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 การพัฒนาของประเทศไทยนับตั้งแตหลังวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ.2540 เปนตนมา 
ไดมีแนวโนมที่จะการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจากการพัฒนาตามแนวทางของเศรษฐกิจกระแส
หลัก มาสูแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมากยิ่งขึ้น โดย
เร่ิมมีการนํามาประยุกตใชในหลายสาขาทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม เชนนั้น กายภาพที่จะ
รองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีความพอเพียงนั้นควรมีลักษณะเชนไร 
 งานวิจัยชิ้นนี้มีความมุงหมายที่จะตอบคําถามดังกลาว ดวยการคนควาหาหลักการ
และแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสม สอดคลองกับระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่พอเพียง อันนํามาสูการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวเน่ืองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการออกแบบชุมชนเมือง เพ่ือนําองคความรูทั้งสองนี้มาบูรณาการเขาดวยกัน 
 ผลการวิจัยพบวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการออกแบบชุมชนเมืองน้ัน ลวน
มีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกันคือ การสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับมนุษย แนวคิด “ชุมชน
เมืองที่พอเพียง” จึงถูกนําเสนอขึ้น โดยมีหลักการสําคัญอยูที่ การสนองความจําเปนในแตละ
ลําดับขั้นของมนุษยในระดับที่พอเพียงกับความตองการ ไมนอยเกินจนขัดสนและไมมากเกินจน
เบียดเบียนผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม โดยเริ่มจากการสนองความจําเปนในระดับพ้ืนฐานใหม่ันคง 
กอนไปสูความจําเปนในระดับที่สูงขึ้นไปตามลําดับขั้น สัมพันธกับหนวยชุมชนภายในเมืองที่มี
หลายลําดับขั้นซึ่งโยงใยสัมพันธซึ่งกันและกันเปนระบบเครือขาย โดยแตละลําดับขั้นจะมีระดับ
ของความพอเพียงที่ตองการสนองแตกตางกันไป จากหลักการดังกลาวนี้จะนําไปสูการ
สังเคราะหและประมวลผลเปน “หลักการทางแนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองที่พอเพียง” ซึ่งจะ
เปนกลไกสําคัญในการเกื้อหนุนใหชุมชนเมืองของไทยกาวไปสูความพอเพียงสืบตอไป 
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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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กิตติกรรมประกาศ 

 
 
         การที่วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จเปนรูปเปนรางขึ้นมาไดนั้น สวนหนึ่งมาจาก
ความสามารถของผูวิจัยเอง ซึ่งนั่นเปนปจจัยเพียงสวนนอยนิด โดยอีกสวนหนึ่งซึ่งเปนปจจัย
หลักที่ทําใหทุกอยางสําเร็จลุลวงไดนั้น มาจากความชวยเหลือจากหลายๆทาน ซึ่งผูวิจัยขอแสดง
ความขอบคุณในความเมตตาไว ณ ที่นี้ดวย โดยมีรายนามดังตอไปน้ี 
 
 พอ, แม, แมงปอ, สมาชิกแมวทุกตัวที่บาน, ครอบครัวนอยไรภูมิ, ครอบครัว
สิทธิธูรณ, และครอบครัวทองมี สําหรับทุกสิ่งทุกอยางตลอดชวงชีวิตที่ผานมา ทุกครั้งที่
เหน่ือยและทอแท จะนึกอยูตลอดเวลาวาไมไดสูเพ่ือตัวเองเทานั้น แตยังสูเพ่ือทุกๆคนดวย 
ความสําเร็จครั้งนี้เปนของทุกคนครับ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน  อนามบุตร ที่ชวย “เคน” ความสามารถที่ผมมี
อยูออกมาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ขอบคุณที่เต็มที่กับผมตลอดชวงเวลาที่รวมงานกันมา 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธ์ิ  ดานกิตติกุล อาจารยเปรียบเสมือนพอผูใจดี
ของผมมาตลอด ขอบคุณสําหรับความเมตตาที่อาจารยมีให ซาบซึ้งใจจริงๆครับ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุณฑลทิพย  พานิชภักดิ์ ผมเช่ือวาสวรรคตองสง
อาจารยมาเพ่ือตรวจวิทยานิพนธชิ้นน้ีแนๆ ไมมีอาจารยงานนี้ไมสําเร็จแนนอนครับ 
 อาจารยสิงหนาท  แสงสีหนาท ผมขอยกตําแหนง Man of the Match ใหกับ
อาจารยซึ่งเต็มที่กับผมมาตลอด ขอบคุณมากครับ ขอบคุณจริงๆ และผมจะยึดอาจารยเปน
แบบอยางตอไป 
 ศาสตราจารย ดร.กําธร กุลชล สําหรับความดูแลเอาใจใสผมมาตลอดตั้งแต
ปริญญาตรี อาจารยคือผูจุดประกายใหผมมาในเสนทางนี้ ไมมีอาจารยผมคงไมมีวันน้ี 
 รองศาสตราจารย วีระ อินพันทัง ตลอดเวลาที่ผานมาอาจารยเปนแรงบันดาลใจ
สําหรับผม ซึ่งชวยใหผมคนพบแนวทางของตัวเองได และอาจารยยังจะคงเปนแรงบันดาลใจ
สําหรับผมตลอดไป 
 รองศาสตราจารย เดน วาสิกศิริ และ อ.ฤกษดี โพธิวนากุล ที่ไวใจและเชื่อมือ
ใหผมไดรวมทีมสอน ประสบการณครั้งนี้มีคามหาศาลและคงหาไมไดจากที่ไหนอีกแลว 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณครูบาอาจารยทุกทานที่อบรมสั่งสอนกันมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน โดยเฉพาะครูคนที่สําคัญที่สุดคือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผมไดใชคําสอน
ของพระองคนําทางชีวิตมาโดยตลอด และจะใชนําทางชีวิตที่เหลืออยูนี้ตอไป และหวังวาผมคง
จะพบกับความหลุดพนในสักวันหน่ึง 
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