่เลนของผูใหญ
และเด็ก แลวนั้นหากยังมีมี่ดินเหลือ ก็จะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีประโยชน แตไมปลูกกัญชา 
ยาสูบ ฝน และอะไรจําพวกนั้น หมูบานจะมีโรงละคร โรงเรียน และสถานที่ประชุม
สาธารณะ จะมีระบบน้ําของตัวเองเพื่อประกันวาจะมีน้ําใชที่สะอาด ซึ่งจะทําไดโดยมีบอ
น้ําและที่ใสน้ําที่ควบคุมได การจัดสอนวิชาที่เปนเรื่องความรูพื้นฐานจะตองเปนการศึกษา
ภาคบังคับ และเทาที่จะสามารถทําได กิจกรรมทุกๆอยางควรจัดทําบนพื้นฐานของการ
รวมมือ (co-operative) กัน จะตองไมมีวรรณะแบบที่เรามีอยูทุกวันนี้...41

 
 หลักการของแนวคิดสวราชคือ มุงเนนใหหมูบานเปนสาธารณรัฐในตัวเอง สามารถ
พ่ึงตัวเองได และจะตองพยายามพึ่งตัวเองใหได ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานที่จะทําใหเปนอิสระและ
ปกครองตัวเองได  
 กลาวโดยสรุปแลว แนวคิดชุมชนหมูบานของมหาตมะ คานธีนี้ มีแนวคิดหลักอยูที่
การมุงเนนใหแตละชุมชนสามารถพึ่งตัวเองไดอยางคอนขางเบ็ดเสร็จในตัวเอง เพ่ือที่จะไมตอง
พ่ึงพาภายนอกหรือพ่ึงพาภายนอกเทาที่จําเปน 
 
 3.1.2 เศรษฐศาสตรเชิงพุทธของชูเมกเกอร42

 เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ เปนแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรที่อยู
นอกเหนือแนวคิดของเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ไดรับการเสนอโดย อี เอฟ ชูเมกเกอร โดยผาน
หนังสือชื่อ Small is Beautiful ซึ่งไดรับการตีพิมพในปค.ศ. 1973 โดยในหนังสือเลมน้ีเขาได
ชี้ใหเห็นถึงขอบกพรองของเศรษฐศาสตรในปจจุบัน วาไมอาจนําไปสูสันติภาพและเสถียรภาพ
ของสังคม นําไปสูการเบียดเบียนมนุษยรวมโลกและสิ่งแวดลอม โดยเขามีความคิดที่วา ความรู
ใดความรูหน่ึงไมสามารถจะนํามนุษยไปสูความเจริญได หากไมพิจารณาถึงคุณคาทางจิต
วิญญาณรวมดวย 

 

                                           
 41 ฉัตรทิพย นาถสุภา, แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ขอเสนอทางทฤษฎีในบริบทตางสังคม,  
พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, 2548), 113-114. 
 42 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก อี เอฟ ชูเมกเกอร, จิ๋วแตแจว : เศรษฐศาสตร 
เชิงพุทธ, แปลโดย สมบูรณ ศุภศิลป (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524), 50-58. 
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 แนวคิดนี้ไดยกตัวอยางคุณคาที่อยูในศาสนาพุทธ โดยกลาวถึงสัมมาอาชีวะหรือ
หนทางดํารงชีพอันชอบ อันเปนทางสายกลางอันจะนํามาสูระบบเศรษฐกิจที่ไมเบียดเบียน
สิ่งแวดลอมและผูอ่ืน เขาไดอธิบายวา เศรษฐศาสตรเชิงพุทธนั้น เปนเศรษฐศาสตรมัชฌิมาทีเ่นน
คุณภาพชีวิต ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืนอันรวมถึงสิ่งแวดลอมดวย เปนแนวทางที่
สงเสริมใหคนบริโภคดวยปญญา โดยการบริโภคเทาที่จําเปนแตตองไมกอใหเกิดความเดือดรอน
นํามาสูการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย ซึ่งตรงขามการบริโภคตามแบบลัทธิบริโภคนิยมที่กอใหเกิด
การบริโภคอยางไรขอบเขต  
 นอกจากนี้ความเรียบงายกับหลักอหิงสานั้นยังมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 
กลาวคือ ทรัพยากรทางกายภาพนั้นมีอยูอยางจํากัด หากมนุษยแตละคนมีการบริโภคดวยการ
ใชทรัพยากรอยางพอเหมาะพอควร จะทําใหไมตองไปแยงชิงหรือเบียดเบียนผู อ่ืนมาก
เหมือนกับในกรณีที่มนุษยตางบริโภคดวยการใชทรัพยากรในอัตราที่สูง 
 

 ...ดังนั้น ตามทัศนะของนักเศรษฐศาสตรชาวพุทธ การผลิตโดยอาศัยทรัพยากรใน
ทองถิ่น เพื่อสนองความตองการในทองถิ่นนั้น จึงนับเปนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจที่มีเหตุผล
มากที่สุด สวนการพึ่งพาสินคาเขาจากที่หางไกล และความจําเปนที่ตามมาที่จักตองสง
สินคาออกไปใหผูคนที่อยูหางไกลและไมเปนที่รูจัก นับเปนการไมประหยัดอยางยิ่ง...43

 
 นอกจากประเด็นเรื่องเศรษฐศาสตรเชิงพุทธที่ไดกลาวไปแลวน้ัน ในหนังสือเลมนี้
ยังไดกลาวถึงประเด็นเรื่อง “ขนาดที่เหมาะสม” ในการทํากิจกรรมตางๆวาควรจะมีขนาดเทาใด 
ในขณะที่เศรษฐกิจสมัยใหมมุงสงเสริมใหทําอะไรดวยขนาดที่ใหญโต แตแนวคิดนี้มุงชี้ใหเห็นถึง
ขอดีของความเล็ก และไดนําเสนอประเด็นเรื่อง “ทวิลักษณะ” (duality) คือการยอมรับถึงการ
ดํารงอยูรวมกันของ 2 สิ่งหรือ 2 คุณสมบัติ กลาวคือไมใชมีคําตอบแตเพียงคําตอบเดียวสําหรับ
จุดมุงหมายตางๆ มนุษยจําเปนตองมีโครงสรางตางๆกันมากมายทั้งเล็กและใหญ บางโครงสราง
ก็แยกออกจากกัน บางโครงสรางก็รวมกัน 
 

 ...ปจจุบันเราทนทุกขทรมานจากการบูชายกยองลัทธิความใหญโต (giantism) จน
เกือบจะเปนสากล ดังนั้นจึงจําเปนจะตองยืนยันถึงความดีงามของความเล็ก (smallness) 
ในที่ที่สามารถประยุกตใชได...44

 

 

                                           
 43 อี เอฟ ชูเมกเกอร, จิ๋วแตแจว : เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ, แปลโดย สมบูรณ ศุภศิลป 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524), 50-58. 
 44 เร่ืองเดียวกัน. 
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 กลาวโดยสรุปแลว เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ มีแนวคิดหลักอยูที่ “มัชฌิมาปฏิปทา” 
หรือทางสายกลางในการบริโภค โดยบริโภคเทาที่จําเปนไมนอยเกินจนเบียดเบียนตัวเอง และไม
มากเกินจนเบียดเบียนผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม  
 
 3.1.3 แนวคิดขีดจํากัดความเจริญ 
 แนวคิดนี้ไดรับการนําเสนอในปค.ศ. 1972 โดยกลุมนักคิดที่เรียก
ตัวเองวา Club of Rome ในรายงาน The Club of Rome report เร่ือง The Limit to Growth 
หรือ “ขีดจํากัดความเจริญ” นั้น ไดนําเสนอแนวคิดที่มุงวิพากษวิจารณแนวคิดวัตถุนิยม และทิศ
ทางการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแบบตอเน่ืองไมสิ้นสุด เน่ืองจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 
2 โลกอุตสาหกรรมตะวันตกไดฟนฟูและผลักดันตัวเอง สรางระบบและพัฒนาเศรษฐกิจโลกมา
ตามแนวทางอุตสาหกรรมนิยม(Industrialism) จนทําใหพลเมืองโลกเริ่มมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดลอมเปนครั้งแรกในโลกอุตสาหกรรมตะวันตก45

 
 เปนไปไดที่เราจะเปลี่ยนแนวโนมของการเจริญเติบโตในเรื่องตางๆและสราง
สถานการณที่จะกอใหเกิดความสมดุลทางสิ่งแวดลอมและทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะสามารถทํา
ใหเรามีชีวิตอยูตอไปไดในอนาคตที่ยาวนานยิ่งขึ้น เราอาจจะกะการใหสภาพความสมดุล
ของโลกนี้มีอยูตอไปโดยที่แตละคนในโลกนี้ไดรับสนองความตองการทางวัตถุและทุกคน
มีโอกาสอันเทาเทียมกันในการใชความสามารถสวนบุคคลของตนไดมากที่สุด46

 
 แนวคิดนี้ไดกลาวถึงประเด็นเรื่อง ความสัมพันธระหวางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และสังคมกับโดยคํานึงถึงกายภาพที่จะรองรับ โดยสาระสําคัญของรายงานวิจัยชิ้นนี้คือ แสดง
ความหวงใยตอความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม โดยเห็นวาโลกมีขีดจํากัดในการรองรับ
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตของคน และจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นในลักษณะทวีคูณ
(Exponential Growth) ไมใชคอยเปนคอยไปแบบเสนตรง(Linear Growth) กลุมน้ีจึงไดเสนอให
มีการควบคุมจํานวนประชากร47 และการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหอยูในภาวะ “ดุลยภาพ” หรือ 

 

                                           
 45 สรุปความจาก กลุมประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน, นิเวศนิยม : ทางเลือกนอกแนว
อุตสาหกรรมนิยม? [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2551, เขาถึงไดจาก 
http://www.nokkrob.org/pxp/pxp/Magazine2003 
 46 ดอเนลลา เอช. มีโดวส และคณะ, ขีดจํากัดความเจริญ, แปลโดย อมร รักษาสัตย และ ปฐม 
มณีโรจน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ แพรพิทยา, 2519), 9. 
 47 สรุปความจาก ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองยั่งยืน : แนวคิดและประสบการณ
ของตะวันตก, (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545), 52. 
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“ระดับที่เหมาะสม48” โดยคํานึงถึงขีดจํากัดตามธรรมชาติ ในรายงานชิ้นนี้ยังไดระบุเอาไววา 
ความเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองไมสิ้นสุด ไมสามารถเปนไปไดในระบบนิเวศโลก ซึ่งมี
ขีดจํากัดทั้งทางดานทรัพยากรและการรองรับของเสีย49  
 

 บุคคลสวนใหญมักจะคิดวา การที่รัฐหนึ่งๆจะคงความสงบสุขอยูได รัฐนั้นๆจะตอง
มีขนาดใหญพอ ถึงแมความเห็นของพวกเขาจะถูกตอง พวกเขาก็ยังไมอาจรูไดวารัฐใหญ
และรัฐเล็กนั้นคืออยางไร...ขนาดของรัฐก็มีขีดจํากัดทํานองเดียวกับสิ่งอื่นๆเชน พืช สัตว 
เหมือนกัน ในบรรดาสิ่งที่กลาวมานี้ ไมมีอะไรจะรักษาอํานาจตามธรรมชาติเอาไวได ถา
หากเกิดมีขนาดใหญเกินไป หรือเล็กเกินไป ถาเปนเชนนี้ สิ่งนั้นๆก็จะสูญเสียสภาพ
ธรรมชาติของตนไปจนหมดสิ้น หรือไมก็เส่ือมโทรมไป50

 
 กลาวโดยสรุปแลว แนวคิดขีดจํากัดความเจริญ มีแนวคิดหลักอยูที่การคํานึงถึง
ขีดจํากัดของสภาพแวดลอม ดวยการพัฒนาในระดับที่เหมาะสม 
 
 3.1.4 การพัฒนาอยางยั่งยืน 
 “การพัฒนาอยางยั่งยืน” (sustainable development) เปนแนวคิด
การพัฒนาที่มีบทบาทอยางมากในสังคมโลก นับตั้งแตการประชุมสุดยอดวาดวยสิ่งแวดลอมของ
มนุษย ณ กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน ในป พ.ศ.2515 ที่จัดโดยองคการสหประชาชาติ เพ่ือ
เรี ยกร อง ใหทั่ ว โลกคํ านึ งถึ งการใชทรัพยากรอย างฟุ ม เฟอยจนเกินขีด จํากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และในป พ.ศ.2530 คณะกรรมาธิการโลกในเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 
(World Commission on Environment and Development) ไดทําการศึกษาเรื่องการสรางความ
สมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ซึ่งตอมาไดเผยแพรเอกสารชื่อ Our Common Future 

 

                                           
 48 ดอเนลลา เอช. มีโดวส และคณะ, ขีดจํากัดความเจริญ, แปลโดย อมร รักษาสัตย และ ปฐม 
มณีโรจน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ แพรพิทยา, 2519), 153. 
 49 ศูนยขอมูลนิเวศวิทยาการเมือง, วิเคราะหยทุธศาสตร "พรรคกรีน" เดิมพันสุดทายของพลัง
ธรรม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2551, เขาถึงไดจาก 
http://www.geocities.com/thaigreens/artpalangdham.html 
 50 อริสโตเติล, อางถึงใน ขีดจํากัดความเจริญ ดอเนลลา เอช. มีโดวส และคณะ, ขีดจํากัดความ
เจริญ, แปลโดย อมร รักษาสัตย และ ปฐม มณีโรจน, 169. 
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เรียกรองใหประชาชนในโลกเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิต และใหมีการพัฒนาที่ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม โดยเอกสารนี้ไดใหคํานิยามของการพัฒนาอยางยั่งยืนวา51

 
 “...การพัฒนาที่สนองตอบตอความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคน
ในรุนอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถ ในการที่จะตอบสนองความ
ตองการของตนเอง... ”52

 
 จากการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) ที่เมือง ริโอ เดอ จาเนโร เม่ือป 
พ.ศ.2535 ไดนําไปสูขอตกลงรวมกันที่วา กระบวนการพิทักษสภาวะแวดลอมตองเปนขั้นตอน
หน่ึงในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะที่ผานมาการมองแยกสวนของทั้ง 2 ประเด็นนําไปสู
ความเสื่อมถอยของสภาวะแวดลอมและระบบนิเวศในโลก แนวทางนี้เนนใหคํานึงถึงขีดจํากัดที่
สภาวะแวดลอมจะรองรับได และใหการพัฒนาคํานึงถึงความอยูรอดของอนุชนรุนตอไป53 และ
จากการประชุมในครั้งนี้ไดมีการรับรองเอกสาร “แผนปฏิบัติการ 21” หรือ “Agenda 21” ใหเปน
แผนแมบทในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ให
ดําเนินไปอยางสมดุล ลดการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย และมีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 แมวาการพัฒนาอยางยั่งยืนจะมีมูลเหตุมาจากปญหาดานสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนผล
พวงมาจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แตหลักการของการพัฒนาอยางยั่งยืนคือ 
ความสมดุลระหวางมิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้ง 3 มิตินี้ตอง
ไดรับการพัฒนาไปพรอมๆกันอยางสอดประสาน โดยมีรายละเอียดของมิติดานตางๆดังนี้54

 
- มิติทางสังคม ประชาชนตองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการศึกษาที่ดี มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความเปนสังคมธรรมรัฐมีความโปรงใส 
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมรวมกับรัฐ 

- มิติทางเศรษฐกิจ มีระบบเศรษฐกิจที่ม่ันคง ไมพ่ึงพาภายนอกมากเกินไป มี
การเจริญเติบโตไมหยุดนิ่งอยูกับที่ และตองมีการกระจายรายไดอยางเสมอภาค 

 

                                           
 51 สรุปความจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, แนวความคิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2551, เขาถึงไดจาก http://www.mnre.go.th
 52 เร่ืองเดียวกัน. 
 53 ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542), 338. 
 54 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองยั่งยืน : 
แนวคิดและประสบการณของตะวันตก (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545), 64-65. 
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- มิติทางสิ่งแวดลอม คุณภาพของสิ่งแวดลอมตองอยูในระดับมาตรฐานหรือ
ดีกวามาตรฐาน ประชาชนและรัฐใชทรัพยากรอยางรูคา 

 
 หากมีการพัฒนาทั้ง 3 มิติ ใหดําเนินไปอยางสมดุล จะเปนปจจัยเกื้อหนุนใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน ทําใหคนในยุคตอๆไปสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาในปจจุบัน 
 

 

 
ภาพที่ 4 มิติของการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ที่มา : ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองยั่งยืน : แนวคิดและประสบการณของตะวันตก (เชียงใหม : 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545), 65. 

 
 กลาวโดยสรุปแลว การพัฒนาอยางยั่งยืน มีแนวคิดหลักคือ การคํานึงถึง “องครวม”
มีการพัฒนาอยางสมดุลในหลายมิติ มีการคํานึงถึงขีดจํากัดของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งตองสนองความตองการในปจจุบันโดยไมสงผลเสียตอความตองการในอนาคต 
 
 3.2 แนวคิดและทฤษฎีทางเลือกในประเทศไทย 
 
 นับตั้งแตที่ประเทศไทยมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตั้งแตฉบับแรกเปนตนมา ทําใหประเทศไทยตกอยูในกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก
ผานการครอบงําของประเทศตะวันตกอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหวิกฤติการณตางๆที่ไดเกิดขึ้น
ในประเทศตะวันตกแพรกระจายเขาสูประเทศไทยในที่สุด ซึ่งสําหรับในบริบทของไทยเองนั้น ได
มีความพยายามจะตอตานหรือถวงดุลกระแสการพัฒนาที่สุดโตงนี้เชนเดียวกับทางตะวันตก เกิด
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เปนแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกตางๆรวมทั้งชุมชนเชิงอุดมการณ เพ่ือแสวงหาทางรอดจากการ
รุกอยางรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม55 โดยแนวคิดและทฤษฎีที่มีความสอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีดังนี้ 
 
 3.2.1 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนหมูบานไทย56

 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนหมูบานไทย เปนแนวคิดที่เกิดจากการ
คนควาและศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจของหมูบานไทยทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งชุมชนหมูบาน
ของคนไทในประเทศขางเคียง ซึ่งมีขอคนพบที่สําคัญ คือ เศรษฐกิจไทยประกอบดวยเศรษฐกิจ
สองระบบซอนกันอยู คือระบบเศรษฐกิจทุนซ่ึงอยูขางบน และระบบเศรษฐกิจชุมชนที่อยูขางลาง 
การดํารงตัวของเศรษฐกิจครอบครัวและหมูบานคือความพยายามรักษาดุลยภาพของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนของตนไว เปาหมายคือ พอเพียงที่จะดํารงชีพอยูไดและผลิตพอที่จะเลี้ยงตัวเอง
ได57 ซึ่งแนวคิดนี้มีความเชื่อวาในทางปฏิบัติจริงแลวน้ัน ระบบเศรษฐกิจทั้งสองตองไดรับการ
ปฏิบัติคูขนานกันไป  
 การพยายามอธิบายเศรษฐกิจของประเทศไทยปจจุบันเพียงวาเปนระบบทุนนิยม 
จึงถูกตองเพียงสวนเดียว คือสวนที่ครอบภายนอก ยังไมไดเขาใจและอธิบายสวนที่เปนชีวิตจริง
ของประชาชนไทยสวนใหญ และยิ่งหากมุงพัฒนาไปสูความเปนทุนนิยมมากยิ่งขึ้น ก็เทากับมุง
พัฒนาแตสวนภายนอก ซึ่งประกอบดวยผลประโยชนของชาวตางประเทศเปนสวนใหญ ไมใช
การพัฒนาประเทศไทยที่แทจริง  
 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนหมูบานไทยมีลักษณะที่สําคัญคือ ครอบครัวเปนหนวยการ
ผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวคือปจจัยที่สําคัญที่สุด แตละครอบครัวคิดถึงการอยูใหรอด
ดวยตัวเองกอน แลวจึงสะสมและคาขาย พ่ึงแรงงานในครอบครัว พ่ึงทรัพยากรในทองถิ่น พ่ึง
ตัวเองและพึ่งกันเองในชุมชนกอน และหากจะขายซึ่งเปนขั้นตอนที่สูงขึ้นก็ขายในตลาดใกลตัว 
ตลาดภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ และหลักการสําคัญอีกขอหน่ึงของเศรษฐกิจชุมชนคือ 
เศรษฐกิจเปนสวนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดนี้ยังสัมพันธกับทฤษฎีอนาธิปตยนิยม 
(anarchism) ซึ่งเสนอวา สังคมในอุดมคติคือสังคมที่ปราศจากรัฐ โดยใหความสําคัญกับชุมชน

 

                                           
 55 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 11. 
 56 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก ฉัตรทิพย นาถสุภา, แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : 
ขอเสนอทางทฤษฎีในบริบทตางสังคม, พิมพครั้งที่ 2. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, 2548), 1-63. 
 57 ฉัตรทิพย นาถสุภา และคณะ, 2546. อางถึงใน อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรู
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, 53. 
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หมูบานขนาดเล็กที่เนนความสัมพันธระหวางกันแบบพึ่งพาอาศัยตอกัน มีวัฒนธรรมเปนเครื่อง
ยึดโยงหนวยตางๆภายในสังคมเขาไวดวยกัน 
 กลาวโดยสรุปแลว เศรษฐกิจชุมชนเนนใหชุมชนเปนตัวของตัวเอง และมีพลวัตของ
ตัวเอง มีความสามารถที่จะอยูรอดดวยตัวเองได พัฒนาได มีเสนทางชีวิตของตัวเอง โดยทํา
หนาที่สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนจากฐานลางขึ้นไป คูขนานกับอีกฝายหนึ่งคือระบบทุน ซึ่ง
สรางจากขางบนลงมา 
 
 3.2.2 พุทธเศรษฐศาสตร 
 พุทธเศรษฐศาสตร เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการปฏิบัติตนของบุคคล
ใหดําเนินไปในทางสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา) ซึ่งเนนการผลิตและการบริโภคโดยยึดความ
ความพอดีเปนหลัก เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ภายใตเง่ือนไขของทรัพยากรที่มีจํากัด เปนการ
ประยุกตแนวความคิดทางศาสนาพุทธเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยมาใชอธิบายหลักการและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร58 แนวคิดลักษณะนี้มีการกลาวถึงในหลายชื่อ ทั้งเศรษฐศาสตรของ
ชาวพุทธ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ เปนตน ซึ่งทั้งหมดลวนเปนการนํา
ปรัชญาทางพุทธศาสนามาประยุกตเขากับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรของตะวันตก โดยในกรณีนี้
จะทําการศึกษาในประเด็นของ พุทธเศรษฐศาสตร59เปนหลัก 
 พุทธเศรษฐศาสตรเปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการบริโภคที่มี “ประสิทธิภาพ” 
สูงสุด มิใช “ความพึงพอใจ” ที่ไมมีขีดจํากัด เนื่องจากตามแนวคิดแบบพุทธนั้น การบริโภคที่มี
ประสิทธิภาพที่สุดคือ การบริโภคเพื่อบําบัดความจําเปนทางสรีรภาพเปนหลัก60 เพราะเปนการ
แกไขปญหาที่ตรงประเด็นที่สุด มิใชการบริโภคเพ่ือบําบัดความตองการอันไมมีที่สิ้นสุดของ
มนุษยตามหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 

 

                                           
 58 สรุปความจาก อภิชัย พันธเสน และคณะ, พุทธเศรษฐศาสตร : ฉบับนิสิต นักศึกษา และ
ประชาชน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญาวิชาการ, 2549), 1-11. 
 59 คําวาพุทธเศรษฐศาสตรนั้นตางจากเศรษฐศาสตรชาวพุทธ หรือเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 
เน่ืองจาก คําวาพุทธเศรษฐศาสตรนั้นมีความหมายอันเปนสากล ทุกคนที่สนใจสามารถศึกษาได ไมใชเฉพาะ
ชาวพุทธเทานั้น อีกทั้งไมใชเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ซึ่งหมายถึงแขนงหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร ดังนั้น พุทธ
เศรษฐศาสตรจึงเปนคําที่มีความหมายสอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด คือ เปนการนําหลักการทางพุทธ
ธรรมมาอธิบายหลักการและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร 
 60 อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร, พิมพครั้งที่ 2. (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับ
ลิชชิ่ง, 2544), 445-454. อางถึงใน สุวิดา แสงสีหนาท, “ชุมชนใหมลายคราม : ยุทธศาสตรทางเลือกในการ
พัฒนาสังคมไทย.” ใน 99 ป พุทธทาสภิกขุ ศาสนากับฟสิกสใหม (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิช
ชิ่ง, 2542), 240. 
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 นอกจากนี้พุทธเศรษฐศาสตรยังมุงเนนใหไมทําอะไรเกินกําลังความสามารถของ
ตน เพราะตามหลักการของพุทธเศรษฐศาสตรนั้นถือวาความโลภเปนสาเหตุของความประมาท 
และความประมาทสาเหตุของการประเมินศักยภาพของตนผิดพลาด ซึ่งจะนํามาสูการกระทําที่
เกินกําลังความสามารถของตน ดังน้ันพุทธเศรษฐศาสตรจึงมุงเนนใหใช “ปญญา” ในการ
ประเมินศักยภาพของตนเองตามความเปนจริง โดยไมมีความโลภ มีขนาดของการกระทําที่
สอดคลองกับศักยภาพของตนเอง มีการดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป แมจะเห็นผลชาแตถือ
ไดวาไมเปนการเรงไปหาความทุกข61 และเนนที่การพึ่งตนเองใหมากที่สุด 
 กลาวโดยสรุปแลว พุทธเศรษฐศาสตร คือ การมุงเนนใหมีชีวิตดําเนินไปในทางสาย
กลาง(มัชฌิมาปฏิปทา) มีการบริโภคโดยยึดความความพอดีเปนหลัก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด คือบริโภคเพื่อความจําเปน ภายใตเง่ือนไขของทรัพยากรที่มีจํากัด และเนนที่การพัฒนาที่
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองโดยใชปญญาที่มีอยูภายในตัว  
 
 3.2.3 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 
 "วัฒนธรรมชุมชน" เปนแนวคิดที่ใหความสําคัญกับ ศักยภาพของ
ชาวชนบท วาสามารถนําวิถีชีวิต โลกทัศน ภูมิปญญา หรือที่รวมเรียกวา "วัฒนธรรมชุมชน" มา
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาชนบทได แทนที่จะอาศัยแนวทางการพัฒนาจากภายนอกชุมชน คือ
จาก รัฐ และจากตางประเทศ ซึ่งกอปญหาใหแกชาวชนบทมากกวาที่จะชวยพัฒนา62

 จากการพัฒนาที่ผานมาของประเทศไทย ทําใหสังคมไทยกลายเปนสังคมที่มีการ
ปะทะกันระหวาง 2 ขั้ววัฒนธรรม ไดแก วัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎร63 วัฒนธรรม
หลวงคือวัฒนธรรมจาก “ภายนอก” หรือจากสวนกลางซึ่งใชยึดโยงผูคนจากหลากหลายชาติ
พันธุ และหลายวัฒนธรรมเขาไวดวยกัน มีลักษณะเปนภาพนิ่ง64 ไมมีการเปลี่ยนแปลงและเปน
เอกภาพ สวนวัฒนธรรมราษฎรคือวัฒนธรรมที่เกิดจากการสั่งสมภูมิปญญาของแตละทองถิ่น 
เขากับสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติในทองถิ่นน้ันๆ เกิดเปนวัฒนธรรม 
“ภายใน” ซึ่งยึดโยงคนในกลุมเขาไวดวยกัน มีลักษณะของความหลายหลากและแตกตางกันไป

 

                                           
 61 อภิชัย พันธเสน และคณะ, พุทธเศรษฐศาสตร : ฉบับนิสิต นักศึกษา และประชาชน 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอกหญาวิชาการ, 2549), 141. 
 62 สรุปความจาก ยุกติ มุกดาวิจิตร, การกอตัวของกระแสวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย : พ.ศ. 2520-
2537 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 15 สิงหาคม  2549, เขาถึงไดจาก http://www.tu.ac.th  
 63 ศรีศักดิ์  วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง, 2544), 2-5. 
 64 เร่ืองเดียวกัน. 
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ในแตละทองถิ่น มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป  
 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน มุงเนนการพัฒนาและฟนฟูวัฒนธรรมราษฎร ซึ่งเปน
รากฐานทางวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น ดวยการนําภูมิปญญา วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของแตละทองถิ่น มาเปน "ทุนทางสังคม” สรางเปนระบบสังคมที่เขมแข็ง มีความเอื้อ
อาทร พ่ึงพาอาศัยกันได และพ่ึงพาตนเองไดอยางเขมแข็ง โดยปรากฏอยูในรูปชุมชน หมูบาน 
หรือกลุมทางปญญา ความสัมพันธภายในกลุมและระหวางกลุมเปนแบบเทาเทียมกัน65 เปนการ
ฟนฟูวัฒนธรรมที่เคยมีมาแตในอดีต นํามาปรับใชกับวิถีชีวิตในปจจุบัน 
 อน่ึง แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน มีความคิดที่วาการจะสามารถรวมตัวเปนกลุมกอน
และมีความเขมแข็งไดนั้น สวนใหญเกิดขึ้นในชนบทหรือเกิดขึ้นในชนบทเทานั้น และมองวา
เมืองและการพัฒนาเปนศัตรูของการรวมกลุมที่เขมแข็ง เม่ือชนบทเปลี่ยนแปลงกลายเปนเมือง 
คนจะสูญเสียสํานึกความเปนชุมชนกลายเปนปจเจกชนที่โดดเดี่ยวและเห็นแกตัว การพัฒนาจึง
เนนไปที่การสรางคนและความคิดมากกวาวัตถุ การพัฒนาตามแนวคิดนี้สวนใหญจึงอยูในพ้ืนที่
ชนบท66

 กลาวโดยสรุปแลว แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน คือ การมุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเอง
ภายในชุมชนมากกวารอรับการชวยเหลือจากภายนอก และมีการพัฒนาบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมของตนเอง โดยอาศัยการพึ่งพากันภายในกลุมเปนหลัก หลีกเลี่ยงการพึ่งพาภายนอก
โดยเฉพาะจากสวนกลาง 
 
 3.2.4 แนวคิดประชาสังคม67

 ประชาสังคม หมายถึง เครือขาย กลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ สถาบัน 
และชุมชนที่มีกิจกรรมและการเคลื่อนไหวอยูระหวาง รัฐ กับ ปจเจกชน โดยแนวคิดประชา
สังคมนี้ จะมีลักษณะสําคัญอยู 2 ประการ ไดแก (1) ไมชอบและไมยอมใหรัฐครอบงําหรือบงการ 
แมวาจะยอมรับความชวยเหลือจากรัฐ และรวมมือกับรัฐ แตก็สามารถชี้นําและคัดคานรัฐได
พอสมควร (2) ไมชอบสิทธิปจเจกนิยมสุดขั้วซึ่งสงเสริมใหคนเห็นแกตัว ตางคนตางอยูและ
แกงแยงแขงขันกันจนไมเห็นแกผลประโยชนสวนรวม หากแตสนับสนุนใหปจเจกชนรวมกลุม
และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม  

 

                                           
 65 สรุปความจาก ฉัตรทิพย  นาถสุภา, วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม 
(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), 218. 
 66 อเนก  เหลาธรรมทัศน, “สวนรวมที่มิใชรัฐ : ความหมายของประชาสังคม.” ใน ขบวนการ
ประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2542), 37. 
 67 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก เร่ืองเดียวกัน, 35-42. 
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 โดยแนวคิดนี้จะเนนที่การปลูกฝงทัศนคติใหประชาชนเห็นวา ความเปนประชา
สังคมนั้น ตองมีความเทาเทียมและเสมอภาคกัน เปนความสําคัญทางแนวนอน ใหประชาชน
ตระหนักวาตนเองเปน “พลเมือง”68 มิใชไพร ซึ่งจะทําใหประชาชนตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น
และมีความปรารถนาที่จะรวมกันแกไขปญหาของสวนรวม โดยเนนการสรางกลุมกอนทาง
แนวราบเพื่อใหมีอํานาจในการตอรองมากขึ้น เนนการพึ่งพาตนเองมากขึ้น เนนผลประโยชน
และความชวยเหลือที่จะไดรับจากขางบนใหนอยลง 
 แนวคิดประชาสังคม เนนการสรางกลุมกอนในเมืองเปนหลัก โดยมีความเชื่อที่วา
เม่ือชนบทกลายเปนเมืองแลว ในเมืองจะเปลี่ยนตัวเองจากการเปนปจเจกนิยมสุดขั้ว ไมสนใจ
กัน กลายเปนคนที่มีความคิดเพื่อสวนรวมมากยิ่งขึ้น มีความผูกพันตอกันมากขึ้น สามารถสราง
เครือขายชุมชนที่มีการรวมกลุมที่เขมแข็งได69 เปนการสรางปฏิสัมพันธภายในพื้นที่เขตเมือง 
 กลาวโดยสรุปแลว แนวคิดประชาสังคม คือ การเคลื่อนไหวอยูระหวาง รัฐ กับ 
ปจเจกชน มุงเนนการใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานชุมชน ซึ่งจะแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับฐานทรัพยากรของทองถิ่นน้ันๆ เพ่ือสรางความสามารถในการพึ่งตนเองไดใหกับ
ทองถิ่น ซึ่งไมไดเนนเฉพาะการพึ่งพากันภายในกลุมเพียงอยางเดียว แตยังเนนการพึ่งพากัน
ระหวางเมืองกับชนบท และระหวางชุมชนกับสวนกลางอยางสมดุล 
 
 3.2.5 แนวคิดประชาคมตําบล70

 แนวคิดประชาคมตําบลน้ี เปนแนวคิดของ ศาสตราจารย ดร.นพ.
ประเวศ  วะสี ซึ่งเปนการนํานามธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใหเห็นเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น แนวคิดนี้มีจุดมุงหมายที่การสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจระดับลาง ดวยการ
สราง “ความเขมแข็งของชุมชน” ซึ่งในบางชุมชนอาจมีความพรอมและทรัพยากร71ไมเพียงพอ 

 

                                           
 68 พลเมืองไมใชไพร พลเมืองไมใชราษฎร ไพรคือผูยอมรับสถานภาพสูง-ต่ํา บงการ-รับใช อุปถัมภ-
รับใช ระหวางผูใหญกับผูนอย ไพรคือผูเห็นตัวเองเปนผูนอยผูอยูใตการอุปถัมภและมุงเสาะแสวงหาผูอุปถัมภ สวน
ราษฎรคือผูที่ยอมรับอํานาจและกฎหมายของผูปกครอง แตไมสนใจการปกครองตนเองหรือการมีสวนรวมในทาง
การเมืองการปกครอง  
 69 สรุปความจาก อเนก  เหลาธรรมทัศน, “สวนรวมที่มิใชรัฐ : ความหมายของประชาสังคม.” 
ใน ขบวนการประชาสังคมไทย : ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 
2542), 38. 
 70 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก ประเวศ  วะสี, ประชาคมตําบล : ยุทธศาสตรเพ่ือ
เศรษฐกิจพอเพียง ศีลธรรม และสุขภาพ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2541) 1-35. 
 71 ทรัพยากรในที่นี้ หมายถึง ทุน บุคลากร และองคกร  
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โดยกรอบที่เล็กที่สุดแตครอบคลุมทรัพยากรอยางเพียงพอก็คือกรอบคิดระดับตําบล ยุทธศาสตร
สําคัญจึงอยูที่การสราง “ประชาคมตําบล” โดยมุงเนนใหแตละตําบลตองพึ่งพาตัวเองได 
 แนวคิดหลักคือ กจิกรรมการรวมตัวกันเปนชุมชน และทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจน้ัน
อยูที่หมูบาน ใน 1 ตําบลซ่ึงประกอบดวยหมูบานประมาณ 10 หมูบานนั้น เปนหนวยที่มีขนาด
โตพอสมควร และมีสถาบันทางสังคมคอนขางครบโดยประชาคมตําบลตามแนวคิดนี้ ควรมี
องคประกอบดังนี้ 
 
 สภาตําบล 
 องคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนนิติบุคคล  
 วัดประมาณ 5 วัด  
 โรงเรียนประมาณ 5 แหง  
 สถานีอนามัยอยางนอย 1 แหง  
 พัฒนากร 1 คน 
 และเกษตรตําบล 1 คน  
 
 โดยทั้งหมดจะตองปรับความคิดจากหนวยการปกครองระดับตําบลที่พัฒนาชา มี
ความขัดแยงรุนแรง มาเปนหนวยพัฒนาเศรษฐกิจพ่ึงตนเองแบบบูรณาการ มีความรวมมือการ
พัฒนาอยางรวดเร็วเปนพ้ืนฐาน ทั้งน้ีควรมีการพัฒนาองคกรอ่ืนๆ ที่สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนใน
ระดับตําบลขึ้นมาเพื่อสงเสริมความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับตําบล ไดแกกองทุนออม
ทรัพยตําบล พิพิธภัณฑตําบล (เลือกวัดมาพัฒนา) ศูนยการเรียนรู (เลือกโรงเรียนและวัดมา
พัฒนา) ศูนยการแพทยแผนไทย และบริษัทชุมชนตําบล (ขายอาหารปลอดสารพิษ จําหนาย
สมุนไพร จัดการทองเที่ยว)  
 กลาวโดยสรุปแลว แนวคิดประชาคมตําบล คือ การมุงเนนใหแตละตําบลสามารถ
พ่ึงพาตนเองได โดยอาศัยพ้ืนฐานทรัพยากรในทองถิ่นนั้นๆในการพัฒนา โดยมุงเนนการสราง
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดในระดับตําบล ซึ่งกรอบที่เล็กที่สุดแตครอบคลุมทรัพยากร
อยางเพียงพอ โดยตําบลตามแนวคิดนี้เปนการกลาวถึงตําบลโดยภาพรวมของทั้งประเทศ มิได
เจาะจงวาเปนตําบลในเขตเมืองหรือเขตชนบท 
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 3.2.6 เกษตรทฤษฎีใหม 
 เกษตรทฤษฎีใหม เปนเกษตรยั่งยืนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมุงเนนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด พรอมกับคํานึงถึงดุลยภาพของ
สิ่งแวดลอม72 นับเปนตัวอยางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เปนรูปธรรม เปนแนวทางหรือ
หลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กใหเกิดประโยชนสูงสุด
73 โดยเกษตรทฤษฎีใหมนี้มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน คือ 
 ทฤษฎีใหมข้ันที่ 1  คือการจัดสรรพื้นที่อยูอาศัยและที่ทํากิน โดยใหแบงพ้ืนที่
ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งหมายถึง  

- รอยละ 30    ใหขุดสระเก็บกักน้ํา เพ่ือใชในการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตวน้ํา 
- รอยละ 30    ใหปลูกขาว เพ่ือใชบริโภคไดตลอดป 
- รอยละ 30    ใหปลูกไมผล ไมยืนตน พืชผัก เพ่ือใชบริโภคประจําวัน 
- และรอยละ 10 เปนที่อยูอาศัย และเลี้ยงสัตว 

 ทฤษฎีใหมข้ันที่ 2  เม่ือปฏิบัติตามขั้นที่หน่ึง ในที่ดินของตนจนสามารถเลี้ยง
ตัวเองไดในระดับครอบครัวแลว เกษตรกรจะตองรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ  
 ทฤษฎีใหมข้ันที่ 3  เปนระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น คือ สูงกวาความพออยูพอกิน 
โดยนําสวนที่เหลือจากการบริโภคมาแปรรูปและจัดจําหนาย จึงควรมีการติดตอประสานงาน 
เพ่ือจัดหาทุน หรือแหลงเงิน เชน ธนาคาร หรือบริษัทหางรานเอกชนมาชวยในการลงทุนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
 
 เกษตรทฤษฎีใหมตองใชหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติ เปนแนวทาง
ในการนําไปสูความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับตางๆอยางเปนขั้นเปนตอน กลาวคือ 
พ่ึงตนเองไดในระดับบุคคล แลวจึงกาวเขามาสูการพึ่งตนเองระดับชุมชนและทายที่สุดระดับ
สังคมประเทศและโลก74  

 

                                           
 72 สรุปความจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย. กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ม.ป.ท., 2546), 24-25.  
 73 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, ทฤษฎี
ใหม ชีวิตที่พอเพียง (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 3. 
 74 สรุปความจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ 
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง, 25. 
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 กลาวโดยสรุปแลว เกษตรทฤษฎีใหม คือ การเชื่อมโยงกันอยางเปนลําดับขั้นของ
หนวยตางๆในสังคม ตั้งแตระดับครอบครัว(ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1) ระดับชุมชน(ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2) 
จนถึงระดับระหวางชุมชน(ทฤษฎีใหมขั้นที่ 3) โดยในหนวยยอยที่สุดคือครอบครัวตองพ่ึงพา
ตนเองไดเปนลําดับแรก เชื่อมโยงถึงชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได และนําไปสูการพึ่งพากัน
ระหวางชุมชน 
 
 3.2.7 กรณีศึกษาชุมชนสันติอโศก 
 “ขบวนการสันติอโศก” เปนขบวนการตอตานระบบรูปแบบหนึ่ง 
กอตั้งในป 2514 โดยพระโพธิรักษ ซึ่งไดชี้ใหเห็นถึงวิกฤติของการพัฒนาตามกระแสหลัก โดย
มุงที่จะสรางชุมชนไทยรูปแบบใหมที่มีรากฐานจากพุทธปรัชญา จนกลายเปน “ชุมชนอโศก” 
กระจายอยูทั่วประเทศ สมาชิกของชุมชนหรือ “ชาวอโศก” ไดยึดถือเอาศีลเปนหลักชี้นําในการ
ดําเนินชีวิต และมีทฤษฎีพัฒนาสังคมที่เรียกวา ทฤษฎี “บุญนิยม” ซึ่งหมายถึงการใหกับสังคม
สวนรวม เพ่ือตอตานระบบทุนนิยมที่ครอบงําสังคมไทยในปจจุบัน โดยชุมชนอโศกแตละแหงจะ
ตั้งขึ้นโดยมีวัดเปนศูนยกลาง และมีชุมชนอยูบริเวณรอบๆวัด การที่ชุมชนมีวัด บาน และ
โรงเรียน ที่เชื่อมประสานกันทําใหมีแบบอยางที่ดีจากนักบวช เกิดการกลอมเกลาอยางเปน
รูปธรรมใหแกคนในชุมชน 
 ภายในชุมชนชาวอโศก มีระบบสวัสดิการชุมชนที่เรียกวา “สาธารณะโภคี” โดย
รายไดหรือผลประโยชนจากการทํางานทั้งหมดจะเขาสาธารณะโภคี และสาธารณะโภคีจะ
จัดเตรียมปจจัยพ้ืนฐานใหแกสมาชิกในชุมชนอยางทั่วถึง ไดแก อาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค 
ตามความจําเปนของแตละบุคคล75

 ชาวอโศกมุงเนนการบริโภคเพื่อสนอง “ความจําเปน” ทางสรีรภาพ76เปนหลัก มิใช
เพ่ือสนอง “ความพึงพอใจ” อันไมมีขีดจํากัดของมนุษย นําไปสูวิถีชีวิตที่ไมฟุมเฟอย เชน กิน
งาย อยูงาย และการกําหนดจํานวนมื้ออาหารที่เหมาะสมกับตน ชุมชนอโศกจึงใชทรัพยากรทุก
สวนโดยมีของเสียเกิดขึ้นนอยมาก โดยผลผลิตที่ไดจากการเกษตรจะถูกแปรรูปเปนอาหารของ
ชุมชน สวนที่เกินความตองการจะถูกนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย สวนของเสียที่ได

 

                                           
 75 สุวิดา แสงสีหนาท, “ชุมชนใหมลายคราม : ยุทธศาสตรทางเลือกในการพัฒนาสังคมไทย.” 
ใน 99 ป พุทธทาสภิกขุ ศาสนากับฟสิกสใหม (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2542), 244. 
 76 สอดคลองกันกับทฤษฎีพุทธเศรษฐศาสตร คือ การบริโภคที่มี “ความจําเปน” มีเพียงสถานเดียวคือ
การบริโภคเพื่อบําบัดความจําเปนทางสรีรภาพเปนหลัก ซึ่งเปนการบริโภคที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะเปนการ
บริโภคเพ่ือใชแกปญหาใหตรงประเด็น  
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จะถูกนํามาแยกเปนสวนที่นํากลับมาหมุนเวียนใชใหม อีกสวนนําไปทําปนปุยคืนสูการผลิตทาง
การเกษตรอีกครั้ง77

        นอกจากนี้ชุมชนอโศกแตละแหลงจะมีระบบเครือขายนอกชุมชน คือนอกจาก
ชุมชนอโศกแตละแหงจะพ่ึงพาตัวเองไดแลว ยังมีการติดตอสัมพันธกันกับชุมชนอโศกแหงอ่ืน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ ผลผลิต ผลิตภัณฑ ความรูและบุคลากร78 ระหวางกันในรูปแบบของ
เครือขายชุมชน  
 หลักการที่สําคัญของชุมชนชาวอโศก คือ การใชปจจัยที่มีอยูในตัวเองอยางเต็มที่ 
พ่ึงตนเองใหไดภายในชุมชนกอนสรางเปนเครือขายพึ่งพากับชุมชนภายนอก และมีการ
หมุนเวียนทรัพยากรภายในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 
 
 4. แนวคิดและทฤษฎีที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 แนวคิดและทฤษฎีในสวนนี้จะเปนแนวคิดในเชิงเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตร 
แนวคิดและทฤษฎีในสวนนี้ คือ “ปรัชญาแนวมนุษยนิยม” ซึ่งสามารถกลาวไดวาเปนแนวคิดและ
ทฤษฎีการพัฒนาทางเลือกเชนเดียวกับตัวอยางแนวคิดในกลุมที่ 3 เน่ืองจากเปนแนวคิดที่ให
ความสําคัญกับมิติของมนุษยและคุณคาทางจิตใจเปนหลัก มิใชความมั่งคั่งทางวัตถุดังเชน
เศรษฐศาสตรกระแสหลัก เชนเดียวกับแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังพบวามี
ความสัมพันธที่โยงใยระหวางกันทางดานแนวคิด กับบางแนวคิดและทฤษฎีในกลุมที่ 3 อยูบาง
ประการ  
 หากแตแนวคิดในกลุมที่ 4 นี้เปนแนวคิดในระดับภาพรวมที่มีเพ่ืออธิบายและชี้แนะ
การกระทําใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสมตามหลักการของแนวคิดเทานั้น มิไดมีตัวอยาง
แนวคิดที่เปนรูปธรรมที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการตอตานหรือรับมือกับการพัฒนากระแสหลักอยาง
ชัดเจนดังเชนแนวคิดในกลุมที่ 3 ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งน้ีจึงทําการแยกไวคนละกลุม โดย
ปรัชญาแนวมนุษยนิยมที่มีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในที่นี้นั้นจะทําการ
นํามาศึกษา 2 แนวคิด ไดแก แนวคิดเศรษฐศาสตรสังคมแนวมนุษยนิยม และแนวคิดจิตวิทยา
แนวมนุษยนิยม มีรายละเอียดของแตละแนวคิดดังนี้ 
 

 

                                           
 77 สรุปความจาก อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ 
: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 83. 
 78 เร่ืองเดียวกัน, 82. 
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 4.1 แนวคิดเศรษฐศาสตรสังคมแนวมนุษยนิยม 
 
 “เศรษฐศาสตรสังคม” (Social Economics) เปนปรัชญาแนวมนุษยนิยม 
(Humannistic Philosophy) ปรัชญาแนวนี้จะใหความสําคัญกับเร่ือง “ประโยชนสุขของมหาชน” 
โดยเศรษฐศาสตรสังคมน้ีจะเนนการพัฒนาที่เปนองครวม มีการวิเคราะหทางเศรษฐกิจที่
เชื่อมโยงกับ “มิติทางสังคม” ซึ่งมีแนวคิดที่วา เศรษฐกิจไมวาจะมีประสิทธิภาพดีแคไหน แตถา
ไมทําใหเกิด “ความสุขสมบูรณ” แกมนุษย ก็จะเปนเศรษฐกิจที่ไรเหตุผล79

 ในขณะที่เศรษฐศาสตรกระแสหลักนั้นไดนิยาม “ความตองการ” ของมนุษยวาเปน
สิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด ตางจากความตองการในนิยามภายใตปรัชญาของเศรษฐศาสตรสังคม ซึ่งสอน
ใหมนุษยรูจักคําวา “พอดี” หรือ “พอเพียง80” โดยในที่นี้คําวา “พอเพียง” ไมไดมีนัยยะวามนุษย
ควรพอใจในสิ่งที่ตนมีอยูหรือพอใจกับชะตากรรมแหงความยากจน แตหมายความถึง
สถานการณพัฒนาที่ทุกคนมีปจจัยการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐานอยางพอเพียง สมศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย เม่ือมีพอเพียงในแงนี้แลวจําเปนตองอยูอยางพอดีไมเบียดเบียนมนุษยและธรรมชาติ 
หรือที่เรียกวา หนทางยั่งยืนของวิถีการบริโภค (Sustainable steady-state consumption path) 
ตามแนวทางจริยศาสตรแบบคานธี81 ซึ่งมุงเนนการพัฒนาอันจะนําไปสูการพ่ึงตัวเองได และ
พอเพียงในตัวเอง82

 
 4.2 แนวคิดจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม 
 
 นักจิตวิทยากลุมในน้ี เชน มาสโลว (Abraham H. Maslow) และโรเจอร 
(Cart R. Rogers) มีความเชื่อวา มนุษยทุกคนจะตองมีคุณคาและความตองการความพึงพอใจ
ในตนเอง นักจิตวิทยากลุมน้ีเชื่อวา มนุษยทุกคนมีความตองการ และทุกคนตองด้ินรนหา
หนทางตอบสนองความตองการของตนเอง การที่มนุษยตองดิ้นรนและทําสิ่งที่ไมดีหรือสิ่งที่ผิด
ทํานองคลองธรรมก็เพราะการพยายามหาทางตอบสนองความตองการพื้นฐานดวยวิธีตางๆ 

 

                                           
 79 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 72. 
 80 นักทฤษฎีที่เคยกลาวถึงคําวา “พอดี” หรือ “พอเพียง” ไดแก ชีสมองดิ(Sismondi) คานธี
(Ghandi) ชูมากเกอร(Schumacher) และกลุม Post-Schumacher ในยุคโลกาภิวัตน  
 81 สรุปความจาก อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, 72.  
 82 ฉัตรทิพย นาถสุภา, แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ขอเสนอทางทฤษฎีในบริบทตางสังคม, พิมพ
ครั้งท่ี 2. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, 2548), 102. 
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ดังน้ัน ถาความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง มนุษยก็จะทําแตความดี และพฤติกรรม
ของมนุษยเปนผลผลิตของความตองการพื้นฐานของมนุษย83  
 ทฤษฎีทางจิตวิทยาแนวมนุษยนิยมซึ่งอธิบายความตองการของมนุษยที่ไดรับการ
กลาวถึงมากที่สุด คือ ทฤษฎีความตองการพื้นฐานของมาสโลว ซึ่งขอบขายของทฤษฎีนี้จะอยู
บนพื้นฐานของสมมุติฐาน 3 ขอ คือ84  
 

1) บุคคลคือ สิ่งมีชีวิตที่มีความตองการ ความตองการของบุคคลสามารถมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของพวกเขาได ความตองการที่ยังไมถูกตอบสนองเทานั้น
สามารถมีอิทธิพลตอพฤติกรรม ความตองการที่ถูกตอบสนองแลวจะไมเปน
สิ่งจูงใจ 

2) ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับขั้น
จากความตองการพื้นฐาน ไปจนถึงความตองการที่ซบัซอน 

3) บุคคลที่จะกาวไปสูความตองการระดับตอไปเม่ือความตองการระดับต่ําลงมาได
ถูกตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น 

 
 ความตองการของมนุษยจะไมหมดสิ้น ตราบใดที่ยังไมไดรับการสนองความ
ตองการ และจะไมมีวันรูสึกพอถายังไมไดรับการสนองความตองการครบถวนทั้ง 7 ขั้น 
ตามลําดับ ดังนี้85  
 
 ความตองการขั้นตน 4 ขั้นแรก ไดแก 

1. ดานสรีระ (Physiological Needs) 
2. ดานความมั่นคงปลอดภัย (Safety & Security Needs) 
3. ดานการยอมรับเปนพวก (Affiliation Needs) 
4. ดานการนับถือยกยอง (Esteem Needs) 

 
 

 

                                           
 83 สรุปความจาก วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, ธรรมชาติและความตองการของมนุษย [ออนไลน],  
เขาถึงเมื่อ 7 สิงหาคม  2550, เขาถึงไดจาก http://www.kmutt.ac.th  
 84 สรุปความจาก มหาวิทยาลัยเกริก, แนวคิดจิตวิทยาเกี่ยวกับแรงจูงใจ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 
 7 สิงหาคม  2550, เขาถึงไดจาก http://www.krirk.ac.th  
 85 กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 315. 
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 เม่ือไดมาครบทั้ง 4 ขั้นแลว ก็จะกาวตอไปอีก 2 ขั้น คือ 
5. ดานความรูและสติปญญา (Cognitive Needs) 
6. ดานสุนทรียภาพ (Aesthetic Needs) 

 สวนขั้นสุดทาย จะมีเพียงนอยคนเทานั้นที่สามารถบรรลุถึง คือ 
7. ดานการใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ (Self-Actualization Needs) 

 

 

 
ภาพที่ 5 ลําดับขั้นของความตองการเปนพ้ืนฐานของมนุษย 
ที่มา : กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 312. 

 
 ความตองการพื้นฐานทั้ง 7 ขั้นนั้น สามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญ ไดแก 

1) ความตองการขั้นพ้ืนฐาน (ลําดับขั้นที่ 1-4 ตามลําดับ) ไดแก ความตองการดาน
สรีระ ดานความมั่นคงปลอดภัย ดานการยอมรับเปนพวก และดานการนับถือ
ยกยอง ซึ่งตามแนวคิดของมาสโลวนั้น ความตองการในลําดับขั้นที่ 1-4 นี้ เปน
ความตองการระดับตนหรือระดับขาดแคลน ถาขาดไปจะทําใหเกิดความ
เดือดรอนและเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิต  
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2) ความตองการขั้นสูง (ลําดับขั้นที่ 5-7 ตามลําดับ) ไดแก ความตองการดาน
ความรูและสติปญญา ดานสุนทรียภาพ และดานการใชศักยภาพของตนอยาง
เต็มที่ โดยความตองการในขั้นที่ 5-7 นี้ เปนความตองการในระดับสูงหรือระดับ
ที่สรางความสมบูรณใหกับชีวิต 

 
  
 5. แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองที่สอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ชุมชนเมืองถือไดวาเปนผลผลิตอันเปนรูปธรรมจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนั้น ชุมชนเมืองสมัยใหมจึงเปนสัญลักษณของการพัฒนาที่ตั้งอยูบนรากฐานของ
ความไมพอเพียงเชนเดียวกับการพัฒนาตามเศรษฐศาสตรกระแสหลัก โดยแนวความคิดของ
ชุมชนเมืองในยุคสมัยใหม (Modern) ที่มีลักษณะสังคมที่ขึ้นตอระบบทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม86 นั้น ไดทําใหเกิดปญหาขึ้นภายในเมืองอยางรอบดาน สําหรับชุมชนเมืองใน
ตะวันตกนั้น ไดมีการนําแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกเขามามีสวนรวมในการออกแบบชุมชนเมือง 
เพ่ือแกปญหาภายในเมืองในปจจุบันซึ่งเปนผลผลิตของการพัฒนาตามเศรษฐศาสตรกระแสหลัก 
โดยแนวคิดทางเลือกที่ไดรับการนํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่สุด คือ การพัฒนาอยางยั่งยืน 
(Sustainable Development)  
 หลังจากการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) ที่เมือง ริโอ เดอ จาเนโร เม่ือ
ป พ.ศ.2535 เปนตนมา แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนไดกลายเปนเปนแนวคิดการพัฒนาที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาในสังคมโลกในทุกๆดาน ซึ่งแนวคิดนี้ไดมี

                                          

อิทธิพลตอแนวคิดและทฤษฎี
การออกแบบชุมชนเมืองที่สําคัญของตะวันตก 2 แนวคิดหลัก ไดแก แนวคิดเมืองอัดแนน 
(Compact City) และลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) โดยแตละแนวคิดมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 

 

 

 86  รุจิโรจน อนามบุตร, “การออกแบบชุมชนเมืองนาอยูและประหยัดพลังงาน.” ใน เมืองนาอยู
และประหยัดพลังงาน (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย,ม.ป.ป.), 4-27. 
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 5.1 แนวคิดเมืองอัดแนน (Compact City)87

 
 แนวคิดเมืองอัดแนนน้ีเปนแนวคิดที่เกิดจากความพยายามที่จะคนหา
แนวทางของการออกแบบชุมชนเมืองที่จะตอบรับกับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน แนวคิดที่
สําคัญคือ สรางรูปทรงของเมืองซึ่งมีความกระชับบริเวณใจกลางเมืองดวยการใชการพัฒนาทาง
สูง ลดการกระจัดกระจายตัวนอกเมือง(Suburban Sprawl) เพ่ือประหยัดการใชที่ดินและใช
ประโยชนที่ดินใหเกิดคุณคาสูงสุด และเปนการสรางความสมดุลใหกับสิ่งแวดลอมและระบบ
นิเวศ ลดการเดินทางโดยใชรถยนตสวนตัว คนหาระบบสันดาปพลังงานหมุนเวียนของเมือง 
สงเสริมการใชพ้ืนที่แบบผสมผสาน สรางแหลงงานที่สมดุลกับที่พักอาศัย รวมกับการสรางความ
มีชีวิตชีวา คุณภาพชีวิตดีขึ้น จากโอกาสในการปฏิสัมพันธที่มากขึ้นและการเขาถึงบริการ
พ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ  
 โดยแนวคิดเมืองอัดแนนที่จะทําการศึกษาในครั้งน้ีนั้น จะมุงเนนไปที่แนวคิดเมือง
อัดแนนซึ่งศึกษาและเผยแพรโดยมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรู

                                          

กสเปนหลัก ซึ่งเปนแนวคิดที่
ไดรับการนําเสนอครั้งแรกในป ค.ศ. 1996 โดยทีมนักวิชาการของมหาวิทยาลัย อ็อกซฟอรดบ
รูกส ประเทศอังกฤษ นําโดย ศาสตราจารย ไมค เจ็งส มีแนวความคิดหลักคือ สรางรูปทรงของ
ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน  จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการสรางรูปทรงของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนตามแนวคิด
นี้นั้น สามารถสรุปไดวา จะใชสูตรสําเร็จกับทุกๆเมืองไมได ตองมีความยืดหยุนเพราะเมืองแต
ละแหงมีประวัติศาสตร ภูมิประเทศ วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอม ที่แตกตาง
กัน ทางออกที่ดีที่สุดคือ การผสมผสานกันระหวางรูปแบบที่สุดโตงทั้ง 2 ขั้ว ระหวาง รูปแบบ
กระจุกตัวในเมือง(Centralized) กับ รูปแบบกระจัดกระจายตัวนอกเมือง(Suburban Sprawl) 
เขาดวยกัน ทางสายกลางนี้อาจเรียกวา Decentralized Concentration หรือ รูปแบบการ
กระจายตัวเปนกลุมๆ  
 
 
 
 
 
 

 

 

 87 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชน
เมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชน
เมืองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 46-48. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   60 
 

 5.2 ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism)88

 
 ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม เปนแนวคิดสําคัญที่มีการเคลื่อนไหวในปจจุบัน
ทางฝงสหรัฐอเมริกา ไดรับการเผยแพรในปค.ศ.1993 เพ่ือแกไขปญหาตางๆของสังคมเมือง
อเมริกา เชน ปญหาการกระจัดกระจายของเมือง(Urban Sprawl) ปญหาการแบงแยกทางสังคม 
และปญหาความเสื่อมโทรมใจกลางเมือง เปนตน ซึ่งหลักการหลายสวนมีความคลายคลึงกับ
แนวคิด Compact City เชน การพยายามที่จะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานดวยระบบที่พ่ึงพา
ตนเอง การออกแบบโดยคํานึงถึงระยะเดินเทาที่สะดวก โครงขายถนนที่ชัดเจน ระบบคมนาคม
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และใชที่ดินผสมผสานเพื่อสรางความสมดุลของกิจกรรม  
 ในสวนของรูปแบบทางสถาปตยกรรม ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมไดพยายามออกแบบ
อาคารสถานที่ซึ่งทําใหรําลึกถึงบานเมืองชาวอเมริกันในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สงบสุข
แบบเมืองเล็กๆ ผลงานของพวกเขาถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งวา Neo-Traditional หรือ การกลับมา
ใหมของรูปแบบประเพณี อันเปนผลงานที่ มีลักษณะการออกแบบผสมผสานระหวาง 
สถาปตยกรรมพื้นถิ่นกับรูปทรงคลาสสิค เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงถึงบรรยากาศที่ดีของละแวก
บานของชุมชนในอดีต เพ่ือสราง Sense of place และทําใหเกิดภาพของชุมชนที่สงบสุข
สอดคลองกับทัศนคติของผูคนอเมริกัน และสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
 88 เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก รุจิโรจน อนามบุตร, “การออกแบบชุมชนเมืองนาอยู
และประหยัดพลังงาน.” ใน เมืองนาอยูและประหยัดพลังงาน (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย,
ม.ป.ป.), 4-28 – 4-29. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   61 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนทั้ง 2 แนวคิด89

 

ประเด็น แนวคิดเมืองอัดแนน ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม 

ความมุงหมาย คนหาทางออกของการออกแบบ
ชุมชนเมืองที่จะตอบรับกับแนวคิด
Sustainable Development อยาง
จริงจัง 

แกไขปญหาการกระจัดกระจายของ
เมือง(urban sprawl), ปญหาชีวิต
สังคมอเมริกันที่ขาดจากกัน, ปญหา
การแยกตัวของสังคมทางเชื้อชาติ 
สีผิว รายได, ปญหาความเสื่อม
โทรมใจกลางเมือง 

แนวคิดหลัก - สรางความกระชับลดการกระจาย
ตัว 
- มุงเนนการประหยัดพลังงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
- ลดการเดินทาง สนับสนุนระบบ
ขนสงสาธารณะ  
- ใชพ้ืนที่แบบผสมผเส และสราง
ความมีชีวิตชีวา 
-  กิจกรรมตางๆที่สมดุล 
- สรางคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปฎิ
สัมพันธที่มากขึ้น 

- ระยะการเดินเทาที่สะดวก 
โครงขายถนนที่ชัดเจน 
- ความสมดุลทางกิจกรรม ที่พัก
อาศัยที่ปะปนกัน 
- การออกแบบสไตล Neo-Tradition  
- เนนความสําคัญของพ้ืนที่
สาธารณะ 
- สรางความหนาแนนของชุมชน 
- ระบบคมนาคมสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ 
- สรางคุณภาพชีวิตที่ดี 

รูปทรงของเมือง นําเสนอเมืองทั้งลักษณะ 
Centralization และ Decentralized 
Concentration ซึ่งขัดแยงกับ
ทัศนคติของผูคนชาวอังกฤษ ที่มี 
อุดมคติการอยูอาศัยในแบบ 
Garden City  

นําเสนอเมืองในแบบ 
Decentralized Concentration ซึ่ง
แมอาจจะมี ประสิทธิภาพในการ
ประหยัดพลังงาน ที่นอยกวา
แนวคิดConcentration แตก็มีภาพ
ของชุมชนที่สงบสุขสอดคลองกับ 
ทัศนคติของผูคนอเมริกัน 

 
 
 
 
 

                                           

 

 89 สรุปความจาก สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของ
ไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 85-89. 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ประเด็น แนวคิดเมืองอัดแนน ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม 

แนวคิดทางสังคม - Quality of life จากการมีปฎิ
สัมพันธ, แหลงงานสมดุลกับที่พัก
อาศัย 
- การเขาถึงระบบบริการพ้ืนฐานที่
สะดวก 
- Social Equity ดานที่พักอาศัย 
และความยุติธรรมทางสังคม 

- Quality of life จากที่อยูอาศัยและ
ที่ทํางานใกลกัน และปฎิสัมพันธ
การพบปะที่มากขึ้น  
- สุขภาพที่ดีขึ้น 
- Social Equity ดานที่พักอาศัย 
และความยุติธรรมทางสังคม 
- Sense of Place ที่สรางความรูสึก
ในชุมชนที่ดียิ่งขึ้น  

แนวคิดทางเศรษฐกิจ - economic attractive ที่ดีขึ้น 
- แหลงงานที่สมดุลและเพียงพอใน
แตละชุมชน 
- ประหยัดคาใชจายการเดินทาง 
รวมถึงการจัดการจากภาครัฐ  
 

- รานคาขนาดเล็กในชุมชนจะมี
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น 
- ลดคาใชจายสวนตัวของผูคน
ไดมาก จากการเดินเทาที่สะดวก 
- ลดคาใชจายในการจัดการการ
บริการพื้นฐาน  
  ซึ่งการจัดการเทศบาลก็จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย 

แนวคิดทาสิ่งแวดลอม - ลดการกระจายตัวของชุมชน 
รักษาและฟนฟูธรรมชาติรอบเมือง 
- Energy efficient ลดการเดินทาง
ดวยรถยนตสวนตัว  
- มุงเนนความกระชับที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัด
พลังงาน 
- คนหาระบบสันดาปพลังงาน
หมุนเวียนของเมือง 

- ลดการกระจายตัวของชุมชน  เพ่ือ
รักษาพื้นที่ทางธรรมชาติ  รวมกับ  
  การสราง Green Belt  
- ลดการใชพลังงานและลดมลภาวะ 
ลดการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว 
- ฟนฟูยานเส่ือมโทรมกลางเมือง 
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 
 

หัวใจของแนวคิด ทัศนคติของประชาชนควรจะตอง
ปรับเปล่ียน ซึ่งเปน หนทางลด
การบริโภค เพ่ือรักษาธรรมชาติ  

คลอยตามประสบการณและ
ทัศนคติ ของผูคน ซึ่งเปนหนทาง
รักษาธรรมชาติที่ไมไดมุงเนนเพ่ือ
ลดการบริโภค 
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 โดยในปจจุบันน้ัน กระบวนทัศนการออกแบบชุมชนเมืองแบบ “ลัทธิชุมชนเมืองยุค
ใหม” ไดมีการนําไปใชกอสรางจริงในโครงการ Seaside, Florida และอีกหลายเมืองใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งลวนแลวแตเปนเมืองขนาดเล็ก สวนกระบวนทัศนแบบ “เมืองอัดแนน” ยังไม
ปรากฏวามีการกอสรางจริงตามทฤษฎี90  
 
 
บทสรุป แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
   
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในบทนี้ พบวามีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ที่มีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู
จํานวนมาก ซึ่งกลาวในใจความสําคัญของแนวคิดและทฤษฎีแตละกลุมที่นํามาศึกษาคือ 1) จาก
การศึกษางานวิจัยและบทความทางวิชาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหทราบถึงการกอตัวขึ้น
ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการของแนวคิดจนกระทั่งเกิดเปนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และบทวิเคราะหของนักวิชาการในประเด็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในแงมุมตางๆ และ 
2) จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทําใหทราบถึง
แนวคิดและทฤษฎีกระแสหลักที่มีอิทธิพลตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น ทั้งในระดับ
โลกและของประเทศไทยเอง อันนํามาซึ่ง 3) แนวคิดและทฤษฎีทางเลือกทั้งในระดับโลกและใน
ประเทศไทย ทําใหทราบถึงแนวคิดตางๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อถวงดุลกับการพัฒนากระแสหลัก
เชนเดียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชนเดียวกับ 4) การศึกษาหลักปรัชญาแนวมนุษยนิยม 
ซึ่งชวยใหทราบถึงความสัมพันธทางดานแนวคิดระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับปรัชญา
แนวมนุษยนิยม ทําใหสามารถวิเคราะหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดชัดเจนยิ่งขึ้น และ5 ) 
แนวคิดและทฤษฎีในดานการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน เปนตัวอยางที่เปนรูปธรรมของการ
นําแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกมาใชในการออกแบบชุมชนเมือง เพ่ือแกปญหาในชุมชนเมืองซึ่ง
เกิดจากการพัฒนาตามกระแสหลัก 
 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
บทนี้จะมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะจะเปนพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการนําไปเปนฐานขอมูล
ในการวิเคราะหและสังเคราะหในขั้นตอนตอไป 

 

                                           
 90 สิทธิพร ภิรมยรื่น, “การออกแบบชุมชนเมืองที่นาอยู และยั่งยืน : ทฤษฎีและประสบการณ.” 
หนาจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 22 (2006-2007) : 120. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 
 

ความพอเพยีงจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

 ...คําวาพอเพียงนี้ก็หมายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ 
แมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอย แตถาใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา สมควรที่จะ
ปฏิบัติ อันนี้ก็ความหมายอีกอยางของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง...1

 
 ในภาวะปจจุบันมนุษยชาติไดพบวิกฤติการณจากการพัฒนาที่ซับซอนและ
ครอบคลุมในหลายมิติ ซึ่งลวนแลวแตเปนผลพวงมาจากการพัฒนาที่ไมพอเพียง ทําใหเกิด
คําถามขึ้นวา ความพอเพียงคืออะไร? ซึ่งเปนคําถามที่ควรไดรับการหาคําตอบโดยเร็วที่สุด 
เพราะหากไมสามารถทําความเขาใจไดวา “ความพอเพียงคืออะไร” ยอมไมสามารถนําองค
ความรูนี้มาพัฒนาตอยอดใหสมบูรณได  
 บทการศึกษานี้จึงจะทําการศึกษาและวิเคราะหในประเด็นเรื่อง “ความพอเพียง” 
จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะทําการยอนศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับบริบททางดานตางๆในชวงเวลากอนที่จะเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
โดยจะทําการศึกษาใน 2 ระดับ ไดแก ระดับภาพใหญ ซึ่งจะเปนการศึกษาถึงบริบทใน
ตางประเทศ เพ่ือใหเห็นความสัมพันธภาพรวมทั้งหมดของการพัฒนาในระดับโลก ที่จะสงผลตอ
การพัฒนาในประเทศไทย สวนการศึกษาใน ระดับภาพเล็ก นั้นจะทําการศึกษาถึงความสัมพันธ
กับบริบทของไทยในชวงเวลากอนและในขณะที่เกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสัมพันธกับ
บริบทในตางประเทศ เพ่ือที่จะไดเห็นภาพรวมของความสัมพันธทั้งหมด ทําใหเขาใจถึงที่มาของ
ปญหาอันเปนสาเหตุใหเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันทําใหทราบวาอะไรคือปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเปนขอมูลพ้ืนฐานอันจะนํามาสูการวิเคราะหความพอเพียงจากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือตอบคําถามที่วา ความพอเพียงคืออะไร? กอนที่จะนําองคความรูที่ไดนี้
ไปประยุกตใชกับการออกแบบชุมชนเมืองในขั้นตอนตอไป 

                                           
 1 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 42 – 44. 
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บทวเิคราะหปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 ในกระบวนการทําความเขาใจในประเด็นเรื่อง “ความพอเพียง” ซึ่งถือไดวาเปน 
“แกน” ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบถึงภาพรวมของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเสียกอน เน้ือหาในสวนน้ีจึงจะเปนการยอนศึกษาถึงรากฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธกับบริบททางดานตางๆ เพ่ือใหทราบถึงวิวัฒนาการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันจะชวยใหภาพรวมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความ
กระจางชัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนรากฐานสําคัญของการศึกษาใหลึกซึ้งถึงแกนของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในขั้นตอไป 
  
 
 1. การเกิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 รากฐานทางแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเริ่มปรากฏเปนครั้งแรก 
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดํารัสพระราชทานแกนิสิต
นักศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 25172 และหลังจากนั้นก็ทรงมีพระราชดํารัสซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับความพอเพียง
และเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยมาในอีกหลายโอกาส โดยมีเน้ือความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในยุคสมัยนั้นๆ เสมือนเปนการแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตใหแกพสก
นิกรชาวไทย ซึ่งจากการรวบรวมและทําการวิเคราะหเน้ือความในพระราชดํารัสแตละครั้งนั้น 
สามารถประมวลผลการวิเคราะหไดดังนี้3

 

 

                                           
 2 งานวิจัยชิ้นนี้จะถือวาจุดนี้เปนจุดกําเนิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3 อางอิงเนื้อหาพระราชดํารัสทั้งหมดจาก อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 39-45. และ กองบรรณาธิการ 
POSITIONING, SUFFICIENCY ECONOMY : เศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : บริษัทไทยเดย ด็อท คอม, 
2549), 78. โดยสามารถอานเนื้อหาฉบับเต็มไดที่บทที่ 2 หัวขอ 2.2 
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2515 2540 2535 2530 2525 2520 

วิกฤติเศรษฐกิจเกิดคําวา 
“เศรษฐกิจแบบพอพียง” 

1972 1977 1982 1982 1992 1997 2002 

2545 

1974 เร่ิมมีพระราชดํารัสเรื่อง 
“ความพอกิน พอใช” 

 
 
ภาพที่ 6 ชวงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตารางที่ 2 วิเคราะหเน้ือความในพระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คร้ังท่ี 
(พ.ศ.) 

ประเด็นวิเคราะห เน้ือหา 

นัยยะ 
- สรางพ้ืนฐานความพอมีพอกินกอนการพัฒนาทาง

วัตถุ 

ประเด็นสําคัญ 
- พัฒนาตามลําดับขั้น 
- เริ่มจากพื้นฐานความพอมีพอกินของประชาชนสวน

ใหญ 

ขอสังเกต 

- ยังไมมีการใชคําวาเศรษฐกิจพอเพียง ใชคําวา “พอดี 
พอกิน พอใช”   

- มีการกลาวถึง “การพัฒนาตามลําดับขั้น” ซึ่งเปน
ลักษณะเดียวกับเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งในขณะนั้นยังไมเกิด 

1 (2517) 

บริบท 
- ไทยตองพ่ึงพาตางประเทศในหลายๆดาน และ

พยายามจะเลียนแบบการพัฒนาจากประเทศตะวันตก 
นัยยะ - พัฒนาตามแนวทางของตนเอง 

ประเด็นสําคัญ 
- ความพออยูพอกิน 
- ใหสวนรวมอยูดีกินดีพอสมควร 

ขอสังเกต 

- ยังไมมีการใชคําวาเศรษฐกิจพอเพียง ใชคําวา “พอ
อยู พอกิน” 

- มีการกลาวถึงสถานการณโลกในขณะนั้น วาประเทศ
ตางๆกําลังประสบปญหาเศรษฐกิจ 

2 (2517) 

บริบท 
- ไทยตองพ่ึงพาตางประเทศในหลายๆดาน และ

พยายามจะเลียนแบบการพัฒนาจากประเทศตะวันตก 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

คร้ังท่ี 
(พ.ศ.) 

ประเด็นวิเคราะห เน้ือหา 

นัยยะ - พัฒนาอยางสมดุล 
ประเด็นสําคัญ - สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมใหสมดุลกับดานอื่นๆ 

ขอสังเกต 

- มีการใชคําวา “สมดุล” ซึ่งใกลเคียงกับการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

- มีการกลาวถึงตางประเทศที่ เกิดปญหาจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

3 (2518) 

บริบท 
- ไทยตองพ่ึงพาตางประเทศในหลายๆดาน และ

พยายามจะเลียนแบบการพัฒนาจากประเทศตะวันตก 

นัยยะ 
- ยากที่จะหลีกเล่ียงกระแสโลก แตตองพัฒนาอยาง

ระมัดระวัง 
ประเด็นสําคัญ - อยูอยางประหยัด 

ขอสังเกต 
- มีการกลาวถึงปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง ในตางประเทศ 
4 (2522) 

บริบท 
- ไทยตองพ่ึงพาตางประเทศในหลายๆดาน และ

พยายามจะเลียนแบบการพัฒนาจากประเทศตะวันตก 
นัยยะ - การใชเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ประเด็นสําคัญ 
- เศรษฐกิจพอเพียงไมตองปฏิบัติทั้งหมด 
- มีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินกับตัวเอง 

ขอสังเกต 

- มีการใชคําวา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เปนครั้งแรก 
- มีการกลาวถึงลักษณะทางกายภาพของการนํา

แนวคิดนี้มาใช ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับหลักการของ
แนวคิดชุมชนหมูบานของมหาตมะ คานธี 

5 (2540) 

บริบท - ไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจอยางหนัก 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

คร้ังท่ี 
(พ.ศ.) 

ประเด็นวิเคราะห เน้ือหา 

นัยยะ - ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นสําคัญ 

- เศรษฐกิจพอเพียงคือเรื่องในระดับจิตใจ คือมีความ 
“พอ” ในความตองการ มีความหมายกวางกวาแนวคิด 
Self-Sufficiency 

- เปนเศรษฐกิจพอเพียงไมตองทั้งหมด 
- ไมฟุมเฟอย หรูหราไดแตตองไมเบียดเบียนผูอื่น 

ขอสังเกต 

- มีการใชคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนครั้งแรก 
(ไมใช “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”) 

- มีการเปรียบเทียบกับแนวคิด Self-Sufficiency 
- มีการใหนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงวา พอประมาณ 

ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก 

6 (2541) 

บริบท - ไทยประสบปญหาวิกฤติเศรษฐกิจอยางหนัก 
นัยยะ - เศรษฐกิจพอเพียงไมใชแคมีพอเพียงเฉพาะตัวเอง 
ประเด็นสําคัญ - ใหพอเพียงในหมูบานหรือทองถ่ิน 
ขอสังเกต - มีการกลาวถึงเศรษฐกิจชุมชน 7 (2542) 

บริบท 
- ในขณะน้ันสภาพัฒนไดตีความเศรษฐกิจพอเพียง แต

คนยังไมเขาใจ 
นัยยะ - อธิบายเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติม 

ประเด็นสําคัญ 
- ทําอะไรดวยเหตุผล 
- ประหยัด 

ขอสังเกต 
- มีการกลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงเปนภาษาอังกฤษ

ครั้งแรก คือคําวา  “Sufficiency Economy” ซึ่งใกลเคียง
กับคําวา Self-Sufficiency 

8 (2543) 

บริบท 
- ในขณะน้ันสภาพัฒนไดตีความเศรษฐกิจพอเพียง แต

คนยังไมเขาใจ 
นัยยะ - ทําอะไรเหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
ประเด็นสําคัญ - เศรษฐกิจพอเพียงไมใช Self-Sufficiency 
ขอสังเกต - มีการเปรียบเทียบกับแนวคิด Self-Sufficiency 9 (2544) 

บริบท 
- ในขณะน้ันสภาพัฒนไดตีความเศรษฐกิจพอเพียง แต

คนยังไมเขาใจ 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

คร้ังท่ี 
(พ.ศ.) 

ประเด็นวิเคราะห เน้ือหา 

นัยยะ - ใชทรัพยากรและภูมิปญญาของไทย 
ประเด็นสําคัญ - เศรษฐกิจพอเพียงมีมานานแลว 

ขอสังเกต 
- มีการกลาวถึงระบบเศรษฐกิจพอเพียง วามีมานาน

แลว สังคมไทยมีความพอเพียงอยูแลว 
10 (2545) 

บริบท 
- ในขณะน้ันสภาพัฒนไดตีความเศรษฐกิจพอเพียง แต

คนยังไมเขาใจ 

 
 จากการวิเคราะหพระราชดํารัสในขางตนน้ัน สามารถแบงชวงระยะเวลาตามเนื้อหา
ในพระราชดํารัสไดดังนี้ 

2515 2540 2535 2530 2525 2520 

1972 1977 1982 1982 1992 1997 2002 

2545 

ความพออยูพอกิน 
ประหยัด 
ระมัดระวัง 

อธิบายนิยามของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และความพอเพียง 

ไมพบพระราชดํารัส
ที่มีความเกี่ยวของ 

 
ภาพที่ 7 การแบงชวงของพระราชดํารัสตามเนื้อหา 

 
 พระราชดํารัสสามารถแบงได 3 ชวงอยางชัดเจน โดยในชวงแรก(พ.ศ.2517 ถึง 
2522) ในชวงน้ีมีพระราชดํารัสทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งเนื้อหาในพระราชดํารัสจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การชี้แนะใหมีชีวิตแบบพออยูพอกิน ประหยัด และเตือนสติใหระวังความเปลี่ยนแปลงจากความ
ไมแนนอนของสถานการณบานเมืองในขณะนั้น โดยเหตุการณสําคัญในชวงนี้คือ การเกิดขึ้น
ของคําวา “ความพอกิน พอใช” อันถือวาเปนจุดเริ่มตองของการพัฒนาแบบพอเพียง ในชวงที่
สองนั้นเปนชวงที่ไมมีพระราชดํารัสที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับความพอเพียงเลย เปนเวลา 17 ป
(พ.ศ.2523 ถึง 2539) จนกระทั่งในชวงที่สาม(พ.ศ.2540 ถึง 2545) ซึ่งเปนชวงหลังจากที่
ประเทศไทยตองประสบกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ ในชวงนี้จะมีพระราชดํารัสเปนจํานวนมากที่สุด
คือ 6 ครั้ง โดยมีเนื้อหาในพระราชดํารัสเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียงและความ
พอเพียง ซึ่งเหตุการณที่สําคัญที่สุดในชวงนี้คือ การเกิดขึ้นของคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
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 2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” คือระบบเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งซึ่งมุงเนนการสนองความ
ตองการที่พอดีกับตนเองเปนลําดับแรก (Self-Sufficiency) และเนนการพึ่งตนเองกอนพ่ึง
ภายนอก โดยตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดที่มี “ความพอเพียง” เชน ระบบเศรษฐกิจของชุมชน
เกษตรกรรมของไทยในอดีต เปนตน ซึ่งโดยแทจริงแลว “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้นอยูคูกับ
สังคมไทยมาชานานแลวและเปนเสมือนวิถีการดําเนินชีวิตรูปแบบหนึ่ง โดยในอดีตนั้นสังคมไทย
มีระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงคือ ระบบเศรษฐกิจเพ่ือยังชีพหรือเลี้ยงชีพเปนหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเปนเสมือนรากฐานของสังคมไทยในอดีต 
 

สวนที่เกินจาก
ความจําเปน 

วงใน 
ความตองการที่จําเปน 

แลกเปลี่ยน 

วงนอก 
ความตองการเสริม 

 

ปจจัย
ภายนอก 

เสริมความตองการ
วงนอก 

ใชศักยภาพ 
ตนเองเปนหลัก 

ใชปจจัย
ภายนอกนอย 

 
ภาพที่ 8 กระบวนการผลิตและสนองความตองการของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 
 กระบวนการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงนี้ แตละหนวยการผลิตซ่ึงอาจจะ
เปนครัวเรือนหรือชุมชน จะมีกระบวนการผลิตโดยใชศักยภาพที่มีอยูในตนเอง โดยมีที่ดินและ
แรงงานเปนปจจัยในการผลิตที่สําคัญ ซึ่งการผลิตน้ันมุงเนนการผลิตเพื่อสนองความตองการที่
จําเปนเปนลําดับแรก ใหเกิดความพอมีพอกินกับตนเองเสียกอน สวนที่เกินที่เหลือจากความ
จําเปนเหลานั้นจึงนํามาทําการคาขายแลกเปลี่ยนระหวางกันผานระบบตลาดภายนอก สวนที่ได
จากการแลกเปลี่ยนมานี้จะทําหนาที่มาเสริมความตองการที่จําเปนบางอยางที่ตนเองไมสามารถ
ผลิตได และเสริมความตองการเสริมที่เกินความจําเปนเล็กนอย จึงทําใหมีความตองการนอยแค
พอเพียงกับความจําเปนเทานั้น 
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 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนหมูบานไทยยืนยันวา ความ
พอเพียงหรือเศรษฐกิจพอเพียงดํารงอยูแลวในวิถีชีวิตชุมชนดวยอุดมการณการผลิตอันมี
เอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางจากอุดมการณการผลิตของระบบทุนนิยม 4 โดยในอดีตนั้น
สังคมไทยดํารงอยูดวยการกําหนดจุดมุงหมายของการผลิตที่กอใหเกิดความพอเพียงของ
ครอบครัวและชุมชนเปนสําคัญ5 ประกอบกับมีระบบการผลิตแบบยังชีพที่ไมมีสิ่งจูงใจใหเกิดการ
สะสม กอใหเกิดความพอเพียงในการบริโภคตลอดเวลา 6 ประกอบกับสังคมไทยจะมี
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ผานทางสถาบันศาสนา ซึ่งจะปลูกฝงคานิยมในเรื่องความพอดี 
ใหคํานึงถึงการอยูดวยความ พอดี ไมโลภ และไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน โดยนัยยะของระบบ
เศรษฐกิจระบบนี้คือการใชศักยภาพที่มีอยูในตนเองผลิตทุกอยางเทาที่จําเปนกับการใชและ
บริโภคของตนเองเปนหลัก เนนการพึ่งพาตนเองกอนพ่ึงพาภายนอก จึงนับไดวาเปนระบบ
เศรษฐกิจที่มีการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนมากที่สุด 
 

สวนที่เกินจาก
ความจําเปน 

วงนอก 
ความตองการเสริม 

สวนที่เกินจาก
ความจําเปน 

สวนที่เกินจาก
ความจําเปน 

วงใน 
ความตองการที่จําเปน 

แลกเปลี่ยน 

แลกเปลี่ยน 

แลกเปลี่ยน 

ปจจัย
ภายนอก 

เสริมทั้งความตองการ
วงนอกและวงใน 

ใชศักยภาพ 
ตนเองนอย 

ใชปจจัยภายนอก
เปนหลัก 

 
ภาพที่ 9 กระบวนการผลิตและสนองความตองการของระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก 

 

 

                                           
 4 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 129. 
 5 เร่ืองเดียวกัน, 118. 
 6 อรสุดา เจริญรัถ, เศรษฐกิจพอเพียงภายใตการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย (กรุงเทพฯ : 
บริษัทพิมพดี, 2546) อางถึงใน อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง, 284. 
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 ตอมาเมื่อระบบเศรษฐกิจกระแสหลักเริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้น ทุนซ่ึงหมายถึง
เงินมีความสําคัญในการผลิตมากขึ้นแทนที่แรงงานและที่ดิน ซึ่งระบบเศรษฐกิจกระแสหลักนี้ มี
เปาหมายอยูที่การสรางสวนเกินและการแสวงหากําไรสูงสุด7 การผลิตใหพอเพียงกับความ
ตองการของตัวเองไดถูกทําลายลง คนไมใหความสําคัญกับการใชศักยภาพตนเองในการผลิต 
กลายเปนมุงที่จะสรางสวนที่เกินความจําเปนใหไดมากๆ เพ่ือที่จะแปรเปนกําไร และนํากําไรที่
ไดนั้นแปรเปนสิ่งสําหรับอุปโภคและบริโภค กลับมาสนองความตองการทั้งในสวนที่จําเปนซ่ึงไม
สามารถผลิตเองได และความตองการในสวนที่เกินจําเปนก็ไดถูกกระตุนจากภายนอกให
ตองการจนมากเกินพอดีและเกินกวาที่ศักยภาพตนเองจะสามารถผลิตได เม่ือคนใหความสําคัญ
กับสวนเกินเหลานี้จนมากเกินไป ความสามารถในการพึ่งพาตัวเองไดจึงลดลง อันนํามาซึ่งการ
ตองพ่ึงพาปจจัยภายนอกอยูตลอดเวลา จึงเทากับวาระบบเศรษฐกิจกระแสหลักนี้ ทําใหหนวย
การผลิตด้ังเดิมของสังคมไทยซึ่งแตเดิมเคยพึ่งพาตนเองไดนั้น ตองตกอยูในสภาพที่ไมสามารถ
ใชศักยภาพที่มีอยูในตนเองมาสรางใหเกิดความพอเพียงกับตนเองเชนในอดีตได ทําใหตอง
พ่ึงพาภายนอกอยูตลอดเวลาทั้งทุน ตลาด และทรัพยากร 
 

 ...ชาวไทยถูกผลักดันใหรับระบบคิดใหม ที่มีจุดหมายเพื่อประโยชนทางวัตถุและ
กําไรสูงสุดแทนระบบน้ําใจและความชวยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเปนปรัชญาของชาวไทย
แตเดิมมา ทําใหชาวไทยละเลยการสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันเกาแกยั่งยืนอันเปน
ของตัวเอง คือ สถาบันชุมชน ละเลยการพยายามพึ่งตัวเองและพึ่งกันเองภายในชุมชน
และระหวางชุมชนใหเพียงพอกอนหันไปพึ่งระบบตลาด มุงผลิตเพื่อเอากําไรแทนการ
ผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเอง โดยไมคํานึงถึงวาระบบตลาดโดยเฉพาะตลาดตางประเทศไมใช
ระบบของเรา มีความไมแนนอนสูง...8

 

                                           
 7 พรเพ็ญ ทับเปล่ียน, เสนทางเศรษฐกิจชุมชนในกระแสทุนนิยม (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สรางสรรค, 2546), 85. 
 8 อรสุดา เจริญรัถ, เศรษฐกิจพอเพียงภายใตการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย (กรุงเทพฯ : 
บริษัทพิมพดี, 2546), 11. 
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วงใน 
ความตองการที่จําเปน 

วงนอก 
ความตองการเสริม 

มีความตองการนอย 
บริโภคเทาที่จําเปน 

วงใน 
ความตองการที่จําเปน 

เศรษฐกิจแบบพอเพียง เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

มีความตองการมาก 
บริโภคอยางฟุมเฟอย 

วงนอก 
ความตองการเสริม 

ขอบเขตการบริโภค ขอบเขตการบริโภค 

 
ภาพที่ 10 เปรียบเทียบกระบวนการบริโภคของเศรษฐกิจทั้ง 2 ระบบ 
 

 ความแตกตางระหวางระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับแบบทุนนิยมหรือกระแส
หลักนั้น สิ่งที่เห็นไดชัดที่สุดคือ “การบริโภค” โดยในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงนั้นเปนจะมี
การบริโภคในลักษณะ “เต็มจากขางใน” คือจะมุงผลิตเพื่อเติมความตองการในสวนที่จําเปนกอน
เปนอันดับแรก เม่ือความตองการในสวนที่จําเปนไดรับการสนองแลว ความตองการในสวนเสริม
จึงมีไมมาก ขอบเขตของการบริโภคเพื่อนํามาสนองความตองการจึงมีไมมาก โดยที่ “ความพอ” 
ที่อยูในจิตใจนั้นจะเปนกลไกคอยควบคุมมิใหขอบเขตการบริโภคขยายกวางออกไป นอกจากนี้
ยังจะมีสวนชวยโนมนําใหขอบเขตการบริโภคลดลงมาจนใกลระดับที่จําเปนมากที่สุด ในขณะที่
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมน้ัน มีการบริโภคในลักษณะ “เต็มจากขางนอก” คือมุงผลิตในสิ่งที่
ตลาดภายนอกตองการทั้งๆที่ไมมีความจําเปนสําหรับตนเอง โดยเนนการผลิตใหไดมากๆเพื่อ
นําไปและเปลี่ยนเปนกําไรซึ่งเปนการสนองความตองการในสวนเสริม และนํากําไรที่ไดนั้น
เปลี่ยนเปนทรัพยากรเพื่อนํายอนกลับมาสนองความตองการที่จําเปนในภายหลัง ขอบเขตการ
บริโภคเพื่อนํามาสนองความตองการจึงกวาง เนื่องจากความตองการในสวนเสริมน้ันไมไดรับ
การควบคุมดวย “ความพอ” จึงทําใหขอบเขตการบริโภคขยายออกมาอยางไรการควบคุม ดวย
แรงกระตุนของกิเลสจากตลาดภายนอก 
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 โดยเราอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออ่ืนๆ เชน เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ
สมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ เศรษฐกิจศีลธรรม9 ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจที่มีความสมดุลและยั่งยืน 
เปนเศรษฐกิจแบบองครวม เพราะเชื่อมโยงทุกเรื่องเขามาดวยกัน ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม10 มิใชเศรษฐกิจแบบแยกสวนที่มุงเนนแตการแสวงหาผลกําไรเพียงอยาง
เดียวเชนระบบเศรษฐกิจตามกระแสหลัก 
 
 ณ จุดนี้สามารถสรุปไดวา “เศรษฐกิจพอเพียง” คือระบบเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งซ่ึงมี
และดํารงอยูในสังคมไทยอยูแลวอยางเปนรูปธรรม สวน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นั้นคือ 
หลักความคิดในเชิงนามธรรม ที่ใชในการอธิบายลักษณะตามธรรมชาติของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งลักษณะสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคือ มีการนํากระบวนทัศนเร่ือง “ความพอเพียง” เขามา
ใชในกระบวนการทางเศรษฐกิจ เพ่ือสรางใหเกิดการผลิตและบริโภคในระดับที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง ดังน้ัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนปรัชญาที่วาดวยเรื่องของ “ความ
พอเพียง” ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งตัวปรัชญานี้เองจะอยูในสถานะขององคความรู ที่มีขึ้นเพื่อใช
เปนคําอธิบายเชิงทฤษฎีใหกับระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยจะมีลักษณะเปนองคความรูใน
เชิงนามธรรม ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในกรณีอ่ืนๆที่มีเง่ือนไขคลายคลึงกันได โดยที่มี
กระบวนทัศนเรื่อง “ความพอเพียง” เปนหัวใจหลักของปรัชญานี้ 
 
 
 3. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 เพ่ือมิใหภาพของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถูกมองเปนภาพนิ่ง จําเปนที่
จะตองศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนไปในแตละยุคสมัย โดยในการนําเสนอนั้นจะทําการนําเสนอความสัมพันธระหวาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมใน 2 ระดับ โดยเริ่มจากในระดับโลก
หรือบริบททางเศรษฐกิจและสังคมของตะวันตกเพื่อใหเห็นภาพรวมของความสัมพันธทั้งหมด 
หลังจากนั้นจึงจะทําการนําเสนอในบริบทของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดในแตละหัวขอที่ทํา
การนําเสนอดังนี้   
 

 

                                           
 9 ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพหมอชาวบาน, 2542), 5-6. 
 10 เร่ืองเดียวกัน. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



75 
 

 3.1 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตะวันตก 
 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรและการเมืองที่สําคัญในระดับโลกนั้นมีอิทธิพลตอ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของตะวันตกในแตละยุคสมัยดังนี้ 

Westernization 

Colonization Third World 

New World 
Order 

Inter- 
dependence 

Sustainable 
Development 

Glocalization 

Localization Modernization 

Political 
Development 

Free Trade 

Dependency 

North-South 

Globalization 

Democrati- 
zation 

ศต.ท่ี 17-19 หลังศต.ท่ี 19 1960 1970 1980 หลัง 1980 1990 

1997 วิกฤติเศรษฐกิจเกิดคํา
วา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

1974 เร่ิมมีพระราชดํารัสเรื่อง 
“ความพอกิน พอใช” 

ประเทศโลกท่ี 1 พยายาม
เขาครอบงําประเทศโลกที่ 3 

ความเจริญแบบสมัยใหม
กระจายสูประเทศตางๆทั่ว
โลก 

ผูคนอพยพเขาสูเมือง 
เกิดมลภาวะเปนพิษ 
ส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม 

ริ่มเกิดกระแส
ตอตานการ
พัฒนาที่เนนแต
ศรษฐกิจเพียง
ยางเดียว  

ภาพที่ 11 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตะวันตกในแตละยุคสมัย 
 

 ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในชวงคริสตศตวรรษที่ 17-19 ทําใหประเทศ
ตะวันตกมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ชาวบานซึ่งเคยประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมในชนบทเปนหลัก ตางมุงหนาอพยพเขาสูเมืองเปนจํานวนมากเพื่อมาเปนแรงงาน
ในระบบอุตสาหกรรม สงผลใหเร่ิมเกิดปญหาตางๆขึ้นมากมาย ไมวาจะเปนปญหาทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่เกิดจากการขยายตัวของประชากรอยางรวดเร็ว ปญหาความไมเทาเทียมกันทาง
เศรษฐกิจ และปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติจากการผลาญทรัพยากร
อยางมหาศาลมาใชในระบบอุตสาหกรรม  
 หลังจากการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ไดทําใหมี
การขยายตัวและแพรกระจายของเศรษฐกิจการคาและอุตสาหกรรม จากประเทศโลกที่หนึ่งมายัง
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ประเทศโลกที่สาม ซึ่งจากการพัฒนาในลักษณะนี้ ทําใหประเทศในโลกที่สามยังคงตองพ่ึงพา
ประเทศโลกที่หน่ึงอยูตลอดเวลา เพราะทรัพยากรจํานวนมากถูกดูดไปใชยังประเทศโลกที่หน่ึง 
ตามแนวคิดทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency) และการพึ่งพาในลักษณะนี้ ทําใหประเทศโลกที่
สามกลายเปนเพียงแรงงานที่ผลิตสินคาเพ่ือปอนใหกับระบบอุตสาหกรรมของประเทศโลกที่หน่ึง 
โดยมิไดมีการถายทอดเทคโนโลยีใหกับประเทศโลกที่สามแตอยางใด  
 ในชวงตน ค.ศ.1980 ไดเกิดมีแนวคิดการจัดระเบียบโลกใหม (New World Order)  
ซึ่งแฝงมาพรอมกับความพยายามของประเทศโลกที่หน่ึง ในการจะครอบงําระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศโลกที่สามผานทาง “โลกาภิวัฒน” (Globalization) ที่มาพรอมกับเจริญและความทันสมัย 
ซึ่งไดกระจายไปสูประเทศตางๆทั่วโลก ไดทําใหประเทศในโลกที่สามตองพ่ึงพาทางวัฒนธรรม
ตอประเทศโลกที่สามอยางหลีกเลี่ยงไมได ระบบสังคมในโลกที่สามใหความสําคัญกับ “ความ
เปนตะวันตก” จนลืมสิ่งดีๆที่ตนเคยมีมาในอดีต ลืมรากเหงาทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคมที่
ประเทศของตนมี 
 ตอมาในชวงป ค.ศ.1990 ไดเริ่มเกิดกระแสทองถิ่นนิยม (Localization) เน่ืองจาก 
แตละทองถิ่นตางไมตองการถูกครอบงําจากกระแสโลก และผลจากการพัฒนาที่เนนมิติทางดาน
เศรษฐกิจเพียงดานเดียว ไดแสดงออกมาใหเห็นในรูปของปญหาความเสื่อมโทรมของสภาวะ
แวดลอมและระบบนิเวศ และปญหาทางสังคมมากมาย สงผลใหเกิดแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) ซึ่งเนนการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ควบคู
กันไปอยางสมดุล มิใชใหความสําคัญกับมิติทางเศรษฐกิจเพียงดานเดียวอยางที่ผานมา 
 
 3.2 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรและการเมืองที่สําคัญของตะวันตกนั้น ไดมี
อิทธิพลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในแตละยุคสมัยดังน้ี 
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Westernization 

Colonization Third World 

New World 
Order 

Inter- 
dependence 

Sustainable 
Development 

Glocalization 

Localization Modernization 

Political 
Development 

Free Trade 

Dependency 

North-South 

Globalization 

Democrati- 
zation 

ศต.ท่ี 17-19 หลังศต.ท่ี 19 1960 1970 1980 หลัง 1980 1990 

1974 เร่ิมมีพระราชดํารัส
เร่ือง “ความพอกิน พอใช” 

ไทยกลายเปนประเทศ
โลกที่ 3 ที่ตองพ่ึงพา
ประเทศโลกท่ี 1 

ไทยถูกครอบงําทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมจากตะวันตก 

1997 วิกฤติเศรษฐกิจเกิดคํา
วา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

ไทยมีความ
พยายามที่จะ
พัฒนาโดย
พ่ึงพาตัวเอง
ใหมากขึ้น 

ไทยโดนคุกคามจาก
การลาอาณานิคมทํา
ใหตองพยายามจะเปน
ตะวันตก 

 
ภาพที่ 12 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในแตละยุคสมัย 

  
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยนับตั้งแตสมัยยุคลาอาณานิคม (ตน
คริสตศตวรรษที่ 19) เปนตนมา ลวนตกอยูภายใตอิทธิพลของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
การเมืองจากประเทศตะวันตก เริ่มตั้งแต อิทธิพลจากลัทธิลาอาณานิคม (Colonization) ในชวง
สมัยรัชกาลที่ 4-5 โดยผานการครอบงําทางความคิดจากประเทศตะวันตก ในสมัยรัชกาลที่

                                          

 4 
เพ่ือไมใหไทยตกเปนอาณานิคมของประเทศตะวันตก จึงมีการเลียนแบบการพัฒนาจากประเทศ
ตะวันตก ดวยการเปลี่ยนตัวเองและพัฒนาประเทศใหเปนแบบตะวันตก (Westernization) จาก
สภาพการณเชนนี้ แมวาไทยจะไมตกเปนเมืองขึ้นของชาติหน่ึงชาติใด แตก็ทําใหไทยตองตกอยู
ในฐานะ “กึ่งเมืองขึ้น11” ดวยระบบการคาเสรี (Free Trade) ซึ่งไดทําใหประเทศไทยถูกตักตวง

 

 

 11 สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545), 109. 
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ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งแรงงานทาส และเปนตลาดระบายสินคาอุตสาหกรรมของตะวันตก12 
นับตั้งแตนั้นมา ระบบเศรษฐกิจไทยไดถูกกําหนดจากตลาดภายนอก ทําใหเกิดความตองการ
ความชํานาญเฉพาะทาง ทําใหโครงสรางการผลิตตองเปลี่ยนไปตามความตองการของตลาด 
จากระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ที่ผลิตเพ่ือบริโภคกอนและเม่ือเหลือจึงนําไปขาย กลายเปนทุก
คนมุงผลิตสินคาเพียงอยางเดียวใหพอขายและตองซื้อสินคาอยางอ่ืนมาใช ทําใหตองพึ่งพา
เศรษฐกิจเงินตรามากขึ้น 
 พัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมที่สําคัญของไทยอีกวาระหนึ่ง คือ ในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง จากอิทธิพลของแนวคิดทฤษฎีการพึ่งพา ซึ่งมีการแบงประเทศตางๆใน
โลกออกเปนประเทศที่พัฒนาแลว (Developed Countries) กับประเทศดอยพัฒนา 
(Undeveloped Countries) ประเทศไทยซึ่งถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศดอยพัฒนาหรือประเทศ
โลกที่สาม จึงตองเปนฝายพึ่งพาประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศโลกที่หน่ึงในทุกๆดาน ประเทศ
ไทยตองเผชิญกับภาวะคุกคามที่แฝงเขามาพรอมกับคําวา “การพัฒนา” จากประเทศตะวันตก 
ไมตางจากการถูกคุกคามในยุคลาอาณานิคม  
 หลังจากที่ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือจากประเทศโลกที่หน่ึงในรูปของเงินกู
จากธนาคารโลก ในป พ.ศ.2504 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งเปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได
ตั้ง “สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ” เพ่ือราง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ” ให
เปนรูปธรรมตามเงื่อนไขของการกูเงินจากธนาคารโลก ซึ่งจากการเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเปนแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2504 เปนตนมานั้น ได
ทําใหกรุงเทพฯกลายเปนศูนยกลางความเจริญในทุกดาน และขยายตัวใหญขึ้นจนกลายเปน
เมืองโตเด่ียวที่ทิ้งหางเมืองอ่ืนๆไปเร่ือยๆ ถึงแมวาจะมีความพยายามกระจายความเจริญสู
ภูมิภาคอื่น แตในสภาพความเปนจริงแลวเมืองตางๆในภูมิภาคยังคงขึ้นตออํานาจสวนกลางทํา
ใหไมสามารถแกปญหาทั้งระบบของประเทศได และจากนโยบายการสงเสริมการสงออกแทน
การผลิตทดแทนการนําเขา ไดทําใหสังคมไทยตองพึ่งพาตางชาติมากขึ้น  
 แตหลังจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 เปนตนมา ไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการพัฒนา
ที่สมดุลมากขึ้นโดยการใหความสําคัญกับมิติทางสังคมและสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น และใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 และตอเน่ืองมาถึงฉบับที่ 10 ซึ่งไดอัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ ไดแสดงใหเห็นความพยายามของประเทศไทยที่จะ
สามารถพัฒนาประเทศโดยพึ่งพาตัวเองใหมากที่สุด  

 

                                           
 12 ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, ทฤษฎีพ่ึงพาและเทววิทยาแหงการปลดปลอย (กรุงเทพฯ : 
อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2544), 14-19. อางถึงใน สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชน
เมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย,” 109. 
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           3.3 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยตลอดชวงระยะเวลาที่ผาน
มา ไดยึดแบบอยางการพัฒนาจากประเทศตะวันตกเปนแมแบบ13 สังเกตไดจากนับตั้งแตที่
ประเทศไทยไดมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯเปนตนมา ทําใหเศรษฐกิจของไทยตองขึ้นอยูกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได และไดเจริญรอยตามการพัฒนาตามอยางประเทศ
ตะวันตกดวยคานิยมที่วา สิ่งที่เปนตะวันตกเปนของดีและจะนําความเจริญมาสูประเทศ จึงทําให
ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา ประเทศไทยไมสามารถพึ่งพาตัวเองไดในทางเศรษฐกิจ 
จําเปนตองพึ่งพาประเทศตะวันตกอยูเสมอ  
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเริ่มมีพระราชดํารัสเรื่อง “พอกิน พอใช” เปนครั้ง
แรก ในชวงที่ประเทศตะวันตกพยายามที่จะเขาครอบงําทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ประเทศไทย และทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเรื่องความพอมีพอกินและอยูอยางประหยัดตามมา
ในอีกหลายโอกาส หากแตในเวลานั้นประเทศไทยยังคงมุงเนนการพัฒนาตามกระแสหลักโดยใช
เศรษฐกิจเปนตัวนําตามแบบอยางประเทศในตะวันตก โดยหลงระเริงกับความทันสมัยและการ
มุงที่จะเปนประเทศที่พัฒนาแลว โดยมิไดตระหนักถึงผลเสียที่แฝงเรนอยูและไดกอตัวขึ้นอยาง
เงียบๆ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเรื่อง “เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง” อยางชัดเจนในชวงที่ปญหาจากการพัฒนากระแสหลักที่ไดสะสมไวเร่ิมแสดงผล
ออกมา เม่ือประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณทางเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 จึงทําใหสังคมไทย
เริ่มตระหนักถึงการพัฒนาที่ผิดพลาดในชวงที่ผานมา และเริ่มมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นี้มาประยุกตใชมากขึ้นตามลําดับ 
 
 จึงสามารถกลาวไดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเกิดขึ้นทามกลางกระแสการ
พัฒนาที่พยายามเลียนแบบการพัฒนากระแสหลักจากประเทศตะวันตก ซึ่งพยายามที่จะ
ครอบงําระบบเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศในโลกที่สาม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงเปนเสมือนความพยายามของสังคมไทย ที่จะทาทายตอการพัฒนาที่ตองพ่ึงพา
ประเทศตะวันตกอยางที่เคยเปนมา ดวยการหันกลับมาสูการพัฒนาที่มุงเนนการพึ่งพาตนเอง
เปนหลัก 
 

 

                                           
 13 ยุค ศรีอารยะ, มายาโลกาภิวฒัน (กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน, 2544), 254-255. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



80 
 

 ...วาทกรรมแหงความพอเพียงกลับมีรากฐานมาจากอํานาจของสังคมไทยเองที่
พยายามปะทะและตอสูกับวาทกรรมหลัก ทั้งนี้เพื่อใหสังคมไทยมีทางเลือก และมีสิทธิที่
จะกําหนดแนวทางการพัฒนาดวยอํานาจและศักดิ์ศรีของตนเอง...14

 
 
 4. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบททางแนวคิดและทฤษฎี 
 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมิไดเกิดขึ้นและดํารงอยูอยางโดดเดี่ยว โดยที่ไมมี
ความเชื่อมโยงกับแนวคิดอ่ืนๆ เน่ืองจากแนวคิดและทฤษฎีทุกแนวคิดยอมตางมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดอ่ืนๆที่มีลักษณะใกลเคียงกัน ดังน้ัน การจะศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเขาใจอยางถองแท จําเปนที่จะตองศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตางๆที่
มีลักษณะสอดคลองกันควบคูไปดวย เพราะนอกจากจะทําใหสามารถเขาใจถึงความเชื่อมโยง
ระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดอ่ืนๆแลว การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีอ่ืนๆที่มี
ความสอดคลองกันยังจะชวยใหสามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางแนวคิดไดดีขึ้น และ
ทําใหเขาใจตัวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดดียิ่งขึ้น วาเหมือนหรือแตกตางจากแนวคิดอ่ืนๆ
อยางไร  
 โดยบริบททางแนวคิดและทฤษฎีที่จะทําการศึกษาในครั้งน้ี จะทําการคัดเลือก
แนวคิดและทฤษฎีที่มีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวคิดในกลุม
ทางเลือก ซึ่งในการนําเสนอนั้นจะทําการนําเสนอความสัมพันธระหวางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับแนวคิดและทฤษฎีที่มีความสอดคลองใน 2 ระดับ โดยเริ่มจากแนวคิดและทฤษฎีของ
ตะวันตกเปนอันดับแรก และหลังจากนั้นจึงจะทําการนําเสนอแนวคิดและทฤษฎีในบริบทของ
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดในแตละหัวขอที่ทําการนําเสนอดังน้ี   
 
 
 
 
 
 

 

                                           
 14 อรสุดา เจริญรัถ, เศรษฐกิจพอเพียงภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย (กรุงเทพฯ : 
บริษัทพิมพดี, 2546), 11. 
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 4.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกของ
ตะวันตก 

Westernization 

Colonization Third World 

New World 
Order 

Inter- 
dependence 

Sustainable 
Development 

Glocalization 

Localization Modernization 

Political 
Development 

Free Trade 

Dependency 

North-South 

Globalization 

Democrati- 
zation 

ศต.ท่ี 17-19 หลังศต.ท่ี 19 1960 1970 1980 หลัง 1980 1990 

1974 เร่ิมมีพระราชดํารัส
เร่ือง “ความพอกิน พอใช” 

ประเทศโลกท่ี 1 พยายาม
เขาครอบงําประเทศโลกที่ 3 

ความเจริญแบบสมัยใหม
กระจายสูประเทศตางๆทั่ว
โลก 

1997 วิกฤติเศรษฐกิจเกิดคํา
วา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

1 
2 

4 

1 

2 

3 

แนวคิดชุมชนหมูบานของคานธี (ประมาณ 1920 เปนตนมา) 

เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ (1973 เปนตนมา) 

 การพัฒนาอยางยั่งยืน (1992 เปนตนมา) 

 แนวคิดขีดจํากัดความเจริญ (1972 เปนตนมา) 

3 

4 

ริ่มเกิดกระแส
ตอตานการ
พัฒนาที่เนนแต
ศรษฐกิจเพียง
ยางเดียว 

ผูคนอพยพเขาสูเมือง 
เกิดมลภาวะเปนพิษ 
ส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรม 

 
 
ภาพที่ 13 เปรียบเทียบชวงเวลาการเกิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีทางเลือกของตะวันตก 
 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสถึงเรื่อง “พอกิน พอใช” 
ในชวงเวลาใกลเคียงกับที่แนวคิดขีดจํากัดความเจริญและเศรษฐศาสตรเชิงพุทธไดรับการ
เผยแพร โดยกอนหนานั้นแนวคิดที่มีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ แนวคิด
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ชุมชนหมูบานของมหาตมะ คานธี ไดรับการเผยแพรอยูกอนแลวในชวงกอนที่ประเทศอินเดีย
จะไดรับเอกราชจากอังกฤษในป ค.ศ.1950 และคําวา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” และ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ไดถือกําเนิดขึ้นในชวงเวลาที่ไลเลี่ยกันกับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนชวง
ที่ทั่วโลกเริ่มเกิดกระแสตอตานการพัฒนากระแสหลัก 
 จากการวิเคราะหเนื้อความในพระราชดํารัสที่ผานมานั้น พบวามีเนื้อความในพระ
ราชดํารัสหลายสวนที่ไดกลาวถึงคําวา Self-Sufficiency ซึ่งเปนหลักการปฏิบัติของแนวคิด
ชุมชนหมูบานของมหาตมะ คานธีดังเชน “เศรษฐกิจพอเพียงนี้กวางขวางกวา Self-Sufficiency 
คือ Self-Sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอ่ืน อยูไดดวย
ตนเอง...แตพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก” หรือจาก “เศรษฐกิจพอเพียง คือทํา
เปน Self-Sufficiency มันไมใชความหมาย ไมใชแบบที่ฉันคิด” นอกจากนี้ยังพบเน้ือความที่
กลาวถึงรูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชน ซึ่งมีความใกลเคียงกับการพึ่งตนเองตามแนวคิดชุมชน
หมูบานของมหาตมะ คานธี ดังเชน  
 

 ...แบบพอมีพอกินนั้นหมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็
เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว 
จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความ
พอเพียงพอสมควร บางส่ิงบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่
ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก...15

 
 จากพระราชดํารัสในขางตนน้ันจะพบขอสังเกตวา มีการกลาวถึงการพึ่งตนเองของ
ชุมชนดวยการผลิตอาหารและทอผาขึ้นใชเอง ซึ่งเปนหลักการปฏิบัติของแนวคิดชุมชนหมูบาน
ของมหาตมะ คานธี และยังไดกลาวถึงการคาขายแลกเปลี่ยนในที่ที่ไมหางไกลซึ่งสอดคลองกับ
หลักการของแนวคิดนี้เชนเดียวกัน 
 จะเห็นไดวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดชุมชน
หมูบานของมหาตมะ คานธีอยูมาก นอกจากนี้แลวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมีความ
เชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพุทธของชูเมกเกอรดวยเชนกัน เห็นไดจาก “คําวาพอก็
เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เม่ือมีความโลภ
นอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย” ซึ่งสอดคลองกับหลักการทางสายกลางในการบริโภคของแนวคิด
เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ คือ การบริโภคเทาที่จําเปนในปริมาณที่พอเหมาะ เพ่ือไมตองแยงชิง

 

                                           
 15 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 41-42. 
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หรือเบียดเบียนผูอ่ืน ซึ่งมีความใกลเคียงกับการคํานึงถึงขีดจํากัดของสภาพแวดลอม ตาม
แนวคิดขีดจํากัดความเจริญดวยเชนกัน 
 สวนความเชื่อมโยงกับการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น พบประเด็นจากพระราชดํารัสที่
มีความสอดคลองกับแนวคิดดังกลาวดังน้ี “นาจะตองดัดแปลงแนวคิดแนวปฏิบัติในการสงเสริม
ความเจริญดานอุตสาหกรรมไปบางใหสมดุลกับดานอ่ืนๆ เพ่ือความอยูรอด” จากเนื้อความใน
พระราชดํารัสพบวามีการกลาวถึงคําวา “สมดุล” ซึ่งในที่นี้หมายถึงความสมดุลระหวางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมกับดานอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังพบเนื้อความสวนหนึ่งจากนิยามของ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเรียบเรียงขึ้นโดยสภาพัฒน ความวา  “...เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี” ซึ่งเม่ือพิจารณาจากนิยามในขางตนน้ันพบขอสังเกต
วามีการใชคําวา “สมดุล” และไดขยายความไววา เปนความสมดุลระหวางดานวัตถุ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีความสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนอันมาก หากแตประเด็นเร่ือง
ความสมดุลที่พบเหลานี้นั้น เปนประเด็นที่ทรงกลาวถึงสถานการณบานเมืองทั่วๆไปที่มิได
เกี่ยวของกับพระราชดํารัสสวนที่เปนนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง เน่ืองจากไมพบ
ประเด็นเรื่องความสมดุลหรือความยั่งยืนในพระราชดํารัสสวนที่เปนนิยามของเศรษฐกิจพอ
เพียงแตอยางใด แตพบความเชื่อมโยงทางแนวคิดบางประการระหวางแนวคิดขีดจํากัดความ
เจริญกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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 4.2 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกของไทย 

ไทยกลายเปน
ประเทศโลกท่ี 3 
ที่ตองพ่ึงพา
ประเทศโลกท่ี 1 

ไทยถูกครอบงําทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมจากตะวันตก 

Westerni-
zation 

Coloni-
zation 

Third 
World 

New World 
Order 

Inter- 
dependence 

Sustainable 
Development 

Glocali- 
zation 

Locali-
zation 

Modern-
ization 

Political 
Develop-

ment 

Free 
Trade 

Depend-
ency 

North- 
South 

Globali-
zation 

Democrati- 
zation 

หลัง 
ศต.ท่ี 19 

1960 1970 1980 หลัง 1980 1990 

1974 เร่ิมมีพระราชดํารัส
เร่ือง “ความพอกิน พอใช” 

ศต.ท่ี 
17-19 

ไทยโดนคุกคาม
จากการลาอาณา
นิคมทําใหตอง
พยายามจะเปน

1997 วิกฤติเศรษฐกิจเกิดคํา
วา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 

1 

2 

3 

แนวคิดชุมชนหมูบานไทย (2003 เปนตนมา) 

พุทธเศรษฐศาสตร (2000 เปนตนมา) 

 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน (1977 เปนตนมา) 

4 

 แนวคิดประชาคมตําบล (1998 เปนตนมา) 5 

6 

7 

แนวคิดประชาสังคม (1998 เปนตนมา) 

เกษตรทฤษฎีใหม (1994 เปนตนมา) 

 แนวคิดของชุมชนอโศก (1971 เปนตนมา) 

1 2 3 
4 
5 

6 7 

ไทยมีความพยายามที่
จะพัฒนาโดยพึ่งพา
ตัวเองใหมากขึ้น 

 
 
ภาพที่ 14 เปรียบเทียบชวงเวลาการเกิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีทางเลือกของไทย 
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสถึงเรื่อง “พอกิน พอใช” 
ในชวงเวลาที่ประเทศไทยเริ่มตองพ่ึงพาตางชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งใกลเคียงกับการเกิดขึ้นของ
ชุมชน “ตอตานระบบ” (Anti-System) คือชุมชนอโศก และไดมีพัฒนาการควบคูกันมากับ
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนซึ่งเกิดหลังจากนั้นเพียงเล็กนอย จนถึงในชวงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ในป พ.ศ.2540 (ค.ศ.1997) ซึ่งเปนชวงที่แนวคิดและทฤษฎีทางเลือกไดรับการเผยแพรเปน
จํานวนมาก ตั้งแตเกษตรทฤษฎีใหมในป พ.ศ.2537 กอนการเกิดของคําวา “เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง” เล็กนอย และหลังจากนั้นก็ไดมีแนวคิดและทฤษฎีที่มุงทาทายกับการพัฒนากระแส
หลักเกิดขึ้นตามมาอีก ไดแก แนวคิดประชาสังคมและ

                                          

ประชาคมตําบลในป พ.ศ.2541 พุทธ
เศรษฐศาสตรในป พ.ศ.2543 และแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนหมูบานไทยในป พ.ศ.2546   
 จากการวิเคราะหเนื้อความในพระราชดํารัสที่ผานมานั้น พบวามีเนื้อความในพระ
ราชดํารัสที่ไดกลาวถึงเกษตรทฤษฎีใหมดังเชน “ถึงบอกวาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม 
สองอยางนี้จะทําความเจริญแกประเทศได แตตองมีความเพียร แลวตองอดทน ตองไมใจรอน” 
ซึ่งไดแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม โดยที่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมนั้นไมใชสิ่งเดียวกัน แตมีความเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกันเปนอยางมาก เนื่องจากเปนแนวคิดที่ไดรับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเชนเดียวกัน เปนแนวคิดที่พัฒนาควบคูกันมาดวยจุดประสงคเดียวกันคือ มุงสราง 
“ความพอมีพอกิน” บนหลักการของการพึ่งตนเอง โดยเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนปรัชญาหรือ
กรอบแนวคิดที่ชี้บอกหลักการและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม16 จึงสามารถกลาวไดวาเกษตร
ทฤษฎีใหมคือรูปธรรมหรือตัวอยางในภาคปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 แนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งซ่ึงมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนอยางมากคือ แนวคิดประชาคมตําบล โดยแนวคิดประชาคมตําบลนี้เปนตัวอยาง
ของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มา
สรางใหเกิดเปนรูปธรรมที่ชัดเจน สําหรับพุทธเศรษฐศาสตรนั้นถือไดวามีความเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชนเดียวกัน สังเกตไดจากพระราชดํารัสในหลายครั้ง ไดแสดงใหเห็น
ถึงหลักการของความพอเพียง ซึ่งมีความใกลเคียงกับหลักการของพุทธเศรษฐศาสตรเปนอยาง
มากดังเชน “ทําอะไรตองพอเพียง หมายความวาพอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก” หรือ 
“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ ทําอะไรใหเหมาะสมกับฐานะของตัวเอง” โดยพระ
ราชดํารัสเหลานี้ไดแสดงใหเห็นถึงหลักปรัชญาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเนนการกระทํา

 
 16 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ม.ป.ท., 2546), 53. 
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ที่พอดี ไมโลภ ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง สอดคลองกับหลักการ
ของพุทธเศรษฐศาสตรซึ่งมุงเนนการบริโภคที่พอดีกับความตองการ 
 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนหมูบานไทยนั้น มีหลักการ
สําคัญอยูที่การมุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเองภายในชุมชน กอนที่จะกระจายออกมาสูภายนอก 
สอดคลองกับการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชนกัน เน่ืองจากทั้งสองแนวคิดนี้มี
หลักการที่ใกลเคียงกับแนวคิดชุมชนหมูบานของมหาตมะ คานธี ทางดานแนวคิดประชา
สังคมนั้นมีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันและ
มีการพึ่งพากัน ซึ่งนับเปนการเกี่ยวพันกันในทางหลักการหรือในเชิงแนวคิด เชนเดียวกับชุมชน
อโศกซึ่งมีหลักปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพุทธ
เศรษฐศาสตรเปนอยางมาก  
 
 4.3 สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบททางแนวคิดและทฤษฎี  
 
 จะเห็นไดวาชวงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
จะเกิดขึ้นพรอมกับแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกอ่ืนๆดวยเสมอ ดังเห็นไดจาก ในชวงเวลาที่เกิด
คําวา “พอกิน พอใช” นั้น เปนชวงเวลาที่ประเทศทางตะวันตกเริ่มเขาครอบงําประเทศตางๆทั่ว
โลก แนวคิดและทฤษฎีที่เกิดขึ้นในชวงนี้จึงวาดวยการพยายามตอตานและถวงดุลการพัฒนา
ตามกระแสหลัก ไดแก แนวคิดชุมชนหมูบานของมหาตมะ คานธี แนวคิดขีดจํากัดความเจริญ 
แนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพุทธของชูมากเกอร แนวคิดของชุมชนอโศก และแนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชน โดยเนื้อหาหลักของพระราชดํารัสในชวงนี้จะเปนการเตือนสติใหระมัดระวังการพัฒนาที่
เปนอยูในขณะนั้น สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกตางๆที่เกิดขึ้นในชวงเดียวกัน ซึ่ง
เปนเสมือนการกระตุนเตือนใหเห็นผลเสียจากการพัฒนาที่สุดโตงเชนน้ี แตราวกับวาการกระตุน
เตือนครั้งน้ีไมเปนผล สังคมโลกยังคงดําเนินตอไปภายใตระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก โดยมิได
สนใจคํากระตุนเตือนเหลานี้ ดังจะเห็นไดวาหลังจากนั้นเปนตนมา มิไดมีความเคลื่อนไหวที่
สําคัญในทางทฤษฎีอีกเลย  
 จนกระทั่งผลเสียจากการพัฒนากระแสหลักไดอําพรางเอาไวไดเร่ิมแสดงตัวออกมา 
ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกับที่เกิดคําวา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”  ซึ่งเปนชวงเวลาที่ใกลเคียงกับ
การเกิดขึ้นของทฤษฎีทางเลือกอีกมากมาย ไดแก การพัฒนาอยางยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม 
แนวคิดประชาสังคม แนวคิดประชาคมตําบล พุทธเศรษฐศาสตร และแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
หมูบานไทย โดยทฤษฎีทั้งหมดลวนแลวแตมีแนวโนมไปในทางเดียวกัน คือตอตานการครอบงํา
ที่แฝงมากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตะวันตก และไมเห็นดวยกับการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอยางสุดโตงที่ละเลยมิติดานตางๆ โดยเนื้อหาหลักของพระราชดํารัสในชวง
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นี้นั้นจะเปนการอธิบายถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและการนํากระบวนทัศนเร่ืองความ
พอเพียงเขามาใชในการพัฒนา ซึ่งจากรูปการเชนนี้สามารถวิเคราะหไดวา ความเคลื่อนไหวของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันสัมพันธกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในชวงเวลานั้นๆ 
เชนเดียวกับแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกตางๆที่เกิดขึ้นมาโดยสัมพันธกับสถานการณใน
ชวงเวลานั้นเชนกัน    
 
 ณ จุดนี้จึงสามารถสรุปไดวา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่เกิดขึ้น
ทามกลางกระแสแนวคิดการพัฒนาทางสังคมทางเลือกหลายกลุม ทั้งในสังคมไทยและในระดับ
สากล อันเปนเสมือนความพยายามที่จะตานกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกระแสหลัก 
ที่เร่ิมสงผลกระทบทางลบตอความมั่นคงในระบบชีวิตมนุษยและระบบนิเวศ17 โดยที่แตละ
แนวคิดนั้นลวนมีความแตกตางกันไปในรายละเอียดซึ่งสัมพันธกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมของแตละทองที่ แตทั้งหมดลวนมีความคลายคลึงกันในแกน (Essence)18 ซึ่งลวน
แลวแตมีนัยยะของการพยายามที่จะรับมือกับการพัฒนาอยางสุดโตงตามกระแสทุนนิยมในยุค
โลกาภิวัตน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใชจุดใดจุดหนึ่งของกลุม “แนวคิดทางเลือกในการ
พัฒนา” หากแตเปนสวนหนึ่งขององครวมทั้งระบบซึ่งมีแนวทางและจุดหมายรวมกัน 
 

 

                                           
 17 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 128-129. 
 18 เร่ืองเดียวกัน, 129. 
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แนวคิดชุมชนหมูบานไทย  

พุทธเศรษฐศาสตร  

 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน  

 แนวคิดประชาคมตําบล  

แนวคิดประชาสังคม  

 แนวคิดของชุมชนอโศก  

แนวคิดชุมชนหมูบานของคานธี  เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ  

 การพัฒนาอยางย่ังยืน  

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เกษตรทฤษฎีใหม  

 ขีดจํากัดความเจริญ  

 
ภาพที่ 15 ความสัมพันธอยางเปนองครวมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีทางเลือกอื่นๆ 

 
 ในทัศนะของผูวิจัยนั้นมีความเห็นวา แนวคิดและทฤษฎีที่มีความเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุดไดแก แนวคิดชุมชนหมูบานของมหาตมะ คานธี และ
กระบวนทัศนเร่ือง “ความพอ” ตามแนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพุทธและพุทธเศรษฐศาสตร 
เน่ืองจากเนื้อความจากพระราชดํารัสในสวนที่ทรงนิยามเศรษฐกิจพอเพียงและความพอเพียงน้ัน 
มีความสอดคลองกับหลักการของแนวคิดและทฤษฎีเหลานี้เปนอยางมาก สวนแนวคิดและ
ทฤษฎีอ่ืนๆนั้น มีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสบางเชนกัน 
หากแตเปนการสอดคลองกับพระราชดํารัสในสวนที่ทรงกลาวถึงสถานการณบานเมืองโดยทั่วไป 
มิใชสวนที่เปนนิยามของเศรษฐกิจพอเพียง  
 โดยที่มีเกษตรทฤษฎีใหมและชุมชนอโศก เปนตัวอยางจากการนําเอาหลักการ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนทัศนเร่ือง “ความพอ” จากพุทธปรัชญา มาปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม 
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ทวเิคราะหความพอเพยีง 

ความพอเพียงถือไดวาเปนหัวใจหรือแกนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเขาให
ึงแกนยอม

จากกระบวนการประมวลผลและกลั่นกรองพระราชดํารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่
ําเนินการโด

 
ภาพที่ 16 คุณลักษณะและเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แหงชาติ, การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง

บ
 
 
ถ จะชวยใหสามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไปประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการดั้งเดิม เน้ือหาในสวนนี้จึงจะเปนการวิเคราะหในประเด็น
เรื่อง “ความพอเพียง” จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
ด ยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้น ไดกําหนดคํา
นิยามของความพอเพียงไววา ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ไดแก ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข ไดแก เง่ือนไขความรู และ
เง่ือนไขคุณธรรม โดยทั้ง 3 คุณลักษณะและ 2 เง่ือนไขน้ีจะตองดํารงอยูพรอมๆกัน หากขาด
องคประกอบใดไปถือวาไมเกิดความพอเพียง  

ที่มา : ปรับปรุงจาก สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2551, เขาถึงไดจาก http://www.nesac.go.th. 

 
 กระบวนการศึกษาของงานวิจัยชิ้นน้ีจะทําการศึกษาถึงนิยามของความพอเพียง

มทั้งหมด

มุมมองของผูวิจัยเอง  

มีภูมิคุมกัน

ให  โดยมิไดอางอิงนิยามความพอเพียงจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยตรง โดยผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล มาทําการสังเคราะหและประมวลผลเพื่อสรางเปนนิยามของความพอเพียงใน

 มีเหตุผล  

พอประมาณ

 

  

ความรู คุณธรรม 
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รื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ” ของ ดร.
ุเมธ ตันติเวชกุล และบทความเรื่อง “ ทิศทางการพัฒนาชนบทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 
อง อําพล เสน

ุล อําพล เสนาณรงค 

 1. มิติของความพอเพียง 
 
 จากการศึกษาบทความเ
ส
ข าณรงค จากหนังสือวรรณกรรมปริทัศนที่เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวามีบทวิเคราะหในประเด็นเรื่อง “ความพอดี” และ “ทางสายกลาง” จากทั้งสองทาน 
ซึ่งมีเน้ือหากลาวถึงมิติตางๆของความพอเพียง โดยสามารถสรุปเทียบเคียงกันไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 มิติของความพอดีในทรรศนะนักคิด 

 
เน้ือหา ดร.สุเมธ ตันติเวชก

ประเด

เน้ือแทของเศรษฐกิจพอเพียง คือ
พอประ รือ

 5 

เศรษฐกิจแบบพอเพียง คือ การยึดทางสาย
กลางในกา

็น 
มาณ โดย ความพอดี ห

ความพอประมาณ ควรมีทั้งหมด
ประการ ดังตอไปนี้ 

รดํารงชีวิต โดยใชหลักการ
พ่ึงตนเอง 5 ประการ ดังนี้ 

1. ดานจิตใจ 
ทร และเขาใจ

นน้ันสามารถ
พ่ึงตนเองได จึงควรสรางพลังผลักดัน ใหมี

ิต 

เร่ิมจากตั้งสติและใชปญญาในตนเอง 
มีความเมตตา เอ้ืออา
สรรพสิ่ง 

มีจิตใจที่เขมแข็ง สํานึกวาต

ภาวะจิตใจฮึกเหิม ตอสูชีวิตดวยความสุจร
มีความพยายามและไมทอแท 

2. ดานสังคม 

พอดีในทุกระดับของสังคม 
โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน และ ความรูที่

ยชน

สรางความ

สังคม 

เสริมสรางใหแตละชุมชนในทองถ่ินได
รวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกัน นํา
ไดรับมาถายทอดเผยแพรใหไดรับประโ
ซึ่งกันและกัน 

3. ดานเศรษฐกิจ 
อยางพอดี พอมี พอกิน ไม

หรูหราฟุมเฟอย ีทรัพยากรเพื่อการดํารงชีพ
ตองอยู สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับเบ้ืองตน 

แตละทองถ่ินม
อยางพอเพียง กอนขยายออกสูภายนอก 

4. ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และมีประสิทธิภาพ 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ี่มี

ใชอยางประหยัด สงเสริมใหมีการนําศักยภาพของผูคนใน
ทองถ่ิน ใหสามารถเสาะแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือวัสดุในทองถ่ินท
อยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5. ดานเทคโนโลยี 

ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลอง
กับสภาวะความตองการของประเทศ ับสภาพภูมิ

สงเสริมใหมีการการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่ง
เทคโนโลยีใหมๆที่สอดคลองก
ประเทศและสังคมไทย สามารถนํา
เทคโนโลยีไปใชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
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 จะเห็นไดวาเนื้อหาเรื่องมิติตางๆของความพ ั้งสองนั้น 
มีความสอดคลองกันเปนอยางมาก ซึ่งจากการวิเคราะห รุป
วา “ความพอเพียง” นั้นประกอบดวย 2 มิติ คือ 1)มิติทางดานจิตใจ และ 2)มิติทางดานการ
ระทํา โดยม

องการที่เกินจําเปน ใกลเคียงกับหลักธรรม
เร่ือง “สันโดษ” ในพุทธศาสนา คือ พอใจในสิ่งที่สอดคลองกับความจําเปนของ

- 
 

ลเคียงกับแนวคิด Self-Sufficiency20 คือสามารถพึ่งพาตัวเองไดอยางพอดี

                                          

อเพียงจากทัศนะของผูเขียนท
เร่ืองมิติของความพอเพียง สามารถส

ได
ก ีรายละเอียดในแตละมิติ ดังนี้ 
 

- ความพอเพียงในมิติทางจิตใจ คือ จิตใจที่มีความพอ พอในความตองการ มี
ความโลภนอย รูจักหยุดในความต

ตน ไมอยากไดอะไรที่เกินกําลังหรือเกินความจําเปนของตน19 
 
ความพอเพียงในมิติทางการกระทํา คือ การกระทําที่สอดคลองกับมิติทาง
จิตใจที่มีความพอ มีการกระทําที่พอดีและเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง
ใก
และพอเพียงกับตัวเอง พรอมทั้งใชศักยภาพที่มีในตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 

 
 19 ว. วชิรเมธี, “สันโดษ (ความรูจักพอ) ตัวถวงหรือตัวชวยในการพัฒนา.” ใน วายทวนน้ํา 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2542), 92-93. 
 20 ความพอเพียงตามพระราชดํารัสนั้นไมจําเปนตองพ่ึงพาตัวเองไดอยางสมบูรณเทียบเทากับ
แนวคิด Self-Sufficiency เพียงแตใหความสําคัญกับการพึ่งพาตนเองกอนที่จะพ่ึงพาภายนอก 
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ภาพที่ 17 ความสัมพันธระหวางความพอเพียงในมิติทางการกระทํากับมิติทางจิตใจ 

สังคม เศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลย ี

จิตใจ 

มิติทางจิตใจ 

มิติทางการกระทํา 

 
 ความพอเพียงทั้งในมิติทางจิตใจและมิติทางการกระทํานั้นมีความเกี่ยวพันกันอยาง
มากจนไมสามารถแยกจากกันได โดยที่หากมีการกระทําที่พอเพียงแลว ยอมสามารถสงผลให
เกิดความพอเพียงขึ้นในจิตใจ หรือหากเกิดความพอเพียงขึ้นในจิตใจแลว การกระทําทุกอยางก็
จะมีความพอเพียงตามมาไดเชนกัน ซึ่งสอดคลองกันกับแนวคิดของจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม ซึ่ง
มีความเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเปนผลผลิตของความตองการพื้นฐานของมนุษย21 ความ
ตองการพื้นฐานนั้นจะสัมพันธกับมิติทางจิตใจและแสดงออกมาทางพฤติกรรมซึ่งสัมพันธกับมิติ
ทางการกระทํา หากสามารถสนองความตองการจากพฤติกรรมไดอยางพอเพียง ยอมนํามาสู
ความพอเพียงภายในจิตใจได  
  

 ...เมื่อชีวิตเจริญงอกงามในทางศีล จิต และปญญา เราก็จะพึ่งวัตถุนอยลง 
ธรรมชาติของคนเรานั้นยอมโหยหาความสุข เมื่อมีความสุขทางใจเปนเครื่องหลอเลี้ยง 
ไดรับความอบอุนทามกลางกัลยาณมิตรที่เอื้ออาทร ความสุขจากทรัพยหรือสิ่งเสพก็จะมี
ความสําคัญนอยลง ดังนั้น ยิ่งเขาถึงความสุขทางใจไดมากเทาไรความตองการทรัพยหรือ
สิ่งเสพก็จะลดลงมากเทานั้น... 22

 
 21 วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, ธรรมชาติและความตองการของมนุษย [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 
 7 สิงหาคม  2550, เขาถึงไดจาก http://www.kmutt.ac.th 
 22 พระไพศาล วิสาโล, “พอเพียงแคไหนถึงจะเพียงพอ.” ใน วายทวนน้ํา (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมติชน, 2542), 15-17. 
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 ดังน้ัน ณ จุดนี้ทําใหเราไดขอสรุปที่ชัดเจนวา ประเด็นเรื่องความพอเพียงสามารถ
แบงออกเปน 2 ประเด็นหลักๆ ไดแก  

1) ความพอเพียงภายในจิตใจ คือ ความรูสึก “พอ” เกิดขึ้นภายในจิตใจ และ 
2) ระดับการกระทําที่พอเพียง คือ ระดับของการกระทําที่เหมาะสม ที่สงผลให

เกิดความพอเพียงภายในจิตใจ 
 
 ความพอเพียงสูงสุดนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ และการที่จะสรางความพอเพียงให
เกิดขึ้นในจิตใจมนุษยไดนั้น มนุษยจําเปนตองไดรับการสนองความตองการพื้นฐานทาง
พฤติกรรมอยางพอเพียง คือไมนอยจนรูสึกขัดสนและไมมากจนฟุมเฟอยเสียกอน เม่ือความ
ตองการพื้นฐานไดรับการตอบสนองในระดับที่พอเพียงแลว จะสงผลใหเกิดเปนความพอเพียง
ภายในจิตใจและเกิดความรูสึก “พอ” และเม่ือถึงจุดนี้ความพอเพียงก็จะกาวไปอีกขั้นหน่ึง คือ
บริโภคนอยลง มีความสุขจากการไมยึดติดกับวัตถุและไมตองการในสิ่งที่เกินความจําเปนอีก
ตอไป 
 
 สามารถกลาวไดวา “ระดับการกระทําที่พอเพียง” หรือระดับการกระทําที่เหมาะสม
นี้เอง คือหัวใจสําคัญของความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากเปนกลไก
สําคัญที่จะนําไปสูความพอเพียงภายในจิตใจ ซึ่งแตกตางจากเศรษฐศาสตรกระแสหลัก เพราะ
แนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลักเปนไปเพื่ออธิบายการกระทําที่เปนอยู (Positive Aspect) ของ
มนุษย สวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่เสนอแนะแนวทางและการกระทําที่เหมาะสม 
(Normative Aspect) บนพื้นฐานการเสริมสรางดานจิตใจและการกระทําเพ่ือเปนวิถีปฏิบัติใหเกิด
ความพอเพียง23 ระดับที่พอเพียงจึงเปนเสมือนวิถีทางที่เหมาะสมไมมากเกินไปและไมนอย
เกินไป อันเปนวิถีปฏิบัติอันจะนํามาสูความพอเพียงภายในจิตใจคลายคลึงกับทางสายกลางใน
พุทธศาสนา นับเปนการยับยั้งความโลภหรือลด “ความอยาก” ลงมาสูระดับที่สามารถพึ่งตนเอง
ได24  
 โดย “ความพอเพียง” ที่จะไดทําการศึกษาในขั้นตอนตอจากนี้ไปจะหมายถึง “ระดับ
การกระทําที่พอเพียง” หรือ “ความพอเพียงในมิติของการกระทํา” เน่ืองจากมีความเปนรูปธรรม
ที่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดมาสูการออกแบบชุมชนเมืองได โดยมีจุดมุงหมายอยูที่การหา
แนวทางในการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพในชุมชนเมือง ที่จะเอ้ืออํานวยใหผูคนมีระดับ

 

                                           
 23 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 63. 
 24 เร่ืองเดียวกัน. 
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ของการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยมีมิติยอยที่คํานึงถึงไดแก มิติทางเศรษฐกิจ 
มิติทางสังคม มิติทางทรัพยากรธรรมชาติ และมิติทางเทคโนโลยี ซึ่งหากมิติทางการกระทํา
เหลานี้มีระดับการกระทําที่พอเพียง ยอมสงผลใหเกิด “ความพอเพียงภายในจิตใจ” ในทายที่สุด 
 
 
 2. คุ

                                          

ณลักษณะเฉพาะของความพอเพียงตามกระแสพระราชดํารัส 
  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันถือเปนทฤษฎีทางเลือกทฤษฎีหน่ึง และถึงแม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความคลายคลึงกันกับแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกอ่ืนๆ แต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันยอมมีคุณสมบัติที่เปนคุณสมบัติเฉพาะตัวเชนกัน โดยคุณสมบัติ
เหลานี้จะทําหนาที่เปน “จุดยืน” ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะบงบอกวาแตกตางจาก
แนวคิดและทฤษฎีอ่ืนๆอยางไร ซึ่งจากการประมวลผลมาจากพระราชดํารัสเกี่ยวกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในวาระตางๆ สามารถสรุปเปนคุณลักษณะเฉพาะของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดดังนี้ 
 
 2.1 การพัฒนาตามลําดับขั้น 
 
 คุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของความพอเพียงคือ “การพัฒนา
ตามลํ าดับขั้ น ” ดั ง เชน ในพระราชดํ ารั ส เนื่ อ ง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ความวา 
 

 ...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอดี 
พอกิน พอใช ของประชาชนสวนใหญเปนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและใชอุปกรณที่
ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐานที่มั่นคงพอควรและปฏิบัติไดแลว จึง
คอยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นโดยลําดับตอไป...25

  
 จากพระราชดํารัสในขางตนจะเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาตามลําดับขั้น โดย
ตองเริ่มจากขั้นพ้ืนฐานใหพอเพียงกอนแลวจึงพัฒนาในลําดับขั้นที่สูงขึ้นไป ความพอเพียงจะ

 

 

 25 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 39. 
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เกิดขึ้นจากการไดรับการสนองความตองการในแตละลําดับขั้นในระดับที่พอ ซึ่งคุณลักษณะการ
พัฒนาตามลําดับขั้นนี้สามารถวิเคราะหไดจากหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม 
  จากเกษตรทฤษฎีใหม ซึ่งเปนรูปธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จะเห็นไดวามี
กระบวนการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนตามลําดับขั้น เริ่มจากสามารถเลี้ยงตัวเองไดอยาง
พอมีพอกินในขั้นแรก แลวจึงพัฒนาสูการรวมกลุมกันในขั้นที่สอง เพ่ือสรางชุมชนใหเขมแข็งโดย
ที่สมาชิกทุกคนมีสวนรวม และสุดทายจึงสรางความเขมแข็งในระดับใหญขึ้นไปคือระหวางชุมชน 
เพ่ือสรางเครือขายในการเครือขายในการขยายขอบเขตกิจกรรมในดานตางๆ ซึ่งนําไปสูการลด
ตนทุนเพ่ือเพิ่มผลประโยชนของกลุมใหมากขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้นในขั้นที่สาม 
โดยความพอเพียงจะเกิดขึ้นจากการไดรับการสนองความตองการในแตละลําดับขั้นในระดับที่
เหมาะสม 
 คุณลักษณะ “การพัฒนาตามลําดับขั้น” นี้เอง ทําใหความพอเพียงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกอ่ืนๆที่มีภาพรวม
แนวคิดใกลเคียงกัน เน่ืองจากไมมีทฤษฎีใดกลาวไวอยางชัดเจนในประเด็นของการพัฒนาจาก
ความจําเปนขั้นพ้ืนฐานเปนอันดับแรก กอนที่จะพัฒนาในความจําเปนขั้นสูงตอไป ทฤษฎีสวน
ใหญจะมุงใหความสําคัญกับการพึ่งตนเองและพอเพียงกับตนเองเปนประการหลัก (เชน แนวคิด
ชุมชนหมูบานของมหาตมะ คานธี) มิไดใหความสําคัญกับการพัฒนาในขั้นตอๆไปคือการ
รวมกลุมและสรางเปนเครือขายในการแลกเปลี่ยน ซึ่งตามหลักการของความพอเพียงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลวนั้น ทุกขั้นตอนลวนสําคัญเทากันและสัมพันธกันอยางเปนองค
รวม เพียงแตมีนัยยะของการใหความสําคัญกับความจําเปนขั้นพ้ืนฐานกอนเปนอันดับแรก เม่ือมี
ความมั่นคงในขั้นแรกแลวจึงคอยสรางความเจริญในขั้นที่สูงยิ่งๆขึ้นไป ซึ่งมีความสอดคลองกับ
หลักการของ ทฤษฎีความตองการพื้นฐานของมาสโลว ซึ่งไดกลาวเอาไววา ความตองการของ
มนุษยแบงเปนลําดับขั้น เรียงลําดับตามความสําคัญจากความตองการพื้นฐานไปจนถึงความ
ตองการที่ซับซอน ความตองการของมนุษยจะไมหมดสิ้น ตราบใดที่ยังไมไดรับการสนองความ
ตองการ และมนุษยจะมีความตองการในระดับตอไปก็ตอเม่ือ ความตองการระดับต่ําลงมาไดถูก
ตอบสนองอยางดีแลวเทานั้น  
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ภาพที่ 18 คุณลักษณะการพัฒนาตามลําดับขั้น 
ที่มา : ปรับปรุงจาก สถาบันไทยพัฒน มูลนิธิบูรณะชนบทแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ,  
ระดับของเศรษฐกิจพอเพียง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2550, เขาถึงไดจาก 
http://sufficiencyeconomy.blogspot.com/2006/02/3.html 

 
 2.2 การพัฒนาจากภายในสูภายนอก 
 
 คุณสมบัติ “การพัฒนาจากภายในสูภายนอก” มีความสัมพันธกันอยางยิ่ง
กับความพอเพียง โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนการพัฒนาที่มุงสรางความเขมแข็ง
ใหแกชุมชนในลักษณะของการพึ่งตนเองเปนหลัก ทรงใชคําวา “ระเบิดจากขางใน” คือ ทําให
ชุมชนหมูบานมีความเขมแข็งกอนแลวจึงคอยออกมาสูสังคมภายนอก มิใชการเอาความเจริญ
จากภายนอกเขาไปหากับชุมชนหมูบานที่ยังไมทันมีโอกาสเตรียมตัว ทรงมีพระประสงคที่จะ
ชวยเหลือราษฎรตามความจําเปนและความเหมาะสมกับสถานภาพเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได 
และออกมาสูสังคมภายนอกไดอยางไมลําบาก ดังแนวพระราชดํารัสตอไปน้ี 
 

 ...หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตประการเดียว โดย
ไมใหแผนปฏิบัติการสัมพันธกับสภาวะของประเทศและของประชาชน โดยสอดคลองดวย 
ก็จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตางๆ ขึ้น ซึ่งอาจจะกลายเปนความยุงยากลมเหลวไดใน
ที่สุด ดังเห็นไดที่อารยะประเทศหลายประเทศที่กําลังประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยาง
รุนแรงอยูในเวลานี้…การชวยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพ และตั้งตัว
ใหมีความพอกิน พอใจ กอนอื่นเปนพื้นฐานนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งยวด เพราะผูที่มี

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน 

เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ข้ันที่ 1 

ข้ันที่ 2 

ข้ันที่ 3

 สรางเครือขาย

 

พึ่งตนเองได 

รวมกลุม
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อาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนาระดับที่สูง
ในตอไป โดยแนนอนสวนการถือหลักที่จะ สงเสริมความเจริญใหคอยเปนไปตามลําดับ 
ดวยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น ก็เพื่อปองกันความผิดพลาดลมเหลว และ
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จไดแนนอนบริบูรณ...26

 
 จากพระราชดํารัสขางตนทําใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการพัฒนาจากภายในสู
ภายนอกและการพัฒนาตามลําดับขั้นซึ่งมีภาพรวมทิศทางการพัฒนาที่ใกลเคียงกัน โดยจะเห็น
ไดวา เม่ือประชาชนในแตละทองถิ่นไดรับการสนองบริการขั้นพ้ืนฐานในระดับที่พอเพียงกับ
ตัวเองแลว ก็จะทําใหเกิดศักยภาพในการพึ่งตนเองไดในทองถิ่น แลวเจริญในระดับที่สูงขึ้นไป
ตามลําดับโดยอยูบนพื้นฐานของความตองการภายในทองถิ่น มีนัยยะของการพัฒนาจากภายใน
ใหสมบูรณเปนอันดับแรก กอนที่จะขยายขอบขายการพัฒนาออกมาสูภายนอก แตมิใชการ
ปฏิเสธการพัฒนาจากภายนอก เพียงแตตองรูจักเลือกพัฒนาในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง เม่ือมี
การพัฒนาที่แข็งจากภายในเชนน้ี ทําใหแตละทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองได 
 

 ...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวา ให
พอเพียงในหมูบานหรือในทองถิ่น ใหสามารถที่จะพอมีพอกิน เริ่มดวย พอมี พอกิน 
พอมีพอกินนี้เปนเพียงเริ่มตนของเศรษฐกิจ เมื่อปที่แลวบอกวาถาพอมีพอกิน คือ
พอมีพอกินของตัวเองนั้น ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง เปนเศรษฐกิจสมัยหิน ไมเปน
เศรษฐกิจพอเพียง...27

 
 ลักษณะของการพัฒนาจากภายในสูภายนอกนี้ มีความสอดคลองกับแนวคิด
เศรษฐศาสตรทางเลือกแนวชุมชนนิยมและแนวคิดชุมชนหมูบานของคานธี ซึ่งมุงเนนการพัฒนา
ที่มาจากภายในชุมชนเอง และการพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) เปนอันดับแรก และมีการ
แลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนสําหรับสินคาที่ไมสามารถผลิตเองได โดยใหความสําคัญกับหนวยที่อยู
ใกลตัวเปนลําดับแรกและตอเน่ืองกันไปสูหนวยอ่ืนๆที่อยูขางเคียงเปนลูกโซ การพัฒนาตาม
แนวคิดนี้สงผลใหแตละทองถิ่นสามารถมีอํานาจในการกําหนดทิศทางพัฒนาดวยตนเอง อันจะ
นําไปสูการพึ่งตัวเองได และพอเพียงในตัวเอง28ของแตละทองถิ่น กอนที่จะกระจายออกไปเปน

 

                                           
 26 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 49. 
 27 เร่ืองเดียวกัน, 44. 
 28 ฉัตรทิพย นาถสุภา, แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ขอเสนอทางทฤษฎีในบริบทตางสังคม, พิมพ
ครั้งท่ี 2. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, 2548), 102. 
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เครือขายกวางขวางยิ่งขึ้นตามลําดับ29 ซึ่งมีความคลายคลึงกับการพัฒนาอยางพอเพียงตาม
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง หากแตการพัฒนาตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงน้ันจะเนนที่
การพึ่งพาตัวเองเปนลําดับแรกแลวจึงคอยพ่ึงพาภายนอกอยางเปนลําดับขั้นเทานั้น โดยที่ไมได
เนนเนนที่การพึ่งพาตัวเองอยางสมบูรณในทุกดานเทากับแนวคิดชุมชนหมูบานของคานธี  

ปจจัยภายใน 

ปจจัยภายใน 

 

                                          

 
ภาพที่ 19 คุณลักษณะการพัฒนาจากภายในสูภายนอก 

 
 2.3 บทวิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะของความพอเพียง 
 
 คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงตองมีการปฏิบัติบนทางสายกลาง ไมใช
การอยูอยางโดดเดี่ยวหรือพ่ึงพิงภายนอกทั้งหมด หากแตเปนการมุงเนนที่จะพ่ึงตัวเองเปนหลัก
กอนที่จะไปพ่ึงพาภายนอกอยางสมดุลกัน การพัฒนาจากภายในสูภายนอกจึงเทากับวาเปนการ
ปฏิบัติตัวตามทางสายกลางโดยใหความสําคัญกับปจจัยภายในและภายนอกในระดับที่เหมาะสม 
มิใชการมุงหวังพึ่งพาปจจัยจากภายนอกอยางเดียวดังเชนที่เปนมา โดยในการพัฒนาตองเร่ิม
จากความจําเปนขั้นพ้ืนฐานเสียกอน กอนที่จะสรางความเจริญในขั้นสูงขึ้นไป สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาตามลําดับขั้น เกิดเปนความมั่นคงภายในตนเองอันจะนําไปสู ความสมดุล
และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง30 โดยที่การปฏิบัติบนทางสายกลางนั้นจะสัมพันธกับ

 
 29 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 68. 
 30 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(ม.ป.ท., 2546), 20. 

เครือขายความเชื่อมโยงภายใน 

ปจจัยภายใน 

 เครือขายความเชื่อมโยงกับภายนอก
ปจจัยภายใน 
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ระดับของการกระทําที่พอประมาณ บนพื้นฐานของความมีเหตุผล ซึ่งตองอาศัยความรูและ
คุณธรรมประกอบ อันจะนํามาซึ่งการมีภูมิคุมกัน สามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 
 
 3. บริบทของความพอเพียง 
 
 เน้ือหาในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหในประเด็นเรื่อง “ความพอเพียง” หรือ 
“ระดับของการกระทําที่พอเพียง” จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบริบทตางๆที่มีความ
เกี่ยวของกับความพอเพียง โดยจะทําการศึกษาจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสตางๆ ดังนี้ 
 
 3.1 ความพอเพียงตามพระราชดํารัส 
 
 การที่จะศึกษาใหทราบถึงความหมายที่แทจริงของความพอเพียง จําเปนที่
จะตองศึกษาจากพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะไมไดทรงมีพระราชดํารัสถึงคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” อยาง
ชัดเจนในชวงแรกๆ แตก็ไดทรงมีพระราชดํารัสถึงคําวา “พอมีพอกิน” ครั้งแรกในป พ.ศ.2517 
จนกระทั่งในป พ.ศ.2541 จึงไดทรงมีพระราชดํารัสเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่มี
เน้ือหาหลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังจะไดอัญเชิญมาเฉพาะบางองคที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับ 
ความพอเพียง ความพอมีพอกิน และความพอประมาณ ดังนี้31

 
1) “...ความพอเพียงนี้ก็แปลวา ความพอประมาณและความมีเหตุผล...” 
          (พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541) 
 
2) “...พอมีพอกินน้ีก็แปลวาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถาแตละคนพอมีพอกินก็

ใชได...” 
     (พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541) 

 

 

                                           
 31 อางอิงแนวทางการวิเคราะหจากการวิเคราะหใน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
เศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ม.ป.ท., 2546), 78-79. 
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3) “...เศรษฐกิจพอเพียงน้ีมีความหมายกวางกวา Self-Sufficiency คือ  Self-
Sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไปขอซื้อคนอ่ืน 
อยูไดดวยตนเอง (พ่ึงตนเอง)...” 

     (พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541) 
 
4) “...แตพอเพียงนี้มีความหมายกวางขวางยิ่งกวานี้อีก คือ คําวาพอก็เพียงพอ 

เพียงนี้ก็พอ ดังน้ันเอง ถาคนเราพอในความตองการก็มีความโลภนอย เม่ือมี
ความโลภนอยก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอย...” 

     (พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541) 
 
5) “...พอเพียงน้ีอาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได แตวาตองไมเบียดเบียนคน

อ่ืน ตองใหพอประมาณตามอัตภาพ...” 
     (พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541) 

 
6) “...ใหพอเพียงนี้กห็มายความวา มีกินมีอยู ไมฟุมเฟอย ไมหรูหราก็ได แตวาพอ 

แมบางอยางอาจดูฟุมเฟอย แตถาทําใหมีความสุข ถาทําไดก็สมควรที่จะทํา 
สมควรที่จะปฏิบัติ...” 

     (พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541) 
 
 จากการประมวลพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทขางตน สามารถวิเคราะห
แนวคิดของความพอเพียง จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดดังนี้ 
 

- ประเด็นที่ 1 ความพอเพียงที่เกิดจากการเปรียบเทียบระดับสินคาหรือบริการที่
แตละบุคคลเลือกที่จะบริโภคกับเกณฑใดเกณฑหน่ึง โดยตองไมต่ํากวาระดับ
หน่ึงที่กําหนด หรือระดับพอมีพอกิน (พระราชดํารัสองคที่ 2) หากต่ํากวา
ระดับน้ีจะเกิดความเดือดรอนขัดสน และตองไมเกินกวาระดับความจําเปน
ขั้นตน ซึ่งจะกอใหเกิดความโลภ (พระราชดํารัสองคที่ 4)  

 
- ประเด็นที่ 2 ความพอเพียงที่เกิดจากการเปรียบเทียบระดับสินคาหรือบริการที่

แตละบุคคลเลือกที่จะบริโภคกับศักยภาพของตน โดยหากไมสูงเกินกวา
ศักยภาพก็ถือไดวาพอประมาณ (ไมเกินตัว) และสูงเกินก็ถือเปนความไม
พอประมาณ (เกินตัว) แตบางอยางหากทําเพ่ือความสุขแมอาจเกินระดับความ
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จําเปนขั้นตนไปบาง ก็สามารถทําไดถาหากไมเกินระดับศักยภาพของตน 
(พระราชดํารัสองคที่ 6) และตองไมเบียดเบียนผูอ่ืน (พระราชดํารัสองคที่ 5) 

 
- ประเด็นที่ 3 ความพอเพียงกับความพอประมาณและความมีเหตุผลนั้นลวนมี

ความสัมพันธกัน โดยความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณและความมี
เหตุผล (พระราชดํารัสองคที่ 1) โดยสามารถแยกวิเคราะหไดดังน้ี 1)ความ
พอประมาณ หมายถึง ระดับการกระทําที่พอดีกับศักยภาพของตนเอง 2)
ความมีเหตุผล หมายถึง การกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ดังน้ัน 
จึงสามารถสรุปไดวาความพอเพียง คือ การกระทําที่พอดีกับศักยภาพ และ
เหมาะสมกับตนเอง  

 
- ประเด็นที่ 4 ความพอเพียงสัมพันธกับการพึ่งตนเอง คือการที่จะมีความ

พอเพียงไดนั้นตองมีความพอดีกับความตองการของตัวเอง สามารถอยูได
ดวยตนเองในระดับหนึ่ง คือระดับที่ไมต่ําจนขัดสน และอาจสูงเกินระดับ
ฟุมเฟอยไดบางถาไมเกินศักยภาพของตน (พระราชดํารัสองคที่ 6) โดยที่ไม
จําเปนตองพ่ึงพาตัวเองไดอยางสมบูรณเทากับแนวคิด Self-Sufficiency (พระ
ราชดํารัสองคที่ 3) 
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ระดับพอมีพอกิน

ระดับความจําเปนขั้นตน 

ไมพอเพียง 
(สูงเกินตัว-ฟุมเฟอย) 

ไมพอเพียง 
(ต่ําเกินตัว-ขัดสน) 

พอเพียง
ระดับศักยภาพของตนเอง

 
ภาพที่ 20 ความพอเพียงจากกระแสพระราชดํารัส 

 
 จากภาพ แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของความพอเพียงที่ไดจากการประมวลผลใน
ขั้นตนทั้ง 6 ประเด็น กลาวคือ ความพอเพียงน้ันจะตองอยูภายในกรอบ “ศักยภาพของตนเอง” 
ซึ่งหมายถึง มีการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง โดยที่ความพอเพียงกับศักยภาพ
ของตนเองนี้เม่ือเทียบกับเกณฑมาตรฐานแลว จะตองไมต่ํากวาระดับพอมีพอกินจนเกิดความ
ขัดสน แตสามารถเกินเลยระดับเทาที่จําเปนหรือยอมใหฟุมเฟอยไดบาง ภายใตเง่ือนไขวาตอง
ไมเบียดเบียนหรือทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 
 
 เม่ือพิจารณาจากนิยามในขางตนจะเห็นไดวา เปนนิยามที่ยังไมมีความชัดเจน และ
ประกอบดวยสวนที่มีความเปนนามธรรมอยูสูง ยังตองนํามาผานกระบวนการตีความในอีกหลาย
ขั้นตอน หากตองการนํามาประยุกตใชในการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งประเด็นที่นิยามนี้สามารถ
อธิบายไดอยางชัดเจนแลวคือ ความพอเพียงจะตองไมต่ํากวาระดับพอมีพอกินจนเกิดความขัด
สนหรือเกิดความเดือดรอนในการดํารงชีวิต หากเกิดความขัดสนจะถือวาไมพอเพียง ซึ่งสามารถ
ชี้วัดไดจากคุณภาพชีวิตโดยใชเกณฑทางสังคมทั่วไป  
 หากแตนิยามในขั้นตนน้ียังมีสวนที่คลุมเครืออยูมาก จนเกิดเปนประเด็นคําถามขึ้น
หลายประเด็น ซึ่งประเด็นคําถามสําคัญประเด็นแรกคือ “เราจะใชสิ่งใดมาชี้วัดระดับความจําเปน
ขั้นตน” ในเม่ือความตองการของคนเรานั้นสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาขึ้นอยูกับเหตุและ
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ปจจัยตางๆรอบขาง จึงทําใหไมสามารถระบุระดับที่จําเปนสําหรับความตองการขั้นตนได ดังน้ัน 
เม่ือไมสามารถระบุระดับความจําเปนขั้นตนที่แนนอนได ยอมไมสามารถระบุระดับศักยภาพของ
ตนเองที่เหมาะสมไดเชนกัน เพราะระดับศักยภาพของตนเองนี้จะแปรผันตามระดับความจําเปน
ขั้นตน คือสามารถอยูเกินระดับความจําเปนขั้นตนไดในระดับหนึ่ง ซึ่งจะนํามาสูประเด็นคําถาม
สําคัญประเด็นที่สองนั่นคือ “ระดับศักยภาพที่เหมาะสมคือระดับไหน” ประเด็นคําถามเหลานี้
จําเปนตองไดรับการตีความใหชัดเจน เพ่ือสําหรับนําไปประยุกตใชในการออกแบบชุมชนเมือง
ตอไป 
 
 3.2 ความพอเพียงกับระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม 
 

 คําวา “พอเพียง” ไมไดมีนัยยะวามนุษยควรพอใจในส่ิงที่ตนมีอยูหรือพอใจกับ
ชะตากรรมแหงความยากจน แตหมายความถึงสถานการณพัฒนาที่ทุกคนมีปจจัยการ
ดํารงชีพขั้นพื้นฐานอยางพอเพียง สมศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย เมื่อมีพอเพียงในแงนี้
แลวจําเปนตองอยูอยางพอดีไมเบียดเบียนมนุษยและธรรมชาติ หรือที่เรียกวา หนทาง
ยั่งยืนของวิถีการบริโภค (Sustainable steady-state consumption path) ตามแนวทาง 
จริยศาสตรแบบคานธี32

 
 จากนิยามในขางตน แสดงใหเห็นถึงระดับความพอเพียง ซึ่งระดับต่ําสุด
ตามนิยามในขางตนน้ีคือ การที่ทุกคนมีปจจัยการดํารงชีพขั้นพ้ืนฐานอยางพอเพียงซ่ึงสอดคลอง
กับการวิเคราะหในขั้นตน แตสิ่งที่แตกตางจากการวิเคราะหในขั้นตนคือ ความพอเพียงในระดับ
สูงสุดจะตองไมเบียดเบียนมนุษยและธรรมชาติ ซึ่งจากตรงนี้เองทําใหไดระดับของขีดจํากัด
เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งระดับ คือ “ระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม” ซึ่งการกระทําใดก็ตามถาเกินจาก
ระดับดังกลาวนี้ถือวาไมพอเพียง 
 

 

                                           
 32 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 73. 
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ระดับพอมีพอกิน

ไมพอเพียง 
(สูงเกินตัว-ฟุมเฟอย)

ไมพอเพียง 
(ต่ําเกินตัว-ขัดสน) 

พอเพียง
ระดับศักยภาพของตนเอง

ระดับขีดจํากัดของส่ิงแวดลอม 

ระดับความจําเปนข้ันตน 

 
ภาพที่ 21 ความพอเพียงกับระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม 

 
 กลาวคือ ในการที่จะสรางใหเกิดความพอเพียงได การกระทําทุกอยางไมวาจะเปน
การพัฒนาหรือการบริโภค จะตองอยูภายใตระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม หากเกินกวา
ขีดจํากัดสิ่งแวดลอมจะทําใหสิ่งแวดลอมเสียสมดุล นํามาซึ่งปญหาตางๆอันกระทบกระเทือนถึง
คุณภาพชีวิต ดังน้ัน การพัฒนาทุกอยางภายใตกรอบนิยามของคําวาพอเพียง จําเปนที่จะตอง
คํานึงถึงการสรางขีดจํากัดในการบริโภคและการใชทรัพยากรธรรมชาติ โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของการไมเบียดเบียนหรือทําลายระบบตางๆที่หลอเลี้ยงชีวิตมนุษย33 ซึ่งมีความสอดคลองกับ
แนวคิด “ความพอเพียงทางนิเวศ” (Eco-Sufficiency)34 โดยแนวคิดนี้ไดย้ําวา มนุษยจะตอง
เรียนรูวา...เทาไรถึงจะเรียกวา “พอ” โดยไมทําลายสมดุลของระบบนิเวศ โดยที่ความพอเพียงน้ี
ตองอยูในระดับที่พอดีและไมเปนอันตรายตอคุณภาพชีวิตมนุษยดวยเชนกัน35  

 

                                           
 33 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 130. 
 34 เร่ืองเดียวกัน, 163. 
 35 เร่ืองเดียวกัน. 
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 นอกจากนี้แนวคิดความพอเพียงทางนิเวศ ยังมีหัวใจหลักอยูที่การสรางใหเกิด 
“การบริโภคอยางยั่งยืน” ซึ่งมีหลักปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก การใชทรัพยากรธรรมชาติใหนอยลง
กวาระดับที่เคยใช การจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหอยูภายใตขีดจํากัดทางนิเวศ เปนตน โดย
หลักปฏิบัติเหลานี้ไดตั้งอยูบนพื้นฐานเดียวกัน นั่นคือลดการบริโภคลง โดยที่ “คุณภาพชีวิต” ไม
ลดลง  
 
 3.3 ความพอเพียงกับคุณภาพชีวิต 
 
 ณ จุดนี้ทําใหไดตัวแปรที่สัมพันธกับความพอเพียงเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอยาง
นั่นคือ “คุณภาพชีวิต” เชนเดียวกับหลักคิดของเศรษฐศาสตรสังคมแนวมนุษยนิยม ซึ่งมุงเนนที่
การสราง “ความสุขสมบูรณ” ใหกับมนุษย โดยสามารถสรุปไดวาระดับที่พอเพียงจะตองทําให
เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขสมบูรณและไมทําใหคุณภาพชีวิตลดลง โดยคุณภาพชีวิตนี้จะ
สัมพันธกับศักยภาพของตนเอง กลาวคือ ตราบใดที่มีการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน 
จะทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเหมาะสม ไมกอใหเกิดปญหาและความเดือดรอนทั้งจาก
การขาดแคลนและจากการฟุมเฟอย หากคุณภาพชีวิตแยแสดงวามีการกระทําที่ไมเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง จนเกิดเปนการเบียดเบียนผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม ยอมแสดงวาไมเกิดความ
พอเพียง ซึ่งสอดคลองกับความพอตามหลักพุทธศาสนา 
 

 ...ความจริงแลว ในพุทธศาสนาคําวาสันโดษ (ความพอใจในสิ่งที่ไดมาโดยชอบ
ธรรม) นั้น มีเปาหมายเพื่อใหรูจักพอในความสบายทางกาย หรือรูจักพอในการเสพ...ตรง
นี้เปนขอแตกตางระหวางพุทธศาสนากับลัทธิบริโภคนิยม บริโภคนิยมนั้นถือวาความ
สบายเปนเปาหมายในตัวมันเอง ยิ่งสบายเทาไรก็ยิ่งดีเทานั้น และจะไมหยุดดิ้นรน
แสวงหา...ปญหาก็คือ ความสบายกับความสุขนั้น บอยครั้งก็ไมไดไปดวยกัน เมื่อเพิ่ม
ความสบายไปถึงจุดหนึ่ง ความสุขกลับลดลงเพราะผลเสียของความสบายนั้นสะสมมาก
ขึ้นจนแสดงตัวออกมา...ความสบายหรือความสุขจากทรัพยจึงมีขีดจํากัด คือมีจุดพอดี
ของมัน หากเลยจุดนั้นไปแลวจะทําใหชีวิตมีความสุขนอยลง คนที่มีความสุขคือคนที่รูจัก
สบายแตพอดี...36

 
 
 

 

                                           
 36 พระไพศาล วิสาโล, “พอเพียงแคไหนถึงจะเพียงพอ.” ใน วายทวนน้ํา (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมติชน, 2542), 15-17. 
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 3.4 ระดับขีดจํากัดของความพอเพียง 
 
 ในขณะที่เศรษฐศาสตรกระแสหลักนั้นไดนิยาม “ความตองการ” ของมนุษย
วาเปนสิ่งที่ไมมีที่สิ้นสุด อันนํามาสูการบริโภคที่ไมมีขีดจํากัด โดยตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดที่วา 
ยิ่งบริโภคมากเทาไรยิ่งดีและจะไมหยุดการบริโภค ทําใหเกิดความโลภอยากจะบริโภคอยู
ตลอดเวลาในอัตราที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีเปาหมายในการบริโภคอยูที่การบําบัดความ
ตองการเพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีและนํามาสูการมีความสุข จากการที่ความตองการไดรับการ
ตอบสนอง หากแตความสุขและคุณภาพชีวิตนั้นไมไดไปดวยกันกับการบริโภคเสมอไป เพราะ
เม่ือมีการบริโภคมากจนถึงจุดหนึ่ง คุณภาพชีวิตจะลดลงความสุขในชีวิตก็จะลดลง เพราะผลเสีย
จากการบริโภคที่เกินพอดีไดสะสมไวนั้นจะเร่ิมแสดงตัวออกมา อันนํามาซึ่งปญหาตางๆ ทั้งกับ
ตนเองและผูอ่ืน ไมวาจะเปนการเอารัดเอาเปรียบกันทางสังคม เร่ือยไปจนถึงปญหาสิ่งแวดลอม
ถูกทําลาย ปญหาเหลานี้ลวนเกิดจากการบริโภคโดยไมคํานึงถึงขีดจํากัด อันเปนการพัฒนาที่ไม
รูจักพอ 
 แตกตางจากความตองการในนิยามภายใตกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเนนย้ําการลดความอยากของมนุษยสูความพอดีหรือดุลยภาพ37 ซึ่งกรอบแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ มิไดปฏิเสธหรือเขาใจประเด็นเรื่องความตองการของมนุษยผิดไปจากความ
เปนจริง โดยแนวคิดนี้ยังคงเชื่อวาความตองการของมนุษยนั้นไมมีที่สิ้นสุดเชนเดียวกับ
เศรษฐศาสตรกระแสหลัก หากแตความตองการของมนุษยนั้นควรจะไดรับการควบคุมใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม ซึ่งไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับความพอ
ตามหลักพุทธศาสนา 
 

 ...คําสอนเรื่อง “รูจักพอ” พระพุทธเจาทรงเนนใหใชกับการบริโภคปจจัยสี่เปนหลัก 
หรือทรงเนนใหรูจักพอตอการบริโภค การครอบครอง การสะสมวัตถุ เพราะ...หากมีวัตถุ
มากเกินไปจะกลายเปนภาระของชีวิต ในขณะที่พุทธศาสนาสอนใหใชวัตถุเปนเพียง 
“ปจจัย” (เครื่องอํานวยความสะดวก) ในการดําเนินชีวิต...วัตถุมีจํากัด แตความอยากของ
คนไรขีดจํากัด หากเราไมรูจักพอ ชีวิตทั้งชีวิตจะถูกใชไปเพื่อว่ิงไลตามความอยาก ซึ่งตอ
ใหว่ิงจนตายก็ไมรูจักพอและไมมีความสุข...38

 

 

                                           
 37 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 63. 
 38 ว. วชิรเมธี, “สันโดษ (ความรูจักพอ) ตัวถวงหรือตัวชวยในการพัฒนา.” ใน วายทวนน้ํา 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน, 2542), 93-94. 
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 หลักการบริโภคภายใตกรอบแนวคิดของความพอเพียงน้ัน มิไดแตกตางจาก
หลักการบริโภคทางพุทธเศรษฐศาสตรคือ การบริโภคเพื่อบําบัดความจําเปนทางสรีระภาพเปน
หลัก ซึ่งถือเปนการบริโภคที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะเปนการแกปญหาที่ตรงประเด็นที่สุด มิใช
การบริโภคเพื่อบําบัดความตองการอันไมมีที่สิ้นสุดของมนุษย ตามหลักเศรษฐศาสตรกระแส
หลัก  
 

 ...พระพุทธศาสนารูวาจุดออนของมนุษยคือมีความตองการไรขีดจํากัด (ขณะที่
ทรัพยากรมีจํากัด) ดังนั้น มนุษยตองรูจัก “พอ” ถาไมรูจักพอ มนุษยจะเขาสูความวุนวาย 
แกงแยงแขงขัน ทําสงคราม และเปนเหตุใหขาดความสุขที่แท เขาไมถึงแกนสารของการ
เปนมนุษย แตในทางเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (mainstream economics) กลับมีทาทีไป
อีกอยางซึ่งเปนดานตรงกันขามคือ เมื่อรูวามนุษยมีความอยากไรขีดจํากัดแลว จึงควร
กระตุนใหมนุษยอยากยิ่งขึ้นๆ เพื่อที่จะไดมีการบริโภคสินคาและบริการในปริมาณมาก
ขึ้น ยิ่งบริโภคมาก ความสุขก็จะเพิ่มขึ้น และนั่นคือทางตันของความเจริญ ในขณะที่พุทธ
ศาสนาเห็นวา ยิ่งบริโภคมาก ยิ่งอยากมาก โลภมาก ยิ่งเปนการตกลงไปในหลุมพราง
ของความเสื่อมที่ยากจะไถถอนมากขึ้นทุกที...39

 
 ณ จุดนี้สามารถสรุปไดอยางชัดเจนแลววา ความพอเพียงน้ันตองมีขีดจํากัด ทั้ง
ขีดจํากัดในขั้นต่ําสุดและขั้นสูงสุด โดยขีดจํากัดขั้นต่ําสุดคือตองไมสรางความเดือดรอนใหกับ
ตนเอง และขีดจํากัดขั้นสูงสุดคือตองไมเบียดเบียนผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม ทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต โดยการกระทําทั้งหมดจะตองอยูภายในกรอบของศักยภาพของตนเอง คือมีการกระทํา
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง โดยมีจุดมุงหมายอยูที่ “การสรางคุณภาพชีวิตที่ดี” แต
คําถามที่ยังไมไดรับการตอบคือ “เราจะใชสิ่งใดมาชี้วัดระดับความจําเปนขั้นตน” ซึ่งถาหาก
สามารถบอกระดับที่แนนอนของระดับความจําเปนขั้นตนนี้ได จะทําใหทราบระดับศักยภาพที่
เหมาะสมตามมา   
 
 

 

                                           
 39 พระไพศาล วิสาโล, “พอเพียงแคไหนถึงจะเพียงพอ.” ใน วายทวนน้ํา (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพมติชน, 2542), 15-17. 
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ไมพอเพียง 
(สูงเกินตัว-ฟุมเฟอย) 

ระดับพอมีพอกินไมพอเพียง 
(ต่ําเกินตัว-ขัดสน) 

พอเพียง

ระดับศักยภาพของตนเอง

ระดับขีดจํากัดของส่ิงแวดลอม 

เกิดปญหา,คุณภาพชีวิตไมดี 
(เบียดเบียนตัวเอง) 

เกิดปญหา,คุณภาพชีวิตไมดี 
(เบียดเบียนผูอื่น) 

ไมเกิดปญหา,คุณภาพชีวิตดี 
(เหมาะสมกับศักยภาพ) 

ไมเกิดปญหา,คุณภาพชีวิตดี 
(เหมาะสมกับศักยภาพ) 

เกิดปญหา,คุณภาพชีวิตไมดี 
(เบียดเบียนส่ิงแวดลอม) 

ระดับความจําเปนข้ันตน 

 
ภาพที่ 22 ระดับขีดจํากัดของความพอเพียง 

 
 จากภาพ แสดงใหเห็นวาหากมีการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ยอม
ไมทําใหเกิดปญหาและนํามาสูคุณภาพชีวิตที่ดี แตหากมีการกระทําที่เกินกวาศักยภาพของ
ตนเอง และ/หรือมีการกระทําที่ไมเต็มศักยภาพของตนเอง ยอมทําใหเกิดปญหาทั้งกับตนเอง
และสวนรวมอันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ไมดี ซึ่งจะเห็นไดวาสิ่งที่เปนตัวชี้วัดวาระดับใด
พอเพียงหรือไมพอเพียงนั้นคือ “คุณภาพชีวิต” โดยสามารถวัดไดจาก “ปญหา” กลาวคือ ถามี
ปญหาเกิดขึ้นแสดงวาคุณภาพชีวิตไมดีทําใหเกิดความไมพอเพียง ซึ่งจะเห็นไดวาการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีนั้นสัมพันธกับระดับศักยภาพของตนเอง หากมีการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองยอมไมเกิดปญหาและนํามาสูคุณภาพชีวิตที่ดี ดังน้ัน ระดับขีดจํากัดสูงสุดของความ
พอเพียงจึงควรเปน ระดับศักยภาพของตนเองเนื่องจากเปนระดับที่แบงแยกไดชัดเจนระหวาง
การสรางปญหากับการไมสรางปญหา โดยที่ไมตองคํานึงถึงระดับความจําเปนขั้นตน ทําให
ระดับความจําเปนขั้นตนนั้นไมมีความจําเปนที่จะตองคํานึงถึงอีกตอไปเพราะไมสามารถหา
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนได  
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3.5 ระดับของการกระทําที่พอเพียง 

กรอบของความพอเพียงคือกรอบของศักยภาพตนเอง ซึ่งจะอยูภายใน
ีดจํากัด 2 ดาน ทั้งข

 

ระดับศักยภาพสูงสุด

 
 
 

 
ภาพที่ 23 ระดับของการกระทําที่พอเพียง 

 
 
ข ีดจํากัดต่ําสุดคือระดับศักยภาพต่ําสุด และขีดจํากัดสูงสุดคือระดับศักยภาพ
สูงสุด โดยที่มีระดับขีดจํากัดสภาพแวดลอมเปนขีดจํากัดที่สาม ซึ่งจะเปนขีดจํากัดสูงที่สุดโดยจะ
ใชในกรณีที่ระดับศักยภาพสูงสุดนั้นอยูเกินระดับขีดจํากัดสภาพแวดลอม ก็ใหยึดระดับขีดจํากัด
สภาพแวดลอมน้ีเปนขีดจํากัดสูงสุด มิใชระดับศักยภาพสูงสุด โดยระดับของการกระทําที่
เหมาะสมหรือระดับที่พอเพียงจะตองอยูภายในกรอบนี้ 
 
 
 
 

 

ระดับขีดจํากัดของส่ิงแวดลอม 
เกิดปญหา,คุณภาพชีวิตไมดี 
(เบียดเบียนสภาพแวดลอม) 

ไมพอเพียง 
(สูงเกินตัว-ฟุมเฟอย)

ระดับศักยภาพตํ่าส

เกิดปญหา,คุณภาพชีวิตไมดี 
(เบียดเบียนผูอื่น) 

ุดไมพอเพียง 
(ต่ําเกินตัว-ขัดสน)

ไมเกิดปญหา,คุณภาพชีวิตดี 
(เหมาะสมกับศักยภาพ) พอเพียง 

เกิดปญหา,คุณภาพชีวิตไมดี 
(เบียดเบียนตัวเอง)   
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นิยามของความพอเพียง  
“ ความพอเพียงตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการยึดแนวทางสาย

ลางในการ ูงสุด และมีการกระทําในระดับที่เหมาะสมกับ
ักยภาพขอ

มพอเพียงของงานวิจัยชิ้นนี้จะมีความสอดคลองกับนิยามของความ
อเพียงซ่ึงสรางโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ ความ
อเพียงจะเก

ยงานวิจัยชิ้นน้ีนั้นจะมีความเปน “พล
ตร” กลาวคือ มิไดยึดติดอยูกับที่ใดที่หน่ึงหรือชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง แตจะสามารถปรับเปลี่ยน
ไดตามเงื่อ

 
 
ก บริโภคเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพส
ศ งตนเอง ไมนอยเกินไปจนสรางปญหาใหกับตนเอง และไมมากเกินไปจนสราง
ปญหาใหกับผู อ่ืนและสิ่งแวดลอม โดยใชระบบความคิดที่พอประมาณและมีเหตุผล ในการ
ประเมินศักยภาพของตนเองตามความเปนจริง โดยมีความมุงหมายสูงสุดอยูที่การสรางใหเกิด
ความพอเพียงขึ้นในจิตใจ” 
 
 นิยามของควา
พ
พ ิดขึ้นไดตองมีระดับของการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน ซึ่งหมายถึงการ
มีระดับของการกระทําที่พอดีกับศักยภาพของตนเอง (ความพอประมาณ) และรูจักเลือกและ
ประเมินการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง (ความมีเหตุผล)  ซึ่งการจะประเมิน
ศักยภาพตนเองไดตรงตามความเปนจริงน้ัน จําเปนที่จะตองรูจักเชื่อมโยงปจจัยตางๆอยางรอบ
ดาน (ความรู) เขาไวดวยกัน โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 
(คุณธรรม) เม่ือสามารถปฏิบัติไดดังขางตนจะทําใหเกิดความสามารถในการพึ่งตนเองได โดย
ใชศักยภาพที่มีอยูในตัวเองใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการพึ่งพาจากภายนอกและปองกันความ
เสี่ยงจากความผันผวนที่เกิดขึ้นภายนอก (มีภูมิคุมกัน)  
 
 อน่ึง นิยามของความพอเพียงที่สรางขึ้นโด
วั
ไป นไขและปจจัยแวดลอม โดยสัมพันธกับระบบการคิดที่มีความเปน “องครวม” ซึ่งมี
การเชื่อมโยงปจจัยทั้งหมดเขาไวดวยกัน ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เพ่ือเปนการบรรเทา
ปญหาในปจจุบันและไมสรางปญหาในอนาคต โดยเกณฑในการชี้วัดปญหาในอนาคตนั้นไม
สามารถกําหนดไดตายตัว เนื่องจากเกณฑของปญหาจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและปจจัย
ในชวงเวลานั้นๆ ซึ่งระบบความคิดที่เปนองครวมน้ีจะชวยใหสามารถมองปญหาอยางรอบดาน 
มีการเรียนรูจากปญหาในอดีตเพ่ือที่จะไมสรางปจจัยที่จะกอใหเกิดปญหาในอนาคต ดวยการ
กระทําที่พอเพียงเพ่ือสรางความสามารถในการพึ่งตนเองและพึ่งพาระหวางกันใหไดในปจจุบัน 
เพ่ือที่จะสามารถรับมือกับปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ไมวาปญหานั้นจะมาในลักษณะใด 
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4. ความพอเพียงกับการสนองความตองการ 

ัวใจสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ
อเพียง เน่ืองจากจะเปนสิ่งที่กําหนดกรอบแนวคิดและการกระทําทุกอยางใหอยูในระดับที่
มาะสมซึ่งจะ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
งช

ธีการปฏิบัติ นิยามจากทางสํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินั้น ไดกลาวถึงเฉพาะคุณสมบัติและ

น

 
- ัดเจน คือ

กรอบของศักยภาพของตนเอง กลาวคือตองมีการกระทําที่เหมาะสมและ

 
- คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาตินั้น มิไดกําหนดอยางชัดเจนในการจําแนกวาการกระทําใด

 
 
 กระบวนทัศนเร่ือง “ความพอเพียง” ถือเปนห
พ
เห นํามาซึ่งความพอเพียง ดังนั้น นิยามของความพอเพียงที่งานวิจัยชิ้นน้ีไดสราง
ขึ้นน้ัน จึงเปนเสมือนหัวใจสําคัญที่จะสามารถนําไปใชเปนฐานความคิดในการสรางหลักการและ
แนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียงตอไป  
  โดยจะเห็นไดวา ถึงแมวานิยามของความพอเพียงที่สรางขึ้นโดยงานวิจัยชิ้นนี้นั้น
จะมีความสอดคลองและครอบคลุมนิยามของสํานักงาน
สังคมแห าติในภาพรวม หากแตสวนที่นิยามของงานวิจัยชิ้นนี้มีความแตกตางออกไปน้ัน 
สามารถสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
  

- ความมุงหมายและวิ
พัฒนาการ
เง่ือนไขของความพอเพียง โดยมิไดกลาวถึงความมุงหมายและวิธีการปฏิบัติ
เพ่ือที่จะนําไปสูความพอเพียง ซึ่งงานวิจัยชิ้ นี้ไดกําหนดไวอยางชัดเจน คือมี
ความมุงหมายอยูที่การสรางใหเกิดความพอเพียงขึ้นในจิตใจ โดยมีวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ือที่จะไปใหถึงจุดนั้นดวยการยึดทางสายกลางในการบริโภคใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดหรือมีการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน  

กรอบการอางอิง นิยามของงานวิจัยชิ้นนี้มีกรอบในการอางอิงที่ช

สอดคลองกับศักยภาพของตนเอง และตองไมเกินขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม ซึ่ง
นิยามจากทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
นั้น มิไดมีการกลาวถึงตรงจุดนี้อยางชัดเจน 

เกณฑในการชี้วัด นิยามจากทางสํานักงาน

พอเพียงหรือไมพอเพียง แตนิยามที่สรางจากงานวิจัยชิ้นน้ีนั้นไดมีเกณฑในการ
กําหนดไวอยางชัดเจน โดยการใชปญหาเปนตัวชี้วัด หากการกระทําใดไมสราง
ปญหาใหกับทั้งตนเองและผูอ่ืน ยอมแสดงวาการกระทํานั้นอยูในกรอบของ
ศักยภาพของตนเอง ซึ่งแสดงวาการกระทําดังกลาวนั้นมีความพอเพียง  
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 นิย
สูง จึงตองมีการ เพ่ือให
ามารถนําม

องการของมนุษยนั้นไมมีขีดจํากัด ตางกับการนิยามความ
องการของ

ียวกันกับ
รษฐศาสตรกระแสหลัก คือการจัดการกับความตองการของมนุษย หากแตจะมีความ
ตกตางกันต

ามที่สรางขึ้นนั้นเปนนิยามของ “ความพอเพียง” ซึ่งยังมีความเปนนามธรรมอยู
นํามาประยุกตและบูรณาการเขากับประเด็นอ่ืนๆที่มีความเปนรูปธรรม 

ส าใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งในงานวิจัยชิ้นน้ีนั้นจะทาํ
การนําระบบความคิดเรื่องความพอเพียงที่สรางนี้ มาประยุกตเขากับเร่ือง “การสนองความ
ตองการของมนุษย” เน่ืองจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความเกี่ยวของกับประเด็นเรื่องการ
บริโภคและการสนองความตองการของมนุษยโดยตรง และประเด็นเรื่องการสนองความตองการ
นี้เองจะเปนประเด็นสําคัญที่จะเชื่อมโยงกระบวนทัศนเรื่องความพอเพียงมาสูการออกแบบ
ชุมชนเมืองไดในทายที่สุด 
 โดยที่นิยามความตองการของมนุษยตามหลักเศรษฐศาสตรกระแสหลักนั้น ตั้งอยู
บนพื้นฐานความคิดที่วา ความต
ต มนุษยภายใตระบบความคิดแบบพอเพียงที่มีความคิดวา ความตองการของมนุษย
นั้นสามารถควบคุมใหอยูในระดับที่พอดีไดถารูจักพอ นํามาซึ่งการสนองความตองการในการ
บริโภคที่ตางกัน โดยเศรษฐศาสตรกระแสหลักนั้นมุงสนองความตองการอยางไรขีดจํากัด 
ในขณะที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไดเนนย้ําใหมีการลดความตองการของมนุษยใหลงมาสู
ในระดับที่พอดีหรือพอเพียง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ภาพที่ 24 เปรียบเทียบความตองการของเศรษฐศาสตรกระแสหลักและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 ณ จุดนี้จะเห็นไดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ันมีจุดมุงหมายเชนเด
เศ
แ รงที่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดมีการนํากระบวนทัศนเร่ือง “ความพอเพียง” เขา
มาใชในการควบคุมความตองการใหอยูในระดับที่พอดี นํามาสูการบริโภคที่พอดีไมมากจนเกิน

กระแสการพัฒนา 

การสนองความตองการ 

นิยามความตองการ 
ของมนุษย 

เศรษฐศาสตรกระแสหลัก 

ความตองการของมนุษย
ควบค

ความตองการของมนุษย
ไมมีท่ีสิ ุมได ถาร้นสุด 

สนองความตองการที่
ไมส้ินสุดของมนษุย 

ูจักพอ 

มุงใหมนุษยลดความตองการ 

ลงมาสูระดับท่ีพอดี 
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ิทยาในสาขามนุษยนิยม ซึ่งนักจิตวิทยากลุมน้ีเชื่อวา มนุษย
ุกคนมีควา

อกมาเปน “ทฤษฎีความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย40” (Basic Human 

                                          

ความจําเปน ซึ่งประเด็นเรื่อง “การสนองความตองการ” นี้จะเปนกลไกสําคัญในการอธิบายความ
พอเพียงไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 โดยประเด็นเรื่อง “การสนองความตองการ” มีการกลาวถึงอยางมากในกระบวนการ
คิดของวิชาจิตวิทยา โดยเฉพาะจิตว
ท มตองการ และทุกคนตองดิ้นรนหาหนทางตอบสนองความตองการของตนเอง การที่
มนุษยตองดิ้นรนและทําสิ่งที่ไมดีหรือสิ่งที่ผิดทํานองคลองธรรมก็เพราะการพยายามหาทาง
ตอบสนองความตองการพื้นฐานดวยวิธีตางๆ ดังน้ัน ถาความตองการของมนุษยไดรับการ
ตอบสนอง มนุษยก็จะทําแตความดี และพฤติกรรมของมนุษยถือเปนผลผลิตของความตองการ
พ้ืนฐานของมนุษย  
 อับราฮัม มาสโลว ซึ่งเปนนักจิตวิทยาในกลุมน้ี ไดสังเกตธรรมชาติของพฤติกรรม
ของมนุษยและสรุปอ
Needs Theory) โดยไดอธิบายไววา โดยปกติมนุษยเราจะมีความตองการพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิตซ่ึงสามารถจําแนกเปนลําดับขั้นได 7 ขั้น เรียงกันตามความสําคัญจากความตองการ
ระดับพ้ืนฐานสูความตองการในระดับที่ซับซอนยิ่งขึ้น เม่ือไดรับสนองความตองการในลําดับขั้น
หนึ่งๆ อยางพอเพียงแลว ก็จะมีความตองการในลําดับขั้นที่สูงขึ้นไป  

 
 
ภาพที่ 25 ทฤษฎีความตองการพื้นฐานของมนุษย 

 7 ดานการใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ 

 
 6 ดานสุนทรียภาพ 

 
 5 ดานความรูและสติปญญา 

 

 4 ดานการนับถือและยกยอง 

 
 3 ดานการยอมรับเปนพวก 

 
 2 ดานความมั่นคงปลอดภัย 

 
 1 ดานสรีระ 

 

 
 40 ในบางตําราเรียก ทฤษฎีความตองการพื้นฐานของมนุษย 
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เม่ือนําทฤษฎีความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย มาเชื่อมโยงกับความพอเพียง
ขอสังเกตที่วา ทฤษฎีความตองการขั้นพ้ืนฐานของ

นุษยนั้น ม

าหากชีวิตแตละชีวิตสามารถแสวงหาสิ่งตางๆเพื่อมาตอบสนองความตองการ
ตามลําดับขั้นไดอยาง “พอเพียง” ครบถวนเปนลําดับๆ ชีวิตก็จะไดรับพัฒนาการให
ูงขึ้น

 
     ามตองการนั้นๆยังไมไดรับ
ารตอบสนอง ดังน้ัน การจะสรางใหเกิดความ “พอเพียง” ข้ึน ความตองการในแตละขั้น

นตอง

                                          

 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหได
ม ีความสอดคลองกับความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือมีการสนอง
ความตองการตามลําดับขั้นจากความตองการขั้นพื้นฐานใหมั่นคงกอนที่จะพัฒนาใน
ลําดับขั้นที่สูงข้ึนๆไปเชนเดียวกัน แตถึงแมทฤษฎีนี้จะเปนทฤษฎีที่อธิบายธรรมชาติของความ
ตองการของมนุษยไวสอดคลองกับความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม แตยังไม
สามารถตอบคําถามไดวา คนเราจะตองแสวงหาสิ่งตอบสนองความตองการในแตละขั้นมากนอย
แคไหน จึงจัก “พอเพียง” สําหรับการเขยิบไปแสวงหาสิ่งตอบสนองความตองการในลําดับขั้นที่
สูงขึ้นตอๆไป41

 
 ถ

ส ๆ...ถาชีวิตใดยังติดปลักอยูกับการแสวงหาสิ่งตอบสนองความตองการในลําดับ
ขั้นตนๆจนไมสามารถสอบผานขั้นตอนนั้นๆมาได พัฒนาการของชีวิตผูนั้นก็จะติดอยูใน
ขั้นตอนดังกลาว โดยไมสามารถยกระดับใหสูงขึ้นกวาที่เปนอยู42

สามารถสรุปไดวา มนุษยจะไมเกิดความรูสึกพอถาคว
ก
จําเป ไดรับการตอบสนองทีละขั้น และจะเกิดความพอเพียงในระดับสูงสุดเม่ือความ
ตองการทั้ง 7 ขั้นไดรับการตอบสนองอยางครบถวน โดยที่ความพอเพียงในระดับสูงสุดนี้เปน
ความพอเพียงในมิติของจิตใจ คือ ความรูสึกไมตองการมากไปกวานี้อีกแลว เน่ืองจากไดรับการ
สนองความตองการอยางครบถวน และเม่ือจิตใจมีความพอเพียง มนุษยก็จะบริโภคอยาง
พอเพียง คือบริโภคเทาที่จําเปนและไมมีความตองการในสวนเกินที่ไมจําเปน โดยสามารถกลาว
ไดวา ระบบความคิดแบบพอเพียงจะชวยใหการสนองความตองการในแตละขั้นทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเปนการสนองความตองการ “เทาที่จําเปน” มิใชตามความพึงพอใจ
อันไมมีขีดจํากัดของมนุษย 
 
 

 
 41 สุนัย เศรษฐบุญสราง, แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ :  
มูลนิธิวิถีสุข, 2549), 46. 
 42 เร่ืองเดียวกัน, 41–42. 
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อน่ึง ทฤษฎีความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยนั้น ในภาษาอังกฤษจะใชคําวา 

ณ จุดนี้ทําใหหลักการของความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
ตกตางกับ

Basic Human Needs Theory ซึ่งจะเห็นไดวา อับราฮัม มาสโลว เลือกใชคําวา Needs ซึ่ง
หมายถึง “ความจําเปน” หรือ “ความตองการเพราะความจําเปน” โดย Needs ในแตละขั้นน้ัน มี
นัยยะสื่อถึงสิ่งที่จําเปนและมีประโยชนในการดําเนินชีวิตของมนุษย เปนเสมือนสิ่งที่จะชวย
บรรเทาปญหาเพื่อใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นซึ่งจะขาดมิได สอดคลองกับที่ ศ.กําธร กุลชล ไดขนาน
นามทฤษฎี Basic Human Needs ในหนังสือ การออกแบบชุมชนเมือง การแสวงหาคําตอบใน
รอบ 40 ป ไววา “ความจําเปนพ้ืนฐานของมนุษย” ซึ่งตามทัศนะของผูวิจัยแลว ถือวาเปนคําแปล
ที่สื่อถึงความหมายของทฤษฎีนี้ไดดีที่สุด และหลังจากนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้จะขอใชคําวา “การ
สนองความจําเปน” ในการสื่อถึงนัยยะของการ “สนองความตองการ” และ “สนองพฤติกรรม” 
สําหรับมนุษย  
 
 
แ ทฤษฎีความจําเปนพ้ืนฐานของมนุษย กลาวคือ ถึงแมทฤษฎีความจําเปนพ้ืนฐาน
ของมนุษย จะมีนัยยะสื่อถึงความจําเปนขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต แต “ความจําเปน” ตาม
ทฤษฎีนี้นั้น เปนการกลาวถึงมิติทั้งหมดของเรื่องที่จําเปนและครอบคลุมการใชชีวิตของมนุษยที่
ควรไดรับการสนอง และหากสังเกตคําวา “ความจําเปนพื้นฐานของมนุษย” (Basic Human 
Needs) นั้น จะพบวามีการใชคําวา “Basic” แทนคําวาพื้นฐาน โดยมีนัยยะวาทุกลําดับขั้นน้ัน
เปนองคประกอบพื้นฐานที่มีความจําเปนตอชีวิตมนุษย ซึ่งตองไดรับการสนองใหครบทุกลําดับ
ขั้น มิฉะนั้นมนุษยจะไมเกิดความพอขึ้นในชีวิต คําวา “พ้ืนฐาน” ในที่นี้จึงมิไดมีนัยยะของการ
จํากัดการสนองความจําเปนในแตละขั้นใหอยูในระดับที่พอดีกับความตองการหรือเทาที่จําเปน 
ดังน้ัน ความจําเปนในที่นี้จึงจึงมิไดหมายถึงสิ่งเดียวกับ ระดับ “เทาที่จําเปน” ของการสนอง
ความจําเปนตามหลักการของความพอเพียงแตอยางใด 
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กรอบของความตองการที่พอเพียงกับศักยภาพ 
(เทาที่จําเปน) 

ความพอเพยีงทางจติใจ 

ความตองการสวนที่เกินจําเปน 

การกระทําทีพ่อเพียง 

ลด ลด 

 
ภาพที่ 26 เปรียบเทียบความตองการตามทฤษฎีของมาสโลวกับความตองการ 
             ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 จากหลักการในขางตนน้ัน ความพอเพียงจะเกิดขึ้นจากการไดรับการสนองความ
ตองการในแตละลําดับขั้นในระดับที่พอดีกับศักยภาพของตน(เทาที่จําเปน) ดวยการนําระบบ
ความคิดเรื่อง “ความพอเพียง” เขามาประกอบ โดยการมุงใหเกิดการสนองความตองการในแต
ละลําดับขั้นอยางพอดี เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ไมนอยเกินหรือมากเกินจนสรางปญหา
ใหกับตนเอง ผูอ่ืน และส่ิงแวดลอม  โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดอยูที่การสรางใหเกิดความพอเพียง
ขึ้นในจิตใจ และเม่ือจิตใจมีความพอเพียงแลว ถึงจุดนี้มนุษยจะพัฒนาไปอีกขั้นหน่ึง คือมีความ
ตองการในสิ่งที่ไมจําเปนหรือเกินความจําเปนนอยลง อันจะนํามาสูการกระทําที่มีความพอเพียง
มากยิ่งขึ้น วนกลับไปสูความพอเพียงภายในจิตใจที่มากขึ้นเปนลําดับ และเมื่อวัฎจักรนี้ได
ดําเนินไปจนถึงที่สุด ผูคนจะมีความพอเพียงสูงสุดทั้งในดานการกระทําและในดานจิตใจนั่นคือ 
ไมมีความตองการในสิ่งที่เกินความจําเปนอีกตอไป ซึ่งนับเปนจุดที่สูงสุดของชีวิตที่พอเพียง  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



117 
 

บทสรุป ความพอเพียงจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีจุดเริ่มตนจากวิกฤติการณจากการพัฒนาในชวง
ระยะที่ผานมา ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยเอง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนสวนหนึ่ง
ของ “วัฒนธรรมทวนกระแส” หรือ “การพัฒนาทางเลือก” ซึ่งเกิดขึ้นมาดวยเหตุผลที่คลายคลึง
กันคือ ตอตานหรือพยายามรับมือกับกระแสการพัฒนาที่สุดโตงตามการพัฒนากระแสหลัก ซึ่ง
แทที่จริงแลว “เศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไมใชสิ่งใหมสําหรับ
สังคมไทยแตอยางใด เนื่องจากในอดีตสังคมไทยนั้นมีวิถีชีวิตที่มีความพอเพียงมาอยูกอนแลว 
จากรูปแบบการผลิตเพ่ือใหพอเพียงกับตัวเองเปนหลัก แตจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทําใหวิถี
ชีวิตของผูคนเปลี่ยน ผูคนถูกกระตุนใหอยากที่จะเปนคนอ่ืนแทนที่จะเปนตัวของตัวเอง ความ
ตองการที่แตเดิมเคยไดรับการควบคุมไวโดยจิตใจ ปจจุบันไดโดนกระตุนเพ่ือผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ ระบบวิธีคิดแบบเดิมซึ่งไมสามารถตอบสนองความตองการในปจจุบันได “ความพอ” 
จึงเลือนหายไปจากสังคมไทย ผลพวงจากการพัฒนาที่ขาดความพอเพียงไดนําพาใหสังคมไทย
ตองประสบเจอกับปญหาและวิกฤติในหลายดาน  
 
 แกนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ “ความพอ” หรือ “ความพอเพียง” ซึ่ง
คลายคลึงกับความสันโดษในพุทธศาสนา คือพอใจในสิ่งที่ตนมีและไมตองการในสิ่งที่เกินความ
จําเปน ซึ่งสามารถใหคํานิยามของความพอเพียงไดวา การยึดแนวทางสายกลางในการบริโภค
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการกระทําในระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ไม
นอยเกินไปจนสรางปญหาใหกับตนเอง และไมมากเกินไปจนสรางปญหาใหกับผู อ่ืนและ
สิ่งแวดลอม โดยใชระบบความคิดที่พอประมาณและมีเหตุผล ในการประเมินศักยภาพของตนเอง
ตามความเปนจริง โดยมีความมุงหมายสูงสุดอยูที่การสรางใหเกิดความพอเพียงขึ้นในจิตใจ  
 ดวยความที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีจุดมุงหมายเชนเดียวกับเศรษฐศาสตร
กระแสหลัก คือการจัดการกับความตองการของมนุษย โดยเศรษฐศาสตรกระแสหลักจะมุงสนอง
ความตองการของมนุษยอยางไมมีที่สิ้นสุด ตางจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงเนนการลด
ความตองการของมนุษยใหอยูในระดับที่พอดีหรือพอเพียง ทําใหตองมีการนําระบบความคิด
เร่ืองความพอเพียงเขามาประยุกตใชกับการสนองความตองการของมนุษย ซึ่งจะมุงเนนใหเกิด
การสนองความตองการในสิ่งที่จําเปนขั้นพ้ืนฐานกอน เชนเดียวกับทฤษฎีความตองการพื้นฐาน
ของมนุษย ของ อับราฮัม มาสโลว แตจะแตกตางกันตรงที่การสนองความตองการตามแนวคิด
ของความพอเพียงนี้จะสนองความตองการในระดับที่พอดีกับศักยภาพตน ไมสนองความ
ตองการในสิ่งที่เกินจําเปน นํามาสูความพอดีในการบริโภค ซึ่งสามารถนําแนวคิดนี้ไปใชในการ
สรางแนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองในขั้นตอไปได 
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บทที่ 4 
 

ชุมชนเมืองกับความพอเพียง 
 
 

 ...การจะเปนเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบ
พอมีพอกินนั้นหมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกวา
ความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผา
ใสเอง อยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอจะตองมีความพอเพียง
พอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได แตขายในที่ไม
หางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก...PF

1
FP 

 
 ชุมชนเมืองที่ปรากฏใหเห็นอยูในสังคมไทยในปจจุบันนั้น สามารถกลาวไดวาเปน
ผลพวงจากความผิดพลาดของการพัฒนาในอดีต ความผิดพลาดเหลานั้นแสดงใหเห็นไดอยาง
ชัดเจนในชุมชนเมือง จนสามารถกลาวไดวาชุมชนเมืองสมัยใหมคือผลผลิตของการพัฒนาที่ไม
พอเพียง และเปนเสมือนตัวแทนของความไมพอเพียง เน้ือหาในบทนี้จะเปนการศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางชุมชนเมืองกับการนํากระบวนทัศนเรื่องความพอเพียงเขามาใชในชุมชน
เมือง ซึ่งจะทําการศึกษาโดยเรียงลําดับเริ่มจาก และชุมชนเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ความพอเพียงในชุมชนเมือง ตามลําดับ 
 
 
ชุมชนเมืองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
 ชุมชนเมืองคือสถานที่ซึ่งมนุษยตั้งถิ่นฐานอยูรวมกัน โดยมีการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดลอมเดิม ผนวกเขากับสิ่งที่สรางขึ้นใหม เพื่ออํานวยความสะดวกสบายในการ
ดํารงชีวิตแบบสังคม TPF

2
FPT ชุมชนเมืองน้ันมีการพัฒนาคูกับตามประวัติศาสตรของมนุษยชาติมา

โดยดด    
                                           
 TP

1
PT อภิชัย พันธเสน, Uสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง U (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 41 – 42. 
 TP

2
PT สรุปความจาก กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ  

U40 ปU (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 1. 
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โดยตลอด ซึ่งจะสังเกตไดวาแหลงอารยะธรรมโบราณที่มีความเจริญของโลก ไมวาจะเปน แหลง
อารยธรรมโมเฮนโจ ดาโร-ฮารัปปา แถบลุมแมน้ําสินธุ หรือแหลงอารยธรรมบาบิโลน แถบลุม
แมน้ําไทกรีส-ยูเฟรตีส ลวนแลวแสดงรองรอยของเมืองซึ่งมีระบบเมืองที่ซับซอนและแสดงออก
ถึงภูมิปญญาในการวางผังทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นไดวาการจะวัดความเจริญของอารยะธรรมใดๆก็ตาม 
“เมือง” หรือ “ระบบเมือง” จะเปนเกณฑสําคัญในการชี้วัด เน่ืองจากเมืองจะเปนตัวแทนอันเปน
รูปธรรมของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตและคานิยมตางๆของสังคมนั้นๆ 
จึงสามารถกลาวไดวา เมืองคือผลผลิตอันเปนรูปธรรมของระบบเศรษฐกิจและสังคม และเมือง
คือตัวแทนความเจริญของมนุษยชาติ 
 เมืองคือกายภาพอันเปนรูปธรรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับกระแสการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนนามธรรมและจะมีการพัฒนาที่คูขนานกันไป ซึ่งในทางพุทธศาสนา
นามและรูปไมอาจแยกออกจากกันไดและมีโยงใยเกี่ยวพันซึ่งกันและกันอยางแนบแนนที่จะ
สงผลกระทบซึ่งกันและกัน เมืองและระบบเศรษฐกิจสังคมก็เปนเชนเดียวกัน เพราะมีระบบ
เศรษฐกิจและสังคม เมืองจึงเกิดขึ้นเพ่ือรองรับระบบเหลานั้น ในขณะที่ผลดีหรือผลเสียที่เกิดขึ้น
จากเมืองก็มีสวนทําใหระบบเศรษฐกิจและสังคมดีหรือแยไดเชนกัน 
 ที่ผานมาเมืองเปนศูนยรวมของปญหาตางๆ ที่เกิดมาจากระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งโยงใยกับปญหาทางดานอ่ืนๆอยางซับซอนในหลายมิติ การจะแกปญหานั้นควรเริ่มจาก
การศึกษาปญหาที่ผานมาเสียกอน เสมือนเปนการทบทวนความผิดพลาดในอดีตเพ่ือเปน
บทเรียนสําหรับในปจจุบัน เพ่ือการกาวตอไปในอนาคตอยางม่ันคง 
 
 
 1. ปญหาของชุมชนเมืองจากการพัฒนากระแสหลัก 
 
 ดังที่ไดกลาวไปแลววา ชุมชนเมืองเมืองคือผลผลิตอันเปนรูปธรรมของระบบ
เศรษฐกิจและสังคม ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองชุมชนเมืองจึงเปนรูปธรรมของปญหาที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ผานมาชุมชนเมืองไดมีพัฒนาการควบคูกับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเห็นไดชัด โดยที่รูปธรรมของความไมพอเพียงดังกลาวไดแสดง
ออกมาใหเห็นอยางชัดเจนในรูปของปญหาที่เกิดขึ้นภายในเมือง เน้ือหาในสวนนี้ จึงจะ
ทําการศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนเมือง ซึ่งเปนผลพวงจากการยึดแนวทางการพัฒนา
ตามกระแสหลัก ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีจะทําการศึกษาใน 2 ระดับ คือในระดับโลกคือปญหา
ชุมชนเมืองของตะวันตก เพ่ือใหเห็นตนตอและภาพรวมทั้งหมดของวงจรการเกิดปญหา จากนั้น
จึงจะทําการศึกษาในระดับประเทศไทย เพ่ือใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางปญหาที่เกิดขึ้นใน
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ชุมชนเมืองตะวันตกกับปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองของไทย ซึ่งปญหาของชุมชนเมืองจากการ
พัฒนากระแสหลักนั้นมีดังนี้   
 
 1.1 ปญหาของชุมชนเมืองตะวันตกจากการพัฒนากระแสหลัก 
 
 ประเทศในตะวันตกมีความเปนเมืองมานานแลว ตั้งแตในสมัยกรีกและ
โรมันซ่ึงมีการเลือกตัวแทนของตนเพื่อเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง จนกระทั่งเม่ือ
อาณาจักรโรมันซ่ึงเจริญถึงขีดสุดแลวเสื่อมลง กลุมชนตางๆตามทองถิ่นของยุโรปตางรวมตัวกัน
กลายเปนรัฐอิสระจํานวนมาก จนกลายเปนชุมชนเมืองใหญและเมืองทาในที่สุด โดยเมืองเหลานี้
เปนเมืองในลักษณะการคา ที่มีการปกครองในลักษณะประชาธิปไตยซึ่งสืบทอดมาจากสมัย
โรมัน โดยการเลือกตัวแทนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเมือง ดังน้ันสังคมเมืองในยุโรป
จึงมีพัฒนาการของการดูแลจัดการเมืองโดยชาวเมืองมาตั้งแตตน สังคมเมืองในตะวันตกจึง
เติบโตมาจากรากฐานของแนวคิดที่ชุมชนจะดูแลจัดการชุมชนดวยตนเอง ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ของระบบการปกครองทองถิ่นที่เขมแข็ง และการจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ดํารงชีวิตแบบ “สังคมเมือง” ที่รูจักเคารพกติกาของการอยูรวมกัน PF

3
FP 

 ชุมชนเมืองรูปแบบสมัยใหมไดพัฒนาและขยายตัวขึ้นในประเทศตะวันตก และ
กลายเปนตนแบบใหชุมชนเมืองตางๆทั่วโลกยึดเปนแบบอยางในการพัฒนาเมืองของตน 
เชนเดียวกับการรับวัฒนธรรมรูปแบบอ่ืนจากตะวันตก ในปจจุบันระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนทั่วทุกมุมโลก ตางมีความเปนตะวันตกมากขึ้นทุกขณะ โดย
ผานทางการครอบงําจากกระแสการพัฒนาของประเทศตะวันตก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญใหเมือง
ตางๆทั่วโลกรับเอาเมืองในรูปแบบของตะวันตกเขามาใช เน่ืองจากมีความสอดคลองกับวิถีชีวิต
และคานิยมของผูคนในปจจุบันที่มีความเปนตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆ  
 หากแตสิ่งที่ไดแพรเขาสูเมืองตางๆทั่วโลกผานทางเมืองรูปแบบสมัยใหมนั้น มิไดมี
เพียงรูปลักษณที่สวยหรูและทันสมัยเทานั้น เพราะสิ่งที่ตามมาควบคูกันน้ันคือปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นในชุมชนเมือง เน้ือหาในสวนนี้นั้นจะทําการยอนนําเสนอถึงปญหาของชุมชนเมืองใน
ตะวันตก ซึ่งนับไดวาเปนแหลงตนกําเนิดของปญหาทั้งหมดกอนที่จะแพรกระจายไปยังสวน
ตางๆของโลก โดยปญหาของชุมชนเมืองในตะวันตกมีประเด็นสําคัญดังน้ี PF

4
FP 

                                           
 TP

3
PT สรุปความจาก ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, Uเมืองยั่งยืน : แนวคิดและประสบการณ

ของตะวันตก U (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545), 85-86. 
 TP

4
PT เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชน

เมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชน
เมืองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 37-39. 
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ปญหาทางสังคมเมือง 
 ปฏิสัมพันธที่แตกสลาย : การขยายตัวของเศรษฐกิจบนฐานของอุตสาหกรรมและ
การนิยมใชรถยนตสวนตัว สงผลใหชุมชนเมืองกระจายตัวออกจากกัน ทําใหผูคนในชุมชนเมือง
ถูกแยกออกจากกัน ขาดความสัมพันธทางสังคมรวมกันและไมมีความรูสึกผูกพันธกัน  
 ความเปนมาที่ขาดหาย : วิถีชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหผูคนในสังคม
เมืองใหความสําคัญกับวิถีชีวิตและคานิยมสมัยใหม โดยละทิ้งความเปนมาดั้งเดิมของตน ตาง
พากันละทิ้งและทําลายสิ่งที่แสดงเอกลักษณและบงบอกความเปนมาของชุมชน 
 ความอยุติธรรมทางสังคม : ชุมชนเมืองที่กระจายตัวออกจากกัน ไดสรางใหเกิด
ความแตกแยกในสังคมเมือง ทําใหทุกคนตางคนตางอยูไมมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน เกิดเปน
ความแตกแยกทางเชื้อชาติ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 
ปญหาทางสภาพแวดลอม 
 การสูญเสียและเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ : การขยายตัวของพื้นที่
เมืองอยางไรการควบคุม ไดทําใหเมืองในปจจุบันพัฒนารุกล้ําพื้นที่สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
รอบนอกเมือง รวมไปถึงการที่ชุมชนเมืองมีการใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง เชน การเดินทางดวย
รถยนตสวนตัวและการใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง ไดทําใหเมืองตองเผชิญกับปญหาทั้งจาก
มลภาวะทั้งทางอากาศ น้ํา และเสียง ที่คุกคามสุขภาพและอนามัยของผูคน 
 ความเสื่อมโทรมของชุมชนเมือง : สภาพแวดลอมใจกลางเมืองทรุดโทรม และถูก
ทิ้งใหกลายเปนแหลงสลัม เน่ืองจากผูคนหลีกหนียานกลางเมือง เพ่ือออกไปพักอาศัยอยาง
กระจัดกระจายรอบนอกเมือง รวมถึงปญหาการอพยพและหลั่งไหลของผูคนจากชนบทเขาสู
เมืองที่เปนการทับถมปญหาไมรูจบบนความเสื่อมโทรมของเมือง 
 
ปญหาการสูญเสียความเปนมนุษย 
 การสูญเสียความเปนมนุษย : เมืองในรูปแบบสมัยใหมไดทําลายโครงสรางทาง
สังคมของมนุษย ปฏิสัมพันธทางสังคมที่เคยโยงใยมนุษยเขาไวดวยกันตองแตกสลาย ผูคน
ภายในเมืองขาดความสัมพันธทางสังคมอันดีตอกัน มนุษยไดขาดหายไปจากการมีบทบาทใน
สังคมพรอมกับความเปนมนุษยที่หดหายไปพรอมกับจริยธรรมของผูคน 
 การคุกคามทางจิตใจ : สิ่งกอสรางขนาดใหญและทันสมัย รวมทั้งสภาพแวดลอมที่
เลวราย ไดคุกคามความรูสึกของผูคนภายในเมืองทําใหเกิดความแปลกแยกภายในจิตใจ เกิด
ความไมม่ันคงและไมม่ันใจตอการดํารงอยูของตนในเมือง 
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 จะเห็นไดวาปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองตะวันตกนั้น ลวนเช่ือมโยงมาจากปญหา
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งสิ้น โดยมีเมืองเปนผลผลิตอันเปนรูปธรรมของปญหา
เหลานั้น ซึ่งสามารถกลาวไดวาปญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากระแสหลักนั้น สวนใหญจะเปน
ปญหาที่เกิดขึ้นจากเมืองหรือมีเมืองเปนตัวการสําคัญ รูปการดังเชนนี้มิไดเกิดขึ้นเฉพาะใน
ประเทศตะวันตก หากแตไดแพรกระจายความวิบัติเหลานี้ไปสูประเทศตางๆทั่วโลกที่ยึดการ
พัฒนาจากตะวันตกเปนตนแบบ 
 
 1.2 ปญหาของชุมชนเมืองไทยจากการพัฒนากระแสหลัก 
 
 แตเดิมคนไทยมีการรวมตัวกันเปนชุมชนหมูบานที่มีอิสระ เปนการตั้งถิ่น
ฐานของคนที่มีเครือญาติใกลชิดกันและมีการผลิตเพ่ือยังชีพ โดยรวมตัวกันในรูปแบบของ
หมูบาน ตอมาชุมชนหมูบานมีการขยายตัวขึ้น กลายเปนสังคมเมืองที่ซับซอนและใหญกวา
ชุมชนหมูบานเดิม ทําใหเกิดเมืองซ่ึงมีการปกครองระบอบศักดินาขึ้น เมืองกลายเปนศูนยกลาง
การปกครองซึ่งเปนที่รวมของไพรทาส เมืองในสังคมไทยจึงมีการพัฒนาในรูปแบบของการสั่ง
การณจากขางบน แทนที่จะเปนการดูแลและจัดการรวมกันของคนในเมือง เมืองในสมัยรัชกาลที่ 
4 เปนตนมาถูกกดดันจากลัทธิลาอาณานิคมใหมี “ความทันสมัย” แตสังคมไทยไดเปลี่ยนแต
รูปแบบภายนอกของเมืองเทานั้น วิถีชีวิตและทัศนคติของผูคนภายในเมืองยังเหมือนเดิม ยังไม
มีการรวมกลุมกันเพ่ือทําการบริหารจัดการเมืองรวมกันเชนในตะวันตก เน่ืองจากการมีการ
ปกครองแบบรวมศูนย ชุมชนเมืองรูปแบบสมัยใหมของไทยไดพัฒนาขึ้นหลังจากที่รัฐเร่ิมใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศในยุค จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัตน เปนตนมา PF

5
FP  

 จากการพัฒนาของประเทศไทยนับตั้งแตมีการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 เปนตนมานั้น ลวนเปนการพัฒนาจากปจจัยภายนอกเปนหลัก ไมวาจะเปน
การลงทุนจากตางประเทศ พ่ึงพาการสั่งเขาสินคา ประเภทเครื่องจักร น้ํามันเชื้อเพลิง วัตถุดิบ 
ฯลฯ ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของปจจัยภายนอกนี้เอง ไดทําใหประเทศไทยกลายเปน
ประเทศที่รับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาใช โดยละทิ้งวัฒนธรรมและภูมิปญญาดั้งเดิมของ
ตนเอง ตองคอยพึ่งพาเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตกอยูเสมอ ขาดการพัฒนาองคความรูที่เปน
แบบฉบับของตัวเอง ผลเสียจากการพัฒนาตามแนวทางนี้ไดแสดงผลใหเห็นอยางเปนรูปธรรม
ในชุมชนเมืองผานทางปญหาตางๆ ซึ่งปญญาที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองเหลานั้นเปนเสมือนกระจก

                                           
 TP

5
PT สรุปความจาก ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, Uเมืองในสังคมไทย U (เชียงใหม : 

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542), 152. 
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เงาที่สะทอนปญหาจากการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมาของไทยไดเปนอยางดี โดย
ปญหาของชุมชนเมืองของไทยมีประเด็นสําคัญดังน้ีPF

6
FP 

 
ปญหาทางสงัคมเมือง 
 ปฏิสัมพันธที่แตกสลาย : ชุมชนเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯจะ
ประกอบดวยผูคนหลายชนชั้นและอยูกันคนละสังคม ทําใหคนในสังคมไมมีโอกาสมีปฏิสัมพันธ
ตอกันPF

7
FP ความคุนเคยกันแบบในสังคมชนบทนั้นไมเกิดขึ้นในเมือง เน่ืองจากเมืองกลายเปนที่รวม

ของคนแปลกหนาที่ไมมีความคุนเคยกันเหมือนในสังคมชนบท คนในสังคมเมืองจึงไมมี
ความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน ตางคนตางอยูทําใหไมเกิดพลังในการทํากิจกรรมรวมกัน  
 ความเปนมาที่ขาดหาย : กรุงเทพฯสูญเสียเอกลักษณความเปนตะวันออกอันแสดง
ความเปนมาของเมืองใหกับเมืองรูปแบบตะวันตก ในขณะที่ชุมชนเมืองอ่ืนๆก็สูญเสียเอกลักษณ
ที่แสดงความเปนมาของตนเพราะเลียนแบบกรุงเทพฯ สังคมไทยไมเคยปลูกฝงใหคนเห็นคุณคา
มรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะสถาปตยกรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุตางๆอันเปน
เอกลักษณที่บอกเลาความเปนมาจากอดีตสูปจจุบันของเมือง จึงทําใหในปจจุบันชุมชนเมืองของ
ไทย เกือบไมเหลือรองรอยรากเหงาทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสรางไวให เมืองตางๆมีการขยาย
ธุรกิจในพื้นที่เกาใจกลางเมือง ทั้งที่โครงขายดานสาธารณูปโภคมีจํากัด ความพยายามยัดเยียด
อาคารขนาดใหญที่ทันสมัยไวในพ้ืนที่เมืองเดิมทําใหเมืองตางๆสูญเสียความเปนเมืองเกา 
ขณะเดียวกันเมืองที่เกิดขึ้นใหมก็ไรประสิทธิภาพเพราะไมไดมีการวางแผนรองรับตั้งแตตนPF

8
FP 

 ความอยุติธรรมทางสังคม : สังคมไทยเปนสังคมชนชั้นมาตั้งแตด้ังเดิม แมการ
พัฒนาเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาจะทําใหมีชนชั้นกลางมากขึ้น แตยังมีปญหาความแตกตางดาน
รายได รัฐไมสงเสริมการกระจายรายไดอยางเปนธรรมในเมืองใหญ ทําใหเมืองในสังคมไทยเปน
เสมือน 2 เมืองซอนกันอยู ไดแก เมืองสมัยใหมซึ่งเปนเมืองของคนรวยที่มีการดําเนินชีวิตและ
สิ่งอํานวยความสะดวกแบบสากล และเมืองสมัยเกาซึ่งมีลักษณะคลายชนบท เปนเมืองของคน

                                           
 TP

6
PT เน้ือหาในสวนนี้เปนการอางอิงหัวขอการวิเคราะหและเนื้อหาในหลายสวน เปนการสรุปความ

จาก สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 
131-135. 
 TP

7
PT ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, Uเมืองในสังคมไทย U (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542), 303. 
 TP

8
PT สรุปความจาก ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, Uเมืองในสังคมไทย U, 188. 
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จนที่ยังมีวิถีชีวิตอยูอยางแออัดและขาดแคลน PF

9
FP รวมทั้งการพัฒนาที่รวมศูนยไดทําใหกรุงเทพฯ

กลายเปนเมืองโตเดี่ยว เกิดความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจระหวางกรุงเทพฯกับชุมชนเมือง
อ่ืนๆ 
  
ปญหาทางสภาพแวดลอม 
 การสูญเสียและเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ : ภายในเมืองมีพ้ืนที่
สาธารณะและพื้นที่เปดโลงที่เปนธรรมชาตินอยลง เกิดการขยายตัวของเมืองรุกล้ําพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่ธรรมชาติบริเวณรอบนอกเมือง เกิด urban sprawl ทําใหเมืองขยาย
ตัวอยางไมมีขีดจํากัด มีการสรางพื้นที่ดาดแข็งขึ้นมาแทนพื้นที่ธรรมชาติ อันเปนสาเหตุของ
ปรากฎการณเกาะความรอนในเขตเมือง ชุมชนเมืองมีการบริโภคทรัพยากรเพิ่มขึ้น มีการ
ทําลายทรัพยากรของชนบทเพื่อนํามาสรางความเจริญใหกับเมือง เชน การทําลายทรัพยากรปา
ไมเพ่ือสรางเขื่อนสําหรับผลิตกระแสไฟฟาใหกับเมือง รวมทั้งการทําลายพื้นที่ธรรมชาติรอบ
นอกเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
 ความเสื่อมโทรมของชุมชนเมือง : จากการพัฒนาโดยมุงเนนการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองอยางรวดเร็วเพ่ือรองรับการผลิต
ระบบอุตสาหกรรม การอพยพเขาเมืองของคนเปนจํานวนมากและไมมีมาตรการควบคุมการ
ขยายตัวของเมือง ทําใหเมืองไมสามารถพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของคน
จํานวนมากไดทัน จึงทําใหเกิดแหลงเสื่อมโทรมขึ้นเปนจํานวนมากภายในชุมชนเมือง 
นอกจากนี้ภายในชุมชนเมืองยังเปนที่รวมของมลภาวะเปนพิษตางๆ เชน อากาศเสีย น้ําเนาเสีย 
ขยะ ปญหาเกาะความรอนภายในเมือง ซึ่งลวนแลวแตเกิดจากการพัฒนาที่รวดเร็วจนเกินกวาจะ
สามารถบริหารจัดการไดทัน  
 
ปญหาการสูญเสียความเปนมนุษย 
 การสูญเสียความเปนมนุษย : เมืองในรูปแบบสมัยใหมไดทําลายโครงสรางทาง
สังคมของมนุษย ปฏิสัมพันธทางสังคมที่เคยโยงใยมนุษยเขาไวดวยกันตองแตกสลาย ผูคน
ภายในเมืองขาดความสัมพันธทางสังคมอันดีตอกัน มนุษยไดขาดหายไปจากการมีบทบาทใน
สังคมพรอมกับความเปนมนุษยที่หดหายไปพรอมกับจริยธรรมของผูคน (ปญหาเหลานี้มีสภาพ
ที่ใกลเคียงกันกับตางประเทศ) 

                                           
 TP

9
PT สรุปความจาก ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, Uเมืองในสังคมไทย U (เชียงใหม : 

สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542), 188. 
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 การคุกคามทางจิตใจ : สิ่งกอสรางขนาดใหญและทันสมัย รวมทั้งสภาพแวดลอมที่
เลวราย ไดคุกคามความรูสึกของผูคนภายในเมืองทําใหเกิดความแปลกแยกภายในจิตใจ เกิด
ความไมม่ันคงและไมม่ันใจตอการดํารงอยูของตนในเมือง รวมถึงความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ดวยการที่ปจจุบันสังคมเมืองของไทยเปนสังคมในรูปแบบของตะวันตก ปญหาทาง
สังคมเมืองของไทยจึงเปนปญหาในลักษณะเดียวกันกับมหานครตางๆทั่วโลก ทั้งการปลนจ้ีชิง
ทรัพย การฆาตกรรม รวมไปถึงการกดขี่ทางเพศ แตปญหาการคุกคามทางจิตใจของชุมชน
เมืองไทยนั้นมีความรุนแรงมากกวาในตางประเทศ จากการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม จากทางตะวันตกอยางรวดเร็ว และเร็วมากจนเกิดความแปลกแยกทางสังคมและ
ผูคนไมมีความมั่นคงทางจิตใจ 
 

 ...เมืองในสังคมไทยในปจจุบันจึงเปนรูปธรรมที่ชัดเจนของการ “ขึ้นตอ” โลก
ตะวันตก ไมเพียงแตระบบเศรษฐกิจแตรวมถึงเทคโนโลยี วิธีคิด ตลอดจนวิถีชีวิตของคน
ไทยซึ่งมีพื้นฐานตางกัน แตรับเอาผลผลิตของสังคมตะวันตกมาเปนสวนหนึ่งของ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตน ไมวาจะเปนวัฒนธรรมการกินอยู แฟชั่นการแตงกาย 
ตลอดจนเทคโนโลยีและขอมูลขาวสารทั้งปวง...PF

10
FP 

 
 ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองของไทย ลวนเปนภาพซ้ําที่เคยเกิดขึ้นมาแลว
ในตะวันตก ซึ่งเปนผลพวงจากการรับเอาการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมตามแบบประเทศ
ตะวันตกมาใช หากแตปญหาที่เกิดขึ้นน้ันมีความเหมือนกันโดยภาพรวมเทานั้น ซึ่งเม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดแลวพบวา ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองของไทยนั้นถือไดวามีความซับซอนและ
แตกตางจากปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองของตะวันตก โดยสาเหตุหลักของปญหาชุมชน
เมืองไทยนั้น มาจากการที่สังคมไทยไดรับเอาความเปน “เมือง” แบบตะวันตกเขามาแทนที่
ความเปน “ชุมชน” ที่เราเคยมีมาในอดีตอยางรวดเร็ว โดยไมมีการปรับตัวเพ่ือการอยูรวมกัน
ภายในเมือง เราไดแตลอกแบบของเมืองมาใชโดยที่เราไมมีวัฒนธรรมของชาวเมืองในแบบของ
เราที่จะเกื้อหนุนใหอยูในเมืองไดดวยดี PF11

FP ชุมชนเมืองจึงเปนสภาพแวดลอมใหมสําหรับ
สังคมไทย ซึ่งยังไมมีความคุนเคยกับการดํารงชีวิตในลักษณะนี้ ปญหาที่เกิดขึ้นภายในเมืองจึง
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไมไดมีการวางแผนรองรับลวงหนาเชนเดียวกันกับการเกิดขึ้นของเมือง  

                                           
 TP

10
PT ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, Uเมืองในสังคมไทย U (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542), 152. 
 TP

11
PT สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545), 136. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



126 
 

 
 

     1.3 สรุปปญหาของชุมชนเมืองจากการพัฒนากระแสหลัก  
 
 จากการศึกษาการพัฒนาการของชุมชนเมืองที่ผานมาจะเห็นไดวา เมืองใน
ตะวันตกมีการเรียนรูที่จะอยูรวมกันมาอยางยาวนาน มีการเรียนรูที่จะแกไขปญหาตางๆไดดวย
ตัวเอง ตางจากเมืองในประเทศไทยซึ่งรับเอาความเปนเมืองจากทางตะวันตกเขามาอยาง
รวดเร็ว ทําใหประเทศไทยกลายเปนประเทศที่รับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาใชโดยละทิ้ง
ภูมิปญญาดั้งเดิมของตน ทําใหขาดการสรางองคความรูของตัวเอง ตองคอยพึ่งพาความรูจาก
ประเทศตะวันตกอยูเสมอ ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นจากการรับเอารูปแบบการพัฒนาจาก
ทางตะวันตกมา โดยที่ไมไดผานกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง การนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการพัฒนาเมืองจึงนับเปนความหวังทางหนึ่ง ที่จะทําใหประเทศไทยมี
การพัฒนาความรูสําหรับแกปญหาภายในชุมชนเมืองจากภูมิปญญาของตนเอง 
 
 
 2. การแกปญหาจากการพัฒนากระแสหลักในชุมชนเมือง 
 
 เน้ือหาในสวนนี้จะเปนการกลาวถึงการนําแนวคิดและทฤษฎีทางเลือกมาใชใน
การแกปญหาในชุมชนเมือง ซึ่งเปนผลพวงมาจากการพัฒนากระแสหลัก โดยนิยามคําวา 
“กระแสการพัฒนาทางเลือก” ในที่นี้นั้นหมายถึง การพัฒนาที่ใหความสําคัญกับหลายมิติ ไม
สุดโตงและไมยึดถือมิติทางเศรษฐกิจในการพัฒนาอยางเดียวเหมือนเชนการพัฒนากระแสหลัก 
ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีในลักษณะนี้มีอยูอยางหลากหลายมาก ซึ่งในที่นี้จะทําการคัดเลือกมา
เฉพาะวิธีแกปญหาที่แสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรมในชุมชนเมือง โดยจะศึกษาทั้งในตะวันตก
และในประเทศไทยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 2.1 ชุมชนเมืองตะวันตกกับการแกปญหาจากการพัฒนากระแสหลัก 
 
 นับตั้งแตประเทศตะวันตกไดกาวเขาสูความเปนเมือง ปญหาที่เกิดขึ้น
ชุมชนเมืองไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตผูคนภายในเมืองมาตลอดทุกยุคสมัย ควบคูไปกับ
การพยายามที่จะเรียนรูและแกปญหาของเมือง ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นในแตละยุคสมัยน้ันลวน
แลวแตเปนปญหาที่เชื่อมโยงมาจากระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนากระแส
หลักทั้งสิ้น โดยที่การออกแบบชุมชนเมืองจะเปนกลไกสําคัญในการแกไขปญหาชุมชนเมืองใน
แตละยุคสมัย ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีทางดานการออกแบบชุมชนเมืองที่มีสวนในการแกไขปญหา
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จากการพัฒนาที่เนนมิติดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางสุดโตงในแตละยุคสมัยนั้น สามารถ
ไลเรียงไดดังนี้  
  
  2.1.1 แนวคิดอุทยานนคร 
 ปญหาจากการพัฒนาดานเศรษฐกิจที่เนนอุตสาหกรรมเริ่มปรากฏให
เห็นเดนชัดเปนครั้งแรกเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษในชวงคริสตศตวรรษที่ 
18 ทําใหเมืองขยายตัวอยางรวดเร็วจากการอพยพเขามาเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมของ
ผูคนจากชนบท และภายหลังจากนั้นไมนานจากการที่อุตสาหกรรมไดขยายตัวอยางรวดเร็ว ได
สงผลใหเมืองในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 เต็มไปดวยปญหาความแออัด และปญหา
ทางดานสุขภาวะ ประกอบกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรมไดทําใหรถยนตมีราคาถูก ผูคนจึง
นิยมใชรถยนตสวนตัวกันมากขึ้น จึงทําใหเกิดการอพยพออกนอกเมืองขึ้นเปนจํานวนมาก 
เน่ืองจากไมพอใจสภาพความเปนอยูภายในเมือง  
 อเบ็นเนเซอร โฮเวิรด ไดทําการเสนอแนวคิดอุทยานนครนี้ โดยไดจินตนาการถึง
พ้ืนที่ซึ่งเหมาะสําหรับชีวิตคนเมืองและคนชนบท วานาจะเปนเมืองขนาดเล็กที่อยูไดดวยตนเอง 
อยูใกลใจกลางเมืองและเสนทางคมนาคม PF

12
FP โฮเวิรด ไดนําเสนอแนวคิดของเขาผานแผนภูมิ

แมเหล็ก 3 อัน โดยเปรียบเทียบใหเห็นขอดีและขอเสียของการใชชีวิตในเมือง (แมเหล็กอันที่ 1 ) 
ขอดีและขอเสียของการใชชีวิตในชนบท (แมเหล็กอันที่ 2 ) และคัดเอาเฉพาะขอดีของแมเหล็ก
สองอันแรกมารวมกันเปนคุณสมบัติของแมเหล็กอันที่ 3 ซึ่งคือทางเลือกใหมที่เขาไดเสนอขึ้น 
แนวคิดหลักของแนวคิดนี้ประกอบดวยPF

13
FP 

   
- กําหนดพื้นที่และประชากรของแตละเมืองใหมีขนาดและจํานวนจํากัด 
- กันพ้ืนที่ตรงใจกลางไว เพ่ือสรางกลุมอาคารสหกรณ ตลาด และอาคาร

สาธารณะอื่นๆ รวมทั้งที่พักอาศัย ขนาดไมเกิน 1 ใน 6 ของพื้นที่ทั้งหมด 
- กําหนดใหสรางโรงงานอุตสาหกรรมในเขตวงนอกสุดของชุมชนซึ่งติดกับทาง

รถไฟ สามารถติดตอกับเมืองอ่ืนๆไดโดยทางรถไฟซึ่งทําหนาที่เปนตัวกั้นแบง
พ้ืนที่ชุมชนกับพื้นที่เกษตรกรรมรอบนอก 

                                           
 TP

12
PT ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, Uเมืองยั่งยืน : แนวคิดและประสบการณของตะวันตก U 

(เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545), 176. 
 TP

13
PT อางอิงจาก กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ  

U40 ปU (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 187. 
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- กําหนดใหพ้ืนที่เกษตรกรรมมีขนาด 5 ใน 6 ของพื้นที่ทั้งหมด ทําหนาที่ผลิต
อาหารปอนพลเมืองและปองกันการขยายตัวของชุมชน อันเปนความคิด
ตนแบบของ ขอบคาดสีเขียว (Green Belt) ที่เมืองในปจจุบันนํามาใช 

- กําหนดใหสรางอุทยานนครในลักษณะขางตนหลายๆเมือง เปนกลุมลอมรอบ
เมืองแมซึ่งมีขนาดใหญตรงกลาง การติดตอระหวางเมืองเหลานี้กับเมืองแม ให
ใชเสนทางรถไฟรอบนอกเมือง 

 
 โฮเวิรดเชื่อในความเปนชุมชนเบาบางที่สมบูรณ (Self-Contained Decentralize 
Community) ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยชุมชนเมืองตามแนวคิดที่โฮเวิรดได
วางขึ้นน้ันจะประกอบไปดวยแหลงงานซึ่งจะสรางความมั่นคงใหกับชุมชน ที่ดินทั้งหมดเปนของ
สวนรวม การดําเนินงานตางๆตองอยูในรูปการปกครองทองถิ่นหรือสหกรณ ชุมชนจะตองมี
ความกลมกลืนกัน และรายไดที่มากเกินไปจะตองนํามาใชเพ่ือสาธารณะ PF

14
FP 

 แนวคิดนี้ไดมีอิทธิพลตอแนวคิดอ่ืนๆที่เกิดตามมาหลังจากนั้นอยางมาก โดยไดรับ
การนําแนวคิดไปสรางจริงหลายโครงการในประเทศตางๆทั่วโลก จนถึงในศตวรรษที่ 21 นี้ 
แนวคิดนี้ยังคงไดรับความสนใจจากนักออกแบบ และนํามาพัฒนารวมกับความเปลี่ยนแปลงและ
เคลื่อนไหวในยุคปจจุบันตอไปPF

15
FP 

 
 2.1.2 ทฤษฎีชีวิตสังคมเมือง 
 เจน เจคอบส ไดวิพากษวิจารณวิธีการวางผังเมืองแบบเกาๆวา นัก
ผังเมืองและนักออกแบบชุมชนเมืองชอบเพอฝนและคิดแทนผูอ่ืนPF

16
FP เพราะสถาปนิกผูออกแบบ

เหลานั้นไมเคยคํานึงถึงความตองการของผูใชงานวาตองการอะไร เจน เจคอบส ไดรวบรวม
ประสบการณจากการใชชีวิตในเมืองตางๆของเธอ มาประมวลผลเปนทฤษฎีชีวิตสังคมเมืองที่ได
สะทอนถึงปญหาในชุมชนเมืองของอเมริกาในขณะนั้น ในหนังสือ The Death and Life of 
Great American Cities ซึ่งตีพิมพในป 1961 สามารถสรุปแนวคิดหลักของทฤษฎีนี้ไดดังนี้PF17

FP 

                                           
 TP

14
PT สรุปความจาก สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของ

ไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 81. 
 TP

15
PT สรุปความจาก เร่ืองเดียวกัน. 

 TP

16
PT กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ  

U40 ปU (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 225. 
 TP

17
PT สรุปความจาก กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบใน

รอบ  
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- ในยานใจกลางเมืองควรใชที่ดินผสมผเส โดยไมแบงแยกกันอยางเด็ดขาด  
- ควรออกแบบถนนใหมีชีวิตชีวา โดยการดึงดูดใหมีผูคนเดินผานไปมาอยู

ตลอดเวลา  
- ควรออกแบบถนนใหมีความปลอดภัย จะตองสราง แนวแสดงอาณาเขต 

(Territory) สวนบุคคล – สวนสาธารณะ ใหแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน ควร
อนุรักษอาคารเกาไว เพื่อแสดงความเปนมาของชุมชน 

- ความหนาแนนที่ เหมาะสมในยานใจกลางเมืองน้ัน ไมควรนอยกวา 40 
ครอบครัวตอ เพราะจะทําใหเกิดอาคารหลากหลายรูปแบบ เกิดบรรยากาศที่มี
ชีวิตชีวา  

 
 โดยภาพรวมแลว แนวคิดและทฤษฎีของ เจน เจคอบส มีจุดเดนคือ 1)การคํานึงถึง
ความตองการของผูใชงาน ไมใชของผูออกแบบ 2)การใชที่ดินอยางผสมผเส ไมแบงแยกยาน
อยางเด็ดขาด และ3)การออกแบบใหสอดคลองกับพฤติกรรมของสังคม  
 แนวคิดนี้ไดรับการยอมรับและมีอิทธิพลตอแนวคิดตางๆที่ตามมาอีกเปนจํานวน
มาก ดังเชน กฎบัตรแหงมาซูปจจุ ในชวงทศวรรษที่ 1970 คําแถลงการณแหงเบิคเลย ในชวง
ทศวรรษที่ 1980 และกฎบัตรแหงลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม ในชวงทศวรรษที่ 1990 ซึ่งลวนไดรับ
อิทธิพลจากขอเขียนของ เจน เจคอบส ทั้งสิ้นPF

18
FP   

 
 2.1.3 แนวคิดเมืองนาอยู TPF19

FPT 

 สํานักองคการอนามัยโลกภาคพื้นยุโรป (World Health 
Organization) ไดนําเสนอโครงการ “Healthy Cities” ขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนเมืองในประเทศตางๆ โดยในป พ.ศ.2535 ไดมีเมืองในยุโรปเขารวมโครงการดังกลาว 
โดยสํานักองคการอนามัยโลกไดรวบรวมลักษณะสําคัญของเมืองนาอยูไวทั้งหมด 11 ประการ 
ดังนี้ 
 
 
 

                                                                                                                         
U40 ปU (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 225-229. 
 TP

18
PT สรุปความจาก เร่ืองเดียวกัน, 351. 

 TP

19
PT เน้ือหาในสวนนี้เปนการสรุปความจาก สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชน

เมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชน
เมืองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 137-138. 
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1) การรักษาความสะอาดดานกายภาพ สิ่งแวดลอม และคุณภาพของที่อยูอาศัย 
2) ระบบนิเวศที่สัมพันธกับพืช สัตว และสิ่งแวดลอมที่สมดุลยั่งยืน 
3) ชุมชนมีความเกื้อกูลไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
4) ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด ควบคุม ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน 
5) สนองตอบความจําเปนพ้ืนฐานสําหรับประชาชนในชุมชนทุกคน 
6) มีกลไกการระดมความคิด ประสบการณและทรัพยากร จากการประสานงาน

และการทํางานรวมกันในชุมชน 
7) ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีนวัตกรรมอยูเสมอ 
8) เสริมสรางการเชื่อมโยงมรดกวัฒนธรรม สภาพทางชีวภาพอันงดงาม และ

เอกลักษณที่ดีในแตละชุมชน 
9) มีการดําเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนโครงการ ใหบรรลุเปาหมายโดยใช

ทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
10) ใหมีระบบบริการดูแลความเจ็บปวยของประชาชนที่เหมาะสม 
11) ใหมีสภาวะสุขภาพของประชาชนที่ดีมาก อัตราเจ็บปวยในระดับต่ําที่สุด 

 
 โครงการเมืองนาอยูนี้มีเปาหมายคือ สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนที่อาศัย
อยูในเขตเมือง โดยใหความสําคัญกับมิติทางดานตางๆที่หลากหลาย มิใชดานใดดานหนึ่งอยาง
สุดโตง โดยโครงการดังกลาวนี้ สามารถทําไดทั้งในเมืองเล็กและเมืองใหญ แตเมืองเล็กจะ
สามารถทําไดดีกวา ตัวอยางเมืองเล็กที่ประสบความสําเร็จคือ เมืองเมานูเคา ประเทศนิวซแีลนด 
และตัวอยางเมืองใหญที่ประสบความสําเร็จคือ เมืองลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ 
 
 2.1.4 แนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 
 การแกปญหาจากผลพวงของการพัฒนากระแสหลัก ที่เปนความ
เคลื่อนไหวที่สําคัญที่สุดในยุคนี้คือกระแสการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการลง
นามสนธิสัญญาโลกรอน ณ กรุงริโอ เดอจาเนโร เม่ือป ค.ศ.1992 เพ่ือปกปองทรัพยากรและ
แวดลอมของโลกซึ่งในขณะนั้นไดถูกบริโภคอยางลางผลาญ เพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนี้สนธิสัญญาดังกลาวยังมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับ
การพัฒนามิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลกัน มิใชใหความสําคัญกับมิติ
ทางเศรษฐกิจดานเดียวอยางที่ผานมา โดยพุงเปาไปที่การเปลี่ยนแปลงในระดับทองถิ่นและคาด
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วามาตรการเหลานั้นจะนําไปสูการจัดตั้งชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตดวยการใชทรัพยากรอยาง
ประหยัดในปจจุบัน PF

20
FP 

 แนวคิดและทฤษฎีทางดานการออกแบบชุมชนเมือง ที่ไดรับอิทธิพลจากการพัฒนา
อยางยั่งยืน ไดแก แนวคิดเมืองอัดแนน (Compact City) โดยมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกส
จากสหราชอาณาจักร และลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) จากสหรัฐอเมริกา โดยใน
การศึกษาครั้งนี้จะขอเรียกรวมแนวคิดทั้งสองในชื่อใหมวา “แนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” ซึ่งมี
แนวคิดหลักดังนี้PF21

FP 

 
- สรางความกระชับของเมือง ลดการกระจายตัว รักษาสิ่งแวดลอมรอบนอก

ชุมชน 
- มุงเนนใหมีการประหยัดพลังงาน ดวยการลดการใชรถยนตสวนบุคคล สงเสริม

ระบบขนสงมวลชนสาธารณะ ทางเดินเทาและทางจักรยาน 
- ใชพ้ืนที่แบบผสมผเส สรางความมีชีวิตชีวาใหแกเมือง 
- สรางชุมชนที่สมบูรณ (Self-Containment) ดวยกิจกรรมตางๆในการดํารงชีวิต

ที่สมดุล 
- สรางคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นดวยโอกาสในการมีปฏิสัมพันธบนพ้ืนที่สาธารณะที่

เพ่ิมขึ้น และสรางความเทาเทียมกันทางสังคมดวยการจัดเตรียมที่พักอาศัย
อยางปะปนทั้งขนาดและราคา 

- รักษาและสรางเสริม “Sense of Place” ของชุมชน ทั้งจากพื้นที่สาธารณะ 
รูปแบบอาคาร ทางเดินเทา และใหความสําคัญกับสัดสวนของมนุษย  

 
 แตจากฐานคิดซึ่งมีจุดมุงเนนที่ตางกันของแนวคิดเมืองอัดแนนและลัทธิชุมชนเมือง
ยุคใหม ไดสงผลใหเกิดความแตกตางทางการออกแบบที่สําคัญ ที่จะเปนทางออกของความ
ยั่งยืน โดยไดสะทอนออกมาผานทางภาพสองภาพคือPF

22
FP 

 

                                           
 TP

20
PT สรุปความจาก กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบใน

รอบ  
U40 ปU (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 229. 
 TP

21
PT สรุปความจาก สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของ

ไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 101. 
 TP

22
PT สรุปความจาก เร่ืองเดียวกัน, 102. 
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1) ภาพการออกแบบที่เล็งเห็นวาทัศนคติของประชาชนควรจะตองปรับเปลี่ยนซึ่ง
เปนหนทางการบริโภคเพื่อรักษาธรรมชาติ (แนวคิดเมืองอัดแนน) 

2) ภาพการออกแบบที่คลอยตามประสบการณ ทัศนคติของผูคน ซึ่งเปนหนทาง
รักษาธรรมชาติแตไมลดการบริโภค (ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม) 

 
 นับตั้งแตชวงปลายศตวรรษที่ 20 เปนตนมา แนวโนมการพัฒนาเมืองในประเทศ
ตางๆทั่วโลก ไดมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาจากแนวคิดของชุมชนเมืองในยุค
สมัยใหม (Modern) ที่มีลักษณะสังคมที่ขึ้นตอระบบทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม PF

23
FP มาเปนการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ที่มุงเนนใหเกิดการใชทรัพยากรอยางไมสิ้นเปลืองหรือไมทําลายลาง รวมถึง
การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมเปนสําคัญ ดังนั้น กระแสหลักของการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
จึงเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน PF

24
FP ชุมชนเมืองในตะวันตกจึงมีแนวโนมที่จะพัฒนาโดยคํานึงถึง

ประเด็นเรื่องขีดจํากัดในการบริโภคและการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติรวมทั้งประเด็น
ทางดานสังคมมากยิ่งขึ้น และมีความเปนไปไดวาจะกลายเปนแนวโนมหลักสําหรับการพัฒนา
เมืองตางๆทั่วโลกดวยเชนกัน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหลักที่สําคัญของแนวโนมการพัฒนาเมือง
ในตะวันตกไดดังนี้ PF25

FP 

  
การรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 
 ชุมชนมีความกระชับและลดการกระจายตัว : แนวคิดนี้สามารถแกปญหาไดใน
หลายประเด็น ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม แตประเด็นสําคัญที่ควรไดรับการ
คํานึงถึงคือ ความกระชับระดับใดจึงจะมีความเหมาะสมและมีความสมดุล โดยที่ไมกระทบกับ
ปจจัยสําคัญของเมืองในดานอ่ืนๆ ซึ่งแนวโนมที่มีความเปนไปไดมากที่สุดในปจจุบันนั้นคือ 
เมืองในแบบกระจายตัวเปนกลุมๆ (Decentralize Concentration) ซึ่งเปนจุดที่สมดุลระหวาง
เมืองที่มีความหนาแนนสูงกับเมืองที่กระจายตัวอยางเบาบาง  
 ระบบที่สามารถรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและลดมลภาวะ : แนวคิดการ
สันดาปพลังงานแบบหมุนเวียนไดรับการมุงเนนและนําเสนอจากทางสหราชอาณาจักร
เพ่ือที่จะใหมีการใชทรัพยากรทางธรรมชาติใหนอยที่สุด แตในปจจุบันยังคงไมมีทางออกที่

                                           
 TP

23
PT รุจิโรจน อนามบุตร, “การออกแบบชุมชนเมืองนาอยูและประหยัดพลังงาน.” ใน Uเมืองนาอยู

และประหยัดพลังงาน U (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย,ม.ป.ป.), 4-27. 
 TP

24
PT สิทธิพร ภิรมยรื่น, “การออกแบบชุมชนเมืองที่นาอยู และย่ังยืน : ทฤษฎีและประสบการณ.” U

หนาจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร U, 22 (2006-2007) : 113. 
 TP

25
PT สรุปความจาก สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของ

ไทย”, 96-100. 
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ชัดเจนนัก โดยมีแนวโนมที่จะไดรับการศึกษาและหาทางออกในประเด็นตางๆรวมกับแนวคิดอ่ืน
ตอไป 
  
การบริโภคทางธรรมชาติ 
 ลดการเดินทางและลดการใชรถยนตสวนตัว : การใชพลังงานที่เห็นไดชัดของ
ชุมชนเมืองคือการเดินทางของผูคนในเมือง ทางออกที่เกิดขึ้นก็คือลดการเดินทางของผูคนใน
เมืองใหสั้นที่สุด ซึ่งในปจจุบันมีแนวคิดที่สําคัญคือการใชระบบขนสงสาธารณะในรูปแบบตางๆ 
มุงเนนการเดินเทาและใชจักรยานทดแทนการใชรถยนตสวนตัวรวมไปกับการสรางความกระชับ
ของเมือง 
 ลดการบริโภคและรักษาธรรมชาติ : ลดการบริโภคของผูคนดวยการลดความ
ฟุมเฟอยในการบริโภคทรัพยากร เชน การลดพื้นที่สวนตัว สรางความกระชับใหมากที่สุด สราง
ระบบหมุนเวียนพลังงาน เปนตน ผสมผสานไปกับการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 
การสรางเสริมทางสังคมเมือง 
 สรางปฏิสัมพันธทางสังคมเมือง : ปญหาทางสังคมเมืองเปนปญหาที่สําคัญมาก
โดยเฉพาะประเทศตะวันตกที่สังคมแยกออกจากกันดวยการพัฒนาในยุคสมัยใหม การสราง
ปฏิสัมพันธใหเกิดขึ้นในสังคมเมืองจึงควรไดรับการคํานึงถึง นอกจากนี้การสรางปฏิสัมพันธทาง
สังคมเมืองยังสัมพันธกับการสรางความหลากหลายและมีชีวิตชีวา รวมถึงการสรางความ
ยุติธรรมทางสังคม ซึ่งเหลานี้มีแนวโนมวาจะไดรับการคํานึงถึงมากขึ้นในการออกแบบชุมชน
เมือง 
 ชุมชนที่สมบูรณ (Self-Containment) : แนวคิดในการสรางความสมบูรณใหกับ
ชุมชน มีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวเน่ืองกับ ความสมดุลระหวางแหลงงานกับที่พักอาศัย จากระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ความหลากหลายในการใชที่ดิน รวมถึงระยะของชุมชนที่
เหมาะสมกับการเดินเทา แตแนวคิดนี้เหมือนกับวามีความเหมาะสมกับชุมชนเมืองที่สรางขึ้น
ใหม มากกวาการนําไปใชในชุมชนเดิมที่มีอยูแลว จึงเปนแนวโนมในอนาคตตอการคนหาวา 
ความสมบูรณที่แทของชุมชนน้ันคืออะไร และการสรางเสริมใหชุมชนเดิมมีความสมบูรณนั้นมี
แนวทางอยางไร 
 สราง Sense of Place : แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่มีบทบาทมากในการนําแนวคิด
ทางการออกแบบมาสื่อสารกับผูคนในเมือง ซึ่งมีแนวโนมวาจะตองมีการคนหาสไตลการ
ออกแบบที่จะตอบรับกับทัศนคติ ความตองการ และประสบการณของผูคนตอไป แตในประเด็น
เรื่อง “Sense” นั้นเปนเรื่องที่ละเอียดออนจําเปนที่จะตองมีแนวคิดอ่ืนเสริมขึ้นมาอีก 
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 2.2 ชุมชนเมืองไทยกับการแกปญหาที่จากการพัฒนากระแสหลัก 
 
 ภายหลังจากที่ประเทศไทยเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ตั้งแต พ.ศ.2504 ไดทําใหประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก เมืองซ่ึงเปน
ศูนยกลางความเจริญไดขยายตัวเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาซ่ึงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมเปนหลัก และผลพวงจากการขยายตัวอยางกาวกระโดดของเมือง ไดกอใหเกิด
ปญหาตางๆซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาอยางรีบเรงจนเกินกวาจะรับมือไดทัน จึงสามารถกลาวได
วา ปญหาของชุมชนเมืองสมัยใหมของไทยไดมีการขยายตัวอยางมากภายหลังจากมีการใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 1 เปนตนมา และไดพัฒนาขึ้นจนกลายเปนปญหาหลักของชุมชน
เมืองในปจจุบันนี้ โดยแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาเมืองและแกไขปญหาของเมือง
โดยภาครัฐที่ผานมาในแตละชวง สามารถสรุปไดจากนโยบายการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังตอไปน้ี 
 ในชวงของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 และ 2 (พ.ศ.2504-2514) เมืองได
มีการขยายตัวอยางรวดเร็วเพ่ือรองรับการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) เปนชวงที่เร่ิมมีการตระหนักถึงผลกระทบทางดานการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอการพัฒนาของเมือง ซึ่งในขณะนั้นเมืองขาดการชี้นําดาน
แผนพัฒนาเมืองที่เหมาะสม ความพยายามแกปญหาชุมชนเมืองเมืองของรัฐจึงถูกจํากัดอยู
เฉพาะการแกไขปญหาเรงดวนของเมือง PF

26
FP  

 ภาครัฐไดเริ่มกําหนดนโยบายการพัฒนาภาคและเมืองอยางชัดเจนในชวง
แผนพัฒนาฉบับที่ 4 และ 5 (พ.ศ.2520-2529) โดยมีความพยายามที่จะแกปญหาการขยายตัว
ที่มากเกินไปของกรุงเทพฯ ดวยการเรงรัดการพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค 
(เมืองหลัก) และการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝงทะเลตะวันออก เพ่ือรองรับการกระจาย
อุตสาหกรรมออกจากกรุงเทพฯ ควบคูไปกับการพัฒนาพื้นที่ชนบทเพื่อชลอการอพยพยายถิ่น
ของประชากรจากชนบทเขาสูเมือง ตอมานโยบายการจํากัดการกระจายตัวของกรุงเทพฯไม
สามารถนําไปใชอยางไดผล จึงไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเปนการเนนการบริหารการขยายตัว
ของพื้นที่ภาคกรุงเทพฯ และดําเนินการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาค พ้ืนที่เฉพาะ และพ้ืนที่ชนบท
อยางตอเน่ือง ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 และ 7 (พ.ศ.2530-2539) ซึ่งเปนการมุงพัฒนา
ทางดานกายภาพเปนหลัก โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐาน รูปแบบการพัฒนายังขาดความ

                                           
 TP

26
PT สรุปความจาก รุจิโรจน อนามบุตร, “การพัฒนาเมืองไทย (ความทาทายตลอดกาล).” ใน U

เมืองนาอยูและประหยัดพลังงาน U (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย,ม.ป.ป.), 4-13 - 4-14. 
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สมดุลระหวางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม นอกจากนี้แผนงานและโครงการสวนใหญถูก
กําหนดโดยหนวยงานสวนกลาง ขาดการระดมการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นPF

27
FP 

 หลังจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เปนตนมา ไดแสดงใหเห็นถึง
แนวโนมการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนมากขึ้น โดยการใหความสําคัญกับมิติทางสังคมและ
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และการกระจาย
อํานาจไปสูทองถิ่น โดยการพัฒนาเมืองก็ไดมีการกําหนดแนวทางที่สอดคลองกับการพัฒนา
ดังกลาวเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางการพัฒนาเมืองใหมีความนาอยูและสามารถดํารง
ความนาอยูไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน PF

28
FP แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่งไดอัญเชิญ 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญาในการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญกับการยึด
คนเปนศูนยกลางในการพัฒนาตอเน่ืองมาจากแผนพัฒนาฉบับที่ 8 ในแผนพัฒนาฉบับที่ 9 นี้ จะ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองและชนบทควบคูกันไป โดยอาศัยความเขมแข็งของชุมชน 
และตอเนื่องมาถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ซึ่งยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองและ
ชนบทโดยใชคนเปนศูนยกลางเชนกัน  
  
  จะเห็นไดวาชุมชนเมืองของไทยมีนโยบายการพัฒนาและการแกไขปญหาในชุมชน
เมืองควบคูกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมมาโดยตลอด โดยที่มียุทธศาสตรระดับประเทศ
คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนแนวทางหลัก นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาที่
ไดรับอิทธิพลจากแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกลไก
สําคัญที่ชวยใหนโยบายนั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยโครงการพัฒนาที่มีสวนสําคัญในการ
แกไขปญหาจากการพัฒนาเมืองในชวงเวลาที่ผานมามีดังนี้  
 
 2.2.1 แนวทางการพัฒนาเมืองนาอยู และชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน PF

29
FP 

 การพัฒนาเมืองนาอยูในประเทศไทย เริ่มขึ้นเปนครั้งแรกภายใต
นโยบายทางดานสาธารณสุขตามแนวทางขององคการอนามัยโลก ตั้งแต พ.ศ.2537 โดย
สนับสนุนใหชุมชนเมือง  5 เมือง ไดแก กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา พะเยา ยะลา และพนัส
นิคม เปนเมืองนํารอง และกําหนดแนวทางใหผูบริหารองคกรทองถิ่นสรางเครือขายการพัฒนา
รวมกับชุมชนภายในทองถิ่นโดยใชวิธีการที่เปนของตนเอง ในการพัฒนาสูความเปนเมืองนาอยู
สามารถพัฒนาชุมชนตัวเองไดอยางยั่งยืน 
                                           
 TP

27
PT สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย, สภาสถาปนิก และ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, U

เมืองนาอยูและประหยัดพลังงาน U (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย,ม.ป.ป.), 4-2. 
 TP

28
PT เร่ืองเดียวกัน.  

 TP

29
PT สรุปความจาก เร่ืองเดียวกัน, 4-5 – 4-6. 
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 ตอมาสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดรับมอบหมาย
จากรัฐบาลใหทําหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองนาอยูและ
ชุมชนนาอยู โดยสามารถสรุปคุณลักษณะสําคัญของเมืองนาอยูและชุมชนนาอยูไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 คุณลักษณะสําคัญในมิติตางๆของเมืองนาอยู  

 
มิติ คุณลักษณะ 

ดานสังคม 

- ประชาชนไดรับการศึกษา  ความรู และขอมูลขาวสารอยาง
กวางขวางและรวดเร็ว 

- มีบริการสาธารณะสุขและบริการสาธารณะอื่นๆเพียงพอและสะดวก 
- มีความปลอดภัยในการดํารงชีวิตและรักษาทรัพยสิน 
- ภาคีการพัฒนาทุกระดับมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาเมือง 

ดานเศรษฐกิจ 
- มีบรรยากาศที่ดีสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
- คาครองชีพไมสูง ประชาชนมีงานทํา 

ดานกายภาพ 

- มีระบบการวางผังเมืองที่มีขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินอยาง
ชัดเจน 

- มีการวางแผนและจัดบริการโครงสรางพ้ืนฐานไดทันตอความ
ตองการของประชาชน 

- มีระบบการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย และไมส้ินเปลือง 
- มีสถานที่พักผอนหยอนใจ สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว และที่วาง

โลงอยางเพียงพอ 
- มีระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะอยางเหมาะสม 

ดานสิ่งแวดลอม 

- สามารถควบคุมมลภาวะทางน้ํา อากาศ ดิน และความดังของเสียง 
- เมืองมีจิตวิญญาณและความสุนทรีย ที่ประชาชนมีความภาคภูมิใจ

และชวยกันบํารุงรักษามรดกทางประวัติศาสตร ศิลปกรรม และ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

- ประชาชนมีที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานพอเพียงและคาใชจายไมแพง 

ดานการบริหารจัด
การเมือง 

- มีความโปรงใสและยุติธรรม 
- มีประสิทธิภาพและยึดผลประโยชนของประชาชนเปนหลัก 
- ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทุกขั้นตอน 

 

 ความมุงหมายของการพัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําคัญใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนทุกระดับอยางเทาเทียมกัน โดยมุงเนนที่
การพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้ง
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จากหนวยงานสวนกลาง และสวนภูมิภาค ซึ่งจะสนับสนุนใหการพัฒนาเมืองและชุมชนมีความ
นาอยูและยั่งยืน   
 2.2.2 เครือขายบานมั่นคง PF

30
FP 

 โครงการบานมั่นคงเปนโครงการที่มุงแกปญหาการอยูอาศัยคนจน
ในชุมชนแออัดทั่วประเทศ ที่เปนผลพวงจากการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็วจนเกิน
พอดี ชุมชนแออัดเหลานั้นเปนที่อยูอาศัยที่ต่ํ ากวามาตรฐาน ขาดบริการพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ในเบื้องตนมีโครงการนํารองทั้งสิ้น 
10 โครงการ ซึ่งเปนโครงการตัวอยางโดยจะขยายผลไปสูกระบวนการแกไขปญหาในเมืองทั่ว
ประเทศตอไป ในแนวทางใหมที่ใหชุมชนและทองถิ่นเปนแกนหลัก 
 การพัฒนาชุมชนตามแนวทางของโครงการบานม่ันคงนั้น มุงเนนที่การใหชุมชน
เปนแกนหลักในการรวมกันคิด รวมกันทําในการพัฒนาชุมชน มุงใหคนในชุมชนจัดการชุมชน
เอง มีการสรางงานสรางรายไดและระบบทุนขึ้นในชุมชน เพ่ือหวังที่จะใหชุมชนแตละชุมชนอยู
ไดดวยตัวเอง และพ่ึงพากันระหวางชุมชนจนเกิดเปนเครือขายที่เขมแข็ง  
 องคกรที่ดําเนินการในโครงการบานมั่นคงนั้นจะมีองคกรที่เกี่ยวของอยู 3 สวน คือ 
1)องคกรชุมชน 2)หนวยงานระดับทองถิ่น และ3)สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
โดยทั้งหมดนี้จะทําหนาที่ประสานงานกันกลายเปนระบบเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง และเชื่อมโยง
ไปสูการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม อันเปนแนวทางการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยูตอไป 
ซึ่งจากการศึกษาชุมชนตัวอยางของโครงการบานม่ันคง PF

31
FP สามารถสรุปประเด็นหลักในการ

พัฒนาชุมชนไดดังนี้ 
 

- ไมทําอะไรเกินกําลังความสามารถของตน : เชน ในการซื้อที่ดินของชุมชน จะมี
การคิดคํานวณขนาดของที่ดินที่เหมาะสมกับจํานวนครัวเรือนมากที่สุด หาก
ที่ดินใหญไปราคาจะสูงทําใหชุมชนตองแบกรับภาระเพิ่มขึ้น และหากที่ดินเล็ก
ไปชุมชนจะแออัด รวมทั้งขนาดของบานแตละหลังจะมีความเหมาะสมกับแต
ละครอบครัว 

- กระจายบริการขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึง : มีการสรางบริการพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางทั่วถึง เพ่ือ

                                           
 TP

30
PT สรุปความจาก บานมั่นคง, Uรูจักกับโครงการบานมั่นคง U [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 3 กันยายน  

2549, เขาถึงไดจาก http://www.codi.or.th  
 TP

31
PT ทําการศึกษาจากชุมชนตัวอยาง 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนคลองลํานุน ชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม 

และชุมชนสรางสรรคพัฒนา 7-12 โดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม 
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สรางใหเกิดความมั่นคงในที่อยูอาศัย ไดแก ถนน ระบบไฟฟา ระบบประปา 
ระบบระบายน้ํา 

- มีการรวมกลุมในชุมชน : ภายในชุมชนมีการรวมกลุมทํากิจกรรมตางๆรวมกัน 
ทําใหชาวบานมีความรวมมือกัน สามัคคี เอ้ืออาทรตอกัน ชวยดูแลซึ่งกันและ
กัน มีความสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น และทําใหชุมชนมีความเขมแข็งเปนหน่ึง
เดียวกัน พ่ึงพาแรงงานในชุมชนเปนหลัก มีใชวิธีลงแขกชวยกันทํากิจกรรม
ตางๆในชุมชน ทําใหลดการจางแรงงานจากภายนอก และเกิดการพึ่งพากันใน
ชุมชน 

- การมีสวนรวมของทองถิ่น : ชาวชุมชนมีสวนรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกัน
ตัดสินใจในการพัฒนาชุมชน ทั้งการสํารวจขอมูลชุมชนเพ่ือใหไดขอมูลที่
แทจริงในการพัฒนา รวมทั้งการมีสวนรวมในการวางผัง ออกแบบ กอสราง 
และวางกติกาในชุมชนรวมกัน 

- มีระบบเครือขายนอกชุมชน  : ชุมชนมีความเชื่อมโยงกับภายนอก ทั้งกับ
หนวยงานและมูลนิธิตางๆ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
กัน เกิดเปนเครือขายชุมชนที่เขมแข็ง 
 

 จากการศึกษาที่ผานมาพบวา ชุมชนเมืองไทยมีแนวโนมที่จะปรับเปลี่ยนการ
พัฒนาจากการพัฒนาที่อิงระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มาเปนการพัฒนาตามแนวทางของ
การพัฒนาอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงเรื่องทางสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระแสเรื่องความเปน
ทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชน สังเกตไดจากนโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯตั้งแต
ฉบับที่ 8 เปนตนมาจะใหความสําคัญกับประเด็นเหลานี้มากขึ้น โดยจะเปนหลักกระแสการ
พัฒนาหลักที่มีอิทธิพลระดับโลกในชวงศตวรรษที่ 21 นี้ และจะสงผลตอการพัฒนาชุมชนเมือง
ในสังคมไทยในอนาคต  
 สอดคลองกับในประเทศไทยซึ่งไดมีการนํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปน
นโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 
8 จนถึงฉบับที่ 10 ซึ่งนับไดวาเปนนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยจะมีแนวทางการพัฒนาที่เปนตัว
ของตัวเองไมใชตามแบบตะวันตกอยางที่ผานมา ซึ่งสามารถเปรียบเทียบพัฒนาการของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการของชุมชนเมืองไดดังน้ี 
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พระราชดํารัสที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยออม 
พระราชดํารัสที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง 

1(2517) พัฒนาตามลําดับ
ข้ัน เร่ิมจากความพอมีพอกิน 

2500 

2505 

2510 

2515 

2520 

2525 

2530 

2535 

2540 

2545 

2550 

2555 

1957 

1962 

1967 

1972 

1977 

1982 

1987 

1992 

1997 

2002 

2007 

2012 

การพัฒนาเมือง 
ตามแผนพัฒนาฯ 

พัฒนาการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เมืองเร่ิมขยายตัวจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 2(2517) ใหสวนรวมมีความ

พออยพอกิน 

5(2540) ควรใชเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงแตไมตอง
ทั้งหมด 

3(2518) พัฒนา
อตสาหกรรมใหสมดลกับดาน

4(2522) อยูอยางประหยัด 

6(2541) อธิบาย
ความหมายของเศรษฐกิจ

7(2542) หมูบานหรือ
ทองถ่ินควรมีความพอเพียง 

8(2543) ควรทําอะไรดวย
เหตุผลและประหยดั 

9(2544) ทําอะไรตอง
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง 

10(2545) เศรษฐกิจ
พอเพียงอยูคูสังคมไทยมา
นานแลว 

การพัฒนายังคงกระจุกตัวอยู
แตในกรุงเทพฯ 

เร่ิมกลาวถึงการพัฒนานครหลวง
และเมืองนอกนครหลวง 

มีนโยบายพัฒนาเมืองใหญใน
ภูมิภาคเพื่อชลอการขยายตัว
ของกรุงเทพฯ แตทําไมได 
มีนโยบายพัฒนาเมืองใหญใน
ภูมิภาคและพื้นที่เฉพาะ แต
กรุงเทพฯยังคงโตเดี่ยว 

มีแผนพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาค 
พื้นที่เฉพาะ เร่ิมเกิดปญหาจาก
การโตเดี่ยวของกรุงเทพฯ 
เร่ิมปรับแนวคิดการพัฒนาเมือง
เพื่อรับการพัฒนาอยางยัง่ยืน 
แตคนในเมืองยังคงฟุมเฟอย 
ชุมชนเมืองไดรับผลกระทบจาก
วิกฤติเศรษฐกิจอยางมาก จาก
ปญหาที่สะสมมานาน 

ปรับใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทางพัฒนา โดยใชความ
เขมแข็งของชมชนเปนตัวนํา 
พัฒนาเมืองควบคูกับชนบท
โดยใชคนเปนศูนยกลางตอ

จากแผน 8 และ 9 

ฉบับท่ี 1 

ฉบับท่ี 2 

ฉบับท่ี 3 

ฉบับท่ี 4 

ฉบับท่ี 5 

ฉบับท่ี 6 

ฉบับท่ี 7 

ฉบับท่ี 8 

ฉบับท่ี 9 

ฉบับท่ี 10 

ภาพที่ 27 พัฒนาการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง 
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 พระราชดํารัสในชวงแรก(พ.ศ.2517-2522) นั้นสวนใหญมีเน้ือหาเกี่ยวกับการสราง
ความพออยูพอกินใหกับประชาชน ใหมีการเปนอยูอยางประหยัด และพัฒนาอยางคอยๆเปน
คอยๆไป ซึ่งสวนทางกับการพัฒนาเมืองของไทยในขณะน้ัน โดยที่เมืองในขณะน้ันโดยเฉพาะ
กรุงเทพฯไดขยายตัวขึ้นอยางมากเพื่อรองรับการพัฒนาที่เนนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ราว
กับวาผูคนในชุมชนเมืองตางหลงระเริงกับความหรูหราและฟุมเฟอย โดยคิดวาสิ่งน้ันจะนํา
ความสุขมาให และไมไดฟงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเตือนสติ แมจะมีการพยายาม
แกไขปญหาการขยายตัวของกรุงเทพฯมาตลอดชวงแผนพัฒนาฯตั้งแตฉบับที่ 4 เปนตนมา แต
รูปการที่เกิดขึ้นกลับสวนทางกับนโยบาย กรุงเทพฯยังคงขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง จนทิ้งหาง
เมืองใหญอ่ืนๆในภูมิภาค เกิดปญหาการกระจุกตัวของความเจริญและการกระจายรายไดที่ไม
เทาเทียมกัน มีการนําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนมาปรับใชในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 แตยังไม
มีอะไรเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  
 จนถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 8 ปญหาตางๆที่ไดสะสมมาจากการพัฒนาที่ผานมาได
แสดงตัวออกมาในรูปวิกฤติเศรษฐกิจ เมืองซ่ึงเปนหนาดานของการพัฒนาเศรษฐกิจไดรับ
ผลกระทบจากวิกฤตินี้เปนอยางมาก ซึ่งในชวงนี้เองที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระ
ราชดํารัสเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางชัดเจน โดยทรงมุงเนนใหมีการนําเอาวิธีคิดเรื่อง
ความพอเพียงมาปรับใชในการดํารงชีวิต และทรงอธิบายความหมายและตัวอยางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไวอยางชัดเจนในชวงนี้(พ.ศ.2540-2545) หลังจากนั้นในชวงเวลาของ
แผนพัฒนาฉบับที่ 9 ไดอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ โดยไดมีความพยายามนําปรัชญาน้ีไปใชในทุกสาขา การพัฒนาเมืองเองก็ไดนําไปใช
ในการสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งและเกิดความสามารถในการพึ่งตนเองไดของชุมชนทั้งชุมชน
เมืองและชุมชนชนบท และตอเน่ืองมาจนถึงการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 
 
 จะเห็นไดวาชุมชนเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพัฒนาการควบคูกันมากับ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาตลอด ถึงแมในชวงแรกจะไมไปในทาง
เดียวกันมากนัก แตหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจไดทําใหการพัฒนาเมืองหลังจากนั้น เปนไปดวย
ความระมัดระวังมากขึ้น และมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาใชในการพัฒนาเมืองมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จากรูปการเชนน้ีจึงนับวาเปนนิมิตหมายที่ดี ที่เมืองซ่ึงเปนตัวแทนของการพัฒนา
กระแสหลัก (Thesis) และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเปนตัวแทนของทฤษฎีทางเลือก (Anti-
Thesis) จะบูรณาการเขาดวยกัน (Synthesis) เกิดเปนแนวทางใหมในการพัฒนาชุมชนเมืองที่มี
ความเหมาะสมสําหรับสังคมไทยทั้งในปจจุบันและในอนาคต  
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 2.3 สรุปการแกปญหาจากการพัฒนากระแสหลักในชุมชนเมือง  
 
 เมืองในสังคมตะวันตกคือสถานที่รวมของคนที่ด้ินรนตอสู เปนที่รวมของ
คนที่ตองการจะเห็นในสิ่งที่ดีกวา เมืองในตะวันตกจึงมีการเรียนรูที่จะอยูรวมกันในเมืองมาอยาง
ยาวนาน ทําใหมีประสบการณในการแกปญหารวมกัน การออกแบบชุมชนเมืองของตะวันตกได
มีพัฒนาควบคูมากับการพัฒนาเมือง โดยมีลักษณะสังคมแบบ Selfconscious Culture TPF

32
FPT ที่

ประชาชนในเมืองมีความกระตือรือรนที่จะรวมกันพัฒนาเมืองใหดีขึ้น เปนพลังเกื้อหนุนสําคัญให
เกิดการออกแบบชุมชนเมือง ทุกครั้งที่มีปญหาเกิดขึ้นจะมีความพยายามในการเรียนรูที่จะแกไข
ปญหาเหลานั้นรวมกัน โดยมีการออกแบบชุมชนเมืองเปนกลไกสําคัญในการแกปญหา อันนํามา
สูองคความรูใหมๆที่ไดจากการเรียนรูปญหาสามารถรับมือกับปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได  
 ตางจากสังคมไทยซึ่ง “เมือง” ไดเขามาแทนที่ “ชุมชน” อยางรวดเร็ว จากการรับ
การพัฒนามาจากประเทศตะวันตก เมืองจึงถือไดวาเปนสภาพแวดลอมรูปแบบใหมสําหรับ
สังคมไทย สังคมไทยไมเคยมีการอยูรวมกันในลักษณะนี้มากอน ทําใหขาดวัฒนธรรมของการอยู
รวมกันภายในเมือง ซึ่งสงผลใหไมมีความสนใจการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองของตน ไม
มีจิตสํานึกในการดูแลและพึ่งพาตนเอง และขาดประสบการณในการจัดการปญหารวมกันใน
เมือง ประกอบกับสังคมไทยเปนสังคมแบบ Unselfconscious Culture TPF

33
FPT ที่มีวัฒนธรรมซ่ึงพึง

พอใจในรูปแบบที่สืบทอดตอๆกันมาโดยไมแสวงหาความเปลี่ยนแปลง ชุมชนเมืองในไทยจึงเปน
ชุมชนเมืองที่พัฒนาตามยถากรรมโดยขาดการวางแผนลวงหนา ไมไดมีการใชภูมิปญญาดาน
การออกแบบชุมชนเมืองดังเชนประเทศในตะวันตก  
 การพัฒนาเมืองของไทยยังมีการใชความรูเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองนอย
มาก ในปจจุบันการพัฒนาเมืองของไทยนั้นเปนเฉพาะแนวทางที่แกไขปญหาจากการกระทําที่
ผิดพลาดในอดีตเทานั้น ยังขาดการวางแผนในการจัดการสภาพแวดลอมเมืองอยางเปนระบบ 
โดยการพัฒนาสวนใหญนั้นเปนการอาศัยองคความรูทางดานผังเมืองซ่ึงเปนการพัฒนาใน
ภาพรวมของเมือง หรือมิฉะน้ันก็เปนการพัฒนาในภาพยอยที่อาศัยองคความรูในเชิง
สังคมศาสตรในพัฒนาชุมชน โดยยังขาดองคความรูที่จะบูรณาการทั้งสองสวนนี้เขาดวยกันอยาง
เปนองครวม ซึ่งการออกแบบชุมชนเมืองสามารถเขามามีบทบาทสําคัญในสวนนี้ได  

                                           
 TP

32
PT คําวา Selfconscious Culture อางอิงจาก คริสโตเฟอร อเล็กซานเดอร อางถึงใน  

กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ปU (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 1. 

 TP

33
PT คําวา Unselfconscious Culture อางอิงจาก เร่ืองเดียวกัน. 
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 เม่ือกระแสการพัฒนาของโลกมีการวิวัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไป ชุมชนเมือง
แบบเดิมซ่ึงเปนกายภาพที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อรองรับกระแสการพัฒนากระแสหลัก จึงจําเปนตอง
มีการวิวัฒนาการตามไปดวย เพ่ือรองรับกระแสการพัฒนากระแสใหมที่จะเกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานการพัฒนาทั้งกระแสหลักและกระแสทางเลือกเขาไวดวยกัน จากการพัฒนาชุมชน
เมืองทั้งของตะวันตกและของไทยนั้น พบวามีแนวโนมที่จะนําทฤษฎีทางเลือกมาใชในการ
พัฒนาเมืองมากขึ้นตามลําดับ เน่ืองจากผลเสียจากการพัฒนาตามกระแสหลักไดแสดงตัว
ออกมาใหเห็นอยางชัดเจน ผานทางปญหาในชุมชนเมืองรูปแบบตางๆ ซึ่งจากการศึกษาพบวา 
ในกระบวนการพัฒนาเมืองของตะวันตกไดมีการนําการพัฒนาทางเลือกเขาไปใชในการพัฒนา
เมืองแลว โดยมีตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” ซึ่งเกิดขึ้นจากการนําแนวคิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน(ผานมาทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)มาผสมผสานกับองคความรู
ทางดานการออกแบบชุมชนเมือง จึงนับไดวาเปนนวัตกรรมชิ้นใหมจากภูมิปญญาของ
มนุษยชาติอันเกิดจากบทเรียนที่ผิดพลาดในอดีต 
 
 สําหรับในกรณีของไทยนั้น ไดมีการนําการพัฒนาแบบทางเลือกเขามาใชใน
โครงการพัฒนาในชุมชนเมือง PF

34
FPและนโยบายการพัฒนาชุมชนเมือง PF

35
FPบางแลว หากแตยังมิไดมี

การนําความรูทางดานการออกแบบชุมชนเมืองเขามาใช จึงทําใหประเทศไทยไมมีแนวทางการ
แกปญหาและพัฒนาชุมชนเมืองที่เปนรูปธรรมของตนเองจากการศึกษาบริบททางแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น แมจะไมพบความสัมพันธระหวางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยตรง แตสองแนวคิดนี้ลวนมีแกนที่
เหมือนกัน คือถวงดุลการพัฒนาที่สุดโตงตามแบบการพัฒนากระแสหลัก ซึ่งเม่ือทําการวิเคราะห
แกนของแนวคิดทั้งสองนี้จะพบวา “ความยั่งยืน” และ “ความพอเพียง” มีลักษณะที่สอดคลองกัน
อยูบางประการ กลาวคือ  
 
 
 
 
 

                                           
 TP

34
PT เชน โครงการบานมั่นคง ที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทองถ่ิน เปนตน 

 TP

35
PT เชน นโยบายการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ไดนํา

เร่ืองการพัฒนาอยางยั่งยืนมาใช และนโยบายการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 ที่ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เปนตน 
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 ความพอเพียง หมายถึง การบริโภคและการผลิต อยูบนพื้นฐานของความ 
พอประมาณและเหตุผล ไมขัดสนแตไมฟุมเฟอย และความยั่งยืน หมายถึง พอเพียง
อยางตอเนื่องในทุกดาน มีภูมิคุมกันที่ดี ระบบเศรษฐกิจกับสังคมมีความยืดหยุนที่
สามารถกาวทันและพรอมรับตอกระแสโลกาภิวัตน มีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถ
ปองกันและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดTPRF36

FRPT 

 
 สามารถสรุปไดวา “ความยั่งยืน” นั้นกินความหมายกวางกวา “ความพอเพียง” 
กลาวคือ ความยั่งยืนหมายถึงการคอยๆเปนคอยๆไป ใชทีละนอย โดยที่ไมไดมีขีดจํากัดใดๆ 
ตางกับความพอเพียงซึ่งมีกรอบอยูที่ศักยภาพของตนเอง ความยั่งยืนจึงเปนคําที่กินความหมาย
กวางกวาคําวาพอเพียง การกระทําที่พอเพียงและเหมาะสมกับตนเอง ยอมนํามาซึ่งความยั่งยืน
คือ ใชและบริโภคเทาที่จําเปน โดยมีนัยยะวาเม่ือใดก็ตามที่เกิดความพอเพียง ยอมนําไปสูความ
ยั่งยืนไดในที่สุด จึงทําใหสามารถกลาวไดวา ความพอเพียงนั้นคือความยั่งยืนรูปแบบหนึ่ง 
แตเปนความยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย P

 
Pที่มีคุณลักษณะและเงื่อนไขเฉพาะที่แตกตางจาก

ความยั่งยืนในตางประเทศ และจากตัวอยางที่เปนรูปธรรมในตางประเทศ “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” 
ไดจุดประกายใหเกิดการคนหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนเมืองของไทยโดยการสรางองค
ความรูทางดานการออกแบบชุมชนเมืองในแบบฉบับของตนเอง โดยมี “ชุมชนเมืองที่
พอเพียง” เปนเสมือนหลักชัยที่จะตองไปใหถึง 
  
 
ความพอเพยีงในชุมชนเมือง 
  

 ...เราอยูกันอยางเปนหมูบาน ดีกวาที่จะเปนนคร อยูกันอยางเมืองธรรมดาเล็กๆ 
ดีกวาที่จะเปนอยูอยางมหานคร กรุงเทพฯเปนมหานครหรือไงก็ไมรู แตมันบาเกือบจะ
ตายแลวใชไหม?มันควบคุมไมไดนี่ เพราะมันเหลือกําลังที่จะควบคุม ถาวามันอยูใน
ลักษณะที่ควบคุมกันได เชนเปนหมูบานๆ มีมากๆก็ดี มันควบคุมกันได มันจะไมเกิด
ปญหาอยางที่กําลังเกิด กําลังเกิดถึงขนาดวินาศหรือฆากันตาย มลภาวะก็กําจัดไมได
เพราะมันเหลือกําลังนี่ ถาอยูกันอยางมหานคร อยูกันอยางหมูบานใหญๆ หรือวาอยูอยาง
เมืองเล็กๆ อยาอยูกันอยางมหานคร ซึ่งมีพลเมืองหลายสิบลาน สิบลาน ยี่สิบลาน แลวจะ
เปนนิเวศวิทยาที่พอดี พอดีแกการควบคุมรักษาดูแล มีความสงบสุขไดโดยงาย นี้จะขอ
เรียกวามีนิเวศวิทยาที่ถูกตอง คืออยูในขนาดที่พอดี ในลักษณะที่พอดี บางทีจะตองใชคํา

                                           
 TP

36
PT อภิชัย พันธเสน, Uสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง U (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 58. 
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วายิ่งเล็กยิ่งดีดวยซ้ําไปสมัยแรกเริ่มเดิมทีที่มนุษยมีขึ้นมาในโลกนี้ อยูกันอยางกลุมนอยๆ 
อยูกันอยางหมูบาน ไมมีนครใหญๆ ไมมีมหานคร แตอยูกันอยางหมูบาน ตางก็รมรื่น
เยือกเย็นเปนธรรมชาติ บางทีมันก็จะคลายบริเวณวัดอยางเรานี้ คืออยูกันอยางใกลชิด
ธรรมชาติ อยูกันอยางหมูบานนอยๆ และก็ติดตอกันเทาที่จําเปน...PF

37
FP 

 
 ชุมชนเมืองสมัยใหมถือเปนผลผลิตจากการพัฒนากระแสหลักที่ตั้งอยูบนรากฐาน
ของฐานแนวคิดที่วาความตองการของมนุษยนั้นไมมีที่สิ้นสุด จึงตองใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดมาสนองความตองการอันไมจํากัดของมนุษย รูปธรรมของการพัฒนาจากฐานของแนวคิด
ดังกลาวนั้นไดแสดงผลออกมาอยางชัดเจนในชุมชนเมือง ชุมชนเมืองสมัยใหมลวนเปนที่รวม
ของปญหาจากการพัฒนาที่ไมพอเพียง มีการบริโภคทรัพยากรโดยไมคํานึงถึงความพอดีและ
ขีดจํากัดของธรรมชาติเพ่ือนํามาปรนเปรอความตองการอันเกินพอดีของผูคนในเมือง จึง
สามารถกลาวไดวา ชุมชนเมืองสมัยใหมคือตัวแทนของความไมพอเพียง ซึ่งหากยิ่งปลอยให
รูปการณเชนนี้ยังคงดําเนินตอไป ชุมชนเมืองและความพอเพียงจะยิ่งถอยหางกันออกไปทุก
ขณะจนยากที่จะประสบพบเจอกัน ชุมชนเมืองจะยังคงดําเนินการผลาญทรัพยากรธรรมชาติ
อยางไมหยุดยั้ง หากไมเรงนําระบบความคิดเรื่อง “ความพอเพียง” เขามาใชแกปญหาในชุมชน
เมือง ปญหาทั้งหลายจะสะสมกันมากจนกระทั่งถึงระดับที่เกินกําลังของเมืองจะรับมือและแกไข
ไดอีกตอไป 

 ณ จุดนี้ จึงมีความจําเปนที่จะตองนําระบบความคิดเรื่อง “ความพอเพียง” จาก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาประยุกตใชในชุมชนเมือง ดวยการพัฒนาชุมชนเมืองบน
รากฐานทางแนวคิดที่วา “ ความตองการของมนุษยนั้นไมมีที่สิ้นสุดแตควรไดรับการควบคุมให
อยูในระดับที่เหมาะสมหรือระดับที่พอดี มีการบริโภคที่พอดีกับศักยภาพของตน โดยที่ไมกอ
ความเดือดรอนใหกับคุณภาพชีวิตทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ซึ่งทั้งหมดนั้นตองอยูภายใตกรอบของ
การไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม ”  ซึ่งการที่จะสรางใหเกิดความพอเพียงขึ้นในชุมชนเมืองหรือ 
“ชุมชนเมืองที่พอเพียง” ไดนั้น จะตองนําองคความรูจาก 2 กระแสหลัก มาทําการบูรณาการเขา
ดวยกัน ไดแก กระแสองคความรูทางดานการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งไดมาจากการศึกษา
ตัวอยางจากทางตะวันตก และนํามาผสมผสานกับกระแสองคความรูทางดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการที่จะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชุมชนเมือง
ไดนั้น สังคมไทยจะตองมีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความพอเพียงเสียกอน ลักษณะทาง
กายภาพของชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถสรางเสริมใหเกิดความพอเพียงได เน่ืองจาก

                                           
 TP

37
PT พุทธทาสภิกขุ, “สังคมที่มีความถูกตอง.” ใน Uสรรนิพนธพุทธทาสวาดวยวิถีประชาธิปไตย

และหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง U (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 292-293. 
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กายภาพนั้นเปนผลผลิตจากระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนเสมือนรูปธรรมขั้นสุดทายของ
กระบวนการผลิต หากไมมีการนําระบบความคิดเรื่องความพอเพียงมาใชในกระบวนการผลิต
ตั้งแตตนแลว ยอมเปนการยากที่จะสรางใหกายภาพที่เกิดขึ้นมีความพอเพียงตามที่ตองการ  
 ดังน้ัน งานวิจัยชิ้นนี้จึงตั้งอยูบนสมมุติฐานแนวคิดที่วา สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ของไทยนั้นมีความพอเพียงแลว PF

38
FP และงานวิจัยชิ้นน้ีจะทําหนาที่ตอบคําถามที่วา “หลักการ

และแนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่จะรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีความ
พอเพียงนั้นควรมีลักษณะเชนไร?”  
 
 
 1. ความพอเพียงกับการสนองความตองการในชุมชนเมือง 
 
 เม่ือสามารถทราบเปนที่แนชัดแลววา องคความรูที่จะนํามาบูรณาการสรางเปน
ชุมชนเมืองที่พอเพียงได จะมาจาก 2 กระแสหลัก ไดแก 1)กระแสการออกแบบชุมชนเมืองและ 
2)กระแสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ัน ในขั้นตอนนี้จะเปนการวิเคราะหเพ่ือหาความสัมพันธ
กันระหวาง การออกแบบชุมชนเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนขั้นตอนสําคัญใน
การบูรณาการองคความรูทั้งสองเขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
 

 ...การออกแบบชุมชนเมือง เปนเรื่องของการสรางสรรคคุณภาพในการดํารงชีวิต
ชีวิตของมนุษยในสังคมเมือง วัตถุประสงคในการออกแบบก็เพื่อใหเกิดสภาพแวดลอมที่
นาอยูอาศัย เอื้อตอความอยูดีมีสวัสดิภาพ และใหความพึงพอใจ ความชื่นชอบแก
ประชากรสวนใหญ ซึ่งแตกตางจากการออกแบบสถาปตยกรรมที่สนองความตองการของ
ลูกคาเพียงคนเดียวหรือกลุมเดียว นักออกแบบชุมชนเมืองจึงจําเปนตองเขาใจความรูสึก
และความตองการของผูคนในสังคม...PF

39
FP 

 
 
 
 

                                           
 TP

38
PT สอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในขณะที่ทําการวิจัย ซึ่งหลายภาคสวนของสังคม

ไดพยายามนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในหลายระดับ ที่เปนรูปธรรมที่สุดคือ แผนพัฒนาฉบับ
ที่ 9 และ 10 ที่ใชหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนนโยบายนํา ในการพัฒนาประเทศ 
 TP

39
PT โจน แลง, อางถึงใน กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบ

ในรอบ 40 ปU (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 313. 
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 ศาสตราจารยกําธร กุลชล ไดใหคํานิยามของการออกแบบชุมชนเมืองเอาไววา การ
ออกแบบชุมชนเมือง คือ การสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย ซึ่งเนนคุณภาพดานสุนทรียภาพ คุณภาพชีวิตของสังคมเมือง และ คุณภาพของ
สิ่งแวดลอม PF

40
FP จะเห็นไดวาการออกแบบชุมชนเมืองนั้น สัมพันธกับปจจัยในหลายดาน แตทุก

ปจจัยลวนมุงเพ่ือสนองจุดมุงหมายหลักของการออกแบบชุมชนเมือง นั่นคือ “การสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี” ใหกับผูคนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ไดทําการวิเคราะหไวในบทที่ 3 ซึ่งมีจุดมุงหมายอยูที่การสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
เชนเดียวกัน การออกแบบชุมชนเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมีจุดมุงหมายที่ไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ “การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับมนุษย”  
 

 
ภาพที่ 28 เปรียบเทียบจุดมุงหมายของการออกแบบชุมชนเมืองและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 นอกจากการออกแบบชุมชนเมืองและความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จะมีจุดมุงหมายรวมกันแลว ทั้งสองกระแสยังมีวิธีการบรรลุความมุงหมายดังกลาวไปในทิศทาง
เดียวกันเชนกัน คือ “การสนองความตองการของมนุษย” ดังน้ัน ประเด็นเร่ืองการสนอง
ความตองการของมนุษย จึงเปนกลไกสําคัญที่จะชวยยึดโยงองคความรูทั้ง 2 กระแสนี้เขาไว
ดวยกัน และเปนวิธีการที่สําคัญในการนําพาไปสูการคนหา “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่
พอเพียง” ตอไป 

                                           
 TP

40
PT โจน แลง, อางถึงใน กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบ

ในรอบ 40 ปU (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 400. 

องคความรู 

จุดมุงหมาย 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การออกแบบชุมชนเมือง 

สรางคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สรางสภาพแวดลอม 

ท่ีสนองกับความ
ตองการของมนษุย 

สรางความสุขสมบูรณ 
เกิดความพอเพียงในจิตใจ 

สนองความตองการใน
ระดับท่ีพอเพียง 

วิธีการ 
บรรลุจุดมุงหมาย 
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 1.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพกับการสนองความตองการ 
 
 นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมเชื่อวา มนุษยทุกคนลวนมีความตองการ และ
ทุกคนตองด้ินรนหาหนทางเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองดวยวิธีตางๆ พฤติกรรมของ
มนุษยเปนผลผลิตของความตองการพื้นฐานของมนุษย PF41

FP ในขณะที่เคิรต เลวิน นักจิตวิทยาใน
กลุมเกสตัลตไดเสนอวา พฤติกรรมของมนุษยนั้นเกิดจากความสัมพันธระหวางอิทธิพลภายใน
ตัวบุคคลกับอิทธิพลภายนอกที่แตละบุคคลรับรูดวย PF

42
FP โดยที่อิทธิพลภายในนั้นไดแก ความ

ตองการพื้นฐานดานตางๆภายในจิตใจของมนุษย และอิทธิพลภายนอกไดแก สภาพแวดลอมที่
อยูรอบตัวมนุษย จะเห็นไดวา “พฤติกรรมของมนุษย” เปนสื่อกลางความสัมพันธระหวางความ
ตองการภายในจิตใจของมนุษยกับสิ่งแวดลอมภายนอก   
 ในอดีตเม่ือครั้งที่มนุษยยังไมพัฒนานั้น มนุษยมีความตองการตามธรรมชาติที่ไม
ตางกับสัตวชนิดอ่ืน พฤติกรรมของมนุษยจึงสัมพันธกับธรรมชาติ โดยมีสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติคอยตอบสนองความตองการเหลานั้น ตอมาเมื่อมนุษยมีการพัฒนาทางสติปญญามาก
ขึ้น ทําใหมีการเรียนรูมากขึ้น ความตองการภายในจิตใจก็ไดเปลี่ยนแปลงไป สภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติแบบเดิมไมสามารถตอบสนองความตองการที่เพ่ิมขึ้นของมนุษยได มนุษยจึงตอง
ทําการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่มีอยูตามธรรมชาติใหเปนไปตามความตองการภายในจิตใจ
ของตน 

 
 
ภาพที่ 29 ความเชื่อมโยงจากความตองการภายในจิตใจสูชุมชนเมือง 

 
 ชุมชนเมืองถือเปนสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของมนุษยในการ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติรอบตัว เพ่ือสนองความตองการภายในจิตใจของตนเอง 
ไมวาจะเปนความตองการทางสรีระ หรือความตองการทางสังคม เปนตน ชุมชนเมืองจึงเปน

                                           
 TP

41
PT สรุปความจาก วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์, UธรรมชาติและความตองการของมนุษยU [ออนไลน], 

เขาถึงเมื่อ 7 สิงหาคม  2550, เขาถึงไดจาก http://www.kmutt.ac.th 
 TP

42
PT วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, Uพฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ

ออกแบบและวางแผน U (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 7. 

พฤติกรรมมนุษย 
ความตองการ 
ภายในจิตใจ 

ชุมชนเมือง 
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ผลผลิตจากความตองการภายในจิตใจของมนุษยและทําหนาที่รองรับพฤติกรรมของมนุษย โดย
ที่พฤติกรรมของมนุษยนั้นจะเกิดขึ้นหรือไมยอมขึ้นอยูกับโอกาสที่สภาพแวดลอมทางกายภาพ
จะสงเสริมหรือขัดขวางพฤติกรรมนั้นๆ PF

43
FP ดังน้ัน ชุมชนเมืองซึ่งเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

จึงมีสวนในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยดวยเชนกัน 
 

 
ภาพที่ 30 ความเชื่อมโยงจากชุมชนเมืองสูความตองการภายในจิตใจ 
 

 เม่ือมนุษยไดทําการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเดิมที่รองรับพฤติกรรมใหมไมได 
กลายเปนสภาพแวดลอมใหมที่สามารถรองรับพฤติกรรมไดดีกวา สภาพแวดลอมใหมที่สรางขึ้น
นี้ ยอมมีสวนสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมชนิดใหมขึ้น และเม่ือพฤติกรรมใหมดําเนินไปจนถึงจุด
หน่ึง จะนําไปสูความตองการชนิดใหมภายในใจและวนกลับมาสูพฤติกรรมและการสนองความ
ตองการที่พัฒนาไปอีกขั้น เรื่อยไปเชนน้ีเปนวัฏจักร 
 จะเห็นไดวา ชุมชนเมืองหรือสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีสวนในการกําหนด
พฤติกรรมและความตองการภายในจิตใจของมนุษย ดังนั้น หากสามารถสรางสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่มีความพอเพียง ยอมทําใหพฤติกรรมของผูคนที่อยูในสภาพแวดลอมน้ันมี
แนวโนมที่จะเกิดความพอเพียง อันจะนํามาสูการลดความตองการภายในจิตใจลงมาสูระดับที่
พอเพียงไดในที่สุด 

                                           
 TP

43
PT วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, Uพฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ

ออกแบบและวางแผน U (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 5. 

พฤติกรรมมนุษย 
(พฤติกรรมใหม) 

ความตองการ 
ภายในจิตใจ 

(ความตองการใหม) 

ชุมชนเมือง 
(สภาพแวดลอมใหม) 

กระตุนใหปรับ กระตุนใหปรับ 
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ภาพที่ 31 ความเชื่อมโยงจากชุมชนเมืองที่พอเพียงสูความพอเพียงภายในจิตใจ 

 
 1.2 การสนองความตองการกับการออกแบบชุมชนเมือง 
 
 สําหรับในดานการออกแบบชุมชนเมืองน้ันไดมีการนําทฤษฎีความจําเปน
พ้ืนฐานของมนุษยมาประยุกตใชเชนกัน โดย ศาสตราจารย โจน แลง ซึ่งไดใชวิธีการศึกษา
จิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติความตองการที่มนุษยสวนใหญมีเหมือนๆกัน PF

44
FP เพ่ือที่จะไดออกแบบ

และสนองความตองการไดตรงกับความตองการของคนสวนใหญภายในเมือง โดยเขาไดสรุปวา 
การออกแบบชุมชนเมืองที่ดีตองสามารถสรางสภาพแวดลอมที่ตอบสนองพฤติกรรมของมนุษย 
(Biogenic Environment) ซึ่งในสวนนี้เขาไดหยิบยืมทฤษฎีความจําเปนพื้นฐานของมนุษย มา
ประยุกตในการออกแบบชุมชนเมือง ดวยการออกแบบที่สนองพฤติกรรมในแตละลําดับขั้นของ
ความจําเปนทางดานตางๆ  

                                           
 TP

44
PT โจน แลง, อางถึงใน กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบ

ในรอบ 40 ปU (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 313. 

พฤติกรรมมนุษย 
(พฤติกรรมพอเพียง) 

ความตองการ 
ภายในจิตใจ 

(จิตใจพอเพียง) 

ชุมชนเมืองท่ีพอเพียง 
(สภาพแวดลอมพอเพียง) 

กระตุนใหปรับ กระตุนใหปรับ 
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ภาพที่ 32 ความสัมพันธระหวางความจําเปนพ้ืนฐานของมนุษยกับการออกแบบสนองพฤติกรรม 
ที่มา : กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป U (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 314. 
 
 ในบทสรุป ศาสตราจารยโจน แลง ไดเนนใหเห็นวา “นักออกแบบชุมชนเมืองตองมี
ความรูความเขาใจในเรื่องการสรางสภาพแวดลอมที่ตอบสนองพฤติกรรมของมนุษย...และตอง
ตระหนักอยูเสมอวาจุดมุงหมายที่สําคัญที่สุดของภารกิจก็คือ การสรางคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ใหกับชุมชน PF

45
FP” ซึ่งถือไดวา การสนองความตองการ(ตอบสนองพฤติกรรม)ของมนุษยนั้นเปน

จุดมุงหมายรวมกัน ของการออกแบบชุมชนเมืองและความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หากแตกระบวนการออกแบบชุมชนเมืองตามแนวทางของ ศาสตราจารยโจน แลง นั้น 
ยังมิไดเปนแนวทางบนพื้นฐานของระบบความคิดแบบพอเพียง ดังน้ัน การจะหาแนวทางในการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่พอเพียงไดนั้น จําเปนที่จะตองทราบถึงความสัมพันธระหวางทฤษฎีความ
จําเปนพ้ืนฐานของมนุษยและความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสียกอน 

                                           
 TP

45
PT โจน แลง, อางถึงใน กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบ

ในรอบ 40 ปU (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 349. 
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 ณ จุดนี้สามารถสรุปไดวา “ชุมชนเมืองที่พอเพียง” คือชุมชนเมืองที่ผูคนภายใน
เมืองจะตองไดรับการสนองความจําเปนตามลําดับขั้น โดยมีนัยยะวาความจําเปนในแตละลําดับ
ขั้นจะตองไดรับการสนองในระดับที่พอดีหรือระดับเทาที่จําเปน ซึ่งลําดับขั้นเหลานั้นตอง
ครอบคลุมมิติของความจําเปนในการดํารงชีวิตมนุษยอยางครบถวน จากความจําที่มีความ
ซับซอนนอยไปสูลําดับขั้นที่สูงๆขึ้นไปตามลําดับ โดยที่ความจําเปนดังกลาวนี้เปนสิ่งที่มนุษยทุก
คนลวนแลวแตมีความคลายคลึงกัน ดังน้ัน หลักการลําดับขั้นของความจําเปนนี้เองจะเปนสิ่งที่
ชวยใหชุมชนเมืองสามารถสนองความจําเปนใหกับผูคนสวนใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษยไดดีที่สุด   
 
 จากบทความเรื่อง “เศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริใตเบื้องพระยุคลบาท” ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล ไดกลาวถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไววา เปนระบบเศรษฐกิจที่สามารถอุมชู
ตนเอง อยูไดในระดับพื้นฐานโดยไมเดือดรอนได จึงจะสามารถสรางความเจริญกาวหนา และ
ฐานะทางเศรษฐกิจขั้นสูงตอไปได ซึ่งการจะทําใหเปนไดเชนนั้นแสดงวา ความจําเปนในข้ัน
พื้นฐานตองไดรับการสนองในระดับที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนเสียกอน มนุษยจึงจะ
สามารถพัฒนาในขั้นตอไปได ดังน้ัน การจะสรางใหเกิดความพอเพียงในชุมชนเมืองไดก็เชนกัน  
กลาวคือ ความจําเปนขั้นพื้นฐานของผูคนภายในเมืองตองไดรับการสนองเปนลําดับแรก ทําให
เกิดคําถามขึ้นวา “ความจําเปน” ที่กลาวถึงนั้นหมายถึง “ความจําเปนกับอะไร” และ “แคไหน
ถึงจะจําเปน” ซึ่งคําตอบของคําถามทั้งสองนี้จะเปนประเด็นสําคัญที่จะใชในการสรางหลักการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่พอเพียงตอไป 
 จากการศึกษาในขั้นตอนที่ผานมานั้น ไดทําการตอบคําถามที่วา “แคไหนถึงจะ
จําเปน” เปนที่เรียบรอยแลวนั่นคือ ระดับการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง อันจะ
นํามาซึ่งความพอเพียงในจิตใจ ซึ่งนัยยะของคําวา “แคไหน” ในที่นี้นั้น มิไดสื่อถึงระดับในเชิง
ปริมาณแตอยางใด หากแตมีนัยยะที่ตองการจะสื่อถึงระดับในเชิงคุณภาพของการกระทําที่มี
ความเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยที่ไมสรางความเดือดรอนใหทั้งกับตนเอง ผูอ่ืน และ
สิ่งแวดลอม และ ณ จุดนี้ “ทฤษฎีความจําเปนพื้นฐานของมนุษย” จะทําหนาที่เปนสวนเติมเต็ม
ใหกับคําถามที่วา “ความจําเปนกับอะไร” ไดเปนอยางดี และนอกจากนี้ทฤษฎีนี้จะชวยอธิบายให
ทราบถึงธรรมชาติของความตองการของมนุษย โดยแสดงใหเห็นวาสิ่งบางที่จําเปนกับชีวิตของ
มนุษย ซึ่งจะชวยใหคําตอบวาความจําเปนที่กลาวถึงน้ันหมายถึง “ความจําเปนกับอะไร” ไดเปน
อยางดีเชนกัน และเม่ือทราบวาความจําเปนน้ันจําเปนกับอะไร จึงทําใหทราบวาความจําเปนขั้น
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิตมนุษยนั้นมีมิติใดบางที่เกี่ยวของ ซึ่งมิติเหลานี้จะเปนมิติที่ควรคํานึงถึง
ในการสรางความพอเพียงสําหรับการสรางหลักการออกแบบชุมชนเมืองที่พอเพียงตอไป  
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 2. มิติของชุมชนเมืองที่พอเพียง 
 
 มิติของความจําเปนในชีวิตของมนุษยนั้นจะเรียงเปนลําดับขั้นตั้งแตขั้นพื้นฐาน
ไปจนถึงขั้นซับซอนขึ้นไปเรื่อยๆ หากแตมิติของความจําเปนในชุมชนเมืองน้ัน จะเหมือนหรือ
แตกตางกับมิติของความจําเปนตามทฤษฎีของมาสโลวอยางไรนั้น เปนประเด็นที่ควรไดรับ
การศึกษา เพ่ือใหทราบถึงมิติตางๆของความจําเปนแตละขั้นของมนุษยสําหรับดํารงชีวิตใน
ชุมชนเมือง อันจะนํามาสูการสนองความจําเปนอยางพอเพียงและสรางใหเกิดความพอเพียงขึ้น
ในชุมชนเมือง โดยมิติของชุมชนเมืองที่พอเพียงที่จะทําการศึกษานั้น จะทําการวิเคราะหจากมิติ
ของการออกแบบชุมชนเมืองและมิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนํามาบูรณาการรวมกัน 
เกิดเปนมิติของชุมชนเมืองที่พอเพียงในทายที่สุด 
  
 2.1 มิติของการออกแบบชุมชนเมือง 
 
 มิติของการออกแบบชุมชนเมืองในที่นี้นั้น หมายถึง มิติของความจําเปนใน
ชีวิตของมนุษยภายในเมือง ที่ไดรับการคํานึงถึงในการออกแบบชุมชนเมือง โดยสามารถ
วิเคราะหไดจาก หลักการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในตางประเทศ เน่ืองจากเปนตัวอยางที่
เปนรูปธรรมของการนําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนซ่ึงเปนแนวคิดในกลุมแนวคิดทางเลือก
เชนเดียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชประยุกตใชในการออกแบบชุมชนเมือง และจะใช
มิติที่วิเคราะหไดจากชุมชนเมืองที่ยั่งยืนน้ีเปนตัวแทนของมิติของการออกแบบชุมชนเมือง  
 แนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนที่ไดทําการนํามาศึกษาในครั้งน้ีนั้น จะ
นํามาจากแนวคิดหลัก 2 แนวคิด ไดแก แนวคิดเมืองอัดแนน และลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม 
เน่ืองจากทั้ง 2 แนวคิดนี้ เปนแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนที่ไดรับการยอมรับ
มากที่สุดและมีการดําเนินงานที่เห็นเปนรูปธรรมมากที่สุดในปจจุบัน ซึ่งมิติของการออกแบบ
ชุมชนเมืองจากชุมชนเมืองที่ยั่งยืนน้ัน สามารถสรุปไดดังนี้ 
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ตารางที่ 5 มิติของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 
 

มิติท่ีคํานึงถึง กายภาพ 

ปฏิสัมพันธสาธารณะ สรางความหลากหลายของที่พักอาศัย และพ้ืนที่สําหรับ
พบปะกันในชุมชน 1.สังคม 

การคมนาคม เนนการใชระบบขนสงสาธารณะ 
2.เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ สรางแหลงงานที่สมดุลในชุมชน 

การใชที่ดิน ใชที่ดินผสมผเส กิจกรรมที่หลากหลาย 
การใชทรัพยากร ลดการบริโภคพลังงาน และสรางระบบหมุนเวียนพลังงาน 
ระบบบริการสาธารณะ ชุมชนมีขนาดเล็ก บริการตางๆจะไดกระจายอยางทั่วถึง 
รูปทรงของเมือง สรางเมืองที่มีความกระชับ และกระจายตัวเปนกลุมๆ 

3.ก า ย ภ า พ -
สิ่งแวดลอม 

ความงาม สรางการรับรูชุมชนที่ดี ชุมชนมีเอกลักษณ 

 

 
 
ภาพที่ 33 มิติของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 
 

 มิติของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน จะคํานึงถึงความจําเปนในดานตางๆในชีวิตมนุษยที่อยู
ในเมือง มิติที่ไดนั้นจึงครอบคลุมมิติดานตางๆของเมืองไวอยางครบถวน และดวยความที่ชุมชน
เมืองที่ยั่งยืนน้ัน กําเนิดมาจากแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งมีความมุงหมายอยูที่การรักษา

เศรษฐกิจ 

สังคม 
กายภาพ – สิ่งแวดลอม 

การประกอบอาชีพ 

ปฏิสัมพันธสาธารณะ 
การคมนาคม 

การใชที่ดิน 
การใชทรัพยากร 

ระบบบริการสาธารณะ 
รูปทรงของเมือง 

ความงาม 
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สิ่งแวดลอมดังน้ัน มิติของการออกแบบชุมชนเมืองครอบคลุมมิติของเมืองโดยที่มีศูนยกลาง
แนวคิดอยูที่กายภาพและสิ่งแวดลอม 
 
 2.2 มิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 มิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นี้นั้น หมายถึง ประเด็นดานตางๆที่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคํานึงถึง โดยสามารถวิเคราะหไดจาก เกษตรทฤษฎีใหม เน่ืองจาก
เปนตัวอยางที่เปนรูปธรรมของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้น สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 6 มิติของเกษตรทฤษฎีใหม 

 
มิติท่ีคํานึงถึง การกระทํา 

1.การพึ่งพาตนเอง 
แบงพ้ืนที่เพาะปลูกและทําเกษตรกรรมที่หลากหลาย 
ใชทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด สามารถเลี้ยง
ตัวเองได เกิดเปนความพอเพียงในครอบครัว 

2.พึ่งพาระหวางกัน 
รวมกลุมกันในรูปของสหกรณ มีการแลกเปลี่ยน
ระหวางกัน ในส่ิงที่ไมสามารถหาไดดวยตนเอง เกิด
เปนความพอเพียงในชุมชน  

3.สรางเครือขายเรียนรู 
ติดตอกับแหลงทุน แหลงพลังงาน รวมทั้งชุมชนอื่นๆ 
เกิดเครือขายแลกเปล่ียนความรูและภูมิปญญาในการ
พัฒนารวมกัน เกิดเปนความพอเพียงระหวางชุมชน 
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ภาพที่ 34 มิติของเกษตรทฤษฎีใหม 

 
 เกษตรทฤษฎีใหมนั้นจุดมุงหมายน้ันอยูที่การสรางความสามารถในการพัฒนาที่
เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง พ่ึงพาตัวเองไดและเกิดเปนความพอเพียงในจิตใจ ซึ่งเปน
จุดมุงหมายของความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากแตมิติของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่วิเคราะหไดจากเกษตรทฤษฎีใหมนั้น ยังมีลักษณะเปนนามธรรมอยูมาก คือเปน
ประเด็นที่คํานึงถึงโดยกวางๆ เชน การพึ่งพาตนเอง หรือ การรวมกลุมกัน เปนตน ยังมิอาจสรุป
เปนรูปธรรมไดอยางชัดเจนวาแตละประเด็นที่ไดกลาวถึงนั้น คํานึงถึงมิติของความจําเปนในชวีติ
ของมนุษยในดานใดบาง ซึ่งหากมีการนํามาบูรณาการเขากับมิติของความพอเพียง TPF

46
FPTที่

วิเคราะหไดจากการศึกษาในขั้นตนน้ัน จะทําใหมิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดมีความ
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถเปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชในการออกแบบชุมชนเมือง
ไดเปนอยางดี ซึ่งมิติที่วิเคราะหไดนี้จะเปนตัวแทนของมิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะทํา
การนําไปบูรณาการรวมกับมิติของการออกแบบชุมชนเมืองในขั้นตอไป มิติของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
 

                                           
 TP

46
PT ดูรายละเอียดการวิเคราะหมิติของความพอเพียงไดที่ บทวิเคราะหความพอเพียง ในบทที่ 3 

ข้ันท่ี 1 
 

ข้ันท่ี 2 

ข้ันท่ี 3 

สรางเครือขาย
เรียนรูรวมกัน 

พ่ึงพาระหวางกัน 

พ่ึงพาตนเองได 
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ภาพที่ 35 มิติของเกษตรทฤษฎีใหมกับมิติที่คํานึงถึง 

 
 มิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณสมบัติเดนอยางหนึ่งคือ มีการพัฒนาอยาง
เปนลําดับขั้น ซึ่งสอดคลองกับคุณลักษณะของความพอเพียง และมีความใกลเคียงกับลําดับขั้น
ของความจําเปนของมนุษย กลาวคือ  
 

ข้ันที่ 1 ซึ่งมุงใหเกิดการพึ่งพาตนเองไดนั้น มิติที่เกี่ยวของไดแก 1)มิติดานจิตใจ 
เน่ืองจากจิตใจที่เขมแข็งและตระหนักวาตนสามารถพึ่งพาตนเองไดนั้น จะเปน
จุดเริ่มตนของการกระทําทุกอยาง 2)มิติดานเศรษฐกิจ เพราะการอยูไดดวยตนเอง
ในระดับเบื้องตนน้ัน ผูคนจะตองสามารถพึ่งพาตนเองทางดานเศรษฐกิจไดกอน ซึ่ง
จะสัมพันธกับ 3)มิติดานทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งตองมีเพ่ือสรางความมั่นคงในการ
ดํารงชีพขั้นตน เพ่ือจะนํามาสูการพัฒนาในขั้นตอไป 
 
ข้ันที่ 2 ซึ่งมุงเนนใหเกิดการรวมกลุมระหวางกัน โดยมีมิติที่เกี่ยวของไดแก 1)มิติ
ทางสังคม จากการที่ผูคนตองมีการพบปะระหวางกัน และมีการแลกเปลี่ยนกันเกิด
เปน 2)มิติทางเศรษฐกิจ โดยสิ่งที่นํามาและเปลี่ยนนั้นไดแกทรัพยากรที่แตละคน
ผลิตไดซึ่งเปน 3)มิติทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี 4)มิติทางจิตใจคอยควบคุมการ
กระทํา 
 

ข้ันท่ี 1 
 

ข้ันท่ี 2 

ข้ันท่ี 3 

สรางเครือขาย
เรียนรูรวมกัน 

พ่ึงพาระหวางกัน 

พ่ึงพาตนเองได 

มิติท่ีคํานึงถึง 

สัง
คม

 

เศ
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ิจ 
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ข้ันที่ 3 เปนขั้นที่มุงเนนใหเกิดการสรางเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนความรูในการ
พัฒนารวมกัน ดังน้ันมิติที่เกี่ยวของไดแก 1)มิติทางสังคมจากเครือขายที่เกิดจาก
การรวมมือกัน และ 2)มิติทางเทคโนโลยี ที่เกิดจากการเรียนรูรวมกันและเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช โดยที่มี 3)มิติทางจิตใจคอยควบคุมการกระทําเชนกัน 

 
 จากการวิเคราะหจะเห็นไดวา มิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะคํานึงถึงความ
จําเปนในดานตางๆในชีวิตมนุษยจากมุมมองของตัวมนุษยเองเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากมิติ
ตางๆที่จําเปน จะเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชชีวิตและดํารงอยูในสังคม โดยที่หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความมุงหมายที่การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับมนุษย ดังน้ัน มิติของ
ความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงครอบคลุมมิติของมนุษยโดยใชพฤติกรรม
มนุษยเปนศูนยกลางแนวคิด 
 
 2.3 บทวิเคราะห มิติของชุมชนเมืองที่พอเพียง 
 
 มิติของชุมชนเมืองที่พอเพียงน้ัน จะไดจากการนํามิติของการออกแบบ
ชุมชนเมืองและมิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการรวมกัน เกิดเปนมิติดานตางๆของ
การดํารงชีวิตอยางพอเพียงในชุมชนเมือง โดยสามารถแสดงการวิเคราะหไดดังนี้ 
 
 จากมิติของการออกแบบชุมชนเมือง มีขอดีอยูที่มิติตางๆนั้นครอบคลุมมิติของ
เมืองอยางครบถวน และเนื้อหาลวนไปในแนวทางการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งเปนปลายทางที่
ตรงกับงานวิจัยชิ้นน้ี หากแตมิติเหลานั้นมิไดมีศูนยกลางแนวคิดอยูที่คนและการสรางใหเกิด
ความพอเพียงในจิตใจ ในสวนมิติของความพอเพียงจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน มีขอดีอยู
ที่มีการคํานึงถึงพฤติกรรมของมนุษยเปนศูนยกลาง มิติตางๆจึงครอบคลุมการใชชีวิตของ
มนุษย และมีจุดมุงหมายในการสรางใหเกิดความพอเพียงในแตละลําดับขั้น หากแตมิติเหลานั้น
มีเน้ือหาเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในภาคการเกษตรเปนหลัก มิไดเกี่ยวของโดยตรงกับการ
ออกแบบชุมชนเมือง 
 เม่ือนํามิติตางๆจากแนวคิดทั้ง 2 มาทําการบูรณาการรวมกัน สามารถสรุปไดวานัย
ยะสําคัญของมิติของชุมชนเมืองที่พอเพียงคือ การออกแบบชุมชนเมืองตองคํานึงถึงมิติ
ใดบางถึงจะสรางใหชีวิตของผูคนในเมืองเกิดความพอเพียง ดังน้ัน มิติของชุมชนเมืองใน
งานวิจัยชิ้นน้ี จึงจะใชรูปแบบเดียวกับมิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือใชพฤติกรรมและวิถี
ชีวิตคนเปนศูนยกลางและมีการพัฒนาอยางเปนลําดับขั้น ในขณะที่จะใชเน้ือหาในแตละลําดับ
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ขั้นจากมิติของการออกแบบชุมชนเมืองซึ่งจะมีเน้ือหาครอบคลุมมิติของเมืองทั้งหมด โดยมิติที่
คํานึงถึงนั้นมีทั้งหมด 3 ดาน ไดแก 1)ดานสังคมPF

47
FP 2)ดานเศรษฐกิจPF

48
FP และ 3)ดานทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม PF

49
FP โดยที่มิติทางดานจิตใจจากมิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน จะไมนํามา

พิจารณาเนื่องจากความพอเพียงที่งานวิจัยชิ้นนี้คํานึงถึง คือความพอเพียงจากการกระทํา
เทานั้น โดยมุงใหการกระทําที่พอเพียงสงผลโนมนําใหเกิดตอความพอเพียงในจิตใจในที่สุด 
 
 มิติของชุมชนเมืองที่พอเพียงที่ทําการประมวลไดนั้น สามารถแบงเปนลําดับขั้นได 
3 ลําดับขั้นหลักตามลําดับขั้นของความจําเปนพ้ืนฐานของมนุษย PF50

FP และขั้นตอนของเกษตร
ทฤษฎีใหม 3 ขั้นตอน โดยในการวิจัยครั้งน้ีจะเรียกวา “ลําดับขั้นของความพอเพียง” ซึ่งเริ่ม
จากการสนองความจําเปนในขั้นพ้ืนฐานในระดับที่พอเพียงเพ่ือสรางใหเกิดความมั่นคงกอน 
จากนั้นจึงพัฒนาในขั้นที่สูงขึ้นไปอยางเปนขั้นตอน โดยมีนัยยะของการใหความสําคัญกับเร่ือง
ใกลตัวเพ่ือสรางความมั่นคงระดับพ้ืนฐานกอน แลวจึงพัฒนาในระดับขั้นตอไปอยางเปนขั้นตอน 
ซึ่งลําดับขั้นของความพอเพียงในชุมชนเมืองทั้ง 3 ขั้นนั้นมีรายละเอียดดังนี้  

                                           
 TP

47
PT ไดจากการนํามติิทางดานสังคมของการออกแบบชุมชนเมืองและของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมารวมเขาดวยกัน 
 TP

48
PT ไดจากการนํามติิทางดานเศรษฐกิจของการออกแบบชุมชนเมืองและของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมารวมเขาดวยกัน 
 TP

49
PT ไดจากการนํามติิทางดานกายภาพ-ส่ิงแวดลอมของการออกแบบชุมชนเมือง และมิติ

ทางดานทรัพยากรธรรมชาติและมิติทางดานเทคโนโลยีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมารวมเขาดวยกัน 
 TP

50
PT ประยุกตมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว และทฤษฎี ERG ของอัลเดอรเฟอร 
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ภาพที่ 36 มิติของชุมชนเมืองที่พอเพียง 

 
ข้ันที่ 1 ความพอเพียงดานการดํารงชีพ เปนความพอเพียงที่สามารถตอบสนอง
ดวยปจจัยทางวัตถุ ไดรับทรัพยากรอยางพอเพียง และมีสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่ง
ความพอเพียงในขั้นนี้มีความใกลเคียงกับความตองการทางสรีระ และความ
ตองการความปลอดภัยตามทฤษฎีของมาสโลว PF51

FP โดยคลอบคลุมมิติทางดาน
เศรษฐกิจ และมิติทางดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
 
ข้ันที่ 2 ความพอเพียงดานการอยูรวมกัน  การสร างจะให เกิดความ
พอเพียงในขั้นไดนี้นั้น สามารถตอบสนองดวยการมีปฏิสัมพันธกับสมาชิกคนอื่นใน
สังคม มีการแลกเปลี่ยนระหวางกันทั้งในดานเศรษฐกิจและดานทรัพยากร เปน
ระดับความตองการที่ใกลเคียงกับความตองการการยอมรับเปนพวก และบางสวน
ของขั้นการนับถือยกยองตามทฤษฎีของมาสโลว PF52

FP โดยคลอบคลุมมิติทางดาน
สังคม มิติทางดานเศรษฐกิจ และมิติทางดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  
 

                                           
 TP

51
PT อางอิงจาก ทฤษฎี ERG อางถึงใน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, Uพฤติกรรม

และการจูงใจ U [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2551, เขาถึงไดจาก HThttp://www.ba.cmu.ac.th TH 

 TP

52
PT อางอิงจาก เร่ืองเดียวกัน. 

ดานการดํารงชีพ 

ดานการอยูรวมกัน 

ดานภูมิปญญา 
พัฒนาตัวเองเต็มศักยภาพ 

ใชความรูในการพัฒนา 

การสัมพันธกับผูอื่นในสังคม 

การเปนพวกเดียวกัน 

ความตองการปจจัยพื้นฐาน 

ความตองการทางวัตถุ 

สภาพแวดลอมที่ดี 

ความพอเพียงทางจิตใจ 

สัง
คม
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มิติของชุมชนเมืองที่พอเพียง มิติที่คํานึงถงึ 
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ข้ันที่ 3 ความพอเพียงดานภูมิปญญา เปนความพอเพียงจากการไดนําความรู
จากการเรียนรูรวมกันมาใชพัฒนา โดยใชทรัพยากรที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ความพอเพียงในขั้นที่นั้นมีความใกลเคียงกับกับบางสวนของความตองการดาน
การนับถือยกยอง ความตองการดานความรูและสติปญญา ความตองการดาน
สุนทรียภาพ และขั้นการใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่ตามทฤษฎีของมาสโลว PF53

FP 
โดยคลอบคลุมมิติทางดานสังคม และมิติทางดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

 
 
ภาพที่ 37 มิติของชุมชนเมืองที่พอเพียงเทียบกับลําดับขั้นของความจําเปนพ้ืนฐานของมนุษย 

 
 โดยการจะสรางใหเกิดความพอเพียงขึ้นในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมือง
จําเปนที่จะตองไดรับการสนองความจําเปนในระดับที่พอเพียงทั้ง 3 ขั้นดังกลาว ตั้งแตความ
จําเปนระดับพ้ืนฐานดานการดํารงชีวิต มาสูระดับที่สูงขึ้นคือดานการอยูรวมกันในสังคม ไป
จนถึงระดับที่สูงที่สุดคือดานภูมิปญญา ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสูความพอเพียงภายในจิตใจได 
 
 

                                           
 TP

53
PT อางอิงจาก ทฤษฎี ERG อางถึงใน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, Uพฤติกรรม

และการจูงใจ U [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2551, เขาถึงไดจาก HThttp://www.ba.cmu.ac.th TH 

ดานการดํารงชีพ 

ดานการอยูรวมกัน 

ดานภูมิปญญา 

ดานการใชศักยภาพของตนอยางเต็มที ่

 

1 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

ดานสุนทรียภาพ 

 
ดานความรูและสติปญญา 

 

ดานการยอมรับเปนพวก 

 
ดานความมั่นคงปลอดภัย 

 
ดานสรีระ 

 

ดานการนับถือและยกยอง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



161 
 

 
 

 3. การจําแนกกลุมความตองการ 
 
 จากนิยามของความพอเพียงตามงานวิจัยชิ้นน้ี ความพอเพียงหมายถึง ระดับ
ของการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และไมเบียดเบียนผูอ่ืน ซึ่งในสภาพความเปน
จริงนั้นบุคคลแตละคนยอมมีความแตกตางกัน ระดับความพอเพียงสําหรับแตละคนยอมแตกตาง
กัน ดังนั้น จึงตองมีการกําหนด ขนาด และขอบเขต ของตนเองที่แนนอนเสียกอน จึงจะสามารถ
รูถงึศักยภาพของตนเอง และกําหนดระดับของการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได 
 ชุมชนเมืองน้ันประกอบดวยผูคนที่มีความหลากหลาย การออกแบบเพื่อสนอง
ความพอเพียงสําหรับทุกคนจึงไมสามารถทําได เน่ืองจากแตละคนยอมมีความตองการที่
แตกตางกัน การกระทําที่พอเพียงสําหรับคนหนึ่งอาจสอดคลองกับศักยภาพตนเอง แตอาจสราง
ความเดือดรอนใหกับผูอ่ืน การสรางสภาพแวดลอมโดยยึดตามความตองการของทุกคนจึงเปน
สิ่งที่ไมอาจกระทําไดในชุมชนเมือง ในขณะที่การสรางสภาพแวดลอมโดยยึดความตองการของ
คนกลุมหน่ึงกลุมใดก็เปนสิ่งที่ไมอาจทําไดเชนกัน ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดคือการจําแนกผูคน
ออกเปนกลุมยอย และสนองความตองการใหไดในระดับที่พอเพียงสําหรับแตละกลุม โดยที่มีนัย
ยะของการจําแนกกลุมคือ การจําแนกใหไดกลุมจํานวนนอยที่สุดและแสดงคุณสมบัติของ
ประชากรกลุมใหญไดอยางครอบคลุมที่สุด 
 
 หากแตในชุมชนเมืองนั้นผูคนตางอยูกันอยางปะปน การจะจําแนกผูคนเปนกลุม
ยอยน้ันมิอาจทําไดโดยใชเกณฑทั่วไป เชน เชื้อชาติ เพศ อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทาง
สังคม ฯลฯ เนื่องจากจะเปนการสรางปญหาความแตกแยกใหเกิดขึ้น และมิอาจทําไดในสภาพ
ความเปนจริง ดังนั้น วิธีการจําแนกผูคนภายในชุมชนเมืองออกเปนกลุมยอยที่เหมาะสมที่สุดนั่น
คือ “การจําแนกกลุมในเชิงกายภาพ” ดวยการนําการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพมา
เปนเครื่องมือในการชวยจําแนกกลุม โดยที่ชุมชนเมืองที่พอเพียงจําเปนตองมีการแบงขอบเขต
ออกเปนหนวยยอย เพ่ือใหสามารถสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมและพอเพียงกับ
ศักยภาพของแตละหนวยยอยนั้นได ซึ่งหลักการสําคัญในการจําแนกเพ่ือสรางกลุมยอยในการ
วิจัยครั้งน้ีคือ การสรางการรวมกลุมขนาดเล็กขึ้นในชุมชนเมือง ตามขอเสนอทางทฤษฎีของ
แนวคิดอนาธิปตยนิยมที่วา 
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 ...ถาชุมชนแตละแหงมีขนาดเล็ก การดําเนินการตางๆของชุมชนก็นาจะมีนัยยะ
ชัดเจนวาจะทําไปโดยความสมัครใจของสมาชิกชุมชน นั่นก็หมายความวาสมาชิกของ
ชุมชนมีเสรีภาพ คือ ในชุมชนขนาดเล็กสมาชิกนาจะมีทั้งเสรีภาพและความรวมมือกัน 
นัยก็คือเรานาจะจัดใหชุมชนมีขนาดเล็กที่สุดเทาที่จะไมกระทบกับประสิทธิภาพ และถา
ตองการจะทํากิจกรรมที่ตองการสเกลใหญ ควรพิจารณาใชระบบเครือขาย...P

 
F

54
FP
 

 
 ยิ่งกลุมยอยที่สรางขึ้นมีขนาดเล็กเทาไร ยอมมีนัยยะวาการสนองความตองการ
ภายในหนวยยอมทําไดงายเชนกัน โอกาสในการสนองความจําเปนเพื่อใหเกิดความพอเพียง
สําหรับแตละกลุมยอมทําไดงาย เปนขนาดที่เหมาะสม PF

55
FPสอดคลองกับศักยภาพในการบริหาร 

การแบงชุมชนเมืองออกเปนกลุมยอยเชนนี้สงผลใหชุมชนเมืองจะมีลักษณะเปนเมืองใหญที่
เกิดขึ้นจากองคประกอบยอยๆภายในที่โยงใยสัมพันธซึ่งกันและกัน เม่ือกลุมยอยภายในเมืองมี
ความพอเพียงในระดับหนึ่งแลว ยอมสงผลใหการรวมกลุมเปนเมืองใหญมีความพอเพียงใน
ภาพรวมดวยเชนกัน  
 ถึงแมวาการแบงชุมชนเมืองออกเปนหนวยยอยๆนั้น จะมีความมุงหมายใหเกิดการ
พ่ึงพาตนเองไดอันนํามาซึ่งความพอเพียงภายในหนวยยอยนั้นๆ หากแตในสภาพความเปนจริง
นั้น ยอมเปนไปไมไดที่หนวยทางสังคมหนึ่งๆจะสมบูรณพรอมในทุกๆดานอยางเบ็ดเสร็จ 
สามารถพึ่งพาตัวเองไดอยางพอเพียงในทุกๆดาน จึงจําเปนตองมีการติดตอและสัมพันธกับ
หนวยอ่ืนๆเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนระหวางกันในสิ่งที่แตละฝายขาด เกิดการพึ่งพาระหวางกัน
จากหนวยที่อยูใกลสูหนวยที่อยูไกล จากหนวยเล็กสูหนวยใหญ PF56

FP ซึ่งระบบความสัมพันธใน
ลักษณะเชนน้ีเรียกวา โฮลอนและไฮราคี (Holon & Hierarchy) PF

57
FP ซึ่งหมายถึง 

 
 
 

                                           
 TP

54
PT ฉัตรทิพย นาถสุภา, Uแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ขอเสนอทางทฤษฎีในบริบทตางสังคม U, พิมพ

ครั้งที่ 2. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, 2548), 187. 
 TP

55
PT ประเด็นเรื่องขนาดที่เหมาะสมนั้น ไดรับการกลาวถึงในเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ ของชูเมก

เกอร และขีดจํากัดความเจริญ 
 TP

56
PT คลายคลึงกับหลักสวเทศีของแนวคิดชุมชนหมูบานของมหาตมะ คานธ ี

 TP

57
PT อางอิงจาก สิงหนาท แสงสีหนาท “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของ

ไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 199.  
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 ในหนวยทางสังคมหนึ่งๆที่มีความเขมแข็งเกื้อหนุนตอการดํารงชีพของผูคน แต
ไมใชมีสถานะปดตัวเองอยูอยางโดดๆ กลับมีความสัมพันธไปสูระดับที่ใหญกวา
ตอเนื่องกันไปอยางมีลําดับชั้น ที่สงผลใหมีการพึ่งพาตนเองที่ไมจํากัดในขอบเขตใด
ขอบเขตหนึ่ง แตสามารถตัดขามขอบเขตการปกครองไปสูการพึ่งพาตัวเองไดในลําดับชั้น
ที่ใหญกวาตอเนื่องออกไป PF

58
FP 

 

 
ภาพที่ 38 การพึ่งพาหลายลําดับขั้นในรูปแบบของโฮลอนและไฮราค ี
ที่มา : สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2545), 199. 
 

 จากการศึกษาแนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองของตางประเทศ พบแนวคิดที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับระบบความสัมพันธเชนน้ีคือ แนวคิด City Within The City ของ เลออง 
ครีย ซึ่งมีแนวคิดในการปรับใหเมืองมีองคประกอบยอยๆ ที่พ่ึงตัวเองไดเบ็ดเสร็จทั้งหมดPF

59
FP และ

ใหหนวยชุมชนยอยแตละหนวยที่เกิดขึ้นน้ันมีชื่อวา Quartier โดยแตละ Quartier จะจัดใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยางครบครัน เพ่ือสรางความสามารถใหเกิดการพึ่งตนเองไดในระดับหนึ่ง 
กอนที่หลาย Quartier จะรวมกันเปน Borough ซึ่งเปนหนวยชุมชนที่มีขนาดใหญขึ้นสามารถ

                                           
 TP

58
PT สิงหนาท แสงสีหนาท “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545), 199. 
 TP

59
PT กําธร กุลชล, Uการออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ  

U40 ปU (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 251. 
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สนองความตองการในวงกวางไดมากยิ่งขึ้น และหลาย Borough จะรวมตัวกันเปน TownPF

60
FP ซึ่งมี

ขนาดใหญขึ้นตามลําดับศักย โดยแตละลําดับขั้นของหนวยชุมชนจะมีรายละเอียดภายในหนวย
ชุมชนที่แตกตางกันที่สัมพันธกับลําดับศักยของการใชงาน ซึ่งที่สามารถนํารายละเอียดเหลานั้น
มาวิเคราะหเพ่ือหาเกณฑในการจําแนกหนวยชุมชนในแตละลําดับขั้นไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 วิเคราะหเกณฑการจําแนกหนวยชุมชน 
 

ลําดับ รายละเอียด คําสําคัญ 

ลําดับที่ 1 
Quartier 

คือหนวยชุมชนขนาดยอยที่สุด ประกอบดวย โรงเรียน
ประถม รานคายอยสําหรับใชสอยรายวัน ที่พักอาศัย 
ศูนยวัฒนธรรมและศูนยสุขภาพ 

ยอยท่ีสุด, รายวัน 

ลําดับที่ 2 
Borough 

ประกอบดวย 4 Quartier ขึ้นไปรวมกัน ซึ่งเปนหนวย
ชุมชนในระดับที่ 2 ประกอบดวย โรงเรียนมัธยม รานคา
ยอยสําหรับใชสอยรายสัปดาห ตลาด และหนวยงาน
ระดับทองถ่ิน            

ลําดับที่ 2, รายสัปดาห,  
หลายหนวยยอยรวมกัน 

ลําดับที่ 3 
Town 

ประกอบดวย 5 Borough ขึ้นไปรวมกัน ซึ่งเปนหนวย
ชุมชนในระดับที่ 3 ประกอบดวย รานคาสําหรับใชสอย
รายเดือน หนวยงานระดับภูมิภาค ศูนยกีฬาและ
นันทนาการ  

ลําดับท่ี 3, รายเดือน, หนวย
ลําดับที่ 2 หลายหนวย
รวมกัน 

 
 นอกจากนี้จากการศึกษาบทความของ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ซึ่งมี
แนวคิดการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ตามนโยบาย “ปฏิรูปสุขภาพ” ของกระทรวง
สาธารณสุข โดยใชหลักการของ Rule of Seven TPF

61
FPT ในการจําแนกหนวยบริการสาธารณสุข

ออกเปนลําดับขั้นตางๆ ที่มีลักษณะการใหบริการที่แตกตางกัน ซึ่งมีความสอดคลองในหลักการ
กับการจําแนกชุมชนเปนหนวยยอย โดยสามารถวิเคราะหรายละเอียดและเกณฑในการแบงได
ดังนี้ 
 
 

                                           
 TP

60
PT โดยที่ 10 Town ขึ้นไปรวมกันเรียกวา City  และ 10 City ขึ้นไปรวมกันเรียกวา Metropolis 

ตามลําดับ แตในการศึกษาครั้งนี้มีความเห็นวาระดับที่มีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมืองไทยมากที่สุด 
และมีความสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุดคือ หนวยชุมชนในสามลําดับแรก    
 TP

61
PT อางอิงจาก เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ. “แนวทางการวางเครือขายระบบบริการ และการ

จัดสรรงบลงทุนใหมที่เปนธรรมภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา.” ม.ป.ท.,ม.ป.ป. (เอกสารอัดสําเนา) 
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ตารางที่ 8 วิเคราะหเกณฑการจําแนกหนวยการใหบริการ 

 
ลําดับ รายละเอียด คําสําคัญ 

ลําดับที่ 1
ระดับปฐมภูมิ 

บริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานต่ําสุด มีศักยภาพในการ
รักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน ที่ไมซับซอนมากนัก เปน
บริการสุขภาพที่ใกลบาน ใกลใจ ประชาชนควรเขาถึง
บริการไดงาย สะดวก ไมไกลบานจนเกินไป เพ่ือท่ีเมื่อ
เจ็บปวยฉุกเฉิน เจ็บปวยทั่วไปจะไดรับการ
รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได
ทันทวงที มีการบริการคลายกับสถานีอนามัยในอดีต 

ไมซับซอน, สะดวกมาก, 
พ้ืนฐาน, ทั่วไป, งาย,  
บอยมาก, ประจํา 

ลําดับที่ 2
ระดับทุติยภูมิ 

บริการสุขภาพระดับกลาง การรักษาพยาบาลมีความ
ซับซอนเพ่ิมมากขึ้น(ระดับกลาง)จะดูแลรับผิดชอบโดย
แพทยเฉพาะทางสาขาหลักและสาขารอง(MAJOR-
MINOR) และรองรับการสงตอจากหนวยบริการระดับ
ปฐมภูมิ ไดแก โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย 

ซับซอนปานกลาง,  
เฉพาะทาง, บอย, สะดวก,  
รับจากขั้นที่ 1 

ลําดับที่ 3
ระดับตติยภูมิ 

บริการสุขภาพระดับสูง การรักษาพยาบาลมีความ
ซับซอนที่สุด(ระดับสูง) ตองใชเครื่องมือเฉพาะ ซึ่งตอง
ดูแลโดยแพทยเฉพาะทางสาขาตอยอด (SUB-
SPECIALTY) และรองรับการสงตอจากหนวยบริการ
ทุติยภูมิ ไดแก โรงพยาบาลศูนยโรคเฉพาะทาง ศูนย
โรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนยมะเร็ง  

ซับซอนมาก, เฉพาะทางมาก,  
นานๆครั้ง, รับจากขั้นที่ 2 

 
 จากการวิเคราะหคําสําคัญเพ่ือใชเปนเกณฑในการจําแนกหนวยชุมชนและหนวย
บริการสาธารณะสุขนั้น สามารถประมวลผลและสรุปเปนเกณฑในการจําแนกหนวยลําดับขั้น
ภายในชุมชนเมืองที่พอเพียงไดดังนี้ 
 

หนวยชุมชนลําดับที่ 1 มีความใกลชิดกับผูคนมากที่สุด เหมาะสมที่จะรองรับ
กิจกรรมที่มีการใชงานในขั้นพ้ืนฐานที่ไมซับซอน เปนกิจกรรมทั่วไปที่มีการใชงาน
เปนประจําในชีวิตประจําวัน สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ไมใช
กิจกรรมเฉพาะทาง หนวยระดับนี้ไมจําเปนที่จะตองมีกิจกรรมอยางครบถวน
ทั้งหมด เพราะสามารถใชบริการยังหนวยขางเคียงหรือหนวยในระดับที่สูงกวาได 
 
หนวยชุมชนลําดับที่ 2 เปนหนวยที่มีความใกลชิดกับผูคนรองลงมาจากหนวย
ชุมชนลําดับที่ 1 มีความเหมาะสมที่จะรองรับกิจกรรมที่มีการใชงานที่ซับซอนมาก
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ขึ้น เปนกิจกรรมที่ใชงานไมบอยมากนัก โดยหนวยชุมชนในระดับน้ีจะรองรับการ
สงตอมาจากหนวยชุมชนลําดับที่ 1 ในกรณีที่ตองการกิจกรรมและบริการที่มีความ
ซับซอนขึ้น หรือเปนกิจกรรมที่ไมไดพบเจอในชีวิตประจําวันบอยมากนัก รวมทั้ง
กิจกรรมขั้นพ้ืนฐานที่หนวยในระดับชุมชนบางหนวยไมมี หนวยชุมชนลําดับที่ 2 นี้
จึงจําเปนตองมีความหลากหลายของกิจกรรม และทําการสงตอใหกับหนวยชุมชน
ลําดับที่ 3 ในกรณีที่ตองการกิจกรรมที่เฉพาะทางและเฉพาะโอกาส  
 
หนวยชุมชนลําดับที่ 3 เปนหนวยชุมชนระดับที่ใหญที่สุด เปนหนวยชุมชนที่มี
ความใกลชิดกับผูคนนอยที่สุด  มีความเหมาะสมที่จะรองรับกิจกรรมที่ มี
ลักษณะเฉพาะทางและเฉพาะโอกาสที่มีการใชงานนานๆคร้ัง ไมบอยเหมือนการใช
งานในชีวิตประจําวัน โดยหนวยชุมชนในระดับน้ีจะรองรับการสงตอมาจากหนวย
ชุมชนลําดับที่ 2 ในกรณีที่ตองการกิจกรรมและบริการที่มีความซับซอนมากและมี
ความเฉพาะทาง มีการใชงานเฉพาะโอกาส จึงเปนหนวยที่ผูคนจะใชงานบอยนอย
ที่สุด 

 
 สามารถสรุปไดวา “ความถี่” และ “ความคุนเคย” คือเกณฑในการจําแนกระดับที่
พอเพียงกับหนวยชุมชนแตละลําดับขั้น โดยระดับที่พอเพียงของหนวยชุมชนแตละลําดับขั้นน้ี 
จะทําหนาที่เสมือนตัวกําหนดระดับของ “คุณภาพ” ที่พอเพียง หรือลักษณะของสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่เหมาะสม ที่จะบรรจุอยูภายในหนวยชุมชนนั้นๆ เพราะเปนการยากที่จะกําหนด
ระดับความพอเพียงโดยใช “ปริมาณ” เปนตัวชี้วัด เน่ืองจากตองใชการศึกษาและวิจัยที่ใชความรู
ในหลายแขนง และตองใชเวลานานในการทดสอบใหไดมาซึ่งขอสรุปที่ชัดเจน ประกอบกับ
การศึกษาในครั้งน้ีมุงศึกษาหาระดับที่เหมาะสมในการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพเปน
ประเด็นสําคัญ ซึ่งสามารถกําหนดระดับไดจากระดับของคุณภาพของกิจกรรมและการใชงาน ที่
บรรจุอยูในหนวยชุมชนแตละลําดับขั้นภายในชุมชนเมือง ดังน้ัน การศึกษาในครั้งน้ีจึงจะใช
ระดับของ “คุณภาพ” ในการชี้วัดความพอเพียงซึ่งเปนสิ่งที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดมาก
ที่สุด สามารถแสดงใหเห็นไดอยางเปนรูปธรรมทางกายภาพของชุมชนเมือง  
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บทสรุป ชุมชนเมืองกับความพอเพียง 
  
 ชุมชนเมืองคือผลผลิตอันเปนรูปธรรมของระบบเศรษฐกิจและสังคม ชุมชนเมือง
สมัยใหมในปจจุบันเปนผลผลิตจากระบบเศรษฐกิจกระแสหลักซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดของ
ความไมพอเพียง จึงสามารถกลาวไดวา ชุมชนเมืองสมัยใหมในปจจุบันน้ันคือตัวแทนของความ
ไมพอเพียง สิ่งที่ยืนยันไดเปนอยางดีคือปญหาภายในชุมชนเมืองในปจจุบัน ซึ่งสามารถสืบยอน
ไปที่ตนตอไดวา เกิดจากการพัฒนาที่ไมพอเพียงตามกระแสหลักทั้งสิ้น  
 สังคมตะวันตกมีการพัฒนาชุมชนเมืองอยางรวดเร็วเนื่องจากชุมชนเมืองเปนที่รวม
ของผูที่ตองการแสวงหาในสิ่งที่ดีกวา จึงมีความกระตือรือรนในการพัฒนารวมกัน นํามาซึ่งการ
พัฒนาอยางรวดเร็ว หากแตการพัฒนาที่ผิดพลาดไดทําใหชุมชนเมืองในตะวันตกตองประสบกับ
ปญหาตางๆหลายยุคหลายสมัย แตทุกยุคสมัยสังคมตะวันตกก็มีการเรียนรูรวมกันเพ่ือหาทาง
ออกเพื่อแกปญหาเหลานั้นได โดยมีการออกแบบชุมชนเมืองเปนเครื่องมือสําคัญในการ
แกปญหาในทุกยุคสมัย และจากการพยายามเขาครอบงําโลกของประเทศตะวันตก ไดทําใหทุก
ประเทศในโลกตองตกอยูในกระแส “โลกาภิวัตน” อยางหลีกเลี่ยงไมได สังคมไทยก็เชนกัน 
สังคมไทยรับเอารูปแบบการพัฒนาจากทางตะวันตกมาอยางเครงครัด โดยขาดการพิจารณา
เลือกสิ่งที่เหมาะสมสําหรับตน และจากการกาวยางที่ผิดพลาดเชนนี้ไดทําให ปญหาทุกอยางที่
เคยเกิดขึ้นในตะวันตกไดแพรกระจายเขาสูไทยอยางรวดเร็ว โดยแสดงออกใหเห็นไดอยาง
ชัดเจนในชุมชนเมือง และปญหาที่เกิดขึ้นในไทยนั้นดูจะรุนแรงกวาที่เกิดในตะวันตกมาก 
เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมที่รับการพัฒนาจากตะวันตก ไมมีการสรางภูมิปญญาที่เปนของ
ตัวเอง ปญหาที่เกิดขึ้นจึงมีแนวโนมวาจะยิ่งรุนแรงขึ้นหากไมไดรับการแกไขดวยการนําองค
ความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบชุมชนเมืองมาใชแกปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือ
สรางใหเกิดความพอพียงขึ้นในชุมชนเมือง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบชุมชนเมืองมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ 
“สรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับมนุษย” ซึ่งความพอเพียงจะเกิดไดในชุมชนเมืองก็ตอเม่ือ ผูคน
ภายในชุมชนเมืองไดรับการสนองความจําเปนในลําดับขั้นตางๆอยางพอเพียงกับความตองการ 
ดวยการพัฒนาชุมชนเมืองบนรากฐานทางแนวคิดที่วา “ ความตองการของมนุษยนั้นไมมีที่
สิ้นสุด แตควรไดรับการควบคุมใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรือระดับที่พอดี มีการบริโภคที่พอดี
กับศักยภาพของตน โดยที่ไมกอความเดือดรอนใหกับคุณภาพชีวิตทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ซึ่ง
ทั้งหมดนั้นตองอยูภายใตกรอบของการไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม ” ซึ่งจะนํามาสูการสราง
หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่พอเพียงตอไป 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 
 

หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่พอเพียง 
 
 

 ...เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเขาตีความวาเปนเศรษฐกิจชุมชน หมายความวา ให
พอเพียงในหมูบานหรือในทองถิ่น ใหสามารถที่จะพอมีพอกิน เริ่มดวย พอมี พอกิน 
พอมีพอกินนี้เปนเพียงเริ่มตนของเศรษฐกิจ...1

 
 เน้ือหาในบทนี้จะเปนการสังเคราะหและประมวลผลการศึกษาที่ผานมาทั้งหมด 
ดวยการนําเสนอเปนหลักการและแนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียง ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นทั้งหมดของคําถามในงานวิจัยครั้งนี้ 
 
 
หลักการของชุมชนเมืองที่พอเพียง 
 
 หลักการที่สําคัญของชุมชนเมืองที่พอเพียงคือการเปน ชุมชนเมืองที่มีการสนอง
ความจําเปนของผูคนในระดับที่พอเพียงตามลําดับขั้น โดยระดับที่พอเพียงในที่นี้ หมายถึง 
ระดับที่พอดีกับศักยภาพในการบริหารจัดการของตนเอง โดยมีขีดขั้นต่ําสุดอยูที่ การจัดให
ประชาชนภายในชุมชนมีปจจัยในการดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานอยางพอเพียง และมีขีดขั้นสูงสุดอยูที่ 
การไมสรางปญหาใหกับการดํารงชีวิตของผูคนภายในเมืองและไมเบียดเบียนธรรมชาติ โดยมี
จุดมุงหมายอยูที่ “การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับมนุษย”  
 โดยจากนิยามในขางตนที่วา หลักการที่สําคัญของชุมชนเมืองที่พอเพียงคือการ
เปน ชุมชนเมืองที่มีการสนองความตองการของผูคนในระดับที่พอเพียงตามลําดับขั้นนั้น 
สามารถจําแนกลําดับขั้นออกเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการออกแบบชุมชนเมืองได 2 ประเด็น  
ไดแก 1)ลําดับขั้นของความพอเพียงในชุมชนเมือง และ 2)ลําดับขั้นของหนวยชุมชน โดย
สามารถแยกอธิบายไดดังนี้ 
  

                                           
 1 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 44. 
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 1. ลําดับขั้นของความพอเพียงในชุมชนเมือง  
 
 จากการวิเคราะหมิติของชุมชนเมืองที่พอเพียง ทําใหสามารถสรุปไดวา ลําดับ
ขั้นของความพอเพียงในชุมชนเมือง คือ ลําดับขั้นของความจําเปนพ้ืนฐานของมนุษย2 ซึ่งเริ่ม
จากความจําเปนในขั้นพ้ืนฐานสูการพัฒนาในขั้นสูงขึ้นไป โดยการสรางความพอเพียงสําหรับ
ความจําเปนแตละลําดับขั้นนั้นมีประเด็นในการออกแบบชุมชนเมืองที่ควรคํานึงถึงดังนี้ 
 

ความพอเพียงทางจิตใจ 

ดานภูมิปญญา 

ดานการอยูรวมกัน 

ดานการดํารงชีพ 

ท่ีอยูอาศัย 

ระบบบริการพื้นฐาน 

สุขอนามัย 

แหลงประกอบอาชีพ 

พื้นท่ีปฏิสัมพันธ 

ระบบคมนาคม 

ความรู 

สุนทรียภาพ 

 
ภาพที่ 39 ลําดับขั้นของความพอเพียง 

 
ข้ันที่ 1 ความพอเพียงดานการดํารงชีพ เปนความพอเพียงจากการไดรับ
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง มีความสะดวกสบายและมั่นคงในชีวิต 
มีสภาพแวดลอมที่ดี โดยมีประเด็นทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ควรคํานึงถึงใน
ขั้นนี้ ไดแก 1)ที่อยูอาศัย 2)ระบบบริการพื้นฐาน 3)สุขอนามัย และ4)แหลงประกอบ
อาชีพ  
 

 

                                           
 2 ประยุกตมาจากทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว และทฤษฎี ERG ของอัลเดอรเฟอร 
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ข้ันที่ 2 ความพอเพียงดานการอยูรวมกัน เปนความพอเพียงจากการสัมพันธ
กับผูอ่ืนในสังคม มีการพึ่งพาและเกื้อกูลระหวางกัน มีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน 
มีพลังในการพัฒนารวมกัน เกิดเปนความสัมพันธที่เขมแข็ง โดยมีประเด็นทางการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่ควรคํานึงถึงในขั้นนี้ ไดแก 1)พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ และ2)ระบบ
คมนาคม 
 
ข้ันที่ 3 ความพอเพียงดานภูมิปญญา เปนความพอเพียงจากการนําภูมิปญญาที่
ไดจากการเรียนรูรวมกัน มาใชในการพัฒนา และมีการสืบทอดภูมิปญญา นํามาสู
ความพอเพียงในจิตใจในขั้นสูงสุด โดยมีประเด็นทางการออกแบบชุมชนเมืองที่
ควรคํานึงถึงในขั้นน้ี ไดแก 1)ความรู และ2)สุนทรียภาพ  
 

 โดยการจะสรางใหเกิดความพอเพียงขึ้นในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมือง
จําเปนที่จะตองไดรับการสนองความจําเปนในระดับที่พอเพียงทั้ง 3 ขั้นดังกลาว ตั้งแตความ
จําเปนระดับพ้ืนฐานดานการดํารงชีวิต มาสูระดับที่สูงขึ้นคือดานการอยูรวมกันในสังคม ไป
จนถึงระดับที่สูงที่สุดคือดานภูมิปญญา ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสูความพอเพียงภายในจิตใจได 
หลักการพัฒนาตามลําดับข้ันของความพอเพียงในชุมชนเมืองน้ี มีความสอดคลองกับ
คุณลักษณะของความพอเพียงคือ “มีการพัฒนาตามลําดับขั้น” คือมีการสนองความจําเปนขั้น
พ้ืนฐานใหม่ันคงกอนที่จะสนองในขั้นที่สูงขึ้นไป 
 
 
 2. ลําดับขั้นของหนวยชุมชน  
 
 ลําดับขั้นของหนวยชุมชน คือ ลําดับของหนวยทางสังคมตางๆในชุมชนเมืองที่
มีความสัมพันธซึ่งกันและกันในลักษณะ โฮลอนและไฮราคี (Holon & Hierarchy) โดยแนวคิด
นี้จะทําการจําแนกลําดับขั้นของหนวยชุมชนออกเปน 3 ระดับ ไดแก 1)ระดับชุมชน 
(Neighborhood) 2)ระดับยาน (District) และ 3)ระดับเมือง (Urban) และยังเชื่อมโยงไปจนถึง
ระหวางเมือง 
  เน่ืองจากความพอเพียงน้ัน หมายถึง ระดับของการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง ดังน้ัน จึงตองมีการกําหนด ขนาด และขอบเขต ของตนเองที่แนนอนเสียกอน จึงจะ
สามารถรูถึงศักยภาพของตนเองและกําหนดระดับของการกระทําที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองได ชุมชนเมืองที่พอเพียงจึงมีการกําหนดขอบเขตของแตละหนวยชุมชนเอาไว เพ่ือให
สามารถกําหนดระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพในการสนองความจําเปนและการบริหารจัดการ
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ของแตละลําดับขั้นไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด โดยระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพของหนวย
ชุมชนแตละลําดับขั้นสามารถแบงไดดังนี้ 
 

หนวยระดับชุมชน : เปนหนวยระดับเล็กที่สุด ผูคนมีการใชงานบอยที่สุด ผูคน
ภายในหนวยจะผูกพันธกับสภาพแวดลอมผานทางความคุนเคยหรือความเคยชิน
เปนหลัก มีความคงที่ของกิจกรรมสูง ไมเปลี่ยนแปลงมาก สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกับหนวยชุมชนระดับนี้จึงควรเปนสภาพแวดลอมที่สนองการใชงานเปน
หลัก เน่ืองจากในกิจกรรมประจําวันและในสภาพแวดลอมที่คุนเคย คนเราจะ
ดําเนินตามขั้นตอนดังกลาวโดยไมรูสึกตัว3 ผูคนจะเกิดการเรียนรูสภาพแวดลอมใน
ลักษณะการเรียนรูที่เปนนิสัยและมีพฤติกรรมซ้ํา เพราะความสะดวกสบายจากการ
ใชงานมิใชจากความงามที่ดึงดูดใจ สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สามารถสื่อถึง
ความพอเพียงไดนั้น จึงควรแสดงออกถึงการใชศักยภาพที่มีอยูในชุมชนเพ่ือใหเกิด
ประโยชนอยางสูงสุด โดยการมีและใชอยางนอยที่สุด  
 
หนวยระดับยาน : เปนหนวยชุมชนลําดับที่ 2 เปนหนวยที่มีความใกลชิดกับผูคน
รองลงมาจากหนวยระดับชุมชน ซึ่งหนวยระดับยานนี้จะเปนหนวยที่รองรับการใช
งานของผูคนเปนจํานวนมาก เน่ืองจากในหนวยระดับชุมชนแตละหนวย จะไมมี
กิจกรรมที่สมบูรณในตัวเอง ผูคนจากหนวยระดับชุมชนโดยรอบจะตองมาใชบริการ
ยังหนวยระดับยานนี้ ในกรณีที่ตองการกิจกรรมที่หนวยของตนเองไมมี หนวย
ระดับยานจึงเปนหนวยที่ตองรองรับผูคนอยางหลากหลายซึ่งไมมีความคุนเคยกัน 
ดังน้ัน สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สามารถสื่อถึงความพอเพียงไดนั้น จึงควรมี
การสงเสริมให เกิดการรวมกลุมทางสังคม คํานึงถึงความสอดคลองกับ
ประสบการณรวมกันของผูคน เพ่ือสรางเอกลักษณอันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจ
รวมกันภายในยาน   
   
หนวยระดับเมือง : เปนหนวยชุมชนที่มีความใกลชิดกับผูคนนอยที่สุด มีการใช
งานไมบอย ใชงานเฉพาะในเวลาที่จําเปนหรือโอกาสพิเศษเทานั้น สภาพแวดลอม
ที่เหมาะสําหรับหนวยชุมชนระดับเมือง จึงควรแสดงออกถึงความดึงดูดทาง
สายตาเพ่ือใหเกิดความประทับใจ ผูคนจะรูสึกผูกพันธกับสภาพแวดลอมในระดับ

 

                                           
 3 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ
ออกแบบและวางแผน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 16. 
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เมือง ผานทางการจดจําและระลึกไดในจินตภาพเปนหลัก เพราะในสภาพแวดลอม
ที่ไมคุนเคยนั้น สภาพแวดลอมที่มีลักษณะทางกายภาพที่นาประทับใจจะทําให
ปรากฏในความจําระยะยาว4 และควรมีความชัดเจนงายตอการทําความเขาใจ 
เน่ืองจากเปนสภาพแวดลอมที่ผูคนไมไดใชงานบอยนัก กายภาพที่สามารถสื่อ
ความหมายไดงายจะชวยใหผู ใชงานที่ไมคุนเคยสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ไมตองเกิดการเรียนรูใหมทั้งหมดเม่ือมาสูสภาพแวดลอมที่ไม
คุนเคย สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สามารถสื่อถึงความพอเพียงไดนั้น จึงควรมี
ความงามจากความมีระเบียบ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอยางเปนองครวม
ระหวางองคประกอบตางๆภายในเมือง  

 

                                          

 
ภาพที่ 40 ลําดับขั้นของหนวยชุมชน 

ระดับชุมชน :  
ใหความสําคัญกับการใชสอยเปนหลัก 
 ระดับยาน :  
ใหความสําคัญกับการรวมกลุมเปนหลัก 
 ระดับเมือง :  
ใหความสําคัญกับความดึงดูดทางสายตาเปนหลัก 
 

 
 สภาพแวดลอมที่สรางขึ้นในหนวยชุมชนแตละลําดับขั้นนี้ เปนเสมือนกรอบสําหรับ
กําหนดคุณสมบัติของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมกับหนวยชุมชนนั้นๆในภาพรวม
เทานั้น โดยถือเปนระดับความพอเพียงในภาพรวม ซึ่งองคประกอบยอยทางกายภาพที่เกิดขึ้น
ในสภาพแวดลอมน้ันๆจะตองมีรูปแบบที่สามารถสื่อถึงความพอเพียงไดควบคูกันไปดวย เพ่ือ
สรางสภาพแวดลอมที่แสดงออกถึงความพอเพียง เน่ืองจากสภาพแวดลอมน้ันจะมีสวนในการ
กําหนดพฤติกรรม และเราเรียนรูที่จะปฏิบัติตัวใหเหมาะสมในสภาพแวดลอมตางๆ สิ่งตางๆที่
ปรากฏอยูในสภาพแวดลอมสื่อความหมายซึ่งนําไปสูพฤติกรรม5 และไมวาบุคคลใดๆที่มี
บทบาทอยางเดียวกันและมีประสบการณที่คลายคลึงกัน จะตองมีพฤติกรรมทํานองเดียวกันใน

 
 4 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ
ออกแบบและวางแผน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 149. 
 5 เร่ืองเดียวกัน, 19. 
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สภาพแวดลอมหน่ึงๆ6 ดังน้ัน ถาสภาพแวดลอมแสดงออกถึงความพอเพียงและสามารถสื่อถึง
ความพอเพียงไปยังผูใชงานได ยอมมีนัยยะวาจะมีสวนโนมนําใหผูคนที่อยูภายในหนวยน้ันๆ มี
พฤติกรรมที่พอเพียงอันนํามาสูความพอเพียงภายในจิตใจในที่สุด 
 หลักการพัฒนาตามลําดับขั้นของชุมชนเมืองนี้ มีความสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของความพอเพียงคือ “การพัฒนาจากภายในสูภายนอก” คือมุงใหเกิดการพึ่งพาภายในหนวย
กอน จากนั้นจึงคอยขยายออกมาสูหนวยที่ใหญขึ้นอยางเปนเครือขาย โดยจะใหความสําคัญกับ
หนวยที่อยูใกลตัวมากกวาหนวยที่อยูหางไกล 
 

 

ความพอเพียงทางจิตใจ 

ระดับยาน :  
สนองการสังคม 
 

ระดับเมือง :  
สนองการทัศนา 
 

ระดับชุมชน :  
สนองการใชสอย  

ภาพที่ 41 แนวคิดการสนองความตองการในระดับที่พอเพียงในหลายลําดับขั้น 

 

 

                                           
 6 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษยกับสภาพแวดลอม : มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการ
ออกแบบและวางแผน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), 19 
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ภาพรวมหลักการสําคัญของแนวคิดนี้คือ การสนองความจําเปนของผูคนใน
ระดับที่พอเพียงตามลําดับข้ัน ซึ่งหมายถึงการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับหนวย
ชุมชนในแตละลําดับขั้น โดยที่จะตองสรางสภาพแวดลอมที่สามารถสนองความจําเปนทางดาน
ตางๆอยางครบถวนตามลําดับขั้นของความพอเพียง เพ่ือสรางใหเกิดความพอเพียงขึ้นในหนวย
ชุมชนนั้นๆ ซึ่งระดับของการสนองความจําเปนในแตละลําดับหนวยชุมชนจะมีระดับที่เหมาะสม
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับศักยภาพและเงื่อนไขทางดานตางๆของแตละหนวยชุมชน  

 
 
แนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียง 

 
 การนําเสนอแนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียงนี้ จะอยูภายใตหลักการ
ของชุมชนเมืองที่พอเพียง ซึ่งมุงเนนที่การสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพที่แสดงออกถึงความ
พอเพียงเปนหลัก โดยใหกายภาพเปนสิ่งเกื้อหนุนปจจัยอ่ืนๆ7 ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม 
โดยแนวคิดที่ทําการนําเสนอในครั้งนี้เปนการนําเสนอในระดับ “แนวคิด” เทานั้น เน่ืองจากใน
ระดับของการนําไปปฏิบัติทางการออกแบบจริง ยอมที่จะตองไดรับการพิจารณาถึงแนวทางการ
ออกแบบที่เหมาะสมชัดเจน ตามลักษณะของบริบทนั้นๆในแตละชุมชนเมืองตอไป 

โดยแนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียงนั้น จะทําการนําเสนอใน
ประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับความพอเพียง ตามที่ไดกลาวมาแลวคือ 1)ความพอเพียงดานการ
ดํารงชีพ 2)ความพอเพียงดานการอยูรวมกัน และ3)ความพอเพียงดานภูมิปญญา โดยมี
รายละเอียดของแนวคิดทางกายภาพดังนี้ 

 
 

 1. ความพอเพียงดานการดํารงชีพ 
 
 ความพอเพียงดานการดํารงชีพในชุมชนเมืองนั้น มิไดหมายถึงการที่ทุก
ครัวเรือนตองปลูกขาวกินเองหรือสามารถเลี้ยงตัวเองไดอยางเชนในชนบท หากแตหมายถึงการ
ที่ผูคนในเมืองไดรับการสนองความตองการทางดานปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
ไมนอยจนรูสึกขัดสนแตไมมากจนฟุมเฟอยและเบียดเบียนสิ่งแวดลอม ผูคนในเมืองจะตองมีที่
อยูอาศัยที่ม่ันคง ไดรับความสะดวกสบายจากบริการพื้นฐานที่เพียงพอตอความตองการในระดับ

 

                                           
 7 รุจิโรจน อนามบุตร, “การออกแบบชุมชนเมืองนาอยูและประหยัดพลังงาน.” ใน เมืองนาอยู
และประหยัดพลังงาน (กรุงเทพฯ : สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย,ม.ป.ป.), 4-24. 
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ที่พอประมาณ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีแหลงประกอบอาชีพที่พอเพียงเพ่ือสรางความมั่นคงใน
การดําเนินชีวิต ทั้งทางดานรางกายและทางดานจิตใจ  
 ความพอเพียงในขั้นน้ีมีความใกลเคียงกับทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ซึ่งถือเปน “เศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐาน” กลาวคือ เม่ือความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยคือขั้นการดํารงชีพ 
ไดรับการสนองในระดับที่พอเพียงจนมนุษยเกิดความพอเพียงทางดานการดํารงชีพแลว ในขั้น
ตอมามนุษยจะมีความตองการทางดานสังคมและการอยูรวมกันมีการรวมกลุมระหวางกัน เกิด
การแลกเปลี่ยน รวมมือ ชวยเหลือกันเพื่อทําใหสวนรวมไดรับประโยชน และนําไปสูการพัฒนา
ชุมชน และสังคมใหเจริญอยางยั่งยืน8 ดังพระราชดํารัสที่วา โดยการพัฒนาในขั้นนี้นั้นจะเนนที่
การมีพอกินพอใชของประชาชนในเบื้องตนกอน เม่ือมีพ้ืนฐานความมั่นคงพรอมพอสมควรแลว 
จึงสรางความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงขึ้นโดยลําดับ9  
 

 การสรางความพอเพียงดานการดํารงชีพในชุมชนเมือง มีประเด็นสําคัญที่ตอง
คํานึงถึง ไดแก 1.1) ที่อยูอาศัย 1.2) ระบบบริการพื้นฐาน 1.3) สุขอนามัย และ1.4) แหลง
ประกอบอาชีพ 
 
  1.1 ที่อยูอาศัย 
 
 ที่อยูอาศัยเปนปจจัยเบื้องตนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย นับตั้งแต
อดีตในสมัยกอนประวัติศาสตร มนุษยมีการรวมกลุมกันตั้งถิ่นฐานเพื่อการลาสัตว หาอาหาร 
โดยมีถ้ําหรือที่พักพิงตามธรรมชาติที่ปลอดภัยเปนที่อยูอาศัย ตอมาเม่ือมนุษยมีการพัฒนามาก
ขึ้น ที่อยูอาศัยก็ไดมีการพัฒนาจากการอยูอาศัยตามถ้ํา กลายมาเปนการสรางที่อยูอาศัยดวย
ตัวเอง มีการตั้งถิ่นฐานของที่อยูอาศัยอยางถาวรมากขึ้นในลักษณะของหมูบานและชุมชน และ
พัฒนาจากหมูบานกลายเปนเมืองในที่สุด จะเห็นไดวานับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ที่อยูอาศัย
เปนปจจัยที่จําเปนลําดับแรกในการดํารงชีวิตของมนุษย เน่ืองจากชวยสรางความมั่นคงและ
ความปลอดภัยใหกับชีวิตมนุษย กอนที่จะพัฒนาในขั้นตอๆไป 
 ชุมชนเมืองเปนรูปธรรมที่ชัดเจนของการอยูอาศัยของมนุษย นิยามของที่อยูอาศัย
ในชุมชนเมืองสําหรับการศึกษาครั้งน้ีจึงหมายถึง สถานที่ภายในเมืองที่ผูคนใชสําหรับอยูอาศัย

 

                                           
 8 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ม.ป.ท., 2546), 27. 
 9 อภิชัย พันธเสน, สังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 46. 
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และดํารงชีวิต กินความรวมตั้งแต อาคาร บานเรือน รวมไปจนถึงกายภาพของสิ่งกอสราง
ภายในเมืองที่เกิดจากการรวมกลุมและตั้งถิ่นฐานของมนุษยจนเกิดเปนพ้ืนที่เมือง 
 การจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมือง
จะตองไดรับการสนองความจําเปนทางดานที่อยูอาศัยเปนลําดับแรก เพ่ือสรางความมั่นคงใน
ขั้นตนกอนที่จะพัฒนาในขั้นที่สูงขึ้นไป โดยผูคนภายในเมืองจะตองมีที่อยูอาศัยอยางเพียงพอตอ
ความตองการ ไมขาดจนกระทั่งเดือดรอนเกิดปญหาในการดํารงชีวิต และควบคุมไมใหมีเยอะ
เกินจนกระทั่งฟุมเฟอย เกิดเปนปญหาในการดํารงชีวิตและปญหากับระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
ซึ่งสามารถพิจารณาความพอเพียงทางดานที่อยูอาศัยของชุมชนเมืองไทยในปจจุบันไดดังนี้ 
 

 

ระดับศักยภาพสูงสุด 

ระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม 
ไมพอเพียง 

ระดับศักยภาพต่ําสุด 
ไมพอเพียง 

พอเพียง

ที่อยูอาศัยบางสวน
กระจายตัวรุกล้ําพื้นที่
ธรรมชาติ 

พื้นที่บางสวนยังขาด
แคลนที่อยูอาศยั 

ภาพที่ 42 ระดับความพอเพียงดานที่อยูอาศัยของชุมชนเมืองไทยในปจจุบัน 

 
 จากภาพ แสดงใหเห็นถึงความไมพอเพียงดานที่อยูอาศัยของชุมชนเมืองของไทย
ในปจจุบัน กลาวคือ ชุมชนเมืองของไทยมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว จากการอพยพเขามาของ
ผูคนจากภูมิภาคตางๆ ชุมชนเมืองจึงเปนสถานที่รวมของผูคนที่หลากหลาย และเม่ือมารวมตัว
กันมากจนเกินความสามารถในการบริหารจัดการไดของเมือง จึงทําใหประชาชนไดรับการสนอง
ความจําเปนดานที่อยูอาศัยในระดับที่ไมพอเพียง คือมีทั้งสวนที่ไดรับการสนองความจําเปนนอย
เกินไปจนขัดสน ไดแก ประชาชนสวนหนึ่งภายในชุมชนเมืองยังขาดแคลนที่อยูอาศัยที่มี
คุณภาพทําใหไมสามารถพึ่งตนเองได และสวนที่ไดรับการสนองความจําเปนมากเกินไปจน
เบียดเบียนธรรมชาติ ไดแก การที่แหลงที่อยูอาศัยบางสวนภายในชุมชนเมืองมีการขยายตัว
อยางไรการควบคุม จนทําใหเกิดการกระจายตัวรุกล้ําไปยังพ้ืนที่ธรรมชาติบริเวณรอบนอกเมือง 
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 ชุมชนเมืองที่พอเพียงจึงควรมีการสนองความจําเปนดานที่อยูอาศัยในระดับที่
พอเพียง ดวยการการเพิ่มที่อยูอาศัยในบริเวณชุมชนที่ยังขาดแคลนที่อยูอาศัย เพ่ือสรางให
เกิดความมั่นคงในการดํารงชีวิตขั้นตน นํามาซึ่งการไมขัดสน ทําใหเกิดความสามารถที่จะ
พัฒนาตนเองในขั้นที่สูงขึ้นไปได และการลดการกระจายตัวของที่อยูอาศัยเพ่ือไมใหรุกล้ํา
ธรรมชาติรอบนอกเมืองโดยการสรางความเปนกลุมกอนและสรางความกระชับของที่อยูอาศัย 
เพ่ือสรางใหเกิดการพึ่งพาภายในตัวเองใหมากที่สุด โดยเบียดเบียนสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด  
 
  1.2 ระบบบริการพื้นฐาน 
 
 การพัฒนาระบบบริการ พ้ืนฐาน  อันไดแก  ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การพลังงาน การขนสง และการสื่อสาร 10 เปนปจจัยหลักที่สําคัญยิ่งตอ
กระบวนการพัฒนาเมืองของไทยเปนอยางมาก นับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบัน รัฐไดระดมทุนและทุมเททรัพยากรกําลังเงิน เพ่ือปรับปรุง
ขยายบริการพื้นฐานของประเทศไปในอัตราสวนที่สูงมาก11 เชน การเนนการกอสรางถนนสาย
ยอยสูแหลงผลิต การขยายบริการโทรศัพทและโทรคมนาคม และการจัดบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่จําเปนใหทันกับความเจริญเติบโตของชุมชน ทั้งในเขตเมืองหลักและในชนบท
ของสวนภูมิภาค12 จะเห็นไดวาการพัฒนาระบบบริการพื้นฐานนั้น มีความสัมพันธกับการ
เจริญเติบโตของชุมชนเมืองอยางมาก ชุมชนเมืองที่มีระบบบริการพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและ
กระจายสูประชาชนอยางทั่วถึง ยอมนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของผูคนภายในชุมชนนั้นๆ 
 ระบบบริการพื้นฐานในที่นี้จึงหมายถึง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่มี
ขึ้นเพื่อสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของคนในเมือง ไดแก ระบบประปา ไฟฟา โทรศัพท ถนน 
ทอระบายน้ํา เปนตน เปนระบบที่จะชวยอํานวยความสะดวกใหกับการดําเนินชีวิตของผูคน
ภายในชุมชนเมือง และเสริมสรางใหผูคนเหลานั้นเกิดความมั่นคงทางดานรางกายและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เนื่องจากในชุมชนเมืองไมสามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อสรางความมั่นคงขั้นพ้ืนฐานได
เองเชนในชนบท  ระบบบริการพื้นฐานจึงเปนเสมือนการสรางความมั่นคงในการดํารงชีวิตขั้น
พ้ืนฐานใหแกผูคนที่อาศัยอยูภายในเมือง เปนระบบสําหรับกระจายทรัพยากรที่จําเปนสูผูคน
ภายในเมือง 

 

                                           
 10 สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. “ผลการพัฒนา และการ
ปรับโครงสรางบริการพื้นฐานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5.” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 
 11 เร่ืองเดียวกัน. 
 12 เร่ืองเดียวกัน. 
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 การจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมือง
จะตองไดรับระบบบริการพื้นฐานในระดับที่พอดี ไมนอยจนทําใหคุณภาพชีวิตแยลงและไมมาก
เกินจนสรางปญหาใหกับผูคนในเมืองและระบบนิเวศ เพ่ือเปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใน
สังคมเมือง กอนจะพัฒนาในละดับขั้นที่สูงขึ้นไป โดยสามารถพิจารณาความพอเพียงทางดาน
ระบบบริการพื้นฐานของชุมชนเมืองไทยในปจจุบันไดดังนี้ 
 

 

ระดับศักยภาพสูงสุด 

ระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม 
ไมพอเพียง 

ระดับศักยภาพต่ําสุด 
ไมพอเพียง 

พอเพียง

ระบบบริการพื้นฐาน
บางสวนกระจายตัวรุกล้ํา
พื้นที่ธรรมชาติ 

พื้นที่บางสวนยังขาดแคลน
ระบบบริการพื้นฐาน 

 
ภาพที่ 43 ระดับความพอเพียงดานระบบบริการพื้นฐานของชุมชนเมืองไทยในปจจุบัน 

 
 จากภาพ แสดงใหเห็นถึงความไมพอเพียงดานระบบบริการพื้นฐานของชุมชนเมือง
ของไทยในปจจุบัน กลาวคือ การสนองความจําเปนดานระบบบริการพื้นฐานของชุมชนเมืองมี
ทั้งสวนที่ต่ําเกินพอดีจนเกิดความขาดแคลน ไดแก ประชาชนสวนหนึ่งภายในเมืองที่มีรายได
นอย ยังขาดแคลนระบบบริการพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ นํามาซึ่งปญหาการขาดสุขอนามัยที่ดี 
ทําใหขาดความมั่นคงในการดํารงชีวิต และมีทั้งสวนที่สูงจนเกินพอดีจนทําใหเกิดความฟุมเฟอย
และเบียดเบียนธรรมชาติ ไดแก ระบบบริการพ้ืนฐานบางสวนมีการกระจายตัวรุกล้ําไปยังพ้ืนที่
ธรรมชาติบริเวณรอบนอกเมือง เพ่ือไปตอบสนองความตองการของตัวเมืองและแหลงที่อยูอาศัย
ซึ่งขยายตัวออกไป ทําใหเกิดปญหาทางสภาวะแวดลอมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ  
 ชุมชนเมืองที่พอเพียงจึงควรมีการสนองความจําเปนดานระบบบริการพื้นฐานใน
ระดับที่พอเพียง ดวยการเพิ่มระบบบริการพื้นฐานซึ่ งไดแกระบบสาธารณูปโภค -
สาธารณูปการระดับพ้ืนฐานในบริเวณพื้นที่ที่ขาดแคลน เพ่ือสรางใหเกิดความมั่นคงในการ
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ดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองไดในขั้นตน และการลดการกระจายตัวของระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการใหอยูในบริเวณที่กําหนด เพ่ือไมใหรุกล้ําธรรมชาติรอบนอกเมือง
ดวยการใชพ้ืนที่ภายในเมืองอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการกระจายตัวอยางไรการควบคุมจน
แผขยายออกไปทําลายสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ  
 
 1.3 สุขอนามัย 
 
 การมีสุขอนามัยที่ดี จะเปนรากฐานในการสรางความมั่นคงทางรางกาย อัน
จะนํามาซึ่งความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได และนํามาสูความมั่นคงในระดับที่สูงขึ้นไป โดยที่
ผานมาคําวา “สุขภาพ” ถูกตีความอยางแยกสวน ทําใหนึกถึงแตการรับการรักษาจาก
โรงพยาบาลเทานั้น ในขณะที่สุขภาพหรือสุขภาวะ หมายถึงสุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
สังคม และทางปญญา หรือทางจิตวิญญาณ เปนเรื่องใหญที่บูรณาการอยูในการพัฒนามนุษย
และสังคมทั้งหมดเขาไวดวยกัน 
 

 ...สุขภาพ หรือสุขภาวะประกอบดวยมิติที่กวางใหญทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม 
ทางจิตวิญญาณหรือทางปญญา เชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิตและสภาพแวดลอมดาน
ตางๆ ขยายความไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดี และการดํารงชีวิตอยางมีความสุข ซึ่งมี
ความหมายกวางมาก รวมปจจัยมากมายในการดํารงชีวิตนอกเหนือไปจากการดูแลความ
เจ็บปวยและโรค...13

 
 ในปจจุบันปญหาดานสุขอนามัยของคนไทยไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่มีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น ในอดีตอัตราการตายของประชากรสวน
ใหญจะมาจากโรคติดตอ แตในปจจุบันเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมและเศรษฐกิจ สังคม
ไดกาวเขาสูความเปนเมืองมากขึ้น ระบบบริการสาธารณะสุขทั่วถึงมากยิ่งขึ้น อัตราการตายจาก
โรคติดเชื้อจึงลดลง แตอัตราการตายจากโรคไมติดตอมีแนวโนมสูงขึ้น เชน โรคมะเร็ง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด ตลอดจนภาวะความเครียดและปญหาสุขภาพจิต จะเห็นไดวาปญหาทาง
สุขภาพที่คุกคามชีวิตของคนเมืองในปจจุบันน้ัน ลวนแลวแตมีสวนเก่ียวพันกันกับปญหาที่
เกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองทั้งสิ้น โดยองคประกอบหลักของการดูแลสุขภาพในชุมชนเมืองน้ัน 
สามารถแบงออกไดเปน 2 แนวทางไดแก 1)การพึ่งบริการ คือ การใหบริการของสถานพยาบาล 

 

                                           
 13 สุพัตรา ศรีวณิชชากร, “งานสุขภาพชุมชน จุดคานงัดคุณภาพระบบบริการสุขภาพ.” ใน ตก
ผลึกอุดมการณ จุดคานงัดคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิมพดี, 2550), 2. 
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และ 2)การพึ่งตนเอง คือ การที่ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง14 มีสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ 
สามารถชวยเหลือตนเองไดเม่ือมีการเจ็บปวยโดยพึ่งบริการใหนอยที่สุด 
 ในการศึกษาครั้งน้ีจะใชคําวา “สุขอนามัย” ซึ่งหมายถึง การมีสุขภาวะที่ดี ถูก
สุขลักษณะ มีสภาวะหรือสภาพแวดลอมที่เหมาะสม สําหรับการดํารงชีวิตของคนในเมือง 
เอ้ืออํานวยใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเนนที่การสรางความสามารถในการพึ่งตนเองไดของ
ประชาชนเปนหลัก มุงเนนที่การ “สงเสริมสุขภาพ” มากกวาการ “ซอมสุขภาพ” ซึ่งสงเสริม
สุขภาพนั้นจะมีลักษณะของการรุกคือ ดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง อันเปนการ
แกปญหาที่ฐานรากของสุขภาพ ซึ่งสัมพันธกับสภาพสังคมและการจัดการสิ่งแวดลอมในสังคม
เมือง มิใชการตั้งรับคือ ปลอยใหเจ็บปวยแลวจึงคอยมารักษาอยางที่ผานมา  
 การจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมือง
จะตองจะตองสามารถพึ่งตนเองไดในดานสุขภาพ มีสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะเอ้ืออํานวย
ใหผูอยูอาศัยภายในเมืองมีสุขอนามัยที่ดี ควบคูไปกับการสามารถสรางเสริมใหเกิดสุขภาพที่
แข็งแรงไดดวยตนเอง มิใชพ่ึงบริการจากการรักษายามเจ็บปวยแตเพียงอยางเดียว โดยสามารถ
พิจารณาความพอเพียงทางดานสุขอนามัยของชุมชนเมืองไทยในปจจุบันไดดังนี้ 
 

 

ระดับศักยภาพสูงสุด 

ระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม 

ไมพอเพียง 

ระดับศักยภาพต่ําสุด 
ไมพอเพียง 

พอเพียง

อยูในสภาพแวดลอมที่
สะดวกสบายจนเกินพอดี 

ขาดแหลงสรางเสริม
สุขภาพดวยตนเอง 

ภาพที่ 44 ระดับความพอเพียงดานสุขอนามัยของชุมชนเมืองไทยในปจจุบัน 

 

 

                                           
 14 สํานักงานโครงการปฏิรูประบบสาธารณสุข, บริการปฐมภูมิ : บริการสุขภาพใกลใจและใกล
บาน (ม.ป.ท., 2545), 15. 
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 จากภาพ แสดงใหเห็นถึงความไมพอเพียงดานสุขอนามัยของชุมชนเมืองของไทย
ในปจจุบัน กลาวคือ การสนองความจําเปนดานสุขอนามัยของชุมชนเมืองไทยในปจจุบันน้ันมีทั้ง
สวนที่ต่ําเกินพอดีจนเกิดความขาดแคลน ไดแก การที่ผูคนในชุมชนเมืองไมสามารถพึ่งตนเอง
ทางดานสุขอนามัยได ประชาชนตองอยูในสภาพแวดลอมที่ไมดีภายในเมือง และขาดแหลง
สําหรับสรางเสริมใหเกิดสุขภาพดีสุขภาพดวยตัวเอง เม่ือเจ็บปวยจึงตองพึ่งบริการเพียงอยาง
เดียว และมีทั้งสวนที่สูงจนเกินพอดีจนทําใหเกิดความฟุมเฟอย ไดแก การที่ประชาชนบางสวน
ที่อาศัยอยูในชุมชนเมืองมีชีวิตความเปนอยูในสภาพแวดลอมที่มีความสะดวกสบายมากเกิน
พอดี ขาดการออกกําลังกายและหางไกลธรรมชาติ 
 ชุมชนเมืองที่พอเพียงจึงควรมีการสนองความจําเปนดานสุขอนามัยในระดับที่
พอเพียง ดวยการจัดแหลงสรางเสริมสุขอนามัยโดยการสรางแหลงเสริมสุขภาพใหผูคน
สามารถสรางสุขภาพที่แข็งแรงไดดวยตัวเอง การสรางควบคูไปกับสภาพแวดลอมที่ถูก
สุขลักษณะเพ่ือสงเสริมใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี นอกเหนือไปจากแหลงใหบริการทางดสาน
สุขภาพที่มีอยูแลว อันจะนํามาซึ่งความสามารถในการพึ่งตนเองไดทางดานสุขอนามัยของผูคน
ภายในเมือง  
 
 1.4 แหลงประกอบอาชีพ 
 
 หากเปนในชนบท หลักประกันของชีวิตคือแหลงอาหารและแหลง
ทรัพยากร ซึ่งทุกคนสามารถจัดหาเองไดดวยตนเองเพื่อสรางความมั่นคงใหกับการดํารงชีวิต 
แตหากเปนในสังคมเมืองซ่ึงมีความซับซอนทางสังคมและเศรษฐกิจมากกวา หลักประกันนี้
แทนที่จะเปนดานอาหารและทรัพยากรเพื่อความอยูรอด ก็เปลี่ยนไปเปนการมีอาชีพที่ม่ันคง 
เน่ืองจากในสังคมเมืองผูคนไมสามารถจัดหาอาหารและทรัพยากรไดดวยตนเองดังเชนในสังคม
ชนบท การมีอาชีพจึงเปนหนทางเดียวที่จะสรางความมั่นคงใหกับชีวิตได เพราะการมีอาชีพยอม
นํามาซึ่งรายได และรายไดเหลานั้นจะถูกนําไปใชจายในการจัดหาทรัพยากรตางๆที่ไมสามารถ
จัดหาไดดวยตนเอง และนําทรัพยากรที่ไดน้ันมาเพื่อสรางความมั่นคงใหกับชีวิต เชน อาหาร 
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เพ่ือเปนหลักประกันในการใชชีวิตในสังคมเมือง 
 การประกอบอาชีพในที่นี้จึงหมายถึง การกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งรายได เพ่ือนํามา
จัดหาทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการดํารงชีพในสังคมเมือง โดยกายภาพที่รองรับการประกอบ
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อาชีพน้ันก็คือ แหลงประกอบอาชีพหรือแหลงงาน ซึ่งหมายความรวมถึง แหลงสําหรับการหา
เลี้ยงชีพทั้งหมดของคนในเมือง ทั้งอาชีพในระบบและอาชีพอิสระ15

 
 การจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมือง
จะตองมีแหลงประกอบอาชีพที่พอเพียงตอความตองการ เพ่ือเปนหลักประกันในการดํารงชีวิต
ใหกับผูคนภายในเมือง กอนที่จะพัฒนาสูขั้นที่สูงขึ้นไป โดยสามารถพิจารณาความพอเพียง
ทางดานแหลงประกอบอาชีพของชุมชนเมืองไทยในปจจุบันไดดังนี้ 
 
 

 

ระดับศักยภาพสูงสุด 

ระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม 
ไมพอเพียง 

ระดับศักยภาพต่ําสุด 
ไมพอเพียง 

พอเพียง

แหลงงานกระจุกตัวมาก
เกินไปในเขตเมือง 

ขาดแหลงงานใกลที่พัก
อาศัยในเขตชานเมือง 

ภาพที่ 45 ระดับความพอเพียงดานแหลงประกอบอาชีพของชุมชนเมืองไทยในปจจุบัน 

 
 จากภาพ แสดงใหเห็นถึงความไมพอเพียงดานการประกอบอาชีพของชุมชนเมือง
ของไทยในปจจุบัน กลาวคือ การสนองความจําเปนดานการประกอบอาชีพของชุมชนเมืองไทย
ในปจจุบันนั้นมีทั้งสวนที่ต่ําเกินพอดีจนเกิดความขาดแคลน ไดแก การขาดแหลงงานใกลที่พัก
อาศัยบริเวณเขตชานเมือง ผูคนเปนจํานวนมากในชุมชนเมืองของไทยจึงใชเวลาสวนใหญใน
ชีวิตประจําวันในการเดินทาง จากที่พักอาศัยสูแหลงงานในเวลาเชากอนเขาทํางาน และจาก

 

                                           
 15 อาชีพในระบบ หมายถึง อาชีพที่ผูประกอบอาชีพไมไดเปนเจาของกิจการเอง แตทํางาน
ภายใตระบบหรือขอกําหนดของหนวยงานหรือนายจางที่ตนสังกัดอยู สวนอาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพที่ผู
ประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการ มีการวางแผน การจัดการและการดําเนินการดวยตนเอง อางอิงคําศัพทจาก
กรมการจัดหางาน 
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แหลงงานกลับสูที่พักอาศัยในเวลาเย็นหลังเลิกทํางาน และมีทั้งสวนที่สูงจนเกินพอดีจนทําให
เกิดความฟุมเฟอยและเบียดเบียนธรรมชาติ ไดแก การกระจุกตัวของแหลงงานอยางมากในเขต
พ้ืนที่ตัวเมืองชั้นใน ดวยลักษณะของชุมชนเมืองที่มีการรวมศูนยที่แยกสวน คือกิจกรรมใน
ลักษณะหนึ่งๆจะอยูรวมตัวกัน โดยมีพ้ืนที่ศูนยกลางหลักขนาดใหญเพียงแหงเดียว และแตละ
พ้ืนที่ที่เปนแหลงรวมของกิจกรรมที่เหมือนๆกันน้ัน จะแยกออกจากพื้นที่ที่มีกิจกรรมประเภท
อ่ืนๆ16

 ชุมชนเมืองที่พอเพียงจึงควรมีการสนองความจําเปนดานแหลงประกอบอาชีพใน
ระดับที่พอเพียง ดวยการจัดแหลงงานและที่พักอาศัยใหมีความสมดุลดวยการจัดใหมีแหลง
งานใกลกับที่พักอาศัย ซึ่งสัมพันธกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ผูคนในบริเวณน้ันๆ เปนการสรางใหเกิดความสมบูรณทางดานการดํารงชีพใหกับผูคนในชุมชน
เมือง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหคนภายในชุมชนเมืองสามารถมีแหลงประกอบอาชีพและแหลงที่
พักอาศัยที่มีความสมดุลภายในหนวยชุมชนแตละลําดับขั้นอยางพอเพียง 
 
 
 2. ความพอเพียงดานการอยูรวมกัน 
 
 ความพอเพียงดานการอยูรวมกันในเมืองนั้นหมายถึง ความพอเพียงที่เกิดจาก
การที่ผูคนในเมืองไดรับการสนองความตองการทางดานสังคมอยางพอเพียง มีการพึ่งพาอาศัย
และมีความเกื้อกูลระหวางกันของผูคนในเมือง ชวยใหบุคคลหนึ่งๆสามารถบรรลุเปาหมายในสิ่ง
ที่ไมอาจกระทําไดเองตามลําพัง คนในชุมชนมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน มีพลังในการพัฒนา
ชุมชนรวมกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน เกิดเปนความสัมพันธที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขายชุมชนที่
เขมแข็ง ผูคนในเมืองตองไดรับบริการทางดานสังคมที่ดี มีชุมชนที่เปนกลุมกอน มีพ้ืนที่สําหรับ
พบปะกัน และมีระบบคมนาคมที่สะดวก ซึ่งเหลานี้ เปนปจจัยใหการพ่ึงพาระหวางกันมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความมั่นคงทั้งทางรางกายและจิตใจจากการอยูรวมกัน อันจะนํามา
สูความพอเพียงทางดานการอยูรวมกันในสังคมเมือง  
 ความพอเพียงในขั้นน้ีมีความใกลเคียงกับทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 ซึ่งถือเปน “เศรษฐกิจ
พอเพียงแบบกาวหนา” กลาวคือ เม่ือความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยคือขั้นการดํารงชีพ 

 

                                           
 16 สิงหนาท แสงสีหนาท, “หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมืองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2545), 217. 
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ไดรับการสนองในระดับที่พอเพียงจนมนุษยเกิดความพอเพียงทางดานการดํารงชีพแลว ในขั้น
ตอมามนุษยจะมีความตองการทางดานสังคมและการอยูรวมกันมีการรวมกลุมระหวางกัน เกิด
การแลกเปลี่ยน รวมมือ ชวยเหลือกันเพื่อทําใหสวนรวมไดรับประโยชน และนําไปสูการพัฒนา
ชุมชน และสังคมใหเจริญอยางยั่งยืน17  
 ซึง่ในสภาพความเปนจริงนั้น ผูคนที่อาศัยในชุมชนเมืองไมสามารถดําเนินชีวิตดวย
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐาน(ดานการดํารงชีพ)ไดเพียงอยางเดียว จึงตองนําเอาหลักการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา มาใชในการพัฒนาชุมชนเมืองดวย โดยมุง
สงเสริมหลักแหงการแบงปนกันและรวมมือกันมาใชรวมกันดวย นํามาสูการอยูรวมกันในชุมชน
อยางสันติสุขและมีไมตรีตอกัน18  
 
 การสรางความพอเพียงดานการอยูรวมกันในชุมชนเมือง จึงมีประเด็นสําคัญที่ตอง
คํานึงถึง ไดแก 2.1) พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ และ 2.2) ระบบคมนาคม 
 
 2.1 พื้นที่ปฏิสัมพันธ 
 
 พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ หมายถึง พ้ืนที่ที่ใชสําหรับพบปะกันระหวางคนภายใน
หนวยชุมชนหนึ่งๆ การมีพ้ืนที่พบปะระหวางกันจะชวยสรางความเปนประชาคมใหกับชุมชน ซึ่ง
ความเปนประชาคมจะชวยเพิ่มโอกาสในการสนองความตองการดานการอยูรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีการพึ่งพาระหวางกันมากยิ่งขึ้น ชวยใหบุคคลหนึ่งๆสามารถสนองความ
ตองการในสิ่งที่ไมสามารถจัดหาไดดวยตนเอง  

 

                                          

 สามารถกลาวไดวา ชุมชนเมืองน้ันเปนสภาพแวดลอมใหมสําหรับสังคมไทย 
เน่ืองจากนโยบายการพัฒนาที่พัฒนาซึ่งเนนมิติทางเศรษฐกิจเปนหลัก ทําใหความเปนเมือง
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เมืองกลายเปนศูนยรวมของคนที่หลากหลายซึ่งตางมีความรูสึกถึงความ
เปน “คนแปลกหนา” ระหวางกัน การพึ่งพาอาศัยกันตลอดจนการรวมมือกันทํากิจกรรมตางๆ
รวมกันจึงมีไมมากนักในสังคมเมืองของไทย ซึ่งสะทอนใหเห็นเปนรูปธรรมจากการที่ชุมชนเมือง
ของไทยขาดพื้นที่พบปะสังสรรคและทํากิจกรรมรวมกันของคนในเมือง แตกตางจากชุมชนเมือง
ในยุโรปซึ่งเปนสถานที่ที่คนมาชุมนุมกันเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นเปน
รูปธรรมจากการจัดวางผังเมืองในยุโรปซึ่งใจกลางเมือง (city center) จะประกอบดวยศาลาวา

 
 17 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ม.ป.ท., 2546), 27. 

 18 เร่ืองเดียวกัน, 27. 
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การเมือง (city hall) หนาศาลาวาการเมืองคือลานกวางใหญ (plaza) การวางผังกายภาพใน
ลักษณะดังกลาว แสดงใหเห็นวา เมืองเปนศูนยรวมของคน และชาวเมืองก็สามารถใชประโยชน
จากพื้นที่เมืองไดเต็มที่19

 จะเห็นไดวา พ้ืนที่ปฏิสัมพันธนั้นจะเปนรูปธรรมที่สําคัญในการรองรับความเปน
ประชาคมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน หากชุมชนเมืองใดมีพ้ืนที่ปฏิสัมพันธที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
ยอมจะเกื้อหนุนใหการสนองความตองการทางดานสังคมของผูคนภายในชุมชนนั้นๆสามารถทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เอ้ืออํานวยใหเกิดวัฒนธรรมของการอยูรวมกันในสังคมเมือง 
และถึงแมวาเราจะไมมีความคุนเคยในการอยูรวมกันในชุมชนเมือง แตในอดีตสังคมไทยมีความ
เปนชุมชนสูงมาก และแมวาความเปน “ชุมชน” จะถูกความเปน “เมือง” เขามาแทนที่ แต
ลักษณะความเปนชุมชนเชนน้ียังคงอยูกับสังคมไทยตลอดมา20  
 
 การจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมือง
จะตองมีโอกาสสรางปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยภายในชุมชนเมืองน้ันจะตองมีการจัดเตรียม
พ้ืนที่สาธารณะไวอยางพอเพียง เพ่ือเปนกลไกรองรับการรวมกลุมกัน เอ้ืออํานวยใหเกิดเกิดเปน 
“พลังทางสังคม” ในการพัฒนารวมกัน ซึ่งสามารถพิจารณาความพอเพียงทางดานพื้นที่
ปฏิสัมพันธของชุมชนเมืองไทยในปจจุบันไดดังนี้ 
 

 

                                           
 19 สรุปความจาก ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย (เชียงใหม : 
สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542), 152. 
 20 ฉัตรทิพย นาถสุภา, แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ขอเสนอทางทฤษฎีในบริบทตางสังคม, พิมพ
ครั้งท่ี 2. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, 2548), 33-61. 
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ระดับศักยภาพสูงสุด 

ระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม 
ไมพอเพียง 

ระดับศักยภาพต่ําสุด ไมพอเพียง 

พอเพียง

พื้นที่ที่ใชงานไม
เหมาะสมไมไดรับการ
ควบคุม 

ขาดพื้นที่พบปะกัน 

ภาพที่ 46 ระดับความพอเพียงดานพ้ืนที่ปฏิสัมพันธของชุมชนเมืองไทยในปจจุบัน 

 
 จากภาพ แสดงใหเห็นถึงความไมพอเพียงดานพื้นที่ปฏิสัมพันธของชุมชนเมืองของ
ไทยในปจจุบัน กลาวคือ ชุมชนเมืองของไทยการสนองความจําเปนทางดานพื้นที่ปฏิสัมพันธทั้ง
ในระดับที่ต่ําเกินจนขัดสน ไดแก การที่ชุมชนเมืองของไทยขาดพื้นที่ที่จะใหผูคนมาทํากิจกรรม
รวมกัน ผูคนในแตละหนวยทางสังคมขาดพื้นที่ในการพบปะซึ่งกันและกัน ทําใหผูคนไมรูสึกถึง
การเปนพวกเดียวกัน ไมมีจิตสํานึกรวมกันในการพัฒนาเมืองของตน และในระดับที่มากเกินจน
ฟุมเฟอย ไดแก พ้ืนที่แหลงพบปะประเภทสถานบริการมีการกระจายตัวอยางไรการควบคุม และ
ใชงานปะปนกับพ้ืนที่ประเภทอ่ืนที่ไมเหมาะสม เชน บริเวณศาสนสถาน บริเวณแหลง
สถานศึกษา และแหลงที่พักอาศัย ซึ่งกอใหเกิดปญหาทางสังคม และเปนตัวกระตุนใหเกิดการ
บริโภคอยางฟุงเฟอและใชจายจนเกินพอดีของเยาวชนและผูคนภายในเมือง  
 ชุมชนเมืองที่พอเพียงจึงควรมีการสนองความจําเปนดานพื้นที่ปฏิสัมพันธในระดับ
ที่พอเพียง ดวยการเพิ่มพื้นที่ปฏิสัมพันธโดยสรางพื้นที่สาธารณะสําหรับใหผูคนในแตละหนวย
ทางสังคมเดียวกันมีการพบปะและมีปฏิสัมพันธระหวางกัน เกิดการแลกเปลี่ยนระหวางกัน
ทางดานตางๆ เกื้อหนุนใหการสนองความตองการระหวางกันภายในเมืองสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นํามาซึ่งความพอเพียงในการอยูรวมกันในสังคมเมือง รวมทั้งการ
จํากัดพื้นที่ที่ใชงานไมเหมาะสมในเมืองใหอยูในบริเวณที่จํากัด เพ่ือลดการกระจายตัวอยางไร
การควบคุมปะปนกับการใชงานประเภทอื่น และสามารถควบคุมไดงาย  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



187 
 

 2.2 ระบบคมนาคม 
 
 มนุษยเปนสัตวสังคม จําเปนตองมีการเดินทางไปมาหาสูกันหรือติดตอกัน
ดวยวิธีตางๆ21 การคมนาคมจึงเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งตอชุมชนเมือง โดยมีระบบโครงขาย
คมนาคมเปนสวนสําคัญในการทําหนาที่เปนเสนทางเชื่อมโยงใหผูคนภายในเมืองสามารถ
เดินทางไปประกอบกิจกรรมในที่ตางๆภายในเมืองไดอยางสะดวก เกิดการพึ่งพาระหวางกัน 
 การพึ่งพาระหวางกันภายในเมืองนั้น จะชวยใหบุคคลหนึ่งๆสามารถสนองความ
ตองการในสิ่งที่ตนเองไมสามารถจัดหาเองได เน่ืองจากเปนการยากที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะ
ดํารงชีวิตภายในเมืองโดยไมพ่ึงพาผูอ่ืน ดวยเหตุนี้จึงเกิดการติดตอสื่อสารและการสัญจรระหวาง
กันขึ้น ระบบคมนาคมจึงเกิดขึ้นเพ่ือรองรับความตองการทางดานการติดตอสื่อสารและการ
สัญจรระหวางกันภายในเมือง ดังนั้น การมีระบบคมนาคมที่ดีจะชวยใหการไปมาหาสูกันและการ
พ่ึงพาระหวางกันภายในเมืองเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ระบบคมนาคมในที่นี้ หมายถึง ระบบถนนและระบบทางสัญจรรูปแบบตางๆภายใน
ชุมชนเมือง ซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่ตางๆภายในเมืองเขาดวยกัน ระบบคมนาคมที่ดีควรมีความ
สอดคลองกับกิจกรรมในพื้นที่นั้นๆ และสงเสริมใหกิจกรรมตางๆเหลานั้นสามารถดําเนินไปได
อยางสะดวก ไมเกิดอุปสรรคจากการคมนาคม 
 การจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมือง
จะตองไดรับการสนองความตองการทางดานระบบคมนาคมใหเพียงพอตอความจําเปน มีระบบ
คมนาคมที่สะดวกสบายและไมสรางปญหาใหกับสภาพแวดลอมของเมือง ซึ่งสามารถพิจารณา
ความพอเพียงทางดานระบบคมนาคมของชุมชนเมืองไทยในปจจุบันไดดังนี้ 
 

 

                                           
 21 Kevin Lynch อางถึงใน กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหา
คําตอบในรอบ 40 ป (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 287. 
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ระดับศักยภาพสูงสุด 

ระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม 
ไมพอเพียง 

ระดับศักยภาพต่ําสุด 
ไมพอเพียง 

พอเพียง

รถยนตสวนตัวใช
พลังงานสิ้นเปลือง 

ขาดระบบขนสง
สาธารณะที่สะดวกสบาย 

ภาพที่ 47 ระดับความพอเพียงดานระบบคมนาคมของชุมชนเมืองไทยในปจจุบัน 

 
 จากภาพ แสดงใหเห็นถึงความไมพอเพียงดานระบบคมนาคมของชุมชนเมืองของ
ไทยในปจจุบัน กลาวคือ การสนองความจําเปนดานระบบคมนาคมของชุมชนเมืองไทยใน
ปจจุบันนั้นมีทั้งสวนที่ต่ําเกินพอดีจนเกิดความขาดแคลน ไดแก การที่ชุมชนเมืองของไทยขาด
ระบบการคมนาคมขนสงสาธารณะที่สะดวกสบาย และมีทั้งสวนที่สูงจนเกินพอดีจนเบียดเบียน
ธรรมชาติ ไดแก การพัฒนาที่เนนการใชรถยนตสวนบุคคลเปนหลัก ทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
จากมลพิษที่เกิดจากรถยนตสวนตัว และระบบนิเวศทางธรรมชาติที่เสียสมดุลจากการรุกล้ําพื้นที่
ทางธรรมชาติเพ่ือมาสรางถนน 
 ชุมชนเมืองที่พอเพียงจึงควรมีการสนองความจําเปนดานระบบคมนาคมในระดับที่
พอเพียง ดวยการจัดระบบขนสงสาธารณะโดยการสรางระบบขนสงสําหรับขนสงผูคนจํานวน
มาก แทนการใชรถยนตสวนตัว ซึ่งการใชระบบขนสงสาธารณะนี้มีความเหมาะสมในเชิง
เศรษฐกิจในแงของการไมตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการนําเขาเชื้อเพลิงเปนจํานวนมากเหมือน
รถยนตสวนตัว และมีความเหมาะสมในเชิงสิ่งแวดลอมในแงของการไมสรางมลภาวะใหกับเมือง
มากเทากับการใชรถยนตสวนบุคคล 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



189 
 

 

3. ความพอเพียงดานภูมิปญญา 

ความพอเพียงดานภูมิปญญาในชุมชนเมืองน้ัน หมายถึง ความพอเพียงที่เกิด
ากการที่ผูคนใ

ษฎีใหมขั้นที่ 3 ซึ่งถือเปน “เศรษฐกิจ
อเพียงแบบ

เพียงในขั้นไดนี้นั้น สามารถตอบสนองดวยการใช
วามรูความ

ภูมิปญญาในชุมชนเมือง จึงมีประเด็นสําคัญที่ตอง
ํานึงถึง ไดแ

3.1 ความรู 

ความเปน “ชุมชน” นั้น เกิดจากการรวมตัวของกลุมชนที่มีวัตถุประสงค
วมกัน มีการทํากิจ

โดยความรูในที่นี้นั้น หมายถึง สิ่งที่ผูคนภายในเมืองไดจากการเรียนรูรวมกัน ทํา
ใหสามารถเชื่อมโยงประสบการณตางๆที่ไดสัมผัสมาเขาไวดวยกันได เขาใจความสัมพันธของ

                                          

 
 
 
จ นเมืองไดรับการสนองความตองการทางดานการพัฒนาตนเองอยางพอเพียง 
เกิดภูมิปญญาจากการเรียนรูรวมกัน ผูคนในเมืองตองสามารถแสวงหาประสบการณจาก
กิจกรรมตางๆเพื่อพัฒนาความชํานาญของตนได  มีความพึงพอใจจากสภาพแวดลอมที่มีความ
งาม และมีความภาคภูมิใจจากความงามอันเปนเอกลักษณที่สะทอนถึงความเปนมาของตน และ
มีการสืบทอดภูมิปญญาจากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง 
 ความพอเพียงในขั้นน้ีมีความใกลเคียงกับทฤ
พ กาวหนา” (เชนเดียวกับทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 ) กลาวคือ เมื่อความตองการขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษยคือความตองการทางการดํารงชีพ และความตองการทางสังคมไดรับการสนองใน
ระดับที่พอเพียงแลว ในขั้นตอมามนุษยจะมีความตองการในการนําภูมิปญญาที่ไดจากการ
เรียนรูรวมกันมาใชในการพัฒนาตนเอง  
 การสรางจะใหเกิดความพอ
ค สามารถและทักษะของตนเพ่ือทํางานอยางเต็มศักยภาพที่มีอยู รวมทั้งไดมีโอกาส
ใชความสามารถในการสรางสรรคสิ่งใหมไดอยางเต็มที่ 
      
 การสรางความพอเพียงดาน
ค ก 3.1) ความรู และ 3.2) สุนทรียภาพ 
 
 
 
 
ร กรรมรวมกัน และมีการเรียนรูรวมกันในการกระทํา 22 ชุมชนเมืองที่ดี
นอกจากจะเปนเมืองที่ผูคนภายในเมืองมีปฏิสัมพันธกัน และมีความรูสึกเปนพวกเดียวกันแลว 
ยังจะตองมีการเรียนรูรวมกัน เพ่ือนําความรูและภูมิปญญาที่ได มาใชในการพัฒนาเมืองใหเจริญ
ยิ่งๆขึ้นไป 
 

 
 22 สรุปความจาก ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตรทางปญญาของชาติ : ยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุดของ
สังคมทั้งหมดรวมกัน, พิมพครั้งท่ี 5. (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2542), 37. 
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ิ่งตางๆ แล

สมัยกอนที่สังคมไทย
ังไมกาวเขา

วามรูในระบบและแหลงที่ไมใชใน
ะบบ เพ่ือเป

                                          

ส ะเขาใจวาตัวเองสัมพันธกับสรรพสิ่งอยางไร23 ผานทางแหลงใหความรู ซึ่งหมายถึง
ทุกสถานที่ภายในเมืองที่ใหความรูและประสบการณกับผูคนภายในเมือง ทั้งแหลงใหความรูใน
ระบบและแหลงใหความรูนอกระบบ อยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
 สําหรับในบริบทของประเทศไทยการศึกษาและการเรียนรูของผูคนจะมีวิวัฒนาการ
และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใน
ย สูความเปนเมือง ผูคนจะไดรวมตัวกันอยูเปนหมูบานหรือชุมชน และรับการศึกษา
จากวัดซึ่งเปนศูนยกลางของชุมชน ซึ่งแกนกลางของการเรียนการสอนก็คือธรรมะและวิชา
ความรูแขนงตางๆซ่ึงสัมพันธกับภูมิปญญาภายในทองถิ่น สําหรับไวใชหาเลี้ยงชีพ24 และตอมา
เม่ือสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนไป สังคมไทยกาวสูความเปนเมืองมากขึ้น ชุมชนเมืองมี
สภาพเปนศูนยกลางของกิจกรรมตางๆ รวมทั้งดานการศึกษา แตการศึกษาที่มีอยูในชุมชนเมือง
ของไทยนั้น สวนใหญเปนการศึกษาในระบบที่ผานทางโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาเทานั้น ซึ่ง
สวนใหญเปนความรูที่สงมาจากสวนกลางขาดความเชื่อมโยงกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ของแตละพื้นที่ ทําใหชุมชนเมืองขาดแหลงที่จะใหความรูทางดานอ่ืนๆ ที่สัมพันธกับบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งจะชวยสรางเสริมประสบการณในการเรียนรูและ
สติปญญาของผูคนภายในเมืองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 การจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมือง
จะตองมีแหลงสําหรับใหความรูที่ผสมผสานกันทั้งแหลงใหค
ร นกลไกใหเกิดการเรียนรูรวมกันและสรางประสบการณที่ดีแกผูคนภายในเมือง ซึ่ง
สามารถพิจารณาความพอเพียงทางดานความรูของชุมชนเมืองไทยในปจจุบันไดดังนี้ 
 

 
 23 ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตรทางปญญาของชาติ : ยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุดของสังคมทั้งหมด
รวมกัน, พิมพครั้งที่ 5. (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2542), 27. 
 24 สรุปความจาก สุลักษณ ศิวลักษณ, ความนํา การศึกษาทางเลือกคืออะไร [ออนไลน], เขาถึง
เมื่อ 1 ตุลาคม 2550, เขาถึงไดจาก http://www.sulak-sivaraksa.org 
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ระดับศักยภาพสูงสุด 

ระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม 

ระดับศักยภาพต่ําสุด ไมพอเพียง 

พอเพียง

ขาดแหลงใหความรู 
นอกระบบ 

ภาพที่ 48 ระดับความพอเพียงดานความรูของชุมชนเมืองไทยในปจจุบัน 

 
 จากภาพ แสดงใหเห็นถึงความไมพอเพียงดานความรูของชุมชนเมืองของไทยใน
ปจจุบัน กลาวคือ ชุมชนเมืองของไทยมีการสนองความจําเปนทางดานความรูในระดับที่ต่ําเกิน
จนขัดสน ไดแก จากการที่ชุมชนเมืองของไทยไมสงเสริมเร่ืองการใหความรูโดยแหลงใหความรู
สวนใหญจะเปนแหลงใหความรูในระบบที่ใหความรูจากสวนกลาง ขาดแหลงใหความรูที่สัมพันธ
กับวิถีชีวิตและสภาพทางวัฒนธรรมของเมืองนั้นๆ คนในเมืองขาดความรูเกี่ยวกับเมืองของตน
และไมมีความรูสึกผูกพันธกับเมืองของตน     
  ชุมชนเมืองที่พอเพียงจึงควรมีการสนองความจําเปนดานความรูในระดับที่พอเพียง 
ดวยการเพิ่มแหลงใหความรูโดยการสรางแหลงสําหรับใหผูคนภายในเมืองมีการเรียนรูจาก
ประสบการณที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิต ควบคูไปกับแหลงใหความรูในระบบ อันจะนํามาซึ่ง
ความรูและความเขาใจจากการบูรณาการทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวเขาไวดวยกัน 
 
 3.2 สุนทรียภาพ 
 
 สุนทรียภาพภายในชุมชนเมืองจะทําใหผูคนภายในเมือง มีความพึงพอใจ
และเกิดความสบายใจจากการไดสัมผัสสภาพแวดลอมที่มีความสวยงาม และสุนทรียภาพที่
แสดงออกถึงความพอเพียงจะทําใหผูคนตระหนักถึงความพอเพียง ชวยโนมนําจิตใจใหระลึกถึง
ความพอเพียงได เกิดเปนความพอเพียงในจิตใจหรือสุนทรียภาพทางปญญา สามารถกลาวได
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วา สภาพแวดลอมที่มีสุนทรียภาพที่แสดงออกถึงความพอเพียง จะเปนสิ่งที่ชวยใหผูที่สัมผัส
เขาถึงแกนแทของความพอเพียงไดดียิ่งขึ้น 
 สุนทรียภาพ หมายถึง สภาพหรือสภาวะที่กอใหเกิดความพึงพอใจหรือความ
ประทับใจ จากการสัมผัสความจริงที่เปนสุนทรียะ และจากสภาพแวดลอมที่มีความสวยงาม ทั้งที่
เปนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น เพ่ือใหเกิดความสุขและ
พัฒนาความละเอียดออนทางจิตใจ25 ผูคนภายในเมืองสามารถสัมผัสกับสุนทรียภาพไดรอบตัว 
เพราะสุนทรียะนั้นมีอยูในทุกสิ่งทุกอยางรอบตัวเรา ถาเรามีความเขาใจ26 ดังนั้น การสราง
สุนทรียภาพใหเกิดในชุมชนเมืองน้ันจึงสัมพันธกับการใหความรูในการทําความเขาใจสิ่งตางๆ
รอบตัว 
 เม่ือกลาวถึงคําวา “สุนทรียภาพ” หรือ “ความงาม” นั้น ยอมเปนเรื่องที่สัมพันธกับ
ทัศนคติสวนบุคคลอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยประสบการณทางดานสุนทรียภาพของผูคนจะมี
ความหลากหลาย แตกตางกันไปตามวัย รสนิยม ฐานะทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ดังน้ัน 
สุนทรียภาพของสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับชุมชนเมืองใดยอมขึ้นอยูกับความพอใจในภาพรวม
ของชุมชนเมืองน้ันๆ 27 ในการศึกษาครั้งนี้จึงจะทําการมุงไปที่การสราง “สุนทรียภาพที่สื่อถึง
ความพอเพียง” ซึ่งจะเปนภาพรวมของความพอเพียงในหนวยชุมชนแตละลําดับขั้นภายในเมือง 
โดย “สุนทรียภาพที่สื่อถึงความพอเพียง” สําหรับหนวยชุมชนแตละลําดับขั้นน้ันจะอยูภายใต
กรอบของ ความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ซึ่งในแตละระดับก็จะมีระดับของ
สุนทรียภาพที่แสดงออกถึงความพอเพียงแตกตางกันไป 
 
 การจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมือง
จะตองไดรับบรรยากาศจากสุนทรียภาพที่แสดงออกถึงความพอเพียง เพ่ือใหผูที่ไดสัมผัสไดรับรู
ถึงความพอเพียงที่แสดงออกทางกายภาพ และสามารถเขาถึงแกนแทของความพอเพียงไดดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาความพอเพียงทางดานสุนทรียภาพของชุมชนเมืองไทยในปจจุบันได
ดังนี้ 
 

 

                                           
 25 สรุปความจาก ประเวศ วะสี, ยุทธศาสตรทางปญญาของชาติ : ยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุดของ
สังคมทั้งหมดรวมกัน, พิมพครั้งท่ี 5. (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2542), 27. 
 26 เร่ืองเดียวกัน. 
 27 สรุปความจาก Jon Lang อางถึงใน กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร :  
การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 335. 
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ระดับศักยภาพสูงสุด 

ระดับขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม 
ไมพอเพียง 

ระดับศักยภาพต่ําสุด 
ไมพอเพียง 

พอเพียง

รับรูปแบบสุนทรียภาพ
จากแหลงอื่นมากไป 

ขาดสุนทรียภาพจาก
ความเปนตัวตน 

ภาพที่ 49 ระดับความพอเพียงดานสุนทรียภาพของชุมชนเมืองไทยในปจจุบัน 

 
 จากภาพ แสดงใหเห็นถึงความไมพอเพียงดานสุนทรียภาพของชุมชนเมืองของ
ไทยในปจจุบัน กลาวคือ ชุมชนเมืองของไทยการสนองความจําเปนดานสุนทรียภาพทั้งในระดับ
ที่ต่ําเกินจนขัดสน ไดแก การที่ชุมชนเมืองของไทยขาดความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 
ขาดสุนทรียภาพจากตัวตนและรากเหงาของตนเอง เน่ืองจากรับเอารูปแบบและสุนทรียภาพตาม
แบบประเทศตะวันตกเขามาใช และในระดับที่มากเกินจนฟุมเฟอย ไดแก การรับรูปแบบทาง
สุนทรียภาพจากตางประเทศมามากเกินไปเชนเดียวกัน ซึ่งเปนการพัฒนาที่ไมเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตนเอง และเปนสุนทรียภาพที่สื่อถึงความไมพอเพียง  
 ชุมชนเมืองที่พอเพียงจึงควรมีการสนองความจําเปนดานสุนทรียภาพในระดับที่
พอเพียง ดวยการสรางสุนทรียภาพที่แสดงออกถึงความพอเพียงซึ่งหมายถึง การสราง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ไดแก สถาปตยกรรมและองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่
แสดงออกถึงความงามและสื่อถึงความพอเพียง เอ้ืออํานวยใหผูที่สัมผัสสามารถรับรูและเขาถึง
แกนแทของความพอเพียงไดดียิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะ 
 

เนื้อหาในสวนนี้เปนการนําเสนอแนวคิดทางการออกแบบในขั้นตน โดยเปนเพียง
ขอเสนอแนะเบื้องตนในบางประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดชุมชนเมืองที่พอเพียง ซึ่งหากมีการ
นําไปปฏิบัติใชจริง จําเปนที่จะตองไดรับการพิจารณา ศึกษา และประเมินความเหมาะสมอีกครั้ง
หนึ่ง โดยมีรายละเอียดของแนวคิดทางการออกแบบในแตละประเด็นดังน้ี 
 
 
 1. ความพอเพียงดานการดํารงชีพ 
 
  1.1 ที่อยูอาศัย 
 
 แนวคิดทางการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ผูคนภายในเมืองควร
ไดรับการสนองความจําเปนดานที่อยูอาศัยอยางพอเพียง โดยจะตอง 1)ไมนอยจนขัดสน ดวย
การเพิ่มที่อยูอาศัยในบริเวณที่ขาดแคลน โดยจะมุงเนนไปที่การเพิ่มที่อยูอาศัยในบริเวณชุมชน
แออัดในเขตเมืองเปนหลัก สรางใหเกิดความมั่นคงดานที่อยูอาศัยโดยมีชุมชนเปนแกนนํา ดวย
รูปแบบทางสถาปตยกรรมที่มีความเรียบงาย สะทอนประโยชนใชสอย แสดงถึงความประหยัด
และเหมาะสมกับศักยภาพในการบริหารและจัดการของตนเอง ชวยใหผูใชสอยมีความ
สะดวกสบายไมเกิดความขัดสน และ2)ไมมากจนฟุมเฟอยและเบียดเบียนสิ่งแวดลอม ดวย
การควบคุมการกระจายตัวของที่อยูอาศัยในภาพรวม เพ่ือไมใหเกิดการกระจายของที่อยูอาศัย
ตัวอยางไรการควบคุม โดยการสรางความกระชับและเปนกลุมกอนขึ้นในชุมชนเมือง และใช
พ้ืนที่ภายในเมืองใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด และควรตองมีการจํากัดขนาดทางกายภาพของ
เมืองรวมทั้งแตละหนวยชุมชนภายในเมืองใหมีขนาดเล็กที่สุดโดยตองไมกระทบกับคุณภาพชีวิต 
เพราะการที่ชุมชนมีขนาดเล็ก การดําเนินการตางๆของชุมชนก็นาจะมีนัยยะวาจะทําไปโดย
ความสมัครใจของสมาชิก นั่นก็หมายความวาสมาชิกของชุมชนนาจะมีทั้งเสรีภาพและความ
รวมมือกัน28

 
 
 

 

                                           
 28 สรุปความจาก ฉัตรทิพย นาถสุภา, แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ขอเสนอทางทฤษฎีในบริบท
ตางสังคม, พิมพครั้งท่ี 2. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, 2548), 187. 
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 1.2 ระบบบริการพื้นฐาน 
 
 แนวคิดทางการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ผูคนภายในเมืองควร
ไดรับการสนองความจําเปนดานระบบบริการพื้นฐานอยางพอเพียง โดยจะตอง 1)ไมนอยจน
ขัดสน ดวยการเพิ่มระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการในบริเวณที่ขาดแคลน โดยจะมุงเนนไป
ที่การเพิ่มที่อยูอาศัยในบริเวณชุมชนแออัดในเขตเมืองเปนหลัก โดยระบบบริการพื้นฐานใน
ระดับชุมชนนี้ควรมีจํานวนนอยที่สุดแตใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด โดยการสราง
รูปแบบทางกายภาพที่มาจากการใชงาน แสดงถึงการมีและใชเทาที่จําเปน เทาที่สามารถดูแล
รักษาไดโดยไมเปนภาระ ใชศักยภาพที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด ใหสมดุลกับความ
ตองการของคนภายในชุมชน  และ2)ไมมากจนฟุมเฟอยและเบียดเบียนสิ่งแวดลอม ดวย
การควบคุมการกระจายตัวของระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการใหอยูในบริเวณจํากัด ดวย
การพัฒนาโครงขายระบบสาธารณูปโภคในบริเวณพื้นที่ภายในเมืองที่ไมไดใชประโยชน เสื่อม
โทรม หรือไมเปนระเบียบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานของพื้นที่บริเวณนั้นใหเกิดประโยชน
สูงสุด ปรับเปลี่ยนการใชงานอาคารเดิมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสรางขอบเขตของเมือง
ที่ชัดเจน เพ่ือการรับรูขอบเขตของเมืองที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งนับเปนการใชศักยภาพที่มีอยูใน
ตัวเองใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 1.3 สุขอนามัย 
 
 แนวคิดทางการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ผูคนภายในเมืองควร
ไดรับการสนองความจําเปนดานสุขอนามัยอยางพอเพียง ดวยการเพิ่มพ้ืนที่นันทนาการหรือ
พ้ืนที่สาธารณะสําหรับเปนแหลงสงเสริมสุขภาพในทุกระดับหนวยชุมชน ซึ่งควรมีกิจกรรม
รองรับการใชงานอยางหลากหลาย สัมพันธกับระบบทางเดินเทาและทางจักรยานที่ดีมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือดึงดูดใหคนหันมาใชทางเทาและทางจักรยานมากขึ้น ผสมผสานกับการสราง
สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะมีการจัดกลุมอาคารและตําแหนงชองเปด ของอาคารใหสามารถ
รับลมประจําถิ่นไดดี สรางพื้นที่เปดโลงที่มีคุณภาพ สัมพันธกับการวางกลุมอาคารภายในยาน 
สรางบรรยากาศที่รมร่ืนและมีความเปนธรรมชาติใหกับทางเทา ทําใหเกิดการพึ่งพาตนเองไดใน
ดานสุขภาพ อันชวยใหเกิดความมั่นคงรางกายและทางจิตใจกับผูคนในชุมชนเมือง 
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 1.4 แหลงประกอบอาชีพ 
 
 แนวคิดทางการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ผูคนภายในเมืองควร
ไดรับการสนองความจําเปนดานแหลงประกอบอาชีพอยางพอเพียง ดวยการจัดแหลงงานให
สมดุลกับที่พักอาศัยและการใชงานประเภทอ่ืนๆ โดยมิไดหมายถึงวาทุกคนตองทํางานและพัก
อาศัยในหนวยชุมชนของตัวเองทั้งหมด หากแตหมายถึงภายในยานหนึ่งๆควรมีการจัดเตรียม
พ้ืนที่ในการประกอบอาชีพและที่พักอาศัยตางๆไวใหแกสมาชิกภายในยานใหพอเพียงในระดับ
เบื้องตน และหากภายในหนวยชุมชนน้ันๆไมสามารถสนองความตองการของคนภายในยานได
ทั้งหมด สามารถพึ่งพายานอ่ืนที่อยูใกลเคียงได ลักษณะดังกลาวจะชวยใหยานหนึ่งๆมีความ
สมบูรณในตัวเองเพ่ิมมากขึ้นทําใหเกิดการพึ่งพาภายในตัวเองมากขึ้น และชวยลดการเดินทาง
ระหวางบานกับที่ทํางาน ทําใหเกิดผลดีทางดานเศรษฐกิจจากการที่ไมตองเสียคาใชจายดาน
เชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังเกิดผลดีทางดานสิ่งแวดลอม จากมลพิษที่ลดลงจากการเดินทางที่ลดลง 
 
 
 2. ความพอเพียงดานการอยูรวมกัน 
 
 2.1 พื้นที่ปฏิสัมพันธ 
 
 แนวคิดทางการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ผูคนภายในเมืองควร
ไดรับการสนองความจําเปนดานพื้นที่ปฏิสัมพันธอยางพอเพียง โดยจะตอง 1)ไมนอยจนขัดสน  
ดวยการเพิ่มพ้ืนที่นันทนาการหรือพ้ืนที่สาธารณะสําหรับเปนแหลงพบปะระหวางกันในทุกระดับ
หนวยชุมชน ซึ่งควรเหมาะสมกับการใชงานอยางเพียงพอของคนในแตละหนวยชุมชน อยูใน
ตําแหนงที่ผูคนสามารถเขาถึงไดงาย โดยไมควรปะปนกับที่อยูอาศัยมากเกินไป มีพ้ืนที่รานคา
และศูนยรวมทางจิตใจที่แสดงเอกลักษณในบริเวณที่เปนศูนยรวมของประชาชน สําหรับพบปะ
กันในโอกาสตางๆ โดยลักษณะทางกายภาพดังกลาวนั้นจะชวยสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมขึ้น
ในชุมชน ซึ่งเปนขั้นแรกสูความเปนประชาคม อันนํามาซึ่งพลังในการพัฒนารวมกันของคนใน
ชุมชน โดยใชศักยภาพที่มีอยูของคนในชุมชนน้ัน และ2)ไมมากจนฟุมเฟอยและเบียดเบียน
สิ่งแวดลอม ดวยการใหมีพ้ืนที่ที่ใชงานไมเหมาะสมประเภทสถานบริการไดบาง แตตองไมทํา
ใหผูอ่ืนเดือดรอน โดยควบคุมใหอยูในบริเวณที่กําหนด หางไกลจากการใชงานประเภทอื่น และ
ควบคุมเวลาเปด-ปดใหเหมาะสม ซึ่งแสดงถึงการยอมใหมีการฟุมเฟอยไดบาง แตตองไมสราง
ความเดือดรอนหรือทําใหคุณภาพชีวิตแยลง 
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 2.2 ระบบคมนาคม 
 
 แนวคิดทางการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ผูคนภายในเมืองควร
ไดรับการสนองความจําเปนดานระบบคมนาคมอยางพอเพียง ดวยการจัดระบบขนสงสาธารณะ
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่ที่กระจัดกระจายอยูภายในเมืองเขาไวดวยกัน โดยสรางระบบโครงขายระบบ
คมนาคมที่มีประสิทธิภาพ มีโครงขายระบบขนสงมวลชนจะสัมพันธกับโครงขายระบบคมนาคม
ทั้งระบบ ดวยการจัดลําดับศักยของถนน สายหลัก สายรอง ทางเทา ใหเหมาะสมกับการใชงาน
ในแตละระดับ มีการผสมผสานระบบการขนสงหลายรูปแบบเขาไวดวยกัน ควบคูไปกับการ
พัฒนาเมืองตามโครงขายระบบขนสงสาธารณะเปนหลัก เชน ตามแนวเสนทางรถไฟ หรือ
รถไฟฟา พรอมทั้งมีระบบโครงขายทางเทาและทางจักรยานที่ดี เพ่ือลดการใชรถยนตสวนตัว  
 
 
 3. ความพอเพียงดานการอยูรวมกัน 
 
  3.1 ความรู 
 
 แนวคิดทางการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ผูคนภายในเมืองควร
ไดรับการสนองความจําเปนดานความรูอยางพอเพียง ดวยการสรางแหลงสําหรับใหผูคนภายใน
เมืองมีการเรียนรูรวมกัน โดยสรางแหลงเรียนรูที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของคนภายในเมือง แสดงถึง
เอกลักษณของตน ชวยใหผูคนภายในชุมชนเมืองรูจักรากเหงาของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ
รวมกันในเอกลักษณของ มีการจัดการใชพ้ืนที่ที่หลากหลายเพื่อใหคนจากตางอาชีพไดพบปะกัน 
และแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน อนุรักษสิ่งกอสรางและกิจกรรมที่แสดงเอกลักษณของยานนั้น
ไว ในรูปแบบของพิพิธภัณฑมีชีวิต (Living Museum) เพ่ือใหผูคนไดเรียนรูความเปนมารวมกัน 
รวมทั้งจัดภูมิทัศนของเมืองใหมีความเปนระเบียบนาสนใจ เพ่ิมงานศิลปะตามพื้นที่กิจกรรม
สําคัญๆและเสนทางคมนาคมสายหลัก เปนตน โดยแหลงใหความรูประเภทนี้จะใหประสบการณ
ที่แตกตางไปจากการเรียนในระบบ เปนแหลงความรูที่ชวยใหคนในสังคมรูจักอดีตและปจจุบัน
ของตัวเองและมีความผูกพันกับเมือง แสดงถึงการเรียนรูจากสิ่งที่ตัวเองเปน ทําใหรูจักตัวเอง
และเลือกพัฒนาไดเหมาะสมกับศักยภาพตัวเองที่สุด 
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 3.2 สุนทรียภาพ 
 
 แนวคิดทางการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ผูคนภายในเมืองควร
ไดรับการสนองความจําเปนดานสุนทรียภาพอยางพอเพียง ดวยการสรางสุนทรียภาพที่แสดงถึง
ความพอเพียงในทุกระดับหนวยชุมชน โดยในระดับชุมชนควรมี สุนทรียภาพที่เกิดจากการใช
งานเปนหลัก สิ่งกอสรางและองคประกอบทางสถาปตยกรรมในระดับชุมชน ควรมีความงามจาก
ความเรียบงาย จากประโยชนใชสอย ควรสรางดวยวัสดุที่หาไดงายในบริเวณนั้นๆ ในระดับยาน
ควรมี สุนทรียภาพที่เกิดจากเอกลักษณรวมกันภายในยาน สรางพื้นที่เปดโลงที่มีคุณภาพและ
ศูนยกลางที่ มี เอกลักษณ เ พ่ือสงเสริมความนาภาคภูมิใจใหยาน บริ เวณศูนยกลางมี
สถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณรับรูถึงความเปนยานไดงาย มีการฟนฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ในการดําเนินชีวิตที่สําคัญของยาน เพ่ือสรางบรรยากาศของความเปนยานพิเศษ จัดวางงาน
ศิลปะที่แสดงเอกลักษณและภูมิปญญาของยานไวตามชุมทางและเสนทางคมนาคมที่สําคัญ และ
ในระดับเมืองควรมี สุนทรียภาพที่เนนความมีระเบียบในภาพรวม สรางความสงางามใหกับพ้ืนที่
และสิ่งกอสรางที่สําคัญของเมือง มีโครงขายระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ สรางการรับรูยานที่
ชัดเจน มีจุดหมายตา และจุดดึงดูดความสนใจในระดับเมืองที่มีความสงางามและมีความนา
ดึงดูดใจสามารถจดจําไดงาย เปนตน 
 
 
บทสรุป หลักการทางแนวคิดชุมชนเมอืงที่พอเพียง 
 
 ชุมชนเมืองที่พอเพียง มีหลักการสําคัญคือการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ
ความจําเปนของแตละลําดับหนวยชุมชน ทั้งระดับชุมชน ระดับยาน และระดับเมือง โดยแตละ
ระดับตองมีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สามารถสนองความจําเปนไดดี ทําใหคุณภาพชีวิตดี
ขึ้นโดยที่สภาพแวดลอมนั้นตองสามารถสื่อถึงความพอเพียงไดดวย สภาพแวดลอมที่สามารถ
สนองความจําเปนขั้นตางๆไดนั้น จะทําใหผูคนภายในหนวยเกิดความรูสึกพอ เน่ืองจากความจํา
เปนไดรับการสนอง และสภาพแวดลอมที่สรางขึ้นตองสามารถสื่อถึงความพอเพียงได เพ่ือให
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้นชวยโนมนําใหเกิดพฤติกรรมที่พอเพียง อันจะนํามาสูความพอเพียง
ภายในจิตใจของผูคนภายในเมืองในที่สุด 
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 จากคําถามในการวิจัยครั้งน้ีที่วา ชุมชนเมืองที่จะรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมมี
ความพอเพียงควรมีรูปแบบทางกายภาพเชนไร แนวคิดที่ทําการนําเสนอนี้ไดทําหนาที่เปน
คําตอบสําหรับคําถามขางตนแลว โดยแนวคิดนี้จะเปนตัวแทนของชุมชนเมืองหรือกายภาพที่มี
ความพอเพียง ซึ่งเกิดขึ้นเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมที่พอเพียง ถึงแมกายภาพซึ่งเปน
รูปธรรมจะถูกกําหนดใหเกิดขึ้นโดยสิ่งที่เปนนามธรรม เชน เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต คานิยม 
ฯลฯ แตก็มิใชวากระบวนการเชนนี้จะเปนเสนตรงเสมอไป กายภาพอาจกําหนดวิถีชีวิตหรือ
สังคมวัฒนธรรมไมได แตกายภาพยอมมีสวนในการสงเสริมหรือขัดขวางสิ่งที่เปนนามธรรม
เหลานั้น ดังนั้น กระบวนการพัฒนาควรเริ่มตนไปพรอมกัน โดยมิใชรอใหสิ่งใดสิ่งหน่ึง
ดําเนินการกอนแลวจึงคอยดําเนินการอีกสิ่งหน่ึง เพ่ือใหสิ่งหน่ึงมีผลไปยังอีกสิ่งหน่ึงและสัมพันธ
ซึ่งกันและกันนํามาซึ่งความพอเพียงที่เปนองครวม  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 6 
 

บทสรุป 
 

  
สรุปผลการวจิัย 

 
 จากความมุงหมายของงานวิจัยชิ้นน้ี ที่ตองการนําเสนอหลักการและแนวคิดทาง
กายภาพของชุมชนเมืองที่เหมาะสมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน จากการศึกษาใน
ขั้นตอนตางๆตามกระบวนการวิจัย มีเน้ือหาสําคัญกลาวโดยสรุปไดดังน้ี 
 
 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” คือหลักการหรือกรอบแนวคิดที่ใชอธิบายระบบ 
“เศรษฐกิจแบบพอเพียง” ซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจพ้ืนฐานที่ผูกพันธกับวิถีของสังคมไทยมาอยาง
ยาวนาน โดยเปาหมายของเศรษฐกิจระบบพอเพียงนี้คือ ผลิตเพ่ือใหพอเพียงแกตัวเองเปน
ลําดับแรก จากน้ันจึงคอยนําสวนที่เกินความตองการมาแลกเปลี่ยนกับภายนอก โดยมีระบบ
ความคิดเรื่อง “ความพอ” เปนตัวคอยควบคุมไมใหมีความตองการที่มากจนเกินจําเปน นํามาสู
วิถีชีวิตที่เรียบงาย มีความพอเพียงในการบริโภค และสามารถพึ่งพาตนเองได โดย “ความพอ” 
หรือ “ความพอเพียง” จะเปนกลไกสําคัญของระบบดังกลาว ซึ่งถือไดวาระบบความคิดเรื่อง 
“ความพอเพียง” ถือเปนหัวใจหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกิดขึ้นทามกลางกระแส
การพัฒนากระแสหลักจากทางตะวันตก ซึ่งมุงเนนทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปนหลัก 
ซึ่งในชวงระยะเวลาที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดกอตัวขึ้นน้ีเอง พบวามีแนวคิดและทฤษฎี
จํานวนมากที่กอตัวขึ้นในระยะเวลาที่ไลเลี่ยกัน ทั้งทฤษฎีในระดับโลกและทฤษฎีในประเทศไทย 
โดยทั้งหมดแมจะมีความแตกตางกันในรายละเอียด แตลวนแลวแตมีความคลายคลึงกันใน 
“แกน” ซึ่งตองการที่จะถวงดุลหรือรับมือกับกระแสการพัฒนากระแสหลักที่แฝงเรนมาดวยความ
พยายามเขาครอบงําระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในตะวันตก แนวคิดและทฤษฎเีหลานี้
เรียกวา “ทฤษฎีทางเลือก” ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถือเปนสวนหนึ่งของกลุมแนวคิด
ทางเลือกนี้เชนกัน โดยเปนการแสดงใหเห็นถึงความพยายามของสังคมไทยที่จะรับมือกับการ
พัฒนาที่มุงเนนใหเกิดการบริโภคอยางสุดโตงของกระแสหลัก ดวยการนําระบบกระบวนทัศน
เร่ือง “ความพอเพียง” ที่เคยมีมาในอดีตเขามาปรับใช โดยมีจุดมุงหมายใหสังคมไทยพึ่งตนเอง
ได และสามารถกาวทันโลกโดยรักษาเอกลักษณความเปนไทยเอาไวได
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 “ความพอเพียง” นั้น ถือเปนหัวใจหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยความ
พอเพียงนี้สามารถแบงได 2 มิติ ไดแก 1)มิติทางจิตใจ คือ ความรูสึก “พอ” ที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจ รูจักหยุดและไมตองการในสิ่งที่เกินจําเปน และ 2)มิติทางการกระทํา คือ ระดับการ
กระทําที่เหมาะสม อันจะนําไปสูความพอเพียงในจิตใจ โดยความพอเพียงที่จะทําการศึกษานี้จะ
ทําการศึกษาความพอเพียงในมิติทางการกระทํา ดวยการมุงหาแนวทางการกระทําที่เหมาะสม
อันจะสงผลไปสูความพอเพียงภายในจิตใจในที่สุด ซึ่งความพอเพียงหรือการกระทําที่พอเพียง
นั้นมีนิยามดังนี้ “ ความพอเพียงตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ แนวทางสาย
กลางในการบริโภคเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชระบบความคิดที่พอประมาณและมี
เหตุผล ในการประเมินศักยภาพของตนตามความเปนจริง และมีการพัฒนาในระดับที่เหมาะสม
กับศักยภาพของตนเองไมมากเกินไปและนอยเกินไปจนสรางปญหา” พรอมกับคุณลักษณะ
สําคัญ 2 ประการของความพอเพียง ไดแก 1)การพัฒนาตามลําดับขั้น จากระดับพ้ืนฐานให
ม่ันคงกอนพัฒนาสูขั้นตอไป และ 2)การพัฒนาจากภายในสูภายนอก ใหพอเพียงภายใน
ตัวเองกอนจึงคอยแพรออกสูภายนอก ซึ่งมิติของความพอเพียง นิยาม และคุณสมบัติของความ
พอเพียงที่วิเคราะหไดนี้ จะเปนฐานขอมูลสําคัญในการใชสรางแนวคิดในการออกแบบชุมชน
เมืองที่พอเพียงตอไป 
 ชุมชนเมืองในปจจุบันถือเปนตัวแทนของความไมพอเพียง เน่ืองจากเกิดขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองพฤติกรรมทางการบริโภคที่ไมมีความพอเพียงตามหลักคิดของเศรษฐศาสตรกระแส
หลัก ทําใหชุมชนเมืองในปจจุบันเปนแหลงรวมของปญหาและเปนตนตอของปญหาที่คุกคาม
มนุษยและสภาพแวดลอมโลกอยูในทุกวันน้ี โดยปญหาเหลานี้ไดเร่ิมกอตัวขึ้นในตะวันตก
นับตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา และไดกระจายสูประเทศตางๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศ
ไทยซึ่งดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจโดยยึดแบบอยางจากทางตะวันตกอยางเครงครัด ซึ่ง
สถานการณที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีแนวโนมวาจะรุนแรงกวาที่เกิดขึ้นในตะวันตก 
เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการพยายามเลียนแบบการพัฒนาจากทางตะวันตก โดยไมมี
องคความรูและไมไดเรียนรูมาตั้งแตตน เปนเพียงแคผูรับการถายทอดมาเทานั้น ประกอบกับ
ชุมชนเมืองไทยไดขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วจากการอพยพเขามาของผูคนจากทั่วทุกสารทิศ จึง
ทําใหชุมชนเมืองไทยประกอบไปดวยผูคนที่หลากหลายและไมมีความผูกพันธกัน จึงทําใหไมมี
ความกระตือรือรนที่จะพัฒนาและแกปญหารวมกัน ชุมชนเมืองในสังคมไทยจึงพัฒนาตาม
ยถากรรม ตางจากในสังคมตะวันตกซึ่งผูคนมีความกระตือรือรนที่จะแกปญหาเพื่อพัฒนาให
คุณภาพชีวิตดีขึ้น อันนํามาซึ่งองคความรูในการพัฒนาชุมชนเมือง โดยมีการออกแบบชุมชน
เมืองเปนกลไกสําคัญในการสรางใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  
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 แนวคิดในการออกแบบชุมชนเมืองซึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อแกปญหาจากการพัฒนาตาม
แนวทางกระแสหลัก ที่มีตัวอยางเปนรูปธรรมที่สุดในปจจุบันคือ “แนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” 
โดยเปนการนําแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทางเลือก มา
ประยุกตใชกับองคความรูดานการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งถือไดวาเปนตัวอยางที่ดีสําหรับการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนสวนหน่ึงของกระแสทางเลือก มาประยุกตใชในการ
ออกแบบชุมชนเมืองเพ่ือสรางองคความรูในการพัฒนาและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเมือง
ของไทย 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบชุมชนเมืองนั้น ลวนมีจุดมุงหมายไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับมนุษย ดวยการสนองความตองการ(ความ
จําเปน)ทางดานตางๆของมนุษยอยางครบถวน ดังน้ัน ชุมชนเมืองที่พอเพียง จึงมีหลักการ
สําคัญคือการเปน ชุมชนเมืองที่มีการสนองความจําเปนของผูคนในระดับที่พอเพียง
ตามลําดับขั้น โดยระดับที่พอเพียงในที่นี้ หมายถึง ระดับที่พอดีกับศักยภาพในการบริหาร
จัดการของตนเอง โดยมีขีดขั้นต่ําสุดอยูที่ การจัดใหประชาชนภายในชุมชนมีปจจัยในการ
ดํารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานอยางพอเพียง และมีขีดขั้นสูงสุดอยูที่ การไมสรางปญหาใหกับการ
ดํารงชีวิตของผูคนภายในเมืองและไมเบียดเบียนธรรมชาติ และลําดับขั้นในที่นี้นั้นสามารถ
จําแนกออกไดเปน 1)ลําดับขั้นของความพอเพียง และ 2)ลําดับขั้นของชุมชนเมือง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ลําดับขั้นของความพอเพียงนั้นหมายถึง ลําดับขั้นของความจําเปนพ้ืนฐานของ
มนุษย ซึ่งเร่ิมจากความจําเปนในขั้นพ้ืนฐานสูการพัฒนาในขั้นสูงขึ้นไป โดยสามารถแบงลําดับ
ขั้นของความพอเพียงไดดังน้ี 1)ความพอเพียงดานการดํารงชีพ เปนความพอเพียงจากการ
ไดรับปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง มีความมั่นคงในชีวิต มีสภาพแวดลอมที่ดี มี
ประเด็นทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ควรคํานึงถึง ไดแก ที่อยูอาศัย ระบบบริการพื้นฐาน 
สุขอนามัย และแหลงประกอบอาชีพ 2)ความพอเพียงดานการอยูรวมกัน เปนความพอเพียง
จากการสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคม มีการพึ่งพาและเกื้อกูลระหวางกัน มีประเด็นทางการออกแบบ
ชุมชนเมืองที่ควรคํานึงถึง ไดแก พ้ืนที่ปฏิสัมพันธ และระบบคมนาคม และ 3) ความพอเพียง
ดานภูมิปญญา เปนความพอเพียงจากการนําภูมิปญญาที่ไดจากการเรียนรูรวมกัน มาใชในการ
พัฒนา และมีการสืบทอดภูมิปญญา นํามาสูความพอเพียงในจิตใจในขั้นสูงสุด มีประเด็นทางการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่ควรคํานึงถึง ไดแก ความรู และสุนทรียภาพ โดยการจะสรางใหเกิดความ
พอเพียงขึ้นในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมืองจําเปนที่จะตองไดรับการสนองความจําเปนใน
ระดับที่พอเพียงทั้ง 3 ขั้นดังกลาว ตั้งแตความจําเปนระดับพ้ืนฐานดานการดํารงชีวิต มาสูระดับ
ที่สูงขึ้นคือดานการอยูรวมกันในสังคม ไปจนถึงระดับที่สูงที่สุดคือดานภูมิปญญา ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยงไปสูความพอเพียงภายในจิตใจได 
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 ลําดับขั้นของชุมชนเมืองนั้นหมายถึง ลําดับของหนวยทางสังคมตางๆในชุมชน
เมืองที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกันในลักษณะ โฮลอนและไฮราคี (Holon & Hierarchy) โดย
แนวคิดนี้ไดทําการจําแนกลําดับขั้นของหนวยชุมชนออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับชุมชน 
(Neighborhood) ระดับยาน (District) และระดับเมือง (Urban) และยังเชื่อมโยงไปจนถึงระหวาง
เมือง โดยการกําหนดขอบเขตของแตละหนวยชุมชนเอาไวนั้น เพ่ือใหสามารถกําหนดระดับที่
เหมาะสมกับศักยภาพในการสนองความจําเปนและการบริหารจัดการของแตละลําดับขั้นได
อยางมีประสิทธิภาพที่สุด โดยระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพของหนวยชุมชนแตละลําดับขั้น
สามารถแบงไดดังนี้  
 

1) หนวยระดับชุมชน ควรมีสภาพแวดลอมที่สนองการใชงานเปนหลัก เน่ืองจาก
เปนหนวยชุมชนที่มีการใชงานอยูอยางประจํา ผูคนจะผูกพันกับสภาพแวดลอม
เพราะความคุนเคยจากการใชงาน สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สามารถสื่อถึง
ความพอเพียงไดนั้น จึงควรแสดงออกถึงการใชศักยภาพที่มีอยูในชุมชนเพ่ือให
เกิดประโยชนอยางสูงสุด โดยการมีและใชอยางนอยที่สุด  

2) หนวยระดับยาน เปนหนวยชุมชนลําดับที่ 2 เปนหนวยที่มีความใกลชิดกับ
ผูคนรองลงมาจากหนวยระดับชุมชน ซึ่งหนวยระดับยานนี้จะเปนหนวยที่รองรับ
การใชงานของผูคนเปนจํานวนมากและหลากหลาย สภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่สามารถสื่อถึงความพอเพียงไดนั้น จึงควรมีการสงเสริมใหเกิดการ
รวมกลุมทางสังคม คํานึงถึงความสอดคลองกับประสบการณรวมกันของผูคน 
เพ่ือสรางเอกลักษณอันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจรวมกันภายในยาน   

3) หนวยระดับเมือง เปนหนวยชุมชนที่มีการใชงานบอยนอยที่สุด  โดยจะใชงาน
เฉพาะในเวลาที่จําเปนหรือโอกาสพิเศษเทานั้น ผูคนจะมีความผูกพันกับหนวย
ระดับน้ีผานทางความดึงดูดทางสายตาเพื่อใหเกิดความประทับใจ และเกิดการ
ระลึกไดในจินตภาพเปนหลัก สภาพแวดลอมทางกายภาพที่สามารถสื่อถึงความ
พอเพียงไดนั้น จึงควรมีความงามจากความมีระเบียบ แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธอยางเปนองครวมระหวางองคประกอบตางๆภายในเมือง  

 
 สภาพแวดลอมที่สรางขึ้นในหนวยชุมชนแตละลําดับขั้นน้ี เปนเสมือนกรอบสําหรับ
กําหนดระดับ “คุณภาพ” ของความพอเพียง ซึ่งเปนคุณสมบัติของสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
เหมาะสมกับหนวยชุมชนนั้นๆ ถาสภาพแวดลอมสามารถแสดงออกถึงความพอเพียงและ
สามารถสื่อความพอเพียงไปยังผูใชงานได ยอมมีนัยยะวาจะมีสวนโนมนําใหผูคนที่อยูภายใน
หนวยนั้นๆ มีพฤติกรรมที่พอเพียงอันนํามาสูความพอเพียงภายในจิตใจไดในที่สุด 
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 แนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียงที่ทําการนําเสนอจึงเปนแนวคิดที่
สอดคลองกับหลักการทั้ง 2 ดังกลาว โดยจะเปนแนวคิดในการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับหนวยชุมชนในแตละลําดับขั้น โดยที่จะตองสรางสภาพแวดลอมที่สามารถสนองความจําเปน
ทางดานตางๆอยางครบถวนในระดับที่พอเพียง เพื่อสรางใหเกิดความพอเพียงขึ้นในหนวย
ชุมชนนั้นๆ ซึ่งการสนองความจําเปนในแตละลําดับหนวยชุมชนจะมีระดับที่เหมาะสม(ระดับที่
พอเพียง)แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับศักยภาพทางดานตางๆของแตละหนวยชุมชน โดยมีแนวคิด
ทางการออกแบบที่สําคัญเรียงลําดับตั้งแตความจําเปนขั้นพ้ืนฐานไปสูขั้นที่ซับซอนไดแก  
 

1) ที่อยูอาศัย  อยูอาศัยเปนปจจัยเบื้องตนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย การจะ
สรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมืองจะตอง
ไดรับการสนองความตองการทางดานที่อยูอาศัยเปนลําดับแรก เพ่ือสรางความ
ม่ันคงในขั้นตนกอนที่จะพัฒนาในขั้นที่สูงขึ้นไป โดยจะตองมีที่อยูอาศัยอยาง
เพียงพอตอความตองการ ไมขาดจนกระทั่งเดือดรอนเกิดปญหาในการ
ดํารงชีวิต  และควบคุมไมให มี เยอะเกินจนกระทั่ งฟุมเฟอยจนรบกวน
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  

 
  ขอเสนอแนะ แนวคิดในการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ไดแก การเพิ่มที่

อยูอาศัยในชุมชนที่ยังขาดแคลนและขัดสน และการลดการกระจายตัวของที่
อยูอาศัยเพ่ือไมใหรุกล้ําธรรมชาติรอบนอกเมืองโดยการสรางความเปนกลุม
กอนและสรางความกระชับของที่อยูอาศัย  
 

2) ระบบบริการพ้ืนฐาน   หมายถึง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
เนื่องจากในชุมชนเมืองไมสามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อสรางความมั่นคงขั้น
พ้ืนฐานไดเองเชนในชนบท  ระบบบริการพื้นฐานจึงเปนเสมือนระบบสําหรับ
กระจายทรัพยากรที่จําเปนสูผูคนภายในเมืองที่มีขึ้นเพ่ือสนองความตองการขั้น
พ้ืนฐานในชุมชนเมือง การจะสรางความพอเพียงในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคน
ภายในเมืองจะตองไดรับระบบบริการพื้นฐานในระดับ ไมนอยจนทําใหคุณภาพ
ชีวิตแยลงและไมมากเกินจนสรางปญหาใหกับผูคนในเมืองและระบบนิเวศ  
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ขอเสนอแนะ แนวคิดในการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ไดแก การเพิ่ม
ระบบบริการพื้นฐานในบริเวณพื้นที่ที่ขาดแคลน และการลดการกระจายตัว
เพ่ือไมใหรุกล้ําธรรมชาติรอบนอกเมืองดวยการใชพ้ืนที่ภายในเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพและจํากัดการกระจายตัวของระบบบริการพื้นฐานในระดับเมือง  
 

3) สุขอนามัย   การมีสุขอนามัยที่ดี จะเปนรากฐานในการสรางความมั่นคงทาง
รางกาย อันจะนํามาซึ่งความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได  การจะสรางความ
พอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมืองจะตองจะตอง
สามารถพึ่งตนเองไดในดานสุขภาพ มีสภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะ
เอ้ืออํานวยใหผูอยูอาศัยภายในเมืองมีสุขอนามัยที่ดี ควบคูไปกับการสามารถ
สรางเสริมใหเกิดสุขภาพที่แข็งแรงไดดวยตนเอง มิใชพ่ึงบริการจากการรักษา
ยามเจ็บปวยแตเพียงอยางเดียว 

 
ขอเสนอแนะ แนวคิดในการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ไดแก  การจัด
แหล งสร าง เสริมสุขอนามัย โดยการสร า งแหล ง เสริ มสุ ขภาพและ
สภาพแวดลอมที่ถูกสุขลักษณะในทุกระดับหนวยชุมชน ในรูปของพื้นที่
สาธารณะขนาดเล็ก พ้ืนที่กิจกรรมศูนยกลางยาน และโครงขายพื้นที่สาธารณะ 
 

4) แหลงประกอบอาชีพ  การมีอาชีพที่ม่ันคงจะนํามาซึ่งความมั่นคงใหกับชีวิต 
เพราะการมีอาชีพยอมนํามาซึ่งรายได และรายไดเหลานั้นจะถูกนําไปใชจายใน
การจัดหาทรัพยากรตางๆที่ไมสามารถจัดหาไดดวยตนเอง การจะสรางความ
พอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมืองจะตองมีแหลง
ประกอบอาชีพที่พอเพียงตอความตองการ เพ่ือเปนหลักประกันในการดํารงชีวิต
ใหกับผูคนภายในเมือง กอนที่จะพัฒนาสูขั้นที่สูงขึ้นไป 

 
ขอเสนอแนะ แนวคิดในการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ไดแก  การจัด
แหลงงานและที่พักอาศัยใหมีความสมดุลดวยการจัดใหมีแหลงงานผสม
ปนเปกับพื้นที่ประเภทอื่นอยางสมดุล  
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5) พื้นที่ปฏิสัมพันธ  หมายถึง พ้ืนที่ที่ใชสําหรับพบปะกันระหวางคนภายในหนวย
ชุมชนหนึ่งๆ การมีพ้ืนที่พบปะระหวางกันจะชวยสรางความเปนประชาคมใหกับ
ชุมชน ซึ่งความเปนประชาคมจะชวยเพิ่มโอกาสในการพึ่งพาระหวางกันมาก
ยิ่งขึ้น การจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคน
ภายในเมืองจะตองมีโอกาสสรางปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน โดยภายในชุมชน
เมืองน้ันจะตองมีการจัดเตรียมพ้ืนที่สาธารณะไวอยางพอเพียง เพ่ือเปนกลไก
รองรับการรวมกลุมกัน เอ้ืออํานวยใหเกิดเกิดเปน “พลังทางสังคม” ในการ
พัฒนารวมกัน 

 
  ขอเสนอแนะ แนวคิดในการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ไดแก การเพิ่ม

พื้นที่ปฏิสัมพันธในหนวยชุมชนระดับตางๆ ในรูปของพื้นที่พบปะขนาดเล็ก 
พ้ืนที่สาธารณะที่มีเอกลักษณ และโครงขายพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งการจํากัด
พื้นที่ที่ใชงานไมเหมาะสมในเมืองใหอยูในบริเวณที่จํากัด  
 

6) ระบบคมนาคม  ระบบโครงขายคมนาคมเปนสวนสําคัญในการทําหนาที่เปน
เสนทางเชื่อมโยงใหผูคนภายในเมืองสามารถเดินทางไปประกอบกิจกรรมในที่
ตางๆภายในเมืองไดอยางสะดวก เกิดการพึ่งพาระหวางกัน การจะสรางความ
พอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมืองจะตองไดรับการ
สนองความตองการทางดานระบบคมนาคมใหเพียงพอตอความจําเปน มีระบบ
คมนาคมที่สะดวกสบายและไมสรางปญหาใหกับสภาพแวดลอมของเมือง 

 
  ขอเสนอแนะ แนวคิดในการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ไดแก การ

จัดระบบขนสงสาธารณะโดยใชโครงขายระบบขนสงสาธารณะภายในเมืองที่
มีประสิทธิภาพแทนการใชรถยนตสวนตัว 
 

7) ความรู  หมายถึง สิ่งที่ผูคนภายในเมืองไดจากการเรียนรูรวมกัน ทําใหสามารถ
เชื่อมโยงประสบการณตางๆที่ไดสัมผัสมาเขาไวดวยกันได ผานทางแหลงให
ความรูภายในเมือง การจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นภายในชุมชนเมืองได
นั้น ผูคนภายในเมืองจะตองมีแหลงสําหรับใหความรูที่ผสมผสานกัน ทั้งแหลง
ใหความรูในระบบและแหลงใหความรูนอกระบบ อยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ เพ่ือเปนกลไกใหเกิดการเรียนรูรวมกันและสรางประสบการณที่ดีแก
ผูคนภายในเมือง 
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  ขอเสนอแนะ แนวคิดในการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ไดแก การเพิ่ม

แหลงใหความรูที่ใหความรูที่แสดงเอกลักษณของตนเองผสมผสานกับแหลงให
ความรูที่เชื่อมโยงกับสากล ผสมผสานกับการสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมให
เกิดการเรียนรู 
 

8) สุนทรียภาพ  หมายถึง สภาพหรือสภาวะที่กอใหเกิดความพึงพอใจหรือความ
ประทับใจ จากการสัมผัสความจริงที่เปนสุนทรียะ สุนทรียภาพภายในชุมชน
เมืองจะทําใหผูคนภายในเมือง มีความพึงพอใจและเกิดความสบายใจจากการ
ไดสัมผัสสภาพแวดลอมที่มีความสวยงาม การจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้น
ภายในชุมชนเมืองไดนั้น ผูคนภายในเมืองจะตองไดรับบรรยากาศจาก
สุนทรียภาพที่แสดงออกถึงความพอเพียง เพ่ือใหผูที่ไดสัมผัสไดรับรูถึงความ
พอเพียงที่แสดงออกทางกายภาพ และสามารถเขาถึงแกนแทของความพอเพียง
ไดดียิ่งขึ้น 

 
  ขอเสนอแนะ แนวคิดในการออกแบบเพื่อสรางความพอเพียง ไดแก การสราง

สุนทรียภาพที่แสดงออกถึงความพอเพียงสําหรับหนวยชุมชนทุกระดับ ใน
รูปของสภาพแวดลอมที่ แสดงออกถึ งความเรียบง ายในระดับชุมชน 
สภาพแวดลอมที่แสดงออกถึงเอกลักษณในระดับยาน และสภาพแวดลอมที่
แสดงออกถึงความมีระเบียบในภาพรวมระดับเมือง 

 
 แนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียงที่ไดทําการนําเสนอนี้ มีแนวคิดที่วา
ความพอเพียงจะเกิดขึ้นจากการไดรับการสนองความจําเปนในแตละลําดับขั้นในระดับที่พอดีกับ
ศักยภาพของตนหรือระดับเทาที่จําเปน โดยการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สงเสริมให
เกิดความพอเพียงในแตละลําดับขั้น เพ่ือใหเกิดการดํารงชีวิตที่พอเพียง นํามาซึ่งพฤติกรรมที่
พอเพียง อันจะนําไปสูความพอเพียงขึ้นในจิตใจในที่สุด โดยแนวคิดทั้งหมดที่ทําการนําเสนอนี้ 
จะเปนกลไกสําคัญในการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพสําหรับรองรับระบบเศรษฐกิจและ
สังคมที่พอเพียง ตามที่ไดกําหนดความมุงหมายในการวิจัยไวแลวในขั้นตน และแนวคิดทางการ
ออกแบบตลอดจนกระบวนการทั้งหมดที่ทําการวิจัยในครั้งน้ี จะทําหนาที่เปน “คําตอบ” สําหรับ
คําถามทุกคําถามที่ครอบคลุมประเด็นทั้งหมดที่ทําการวิจัยในครั้งนี้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 
 งานวิจัยชิ้นนี้เปนงานวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยใชการวิจัยซ่ึงเนนการตีความขอมูล
เพ่ือหาคําอธิบายสําหรับปรากฏการณที่ศึกษา ผลลัพธของการตีความจะอยูในรูปของกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่บงบอกความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆที่ทําการศึกษา โดยในที่นี้ผลลัพธที่
ไดคือ “หลักการและแนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียง” ซึ่งถือไดวาเปนแนวคิดที่
สามารถอธิบายความสัมพันธระหวางสิ่งที่นํามาศึกษาคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ออกแบบชุมชนเมืองได และผลลัพธที่ไดนี้ถือไดวาตรงตามจุดมุงหมายของงานวิจัยและสามารถ
ตอบประเด็นคําถามในการวิจัยไดอยางครบถวน 
 หากแตผลของงานวิจัยชิ้นน้ีเปนเพียงขอเสนอแนะทางแนวคิดเทานั้น ยังตองการ
ขอมูลสนับสนุนทั้งในดานทฤษฎีและในดานปฏิบัติอีกมากหากตองการนําไปประยุกตใชงานจริง 
แนวคิดชิ้นนี้จึงเปนแคแนวคิดในภาพรวมที่จะทําหนาที่เปนฐานทางขอมูล และเปนตัวอยางใน
ดานการสรางกระบวนการวิเคราะห สําหรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่สนใจศึกษาวิจัยในประเด็นที่
เกี่ยวเนื่องตอไปในอนาคต 
 
 
ปญหาที่พบในการวิจัย 
 
 ปญหาหลักที่พบตลอดชวงเวลาที่ทํางานวิจัยชิ้นนี้คือ การนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชนั้น เปนประเด็นที่มีความละเอียดออนเปนอยางมาก เน่ืองจากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนสิ่งที่คอนขางเปนนามธรรมมีความเกี่ยวของกับประเด็นตางๆที่
หลากหลายมาก และผูวิจัยมีความคิดที่วาจะไมยึดแนวคิดและทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงที่ไดอธิบาย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไวแลว โดยผูวิจัยจะทําการศึกษาและตีความปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงทั้งหมดเองตามกระบวนการที่ผูวิจัยไดวางแผนเอาไว โดยใชแนวคิด ทฤษฎีและ
ขอคิดเห็นของนักวิชาการตางๆที่รวบรวมมาไดมาชวยในการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูล 
ซึ่งวิธีนี้ถือไดวามีความซับซอนและสรางความสับสนเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนวิธีที่ตองคิด
กลับไปกลับมาหลายตอหลายหน จึงทําใหระยะเวลาในการทํางานวิจัยชิ้นน้ีเกินจากที่วางแผนไว
ในตอนแรกอยูมาก นอกจากนี้กระบวนการวิเคราะหเชนนี้เปนกระบวนการที่ตองผานการตีความ
หลายตอหลายหน ซึ่งหลีกเลี่ยงไมไดที่ผูวิจัยจะทําการตีความตามภูมิหลังและโลกทัศนของ
ผูวิจัยเอง งานวิจัยชิ้นน้ีจึงเลี่ยงไมไดที่จะมีขอคิดเห็นและทัศนคติสวนตัวของผูวิจัยแทรกอยูดวย 
อันจะทําใหผลของงานวิจัยที่ไดทําการนําเสนอไปนั้นอาจมีความโนมเอียงทางทฤษฎีอยูบาง 
และยังควรไดรับการตรวจสอบเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับหลักกการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่พอเพียง
นั้น สามารถที่จะทําการศึกษาและคนควาตอเน่ืองออกไปไดในหลายประเด็นและหลายระดับ 
เน่ืองจากมีความเกี่ยวของและเกี่ยวพันอยูกันกับศาสตรสาขาวิชาอ่ืนๆอยางหลายแขนง จึงเปน
การยากที่จะระบุวาควรศึกษาในประเด็นใดตอไปบาง ในฐานะผูวิจัยจึงไดทําการกําหนดกรอบ
ของขอบขายประเด็นที่ควรศึกษาตอเนื่องจากงานวิจัยชิ้นน้ีขึ้นมา โดยผูวิจัยมีความเห็นวา
งานวิจัยของผูวิจัยนั้นไดทําการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของในภาพรวมหรือเปนขอมูลในเชิง
กวางไวแลว ขอบขายของประเด็นที่เกี่ยวของในการจํานํามาศึกษาตอโดยใชงานวิจัยชิ้นนี้เปน
ฐานนั้น จึงควรเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในเชิงลึก เพ่ือใหความรูที่ไดครอบคลุม
หลากหลายมิติอยางครบถวน ซึ่งประเด็นที่ควรไดรับการศึกษาตอไปน้ันมีดังน้ี 
 
 
 1. การศึกษาในประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับลําดับขั้นของความจําเปนพื้นฐาน 
 
 1.1 การศึกษาการประเมินทัศนคติของผูอยูอาศัยตอที่อยูอาศัยที่มีลักษณะเรียบ
งาย กรณีศึกษา ชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม ชุมชนคลองลํานุน ชุมชนสรางสรรคพัฒนา 7-12 
 
 1.2 การศึกษาอิทธิพลทางกายภาพที่มีผลตอการรวมกลุมที่สงผลตอความ
พอเพียงในชุมชนเมือง 
 
 1.3 การศึกษาการประเมินทัศนคติเร่ืองรูปแบบทางกายภาพที่สื่อถึงความ
พอเพียงของผูคนกลุมตางๆ ภายในเมือง กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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 2. การศึกษาในประเด็นที่เก่ียวเนื่องกับลําดับขั้นของหนวยชุมชน 
 
 2.1 การศึกษาแนวทางการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับหนวยระดับชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนประชาชื่น จ.นนทบุรี 
 
 2.2 การศึกษาแนวทางการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับหนวยระดับยาน กรณีศึกษา ยานบางบัวทอง จ.นนทบุรี 
 
 2.3 การศึกษาแนวทางการสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับหนวยระดับเมือง กรณีศึกษา เมืองสระบุรี 
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