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“การพัฒนา” ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นสาเหตุสาํ คัญสูก่ ารเปลีย่ นแปลง ทัง้
เชิงทรัพยากรและสภาพแวดล้อม จนต้องมีกระบวนการแก้ไขปญั หาด้วยการใช้หลักการบริหาร
ชุมชน ให้เป็ นแนวทางในการพัฒนาทีพ่ อเพียง ซึง่ ส่งผลให้มผี ลงานทีส่ นับสนุ นการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ปรากฏออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง งานวิจยั นี้จงึ ต้องการชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของการ
บริหารชุมชนเมือง ทีม่ คี ุณภาพต่อการพัฒนาชีวติ ทีม่ คี วามสอดคล้องตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพีย ง มีข้อค้นพบว่า นวัต กรรมสู่เปลี่ยนแปลงการพัฒนาชีวิตที่พอเพียงของชุ มชนที่จะ
เกิด ขึ้น ได้ ไม่ ส ามารถอาศัย เฉพาะระบบทางสัง คมอย่ า งระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
เทคโนโลยี แต่ยงั อาศัยการพัฒนาปจั จัยทุกด้านทีส่ มั พันธ์กบั ชีวติ ของมนุ ษย์ โดยเฉพาะระดับ
ของจิตให้สูงขึน้ ส่งผลให้มนุ ษย์มองเห็นภาพรวมของปรากฎการณ์ รวมทัง้ เห็นข้อดี ข้อด้อย
ของทุก ศาสตร์และทุกกลุ่มบุ คคล จนสามารถบูรณาการข้อดีเหล่านัน้ อย่างสมดุล เกิดเป็ น
แนวทางทีช่ ว่ ยนําพาออกจากวิกฤต กลับคืนสูเ่ มือง พร้อมทัง้ ความสมดุลและพอเพียง

ข
Research Title:
Principles and Concept of Urban Sufficiency
Name: Warisara Laemthong & Arun Sirijanusorn
Field of study: Dhurakij Pundit University
Year: October 2552
Field of paper: Dhurakij Pundit University
Field of paper research complete: Dhurakij Pundit University of reserach
Page: 226 pp.

Abstract

PU

D

The development under the sufficiency theory has contributed to change, in
both resource and environment dimensions that the Urban Sufficiency to guideline has
to develop at sufficiency. Such announcement has stimulated lots of results supporting
in various aspects. So, this research aims at revealing the influence of Urban
Sufficiency toward to lift for sufficiency theory. The findings indicate that the
transformation toward to lift-dimensions for sufficiency, not just development social
system such as economics, regulations, and technologies. It is especially crucial to
note that only with maturity of consciousness lifted above ego, could human see the
holistic realm of the phenomenon, including the advantages and disadvantage of every
sciences and everyone. This seeing, in return, would enable human to integrate all
advantages in a balance manner, resulting in appropriate approaches to take out of the
crises, toward to the city balance and sufficiency.

ค

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ฉบับนี้ สําเร็จลงได้ดว้ ยความกรุณาและความช่วยเหลือจากบุคคลหลาย
ท่าน โดยผูศ้ กึ ษาวิจยั ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์
คณบดีค ณะบริห ารธุ ร กิจ และผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ชนะใจ เตชาวิท ยาพร รองคณบดีฝ่า ย
วิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ให้โอกาสได้ทําการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ และสนับสนุ นข้อมูลในการ
ศึกษาวิจยั อีกทางหนึ่งด้วย
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ขอขอบพระคุณหน่ วยงานต่างๆ ทุกแห่ง ทุกชุมชน และผูแ้ ทนจากศูนย์ศกึ ษาโครงการ
ตามระราชดําริ ที่ให้ความร่วมมือ เอื้อเฟื้ อข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ตลอดจนข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ และประชาชนในกลุ่มตัวอย่าง ทัง้ 3 กลุ่ม ได้ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ รวมทัง้ ข้อมูลต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ ในการวิจยั ครัง้ นี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารชุมชน และชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีช่ ุมชนต่างๆ

วริศรา แหลมทอง และ อรุณ ศิรจิ านุสรณ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พ.ศ. 2552
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บทที่ 1
บทนํา
1.1. ความเป็ นมา และความสําคัญของปัญหา
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“ชุ ม ชนเมือ ง” คื อ สถานที่ซ่ึ ง มนุ ษ ย์ ต ั ง้ ถิ่ น ฐานร่ ว มกัน โดยมีก ารปรับ เปลี่ ย น
สภาพแวดล้อมเดิมทางธรรมชาติ ผสมผสานกับสภาพแวดล้อมใหม่ทส่ี ร้างขึน้ โดยมนุ ษย์ เพื่อ
อํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวติ แบบสังคม1 โดยมีสงิ่ ที่เป็ นนามธรรม เช่น ระบบ
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็ นกลไกสําคัญในการรวมกลุ่มสังคม โดยสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม
เหล่านี้นนั ้ ล้วนเป็ นปจั จัยสําคัญในการช่วยตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของผูค้ นภายใน
ชุมชนเมือง และช่ว ยให้ค วามสัมพันธ์ร ะหว่างมนุ ษ ย์ก บั สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ดว้ ยกันเป็ นไปได้ตามบรรทัดฐานทีส่ งั คมกําหนดไว้2 โดยมีชุมชน
เมือ งเป็ น เสมือ นผลผลิต อัน เป็ น รูป ธรรมที่เ กิด ขึ้น มาเพื่อ รองรับ กลไกนามธรรมเหล่ า นั น้
กายภาพของชุมชนเมืองทีป่ รากฎขึน้ ย่อมมีสว่ นสําคัญในการสนับสนุ นหรือเป็ นอุปสรรคต่อการ
ดําเนินงานให้เป็ นไปตามกลไกทางนามธรรมของชุมชนเมืองนัน้ ๆ
สามารถจะกล่าวได้วา่ “ชุมชนเมือง” คือ ผลผลิตจากความต้องการของมนุษย์ดว้ ยการ
ปรับสภาพแวดล้อมทีม่ อี ยูเ่ ดิมและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพขึน้ มาใหม่ เพื่อสนองความ
ต้องการทางด้านต่างๆ ภายในจิตใจของตน และจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
จะต้องยึดมันตามแนวทางเศรษฐศาสตร์
่
กระแสหลัก ทีข่ น้ึ กับระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
เป็ นหลัก ซึ่งล้วนตัง้ อยู่บนฐานของระบบความคิดที่มุ่งเน้นให้เกิดการบริโภคอย่างไม่มสี น้ิ สุด
เพื่อสนองความต้องการอันไม่มที ส่ี น้ิ สุด ทําให้ชุมชนเมืองในปจั จุบนั เป็ นรูปธรรมทีเ่ กิดขึน้ จาก
ความต้องการอันไม่มที ส่ี น้ิ สุดของมนุ ษย์ อันนํามาซึง่ ปญั หาและวิกฤตการณ์ของชุมชนเมืองใน
สภาวะทีห่ ลากหลายมิติ ทัง้ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม
โดยรูปการเช่นนี้ ได้เริม่ ต้นขึน้ ในตะวันตกและได้แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของโล
อกอย่างรวดเร็ว สังคมไทยเองก็ได้รบั ผลพวงจากวิกฤตการณ์น้ีมาด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยการรับ
องค์ความรูแ้ ละแบบแผนการพัฒนามาจากทางตะวันตก ทําให้ชุมชนเมืองสมัยใหม่ของไทยมี
1

กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร: การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ปี .
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), หน้า 12-16.
2
วิมลสิทธิ ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุ ษย์และสภาพแวดล้อม: มูลฐานพฤติกรรมเพื่อการ
ออกแบบและวางแผน.. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), หน้า 22-26.

2
รูปแบบทางกายภาพที่ไม่แตกต่างจากต้นแบบทางตะวันตก และที่สําคัญปญั หาต่างๆ ที่เคย
เกิดขึน้ ในชุมชนเมืองของตะวันตกได้แพร่กระจายมาสูช่ ุมชนเมืองของไทยและได้แสดงผลอย่าง
เป็ นรูป ธรรมในป จั จุ บ นั นี้ ชุม ชนเมือ งสมัย ใหม่ข องไทยจึงเป็ นสิ่ง ที่ส ะท้อนให้เ ห็นถึง ความ
ผิดพลาดจากการดําเนินงานนโยบายการพัฒนาทีต่ งั ้ อยูบ่ นรากฐานของความไม่พอเพียงได้เป็ น
อย่างดี
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“แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เกิดขึ้นตามวิกฤตการณ์จากการพัฒนาที่ตงั ้ บน
รากฐานของความไม่พอเพียง ซึง่ เป็ นเสมือนการกระตุน้ เตือนสังคมไทยให้หนั กลับมาสูแ่ นวทาง
ทีเ่ หมาะสม ด้วยเหตุน้ีทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึง
ได้อนั เชิญ “แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายและวาง
แผนการพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
ทําให้ปจั จุบนั ได้มกี ารนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในหลายมิติ ทัง้ ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ทําให้เกิดคําถามขึน้ ว่า “กายภาพทีจ่ ะรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมที ่
มีความพอเพียงนัน้ ควรมีลกั ษณะอย่างไร”
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สําหรับชุมชนในชนบทนัน้ คําถามข้างต้นเป็ นสิง่ ที่ได้รบั การตอบที่ชดั เจนอย่างเป็ น
รูปธรรมแล้ว ด้วยรูปแบบของชุมชนทีน่ ําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ อันสะท้อนมา
สูล่ กั ษณะทางกายภาพของชุมชนให้สง่ เสริมให้เกิดความพอเพียง ซึง่ สัมพันธ์กบั การดําเนินชีวติ
ในภาคเกษตรกรรมเป็ นหลัก หากแต่ในชุมชนเมือง คําถามในข้างต้นนัน้ ยังคงไม่ได้รบั การตอบ
อย่างเป็ นรูปธรรมชัดเจนอย่างชุมชนชนบท ดังนัน้ ลักษณะทางกายภาพของชุมชนเมืองทีจ่ ะ
รองรับระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่มคี วามพอเพียง จึงเป็ นสิง่ ที่ควรได้รบั การค้นคว้าเพื่อหา
คําตอบทีเ่ หมาะสมต่อไป
1.2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั

1. ศึกษาถึงทีม่ า หลักการ แนวความคิด และรากฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและความสัมพันธ์กบั บริบททางด้านต่างๆ ในเชิงสหวิทยาการ
2. ศึกษาถึงชุมชนชนบท ทีส่ ามารถอยูบ่ นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนํามาใช้ในการเปลีย่ นแปลงเป็ นกระบวนทัศน์ ทีจ่ ะให้สอดคล้อง ประยุกต์ใช้
กับชุมชนเมือง
3. ศึกษาถึงแก่นลึกของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนนํ ามาสู่แนวทางการ
นํากระบวนทัศน์เรือ่ งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในเขตชุมชนเมือง
4. ศึก ษา เพื่อ หาข้อ มูล สรุป เพื่อ นํ า แนวคิด ในการออกแบบสภาพแวดล้อ มทาง

3
กายภาพของชุมชนเมือง ในรูปของ “หลักการทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนเมืองทีพ่ อเพียง” ในท้ายทีส่ ดุ
1.3. สมมติ ฐานของการวิ จยั

D

1. ผลลัพธ์ท่ไี ด้รบั จากการวิจยั และข้อมูลที่ได้ สามารถใช้เป็ นแนวทางอ้างอิงใน
หลักการทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อชุมชนเมืองทีพ่ อเพียง
2. หลัก การแนวความคิด พอเพีย งนั น้ มีค วามเหมาะสมหรือ สามารถนํ า มาใช้
ดําเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมอย่างดีกบั ชุมชนเมือง
3. กายภาพที่จะรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่มคี วามพอเพียงนัน้ จะต้องมี
รูปแบบขัน้ ตอนทีเ่ หมือน หรือแตกต่างชุมชนชนบท
4. รวบรวมเป็ นขัน้ ตอน หลักการและแนวความคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่
เหมาะสมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะเน้นทีก่ ารออกแบบเชิงระบบ
กายภาพ
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1.4. ขอบเขตของการวิ จยั

1. ศึกษาหลักการ แนวความคิด และรากฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และความสัม พัน ธ์ก ับ บริบ ททางด้า นต่ า งๆ เชิง สหวิท ยาการ แต่ จ ะไม่ ล งใน
รายละเอียดมากนัก โดยเน้นการเข้าใจในภาพกว้างทีเ่ กีย่ วข้อง สําหรับใช้ในการ
บริหารจัดการชุมชนชนบทและชุมชนเมือง เท่านัน้
2. ศึกษาถึงทีม่ า ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดกับหลักการของ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเฉพาะทีเ่ ป็ นของประเทศไทยและฝงั ่
ั ่ นตกจะเป็ นในแนวความคิดเชิงบูรณาการ
ตะวันออก เท่านัน้ เพราะถ้าฝงตะวั
(Sustainable) ซึ่งทีม่ า ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด จะซับซ้อนมาก ใช้
ระยะเวลาศึกษานาน และต้องใช้คา่ ใช้จา่ ยสูง
3. ศึก ษาลัก ษณะกายภาพของตัว ชุ ม ชน รวมทัง้ สาธารณสุ ข สภาพแวดล้ อ ม
ลักษณะการทําธุรกิจ ประกอบกับการศึกษาการสร้างระดับความสุข และกระบวน
ทัศน์ท่วี เิ คราะห์จากค่านิยม โลกทัศน์ ความเชื่อ และอื่นๆ ของผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับ
ชุมชนชนบท ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชาวบ้านท้องถิน่ ผูบ้ ริหารชุมชน และเจ้า
บ้าน เพือ่ นําข้อมูลมาเป็ นฐานมาประยุกต์ใช้กบั บริบทของชุมชนเมือง
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4. จากกข้ อ 1 และ 2 ข้ า งต้ น งานศึ ก ษานี้ จึ ง เป็ น ความพยายามพิ จ ารณา
“ภาพรวม” ปรากฎการณ์ทางชุมชน ทีเ่ ชื่อมโยงไปสู่การนํ ามาประยกต์ใช้จาก
ชุมชนชนบทสูผ่ า่ นไปยังชุมชนเมือง เชิงสหวิทยาการ โดยเน้นไปที่ องค์ความรู้ 3
เรื่อง คือ ออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design), วางผังชุมชน (Community
Planning) และ ชุมชนพอเพียง (Urban Sufficiency) เท่านัน้ ส่วนทีไ่ ม่ได้เน้น
รายละเอี ย ด อาทิเ ช่ น เทคนิ ค ทฤษฎี เ คหการ (Housing), สถาป ตั ยกรรม
(Architecture), ภูมสิ ถาปตั ยกรรม (Landscape) และวิศวกรรม (Engineering)
เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก ดังนัน้ การบรรยายจึงแสดงเฉพาะส่วนที่
เป็ น ”หัวข้อ” ทีท่ าํ ให้พอเข้าใจระดับความพอเพียงทางเทคโนโลยีระดับกายภาพ
เท่านัน้
5. ศึกษาด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงศึกษากรณีและ “เฉพาะพื้นที ่ (Case and Field Study
Research)” โดยเลือกตัวอย่างชุมชนชนบท ทีต่ อ้ งอิงกับการดําเนินงานบนฐาน
ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ซึ่ง จะอ้า งอิง ตามชุ ม ชนชนบทที่อ ยู่ใ น “โครงการ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ”3 จํานวน 3 ชุมชน ซึ่งได้แก่
ชุมชนบึงพระรามเก้า จังหวัดปทุมธานี, ชุมชนห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี และ
ชุ ม ชนเขาหิน ซ้อ น จัง หวัด ฉะเชิง เทรา และชุ ม ชนชนบทที่ไ ม่อ ยู่ใ นโครงการ
จํานวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านคีรมี าศ จังหวัดสุโขทัย, ชุมชนบ้านด่านเกวียน
จังหวัดนครราชสีมา, ชุมชนบ้านพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร และชุมชน
บ้านลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างผูท้ ม่ี ฐี านะระดับรากหญ้า
จนถึงปานกลางในเขตชุ มชนชนบทเหล่านัน้ ทัง้ ที่มรี ูปแบบสอดคล้องและไม่
สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในข้อที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบกับ
กรณีตวั อย่างในชุมชนชนบท ซึง่ เป็ นชุมชนทีส่ ามารถยืนหยัดได้ดว้ ยตนเอง ตาม
แนวคิดข้างต้นได้ในปจั จุบนั รวมทัง้ สิน้ 7 ชุมชน
6. ชุมชนเมือง กรณีศกึ ษา จะเป็ นชุมชน ซึง่ เป็ นตัวแทนของชุมชนเมือง ในเขตเมือง
ใหญ่ ทัง้ ทีม่ แี นวโน้มจะสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1
ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
7. นอกจากนี้ ยังสอบถามไปยังกลุ่มนักวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านผัง
เมือง ด้านสถาปตั ยกรรมและภูมสิ ถาปตั ยกรรม และ ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
เพือ่ ความครบถ้วนของข้อมูล
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โครงการพระราชดําริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือ โครงการทีเ่ ป็ นพระมหากรุณาฯ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระประสงค์ทจ่ี ะเน้นไปในเชิงการพัฒนาเมือง ชุมชน
และสถาป ตั ยกรรม เพื่อ ให้ป ระชาชนของพระองค์อ ยู่ดีกิน ดี พึ่ง ตนเองได้ บนพื้น ฐานของ
ทรัพยากรที่มอี ยู่ในชุมชนนัน้ ซึ่งเป็ นรากฐานของที่มาในทฤษฎี “แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ทีป่ จั จุบนั มีการประยุกต์ใช้กนั อย่างแพร่หลาย
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8. จากกข้อ 4 และ 5 ข้างต้น จะเป็ นการศึกษาด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงศึกษากรณีและ
“เฉพาะพื้นที ่ (Case and Field Study Research)” โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
ซึง่ เป็ นการเปรียบเทียบระหว่างชุมชนชนบทกับชุมชนเมือง และชุมชนเมืองทีจ่ ะ
เข้าข่ายสอดคล้องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนชนบททีด่ ําเนิน
ชีวติ อยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเทียบกับชุมชนชนบท
ทีด่ าํ เนินชีวติ บนฐานของวิถชี วี ติ ดังเดิ
่ ม รวมชุมชนทีจ่ ะศึกษาวิจยั ทัง้ สิน้ 8 ชุมชน
1.5. วิ ธีของการดําเนิ นงานและระเบียบวิ ธีวิจยั
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1.5.1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
1. ศึกษาถึงทีม่ า ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดกับหลักการของ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเฉพาะทีเ่ ป็ นของประเทศไทยและฝงั ่
ตะวันออก ซึ่งจะมีเพื่อนํ ามาใช้เป็ นฐานข้อมูลและองค์ความรูแ้ ก่ผศู้ กึ ษาวิจยั ใน
การนําไปใช้เปรียบเทียบต่อไป
2. ศึกษาทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง เชิงสหวิทยาการ โดยเน้นไปที่ องค์ความรู้ 3 เรื่อง คือ
ออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)4, วางผังชุมชน (Community Planning)
และ ชุมชนพอเพียง (Urban Sufficiency)5 เท่านัน้ ส่วนทีไ่ ม่ได้เน้นรายละเอียด
อาทิเช่น เทคนิคทฤษฎีเคหการ (Housing), สถาปตั ยกรรม (Architecture), ภูมิ
สถาป ตั ยกรรม (Landscape) และวิ ศ วกรรม (Engineering) เนื่ องจากมี
รายละเอียดปลีกย่อยมาก
3. กลุ่มตัวอย่าง จะเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น 3 กลุ่ม รวม 220 กลุ่มตัวอย่าง รวมชุมชนทีจ่ ะศึกษาวิจยั ทัง้ สิน้ 8
ชุมชน ดังต่อไปนี้
กลุ่มที ่ 1 ชุมชนชนบท ทีอ่ ยูภ่ ายใต้โครงการพระราชดําริฯ จํานวน 75 ตัวอย่าง ได้แก่
- เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดการท้องถิน่ ทัง้ 3 ชุมชน จํานวน 15 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนบึงพระราม 9 กรุงเทพฯ จํานวน 20 ตัวอย่าง
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ทฤษฎีทว่ี า่ ด้วยกับการออกแบบและบริหารชุมชน ให้มคี วามสอดคล้องทัง้ ในเรือ่ งสภาพการ
ดําเนินงาน กิจกรรม และการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในแต่ละชุมชน
5
ทฤษฎีทว่ี า่ ด้วยการดําเนินกิจกรรมและการดํารงชีวติ ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการพึง่ พอาศัยกัน
ระหว่างคนภายในชุมชน ทีต่ อ้ งมีการปฏิสมั พันธ์รว่ มกัน
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- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 20 ตัวอย่าง
กลุ่มที ่ 2 ชุมชนชนบท ทีด่ าํ รงชีวติ ตามวิถดี งเดิ
ั ่ ม จํานวน 100 ตัวอย่าง ได้แก่
- เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดการท้องถิน่ ทัง้ 4 ชุมชน จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านคีรมี าศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 20 ตัวอย่าง
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กลุ่มที ่ 3 ชุมชนเมืองทีเ่ ข้าข่ายสอดคล้องกับแนวคิดฯ จํานวน 25 ตัวอย่าง ได้แก่
- เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดการท้องถิน่ ชุมชน จํานวน 5 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 20 ตัวอย่าง
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1.5.2. วิธกี ารศึกษา
1. ทําการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร บทความ และงานวิจยั รวมทัง้ ข้อมูลต่างๆ ใน
เกี่ยวกับการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ้างอิงจากกรณีศกึ ษา โครงการ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจถึงภาพรวมของ
แนวคิดฯ นี้ได้โดยง่าย
2. ทําการรวบรวม และศึกษาข้อมูล รูปแบบชุมชนทัง้ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลรายละเอียดทัวไป
่ ของชุมชนชนบทที่นํามาเลือกเป็ นกรณีศกึ ษา อาทิ
เช่ น การศึ ก ษาลั ก ษณะกายภาพของตั ว ชุ ม ชน รวมทั ง้ สาธารณสุ ข
สภาพแวดล้อม ลักษณะการทําธุรกิจ ประกอบกับการศึกษาการสร้างระดับ
ความสุข และกระบวนทัศน์ทว่ี เิ คราะห์จากค่านิยม โลกทัศน์ ความเชื่อ และ
อื่นๆ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับชุมชนชนบท กลุ่มเป้าหมาย
- ข้อมูลรายละเอียดทัวไป
่ ของชุมชนเมืองทีน่ ํามาเลือกเป็ นกรณีศกึ ษา อาทิเช่น
การศึกษาเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มูลค่า พาณิชยกรรม สิง่ แวดล้อม
การคมนาคม สาธารรณู ปโภค สาธารณู ปการความจําเป็ นบนฐานปจั จัย 4
และผูอ้ าศัยของชุมชน
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3. รวบรวมข้อมูลชุมชนทัง้ 2 ประเภท รวม 8 ชุมชน วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อ
วางกรอบแนวทาง และสร้างกลุ่มคําถาม
4. นําแนวทางทีไ่ ด้ ไปสร้างแบบสอบถาม เพื่อดําเนินการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ชุมชนทัง้ 2 ประเภท รวม 8 ชุมชน แล้วนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ ปรับปรุง เพื่อ
สรุปหากรอบในการศึกษาเปรียบเทียบ
5. นําข้อมูลกรอบทีไ่ ด้ มาเปรียบเทียบชุมชนในแต่ละลําดับชัน้ ดังต่อไปนี้
- การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนชนบทกับชุมชนเมือง อ้างอิงบนฐานแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
- การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเมืองที่จะเข้าข่ายสอดคล้องและไม่เ ข้าข่าย
สอดคล้องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การเปรีย บเทีย บระหว่ า งชุ ม ชนชนบทที่ดํา เนิ น ชีวิต อยู่บ นพื้น ฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเทียบกับชุมชนชนบททีด่ ําเนินชีวติ บนฐาน
ของวิถชี วี ติ ดังเดิ
่ ม
6. วิเคราะห์ แนวทางวางกรอบ ปรับปรุง แก้ไข เพือ่ สรุปผลขัน้ สุดท้าย
7. สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะการนําไปใช้กบั ชุมชนเมือง

1.5.3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้
1. การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
2. แบบสัมภาษณ์ แบบคําถามปิ ด (Close Ended Question)

1.6. ประโยชน์ ที่ได้รบั ของการดําเนิ นงานวิ จยั

1. เพื่อแสดงถึงหลักการ แนวความคิด และรากฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและความสัมพันธ์กบั บริบททางด้านต่างๆ ในเชิงสหวิทยาการ
2. เพื่อแสดงถึงชุมชนชนบท ที่สามารถอยู่บนฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อนํ ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนทัศน์ ทีจ่ ะให้สอดคล้อง
ประยุกต์ใช้กบั ชุมชนเมือง
3. เป็ นข้อมูลเพื่อการพัฒนา ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนํามาใช้ใน
การปรับเปลีย่ น รากฐาน หรือแนวทางทีใ่ ห้สอดคล้อง ประยุกต์ใช้กบั ชุมชนเมือง
4. สําหรับ ใช้เป็ นข้อมูล อ้างอิง เอกสารทางวิชาการ ในแนวทางการศึกษาความ
เป็ นไปของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชนเมือง
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1.7. คําสําคัญ (Keywords)
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1. กระบวนทัศน์ (Paradigm)6 คือ ชุดความเชื่อทีย่ อมรับในกลุ่มชน แบบอย่างหรือ
บรรทัดฐานของการคิด ซึง่ รวมถึงปรัชญา ความเชื่อ ค่านิยม การรับรู้ และทัศนะ
พืน้ ฐานในการมองโลกทีม่ ผี ลร่วมกันของกลุ่มชน
2. หลักการ (Principles) คือ การสร้างรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง วิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่ง
เพือ่ ให้เกิดเป็ นแนวทางในการดําเนินการหรือให้ปฏิบตั ติ าม
3. แนวความคิด (Concept) คือ รากฐานทางกรอบความคิด หรือแนวทางปฏิบตั ิ
4. ออกแบบชุมชน (Urban Design)7 คือ ศาสตร์ทางด้านการสร้างสรรค์ ทีเ่ น้นการ
วางระบบและองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็ นเชิงมหภาค ที่ต้องคํานึงถึงผลองค์รวม
ของกลุ่มชนหมูม่ ากเป็ นหลัก
5. เมือ ง (City) 8 คือ แหล่ ง รวบรวมทางกายภาพของสิ่ง ปลู ก สร้า ง ถนน เป็ น
ศูนย์กลางแลกเปลีย่ นสินค้า การศึกษา และบริการ มีขนาดของประชากรแน่นอน
เป็ นแหล่งรวมอารยะธรรม ศิลปะ การศึกษา วัฒนธรรม และเทคนิควิทยาการ
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1.8. ข้อจํากัดของการดําเนิ นงานวิ จยั

1. รากฐานของปญั หาในการดําเนินการที่เกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจความ
พอเพีย ง ส่ว นใหญ่ จ ะเน้ น ไปที่ชุ ม ชนชนบท ทํ า ให้เ อกสารอ้า งอิง เพื่อ นํ า มา
ประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับการวิจยั หาได้ยาก
2. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจความพอเพียง เป็ นกรอบเชิงปรัชญา ซึง่ จะมีการตีความ
เข้าใจได้ยาก ข้อมูลทีไ่ ด้ ส่วนใหญ่จะมาจากหนังสือ บทความวิชาการ สัมภาษณ์
นัก วิช าการ คนในพื้น ที่ชุ ม ชนเหล่ า นั น้ และอ้า งอิง กรณี ศึก ษาจากโครงการ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ซึง่ ยังมิได้มเี อกสารรวบรวมเป็ น
กิจลักษณะอย่างเด่นชัด ว่าสามารถใช้ได้กบั ชุมชนเมือง ซึง่ อาจจะเป็ นอุปสรรคใน
การสังเคราะห์ของผูว้ จิ ยั

6

กลุ่มจิตวิวฒ
ั น์. จิตผลิบาน. (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2548), หน้า 22-25.
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 18-20.
8
ยศวดี บุญยเกียรติ, เมืองและชุมชน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2543),
หน้า 28-32.
7

9
3. ผลสรุปทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั นี้ อาจจะเป็ นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง บนพืน้ ฐานจากแหล่ง
ชุม ชนชนบทและชุ ม ชนเมือ งมาเปรีย บเทีย บกัน ยังมิส ามารถนํ า มาสรุป เป็ น
หลักการ เพือ่ นํามาใช้เป็ นลักษณะของเกณฑ์ในการดําเนินงาน
4. ระดับการให้ความสําคัญและการมีส่วนร่วมของข้อมูลกรณีศกึ ษา จะแตกต่างกัน
คือ กลุ่มคนทีอ่ าศัยในชุมชนเมืองน่าจะมีสว่ นร่วมของข้อมูลน้อย เพราะส่วนใหญ่
คิดว่าการวิจยั เป็ นเรื่องของการเสียเวลา แต่ในส่วนของกลุ่มคนทีอ่ าศัยในชุมชน
ชนบทน่ าจะมีส่วนร่วมของข้อมูลที่ดกี ว่า แต่อาจจะติดเรื่องของระยะเวลา และ
องค์ความรูค้ วามเข้าใจในแก่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ในส่วนนี้ผวู้ จิ ยั
คิดว่าเป็ นอุปสรรคในการดําเนินงาน
1.9. ระยะเวลาและแผนการดําเนิ นงานทําการวิ จยั (Gantt chart)

D

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงานทําการวิจยั ดังกล่าว จะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนใหญ่ๆ
ได้แก่ การทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง, ทฤษฎีต่างๆ ทีอ่ า้ งถึง, ลักษณะทัวไปของ
่
ชุมชนกลุ่มตัวอย่าง และการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ประเมินผล และการสรุปและอภิปราย
ผลการวิจยั ซึง่ จะใช้ระยะเวลาทัง้ หมด 240 วัน โดยมีรายละเอียด ดังตามตารางที่ 1.1.
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ระยะเวลา
แผนการดําเนินงาน
พ.ค. 52

ม.ย. 52

ก.ค. 52

ส.ค. 52

ก.ย. 52

ต.ค. 52

พ.ย. 52 ธ.ค. 52

ทบทวนเอกสาร และ
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การรวบรวมข้อมูล
- จัดสร้างเครือ่ งมือ
(แบบสอบถาม)

- ดําเนินการติดต่อ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล

- ดําเนินการรวบรวมข้อมูล
การวิ เคราะห์ประเมิ นผล
- ตรวจสอบข้อมูลทีไ่ ด้รบั
- วิเคราะห์ประมวลผล
สรุปผล และอภิ ปรายผล

ตารางที่ 1.1. แสดงระยะเวลา และแผนการดําเนินงานทําการวิจยั (Gantt chart)
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บทที่ 2
องค์ประกอบของชุมชนเมือง
2.1. ความสําคัญของชุมชนเมือง
ชุ ม ชนเมื อ ง 9 เป็ นผลงานของมนุ ษย์ ม านานนั บ พั น ปี แต่ ไ ม่ เ คยมี ยุ ค ใดใน
ประวัตศิ าสตร์ทม่ี ชี ุมชนเมืองจํานวนมากขยายตัวอย่างใหญ่หลวงปรากฎขึน้ ทัวโลก
่
ก่อให้เกิด
ผลกระทบไปทัวทุ
่ กทิศทางเช่นยุคปจั จุบนั อาทิเช่น เมืองโตเกียว เมืองเม็กซิโก หรือเมือง
กรุงเทพมหานคร ทีม่ แี นวโน้มการขยายตัวในอนาคตค่อนข้างสูง
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การที่ชุมชนเมืองขยายตัวอย่างใหญ่หลวงอย่างเช่นทุกวันนี้ ส่งผลกระทบต่อมนุ ษย์
ทัง้ ทางบวกและทางลบ โดยผลทางบวกก็คือ การมีชีวติ ที่ดีข้นึ โอกาหสงานทํามากขึ้น หา
รายได้เพิม่ ได้รบั ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและอารยธรรมใหม่ๆ ได้รบั การศึกษาสูงขึน้ มี
แบบแผนชีวติ ใหม่ ฯลฯ แต่ผลทางลบ คือ ปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ล้านเป็ นปญั หาทีแ่ ก้ไข ได้ยาก
ทัง้ สิน้ อาทิเช่น ทีอ่ ยู่อาศัยเสื่อโทรมและแออัดขยายตัวมากขึน้ ทัง้ ปญั หาจราจรติดขัด ปญั หา
มลพิษ ทางอากาศ นํ้ า เสีย ความแปลกแยก ความขัดแย้งและความรุน แรงในสังคม ความ
คาดหวังแต่ผลสัมฤทธิ ์ตํ่า ทําให้ผคู้ นเกิดความเครียด ซึง่ เป็ นอันตราอย่างมากต่อความสงบสุข
ของสังคม ฯลฯ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า ปญั หาที่มคี วามสําคัญของมนุ ษยชาติในศตวรรษนี้ คือ
ปญั หาของชุมชนเมือง โดยเฉพาะปญั หาสิง่ แวดล้อมของชุมชนเมือง ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรือ
เล็ก ซึง่ นับวันยิง่ ทวีความรุนแรงอย่างยิง่ ยวดและกระทบชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผูค้ นจํานวนมาก
2.2. ชุมชนเมืองและกระบวนการกลายเป็ นชุมชนเมือง

2.2.1. ความหมายของชุมชนเมือง
ชุมชนเมือง หมายถึง พืน้ ทีท่ ป่ี ระชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่ น นักวิชาการสาขาต่างๆ
ได้ให้รายละเอียดความหมายของ ชุมชนเมือง เพิม่ เติมแตกต่างดังต่อไปนี้
“ชุมชนเมือง” ตามความหมายของ นักวิชาการด้านผังเมือง คือ
- พืน้ ทีแ่ ละลักษณะการตัง้ ถิน่ ฐานของประชากรทีอ่ ยูร่ วมกันหนาแน่นเป็ นชุมชน
9

บุญนาค ตีวกุล, เมืองและสิง่ แวดล้อม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548),
หน้า 12-15
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- อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ คือ การค้า การบริการ การอุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่
มิใช่เป็ นลักษณะของการประกอบเกษตรกรรม
- สถานทีท่ าํ งานและสถานทีพ่ กั อาศัยจะอยูใ่ นชุมชนนัน้ ๆ เพื่อความสะดวกสบายใน
การติดต่อและการใช้บริการด้านต่างๆ
“ชุมชนเมือง” ตามความหมายของ นักปกครองและการบริหารประเทศ หมายถึง เขต
เทศบาลซึ่งเป็ นชุมชนที่มปี ระชากรหนาแน่ น สามารถมีการปกครองท้องถิ่นสนองตามความ
ต้อ งการของประชาชนเทศบาลแบ่ งเป็ น 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือ ง และ
เทศบาลตําบล การกําหนดเทศบาลเป็ นประเภทใดนัน้ ขึน้ กับจํานวนประชากร ความหนาแน่ น
ของประชากร และรายได้เทศบาล
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“ชุมชนเมือง”10 คือ แหล่งรวบรวมทางกายภาพของสิง่ ปลูกสร้าง ถนน เป็ นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนสินค้า การศึกษา และบริการ มีขนาดของประชากรแน่ นอน เป็ นแหล่งรวมอารยะ
ธรรม ศิลปะ การศึกษา วัฒนธรรม และเทคนิควิทยาการ ดังภาพที่ 2.1.

ภาพที่ 2.1. แสดงลักษณะของการเริม่ ก่อตัวของชุมชนเมือง สมัยกรีกโบราณ

10

ยศวดี บุญยเกียรติ, เมืองและชุมชน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2543), หน้า 28-32
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“ชุมชนเมือง”11 คือ การตัง้ ถิน่ ฐานขนาดใหญ่ทป่ี ระกอบด้วยสิง่ ปลูกสร้างถาวร อันได้แก่
อาคารบ้านเรือน มีสงิ่ อํานวยความสะดวกด้านการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา บําบัดนํ้า
เสีย โทรศัพท์ และถนน ทางเท้า เป็ นต้น ชุมชนเมืองจึงเสมือนเป็ นที่อยู่อาศัยของพลเมือง
จํานวนมาก มีความหนาแน่ นของประชากรอยู่ในระดับ สูง ประชากรของแต่ละชุมชนเมือง
ประกอบด้วยคนต่างเพศ ต่างวัย ต่างสถานภาพ อาชีพพืน้ ฐานของประชากรมิใช่เกษตรกรรม
ชุมชนเมืองจะมีระบบการบริหารและปกครองเป็ นของตนเอง โดยมีลกั ษณะเด่นทีเ่ ห็นได้ชดั อีก
ประการหนึ่ง คือ ชุมชนเมืองจะประกอบด้วยองค์ประกอบทางสังคมต่างๆ มากมายและยังเป็ น
ศูนย์รวมของขนบธรรมเนียมประเพณ วัฒนธรรมต่างๆ อีกด้วย ดังภาพที่ 2.2.
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ชุมชนเมืองทีเ่ ห็นได้ในปจั จุบนั คือ ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ทม่ี อี าณาบริเวณครอบคลุม
หมูบ้านหลายหมู่บ้าน มีวดั เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและพิธีกรรมของท้องถิ่น มีย่านตลาด
ร้านค้า มีย่านการศึกษา มีย่านที่พกั อาศัยของผูป้ ระกอบอาชีพต่างๆ และเป็ นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจที่สมั พันธ์กนั ทัง้ ชุมชนหมู่บ้านที่อยู่อาศัยภายในท้องถิ่นกับชุมชนเมืองอื่นๆ และที่
สําคัญคือมีศูนย์กลางการปกครองอันเป็ นที่ทําการของบุคคลที่เป็ นหัวหน้าหรือเจ้าเมือง การ
เกิด ของชุ ม ชนเมือ งจึง เป็ น ปรากฎการณ์ ใ นด้า นพัฒ นาการทางสัง คมและวัฒ นธรรมของ
มนุษยชาติทเ่ี กิดจากการพัฒนาชุมชนหมูบ่ า้ น ซึง่ จะมีการพัฒนาการทีเ่ ท่าเทียมกันหมด

ภาพที่ 2.2. แสดงลักษณะของชุมชนเมืองทีม่ ศี าสนสถานเป็ นศูนย์กลาง
11

วิไล วงศ์สบื ชาติ, การจําแนกความแตกต่างระหว่างเมือง : การศึกษาเปรียบเทียบกรณี
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ: สถาบันประชากรศาสตร์ สํานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 36-42
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ส่วนการตัง้ ถิน่ ฐานของชุมชนเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลาง จะเป็ นแหล่งประชากร
รวมตัวกันอยู่อย่างถาวรไม่น้อยในเขตพืน้ ทีห่ นึ่ง เพื่อความมีมาตรฐานค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ โดย
การเปรียบเทียบกับการอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลําพัง การอยู่ร่วมกันเป็ นผลมาจาการแบ่งงาน
กัน ทํ า ผู้ค นที่มีค วามชํา นาญในการประกอบอาชีพ เฉพาะอย่า ง สิน ค้า และบริก ารมีค วาม
หลากหลายเกิดขึน้ ได้เพราะการรวมตัวของประชากร การรวมตัวประชากรและหน่ วยการผลิต
ส่ง เสริม ให้เ กิด การผลิต เฉพาะมากขึ้น ประสิท ธิภ าพการผลิต สู ง ขึ้น ขณะเดีย วกัน แหล่ ง
ประชากรหนาแน่ นก็เป็ นตลาดให้กบั ผลผลิตเท่านัน้ จึ้งมีการเข้าถึงแหล่งจ้างงานได้โดยง่าย
หน่ ว ยผลิต ในเมือ งอาจจะตัง้ อยู่ ใ กล้ ห น่ ว ยผลิต อื่น ๆ ในอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน หรือ ต่ า ง
อุตสาหกรรมก็ได้ ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์ จากความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาและการประหยัดเวลาจาก
ภายนอก ขณะเดียวกันการบริโภคก็สามารถเข้าถึงผูค้ า้ ส่งและผูค้ า้ ปลีกได้ง่ายเช่นกัน ชุมชน
เมืองจึงทําหน้าทีเ่ สมือนพาหนะทีน่ ําผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคมาติดต่อกันได้และอํานวยความสะดวก
ในการแลกเปลีย่ นซือ้ สินค้าและบริการต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นเมือง

D
2.3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิ ดชุมชนเมือง
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1. ชุมชนเมืองจะก่อตัวในตําแหน่ งที่มคี วามเหมาะสมที่มคี วามสะดวกในการติดต่อ
คมนาคม อาทิเช่น ทางนํ้า ทางรถไฟ หรือทางถนน
2. ชุมชนเมืองก่อตัวในตําแหน่ งหรือทําเลที่มสี ภาพแวดล้อมทางกายภาพ (เน้นภูมิ
ประเทศ) ที่มีความเหมาะสมและเอื้ออํานวยต่ อการดํารงชีวิตของประชากรใน
ชุมชนนัน้ เช่น แม่น้ํา ทีร่ าบลุ่ม ปากอ่าวชายทะเล เป็ นต้น
3. ความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยี ทําให้มนุ ษย์สามารถปรับสภาพธรรมชาติท่ี
ขาดความเหมาะสมให้เป็ นสภาพทีเ่ หมาะสมต่อการตัง้ ถิน่ ฐานได้
4. ประชาชนมีความต้องการหรือมีอุปสงค์ (Demand) ในระดับสูงเพียงพอทีจ่ ะทําให้
เกิดชุมชนเมืองได้
5. มีการรวมกลุ่มผลิตซึง่ เป็ นการประหยัดภายนอก ทําให้ตน้ ทุนในการผลิตตํ่าลง
6. มีล ัก ษณะการสะสมและเป็ น วัฎ จัก ร กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ มีก ารสะสมและ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบทีม่ ลี กั ษณะใหม่อยูเ่ สมอ

2.4. กระบวนการกลายเป็ นชุมชนเมือง (Urbanization)
การเกิดชุมชนเมืองเป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่องจากชุมชนเกษตรกรรมใน
อดีต ทีม่ นุษย์ประกอบอาชีพเพาะปลูก เลีย้ งสัตว์ สร้างอาหารแทนอาหารในธรรมชาติ รูจ้ กั การ
ชลประทาน ทําให้คนเคลื่อนตัวย้ายถิน่ ฐานอาศัย จากทุ่งนา ปา่ เขา เข้าสูก่ ารเป็ นชมชนเกษตร
เมือ่ หลายพันปีมาแล้ว
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ณ เวลาผ่านไป ชุมชนเกษตรกรรมพัฒนาเป็ นชนบททีม่ คี วามหนาแน่ นเพิม่ มากขึน้ มี
ผลผลิตเหลือกินเหลือใช้ จึงเริม่ เข้าสู่ยุคการค้าขายแลกเปลีย่ น มีการต่อสู่ แย่งชิง และป้องกัน
ทรัพย์สนิ เกิดเครื่องมือ ระบบเงินตรา ข้อกฎหมาย โดยชุมชนเกษตรกรรมมีการเปลีย่ นแปลง
เป็ นศูนย์กลางการค้าและผลิตสินค้าต่างๆ มากขึน้ จนกลายเป็ นชุมชนเมือง ประชาชนในชุมชน
เมืองนัน้ จะเริม่ มีวถิ ชี วี ติ ทีม่ คี วามแตกต่างไปจากชุมชนเกษตรกรรมโดยสิน้ เชิง ระยะแรกของ
การเป็ นชุมชนเมืองสัดส่วนของประชากรชนบทจะสูงกว่าประชากรเมืองมาก ประเทศในซีกโลก
ตะวันตกเป็ นกลุ่มประเทศทีม่ ปี ระชากรเมืองเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วหลังการปฏิวตั อิ ุตสาหกรรมใน
ศตวรรษที่ 18 ซึง่ เป็ นยุคเศรษฐกิจใหม่ทป่ี ระชาชนส่วนใหญ่จะละทิง้ อาชีพเกษตรกรรมหันหน้า
เข้าสูแ่ รงงานการผลิตอุตสาหกรรม

D

ในประเทศกําลังพัฒนา ชุมชนเมืองต่างๆ ในปจั จุบนั เป็ นที่รองรับประชากรถึงอัตรา
ร้อยละ 60 ของประชากรเมือง จะมีจาํ นวนทีเ่ พิม่ ขึน้ ถึง 4.4 พันล้านคน ใน ค.ศ. 202512 ส่วน
ใหญ่ เ ป็ น ผู้อ พยพเข้า สู่ เ มือ งใหญ่ ทํ า ให้ป ระชากรเมือ งเพิ่ม มากขึ้น จากอัต ราร้อ ยละ 20
เป็ นอัตราร้อยละ 60 ในช่วงเวลาเพียง 25 ปี
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500 ปี ก่อนคริสตกาล ปรากฎนครรัฐต่างๆ ขึน้ ทีก่ รีกและเกาะต่างๆ แถบทะเลเมดิเตอร์
เรเนียนเริม่ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยขึน้ ทีเ่ อเธนส์ ประเทศกรีกโปราณ หรือทีป่ ระเทศ
เขมรโบราณ แถบเอเชียตะวันออกของลุ่มแม่น้ําโขง ซึง่ ทัง้ 2 ชุมชนเมืองนี้ มีลกั ษณะทีค่ ล้ายๆ
กัน ตามองค์ประกอบของชุมชนเมือง ได้แก่ มีสถานทีก่ ลางไว้พบปะทางการเมือง มีสญ
ั ลักษณ์
ของเมือง มีตลาดย่านธุ รกิจการค้าและบริการ มีพ้นื ที่ว่างใช้สอยร่วมกัน หรือมีจุดศูนย์รวม
ประชาคมของเมือง เป็ นต้น ดังภาพที่ 2.3.

100 ปี ก่อนคริสตกาล โรมเป็ นเมืองที่มชี ุมชนขนาดใหญ่ท่สี ุดในโลก ณ ช่วงเวลานัน้
กรุงโรมดํารงอยูไ่ ด้ดว้ ยทรัพยากรทีม่ กี ารนํามาจากแหล่งอื่นทีห่ ่างไกล อาทิเช่น ภาคเหนือของ
ทวีปอาฟริกา ซึง่ มีขอบเขตทีก่ องทัพเรือแผ่ไปถึง กรุงโรมเริม่ เสื่อมโทรมลง เมื่อพืน้ ทีป่ า่ ไม้และ
เกษตรกรรมลดจํานวนลง ผนวกกับความอ่อนแอของกองทัพรับจ้างทีไ่ ม่จริงจังในการดูแลแหล่ง
ทรัพยากรอันกว้างใหญ่และจากการถูกรุกราน ชาวเมืองถูกกวาดต้อน บ้างหลบหนีไปอยู่ใน
ชนบท เกิดรูปแบบชุมชนเมืองใหม่ในระบบเจ้าครองทีด่ นิ ชาวนาในชนบทไม่สามารถคุม้ ครอง
ตนเองได้ ต้องพึง่ พาขุนนางทีม่ อี าํ นาจและส่งผลผลิตในนาเป็ นเครือ่ งตอบแทน ดังภาพที่ 2.4.
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เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 40-42.
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ภาพที่ 2.3. แสดงชุมชนเมืองชาวกรีกโบราณ
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ภาพที่ 2.4. แสดงชุมชนเมืองชาวเขมรโบราณ
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เมื่อไม่มเี มือง ก็ไม่มแี หล่งศูนย์กลางที่ผูผ้ ลิตจะนํ าสิ้นค้าไปขาย ทุกคนจึงผลิตสินค้า
เพียงต่อการมีชวี ติ รอดเท่านัน้ ผืนนาแต่ละแห่งกลับกลายเป็ นชุมชนทีอ่ ยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง ชาวนา
ไม่ มีส ิท ธิท่ีจ ะออกจากที่น าของตนเอง ศู น ย์ ร วมอารยธรรมในสมัย นั น้ คือ ศาสนา ที่มี
ความสําคัญมากกว่าเมืองหลวงของประเทศ ขุนนางใช้ป้อมปราการเป็ นทีอ่ ยูส่ าํ หรับป้องกันภัย
นอกกําแพงชุมชนเมืองก็มพี ่อค้าบ้าง ชุมชนเมืองทุกแห่งมีการสร้างกําแพงเมืองของชุมชน
ล้อมรอบทัง้ หมด ไม่วา่ ชุมชนนัน้ จะมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ ส่วนกษัตริย์ ขุนนาง และพระ มี
รายได้จากการมีทด่ี นิ ยึดครอง ซึง่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการเป็ นชุมชนเมืองเป็ นปรากฎการณ์
ทีม่ นี กั วางผังเมืองควรจะต้องมีการเตรียมการ วางแผนรองรับการหลังไหลของคนชุ
่
มชนชนบท
ที่มีก ารย้า ยถิ่ น ฐานเข้า สู่ ชุ ม ชนเมือ ง ให้มีผ ลทางบวกมากที่สุ ด ไม่ ใ ช่ เ ป็ น การปล่ อ ยให้
เจริญเติบโตทีไ่ ร้ทศิ ทาง ซึง่ อาจจะส่งผลเสียทีต่ ดิ ตามมาในอนาคตและยากต่อการปรับแก้ไข
2.5. วิ วฒ
ั นาการของชุมชนเมือง
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การเป็ นชุมชนเมืองเป็ นขบวนการที่ต่อเนื่องและยาวนานดังทีก่ ล่าวมาแล้วในหัวข้อที่
2.4. ชุมชนเมืองเป็ นหัวใจของอารยธรรมและความเจริญ ซึง่ มนุ ษย์เพียรพยายามสร้างชุมชน
เมืองให้อาศัยอยูไ่ ด้อย่างมันคงและถาวรตามเจตนารมณ์
่
ของตนเอง ข้อได้เปรียบในขัน้ เริม่ แรก
ทีต่ งั ้ ชุมชนเมืองอาจจะไม่ได้เป็ นพืน้ ฐานในการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่องก็ได้
ปจั จุบนั เราจึงเห็นชุมชนเมืองหลายแห่งในยุคก่อนเหลือเพียงซากปรักหักพัง ความเจริญและ
ความเสือ่ มของชุมชนเมืองเป็ นเรือ่ งทีค่ วรศึกษา เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาชุมชนเมืองใน
ปจั จุบนั ให้น่าอยูอ่ ย่างยังยื
่ น จะกล่าวถึงวิวฒ
ั นาการของชุมชนเมืองพอสังเขป ดังนี้

2.5.1. เมืองในยุคแรก
ชุมชนเมืองเมื่อเริม่ แรกเกิดจากผูค้ นทีม่ คี วามถนัดในการประกอบอาชีพช่างฝี มอื ต่างๆ
ทะยอยเข้ามาอยู่รวมกัน เช่น ช่างเหล็ก ช่างตัดเสือ้ ช่างตัดผม ฯลฯ เป็ นต้น เพื่อให้บริการกับ
บุคคลที่มาติดต่อ อาชีพเหล่านี้ไม่ต้องอ้างอิงธรรมชาติอกี ต่อไป ชุมชนเมืองแห่งนัน้ เริม่ เป็ น
ปึ กแผ่นมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีผู้ท่มี ารับบริการเพิม่ มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนในชุมชนเมืองเปลี่ยน
ทัศนคติต่อคนแปลกหน้า จากทีไ่ ม่ค่อยยอมรับหรือไม่ไว้ใจกลายเป็ นต้องต้อนรับในฐานะลูกค้า
ที่จะทําให้กิจการของตนเองรุ่งเรือง ร้านค้า ตลาด โรงเรียน ฯลฯ เป็ นเครื่องมือที่บ่งบอกถึง
ความเป็ นชุมชนเมือง ชุมชนเริม่ เกาะที่รมิ ทางหลวง ร้านค้าเพิม่ มากขึน้ มีสนิ ค้าหลากหลาย
ชนิด เกิดเส้นทางรองรับทีน่ อกเหนือจากถนนสายหลัก ทุ่งนากลายเป็ นทีป่ ลูกบ้านหรือร้านค้า
คนจํานวนมากมีการอพยพย้ายถิน่ มีการรับจ้าง จากหมู่บา้ นขยายเป็ นชุมชนเมืองและมีผูค้ น
เริม่ เข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพหลากหลายเพิม่ มากขึน้ ดังภาพที่ 2.5.
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ภาพที่ 2.5. แสดงชุมชนเมืองโบราณในประเทศลิเบีย อายุกว่า 3,500 ปี

2.5.2. เมืองในยุคกลาง
กลางคริสตศตวรรษที่ 11 การค้าเริม่ กลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ เมื่อผูร้ ุกรานตัง้ รกราก
ถาวรในฝรังเศส
่
ชาวยุโรปมีการทําสงครามทางศาสาน (สงครามครูเสด) ต่อต้านชาวมุสลิม
หลังสงครมถนนทางเดินทัพและสนามรบตามจุดสําคัญถูกขยายให้กว้างกลายเป็ นตลาดและ
ค่อยๆ กลายเป็ นชุมชนเมือง ผูม้ าตัง้ รกรากใหม่มอี สิ ระในการเดินทางขายสินค้า ชุมชนเมือง
กลายเป็ นทีร่ วมประชาชนทีต่ อ้ งการปกป้องสิทธิตนเอง พวกเขาออกกฎหมายกันเอง ผลิตอาวุธ
ผลิตเหรียญเงินเพื่อใช้ในการซือ้ ขาย กําหนดมาตราชัง่ ตวง วัด และจัดตัง้ ตํารวจเพื่อคุม้ ครอง
เมือง รวมทัง้ ชาวบ้านพร้อมทีจ่ ะจับอาวุธต่อสูผ้ ทู้ ร่ี กุ ราน
เมือ่ การค้าในชุมชนเมืองมีความเจริญรุง่ เรือง ชุมชนเมืองต้องมีการขยับขยายออก บาง
ทีชาวนานําพืชผลมาชุมนุ มค้าขายกันนอกประตูเมือง เกิดตลาดใหม่ เกิดการขยายถนน พ่อค้า
ร่วมกันสร้างลานประชาคม เพือ่ ไว้ตดิ ต่อศูนย์กลางค้าขายหรือพบปะ ชุมชนเมืองขยายออกจาก
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บริเ วณประตู เ มือ ง ชาวเมือ งออกมาจับ จ่า ยใช้ส อย บางทีมีก ารสร้า งที่พ กั คนเดิน ทางเพื่อ
ต้องการมาค้างอ้างแรมนอกเมือง ซึ่งต่อมาวิวฒ
ั นาการมาเป็ นโรงแรม เกิดเป็ นชุมชนใหม่ ซึ่ง
บางครัง้ เจริญจนมีอทิ ธิพลเหนือชุมชนเก่าในกําแพงเมือง คนในชุมชนใหม่เริม่ ต่อรองให้ชุมชน
ใหม่เป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนเมือง มีการสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่นอกกําแพงเมือง
ยุคเรเนสซอง (Renaissance) ประมาณคริสตวรรษที่ 13 พวกอนาธิปตั ย์กลับมามี
อํานาจอีกครัง้ ด้วยเทคโนโลยีทางทหาร มีการฟื้นฟูนครให้มคี วามอลังการขึน้ มาใหม่ เช่น เมือง
ต่างๆ ของประเทศอิตาลี ความังคั
่ งจะมาจากความงดงามการแปรการค้
่
าทีเ่ จริญรุ่งเรืองอย่าง
ขีดสุดมาเป็ นความงดงามทางสถาปตั ยกรรมและศิลปกรรม ซึ่งทุกเมืองได้มคี วามประชันขัน
แข่งเพือ่ อวดความรุง่ เรืองทางการค้าและวัฒนธรรม
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ภาพที่ 2.6. แสดงลักษณะสถาปตั ยกรรม เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี

ประเทศสเปน ความังคั
่ งจากการสะสมทองและเงิ
่
นทีน่ ํามาจากการเกิดจักรวรรดิการล่า
อาณานิคม ทีส่ เปนจะมีแสนยานุ ภาพทางกองทัพเรืออย่างมาก ทัง้ แผ่นดินอาฟริกาและอเมริกา
ได้ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองของประเทศ รวมทัง้ ยังแผ่ไปยังประเทศ
อื่นๆ ในยุโรปอีกด้วย โดยมีนครมาดริดเป็ นเสมือนศูนย์กลางของลัทธิจกั รวรรดินิยม ซึ่งนคร
อัมสเตอร์ดมั ปารีส และลอนดอน ก็ได้รบั อิทธิพลต่อๆ มาในยุคถัดๆ ไป ดังภาพที่ 2.6.
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ภาพที่ 2.7. แสดงลักษณะความหรูหราของสถาปตั ยกรรม สมัยยุคกลาง ประเทศอิตาลี
ลักษณะของสถาปตั ยกรรมและการจัดวางชุมชนเมือง ทัง้ ทีป่ ระเทศอิตาลี หรือสเปน จะ
มีศาสนสถานหรือศาลาว่าการประชาคมของชนชัน้ สูง เป็ นเสมือนจุดศูนย์กลางหลักทุกๆ ด้าน
ของชุมชนเมือง ซึง่ อิทธิพลของงานสถาปตั ยกรรมและประติมากรรมจะมีความหรูหรา ฟุม่ เฟือย
อย่างมาก ก็เนื่องมาจากการค้า การขายสมัยนัน้ มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก โดยเฉพาะชน
ชัน้ กษัตริยแ์ ละขุนนาง โดยแต่ละเมืองจะมีการก่อสร้างทีบ่ ่งบอกถึงความมังคั
่ ง่ และแข็งขันกัน
เพือ่ แสดงฐานะข่มชุมชนเมืองรอบข้าง รวมทัง้ อาณานิคมต่างๆ ทีอ่ ยูร่ ายล้อมประเทศอีกด้วย
ดังภาพที่ 2.7.

20

D

2.5.3. เมืองในยุคใหม่
นับตัง้ แต่คริสตศตวรรษที่ 18 เป็ นต้นมา เมืองในทวีปยุโรปและอเมริกาขยายตัวอย่าง
มาก อันเป็ นผลมาจากการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม ความเจริญทางการแพทย์ ผูค้ นเพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็ว โรงงานอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ ผุดขึ้นทุกแห่งหนเพื่อรองรับเครื่องจักรขนาดใหญ่
สังคมได้มกี ารเปลี่ยนแปลงจากระบบเกษตรกรรมเป็ นระบบอุตสาหกรรม มีการแข่งขันเพื่อให้
ได้ประโยชน์ สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชาวนารายย่อยไม่สามารถทําการผลิตแข่งขันกับ
เจ้าของทีด่ นิ รายใหญ่ ต้องอพยพเข้าไปแสวงหางานทําในเมือง คนงานอยูอ่ าศัยกันอย่างแออัด
แม้อาศัยกันในห้องใต้ถุน ชุมชนเมืองขยายตัวอย่างไร้ระเบียบ ไม่มที ศิ ทาง ส่วนใหญ่จะเกาะไป
ตามแนวสถานที่สํา คัญ ต่ า งๆ เช่ น ทางหลวงแผ่ น ดิน ท่ า เรือ ศู น ย์ก ลางของชุ ม ชนเมือ ง
มหาวิทยาลัย นอกจากนัน้ สิง่ ทีช่ ุมชนเมืองจะได้รบั ตามมาหลังจากการขยายตัว ก็คอื มลภาวะ
ต่างๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยหมอกควัน กลายเป็ นแหล่งแพร่เชือ้ โรคต่างๆ แต่ถงึ กระนัน้ เพื่อความอยู่
รอดและมีรายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ หรือการยกสถานะของตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นในแง่นระบบเศรษฐกิจหรือ
การศึกษา จึงทําให้การอพยพเข้าสู่ชุมชนขนาดใหญ่และการเกิดชุมชนขนาดย่อยต่างๆ มีเพิม่
ขึน้ อยูเ่ สมอ
2.6. หน้ าที่ของชุมชนเมือง
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ชุมชนเมืองทุกแห่งในโลกมีภาระหน้าที่หลากหลายอย่างที่สอดคล้องกัน ชุมชนเมือง
ขนาดใหญ่อาจจะมีภาระหน้าทีเ่ ฉพาะเพิม่ มากขึน้ ชุมชนเมืองบางแห่งอาจจะทําหน้าทีใ่ ดหน้าที่
หนึ่งอย่างโดเด่น แต่โดยทัวไปชุ
่ มชนเมืองมักจะมีภาระหน้าทีห่ ลักๆ ดังนี้
1. เป็ นศูนย์กลางการบริหารจัดการและปกครอง ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ระดับเมือง
หลวงประเทศหรือจังหวัด จะเป็ นที่ตงั ้ ที่ทําการของศูนย์ราชการ ทัง้ ระดับจังหวัด
และระดับรัฐ ซึง่ ทําหน้าทีบ่ ริหารและปกครองเมือง
2. เป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ศาสนา การเมือง ศิลปะ การศึกษา เป็ นต้น
3. เป็ นศูนย์การคมนาคมขนส่ง เช่น สนามบิน ท่าเรือ
4. ทําหน้าทีป่ ้ องกันภัย
5. เป็ นศูนย์กลางการพักผ่อนหย่อนใจ ตากอากาศ
6. เป็ นศูนย์กลางของการพักอาศัย

2.7. ประเภทของชุมชนเมือง
ดังได้กล่าวมาแล้ว ชุมชนเมืองทุกแห่งทําหน้ าที่หลายอย่างสอดคล้องกัน แต่ชุมชน
เมืองบางแห่งสามารถทําหน้าทีบ่ างอย่างได้อย่างโดดเด่นเพราะสภาพภูมศิ าสตร์หรือทําเลทีต่ งั ้
เอือ้ อํานวยหรือมีภมู หิ ลังทางประวัตศิ าสตร์มายาวนานหรืออาจจะเป็ นนโยบายของรัฐทีต่ อ้ งการ
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ให้ชุมชนเมืองนัน้ ๆ ทําหน้ าที่อย่างสําคัญ เราจึงสามารถจําแนกได้ตามบทบาทที่เด่นชัดของ
ชุมชนเมือง ได้ดงั นี้
1. ชุมชนเมืองบริหาร คือ ชุมชนเมืองที่ทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการบริหารประเทศ
เป็ น เมือ งหลวงประเทศ ซึ่งเป็ นที่ต งั ้ ที่ทํา การกลางของรัฐ บาล เช่น กรุง เทพฯ
(ประเทศไทย) วอชิงตัน ดี.ซี. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) แคนบอรา (ประเทศ
ออสเตรเลีย) ลอนดอน (ประเทศอังกฤษ)
2. ชุมชนเมืองทหาร คือ ชุมชนเมืองทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของฐานทัพต่างๆ เช่น ชลบุรี เป็ นทีต่ งั ้
ของฐานทัพเรือ ราชบุรี เป็ นทีต่ งั ้ ของกรมการทหารช่าง นครราชสีมา เป็ นทีต่ งั ้ ของ
สนามบินขนาดใหญ่ของกองทัพอากาศ
3. ชุมชนเมืองวัฒนธรรมและการศึกษา คือ ชุมชนเมืองทีเ่ ป็ นศูนย์กลางทางการศึกษา
มีทงั ้ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจัดตัง้ อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ศูนย์กลางทางศาสนา เช่น
นครปฐม (พุทธมณฑล พระปฐมเจดีย)์ เมกะ (ศูนย์กลางศาสนาอิสลาม) วาติกนั
(ศูนย์กลางศาสนาคริสต์) ศูนย์กลางทางประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี เช่น สุโขทัย
อยุธยา ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมท้องถิน่ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ดังภาพที่ 2.8.

ภาพที่ 2.8. แสดงอุทยานประวัตศิ าสตร์แห่งสําคัญ (มรดกโลก) จังหวัดสุโขทัย
4. ชุมชนเมืองอุตสาหกรรม คือ ชุมชนเมืองทีเ่ ป็ นทัง้ ตัง้ ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
จํานวนมากทําการผลิตและแปรรูปสินค้าเป็ นหลัก เช่น สมุทะสาคร ระยอง ลําปาง
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5. ชุมชนเมืองศูนย์กลางคมนาคม คือ ชุมชนเมืองที่ทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการ
รวบรวมและแจกจ่ายสินค้าและบริการการเดินทาง เช่น กรุงเทพฯ นครราชสีมา
นครสวรรค์ ภูเก็ต ดังภาพที่ 2.9.
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ภาพที่ 2.9. แสดงระบบคมนาคมทีส่ ะดวกของกรุงเทพฯ (ศูนย์กลางทัง้ หมดของประเทศไทย)
6. ชุมชนเมืองนันทนาการ คือ ชุมชนเมืองทีท่ าํ หน้าทีเ่ ป็ นทีพ่ กั ตากอากาศทางทะเล
กีฬา การพนัน เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ ลาสเวกัส (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
7. ชุมชนเมืองทีพ่ กั อาศัย คือ ชุมชนเมืองประเภทนี้มกั ตัง้ อยูช่ านเมืองขนาดใหญ่ เป็ น
แหล่งพักอาศัยของคนทํางานในชุมชนเมืองใหญ่และสามารถเดินทางไปกลับได้
อย่างสะดวก เช่น นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม

2.8. การเลือกที่ตงั ้ กิ จกรรมในเขตชุมชนเมือง

หลักทัวไปในการเลื
่
อกทีต่ งั ้ กิจกรรมในเมือง มีอยู่ดว้ ยกัน 4 ด้าน13 คือ ปจั จัยการผลิต
ในท้องถิน่ อุปสรรคในท้องถิน่ ปจั จัยการเคลือ่ นย้าย และอุปสงค์ภายนอก ซึ่งหน้ าที่หลักของ
ชุมชนเมือง คือ ช่วยให้ประชากรจํานวนมากสามารถเข้าถึงกิจกรรมได้งา่ ยและสะดวกทีส่ ุด ไม่
ว่าจะเป็ นการไปทํางาน ทําธุรกิจ ไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ไปขายหรือซือ้ ของ และฯลฯ
13

รวี หาญเผชิญ, เมืองกับการเปลีย่ นแปลงสังคมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
วางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 144-148
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เพราะการเคลื่อ นย้า ยต่ า งๆ คนที่เ สีย ค่ า ใช้จ่ า ยจะสูง กว่ า การเคลื่อ นย้า ยสิ่ง อื่น ๆ
เนื่องจากเวลาเป็ นสิง่ ที่มคี ่า การเลือกทําเลที่ตงั ้ กิจกรรมจึงกําหนดโดยการเชื่อมโยงอย่างมี
ประสิทธิภาพในระยะสัน้ และเน้นความรวดเร็ว
การเลือกทําเลทีต่ งั ้ กิจกรรมของชุมชน ส่วนของเขตชัน้ ในของเมืองนัน้ นอกจากปจั จัย
ทีร่ ะบุในข้างต้นแล้ว ยังต้องคํานึงถึงการพึง่ พากันของกิจกรรมซึง่ ตัง้ อยู่ใกล้กนั การแข่งขันเพื่อ
ครอบครองทีว่ า่ ง ผลกระทบเพือ่ นบ้าน และการประหยัดหรือไม่ประหยัดภายนอกด้วย
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ในการสร้างรูปแบบเพื่ออธิบายภาพการกระจายกิจกรรมบนพืน้ ทีแ่ ละผูอ้ าศัยในชุมชน
เมืองพบข่ายโนงพึ่งพากันอย่างมาก อาทิเช่น การเลือกที่ตงั ้ ศูนย์การค้า คํานึงถึงการเข้าถึง
อย่ า งสะดวกของลู ก ค้า เป็ น หลัก เอกชนอยากอยู่ ใ กล้ ท่ีทํ า งาน โรงเรีย น มหาวิท ยาลัย
ศูนย์การค้าและสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ทีผ่ อู้ ยู่อาศัยจะใช้ในบางโอกาส หน่ วยธุรกิจตัง้ อยู่
ใกล้แหล่งแรงงานและหน่ วยผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสิง่ อํานวยความสะดวกในการขนส่ง
กิจกรรมบางอย่างถูกกดดันให้อยูใ่ กล้กนั หรือมีเพื่อนบ้านแบบเดียวกัน เช่น บ้านพักอาศัยคนมี
ฐานะดีแ ถบชานเมือ ง ร้า นขายเสื้อ ผ้า กลุ่ ม โรงภาพยนต์ สลัม ชุ ม ชนแออัด สถานบัน เทิง
มหาวิทยาลัย ฯลฯ การรวมกันลักษณะนี้จะไม่ปรากฎในพืน้ ทีช่ ุมชนเมืองขนาดเล็ก แต่อาจจะมี
การแบ่งแยกออกเป็ นส่วน ตามภาษาเคหการ เรียกว่า “ย่าน”14 ซึ่งเป็ นการลงรายละเอียด
จําแนกเป็ นเฉพาะเจาะจง โดยลักษณะของชุมชนก็จะขึน้ อยู่กบั สถานที่ใกล้เคียงหรือลักษณะ
ธุรกิจหรืออาชีพทีค่ นในชุมชนใช้เป็ นวิถชี วี ติ เช่น ย่านเยาวราช ย่านตลาดสามย่าน ย่านเดอะ
มออล์รามคําแหง ย่านตลาดคลองประปา ย่านตลาดเตาปูน เป็ นต้น โดยกิจกรรมบางประเภท
อาจจะตัง้ อยูอ่ ย่างอิสระได้ดว้ ยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ คือ
- กิจกรรมนัน้ ถูกกําหนดจากภายนอก เช่น คุณภาพของดินหรือลักษณะของภูมิ
ประเทศ สภาพธรรมชาติ เป็ นสิง่ ที่มคี วามสําคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกทําเล
ทีต่ งั ้ เพราะมีทางเลือกจํากัด เช่น ท่าเรือ สถานตากอากาศ สนามบิน ฯลฯ
- กิจกรรมนัน้ ต้องการติดต่อกับโลกภายนอก เป็ นสถานทีม่ คี วามเข้าถึงได้ดว้ ยการ
ขนส่งทีด่ พี อ เช่น ท่าเรือ ชุมทางขนส่ง ท่าอากาศยาน ชุมทางขนส่งขนาดใหญ่จะ
ให้ค วามประหยัด สูง ในการขนถ่ า ยสิน ค้า และถือ เป็ น ประตู เ มือ งที่ติด ต่ อ สู่โ ลก
ภายนอก เช่น ท่าอากาศยานดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ ท่าเรือคลองเตยหรือแหลม
ฉบัง สถานีรถไฟหัวลําโพง เป็ นต้น

อย่างไรก็ตามกิจกรรมทีส่ ามารถเลือกทีต่ งั ้ ได้อย่างอิสระ มีอทิ ธิพลต่อการเลือกทีต่ งั ้ ของ
กิจกรรมอื่นๆ ไม่มากก็น้อย บางกิจกรรมสามารถดึงดูดกิจกรรมอื่นๆ ให้เข้ามาตัง้ อยูใ่ กล้ หากมี
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เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 67-68.
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แรงดึงดูดมากพออาจจะทําให้เกิดเป็ นชุมชนเมืองได้ โดยกิจกรรมแรกเป็ นศูนย์กลางของชุมชน
เมืองนัน้ และสิง่ ที่ต้องคํานึ งถึงในการเลือกสถานที่ตงั ้ กิจกรรมของเขตชุมชนเมืองไม่ว่าจะมี
ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตาม คือ ราคาของทีด่ นิ บริเวณนัน้ ๆ
2.9. ประเภทของการใช้ที่ดิน
2.9.1. ย่านพาณิชยกรรม (Commercial land use)
ถ้าเรามองชุมชนเมืองจากบนท้องฟ้า ลักษณะทีน่ กมองลงมา เราจะเห็นอาคารสูง ซึ่ง
เป็ นอาคารสํานักงาน ศูนย์การค้า โรงแรมขนาดใหญ่ ร้านอาหาร หรือแม้กระทัง้ สถานศึกษา
รวมตัวกันอยู่ใจกลางเมือง บริเวณนี้คอื ย่านธุรกิจการค้าหรือย่านพาณิชยกรรม เป็ นย่านที่มี
ผูค้ นพลุกพล่านจอแจมากทีส่ ุด ทีร่ กร้างมีน้อย ทีด่ นิ มีราคาสูงมาก ถัดจากย่านดังกล่าวออกไป
โดยรอบอาคารมีขนาดเตีย้ ลงและหนาแน่นน้อยลง ดังภาพที่ 2.10.

PU

D
ภาพที่ 2.10. แสดงย่านพาณิชยกรรม บริเวณสีแ่ ยกราชประสงค์
ย่านพาณิชยกรรมถือเป็ นหัวใจของชุมชนเมืองระดับประเทศ พืน้ ทีข่ องย่านนี้ประมาณ
ร้อยละ 1015 ตัง้ อยูใ่ จกลางของชุมชนเมือง มีถนนสายสําคัญตัดผ่าน ผูค้ นทุกมุมเมืองสามารถ
15

บุญนาค ตีวกุล, ลักษณะของชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), หน้า 31-36.

25
เดินทางเข้าถึงได้งา่ ย ชุมชนเมืองขนาดเล็กจะมีย่านพาณิชยกรรมอยู่เพียงแห่งเดียว เช่น ตาม
ต่างจังหวัดหรือในแต่ละอําเภอ ซึ่งส่วนใหญ่กค็ อื ตลาดกลางของชุมชน แต่ถ้าเป็ นเมืองขนาด
ใหญ่ เช่น กรุงเทพฯหรือจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา จะมีย่านพาณิชยก
รรมหลายแห่ง เช่น ย่านเยาวราช เป็ นแหล่งค้าทอง ย่านราชประสงค์ แหล่งศูนย์การค้า ย่าน
พาหุรดั แหล่งค้าผ้า ย่านบางโพ แหล่งค้าไม้เฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.11. แสดงย่านพาณิชยกรรม บริเวณถนนเยาวราช

ในเมืองขนาดใหญ่ ปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงอาคารในย่านพาณิชยกรรมค่อนข้างมาก
กล่าวคือ แต่เดิมอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวที่ประกอบการค้าชัน้ ล่าง พักอาศัยชัน้ บน ต่อมา
เปลี่ย นแปลงเป็ น ศูน ย์ก ารค้า ทัน สมัย มีกิจ กรรมการค้า หลายประเภท เช่น โรงภาพยนต์
ร้านอาหาร สวนสนุ ก สระว่ายนํ้า และอื่นๆ เช่น ย่านอนุเสาวรียช์ ยั สมรภูมิ ย่านสยามสแควร์
ดังภาพที่ 2.11.

26
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2.9.2. ย่านทีอ่ ยูอ่ าศัย (Residential land use)
ย่านที่พกั อาศัยเป็ นย่านที่ใช้พ้นื ที่มากที่สุดในชุมชนเมือง คือ ประมาณร้อยละ 3016
โดยบริเ วณที่พ ัก อาศัย จะกระจัด กระจายปะปนกับ ย่ า นพาณิ ช ยกรรมหรือ ย่ า นสาธารณะ
ตั ้ ง แ ต่ อ ยู่ ใ น เ ข ต ชุ ม ช น เ มื อ ง ชั ้ น ใ น จ น ก ร ะ ทั ้ ง ร อ บ ช า น ชุ ม ช น เ มื อ ง
ย่านที่พกั อาศัยจะประกอบด้วยอาคารหลากหลายแบบ เช่น อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว บ้าน
แฝด อพาร์เม็นต์ คอนโดมิเนียม ผูท้ ม่ี รี ายได้ปานกลางถึงระดับสูงจะประกอบกิจการค้าภายใน
ตึกแถวเป็ นทีพ่ กั อาศัยด้วย การเลือกทีอ่ ยู่อาศัยของบุคคลใดขึน้ อยู่กบั รายได้ ช่วงชีวติ วิถกี าร
ดําเนินชีวติ และการเดินทางไปทํางาน ในเขตชุมชนเมืองใหญ่มกี ารใช้ท่ดี นิ เพื่อการอยู่อาศัย
หนาแน่ นมาก เพราะทีด่ นิ มีราคาสูง มีการสร้างทีพ่ กั อาศัยเป็ นอาคารสูง เช่น อพาร์เม็นต์หรือ
คอนโดมิเนียม ส่วนผูท้ ม่ี รี ายได้น้อยส่วนใหญ่จะอยู่กนั อย่างหนาแน่ นในทีอ่ ยู่อาศัยคุณภาพตํ่า
มีขนาดเล็ก ขาดระบบสาธารณู ปโภคที่ดี ที่อยู่อาศัยประเภทนี้ จะอยู่ใ กล้ตลาดหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมซึง่ เป็ นแหล่งงานของพวกเขา จะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อยทีส่ ุด ทําให้เกิด
แหล่งสลัมทัวไปในย่
่
านใกล้ศูนย์การค้าหรือกระจายอยู่ในพืน้ ที่ของรัฐ เช่น ชุมชนใต้ทางด่วน
ซอย ราชวิถี 6 หรือ ชุ ม ชนที่อ ยู่ อ าศัย แฟลตดิน แดง เป็ น ต้ น ส่ ว นผู้ท่ีมีร ายได้ สู ง จะหนี
สภาพแวดล้อมที่เป็ นพิษเช่นนี้ออกไปอยู่ชานเมือง ซึ่งมีพ้นื ที่กว้างขวาง ที่ดนิ มีราคาถูกและ
สามารถขับรถเข้าไปในเมืองได้ แต่เมื่อใดทีส่ ภาพการจราจรเป็ นปญั หาคนเหล่านี้อาจจะต้องไป
ซือ้ คอนโดมิเนียมพักในกลางชุมชนเมืองอีกด้วย ดังภาพที่ 2.12.

ภาพที่ 2.12. แสดงย่านทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีร่ ะบบขนส่งมวลชนมีอทิ ธิพลต่อการกําหนดทีต่ งั ้ โครงการ
16
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2.9.3. ย่านส่วนสาธารณะ (Public land use)
พืน้ ทีใ่ นส่วนนี้มปี ระมาณ ร้อยละ 15-20 ย่านส่วนสาธารณะจะสามารถแบ่งแยกออกได้
เป็ นส่วนย่อยได้หลายส่วน ขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบแต่ละส่วนของชุมชนเมืองนัน้ ๆ เช่น ศูนย์
ราชการ มหาวิทยาลัย เมืองประวัตศิ าสตร์ โรงพยาบาล เป็ นต้น โดยรายละเอียดจะขอสรุปเป็ น
แนวทางในแต่ละประเภทของย่านนัน้ ๆ ดังต่อไปนี้
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- ย่านศูนย์ราชการ แต่เดิมในอดีตศูนย์ราชการส่วนใหญ่ จะอยู่บริเวณกลางชุมชน
เมือง ต่อมาในปจั จุบนั หน่ วยงานต่างๆ ได้มกี ารขยายตัวและมีจํานวนบุคลากร
เพิม่ มากขึน้ ทําให้ทําเลที่ตงั ้ เดิมมีความคับแคบ จึงก่อให้เกิดการขยายตัวเพื่อหา
ทําเลทีต่ งั ้ ใหม่ และมีการจัดรวมศูนย์ให้อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ซึง่ ก่อให้เกิดความ
สะดวกในการดํ า เนิ น งานและความประหยัด ทัง้ เรื่อ งระยะเวลาและระบบ
สาธารณู ป โภคอีก ด้ว ย เช่น ศูน ย์ร าชการถนนแจ้ง วัฒ นะ ศูน ย์ร าชการประจํา
จังหวัดต่างๆ เป็ นต้น
- ย่า นมหาวิท ยาลัย (ชุ ม ชนการศึก ษา) แต่ เ ดิม การสนั บ สนุ น นโยบายทางด้า น
การศึกษาของประเทศยังไม่ส่งเสริมมากเท่าในปจั จุบนั ทําให้สถาบันการศึกษา
ส่วนใหญ่ยงั ไม่มหี ลากหลายสถานบันมากนัก ทัง้ ของภาครัฐและภาคเอกชน แต่
เมื่อมีการส่งเสริมและมีนโยบายการกระจายการศึกษามากขึน้ อีกทัง้ ประชาชนที่
อยู่ในชุมชนก็เห็นความสําคัญ ทําให้ในปจั จุบนั ได้มกี ารก่อตัง้ สถาบันการศึกษา
ต่างๆ หลายแห่ง ซึ่งการจัดตัง้ สถาบันการศึกษาก็เป็ นตัวเร่งการกระจายความ
เจริญไปยังสู่บ ริเวณนัน้ อย่างมาก เพราะในสังคมมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมและ
บุคลากรรวมกันอยู่จํานวนมาก ทําให้บริเวณข้างเคียงมหาวิทยาลัยเหล่านัน้ ก็มี
การพัฒนาตัวเองไปด้วย เช่น ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุ โลก
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยรังสิต หรือชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น เป็ นต้น ดังภาพที่ 2.14. และ 2.13.

ภาพที่ 2.13. แสดงย่านชุมชนการศึกษา (ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
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ภาพที่ 2.14. แสดงย่านชุมชนการศึกษา (สยามสแควร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
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- ย่านเมืองประวัตศิ าสตร์ การพัฒนาของชุมชนเมืองประวัตศิ าสตร์ มักจะได้รบั ผล
พลอยได้ม ากจากธุ ร กิจ การท่ อ งเที่ย วโดยส่ ว นใหญ่ ทัง้ ในแง่ ข องที่พ ัก อาศัย
ร้ า นอาหารหรื อ การให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ แก่ ผู้ ม าเยี่ย มชมสถานที่ เ หล่ า นั ้น ซึ่ ง
แปรเปลี่ย นจากเดิม ที่เ ป็ น ลัก ษณะของการปล่ อ ยทิ้ง ให้ร กร้า ง ป จั จุ บ ัน เมือ ง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ ได้มกี ารปรับปรุง บูรณะให้มคี วามสวยงาม แต่ยงั คงไว้ซ่ึง
คุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ครบถ้วน บางแห่งอาจมีคุณค่าเป็ นถึงมรดกโลก อาทิเช่น
ชุมชนเมืองรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ชุมชนเมืองรอบอุทยา
ประวัติศ าสตร์ศ รีส ชั นาลัย จัง หวัด สุโ ขทัย หรือ ชุ ม ชนรอบเมือ งพิม าย จัง หวัด
นครราชสีมา ชุมชนรอบเมืองพนมรุง้ จังหวัดบุรรี มั ย์ เป็ นต้น ดังภาพที่ 2.15.
- ย่านโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ทจ่ี ะสามารถเป็ นชุมชนได้ มักจะเป็ นโรงพยาบาลของรัฐ
ประจําจังหวัดที่มขี นาดใหญ่ และมีจํานวนเตียงเกิน 500
เตียง17 เพราะว่า
โรงพยาบาลประเภทดังกล่าวนี้ จะมีบุคลากรมาทํางานจํานวนมาก ประกอบกับ
สาธารณูปโภครองรับนัน้ จะต้องมีประสิทธิภาพอย่างมาก มิเช่นนัน้ โรงพยาบาลจะ
ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น งานได้ จึง ทํ า ให้ชุ ม ชนโดยรอบโรงพยาบาลเหล่ า นี้ มีก าร
ขยายตัวพัฒนา และสามารถยังยื
่ นได้ใ นตัวเอง ส่วนใหญ่ จะอยู่ตามจังหวัดที่มี
ขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช จังหวัดพิษณุโลก

17

เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 71-73.
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ชุ ม ชนโรงพยาบาลศรีน คริน ทร์ จัง หวัด ขอนแก่ น ชุ ม ชนโรงพยาบาลมหาราช
จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.15. แสดงย่านชุมชนประวัตศิ าสตร์ (ปราสาทหินพนมรุง้ จังหวัดบุรรี มั ย์)

- ย่านสาธารณะอืน่ ๆ นอกจากย่านสาธารณะที่ระบุไว้ขา้ งต้น ที่เป็ นเสมือนจุดศูนย์
การของชุมชนเมืองย่อยขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางแล้ว ก็ยงั มีชุมชนที่เกิดจาก
สถานที่สาธารณะต่างๆ ได้อกี ขึ้นอยู่กบั ความสําคัญของสถานที่เหล่านัน้ มีมาก
น้อยเพียงใด บางสถานทีก่ ม็ คี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ ทีก่ ่อตัวไปพร้อมกับการเกิด
ชุมชนเมืองโดยรอบสถานที่เหล่านัน้ ด้วย เช่น สถานี รถไฟ สถานี ข นส่ง ตลาด
สนามกีฬา สถานีตํารวจ โรงเรียน เป็ นต้น ดังภาพที่ 2.16.
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ภาพที่ 2.16. แสดงย่านชุมชนบริเวณสถานีรถไฟหัวลําโพง
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2.9.4. ย่านอุตสาหกรรม (Industrial land use)
ชุมชนแต่ละขนาดมีการกําหนดใช้ทด่ี นิ เพือ่ การอุตสาหกรรมในปจั จุบนั และอนาคต เช่น
โรงไฟฟ้า ประปา โรงงานอุตสาหกรรมหนักหรือเบา นิคมอุตสาหกรรม โดยที่อุตสาหกรรมที่
ตัง้ อยู่ ใ นเขตชุ ม ชนเมือ งส่ ว นใหญ่ มัก จะเป็ น อุ ต สาหกรรมขนาดเล็ก การจะตัง้ โรงงาน
อุตสาหกรรม ณ จุดใดของเขตชุมชนเมืองจะต้องพิจารณาปจั จัยต่างๆ อยู่ 4 ประการ คือ
- ที่ต ัง้ ของโรงงานอุ ต สาหกรรมอยู่ ใ กล้แ หล่ ง นํ้ า วัต ถุ ดิบ ตลาดขนส่ ง เส้น ทาง
คมนาคมหลัก ขนาดและราคาของทีด่ นิ
- มลภาวะสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบทัง้ ตัง้ โรงานเหล่านัน้ มลภาวะที่ว่า ได้แก่
เสียง นํ้าเสีย อากาศเป็ นพิษ กลิน่ ทีจ่ ะทําความเดือดร้อนให้กบั ผูค้ นทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ
- ความสะดวกในการเข้าถึงของผูบ้ ริโภค ผูจ้ ดั หาสินค้าและแรงงาน
- ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ เช่น พระราชบัญญัตผิ งั เมือง (จะต้องสอดคล้องตาม
ผังการใช้พน้ื ดินแต่ละพืน้ ที)่ พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พระราชบัญญัตโิ รงงาน
เทศบัญญัตทิ อ้ งถิน่

ชุมชนเมืองในระยะแรกจะมีโรงงานอุตสาหกรรมตัง้ ใกล้ศูนย์กลางเมือง ซึ่งเป็ นแหล่ง
งาน การคมนาคมยังไม่ขยายไปยังพืน้ ทีเ่ ขตของชานชุมชนเมือง แต่ในปจั จุบนั ทําเลทีต่ งั ้ ส่วน
ใหญ่ จ ะอยู่บ ริเ วณโดยรอบชุ ม ชนเมือ ง เพราะถู ก กํ า หนดด้ว ยข้อ กฎหมายการใช้พ้ืน ที่ดิน
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(พระราชบัญญัติผงั เมือง) นอกจากนี้ ราคาที่ดินมีราคาถูก มีพ้นื ที่กว้างขวาง ผู้คนสามารถ
เดินทางเข้าถึงได้งา่ ย การใช้ทด่ี นิ เพื่อกิจการนี้ ประมาณร้อยละ 1018 รวมทัง้ ปจั จุบนั ก็มกี าร
จัดสรรพืน้ ทีเ่ พื่อรองรับการผุดเป็ นชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ทีม่ คี วามพร้อมทัง้ สาธารณู ปโภค
และสาธารณูปการ ใกล้แหล่งขนส่งขนาดใหญ่ ทีม่ ชี ่อื เรียกว่า นิคมอุตสาหกรรม อาทิเช่น นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร เป็ นต้น
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2.9.5. ทีว่ า่ งและสวนสาธารณะ (Vacant land)
ทีว่ ่างที่อยู่เขตชุมชนเมืองมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ ที่เว้นว่างด้านหน้าอาคารและพืน้ ที่ล่าง
ของอาคารกับพืน้ ทีธ่ รรมชาติทเ่ี ป็ นลุ่ม หนองนํ้า ทุง่ หญ้า หรือเปิดโล่ง สวนสาธารณะ พืน้ ทีส่ ว่ น
นี้ของชุมชนเมืองมีประมาณ ร้อยละ 2119 ทีว่ ่างในชุมชนเมืองช่วยให้อากาศเคลื่อนไหวและ
ถ่ายเทได้ดี ลดความแออัดในชุมชนเมือง สวนสาธารณะอาจมีพน้ื ที่ขนาดใหญนับร้อยไร่หรือ
ขนาดเล็ก เช่น สวนหย่อมที่สามารถกระจายได้ทวชุ
ั ่ มชนเมือง โดยเฉพาะบริเวณทีเ่ ป็ นจัตุรสั
ของชุมชนเมือง ทําให้เกิดภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงาม พืน้ ทีส่ ่วนนี้จงึ เป็ นส่วนตกแต่งชุมชนเมืองหรือใช้
เป็ นพืน้ ที่เสริมหรือแต่งเติมรูปทรงของชุมชนเมืองให้สวยงามหรืออาจใช้เป็ นพืน้ ที่สํารองการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต ดังภาพที่ 2.17.

ภาพที่ 2.17. แสดงสวนสาธารณะกลางชุมชนเมือง (สวนลุมพินี)
18
19

เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 31-36.
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 42-48.

32
ในสังคมไทย พืน้ ที่ว่างและสวนสาธารณะส่วนหนึ่งมีในวัดทัวไปและบริ
่
เวณพระบรม
ราชวัง ต่ า งๆ ที่มีก ารบู ร ณะปรับ ปรุ ง อาทิเ ช่ น สวนสาธารณะรอบองค์พ ระปฐมเจดีย์แ ละ
พระราชวังสนามจันทร์ เป็ นต้น สวนสาธารณะเป็ นแหล่งพักผ่อนของชุมชนชาวเมือง ผู้คน
สามารถทํากิจกรรมได้หลายรูปแบบ เช่น เดิน วิง่ ออกกําลังกาย เล่นกีฬา พายเรือ รังพั
่ กผ่อน
ตัง้ แคมป์ ขี่จ กั รยาน ดูน ก ดูต้น ไม้ ฯลฯ พื้น ที่ส่ว นนี้ ต ามมาตรฐานสากลควรมี ขนาด 15
ตารางเมตร ต่อประชากร 1 คน กรุงเทพฯ มีพน้ื ทีส่ วนสาธารณะ 1 ตารางเมตรต่อประชากร 1
คน
ซึ่ง นั บ ว่ า น้ อ ยเกิน ไป ที่โ ตเกีย วมีพ้ืน ที่น้ี 3 ตารางเมตรต่ อ ประชากร 1 คน
สัดส่วนนี้แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชนเมือง ดังภาพที่ 2.18., 2.19. และ 2.20.
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ภาพที่ 2.18. แสดงสวนสาธารณะขนาดใหญ่ (Central Park: USA)

PU
ภาพที่ 2.19. แสดงสวนสาธารณะขนาดใหญ่ (สวนหลวง ร.9)
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ภาพที่ 2.20. แสดงสวนสาธารณะเชิงอนุรกั ษ์ (พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม)

2.9.6. ถนนและทางสัญจรอื่นๆ (Road & Highway)
ถนนและเส้นทางสัญจรอื่นๆ รวมทัง้ ทีจ่ อดรถและสถานีขนส่ง มีพน้ื ทีเ่ ป็ นอันดับ 2 ของ
พื้นที่ใช้สอยของชุมชนเมือง คือร้อยละ 25 พื้นที่ส่วนนี้จําเป็ นต่อการขนส่งผู้คน สิง่ ของและ
สินค้าจากที่หนึ่ง โดยเฉพาะการเดินทางของประชาชนที่อยู่โดยรอบ เข้าไปในศูนย์กลางของ
ชุมชนเมือง ซึง่ เป็ นแหล่งรวมสินค้า เงินทุนและบริการต่างๆ
การจําแนกทีด่ นิ ออกเป็ นย่านต่างๆ ตามรูปทรงทางกายภาพและกิจกรรมทีม่ องเห็นได้
ที่ก ล่ า วมาแล้ว ในข้า งต้น เป็ น ไปตามหลัก การ แต่ ใ นความเป็ น จริง โอกาสที่จ ะพบย่า นที่มี
ลักษณะเฉพาะดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็ นไปได้ยาก เพราะมีกจิ กรรมหลายชนิดผสมผสานกัน แต่
เราสามารถจําแนกลักษณะที่แตกต่างของย่านที่สลับซับซ้อน โดยการพิจารณาองค์ประกอบ
ทางสถาปตั ยกรรม สภาพภูมศิ าสตร์ทต่ี ่อเนื่อง จุดสังเกต ทีว่ า่ ง ฯลฯ เป็ นต้น
ดังนัน้ เมืองทุกแห่งจึงมิได้มลี กั ษณะที่เหมือนกันหมด แต่ละเมืองมีลกั ษณะภูมทิ ศั น์
เฉพาะที่เกิดจากวิถชี วี ติ ที่แตกต่างกันของผูค้ นในเมือง ลักษณะภูมปิ ระเทศ ลํานํ้ าที่ไหลผ่าน
ประวัตแิ ละหน้าทีโ่ ดดเด่นของชุมชนเมืองและนโยบายของรัฐทีป่ ระสงค์ให้ชุมชนนัน้ ๆ ทําหน้าที่
อะไร ชุมชนเมืองทีต่ งั ้ อยูบ่ นทีร่ าบมีพน้ื ทีโ่ ดยรอบเป็ นพืน้ ทีโ่ ล่ง การขยายตัวของชุมชนเมืองจะ
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เป็ นไปโดยรอบตัวชุมชนเมืองเดิม เพราะไม่มสี งิ่ ใดเป็ นอุปสรรค ชุมชนเมืองที่ตงั ้ อยู่รมิ ลํานํ้ า
ขนาดใหญ่และใช้ลาํ นํ้าเป็ นทางคมนาคมหลัก ศูนย์ความเจริญจะอยูร่ มิ ลํานํ้าและขยายตัวไปตม
ลํานํ้า ส่วนในปจั จุบนั ก็อาจจะขยายไปตามระบบขนส่งมวลชนระบบใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อาทิเช่น
รถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดนิ ดังภาพที่ 2.21.
เส้นทางสัญจรในชุมชนเมืองใหญ่ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภท ถนน ทางเท้า
ทางจักรยาน ทางรถไฟ และทางเรือ
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ภาพที่ 2.21. แสดงการสัญจรทางรถไฟฟ้า ทีเ่ ป็ นทางเลือกใหม่ทป่ี ระหยัดเวลาและสะดวก
ถนน ทีม่ กี ารแบ่งประเภทและลักษณะของการใช้สอย ในการใช้งาน ดังนี้
- ถนนสายประธานหรือทางด่วน (Major Arterial or Freeway)
เป็ นถนนสายใหญ่เชื่อมระหว่างเมือง รถวิง่ ด้วยความเร็วสูง มีการควบคุมจุดเชื่อมต่อ
อย่างเข้มงวดถึงปานกลางหรือเป็ นทางแยกต่างระดับหรือทางข้ามสีแ่ ยก เป็ นต้น
- ถนนสายหลัก (Minor Arterial or Primary District)
เป็ นถนนสายหลักของเมืองทีม่ กี ารตัดผ่านพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ของชุมชนเมือง ช่วยเป็ นการ
กระจายการจราจรจากถนนสายประธานไปสูพ่ น้ื ทีต่ ่างๆ ของชุมชนเมือง มีการเชื่อมต่อลักษณะ
ปานกลาง ทําให้ชุมชนเมืองมีการกระจายความเจริญ ทําให้เกิดชุมชนย่านต่างๆ เพิม่ ขึน้ ต่างๆ
มากมาย ดังภาพที่ 2.22.
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- ถนนสายรอง (Collector Street)
เป็ นถนนแยกจากถนนสายหลัก ความเร็วและปริมาณจราจรค่อนข้างตํ่า เชื่อมโยงและ
ให้บริการต่างๆ ของชุมชนเมือง รวมทัง้ เชื่อมโยงกับถนนสายหลักหรือประธาน การควบคุม
การจราจรชุดเชื่อมต่อม่มากนัก ดังภาพที่ 2.23. และ 2.24.
- ถนนสายย่อย (Local Street)
เป็ นถนนซอยที่ให้บริการอาคารแต่ละหลังในระดับหมู่บ้านหรือร้านค้า ความเร็วใน
การจราจรตํ่า ถือเป็ นถนนที่มคี วามจําเป็ นที่ทําให้สามารถเข้าถึงพืน้ ที่ส่วนย่อยของชุมชนได้
โดยปกติไม่มกี ารควบคุมการจราจรแต่อย่างใด
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ภาพที่ 2.22. แสดงลักษณะของถนนสายประธาน (ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพฯ)

ถนนสายหลัก และถนนสายรอง มีค วามสําคัญต่ อ ภูมิท ศั น์ โ ดยรวมของชุ ม ชนเมือ ง
เพราะเชื่อมจุดสําคัญหรือสถานทีส่ าํ คัญ ซึง่ คนส่วนใหญ่ตอ้ งผ่านไปผ่านมาประจํา จึงเป็ นถนน
ทีส่ ่อื ความหมายของชุมชนเมืองให้ผคู้ นประทับใจ ถนนเหล่านี้ ต้องอยูใ่ นสภาพทีด่ ี มีผวิ จราจร
ราบเรียบ มีขอบทางชัดเจน ทางเท้าสองข้างถนนเป็ นระเบียบ สะอาด อาคารสองข้างถนนมี
ลักษณะกลมกลืน มีการควบคุมขนาดป้ายของร้านค้าและป้ายโฆษณาต่างๆ สิง่ ประดับถนน
อาทิเ ช่ น ม้า นั ง่ ที่พ ัก ผู้โ ดยสาร เสาไฟฟ้ า ตู้ โ ทรศัพ ท์ มีก ารออกแบบและกํ า หนดที่ต ัง้ ที่
เหมาะสม ต้นไม้ตามแนวถนนได้รบั การดูแลเอาใจใส่อย่างดี มีการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อความร่ม
รื่น บนทางเท้ า ขนานไปกับ ถนน ซึ่ง ในแต่ ล ะประเด็ น ตามที่ก ล่ า ว จะต้ อ งมีก ารกํ า หนด
รายละเอียดและวางกรอบแนวทางทีช่ ดั เจน เพื่อก่อให้เกิดความเป็ นระเบียบและความสวยงาม
ของชุมชนเมืองนัน้ ๆ
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ภาพที่ 2.23. แสดงลักษณะของถนนสายรอง (ถนนพญาไท สีแ่ ยกปทุมวัน กรุงเทพฯ)
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ภาพที่ 2.24. แสดงลักษณะของถนนสายรอง (ถนนพัฒนาการ กรุงเทพฯ)
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2.10. ชุมชนที่มีลกั ษณะเฉพาะทางการประกอบธุรกิ จการค้าในกรุงเทพมหานคร
การแบ่งประเภทของชุมชนออกเป็ นประเภทต่างๆ นัน้ สามารถแบ่งได้หลายประเภท
แตกต่ า งกันไป ตามแต่ ผู้จดั แบ่ ง จะยึดสิ่ง ใดเป็ น หลัก โดยเมื่อทําการแบ่ งลัก ษณะกิจ กรรม
ทางด้านเศรษฐกิจ จะสามารถแบ่งได้ดงั นี้
ชุมชนเมืองอุตสาหกรรม
ชุมชนเมืองธุรกิจการค้า
ชุมชนเมืองชาวนา
ชุมชนเมืองการศึกษา
ชุมชนเมืองชาวไร่
ชุมชนเมืองชาวสวน
ชุมชนเมืองชาวประมง
ชุมชนเมืองเหมืองแร่

D

-

PU

ชุมชนทัง้ หมดต่างมีความสําคัญและมีความสัมพันธ์กนั ในวัฎจักรของสังคม แต่เมื่อเอ่ย
ถึงชุมชนทีม่ คี วามโดดเด่นในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล คงจะหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจ่ี ะ
กล่าวถึง ชุมชนพาณิชยกรรม (ชุมชนเมืองธุรกิจการค้า) และชุมชนการศึกษา ซึง่ เป็ นศูนย์รวม
ของชุมชนขนาดใหญ่และมีความโดดเด่นเฉพาะตัวในธุรกิจทีม่ คี วามสําคัญต่อการดําเนินชีวติ
และการสร้างรากฐานการยกสถานะของชีวติ ได้แก่ ธุรกิจเสื้อผ้า ธุรกิจเครื่องประดับ ธุรกิจ
อาหาร ธุรกิจทีพ่ กั อาศัย ธุรกิจการศึกษา ซึ่งต่างๆ เหล่านี้ ในปจั จุบนั มักจะเกิดความสัมพันธ์
ต่ า งๆ ร่ ว มกัน การดํ า เนิ น งานจะต้ อ งมีก ารสอดประสานหรือ ดํ า เนิ น การต่ า งๆ ร่ ว มกัน
(Complex City Zone)20 ซึ่งสามารถพบกรณีศกึ ษาตามย่านต่างๆ ที่อยู่โดยรอบพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชุมชนต่างๆ ทีป่ ระกอบธุรกิจพาณิชยกรรมและการศึกษาเหล่านี้ ทีม่ กี ารประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับแวดวงการค้าการขายและการศึกษาซึ่งเป็ นแหล่งงานและแหล่งการศึกษาขนาดใหญ่
และมีช่อื เสียงมานานของประเทศ ประกอบธุรกิจทัง้ ในรูปขายปลีกและขายส่ง รวมทัง้ การศึกษา
ก็มที งั ้ ระดับปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มคี นต้องการย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นที่ดงั กล่าวนี้
เป็ นจํานวนมาก ก่อนให้เกิดการเปลีย่ นแปลง สภาพดําเนินชีวติ ภายในชุมชนอยูเ่ สมอ

20

กิตติ บรรจงรัตนะงาม, การศึกษาการย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัยในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร,
ปริญญาวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 หน้า 45-46.
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ประกอบกับการเข้าถึงชุมชนต่างๆ เหล่านี้ ก็สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพราะมีการ
คมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ก็มกี ารปรับเปลีย่ นให้มคี วามทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา
ทัง้ ระบบถนนและระบบราง จึงทําให้ชุมชนต่างๆ ทีจ่ ะกล่าวถึงนี้ เป็ นเสมือนกรณีตวั อย่างศึกษา
ทีด่ ี เพื่อใช้ในการเป็ นข้ออ้างอิงเปรียบเทียบ กับพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษาวิจยั คือ ซอยประชาชืน่ นทบุรี
ั หาที่จ ะเกิด ขึ้น ต่ อ ชุ ม ชนเป็ น อย่ า งไร
8
ว่ า มีส ภาพการดํ า เนิ น ชีวิต และป จั จัย ป ญ
ซึ่ ง การศึ ก ษาชุ ม ชนกรณี ศึ ก ษาอ้ า งอิ ง นั ้ น จะแบ่ ง ออกเป็ นชุ ม ชนพาณิ ช ยกรรม
และชุมชนการศึกษา ดังต่อไปนี้
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2.10.1. ชุมชนกรณีศกึ ษาด้านพาณิชยกรรม
- ย่านชุมชนสําเพ็ง
ย่านชุมชนสําเพ็ง ลักษณะของชุมชน ที่ประกอบธุรกิจค้าขายผ้าและเสื้อผ้าสําเร็จรูป
แล้ว ยังมีการประกอบธุรกิจอื่นๆ เข้ามาผสมผสาน เช่น เครื่องประดับตกแต่ง เครื่องเย็บปกั ถัก
ร้อย ของทีร่ ะลึก เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น ชุมชนสําเพ็ง เป็ นชุมชนทีม่ คี วามสําคัญและเป็ น
ชุมชนเก่าแก่ มีประวัตศิ าสตร์ผูกพันมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 3 เป็ นแหล่งติดต่อการค้าขายกับ
ต่างประเทศเป็ นสําคัญ ปจั จุบนั ชุมชนดังกล่าว ก็ยงั มีความสําคัญอยู่ มีผอู้ ยูอ่ าศัยหนาแน่น โดย
ส่วนใหญ่ ผูท้ ่อี ยู่อาศัยมักจะมาประกอบพาณิชยกรรมช่วงตอนกลางวัน ส่วนตอนกลางคืนก็มี
การย้ายถิน่ ฐานไปยังนอกพืน้ ทีช่ ุมชน อาคารพาณิชย์ภายในชุมชนส่วนใหญ่ มักจะไว้เก็บสินค้า
ดังภาพที่ 2.25.

ภาพที่ 2.25. แสดงพืน้ ทีช่ ุมชนสําเพ็ง (บริเวณถนนเจริญกรุง)
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- ย่านชุมชนคลองถม
ย่านชุ มชนคลองถม ลักษณะของชุมชนนัน้ จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะชุ มชนที่เน้ นการ
ั ๊ ้ า แต่เดิมเป็ นคลองเรียกว่า
ประกอบธุรกิจขายเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อนํ้ า และปมนํ
“คลองสําเพ็ง” เมื่อบ้านเมืองมีความเจริญมากขึน้ มีการสร้างถนน ความจําเป็ นของคลองจึง
ลดลง ไม่น านนัก ก็ไ ด้มีก ารถมคลองให้เ ป็ น ถนน ชาวบ้า นก็เ รีย กตามการถมของคลองใน
ขณะนัน้ ว่าคลองถม ลักษณะของผู้อยู่อาศัยก็คล้ายๆ ย่านสําเพ็ง คือ มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่ น
อาคารพาณิช ย์ส่ว นใหญ่ ไว้สําหรับ ขายสินค้า ส่ว นชัน้ บนสําหรับ เก็บ สินค้า และพัก อาศัย
บางส่วน ดังภาพที่ 2.26.
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ภาพที่ 2.26. แสดงพืน้ ทีช่ ุมชนคลองถม (บริเวณถนนเจริญกรุง)

- ย่านชุมชนเยาวราช
ย่านชุมชนเยาวราช ลักษณะของชุมชนชาวจีนทีม่ ตี น้ กําเนิดมาจากชุมชนสําเพ็ง ชุมชน
เยาวราชหรือถนนค้าทองคํา มีรา้ นขายทองตัง้ เรียงรายอยูเ่ ต็มสองฟากถนน ถนนสายนี้เริม่ ต้น
ความเจริญมาตัง้ แต่เมือ่ ปี พ.ศ.2434 ปจั จุบนั มีรา้ นทองบริเวณดังกล่าวกว่า 132 ร้าน ส่วนใหญ่
ได้รบั การกล่าวขานว่า เป็ นทองทีม่ คี ุณภาพ ทําให้สามารถตัง้ ราคาซือ้ และขายได้ในราคาสูง มี
มาตรฐานการผลิตและการออกแบบลวดลายทีป่ ราณีต ส่วนลักษณะของผูอ้ าศัย ก็คล้ายๆ กับ
ย่านชุมชนคลองถม และย่านชุมชนสําเพ็ง สิง่ ปลูกสร้างบริเวณดังกล่าว อยู่อย่างหนาแน่ น
เพราะทีด่ นิ มีราคาทีส่ งู มาก การจราจรติดขัดและมีมลภาวะค่อนข้างเยอะ ดังภาพที่ 2.27.
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ภาพที่ 2.27. แสดงพืน้ ทีช่ ุมชนเยาวราช สมัย พ.ศ.2488 (บริเวณถนนเยาวราช)
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- ย่านชุมชนปากคลองตลาด
ย่านชุมชนปากคลองตลาด ลักษณะของชุมชนนัน้ จะมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนที่เน้น
การประกอบธุรกิจขายดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ใบตอง เป็ นลักษณะของตลาดทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์
เก่าแก่ มีการเจริญเติบโต แปรเปลี่ยน ตามยุคสมัย มีความหนาแน่ นของอาคารพาณิชย์ ผูอ้ ยู่
อาศัยหนาแน่ น มีการประกอบกิจกรรมหลากหลายประเภท ตัง้ แต่คนงานเข็นเข่ง จนกระทัง่
เจ้าของกิจการ
- ย่านชุมชนประตูน้ํา
ย่านชุมชนประดูน้ ํา ลักษณะของชุมชน จะมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนทีเ่ น้นการประกอบ
ธุรกิจค้าขายผ้าและเสื้อผ้าสําเร็จรูป รวมทัง้ ธุรกิจร้านอาหาร ที่เน้นเฉพาะช่วงระยะเวลา
กลางคืน เป็ นย่านชุมชนทีม่ คี วามสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับย่านชุมชนสําเพ็ง เพราะเป็ นเสมือน
การแปรรูปวัตถุ ดบิ สําเร็จรูปมาเป็ นสินค้าเพื่อจัดจําหน่ าย โดยเน้ นไปที่สนิ ค้าจําพวกเสื้อผ้า
สําเร็จรูปราคาถูก ขายเป็ นลักษณะของขายส่ง เน้นปริมาณมาก มีความหนาแน่ นของอาคาร
พาณิชย์ประกอบการค้าสูง ชัน้ ล่างเป็ นลักษณะของหน้าร้านค้า ชัน้ บนจะไม่มผี อู้ าศัย เน้นเป็ น
การเก็บสินค้า ต่อมาในปจั จุบนั ก็มกี ารสร้างศูนย์การต้าขนาดใหญ่บริเวณดังกล่าว มีการแบ่ง
ห้องให้เ ช่าเพื่อขาย มีระบบสาธารณู ปโภคต่ างๆ รองรับ ทําให้มีผู้ท่ีมาอาศัย เป็ นลักษณะ
ชัวคราวเพื
่
อ่ ประกอบอาชีพช่วงกลางวันมากขึน้ ดังภาพที่ 2.28.
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ภาพที่ 2.28. แสดงพืน้ ทีช่ ุมชนประตูน้ํา (บริเวณถนนเพชบุร)ี
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- ย่านชุมชนสีแ่ ยกราชประสงค์
ย่านชุมชนสีแ่ ยกราชประสงค์ ลักษณะของชุมชน จะมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนที่เน้น
การประกอบธุรกิจศูนย์สรรพสินค้า เนื่องจากอยูใ่ จกลางเมืองและมีระบบสาธารณูปโภค รวมทัง้
การเข้าถึงทีส่ ะดวก บริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็ นแหล่งงาน ไม่เน้นการเป็ นทีพ่ กั อาศัย คือ
เป็ นลักษณะของการมาทํางานช่วงกลางวันหรือมาจับจ่ายใช้สอย (อาคารสํานักงานให้เช่า)
เท่านัน้ ส่วนช่วงกลางคืน ก็มกั จะมีการปฏิสมั พันธ์กบั ย่านประตู้น้ํ า ซึ่งอยู่ละแวกเดี่ยวกัน ใน
เรื่องของการมารับประทานอาหารเป็ นส่วนใหญ่ สิง่ ปลูกสร้างบริเวณนี้สวยงาม ราคาที่ดนิ สูง
และตัง้ อยูก่ นั อย่างหนาแน่น ดังภาพที่ 2.29.

ภาพที่ 2.29. แสดงพืน้ ทีช่ ุมชนสีแ่ ยกราชประสงค์ (บริเวณถนนราชประสงค์)
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จะเห็นได้วา่ การใช้ทดี ่ นิ ของเขตพื้นทีช่ ุมชนกรณีศกึ ษาทีย่ กตัวอย่างด้านพาณิชยกรรม
ข้างต้น ทีเ่ ป็ นลักษณะของการเปรียบเทียบกันระหว่างชุมชนทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน ทีม่ อี ายุ
ของชุมชนประมาณ 70-90 ปี กับชุมชนทีพ่ ง่ึ เกิดใหม่ ในช่วงระยะเวลาประมาณ 20-30 ปี โดย
ส่วนใหญ่ จะอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่ น มีการย้ายเข้าย้ายออกค่อนข้างมาก ที่ดนิ มีราคาสูง
การจราจรติดขัด มีเอกลักษณ์ของชุมชนชัดเจน อาทิเช่น ตลาดเสือ้ ผ้าสําเร็จรูป ตลาดค้าทอง
ตลาดค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ในกรณีทเ่ี ป็ นชุมชนเก่า ส่วนชุมชนใหม่ ก็จะเป็ นลักษณ์ของอาคารทีม่ ี
ความพร้อมและกิจกรรมหลากหลายในตัวมันเอง เช่น อาคารประเภทศูนย์การค้า ซึ่งทําให้
ชุมชนประเภทดังกล่าวนี้ มีแหล่งของงานทัง้ ปริมาณบุคลากรและรายได้ค่อนข้างมาก ที่ให้
ชุ ม ชนกรณี ศึก ษาดัง กล่ า ว จะต้อ งมีก ารปรับ เปลี่ย นลัก ษณะของชุ ม ชนให้ส อดคล้อ งตาม
กาลเวลาทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นตามยุคสมัย
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2.10.2. ชุมชนกรณีศกึ ษาด้านการศึกษา
- ย่านชุมชนตลาดสามย่าน
ย่านชุมชนสามย่าน ลักษณะของชุมชน จะมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนทีเ่ น้นการประกอบ
ธุรกิจอาหาร เป็ นชุมชนทีก่ ่อตัง้ มาควบคูก่ บั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทําเลทีต่ งั ้ อยูบ่ นทีด่ นิ
ของสถาบันฯ ดังกล่าว มีความสําคัญทัง้ เรือ่ งของการเป็ นแหล่งงานและทีพ่ กั อาศัย ลักษณะของ
สิง่ ปลูกสร้างเป็ นอาคารพาณิชย์ท่มี หี น้าที่การใช้ประโยชน์ แตกต่างจากแหล่งชุมชนอื่นๆ ทัง้
ของสํา เพ็ง หรือ เยาวราช คือ เป็ นทัง้ แหล่ง ประกอบอาชีพ และที่พกั อาศัยอยู่ช นั ้ บน ซึ่งใน
ปจั จุบนั ก็ยงั คงรูปแบบลักษณะของการใช้งานนี้อยู่
- ย่านชุมชนตลาดหลังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ย่านชุมชนตลาดหลังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลักษณะของชุมชนทีเ่ กิดขึน้ มาใหม่ ที่
มีการเจริญเติบโตมาพร้อมกับสถาบันการศึกษาดังกล่าว มีการย้ายถิน่ เข้ามาอยู่อาศัยเพิม่ ขึน้
พืน้ ทีโ่ ดยรอบมีความหนาแน่ นขึน้ ราคาทีด่ นิ สูงขึน้ รูปแบบการดําเนินชีวติ ทัง้ เรื่องของสภาพ
ความเป็ น อยู่ การประกอบอาชีพ การต้อ นรับ บุ ค คลแปลกหน้ า เปลี่ย นไป เพื่อ รองรับ การ
เจริญเติบโตทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
- ย่านชุมชนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ21
ย่านชุมชนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ลักษณะของชุมชนทีเ่ กิดขึน้ มาใหม่ ทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพราะศูนย์ราชการดังกล่าว เป็ นสถานที่ท่รี วบรวมเอา
หน่วยงานราชการและองค์กรมหาชน ทัง้ สิน้ 21 หน่ วยงาน โดยขอบเขตทีด่ นิ ของศูนย์ราชการ
ประมาณ 349 ไร่ มูลค่างานก่อสร้าง 20,000 ล้านบาท และพืน้ ทีใ่ ช้สอยของอาคารทัง้ หมด
รวมกันประมาณ 940,000 ตารางเมตร ซึ่งมีหน่ วยงานต่างๆ ได้แก่ สํานักงานศาลยุตธิ รรม
กรมธนารักษ์ กรมศุลากากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็ นต้น ซึ่งจะมีบุคลากรเข้ามาทํางาน
21

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, สรุปแผนงานก่อสร้าง โครงการศุนย์ราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจําเดือน กันยายน 2551, หน้า 4.
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ในศูนย์ราชการนี้ เกือบ 40,000 คน ประกอบกับทําเลทีต่ งั ้ ดังกล่าว ก็อยูใ่ กล้แหล่งชุมชนขนาด
ใหญ่ ทัง้ มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า ทางด่วน เมืองทองธานี เป็ นต้น ทําให้ชุมชนดังกล่าวนี้ ก็
เป็ นเสมือนแหล่งที่ส ร้างความเจริญของเมือง และลดความแออัดของเขตกรุงเทพฯ ชัน้ ใน
รวมทัง้ ลดค่ า ใช้จ่ า ยต่ า งๆ และเพิ่ม ความสะดวกในการเดิน ทางมาติด ต่ อ ราชการอีก ด้ว ย
สิง่ ก่อสร้างภายใน นอกจากจะเป็ นอาคารลักษณธสํานักงานขนาดใหญ่แล้ว ยังมีอาคารที่พกั
อาศัยขนาดต่างๆ เพื่อรองรับการย้ายทีอ่ ยู่ของบุคลากรหน่ วยงานนัน้ ๆ ทีจ่ ะตามมาในอนาคต
ดังภาพที่ 2.30.
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ภาพที่ 2.30. แสดงพืน้ ทีช่ ุมชนศูนย์ราชการแห่งใหม่ (บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ)

- ย่านชุมชนตลาดหลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ย่านชุมชนตลาดหลังมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลักษณะของชุมชนที่เกิดขึน้ มาใหม่
พร้อมกับการก่อตัง้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งแต่ละด้านของมหาวิทยาลัยฯ ก็จะเกิดเป็ น
ชุมชนต่างๆ ที่มคี วามหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน ตามลักษณะของความเป็ นอยู่เดิมของ
ชุมชนเหล่านัน้ ทําให้การบริหารจัดการภายในชุมชนเหล่านัน้ ก็จะมีความแตกต่างกันออกไป
ทัง้ เรือ่ งของอาคารสถานที่ ผูอ้ าศัยที่ ลักษณะการประกอบอาชีพ รวมทัง้ ระบบระเบียบต่างๆ 22
ทีจ่ ะกํากับดูแลให้ชุมชนเหล่านัน้ ให้มคี วามเป็ นระเบียบเรียบร้อย ซึง่ เกิดผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ทด่ี นิ และกิจกรรมของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ ดังภาพที่ 2.31., 2.32 และ 2.33.

22

สํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, การจัดระเบียบสังคม ซอย ประชาชื่น
นนทบุร ี 8 พ.ศ. 2550, หน้า 8.
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ภาพที่ 2.31. แสดงพืน้ ทีช่ ุมชนพาณิชยกรรม บริเวณสถานศึกษา
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ภาพที่ 2.32. แสดงพืน้ ทีช่ ุมชนพาณิชยกรรม บริเวณสถานศึกษา
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ภาพที่ 2.33. แสดงพืน้ ทีช่ ุมชนพาณิชยกรรม บริเวณสถานศึกษา
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จะเห็นได้ว่า การใช้ทดี ่ นิ ของเขตพื้นทีช่ ุมชนกรณีศกึ ษาทีย่ กตัวอย่างด้านการศึกษา
ข้างต้น เป็ นลักษณะของการศึกษาที่เปรียบเทียบระหว่างชุมชนที่มกี ารก่อตัง้ มาเป็ นระยะ
เวลานานกับชุมชนทีม่ กี ารก่อตัง้ ช่วง 30 ปีทผ่ี า่ นมา โดยชุมชนด้านการศึกษาทัง้ หมด ส่วนใหญ่
จะถือกําเนิดมาพร้อมๆ กับการก่อตัง้ มหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการย้ายถิ่นเข้ามายังบริเวณ
ดังกล่าว จะมีเพิม่ ขึน้ เพราะต้องการเข้ามาศึกษาหาความรู้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีการย้าย
ทีพ่ กั อาศัย ซึง่ ธุรกิจส่วนใหญ่ ก็จะเป็ นการประกอบกิจการเพื่อเอือ้ ต่อกลุ่มบุคคลทีม่ าอยูจ่ าํ นวน
มาก ก็คอื นักศึกษา นัน่ เอง อาทิเช่น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ อพาร์เม็นต์ คอนโดมิเนียม
หรือหมู่บา้ นจัดสรร รวมทัง้ สถานที่อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตํารวจ
เป็ นต้น แทนทีข่ องเดิม ซึง่ เป็ นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ หรือขายสินค้าประเภท
ขายปลีก เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงนี้เอง ทําให้ชุมชนดังกล่าว จะต้องมีการบริหารจัดการทีด่ ี
เพือ่ มิให้ชุมชนเกิดสภาวะเสือ่ มโทรม และเจริญเติบโตทีไ่ ร้ทศิ ทางได้
จากความสํ า คัญ ของพื้น ที่ แ ต่ ล ะส่ ว นในย่ า นการค้ า ทัง้ 2 ประเภท ที่ จ ะต้ อ งมี
ความสัมพันธ์ หรือเอือ้ ประโยชน์ซง่ึ กันและกันโดยส่วนใหญ่ ในปจั จุบนั ทําให้มผี ทู้ ม่ี คี วามสนใจ
ต่อกรณีการย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัย เพราะในขณะทีม่ คี วามเจริญและราคาทีด่ นิ สูง ก็ทาํ ให้พน้ื ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ทัง้ 2 ประเภท ลดน้อยลงตามลําดับ ที่พกั อาศัยก็จะมักเป็ นลักษณะขึน้ ทางสูง เช่น อาคาร
ประเภทคอนโดมิเนียม หรืออพาร์เม็นต์ นอกจากชุมชนด้านพาณิชยกรรมที่มอี ทิ ธิพลต่อการ
ย้ายถิน่ ฐานอย่างมากแล้ว ชุมชนด้านการศึกษาก็ยงั เป็ นอีกตัวแปรหนึ่งในการย้ายถิน่ ฐานของผู้
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อยูอ่ าศัยเหมือนกัน เนื่องจากในปจั จุบนั สภาวะสังคมค่อนข้างจะสนับสนุ นเรื่องการศึกษาอย่าง
มาก ทําให้เกิดชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยต่างๆ เพิม่ มาก ดังที่มกี ารอ้างอิงตามข้อมูลของ
กรณีศกึ ษา
จากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วภายในชุมชนทัง้ 2 ประเภทนัน้ ทําให้ผทู้ อ่ี ยู่
อาศัยในพืน้ ที่ย่านชุมชนกรณีศกึ ษาต่างๆ ทัง้ ในส่วนของพืน้ ที่ย่านพาณิชกรรมหรือพืน้ ทีย่ ่าน
การศึกษา รวมทัง้ พื้นที่กรณีศกึ ษาวิจยั ด้วยนัน้ จําเป็ นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การอยูอ่ าศัย สภาพการดําเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ เพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องกับรูปแบบ
ธุรกิจตัวใหม่ทจ่ี ะเข้าสูช่ ุมชนและระเบียบวิถชี วี ติ ของผูท้ ม่ี กี ารย้ายเข้ามาอาศัยในบริเวณชุมชน
นัน้ อาทิเช่น คนทํางาน นักเรียน นักศึกษา ส่งผลให้ผอู้ ยูอ่ าศัยชุมชนเดิม เกิดการแบ่งเขตพืน้ ที่
ในการประกอบพาณิชยกรรมออกจากกัน หรือมีการย้ายถิน่ ฐานออกจากชุมชนเดิม เพื่อเน้น
เป็ นการประกอบธุรกิจเท่านัน้ ส่วนการเพือ่ อาศัยจะอยูบ่ ริเวณแหล่งชุมชนอื่นๆ
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นอกจากนัน้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สภาพของวิถกี ารดําเนินชีวติ และการ
ประกอบธุ ร กิจ ใหม่ ทํ า ให้บ ริเ วณชุ ม ชนเหล่ า จะต้ อ งมีก ารกํ า หนดข้อ บัง คับ หรือ ระเบีย บ
กฎเกณฑ์ประจําท้องถิน่ เพื่อให้ชุมชนของท้องถิน่ อยู่ร่วมกันอย่างสงบปกติสุข ทัง้ ในเรื่องของ
ความปลอดภัยของชีวติ และทรัพย์สนิ
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โดยการกรณีศกึ ษาวิจยั นี้ จะเน้นศึกษาลงรายละเอียดของ ชุมชนเมืองทีม่ อี ทิ ธิผลต่อวิถี
ชีวติ ความเป็ นอยู่ของผูค้ นต่างๆ เพือ่ ใช้เปรียบเทียบในการศึกษาวิจยั ในขัน้ ตอนต่อไป โดย
ลักษณะของชุมชนตัง้ อยู่ทใ่ี กล้เคียงกับพืน้ ทีศ่ ูนย์กลางของเมือง มักจะมีแหล่งทีเ่ อือ้ ต่อวิถชี วี ติ
เช่น สถานศึกษา พาณิชยกรรมการค้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานทีร่ าชการ ทีม่ ผี อู้ ยูอ่ าศัย
ภายในชุมชนประมาณ 5,000 คน23 มีระเบียบวิถชี วี ติ ทีม่ คี วามแตกต่างกันโดยสิน้ เชิง ทําให้
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การปรับ เปลี่ย น และการย้า ยถิ่น ฐานภายในชุ ม ชนเกิด ขึ้น ซึ่ง ขอบเขต
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ทีส่ อดคล้องต่อการบริหารจัดการ รวมทัง้ การนํ าไปผนวกเข้ากับหลัก
ทฤษฎีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ หาความสัมพันธ์กบั ชุมชนชนบทในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ต่อไป

23

เรือ่ งเดียวกัน., หน้า 10.
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บทที่ 3
ทฤษฎี ว่าด้วยความพอเพียง
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D
ภาพที่ 3.1. แสดงท่านเป็ นพระผูเ้ ริเริม่ วางรากฐานทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

“เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาทีช่ ้แี นวการดํารงอยู่ และปฏิบตั ติ นของประชาชนใน
ทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดํ า เนิ น ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒ นาเศรษฐกิจ เพือ่ ให้ก้า วทัน ต่ อ โลกยุ ค
โลกาภิวฒ
ั น์”
3.1. ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง

“คําว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มใี นตํารา ไม่เคยมีระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีอย่างอืน่
แต่ไม่ได้ใช้คาํ นี้”24
แนวคิด ของเศรษฐกิจ พอเพีย งปรากฏอยู่ใ นการดํา เนิ น โครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริมาช้านาน ในรูปของหลักการสร้างความ “พออยู่-พอกิน” และพระบาทสมเด็จพระ
24

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2540
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เจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานแนวคิดนี้เพือ่ ใช้ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก โดย
มีขอ้ ความทีส่ าํ คัญตอนหนึ่งว่า
“การพัฒ นาประเทศจํ า เป็ น ต้ อ งทํ า ตามลํ า ดับ ขัน้ ต้ อ งสร้ า งพื้น ฐานคือ ความ
พอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็ นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วธิ กี ารและอุปกรณ์ทปี ่ ระหยัด
แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมือ่ ได้พ้นื ฐานมันคงพร้
่
อมพอควรและปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จึงค่อยสร้าง
ค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขัน้ ทีส่ ูงขึ้นโดยลําดับต่อไป หากมัวแต่จะทุ่มเทสร้าง
ความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบตั ิการสัมพันธ์กบั
สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรือ่ งต่างๆ
ขึน้ ซึง่ อาจกลายเป็ นความยุง่ ยากล้มเหลวได้ในทีส่ ดุ ”25
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พระบรมราโชวาทองค์น้ี ช้ีใ ห้เ ห็น ว่ า แนวทางการพัฒ นาที่เ น้ น การขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจของประเทศเป็ นหลักแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มคี วามสอดคล้องกับสภาวะของ
ประเทศและประชาชนอาจทําให้เกิดปญั หาได้ จึงทรงเน้นการพอมีพอกินพอใช้ของประชาชน
ส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมีพ้นื ฐานความมังคงพร้
่
อมพอสมควรแล้ว จึงค่อยสร้างความ
เจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สงู ขึน้
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เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าพระบรมราโชวาทนี้ แม้พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้นานกว่า 30
ปี แล้วก็ตาม ยังสามารถนํามาเป็ นข้อเตือนสติทด่ี เี ลิศแก่ผบู้ ริหารบ้านเมืองในเวลานี้ ควรทีจ่ ะได้
คิดพิจารณาอย่างละเอียดถ่องแท้และหนักแน่น ให้เห็นถึงหลักการและวิธกี ารอันควรทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ในเบื้องหน้ า เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของชาติและการครองชีพของประชาชนดําเนินไปด้วยดี
ไม่ให้เกิดความยุ่งยากล้มเหลวในทีส่ ุด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่เรื่องใหม่ เนื่องจาก
พระองค์ทา่ นได้ทรงใช้เป็ นหลักในการดําเนินโครงการอัน เนือ่ งมาจากพระราชดําริทมี ่ อี ยู่ 3,000
โครงการ26 ตลอดหกทศวรรษทีผ่ า่ นมานับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2493 โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของพสกนิกรทีย่ งั ยากจนในถิน่ ทุรกันดารเป็ นเบือ้ งแรก เพื่อสร้างความ “พออยู-่ พอกิน” อันเป็ น
รากฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง

25

พระบรมราโชวาท เนื่องในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่
18 กรกฎาคม 2517
26
มนูญ มุกข์ประดิษฐ์, การศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องมาจากพระราชดําริ
กับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต, (กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 35-38
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กระนัน้ ก็ตาม ยังมีนักวิชาการทีเ่ ข้าใจความหมายของคําว่าพอเพียงในพระองค์ท่าน
คลาดเคลื่อน บ้างก็เข้าใจว่า พอเพียงคือ “การพึง่ ตนเอง” ไม่พง่ึ พาผูอ้ ่นื ไม่คบค้าสมาคมกับคน
อื่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอธิบายขยายความว่า
“ความพอเพียงนี้ไม่ได้ หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้อง
ทอผ้า ใส่ เ อง อย่ า งนั น้ มัน เกิน ไป แต่ ว่ า ในหมู่ บ้า นหรือ ในอํ า เภอ จะต้ อ งมีค วามพอเพีย ง
พอสมควร บางสิง่ บางอย่างทีผ่ ลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในทีไ่ ม่ห่างไกล
เท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก อย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆก็มาบอกว่าล้าสมัย จริง
อาจจะล้าสมัย คนอืน่ เขาต้องการมีเศรษฐกิจทีต่ ้องมีการแลกเปลีย่ น เรียกว่า เป็ นเศรษฐกิจ
การค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรูส้ กึ ว่า ไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็ นประเทศ ทีม่ บี ุญอยู่
ว่าผลิตให้เพียงพอได้
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ถ้าสามารถทีจ่ ะเปลีย่ นไปทําให้กลับเป็ นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่ตอ้ งทัง้ หมด แม้แค่
ครึง่ ก็ไม่ตอ้ ง อาจจะสักแค่เศษหนึง่ ส่วนสี ่ ก็จะสามารถอยู่ได้ การแก้ไขอาจจะต้องใช้เวลา ไม่ใช่
ง่ายๆ โดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อน แต่วา่ ทําตัง้ แต่เดีย๋ วนี้ ก็สามารถทีจ่ ะแก้ไขได้”27
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“วิธปี ฏิบตั เิ ศรษฐกิจพอเพียงนัน้ ไม่ตอ้ งทําทัง้ หมดและขอเติมว่าถ้าทําทัง้ หมดก็จะทํา
ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึง่ หรือแม้หมู่บา้ นหนึง่ ทําเศรษฐกิจพอเพียงร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็จะเป็ นการ
ถอยหลังถึงสมัยหิน สมัยคนอยูใ่ นอุโมงค์หรือในถํ้า ซึง่ ไม่ตอ้ งอาศัยหมูอ่ นื ่ เพราะว่าหมูอ่ นื ่ ก็เป็ น
ศัตรูทงั ้ นัน้ ตีกนั ไม่ใช่รว่ มมือกัน จึงต้องทําเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละคนต้องหาทีอ่ ยูก่ ห็ าอุโมงค์
หาถํ้า ต้องหาอาหาร คือไปเด็ดผลไม้หรือใบไม้ตามทีม่ ี หรือไปใช้อาวุธทีไ่ ด้สร้างได้ผลิตเอง ไป
ล่าสัตว์ กลุ่มทีอ่ ยูใ่ นอุโมงค์ในถํ้านัน้ ก็มเี ศรษฐกิจพอเพียง 100 เปอร์เซ็นต์ปฏิบตั ไิ ด้

แต่ต่อมาเมือ่ ออกจากถํ้า ในสมัยต่อมา ทีส่ ร้างบ้านเป็ นทีอ่ าศัย ก็เริม่ จะเป็ นเศรษฐกิจ
พอเพียงเหลือประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่ามีคนผ่านไปผ่านมา ซึง่ ไม่ใช่ศตั รู เอาอะไรๆมา
แลกเปลีย่ นกัน เช่น คนทีม่ าจากไกล ผ่านมามีหนังสัตว์ทเี ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้เป็ นเครือ่ งนุ่ งห่ม ก็ซ้อื
ด้วยการแลกเปลีย่ นด้วยอาหาร เช่น ปลาทีจ่ บั ได้ในบึง อย่างนี้กไ็ ม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว
เวลาก้าวล่วงมาอีก มาถึงปจั จุบนั นี้ ถ้าคนจะปฏิบตั ิเศรษฐกิจพอเพียง 100 เปอร์เซ็นต์คงทํา
ไม่ได้ และถ้าสํารวจตัวเอง ปรือเศรษฐกิจของตัวเอง ก็เข้าใจว่า จะเห็นได้ว่าทําไม่ได้ เข้าใจว่า
ทําได้ไม่ถงึ 25 เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ถงึ เศษหนึง่ ส่วนสี ่ เพราะว่าสิง่ ทีต่ นผลิตหรือทํา ส่วนใหญ่กเ็ อา
ไปแลกกับของคนอืน่ ทีม่ คี วามจําเป็ น ฉะนัน้ จึงพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียง ก็ควรจะพอและทําได้
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คํ า ว่ า พอเพีย ง มีค วามหมายอีก อย่า งหนึ ง่ มีค วามหมายกว้า งออกไปอีก ไม่ ไ ด้
หมายถึง การมีพอสําหรับใช้เอง เท่านัน้ แต่มคี วามหมายว่า พอมีพอกิน เราควรจะปฏิบตั ใิ ห้
พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียง นันเอง
่ ถ้าแต่ละคนพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิง่
ถ้าทัง้ ประเทศพอมีพอกินก็ยงิ ่ ดี ให้พอเพียงนี้ ก็หมายความว่า มีกนิ มีอยู่ ไม่ฟุม่ เฟื อย ไม่หรูหรา
ก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟื อย แต่ถ้าทําให้มคี วามสุข ถ้าทําได้กส็ มควรทีจ่ ะทํา
สมควรทีจ่ ะปฏิบตั ิ ความจริงเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) นี้ กว้างขวางกว่า Selfsufficiency คือ Self-sufficiency นัน้ หมายความว่า ผลิตอะไรทีม่ พี อทีจ่ ะใช้ ไม่ตอ้ งไปขอซื้อคน
อืน่ อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง (พึง่ ตนเอง)
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บางคนแปลจากภาษาฝรังว่
่ า ให้ยนื บนขาตัวเอง(ซึง่ แปลว่าพึง่ ตนเอง) หมายความว่า
สองขาของเรานี ่ ยืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ตอ้ งไปขอยืมขาของคนอืน่ มาใช้สาํ หรับยืน แต่
พอเพียงนี้มคี วามหมายกว้างขวางยิง่ กว่านี้อกี คือคําว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดังนัน้ เอง
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มคี วามโลภน้อย เมือ่ มีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอืน่ น้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิด-อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ-มีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็ นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมี
ของหรูหราก็ได้ แต่ ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน่ ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็
พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบตั ติ นก็พอเพียง”28
ภายหลังจากทีค่ ําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เริม่ เป็ นคําทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลาย โดยทีผ่ ู้
พูด แต่ ล ะคนจะตีค วามหมายกัน เอาเอง ทําให้ค วามหมายของเศรษฐกิจ พอเพีย งแต่ ล ะคน
อาจจะแตกต่างกันมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและทรงพระ
กรุ ณ าปรับ ปรุ ง แก้ ไ ขบทความเรื่ อ ง “ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒใิ นทางเศรษฐกิจ
และสาขาอื่นๆ มาร่วมกันประมวลและกลันกรองพระราชดํ
่
ารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
พระราชทานไว้ในวโรกาสต่างๆ รวมทัง้ พระราชดํารัสอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุ ญ าตให้นํ า ไปเผยแพร่ เพื่อ เป็ น แนวทางปฏิบ ัติข องทุ ก ฝ่า ยและประชาชน
โดยทัวไป
่ เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 โดยมีใจความว่า
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชี้ถงึ แนวการดํารงอยู่และปฏิบตั ขิ องประชาชนในทุก
ระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีระบบ
ภูมคิ ุม้ กันในตัวทีด่ พี อสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายใน
28
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และนอก ทัง้ นี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนํ า
วิช าการต่ า งๆมาใช้ใ นการวางแผนและดํ า เนิ น การทุ ก ขัน้ ตอน และขณะเดีย วกัน จะต้อ ง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก
ระดับให้มสี ํานึกในคุณธรรม ความซือ่ สัตย์สุจริต และให้มคี วามรอบรูท้ เี ่ หมาะสม ดําเนินชีวติ
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญั ญา และความรอบคอบ เพือ่ ให้สมดุลและพร้อมต่อการ
รองรับ การเปลีย่ นแปลงอย่า งรวดเร็ว และกว้า งขวางทัง้ ด้า นวัต ถุ สัง คม สิง่ แวดล้อ ม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี”29
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาซึ่งตัง้ อยู่
บนฐานของทางสายกลาง ที่คํ า นึ ง ถึง ความพอประมาณ ความมีเ หตุ ผ ล และการมีร ะบบ
ภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรู้ และคุณธรรมในการวางแผนและการดําเนินงานในทุก
ขัน้ ตอนของบุคคลในทุกระดับชัน้
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แม้จะทราบแล้วว่า ความเพียงพอนัน้ ต้องมีคุณลักษณะของความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล และการมีระบบภูมคิ ุม้ กันในตัวที่ดี แต่กย็ งั จําเป็ นต้องศึกษาต่อไปว่า อย่างไรถึงจะ
เรียกว่าความพอประมาณ แล้วความมีเหตุผล คือ การใช้เหตุผลแบบทัวไปหรื
่
อไม่ และการมี
ระบบภู มิคุ้ม กัน ในตัว ที่ดีนัน้ หมายรวมถึง อะไรบ้า ง โดยจะได้อ ัญ เชิญ พระราชดํา รัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ซึง่ ได้พระราชทานไว้ในวโรกาสต่างๆ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาว่า การปฏิบตั ติ นอย่างไร
ถึง เรีย กว่า พอประมาณ มีเ หตุ ผ ล และมีภูมิคุ้ม กัน ระบบที่ดี หลัง จากนัน้ จะทํา การศึก ษา
เงื่อนไขเพิม่ เติม อีกสองประการที่เป็ นพืน้ ฐานสําคัญในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
ความรูแ้ ละคุณธรรม ตามลําดับ
“ความพอประมาณ หมายถึง ความเหมาะสมของการดําเนินงาน ทัง้ ในแง่ของขนาดที ่
ไม่เล็กเกินไป หรือไม่ใหญ่จนเกินตัว แต่เป็ นไปตามอัตภาพและสภาพแวดล้อม และในแง่ของ
จังหวะเวลาทีไ่ ม่เร็วจนเกินไป หรือไม่ชา้ จนเกินไป แต่รจู้ กั ทําเป็ นขัน้ ตอน เพือ่ ให้การดําเนินงาน
มีความก้าวหน้า โดยทีไ่ ม่ทาํ ให้ตนเองและผูอ้ นื ่ เดือดร้อน”
3.2. ความพอแประมาณ
ความพอประมาณในการดํ า เนิ น งานที่ส ะท้ อ นอยู่ ใ นกระแสพระราชดํ า รัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ซึง่ พระราชทานในวโรกาสต่างๆ ชีใ้ ห้เห็นถึงการพิจารณาปจั จัย
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ต่างๆ อย่างรอบคอบคํานึงถึงขนาดโครงการทีเ่ หมาะสม การบริหารปจั จัยทีม่ กี ารนํ าเข้าอย่าง
เหมาะสม และไม่โลภเกินไป
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ภาพที่ 3.2. แสดงการเข้าไปมีสว่ นร่วมของการวางรากฐานชุมชนพสกนิกรของพระองค์ทา่ น
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“การทีจ่ ะทําโครงการอะไร จะต้องทําด้วยความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป คือ
บางคนเห็นว่ามีโอกาสทีจ่ ะทําโครงการอย่างโน้นอย่างนี้ และไม่ได้นึกถึงว่าปจั จัยต่างๆ ไม่ครบ
ปจั จัยหนึง่ คือ ขนาดของโรงงาน หรือเครือ่ งจักรทีส่ ามารถปฏิบตั งิ านได้ แต่ขอ้ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด คือ
วัตถุดบิ ถ้าไม่สามารถทีจ่ ะให้ค่าตอบแทนวัตถุดบิ แก่เกษตรกร เกษตรกรก็จะไม่ผลิต ยิง่ ถ้า
วัตถุดบิ สําหรับใช้ในโรงงงานนัน้ เป็ นวัตถุดบิ ทีต่ ้องนํ ามาจากระยะไกล หรือนํ าเข้าก็จะยิง่ ยาก
เพราะว่าวัตถุดบิ ทีน่ ํ าเข้านัน้ ราคายิง่ แพง บางปี วตั ถุดบิ นัน้ มีบริบูรณ์ ราคาอาจจะตํา่ ลงมา แต่
เมือ่ เวลาจะขายสิง่ ของทีผ่ ลิตในโรงงาน ก็ขายยากเหมือนกัน เพราะว่ามีมาก จึงทําให้ราคา
ตกตํา่ นี้กเ็ ป็ นกฎเกณฑ์ทตี ่ อ้ งมี แต่ขอ้ สําคัญทีอ่ ยากจะพูดถึง คือ ถ้าเราทําโครงการทีเ่ หมาะสม
ขนาดทีเ่ หมาะสม อาจจะไม่ดหู รูหรา แต่จะไม่ลม้ ถ้ามีอนั เป็ นไป ก็จะไม่เสียมาก”30
ในเรื่องวัตถุดบิ ซึ่งเป็ นทรัพยากรการผลิตของกลุ่ม ควรจะต้องหาได้ภายในท้องถิน่
ทัง้ หมด หรือเป็ นส่วนใหญ่ ไม่ควรนําวัตถุดบิ มาจากภายนอก เพราะจะเป็ นการเพิม่ ภาระต้นทุน
เรื่องค่าขนส่งและกระบวนการผลิต ความได้เปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตก็จะลดลง ดังนัน้
หากการผลิตใดที่พ่งึ พาวัตถุดบิ จากภายนอกทัง้ หมด หรือเป็ นส่วนใหญ่แล้ว ก็ควรพิจารณา
ความคุม้ ค่าในการผลิต ว่าจะสมควรดําเนินการผลิตนัน้ ๆ ดีหรือไม่

30

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2540

53
ในเรื่องทุนทีใ่ ช้ในการผลิต เป็ นทีช่ ดั เจนว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นทีก่ าร
พอมีพอกินเป็ นขัน้ ทีห่ นึ่ง การกูห้ นี้ยมื สินมาเพื่อใช้เป็ นทุนในการผลิต หรือเพื่อไปซือ้ หาปจั จัย
การผลิตอื่นๆ จึงเป็ นสิง่ ทีค่ วรจะหลีกเลีย่ ง หากกิจกรรมการผลิตนัน้ สามารถทีจ่ ะสร้างผลผลิต
ทีก่ ่อให้เกิดการหมุนเวียนกลับมาเข้าระบบใหม่ได้แล้ว หรืออีกนัยหนึ่ง คือ สามารถทีจ่ ะพึง่ พา
อาศัยการผลิตนัน้ ในระดับหนึ่ง จึง่ ค่อยเริม่ ขยายและพัฒนาการผลิต เพือ่ ให้สามารถเป็ นทีพ่ ง่ึ แก่
ผูอ้ ่นื ๆ ในระดับต่อๆ ไป
ในเรื่อ งของแรงงาน ซึ่ง เป็ น ป จั จัย การผลิต ตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง
นอกจากจะเน้นการแบ่งปนั ร่วมมือ ช่วยเหลือซึง่ กันและกันแล้ว ยังให้ความสําคัญแก่แรงสมอง
ทีจ่ ดั เป็ นความรูใ้ นฐานะปจั จัยการผลิตทีส่ ําคัญ และยังจําเป็ นต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ทัง้ ต่อ
ตนเองและผูอ้ ่นื รวมทัง้ ระบบนิเวศอย่างสมบูรณ์

D

เศรษฐกิจพอเพียง ยังหมายถึง “ความประหยัดในทรัพยากรทีใ่ ช้ และดําเนินการไป
ด้วยความมีเหตุมผี ล” ดังตัวอย่างทีไ่ ด้ทรงถ่ายทอดให้พสกนิกรว่า

PU

“เศรษฐกิ จ พอเพีย ง ทีไ่ ด้ย้ ํ า แล้ ว ยํ้ า อีก แปลเป็ น ภาษาอัง กฤษว่ า Sufficiency
Economy ใครต่อใครก็ต่อว่า ว่าไม่มี Sufficiency Economy แต่ว่าเป็ นคําใหม่ของเราก็ได้ ก็
หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ใช่ข้เี หนียว ทําอะไรด้วยความอะลุม้ อะลวยกัน ทําอะไรด้วยเหตุ
และผล จะเป็ นเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทุกคนก็มคี วามสุข อย่างพอเพียงนี ่ เราก็ทาํ เราเขียนเรือ่ ง
ทฤษฎีใหม่ เขียนเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง เราก็เขียนเอง ไม่ให้คนอืน่ เขียน เขียนใช้คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ทซี ่ ้อื มาราคาแพง แต่ซ้อื มา 12 ปี แล้ว ก็ยงั ใช้อยู่ ยังใช้คอมพิวเตอรืทมี ่ อี ายุ 12-13
ปี แ ล้ว ซื้อ มาตอนนัน้ 5 รอบ ได้ค อมพิว เตอร์ม า มาถึง 6 รอบ ก็ค อมพิว เตอร์อ นั เดีย วกัน
ก็ยงั ใช้อยู”่ 31

นอกจากนี้ ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งนั น้ มิไ ด้ป ฏิเ สธการผลิต เพื่อ การค้า หรือ
ส่งเสริมให้ผลิตเพื่อบริโภคเท่านัน้ เพียงแต่ควรจะมีขนั ้ ตอน โดยเริม่ ต้นจากการผลิตเพื่อการ
พึง่ ตนเองและอยู่อย่างพอมีพอกินพอใช้ให้ได้เสียก่อน เช่น มีการปลูกข้าวหรือทําการเกษตร
เพือ่ พอเลีย้ งตนเอง แล้วจึงใช้เวลา ทีด่ นิ และแรงงานส่วนทีเ่ หลือไปผลิตเพื่อขาย ตามศักยภาพ
ตามโอกาสทีค่ วรจะเป็ น รวมถึงสภาพแวดล้อมของแต่ละชุมชนสังคม
การบริโภคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรเริม่ จากการพิจารณาการบริโภคสินค้า
และบริการต่างๆ ทีผ่ ลิตได้เองก่อน หรือถ้าต้องการบริโภคสิง่ ใด ก็ให้ผลิตสิง่ นัน้ เบือ้ งต้น มิใช่มงุ่
แต่ผลิตเพื่อขาย เช่น ถ้าต้องการบริโถคข้าวเหนียว ก็ควรจะปลูกข้าวเหนียว ไม่ใช่ปลูกข้าว
31
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หอมมะลิ เพียงเพราะข้าวหอมมะลิขายได้ราคาดี แต่พอถึงคราวบริโภค ต้องไปซือ้ ข้าวเหนียว
จากทีอ่ ่นื มาบริโภคแทน ซึ่งมีราคาแพงกว่าทีป่ ลูกได้เอง เพราะต้องถูกบวกราคาค่าขนส่ง ค่า
บริหารจัดการ และกําไร เข้าไปด้วย หลังจากนัน้ ถ้าที่มที ่จี ะทํานาปรัง หรือมีท่เี หลือพอที่จะ
ปลูกข้าวชนิดอื่น จึงค่อยวางแผนปลูกข้าวหอมมะลิ เพือ่ ขายอย่างเป็ นขัน้ ตอน
ด้วยเหตุน้ี การผลิตและการบริโภคตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่ใช่สงิ่ ทีแ่ ยก
หรือพึงจะแยกจากกันโดยเด็ดขาด ต้องมีการเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนัน้ มิได้ปฏิเสธความสุขจากการบริโภคสิง่ ของที่เป็ นสิง่ อํานวยความสะดวก หรือ
สิง่ ของฟุ่มเฟื อย เพียงแต่จะต้องรูจ้ กั ขัน้ ตอน พอเพียงได้โดยมีกนิ มีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟื อย ไม่หรูหรา
หรือหากจะมีความสุขโดยฟุ่มเฟื อยบ้าง ก็สามารถทําได้ ข้อสําคัญคือ ต้องไม่ทําให้ตนเองและ
ผูอ้ ่นื นัน้ เดือดร้อน

PU

D

“เจริญในทางไม่หวิ มีกนิ คือ ไม่จนแล้วก็มกี นิ และก็มอี าหารใจ อาหารทีจ่ ะเป็ นศิลป
หรืออะไรอืน่ ๆ ให้มากๆ ความสะดวกทีจ่ ะให้สามารถซื้ออะไรๆ ได้ นีก่ เ็ ป็ นเศรษฐกิจพอเพียง
แต่เศรษฐกิจพอเพียง สําคัญจะต้องรูจ้ กั ขัน้ ตอน คือถ้านึกจะทําอะไร ให้เร็วเกินไปไม่พอเพียง
แต่ถ้าไม่เร็วเกินไป หรือถ้าช้าเกินไป ก็ไม่พอเพียง ต้องให้รูจ้ กั ก้าวหน้า อาจจะเร็วก็ได้ แต่ให้
ก้าวหน้า โดยทีไ่ ม่ทาํ ให้คนอืน่ เดือดร้อน อันนี้กเ็ รียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง”32
“ให้พอเพียงนี้ ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟื อย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้
บางอย่างอาจจะดูฟุม่ เฟือย แต่ถา้ ทําให้มคี วามสุข ถ้าทําให้สมควรทีจ่ ะทํา สมควรทีจ่ ะปฏิบตั ”ิ 33

กล่าวโดยรวมแล้ว ความพอประมาณ หมายถึง “ความเหมาะสมของการดําเนินงาน
ทัง้ ในแง่ข องขนาดทีไ่ ม่เ ล็ก เกิน ไป หรือ ไม่ใ หญ่ จ นเกิน ตัว แต่ เ ป็ น เป็ น ไปตามอัต ภาพและ
สิง่ แวดล้อม และในแง่ของจังหวะเวลาทีไ่ ม่เร็วจนเกินไป หรือไม่ช้าจนเกินไป แต่รูจ้ กั ทําเป็ น
ขัน้ ตอนเพือ่ ให้การดําเนินงานมีความก้าวหน้า โดยทีไ่ ม่ทาํ ให้ตนเองและผูอ้ นื ่ เดือนร้อน”
ซึง่ ในหัวข้อต่อไป จะเป็ นการศึกษาถึงความหมายของความมีเหตุผล ซึง่ เป็ นอีกหนึ่ง
คุณลักษณะในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยการพิจารณาคําแปล ของคําว่า ความมี
เหตุผลในภาษาอังกฤษระหว่าง Cause and Effect และ Reasonableness

32
33
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“ความมีเหตุผล หมายถึง การพิจารณาทีจ่ ะดําเนินงานใดๆ ด้วยความถีถ่ ้วนรอบคอบ
ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ คํานึงถึงเหตุและปจั จัยแวดล้อมทัง้ หมด เพือ่ ให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องดีงาม เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์ และความสุข โดยปราศจากการเบียดเบียนตนเอง
และผูอ้ นื ่ ให้เดือดร้อน”
3.3. ความมีเหตุผล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งของเหตุผล ดังต่อไปนี้

D

“หลักอย่างหนึ ง่ ทีส่ ําคัญ คือ หลักของเหตุ ผล และจะต้องมีการขัดเกลาตลอดเวลา
มิฉะนัน้ จะมีวชิ าความรูเ้ ท่าไรก็ตาม ก็ไม่สามารถนําไปเป็ นประโยชน์แก่ตวั แก่สว่ นรวมได้ หลัก
ของเหตุผลมีหลักการว่า ถ้าสิง่ ใดทีเ่ ราต้องเผชิญ ต้องพบ ต้องมีเหตุผลทัง้ สิ้น คํานี้มสี องคํา เหตุ
คือ ต้นของสิง่ ทีเ่ ราเผชิญ และผลเป็ นสิง่ ทีต่ ่อเนือ่ งจากสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นแก่เรา ถ้าเราเผชิญสิง่ ใด และ
เราพิจารณาด้วยเหตุผล ต่อไปเราก็เผชิญสิง่ ทีถ่ ูกต้อง”34

PU

“ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้นเป็ นอยู่แก่เราในวันนี้ ย่อมมีต้นเรือ่ งมาก่อน ต้นเรือ่ งนัน้ คือ
เหตุ สิง่ ทีไ่ ด้ร บั คือผล และผลทีเ่ กิดขึ้น จะเป็ นเหตุ ให้เ กิดผลอืน่ ๆ เนื อ่ งกันไปอีกไม่หยุดยัง้
ดังนัน้ ทีพ่ ูดกันว่า ให้พจิ ารณาเหตุผลให้ดนี ัน้ กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ให้พจิ ารณาการกระทําหรื
อกรรมของตนให้ดนี นั ่ เอง คนเราโดยมากมักนึกว่า อนาคตจะเป็ นอย่างไร เราทราบไม่ได้ แต่ที ่
จริง เราย่อมจะทราบได้บ้างเหมือนกัน เพราะอนาคตก็คอื ผลของการกระทําในปจั จุบนั ถ้า
ปจั จุบนั ทําดี อนาคตก็ไม่ควรจะตกตํา่ ฉะนัน้ เมือ่ กระทําการใดๆ ควรจะนึกว่าการนัน้ จะมีผล
สืบเนือ่ งไปในอนาคต จักได้มสี ติ กระทําสิง่ ต่างๆ ด้วยความรูต้ วั และระมัดระวัง ทัง้ ควรจะสํานึก
ตระหนักด้วยว่า การพิจารณาการกระทําของตนในปจั จุบนั นัน้ นับว่าสําคัญทีส่ ุด จะต้องคิด
พิจารณาให้รอบคอบและถ่องแท้ทุกครัง้ ไป มิฉะนัน้ ผลทีเ่ กิดขึ้นอาจทําให้เกิดความผิดหวังอย่าง
มากทีส่ ดุ ก็เป็ นได้”35
“เหตุและผลนี้เป็ นสิง่ ทีล่ ะเอียด เป็ นขัน้ ตอน และบางทีกซ็ บั ซ้อนมาก ยากทีจ่ ะมองเห็น
ได้ ถ้าไม่พจิ ารณาให้ถถี ่ ว้ นรอบคอบจริงๆ เพราะฉะนัน้ จึงใคร่จะปรารภถึงหลักสําคัญสําหรับ
การพิจารณาหาเหตุและผลไว้สกั สองประการ ประการแรก ขอให้เข้าใจว่าผลทุกอย่างต้องมา
34

พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มิถุนายน 2519
35
พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 4 กรกฎาคม 2521

56
จากเหตุ เมือ่ มีเหตุแล้วต้องเกิดผล และผลทีส่ ําคัญๆ ทีเ่ ป็ นผลรวบยอด ย่อมเป็ นผลทีเ่ กิดจาก
เหตุและผลอืน่ ๆ ทีม่ ตี ่อเนือ่ งกันมาเป็ นลําดับ หลายขัน้ หลายตอน จึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องระวังจับ
เหตุจบั ผลให้ได้โดยถูกต้องทุกขัน้ ตอน ไม่ให้สบั สน อีกประการหนึง่ เหตุทจี ่ ะให้ผลอย่างใดอย่าง
หนึง่ เกิดขึ้นนัน้ ปรกติจะเห็นว่ามีหลายเหตุ เหตุทงั ้ หลายนี้ จําแนกได้ออกเป็ นสองประเภท คือ
เหตุต่างๆ ทีอ่ ยูภ่ ายนอกตัว ประเภทหนึง่ กับเหตุทอี ่ ยูใ่ นตัวทีเ่ ป็ นการกระทําของตัว จัดเป็ นเหตุ
ภายในอีกประเภทหนึง่ ขอให้พจิ ารณาทบทวนให้ดี จะเห็นว่า เหตุภายนอกทัง้ หมดนัน้ เป็ น
เพียงส่วนประกอบ เหตุแท้จริง อยู่ทเี ่ หตุภายใน คือการกระทําของตัวเอง เพราะฉะนัน้ ผูซ้ งึ ่
ปรารถนาสําเร็จในชีวติ ในการงานอีกมากมายในกาลข้างหน้า จึงควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเพ่งเล็ง
ในเหตุภายใน คือการกระทําของตนเองเป็ นสําคัญ แล้วเร่งกระทําเหตุทสี ่ ําคัญนัน้ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ผลสําเร็จทีม่ งุ่ หมายไว้ในอนาคตจึงจะมาถึงมือท่านได้”36
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“เมือ่ รูจ้ กั พิจารณาการกระทําของตนด้วยหลักเหตุและผลดังกล่าวนัน้ แล้ว การกระทํา
ก็น่าจะไม่ผดิ พลาด แต่ความจริงไม่เป็ นเช่นนัน้ เสมอไป มักจะยังมีความผิดพลาดอยู่เสมอ ทัง้ นี้
เพราะธรรมดาทุกคนย่อมมีอคติได้ อคตินนั ้ เป็ นเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ให้มองไม่เห็นทาง เพราะลําเอียง
เข้าข้างตัว ด้วยอํานาจความรักบ้าง ความชังบ้าง ความหลงไหลบ้าง ก็จะทําให้สบั สนในเหตุและ
ผล และเมือ่ ไม่ทําตามเหตุผล ความผิดพลาดก็ต้องเกิดขึ้น นอกจากนัน้ ทุกคนย่อมจะต้องใช้
ความเพียรพยายามในการพิจารณาหาเหตุหาผล โดยไม่ยอมท้อถอยอยู่ตลอดเวลาด้วย ดังนัน้
การทีจ่ ะใช้ความรูค้ วามสามารถของตัวกระทําการใดๆ จะต้องทําความคิดจิตใจของตนเองให้
เทีย่ งตรง พ้น จากอํา นาจอคติเ สีย เป็ น เบื้อ งต้น ก่ อ น แล้ว จึง นํ า ความคิด ทีเ่ ทีย่ งตรงนั น้ มา
พิจารณาการกระทําของตนเอง ด้วยหลักเหตุผลให้ถูกต้องและด้วยความเพียรพยายามอันไม่
ขาดสาย ความสําเร็จ ความเจริญก้าวหน้า และอนาคตทีแ่ จ่มใสถึงจะมาถึงท่านได้สมตามทีใ่ จตัง้
ปรารถนา”37
พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ ห วั ได้ท รงยํ้า อย่า งชัด เจนว่ า เศรษฐกิจ พอเพีย ง เป็ น
เศรษฐกิจที่ใช้หลักเหตุผลเพื่อนํ าไปสู่การกระทําที่ดี จะเห็นว่าว่างทรงเน้ นที่การกระทําของ
ตนเองเป็ นสําคัญ ซึ่งก็คอื ทําเหตุภายในให้ถูกต้องครบถ้วน ผลที่ออกมาก็จะมีประสิทธิผล มี
ประโยชน์และมีความสุข ดังพระราชดํารัสทีว่ า่
“เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอยํ้าว่า เป็ นทัง้ เศรษฐกิจ หรือความประพฤติทที ่ ําอะไรเพือ่ ให้
เกิดผล โดยมีเหตุและผล คือ เกิดผลมันมาจากเหตุ ถ้าทําเหตุทดี ่ ี ถ้าคิดให้ดี ให้ผลทีอ่ อกมา คือ
36
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สิง่ ทีต่ ิดตามเหตุ การกระทํา ก็จะเป็ นการกระทําทีด่ ี และผลของการกระทํานัน้ ก็จะเป็ นการ
กระทําทีด่ ี ดีแปลว่ามีประสิทธิผล ดีแปลว่าทําให้มคี วามสุข”
ความสุขซึ่งเป็ นผลจากการกระทํานี้ ต้องไม่มาจากการเบียดเบียนผูอ้ ่นื และส่วนรวม
เพราะหากส่วนรวมได้รบั ความเสียหายหรือเดือดร้อน ก็ย่อมจะส่งผลกระทบกลับมายังตนเอง
ทําให้ได้รบั ความเดือดร้อนไปด้วยในทีส่ ดุ ดังพระราชดํารัสทีว่ า่
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“ความสุขความเจริญอันแท้จริงนัน้ หมายถึงความสุข ความเจริญทีบ่ ุคคลแสวงหามา
ได้ดว้ ยความเป็ นธรรม ทัง้ ในเจตนาและการกระทํา ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการ
แก่ ง แย่ ง เบีย ดบัง จากผู้อืน่ ความเจริญ ทีแ่ ท้น้ี มีล ัก ษณะเป็ น การสร้า งสรรค์ เพราะอํา นวย
ประโยชน์ถงึ ผูอ้ นื ่ และส่วนรวมด้วย ตรงกันข้ามกับความเจริญอย่างเท็จเทียมทีเ่ กิดขึ้นมาด้วย
ความประพฤติไม่เป็ นธรรมของบุคคล ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นการทําลายล้าง เพราะให้โทษบ่อนเบียน
ทําลายผู้อนื ่ และส่วนรวมการบ่อนเบียนทําลายนัน้ ทีส่ ุดจะกลับมาทําลายตน ด้วยเหตุทเี ่ มือ่
ส่วนรวมถูกทําลายลงเสียแล้ว ตนเองก็จะยืนตัวอยูไ่ ม่ได้ จะต้องล่มจมลงไปเหมือนกัน”38
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สิ่ง สํ า คัญ สํ า หรับ การดํ า เนิ น ชีวิต ในสัง คมป จั จุ บ ัน ที่ค วามคิด และความต้ อ งการ
เปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ก็คอื การยึดเหตุผลและความถูกต้อง ปรับความคิดความต้องการจาก
สิง่ ที่เป็ นคุณค่าเทียม ซึ่งเกิดขึน้ จากความวิปริตผันผวนของสังคม ที่ไม่คงทน ยังยื
่ น ให้กลับ
ไปสู่การยอมรับนับถือคุณค่าแท้ตามธรรมชาติเดิมของสิง่ ต่างๆ เพื่อให้เกิดความดีงามและ
สังคมจะได้เข้ารูปเข้ารอยดีขน้ึ ตามลําดับ ดังพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า

“การรักษาคุณค่าและความสําคัญของสิง่ ทีด่ งี ามนัน้ ในทุกวันนี้ มักเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ กิด
วิสยั ทีค่ วรจะทํา เพราะสภาพชีวติ ความเป็ นอยู่ รวมทัง้ ความคิดต้องการของคนเปลีย่ นแปลงไป
จากเดิมมาก สิง่ ทีเ่ คยรับนับถือ ก็ละเลยกันเสียโดยมาก เรือ่ งนี้เป็ นปญั หาใหญ่ทจี ่ ะต้องขบคิด
และแก้ไข สังคมของเรานัน้ ถึงจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร ก็ยงั คงต้องอาศัยเหตุผลเป็ นรากฐาน
และเป็ นหลักการ ความคิดความต้องการหรือความเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีม่ ไิ ด้เป็ นตามเหตุผล จะ
หนักแน่นยิง่ กว่าสิง่ ทีเ่ กิดจากเหตุผลความถูกต้องไม่ได้ และจะคงทนถาวรอยูต่ ลอดไปไม่ได้”
กล่าวโดยรวมแล้ว ความมีเหตุผล หมายถึง การพิจารณาที่จะดําเนินการใดๆ ด้วย
ความถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ คํานึงถึงเหตุ และปจั จัยแวดล้อมทัง้ หมด เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปอย่างถูกต้องดีงาม เกิดประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความสุข โดยปราศจาก
การเบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื
38
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คําแปลในภาษาอังกฤษของคําว่า “คุณลักษณะความมีเหตุผลนี้” น่ าจะตรงกับคําว่า
“Cause and Effect” ซึ่งจะเป็ นการพิจารณาถึง การเลือกเส้นทางของการดําเนินงาน
โดยคํานึงถึงเหตุและปจั จัยทัง้ หมด ส่งผลเป็ นการกระทําที่ถูกต้องดีงาม ตามหลักเหตุแลผล
ในขณะที่ คําว่า “Reasonableness” จะหมายถึง การมีเหตุผลที่เหมาะสมต่อการกระทําใดๆ
ซึง่ จะมีความหมายแคบกว่า คําว่า “Cause and Effect”
ความแตกต่างทีป่ รากฎอย่างชัดเจน คือ หากการดําเนินงานใดๆ ไม่ได้เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องดีงาม ความมีเหตุผลตามความหมายของ “Reasonableness” ก็ยงั คงมีอยู่ (Exist) ได้
ตามตรรกที่มนุ ษย์เป็ นผูก้ ําหนดยิง่ ขึน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ อาจแสดงให้เห็นได้ดว้ ยว่าถูกต้องดีงาม
โดยการอ้างอิงการยอมรับจากกลุ่มส่วนหนึ่ง หรือจากกฎเกณฑ์ทส่ี ร้างขึน้ เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
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ในขณะทีค่ วามมีเหตุผลในเชิง “Cause and Effect” มีความหมายกว้างกว่า โดย
ประการแรก เป็ นการเปิ ดโอกาสในมนุ ษย์ดําเนินการตามตรรกของธรรมชาติ ตามสภาพที่
ถูกต้องดีงามจริงแท้ ด้วยการละเว้นการกระทําในทางไม่ดหี รือในทางเสื่อมที่ยงั ไม่ได้เกิดขึน้
หรือด้วยการแก้ไขการกระทําดังกล่าวทีก่ ําลังดําเนินอยู่นนั ้ ให้กลับมาอยูใ่ นสภาพถูกต้องดีงาม
ตามธรรมชาติ เพื่อให้ได้รบั ผลที่พงึ ปรารถนา โดยไม่มคี วามจําเป็ นต้องแข็งขืนหาเหตุผลมา
สนับสนุ นการกระทําทีไ่ ม่ถูกต้องไม่ดงี ามนัน้ เพือ่ ให้ดาํ เนินต่อไปตามตรรกทีต่ นเองสร้างขึน้
ประการที่สอง ถ้าหากมนุ ษย์ยงั แข็งขันที่จะดําเนินกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่ดงี ามนัน้
ความมีเหตุผลในเชิง “Cause and Effect” ซึ่งมีเค้าความหมายตรงกับคําว่า อิทปั ปจั จยตา
ในทางพุ ท ธธรรม ก็จ ะก่ อ ให้เ กิด ผลกระทบที่ไ ม่ พึง ปรารถนาจากการกระทํ า นั น้ ๆ อย่ า ง
หลีกเลีย่ งไม่ได้

ความมีเหตุผลในเชิง “Cause and Effect” จึงมีฐานมาจากความรอบคอบระมัดระวัง
ในการตัดสินใจเลือกเส้นทางของการกระทํา โดยให้พจิ ารณาอย่างรอบด้าน ขณะที่ความมี
เหตุผลในเชิง Reasonableness ปรากฏได้ แม้จะไม่ได้พจิ ารณาอย่างรอบด้านในทุกแง่ทุกมุม
เพราะเส้นทางของการกระทําที่ถูกเลือก อาจมาจากการพิจารณามาเพียงด้านบางมุม และมี
เหตุผลรองรับการกรทะนัน้ อยูเ่ ช่นกัน
คุณลักษณะด้านความมีเหตุผลทีเ่ กีย่ วข้องกับคําว่า “เหตุ” และ “ปจั จัย” สําหรับในทาง
พุทธธรรม จะมีความหมายที่ลึกซึ้งไปอีกขัน้ หนึ่ง ดังตัวอย่างของต้นมะม่วงที่ต้องอาศัยเม็ด
มะม่ว ง (คือ เหตุ ) และอาศัย ดิน อากาศ นํ้ า และอุ ณ หภู มิท่ีเ หมาะสม (คือ ป จั จัย ) ในการ
เจริญเติบโต แม้หากมีเม้ดมะม่วง (ทีเ่ ป็ นเหตุ) แต่ไม่มดี นิ ไม่มนี ้ํา ไม่มอี ากาศ และไม่มอี ุณหภูมิ
ทีเ่ หมาะสม (ทีเ่ ป็ นปจั จัย) เม็ดมะม่วงก็ไม่สามารถเจริญเติบโตขึน้ เป็ นต้นมะม่วง ตามหลักการ
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นี้ หากต้องการไม่ให้สงิ่ ใดสิง่ หนึ่งเกิดขึน้ จะมีทางเลือกสองทาง คือ กําจัดเหตุ หรือกําจัดปจั จัย
สิง่ นัน้ ก็จะไม่สามารถเกิดขึน้ ได้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้แสดงธรรมในระหว่างการสนทนากับนายลอ
เรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิรก์ นักหนังสือพิมพ์ / นักเขียนชาวเดนมาร์ก ทีอ่ าศัยอยู่ในประเทศ
ฝรังเศส
่ ไว้เมือ่ วันที่ 9 มิถุนายน 2547 ในหัวข้อ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ โดยมีใจความว่า
เรื่องเหตุและปจั จัยนี้ แม้แต่ในภาษไทยก็ยงั มีปญั หา ของคําว่าเหตุหรือสาเหตุ ได้แก่ Cause
และปจั จัยหรือเงื่อนไข ได้แก่ Condition ในพระอภิธรรม มีปจั จัยถึง 25 ข้อ และในท่ามกลาง
ปจั จัยทัง้ 24 ข้อนี้ เหตุ หรือ Cause เป็ นข้อทีห่ นึ่ง เป็ น Priciple Condition หรือ Direct
Condition เหตุน้ี บางครัง้ ก็ใช้แทนกันได้ คําว่า ปจั จัย เพราะในภาษาบาลี ใช้คําว่า ปจั จัย คํา
เดียว แต่สามารถครอบคลุมได้ทงั ้ หมด
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มีขอ้ ทีน่ ่ าพิจารณาทีเ่ กีย่ วเนื่องกับความมีเหตุผลอีก 2 ประการ ข้อพิจารณาประการ
แรก คือ ด้วยเหตุ ปจั จัยหลายอย่างประกอบกัน จึงก่อให้เกิดผลขัน้ มาหนึ่งอย่าง ในลักษณะ
Many-to-One มิใช่ว่ามีเหตุเดียวผลเดียว อย่างทีว่ ทิ ยาศาสตร์ในปจั จุบนั ยึดติดอยู่ในสิง่ ทีเ่ รียก
ในภาษาบาลีว่า The Doctrine of single cause bringing single effect หรือทีใ่ น
พระพุทธศาสนา เรียกว่า เอกการณวาท ซึง่ เป็ นความเห็น หรือความเข้าใจทีค่ าดเคลื่อนไปจาก
ความจริงตามธรรมชาติ
ข้อพิจารณาทีส่ อง นอกเหนือจากทีผ่ ลหนึ่งเกิดจากปจั จัยหลายอย่างอาจให้ผลหลาย
อย่าง ในลักษณะของ One-to-Many อีกด้วย สิง่ นี้เอง เป็ นสาเหตุสําคัญทีค่ วามคิดเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ไม่สามารถติดตามปจั จัยหนึ่งซึง่ นําไปสูผ่ ลหลายอย่าง และจากผลทีไ่ ด้อย่างหนึ่ง ก็
ยากที่จ ะสืบ สาวไปถึง ป จั จัย ได้ค รบทุ ก อย่า ง นัก วิท ยาศาสตร์ต้อ งการได้ผ ลอย่า งนี้ ก็เ ลย
พยายามสืบค้นว่า เมื่อต้องการผลอย่างนี้ จึงต้องสร้างปจั จัยเงื่อนไขทัง้ หมดที่รู้ เพื่อให้ได้ผล
ตามที่ต้ อ งการ แต่ นั ก วิท ยาศาสตร์ไ ม่ ส ามารถล่ ว งรู้ไ ด้ว่ า มีผ ลมากหลายอย่ า งที่เ กิด ขึ้น
นอกเหนือจากผลทีไ่ ด้รบั คือ มีผลอื่นๆ ติดตามมาด้วย ซึง่ อาจนําไปสูผ่ ลเสียขึน้ ในอนาคต
ซึง่ ในหัวข้อต่อไป จะเป็ นการศึกษาถึงความหมายของการมีระบบภูมคิ ุม้ กันในตัวทีด่ ี
ซึง่ เป็ นคุณลักษณะทีส่ ามในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“การมีระบบภูมคิ มุ้ กันในตัวทีด่ ี หมายถึง การจัดองค์ประกอบของการดําเนินงาน ให้มี
สภาพพร้อมรองรับต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีย่ นแปลง ทัง้ ภายนอกและภายในได้
เป็ นอย่างดี”
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3.4. การมีระบบภูมิค้มุ กันในตัวที่ดี
วิกฤตการณ์ มกั เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ที่มอิ าจรับมือได้
อย่างทันท่วงที หรือมิได้มกี ารเตรียมความพร้อมที่จะรับผลกระทบนัน้ ล่วงหน้า จนก่อให้เกิด
ความเสียหายทางใดทางหนึ่งใน ช่วงปี 2540 ซึง่ เป็ นปี ทป่ี ระเทศไทยกําลังประสบกับวิกฤตทาง
เศรษฐกิจจนลุกลามไปทัวทั
่ ง้ ภูมภิ าค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระราชทานพระ
บรมราโชวาททีเ่ กีย่ วข้องกับการรับมือกับวิกฤตการณ์และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ซึง่ ถือเป็ นเรื่องของการสร้างภูมคิ ุม้ กันให้เกิดขึน้ ใน
ตัวทัง้ ในระดับบุคคลและระดับองค์กร ผ่านทางหลายตัวอย่าง ดังนี้
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“วิกฤตการณ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เราเป็ นเมืองอุดมสมบูรณ์ และเราก็ได้ชอื ่ ว่า กําลัง
ก้าวหน้าไปสู่เมืองทีเ่ ป็ นมหาอํานาจทางการค้า ทําไมเกิดมีวกิ ฤตการณ์ ความจริงวิกฤตการณ์
นี้ เห็นได้มานานแล้ว สีส่ บิ กว่าปี มาแล้วแต่ไม่รู้ตวั เมือ่ 40 กว่าปี มีผู้หนึง่ เป็ นข้าราชการชัน้
ผูน้ ้อยมาขอเงิน ทีจ่ ริงก็เคยให้เงินเขาเล็กๆ น้อยๆ เขาบอกไม่พอ เขาก็ยมื เงิน ขอกูเ้ งิน เมือ่ เขา
ขอกู้เ งิน ก็บ อกว่ า เอ้า ...ให้ แต่ ข อให้เ ขาทํา บัญ ชี บัญ ชีร ายรับ บัญ ชีร ายจ่ า ย รายรับ ก็คือ
เงินเดือนของเขา ซึง่ เป็ นข้าราชการชัน้ ผูน้ ้อยและเงินทีอ่ ุดหนุ นเขา ส่วนรายจ่าย ก็เป็ นของทีใ่ ช้
ในครอบครัว แต่มสี งิ ่ หนึง่ ทีค่ รังนัน้ ไม่เข้าใจ ไม่เคยเห็น คือไม่เคยทราบ มีรายการหนึง่ บอกว่า
ค่าแชร์ แล้วอีกตอนหนึง่ ก็มคี ่าแชร์อกี ความจริงแชร์นีไ่ ม่ใช่เฉพาะคนนี้เท่านัน้ แต่มที วไปทุ
ั่
ก
แห่งทัง้ ราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็มี ทุกบริษทั ทุกส่วน แม้จะเอกชนเขาก็มแี ชร์ ได้บอก
ให้เขาเลิกแชร์ เลิกแล้วให้ทาํ บัญชีต่อไป ทีหลังเขาทําบัญชีมา เขาไม่ขาดทุนแล้ว เขาสามารถที ่
จะมีเงินพอใช้ เพราะบอกให้เขาทราบว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่ จะต้องใช้ภายในเงินเดือนของเขา
การทําแชร์น้ ีเท่กบั เป็ นการกู้เงิน การกู้เงินทีน่ ํ ามาใช้ในสิง่ ทีไ่ ม่ทํารายได้นัน้ ไม่ดี อันนี้เป็ นข้อ
สําคัญ เพระว่าถ้ากูเ้ งินและทําให้มรี ายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ตอ้ งติดหนี้ ไม่ตอ้ งเดือดร้อน
ไม่ตอ้ งเสียเกีรติ

มีอีกรายหนึง่ เขามาวันหนึ ง่ เอาหัวเข็มขัดมาให้ เราถามว่าหัวเข็มขัดนี ่ เอามาให้
ทําไม ในทีส่ ุดก็ทราบว่า เขาขอกูเ้ งิน อันนี้เป็ นสิง่ ทีป่ ระหลาด เพราะว่า เขาไม่มเี งินใช้ ทําไม่ไป
ซื้อหัวเข็มขัด ซึง่ ราคาก็ไม่คอ่ ยถูกนัก เอามาให้ ก็เลยบอกเขาว่าไม่ให้ ไปหาเงินทีอ่ นื ่ เพราะว่า
ทราบดีวา่ ถ้าให้เขา เขาจะไม่มเี อามาใช้คนื เงินทีจ่ ะให้เขาก็มี แต่ถา้ ให้เงินเขาแล้ว เขาก็เอาไป
ใช้อย่างอีลุ่ยฉุ ยแฉก และไม่มผี ลอย่างทีผ่ ทู้ ขี ่ อกูส้ ําหรับทําอาชีพ จะกลายเป็ นการทําให้คนอืน่
ยิง่ เสียใหญ่ อันนี้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องสอนว่า กูเ้ งิน เงินนัน้ จะต้องให้เกิดประโยชน์ มิใช่กสู้ าํ หรับไป
เล่น ไปทําอะไรทีไ่ ม่เกิดประโยชน์”39

39

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2540
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พระบรมราโชวาทดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นหลักในการดํารงชีวติ อย่างพอมีพอกิน
ให้มีเ กีย รติ ย ืน ด้ว ยตนเอง ใช้ จ่ า ยภายในกํ า ลัง ของตัว มีภู มิคุ้ม กัน ด้ ว ยการไม่ ส ร้า งหนี้
โดยเฉพาะหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ แต่ไม่ได้หา้ มมิให้มหี นี้ เพียงควรเป็ นการกูเ้ งินทีท่ ําให้เกิด
รายได้หรือก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างสมเหตุ สมผล ไม่ใช่การกู้เงินมาใช้ในสิง่ ที่ไม่ทําให้เกิด
รายได้ หรือใช้จ่ายในสิง่ ทีฟ่ ุ่มเฟือยโดยไม่ประมาณตน เรียกว่าเป็ นวิธกี ารสร้างภูมคิ ุม้ กันในตัว
ทีด่ ที างหนึ่ง
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“อีกเรือ่ งหนึง่ คือ ไปทางชลบุรี ครัง้ หนึง่ นีก่ ็หลายสิบปี มาแล้ว มีพ่อค้าคนหนึง่ เขา
บอกว่า เขาทําโรงงานสําหรับทําสับปะรดกระป๋อง เขาลงทุนเป็ นล้าน จําไม่ได้แล้วกีล่ า้ น เพือ่
สร้างโรงงาน การลงทุนมากอย่างนัน้ บอกให้เขาทราบว่าไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะว่าเคยทํา
โรงงานเล็กๆ ทีท่ างภาคเหนือ ใช้เงินสามแสนบาท เพือ่ ทีจ่ ะเอาผลิตผลของชาวบ้านชาวเขามา
ใส่กระป๋องแล้วขาย ก็ได้ผล เป็ นโรงงานเล็กๆ บอกว่า ทีเ่ ขาลงทุนเป็ นล้าน รูส้ กึ ว่าเสีย่ ง เขาบอก
ว่า ต้องทําอย่างนัน้ เขาก็ลงทุนไป ทําไปทํามา สับปะรดทีอ่ ําเภอบ้านบึงทางชลบุรี ก็มไี ม่พอ
เมือ่ มีไม่พอ ต้องไปสังสั
่ บปะรดมาจากปราณบุรรี สับปะรดจากปราณบุรตี อ้ งขนส่งมา ก็ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จา่ ยมาก ทําไปทํามา โรงงานก็ลม้ อย่างนี้กแ็ สดงให้เห็นว่า ทําโครการอะไร ก็จะต้องนึกถึง
ขนาดทีเ่ หมาะสมกับทีเ่ รียกว่า อัตภาพ หรือกับสิง่ แวดล้อม
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ยังมีอกี รายการหนึง่ ทีล่ ําพูน มีการตัง้ โรงงานสําหรับแช่แข็งผลผลิตของชาวไร่ ได้ไป
เยีย่ ม เขาบ่นว่า ข้าวโพดทีเ่ ขาใช้สําหรับแช่แข็ง คุณภาพไม่ค่อยดี ก็เลยซื้อในราคาแพงไม่ได้
ตอนนัน้ ก็ยงั ไม่ทราบว่า เขาจะมีอนั เป็ นไปอย่างไร ก็บอกเขาว่า นีน่ ่ าจะส่งเสริมด้านการเงินให้
เกษตรกรทีป่ ลู ก ข้า วโพดให้ไ ด้ข้า วโพดทีม่ ีคุ ณ ภาพดี โรงงานจะเจริญ เขาบอกให้ไ ม่ ไ ด้
เพราะว่าคุณภาพไม่ดี อันนี้เป็ นปญั หาโลกแตก ถ้าไม่ให้ราคาดี หรือไม่สนับสนุ นเกษตรกรใน
การเพาะปลูก ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์ จะไม่ได้คุณภาพ จะได้ขา้ วโพดทีฟ่ นั หลอ ซึง่ เขาก็บอกว่า
ต้องทิ้ง เพราะว่าเครือ่ งจักรของเขา ต้องมีขา้ วโพดทีข่ นาดเหมาะสม อย่างนี้โรงงานนัน้ – ความ
จริง ไม่ได้แช่งเขา – แต่นึกในใจว่า โรงงานนี้อยูไ่ ม่ได้ แล้วในทีส่ ดุ ก็จริงๆ ก็ลม้ อาคารอะไรต่างๆ
ก็ยงั อยูเ่ ดีย๋ วนี้ แต่ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ เกะกะอยู”่ 40
นอกจากกิจ การที่ต้อ งดํ า เนิ น อยู่ภ ายในกํ า ลัง ของตัว แล้ว ยัง ต้อ งคํา นึ ง ถึง ป จั จัย
แวดล้อมรอบข้างทีเ่ หมาะสมเกื้อกูลต่อการดําเนินกิจการด้วย วิธกี ารหนึ่งในการสร้างปจั จัยที่
เกือ้ หนุ น ก็คอื การอํานวยประโยชน์ให้แก่ผอู้ ่นื ก่อน เช่น การเอือ้ เฟื้ อแก่ผทู้ อ่ี ยูใ่ นฐานะเจ้าของ
วัตถุดบิ หรือปจั จัยการผลิต ซึง่ ในทีส่ ุดก็จะส่งผลกลับมาอํานวยประโยชน์แก่กจิ การของตน ทํา
ให้กิจ การอยู่ร อดและเจริญ เติบ โต เป็ น วิธีก ารสร้า งภู มิคุ้ม กัน ด้ว ยการช่ ว ยเหลือ ผู้อ่ืน และ
ส่วนรวมให้ยนื อยูไ่ ด้
40

อ้างแล้ว, 2540
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“ทุกคนต่างมีหน้าที ่ แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าทําเฉพาะหน้าทีน่ นั ้ เพราะว่าถ้าคนใดทํา
หน้ าทีเ่ ฉพาะของตัวเอง โดยไม่มองดูคนอืน่ งานก็ดําเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน
จะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกีย่ วโยงกัน ฉะนัน้ แต่ละคนจะต้องรูถ้ งึ งานของผูอ้ นื ่ แล้วช่วยกันทํา”41
“ผูท้ ที ่ ํางานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนของตนด้วย ย่อมได้ประโยชน์แก่ส่วนรวมของตน
ด้ว ย ผู้ทีท่ ํ า งานโดยเห็น แก่ ต ัว เบีย ดเบีย นส่ว นรวม ย่ อ มบัน่ ทอนทํ า งานความมันคงของ
่
42
ประเทศชาติ และทีส่ ดุ ตนเองก็จะเอาตัวไม่รอด”
“ทุกวันนี้สถานการณ์ต่างๆ ในโลกและในบ้านเมืองของเราเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ย่อมทําให้มคี วามคิด ความเห็นและหลักการอย่างใหม่เกิดขึ้นมามาก การจัดวางหลักการ วาง
ระเบียบปฏิบตั ใิ นการบริหารและดําเนินการศึกษา จําต้องกระทําให้สอดคล้อง ให้ถูกให้เหมาะ
กับสภาพทีเ่ ปลีย่ นมาด้วย เพือ่ ทีจ่ ะได้กา้ วหน้าไปในทางทีเ่ จริญ”43
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ตัว อย่ า งของพระราชดํ า รัส ที่อ ัญ เชิญ มาข้า งต้ น สะท้อ นถึง หลัก คิด ในการสร้า ง
ภูมคิ ุม้ กันทีเ่ ป็ นขัน้ ตอน โดยในขัน้ แรกเป็ นการจัดการกับเหตุภายในตัว เช่น การไม่ก่อหนี้ทไ่ี ม่
เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ขัน้ ต่อมาเป็ นการจัดการกับเหตุภายนอกตัว เช่น การอุดหนุ นจุนเจือ
แก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องรอบข้าง ซึง่ ถือเป็ นการปลูกสร้างภูมคิ ุม้ กันอย่างเป็ น “ระบบ” ด้วยการรวบรวม
และจัดการเหตุปจั จัยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงาน เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณื
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดยไม่เกิดความเสียหายจนถึงขัน้ ทีอ่ ยูไ่ ม่ได้
ระบบภูมคิ ุ้มกันยัง หมายถึง การรวมองคืประกอบย่อยต่ างๆ เข้าด้วยกัน การจัด
กระบวนการดําเนินงานต่างๆ อย่างบูรณาการ จนเกิดเป็ นระบบภูมคิ ุม้ กันที่สามารถป้องกัน
ผลกระทบจากภายนอกในหลายด้าน เช่น ด้านวัตถุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัมนธรรม เป็ นต้น

กล่าวโดยรวมแล้ว การมีระบบภูมคิ ุม้ กันในตัวทีด่ ี หมายถึง การจัดองค์ประกอบของ
การดํา เนิ น งาน ให้มีส ภาพพร้อมรองรับ ต่ อ ผลกระทบใดๆอัน เกิด จากการเปลี่ย นแปลงทัง้
ภายนอกและภายในได้เป็ นอย่างดี ในหัวข้อต่อไป จะเป็ นการศึกษาถึงความหมายของความรู้
ซึง่ เป็ นหนึ่งในสองเงือ่ นไขสําคัญในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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อ้างแล้ว, 2540
พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม 2512
43
พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสทีค่ ณะครูอาวุโสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครือ่ งหมายเชิดชู
เกียรติและเงินช่วยเหลือประจําปี พ.ศ.2516 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2517
42
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“เงือ่ นไขความรู้ หมายถึง เครือ่ งมืออาศัยของการดําเนินงาน เพือ่ ให้เป็ นไปได้อย่าง
ถูกต้อง ประกอบด้วย ความรอบรู้ คือ ความรูส้ กึ ในงานทีท่ ําและความรูก้ ว้างในสภาพแวดล้อม
และสถานการณ์ทเี ่ กีย่ วพันกับงานทีท่ ํา ความระลึกรู้ (สติ) คือ การยัง้ คิดพิจารณาและรูเ้ ท่าทัน
สภาวการณ์ทเี ่ กิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะกระทําการใดๆ และความรูช้ ดั (ปญั ญา) คือ การเห็นและเข้าใจสิง่
ต่างๆ ได้อย่างกระจ่างชัด ถูกต้องตามเหตุตามผลและตามจริง”
3.5. เงื่อนไขความรู้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้องกับ
เรือ่ งของความรูใ้ นวโรกาสต่างๆ ดังนี้

D

“ความรูน้ ัน้ เป็ นหลักของการงาน ผูท้ จี ่ ะทํางานใดจําต้องมีความรูใ้ นเรือ่ งนัน้ ก่อนเป็ น
เบื้องต้นส่วนความคิดเป็ นเครือ่ งช่วยความรู้ คือ ช่วยให้ใช้ความรูไ้ ด้ถูกต้อง เช่น จะใช้อย่างไร ที ่
ไหน เมือ่ ใด เมือ่ มีความรูส้ ําหรับงาน มีความคิดสําหรับการพิจารณาใช้ความรูใ้ ห้ถูกต้องแล้ว
ย่อมทํางานได้ผลสมบูรณ์ดี ยากทีจ่ ะผิดพลาด ความรูก้ บั ความคิดจึงไม่ควรแยกจากกัน”44
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ข้อ พิจ ารณาซึ่ง เป็ น เงื่อ นไขที่สํ า คัญ ในปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง คือ ความรู้ท่ี
เหมาะสมในการนํ าหลักวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินงานทุกขัน้ ตอน ซึ่ง
ประกอบด้วย ความรอบรู้ ทัง้ ในงานทีท่ ําและสภาวะแวดล้อมทีเ่ กีย่ วพันกับงานทีท่ ําทัง้ หมด มี
ั ญา หรือ มีค วามรู้ช ัด เกิด ขึ้น จากความฉลาดสามารถคิด
สติ หรือ ระลึก ความรู้ และมีป ญ
พิจารณาอย่างถูกต้องแยบคายด้วยเหตุผล

“การสร้างความสําเร็จในกิจการงานทุกอย่าง ทุกระดับ รวมทัง้ ความสําเร็จในชีวติ ของ
แต่ละคนนัน้ ต้องอาศัยปจั จัยสําคัญในชีวติ ของแต่ละคนนัน้ ต้องอาศัยปจั จัยสําคัญประกอบกัน
ถึงสามส่วน ส่วนทีห่ นึง่ คือ ความรูแ้ ละความชํานาญทางวิชาการ ซึง่ เป็ นปจั จัยพื้นฐาน หรือเป็ น
เครือ่ งมือ ปฏิบ ัติง านแท้ๆ ส่ ว นทีส่ อง คือ ความละเอีย ดอ่ อ นถีถ่ ้ว น ความตัง้ ใจ และความ
อุตสาหะพยายาม ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือช่วยให้ทําการได้ไม่ผดิ พลาดบกพร่อง และสําเร็จลุล่วงได้
ตลอด ไม่ท้งิ ขว้างละวางเสียกลางคัน ส่วนทีส่ ามนัน้ ได้แก่ สติระลึก รูต้ วั และปญั ญาความรูช้ ดั
หรือความเฉลียวฉลาด ทีจ่ ะหยุดคิดพิจารณากิจทีจ่ ะทํา คําทีจ่ ะพูดทุกอย่าง ให้เป็ นไปโดย
ถูกต้อง เทีย่ งตรงตามกระบวนการของเหตุผล ซึง่ จะช่วยให้ดําเนินชีวติ และการงานไปในทาง
เจริญก้าวหน้า”
44

พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 8 พฤศจิกายน 2508
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ความรอบรูท้ เ่ี ป็ นองค์ประกอบหนึ่งในเงื่อนไขของความรู้ มีความหมายครอบคลุมทัง้
ความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐานและหลักการของวิชาการต่างๆ ซึง่ เป็ นความรูใ้ นแนวลึก และความรู้
ในข้อเท็จจริงแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินงานทัง้ หมด ซึง่ เป็ นความรูใ้ นแนวกว้าง ทีจ่ ะทํา
ให้สามารถประกอบและส่งเสริมการปฏิบตั งิ านให้ได้ผลลัพธ์ทส่ี มบูรณ์ ดังพระบรมราโชวาทว่า
“ความรูท้ ใี ่ ช้ได้ผลนัน้ ต้องเป็ นความรูท้ ถี ่ ูกต้อง แม่นยํา มีความชํานาญ นํ ามาใช้การ
ได้ทนั ทีและนอกจากความรูด้ า้ นลึก คือ วิชาการเฉพาะสาขาทีศ่ กึ ษามาโดยตรงแล้ว ความรูด้ า้ น
กว้าง คือ วิชาการอืน่ ๆ ทัวไป
่ ย่อมเป็ นปจั จัยประกอบส่งเสริมอีกส่วนหนึง่ ด้วย”45

D

“นอกจากจะอาศัยความรูค้ วามสามารถทางวิชาการ ตามทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้ว ยังมีความ
จําเป็ นทีจ่ ะต้องมีความรอบรู้และความเข้าใจอันกระจ่างและเพียงพอในข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ทเี ่ กีย่ วข้องกับงานทีจ่ ะกระทําทัง้ หมด รวมทัง้ ระบบชีวติ ของคน
ไทย อันได้แก่ ความเป็ นอยู่ ความต้องการ วัฒนธรรม และความรูส้ กึ นึกคิดโดยเบ็ดเสร็จด้วย จึง
จะทํางานให้บรรลุเป้าหมายได้”46
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องค์ประกอบต่อมาในเงื่อนไขของความรู้ ได้แก่ สติ หรือความระลึกรู้ ซึ่งเป็ นเครื่อง
บังคับ ตนเองในการกระทํา การพูด หรือแม้แต่ ก ารคิด เรื่อ งต่ า งๆ ว่า จะเป็ น ประโยชน์ หรือ
ผลลัพธ์เสียหายหรือไม่อย่างไรในระยะยาว

“ความรูส้ กึ ระลึกได้ว่าอะไรเป็ นอะไร หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า สติ นัน้ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญ
ทีส่ ุดอย่างหนึง่ ทีจ่ ะทําให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนทีจ่ ะทํา จะพูด และแม้แต่จะคิดสิง่ ใดสิง่
หนึง่ ว่าสิง่ นัน้ ดีหรือชัว่ มีคุณประโยชน์หรือเสียหาย ควรกระทําหรือควรงดเว้นอย่างไร เมือ่ ยัง้
คิดได้ ก็จะช่วยให้พจิ ารณาทุกสิง่ ทุกอย่างละเอียดปราณีต และสามารถกลันกรองเอาสิ
่
ง่ ทีไ่ ม่
เป็ นสาระ ไม่เป็ นประโยชน์ออกได้หมด คงจะเหลือแต่เนื้อแท้ทถี ่ ูกต้องและเป็ นธรรม ซึง่ เป็ นของ
ควรคิดควรพูดควรทําแท้ๆ”
ส่วนอีกองค์ประกอบในเงื่อนไขของความรู้ ได้แก่ ปญั ญา หรือความรูช้ ดั อันเกิดจาก
การคิดพิจารณาสิง่ ต่างๆ อย่างถูกต้องแยบคายด้วยเหตุผล ทําให้เห็นและเข้าใจทุกสิง่ ทุกอย่าง
ได้อย่างกระจ่างชัด เป็ นความรูแ้ จ้งในงานและวิธที จ่ี ะปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกจ้องเทีย่ งตรง

45

พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม 2532
46
พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ของสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม 2522
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ั ญา แปลอย่า งหนึ ง่ ก็คือ ความรู้ทุ ก อย่า งทัง้ ทีเ่ ล่ า เรีย น จดจํา มา ทีพ่ ิจ ารณา
“ป ญ
ใคร่ครวญคิดเห็นขึ้นมา และทีไ่ ด้ฝึกฝนอบรมให้คล่องแคล่วชํานาญขึ้นมาในตัวเอง อีกอย่าง
หนึง่ เมือ่ มีความรูค้ วามชัดเจน ชํานาญในวิชาการต่างๆ ดังว่าจะได้ผลให้เกิดความเฉลียวฉลาด
ขึน้ มาในตัวบุคคล แต่ประการสําคัญ คือ ความรูท้ ผี ่ นวกกับความเฉลียวฉลาดนัน้ จะรวมกันเป็ น
ความสามารถพิเศษขึ้นคือ ความรูจ้ ริง รูแ้ จ้งชัด รูต้ ลอดในสิง่ ทีไ่ ด้มโี อกาสศึกษา ซึง่ จะเป็ นผล
ต่อไปเป็ นความรูเ้ ท่าทันความคิด จริต ทฤษฎี และเจตนาของคนทัง้ ปวง เมือ่ รูเ้ ท่าทันแล้วก็จะ
เห็นแนวทางและวิธกี ารทีจ่ ะหลีกเลีย่ งให้พน้ อุปสรรค ปญั หา และความเสือ่ ม ความล้มเหลวทัง้
ปวงได้ แล้วดําเนินไปตามทางทีถ่ ูกต้องเหมาะสมจนบรรลุความสําเร็จ”47

PU

D

“ปญั ญา ความรูช้ ดั ซึง่ เป็ นกําลังสําคัญ สําหรับการพิจารณาวินิจฉัยตัดสินปญั หาและ
เรือ่ งราวต่ างๆ ทีจ่ ะต้องผ่านพบวนการปฏิบ ตั ิงาน ความรู้ช ดั นี้ หมายถึง ความรู้ทีก่ ระจ่าง
ถูกต้องตามเหตุ ตามผล และตามจริง เกิดขึ้นได้โดยอาศัยความรูอ้ นั กว้างขวาง ทีไ่ ด้รไู้ ด้เห็นได้
ศึกษา สังเกตมาแล้วเป็ นเนื้อหาทีอ่ าศัยสติ ความระลึกรู้ และความมีใจสงบ ตัง้ มันในความเป็
่
น
กลาง ไม่หวันด้
่ วยอคติ เป็ นพื้นฐานรองรับและเป็ นเครือ่ งพิจารณากลันกรอง
่
สําเร็จเป็ นความรู้
ความเห็นทีช่ ดั เจนถู กต้อง สามารถวินิจฉัยชี้ช ดั ในกรณีท งั ้ ปวงได้แม่นยําถูกต้อง ผู้มกี ําลัง
ปญั ญาจึงรูจ้ ริง และรูซ้ ้งึ มองเห็นปญั หาและภารกิจของตนเองให้ชดั เจนโดยตลอดหมดทุกอย่าง
และสามารถปฏิบตั บิ ริหารให้เกิดความสําเร็จเรียบร้อยได้โดยยุตธิ รรมถูกต้อง”48
จากพระบรมราโชวาทข้างต้น ชีใ้ ห้เห็นว่า มีความรูป้ ระกอบกันเป็ นสามส่วนด้วยกัน
ส่วนที่หนึ่ ง คือ ความรู้อนั กว้างขวาง หรือเรียกว่าเป็ น ความรอบรู้ ที่ไม่จํากัดเพียงความรู้
ความสามารถทางวิชาการ ตามที่ได้ศกึ ษามา แต่ยงั รวมถึงความรูแ้ ละความเข้าใจอันกระจ่าง
และเพียงพอในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ ท่เี กี่ยวพันกับงานที่ทํา
ทัง้ หมด ส่วนทีส่ อง คือ สติ หรือความระลึกรู้ ซึง่ เป็ นเครื่องพิจารณากลันกรองก่
่
อนทีจ่ ะทํา จะ
พูด หรือแม้แต่จะคิดในเรื่องต่างๆ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลเสียหาย ควรกระทํา หรือควร
งดเว้น และส่วนที่สาม คือ ปญั ญา หรือความรูช้ ดั อันเกิดจากการคิดพิจารณาสิง่ ต่างๆ อย่าง
ถูกต้องแยบคายด้วยเหตุผล ทําให้เห็นและเข้าใจทุกสิง่ ทุกอย่างได้อย่างกระจ่างชัด เป็ นความรู้
แจ้งในงานและวิธที จ่ี ะปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องเทีย่ งตรง
กล่าวโดยรวมแล้ว เงื่อนไขของความรู้ หมายถึง เครื่องอาศัยของการดําเนิ นงาน
เพือ่ ให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ประกอบด้วยความรอบรู้ คือ ความรูส้ กึ ในงานทีท่ าํ และความรูก้ ว้าง
ในสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ทเ่ี กี่ยวพันในงานทีจ่ ะทํา ความระลึกรู้ (สติ) คือ การยัง้ คิด

47
48

อ้างแล้ว, 2532
อ้างแล้ว, 2522
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พิจารณาและรูท้ นั สภาวการณ์ท่เี กิดขึน้ ก่อนที่จะกระทําการใดๆ และความรูช้ ดั (ปญั ญา) คือ
การเห็นและเข้าใจในสิง่ ต่างๆ ได้อย่างกระจ่างชัด ถูกต้องตามเหตุ ตามผล และความเป็ นจริง
ความรู้ เป็ นเหตุ หรือเงือ่ นไขทีจ่ ะทําให้เกิดความ “ถูกต้อง” ในการดําเนินงาน ภายใต้
หลักการที่มุ่งเน้นการกระทํา หรือพฤติกรรมให้เป็ นไปอย่าง “ถูกต้องดีงาม” หรือทีเ่ รียกว่า
“สัมมา” กระบวนการส่วนเหตุ หรือเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดความดีงามในการกระทําหรือ
พฤติกรรม ได้แก่ เงือ่ นไขคุณธรรม ซึง่ จะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป

D

“เงือ่ นไขของคุณธรรม หมายถึง เครือ่ งอาศัยของการดําเนินงาน เพือ่ ให้เป็ นไปอย่างดี
งาม ประกอบด้วย ความซือ่ สัตย์สุจริต คือ ความประพฤติชอบ มีการพูดและการกระทําซึอ่ ตรง
ต่อหน้าที ่ การงาน ต่อตนเอง และต่อผูอ้ นื ่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
และไม่เอารัดเอาเปรียบ ความอดทน มีความเพียร คือ ความบากบัน่ ความกล้าแข็ง มีความ
หนักแน่ น ไม่ท้อถอย ทําให้การดําเนินงานรุดหน้าเรือ่ ยไป จนประสบความสําเร็จ และความ
รอบคอบระมัดระวัง คือ การพิจารณาอย่างถีถ่ ้วนในทุกแง่ทุกมุมก่อนทีจ่ ะดําเนินงาน เพือ่ มิให้
เกิดความเผอเรอและผิดพลาด”
3.6. เงื่อนไขคุณธรรม

PU

พระบรมราโชวาทที่พ ระบาทสมเด็จ อยู่หวั ได้ท รงพระราชทานเกี่ยวกับ เรื่อ งของ
คุณธรรม ทีม่ สี ว่ นสัมพันธ์กบั เรือ่ งของความรู้ มีใจความสําคัญ ดังนี้
“การทีจ่ ะทํางานให้สมั ฤทธิผ์ ลทีพ่ งึ ปรารถนา คือ ทีเ่ ป็ ประโยชน์และเป็ นธรรมด้วยนัน้
จะอาศัยความรู้แต่ เพียงอย่างเดียวมิได้ จําเป็ นต้องอาศัยความสุจริต ความบริสุท ธิ์ใ จ และ
ความถูกต้อง เป็ นธรรมประกอบด้วย เพราะเหตุว่าความรูน้ ัน้ เป็ นเหมือนเครือ่ งยนต์ ทีท่ ําให้
ยวดยานเคลือ่ นไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้ว เป็ นเหมือนหนึง่ พวงมาลัย หรือ
หางเสือ ซึง่ เป็ นปจั จัยทีน่ ํ าพาให้ยวดยานดําเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี คือ ปลอดภัยจน
บรรลุถงึ จุดหมายทีพ่ งึ ประสงค์ ดังนัน้ ในการทีจ่ ะประกอบการงาน เพือ่ ตนเพือ่ ส่วนรวมต่อไป
ขอให้ทุกคนสํานึ กไว้เป็ นนิตย์โดยตระหนักว่า การงาน สังคม และบ้านเมืองนัน้ ถ้าขาดผู้มี
ความรูเ้ ป็ นผู้บริหารดําเนินการย่อมเจริญก้าวหน้าไปได้โดยยาก แต่ถ้างานใด สังคมใด และ
บ้านเมืองใด ก็ตามขาดบุคคลผูม้ คี ุณธรรมความสุจริตแล้วจะดํารงอยูม่ ไิ ด้แล้ว”49

49

พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วันที่ 8 กรกฏาคม 2520
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องค์ประกอบของคุณธรรมประการแรก คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็ นเครื่องกํากับ
ทิศทางของการใช้วชิ าความรู้ เพือ่ นําพาไปสูเ่ ป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์
“ข้าพเจ้า ใคร่ข อให้ท่านทัง้ หลายจงมันอยู
่ ่ใ นความชือ่ สัต ย์สุจริต ถือเอาประโยชน์
ส่วนรวมเป็ นทีต่ งั ้ เพราะคุณธรรมอันนี้เป็ นมูลฐานอันสําคัญทีจ่ ะยังความเจริญและความเป็ น
ปึ กแผ่นแก่สงั คม เป็ นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีกลมเกลียว คามซือ่ สัตย์ทวี ่ ่านี้ หมายถึง ความ
สุจริตซือ่ ตรงต่อหน้าที ่ การงาน ต่อตนเอง และต่อผูอ้ นื ่ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่เอารัดเอา
เปรียบต่อผูอ้ นื ่ ”
องค์ประกอบต่อมาคือ ความอดทน มีความเพียร ประกอบการงานด้วยความตัง้ ใจ ไม่
ละเลย ไม่ทอดทิง้ เป็ นความเพียรทีม่ ลี กั ษณะกล้าแข็งไม่ขาดสาย มีความหนักแน่ นอดทน ไม่
ท้อถอย ทําให้การดําเนินงานรุดหน้าเรือ่ ยไป

D
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“ท่านทัง้ หลายจะต้องอาศัยวิชาความรูท้ กี ่ ว้างขวาง ถูกต้อง และแม่นยําชํานาญอยู่
ตลอดเวลา ทัง้ ต้องมีความอุตสาหะพยายาม มีสติความระลึกรู้ตวั มีความสังเกต พิเคราะห์
พิจารณาอย่างถีถ่ ้วนรอบคอบ ยิง่ กว่านัน้ ทุกคนยังต้องมีคุณสมบัตสิ ําคัญอีกประการหนึง่ ซึง่
ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวเป็ นพิเศษในโอกาสนี้ คือ ความหนักแน่น อดทน ไม่ยอมตัว ให้ว่วู ามไปตาม
เหตุการณ์ ตามอคติ ตามอารมณ์ชอบใจหรือไม่ชอบใจ ความหนักแน่ นอดทนช่วยให้เกิดความ
ยัง้ คิด และธรรมดาคนเราเมือ่ มีการยัง้ คิด ย่อมมีโอกาสพิจารณาทบทวนเรือ่ งราวต่างๆ ได้ดี
ยิง่ ขึ้น เมือ่ คิดทบทวนดีแล้ว ก็จะเห็นและเข้าใจทุกสิง่ ทุกอย่างได้อย่างกระจ่างชัด คือ เห็นและ
ทราบชัดในสิง่ ทีเ่ ป็ นตัวปญั หา พร้อมทัง้ ลู่ทางและวิธกี ารทีจ่ ะคิดปฏิบตั แิ ก้ปญั หานัน้ โดยตลอด
จึงสามารถทําการงานได้โดยราบรืน่ ไม่หลงทาง ไม่เสียเวลา ไม่ผดิ พลาด หากแต่ประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสมบูรณ์”50
ความซื่อสัตย์สุจริต และความมุ่งมัน่ อดทน มีความเพียร จะเกิดขึน้ และยังยื
่ นอยู่ได้
ด้วยการมีสติและปญั ญา กล่าวคือ มีสติรตู้ วั มีปญั ญารูช้ ดั ในคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริต และ
การสร้างสรรค์ความเจริญบนพืน้ ฐานของความสุจริต เกิดเป็ นค่านิยม ความเชื่อมันและความ
่
พึงพอใจในการคิดดี พูดดี และทําดี แล้วความมันใจ
่ ความพึงพอใจนัน้ ก็จะอุดหนุ นประคอง
ความซื่อสัตย์สจุ ริตและความอดทน มีความเพียรทีจ่ ทําดีให้คงอยูไ่ ด้ตลอดไปไม่เสือ่ มถอย
อีกองค์ประกอบหนึ่งในเงือ่ นไขคุณธรรม คือ ความรอบคอบ ระมัดระวัง ทีจ่ ะพิจารณา
เรือ่ งต่างๆ ให้กระจ่างแจ้งในทุกแง่ทุกมุม ก่อนทีจ่ ะจัดการให้ถูกจุด ถูกขัน้ ตอน ถูกเหตุผล
50

พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ วิทยาเขตสงขลา วันที่ 13 กันยายน 2522
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“การทํา งานให้สํา เร็จ ผลแน่ น อนและสมบูร ณ์ ต ามเป้ าหมายนัน้ จะต้อ งใช้ค วามรู้
ความสามารถพร้อมทัง้ คุณสมบัตทิ สี ่ าํ คัญๆ ในตัวบุคคลหลายประการ เช่น ความตัง้ ใจทีม่ นคง
ั่
ความคิด สร้า งสรรค์ ความอุ ต สาหะพยายาม ความรับ ผิด ชอบ ความรอบคอบระมัด ระวัง
ตลอดจนความสุจริตเป็ นธรรม นํามาปฏิบตั งิ านโดยพร้อมสรรพ และเต็มกําลังอย่างสมํา่ เสมอ”51
“แบบแผนและหลักเกณฑ์นัน้ ย่อมต้องมีเหตุผลเป็ นพื้นฐาน และเหตุผลทีจ่ ะทําให้
พื้นฐานมันคงไม่
่
สนสะเทื
ั่
อนได้ก็ต้องเป็ นเหตุผลความจริงแท้ ทีไ่ ด้พสิ ูจน์ ให้เห็นจริงแล้วด้วย
ความละเอียดรอบคอบ ปราศจากความลําเอียงและความหลงผิดตามอารมณ์”52
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หลักการในการปฏิบตั งิ านใดๆ จําต้องมีเหตุผลจริงแท้รองรับโดยอาศัยความรอบคอบ
ระมัด ระวัง เป็ น เครื่อ งพิจ ารณากลัน่ กรองความรอบคอบระมัด ระวัง จึง เป็ น คุ ณ ธรรมที่ค อย
สนับสนุ นการใช้ปญั ญาหรือความรูค้ วามคิดปราศจากอคติและกิเลสครอบงํา เพื่อให้ได้มาซึ่ง
เหตุผลทีถ่ ูกต้อง
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จากพระบรมราโชวาทข้างต้น แสดงให้เห็นว่า นอกเหนือจากความรูท้ ่จี ะทํางานให้
สัมฤทธิ ์ผลทีพ่ งึ ปรารถนา ซึง่ เปรียบเหมือนเครือ่ งยนต์สง่ ให้พาหนะเคลื่อนที่ ยังต้องประกอบไป
ด้วยคุณธรรมในตัวบุคคล ซึ่งเปรียบเทียบพวงมาลัยคอยบังคับทิศทางให้ไปถึงจุดหมายที่พงึ
ประสงค์ อันได้แก่ ความซื่อสัตย์สจุ ริต ความอดทน มีความเพียร และความรอบคอบระมัดระวัง
เป็ นอย่างสําคัญ

กล่าวโดยรวมแล้ว เงื่อนไขของคุณธรรม หมายถึง เครื่องอาศัยของการดําเนินงาน
เพื่อให้เป็ นไปอย่างดีงาม ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความประพฤติชอบ มีการพูด
และการกระทําซื่อตรงต่อหน้าทีก่ ารงาน ต่อตนเอง และต่อผูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง มีเจตนาบริสุทธิ ์ไม่
คดโกง ไม่หลอกหลวง และไม่เอารัดเอาเปรียบ ความอดทน มีความเพียร คือ ความบากบัน่
ความกล้าแข็ง มีความหนักแน่ น ไม่ท้อถ่อย ทําให้การดําเนินงานรุดหน้าเรื่อยไปจนประสบ
ความสําเร็จและความรอบคอบระมัดระวัง คือ การพิจารณาอย่างถีถ่ ว้ นในทุกแง่ทุกมุมก่อนทีจ่ ะ
ดําเนินงาน เพือ่ มิให้เกิดความเผอเรอและผลิดพลาด

51

พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต
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ภายใต้หลักการที่มุ่งเน้นการกระทํา หรือพฤติกรรมให้เป็ นไปอย่าง “ถูกต้องดีงาม”
หรือเรียกว่า “สัมมา” กระบวนการ คุณธรรมจึงเป็ นเหตุ หรือเงื่อนไขทีจ่ ะทําให้เกิดความ ดีงาม
ควบคูก่ บั ความรูท้ เ่ี ป็ นเหตุหรือเงือ่ นไขทีท่ าํ ให้เกิดความ “ถูกต้อง” ในการดําเนินงาน
“เศรษฐกิจพอเพียงมีสามระดับ ในระดับทีห่ นึง่ เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานที ่
เน้ นความพอเพียงในระดับ บุ คลและครอบครัว ในระดับ ทีส่ อง เป็ น เศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้า วหน้ า ทีเ่ น้ น ความพอเพีย งในระดับ กลุ่ ม หรือ องค์ก ร และในระดับ ทีส่ าม เป็ น เศรษฐกิจ
พอเพียงแบบก้าวหน้า ทีเ่ น้นความพอเพียงในระดับเครือข่าย”
3.7. ระดับของเศรษฐกิ จพอเพียง
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จนถึงวันนี้ ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับคนกลุ่มหนึ่ง ก็ยงั เข้าใจว่า
พอเพียง คือ การพึง่ ตนเอง ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Self-sufficency แต่คําว่า พอเพียง ใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับทีเ่ ลี้ยงตัวเองได้ บนพืน้ ฐานของความประหยัดและการ
ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จําเป็ น เรียกว่า “เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน” ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับทีม่ กี ารรวมตัวกัน เพื่อร่วมดําเนินงานในเรื่องต่างๆ มีการสร้างเครือข่ายและขยายกิจการ
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ โดยประสานความร่วมมือกับภายนอก เรียนกว่า “เศรษษฐกิจ
พอเพียงแบบก้าวหน้า” ดังนัน้ เศรษฐกิจพอเพียงจึงมิใช่แค่เพียงเรื่องของการพึง่ ตนเองโดยที่
ไม่เกีย่ วข้องกับใคร และมิใช่เรือ่ งของการประหยัด แต่ยงั ครอบคลุมถึงข้อเกีย่ วข้องกับผูอ้ ่นื การ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน แท้จริงแล้ว เศรษฐกิจพอเพียง สามารถจําแนกได้เป็ น 3 ระดับ
ดังต่อไปนี้
3.7.1. เศรษฐกิจพอเพียงระดับทีห่ นึ่ง
เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบพืน้ ฐาน ทีเ่ น้นความพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว
คือ การที่สมาชิกในครอบครัว มีความเป็ นอยู่ในลักษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถ
สนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐาน เช่น ความต้องการในปจั จัยสีข่ องตนเองและครอบครัวได้ มีการ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว และมีความพอเพียงในการดําเนินชีวติ
ด้วยการประหยัดและการลดค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่จําเป็ น จนสามารถดํารงชีวติ อยู่ได้อย่างมีความสุข
ทัง้ กายและใจ
3.7.2. เศรษฐกิจพอเพียงระดับทีส่ อง
เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ทีเ่ น้นความพอเพียงในระดับกลุ่มหรือองค์กร คือ
เมื่อบุคคล หรือครอบครัว มีความพอเพียงในระดับหนึ่งแล้ว ก็จะรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือ
สหกรณ์ เพื่อ ร่ ว มกัน ดํ า เนิ น งานในด้า นต่ า งๆ ทัง้ ด้า นการผลิต การตลาด ความเป็ น อยู่
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สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยได้รบั ความร่วมมือจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้
หน่วยราชการ มูลนิธิ และเอกชน
3.7.3. เศรษฐกิจพอเพียงระดับทีส่ าม
เป็ นเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ทีเ่ น้นความพอเพียงในระดับเครือข่าย คือ เมื่อ
กลุ่มหรือองค์กร มีความพอเพียงในระดับที่สองแล้ว ก็จะร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก เพื่อ
สร้างเครือข่าย มีการติดต่อร่วมมือกับธนาคารหรือบริษทั ต่างๆ ทัง้ ในด้านการลงทุน การผลิต
การตลาด การจํ า หน่ า ย และการบริห ารจัด การ เพื่อ การขยายกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ที่
หลากหลาย ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทัง้ ในสวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา ให้
สมประโยชน์ดว้ ยกันทุกฝา่ ย
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การจําแนกเศรษฐกิจพอเพียงใน 3 ระดับข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทีเ่ ริม่ ต้น
จากหลักการของการพึ่งพาตนเอง โดยเปลี่ยนจากการพึง่ พาตนเองไม่ได้หรือต้องคอยอาศัย
ผู้ อ่ื น อยู่ ต ลอดเวลา (Dependent) เป็ น การพัฒ นาตนเองให้ มีค วามเข้ม แข็ง เป็ น อิ ส ระ
(Independent) แล้วจึงค่อยๆ พัฒนาขึน้ มาเป็ นการแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มช่วยเหลือกัน จน
นํ าไปสู่การพึง่ พิงอิงกัน (Inter-Dependent) สงเคราะห์เกื้อกูลร่วมมือกัน และประสานกับโลก
ภายนอกได้เป็ นอย่างดี

“จุดหมายในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ความสมดุล การพร้อมรับต่อ
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ ด้านวัสดุ สังคม สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
ตลอดจนการก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์”
3.8. จุดหมายของเศรษฐกิ จพอเพียง

จากการสัง เคราะห์จุ ด หมายในปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งที่พ ระบาทสมเด็จ พระ
เจ้า อยู่ห วั ได้ท รงมีพ ระบรมราชวินิ จฉัย และทรงพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้นํ า ไป
เผยแพร่ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบ ตั ิของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทัวไป
่ พบว่า มีอยู่ 2 ส่ว น
ด้วยกัน ในส่วนทีห่ นึ่ง ปรากฎอยู่ 2 แห่ง ซึง่ มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพื่อให้กา้ ว
ทันต่อโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ และเพื่อให้พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
กว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ สังคม
โดยความสัมพันธ์แห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะพบว่า มีความเชื่อโยงระหว่าง
คุณลักษณะและเงือ่ นไขต่างๆ อย่างใกล้ชดิ เช่น ความรอบรูท้ ม่ี คี วามซื่อสัตย์สจุ ริตกํากับจะเป็ น
เงื่อนไขทีก่ ่อให้เกิดความพอประมาณ ไม่โลภ ไม่เอารัดเอาเปรียบ การมีสติไม่หวันไหวไปตาม
่
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อารมณ์ดว้ ยความอุตสาหะพากเพียรจะเป็ นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการมีภูมคิ ุม้ กันในตัวที่ดี หรือ
การใช้ปญั ญาด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ปราศจากอคติ จะเป็ นเงื่อนไข ทีก่ ่อให้เกิดความมี
เหตุมผี ลได้ ดังแผนภาพที่ 3.1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกรอบแนวความคิดหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กรอบแนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทางสายกลางภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง
พอประมาณ
มีภ ูมิคม้ ุ กัน
ในตัวที่ดี

D

มีเหต ุผล

เงื่อนไขความร ้ ู

เงื่อนไขค ุณธรรม

(รอบร ้ ู รอบคอบ ระมัดระวัง)

(ซื่อสัตย์ ส ุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน)

PU
นําสู่

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม

ก้าวหน้ าอย่างสมดุล / มันคง
่ / ยังยื
่ น

แผนภาพที่ 3.1. แสดงภาพรวมแนวความคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บทที่ 4
ระเบียบวิธีวิจยั
4.1. รูปแบบการวิ จยั

D

การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากความเปลีย่ นแปลงของชุมชนทีม่ กี ารพัฒนาจากระบบทุนนิยม
ส่งผลกระทบต่อผูท้ ด่ี าํ รงอยู่ภายในชุมชน ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยเน้นศึกษาจากการค้นหาความ
จริงสภาพปจั จุบนั และรวบรวมข้อเท็จจริงโดยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพื่อนํา
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาหาแนวโน้มความเป็ นไป และยังมีการสอดแทรกทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหา
จุดทีม่ คี วามเหมาะสม ต่อการนํ ามาพัฒนาชุมชน ให้มกี ารเจริญควบคู่ทงั ้ เชิงจริยธรรมนิยม และ
เชิงวัตถุนิยม ตามหลักว่าด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
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โดยการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการ
ท้องถิน่ และชาวบ้านในพืน้ ทีช่ ุมชนกรณีศกึ ษา เพือ่ กําหนดแนวทางในหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนเมือง และชุมชนชนบท โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นตัวประสานความสัมพันธ์ของ
การศึกษา

การวิ จ ัย นี้ ย ัง ประโยชน์ ต่ อ พัฒ นาชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น ในเชิ ง ลัก ษณะของการสร้ า ง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งชุ ม ชนเมือ ง และชุ ม ชนชนบท โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
รายละเอียดในการศึกษาการวิจยั สามารถแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
1. การศึกษาจากข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้ารวบรวม
ข้อมูลทัง้ จากเอกสารทางราชการเกีย่ วกับบทความทางวิชาการ วารสาร งานวิจยั และทฤษฎีท่ี
เกีย่ วข้องกับว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเกิดชุมชนเมือง และชุมชนชนบท ซึง่ สอดคล้อง
กับความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการชุมชน เพือ่ นํามาใช้ประกอบการศึกษาวิจยั
2. การศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยสัมภาษณ์ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการชุมชน และผูท้ ก่ี ําหนดแนวทางของวิถใี นการดําเนินชีวติ ได้แก่ เจ้าหน้าที่
บริห ารจัด การท้อ งถิ่น และชาวบ้า นในพื้น ที่ชุ ม ชนกรณี ศึก ษา รวมทัง้ การขอข้อ มูล จาก
ผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี วามเชี่ยวชาญ ทางด้านการบริหารชุมชน ทัง้ ในแง่นของชุมชนเมือง และ
ชุมชนชนบท เพือ่ ใช้ในการสังเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ในลําดับต่อไป
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1. ศึกษาพัฒนาการ การเกิดชุมชนประเภทต่างๆ และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
จากการทบทวนวรรณกรรม ทีไ่ ด้มาจาก บทความวิจยั เอกสารวิชาการประเภท
ต่างๆ ตํารา หนังสือที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเป็ นองค์ความรู้ ที่สามารถนํ ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจยั
2. ศึกษาระเบียบวิธกี ารที่เหมาะสม เนื่องจากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการนํ า
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องในหลากหลายศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน ทัง้ การบริหาร
จั ด การชุ ม ชน และแนวทางการนํ า เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในชุมชนชนบท ซึง่ ระเบียบวิธกี ารทีเ่ หมาะสม สามารถจะส่งผลให้
การดําเนินการศึกษาวิจยั นัน้ ได้รบั ข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
3. สัมภาษณ์ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เน้ นไปที่ 2 กลุ่มหลัก คือ เจ้าหน้ าที่บริหาร
จัดการท้องถิน่ และชาวบ้านชุมชนพืน้ ทีก่ รณีศกึ ษา ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จะทําให้ผวู้ จิ ยั
ทราบถึงนโยบาย วิถชี วี ติ การดําเนินงานภายในชุมชน ว่ากรอบการดําเนินงาน
มีรปู แบบการจัดทําอย่างไร ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการจัดทํากลุ่มข้อมูลการศึกษา
4. รวบรวมข้อมูล ทีไ่ ด้รบั จากกลุ่มตัวอย่าง กรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ะท้องที่ เพื่อ
นํ าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ เพื่อหาแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในการหา
ความสัม พัน ธ์ ข องชุ ม ชนชนบทและชุ ม ชนเมือ ง ในการนํ า เอาหลัก ทฤษฎี
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ในการบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน ที่ ค รอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการศึกษาวิจยั
5. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รบั จากการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็ นแนวทางสรุปผลถึง
ความสัมพันธ์ของการนําเอาหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ กับชุมชนชนบท
และชุมชนเมือง
6. สรุปผลการศึกษา แนวทางวางกรอบ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อสรุปผลขัน้ สุดท้าย
รวมทัง้ ข้อเสนอแนะในการนําไปประยุกต์ใช้

4.3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิ จยั
4.3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ศึกษาถึงทีม่ า ทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ หมดกับหลักการ
ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเฉพาะทีเ่ ป็ นของประเทศไทย
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ั ่ น ออก ซึ่ง จะมีเ พื่อ นํ า มาใช้เ ป็ น ฐานข้อ มูล และองค์ค วามรู้แ ก่ ผู้
และฝ งตะวั
ศึกษาวิจยั ในการนําไปใช้เปรียบเทียบต่อไป
2. ศึกษาทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง เชิงสหวิทยาการ โดยเน้นไปที่ องค์ความรู้ 3 เรื่อง คือ
ออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)1, วางผังชุมชน (Community Planning)
และ ชุ ม ชนพอเพีย ง (Urban
Sufficiency) 2 เท่ า นัน้ ส่ ว นที่ไ ม่ไ ด้เ น้ น
รายละเอีย ด อาทิเ ช่ น เทคนิ ค ทฤษฎีเ คหการ (Housing), สถาป ตั ยกรรม
(Architecture), ภูมสิ ถาปตั ยกรรม (Landscape) และวิศวกรรม (Engineering)
เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยมาก
3. กลุ่มตัวอย่าง จะเป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น 3 กลุ่ม รวม 220 กลุ่มตัวอย่าง รวมชุมชนทีจ่ ะศึกษาวิจยั ทัง้ สิน้ 8
ชุมชน ดังต่อไปนี้
กลุ่มที ่ 1 ชุมชนชนบท ทีอ่ ยูภ่ ายใต้โครงการพระราชดําริฯ จํานวน 75 ตัวอย่าง ได้แก่
- เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดการท้องถิน่ ทัง้ 3 ชุมชน จํานวน 15 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนบึงพระราม 9 กรุงเทพฯ จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 20 ตัวอย่าง
กลุ่มที ่ 2 ชุมชนชนบท ทีด่ าํ รงชีวติ ตามวิถดี งเดิ
ั ่ ม จํานวน 100 ตัวอย่าง ได้แก่
- เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดการท้องถิน่ ทัง้ 4 ชุมชน จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านคีรมี าศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 20 ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 20
ตัวอย่าง
- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 20 ตัวอย่าง
กลุ่มที ่ 3 ชุมชนเมืองทีเ่ ข้าข่ายสอดคล้องกับแนวคิดฯ จํานวน 25 ตัวอย่าง ได้แก่
- เจ้าหน้าทีบ่ ริหารจัดการท้องถิน่ ชุมชน จํานวน 5 ตัวอย่าง

1

ทฤษฎีทว่ี า่ ด้วยกับการออกแบบและบริหารชุมชน ให้มคี วามสอดคล้องทัง้ ในเรือ่ งสภาพการ
ดําเนินงาน กิจกรรม และการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในแต่ละชุมชน
2
ทฤษฎีทว่ี า่ ด้วยการดําเนินกิจกรรมและการดํารงชีวติ ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานของการพึง่ พอาศัยกัน
ระหว่างคนภายในชุมชน ทีต่ อ้ งมีการปฏิสมั พันธ์รว่ มกัน
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- ชาวบ้านพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 20 ตัวอย่าง
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4.3.2. วิธกี ารศึกษา
1. ทําการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร บทความ และงานวิจยั รวมทัง้ ข้อมูลต่างๆ ใน
เกี่ยวกับการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ้างอิงจากกรณีศกึ ษา โครงการ
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ให้ผวู้ จิ ยั เข้าใจถึงภาพรวมของ
แนวคิดฯ นี้ได้โดยง่าย
2. ทําการรวบรวม และศึกษาข้อมูล รูปแบบชุมชนทัง้ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลรายละเอียดทัวไป
่ ของชุมชนชนบทที่นํามาเลือกเป็ นกรณีศกึ ษา อาทิ
เช่ น การศึ ก ษาลั ก ษณะกายภาพของตั ว ชุ ม ชน รวมทั ง้ สาธารณสุ ข
สภาพแวดล้อม ลักษณะการทําธุรกิจ ประกอบกับการศึกษาการสร้างระดับ
ความสุข และกระบวนทัศน์ทว่ี เิ คราะห์จากค่านิยม โลกทัศน์ ความเชื่อ และ
อื่นๆ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับชุมชนชนบท กลุ่มเป้าหมาย
- ข้อมูลรายละเอียดทัวไป
่ ของชุมชนเมืองทีน่ ํามาเลือกเป็ นกรณีศกึ ษา อาทิเช่น
การศึกษาเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม มูลค่า พาณิชยกรรม สิง่ แวดล้อม
การคมนาคม สาธารรณู ปโภค สาธารณู ปการความจําเป็ นบนฐานปจั จัย 4
และผูอ้ าศัยของชุมชน
3. รวบรวมข้อมูลชุมชนทัง้ 2 ประเภท รวม 8 ชุมชน วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อ
วางกรอบแนวทาง และสร้างกลุ่มคําถาม
4. นําแนวทางทีไ่ ด้ ไปสร้างแบบสอบถาม เพื่อดําเนินการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง
ชุมชนทัง้ 2 ประเภท รวม 8 ชุมชน แล้วนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์ ปรับปรุง เพื่อ
สรุปหากรอบในการศึกษาเปรียบเทียบ
5. นําข้อมูลกรอบทีไ่ ด้ มาเปรียบเทียบชุมชนในแต่ละลําดับชัน้ ดังต่อไปนี้
- การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนชนบทกับชุมชนเมือง อ้างอิงบนฐานแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
- การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเมืองที่จะเข้าข่ายสอดคล้องและไม่เ ข้าข่าย
สอดคล้องแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การเปรีย บเทีย บระหว่ า งชุ ม ชนชนบทที่ดํา เนิ น ชีวิต อยู่บ นพื้น ฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเทียบกับชุมชนชนบททีด่ ําเนินชีวติ บนฐาน
ของวิถชี วี ติ ดังเดิ
่ ม
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6. วิเคราะห์ แนวทางวางกรอบ ปรับปรุง แก้ไข เพือ่ สรุปผลขัน้ สุดท้าย
7. สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะการนําไปใช้กบั ชุมชนเมือง
4.3.3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้
1. การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
2. แบบสัมภาษณ์ แบบคําถามปิ ด (Close Ended Question)
4.4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิ เคราะห์
ตัวแปร เพื่อกําหนดกรอบความคิดในการวิจยั ซึง่ สะท้อนในรูปความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรของการจัดระบบประกันสินเชื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย ดังต่อไปนี้
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1. ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาในภาพรวม เช่น แผนพัฒนาชาติ นโยบายชาติ
หลัก การบริห ารชุ ม ชน ทัง้ ในรูป ของชุ ม ชนเมือ ง และชุ ม ชนชนบท ซึง่ มีค วาม
แตกต่างกัน
2. ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าทีท่ เี ่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการชุมชนกรณีศกึ ษา
เช่น เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเมือง ระดับท้องถิน่ ฯลฯ
3. ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับชาวบ้านทีด่ ํารงชีวติ อยู่ภายในท้องถิน่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะแบ่ง
ออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับปกครอง เช่น กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ ําชุมชน และระดับ
ลูกบ้าน ก็คอื ประชาชนทัวไป
่ ทีม่ ที พี ่ กั พิงอาศัยอยูใ่ นชุมชน ฯลฯ

4.5. ประเภทของเครื่องมือวิ จยั

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสัมภาษณ์และ
แบบสํารวจ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แบบสัมภาษณ์ (Interviews) เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ประกอบการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ เพือ่ ช่วยในการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อคําถามในการสัมภาษณ์
2. แบบสํารวจ (Surveys) เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ประกอบการเก็บข้อมูลจากการจัดเก็บ
ข้อมูล ทัง้ 2 ประเภท คือ เจ้าหน้าทีบ่ ริหารชุมชน และชาวบ้านภายในชุมชน เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยเก็บข้อมูลในประเด็นของวิถชี วี ติ การดําเนินอาชีพ หรือ
การนํ าเอาหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
เบือ้ งต้น และขัน้ ยืนยันผลของการวิจยั
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4.6. ขัน้ ตอนการสร้างเครือ่ งมือ
1. แบบสัมภาษณ์ ขัน้ ตอนนี้เป็ นกระบวนการสร้างข้อคําถามโดยมุง่ เน้นประเด็นที่
น่ าสนใจและเป็ นประโยชน์ ต่อการนํ าไปวิเคราะห์ขอ้ มูลรวมถึงคําถามที่เกี่ยวกับการขอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางสําหรับการปรับปรุง เพื่อประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในแนวทาง
เบือ้ งต้นสําหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง
2. แบบสํารวจ ในขัน้ ตอนการจัดเก็บข้อมูล ทัง้ 2 ประเภท คือ เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ชุมชน และชาวบ้านภายในชุมชน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยเก็บ
ข้อมูลในประเด็นของวิถชี วี ติ การดําเนินอาชีพ หรือการนําเอาหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในเบือ้ งต้น และขัน้ ยืนยันผลของการวิจยั
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เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลการสํารวจครัง้ แรกจากกลุ่มตัวอย่าง จะนํ า
ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการสัม ภาษณ์ และการสํา รวจมาสัง เคราะห์เ พื่อ ร่ า งการประยุก ต์ใ ช้ท ฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง กับชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนําไปสอบถามกลุ่มผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง เพื่อยืนยัน
ความคิดเห็นจากผูท้ ่มี สี ่วนเกี่ยวข้องต่อความเป็ นไปได้ ในการนํ าเอาไปประยุกต์สําหรับการ
อนาคตของชุมชนกรณีศกึ ษา

ทัง้ นี้เครือ่ งมือนี้ถูกสร้างขึน้ ตามกระบวนการสร้างเครือ่ งมือโดย
ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสาร หนังสือ รายงาน บทความทางวิชาการ วารสาร งานวิจยั ทฤษฎี
ต่าง ๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง และการทําการสํารวจเบือ้ งต้นเกีย่ วกับตัวแปรทีศ่ กึ ษา
1. ผูว้ จิ ยั กําหนดโครงสร้างของข้อคําถามของแบบสัมภาษณ์
2. ปรับเปลี่ยนแบบสัมภาษณ์ และลําดับคําถามตามความเหมาะสม แล้ว นํ าไป
ทดลองสัมภาษณ์เบือ้ งต้นกับเจ้าหน้าทีบ่ ริหารชุมชน และชาวบ้านภายในชุมชน
3. ทําการวิเคราะห์คาํ ตอบจากแบบสัมภาษณ์เบือ้ งต้น เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของข้อคําถามในแบบสัมภาษณ์ แก้ไขจากแบบทดลองสัมภาษณ์เบือ้ งต้น
4. นํ าปจั จัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์ นํ ามากําหนดโครงสร้าง
เป็ นแบบสํารวจ
5. ปรับเปลีย่ นแบบสํารวจ และลําดับคําถาม ตามความเหมาะสม
6. วิเคราะห์คาํ ตอบแบบสํารวจเบือ้ งต้น เพือ่ ประเมินความเหมาะสม
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4.7. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจ ัย นี้ เ ป็ น รู ป แบบการศึก ษาจากการค้น คว้า เอกสาร บทความ งานวิจ ัย ที่
เกี่ยวข้อง ในขัน้ ตอนทุตยิ ภูมปิ ระกอบกับขัน้ ตอนการศึกษาภาคสนามจากการสัมภาษณ์ และ
สอบถามจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
4.8. กรอบแนวความคิ ดการวิ จยั
ผู้วิจ ัย ได้ว างกรอบแนวความคิด ในการศึก ษาข้อ มูล เพื่อ การศึก ษาวิจ ัย ในทุ ก ๆ
ขัน้ ตอน ตัง้ แต่เริม่ ต้น จนกระทังงานวิ
่
จยั แล้วเสร็จ ดังภาพที่ 4.1.
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หลักการทางแนวความคิดชุมชนเมืองทีพ่ อเพียง

รวบรวมข้อมูล

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
- ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวทางการบริหารจัดการชุมชน
- หลักของการเกิดชุมชน
- วิเคราะห์ขอ้ ดี-ข้อเสีย และความเป็นไปได้

กระบวนการ
วิเคราะห์และ
สังเคราะห์
ปฐมภูม+ิ ทุตยิ ภูม ิ

สํารวจกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าทีบ่ ริหารชุมชน
- ชาวบ้านของท้องถิน่
- นักวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
- ผูน้ ําชุมชน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น

D

วิเคราะห์รปู แบบการพัฒนา

กําหนดร่างแบบสอบถาม

- รูปแบบการบริหารท้องถิน่ ชุมชน
- ความเข้าใจในหลักทฤษฎีพอเพียง
- วิถขี องการดําเนินชีวติ ชนบทและเมือง

ทดสอบ ร่างแบบสอบถาม

PU

- รูปแบบการบริหารท้องถิน่ ชุมชน
- ความเข้าใจในหลักทฤษฎีพอเพียง
- วิถขี องการดําเนินชีวติ ชนบทและเมือง

สังเคราะห์ประมวลผลข้อมูล

ผลสรุปข้อมูล
- แนวทางของการบริหารชุมชน
- ร่างดัชนี้ชว้ี ดั
- การนําหลักทฤษฎีพอเพียงมาใช้
- ความสัมพันธ์ของชุมชนทีต่ ่างกัน

ผลสรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ
- แนวทางการบริหารชุมชนทีเ่ หมาะสม
- ความเป็ นไปได้ในการนํามาใช้
- ความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ของชุมชนที่
แตกต่างกันและข้อเสนอแนะ

ความสอดคล้องของหลักการทางแนวความคิ ดชุมชนเมืองที่พอเพียง

แผนภาพที่ 4.1. แสดงกรอบแนวความคิดการวิจยั
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บทที่ 5
การพัฒนาชุมชนพอเพียง
5.1. การพัฒนาชุมชน ตามแนวพระราชดําริ

D

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาชุมชนทีม่ คี วามลุ่มลึก
ในแนวคิดและทฤษฎีทางการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง โดยจะเห็นได้จากโครงการพระราชดําริทไ่ี ด้
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในการพัฒนาชุมชนด้วยแนวคิดการช่วยประชาชนให้
สามารถพึง่ พาได้ และโครงการพระราชดําริในการพัฒนาชุมชนด้วยการจัดการความรู้ โดยการตัง้
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริหลายแห่งทัวประเทศ
่
เพือ่ เป็ นทัง้ แหล่งเรียนรูแ้ ละ
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนทุกกลุ่มทุกวัย
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สําหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดา้ นการพัฒนาชุมชนที่มคี วามสําคัญ และ
ประสบความสําเร็จอย่างมาก ที่นํามาใช้เป็ นกรณีศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง และให้ผศู้ กึ ษามีความเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ได้แก่ พืน้ ทีช่ ุมชนบึงพระรามเก้า, พืน้ ทีช่ ุมชน
ห้วยองคต, พืน้ ทีช่ ุมชนเขาหินซ้อน, พืน้ ทีช่ ุมชนห้วยฮ่องไคร้ และพืน้ ทีช่ ุมชนห้วยทราย
5.1.1. พืน้ ทีช่ ุมชนบึงพระรามเก้า
“ถ้าเราสามารถทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการศึกษา และชีวติ ของคนทีม่ ี
มากขึน้ ๆ ให้กลับมาเป็ นอย่างเดิมเหมือนอย่างของเก่าโบราณของเรา คือให้รสู้ กึ ว่าโรงเรียนก็คอื วัด
วัดก็คอื โรงเรียน ก็จะทําให้บา้ นเมืองมีอนุ ชนทีม่ คี วามสามารถทางวิชาการ มีจติ ใจดี เป็ นพลเมืองดี
ต่อไป จะช่วยให้สว่ นรวมสามารถทีจ่ ะดําเนินต่อไป”53
- ทีต่ งั ้ โครงการและช่วงระยะเวลาโครงการ
เลขที่ 999 พระราม 9 กาญจนาภิเษก 19 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ทิศเหนือติดกับโรงเรียนสมาคมไทยญี่ปุ่น และที่ดินว่างเปล่าเอกชน ทิศ
ตะวันออกติดคลองลาดพร้าว ทิศใต้ติดที่ดินที่เป็ นถนนทางเข้า ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียน
พระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยมีชว่ งระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2531-2541

53

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ ณ พระตําหนักจิตรลดาโห
ฐาน วันพฤหัสบดีท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2514
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- ความเป็ นมาของพระราชดําริและโครงการ
การพัฒนาคนเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญของการพัฒนาความเป็ นอยู่ การพัฒนาทัง้ สองประการ
ต่างมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชปณิธานมุง่ มันในการ
่
พัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของราษฏรให้มคี วามกินดีอยู่ดี จึงย่อมหมายถึงการพัฒนาคนด้วย ซึ่ง
ขึน้ อยูก่ บั พืน้ ฐานโครงสร้างสังคมไทยทีม่ คี วามแตกต่างกันตามสภาพท้องถิน่ ของแต่ละชุมชน
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จากสภาพทัวไปของชุ
่
มชนเมือง เด็กยากจนขาดการสงเคราะห์ทางด้านการศึกษา
ประชาชนในชุมชนขาดแคลนศาสนาสถานสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรม
ร่ ว มกัน ซึ่ ง ไม่ ต่ า งจากสภาพทางกายภาพ และสัง คมของชุ ม ชนบึ ง พระราม 9 เมื่อ ครัง้ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้มพี ระราชดําริพฒ
ั นาบริเวณบึงพระราม 9 ให้เป็ นพืน้ ทีร่ องรับนํ้ า
เสียของกรุงเทพมหานคร จึงได้มพี ระราชดําริให้ปรับปรุงพืน้ ทีช่ ุมชนบริเวณบึงพระราม 9 ให้เป็ น
ชุมชนเมืองตัวอย่าง โดยการจัดให้มวี ดั เป็ นศูนย์กลางชุมชน และให้มโี รงเรียนอยู่ใกล้วดั เพื่อสร้าง
โอกาสในการพัฒนาคนทัง้ ทางด้านความรู้และด้านคุณธรรม ในขณะที่ชาวชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนอันเป็ นการพัฒนาความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน การพัฒนาในลักษณะสามประสาน
ดังกล่าว นํ าไปสู่การพัฒนาชุมชนตัวอย่าง ในรูปแบบตามแนวพระราชดําริท่ี เรียกว่า “บวร” ซึ่ง
หมายถึงบ้าน (ชุมชน) วัด และโรงเรียน เกิดการผสมผสาน วิถชี วี ติ ในลักษณะพึง่ พาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ดังทีเ่ ป็ นมาในสภาพสังคมไทยในอดีต

- จากแนวพระราชดําริสกู่ ารปฏิบตั ิ
ด้วยพระราชปรารภทีจ่ ะพัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม 9 ให้เป็ นชุมชนตัวอย่างรูปแบบ
“บวร” และเพื่อการพัฒนาสวัสดิการสังคมด้ว ย สํ าหรับการสร้างโรงเรียนคู่ ก ับวัดตามแนว
พระราชดําริ ซึง่ ทีด่ นิ ในการก่อสร้างได้รบั พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้
ทรงมอบที่ดนิ ให้กบั มูลนิธชิ ยั พัฒนาเพื่อดูแล ส่วนการก่อสร้างได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร
เป็ นผูด้ าํ เนินการ และให้โรงเรียนอยูใ่ นสังกัดของกรุงเทพมหานครอีกด้วย
นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกลิน่ สถาปนิกผูอ้ อกแบบวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้
ออกแบบวางผังพระอุโบสถอยู่ตดิ กับพืน้ ทีข่ องโรงเรียน โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับ
โรงเรียนด้วยการเจาะประตู เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเดินจากโรงเรียนมาวัดได้ รวมทัง้ การ
ออกแบบทางจักรยานอยูใ่ นแนวข้างทางเดินเท้า เพื่อให้เด็กนักเรียนในชุมชนสามารถขีจ่ กั รยานไป
โรงเรียนได้ เหล่ านี้ ต่างมุ่งสนองพระราชดําริในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัด และ
โรงเรียน ได้เป็ นอย่างดี
- บทบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เป็ นทีป่ ระจักษ์ชดั จากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในการสร้างชุมชน
ตัวอย่างที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน วัด และโรงเรียน ตามแนวพระราชดําริ พร้อมกับได้
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พระราชทานพระราชดําริให้ปรับปรุงสภาพพื้นที่และพัฒนาสภาพชุ มชนบริเวณบึงพระราม 9
สําหรับวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้เริ่มดําเนิ นการก่อสร้างงานในปี พ.ศ. 2538 ตามแนว
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็ นต้นแบบของการ
ก่อสร้างวัดขนาดเล็ก พระอุโบสถจุได้ 30-40 คน มีรปู แบบทีเ่ รียบง่าย ประหยัดค่าก่อสร้างในวงเงิน
3
ล้านบาท แต่ ก็สามารถเอื้อประโยชน์ ต่ อชุมชนได้เป็ นอย่างดี ส่วนโรงเรียนพระราม 9
กาญจนาภิเษก ดําเนินการจัดสร้างโดยกรุงเทพมหานคร ด้วยงบประมาณ 27 ล้านบาท มีขนาด 36
ห้องเรียน โดยสร้างเป็ นอาคารสูง 3
ชัน้ 1 หลัง และอาคาร 5
ชัน้ อีก 1 หลัง
เชื่อมต่อกันเป็ นรูปตัวแอล จัดเป็ นโรงเรียนที่สงั กัดกรุงเทพมหานคร แม้ว่าได้รบั พระราชทานโดย
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ ห ัว และถื อ เป็ น โรงเรีย นที่ถ วายในโอกาสกาญจนาภิ เ ษก แต่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็ไม่ได้พระราชดําริใดๆ เป็ นการสร้างสิทธิพเิ ศษให้กบั โรงเรียน
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ภาพที่ 5.1. แสดงพระอุโบสถจุได้ 30-40 คน พระวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

- การวิเคราะห์แนวคิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
การพัฒนาชุมชนในรูปแบบ “บวร” ทีม่ บี า้ น (ชุมชน) วัด และโรงเรียน ในลักษณะทีพ่ ง่ึ พา
อาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน จัดเป็ นตัวอย่างทีพ่ ง่ึ ยึดถือเป็ นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มคี วาม
เข้มแข็งจากโอกาสการร่วมกันประกอบกิจกรรมในชุมชน ทัง้ กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมต่างๆ
ในการเผยแพร่ศลี ธรรมและจริยธรรม และในการพัฒนาชุมชนโดยมีวดั เป็ นศูนย์กลาง เป็ นศูนย์รวม
แห่งจิตใจ ควบคูก่ บั การพัฒนาทางด้านความรูท้ จ่ี าํ เป็ นต่อการประกอบวิชาชีพด้วย การจัดให้วดั อยู่
ใกล้กบั โรงเรียน หรือโรงเรียนอยูใ่ กล้วดั จึงเป็ นดังพระราชดํ
่
าริว่า “โรงเรียนก็คอื วัด วัดคือโรงเรียน”
(สํานักราชเลขาธิการ, 2548) แนวคิดตามพระราชดําริดงั กล่าว ได้อาศัยรูปแบบการพัฒนาทาง
กายภาพ ประกอบกับการบริหารจัดการพื้นที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องอิงการพัฒนาทาง
จิตใจควบคูก่ บั การพัฒนาทางวิชาการ
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แนวพระราชดําริ “บวร” เป็ นการประยุกต์ลกั ษณะสังคมไทยในอดีต ที่มคี วามสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบทได้เป็ นอย่างดี โดยใช้วดั เป็ นศูนย์กลาง มาปรับใช้กบั การ
พัฒนาสังคมและชุมชนในปจั จุบนั โดยแนวคิดทีค่ วบคู่กบั การใช้วดั เป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชนกับโรงเรียน ได้แก่ แนวพระราชดําริท่ใี ช้วดั เป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและส่วน
ราชการ ซึง่ เป็ นโครงการตามแนวพระราชดําริ เช่น โครงการวัดชัยมงคลพัฒนา จังหวัดสระบุรี และ
โครงการวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี ซึ่งก็ต่างเป็ นโครงการทีใ่ ช้พน้ื ที่ส่วนหนึ่ง
ของวัดในการสาธิตการพัฒนาทีด่ นิ และการเกษตรตามแนวพระราชดําริ เพื่อเผยแพร่ความรูใ้ นการ
ประกอบอาชีพ รวมทัง้ เป็ นตัวกลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน
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- ผลสัมฤทธิ ์ของการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดําริ
ในการพัฒนาชุมชนนี้ มีองค์ความสําคัญ ทีพ่ ฒ
ั นาคนจากการสร้างความสัมพันธ์ทใ่ี กล้ชดิ
ระหว่างการศึกษากับศาสนา เพื่อการปลูกฝงั ค่านิยมความใกล้ชดิ กับศาสนา ในชีวติ ประจําวัน
ให้กบั ประชาชน ซึ่งจะเป็ นรากฐานของพุทธศาสนิกชนทีด่ ี โดยวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ
โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก นอกจากการสร้างให้ตดิ กันแล้ว ยังมีประตูเฉพาะสําหรับผ่าน
เข้าวัดจากโรงเรียนได้ จึงมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาทางจิต สําหรับเด็ก
นักเรียน ทีม่ กี ารเอือ้ เกือ้ กูลซึง่ กันและกัน ดังเช่นชุมชนชนบท ภายใต้กจิ กรรมการมีส่วนร่วม เช่น
โครงการข้าวก้นบาตร โครงการรุ่งอรุณสู่ธรรมะ หรือโครงการร่มเงาพระพุทธศาสนาและฟงั เทศน์
วันธรรมสวนะ เป็ นต้น เหล่านี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม ให้แก่
เด็กนักเรียนแล้ว ยังเป็ นการช่วยส่งเสริมทางอ้อมระหว่างผูป้ กครอง นักเรียน และพระภิกษุ ใน
กิจกรรมต่างๆ ทีท่ างวัดจัดขึน้ อีกด้วย ในการนี้ จึงมีความสอดคล้อง สัมพันธ์ระหว่าง บ้าน (ชุมชน)
วัด และโรงเรียน ได้เป็ นอย่างดี

- บทสรุป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงคํานึงถึงการพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปพร้อมกับ การ
พั ฒ นาชุ ม ชนบริ เ วณบึ ง พระราม 9 ให้ เ ป็ นพื้ น ที่ ร องรั บ นํ้ าเสี ย ของกรุ ง เทพมหานคร
ย่อมแสดงให้เห็นถึงความลุ่มลึกในการทรงงาน และทรงเล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ที่มคี วามเกื้อหนุ นต่อกัน ในการพัฒนาคนทัง้ ทางด้านความรู้ และด้านคุณธรรม ที่จําเป็ นต่อการ
พัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่อย่างยังยื
่ น นับเป็ นผลจากพระราชดําริ ทีแ่ สดงถึงพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห วั ที่ทรงริเริ่มโครงการดังกล่ าว ซึ่งเป็ นตัวอย่างที่ดีมาก ต่ อการ
ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ที่สามารถเป็ นแนวทางในการตอบโจทย์ถงึ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเมือง
และชุมชนชนบท ภายใต้การดําเนินชีวติ อย่างพอเพียง และเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน
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5.1.2. พืน้ ทีช่ ุมชนห้วยองคต
“ณ ทีน่ ้ ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้แสดงให้เห็นถึงวิธกี ารและกระบวนการ ซึง่ เต็ม
ไปด้วยเหตุ และผล แต่ ไม่ มีใครลองทําในลักษณะนี้ มาก่ อน นัน่ คืออะไร ประการแรก อย่าไป
เคลือ่ นย้ายเขา ไม่ ต้ องให้คน 800 ครอบครัว หรือประมาณ 3,000 คน ต้ องเคลือ่ นย้ายทีอ่ ยู่
เพราะไม่ได้แก้ปญั หาอะไร ตรงข้ามอาจจะก่อปญั หาในพื้นทีอ่ นื ่ เสียด้วยซํ้าไป เพราะฉะนัน้ จะต้องมี
การจัดการในเบื้องต้น คือ จะต้องมีการจัดระเบียบ แบบแผน”54
- ทีต่ งั ้ โครงการและช่วงระยะเวลาโครงการ
เขตป่าสงวนแห่งชาติเขาพระฤาษีบ่อแร่ แปลงที่ 2 ครอบคลุมพืน้ ทีป่ กครอง 4 หมู่บ้าน
ของตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี ไปทางทิศ
เหนือประมาณ 120 กิโลเมตร ช่วงระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2535 - ปจั จุบนั
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- ความเป็ นมาของพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานแนวพระราชดําริ ในการแก้ไขปญั หาราษฎร
ขาดทีด่ นิ ทํากินและรุกลํ้าเข้าไปในพืน้ ทีป่ ่าสงวนแห่งชาติ อันเป็ นปญั หาทีส่ ําคัญ มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2512 สืบเนื่องมาจากรัฐบาลจัดสรรทีด่ นิ ไม่ทนั ต่อความต้องการของราษฎร และการพัฒนาทีไ่ ม่
ครอบคลุมท้องถิ่นชนบทต่างๆ ทําให้ราษฎรซึ่งไร้ท่ดี นิ ทํากินเหล่านัน้ บุกรุกป่าซึ่งมีพ้นื ที่อุดม
สมบูรณ์กว่าพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ทัง้ ยังกรณีซง่ึ ราษฎรทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ หล่านัน้ เป็ นเวลานาน โดยไม่ทราบ
ว่าพืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นพืน้ ทีห่ วงห้ามของทางราชการ โครงการห้วยองคตฯ เป็ นอีกโครงการซึง่ พืน้ ที่
เป็ นปา่ สงวนทีถ่ ูกบุกรุกจนเสือ่ มโทรม
พระเทพสิทธิญาณรังสี (พระอาจารย์จนั ทร์ คเวสโก) ได้มกี ารนํ าโครงการขึ้นทูลเกล้า
ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชดําริในปี 2534 ให้แก้ไขปญั หาการบุกรุกพืน้ ที่
ดังกล่ าว โดยการจัดสรรพื้นที่ด ังกล่ าวให้ชุ มชนอยู่อย่ างเป็ นหลักแหล่ ง มีการวางโครงการ
สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการที่เป็ นระบบ พร้อมกับการพื้นฟู ธรรมชาติ และปลูกจิตสํานึก
ประชาชนให้อยูร่ ว่ มกับธรรมชาติอย่างยังยื
่ น ได้มพี ระราชทานแนวคิดให้มกี ารพัฒนาพืน้ ทีด่ งั กล่าว
กลับมาอุดมสมบูรณ์ และสร้างชุมชนให้อยูร่ ว่ มกับปา่ โดยการพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ และการทํา
มาหากินของราษฎรควบคู่ไปกับการพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อกี ครัง้ โดย
เน้นหลัก “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่ ให้ราษฏรได้อาศัยทํา
มาหากินร่วมกับความคงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อหนุ นกัน” (กองอํานวยการโครงการ
ห้วยองคตอันเนื่องมากจากพระราชดําริ, เอกสารแผ่นพับ)

54

สุเมธ ตันติเวชกุล, ใต้เบือ้ งพระยุคลบาท (กรุงเทพฯ: พิมพ์ครัง้ ที่ 4, 2544), หน้า 171-175
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- จากแนวทางพระราชดําริสกู่ ารปฏิบตั ิ
พระเทพสิทธิญาณรังสี (พระอาจารย์จนั ทร์ คเวสโก) ได้ดําเนินการพัฒนาหมู่บา้ นใน
บริเวณโครงการ ในพืน้ ทีห่ มู่ 2, 3 และ 4 ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
และได้นําโครงการขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพื่อพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้มีพระราชดําริว่า โครงการดังกล่ าวจะก่ อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมาก ให้กบั เจ้าหน้าทีต่ ่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.
2533 ให้ดาํ เนินการจัดหาทีด่ นิ จํานวนหนึ่ง เพื่อนํามาวางแผนจัดทําโครงการพัฒนา ด้วยการฟื้ นฟู
ป่าให้อุดมสมบูรณ์ จัดสรรที่ดนิ ให้แก่ราษฎร และจัดสร้างอ่างเก็บนํ้ า โดยโปรดเกล้าให้มูลนิธชิ ยั
พัฒนาฯ ประสานงานดําเนินงานและสนับสนุนโครงการ

PU

D
ภาพที่ 5.2. แสดงแนวทางการบริหารจัดการชุมชนตามหลักทฤษฎีใหม่

- บทบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
หลังจาก พระเทพสิทธิญาณรังสี (พระอาจารย์จนั ทร์ คเวสโก) ได้นําโครงการขึน้ ทูลเกล้าฯ
ถวายแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้พระราชทานพระราชดําริให้ 3 หน่ วยงานรัฐทีส่ าํ คัญ
ได้แก่ มูลนิธชิ ยั พัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.) และกรมชลประทาน ร่วมกันพัฒนาโครงการต่อไป
โดยโครงการดังกล่าวมูลนิธชิ ยั พัฒนาเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างหน่ วยงาน เพื่อให้เกิก
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งงบประมาณมาจาก 2 ทาง คือ ทรัพย์ส่วนพระองค์ และมูลนิธิชยั พัฒนา
รวมทัง้ สิ้น 85 ล้านบาท เพื่อเป็ นการจ่ายค่าชดเชยให้กบั ราษฎรไร่ละ 5,000 บาท โดยไม่มกี าร
อพยพเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพืน้ ทีแ่ ต่อย่างใด การจ่ายค่าชดเชย ก็มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้นํามา
ดัดแปลงและวางแผนการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ใหม่ จะเห็นได้ว่า บทบาททีพ่ ระราชดําริให้นนั ้ มีความ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนตามหลักประสานงาน ที่เป็ นการประสานความร่วมมือ
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ระหว่างหน่วยงาน ยิง่ ไปกว่านัน้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงปฏิบตั ติ นเป็ นองค์ตน้ แบบอย่าง
ทีด่ ี โดยพระราชทานทรัพย์สว่ นพระองค์รว่ มกับการบริจาคของราษฎร เพือ่ นํามาใช้จา่ ยโครงการ
- การวิเคราะห์แนวคิดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
หลังจากพระราชทานพระราชดําริให้นําทีด่ นิ ดังกล่าวมาพัฒนา และวางโครงสร้างพืน้ ฐาน
เพื่อให้ได้รบั ประโยชน์ จากอ่างเก็บนํ้ าและสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างเต็มที่แล้ว ได้มพี ระราชดําริ
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง การเพิ่ ม ผลผลิ ต ในแปลงสาธิ ต จากพื้ น ที่ เพาะปลู กประมาณ 8 ไร่
ให้สามารถเพิม่ ผลผลิตได้ประมาณ 5 เท่า หรือเท่ากับพื้นที่ประมาณ 40-50 ไร่ โดยปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมจากปลูกพื้นเชิงเดี่ยว ให้กลายเป็ นการสร้างความหลากหลายในพื้นที่ เช่น การสร้าง
แปลงพืชสวนครัว การขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และปลูกข้าวในทุกทีท่ ส่ี ามารถอํานวยได้ เพื่อลด
ค่าใช้จา่ ยในการอุปโภคและบริโภค

PU

D

อีกทัง้ ผลผลิตที่เหลือยังสามารถนํ าไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ จะเห็นได้ว่า แนวทางที่
พระราชทานให้แก่ราษฎรนัน้ เป็ นแนวทางตามทฤษฎีใหม่ทพ่ี ระองค์ได้ทรงคิดค้นขึน้ และทดลองจน
ประสบความสําเร็จ อันได้แก่ การใช้ประโยชน์พน้ื ทีท่ ม่ี อี ยูอ่ ย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยมี
การแบ่งพืน้ ที่ เพื่อขุดเป็ นสระนํ้า ทําให้มนี ้ําเพื่อมีการเพาะปลูกในฤดูแล้ง และใช้เลีย้ งปลา รวมทัง้
มีน้ํ าเพียงพอสําหรับปลูกข้าวทัง้ ปี ทําให้ราษฎรมีผลผลิตพออยู่พอกิน สามารถอุ้มชูตวั เองได้
นอกจากนี้ยงั พระราชทานพระราชดําริถงึ แนวทางการปลูกป่าสามอย่าง เพือ่ ประโยชน์สอี ่ ย่าง และ
การจัดการมีแปลงเกษตรกรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ แปลงผักอนามัย โรง
เลีย้ งไก่ไข่ โรงงานเย็บผ้า โรงผลิตยาฆ่าแมลง เป็ นต้น
ั หาการอพยพเข้าเมืองเพื่อหางานทํ า อีกทัง้ ยังช่ วยให้สมาชิกใน
ซึ่งจะช่ วยลดป ญ
ครอบครัวอยู่กนั อย่างพร้อมหน้ า สร้างความอบอุ่น อันเป็ นพื้นฐานทางจิตใจที่สําคัญของคนใน
ชุมชน จะเห็นได้ว่า แนวทางที่ทรงพระราชทาน มีความสอดคล้องกับแนวความคิดการพัฒนาที่
ยังยื
่ น (Sustainable Development) เป็ นแนวทางทีท่ าํ ให้กจิ กรรมต่างๆ ทีร่ าษฎรนําไปปฏิบตั ิ เป็ น
กิจกรรมทีส่ ง่ ผลต่อสิง่ แวดล้อม เป็ นกิจกรรมทีส่ ร้างสรรค์ให้สรรพสิง่ มีปฏิสมั พันธ์เกือ้ กูลซึง่ กันและ
กัน (การปลูกป่าสามอย่าง เพือ่ ประโยชน์สอี ่ ย่าง) ส่งเสริมให้เกิดสภาวะสมดุลทีย่ งยื
ั ่ น ซึง่ โครงการ
พัฒนาห้วยองคต เป็ นไปตามที่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้คาํ จํากัดความถึงวัตถุประสงค์โดยรวม
ในการพัฒนาว่า เพือ่ จัดการนํ าส่วนทีเ่ สียไป คือ พื้นทีป่ ่าไม้ซงึ ่ ถูกบุกรุกทําลาย จนมีสภาพเสือ่ ม
โทรม พัฒนาให้เกิดประโยชน์ขน้ ึ มา และยังคงสงวนรักษา ส่วนทีเ่ ป็ นต้นนํ้าลําธารเดิมเอาไว้

- ผลสัมฤทธิ ์ของการพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดําริ
ผลการพัฒนาในโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบว่า โครงการทําให้
ประชาชนพืน้ ทีเ่ ป้าหมายมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2535-2539 ทัง้ ใน
ประเด็นรายได้ ระบบสาธารณู ปโภค และระบบสาธารณู ปการ เพราะเมื่อมีโครงการแล้ว การ
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คมนาคม การศึกษา การมีไฟฟ้าใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านสาธารณสุขและด้านนํ้ าดื่มนํ้ าใช้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม โครงการดังกล่าวนี้ ได้ประสบความสําเร็จในขัน้ แรกของ
การพัฒนา คือ การสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อยกระดับความเป็ นอยู่ของประชาชน การเรียนรูข้ อง
ประชาชนที่จะอยู่อาศัยอย่างพึ่งตนเอง รวมทัง้ การเรียนรู้ท่ีจะอยู่ก ับป่าอย่ างพึ่งพาอาศัยกัน
นอกจากนี้ โครงการห้วยองคตฯ ยังเป็ นตัวอย่างการพัฒนาทีด่ ขี องชนบท ทีม่ ปี ระชาชนเป็ นหัวใจ
ของการพัฒนา และมีประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาทุกขัน้ ตอน มีการเรียนรูพ้ ง่ึ พาตนเอง
ทีละเล็กทีละน้อย โดยอาศัยความช่วยเหลือจากหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง สําหรับความสําเร็จในการ
แก้ไขปญั หาบุกรุกพืน้ ทีป่ ่าของชาวบ้านนัน้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้เคยให้สมั ภาษณ์ว่า การที่
เราสามารถจํากัดพื้นที่บุกรุกไม่ให้เพิม่ ขึน้ ได้ “ในบริเวณทีเ่ ราทํานัน้ ก็จํากัดบริเวณได้ เขาก็อยู่
ถาวร” (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2550)
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จะเห็นได้ว่า โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้ช่วยให้ราษฎรสามารถ
พึง่ ตนเองได้ทางด้านเศรษฐกิจโดยมีรายได้ทเ่ี พิม่ มากขึน้ รวมทัง้ ช่วยให้ประชาชน สามารถรวมกัน
เป็ นกลุ่ม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปญั หาใน
ชุมชนได้ดีย ิ่งขึ้น นอกจากนัน้ กิจกรรมด้านอาชีพที่ราษฎรได้ทําอยู่ก็เป็ นกิจกรรมี่ส่งผลดีต่ อ
สุขภาพ เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และทําให้การพัฒนา
ชุมชน มีความยังยื
่ น

นอกจากผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังกล่ าวข้างต้น การพัฒนาชุ มชนใน
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ยังสนองจุดมุง่ หมายพืน้ ฐานทีต่ อ้ งการฟื้ นฟูป่าทีม่ ี
สภาพเสื่อมโทรมจากการบุกรุกอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทีด่ นิ ทํากินและอนุ รกั ษ์พน้ื ทีป่ ่าของ
ต้นนํ้าลําธารได้
- บทสรุป
จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ต่อชุมชนทีม่ ปี ญั หาเรือ่ งของการ
บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน โดยแทนที่การจะนื้อย้ายถอนชุมชนดังกล่าวออกจากพื้นที่ อันจะก่อให้เกิด
ปญั หาของการรุกพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ต่อเนื่องไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดําริให้พฒ
ั นา
ชุมชนอย่างยังยื
่ นแทน โดยการพัฒนาพืน้ ทีค่ วบคูไ่ ปกับพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูใ่ ห้สอดคล้องไปกับ
การอนุ รกั ษ์ และฟื้ นฟู สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากการบุ กรุก ทําให้โครงการมีการบริหาร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม สามารถแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็ นสัดส่วน ทัง้ ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีอ่ นุ รกั ษ์ พืน้ ทีส่ ําหรับการ
จัดสรรเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม และพืน้ ทีส่ าธารณูปโภคของชุมชน เหล่านี้เป็ นการพัฒนา
ทีม่ ุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและทํามาหากินท่ามกลางธรรมชาติในลักษณะเกือ้ หนุ นซึ่ง
กันและกันนอกจากนี้ ยังพระราชทานแนวความคิด “ทฤษฎีใหม่” เพื่อบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ที่มที ่ีอยู่อาศัยอย่างจํากัดให้มผี ลผลิตเลี้ยงตัวเองได้ตลอดปี โดยอยู่ในกรอบของความพอเพียง
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อีกทัง้ ยังจัดเตรียมอุตสาหกรรมไว้รองรับแรงงานในพื้นที่ เหล่านี้ล้วนเป็ นการพัฒนาชุมชนให้มี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และเป็ นการฟื้นฟูลกั ษณะสังคมของชุมชนชนบทให้กลับคืนมา
5.1.3. พืน้ ทีช่ ุมชนเขาหินซ้อน
“ประวัตมิ วี ่ามีผทู้ ไี ่ ด้ให้ทปี ่ ระมาณ 250 ไร่ ทีเ่ ชิงเขาหินซ้อนใกล้วดั หินซ้อน แล้วก็บอกว่า
ขอให้ถวายสําหรับสร้างพระตําหนัก ตอนแรกก็ต้องค้นคว้าว่าทีต่ รงนัน้ คือตรงไหน เสร็จแล้วก็
สอบถามดูว่าลักษณะของพื้นทีเ่ ป็ นอย่างไร แล้วก็เลยถามผูท้ ใี ่ ห้นัน้ นะ ถ้าหากว่าไม่สร้างตําหนัก
แต่วา่ สร้างเป็ นสถานทีท่ จี ่ ะศึกษาเกีย่ วกับเกษตรเอาไหม เขาก็บอกว่ายินดี ก็เลยทําในที ่ 250 ไร่”55

D

- ทีต่ งั ้ โครงการและช่วงระยะเวลาโครงการ
หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากอําเภอพนมสาร
คาม 17 กิ โ ลมเตร และห่ า งกรุ งเทพมหานคร 132 กิ โ ลเมตร ทางทิ ศ ตะวั น ออก
โดยช่วงระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2522 – ปจั จุบนั
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จากพระราชดําริเบื้องต้นให้พฒ
ั นาที่ดนิ เสื่อมโทรมให้กลับไปใช้ประโยชน์ ได้ รวมทัง้
พัฒนาแหล่งนํ้า และการปลูกพืชเพือ่ ประโยชน์เอนกประสงค์ ปจั จุบนั ศูนย์ศกึ ษาฯ เน้นการปรับปรุง
และฟื้ นฟูทรัพยากรดินและนํ้ าเป็ นหลัก ประกอบไปด้วย การฟื้ นฟูทรัพยากรป่าไม้ แหล่งนํ้ า และ
ทรัพยากรดิน โครงการศึกษาด้านวิชาการเกษตรต่างๆ และการบริหารจัดการทีด่ นิ เพื่อการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ นอกเหนือจากพืน้ ที่โครงการแล้ว ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ยังมีพน้ื ทีอ่ ่นื ๆ รับผิดชอบ ได้แก่
- พืน้ ทีท่ ร่ี าษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายเกษตรทฤษฎีใหม่ ตําบลเสม็ดเหนือ อําเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา พืน้ ที่ 114 ไร่
- พืน้ ที่ท่รี าษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านธารพูด ตําบลเขาหินซ้อน
อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พืน้ ที่ 32 ไร่
- หมู่บา้ นบริเวณลุ่มนํ้ าโจน ตําบลเขาหินซ้อน และตําบลเกาะขนุ น อําเภอพนมสาร
คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 15 หมูบ่ า้ น พืน้ ที่ 113,214 ไร่ ซึง่ เป็ นหมูบ่ า้ นรอบ
ศูนย์พฒ
ั นาฯ อันเป็ นหมูบ่ า้ นเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านขยายผล

55

พระราชดํารัส ในโอกาสที่ประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ นํ าผู้เข้าร่วมสัมมนาและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าฯ เพื่อรับ
พระราชทานพระบรมราโชบายเกีย่ วกับการดําเนินงานในช่วงต่อไป ณ ศาลาดุสติ ดาลัย วันศุกร์
ที่ 26 สิงหาคม 2531
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ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ การปฏิบตั ิงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ พบว่า ประชาชนในพืน้ ที่รบั ผิดชอบของศูนย์ มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น จากการทํ า นา ทํ า ไร่ เป็ นการเกษตรผสมผสาน ร้ อ ยละ 32.79
ซึ่ ง เกิ ด จากการส่ งเสริ ม และการให้ คํ าแนะนํ า โดยเจ้ า หน้ าที่ ศู นย์ ฯ นอกจากนี้
ผลจากการสํ า รวจของสํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พบว่า รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ ของประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ในปี พ.ศ. 2540 เท่ากับ ประมาณ 75,740 บาท เพิม่ ขึน้ จากเริม่ แรก
ก่อตัง้ ศูนย์ฯ ตามพระราชดําริ ถึง 4.4 เท่า โดยผลการสํารวจของกรมทีด่ นิ เมื่อปี พ.ศ. 2524 พบว่า
ประชาชนภายในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ยต่ อครัว เรือนละ ประมาณ 17,236
บาท ต่ อปี
(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2542, หน้า
47-48)

PU

D

ในการสนองพระราชดําริดา้ นการเป็ นศูนย์การเรียนรูเ้ พื่อส่งเสริมบริการให้แก่ประชาชน
นัน้ ศูนย์การศึกษาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้ให้บริการข้อมูลและสาธิตเกี่ยวกับ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการขยายพันธุห์ ญ้าแฝกเพื่ออนุ รกั ษ์ดนิ และ
นํ้ า ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ พื ช สมุ น ไพร รวมถึ ง เป็ น ศู น ย์ ฝึ ก วิ ช าชี พ ด้ า นเกษตรกรรม
ศิลปหัตถกรรม ไปจนถึงด้านเครื่องยนต์และคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการแก่ เกษตรกร นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทีส่ นใจทัวไป
่ โดยปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้นมา ได้มผี ทู้ ม่ี าเยีย่ มชมศุนย์
การศึกษาฯ เพิม่ ขึน้ เป็ นจํานวนมาก ในแต่ละปี นับถือได้ว่าเป็ นผลสําเร็จเบื้องต้นในการกระจาย
ความรูอ้ อกสูช่ ุมชน ตามแนวพระราชดําริทพ่ี ระราชทานเมือ่ ตัง้ แต่เริม่ แรก
“ทีเ่ ขาหินซ้อนหลายฝ่ ายช่ วยกันใช้เวลา 15 ปี ทีน่ ี จ่ ึงเป็ นแม่ แบบช่ วยชาวบ้านได้
ทีอ่ ืน่ เลยทํางานง่ายขึ้น ต้องอดทน แล้วเป็ นไง ก็ได้ประโยชน์ ชาวบ้านมีความสุข เราก็สุข ทีน่ ี ่
เมือ่ ก่อนปลูกมันสําประหลังยังไม่ขน้ ึ เลย เดีย่ วนี้ดขี น้ึ แต่กเ็ ย็นสบาย เปลีย่ นแปลงไปได้มาก”56
5.1.4. พืน้ ทีช่ ุมชนห้วยฮ่องไคร้
“เมือ่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 ไปตรวจเขือ่ นห้วยฮ่องไคร้ตอนล่าง ซึง่ สร้างขึ้นสําหรับช่วย
ราษฎรในบริเวณสหกรณ์สนั กําแพง ได้ปรึกษานายทินกร คมกฤต ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านปศุสตั ว์เรือ่ ง
ลู่ทางทีจ่ ะใช้บริเวณเหนือเขือ่ นสําหรับการเลี้ยงโคนม เขาบอกว่ามีแต่หนิ อาจเลี้ยงได้สกั 2-3 ตัว
เท่ านั น้ ไม่ คุ้มค่ าลงทุ น ครัง้ นั น้ ได้คิดว่ าถ้าได้พ้ืนทีน่ ั น้ มา จะสามารถทํ าให้คนอิจฉาภายใน
ระยะเวลา 5 ปี ”
56

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของ
ศุนย์การศึกษาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ วันพุธที่ 23 เมษายน 2540

89
“ถึงวันที ่ 11 ธันวาคม 2525 ได้ขอใช้บริเวณลุ่มนํ้าห้วยฮ่องไคร้ทงั ้ ลุ่มเป็ นศูนย์การศึกษา
การพัฒนา ซึง่ มีประมาณ 8,500 ไร่ เป็ นพื้นทีป่ ่าเสือ่ มโทรม เนือ่ งจากการลักลอบตัดไม้และจากไพ
ไหม้ปา่ และดินนัน้ ถุกชะล้างเป็ นส่วนใหญ่ เหลือเป็ นดินลูกรังและกรวด”
“เป้าหมายหลักของโครงการฯ แห่งนี้ คือการฟื้นฟู และอนุ รกั ษ์บริเวณต้นนํ้าห้องฮ่องไคร้
ซึง่ มีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วน โดยทดลองใช้วิธีการใหม่ เช่น การผันนํ้ าจากอ่ างเก็บนํ้ า ใน
ระดับบนลงไปแนวร่องนํ้าต่างๆ เพือ่ ช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆ แผ่ขยายตัวออกไป ในการนี้ควรเริม่
ปลู กป่ าทดแทนตามแนวร่ องนํ้ า ซึง่ มีความชุ่ มชื้นมากกว่ าบริเวณสันเขา จึงจะทําให้เห็นผล
โดยเร็ว”57

D

- ทีต่ งั ้ โครงการและช่วงระยะเวลาโครงการ
ตัง้ อยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง ในเขตรอยต่อของตําบลป่าเมี่ยง และ
ตําบลแม่โป่ง อําเภแดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมือง
เชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บนถนนหลวงเส้นทางที่ 118 สายเชียงใหม่ – เชียงราย
ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร โดยช่วงระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2526 – ปจั จุบนั
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จากพระราชดําริเบื้องต้นให้พฒ
ั นาแหล่งนํ้ าเพื่อสร้างความชุ่มชืน้ ตลอดจนอนุ รกั ษ์และ
ฟื้ นฟู สภาพป่าไม้ท่ีแห้งแล้ง ป จั จุ บ ันศู นย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ มีเป้าหมายหลักในการฟื้ นฟู และอนุ รกั ษ์ตน้ นํ้ าลําธาร บริเวณห้วยฮ่องไคร้ ผ่านการ
ทดลองวิธกี ารใหม่ๆ เป็ นศูนย์กลางการศึกษารูปแบบการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ นํ้าลําธารภาคเหนือ และ
เป็ นต้นแบบในการพัฒนาลุ่มนํ้าอื่นๆ ในภูมภิ าค
นอกจากพื้นที่ของโครงการแล้ว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ ยังมีพน้ื ทีร่ บั ผิดชอบในฐานะพืน้ ทีด่ าํ เนินงาน ดังต่อไปนี้
- หมู่ บ้ า นรอบศู น ย์ ก ารศึ ก ษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ ทั ง้ หมด 18 หมู่ บ้ า น
ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ ตํ าบลบ้านโป่ง ตําบลแม่ฮ้อยเงิน ตํ าบลเชิงดอย
ตําบลปา่ ป้อง และตําบลห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
- พืน้ ทีศ่ นู ย์สาขา จํานวน 17 หมูบ่ า้ น ได้แก่ ตําบลเทพสเด็จ ตําบลปา่ เมีย่ ง ตําบลลวง
เหนือ ตําบลเชิงดอย ตําบลดอยสะเก็ด และตําบลห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
- การบริหารพัฒนาพืน้ ทีใ่ นระดับพืน้ ที่ 5 แห่ง

57

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของ
ศุนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ วันศุกร์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2527
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1. ศู นย์บริการการพัฒนาและขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผลบ้านไร่ อันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการบริหารพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มแม่น้ําสาขาแม่ปิง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอฮอด และอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการพัฒนาพืน้ ที่ป่าชุมแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการพัฒนาพืน้ ทีห่ ว้ ยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม่
- โครงการพัฒนาพืน้ ทีด่ อยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
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ภาพที่ 5.3. แสดงการสร้างฝายดิน ซึง่ ถือเป็ นกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ

ในการประเมินผลสัมฤทธิจ์ ากการปฏิบตั ิงานของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ ในปี พ.ศ. 2534 พบว่ า มีการเปลี่ยนแปลงระดับคุ ณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหมู่บ้านรอบศูนย์การศึกษาฯ จากระดับกลาง เป็ นคุณภาพสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2539
ตามเกณฑ์กําหนดระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ UNDP58 ประชาชนในหมู่บา้ นรอบศูนย์ฯ มี
58

UNDP กําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพชีวติ ตัง้ แต่ 0.50-0.79 อยู่ในเกณฑ์ระดับกลาง และค่า
ดัชนีคุณภาพชีวติ ตัง้ แต่ 0.80-1.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง โดยหมู่บา้ นรอบศูนย์การศึกษาฯ อยู่
ในระดับที่ 0.81 ในปี พ.ศ. 2539
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รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 63,888 บาทต่อปี และในการสํารวจทัศนคติ ต่อประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ
54.19 ระบุวา่ มีฐานะความเป็ นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ กว่าเดิม และร้อยละ 15.03 ระบุวา่ มีฐานะความเป็ นอยูท่ ด่ี ี
ขึน้ กว่าเดิมมาก เนื่องจากมีรายได้เพิม่ มากขึน้ หลายด้าน โดยสืบเนื่องมาจากการส่งเสริมและให้
ความรูท้ งั ้ ทางด้านเกษตรผสมผสาน การปศุสตั ว์ และความรูด้ ้านต่างๆ จากศูนย์การศึกษาห้วย
ฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจกในพระราชดําริ
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ภาพที่ 5.4. แสดงพืน้ ทีศ่ นู ย์การศึกษาฯ อันเนื่องจากพระราชดําริ

“หลังจากดําเนินการประมาณ 5 ปี ก็เริม่ เห็นผลการปฏิบตั งิ าน หลังจากการดําเนินงาน
ประมาณ 10 ปี ก็ได้เห็นผลของการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนขึ้น การอนุ รกั ษ์ดนิ โดยใช้น้ ํ าและหญ้าแฝก
ควบกันจะสามารถทําให้พ้นื ทีน่ ้ ีมคี วามสมบูรณ์เต็มที”่ 59
5.1.5. พืน้ ทีช่ ุมชนห้วยทราย
“ให้ทําการพัฒนาพื้นทีแ่ ห่งนี้ อันหมายถึงพื้นทีใ่ นเขตพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน เพือ่
ฟื้ นฟู สภาพแวดล้อมให้กลับคืนโดยเร็ว โดยเฉพาะการปลูกป่า รวมทัง้ จัดหาแหล่งนํ้ า เพือ่ สร้าง
ความชุ่มชื้นให้กบั พื้นทีแ่ ละสนับสนุ นกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรรม โดยจัดราษฎรเข้ามามีส่วน
ร่วมในบางกิจกรรม และพัฒนาองค์กรของประชาชนให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ เพือ่ พัฒนาชุมชน
59

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของ
ศุนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ วันศุกร์ท่ี 23 สิงหาคม 2539
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ของตนเองต่อไป โดยจัดตัง้ ในลักษณะของศูนย์การพัฒนา และทีไ่ ด้พระวินิจฉัยคัดเลือกพื้นทีน่ ้ี
เนือ่ งด้วยเป็ นพื้นทีห่ ลวงทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของสํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย”์ 60
“หากปล่อยทิ้งไว้ ก็จะเป็ นทะเลทรายในทีส่ ดุ ”61
- ทีต่ งั ้ โครงการและช่วงระยะเวลาโครงการ
ตัง้ อยู่ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เดิมเป็ นเขตพระราชนิเวศน์
มฤคทายวันอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางถนนเพชรเกษม ประมาณ 220 กิโลเมตร
พืน้ ทีท่ งั ้ หมดประมาณ 42,640 ไร่ โดยช่วงระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2526 – ปจั จุบนั
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จากพระราชดําริเบื้องต้นให้ฟ้ื นฟู สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่ าไม้ในพื้นที่โครงการ
โดยรวม ทัง้ การศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคู่กบั การอนุ รกั ษ์ปลูกป่า
ตลอดจนการศึกษาระบบป้องกันไฟปา่ และให้ประชาชนทีบ่ ุกรุก ทีท่ าํ กินโดยมิชอบได้เข้ามามีสว่ น
ร่วมในโครงการ ในปจั จุบนั นี้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เน้นการ
ฟื้ นฟูและบํารุงรักษาป่าไม้ เพื่อสร้างสมดุลธรรมชาติและพลิกฟื้ นป่าไม้คนื มา รวมทัง้ การพัฒนา
แหล่งนํ้า ระบบชลประทาน และสร้างฝายเก็บนํ้าเพือ่ สร้างความชุม่ ชืน้ เพิม่ มากขึน้
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นอกจากพืน้ ทีโ่ ครงการแล้ว ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ยังมีพน้ื ทีร่ บั ผิดชอบในฐานนะพืน้ ทีด่ าํ เนินงาน ดังต่อไปนี้
- หมู่ บ้ า นเป้ าหมายในการศึ ก ษา พัฒ นา ขยายผล และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห มู่ บ้ า น ภ า ย ใ น ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า ฯ จํ า น ว น 2 ห มู่ บ้ า น
และหมูบ่ า้ นโดยรอบศุนย์การศึกษาฯ จํานวน 16 หมูบ่ า้ น
- ศูนย์การศึกษาสาขา ได้แก่ โครงการศึกษาวิธีการฟื้ นฟูท่ดี นิ เสื่อมโทรมเขาชะงุม้
จังหวัดราชบุร ี

ในการประเมินผลสัมฤทธิ ์จากการปฏิบตั ิงานของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทราย อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ในปี พ.ศ. 2539 พบว่า ประชาชนในหมูบ่ า้ นรอบศูนย์การศึกษาฯ มีรายได้
ครัวเรือนเฉลีย่ 92,655 บาทต่อปี และจากพืน้ ทีท่ เ่ี สือ่ มโทรม ได้กลับคืนสูค่ วามอุดมสมบูรณ์ทงั ้ ด้าน
ปา่ ไม้และสัตว์ปา่ อีกทัง้ ประชาชนในพืน้ ทีต่ ่างได้รบั ผลจากการพัฒนา ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้
60

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนิ นไป
ทอดพระเนตรพืน้ ทีห่ ว้ ยทราย จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 5 เมษายน 2526
61
อ้างแล้ว, วันที่ 5 เมษายน 2526
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“สิง่ ทีท่ าํ ไว้ทหี ่ ว้ ยทราย นับว่าประสบความสําเร็จดีมาก ต้องบันทึกเอาไว้เป็ นทฤษฎี หรือ
ตํารา เราปลื้มมาก”62
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5.1.6. บทสรุป
จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีบทบาทสําคัญนานัปการในการตัง้
โครงการศู นย์การศึกษาต่ างๆ อันเนื่ องมาจากพระราชดํ าริ ซึ่งแสดงให้เ ห็นถึงทรงการให้
ความสําคัญกับการพัฒนาช่องทางการให้ความรูแ้ ละการเกรียนรูท้ เ่ี กิดจากการปฏิบตั จิ ริง ดังจะเห็น
ได้จากทรงเน้นยํา้ ถึงความสําคัญของการมี “ตัวอย่างของการพัฒนาทีป่ ระสบความสําเร็จ” โดยผ่าน
การศึกษาการฟื้ นฟู ธรรมชาติรูปแบบต่างๆ แล้วนํ าผลการศึกษามาจัดแสดง เพื่อให้เกษตรกร
ท้องถิ่ นและประชาชนที่สนใจ ศึกษาดู งาน เพื่อนํ าไปยกระดับคุ ณภาพชีวิตได้ นอกจากนี้
วัตถุ ประสงค์ ท่ีสํ าคัญอีกประการหนึ่ ง ในการก่ อตัง้ ศู นย์การศึกษาฯ คือ เพื่ออนุ ร ักษ์ ฟ้ื นฟู
ทรัพ ยากรธรรมชาติ ในแต่ ล ะท้ องถิ่ น ให้คงความอุ ดมสมบู รณ์ ซึ่งจะส่ ง ผลต่ อการประกอบ
เกษตรกรรม และวิถชี วี ติ ทีม่ คี วามสุข ได้อย่างยังยื
่ น
5.2. การพัฒนาชุมชน ที่ดาํ รงชีวิตตามวิ ถีดงเดิ
ั่ ม
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นอกจากชุมชนทีไ่ ด้รบั การฟื้นฟู ศักยภาพของพืน้ ที่ จากทีเ่ สื่อมโทรมจนทีจ่ ะสามารถ
เยียวยาได้ ให้กลับการเป็ นชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพ ประชาชนมีรายได้เพิม่ มากขึน้ มีความสุขมาก
ขึน้ สามารถอยูร่ ว่ มกันได้ระหว่างคนกับปา่ ระหว่างชุมชนเอือ้ อาทรซึง่ กันและกัน โดยพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ผ่านทางศูนย์การศึกษาฯ ต่างๆ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ นอกจากนัน้ ก็ยงั จะมีชุมชนที่มรี ากฐานมาจากพื้นเพขององค์ความรูภ้ ูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ของประชาชนภายในชุมชน ซึง่ มีส่วนช่วยให้ประชาชนภายในชุมชนนัน้ อยู่ร่วมกันได้
อย่างยังยื
่ น ตัง้ แต่อดีต จนกระทังป
่ จั จุบนั
5.2.1. พืน้ ทีช่ ุมชนบ้านคีรมี าศ
- ทีต่ งั ้ ชุมชน
เป็ นอําเภอขนาดกลาง ที่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่จงั หวัดสุโขทัย มีพ้นื ที่ติดอําเภอเมืองสุโขทัย
อําเภอบ้านด่านลานหอย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดพิษณุ โลก และอําเภอพรานกระต่าย จังหวัด
กําแพงเพชร โดยแบ่งการปกครองออกเป็ น 8 ตําบล และ 64 หมูบ่ า้ น เป็ นอําเภอทีป่ ระกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่ เป็ นเกษตรกรรม หัตถกรรม และประติมากรรม การเข้าสู่อําเภอ ผ่านทางเส้นทางถนน
สายสุโขทัย – กําแพงเพชร
62

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ณ พระราชวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ต์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2540
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- ลักษณะและบทบาทของชุมชน
ลักษณะบทบาทของชุมชนส่วนใหญ่ของอําเภอคีรมี าศ จังหวัดสุโขทัย นัน้ เป็ นจากการ
ลงไปสํารวจพืน้ ที่ พบว่า การบริหารจัดส่วนใหญ่เป็ นแบบรวมศูนย์ลกั ษณะคล้ายๆ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทัวๆ
่ ไป แต่ชุมชนนี้ ได้มกี ารจัดตัง้ หัวหน้าชุมชนร่วมด้วย เพื่อการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชน ระบบเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่ จะเป็ นการพึง่ พาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และหัตถกรรม แต่เมือ่ ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา เมือ่ ครัง้ ทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ได้เ สด็จ มาทอดพระเนตร และเยี่ย มชม การผลิต เครื่อ งสัง คโลก ซึ่ง เป็ น งาน
หัตถกรรม ที่มชี ่อื เสียง ส่งไปขายยังต่างๆ ประเทศ ซึ่งการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี จึงได้มีการดํ าริให้ทรงจัดตัง้ ศู นย์ส่ งเสริมการเรียนรู้ โดยจํ าลองแบบ
แนวความคิดศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ซึ่งหลังจากทีม่ กี ารวางรากฐานสนับสนุ นดังกล่าว ทําให้ผลิตภัณฑ์ทว่ี ่านี้ มีการนํ าเอา
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีต่างๆ มาร่วมด้วย ทําให้การผลิตเครื่องสังคโลก มีคุณภาพทีด่ ขี น้ึ สามารถ
ผลิตเลียนแบบของเก่าได้ ซึ่งเป็ นผลทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั เรื่องการปรับปรุงคุณภาพดิน ทีน่ ํ ามาใช้
ของ สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
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นอกจากการสนับสนุ นการดําเนินงานด้านหัตกรรมแล้ว ก็ยงั ช่วยให้มกี ารพัฒนา การ
สร้างองค์ความรู้ และการสร้างการมีส่ วนร่วมภาคประชาชนในอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งเป็ นรากฐานของการดําเนินชีวิตของชุมชนนี้ด้วย จากการสํารวจผู้วิจยั พบว่า
ประชาชนในหมู่บา้ นของอําเภอ มีรายได้ครัวเรือนเฉลีย่ 72,405 บาทต่อปี ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่ง
เพิม่ ขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก ประชาชนสามารถดํารงชีวติ อยู่ได้ ไม่มกี ารอพยพย้ายถิ่นเข้ามา
ทํางานในตัวจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร
- บทสรุป
จะเห็นได้วา่ รากฐานของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทีจ่ ะนําไปต่อยอดได้ โดย
ทีผ่ บู้ ริหารชุมชนนัน้ มีความเข้าใจ สํานึกรักบ้านเกิด และต้องการให้ชุมชนของตนเอง ยืนหยัด
อยู่ได้ ตามหลักทีอ่ ยู่อย่างพอมีพอกิน ซึ่งในทุกวันนี้ อําเภอคีรมี าศ จังหวัดสุโขทัย เป็ นอําเภอ
หนึ่ งของประเทศ ที่มีดชั นี ว ดั ความผาสุก อยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างสูง มีการอพยพย้ายถิ่นที่
น้ อ ยลง ซึ่งอํา เภอดังกล่ า วนี้ ก็ส ามารถนับ ได้ว่า เป็ น เขตเมืองเช่น เดีย วกัน ทัง้ ในเรื่องของ
ระยะทาง งบประมาณในการบริหาร และความเจริญด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึง
เป็ นเหมือนต้นแบบทีด่ ี ในการตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ได้อย่างดี
5.2.2. พืน้ ทีช่ ุมชนบ้านพรานกระต่าย
- ทีต่ งั ้ ชุมชน
เป็ นอําเภอขนาดกลาง คล้ายคลึงกับอําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ต ัง้ อยู่ในพื้นที่
จังหวัดกําแพงเพชร มีพน้ื ที่ตดิ อําเภอเมือง จังหวัดตาก อําเภอบ้านด่านลานหอย อําเภอคีรมี าศ
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อําเภอลานกระบือ จังหวัดสุโขทัย และอําเภอกงไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร โดยแบ่งการปกครอง
ออกเป็ น 10 ตําบล และ 115 หมู่บ้าน เป็ นอําเภอที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ เป็ นเกษตรกรรม
หัตถกรรม และประติมากรรม การเข้าสูอ่ าํ เภอ ผ่านทางเส้นทางถนนสายสุโขทัย – กําแพงเพชร
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- ลักษณะและบทบาทของชุมชน
ลักษณะบทบาทของชุมชนส่วนใหญ่ของอําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร นัน้
เป็ นจากการลงไปสํารวจพืน้ ที่ พบว่า การบริหารจัดส่วนใหญ่เป็ นแบบรวมศูนย์ลกั ษณะคล้ายๆ การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทัวๆ
่ ไป แต่ชุมชนนี้ ได้มกี ารจัดตัง้ หัวหน้าชุมชนร่วมด้วย เพื่อการมีสว่ นร่วม
ภาคประชาชน ระบบเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ จะเป็ น การพึ่ง พาการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เกือบร้อยละ 80 ของพืน้ ที่ เป็ นอําเภอทีม่ กี ารอนุ รกั ษ์เรือนไม้แถวแบบโบราณอยู่
สภาพความเป็ นอยู่โดยทัวไปนั
่ น้ มีความเป็ นส่วนตัวสูง ผูค้ นส่วนใหญ่จะมีความเอือ้ อาทร ซึ่งกัน
และกัน มีการให้ความสําคัญของการบริหารจัดการภาคประชาชนอย่างมาก ซึง่ เป็ นข้อดีอย่างมาก
ทีท่ าํ ให้ชุมชนนัน้ มีการตรวจสอบการทํางานของกันและกัน เป็ นผลให้การพัฒนาชุมชนนัน้ มีกรอบ
ไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นอําเภอทีม่ กี ารให้ความสําคัญด้านการศึกษาของเยาวชนอย่างมาก มีการ
สร้างความเข้าใจถึงหลักพอเพียงต่างๆ ทําให้คนในชุมชนนัน้ เกิดความเออาทร ซึง่ กันและกัน เช่น
การนํ าสินค้ามาแลก โดยทีไ่ ม่มรี ะบบเงินตรามาเกี่ยวข้อง ซึ่งหาได้อยากในปจั จุบนั เป็ นต้น จาก
การสํารวจผูว้ จิ ยั พบว่า ประชาชนในหมู่บา้ นของอําเภอ มีรายได้ครัวเรือนเฉลีย่ 64,850 บาทต่อปี
ซึ่งถือว่าไม่สูงมาก แต่จากการสอบถามผูค้ นในชุมชนส่วนใหญ่ บอกว่ามีความเป็ นสุขในแง่ ของ
การอยูอ่ าศัยแบบเอือ้ อาทรกัน ซึง่ มันสะท้อนในรูปสถิตขิ องการเกิดอาชญากรรม ในเขตพืน้ ทีน่ นั ้ มี
จํานวนทีน่ ้อย เมือ่ เทียบกับขนาดของชุมชนทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน

- บทสรุป
จะเห็นได้ว่า รากฐานของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เพียงแต่ทจ่ี ะเป็ นการช่วยยก
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หรือชุมชนด้วยแล้ว ยังเป็ นเสมือนแนวทางการสร้างความ
เข้าใจของการอยู่อาศัยร่วมกัน เอือ้ อาทรกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยที่ไม่คํานึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจมากนัก ซึ่งหาได้อย่างยากยิง่ ในสังคมปจั จุบนั น่ าจะเป็ นการดี ที่จะนํ ากรณีศกึ ษานี้
มาประยุกต์รว่ มเข้ากับกรอบของการวางรากฐานของการบริหารจัดการชุมชน เพื่อทีจ่ ะสามารถ
ตอบโจทย์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั นี้ได้อย่างดียงิ่
5.2.3. พืน้ ทีช่ ุมชนด่านเกวียน
- ทีต่ งั ้ ชุมชน
เป็ นตํ าบลขนาดกลาง ที่ต ัง้ อยู่ในพื้นที่ อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืน ที่
รับผิดชอบทัง้ สิน้ 10.17 ตารางกิโลเมตร ชุมชนภายในเขตเทศบาลจํานวน 16 ชุมชน ลักษณะ
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ น ดินเหนียวทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ คือ จะมีแร่เหล็กผสมอยูด่ ว้ ย ซึง่ เหมาะสําหรับ
ั ้ นเผา นอกจากนัน้ ยังมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และปศุสตั ว์ อาณา
นํามาใช้ทาํ เครื่องปนดิ
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เขตติดต่อกับ ตําบลหนองบัวศาลา ตําบลท่าอ่าง ตําบลท่าจะหลุง และตําบลไชยมงคล ซึง่ ทัง้ หมด
อยูใ่ นเขตพืน้ ทีอ่ าํ เภอโชคชัย จังหวัดนคคราชสีมา
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ภาพที่ 5.5. แสดงลักษณะกิจกรรมภายในชุมชนบ้านด่านเกวียน

- ลักษณะและบทบาทของชุมชน
หมูบ่ า้ นด่านเกวียน เป็ นชุมชนทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์สบื ทอด คู่กบั จังหวัดนครราชสีมามา
อย่างยาวนาน แต่เดิมพ่อค้าจากนางรอง - บรีรมั ย์ - สุรนิ ทร์ -ขุนหาญ - ขุขนั ธ์ เรื่อยไปจนถึง
เขมร จะเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวโคราช และมักจะพักกองคาราวานเกวียนกัน
เป็ นประจําจนได้ช่อื หมูบ่ า้ นว่า "บ้านด่านเกวียน" และในขณะพัก พ่อค้าเหล่านัน้ ก็มกั นําดิน
ั ่ านํ้ามูล มาทําภาชนะใช้สอยต่างๆ เช่น โอ่ง อ่าง ไหปลาร้า ฯลฯ
จากสองฟากฝงลํ
โดยลอกเลีย นแบบจากชนชาวข่ า ว ซึ่ง เป็ น กลุ่ ม ชนที่อ าศัย ในพื้น ที่แ ต่ เ ก่ า ก่ อ น
หลังจากนัน้ เมื่อนําภาชนะเหล่านัน้ กลับภูมลิ ําเนาของตน และด้วยคุณภาพพิเศษ ของภาชนะ
ทัง้ ในด้านสีสนั ความคงทนต่อการใช้งาน จึงทําให้ภาชนะด่านเกวียนเป็ นทีน่ ิยมชมชอบของ
ผูค้ น จนได้รบั การเผยแพร่ มากขึน้ เป็ นลําดับ จนกระทังได้
่ รบั ความสนใจยิง่ จนกลายเป็ นสินค้า
หนึ่งในการค้าขาย และเป็ นสินค้าพืน้ ฐานในปจั จุบนั ทีส่ ามารถทํารายได้ ให้กบั คนภายในชุมชน
รวมทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริม อนุ รกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้สบื ทอดจากอดีต จนกระทังถึ
่ งปจั จุบนั
หลังจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากเดิม ทําเพื่อใช้สอยภายในครอบครัว หรือเป็ นเพียงแค่
ของฝาก แต่ปจั จุบนั ได้มกี ารพัฒนา ปรับเปลีย่ นรูปแบบ รวมทัง้ ได้นําทฤษฎีทเ่ี ป็ นลักษณะของเชิง
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ทุนนิยม มาประยกต์ใช้ เช่น หลักการตลาด การโฆษณา หรือการควบคุมมาตรฐานการผลิต เพื่อให้
ชิน้ งาน มีคุณภาพมากทีส่ ุด ซึง่ ก็สง่ ผลให้เกิดเป็ นรายได้ตดิ ตามมา จากการสํารวจ ชุมชนบ้านด่าน
เกวียน ได้นําแนวความคิดการจัดตัง้ ในรูปสหกรณ์ ซึง่ เป็ นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
อีกเช่นเดียวกัน ในการนํามาเป็ นแนวทาง วางระบบรูปแบบการจัดสรรรายได้ต่างๆ ให้มคี วามเสมอ
ภาค ใครทํามากก็ได้มาก รวมทัง้ ยังเป็ นการจัดตัง้ เป็ นกองทุน ในกรณีท่ใี ห้ประชาชนของชุมชน
กูย้ มื เพือ่ ประกอบอาชีพอีกด้วย
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- บทสรุป
จะเห็นได้วา่ รากฐานของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทีจ่ ะนําไปต่อยอดได้ โดย
ทีผ่ บู้ ริหารชุมชนนัน้ มีความเข้าใจ สํานึกรักบ้านเกิด และต้องการให้ชุมชนของตนเอง ยืนหยัด
อยู่ได้ ตามหลักที่อยู่อย่างพอมีพอกิน ซึ่งในทุกวันนี้ ตําบลบ้านด่านเกวียน อําเภอโชคชัย
จัง หวัด นครราชสีม า เป็ น อํ า เภอหนึ่ ง ของประเทศ ที่มีด ัช นี ว ัด ความผาสุ ก อยู่ใ นเกณฑ์ท่ี
ค่อนข้างสูง มีการอพยพย้ายถิน่ ทีน่ ้อยลง ซึง่ อําเภอดังกล่าวนี้ ก็สามารถนับได้ว่าเป็ นเขตเมือง
เช่ น เดีย วกัน ทัง้ ในเรื่อ งของระยะทาง งบประมาณในการบริห าร และความเจริญ ด้า น
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงเป็ นเหมือนต้นแบบทีด่ ี ในการตอบวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ได้อย่างดี
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5.2.4. พืน้ ทีช่ ุมชนบ้านลับแล
- ทีต่ งั ้ ชุมชน
เป็ นอําเภอขนาดกลาง ทีต่ งั ้ อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุตรดิตถ์ มีพน้ื ทีต่ ดิ อําเภอเด่นชัย จังหวัด
แพร่ อําเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย และอําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยแบ่งการปกครอง
ออกเป็ น 7 ตําบล และ 57 หมู่บ้าน เป็ นอําเภอที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ เป็ นเกษตรกรรม
หัตถกรรม และประติมากรรม การเข้าสูอ่ าํ เภอ ผ่านทางเส้นทางถนนสายสุโขทัย – อุตรดิตถ์
- ลักษณะและบทบาทของชุมชน
ชุมชนเมืองลับแล เป็ นชุมชนที่มปี ระวัติศาสตร์ท่ยี าวนาน และส่งผลถึงระบบ
เศรษฐกิจ และชีวติ ความเป็ นอยู่ของผูค้ นในชุมชนอย่าง ซึ่งพอสรุปถึงที่มาของประวัตศิ าสตร์
เมืองลับแล ได้ดงั นี้
เดิมเมืองลับแล หรือชุมชนลับแล คือ เมืองทุ่งยัง้ แต่เดิมเคยเป็ นเมืองใหญ่ทเ่ี ป็ นชุมชน
ของพวกละว้าและขอม มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน เพราะได้มกี ารขุดพบกลองมโหระทึก
และพร้าสําริด ได้ในบริเวณดังกล่าว ต่อมาเมื่ออาณาจักรขอมล่มสลายลง คนไทยก็ได้เข้ามา
ครอบครองและตัง้ เมืองขึน้ เรียกชื่อว่า "เมืองกัมโภช"
ทางด้านเหนือของเมืองกัมโภช มีภูมปิ ระเทศเป็ นป่าเขาสลับซับซ้อน มีบรรยากาศ
เยือกเย็นยามพลบคํ่าแม้ตะวันจะยังไม่ตกดินก็จะมืดแล้ว เพราะมีดอยม่อนฤๅษีเป็ นฉากกัน้

98
แสงอาทิตย์ ปา่ นี้จงึ ได้ช่อื ว่า "ป่าลับแลง" (แลง แปลว่า เวลาเย็น) ต่อมาเพีย้ นเป็ น "ลับแล" ซึง่
กลายมาเป็ นชื่ออําเภอลับแล ในสมัยปจั จุบนั
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ในยุคเดียวกับการรวมตัวของเมืองกัมโภช ได้มผี ู้คนจากอาณาจักรโยนกเชียงแสน
อพยพหลบภัยสงครามเข้ามาตัง้ รกรากอยู่บริเวณที่ราบเขาแห่งหนี่งและตัง้ ชื่อ บ้านว่า "บ้าน
เชียงแสน" ต่อมาคนกลุ่มนัน้ ก็แยกย้ายกันไปหักล้างถางดงสร้างบ้านเมือง ขึน้ กระจัดกระจาย
ตามทีร่ าบและไหล่เขาต่าง ๆ เมื่อได้ทํามาหากินกันระยะหนึ่งคนกลุ่มนัน้ ได้ไปอัญเชิญเจ้าชาย
ฟ้าฮ่ามกุมาร จากอาณาจักรโยนกเชียงแสน มาตัง้ เมืองที่ป่าลับแล ให้ช่อื ว่าเมืองลับแล และ
สร้างวังขึน้ ที่บ้านท้องลับแล หรือที่บริเวณวัดเจดียค์ รี วี หิ าร เมื่ออาณาจักรโยนกเชียงแสนล่ม
สลายลง อาณาจักรล้านนาเฟื่ องฟู แทน เมืองลับแลก็ยอมขึ้นกับอาณาจักรล้านนา ใน พ.ศ.
1690 อาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรืองขึน้ ก็เป็ นเมืองขึน้ ของอาณาจักรสุโขทัย ในปี พ.ศ. 1981 เมือง
ทุ่งยัง้ ได้เจริญรุ่งเรืองขึน้ เพราะเป็ นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรอยุธยา เมืองลับแลจึงได้ถูก
ผนวกเข้าเป็ นส่วนหนึ่ งของเมืองทุ่งยัง้ ครัน้ ต่ อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ในราว พ.ศ. 2444
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประพาสเมืองอุตรดิตถ์ และได้เสด็จมาถึงเมือง
ลับแลในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2444 ได้โปรด ให้ยา้ ยศาลากลางจังหวัดจากเมืองพิชยั มาตัง้ ที่
บางโพ และยุบเมืองทุง่ ยัง้ รวมกับลับแล และสถาปนาเมืองลับแลขึน้ เป็ นอําเภอ ส่วนอาคารทีท่ าํ
การยังตัง้ อยูท่ เ่ี มืองทุง่ ยัง้ บริเวณใกล้เวียงเจ้าเงาะ
ต่อมาพระพิศาลคีร ี ได้ยา้ ยอาคารทีท่ ําการไปตัง้ ทีม่ ่อนจําศีล ในปี เดียวกันนี้ (ห่างจาก
ทีว่ า่ การ อําเภอปจั จุบนั ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร) ครัน้ ถึง พ.ศ. 2457 สมัย พระศรี
พนมมาศ (เมื่อครัง้ เป็ นหลวงศรีพนมมาศ) เห็นว่าห่างไกลจากตัวเมือง ลําบากแก่ราษฎรไป
ติดต่อ ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชประสงค์จะสงวนที่
ม่อนจําศีล เป็ นที่ประดิษฐานพระเหลือ (พระพุทธรูปที่สร้างจากทองที่เหลือจากการหล่อพระ
พุทธชินราชทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก) เพราะทรงเห็นว่าทิวทัศน์ของม่อนจําศีลคล้ายกับเมืองชวา จึง
ได้ยา้ ยอาคารที่ทําการจากม่อนจําศีล มาอยู่ท่ี ม่อนสยามินทร์ (ชาวบ้านเรียกม่อนสามินทร์)
เพราะเคยเป็ นที่ตงั ้ พลับพลารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งเป็ นที่ตงั ้
ทีว่ า่ การอําเภอในปจั จุบนั

นอกจากจะเป็ นเมืองที่มปี ระวัตศิ าสตร์มาอย่างยาวนาน ยังเป็ นชุมชน ที่มกี ารอนุ รกั ษ์
เรือนไม้แถวแบบโบราณอยู่ สภาพความเป็ นอยูโ่ ดยทัวไปนั
่ น้ มีความเป็ นส่วนตัวสูง ผูค้ นส่วนใหญ่
จะมีความเอือ้ อาทร ซึง่ กันและกัน มีการให้ความสําคัญของการบริหารจัดการภาคประชาชนอย่าง
มาก ซึง่ เป็ นข้อดีอย่างมาก ทีท่ ําให้ชุมชนนัน้ มีการตรวจสอบการทํางานของกันและกัน เป็ นผลให้
การพัฒนาชุมชนนัน้ มีกรอบไปในทิศทางเดียวกัน เป็ นอําเภอทีม่ กี ารให้ความสําคัญด้านการศึกษา
ของเยาวชนอย่างมาก มีการสร้างความเข้าใจถึงหลักพอเพียงต่างๆ ทําให้คนในชุมชนนัน้ เกิด
ความเออาทร ซึ่งกันและกัน เช่น การนําสินค้ามาแลก โดยทีไ่ ม่มรี ะบบเงินตรามาเกีย่ วข้อง ซึง่ หา

99
ได้อยากในปจั จุบนั เป็ นต้น จากการสํารวจผูว้ จิ ยั พบว่า ประชาชนในหมู่บา้ นของอําเภอ มีรายได้
ครัวเรือนเฉลี่ย 69,270 บาทต่อปี ซึ่งถือว่าไม่สูงมาก แต่จากการสอบถามผูค้ นในชุมชนส่วนใหญ่
บอกว่ามีความเป็ นสุขในแง่ ของการอยูอ่ าศัยแบบเอือ้ อาทรกัน ซึง่ มันสะท้อนในรูปสถิตขิ องการเกิด
อาชญากรรม ในเขตพืน้ ทีน่ นั ้ มีจาํ นวนทีน่ ้อย เมือ่ เทียบกับขนาดของชุมชนทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน
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- บทสรุป
จะเห็นได้วา่ รากฐานของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทีจ่ ะนําไปต่อยอดได้ โดย
ทีผ่ บู้ ริหารชุมชนนัน้ มีความเข้าใจ สํานึกรักบ้านเกิด และต้องการให้ชุมชนของตนเอง ยืนหยัด
อยู่ได้ ตามหลักที่อยู่อย่างพอมีพอกิน ซึ่งในทุกวันนี้ ชุมชนบ้านลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็ น
อําเภอหนึ่งของประเทศ ทีม่ ดี ชั นีวดั ความผาสุก อยู่ในเกณฑ์ทค่ี ่อนข้างสูง มีการอพยพย้ายถิน่
ที่น้อยลง ซึ่งอําเภอดังกล่าวนี้ ก็สามารถนับได้ว่าเป็ นเขตเมืองเช่นเดียวกัน ทัง้ ในเรื่องของ
ระยะทาง งบประมาณในการบริหาร และความเจริญด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึง
เป็ นเหมือนต้นแบบทีด่ ี ในการตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ได้อย่างดี
5.3. การพัฒนาชุมชนเมือง ตามหลักทฤษฎีที่พอเพียง
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การประสานความสัมพันธ์ตามหลักทฤษฎีต่างๆ โดยใช้รากฐานของความพอเพียง
ร่วมกับรากฐานของวิถคี วามเป็ นอยู่ดงเดิ
ั ่ มของประชาชนท้องถิน่ ทีม่ กี ารเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ข้ อ แตกต่ า งของชุ ม ชนทั ้ง 2 รู ป แบบ จึ ง น่ าจะนํ ามาประสานร่ ว มกั บ ชุ ม ชนเมื อ ง
ซึง่ มีรากฐานของชุมชนทีม่ คี วามพอเพียง และความมีวถิ ชี วี ติ ทีด่ งเดิ
ั ่ ม สอดลัพธ์ระหว่างวิถชี อง
การดําเนินชีวติ ระหว่างชนบทและเมืองได้เป็ นอย่างดี
5.3.1. พืน้ ทีช่ ุมชนบ้านเกาะเกร็ด
- ทีต่ งั ้ โครงการ
ั่
ตัง้ อยู่ ท างฝ งตะวั
น ออกของแม่ น้ํ า เจ้ า พระยา อยู่ ใ นเขตพื้น ที่จ ัง หวัด นนทบุ รี
ครอบคลุมพืน้ ที่ 5 ตําบล คือ ตําบลปากเกร็ด ตําบลบางพูด ตําบลบางตลาด ตําบลคลองเกลือ
และตําบลบ้านใหม่ สภาพพืน้ ทีส่ วนผลไม้ต่าง ๆ ได้เปลีย่ นสภาพเป็ นทีร่ องรับการขยายตัวเป็ น
ที่พ กั อาศัย อุ ต สาหกรรม ห้า งสรรพสิน ค้า โรงภาพยนตร์ ซุ เ ปอร์ม าร์เ ก็ต และหน่ ว ยงาน
ั ่ นออกของอําเภอปาก
ราชการส่วนกลาง จึงอาจกล่าวอย่างไม่เป็ นทางการได้ว่า พืน้ ที่ฝงตะวั
เกร็ดนี้ ก็เสมือนเป็ นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครด้วย โดยครอบคลุมพืน้ ที่ตําบลปากเกร็ด
ตําบลบางพูด ตําบลบ้านใหม่ ตําบลบางตลาด และตําบลคลองเกลือ รวม 5 ตําบล 34 หมูบ่ า้ น
มีพน้ื ทีท่ งั ้ หมด 36.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,525 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
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ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านใหม่ จังหวัดปทุมธานี มีคลอง
บ้านใหม่ (คลองวัดโพธิ ์ทองบน) เป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีคลองประปา
เป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลนครนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีคลอง
บางตลาดเป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก จรดเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าอิฐ องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
เกร็ด องค์การบริหารส่วนตําบลบางตะไนย์ จังหวัดนนทบุรี เขตเทศบาลตําบลบางคูวดั
และองค์การบริหารส่วนตําบลบางขะแยง จังหวัดปทุมธานี มีแม่น้ําเจ้าพระยา แม่น้ําลัด
เกร็ด และแม่น้ําเจ้าพระยาเป็ นเส้นแบ่งเขต
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ภาพที่ 5.6. แสดงทีต่ งั ้ ของอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- ลักษณะและบทบาทของชุมชน
เดิมท้องที่เทศบาลนครปากเกร็ดมีฐานะเป็ นสุขาภิบาลเรียกว่า สุขาภิบาลปากเกร็ด
จัดตัง้ ขึน้ โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498 รวมเวลาการเป็ น
ั ่ น้ําเจ้าพระยาฝงตะวั
ั ่ นออกทัง้ หมด
สุขาภิบาล 36 ปี 4 เดือน โดยมีพน้ื ทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีร่ มิ ฝงแม่
ใน 5 ตําบล 34 หมู่บ้าน และด้วยความเจริญที่เข้ามาอย่างรวดเร็วพืน้ ที่การเกษตรจึงได้แปร
เปลีย่ นเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย ประกอบกับนโยบายของจังหวัดนนทบุรี ในช่วงปี พ.ศ. 2535 สุขาภิบาล
ปากเกร็ดจึงได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็ น เทศบาลตําบลปากเกร็ด ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
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เทศบาลตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเล่ม
ที่ 108 ตอนที่ 245 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.
2535

D

หลังจากทีส่ ขุ าภิบาลปากเกร็ดได้รบั การยกฐานะเป็ นเทศบาลตําบลปากเกร็ด ได้เพียง
3 ปี เศษ เทศบาลตําบลปากเกร็ด จึงได้รบั การเปลี่ยนแปลงฐานะเป็ น เทศบาลเมืองปากเกร็ด
ทัง้ นี้เนื่องจากสภาพความเจริญของพื้นที่และจํานวนประชากรตลอดจนรายได้ในการพัฒนา
ท้องถิน่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคณะเทศมนตรีมนี โยบาย
ในการขยายการพัฒ นาของเทศบาลให้ส อดคล้อ งกับ สภาพข้อ เท็จ จริง ของเมือ งที่ต้อ งการ
องค์การที่มศี กั ยภาพในการบริหารเพิม่ ขึน้ เทศบาลตําบลปากเกร็ดจึงได้รบั การเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็ นเทศบาลเมืองปากเกร็ด ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ เทศบาลเมืองปากเกร็ด อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 32 ก. ลงวันที่ 8
สิงหาคม พ.ศ. 2538 ซึง่ มีผลบังคับใช้มาตัง้ แต่วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
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ด้วยศักยภาพของเมืองปากเกร็ดนัน้ มีความพร้อมเพียงพอในการที่จะเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็ นเทศบาลนครได้ ประกอบกับกระแสนโยบายในการกระจายอํานาจและการยกฐานะ
สุขาภิบาลทัวประเทศเป็
่
นเทศบาลตําบล คณะผูบ้ ริหารเทศบาลเมืองปากเกร็ดจึงได้พจิ ารณา
เปลีย่ นแปลงฐานะของเทศบาลเมืองปากเกร็ดอีกครัง้ เป็ น เทศบาลนครปากเกร็ด นับว่าจังหวัด
นนทบุรเี ป็ นหนึ่งในจังหวัดในประเทศทีม่ เี ทศบาลนครถึง 2 แห่ง (อีกจังหวัดคือ จังหวัดสงขลา)
อันแสดงให้เห็นถึงความพร้อมขององค์กร ในการเห็นถึงความสําคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ที่เป็ นหน่ วยงานซึ่งใกล้ชดิ กับประชาชนมากที่สุด จะได้บริหารงานเพื่อประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทศบาลเมืองปากเกร็ด เปลี่ยนแปลงฐานะเป็ นเทศบาลนครปากเกร็ดน
มาถึงทุกวันนี้
ปจั จุบนั พืน้ ทีน่ ้ีมคี วามหนาแน่ นมากกว่าบางเขตของกรุงเทพมหานคร มีสงิ่ อํานวย
ความสะดวกที่ท นั สมัย หรืออาจจะครบครันกว่าตัวอําเภอเมืองนนทบุ รี แล้วก็ได้ อาทิเ ช่น
หน่วยงานราชการต่างๆ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์การประชุม นิทรรศการ และแสดง
สินค้า อิมแพค เมืองทองธานี มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โรงเรียนนานาชาติหลากหลาย
โรงเรียน คอนโดมิเนียมสูงลัดฟ้า ถนนบอนด์สตรีทซึง่ จําลองมาจากต่างประเทศ สวนสมเด็จฯ
สําหรับพักผ่อนหย่อนใจ อีกทัง้ แม่น้ํ า2สาย คือ แม่น้ํ าเจ้าพระยา และ แม่น้ํ าลัดเกร็ด และการ
เดินทางเข้าสูก่ รุงเทพมหานครก็สะดวกสบาย เพราะมีอาณาเขตติดกับกรุงเทพมหานคร
สภาพพืน้ ทีอ่ ําเภอปากเกร็ด เป็ นทีร่ าบลุ่มแม่น้ํ าเจ้าพระยา เหมาะแก่การเกษตร เช่น
การทําสวนผลไม้ ผลไม้ทล่ี อื ชื่อ คือ ทุเรียน ส้มโอ มังคุด กล้วยนํ้ าว้า แต่เนื่องจากอําเภอปาก
เกร็ดมีความเจริญ มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก
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สามารถเดินทางได้ทงั ้ ทางบกและทางนํ้ า พืน้ ที่เกือบทัง้ หมด จึงแปรสภาพจากการเกษตรไป
เป็ นการจัดสรรทีด่ นิ เพื่อการอยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจ และการลงทุน โดยเฉพาะ
กิจการบ้านจัดสรรและอาคารสํานักงานสูงๆ
สภาพภูมปิ ระเทศส่วนใหญ่ ยังคงมีคลองสาธารณะเชื่อมต่อ ในพื้นที่หลายสายและ
เป็ นจุดระบายนํ้ าจากพืน้ ทีล่ งสู่แม่น้ํ าเจ้าพระยา และจากการทีม่ พี น้ื ทีเ่ ป็ นทีล่ ุ่มจึงทําให้ประสบ
ั ่ นออกลงสู่
ปญั หานํ้ าท่วมในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ํ าหลาก คลองสายหลักที่ระบายนํ้ าจากฝงตะวั
แม่น้ําเจ้าพระยา มี 10 สาย

D

ประชากรของนครปากเกร็ดประกอบไปด้วยชนชาวไทยทีส่ บื เชือ้ สาย มาจากหลายเชือ้
ชาติท งั ้ ไทย จีน มอญ แขก เป็ นต้น โดยชาวไทยเชื้อ สายมลายูแ ละชาวไทยเชื้อสายมอญ
อพยพมาอยู่ใ นพื้น ที่ต งั ้ แต่ ส มัย อยุธ ยาจนถึง สมัย กรุง ธนบุ รี ซึ่ง ปรากฏหลัก ฐานในหนัง สือ
อักขรานุ กรมภูมศิ าสตร์ไทยดังนี้
"มีชาวไทยทีส่ บื เชื้อสายมาจากมอญอยู่มากแถวอําเภอปากเกร็ด ตัง้ แต่ปากคลองบาง
ั ่ อลําแม่น้ ําเจ้าพระยา ด้านตะวันออกและตะวันตก ตําบลอ้อมเกร็ด เหนือคลองบาง
ตลาด ฝงเหนื
ภูมขิ น้ ึ ไป รวมทัง้ เกาะเกร็ดด้วย"

PU
ภาพที่ 5.7. แสดงศูนย์รวมความสัมพันธ์ของชุมชน “วัด”
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จากกรณีศกึ ษา ไม่วา่ ชุมชนจะมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดในปจั จุบนั แต่
คนภายในชุมชน ก็ยงั จะมีรากเหง้าพืน้ ฐานทัง้ เรื่องของวัฒนธรรม และวิถกี ารดําเนินชีวติ ทีย่ ดึ ถือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั อย่างเหนียวแน่ น คล้ายๆ กับ กรณีศึกษาชุมชนบึงพระราม 9 ก็
เช่นเดียวกัน ถึงแม้เป็ นชุมชนทีต่ งั ้ อยู่ในเมืองใหญ่ มีความเจริญมาก แต่กย็ งั สามารถคงวัฒนธรรม
และวิถกี ารดําเนินชีวติ อยู่ได้ โดยใช้แนวทางการเจริญรอยตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ว่าด้วย “ความพอเพียง” นันเอง
่

D

- บทสรุป
จะเห็นได้วา่ รากฐานของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทีจ่ ะนําไปต่อยอดได้ โดย
ทีผ่ บู้ ริหารชุมชนนัน้ มีความเข้าใจ สํานึกรักบ้านเกิด และต้องการให้ชุมชนของตนเอง ยืนหยัด
อยู่ได้ ตามหลักที่อยู่อย่างพอมีพอกิน ซึ่งในทุกวันนี้ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็ น
อําเภอหนึ่งของประเทศ ทีม่ ดี ชั นีวดั ความผาสุก อยู่ในเกณฑ์ทค่ี ่อนข้างสูง มีการอพยพย้ายถิน่
ที่น้อยลง ซึ่งอําเภอดังกล่าวนี้ ก็สามารถนับได้ว่าเป็ นเขตเมืองเช่นเดียวกัน ทัง้ ในเรื่องของ
ระยะทาง งบประมาณในการบริหาร และความเจริญด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึง
เป็ นเหมือนต้นแบบทีด่ ี ในการตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ได้อย่างดี
5.4. ความสัมพันธ์ของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง
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จากการนํ าเอาข้อมูล แนวความคิด ปรัชญา และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยข้อง ผูว้ จิ ยั
สามารถทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยอ้างอิงจากหลักของ
กรณีศกึ ษา ที่สามารถบูรณาการให้อดคล้องยุคสมัยในปจั จุบนั ผ่านการบูรณาการตามกรอบ
ของการบริหารจัดการชุมชนทีพ่ อเพียง ได้ดงั ต่อไปนี้
5.4.1. แนวความคิดการบริหารและพัฒนาชุมชน
- นิยามและความหมาย
การบริหาร หมายถึง กระบวนการในการกําหนดแนวความคิดและวางแผนงานอย่าง
เป็ นระบบและครบวงจรในด้านต่างๆ เช่น ด้านนโยบาย/เป้าหมายและทิศทาง ด้านหลักการ
กฎเกณฑ์ กรอบ ระเบียบวินัย ด้านโครงสร้างองค์การ ทัง้ การบริหารและการจัดการ ด้านการ
ติดตามงาน/ตรวจสอบ ประเมินงาน เป็ นต้น (อรัญ จิตตะเสโนและคณะ, 2551)
การจัดการ หมายถึง กระบวนการและวิธกี ารในการทํางานปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีศลิ ปะ
เพือ่ ให้งานนัน้ ๆ สําเร็จตามผูบ้ ริหารกําหนด (อรัญ จิตตะเสโนและคณะ, 2551)
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องค์ประกอบของการบริหารและการจัดการจึงประกอบด้วยการวางแผน (เป็ นการ
เตรียมความพร้อมในการทํางาน ครอบคลุมทัง้ การวางนโยบาย การวางเป้าหมาย การวางและ
กําหนดทิศทาง) การตัดสินใจ (มีลกั ษณะเป็ นระบบ เป็ นวิทยาศาสตร์ คือ มีหลักการ เหตุผล
ข้อมูล ข้อคิดทีด่ ี ความเป้นจริง อิสระและไม่อคติ) การดําเนินการ (คือการทํางาน ซึง่ ต้องปฏิบตั ิ
อย่างจริงจัง จึงต้องมีความเข้าใจนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ชัดเจนในแนวทางปฏิบตั ิ มี
ความสามารถ ความคล่องตัวสูง และมีสว่ นร่วมและร่วมมือ ร่วมใจจากหลายๆ ฝา่ ย) การแก้ไข
ปญั หา (ในการทํางานอาจมีปญั หาอุปสรรค จึงต้องมีการติดตาม ประเมิน แก้ปญั หาทัง้ เฉพาะ
หนา และช่วงต่างๆ และเปลี่ยนแปลงวิธกี ารปฏิบตั ิให้เหมาะสม) และการพัฒนาต่อยอดและ
ถ่ายทอดสูต่ ลาด
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D

ชุมชน (Community) หมายถึง สถานภาพ/สถานการ/และ/หรือ สถานทีซ่ ง่ึ คนหลายๆ
คน หลายๆ ครอบครัวมารวมตัวกันและอยู่ใต้สงิ่ แวดล้อมเดียวกัน อาจเนื่องด้วยเหตุผลของ
ความเป็ นเครือญาติ หรือการมีความผูกพัน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและ
ความเชื่อคล้ายๆ กัน การมีอาชีพ หน้าทีก่ ารงาน ความชอบ ความน่าเชื่อถือและศรัทธาบางสิง่
บางอย่างร่วมกัน เป็ นต้น

ทีม่ า : อรัญ จิตตะเสโนและคณะ, 2551
แผนภาพที่ 5.1. แสดงองค์ประกอบของชุมชน
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องค์ป ระกอบของชุ ม ชนประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบทัง้ ทางรูป ธรรมและนามธรรม
ได้แก่ คน (กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน) วิถชี วี ติ ของคน (วิถชี วี ติ ของคนในชุมชนทัง้ ทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านสังคม) ขอบเขตพืน้ ที่ เครือข่ายต่างๆ (เช่น หมูบ่ า้ น
ตําบล เครือข่ายอาชีพต่างๆ) ทรัพยากร (มีทงั ้ ที่มชี ีวิตและไม่มชี ีวิต) องค์กรต่าๆง ทัง้ ของ
ภาครัฐและเอกชนและของประชาชน ทุนต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภูมปิ ญั ญา ชุมชน
จากคน จากวัฒนธรรมและอื่นๆ และปจั จัยแปรเปลี่ยนต่างๆ ทีส่ ่งผลกระทบต่อชุมชนทัง้ ทาง
เชิงบวกและลบ ทัง้ จากภายในและภายนอกชุมชน

D

- แนวความคิดการบริหารจัดการชุมชน
การบริหารจัดการชุมชนนับเป็ นส่วนสําคัญของการกําหนดมาตรฐานที่อยู่อาศัยและ
ชุมชน โดยเฉพาะการคํานึงถึงการบริหารจัดการที่สามารถทําให้ชุมชนดํารงอยู่ เพื่อส่งเสริม
คุณภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยให้มสี ถานภาพเป็ นหนึ่งในปจั จัยสีส่ าํ หรับการดํารงชีวติ ของมนุ ษย์ โดยเสนอ
ให้มมี าตรฐานเกีย่ วกับการบริหารจัดการชุมชน โดยพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ 1) รูปแบบการ
บริหารจัดการชุมชน 2) การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการชุมชน 3) การมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ชุมชน 4) การจัดหางบประมาณในการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ , 2552)
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1. รูปแบบการบริหารจัดการชุมชน มีส่วนช่วยให้เกิดความสมดุลและยังยื
่ นของ
ชุมชนในอนาคตต่อไป โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการชุมชน ซึง่ เลือกตัง้ จากผูอ้ ยู่
อาศัยในหมู่บา้ น เพื่อเป็ นตัวแทนในการบริหารจัดการชุมชน และเป็ นแกนนํ า
ในการตัดสินใจในชุมชน ทัง้ นี้การดําเนินการจัดตัง้ ควรให้เป็ นไปตามความ
เหมาะสมของชุมชน และการจัดตัง้ กลุ่มสหกรณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
รวมตัวและร่วมมือของประชากรในชุมชนทีเ่ ข้มแข็งต่อไป
2. การมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการชุมชน สามารถกระทําได้ในหลายวิธี ได้แก่
การมีส่วนร่วมในกรรมการการบริหาร โดยการได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ชุมชนเพื่อช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ การมีส่ว นร่วมในการ
เสนอความเห็นในกรณีทไ่ี ม่ได้รบั เลือกเป็ นกรรมการชุมชน โดยการออกเสียง
ลงคะแนน เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นในชุมชน การร่ว ม
รับ ผิด ชอบต่ อ มติห รือ ผลการตัด สิน ที่เ กิด ขึ้น และให้ค วามช่ว ยเหลือ ในการ
ดํา เนิ น การเพื่อ ให้ชุ ม ชนดํา เนิ น ไปได้อ ย่า งดี การรับ ผิด ชอบต่ อ หน้ า ที่แ ละ
ยอมรับ การเป็ นส่วนหนึ่ งของชุมชนโดยสมัค รใจ เพื่อเกิดความสามัค คี ไม่
แตกแยกในชุมชน
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดการ
ชุมชน เช่น การวางผังชุมชน การปรับปรุงชุมชนแออัด การย้ายชุมชน ฯลฯ
การมีส่วนร่วมในการจัดทํากิจกรรมชุมชนด้านสังคม วัฒนธรรม ศาสนา หรือ
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อื่น ๆ ทัง้ ในด้า นการบริห ารจัด การโดยตรงหรือ โดยอ้อ ม เช่ น กิจ กรรมใน
เทศกาล ประเพณี ฯลฯ การส่งเสริมกิจกรรมด้านอาชีพ เช่น การรวมกลุ่ม
สร้างงาน สร้างรายได้ ฯลฯ
4. การจัดหางบประมาณในการบริหาร การจัดหางบประมาณในการบริหารจัดการ
ชุมชนสามารถกระทําได้โดยการจัดตัง้ กองทุนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดทุน
สํารองในการบริหารจัดการชุมชนและที่อยู่อาศัย การจัดตัง้ สหกรณ์เพื่อเป็ น
กองทุนสนับสนุ นการบริหารจัดการชุมชนและทีอ่ ยูอ่ าศัย
หลักการบริหาร นักบริหาร หรือผูบ้ ริหารและการบริหาร เป็ นปจั จัยประกอบทีส่ าํ คัญ
อย่างยิง่ ของการทํางานและองค์กร ซึง่ มีอยูห่ ลายด้าน อันได้แก่
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D

การบริหาร “งาน” นโยบาย ระบบ รูปแบบ หลักการวิธกี าร แผนปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ
การบริหาร “เงิน” การควบคุมกํากับเงินเข้าออก เงินสดหมุนเวียน วงเงินกู้ ยอด
หนี้สนิ แผนการเงินต่างๆ ฯลฯ
การบริหาร ”คน” จะดูแลทรัพยากรมนุ ษย์ ซึง่ มีทงั ้ สติ ปญั ญา ความรูส้ กึ นึกคิด จิต
วิญญาณและอารมณ์
การบริหาร “ตน” ผูบ้ ริหารทุกคนต้องจัดระบบ จัดระเบียบสร้างวินยั ดูแลตนเองให้อยู่
ในกฎ กติกา
การบริหาร “เวลา” เป็ นการคํานึงถึงการบริหารเวลาทีม่ อี ยู่อย่างจํากัด เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทีว่ างไว้
การบริหาร “ทรัพยากรและมีปจั จัยการผลิต” อื่นๆ ทีม่ ใี นแต่ละองค์กรจะมีทรัพยากร
และปจั จัยการผลิต ปจั จัยแวดล้อมทีแ่ ตกต่างออกไป
- หลักการและทฤษฎีการจัดการสภาพแวดล้อมชุมชนแบบพอเพียง
การจัดการทรัพยากรกายภาพจัดเป็ นกระบวนการทํางาน บริหารจัดการ กํากับการใช้
และดูแลซ่อมบํารุงทรัพยากรกายภาพต่างๆ เช่น อาคาร ให้มคี วามพร้อมและตอบสนองการใช้
งานเพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อผูใ้ ช้และเจ้าของโครงการ (บัณฑิต จุลาสัย และเสริชย์
โชติพานิช, 2547, น.10) การบริหารทรัพยากรกายภาพบูรณาการความรูห้ ลายลักษณะเข้า
ด้วยกัน คือ ความรูด้ า้ นทรัพยากรกายภาพ และความรูด้ า้ นการจัดการ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม
ตัง้ แต่การดูแลประจําวัน ไปสู่การจัดการการใช้สอย และการวางแผนในระยะยาว โดยในการ
บริหารจัดการนัน้ ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้

องค์ป ระกอบแรก คือ สถานที่ (Place) หมายถึง พื้น ที่สํา หรับ ทํา กิจ กรรม พื้น ที่
สําหรับทํางาน และสภาพแวดล้อม ซึง่ ต้องมีบรรยากาศทีส่ ดใส สะอาด มีประสิทธิภาพในการใช้
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งาน มีความปลอดภัย มีบริการที่ดี มีคุณภาพมาตรฐานและต้องส่งเสริมให้เกิดการปฎิบตั ทิ ่มี ี
ต้นทุนในการบริหารงานทีต่ ่าํ สุดอีกด้วย
องค์ประกอบที่สอง คือ งาน (Process) หมายถึง การทํากิจกรรม หรือธุรกิจ ที่
เกิดขึน้ ภายในสถานทีเ่ พื่อให้ได้ผลตามทีก่ ําหนดไว้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยงั มีงานทีเ่ กีย่ วกับ
กิจกรรมพิเศษ และเกีย่ วข้องกับชุมชน ตลอดจนกิจกรรมของภาครัฐ และเอกชน
องค์ประกอบทีส่ าม ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับกันอย่างกว้างในปจั จุบนั แล้วว่าเป็ นองค์ประกอบ
ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ก็คอื คน (People) หมายถึง ผูใ้ ช้งาน และทํากิจกรรม เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการมาใช้สถานที่นัน้ ๆ ซึ่งเกิดผลต่อการทํางานและกิจกรรมที่มคี ุณค่า มีประสิทธิภาพต่อ
องค์กร
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ดังนัน้ เมื่อนํ า ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาบูร ณาการกับ แนวคิดด้า นการจัด การ
ชุมชน ซึง่ จะแบ่งเป็ นประเด็นศึกษา จึงสามารถสรุปได้ดงั นี้

ความพอประมาณ ในการวิจยั นี้เน้น 3 ด้าน ได้แก่ อัตราผลตอบแทน การกําหนดราคา และ
จํานวนบุคคลากรทีส่ ามารถรองรับการบริหารจัดการชุมชน หรือโครงการได้
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พิจารณาจากต้นทุน

ผลิตภัณฑ์

ต้นทุน

ราคาขาย

มูลค่า

ผูบ้ ริโภค

พิจารณาจากพืน้ ฐานของลูกค้า

ผูบ้ ริโภค

มูลค่า

ราคาขาย

ต้นทุน

ผลิตภัณฑ์

ทีม่ า: สุดาพร กุณฑลบุตร, 2549, น. 187
แผนภาพที่ 5.2. แสดงการบูรณาการการนําชุมชนเมืองร่วมเข้ากับชุมชนชนบท

ความมีเหตุผล เป็ นการศึกษาถึงความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิน การจัดการทรัพยากร การ
จัด การองค์ก รและการจัด การทรัพ ยากรบุ ค คล เพื่อ ก่ อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพ สอดคล้อ งกับ
เป้าหมายและก่อให้เกิดความสมดุลภายในชุมชนโครงการ โดยในด้านการเงิน เน้นสาระสําคัญ
3 ประการ คือ การคาดคะเนทางด้านการเงิน (Financial Projection) การประเมินผลทางด้าน
การเงิน (Financial Evaluation) และแหล่งทีม่ าของเงินทุน (source of financing) (วิมลสิทธิ ์
หรยางกูร, 2541, น. 96 - 101) สําหรับความมีเหตุผลด้านการจัดการชุมชน หรือโครงการ เน้น
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เรื่อง โครงสร้างองค์กร และทรัพยากร (ทัง้ ที่เป็ นบุคคลและไม่ใช่บุคคล เช่น เครื่องจักร เงิน
วัตถุสงิ่ ของ ข่าวสารข้อมูล)
การมีภมู ิ คุ้มกันที ด่ ีในตัว หมายถึง การวางแผนที่ดี และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคตรวมทัง้ สอดคล้องกับเป้าหมาย ในการวิจยั นี้เน้นศึกษาในส่วนของการวางแผน
งาน และการประเมินสถานการณ์ ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ว่า การวางแผนงาน ซึ่งเป็ นการ
กําหนดเป้าหมาย กําหนดความรับผิดชอบของบุคคลากรรวมถึงการใช้ทรัพยากรสําหรับการ
ดําเนินการ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต โดยที่มาของแผนงาน
นัน้ ต้องมาจากวิสยั ทัศน์แล้วจึงนําวิสยั ทัศน์ทไ่ี ด้มากําหนดเป็ นเป้าหมาย จากนัน้ นําเป้าหมายที่
ได้มากําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ จากวัตถุประสงค์ขององค์กรแจกจ่ายให้กบั ส่วนงานต่าง ๆ ใน
ชุมชน หรือโครงการ ดําเนินการจัดทํานโยบายและดําเนินการปฏิบตั เิ พื่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร
ซึง่ เรียกว่าการวางแผนงาน (บรรยงค์ โตจินดา, 2542, น. 89 - 106)
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วิสยั ทัศน์

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์

นโยบาย

วางแผนงาน

ทีม่ า: บรรยงค์ โตจินดา, 2542
แผนภาพที่ 5.3. แสดงทีม่ าของการบูรณาการแผนการจัดการชุมชนเมืองอย่างพอเพียง
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5.4.2. บทสรุป
จากการศึกษาวิจยั นี้ น่าจะพอให้เกิดความเข้าใจถึงความจําเป็ นต่อการดําเนินวิถชี วี ติ
และข้อดีของการนําเอหลักบูรณาการข้ามสาขา มาทําการศึกษา โดยนํามาประยุกต์ใช้กบั ชุมชน
เมือง ทีใ่ นปจั จุบนั ไม่ว่าจะเป็ นผูร้ หิ ารเมือง หรือผูท้ อ่ี ยู่อาศัย ได้มกี ารปรับเปลี่ยนวิถชี วี ติ ของ
การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มคี วามสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และสภาวการณ์ในปจั จุบนั
เพือ่ ให้เกิดการเกือ้ กูล และพัฒนาให้ชุมชนนัน้ มีความผาสุข และมีการดํารงอยูไ่ ด้อย่างยังยื
่ น ซึง่
ในบทต่อไป จึงเป็ นสรุป “แนวทางของชุมชนเมืองกับความพอเพียง” เพื่อให้ผูท้ ่คี ดิ จะนํ าไป
ศึกษาต่อ หรืออ้างอิง ได้เห็นภาพรวม ถึงวิธกี าร และรูปแบบ ของการประยุกต์ใช้ลกั ทฤษฎีการ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หด ได้อย่างบูรณาการ
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บทที่ 6
บทสรุป
6.1. ชุมชนเมืองกับความพอเพียง
ชุมชนเมืองในปจั จุบนั ถือเป็ นผลผลิตจากการพัฒนาอันตัง้ อยูบ่ นรากฐานของความ
ไม่พอเพียง เนื่องจากเกิดขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคทีไ่ ม่พอเพียง ตามหลักคิด
ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทําให้ชุมชนเมืองในปจั จุบนั เป็ นแหล่งทีร่ วมของปญั หาและเป็ น
ต้นตอของปญั หาทีค่ ุกคามมนุษย์และสภาพแวดล้อมโลกอยูใ่ นทุกวันนี้
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6.1.1. ปญั หาของชุมชนเมือง
ชุมชนเมืองรูปแบบสมัยใหม่ได้พฒ
ั นาและขยายตัวขึน้ ในประเทศตะวันตก และกลายเป็ น
ต้นแบบให้ชุมชนเมืองต่างๆ ทัวโลกยึ
่
ดเป็ นแบบอย่างในการพัฒนาเมืองของตน เช่นเดียวกับ การ
รับวัฒนธรรมรูปแบบอื่นจากตะวันตก โดยผ่านทางการครอบงําจากกระแสการพัฒนาของประเทศ
ตะวันตก หากแต่สงิ่ ทีไ่ ด้แพร่เข้าสูเ่ มืองต่างๆ ทัวโลกผ่
่
านทางรูปเมืองแบบสมัยใหม่นนั ้ มิได้มเี พียง
รูปลักษณ์ทส่ี วยหรูและทันสมัยเท่านัน้ เพราะสิง่ ทีต่ ามมาควบคู่กนั นัน้ คือ ปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
ในชุมชนเมือง โดยปญั หาของชุมชนเมืองในตะวันตกมีประเด็นสําคัญ ดังต่อไปนี้
- ปญั หาทางสังคมเมือง
การขยายตัวของเศรษฐกิจบนฐานของอุตสาหกรรมและการนิยมใช้รถส่วนตัว ส่งผลให้
ชุมชนเมืองกระจายตัวออกจากกัน ทําให้ผคู้ นในชุมชนเมืองถูกแยกออกจากกัน ขาดความผูกพัน
ระหว่างกันและผูกพันกับชุมชน ผูค้ นในชุมชนเมืองละทิ้งและทําลายสิง่ ทีแ่ สดงเอกลักษณ์และบ่ง
บอกความเป็ นมาดังเดิ
่ มของชุมชนของตน
- ปญั หาทางสภาพแวดล้อม
การขยายตัวของเมืองอย่างไร้การควบคุม ทําให้เมืองพัฒนารุกลํ้าพืน้ ที่สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติรอบนอกเมือง ผูค้ นพากันอพยพไปอยู่นอกเมือง บริเวณใจกลางเมืองถูกทิง้ ให้ทรุด
โทรม ทําให้เมืองต้องเผชิญกับปญั หาทัง้ จากมลภาวะทางอากาศ นํ้ า และเสียง ที่คุกคามสุขภาพ
และอนามัยของผูค้ น
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- ปญั หาการสูญเสียความเป็ นมนุษย์
เมืองสมัยใหม่ได้ทําลายโครงสร้างทางสังคมของมนุ ษย์ ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่เคย
โยงใยมนุ ษย์เข้าไว้ดว้ ยกันต้องแตกสลาย ผูค้ นภายในเมืองขาดความสัมพันธ์ทางสังคมทีเ่ ป็ น
อันดีต่อกัน

D

ปญั หาของชุมชนเมืองจากการพัฒนาที่ไม่พอเพียงนัน้ ได้เริม่ ก่อตัวขึน้ ในตะวันตก
นับตัง้ แต่การปฏิวตั ิอุตสาหกรรมเป็ นต้นมา และได้กระจายสู่ประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
รวมทัง้
ประเทศไทยที่ดําเนินการนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยยึดแบบอย่างจากทางตะวันตกอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งสถานการณ์ ท่ีเ กิดขึ้น ในประเทศไทยนัน้ มีแนวโน้ มที่จ ะเกิดขึ้นรุนแรงกว่า ใน
ตะวันตก ทําให้ประเทศกลายเป็ นทีร่ บั เอาวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาใช้ โดยละทิง้ ภูมปิ ญั ญา
ดังเดิ
่ มของตน ต้องคอยพึง่ พาความรูจ้ ากประเทศตะวันตกอยูเ่ สมอ ประกอบชุมชนเมืองไทยได้
ขยายตัวขึน้ อย่างรวดเร็ว จากการอพยพเข้ามาของผูค้ นจากทัวทุ
่ กสารทิศ ชุมชนเมืองไทยจึง
ประกอบไปด้ว ยผู้ค นที่ห ลากหลายและไม่ มีค วามผู ก พัน ระหว่ า งกัน จึง ทํ า ให้ไ ม่ มีค วาม
กระตือรือร้นทีจ่ ะแก้ไขปญั หาร่วมกัน ชุมชนเมืองจึงเป็ นสภาพแวดล้อมใหม่สาํ หรับคนไทย ซึง่
ยังไม่มคี วามคุน้ เคยกับการดํารงชีวติ ในลักษณะนี้
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6.1.2. การแก้ไขปญั หาของชุมชนเมือง
นับตัง้ แต่ประเทศตะวันตกได้กา้ วเข้าสู่ความเป็ นเมือง ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนเมือง
ได้ส่งผลกระทบต่ อคุณภาพชีวิตของผู้คนภายในเมืองมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ควบคู่ไปกับ
พยายามทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละแก้ปญั หาของเมือง ซึง่ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละยุคสมัยนัน้ ล้วนแล้วแต่
เป็ นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละยุคสมัยนัน้ ล้วนแล้วแต่เป็ นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนากระแส
หลักทัง้ สิ้น โดยมีแนวคิดและทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองที่เป็ นกลไกสําคัญในการแก้ไข
ปญั หาชุมชนเมืองในแต่ละยุคสมัย ได้แก่ แนวคิดอุทยานนคร, ทฤษฎีชวี ติ สังคมเมือง, แนวคิด
เมืองน่าอยู่ และแนวคิดชุมชนเมืองยังยื
่ น เป็ นต้น

สําหรับชุมชนเมืองไทยนัน้ ได้มกี ารนํ าทฤษฎีการพัฒนาทางเลือกเข้ามาใช้ในการ
พัฒนาในชุมชนเมืองบ้างแล้ว เช่น นโยบายการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 และ 9 ซึง่ ได้นําแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยังยื
่ นและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ เป็ นต้น หากแต่ยงั ขาดการนําความรูท้ างด้านการออกแบบชุมชนเมืองเข้ามาใช้
ทําให้ประเทศไทยไม่มแี นวทางการแก้ไขปญั หาและพัฒนาชุมชนเมืองทีเ่ ป็ นรูปธรรมของตนเอง
จากการศึกษาบริบททางแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นัน้ แม้จะไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิดการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ นโดยตรง แต่สองแนวคิดนี้ลว้ นมีแก่นทีเ่ หมือนกัน คือ ถ่วงดุลการพัฒนาทีส่ ุดโต่งตามแบบ
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การพัฒนากระแสหลัก ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์แก่นของแนวคิดทัง้ สองนี้ พบว่า “ความยังยื
่ น”
และ “ความพอเพียง” มีลกั ษณะทีส่ อดคล้องกันอยูบ่ างประการ กล่าวคือ
ความพอเพี ย ง หมายถึ ง การบริโ ภคและการผลิ ต อยู่ บ นพื้ น ฐานของความ
พอประมาณ และมีเหตุผล ไม่ขดั สนแต่ไม่ฟุม่ เฟือย (สศช., 2542)
ความยัง่ ยืน หมายถึง พอเพีย งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ด้า น มีภู มิคุ้ม กัน ที่ดี ระบบ
เศรษฐกิจกับสังคมมีความยืดหยุ่น ทีส่ ามารถก้าวทัน และความพร้อมรับต่อกระแสโลกาภิวฒ
ั น์
มีการบริหารจัดการทีด่ ซี ง่ึ ป้องกัน และพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว (สศช., 2542)
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สามารถสรุปได้ว่า “ความยังยื
่ น” นัน้ กินความหมายกว้างกว่า “ความพอเพียง” โดยมี
นัย ยะว่ า เมื่อ ใดก็ต ามที่เ กิด ความพอเพีย ง ย่อ มนํ า ไปสู่ค วามอย่ า งยืน ได้ใ นที่สุด จึง ทํ า ให้
สามารถกล่าวได้ว่า ความพอเพียงนัน้ คือความยังยื
่ นอีกรูปแบบหนึ่ง แต่เป็ นความยังยื
่ นใน
บริบ ทของประเทศไทย ที่มีคุ ณ ลัก ษณะหรือ เงื่อ นไขเฉพาะที่แ ตกต่ า งจากความยังยื
่ น ใน
ต่างประเทศ และจากตัวอย่างรูปธรรมในต่างประเทศ ชุมชนเมืองทีย่ งยื
ั ่ น ได้จุดประกายให้เกิด
การค้นหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนเมืองไทย โดยสร้างองค์ความรูท้ างด้านออกแบบชุมชน
เมือง แบบฉบับของตนเอง โดยมี “ชุมชนเมืองทีพ่ อเพียง” เสมือนหลักชัยทีจ่ ะต้องไปให้ถงึ
6.1.3. ความพอเพียงในชุมชนเมือง
ชุมชนเมืองสมัยใหม่ ล้วนเป็ นทีร่ วมของปญั หาจากการพัฒนาที่ไม่พอเพียง นํ ามาสู่
การบริโภคทรัพยากรโดยไม่คาํ นึงถึงความพอดีและขีดจํากัดของธรรมชาติ เพื่อนํามาปรนเปรอ
ความต้องการการอันเกินพอดีของผูค้ นในเมือง ซึ่งหากยิง่ ปล่อยให้รูปการเช่นนี้ยงั คงดําเนิน
ต่อไป ชุมชนเมืองและความพอเพียงจะยิง่ ถอยห่างกันออกไปทุกขณะ ปญั หาทัง้ หลายจะสะสม
กันมากจนกระทังถึ
่ งระดับทีเ่ กินกําลังของเมืองจะรับมือและแก้ไขได้อกี ต่อไป
ณ จุดนี้ จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องนําระบบความคิดเรือ่ ง “ความพอเพียง” จากปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในชุมชนเมือง ด้วยการพัฒนาชุมชนเมืองบนรากฐานทาง
แนวคิดทีว่ า่ “ความต้องการของมนุ ษย์นนั ้ ไม่มที สี ่ ้นิ สุด แต่ควรให้รบั การควบคุมให้อยูใ่ นระดับที ่
เหมาะสมหรือระดับทีพ่ อดี มีการบริโภคทีพ่ อดีกบั ศักยภาพของตน โดยทีไ่ ม่ก่อความเดือดร้อน
ให้ก ับ คุ ณ ภาพชีวิต ทีท่ งั ้ ต่ อ ตนเองและผู้อืน่ ซึง่ ทัง้ หมดนัน้ ต้อ งอยู่ภ ายใต้ก รอบของการไม่
เบียดเบียนสิง่ แวดล้อม” ซึ่งการที่จะสร้างให้เกิดความพอเพียงขึน้ ในชุมชนเมือง หรือ “ชุมชน
เ มื อ ง ที ่ พ อ เ พี ย ง ” ไ ด้ นั ้ น จ ะ ต้ อ ง นํ า เ อ า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ จ า ก 2 ก ร ะ แ ส ห ลั ก
มาทําการบูรณาการเข้าด้วยกัน ได้แก่ กระแสองค์ความรูท้ างด้านการออกแบบชุมชนเมือง ซึง่
ได้มาจากการศึกษากลุ่ มตัวอย่าง และนํ าผสมผสานกับกระแสองค์ความรู้ทางด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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การออกแบบชุมชนเมือง คือ การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของการตัง้
ถิน่ ฐานของมนุ ษย์ ซึ่งเน้นคุณภาพด้านสุนทรีภาพ คุณภาพชีวติ ของสังคมเมือง และคุณภาพ
ของสิง่ แวดล้อม (กําธร, 2545) การออกแบบชุมชนเมืองนัน้ สัมพันธ์ในปจั จัยหลายด้าน ซึง่ ทุก
ปจั จัย ล้วนมุ่งเพื่อสนองจุดมุ่งหมายหลักของการออกแบบชุมชนเมือง คือ การสร้างคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี ให้กบั ผูค้ นในชุมชน ซึง่ สอดคล้องกับความพอเพียงในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จึงมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือ “การสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี ห้กบั มนุ ษย์” และวิธกี าร
บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน คือ “การสนองความต้องการของมนุ ษย์”
ดังนัน้ ประเด็นเรื่องการสนองความต้องการของมนุ ษย์ จึงเป็ นกลไกสําคัญทีจ่ ะช่วยยึดโยงองค์
ความรูท้ งั ้ 2 กระแสนี้เข้าด้วยกัน และเป็ นวิธกี ารทีส่ าํ คัญในการนํ าพําปสู่การค้นหา “หลักการ
ทางแนวคิดชุมชนเมืองทีพ่ อเพียง” ต่อไป
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6.1.4. มิตขิ องชุมชนเมืองทีพ่ อเพียง
มิติข องชุ มชนเมือ งที่พ อเพียงนัน้ ได้จ ากการนํ า มิติข องการออกแบบชุ ม ชน หรือ
บริห ารจัด การชุ ม ชน จากการศึก ษากรณี ศึก ษา ในบทที่ 5 และมิติข องปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นํามาบูรณาการร่วมกัน เกิดเป็ นมิตดิ า้ นต่างๆ ของการดํารงชีวติ ทีพ่ อเพียงในชุมชน
เมือง โดยเมื่อนํามิตติ ่างๆ จากแนวความคิดทัง้ 2 แล้วนํ ามาบูรณาการร่วมกัน สามารถสรุปได้
ว่า มิตขิ องชุมชนเมืองทีพ่ อเพียงนัน้ จะมีรปู แบบเดียวกันของมิตปิ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ
พฤติกรรมและวิถชี วี ติ ของคน เป็ นศูนย์กลางและมีการพัฒนาอย่างเป็ นลําดับขัน้ ในขณะทีจ่ ะมี
เนื้อหา แต่ละลําดับขัน้ มิตขิ องการออกแบบชุมชนเมือง ซึง่ จะครอบคลุมมิตขิ องเมืองทัง้ หมด

ขัน้ ที ่ 1 ความพอเพียงด้านการดํารงชีพ
เป็ นความพอเพียงที่สามารถตอบสนองด้วยปจั จัยทางวัตถุ ได้รบั ทรัพยากรอย่าง
พอเพียง และมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี ซึ่งความพอเพียงในขัน้ นี้มคี วามใกล้เคียงกับความต้องการ
ทางสรีระ และความต้องการความปลอดภัย โดยครอบคลุ ม มิติทางด้า นเศรษฐกิจ และมิติ
ทางด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
ขัน้ ที ่ 2 ความพอเพียงด้านการอยูร่ ว่ มกัน
การสร้างจะให้เกิดความพอเพียงในขัน้ นี้นนั ้ สามารถตอบสนองด้วยการมีปฏิสมั พันธ์
กับสมาชิกคนอื่นในสังคม มีการแลกเปลีย่ นระหว่างกันทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและทรัพยากร เป็ น
ระดับความต้องการทีใ่ กล้เคียงกับความต้องการทีย่ อดรับเป็ นพวก แลบางส่วนของขัน้ การนับ
ถือยกย่อง โดยครอบคลุมมิตทิ างด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
ขัน้ ที ่ 3 ความพอเพียงด้านภูมปิ ญั ญา
เป็ นความพอเพียงจากการนํ าเอาความรูจ้ ากการเรียนรูร้ ่วมกันมาใช้พฒ
ั นา โดยใช้
ทรัพยากรทีม่ ใี ห้เกิดประโยชน์สงู สุด ความพอเพียงในขัน้ นี้นนั ้ มีความใกล้เคียงกันกับบางส่วน
ั ญา ความ
ของความต้อ งการด้า นการนั บ ถือ ยกย่อ ง ความต้อ งการด้า นความรู้แ ละสติป ญ
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ต้องการด้านสุนทรียภาพ และขัน้ ตอนใช้ศกั ยภาพของตนอย่างเต็มที่ โดยครอบคลุมมิติทาง
สังคม และทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
6.2. หลักการทางแนวคิ ดชุมชนเมืองที่พอเพียง
“ชุมชนเมืองทีพ่ อเพียง” คือ ชุมชนเมืองทีผ่ คู้ นภายในเมือง จะต้องได้รบั การสนอง
ความต้องการตามลําดับขัน้ จากขัน้ พืน้ ฐานทีม่ คี วามซับซ้อนน้อย ไปสู่ลําดับขัน้ ทีส่ งู ๆ มากขึน้
อย่างเป็ นขัน้ ตอน โดยมีนยั ยะว่าความต้องการในแต่ละลําดับขัน้ จะต้องได้รบั การสนองในระดับ
ทีพ่ อดีหรือระดับเท่าทีจ่ าํ เป็ น และลําดับขัน้ เหล่านี้ ต้องครอบคลุมมิตขิ องความต้องการพืน้ ฐาน
ในการดํารงชีวติ มนุ ษย์ในเมืองได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ

PU

D

6.2.1. หลักการชุมชนเมืองทีพ่ อเพียง
“ชุมชนเมืองทีพ่ อเพียง” มีหลักการสําคัญ คือ ชุมชนเมืองทีม่ กี ารสนองความต้องการ
ของผูค้ นในระดับทีพ่ อเพียงตามลําดับขัน้ โดยระดับทีพ่ อเพียง ในทีน่ ้ี หมายถึง ระดับทีพ่ อดีกบั
ศักยภาพในการบริหารจัดการของตนเอง โดยมีขดี ขัน้ ตํา่ สุดอยู่ที ่ การจัดให้ประชาชนภายใน
ชุมชนมีปจั จัยในการดํารงชีวติ ขัน้ พื้นฐานอย่างพอเพียง และมีขดี ขัน้ สูงสุดอยู่ที ่ การไม่สร้าง
ปญั หาให้กบั การดํารงชีวติ ของผูค้ นภายในเมืองและไม่เบียดเบียนธรรมชาติ และลําดับขัน้ ใน
ทีน่ ้ี สามารถจําแนกได้ออกเป็ น 2 ลําดับขัน้ คือ
ขัน้ ที ่ 1 ลําดับขัน้ ของความพอเพียง
คือ ลําดับขัน้ ของความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของมนุ ษย์ในชุมชนเมือง ซึง่ เริม่ จากความ
ต้องการขัน้ พืน้ ฐาน สูก่ ารพัฒนาระดับสูงขึน้ ไป โดยสามารถแบ่งลําดับขัน้ ของความพอเพียงได้
ดังต่อไปนี้

- ความพอเพียงด้านการดํารงชีพ
เป็ นความพอเพียงจากการได้รบั ปจั จัยพื้นฐานในการดํารงชีวติ อย่างพอเพียง มีความ
มันคงในชี
่
วติ มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี มีประเด็นทางการออกแบบชุมชนเมือง ทีค่ วรจะคํานึงถึง ได้แก่
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ระบบบริการพื้นฐาน สุขอนามัย และแหล่งประกอบอาชีพ
- ความพอเพียงด้านการอยูร่ ว่ มกัน
เป็ นความพอเพียงจากการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื ในสังคม มีการพึง่ พาและเกือ้ กูลกัน
ระหว่างกัน มีประเด็นการออกแบบชุมชนเมือง ทีค่ วรจะคํานึงถึง ได้แก่ พื้นทีป่ ฏิสมั พันธ์ และระบบ
คมนาคม ขนส่ง
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- ความพอเพียงด้านภูมปิ ญั ญา
เป็ นความพอเพียงจากการนํ าภูมปิ ญั ญา ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกัน มาใช้ในการ
ั ญา นํ า มาสู่ค วามพอเพีย งในจิต ใจ ในขัน้ สูงสุด มีป ระเด็น
พัฒ นาและมีก ารสืบ ทอดภู มิป ญ
ทางการออกแบบชุมชนเมือง ทีค่ วรจะคํานึงถึง ได้แก่ ความรู้ และสุนทรียภาพ
โดยการจะสร้างให้เกิดความพอเพียงขึน้ ในชุมชนเมืองได้นนั ้ ผูค้ นภายในเมืองจําเป็ น
ที่จะต้องได้รบั การสนองตอบความต้องการในระดับที่พอเพียงทัง้ 3 ขัน้ ดังกล่าว ตัง้ แต่ความ
ต้องการระดับขัน้ พืน้ ฐาน คือ “ด้านการดํารงชีวติ ” มาสูล่ ําดับทีส่ งู ขึน้ คือ “ด้านการอยูร่ ว่ มกันใน
สังคม” ไปจนถึงระดับทีส่ งู ทีส่ ุด คือ “ด้านภูมปิ ญั ญา” ซึง่ จะสามารถเชื่อมโยงไปสูค่ วามพอเพียง
ภายในจิต ใจได้ อ ย่ า งดีท่ีสุ ด หลัก การนี้ จะสอดคล้ อ งกับ “การพัฒ นาลํ า ดับ ขัน้ ” ซึ่ง เป็ น
คุณลักษณะทีส่ าํ คัญ ตามแนวความคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ขัน้ ที ่ 2 ลําดับขัน้ ของชุมชนเมือง
หมายถึง ลําดับของหน่ วยงานทางสังคมต่างๆ ในชุมชนเมือง ทีม่ คี วามสัมพันธ์ซง่ึ กัน
และกัน โดยแนวคิดของการออกแบบชุมชนเมืองส่วนใหญ่ มักจะจําแนกลําดับขัน้ ของหน่ วย
ชุมชนออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชุมชน (Neighborhood) ระดับย่าน (District) และระดับ
เมือง (Urban) และยังเชื่อมโยงไปจนถึงระหว่างเมือง ซึ่งจะให้ความสําคัญกับหน่ วยเล็กทีใ่ กล้
ตัวก่อนหน่ วยใหญ่ สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของความพอเพียงในเรื่อง การพัฒนาจาก
ภายในสู่ภายนอก โดยทีค่ วรมีการกําหนดขอบเขตของแต่ละหน่ วยชุมชน ให้มขี นาดเล็กทีส่ ุด
เพื่อให้สามารถกําหนดระดับทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพในการสนองความต้องการและการบริหาร
จัดการของแต่ละลําดับขัน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งระดับที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของหน่วยชุมชน แต่ละลําดับขัน้ สามารถทีจ่ ะแบ่งได้ ดังต่อไปนี้

- หน่วยระดับชุมชน
ควรจะมีสภาพแวดล้อมทีส่ นองการใช้งานเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นหน่ วยชุมชนทีม่ กี าร
ใช้ง านอยู่เ ป็ น ประจํา ผู้ค นจะผูก พันกับ สภาพแวดล้อ มเพราะความคุ้น เคยจากการใช้ง าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ สามารถสื่อถึงความพอเพียงได้นัน้ จึงควรแสดงออกถึงการใช้
ศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการมีและใช้อย่างน้อยทีส่ ดุ
- หน่วยระดับย่าน
เป็ นหน่ วยที่มคี วามใกล้ชดิ กับผูค้ นรองลงมาจากหน่ วยระดับชุมชน ซึ่งหน่ วยระดับ
ย่ า นนี้ จะเป็ นหน่ วยที่ ร องรั บ การใช้ ง านของผู้ ค นเป็ นจํ า นวนมากและหลากหลาย
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทีส่ ามารถสื่อถึงความพอเพียงได้นัน้ จึงควรมีการส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่มทางสังคม คํานึงถึงความสอดคล้องกับประสบการณ์ร่วมกันของผูค้ น เพื่อสร้าง
เอกลักษณ์อนั นํามา ซึง่ ความภาคภูมใิ จร่วมกันภายในย่านให้เกิดขึน้
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- หน่วยระดับเมือง
เป็ นหน่ วยชุมชนที่มกี ารใช้งานบ่อยน้อยที่สุด โดยจะใช้งานเฉพาะในเวลาที่มคี วาม
จําเป็ นเท่านัน้ หรือโอกาสพิเศษ ผูค้ นจะมีความผูกพันกับหน่ วยระดับนี้ ผ่านทางความดึงดูด
ทางสายตาเพือ่ ให้เกิดความประทับใจ และเกิดการระลึกได้ในจินตภาพเป็ นหลักสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทีส่ ามารถสื่อสารถึงความพอเพียงได้นัน้ จึงควรมีความงามจากความมีระเบียบ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างเป็ นองค์รวมระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ภายในเมือง
สภาพแวดล้อมทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ในหน่วยของชุมชน แต่ละลําดับขัน้ นี้ เป็ นเสมือนกรอบ
ที่กําหนดระดับของ “คุณภาพ” ของความพอเพียง ซึ่งเป็ นคุณสมบัติของสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เ หมาะสมกับ หน่ ว ยชุ ม ชนนัน้ ๆ ถ้า สภาพแวดล้อ มสามารถแสดงออกถึง ความ
พอเพียงและสามารถสื่อสารความพอเพียงไปยังผูใ้ ช้งานได้ ย่อมมีนยั ยะ ว่าจะมีส่วนโน้มนํ าให้
ผูค้ นทีอ่ ยูภ่ ายในหน่วยนัน้ ๆ มีพฤติกรรมทีพ่ อเพียง อันนํามาสูค่ วามพอเพียงภายในจิตได้
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6.2.2. แนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองทีพ่ อเพียง
การนํ าเสนอแนวคิดทางกายภาพของชุมชนเมืองที่พอเพียงนี้ จะอยู่ภายใต้หลักการ
ของชุมชนเมืองที่พอเพียง ซึ่งมุ่งเน้นที่การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่แสดงออกถึง
ความพอเพียงเป็ นหลัก ด้วยกายภาพเป็ นสิง่ เกือ้ หนุ นปจั จัยอื่นๆ ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
โดยในการนําเสนอระดับแนวคิดเท่านัน้ เนื่องจากในระดับของการนําไปปฏิบตั กิ ารจริงนัน้ ย่อม
ทีจ่ ะต้องได้รบั การพิจารณาถึงแนวทางการดําเนินงานทีเ่ หมาะสม ชัดเจนตามบริบทนัน้ ๆ ในแต่
ละชุมชนเมืองต่อไป ซึง่ จะต้องคํานึงถึงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ความพอเพียงของการดํารงชีพ
ความพอเพียงด้านการดํารงชีพในชุมชนเมืองนัน้ มิได้หมายถึงการทีท่ ุกครัวเรือนต้อง
ปลูกข้าวกินเองหรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างเช่นในชนบท หากแต่หมายถึงทีผ่ ูค้ นในเมือง
สามารถสนองตอบความต้องการทางด้านปจั จัยพืน้ ฐานของการดํารงชีวติ อย่างพอเพียง ไม่น้อย
จนรูส้ กึ ขัดสนแต่ไม่มากจนฟุม่ เฟื่อยและเบียดเบียนสิง่ แวดล้อม ผูค้ นในเมืองจะต้องมีทอ่ี ยูอ่ าศัย
อย่างมันคง
่ ได้รบั ความสะดวกสบายจากการบริการพื้นฐานที่พอเพียงต่อความต้องการ มี
สุขภาพพลานามัยทีด่ ี มีแหล่งประกอบาอชีพทีเ่ พียงพอเพื่อสร้างความมันคงในการดํ
่
าเนินชีวติ
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ การสร้างความพอเพียงด้านนี้ มีประเด็นทีส่ าํ คัญทีต่ อ้ งคํานึงถึง ได้แก่
1. ทีอ่ ยูอ่ าศัย
เป็ นอีกปจั จัยเบือ้ งต้นสําหรับการดํารงชีวติ มนุ ษย์ การสร้างความพอเพียงให้เกิดขึน้
ภายในชุมชนนัน้ ผูค้ นภายในเมืองจะต้องได้รบั การสนองความต้องการทางด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ น
ลําดับแรก เพือ่ สร้างความมันคงในขั
่
น้ ต้นก่อนทีจ่ ะพัฒนาในขัน้ สูงขึน้ ไป โดยจะต้องมีทอ่ี ยูอ่ าศัย
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อย่างเพียงพอกับความต้องการ ไม่ขาดจนกระทังเกิ
่ ดความเดือดร้อน มีปญั หาในการดํารงชีวติ
และการควบคุมไม่ให้มมี ากเกินความจําเป็ น จนเป็ นทีร่ บกวนสภาพแวดล้อม
แนวคิดในการดําเนินการเพือ่ สร้างความพอเพียง ได้แก่ การเพิม่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ในชุมชน
เมืองที่ยงั ขาดแคลนและขัดสนในระดับชุมชน และการลดการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยเพื่อ
ไม่ให้รุกลํ้าธรรมชาติรอบนอกเมือง โดยการสร้างความเป็ นกลุ่มก้อนของที่อยู่อาศัยในระดับ
ย่าน และการสร้างให้เกิดความกระชับในระดับเมือง
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2. ระบบบริการพืน้ ฐาน
หมายถึง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เนื่องจากในชุมชนเมืองไม่สามารถ
จัดหาทรัพยากรเพื่อสร้างความมันคงพื
่
น้ ฐานได้อย่างเช่นในชนบท ระบบบริการพืน้ ฐานจึงเป็ น
เหมือนระบบทีก่ ระจายทรัพยากรทีจ่ ําเป็ นสู่ผคู้ นภายในเมืองทีม่ ขี น้ึ เพื่อสนองความต้องการขัน้
พืน้ ฐานของชุมชนเมือง การสร้างความพอเพียงในชุมชนเมืองได้นัน้ ผูค้ นภายในเมืองจะต้อง
ได้รบั ระบบบริการพืน้ ฐานในระดับ ไม่น้อยจนทําให้คุณภาพชีวติ แย่ลงและไม่มากเกินจนสร้าง
ปญั หาให้กบั ผูค้ นในเมืองและระบบนิเวศของชุมชน
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แนวคิดในการดําเนินการเพือ่ สร้างความพอเพียง ได้แก่ การเพิม่ พื้นทีร่ ะบบบริการ
พื้นฐาน ในพืน้ ทีท่ ข่ี าดแคลนในระดับชุมชน และการลการกระจายตัว เพื่อไม่ให้รุกลํ้าธรรมชาติ
รอบนอกเมืองด้วยการใช้พน้ื ทีภ่ ายในเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ และจํากัดการกระจายตัวของ
ระบบบริการพืน้ ฐานในระดับเมือง

3. สุขอนามัย
การมีสขุ อนามัยทีด่ ี จะเป็ นรากฐานในการสร้างความมันคงแข็
่
งแรงทางร่างกาย อันจะ
นํ ามาซึ่งความสามารถในการพึง่ พาตนเองได้ การสร้างความพอเพียงให้เกิดขึน้ ภายในชุมชน
เมืองได้นนั ้ ผูค้ นภายในเมืองจะต้องสามารถพึง่ พาตนเองได้ในด้านสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมที่
ถูกสุขลักษณะ เอือ้ อํานวยให้ผอู้ าศัยภายในเมืองมีสุขอนามัยทีด่ ี ควบคู่กบั การสร้างเสริมให้เกิด
สุขภาพทีแ่ ข็งแรงได้ดว้ ยตนเอง มิใช่พง่ึ บริการจากการรักษายามเจ็บปว่ ยแต่เพียงอย่างเดียว
แนวคิดในการดําเนินการเพือ่ สร้างความพอเพียง ได้แก่ การจัดแหล่งสร้างเสริม
สุขอนามัย โดยการสร้างแหล่งเสริมสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะในทุกระดับ
หน่วยชุมชน ในรูปของพืน้ ทีส่ าธารณะขนาดเล็กในระดับชุมชน พืน้ ทีก่ จิ กรรมศูนย์กลางย่านใน
ระดับย่าน และโครงข่ายพืน้ ทีส่ าธารณะในระดับเมือง
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4. แหล่งประกอบอาชีพ
การมีอาชีพที่มนคง
ั ่ จะนํ ามาซึ่งความมันคงในชี
่
วติ เพราะการมีอาชีพย่อมนํ ามาซึ่ง
รายได้ และรายได้เหล่านัน้ จะถูกนํามาใช้จ่ายในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถจัดหา
ได้ด้วยตนเอง การสร้างความพอเพียงให้เกิดขึน้ ภายในชุมชนเมืองได้นัน้ ผูค้ นภายในเมือง
จะต้องมีแหล่งประกอบอาชีพทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ เพื่อเป็ นหลักประกันในการดํารงชีวติ
ให้กบั ผูค้ นภายในเมืองก่อนทีจ่ ะพัฒนาในขัน้ สูงขึน้ ไป
แนวคิดในการดําเนินการเพือ่ สร้างความพอเพียง ได้แก่ การจัดแหล่งงานและทีพ่ กั
อาศัยให้มคี วามสมดุลด้วยจัดแหล่งงานผสมปนเปกับพืน้ ทีป่ ระเภทอื่นอย่างสมดุลในระดับย่าน
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- ความพอเพียงด้านการอยูร่ ว่ มกัน
หมายถึง ความพอเพียงที่เกิดจากที่ผูค้ นในเมืองได้รบั การสนองตอบความต้องการ
ทางสังคมอย่างพอเพียง มีการพึง่ พาอาศัยและมีความเกือ้ กูลระหว่างกันของผูค้ นในเมือง ช่วย
ให้บุคคลหนึ่งๆ สามารถบรรลุเป้าหมายในสิง่ ทีไ่ ม่อาจจะกระทําได้เองโดยลําพัง คนในชุมชนมี
ความรูส้ กึ เป็ นพวกเดียวกัน มีพลังในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน มีความเออาทรซึ่งกันและกัน
เกิดความสัมพันธ์ทเ่ี ชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่ายของชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง การสร้างความพอเพียงด้าน
การอยูร่ ว่ มกันในชุมชนเมือง มีประเด็นสําคัญทีต่ อ้ งคํานึงถึง ได้แก่

1. พืน้ ทีป่ ฏิสมั พันธ์
หมายถึง พื้นที่ท่ใี ช้สําหรับพบปะกันระหว่างคนภายในหน่ วยชุมชนหนึ่งๆ การมี
พืน้ ทีพ่ บปะระหว่างกันจะช่วยสร้างความเป็ นประชาคมให้กบั ชุมชน ซึ่งความเป็ นประชาคมจะ
ช่วยเพิม่ โอกาสในการพึง่ พาระหว่างกันมากยิง่ ขึน้ การจะสร้างความพอเพียงให้เกิดขึน้ ภายใน
ชุมชนเมืองได้นัน้ ผูค้ นภายในเมืองจะต้องมีโอกาสสร้างปฏิสมั พันธ์ซ่งึ กันและกัน โดยภายใน
ชุมชนเมืองนัน้ จะต้องมีการจัดเตรียมพืน้ ทีส่ าธารณะได้อย่างพอเพียง เพือ่ เป็ นกลไกรองรับการ
อยูร่ วมกลุ่มกัน เอือ้ อํานวยให้เกิดป้ ็ น “พลังทางสังคม” ในการพัฒนาร่วมกัน
แนวคิดในการดําเนินการเพือ่ สร้างความพอเพียง ได้แก่ การเพิม่ พื้นทีป่ ฏิสมั พันธ์ใน
ทุ ก ระดับ หน่ ว ยชุ ม ชน ในรูป ของพื้น ที่พ บปะขนาดเล็ก ในระดับ ชุ ม ชน พื้น ที่ส าธารณะที่มี
เอกลักษณ์ในระดับย่าน และโครงข่ายพืน้ ทีส่ าธารณะและศูนย์กลางในระดับเมือง และการจํากัด
พื้นทีท่ ใี ่ ช้งานไม่เหมาะสม ให้อยูใ่ นบริเวณทีจ่ าํ กัดในระดับเมือง
2. ระบบคมนาคม
ระบบโครงข่ายคมนาคมเป็ นส่วนสําคัญในการทําหน้าทีเ่ ป็ นเส้นทางเชื่อมโยงให้ผคู้ น
ภายในเมือง สามารถเดินทางไปประกอบกิจกรรมในทีต่ ่างๆ ภายในเมืองได้อย่างสะดวก เกิด
การพึ่งพาระหว่างกัน การสร้างความพอเพียงให้เกิดกับชุมชนเมืองได้นัน้ ผูค้ นภายในเมือง
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จะต้องได้รบั การสนองตอบความต้องการทางระบบคมนาคมให้เพียงพอต่อความจําเป็ น มีระบบ
คมนาคมทีส่ ะดวกสบาย และไม่สร้างปญั หาให้กบั สภาพแวดล้อมของเมืองในภาพรวม
แนวคิดในการดําเนินการเพือ่ สร้างความพอเพียง ได้แก่ การจัดระบบขนส่งสาธารณะ
โดยใช้โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แทนการใช้รถยนต์สว่ นตัวในระดับเมือง
- ความพอเพียงด้านภูมปิ ญั ญา
ความพอเพียงด้านภูมปิ ญั ญาในชุมชนเมืองนัน้ คือ ความพอเพียงที่เกิดจากการที่
ผูค้ นในเมืองได้รบั การสนองความต้องการทางด้านการพัฒนาตนเองอย่างพอเพียง เกิดภูมิ
ปญั ญาจากการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้คนในเมืองต้องสามารถแสวงหาประสบการณ์ จากกิจกรรม
ต่างๆ เพือ่ พัฒนาความชํานาญของตนเองได้ มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามงาม
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1. ความรู้
หมายถึง สิง่ ที่ผคู้ นภายในเมืองได้จากการเรียนรูร้ ่วมกัน ทําให้สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ ด้สมั ผัสมาเข้าไว้ดว้ ยกันได้ ผ่านทางแหล่งให้ความรูภ้ ายในเมือง การ
สร้างความพอเพียงให้เกิดขึน้ ภายในชุมชนเมืองได้นนั ้ ผูค้ นภายในเมืองจะต้องมีแหล่งสําหรับ
การให้ความรูม้ ผี สมผสานกัน ทัง้ แหล่งให้ความรูใ้ นระบบและแหล่งให้ความรูน้ อกระบบ อย่าง
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพือ่ เป็ นกลไกให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันและสร้างประสบการณ์ท่ี
ดีแก่ผคู้ นภายในเมือง

แนวคิดในการดําเนินงานเพือ่ สร้างความพอเพียง ได้แก่ การเพิม่ แหล่งความรู้ ที่ให้
ความรู้ท่ีแสดงเอกลักษณ์ ข องตนเองสําหรับหน่ ว ยชุมชนระดับ ย่าน และแหล่งใหเความรู้ท่ี
เชื่อมโยงกับสากลในระดับเมือง ผสมผสานการสร้างสภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้เกิดการเรียนรู้
2. สุนทรียภาพ
หมายถึง สภาพหรือ สภาวะที่ก่อ ให้เ กิดความพึงพอใจ หรือความประทับ ใจ จาก
การสมัผสั ความเป็ นจริงทีเ่ ป็ นสุนทรียภาพภายในชุมชนเมือง จะทําให้ผคู้ นภายในเมือง มีความ
พึงพอใจและเกิดความสบายใจจากการได้สมั ผัสสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามสวยงาม การจะสร้าง
ความพอเพีย งให้ ก ับ ชุ ม ชนเมือ งได้ นั ้น ผู้ ค นภายในเมือ งจะต้ อ งได้ ร ับ บรรยากาศจาก
สุ น ทรีย ภาพที่แ สดงออกถึง ความพอเพีย ง เพื่อ ให้ผู้ท่ีไ ด้ส มั ผัส ได้ร บั รู้ถึง ความพอเพีย งที่
แสดงออกทางกายภาพ และสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของความพอเพียงได้ดยี งิ่ ขึน้
แนวคิดในการดําเนิ นงานเพือ่ สร้างความพอเพียง ได้แก่ การสร้างสุนทรียภาพที ่
แสดงออกถึงความพอเพียง สําหรับหน่วยชุมชนทุกระดับ ในรูปของสภาพแวดล้อมทีแ่ สดงออก
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ถึงความเรียบง่ายในระดับชุมชน สภาพแวดล้อมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ ในระดับย่าน และ
สภาพแวดล้อมทีแ่ สดงออกถึงความมีระเบียบในภาพรวมระดับเมือง
6.3. บทสรุป
ชุมชนเมืองที่พอเพียง เป็ นหลักการสําคัญ คือ สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการในแต่ละระดับของหน่วยชุมชน ทัง้ ระดับชุมชน ระดับย่าน และระดับเมือง โดยแต่
ละระดับต้องมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่ หมาะสม ทีส่ ามารถสนองความต้องการได้ครบทุก
ลําดับขัน้ ตอน ความพอเพียงจะเกิดจากการตอบสนองความต้องการในแต่ระดับชัน้ ที่พอดี
กับ ศัย ภาพของตนเอง หรือระดับ เท่าที่จํา เป็ น ซึ่ง การสร้า งสภาพแวดล้อ มทางกายภาพที่
ส่งเสริมให้เกิดความพอเพียงในแต่ละลําดับขัน้ เพื่อให้เกิดการดํารงชีวติ ที่พอเพียง นํ ามาซึ่ง
พฤติกรรมทีพ่ อเพียง อันจะนําไปสูค่ วามพอเพียงขึน้ ในจิตใจทีส่ ดุ
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แนวคิดทัง้ ที่ทําการนํ าเสนอนนี้ จะเป็ นกลไกสําคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพสําหรับรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมที่พอเพียงในชุมชนเมือง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมือ่ ชุมชนเมืองของไทยได้มรี ะบบเศรษฐกิจและสังคม ทีม่ คี วามพอเพียงเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ในกรณี ท่ีส ภาพแวดล้อ มสัง คมและเศรษฐกิจ ภายในชุ ม ชนเมือ ง ยัง ไม่มีค วาม
พอเพีย ง การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สร้างให้เ กิดความพอเพียง ย่อมสามารถ
กระตุ้นให้เกิดความพอเพียงภายในจิตใจได้ และเมื่อเกิดความพอเพียงในจิตใจ ย่อมส่งผลให้
การกระทําและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ทีม่ คี วามพอเพียงได้เช่นกัน

เพราะถึงแม้กายภาพซึ่งเป็ นรูปธรรมจะถูกกําหนดให้เกิดขึน้ โดยสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรม
เช่น เศรษฐกิจ สังคม วิถีชวี ติ ค่านิยม ฯลฯ และถึงแม้ว่ากายภาพ อาจกําหนดวิถีชวี ติ หรือ
สังคมวัฒนธรรมไม่ได้ แต่กายภาพย่อมมีส่วนในการส่งเสริม หรือขัดขวางสิง่ ที่เป็ นนามธรรม
เหล่านัน้ ได้ ดังนัน้ หากสามารถสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีต่ อบสนองต่อความพอเพียง
ย่อมมีสว่ นส่งเสริมและกระตุน้ ให้พฤติกรรมของผูค้ นทีอ่ ยูใ่ นสภาพแวดล้อมนัน้ มีความพอเพียง
ตามมา ซึ่งจะนํ าไปสู่การลดความต้องการภายในจิตใจ ลงมาสู่ระดับที่พอเพียงได้ในที่สุด อัน
เป็ นจุดมุง่ หมายสูงสุดของการใช้ชวี ติ ทีพ่ อเพียง
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ç...°“√æ— ≤ π“ª√–‡∑»®”‡ªì π μâ Õ ß∑”μ“¡≈”¥— ∫ ¢—È π μâ Õ ß √â “ ßæ◊È π ∞“π§◊ Õ
§«“¡æÕ¡’ æÕ°‘π æÕ„™â ¢Õßª√–™“™π à«π„À≠à‡∫◊ÈÕßμâπ°àÕπ ‚¥¬„™â«‘∏’°“√·≈–Õÿª°√≥å
∑’Ëª√–À¬—¥·μà∂Ÿ°μâÕßμ“¡À≈—°«‘™“°“√ ‡¡◊ËÕ‰¥âæ◊Èπ∞“π§«“¡¡—Ëπ§ßæ√âÕ¡æÕ ¡§«√ ·≈–
ªØ‘∫—μ‘‰¥â·≈â« ®÷ß§àÕ¬ √â“ß§àÕ¬‡ √‘¡§«“¡‡®√‘≠ ·≈–∞“π–∑“ß‡»√…∞°‘®¢—Èπ∑’Ë Ÿß¢÷Èπ‚¥¬
≈”¥—∫μàÕ‰ª...é (Ò¯ °√°Æ“§¡ ÚıÒ˜)
ç‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ßé ‡ªìπ·π«æ√–√“™¥”√‘„πæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«
∑’Ëæ√–√“™∑“π¡“π“π°«à“ Û ªï ‡ªìπ·π«§‘¥∑’ËμÈ—ßÕ¬Ÿà∫π√“°∞“π¢Õß«—≤π∏√√¡‰∑¬
‡ªìπ·π«∑“ß°“√æ—≤π“∑’Ëμ—Èß∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß∑“ß “¬°≈“ß ·≈–§«“¡‰¡àª√–¡“∑ §”π÷ß∂÷ß

§«“¡æÕª√–¡“≥ §«“¡¡’‡Àμÿº≈ °“√ √â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π„πμ—«‡Õß μ≈Õ¥®π„™â§«“¡
√Ÿâ·≈–§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√¥”√ß™’«‘μ ∑’Ë ”§—≠®–μâÕß¡’ ç μ‘ ªí≠≠“ ·≈–
§«“¡‡æ’¬√é ´÷ßË ®–π”‰ª àŸ ç§«“¡ ÿ¢é „π°“√¥”‡π‘π™’«‘μÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
4
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PU

D

ç...§πÕ◊Ë π ®–«à “ Õ¬à “ ß‰√°Á ™à “ ß‡¢“ ®–«à “ ‡¡◊ Õ ß‰∑¬≈â “ ¡— ¬ «à “ ‡¡◊ Õ ß‰∑¬‡™¬
«à“‡¡◊Õß‰∑¬‰¡à¡’ ‘Ëß∑’Ë ¡—¬„À¡à ·μà‡√“Õ¬ŸàæÕ¡’æÕ°‘π ·≈–¢Õ„Àâ∑ÿ°§π¡’§«“¡ª√“√∂π“∑’Ë®–
„Àâ‡¡◊Õß‰∑¬ æÕÕ¬ŸàæÕ°‘π ¡’§«“¡ ß∫ ·≈–∑”ß“πμ—Èß®‘μÕ∏‘…∞“πμ—Èßª≥‘∏“π „π∑“ßπ’È
∑’Ë®–„Àâ‡¡◊Õß‰∑¬Õ¬Ÿà·∫∫æÕÕ¬ŸàæÕ°‘π ‰¡à„™à«à“®–√ÿàß‡√◊ÕßÕ¬à“ß¬Õ¥ ·μà«à“¡’§«“¡æÕÕ¬Ÿà
æÕ°‘π ¡’§«“¡ ß∫ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ª√–‡∑»Õ◊ËπÊ ∂â“‡√“√—°…“§«“¡æÕÕ¬ŸàæÕ°‘ππ’È‰¥â
‡√“°Á®–¬Õ¥¬‘Ëß¬«¥‰¥â...é (Ù ∏—π«“§¡ ÚıÒ˜)
æ√–∫√¡√“‚™«“∑π’È ∑√ß‡ÀÁπ«à“·π«∑“ß°“√æ—≤π“∑’‡Ë πâπ°“√¢¬“¬μ—«∑“ß‡»√…∞°‘®
¢Õßª√–‡∑»‡ªìπÀ≈—°·μà‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬«Õ“®®–‡°‘¥ªí≠À“‰¥â ®÷ß∑√ß‡πâπ°“√¡’æÕ°‘πæÕ„™â
¢Õßª√–™“™π à«π„À≠à„π‡∫◊ÈÕßμâπ°àÕπ ‡¡◊ËÕ¡’æ◊Èπ∞“π§«“¡¡—Ëπ§ßæ√âÕ¡æÕ ¡§«√·≈â«
®÷ß √â“ß§«“¡‡®√‘≠·≈–∞“π–∑“ß‡»√…∞°‘®„Àâ Ÿß¢÷Èπ
´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß ·∑π∑’Ë®–‡πâπ°“√¢¬“¬μ—«¢Õß¿“§Õÿμ “À°√√¡π”°“√æ—≤π“
ª√–‡∑» §«√∑’Ë®– √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘®æ◊Èπ∞“π°àÕπ π—Ëπ§◊Õ ∑”„Àâª√–™“™π„π
™π∫∑ à«π„À≠àæÕ¡’æÕ°‘π°àÕπ ‡ªìπ·π«∑“ß°“√æ—≤π“∑’Ë‡πâπ°“√°√–®“¬√“¬‰¥â
‡æ◊ËÕ √â“ßæ◊Èπ∞“π·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘®‚¥¬√«¡¢Õßª√–‡∑» °àÕπ‡πâπ°“√æ—≤π“
„π√–¥—∫ Ÿß¢÷Èπ‰ª

∑√ß‡μ◊Õπ‡√◊ËÕßæÕÕ¬ŸàæÕ°‘π μ—Èß·μàªï ÚıÒ˜
§◊Õ ‡¡◊ËÕ Û °«à“ªï∑’Ë·≈â«
·μà∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“¡‘‰¥â‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

ç...‡¡◊ÕË ªï ÚıÒ˜ «—ππ—πÈ ‰¥âæ¥Ÿ ∂÷ß«à“ ‡√“§«√ªØ‘∫μ— „‘ ÀâæÕ¡’æÕ°‘π
æÕ¡’æÕ°‘ππ’È°Á·ª≈«à“ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ßπ—Ëπ‡Õß ∂â“·μà≈–§π¡’æÕ¡’
æÕ°‘π °Á„™â‰¥â ¬‘Ëß∂â“∑—Èßª√–‡∑»æÕ¡’æÕ°‘π°Á¬Ë‘ß¥’ ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬
‡«≈“π—πÈ °Á‡√‘¡Ë ®–‡ªìπ‰¡àæÕ¡’æÕ°‘π ∫“ß§π°Á¡¡’ “° ∫“ß§π°Á‰¡à¡‡’ ≈¬...é
(Ù ∏—π«“§¡ ÚıÙÒ)
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PU

D


‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß 

ç‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ßé ‡ªìπª√—™≠“∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«æ√–√“™∑“π
æ√–√“™¥”√‘™È’·π–·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π™’«‘μ·°àæ °π‘°√™“«‰∑¬¡“‚¥¬μ≈Õ¥π“π°«à“
Úı ªï μ—Èß·μà°àÕπ‡°‘¥«‘°ƒμ°“√≥å∑“ß‡»√…∞°‘® ·≈–‡¡◊ËÕ¿“¬À≈—ß‰¥â∑√ß‡πâπ¬È”·π«∑“ß
°“√·°â‰¢‡æ◊ËÕ„Àâ√Õ¥æâπ ·≈– “¡“√∂¥”√ßÕ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß¡—Ëπ§ß·≈–¬—Ëß¬◊π¿“¬„μâ°√–·
‚≈°“¿‘«μ— πå·≈–§«“¡‡ª≈’¬Ë π·ª≈ßμà“ßÊ
6
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ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß 

PU



‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ‡ªìπª√—™≠“™’È∂÷ß·π«°“√¥”√ßÕ¬Ÿà·≈–ªØ‘∫—μ‘μπ¢Õßª√–™“™π
„π∑ÿ°√–¥—∫ μ—Èß·μà√–¥—∫§√Õ∫§√—« √–¥—∫™ÿ¡™π ®π∂÷ß√–¥—∫√—∞ ∑—Èß„π°“√æ—≤π“·≈–
∫√‘À“√ª√–‡∑»„Àâ¥”‡π‘π‰ª„π∑“ß “¬°≈“ß ‚¥¬‡©æ“–°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘® ‡æ◊ËÕ„Àâ
°â“«∑—πμàÕ‚≈°¬ÿ§‚≈°“¿‘«μ— πå §«“¡æÕ‡æ’¬ß À¡“¬∂÷ß §«“¡æÕª√–¡“≥ §«“¡¡’‡Àμÿº≈
√«¡∂÷ß§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë®–μâÕß¡’√–∫∫¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π„πμ—«∑’Ë¥’æÕ ¡§«√ μàÕ°“√°√–∑∫„¥Ê
Õ—π‡°‘¥®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑—Èß¿“¬„π¿“¬πÕ° ∑—Èßπ’È ®–μâÕßÕ“»—¬§«“¡√Õ∫√Ÿâ §«“¡
√Õ∫§Õ∫ ·≈–§«“¡√–¡—¥√–«—ßÕ¬à“ß¬‘Ëß„π°“√π”«‘™“°“√μà“ßÊ ¡“„™â„π°“√«“ß·ºπ·≈–
°“√¥”‡π‘π°“√ ∑ÿ°¢—ÈπμÕπ ·≈–¢≥–‡¥’¬«°—π ®–μâÕß‡ √‘¡ √â“ßæ◊Èπ∞“π®‘μ„®¢Õß§π
„π™“μ‘ ‚¥¬‡©æ“–‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ π—°∑ƒ…Æ’ ·≈–π—°∏ÿ√°‘®„π∑ÿ°√–¥—∫ „Àâ¡’ ”π÷°„π
§ÿ≥∏√√¡ §«“¡´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ ·≈–„Àâ¡’§«“¡√Õ∫√Ÿâ∑’Ë‡À¡“– ¡ ¥”‡π‘π™’«‘μ¥â«¬§«“¡
Õ¥∑π §«“¡‡æ’¬√ ¡’ μ‘ ªí≠≠“ ·≈–§«“¡√Õ∫§Õ∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ ¡¥ÿ≈·≈–æ√âÕ¡μàÕ
°“√√Õß√—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈–°«â“ß¢«“ß ∑—Èß¥â“π«—μ∂ÿ —ß§¡ Ë‘ß·«¥≈âÕ¡
·≈–«—≤π∏√√¡®“°‚≈°¿“¬πÕ°‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’
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§«“¡À¡“¬¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ®÷ßª√–°Õ∫¥â«¬§ÿ≥ ¡∫—μ‘ ¥—ßπ’È
Ò. §«“¡æÕª√–¡“≥ À¡“¬∂÷ß §«“¡æÕ¥’∑Ë’‰¡àπâÕ¬‡°‘π‰ª·≈–‰¡à¡“°‡°‘π‰ª
‚¥¬‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬πμπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπ ‡™àπ °“√º≈‘μ·≈–°“√∫√‘‚¿§∑’ËÕ¬Ÿà„π√–¥—∫æÕª√–¡“≥

D

Ú. §«“¡¡’ ‡ Àμÿ º ≈ À¡“¬∂÷ß °“√μ—¥ ‘π„®‡°’Ë¬«°—∫√–¥—∫§«“¡æÕ‡æ’¬ßπ—Èπ
®–μâÕß‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß¡’‡Àμÿº≈ ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°‡Àμÿªí®®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß μ≈Õ¥®π§”π÷ß∂÷ßº≈
∑’Ë§“¥«à“®–‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√°√–∑”π—ÈπÊ Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫

Û. ¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π À¡“¬∂÷ß °“√‡μ√’¬¡μ—«„Àâæ√âÕ¡√—∫º≈°√–∑∫·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¥â“πμà“ßÊ ∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß ∂“π°“√≥åμà“ßÊ ∑’Ë§“¥«à“
®–‡°‘¥¢÷Èπ„πÕπ“§μ

PU

‚¥¬¡’ ç‡ß◊ËÕπ‰¢é ¢Õß°“√μ—¥ ‘π„®·≈–¥”‡π‘π°‘®°√√¡μà“ßÊ „ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫
æÕ‡æ’¬ß Ú ª√–°“√ ¥—ßπ’È

Ò. ‡ß◊ËÕπ‰¢§«“¡√Ÿâ ª√–°Õ∫¥â«¬ §«“¡√Õ∫√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫«‘™“°“√μà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
√Õ∫¥â“π §«“¡√Õ∫§Õ∫∑’Ë®–π”§«“¡√Ÿâ‡À≈à“π—Èπ¡“æ‘®“√≥“„Àâ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫
°“√«“ß·ºπ·≈–§«“¡√–¡—¥√–«—ß„π°“√ªØ‘∫—μ‘
Ú. ‡ß◊ËÕπ‰¢§ÿ≥∏√√¡ ∑’Ë®–μâÕß‡ √‘¡ √â“ß ª√–°Õ∫¥â«¬ ¡’§«“¡μ√–Àπ—°„π
§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ·≈–¡’§«“¡Õ¥∑π ¡’§«“¡‡æ’¬√ „™â μ‘ªí≠≠“„π°“√
¥”‡π‘π™’«‘μ
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D


æ√–√“™¥”√— ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß 

ç...‡»√…∞»“ μ√å‡ªìπ«‘™“¢Õß‡»√…∞°‘® °“√∑’ËμâÕß„™â√∂‰∂μâÕß‰ª´◊ÈÕ
‡√“μâÕß„™âμâÕßÀ“‡ß‘π¡“ ”À√—∫´◊ÈÕπÈ”¡—π ”À√—∫√∂‰∂ ‡«≈“√∂‰∂‡°à“‡√“μâÕß
¬‘Ëß´àÕ¡·´¡ ·μà‡«≈“„™âπÈ—π‡√“°ÁμâÕßªÑÕππÈ”¡—π„Àâ‡ªìπÕ“À“√ ‡ √Á®·≈â«
¡—π§“¬§«—π §«—π‡√“ Ÿ¥‡¢â“‰ª·≈â«°Áª«¥À—« à«π§«“¬‡«≈“‡√“„™â‡√“°ÁμâÕß
ªÑÕπÕ“À“√ μâÕß„ÀâÀ≠â“„ÀâÕ“À“√¡—π°‘π ·μà«à“¡—π§“¬ÕÕ°¡“ ∑’Ë¡—π
§“¬ÕÕ°¡“°Á‡ªìπªÿÜ¬ ·≈â«°Á„™â‰¥â ”À√—∫„Àâ∑’Ë¥‘π¢Õß‡√“‰¡à‡ ’¬...é
æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„πæ√–√“™æ‘∏’æ◊™¡ß§≈®√¥æ√–π—ß§—≈·√°π“¢«—≠
≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë ˘ æƒ…¿“§¡ ÚıÚ˘

9
Sufficiency FILM

9

19/5/07, 11:24

C‡ » √ … ∞ °‘ ® æ Õ ‡ æ’ ¬ ß

D

ç...‡√“‰¡à‡ªìπª√–‡∑»√Ë”√«¬ ‡√“¡’æÕ ¡§«√ æÕÕ¬Ÿà‰¥â ·μà‰¡à‡ªìπ
ª√–‡∑»∑’Ë°â“«Àπâ“Õ¬à“ß¡“° ‡√“‰¡àÕ¬“°®–‡ªìπª√–‡∑»°â“«Àπâ“Õ¬à“ß¡“°
‡æ√“–∂â“‡√“‡ªìπª√–‡∑»°â“«Àπâ“Õ¬à“ß¡“°°Á®–¡’·μà∂Õ¬°≈—∫ ª√–‡∑»
‡À≈à“π—Èπ∑’Ë‡ªìπª√–‡∑»Õÿμ “À°√√¡°â“«Àπâ“ ®–¡’·μà∂Õ¬À≈—ß·≈–∂Õ¬À≈—ß
Õ¬à“ßπà“°≈—« ·μà∂â“‡√“¡’°“√∫√‘À“√·∫∫‡√’¬°«à“·∫∫§π®π ·∫∫∑’Ë‰¡àμ‘¥°—∫
μ”√“¡“°‡°‘π‰ª ∑”Õ¬à“ß¡’ “¡—§§’π·Ë’ À≈–§◊Õ‡¡μμ“°—π ®–Õ¬Ÿ‰à ¥âμ≈Õ¥‰ª...é
æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“
≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë Ù ∏—π«“§¡ ÚıÛÙ

PU

ç...μ“¡ª°μ‘§π‡√“™Õ∫¥Ÿ ∂“π°“√≥å„π∑“ß¥’ ∑’Ë‡¢“‡√’¬°«à“‡≈Áßº≈‡≈‘»
°Á‡ÀÁπ«à“ª√–‡∑»‰∑¬ ‡√“π’°Ë “â «Àπâ“¥’ °“√‡ß‘π°“√Õÿμ “À°√√¡°“√§â“¥’ ¡’°”‰√
Õ’°∑“ßÀπ÷Ëß°ÁμâÕß∫Õ°«à“‡√“°”≈—ß‡ ◊ËÕ¡≈ß‰ª à«π„À≠à ∑ƒ…Æ’«à“ ∂â“¡’‡ß‘π
‡∑à“π—ÈπÊ ¡’°“√°Ÿâ‡∑à“π—ÈπÊ À¡“¬§«“¡«à“‡»√…∞°‘®°â“«Àπâ“ ·≈â«°Áª√–‡∑»
°Á‡®√‘≠¡’À«—ß«à“®–‡ªìπ¡À“Õ”π“® ¢Õ‚∑…‡≈¬μâÕß‡μ◊Õπ‡¢“«à“ ®√‘ßμ—«‡≈¢¥’
·μà«“à ∂â“‡√“‰¡à√–¡—¥√–«—ß„π§«“¡μâÕß°“√æ◊πÈ ∞“π¢Õßª√–™“™ππ—πÈ ‰¡à¡∑’ “ß...é
æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“
≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë Ù ∏—π«“§¡ ÚıÛˆ

ç...‡¥’¬Î «π’ªÈ √–‡∑»‰∑¬°Á¬ß— Õ¬Ÿ¥à æ’ Õ ¡§«√ „™â§”«à“ æÕ
¡§«√ ‡æ√“–‡¥’¬Î «¡’§π‡ÀÁπ«à“¡’§π®π §π‡¥◊Õ¥√âÕπ ®”π«π
¡“°æÕ ¡§«√ ·μà„™â§”«à“ æÕ ¡§«√π’È À¡“¬§«“¡«à“
μ“¡Õ—μ¿“æ...é
æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“
≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë Ù ∏—π«“§¡ ÚıÛ˘
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ç...∑’Ë‡ªìπÀà«ßπ—Èπ ‡æ√“–·¡â„π‡«≈“ Ú ªï ∑’Ë‡ªìπªï°“≠®π“¿‘‡…°°Á‰¥â
‡ÀÁπ ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ‡ÀÁπ‰¥â«à“ ª√–™“™π¬—ß¡’§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ¡“° ·≈–¡’ ‘Ëß∑’Ë§«√
®–·°â ‰ ¢·≈–¥”‡π‘ π °“√μà Õ ‰ª∑ÿ ° ¥â “ π ¡’ ¿— ¬ ®“°∏√√¡™“μ‘ ° √–ÀπË”
¿—¬∏√√¡™“μ‘π’È‡√“§ß “¡“√∂∑’Ë®–∫√√‡∑“‰¥âÀ√◊Õ·°â‰¢‰¥â ‡æ’¬ß·μà«à“μâÕß„™â
‡«≈“æÕ„™â ¡’¿—¬∑’Ë¡“®“°®‘μ„®¢Õß§π ´÷Ëß°Á·°â‰¢‰¥â‡À¡◊Õπ°—π ·μà«à“¬“°
°«à“¿—¬∏√√¡™“μ‘ ∏√√¡™“μ‘πÈ—π‡ªìπ Ë‘ßπÕ°°“¬‡√“ ·μàπ‘ —¬„®§Õ¢Õß§π
‡ªìπ Ë‘ß∑’ËÕ¬Ÿà¢â“ß„π Õ—ππ’È°Á‡ªìπ¢âÕÀπ÷Ëß∑’ËÕ¬“°„Àâ®—¥°“√„Àâ¡’§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬
·μà°Á‰¡àÀ¡¥À«—ß...é
æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“
≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë Ù ∏—π«“§¡ ÚıÛ˘

PU
ç...°“√®–‡ªìπ‡ ◊Õπ—Èπ‰¡à ”§—≠ ”§—≠Õ¬Ÿà∑’Ë‡√“¡’‡»√…∞°‘®·∫∫æÕ¡’
æÕ°‘π ·∫∫æÕ¡’æÕ°‘ππ—πÈ À¡“¬§«“¡«à“ Õÿ¡â ™Ÿμ«— ‡Õß‰¥â „Àâ¡æ’ Õ‡æ’¬ß°—∫μπ‡Õß
§«“¡æÕ‡æ’¬ßπ’‰È ¡à‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“∑ÿ°§√Õ∫§√—«®–μâÕßº≈‘μÕ“À“√¢Õßμ—«‡Õß
®–μâÕß∑Õºâ“„ à‡Õß Õ¬à“ßπ—Èπ¡—π‡°‘π‰ª ·μà«à“„πÀ¡Ÿà∫â“πÀ√◊Õ„πÕ”‡¿Õ
®–μâÕß¡’§«“¡æÕ‡æ’¬ßæÕ ¡§«√ ∫“ß Ë‘ß∫“ßÕ¬à“ßº≈‘μ‰¥â¡“°°«à“§«“¡
μâÕß°“√°Á¢“¬‰¥â ·μà¢“¬„π∑’‰Ë ¡àÀ“à ß‰°≈‡∑à“‰√ ‰¡àμÕâ ß‡ ¬’ §à“¢π ßà ¡“°π—°...é
æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“
≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë Ù ∏—π«“§¡ ÚıÛ˘

ç...‡¡◊ËÕªï ÚıÒ˜ «—ππ—Èπ‰¥âæŸ¥∂÷ß«à“ ‡√“§«√ªØ‘∫—μ‘„ÀâæÕ¡’æÕ°‘π æÕ¡’
æÕ°‘ππ’°È ·Á ª≈«à“ ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß π—πË ‡Õß ∂â“·μà≈–§π¡’æÕ¡’æÕ°‘π °Á„™â‰¥â
¬‘Ëß∂â“∑—Èßª√–‡∑»æÕ¡’æÕ°‘π°Á¬‘Ëß¥’ ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬‡«≈“π—Èπ°Á‡√‘Ë¡®–‡ªìπ‰¡à
æÕ¡’æÕ°‘π ∫“ß§π°Á¡’¡“° ∫“ß§π°Á‰¡à¡’‡≈¬...é
æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“
≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë Ù ∏—π«“§¡ ÚıÙÒ
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ç...æÕ‡æ’¬ß ¡’§«“¡À¡“¬°«â“ß¢«“ß¬‘Ëß°«à“π’ÈÕ’° §◊Õ§”«à“æÕ °ÁæÕ
‡æ’¬ßπ’È°ÁæÕ·§àπ—Èπ‡Õß §π‡√“∂â“æÕ„π§«“¡μâÕß°“√°Á¡’§«“¡‚≈¿πâÕ¬ ‡¡◊ËÕ¡’
§«“¡‚≈¿πâ Õ ¬°Á ‡ ∫’ ¬ ¥‡∫’ ¬ π§πÕ◊Ë π πâ Õ ¬ ∂â “ ª√–‡∑»„¥¡’ § «“¡§‘ ¥ Õ— π π’È
¡’§«“¡§‘¥«à“∑”Õ–‰√μâÕßæÕ‡æ’¬ß À¡“¬§«“¡«à“æÕª√–¡“≥ ´◊ËÕμ√ß
‰¡à‚≈¿Õ¬à“ß¡“° §π‡√“°ÁÕ¬Ÿà‡ªìπ ÿ¢ æÕ‡æ’¬ßπ’ÈÕ“®®–¡’ ¡’¡“°Õ“®®–¡’¢Õß
À√ŸÀ√“°Á‰¥â ·μà«à“μâÕß‰¡à‰ª‡∫’¬¥‡∫’¬π§πÕ◊Ëπ...é
æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“
≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë Ù ∏—π«“§¡ ÚıÙÒ

PU

ç...‰ø¥— ∫ ∂â “ ¡’ § «“¡®”‡ªì π À“°¡’
‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß·∫∫‰¡à‡μÁ¡∑’Ë ‡√“¡’‡§√◊ËÕß
ªíòπ‰ø°Á„™âªíòπ‰ø À√◊Õ∂â“¢—Èπ‚∫√“≥°«à“ ¡◊¥°Á
®ÿ¥‡∑’¬π §◊Õ¡’∑“ß∑’Ë®–·°âªí≠À“‡ ¡Õ ©–π—Èπ
‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß°Á¡’‡ªìπ¢—ÈπÊ ·μà®–∫Õ°«à“
‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ßπ’È „ÀâæÕ‡æ’¬ß‡©æ“–μ—«‡Õß
√âÕ¬‡ªÕ√å‡´Áπμåπ’Ë‡ªìπ ‘Ëß∑”‰¡à‰¥â ®–μâÕß¡’°“√
·≈°‡ª≈’Ë¬π μâÕß¡’°“√™à«¬°—π ∂â“¡’°“√™à«¬°—π
·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π °Á‰¡à„™àæÕ‡æ’¬ß·≈â« ·μà«à“æÕ‡æ’¬ß„π∑ƒ…Æ’„πÀ≈«ßπ’È
§◊Õ„Àâ “¡“√∂∑’Ë®–¥”‡π‘πß“π‰¥â...é
æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“
≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙÚ
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ç...‚§√ß°“√μà“ßÊ À√◊Õ‡»√…∞°‘®∑’Ë„À≠à μâÕß¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π¥’
∑’‰Ë ¡à„™à‡À¡◊Õπ∑ƒ…Æ’„À¡à ∑’Ë„™â∑’Ë¥‘π‡æ’¬ß Òı ‰√à ·≈– “¡“√∂∑’Ë®–ª≈Ÿ°¢â“«
æÕ°‘π °‘®°“√π’È„À≠à°«à“ ·μà°Á‡ªìπ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‡À¡◊Õπ°—π §π‰¡à
‡¢â“„®«à“°‘®°“√„À≠àÊ ‡À¡◊Õπ √â“ß‡¢◊ËÕπªÉ“ —°°Á‡ªìπ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß
‡À¡◊Õπ°—π ‡¢“π÷°«à“‡ªìπ‡»√…∞°‘® ¡—¬„À¡à ‡ªìπ‡»√…∞°‘®∑’ËÀà“ß‰°≈®“°
‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ·μà∑’Ë®√‘ß·≈â« ‡ªìπ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‡À¡◊Õπ°—π...é
æ√–√“™¥”√— ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“
≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë ÚÛ ∏—π«“§¡ ÚıÙÚ

PU

ç...©— π æŸ ¥ ‡»√…∞°‘ ® æÕ‡æ’ ¬ ß§«“¡À¡“¬§◊ Õ
∑”Õ–‰√„Àâ‡À¡“– ¡°—∫∞“π–¢Õßμ—«‡Õß §◊Õ∑”®“°
√“¬‰¥â Ú - Û ∫“∑ ¢÷Èπ‰ª‡ªìπ ÕßÀ¡◊Ëπ “¡À¡◊Ëπ∫“∑
§π™Õ∫‡Õ“§”æŸ¥¢Õß©—π ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß‰ªæŸ¥°—π
‡≈Õ–‡∑Õ– ‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß §◊Õ∑”‡ªìπ Self-Sufficiency
¡—π‰¡à„™à§«“¡À¡“¬‰¡à„™à·∫∫∑’Ë©—π§‘¥ ∑’Ë©—π§‘¥§◊Õ‡ªìπ
Self-Sufficiency of Economy ‡™àπ ∂â“‡¢“μâÕß°“√¥Ÿ
∑’«’ °Á§«√„Àâ‡¢“¡’¥Ÿ ‰¡à„™à‰ª®”°—¥‡¢“‰¡à„Àâ´È◊Õ∑’«’¥Ÿ
‡¢“μâÕß°“√¥Ÿ‡æ◊ËÕ§«“¡ πÿ° π“π „πÀ¡Ÿà∫â“π‰°≈Ê
∑’Ë©—π‰ª ‡¢“¡’∑’«’¥Ÿ·μà„™â·∫μ‡μÕ√’Ë ‡¢“‰¡à¡‰’ øøÑ“ ·μà∂â“
Sufficiency π—Èπ ¡’∑’«’‡¢“øÿÉ¡‡øóÕ¬ ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ
§π‰¡à¡’ μ“ß§å‰ªμ—¥ Ÿ∑„ à ·≈–¬—ß„ à‡π§‰∑‡«Õ√å´“‡™à Õ—ππ’°È ‡Á °‘π‰ª...é
æ√–μ”Àπ—°‡ªïò¬¡ ÿ¢ «—ß‰°≈°—ß«≈
Ò˜ ¡°√“§¡ ÚıÙÙ
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ª√–‡∑»‰∑¬°—∫‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß 

‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß ¡ÿàß‡πâπ„ÀâºâŸº≈‘μ À√◊ÕºŸâ∫√‘‚¿§ æ¬“¬“¡‡√‘Ë¡μâπº≈‘μ À√◊Õ

PU

D

∫√‘‚¿§¿“¬„μâ¢Õ∫‡¢μ ¢âÕ®”°—¥¢Õß√“¬‰¥â À√◊Õ∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‰ª°àÕπ ´÷Ëß°Á§◊Õ
À≈—°„π°“√≈¥°“√æ÷Ëßæ“ ‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√§«∫§ÿ¡°“√º≈‘μ‰¥â¥â«¬μπ‡Õß ·≈–
≈¥¿“«–°“√‡ ’Ë¬ß®“°°“√‰¡à “¡“√∂§«∫§ÿ¡√–∫∫μ≈“¥‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß¡‘„™àÀ¡“¬§«“¡∂÷ß °“√°√–‡∫’¬¥°√–‡ ’¬√®π‡°‘π ¡§«√
À“°·μàÕ“®øÿÉ¡‡øóÕ¬‰¥â‡ªìπ§√—Èß§√“«μ“¡Õ—μ¿“æ ·μà§π à«π„À≠à¢Õßª√–‡∑» ¡—°„™â®à“¬
‡°‘πμ—« ‡°‘π∞“π–∑’ËÀ“¡“‰¥â
‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß “¡“√∂π”‰ª àŸ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√ √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß„π∑“ß
‡»√…∞°‘®‰¥â ‡™àπ ‚¥¬æ◊Èπ∞“π·≈â« ª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπª√–‡∑»‡°…μ√°√√¡ ‡»√…∞°‘®¢Õß
ª√–‡∑»®÷ß§«√‡πâπ∑’Ë‡»√…∞°‘®°“√‡°…μ√ ‡πâπ§«“¡¡—Ëπ§ß∑“ßÕ“À“√ ‡ªìπ°“√ √â“ß
§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ‡ªìπ√–∫∫‡»√…∞°‘®„π√–¥—∫Àπ÷Ëß ®÷ß‡ªìπ√–∫∫‡»√…∞°‘®∑’Ë™à«¬≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß
À√◊Õ§«“¡‰¡à¡—Ëπ§ß∑“ß‡»√…∞°‘®„π√–¬–¬“«‰¥â
‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß “¡“√∂ª√–¬ÿ°μå„™â‰¥â„π∑ÿ°√–¥—∫ ∑ÿ° “¢“ ∑ÿ°¿“§¢Õß‡»√…∞°‘®
‰¡à®”‡ªìπ®–μâÕß®”°—¥‡©æ“–·μà¿“§°“√‡°…μ√ À√◊Õ¿“§™π∫∑ ·¡â·μà¿“§°“√‡ß‘π
¿“§Õ — ß À“√‘ ¡ ∑√— æ ¬å ·≈–°“√§â “ °“√≈ß∑ÿ π
√–À«à“ßª√–‡∑»
‚¥¬¡’À≈—°°“√∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π§◊Õ ‡πâπ°“√
‡≈◊Õ°ªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ßæÕª√–¡“≥ ¡’‡Àμÿ¡’º≈ ·≈–
√â“ß¿Ÿ¡‘§ÿâ¡°—π„Àâ·°àμπ‡Õß·≈– —ß§¡
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°“√¥”‡π‘π™’«‘μμ“¡·π«æ√–√“™¥”√‘æÕ‡æ’¬ß 

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ß‡¢â“„®∂÷ß ¿“æ —ß§¡‰∑¬ ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥â
æ√–√“™∑“π·π«æ√–√“™¥”√‘ À√◊Õæ√–∫√¡√“‚™«“∑„π¥â“πμà“ßÊ ®–∑√ß§”π÷ß∂÷ß«‘∂’™’«‘μ
¿“æ —ß§¡¢Õßª√–™“™π¥â«¬ ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß∑“ß§«“¡§‘¥ ∑’ËÕ“®π”‰ª àŸ
§«“¡¢—¥·¬âß„π∑“ßªØ‘∫—μ‘‰¥â
●

·π«æ√–√“™¥”√‘„π°“√¥”‡π‘π™’«‘μ·∫∫æÕ‡æ’¬ß

●

Ò. ¬÷¥§«“¡ª√–À¬—¥ μ—¥∑Õπ§à“„™â®à“¬„π∑ÿ°¥â“π ≈¥≈–§«“¡øÿÉ¡‡øóÕ¬„π
°“√„™â™«’ μ‘
Ú. ¬÷¥∂◊Õ°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æ¥â«¬§«“¡∂Ÿ°μâÕß ´◊ËÕ —μ¬å ÿ®√‘μ
Û. ≈–‡≈‘°°“√·°àß·¬àßº≈ª√–‚¬™πå·≈–·¢àß¢—π°—π„π∑“ß°“√§â“·∫∫μàÕ Ÿâ°—π
Õ¬à“ß√ÿπ·√ß
Ù. ‰¡àÀ¬ÿ¥π‘Ëß∑’Ë®–À“∑“ß„Àâ™’«‘μÀ≈ÿ¥æâπ®“°§«“¡∑ÿ°¢å¬“° ¥â«¬°“√¢«π¢«“¬
„ΩÉÀ“§«“¡√Ÿâ„Àâ¡’√“¬‰¥â‡æ‘Ë¡æŸπ¢÷Èπ ®π∂÷ß¢—ÈπæÕ‡æ’¬ß‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ ”§—≠
ı. ªØ‘∫—μ‘μπ„π·π«∑“ß∑’Ë¥’ ≈¥≈– ‘Ëß™—Ë« ª√–æƒμ‘μπμ“¡À≈—°»“ π“
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C∑ ƒ … Æ’ „ À ¡à


μ—«Õ¬à“ß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß 
∑ƒ…Æ’ „ À¡à §◊ Õ μ— « Õ¬à “ ß∑’Ë ‡ ªì π √Ÿ ª ∏√√¡

PU

D

¢Õß°“√ª√–¬ÿ°μå„™â‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß∑’Ë‡¥àπ™—¥∑’Ë ÿ¥
´÷Ë ß æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ® æ√–‡®â “ Õ¬Ÿà À— « ‰¥â æ √–√“™∑“π
æ√–√“™¥”√‘πÈ’ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√™à«¬‡À≈◊Õ‡°…μ√°√∑’Ë¡—°
ª√– ∫ªí≠À“∑—Èß¿—¬∏√√¡™“μ‘·≈–ªí®®—¬¿“¬πÕ°∑’Ë¡’
º≈°√–∑∫μàÕ°“√∑”°“√‡°…μ√ „Àâ “¡“√∂ºà“πæâπ
™à«ß‡«≈“«‘°ƒμ ‚¥¬‡©æ“–°“√¢“¥·§≈ππÈ” ‰¥â ‚ ¥¬
‰¡à‡¥◊Õ¥√âÕπ·≈–¬“°≈”∫“°π—°

§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë‡°…μ√°√ ¡—°æ∫‡ªìπª√–®” ª√–°Õ∫¥â«¬
Ò.
Ú.
Û.
Ù.
ı.

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π√“§“ ‘π§â“‡°…μ√
§«“¡‡ ’Ë¬ß„π√“§“·≈–°“√æ÷Ëßæ“ªí®®—¬°“√º≈‘μ ¡—¬„À¡à®“°μà“ßª√–‡∑»
§«“¡‡ ¬Ë’ ß¥â“ππÈ” Ωπ∑‘Èß™à«ß Ωπ·≈âß
¿—¬∏√√¡™“μ‘Õ◊ËπÊ ·≈–‚√§√–∫“¥
§«“¡‡ ¬Ë’ ß¥â“π·∫∫·ºπ°“√º≈‘μ
- §«“¡‡ ¬Ë’ ß¥â“π‚√§·≈–»—μ√Ÿæ™◊
- §«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°“√¢“¥·§≈π·√ßß“π
- §«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“πÀπ’È ‘π·≈–°“√ Ÿ≠‡ ’¬∑’Ë¥‘π

∑ƒ…Æ’„À¡à ®÷ß‡ªìπ·π«∑“ßÀ√◊ÕÀ≈—°°“√„π°“√∫√‘À“√°“√®—¥°“√
∑’Ë¥‘π·≈–πÈ” ‡æ◊ËÕ°“√‡°…μ√„π∑’Ë¥‘π¢π“¥‡≈Á°„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥
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Theory
ST h e N
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§«“¡ ”§—≠¢Õß∑ƒ…Æ’„À¡à 

Ò. ¡’ ° “√∫√‘ À “√·≈–®— ¥ ·∫à ß ∑’Ë ¥‘ π ·ª≈ß‡≈Á ° ÕÕ°‡ªì π — ¥ à « π∑’Ë ™— ¥ ‡®π
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õß‡°…μ√°√ ´÷Ëß‰¡à‡§¬¡’„§√§‘¥¡“°àÕπ

Ú. ¡’°“√§”π«≥‚¥¬„™âÀ≈—°«‘™“°“√‡°’Ë¬«°—∫ª√‘¡“≥πÈ”∑’Ë®–°—°‡°Á∫„ÀâæÕ‡æ’¬ß
μàÕ°“√‡æ“–ª≈Ÿ°‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡μ≈Õ¥ªï
Û. ¡’°“√«“ß·ºπ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å·∫∫ ”À√—∫‡°…μ√°√√“¬¬àÕ¬ ‚¥¬¡’∂÷ß Û ¢—ÈπμÕπ

∑ƒ…Æ’„À¡à¢—Èπμâπ
„Àâ·∫àßæ◊Èπ∑’ËÕÕ°‡ªìπ Ù à«π μ“¡Õ—μ√“ à«π Û:Û:Û:Ò ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß
æ◊È π ∑’Ë à « π∑’Ë À π÷Ë ß ª√–¡“≥ Û% „Àâ¢ÿ¥ √–‡°Á∫°—°πÈ”‡æ◊ËÕ„™â‡°Á∫°—°πÈ”Ωπ
„πƒ¥ŸΩπ ·≈–„™â‡ √‘¡°“√ª≈Ÿ°æ◊™„πƒ¥Ÿ·≈âß μ≈Õ¥®π°“√‡≈’È¬ß —μ«å·≈–æ◊™πÈ”μà“ßÊ
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C∑ ƒ … Æ’ „ À ¡à
æ◊πÈ ∑’Ë «à π∑’Ë Õß ª√–¡“≥ Û% „Àâª≈Ÿ°¢â“«
„πƒ¥Ÿ Ω π‡æ◊Ë Õ „™â ‡ ªì π Õ“À“√ª√–®”«— π ”À√— ∫
§√Õ∫§√—«„Àâ‡æ’¬ßæÕμ≈Õ¥ªï ‡æ◊ËÕμ—¥§à“„™â®à“¬
·≈– “¡“√∂æ÷Ëßμπ‡Õß‰¥â

D

æ◊Èπ∑’Ë à«π∑’Ë “¡ ª√–¡“≥ Û% „Àâª≈Ÿ°‰¡â
º≈ ‰¡â¬◊πμâπ æ◊™º—° æ◊™‰√à æ◊™ ¡ÿπ‰æ√ œ≈œ
‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπÕ“À“√ª√–®”«—π À“°‡À≈◊Õ∫√‘‚¿§
°Áπ”‰ª®”Àπà“¬

æ◊πÈ ∑’Ë «à π∑’Ë ’Ë ª√–¡“≥ Ò% ‡ªìπ∑’ÕË ¬ŸÕà “»—¬

‡≈’È¬ß —μ«å ∂ππÀπ∑“ß ·≈–‚√ß‡√◊ÕπÕ◊ËπÊ

PU
∑ƒ…Æ’„À¡à¢—Èπ∑’Ë Õß

‡¡◊ËÕ‡°…μ√°√‡¢â“„®„πÀ≈—°°“√·≈–‰¥âªØ‘∫—μ‘„π∑’Ë¥‘π¢Õßμπ®π‰¥âº≈·≈â« °ÁμâÕß
‡√‘Ë¡¢—Èπ∑’Ë Õß §◊Õ„Àâ‡°…μ√°√√«¡æ≈—ß°—π„π√Ÿª °≈ÿà¡ À√◊Õ À°√≥å √à«¡·√ß√à«¡„®°—π
¥”‡π‘π°“√„π¥â“π
(Ò) °“√º≈‘μ (æ—π∏ÿåæ◊™ ‡μ√’¬¡¥‘π ™≈ª√–∑“π œ≈œ)

- ‡°…μ√°√®–μâÕß√à«¡¡◊Õ„π°“√º≈‘μ ‚¥¬‡√‘Ë¡μ—Èß·μà¢—Èπ‡μ√’¬¡¥‘π °“√À“
æ—π∏ÿåæ◊™ ªÿÜ¬ °“√®—¥À“πÈ” ·≈–Õ◊ËπÊ ‡æ◊ËÕ°“√‡æ“–ª≈Ÿ°
(Ú) °“√μ≈“¥ (≈“πμ“°¢â“« ¬ÿâß ‡§√◊ËÕß ’¢â“« °“√®”Àπà“¬º≈º≈‘μ)

- ‡¡◊ËÕ¡’º≈º≈‘μ·≈â« ®–μâÕß‡μ√’¬¡°“√μà“ßÊ ‡æ◊ËÕ°“√¢“¬º≈º≈‘μ„Àâ‰¥â
ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ ‡™àπ °“√‡μ√’¬¡≈“πμ“°¢â“«√à«¡°—π °“√®—¥À“¬ÿâß√«∫√«¡¢â“« ‡μ√’¬¡À“
‡§√◊ËÕß ’¢â“« μ≈Õ¥®π°“√√«¡°—π¢“¬º≈º≈‘μ„Àâ‰¥â√“§“¥’·≈–≈¥§à“„™â®à“¬≈ß¥â«¬
(Û) °“√‡ªìπÕ¬Ÿà (°–ªî πÈ”ª≈“ Õ“À“√ ‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡ œ≈œ)
- „π¢≥–‡¥’¬«°—π‡°…μ√°√μâÕß¡’§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’æÕ ¡§«√ ‚¥¬¡’ªí®®—¬
æ◊Èπ∞“π„π°“√¥”√ß™’«‘μ ‡™àπ Õ“À“√°“√°‘πμà“ßÊ °–ªî πÈ”ª≈“ ‡ ◊ÈÕºâ“ ∑’ËæÕ‡æ’¬ß
18
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N e wS
Theory
ST h e N
(Ù) «— ¥‘°“√ ( “∏“√≥ ÿ¢ ‡ß‘π°Ÿâ)
- ·μà≈–™ÿ¡™π§«√¡’ «— ¥‘¿“æ·≈–∫√‘°“√∑’Ë®”‡ªìπ ‡™àπ ¡’ ∂“π’Õπ“¡—¬
‡¡◊ËÕ¬“¡ªÉ«¬‰¢â À√◊Õ¡’°Õß∑ÿπ‰«â°¬âŸ ¡◊ ‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå„π°‘®°√√¡μà“ßÊ ¢Õß™ÿ¡™π
(ı) °“√»÷°…“ (‚√ß‡√’¬π ∑ÿπ°“√»÷°…“)

D

- ™ÿ¡™π§«√¡’∫∑∫“∑„π°“√ àß‡ √‘¡°“√»÷°…“ ‡™àπ ¡’°Õß∑ÿπ‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“
‡≈à“‡√’¬π„Àâ·°à‡¬“«™π¢Õß™ÿ¡™π‡Õß
(ˆ) —ß§¡·≈–»“ π“

- ™ÿ¡™π§«√‡ªìπ∑’Ë√«¡„π°“√æ—≤π“ —ß§¡·≈–®‘μ„® ‚¥¬¡’»“ π“‡ªìπ

∑’Ë¬÷¥‡Àπ’Ë¬«

PU

‚¥¬°‘®°√√¡∑—ÈßÀ¡¥¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ ®–μâÕß‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°ΩÉ“¬∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß ‰¡à«à“ à«π√“™°“√ Õß§å°√‡Õ°™π μ≈Õ¥®π ¡“™‘°„π™ÿ¡™ππ—Èπ‡ªìπ ”§—≠

∑ƒ…Æ’„À¡à¢πÈ— ∑’Ë “¡

‡¡◊ËÕ¥”‡π‘π°“√ºà“πæâπ¢—Èπ∑’Ë Õß·≈â« ‡°…μ√°√ À√◊Õ°≈ÿà¡‡°…μ√°√°Á§«√æ—≤π“
°â“«Àπâ“‰ª Ÿà¢—Èπ∑’Ë “¡μàÕ‰ª §◊Õμ‘¥μàÕª√– “πß“π ‡æ◊ËÕ®—¥À“∑ÿπ À√◊Õ·À≈àß‡ß‘π ‡™àπ
∏π“§“√ À√◊Õ∫√‘…—∑ Àâ“ß√â“π‡Õ°™π ¡“™à«¬„π°“√≈ß∑ÿπ·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘μ

∑—Èßπ’È ∑—ÈßΩÉ“¬‡°…μ√°√·≈–ΩÉ“¬∏π“§“√ À√◊Õ∫√‘…—∑‡Õ°™π®–‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå
√à«¡°—π °≈à“«§◊Õ
- ‡°…μ√°√¢“¬¢â“«‰¥â√“§“ Ÿß (‰¡à∂Ÿ°°¥√“§“)
- ∏π“§“√À√◊Õ∫√‘…—∑‡Õ°™π “¡“√∂´◊ÈÕ¢â“«∫√‘‚¿§„π√“§“μË” (´◊ÈÕ¢â“«‡ª≈◊Õ°
μ√ß®“°‡°…μ√°√·≈–¡“ ’‡Õß)
- ‡°…μ√°√´◊ÕÈ ‡§√◊ÕË ßÕÿª‚¿§∫√‘‚¿§‰¥â„π√“§“μË” ‡æ√“–√«¡°—π´◊ÕÈ ‡ªìπ®”π«π¡“°
(‡ªìπ√â“π À°√≥å√“§“¢“¬ àß)
- ∏π“§“√À√◊Õ∫√‘…—∑‡Õ°™π ®– “¡“√∂°√–®“¬∫ÿ§≈“°√ ‡æ◊ËÕ‰ª¥”‡π‘π°“√
„π°‘®°√√¡μà“ßÊ „Àâ‡°‘¥º≈¥’¬‘Ëß¢÷Èπ
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C∑ ƒ … Æ’ „ À ¡à


À≈—°°“√·≈–·π«∑“ß ”§—≠ 

D

Ò. ‡ªì π √–∫∫°“√º≈‘ μ ·∫∫‡»√…∞°‘ ®
æÕ‡æ’¬ß∑’Ë‡°…μ√°√ “¡“√∂‡≈’È¬ßμ—«‡Õß‰¥â„π√–¥—∫
∑’Ëª√–À¬—¥°àÕπ ∑—Èßπ’È ™ÿ¡™πμâÕß¡’§«“¡ “¡—§§’
√à«¡¡◊Õ√à«¡„®„π°“√™à«¬‡À≈◊Õ´÷Ëß°—π·≈–°—π∑”πÕß
‡¥’¬«°—∫°“√ ç≈ß·¢°é ·∫∫¥—Èß‡¥‘¡‡æ◊ËÕ≈¥§à“„™â®à“¬
„π°“√®â“ß·√ßß“π¥â«¬
Ú. ‡π◊ËÕß®“°¢â“«‡ªìπªí®®—¬À≈—°∑’Ë∑ÿ°§√—«‡√◊Õπ®–μâÕß∫√‘‚¿§ ¥—ßπ—Èπ ®÷ßª√–¡“≥
«à“§√Õ∫§√—«Àπ÷Ëß∑”π“ª√–¡“≥ ı ‰√à ®–∑”„Àâ¡’¢â“«æÕ°‘πμ≈Õ¥ªï ‚¥¬‰¡àμâÕß´◊ÈÕÀ“
„π√“§“·æß ‡æ◊ËÕ¬÷¥À≈—°æ÷Ëßμπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ß¡’Õ‘ √¿“æ

PU

Û. μâÕß¡’π”È ‡æ◊ËÕ°“√‡æ“–ª≈Ÿ° ”√Õß‰«â„™â„πƒ¥Ÿ·≈âß À√◊Õ√–¬–Ωπ∑‘Èß™à«ß‰¥â
Õ¬à“ßæÕ‡æ’¬ß ¥—ßπ—Èπ ®÷ß®”‡ªìπμâÕß°—π∑’Ë¥‘π à«πÀπ÷Ëß‰«â¢ÿ¥ √–πÈ” ‚¥¬¡’À≈—°«à“μâÕß¡’πÈ”
‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–‡æ“–ª≈Ÿ°‰¥âμ≈Õ¥ªï ∑—Èßπ’È ‰¥âæ√–√“™∑“πæ√–√“™¥”√‘‡ªìπ·π«∑“ß«à“
μâÕß¡’πÈ” Ò, ≈Ÿ°∫“»°å‡¡μ√ μàÕ°“√‡æ“–ª≈Ÿ° Ò ‰√à ‚¥¬ª√–¡“≥ ©–π—Èπ ‡¡◊ËÕ∑”π“
ı ‰√à ∑”æ◊™‰√à À√◊Õ‰¡âº≈Õ’° ı ‰√à (√«¡‡ªìπ Ò ‰√à) ®–μâÕß¡’πÈ” Ò, ≈Ÿ°∫“»°å‡¡μ√
μàÕªï
¥—ßπ—Èπ À“°μ—Èß ¡¡μ‘∞“π«à“ ¡’æ◊Èπ∑’Ë ı ‰√à °Á®– “¡“√∂°”Àπ¥ Ÿμ√§√à“«Ê «à“
·μà≈–·ª≈ß ª√–°Õ∫¥â«¬
- π“¢â“« ı ‰√à
- æ◊™‰√à æ◊™ «π ı ‰√à
- √–πÈ” Û ‰√à ¢ÿ¥≈÷° Ù ‡¡μ√ ®ÿπÈ”‰¥âª√–¡“≥
Ò˘, ≈Ÿ°∫“»°å‡¡μ√ ´÷Ëß‡ªìπª√‘¡“≥πÈ”∑’Ë‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–
”√Õß‰«â„™â¬“¡ƒ¥Ÿ·≈âß
- ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬·≈–Õ◊ËπÊ Ú ‰√à
√«¡∑—ÈßÀ¡¥ Òı ‰√à
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ประวัติผวู้ ิ จยั
ชื่อผูว้ ิ จยั
อายุ
สถานภาพ
สังกัด

นางสาว วริศรา แหลมทอง
40 ปี
อาจารย์ประจําและเลขานุการคณะฯ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต เอกการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ระดับมหาบัณฑิต
M.B.A in Marketing, San Diego, California, U.S.A
ทุนการวิ จยั

มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์

D
ประวัติการทํางาน

 บริษทั แฟลกชิพ จํากัด (บริษทั ในเครือซูอเู ชนโกะ/บริษทั โฆษณา) ในตําแหน่ง
A.E.

PU

 บริษทั แกรมมี่ โปเชียลวิชนั ่ จํากัด (บริษทั ในเครือแกรมมี่ กรุป๊ ) ในตําแหน่ง Project
Manager ทําโครงการส่งเสริมการขาย

 สํานักพิมพ์ตน้ อ้อ (ผูผ้ ลิตหนังสือและแบบเรียนของเด็ก) ในตําแหน่งผูจ้ ดั การฝา่ ย
โครงการพิเศษ
 ห้างหุน้ ส่วนจํากัด C-AR CAR ในตําแหน่งผูจ้ ดั การการตลาดและส่งเสริมการ

226
ชื่อผูว้ ิ จยั
อายุ
สถานภาพ
สังกัด

นาย อรุณ ศิรจิ านุสรณ์
31 ปี
อาจารย์ประจําและหัวหน้าภาควิชาการบริหารทรัพย์สนิ
ภาควิชาการบริหารทรัพย์สนิ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับมหาบัณฑิต
คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย (การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ และทรัพยากรอย่างยังยื
่ น)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

D

ทุนการวิ จยั

PU

ผลงานวิ ชาการ
1. การบริหารจัดการออกแบบและพัฒนาการ สถาบันศาสนา
2. การบริหารทรัพยากรกายภาพผนังเปลือกนอกอาคารสูง
3. ขีดความสามารถทางสังคม สําหรับการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก
4. พัฒนาการ วิถกี ารดําเนินชีวติ การอยู่อาศัย กิจกรรม และการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
ชุมชน ซอยประชาชื่นนทบุร ี 8
5.
การพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยเขตศูนย์กลางธุรกิจกรุงเทพมหานครกับการ
ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
เอกสารคําสอน
1. PM 303 เล่มที่ 1 กฎหมายและการระงับข้อพิพาทอสังหาริมทรัพย์
2. PM 303 เล่มที่ 2 กฎหมายและการระงับข้อพิพาทอสังหาริมทรัพย์
3. PM 305 เล่มที่ 1 สถาปตั ยกรรมและวิศวกรรมงานระบบเบือ้ งต้น
4. PM 305 เล่มที่ 2 สถาปตั ยกรรมและวิศวกรรมงานระบบเบือ้ งต้น
5. PM 306 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง
6. PM 302 เล่มที่ 1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบือ้ งต้น

