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บทคดัย่อ 
 

 “การพฒันา” ภายใตห้ลกัเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นสาเหตุสาํคญัสูก่ารเปลีย่นแปลง ทัง้
เชงิทรพัยากรและสภาพแวดลอ้ม จนตอ้งมกีระบวนการแกไ้ขปญัหาดว้ยการใชห้ลกัการบรหิาร
ชุมชน ใหเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทีพ่อเพยีง ซึง่ส่งผลใหม้ผีลงานทีส่นบัสนุนการพฒันาดา้น
ต่างๆ ปรากฏออกมาใหเ้หน็อย่างต่อเน่ือง งานวจิยัน้ีจงึต้องการชี้ให้เหน็ถึงอทิธิพลของการ
บรหิารชุมชนเมอืง ทีม่คีุณภาพต่อการพฒันาชวีติ ทีม่คีวามสอดคลอ้งตามหลกัทฤษฎเีศรษฐกจิ
พอเพยีง มขี้อค้นพบว่า นวตักรรมสู่เปลี่ยนแปลงการพฒันาชีวิตที่พอเพยีงของชุมชนที่จะ
เกิดขึ้นได้ ไม่สามารถอาศัยเฉพาะระบบทางสังคมอย่างระบบเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
เทคโนโลย ีแต่ยงัอาศยัการพฒันาปจัจยัทุกดา้นทีส่มัพนัธก์บัชวีติของมนุษย ์โดยเฉพาะระดบั
ของจติใหสู้งขึน้ ส่งผลใหม้นุษยม์องเหน็ภาพรวมของปรากฎการณ์ รวมทัง้เหน็ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย
ของทุกศาสตร์และทุกกลุ่มบุคคล จนสามารถบูรณาการข้อดีเหล่านัน้อย่างสมดุล เกิดเป็น
แนวทางทีช่ว่ยนําพาออกจากวกิฤต กลบัคนืสูเ่มอืง พรอ้มทัง้ความสมดุลและพอเพยีง 
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Abstract 
 

  
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. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 
 การศกึษาวจิยัฉบบัน้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอืจากบุคคลหลาย
ท่าน โดยผูศ้กึษาวจิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. อุปถมัภ์ สายแสงจนัทร ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนะใจ เตชาวิทยาพร รองคณบดีฝ่าย
วชิาการ คณะบรหิารธุรกจิ ใหโ้อกาสไดท้ําการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี และสนับสนุนขอ้มูลในการ
ศกึษาวจิยัอกีทางหน่ึงดว้ย 
 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ ทุกแหง่ ทุกชุมชน และผูแ้ทนจากศูนยศ์กึษาโครงการ
ตามระราชดําร ิที่ใหค้วามร่วมมอื เอื้อเฟ้ือขอ้มูลในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ตลอดจนขา้ราชการ 
เจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ และประชาชนในกลุ่มตวัอยา่ง ทัง้ 3 กลุ่ม ไดใ้หค้วามรว่มมอืในการ
ตอบแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ รวมทัง้ขอ้มูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการวจิยัครัง้น้ี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เจา้หน้าทีบ่รหิารชุมชน และชาวบา้นทีอ่ยูใ่นพืน้ทีชุ่มชนต่างๆ  
 
  
 
 
                   วรศิรา แหลมทอง และ อรณุ ศริจิานุสรณ์ 
          มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
            พ.ศ. 2552 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
 
1.1.  ความเป็นมา และความสาํคญัของปัญหา 
 

“ชุมชนเมือง” คือ สถานที่ซึ่งมนุษย์ตัง้ถิ่นฐานร่วมกัน โดยมีการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดลอ้มเดมิทางธรรมชาต ิผสมผสานกบัสภาพแวดลอ้มใหม่ทีส่รา้งขึน้โดยมนุษย ์เพื่อ
อํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชวีติแบบสงัคม1 โดยมสีิง่ที่เป็นนามธรรม เช่น ระบบ
สงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม เป็นกลไกสาํคญัในการรวมกลุ่มสงัคม โดยสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม
เหล่าน้ีนัน้ ลว้นเป็นปจัจยัสาํคญัในการช่วยตอบสนองความตอ้งการดา้นต่างๆ ของผูค้นภายใน
ชุมชนเมือง และช่วยให้ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยด์ว้ยกนัเป็นไปไดต้ามบรรทดัฐานทีส่งัคมกําหนดไว้2 โดยมชีุมชน
เมืองเป็นเสมือนผลผลิตอันเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับกลไกนามธรรมเหล่านัน้ 
กายภาพของชุมชนเมอืงทีป่รากฎขึน้ยอ่มมสีว่นสาํคญัในการสนบัสนุนหรอืเป็นอุปสรรคต่อการ
ดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามกลไกทางนามธรรมของชุมชนเมอืงนัน้ๆ 
 

สามารถจะกล่าวไดว้า่ “ชุมชนเมอืง” คอื ผลผลติจากความตอ้งการของมนุษยด์ว้ยการ
ปรบัสภาพแวดลอ้มทีม่อียูเ่ดมิและสรา้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพขึน้มาใหม ่เพื่อสนองความ
ต้องการทางดา้นต่างๆ ภายในจติใจของตน และจากการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม โดย
จะต้องยดึมัน่ตามแนวทางเศรษฐศาสตรก์ระแสหลกั ทีข่ ึน้กบัระบบเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม
เป็นหลกั ซึ่งล้วนตัง้อยู่บนฐานของระบบความคดิที่มุ่งเน้นใหเ้กดิการบรโิภคอย่างไม่มสีิน้สุด 
เพื่อสนองความตอ้งการอนัไม่มทีีส่ ิน้สุด ทําใหชุ้มชนเมอืงในปจัจุบนัเป็นรปูธรรมทีเ่กดิขึน้จาก
ความตอ้งการอนัไม่มทีีส่ ิน้สุดของมนุษย ์อนันํามาซึง่ปญัหาและวกิฤตการณ์ของชุมชนเมอืงใน
สภาวะทีห่ลากหลายมติ ิทัง้ทางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม 
 

โดยรปูการเช่นน้ี ไดเ้ริม่ตน้ขึน้ในตะวนัตกและไดแ้พรก่ระจายไปยงัสว่นต่างๆ ของโล
อกอยา่งรวดเรว็ สงัคมไทยเองกไ็ดร้บัผลพวงจากวกิฤตการณ์น้ีมาดว้ยเชน่เดยีวกนั ดว้ยการรบั
องคค์วามรูแ้ละแบบแผนการพฒันามาจากทางตะวนัตก ทําใหชุ้มชนเมอืงสมยัใหม่ของไทยมี
                                                 
1 กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมอืงคอือะไร: การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ปี. 
(กรงุเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัศลิปากร, 2545), หน้า 12-16. 
2 วมิลสทิธิ ์หรยางกูร, พฤตกิรรมมนุษยแ์ละสภาพแวดล้อม: มูลฐานพฤตกิรรมเพื่อการ
ออกแบบและวางแผน.. (กรงุเทพฯ: โรงพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541), หน้า 22-26. 
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รูปแบบทางกายภาพที่ไม่แตกต่างจากต้นแบบทางตะวนัตก และที่สําคญัปญัหาต่างๆ ที่เคย
เกดิขึน้ในชุมชนเมอืงของตะวนัตกไดแ้พรก่ระจายมาสูชุ่มชนเมอืงของไทยและไดแ้สดงผลอยา่ง
เป็นรูปธรรมในปจัจุบนัน้ี ชุมชนเมืองสมยัใหม่ของไทยจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
ผดิพลาดจากการดาํเนินงานนโยบายการพฒันาทีต่ ัง้อยูบ่นรากฐานของความไมพ่อเพยีงไดเ้ป็น
อยา่งด ี
 
 “แนวคดิปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง” เกดิขึ้นตามวกิฤตการณ์จากการพฒันาที่ตัง้บน
รากฐานของความไมพ่อเพยีง ซึง่เป็นเสมอืนการกระตุน้เตอืนสงัคมไทยใหห้นักลบัมาสูแ่นวทาง
ทีเ่หมาะสม ดว้ยเหตุน้ีทางสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิจงึ
ไดอ้นัเชญิ “แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” มาเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและวาง
แผนการพฒันาประเทศ ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่9 (พ.ศ.2545-2549) 
ทาํใหป้จัจุบนัไดม้กีารนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกต์ใชใ้นหลายมติ ิทัง้ทางดา้น
เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ทาํใหเ้กดิคาํถามขึน้ว่า “กายภาพทีจ่ะรองรบัระบบเศรษฐกจิและสงัคมที ่
มคีวามพอเพยีงนัน้ควรมลีกัษณะอยา่งไร” 
 
 สําหรบัชุมชนในชนบทนัน้ คําถามขา้งต้นเป็นสิง่ที่ได้รบัการตอบที่ชดัเจนอย่างเป็น
รปูธรรมแลว้ ดว้ยรปูแบบของชุมชนทีนํ่าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช ้อนัสะทอ้นมา
สูล่กัษณะทางกายภาพของชุมชนใหส้ง่เสรมิใหเ้กดิความพอเพยีง ซึง่สมัพนัธก์บัการดาํเนินชวีติ
ในภาคเกษตรกรรมเป็นหลกั หากแต่ในชุมชนเมอืง คาํถามในขา้งตน้นัน้ยงัคงไมไ่ดร้บัการตอบ
อย่างเป็นรูปธรรมชดัเจนอย่างชุมชนชนบท ดงันัน้ ลกัษณะทางกายภาพของชุมชนเมอืงทีจ่ะ
รองรบัระบบเศรษฐกจิและสงัคม ที่มคีวามพอเพยีง จงึเป็นสิง่ที่ควรได้รบัการค้นคว้าเพื่อหา
คาํตอบทีเ่หมาะสมต่อไป 
 
1.2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

1. ศกึษาถงึทีม่า หลกัการ แนวความคดิ และรากฐานของแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงและความสมัพนัธก์บับรบิททางดา้นต่างๆ ในเชงิสหวทิยาการ 

2. ศกึษาถงึชุมชนชนบท ทีส่ามารถอยูบ่นฐานของแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพื่อนํามาใชใ้นการเปลีย่นแปลงเป็นกระบวนทศัน์ ทีจ่ะใหส้อดคลอ้ง ประยุกต์ใช้

กบัชุมชนเมอืง 

3. ศกึษาถงึแก่นลกึของแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ก่อนนํามาสู่แนวทางการ

นํากระบวนทศัน์เรือ่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาประยกุตใ์ชใ้นเขตชุมชนเมอืง 

4. ศึกษา เพื่อหาข้อมูลสรุป เพื่อนําแนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมทาง
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กายภาพของชุมชนเมือง ในรูปของ “หลกัการทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ชุมชนเมอืงทีพ่อเพยีง” ในทา้ยทีส่ดุ 

 
1.3. สมมติฐานของการวิจยั 
 

1. ผลลพัธ์ที่ได้รบัจากการวจิยั และข้อมูลที่ได้ สามารถใช้เป็นแนวทางอ้างอิงใน

หลกัการทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ต่อชุมชนเมอืงทีพ่อเพยีง 

2. หลักการแนวความคิดพอเพียงนัน้ มีความเหมาะสมหรือสามารถนํามาใช้

ดาํเนินการอยา่งเป็นรปูธรรมอยา่งดกีบัชุมชนเมอืง 

3. กายภาพที่จะรองรบัระบบเศรษฐกิจและสงัคม ที่มคีวามพอเพยีงนัน้ จะต้องมี

รปูแบบขัน้ตอนทีเ่หมอืน หรอืแตกต่างชุมชนชนบท 

4. รวบรวมเป็นขัน้ตอน หลกัการและแนวความคดิทางกายภาพของชุมชนเมอืงที่

เหมาะสมกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยจะเน้นทีก่ารออกแบบเชงิระบบ

กายภาพ 

  
1.4. ขอบเขตของการวิจยั 
 

1. ศกึษาหลกัการ แนวความคดิ และรากฐานของแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

และความสมัพันธ์กับบริบททางด้านต่างๆ เชิงสหวิทยาการ แต่จะไม่ลงใน

รายละเอยีดมากนกั โดยเน้นการเขา้ใจในภาพกวา้งทีเ่กีย่วขอ้ง สาํหรบัใชใ้นการ

บรหิารจดัการชุมชนชนบทและชุมชนเมอืง เทา่นัน้ 

2. ศกึษาถงึทีม่า ทฤษฎ ีหลกัการ แนวความคดิ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดกบัหลกัการของ

แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเน้นเฉพาะทีเ่ป็นของประเทศไทยและฝ ัง่

ตะวนัออก เท่านัน้ เพราะถ้าฝ ัง่ตะวนัตกจะเป็นในแนวความคดิเชงิบูรณาการ 

(Sustainable) ซึ่งทีม่า ทฤษฎี หลกัการ แนวความคดิ จะซบัซ้อนมาก ใช้

ระยะเวลาศกึษานาน และตอ้งใชค้า่ใชจ้า่ยสงู 

3. ศึกษาลักษณะกายภาพของตัวชุมชน รวมทัง้สาธารณสุข สภาพแวดล้อม 

ลกัษณะการทาํธุรกจิ ประกอบกบัการศกึษาการสรา้งระดบัความสุข และกระบวน

ทศัน์ที่วเิคราะหจ์ากค่านิยม โลกทศัน์ ความเชื่อ และอื่นๆ ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบั

ชุมชนชนบท ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ชาวบา้นทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารชุมชน และเจา้

บา้น เพือ่นําขอ้มลูมาเป็นฐานมาประยกุตใ์ชก้บับรบิทของชุมชนเมอืง 
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4. จากกข้อ 1 และ 2 ข้างต้น งานศึกษาน้ี จึงเป็นความพยายามพิจารณา 
“ภาพรวม” ปรากฎการณ์ทางชุมชน ทีเ่ชื่อมโยงไปสู่การนํามาประยกต์ใชจ้าก
ชุมชนชนบทสูผ่า่นไปยงัชุมชนเมอืง เชงิสหวทิยาการ โดยเน้นไปที ่องคค์วามรู ้3 
เรื่อง คือ ออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design), วางผงัชุมชน (Community 
Planning) และ ชุมชนพอเพยีง (Urban Sufficiency) เท่านัน้ ส่วนทีไ่ม่ไดเ้น้น
รายละเอียด อาทิเช่น เทคนิคทฤษฎีเคหการ (Housing), สถาปตัยกรรม 
(Architecture), ภูมสิถาปตัยกรรม (Landscape) และวศิวกรรม (Engineering) 
เน่ืองจากมรีายละเอยีดปลกีย่อยมาก ดงันัน้ การบรรยายจงึแสดงเฉพาะส่วนที่
เป็น ”หวัขอ้” ทีท่าํใหพ้อเขา้ใจระดบัความพอเพยีงทางเทคโนโลยรีะดบักายภาพ 
เทา่นัน้ 

5. ศกึษาดว้ยวธิกีารวจิยัเชงิศกึษากรณีและ “เฉพาะพื้นที ่(Case and Field Study 
Research)” โดยเลอืกตวัอย่างชุมชนชนบท ทีต่อ้งองิกบัการดําเนินงานบนฐาน
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะอ้างอิงตามชุมชนชนบทที่อยู่ใน “โครงการ
พระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั”3  จํานวน 3 ชุมชน ซึ่งไดแ้ก่ 
ชุมชนบงึพระรามเกา้ จงัหวดัปทุมธานี, ชุมชนหว้ยองคต จงัหวดักาญจนบุร ีและ
ชุมชนเขาหินซ้อน จงัหวัดฉะเชิงเทรา และชุมชนชนบทที่ไม่อยู่ในโครงการ 
จาํนวน 4 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นครีมีาศ จงัหวดัสโุขทยั, ชุมชนบา้นดา่นเกวยีน 
จงัหวดันครราชสมีา, ชุมชนบ้านพรานกระต่าย จงัหวดักําแพงเพชร และชุมชน
บา้นลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ ์โดยครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่งผูท้ีม่ฐีานะระดบัรากหญา้
จนถึงปานกลางในเขตชุมชนชนบทเหล่านัน้ ทัง้ที่มรีูปแบบสอดคล้องและไม่
สอดคลอ้งกบัแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในขอ้ที ่1 เพื่อเปรยีบเทยีบกบั 
กรณีตวัอยา่งในชุมชนชนบท ซึง่เป็นชุมชนทีส่ามารถยนืหยดัไดด้ว้ยตนเอง ตาม
แนวคดิขา้งตน้ไดใ้นปจัจุบนั รวมทัง้สิน้ 7 ชุมชน 

6. ชุมชนเมอืง กรณศีกึษา จะเป็นชุมชน ซึง่เป็นตวัแทนของชุมชนเมอืง ในเขตเมอืง
ใหญ่ ทัง้ทีม่แีนวโน้มจะสอดคลอ้งกบัแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จาํนวน 1 
ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นเกาะเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี 

7. นอกจากน้ี ยงัสอบถามไปยงักลุ่มนกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นผงั
เมอืง ด้านสถาปตัยกรรมและภูมสิถาปตัยกรรม และ ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ 
เพือ่ความครบถว้นของขอ้มลู 

                                                 
3 โครงการพระราชดาํรฯิ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั คอื โครงการทีเ่ป็นพระมหากรุณาฯ 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงมพีระประสงคท์ีจ่ะเน้นไปในเชงิการพฒันาเมอืง ชุมชน 
และสถาปตัยกรรม เพื่อให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี พึ่งตนเองได้ บนพื้นฐานของ
ทรพัยากรที่มอียู่ในชุมชนนัน้ ซึ่งเป็นรากฐานของที่มาในทฤษฎี “แนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง” ทีป่จัจุบนัมกีารประยกุตใ์ชก้นัอยา่งแพรห่ลาย 
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8. จากกขอ้ 4 และ 5 ขา้งตน้ จะเป็นการศกึษาดว้ยวธิกีารวจิยัเชงิศกึษากรณีและ 
“เฉพาะพื้นที ่(Case and Field Study Research)” โดยเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง 
ซึง่เป็นการเปรยีบเทยีบระหว่างชุมชนชนบทกบัชุมชนเมอืง และชุมชนเมอืงทีจ่ะ
เขา้ขา่ยสอดคลอ้งแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และชุมชนชนบททีด่ําเนิน
ชวีติอยูบ่นพืน้ฐานแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปรยีบเทยีบกบัชุมชนชนบท
ทีด่าํเนินชวีติบนฐานของวถิชีวีติดัง่เดมิ รวมชุมชนทีจ่ะศกึษาวจิยัทัง้สิน้ 8 ชุมชน 

 
1.5. วิธีของการดาํเนินงานและระเบียบวิธีวิจยั 
 

1.5.1. ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

1. ศกึษาถงึทีม่า ทฤษฎ ีหลกัการ แนวความคดิ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดกบัหลกัการของ

แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเน้นเฉพาะทีเ่ป็นของประเทศไทยและฝ ัง่

ตะวนัออก ซึ่งจะมเีพื่อนํามาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลและองค์ความรูแ้ก่ผูศ้กึษาวจิยั ใน

การนําไปใชเ้ปรยีบเทยีบต่อไป 

2. ศกึษาทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้ง เชงิสหวทิยาการ โดยเน้นไปที ่องคค์วามรู ้3 เรื่อง คอื 

ออกแบบชุมชนเมอืง (Urban Design)4, วางผงัชุมชน (Community Planning) 

และ ชุมชนพอเพยีง (Urban Sufficiency)5 เท่านัน้ ส่วนทีไ่มไ่ดเ้น้นรายละเอยีด 

อาทเิช่น เทคนิคทฤษฎีเคหการ (Housing), สถาปตัยกรรม (Architecture), ภูมิ

สถาปตัยกรรม  (Landscape)  และวิศวกรรม  (Engineering)  เ น่ืองจากมี

รายละเอยีดปลกียอ่ยมาก 

3. กลุ่มตวัอย่าง จะเป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็น 3 กลุ่ม รวม 220 กลุ่มตวัอยา่ง รวมชุมชนทีจ่ะศกึษาวจิยัทัง้สิน้ 8 

ชุมชน ดงัต่อไปน้ี  

 

กลุ่มที ่1 ชุมชนชนบท ทีอ่ยูภ่ายใตโ้ครงการพระราชดาํรฯิ จาํนวน 75 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

-   เจา้หน้าทีบ่รหิารจดัการทอ้งถิน่ ทัง้ 3 ชุมชน จาํนวน 15 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนบงึพระราม 9 กรงุเทพฯ จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

                                                 
4 ทฤษฎทีีว่า่ดว้ยกบัการออกแบบและบรหิารชุมชน ใหม้คีวามสอดคลอ้งทัง้ในเรือ่งสภาพการ
ดาํเนินงาน กจิกรรม และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในแต่ละชุมชน 
5 ทฤษฎทีีว่า่ดว้ยการดาํเนินกจิกรรมและการดาํรงชวีติ ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการพึง่พอาศยักนั 
ระหวา่งคนภายในชุมชน ทีต่อ้งมกีารปฏสิมัพนัธร์ว่มกนั 
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-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนหว้ยองคต จงัหวดักาญจนบุร ีจาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนหว้ยฮอ่งไคร ้จงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนเขาหนิซอ้น จงัหวดัฉะเชงิเทรา จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

 

  กลุ่มที ่2 ชุมชนชนบท ทีด่าํรงชวีติตามวถิดีัง่เดมิ จาํนวน 100 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

-   เจา้หน้าทีบ่รหิารจดัการทอ้งถิน่ ทัง้ 4 ชุมชน จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนบา้นครีมีาศ จงัหวดัสโุขทยั จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนดา่นเกวยีน จงัหวดันครราชสมีา จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนบา้นพรานกระต่าย จงัหวดักาํแพงเพชร จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนบา้นลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ ์จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

  

 กลุ่มที ่3 ชุมชนเมอืงทีเ่ขา้ขา่ยสอดคลอ้งกบัแนวคดิฯ จาํนวน 25 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

-   เจา้หน้าทีบ่รหิารจดัการทอ้งถิน่ชุมชน จาํนวน 5 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนบา้นเกาะเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีจาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

 

1.5.2. วธิกีารศกึษา 

1. ทําการศกึษาจากขอ้มูลเอกสาร บทความ และงานวจิยั รวมทัง้ขอ้มูลต่างๆ ใน 

เกี่ยวกบัการแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง อา้งองิจากกรณีศกึษา โครงการ

พระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพือ่ใหผู้ว้จิยัเขา้ใจถงึภาพรวมของ

แนวคดิฯ น้ีไดโ้ดยงา่ย  

2. ทาํการรวบรวม และศกึษาขอ้มลู รปูแบบชุมชนทัง้ 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

- ขอ้มูลรายละเอยีดทัว่ไป ของชุมชนชนบทที่นํามาเลอืกเป็นกรณีศกึษา อาทิ

เช่น  การศึกษาลักษณะกายภาพของตัวชุมชน  รวมทัง้สาธารณสุข 

สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะการทําธุรกจิ ประกอบกบัการศกึษาการสรา้งระดบั

ความสุข และกระบวนทศัน์ทีว่เิคราะหจ์ากค่านิยม โลกทศัน์ ความเชื่อ และ

อื่นๆ ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนชนบท กลุ่มเป้าหมาย 

- ขอ้มลูรายละเอยีดทัว่ไป ของชุมชนเมอืงทีนํ่ามาเลอืกเป็นกรณีศกึษา อาทเิช่น 

การศกึษาเชงิกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม มูลค่า พาณิชยกรรม สิง่แวดล้อม 

การคมนาคม สาธารรณูปโภค สาธารณูปการความจําเป็นบนฐานปจัจยั 4 

และผูอ้าศยัของชุมชน 
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3. รวบรวมขอ้มลูชุมชนทัง้ 2 ประเภท รวม 8 ชุมชน วเิคราะห ์ปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อ

วางกรอบแนวทาง และสรา้งกลุ่มคาํถาม 

4. นําแนวทางทีไ่ด ้ไปสรา้งแบบสอบถาม เพื่อดาํเนินการสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 

ชุมชนทัง้ 2 ประเภท รวม 8 ชุมชน แลว้นําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะห ์ปรบัปรุง เพื่อ

สรปุหากรอบในการศกึษาเปรยีบเทยีบ 

5. นําขอ้มลูกรอบทีไ่ด ้มาเปรยีบเทยีบชุมชนในแต่ละลาํดบัชัน้ ดงัต่อไปน้ี 

- การเปรยีบเทยีบระหว่างชุมชนชนบทกบัชุมชนเมอืง อา้งองิบนฐานแนวทาง

ปรชัญาเศรษฐกจิ 

- การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเมืองที่จะเข้าข่ายสอดคล้องและไม่เข้าข่าย

สอดคลอ้งแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนชนบทที่ดําเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานแนวคิด

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปรยีบเทยีบกบัชุมชนชนบททีด่ําเนินชวีติบนฐาน

ของวถิชีวีติดัง่เดมิ 

6. วเิคราะห ์แนวทางวางกรอบ ปรบัปรงุ แกไ้ข เพือ่สรปุผลขัน้สดุทา้ย 

7. สรปุผลการศกึษา และเสนอแนะการนําไปใชก้บัชุมชนเมอืง 
 

1.5.3. เครือ่งมอืทีใ่ช ้
1. การสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง 

2. แบบสมัภาษณ์ แบบคาํถามปิด (Close Ended Question)  

 
1.6. ประโยชน์ท่ีได้รบัของการดาํเนินงานวิจยั 
 

1. เพื่อแสดงถงึหลกัการ แนวความคดิ และรากฐานของแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงและความสมัพนัธก์บับรบิททางดา้นต่างๆ ในเชงิสหวทิยาการ 

2. เพื่อแสดงถึงชุมชนชนบท ที่สามารถอยู่บนฐานของแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง เพื่อนํามาใชใ้นการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนทศัน์ ทีจ่ะใหส้อดคลอ้ง 

ประยกุตใ์ชก้บัชุมชนเมอืง 

3. เป็นขอ้มลูเพื่อการพฒันา ของแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อนํามาใชใ้น

การปรบัเปลีย่น รากฐาน หรอืแนวทางทีใ่หส้อดคลอ้ง ประยกุตใ์ชก้บัชุมชนเมอืง 

4. สําหรบัใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เอกสารทางวิชาการ ในแนวทางการศึกษาความ

เป็นไปของแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัชุมชนเมอืง 
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1.7. คาํสาํคญั (Keywords) 
 

1. กระบวนทศัน์ (Paradigm)6 คอื ชุดความเชื่อทีย่อมรบัในกลุ่มชน แบบอยา่งหรอื

บรรทดัฐานของการคดิ ซึง่รวมถงึปรชัญา ความเชื่อ ค่านิยม การรบัรู ้และทศันะ

พืน้ฐานในการมองโลกทีม่ผีลรว่มกนัของกลุ่มชน 

2. หลกัการ (Principles) คอื การสรา้งรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง วธิกีารใดวธิกีารหน่ึง 

เพือ่ใหเ้กดิเป็นแนวทางในการดาํเนินการหรอืใหป้ฏบิตัติาม 

3. แนวความคดิ (Concept) คอื รากฐานทางกรอบความคดิ หรอืแนวทางปฏบิตั ิ

4. ออกแบบชุมชน (Urban Design)7 คอื ศาสตรท์างดา้นการสรา้งสรรค ์ทีเ่น้นการ

วางระบบและองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นเชงิมหภาค ที่ต้องคํานึงถึงผลองค์รวม

ของกลุ่มชนหมูม่ากเป็นหลกั 

5. เมือง (City)8 คือ แหล่งรวบรวมทางกายภาพของสิ่งปลูกสร้าง ถนน เป็น

ศนูยก์ลางแลกเปลีย่นสนิคา้ การศกึษา และบรกิาร มขีนาดของประชากรแน่นอน 

เป็นแหล่งรวมอารยะธรรม ศลิปะ การศกึษา วฒันธรรม และเทคนิควทิยาการ  

 
1.8. ข้อจาํกดัของการดาํเนินงานวิจยั 
 

1. รากฐานของปญัหาในการดําเนินการที่เกี่ยวกบัแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิความ

พอเพียง ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ชุมชนชนบท ทําให้เอกสารอ้างอิง เพื่อนํามา

ประยกุตใ์ช ้ใหส้อดคลอ้งกบัการวจิยัหาไดย้าก 

2. แนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิความพอเพยีง เป็นกรอบเชงิปรชัญา ซึง่จะมกีารตคีวาม

เขา้ใจไดย้าก ขอ้มลูทีไ่ด ้สว่นใหญ่จะมาจากหนงัสอื บทความวชิาการ สมัภาษณ์

นักวิชาการ คนในพื้นที่ชุมชนเหล่านัน้ และอ้างอิงกรณีศึกษาจากโครงการ

พระราชดํารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ซึง่ยงัมไิดม้เีอกสารรวบรวมเป็น

กจิลกัษณะอยา่งเดน่ชดั วา่สามารถใชไ้ดก้บัชุมชนเมอืง ซึง่อาจจะเป็นอุปสรรคใน

การสงัเคราะหข์องผูว้จิยั 

                                                 
6 กลุ่มจติววิฒัน์. จติผลบิาน. (กรงุเทพฯ: อมรนิทร,์ 2548), หน้า 22-25. 
7 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 18-20. 
8 ยศวด ีบุญยเกยีรต,ิ เมอืงและชุมชน (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั2543), 
หน้า 28-32. 
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3. ผลสรุปทีไ่ดร้บัจากการวจิยัน้ี อาจจะเป็นเพยีงแค่ส่วนหน่ึง บนพืน้ฐานจากแหล่ง

ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองมาเปรียบเทียบกัน ยงัมิสามารถนํามาสรุปเป็น

หลกัการ เพือ่นํามาใชเ้ป็นลกัษณะของเกณฑใ์นการดาํเนินงาน  

4. ระดบัการใหค้วามสาํคญัและการมสี่วนร่วมของขอ้มูลกรณีศกึษา จะแตกต่างกนั 

คอื กลุ่มคนทีอ่าศยัในชุมชนเมอืงน่าจะมสีว่นรว่มของขอ้มลูน้อย เพราะสว่นใหญ่

คดิว่าการวจิยัเป็นเรื่องของการเสยีเวลา แต่ในส่วนของกลุ่มคนทีอ่าศยัในชุมชน

ชนบทน่าจะมสี่วนร่วมของขอ้มูลที่ดกีว่า แต่อาจจะติดเรื่องของระยะเวลา และ

องคค์วามรูค้วามเขา้ใจในแก่นของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ในส่วนน้ีผูว้จิยั

คดิวา่เป็นอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
 

1.9. ระยะเวลาและแผนการดาํเนินงานทาํการวิจยั (Gantt chart) 
 

 ระยะเวลาและแผนการดาํเนินงานทาํการวจิยัดงักล่าว จะแบ่งออกเป็น 4 สว่นใหญ่ๆ 
ไดแ้ก่ การทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง, ทฤษฎต่ีางๆ ทีอ่า้งถงึ, ลกัษณะทัว่ไปของ
ชุมชนกลุ่มตวัอยา่ง และการรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหป์ระเมนิผล และการสรุปและอภปิราย
ผลการวจิยั ซึง่จะใชร้ะยะเวลาทัง้หมด 240 วนั โดยมรีายละเอยีด ดงัตามตารางที ่1.1.  
 

ระยะเวลา 
แผนการดาํเนินงาน 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
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

       

การรวบรวมข้อมลู         
-  จดัสรา้งเครือ่งมอื
(แบบสอบถาม)   

 
     

-  ดาํเนินการตดิต่อ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่
จดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู   

 

     

-  ดาํเนินการรวบรวมขอ้มลู         

การวิเคราะหป์ระเมินผล         

-  ตรวจสอบขอ้มลูทีไ่ดร้บั         

-  วเิคราะหป์ระมวลผล         

สรปุผล และอภิปรายผล         

ตารางที ่1.1. แสดงระยะเวลา และแผนการดาํเนินงานทาํการวจิยั (Gantt chart) 
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บทท่ี 2 
 

องคป์ระกอบของชมุชนเมือง 
 
 
2.1. ความสาํคญัของชมุชนเมือง 
 

ชุมชนเมือง 9 เ ป็นผลงานของมนุษย์มานานนับพันปี  แต่ไม่ เคยมียุคใดใน
ประวตัศิาสตรท์ีม่ชีุมชนเมอืงจํานวนมากขยายตวัอย่างใหญ่หลวงปรากฎขึน้ทัว่โลก ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบไปทัว่ทุกทิศทางเช่นยุคปจัจุบนั อาทิเช่น เมอืงโตเกียว เมอืงเมก็ซิโก หรอืเมอืง
กรงุเทพมหานคร ทีม่แีนวโน้มการขยายตวัในอนาคตคอ่นขา้งสงู 

 
การที่ชุมชนเมอืงขยายตวัอย่างใหญ่หลวงอย่างเช่นทุกวนัน้ี ส่งผลกระทบต่อมนุษย์

ทัง้ทางบวกและทางลบ โดยผลทางบวกก็คือ การมชีีวติที่ดีขึ้น โอกาหสงานทํามากขึ้น หา
รายไดเ้พิม่ ได้รบัประสบการณ์ทางวฒันธรรมและอารยธรรมใหม่ๆ ได้รบัการศกึษาสูงขึน้ มี
แบบแผนชวีติใหม ่ฯลฯ แต่ผลทางลบ คอื ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ลา้นเป็นปญัหาทีแ่กไ้ข ไดย้าก
ทัง้สิน้ อาทเิช่น ทีอ่ยู่อาศยัเสื่อโทรมและแออดัขยายตวัมากขึน้ ทัง้ปญัหาจราจรตดิขดั ปญัหา
มลพิษทางอากาศ น้ําเสีย ความแปลกแยก ความขดัแย้งและความรุนแรงในสงัคม ความ
คาดหวงัแต่ผลสมัฤทธิต์ํ่า ทําใหผู้ค้นเกดิความเครยีด ซึง่เป็นอนัตราอย่างมากต่อความสงบสุข
ของสงัคม ฯลฯ ซึ่งอาจจะกล่าวไดว้่า ปญัหาที่มคีวามสําคญัของมนุษยชาติในศตวรรษน้ี คอื 
ปญัหาของชุมชนเมอืง โดยเฉพาะปญัหาสิง่แวดล้อมของชุมชนเมอืง ไม่ว่าจะขนาดใหญ่หรอื
เลก็ ซึง่นบัวนัยิง่ทวคีวามรนุแรงอยา่งยิง่ยวดและกระทบชวีติความเป็นอยูข่องผูค้นจาํนวนมาก 
 
2.2. ชมุชนเมืองและกระบวนการกลายเป็นชมุชนเมือง 
 
 2.2.1. ความหมายของชุมชนเมอืง 
 ชุมชนเมอืง หมายถงึ พืน้ทีท่ีป่ระชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น นกัวชิาการสาขาต่างๆ 
ไดใ้หร้ายละเอยีดความหมายของ ชุมชนเมอืง เพิม่เตมิแตกต่างดงัต่อไปน้ี 
 
 “ชุมชนเมอืง” ตามความหมายของ นกัวชิาการดา้นผงัเมอืง คอื  

- พืน้ทีแ่ละลกัษณะการตัง้ถิน่ฐานของประชากรทีอ่ยูร่วมกนัหนาแน่นเป็นชุมชน 

                                                 
9 บุญนาค ตวีกุล,  เมอืงและสิง่แวดลอ้ม (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัศลิปากร, 2548), 
หน้า 12-15 
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- อาชพีของประชากรสว่นใหญ่ คอื การคา้ การบรกิาร การอุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่
มใิชเ่ป็นลกัษณะของการประกอบเกษตรกรรม 

- สถานทีท่าํงานและสถานทีพ่กัอาศยัจะอยูใ่นชุมชนนัน้ๆ เพื่อความสะดวกสบายใน
การตดิต่อและการใชบ้รกิารดา้นต่างๆ 

 
“ชุมชนเมอืง” ตามความหมายของ นักปกครองและการบรหิารประเทศ หมายถงึ เขต

เทศบาลซึ่งเป็นชุมชนที่มปีระชากรหนาแน่น สามารถมกีารปกครองท้องถิ่นสนองตามความ
ต้องการของประชาชนเทศบาลแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และ
เทศบาลตําบล การกําหนดเทศบาลเป็นประเภทใดนัน้ ขึน้กบัจาํนวนประชากร ความหนาแน่น
ของประชากร และรายไดเ้ทศบาล 

 
“ชุมชนเมอืง”10 คอื แหล่งรวบรวมทางกายภาพของสิง่ปลูกสรา้ง ถนน เป็นศูนยก์ลาง

แลกเปลี่ยนสนิคา้ การศกึษา และบรกิาร มขีนาดของประชากรแน่นอน เป็นแหล่งรวมอารยะ
ธรรม ศลิปะ การศกึษา วฒันธรรม และเทคนิควทิยาการ ดงัภาพที ่2.1. 

 

   
 

ภาพที ่2.1. แสดงลกัษณะของการเริม่ก่อตวัของชุมชนเมอืง สมยักรกีโบราณ 
 

 

                                                 
10 ยศวด ีบุญยเกยีรต,ิ  เมอืงและชุมชน (กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2543), หน้า 28-32 
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“ชุมชนเมอืง”11 คอื การตัง้ถิน่ฐานขนาดใหญ่ทีป่ระกอบดว้ยสิง่ปลกูสรา้งถาวร อนัไดแ้ก่ 
อาคารบา้นเรอืน มสีิง่อาํนวยความสะดวกดา้นการสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา บําบดัน้ํา
เสยี โทรศพัท์ และถนน ทางเท้า เป็นต้น ชุมชนเมอืงจึงเสมอืนเป็นที่อยู่อาศยัของพลเมอืง
จํานวนมาก มคีวามหนาแน่นของประชากรอยู่ในระดบัสูง ประชากรของแต่ละชุมชนเมือง
ประกอบดว้ยคนต่างเพศ ต่างวยั ต่างสถานภาพ อาชพีพืน้ฐานของประชากรมใิช่เกษตรกรรม 
ชุมชนเมอืงจะมรีะบบการบรหิารและปกครองเป็นของตนเอง โดยมลีกัษณะเด่นทีเ่หน็ไดช้ดัอกี
ประการหน่ึง คอื ชุมชนเมอืงจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบทางสงัคมต่างๆ มากมายและยงัเป็น
ศนูยร์วมของขนบธรรมเนียมประเพณ วฒันธรรมต่างๆ อกีดว้ย ดงัภาพที ่2.2. 

 
ชุมชนเมอืงทีเ่หน็ไดใ้นปจัจุบนั คอื ชุมชนเมอืงขนาดใหญ่ทีม่อีาณาบรเิวณครอบคลุม

หมูบ้านหลายหมู่บ้าน มวีดัเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและพธิีกรรมของท้องถิ่น มยี่านตลาด
รา้นคา้ มยี่านการศกึษา มยี่านที่พกัอาศยัของผูป้ระกอบอาชพีต่างๆ และเป็นศูนยก์ลางทาง
เศรษฐกจิที่สมัพนัธ์กนัทัง้ชุมชนหมู่บ้านที่อยู่อาศยัภายในท้องถิ่นกบัชุมชนเมอืงอื่นๆ และที่
สําคญัคอืมศีูนยก์ลางการปกครองอนัเป็นที่ทําการของบุคคลที่เป็นหวัหน้าหรอืเจ้าเมอืง การ
เกิดของชุมชนเมืองจึงเป็นปรากฎการณ์ในด้านพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของ
มนุษยชาตทิีเ่กดิจากการพฒันาชุมชนหมูบ่า้น ซึง่จะมกีารพฒันาการทีเ่ทา่เทยีมกนัหมด 
 

           
 

ภาพที ่2.2. แสดงลกัษณะของชุมชนเมอืงทีม่ศีาสนสถานเป็นศนูยก์ลาง 

                                                 
11 วไิล วงศส์บืชาต,ิ  การจาํแนกความแตกต่างระหวา่งเมอืง : การศกึษาเปรยีบเทยีบกรณี
ประเทศไทยและประเทศสหรฐัอเมรกิา (กรงุเทพฯ: สถาบนัประชากรศาสตร ์สาํนกัพมิพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), หน้า 36-42 
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ส่วนการตัง้ถิน่ฐานของชุมชนเมอืงขนาดใหญ่และขนาดกลาง จะเป็นแหล่งประชากร
รวมตวักนัอยู่อย่างถาวรไม่น้อยในเขตพืน้ทีห่น่ึง เพื่อความมมีาตรฐานค่าครองชพีทีส่งูขึน้ โดย
การเปรยีบเทยีบกบัการอยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลําพงั การอยู่ร่วมกนัเป็นผลมาจาการแบ่งงาน
กันทํา ผู้คนที่มีความชํานาญในการประกอบอาชีพเฉพาะอย่าง สินค้าและบริการมีความ
หลากหลายเกดิขึน้ไดเ้พราะการรวมตวัของประชากร การรวมตวัประชากรและหน่วยการผลติ
ส่งเสริมให้เกิดการผลิตเฉพาะมากขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ขณะเดียวกันแหล่ง
ประชากรหนาแน่นกเ็ป็นตลาดใหก้บัผลผลติเท่านัน้ จึ้งมกีารเขา้ถงึแหล่งจ้างงานได้โดยง่าย 
หน่วยผลิตในเมืองอาจจะตัง้อยู่ใกล้หน่วยผลิตอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือต่าง
อุตสาหกรรมก็ได้ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์จากความสมัพนัธ์เชงิพึ่งพาและการประหยดัเวลาจาก
ภายนอก ขณะเดยีวกนัการบรโิภคกส็ามารถเขา้ถงึผูค้า้ส่งและผูค้า้ปลกีไดง้่ายเช่นกนั ชุมชน
เมอืงจงึทาํหน้าทีเ่สมอืนพาหนะทีนํ่าผูผ้ลติและผูบ้รโิภคมาตดิต่อกนัไดแ้ละอาํนวยความสะดวก
ในการแลกเปลีย่นซือ้สนิคา้และบรกิารต่างๆ ทีอ่ยูใ่นเมอืง 

 
2.3. ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดชมุชนเมือง 
 

1. ชุมชนเมอืงจะก่อตวัในตําแหน่งที่มคีวามเหมาะสมที่มคีวามสะดวกในการติดต่อ
คมนาคม อาทเิชน่ ทางน้ํา ทางรถไฟ หรอืทางถนน 

2. ชุมชนเมอืงก่อตวัในตําแหน่งหรอืทําเลที่มสีภาพแวดล้อมทางกายภาพ (เน้นภูมิ
ประเทศ) ที่มีความเหมาะสมและเอื้ออํานวยต่อการดํารงชีวิตของประชากรใน
ชุมชนนัน้ เชน่ แมน้ํ่า ทีร่าบลุ่ม ปากอา่วชายทะเล เป็นตน้ 

3. ความรู ้ความสามารถทางเทคโนโลย ีทําใหม้นุษยส์ามารถปรบัสภาพธรรมชาตทิี่
ขาดความเหมาะสมใหเ้ป็นสภาพทีเ่หมาะสมต่อการตัง้ถิน่ฐานได ้

4. ประชาชนมคีวามต้องการหรอืมอุีปสงค ์(Demand) ในระดบัสงูเพยีงพอทีจ่ะทําให้
เกดิชุมชนเมอืงได ้

5. มกีารรวมกลุ่มผลติซึง่เป็นการประหยดัภายนอก ทาํใหต้น้ทุนในการผลติตํ่าลง 
6. มีลักษณะการสะสมและเป็นวัฎจักร กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการสะสมและ

เปลีย่นแปลงรปูแบบทีม่ลีกัษณะใหมอ่ยูเ่สมอ 
 
2.4. กระบวนการกลายเป็นชมุชนเมือง (Urbanization) 
 
 การเกดิชุมชนเมอืงเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเน่ืองจากชุมชนเกษตรกรรมใน
อดตี ทีม่นุษยป์ระกอบอาชพีเพาะปลูก เลีย้งสตัว ์สรา้งอาหารแทนอาหารในธรรมชาต ิรูจ้กัการ
ชลประทาน ทาํใหค้นเคลื่อนตวัยา้ยถิน่ฐานอาศยั จากทุ่งนา ปา่เขา เขา้สูก่ารเป็นชมชนเกษตร
เมือ่หลายพนัปีมาแลว้ 
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 ณ เวลาผ่านไป ชุมชนเกษตรกรรมพฒันาเป็นชนบททีม่คีวามหนาแน่นเพิม่มากขึน้ มี
ผลผลติเหลอืกนิเหลอืใช ้จงึเริม่เขา้สู่ยุคการคา้ขายแลกเปลีย่น มกีารต่อสู่ แย่งชงิ และป้องกนั
ทรพัยส์นิ เกดิเครื่องมอื ระบบเงนิตรา ขอ้กฎหมาย โดยชุมชนเกษตรกรรมมกีารเปลีย่นแปลง
เป็นศูนยก์ลางการคา้และผลติสนิคา้ต่างๆ มากขึน้จนกลายเป็นชุมชนเมอืง ประชาชนในชุมชน
เมอืงนัน้ จะเริม่มวีถิชีวีติทีม่คีวามแตกต่างไปจากชุมชนเกษตรกรรมโดยสิน้เชงิ ระยะแรกของ
การเป็นชุมชนเมอืงสดัสว่นของประชากรชนบทจะสงูกวา่ประชากรเมอืงมาก ประเทศในซกีโลก
ตะวนัตกเป็นกลุ่มประเทศทีม่ปีระชากรเมอืงเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็หลงัการปฏวิตัอุิตสาหกรรมใน
ศตวรรษที ่18 ซึง่เป็นยคุเศรษฐกจิใหมท่ีป่ระชาชนสว่นใหญ่จะละทิง้อาชพีเกษตรกรรมหนัหน้า
เขา้สูแ่รงงานการผลติอุตสาหกรรม 
 
 ในประเทศกําลงัพฒันา ชุมชนเมอืงต่างๆ ในปจัจุบนัเป็นที่รองรบัประชากรถงึอตัรา
รอ้ยละ 60 ของประชากรเมอืง จะมจีาํนวนทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 4.4 พนัลา้นคน ใน ค.ศ. 202512 สว่น
ใหญ่เป็นผู้อพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ ทําให้ประชากรเมืองเพิ่มมากขึ้นจากอัตราร้อยละ 20 
เป็นอตัรารอ้ยละ 60 ในชว่งเวลาเพยีง 25 ปี 
 
 500 ปีก่อนครสิตกาล ปรากฎนครรฐัต่างๆ ขึน้ทีก่รกีและเกาะต่างๆ แถบทะเลเมดเิตอร์
เรเนียนเริม่มกีารปกครองแบบประชาธปิไตยขึน้ทีเ่อเธนส ์ประเทศกรกีโปราณ หรอืทีป่ระเทศ
เขมรโบราณ แถบเอเชยีตะวนัออกของลุ่มแม่น้ําโขง ซึง่ทัง้ 2 ชุมชนเมอืงน้ี มลีกัษณะทีค่ลา้ยๆ 
กนั ตามองคป์ระกอบของชุมชนเมอืง ไดแ้ก่ มสีถานทีก่ลางไวพ้บปะทางการเมอืง มสีญัลกัษณ์
ของเมอืง มตีลาดย่านธุรกิจการค้าและบรกิาร มพีื้นที่ว่างใช้สอยร่วมกนั หรอืมจุีดศูนย์รวม
ประชาคมของเมอืง เป็นตน้ ดงัภาพที ่2.3. 
 
 100 ปีก่อนครสิตกาล โรมเป็นเมอืงที่มชีุมชนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ช่วงเวลานัน้ 
กรุงโรมดํารงอยูไ่ดด้ว้ยทรพัยากรทีม่กีารนํามาจากแหล่งอื่นทีห่่างไกล อาทเิช่น ภาคเหนือของ
ทวปีอาฟรกิา ซึง่มขีอบเขตทีก่องทพัเรอืแผไ่ปถงึ กรุงโรมเริม่เสื่อมโทรมลง เมื่อพืน้ทีป่า่ไมแ้ละ
เกษตรกรรมลดจาํนวนลง ผนวกกบัความออ่นแอของกองทพัรบัจา้งทีไ่มจ่รงิจงัในการดแูลแหล่ง
ทรพัยากรอนักว้างใหญ่และจากการถูกรุกราน ชาวเมอืงถูกกวาดต้อน บ้างหลบหนีไปอยู่ใน
ชนบท เกดิรปูแบบชุมชนเมอืงใหมใ่นระบบเจา้ครองทีด่นิ ชาวนาในชนบทไม่สามารถคุม้ครอง
ตนเองได ้ตอ้งพึง่พาขนุนางทีม่อีาํนาจและสง่ผลผลติในนาเป็นเครือ่งตอบแทน ดงัภาพที ่2.4. 
 
 
 

                                                 
12 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 40-42. 
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ภาพที ่2.3. แสดงชุมชนเมอืงชาวกรกีโบราณ  
 

  
 

ภาพที ่2.4. แสดงชุมชนเมอืงชาวเขมรโบราณ  
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 เมื่อไม่มเีมอืง ก็ไม่มแีหล่งศูนย์กลางที่ผูผ้ลติจะนําสิ้นค้าไปขาย ทุกคนจงึผลติสนิค้า
เพยีงต่อการมชีวีติรอดเท่านัน้ ผนืนาแต่ละแหง่กลบักลายเป็นชุมชนทีอ่ยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ชาวนา
ไม่มีสิทธิที่จะออกจากที่นาของตนเอง ศูนย์รวมอารยธรรมในสมัยนัน้ คือ ศาสนา ที่มี
ความสาํคญัมากกว่าเมอืงหลวงของประเทศ ขุนนางใชป้้อมปราการเป็นทีอ่ยูส่าํหรบัป้องกนัภยั 
นอกกําแพงชุมชนเมอืงก็มพี่อค้าบ้าง ชุมชนเมอืงทุกแห่งมกีารสร้างกําแพงเมอืงของชุมชน
ลอ้มรอบทัง้หมด ไมว่า่ชุมชนนัน้จะมขีนาดเลก็ หรอืขนาดใหญ่ สว่นกษตัรยิ ์ขนุนาง และพระ มี
รายไดจ้ากการมทีีด่นิยดึครอง ซึง่อยา่งไรกต็าม กระบวนการเป็นชุมชนเมอืงเป็นปรากฎการณ์
ทีม่นีกัวางผงัเมอืงควรจะตอ้งมกีารเตรยีมการ วางแผนรองรบัการหลัง่ไหลของคนชุมชนชนบท
ที่มีการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ชุมชนเมือง ให้มีผลทางบวกมากที่สุด ไม่ใช่เป็นการปล่อยให้
เจรญิเตบิโตทีไ่รท้ศิทาง ซึง่อาจจะสง่ผลเสยีทีต่ดิตามมาในอนาคตและยากต่อการปรบัแกไ้ข 
 
2.5. วิวฒันาการของชมุชนเมือง 
 
 การเป็นชุมชนเมอืงเป็นขบวนการที่ต่อเน่ืองและยาวนานดงัทีก่ล่าวมาแลว้ในหวัขอ้ที ่
2.4. ชุมชนเมอืงเป็นหวัใจของอารยธรรมและความเจรญิ ซึง่มนุษยเ์พยีรพยายามสรา้งชุมชน
เมอืงใหอ้าศยัอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและถาวรตามเจตนารมณ์ของตนเอง ขอ้ไดเ้ปรยีบในขัน้เริม่แรก
ทีต่ ัง้ชุมชนเมอืงอาจจะไม่ไดเ้ป็นพืน้ฐานในการเจรญิเตบิโตของชุมชนเมอืงอย่างต่อเน่ืองกไ็ด ้
ปจัจุบนัเราจงึเหน็ชุมชนเมอืงหลายแห่งในยุคก่อนเหลอืเพยีงซากปรกัหกัพงั ความเจรญิและ
ความเสือ่มของชุมชนเมอืงเป็นเรือ่งทีค่วรศกึษา เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนเมอืงใน
ปจัจุบนัใหน่้าอยูอ่ยา่งยัง่ยนื จะกล่าวถงึววิฒันาการของชุมชนเมอืงพอสงัเขป ดงัน้ี 
 
 2.5.1. เมอืงในยคุแรก 
 ชุมชนเมอืงเมื่อเริม่แรกเกดิจากผูค้นทีม่คีวามถนัดในการประกอบอาชพีช่างฝีมอืต่างๆ 
ทะยอยเขา้มาอยู่รวมกนั เช่น ช่างเหลก็ ช่างตดัเสือ้ ช่างตดัผม ฯลฯ เป็นตน้ เพื่อใหบ้รกิารกบั
บุคคลที่มาติดต่อ อาชพีเหล่าน้ีไม่ต้องอา้งองิธรรมชาตอิกีต่อไป ชุมชนเมอืงแห่งนัน้ เริม่เป็น
ปึกแผ่นมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมผีู้ที่มารบับรกิารเพิม่มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนในชุมชนเมอืงเปลี่ยน
ทศันคตต่ิอคนแปลกหน้า จากทีไ่มค่่อยยอมรบัหรอืไมไ่วใ้จกลายเป็นตอ้งตอ้นรบัในฐานะลูกคา้
ที่จะทําใหก้ิจการของตนเองรุ่งเรอืง รา้นค้า ตลาด โรงเรยีน ฯลฯ เป็นเครื่องมอืที่บ่งบอกถึง
ความเป็นชุมชนเมอืง ชุมชนเริม่เกาะที่รมิทางหลวง รา้นค้าเพิม่มากขึน้ มสีนิค้าหลากหลาย
ชนิด เกดิเสน้ทางรองรบัทีน่อกเหนือจากถนนสายหลกั ทุ่งนากลายเป็นทีป่ลูกบา้นหรอืรา้นคา้ 
คนจํานวนมากมกีารอพยพยา้ยถิน่ มกีารรบัจา้ง จากหมู่บา้นขยายเป็นชุมชนเมอืงและมผีูค้น
เริม่เขา้มาอาศยัและประกอบอาชพีหลากหลายเพิม่มากขึน้ ดงัภาพที ่2.5. 
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ภาพที ่2.5. แสดงชุมชนเมอืงโบราณในประเทศลเิบยี อายกุวา่ 3,500 ปี  
 
 2.5.2. เมอืงในยคุกลาง 
 กลางครสิตศตวรรษที่ 11 การคา้เริม่กลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้ เมื่อผูรุ้กรานตัง้รกราก
ถาวรในฝรัง่เศส ชาวยุโรปมกีารทําสงครามทางศาสาน (สงครามครูเสด) ต่อต้านชาวมุสลิม 
หลงัสงครมถนนทางเดนิทพัและสนามรบตามจุดสําคญัถูกขยายใหก้วา้งกลายเป็นตลาดและ
ค่อยๆ กลายเป็นชุมชนเมอืง ผูม้าตัง้รกรากใหม่มอีสิระในการเดนิทางขายสนิคา้ ชุมชนเมอืง
กลายเป็นทีร่วมประชาชนทีต่อ้งการปกป้องสทิธตินเอง พวกเขาออกกฎหมายกนัเอง ผลติอาวุธ 
ผลติเหรยีญเงนิเพื่อใชใ้นการซือ้ขาย กําหนดมาตราชัง่ ตวง วดั และจดัตัง้ตํารวจเพื่อคุม้ครอง
เมอืง รวมทัง้ชาวบา้นพรอ้มทีจ่ะจบัอาวุธต่อสูผู้ท้ ีร่กุราน 
 
 เมือ่การคา้ในชุมชนเมอืงมคีวามเจรญิรุง่เรอืง ชุมชนเมอืงตอ้งมกีารขยบัขยายออก บาง
ทชีาวนานําพชืผลมาชุมนุมคา้ขายกนันอกประตูเมอืง เกดิตลาดใหม ่เกดิการขยายถนน พอ่คา้
รว่มกนัสรา้งลานประชาคม เพือ่ไวต้ดิต่อศนูยก์ลางคา้ขายหรอืพบปะ ชุมชนเมอืงขยายออกจาก
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บริเวณประตูเมือง ชาวเมืองออกมาจบัจ่ายใช้สอย บางทีมีการสร้างที่พกัคนเดินทางเพื่อ
ต้องการมาคา้งอา้งแรมนอกเมอืง ซึ่งต่อมาววิฒันาการมาเป็นโรงแรม เกดิเป็นชุมชนใหม่ ซึ่ง
บางครัง้เจรญิจนมอีทิธพิลเหนือชุมชนเก่าในกําแพงเมอืง คนในชุมชนใหม่เริม่ต่อรองใหชุ้มชน
ใหมเ่ป็นสว่นหน่ึงของชุมชนเมอืง มกีารสรา้งอาคารบา้นเรอืนใหมน่อกกาํแพงเมอืง 
 
 ยุคเรเนสซอง (Renaissance) ประมาณครสิตวรรษที่ 13 พวกอนาธปิตัยก์ลบัมามี
อาํนาจอกีครัง้ดว้ยเทคโนโลยทีางทหาร มกีารฟ้ืนฟูนครใหม้คีวามอลงัการขึน้มาใหม ่เช่น เมอืง
ต่างๆ ของประเทศอติาล ีความัง่คัง่จะมาจากความงดงามการแปรการคา้ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงอย่าง
ขดีสุดมาเป็นความงดงามทางสถาปตัยกรรมและศลิปกรรม ซึ่งทุกเมอืงได้มคีวามประชนัขนั
แขง่เพือ่อวดความรุง่เรอืงทางการคา้และวฒันธรรม 
 

 
  

ภาพที ่2.6. แสดงลกัษณะสถาปตัยกรรม เมอืงฟลอเรนซ ์ประเทศอติาล ี 
 

ประเทศสเปน ความัง่คัง่จากการสะสมทองและเงนิทีนํ่ามาจากการเกดิจกัรวรรดกิารล่า
อาณานิคม ทีส่เปนจะมแีสนยานุภาพทางกองทพัเรอือยา่งมาก ทัง้แผน่ดนิอาฟรกิาและอเมรกิา 
ไดก่้อใหเ้กดิการขยายตวัทางเศรษฐกจิและชุมชนเมอืงของประเทศ รวมทัง้ยงัแผไ่ปยงัประเทศ
อื่นๆ ในยุโรปอกีดว้ย โดยมนีครมาดรดิเป็นเสมอืนศูนยก์ลางของลทัธจิกัรวรรดนิิยม ซึ่งนคร
อมัสเตอรด์มั ปารสี และลอนดอน กไ็ดร้บัอทิธพิลต่อๆ มาในยคุถดัๆ ไป ดงัภาพที ่2.6. 
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ภาพที ่2.7. แสดงลกัษณะความหรหูราของสถาปตัยกรรม สมยัยคุกลาง ประเทศอติาล ี
 

 ลกัษณะของสถาปตัยกรรมและการจดัวางชุมชนเมอืง ทัง้ทีป่ระเทศอติาล ีหรอืสเปน จะ
มศีาสนสถานหรอืศาลาว่าการประชาคมของชนชัน้สงู เป็นเสมอืนจุดศูนยก์ลางหลกัทุกๆ ดา้น
ของชุมชนเมอืง ซึง่อทิธพิลของงานสถาปตัยกรรมและประตมิากรรมจะมคีวามหรหูรา ฟุม่เฟือย
อย่างมาก กเ็น่ืองมาจากการคา้ การขายสมยันัน้มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงอย่างมาก โดยเฉพาะชน
ชัน้กษตัรยิแ์ละขุนนาง โดยแต่ละเมอืงจะมกีารก่อสรา้งทีบ่่งบอกถงึความมัง่คัง่ และแขง็ขนักนั 
เพือ่แสดงฐานะขม่ชุมชนเมอืงรอบขา้ง รวมทัง้อาณานิคมต่างๆ ทีอ่ยูร่ายลอ้มประเทศอกีดว้ย 
ดงัภาพที ่2.7. 
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2.5.3. เมอืงในยคุใหม ่
 นบัตัง้แต่ครสิตศตวรรษที ่18 เป็นตน้มา เมอืงในทวปียุโรปและอเมรกิาขยายตวัอยา่ง
มาก อนัเป็นผลมาจากการปฏวิตัิอุตสาหกรรม ความเจรญิทางการแพทย์ ผูค้นเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเร็ว โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผุดขึ้นทุกแห่งหนเพื่อรองรบัเครื่องจกัรขนาดใหญ่ 
สงัคมไดม้กีารเปลี่ยนแปลงจากระบบเกษตรกรรมเป็นระบบอุตสาหกรรม มกีารแข่งขนัเพื่อให้
ได้ประโยชน์สูงสุดในการพฒันาเศรษฐกจิ ชาวนารายย่อยไม่สามารถทําการผลติแข่งขนักบั
เจา้ของทีด่นิรายใหญ่ ตอ้งอพยพเขา้ไปแสวงหางานทาํในเมอืง คนงานอยูอ่าศยักนัอยา่งแออดั 
แมอ้าศยักนัในหอ้งใตถุ้น ชุมชนเมอืงขยายตวัอยา่งไรร้ะเบยีบ ไมม่ทีศิทาง สว่นใหญ่จะเกาะไป
ตามแนวสถานที่สําคัญต่างๆ เช่น ทางหลวงแผ่นดิน ท่าเรือ ศูนย์กลางของชุมชนเมือง 
มหาวทิยาลยั นอกจากนัน้ สิง่ทีชุ่มชนเมอืงจะไดร้บัตามมาหลงัจากการขยายตวั กค็อื มลภาวะ
ต่างๆ ทีเ่ตม็ไปดว้ยหมอกควนั กลายเป็นแหล่งแพร่เชือ้โรคต่างๆ แต่ถงึกระนัน้ เพื่อความอยู่
รอดและมรีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้หรอืการยกสถานะของตนเอง ไมว่า่จะเป็นในแงน่ระบบเศรษฐกจิหรอื
การศกึษา จงึทําใหก้ารอพยพเขา้สู่ชุมชนขนาดใหญ่และการเกดิชุมชนขนาดย่อยต่างๆ มเีพิม่
ขึน้อยูเ่สมอ 
 
2.6. หน้าท่ีของชมุชนเมือง 
  

ชุมชนเมอืงทุกแห่งในโลกมภีาระหน้าที่หลากหลายอย่างที่สอดคล้องกนั ชุมชนเมอืง
ขนาดใหญ่อาจจะมภีาระหน้าทีเ่ฉพาะเพิม่มากขึน้ ชุมชนเมอืงบางแหง่อาจจะทาํหน้าทีใ่ดหน้าที่
หน่ึงอยา่งโดเดน่ แต่โดยทัว่ไปชุมชนเมอืงมกัจะมภีาระหน้าทีห่ลกัๆ ดงัน้ี 

1. เป็นศูนย์กลางการบรหิารจดัการและปกครอง ชุมชนเมอืงขนาดใหญ่ระดบัเมอืง
หลวงประเทศหรอืจงัหวดั จะเป็นที่ตัง้ที่ทําการของศูนยร์าชการ ทัง้ระดบัจงัหวดั
และระดบัรฐั ซึง่ทาํหน้าทีบ่รหิารและปกครองเมอืง 

2. เป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรม ศาสนา การเมอืง ศลิปะ การศกึษา เป็นตน้ 
3. เป็นศนูยก์ารคมนาคมขนสง่ เชน่ สนามบนิ ทา่เรอื 
4. ทาํหน้าทีป้่องกนัภยั 
5. เป็นศนูยก์ลางการพกัผอ่นหยอ่นใจ ตากอากาศ 
6. เป็นศนูยก์ลางของการพกัอาศยั 

 
2.7. ประเภทของชมุชนเมือง 
  

ดงัได้กล่าวมาแล้ว ชุมชนเมอืงทุกแห่งทําหน้าที่หลายอย่างสอดคล้องกนั แต่ชุมชน
เมอืงบางแหง่สามารถทําหน้าทีบ่างอย่างไดอ้ย่างโดดเด่นเพราะสภาพภูมศิาสตรห์รอืทาํเลทีต่ ัง้
เอือ้อาํนวยหรอืมภีมูหิลงัทางประวตัศิาสตรม์ายาวนานหรอือาจจะเป็นนโยบายของรฐัทีต่อ้งการ
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ใหชุ้มชนเมอืงนัน้ๆ ทําหน้าที่อย่างสําคญั เราจงึสามารถจําแนกไดต้ามบทบาทที่เด่นชดัของ
ชุมชนเมอืง ไดด้งัน้ี 

1. ชุมชนเมอืงบรหิาร คอื ชุมชนเมอืงที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบรหิารประเทศ 
เป็นเมืองหลวงประเทศ ซึ่งเป็นที่ตัง้ที่ทําการกลางของรฐับาล เช่น กรุงเทพฯ 
(ประเทศไทย) วอชงิตนั ด.ีซ.ี (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) แคนบอรา (ประเทศ
ออสเตรเลยี) ลอนดอน (ประเทศองักฤษ) 

2. ชุมชนเมอืงทหาร คอื ชุมชนเมอืงทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของฐานทพัต่างๆ เช่น ชลบุร ีเป็นทีต่ ัง้
ของฐานทพัเรอื ราชบุร ีเป็นทีต่ ัง้ของกรมการทหารช่าง นครราชสมีา เป็นทีต่ ัง้ของ
สนามบนิขนาดใหญ่ของกองทพัอากาศ 

3. ชุมชนเมอืงวฒันธรรมและการศกึษา คอื ชุมชนเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางการศกึษา 
มทีัง้โรงเรยีนและมหาวทิยาลยัจดัตัง้อยูเ่ป็นจาํนวนมาก ศูนยก์ลางทางศาสนา เช่น 
นครปฐม (พุทธมณฑล พระปฐมเจดยี)์ เมกะ (ศูนยก์ลางศาสนาอสิลาม) วาตกินั 
(ศูนยก์ลางศาสนาครสิต์) ศูนยก์ลางทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด ีเช่น สุโขทยั 
อยธุยา ศนูยก์ลางทางวฒันธรรมทอ้งถิน่ เชน่ เชยีงใหม ่เชยีงราย ดงัภาพที ่2.8. 

 

 
 

ภาพที ่2.8. แสดงอุทยานประวตัศิาสตรแ์หง่สาํคญั (มรดกโลก) จงัหวดัสโุขทยั 
 

4. ชุมชนเมอืงอุตสาหกรรม คอื ชุมชนเมอืงทีเ่ป็นทัง้ตัง้ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ 
จาํนวนมากทาํการผลติและแปรรปูสนิคา้เป็นหลกั เชน่ สมทุะสาคร ระยอง ลาํปาง 
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5. ชุมชนเมอืงศูนย์กลางคมนาคม คอื ชุมชนเมอืงที่ทําหน้าที่เป็นศูนยก์ลางการ
รวบรวมและแจกจ่ายสนิค้าและบรกิารการเดนิทาง เช่น กรุงเทพฯ นครราชสมีา 
นครสวรรค ์ภเูกต็ ดงัภาพที ่2.9. 

 

 
 
ภาพที ่2.9. แสดงระบบคมนาคมทีส่ะดวกของกรงุเทพฯ (ศนูยก์ลางทัง้หมดของประเทศไทย) 

 
6. ชุมชนเมอืงนันทนาการ คอื ชุมชนเมอืงทีท่าํหน้าทีเ่ป็นทีพ่กัตากอากาศทางทะเล 

กฬีา การพนนั เชน่ พทัยา ภเูกต็ เชยีงใหม ่ลาสเวกสั (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 
7. ชุมชนเมอืงทีพ่กัอาศยั คอื ชุมชนเมอืงประเภทน้ีมกัตัง้อยูช่านเมอืงขนาดใหญ่ เป็น

แหล่งพกัอาศยัของคนทํางานในชุมชนเมอืงใหญ่และสามารถเดนิทางไปกลบัได้
อยา่งสะดวก เชน่ นนทบุร ีปทุมธานี นครปฐม  

 
2.8. การเลือกท่ีตัง้กิจกรรมในเขตชมุชนเมือง 
  
 หลกัทัว่ไปในการเลอืกทีต่ ัง้กจิกรรมในเมอืง มอียู่ดว้ยกนั 4 ดา้น13 คอื ปจัจยัการผลติ
ในทอ้งถิน่ อุปสรรคในทอ้งถิน่ ปจัจยัการเคลือ่นยา้ย และอุปสงค์ภายนอก ซึ่งหน้าที่หลกัของ
ชุมชนเมอืง คอื ช่วยใหป้ระชากรจํานวนมากสามารถเขา้ถงึกจิกรรมไดง้า่ยและสะดวกทีสุ่ด ไม่
วา่จะเป็นการไปทาํงาน ทาํธุรกจิ ไปโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั ไปขายหรอืซือ้ของ และฯลฯ 

                                                 
13 รว ีหาญเผชญิ,  เมอืงกบัการเปลีย่นแปลงสงัคมในประเทศไทย (กรงุเทพฯ: ภาควชิา
วางแผนภาคและเมอืง จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548), หน้า 144-148 
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 เพราะการเคลื่อนย้ายต่างๆ คนที่เสียค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการเคลื่อนย้ายสิ่งอื่นๆ 
เน่ืองจากเวลาเป็นสิง่ที่มคี่า การเลือกทําเลที่ตัง้กิจกรรมจงึกําหนดโดยการเชื่อมโยงอย่างมี
ประสทิธภิาพในระยะสัน้ และเน้นความรวดเรว็ 
 
 การเลอืกทาํเลทีต่ ัง้กจิกรรมของชุมชน สว่นของเขตชัน้ในของเมอืงนัน้ นอกจากปจัจยั
ทีร่ะบุในขา้งตน้แลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถงึการพึง่พากนัของกจิกรรมซึง่ตัง้อยู่ใกลก้นั การแขง่ขนัเพื่อ
ครอบครองทีว่า่ง ผลกระทบเพือ่นบา้น และการประหยดัหรอืไมป่ระหยดัภายนอกดว้ย 
 
 ในการสรา้งรปูแบบเพื่ออธบิายภาพการกระจายกจิกรรมบนพืน้ทีแ่ละผูอ้าศยัในชุมชน
เมอืงพบข่ายโนงพึ่งพากนัอย่างมาก อาทเิช่น การเลอืกที่ตัง้ศูนย์การค้า คํานึงถึงการเขา้ถึง
อย่างสะดวกของลูกค้าเป็นหลัก เอกชนอยากอยู่ใกล้ที่ทํางาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
ศูนยก์ารคา้และสิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆ ทีผู่อ้ยู่อาศยัจะใชใ้นบางโอกาส หน่วยธุรกจิตัง้อยู่
ใกล้แหล่งแรงงานและหน่วยผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืสิง่อํานวยความสะดวกในการขนส่ง 
กจิกรรมบางอยา่งถูกกดดนัใหอ้ยูใ่กลก้นัหรอืมเีพื่อนบา้นแบบเดยีวกนั เช่น บา้นพกัอาศยัคนมี
ฐานะดีแถบชานเมือง ร้านขายเสื้อผ้า กลุ่มโรงภาพยนต์ สลัมชุมชนแออัด สถานบันเทิง 
มหาวทิยาลยั ฯลฯ การรวมกนัลกัษณะน้ีจะไมป่รากฎในพืน้ทีชุ่มชนเมอืงขนาดเลก็ แต่อาจจะมี
การแบ่งแยกออกเป็นส่วน ตามภาษาเคหการ เรยีกว่า “ย่าน”14 ซึ่งเป็นการลงรายละเอยีด 
จําแนกเป็นเฉพาะเจาะจง โดยลกัษณะของชุมชนกจ็ะขึน้อยู่กบัสถานที่ใกล้เคยีงหรอืลกัษณะ
ธุรกจิหรอือาชพีทีค่นในชุมชนใชเ้ป็นวถิชีวีติ เช่น ย่านเยาวราช ย่านตลาดสามย่าน ย่านเดอะ
มออลร์ามคําแหง ย่านตลาดคลองประปา ย่านตลาดเตาปูน เป็นตน้ โดยกจิกรรมบางประเภท
อาจจะตัง้อยูอ่ยา่งอสิระไดด้ว้ยเหตุผลสาํคญั 2 ประการ คอื  
 

- กิจกรรมนัน้ถูกกําหนดจากภายนอก เช่น คุณภาพของดินหรอืลกัษณะของภูมิ
ประเทศ สภาพธรรมชาติ เป็นสิง่ที่มคีวามสําคญัที่สุดในการพจิารณาเลอืกทําเล
ทีต่ ัง้ เพราะมทีางเลอืกจาํกดั เชน่ ทา่เรอื สถานตากอากาศ สนามบนิ ฯลฯ 

- กจิกรรมนัน้ต้องการตดิต่อกบัโลกภายนอก เป็นสถานทีม่คีวามเขา้ถงึไดด้ว้ยการ
ขนส่งทีด่พีอ เช่น ท่าเรอื ชุมทางขนส่ง ท่าอากาศยาน ชุมทางขนส่งขนาดใหญ่จะ
ให้ความประหยดัสูงในการขนถ่ายสินค้าและถือเป็นประตูเมืองที่ติดต่อสู่โลก
ภายนอก เช่น ท่าอากาศยานดอนเมอืงหรอืสุวรรณภูม ิท่าเรอืคลองเตยหรอืแหลม
ฉบงั สถานีรถไฟหวัลาํโพง เป็นตน้ 

 
อยา่งไรกต็ามกจิกรรมทีส่ามารถเลอืกทีต่ ัง้ไดอ้ยา่งอสิระ มอีทิธพิลต่อการเลอืกทีต่ ัง้ของ

กจิกรรมอื่นๆ ไมม่ากกน้็อย บางกจิกรรมสามารถดงึดดูกจิกรรมอื่นๆ ใหเ้ขา้มาตัง้อยูใ่กล ้หากมี

                                                 
14 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 67-68. 
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แรงดงึดดูมากพออาจจะทาํใหเ้กดิเป็นชุมชนเมอืงได ้โดยกจิกรรมแรกเป็นศูนยก์ลางของชุมชน
เมอืงนัน้และสิง่ที่ต้องคํานึงถึงในการเลือกสถานที่ตัง้กิจกรรมของเขตชุมชนเมอืงไม่ว่าจะมี
ขนาดใหญ่หรอืเลก็กต็าม คอื ราคาของทีด่นิบรเิวณนัน้ๆ 
 
2.9. ประเภทของการใช้ท่ีดิน 
 
 2.9.1. ยา่นพาณชิยกรรม (Commercial land use) 
 ถ้าเรามองชุมชนเมอืงจากบนทอ้งฟ้า ลกัษณะทีน่กมองลงมา เราจะเหน็อาคารสูง ซึ่ง
เป็นอาคารสํานักงาน ศูนยก์ารคา้ โรงแรมขนาดใหญ่ รา้นอาหาร หรอืแมก้ระทัง้สถานศกึษา 
รวมตวักนัอยู่ใจกลางเมอืง บรเิวณน้ีคอืย่านธุรกจิการค้าหรอืย่านพาณิชยกรรม เป็นย่านที่มี
ผูค้นพลุกพล่านจอแจมากทีสุ่ด ทีร่กรา้งมน้ีอย ทีด่นิมรีาคาสงูมาก ถดัจากย่านดงักล่าวออกไป
โดยรอบอาคารมขีนาดเตีย้ลงและหนาแน่นน้อยลง ดงัภาพที ่2.10. 
 

 
 

ภาพที ่2.10. แสดงยา่นพาณชิยกรรม บรเิวณสีแ่ยกราชประสงค ์
  

ยา่นพาณิชยกรรมถอืเป็นหวัใจของชุมชนเมอืงระดบัประเทศ พืน้ทีข่องยา่นน้ีประมาณ
รอ้ยละ 1015 ตัง้อยูใ่จกลางของชุมชนเมอืง มถีนนสายสาํคญัตดัผา่น ผูค้นทุกมุมเมอืงสามารถ

                                                 
15 บุญนาค ตวีกุล,  ลกัษณะของชุมชนเมอืงและสภาพแวดลอ้ม (กรงุเทพฯ: คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2548), หน้า 31-36. 
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เดนิทางเขา้ถงึไดง้า่ย ชุมชนเมอืงขนาดเลก็จะมยี่านพาณิชยกรรมอยู่เพยีงแหง่เดยีว เช่น ตาม
ต่างจงัหวดัหรอืในแต่ละอําเภอ ซึ่งส่วนใหญ่กค็อืตลาดกลางของชุมชน แต่ถ้าเป็นเมอืงขนาด
ใหญ่ เช่น กรุงเทพฯหรอืจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น เชยีงใหม่ ภูเกต็ นครราชสมีา จะมยี่านพาณิชยก
รรมหลายแห่ง เช่น ย่านเยาวราช เป็นแหล่งคา้ทอง ย่านราชประสงค์ แหล่งศูนยก์ารคา้ ย่าน
พาหรุดั แหล่งคา้ผา้ ยา่นบางโพ แหล่งคา้ไมเ้ฟอรนิ์เจอร ์เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที ่2.11. แสดงยา่นพาณชิยกรรม บรเิวณถนนเยาวราช 
 
 ในเมอืงขนาดใหญ่ ปจัจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอาคารในยา่นพาณิชยกรรมค่อนขา้งมาก 
กล่าวคอื แต่เดมิอาคารพาณิชย์หรอืตึกแถวที่ประกอบการค้าชัน้ล่าง พกัอาศยัชัน้บน ต่อมา
เปลี่ยนแปลงเป็นศูนย์การค้าทันสมยั มีกิจกรรมการค้าหลายประเภท เช่น โรงภาพยนต ์
รา้นอาหาร สวนสนุก สระวา่ยน้ํา และอื่นๆ เชน่ ยา่นอนุเสาวรยีช์ยัสมรภมู ิยา่นสยามสแควร ์
ดงัภาพที ่2.11. 
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2.9.2. ยา่นทีอ่ยูอ่าศยั (Residential land use) 
 ย่านที่พกัอาศยัเป็นย่านที่ใช้พื้นที่มากที่สุดในชุมชนเมอืง คอื ประมาณร้อยละ 3016 
โดยบริเวณที่พักอาศัยจะกระจัดกระจายปะปนกับย่านพาณิชยกรรมหรือย่านสาธารณะ 
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 
ย่านที่พกัอาศยัจะประกอบด้วยอาคารหลากหลายแบบ เช่น อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว บ้าน
แฝด อพารเ์มน็ต์ คอนโดมเินียม ผูท้ีม่รีายไดป้านกลางถงึระดบัสงูจะประกอบกจิการคา้ภายใน
ตกึแถวเป็นทีพ่กัอาศยัดว้ย การเลอืกทีอ่ยู่อาศยัของบุคคลใดขึน้อยู่กบัรายได ้ช่วงชวีติ วถิกีาร
ดําเนินชวีติและการเดนิทางไปทํางาน ในเขตชุมชนเมอืงใหญ่มกีารใช้ที่ดนิเพื่อการอยู่อาศยั
หนาแน่นมาก เพราะทีด่นิมรีาคาสงู มกีารสรา้งทีพ่กัอาศยัเป็นอาคารสูง เช่น อพารเ์มน็ต์หรอื
คอนโดมเินียม ส่วนผูท้ีม่รีายไดน้้อยส่วนใหญ่จะอยู่กนัอย่างหนาแน่นในทีอ่ยู่อาศยัคุณภาพตํ่า 
มขีนาดเล็ก ขาดระบบสาธารณูปโภคที่ดี ที่อยู่อาศยัประเภทน้ีจะอยู่ใกล้ตลาดหรอืโรงงาน
อุตสาหกรรมซึง่เป็นแหล่งงานของพวกเขา จะเสยีค่าใชจ้่ายในการเดนิทางน้อยทีสุ่ด ทําใหเ้กดิ
แหล่งสลมัทัว่ไปในย่านใกล้ศูนยก์ารคา้หรอืกระจายอยู่ในพืน้ที่ของรฐั เช่น ชุมชนใต้ทางด่วน 
ซอย ราชวิถี 6 หรือชุมชนที่อยู่อาศัยแฟลตดินแดง เป็นต้น ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงจะหนี
สภาพแวดล้อมที่เป็นพษิเช่นน้ีออกไปอยู่ชานเมอืง ซึ่งมพีื้นที่กว้างขวาง ที่ดนิมรีาคาถูกและ
สามารถขบัรถเขา้ไปในเมอืงได ้แต่เมื่อใดทีส่ภาพการจราจรเป็นปญัหาคนเหล่าน้ีอาจจะตอ้งไป
ซือ้คอนโดมเินียมพกัในกลางชุมชนเมอืงอกีดว้ย ดงัภาพที ่2.12. 
 

 
 
ภาพที ่2.12. แสดงยา่นทีอ่ยูอ่าศยั ทีร่ะบบขนสง่มวลชนมอีทิธพิลต่อการกาํหนดทีต่ัง้โครงการ 

                                                 
16 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 31-36. 

DPU



27 
 

 

2.9.3. ยา่นสว่นสาธารณะ (Public land use) 
 พืน้ทีใ่นสว่นน้ีมปีระมาณ รอ้ยละ 15-20 ยา่นสว่นสาธารณะจะสามารถแบ่งแยกออกได้
เป็นส่วนย่อยได้หลายส่วน ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบแต่ละส่วนของชุมชนเมอืงนัน้ๆ เช่น ศูนย์
ราชการ มหาวทิยาลยั เมอืงประวตัศิาสตร ์โรงพยาบาล เป็นตน้ โดยรายละเอยีดจะขอสรุปเป็น
แนวทางในแต่ละประเภทของยา่นนัน้ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

- ย่านศูนยร์าชการ แต่เดมิในอดตีศูนย์ราชการส่วนใหญ่ จะอยู่บรเิวณกลางชุมชน
เมอืง ต่อมาในปจัจุบนั หน่วยงานต่างๆ ได้มกีารขยายตวัและมจีํานวนบุคลากร
เพิม่มากขึน้ ทําใหท้ําเลที่ตัง้เดมิมคีวามคบัแคบ จงึก่อใหเ้กดิการขยายตวัเพื่อหา
ทําเลทีต่ ัง้ใหม่ และมกีารจดัรวมศูนยใ์หอ้ยู่บรเิวณใกลเ้คยีงกนั ซึง่ก่อใหเ้กดิความ
สะดวกในการดําเนินงานและความประหยัด ทัง้เรื่องระยะเวลาและระบบ
สาธารณูปโภคอีกด้วย เช่น ศูนย์ราชการถนนแจ้งวฒันะ ศูนย์ราชการประจํา
จงัหวดัต่างๆ เป็นตน้ 

- ย่านมหาวิทยาลัย (ชุมชนการศึกษา) แต่เดิมการสนับสนุนนโยบายทางด้าน
การศกึษาของประเทศยงัไม่ส่งเสรมิมากเท่าในปจัจุบนั ทําให้สถาบนัการศึกษา
ส่วนใหญ่ยงัไม่มหีลากหลายสถานบนัมากนัก ทัง้ของภาครฐัและภาคเอกชน แต่
เมื่อมกีารส่งเสรมิและมนีโยบายการกระจายการศกึษามากขึน้ อกีทัง้ประชาชนที่
อยู่ในชุมชนก็เหน็ความสําคญั ทําให้ในปจัจุบนัได้มกีารก่อตัง้สถาบนัการศึกษา
ต่างๆ หลายแห่ง ซึ่งการจดัตัง้สถาบนัการศึกษาก็เป็นตวัเร่งการกระจายความ
เจริญไปยงัสู่บรเิวณนัน้อย่างมาก เพราะในสงัคมมหาวิทยาลยั มีกิจกรรมและ
บุคลากรรวมกนัอยู่จํานวนมาก ทําใหบ้รเิวณขา้งเคยีงมหาวทิยาลยัเหล่านัน้ ก็มี
การพฒันาตวัเองไปดว้ย เช่น ชุมชนรอบมหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณุโลก
ชุมชนรอบมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ชุมชนรอบมหาวทิยาลยัรงัสติ หรอืชุมชนรอบ
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ถนนประชาชื่น เป็นตน้ ดงัภาพที ่2.14. และ 2.13. 

 

 
 

ภาพที ่2.13. แสดงยา่นชุมชนการศกึษา (ทา่พระจนัทร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 
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ภาพที ่2.14. แสดงยา่นชุมชนการศกึษา (สยามสแควร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 
 

- ย่านเมอืงประวตัศิาสตร ์การพฒันาของชุมชนเมอืงประวตัศิาสตร ์มกัจะไดร้บัผล
พลอยได้มากจากธุรกิจการท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ ทัง้ในแง่ของที่พักอาศัย 
ร้านอาหารหรือการให้บริการต่างๆ แก่ผู้มาเยี่ยมชมสถานที่เหล่านั ้น ซึ่ง
แปรเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นลักษณะของการปล่อยทิ้งให้รกร้าง ปจัจุบันเมือง
ประวตัิศาสตร์ต่างๆ ได้มกีารปรบัปรุง บูรณะให้มคีวามสวยงาม แต่ยงัคงไว้ซึ่ง
คุณค่าทางประวตัศิาสตรค์รบถว้น บางแห่งอาจมคีุณค่าเป็นถงึมรดกโลก อาทเิช่น 
ชุมชนเมอืงรอบอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรอียุธยา ชุมชนเมอืงรอบอุทยา
ประวตัิศาสตร์ศรีสชันาลัย จงัหวดัสุโขทยั หรือชุมชนรอบเมืองพิมาย จงัหวดั
นครราชสมีา ชุมชนรอบเมอืงพนมรุง้ จงัหวดับุรรีมัย ์เป็นตน้ ดงัภาพที ่2.15. 

- ยา่นโรงพยาบาล สว่นใหญ่ทีจ่ะสามารถเป็นชุมชนได ้มกัจะเป็นโรงพยาบาลของรฐั
ประจําจงัหวดัที่มขีนาดใหญ่ และมจีํานวนเตียงเกิน 500 เตียง17 เพราะว่า
โรงพยาบาลประเภทดงักล่าวน้ี จะมบุีคลากรมาทํางานจํานวนมาก ประกอบกบั
สาธารณูปโภครองรบันัน้ จะตอ้งมปีระสทิธภิาพอยา่งมาก มเิช่นนัน้โรงพยาบาลจะ
ไม่สามารถดําเนินงานได้ จึงทําให้ชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลเหล่าน้ี มีการ
ขยายตัวพฒันา และสามารถยัง่ยืนได้ในตัวเอง ส่วนใหญ่จะอยู่ตามจงัหวดัที่มี
ขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ชุมชนโรงพยาบาลสมเดจ็พยุพราช จงัหวดัพษิณุโลก 

                                                 
17 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 71-73. 
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ชุมชนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จงัหวัดขอนแก่น ชุมชนโรงพยาบาลมหาราช
จงัหวดันครราชสมีา ชุมชนโรงพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่2.15. แสดงยา่นชุมชนประวตัศิาสตร ์(ปราสาทหนิพนมรุง้ จงัหวดับุรรีมัย)์ 
 

- ย่านสาธารณะอืน่ๆ นอกจากย่านสาธารณะที่ระบุไวข้า้งต้น ที่เป็นเสมอืนจุดศูนย์
การของชุมชนเมอืงย่อยขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางแล้ว ก็ยงัมชีุมชนที่เกิดจาก
สถานที่สาธารณะต่างๆ ได้อกี ขึ้นอยู่กบัความสําคญัของสถานที่เหล่านัน้มมีาก
น้อยเพยีงใด บางสถานทีก่ม็คีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์ทีก่่อตวัไปพรอ้มกบัการเกดิ
ชุมชนเมอืงโดยรอบสถานที่เหล่านัน้ด้วย เช่น สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ตลาด 
สนามกฬีา สถานีตํารวจ โรงเรยีน เป็นตน้ ดงัภาพที ่2.16. 
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ภาพที ่2.16. แสดงยา่นชุมชนบรเิวณสถานีรถไฟหวัลาํโพง 
 

2.9.4. ยา่นอุตสาหกรรม (Industrial land use) 
ชุมชนแต่ละขนาดมกีารกาํหนดใชท้ีด่นิเพือ่การอุตสาหกรรมในปจัจุบนัและอนาคต เช่น 

โรงไฟฟ้า ประปา โรงงานอุตสาหกรรมหนักหรอืเบา นิคมอุตสาหกรรม โดยที่อุตสาหกรรมที่
ตัง้อยู่ในเขตชุมชนเมืองส่วนใหญ่ มักจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก การจะตัง้โรงงาน
อุตสาหกรรม ณ จุดใดของเขตชุมชนเมอืงจะตอ้งพจิารณาปจัจยัต่างๆ อยู ่4 ประการ คอื 

  
- ที่ตัง้ของโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ใกล้แหล่งน้ํา วัตถุดิบ ตลาดขนส่ง เส้นทาง

คมนาคมหลกั ขนาดและราคาของทีด่นิ 
- มลภาวะสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบทัง้ตัง้โรงานเหล่านัน้ มลภาวะที่ว่า ได้แก่ 

เสยีง น้ําเสยี อากาศเป็นพษิ กลิน่ ทีจ่ะทาํความเดอืดรอ้นใหก้บัผูค้นทีอ่ยูโ่ดยรอบ 
- ความสะดวกในการเขา้ถงึของผูบ้รโิภค ผูจ้ดัหาสนิคา้และแรงงาน 
- ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ เช่น พระราชบญัญตัผิงัเมอืง (จะตอ้งสอดคลอ้งตาม

ผงัการใชพ้ืน้ดนิแต่ละพืน้ที)่ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พระราชบญัญตัโิรงงาน 
เทศบญัญตัทิอ้งถิน่  

  
ชุมชนเมอืงในระยะแรกจะมโีรงงานอุตสาหกรรมตัง้ใกล้ศูนยก์ลางเมอืง ซึ่งเป็นแหล่ง

งาน การคมนาคมยงัไม่ขยายไปยงัพืน้ทีเ่ขตของชานชุมชนเมอืง แต่ในปจัจุบนัทําเลทีต่ ัง้ส่วน
ใหญ่จะอยู่บริเวณโดยรอบชุมชนเมือง เพราะถูกกําหนดด้วยข้อกฎหมายการใช้พื้นที่ดิน 
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(พระราชบญัญตัิผงัเมอืง) นอกจากน้ี ราคาที่ดินมรีาคาถูก มพีื้นที่กว้างขวาง ผู้คนสามารถ
เดนิทางเขา้ถงึไดง้า่ย การใชท้ีด่นิเพื่อกจิการน้ี ประมาณรอ้ยละ 1018 รวมทัง้ปจัจุบนักม็กีาร
จดัสรรพืน้ทีเ่พื่อรองรบัการผุดเป็นชุมชนเมอืงอุตสาหกรรม ทีม่คีวามพรอ้มทัง้สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ใกลแ้หล่งขนสง่ขนาดใหญ่ ทีม่ชีื่อเรยีกว่า นิคมอุตสาหกรรม อาทเิช่น นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตนคร เป็นตน้  
 

2.9.5. ทีว่า่งและสวนสาธารณะ (Vacant land) 
 ทีว่่างที่อยู่เขตชุมชนเมอืงมอียู่ 2 รูปแบบ คอื ที่เวน้ว่างดา้นหน้าอาคารและพืน้ที่ล่าง
ของอาคารกบัพืน้ทีธ่รรมชาตทิีเ่ป็นลุ่ม หนองน้ํา ทุง่หญา้ หรอืเปิดโล่ง สวนสาธารณะ พืน้ทีส่ว่น
น้ีของชุมชนเมอืงมปีระมาณ รอ้ยละ 2119 ทีว่่างในชุมชนเมอืงช่วยใหอ้ากาศเคลื่อนไหวและ
ถ่ายเทไดด้ ีลดความแออดัในชุมชนเมอืง สวนสาธารณะอาจมพีืน้ที่ขนาดใหญนับรอ้ยไร่หรอื
ขนาดเลก็ เช่น สวนหย่อมที่สามารถกระจายไดท้ัว่ชุมชนเมอืง โดยเฉพาะบรเิวณทีเ่ป็นจตุัรสั
ของชุมชนเมอืง ทําใหเ้กดิภูมทิศัน์ทีส่วยงาม พืน้ทีส่่วนน้ีจงึเป็นส่วนตกแต่งชุมชนเมอืงหรอืใช้
เป็นพืน้ที่เสรมิหรอืแต่งเตมิรูปทรงของชุมชนเมอืงใหส้วยงามหรอือาจใชเ้ป็นพืน้ที่สํารองการ
ขยายตวัของชุมชนเมอืงในอนาคต ดงัภาพที ่2.17. 
 

 
 

ภาพที ่2.17. แสดงสวนสาธารณะกลางชมุชนเมอืง (สวนลุมพนีิ) 
                                                 
18 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 31-36. 
19 เรือ่งเดยีวกนั, หน้า 42-48. 
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 ในสงัคมไทย พืน้ที่ว่างและสวนสาธารณะส่วนหน่ึงมใีนวดัทัว่ไปและบรเิวณพระบรม
ราชวังต่างๆ ที่มีการบูรณะปรบัปรุง อาทิเช่น สวนสาธารณะรอบองค์พระปฐมเจดีย์และ
พระราชวงัสนามจนัทร์ เป็นต้น สวนสาธารณะเป็นแหล่งพกัผ่อนของชุมชนชาวเมอืง ผู้คน
สามารถทํากจิกรรมไดห้ลายรปูแบบ เช่น เดนิ วิง่ ออกกําลงักาย เล่นกฬีา พายเรอื รัง่พกัผอ่น 
ตัง้แคมป์ ขี่จกัรยาน ดูนก ดูต้นไม้ ฯลฯ พื้นที่ส่วนน้ีตามมาตรฐานสากลควรมี ขนาด 15 
ตารางเมตร ต่อประชากร 1 คน กรุงเทพฯ มพีืน้ทีส่วนสาธารณะ 1 ตารางเมตรต่อประชากร 1 
คน ซึ่งนับว่าน้อยเกินไป ที่โตเกียวมีพื้นที่น้ี 3 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน 
สดัสว่นน้ีแตกต่างกนัไปในแต่ละชุมชนเมอืง ดงัภาพที ่2.18., 2.19. และ 2.20. 
 

 
 

ภาพที ่2.18. แสดงสวนสาธารณะขนาดใหญ่ (Central Park: USA) 
 

 
 

ภาพที ่2.19. แสดงสวนสาธารณะขนาดใหญ่ (สวนหลวง ร.9) 
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ภาพที ่2.20. แสดงสวนสาธารณะเชงิอนุรกัษ์ (พระราชวงัสนามจนัทร ์จงัหวดันครปฐม) 
 

2.9.6. ถนนและทางสญัจรอื่นๆ (Road & Highway) 
 ถนนและเสน้ทางสญัจรอื่นๆ รวมทัง้ทีจ่อดรถและสถานีขนสง่ มพีืน้ทีเ่ป็นอนัดบั 2 ของ
พื้นที่ใช้สอยของชุมชนเมอืง คอืร้อยละ 25 พื้นที่ส่วนน้ีจําเป็นต่อการขนส่งผู้คน สิง่ของและ
สนิคา้จากที่หน่ึง โดยเฉพาะการเดนิทางของประชาชนที่อยู่โดยรอบ เขา้ไปในศูนยก์ลางของ
ชุมชนเมอืง ซึง่เป็นแหล่งรวมสนิคา้ เงนิทุนและบรกิารต่างๆ  
 
 การจาํแนกทีด่นิออกเป็นยา่นต่างๆ ตามรปูทรงทางกายภาพและกจิกรรมทีม่องเหน็ได้
ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นเป็นไปตามหลักการ แต่ในความเป็นจริง โอกาสที่จะพบย่านที่มี
ลกัษณะเฉพาะดงักล่าวอยา่งชดัเจนเป็นไปไดย้าก เพราะมกีจิกรรมหลายชนิดผสมผสานกนั แต่
เราสามารถจําแนกลกัษณะที่แตกต่างของย่านที่สลบัซบัซ้อน โดยการพจิารณาองค์ประกอบ
ทางสถาปตัยกรรม สภาพภมูศิาสตรท์ีต่่อเน่ือง จุดสงัเกต ทีว่า่ง ฯลฯ เป็นตน้ 
 
 ดงันัน้ เมอืงทุกแห่งจงึมไิด้มลีกัษณะที่เหมอืนกนัหมด แต่ละเมอืงมลีกัษณะภูมทิศัน์
เฉพาะที่เกดิจากวถิชีวีติที่แตกต่างกนัของผูค้นในเมอืง ลกัษณะภูมปิระเทศ ลําน้ําที่ไหลผ่าน 
ประวตัแิละหน้าทีโ่ดดเดน่ของชุมชนเมอืงและนโยบายของรฐัทีป่ระสงคใ์หชุ้มชนนัน้ๆ ทาํหน้าที่
อะไร ชุมชนเมอืงทีต่ ัง้อยูบ่นทีร่าบมพีืน้ทีโ่ดยรอบเป็นพืน้ทีโ่ล่ง การขยายตวัของชุมชนเมอืงจะ
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เป็นไปโดยรอบตวัชุมชนเมอืงเดมิ เพราะไม่มสีิง่ใดเป็นอุปสรรค ชุมชนเมอืงที่ตัง้อยู่รมิลําน้ํา
ขนาดใหญ่และใชล้าํน้ําเป็นทางคมนาคมหลกั ศูนยค์วามเจรญิจะอยูร่มิลําน้ําและขยายตวัไปตม
ลําน้ํา ส่วนในปจัจุบนั กอ็าจจะขยายไปตามระบบขนส่งมวลชนระบบใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ อาทเิช่น 
รถไฟฟ้าหรอืรถไฟใตด้นิ ดงัภาพที ่2.21. 
 
 เสน้ทางสญัจรในชุมชนเมอืงใหญ่ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท ถนน ทางเทา้ 
ทางจกัรยาน ทางรถไฟ และทางเรอื 
 

 
 

ภาพที ่2.21. แสดงการสญัจรทางรถไฟฟ้า ทีเ่ป็นทางเลอืกใหมท่ีป่ระหยดัเวลาและสะดวก 
 
 ถนน ทีม่กีารแบ่งประเภทและลกัษณะของการใชส้อย ในการใชง้าน ดงัน้ี 

- ถนนสายประธานหรอืทางดว่น (Major Arterial or Freeway) 
เป็นถนนสายใหญ่เชื่อมระหว่างเมอืง รถวิง่ดว้ยความเรว็สูง มกีารควบคุมจุดเชื่อมต่อ

อยา่งเขม้งวดถงึปานกลางหรอืเป็นทางแยกต่างระดบัหรอืทางขา้มสีแ่ยก เป็นตน้ 
 
- ถนนสายหลกั (Minor Arterial or Primary District) 
เป็นถนนสายหลกัของเมอืงทีม่กีารตดัผา่นพืน้ทีส่่วนใหญ่ของชุมชนเมอืง ช่วยเป็นการ

กระจายการจราจรจากถนนสายประธานไปสูพ่ืน้ทีต่่างๆ ของชุมชนเมอืง มกีารเชื่อมต่อลกัษณะ
ปานกลาง ทําใหชุ้มชนเมอืงมกีารกระจายความเจรญิ ทาํใหเ้กดิชุมชนย่านต่างๆ เพิม่ขึน้ต่างๆ
มากมาย ดงัภาพที ่2.22. 
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- ถนนสายรอง (Collector Street) 
เป็นถนนแยกจากถนนสายหลกั ความเรว็และปรมิาณจราจรค่อนขา้งตํ่า เชื่อมโยงและ

ใหบ้รกิารต่างๆ ของชุมชนเมอืง รวมทัง้เชื่อมโยงกบัถนนสายหลกัหรอืประธาน การควบคุม
การจราจรชุดเชื่อมต่อมม่ากนกั ดงัภาพที ่2.23. และ 2.24. 

 
- ถนนสายยอ่ย (Local Street) 
เป็นถนนซอยที่ให้บรกิารอาคารแต่ละหลงัในระดบัหมู่บ้านหรอืร้านค้า ความเรว็ใน

การจราจรตํ่า ถือเป็นถนนที่มคีวามจําเป็นที่ทําใหส้ามารถเขา้ถึงพืน้ที่ส่วนย่อยของชุมชนได ้
โดยปกตไิมม่กีารควบคุมการจราจรแต่อยา่งใด  
 

 
 

ภาพที ่2.22. แสดงลกัษณะของถนนสายประธาน (ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพฯ) 
 
 ถนนสายหลกัและถนนสายรอง มีความสําคญัต่อภูมิทศัน์โดยรวมของชุมชนเมือง 
เพราะเชื่อมจุดสาํคญัหรอืสถานทีส่าํคญั ซึง่คนส่วนใหญ่ตอ้งผ่านไปผ่านมาประจํา จงึเป็นถนน
ทีส่ื่อความหมายของชุมชนเมอืงใหผู้ค้นประทบัใจ ถนนเหล่าน้ี ตอ้งอยูใ่นสภาพทีด่ ีมผีวิจราจร
ราบเรยีบ มขีอบทางชดัเจน ทางเทา้สองขา้งถนนเป็นระเบยีบ สะอาด อาคารสองขา้งถนนมี
ลกัษณะกลมกลนื มกีารควบคุมขนาดป้ายของรา้นค้าและป้ายโฆษณาต่างๆ สิง่ประดบัถนน 
อาทิเช่น ม้านัง่ ที่พักผู้โดยสาร เสาไฟฟ้า ตู้โทรศัพท์ มีการออกแบบและกําหนดที่ตัง้ที่
เหมาะสม ตน้ไมต้ามแนวถนนไดร้บัการดูแลเอาใจใส่อยา่งด ีมกีารปลูกตน้ไมใ้หญ่เพื่อความร่ม
รื่นบนทางเท้าขนานไปกับถนน ซึ่งในแต่ละประเด็นตามที่กล่าว จะต้องมีการกําหนด
รายละเอยีดและวางกรอบแนวทางทีช่ดัเจน เพื่อก่อใหเ้กดิความเป็นระเบยีบและความสวยงาม
ของชุมชนเมอืงนัน้ๆ  
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ภาพที ่2.23. แสดงลกัษณะของถนนสายรอง (ถนนพญาไท สีแ่ยกปทุมวนั กรงุเทพฯ) 
 

 

 
 

ภาพที ่2.24. แสดงลกัษณะของถนนสายรอง (ถนนพฒันาการ กรงุเทพฯ) 
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2.10. ชมุชนท่ีมีลกัษณะเฉพาะทางการประกอบธรุกิจการค้าในกรงุเทพมหานคร 
 
 การแบ่งประเภทของชุมชนออกเป็นประเภทต่างๆ นัน้ สามารถแบ่งไดห้ลายประเภท
แตกต่างกนัไป ตามแต่ผู้จดัแบ่งจะยึดสิ่งใดเป็นหลกั โดยเมื่อทําการแบ่งลกัษณะกิจกรรม
ทางดา้นเศรษฐกจิ จะสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 
 

- ชุมชนเมอืงอุตสาหกรรม  
- ชุมชนเมอืงธุรกจิการคา้ 
- ชุมชนเมอืงชาวนา 
- ชุมชนเมอืงการศกึษา 
- ชุมชนเมอืงชาวไร ่
- ชุมชนเมอืงชาวสวน 
- ชุมชนเมอืงชาวประมง 
- ชุมชนเมอืงเหมอืงแร ่
 
ชุมชนทัง้หมดต่างมคีวามสาํคญัและมคีวามสมัพนัธก์นัในวฎัจกัรของสงัคม แต่เมื่อเอ่ย

ถงึชุมชนทีม่คีวามโดดเดน่ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล คงจะหลกีเลีย่งไมไ่ดท้ีจ่ะ
กล่าวถงึ ชุมชนพาณิชยกรรม (ชุมชนเมอืงธุรกจิการคา้) และชุมชนการศกึษา ซึง่เป็นศูนยร์วม
ของชุมชนขนาดใหญ่และมคีวามโดดเด่นเฉพาะตวัในธุรกจิทีม่คีวามสําคญัต่อการดําเนินชวีติ
และการสรา้งรากฐานการยกสถานะของชวีติ ได้แก่ ธุรกิจเสื้อผ้า ธุรกิจเครื่องประดบั ธุรกิจ
อาหาร ธุรกจิทีพ่กัอาศยั ธุรกจิการศกึษา ซึ่งต่างๆ เหล่าน้ี ในปจัจุบนัมกัจะเกดิความสมัพนัธ์
ต่างๆ ร่วมกัน การดําเนินงานจะต้องมีการสอดประสานหรือดําเนินการต่างๆ ร่วมกัน 
(Complex City Zone)20 ซึ่งสามารถพบกรณีศกึษาตามย่านต่างๆ ที่อยู่โดยรอบพื้นที่
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล  

 
ชุมชนต่างๆ ทีป่ระกอบธุรกจิพาณชิยกรรมและการศกึษาเหล่าน้ี ทีม่กีารประกอบธุรกจิ

เกี่ยวกบัแวดวงการคา้การขายและการศกึษาซึ่งเป็นแหล่งงานและแหล่งการศกึษาขนาดใหญ่ 
และมชีื่อเสยีงมานานของประเทศ ประกอบธุรกจิทัง้ในรปูขายปลกีและขายสง่ รวมทัง้การศกึษา
ก็มทีัง้ระดบัปรญิญาบณัฑติและมหาบณัฑติ ที่มคีนต้องการยา้ยถิ่นเขา้มาในพื้นที่ดงักล่าวน้ี 
เป็นจาํนวนมาก ก่อนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง สภาพดาํเนินชวีติภายในชุมชนอยูเ่สมอ 

 

                                                 
20 กติต ิบรรจงรตันะงาม, การศกึษาการยา้ยทีอ่ยูอ่าศยัในเขตสมัพนัธวงศ ์กรงุเทพมหานคร, 
ปรญิญาวทิยานิพนธม์หาบณัฑติ ภาควชิาเคหการ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2547 หน้า 45-46. 

DPU



38 
 

 

ประกอบกบัการเขา้ถึงชุมชนต่างๆ เหล่าน้ี ก็สามารถเขา้ถึงได้โดยง่าย เพราะมกีาร
คมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ กม็กีารปรบัเปลีย่นใหม้คีวามทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา 
ทัง้ระบบถนนและระบบราง จงึทาํใหชุ้มชนต่างๆ ทีจ่ะกล่าวถงึน้ี เป็นเสมอืนกรณีตวัอยา่งศกึษา
ทีด่ ีเพื่อใชใ้นการเป็นขอ้อา้งองิเปรยีบเทยีบ กบัพืน้ทีก่รณีศกึษาวจิยั คอื ซอยประชาชืน่นทบุร ี
8 ว่ามีสภาพการดําเนินชีวิตและปจัจัยปญัหาที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนเป็นอย่างไร 
ซึ่ ง การศึกษาชุมชนกรณีศึกษาอ้ า งอิงนั ้น  จะแบ่ งออก เ ป็นชุ มชนพาณิชยกรรม 
และชุมชนการศกึษา ดงัต่อไปน้ี 
 
 2.10.1. ชุมชนกรณศีกึษาดา้นพาณชิยกรรม 

- ยา่นชุมชนสาํเพง็ 
ย่านชุมชนสําเพง็ ลกัษณะของชุมชน ที่ประกอบธุรกจิคา้ขายผา้และเสื้อผา้สําเรจ็รูป

แลว้ ยงัมกีารประกอบธุรกจิอื่นๆ เขา้มาผสมผสาน เช่น เครื่องประดบัตกแต่ง เครื่องเยบ็ปกัถกั
รอ้ย ของทีร่ะลกึ เครื่องใชเ้บด็เตลด็ เป็นต้น ชุมชนสําเพง็ เป็นชุมชนทีม่คีวามสําคญัและเป็น
ชุมชนเก่าแก่ มปีระวตัศิาสตรผ์ูกพนัมาตัง้แต่สมยัรชักาลที ่3 เป็นแหล่งตดิต่อการคา้ขายกบั
ต่างประเทศเป็นสาํคญั ปจัจุบนัชุมชนดงักล่าว กย็งัมคีวามสาํคญัอยู ่มผีูอ้ยูอ่าศยัหนาแน่น โดย
ส่วนใหญ่ ผูท้ี่อยู่อาศยัมกัจะมาประกอบพาณิชยกรรมช่วงตอนกลางวนั ส่วนตอนกลางคนืกม็ี
การยา้ยถิน่ฐานไปยงันอกพืน้ทีชุ่มชน อาคารพาณชิยภ์ายในชุมชนสว่นใหญ่ มกัจะไวเ้กบ็สนิคา้
ดงัภาพที ่2.25. 

 

 
 

ภาพที ่2.25. แสดงพืน้ทีชุ่มชนสาํเพง็ (บรเิวณถนนเจรญิกรงุ) 
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- ยา่นชุมชนคลองถม 
ย่านชุมชนคลองถม ลกัษณะของชุมชนนัน้ จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะชุมชนที่เน้นการ

ประกอบธุรกจิขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อน้ํา และป ัม๊น้ํา แต่เดมิเป็นคลองเรยีกว่า 
“คลองสําเพง็” เมื่อบ้านเมอืงมคีวามเจรญิมากขึน้ มกีารสรา้งถนน ความจําเป็นของคลองจงึ
ลดลง ไม่นานนักก็ได้มีการถมคลองให้เป็นถนน ชาวบ้านก็เรียกตามการถมของคลองใน
ขณะนัน้ว่าคลองถม ลกัษณะของผู้อยู่อาศยัก็คล้ายๆ ย่านสําเพ็ง คอื มผีู้อยู่อาศยัหนาแน่น 
อาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ ไว้สําหรบัขายสินค้า ส่วนชัน้บนสําหรบัเก็บสินค้า และพกัอาศัย
บางสว่น ดงัภาพที ่2.26. 

 

 
 

ภาพที ่2.26. แสดงพืน้ทีชุ่มชนคลองถม (บรเิวณถนนเจรญิกรงุ) 
 
- ยา่นชุมชนเยาวราช 
ยา่นชุมชนเยาวราช ลกัษณะของชุมชนชาวจนีทีม่ตีน้กาํเนิดมาจากชุมชนสาํเพง็ ชุมชน

เยาวราชหรอืถนนคา้ทองคํา มรีา้นขายทองตัง้เรยีงรายอยูเ่ตม็สองฟากถนน ถนนสายน้ีเริม่ตน้
ความเจรญิมาตัง้แต่เมือ่ปี พ.ศ.2434 ปจัจุบนัมรีา้นทองบรเิวณดงักล่าวกว่า 132 รา้น สว่นใหญ่
ไดร้บัการกล่าวขานว่า เป็นทองทีม่คีุณภาพ ทําใหส้ามารถตัง้ราคาซือ้และขายไดใ้นราคาสงู มี
มาตรฐานการผลติและการออกแบบลวดลายทีป่ราณีต ส่วนลกัษณะของผูอ้าศยั กค็ลา้ยๆ กบั
ย่านชุมชนคลองถม และย่านชุมชนสําเพ็ง สิง่ปลูกสร้างบรเิวณดงักล่าว อยู่อย่างหนาแน่น 
เพราะทีด่นิมรีาคาทีส่งูมาก การจราจรตดิขดัและมมีลภาวะคอ่นขา้งเยอะ ดงัภาพที ่2.27. 
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ภาพที ่2.27. แสดงพืน้ทีชุ่มชนเยาวราช สมยั พ.ศ.2488 (บรเิวณถนนเยาวราช) 
 
- ยา่นชุมชนปากคลองตลาด 
ย่านชุมชนปากคลองตลาด ลกัษณะของชุมชนนัน้ จะมเีอกลกัษณ์เฉพาะชุมชนที่เน้น

การประกอบธุรกจิขายดอกไมส้ด ดอกไมแ้หง้ ใบตอง เป็นลกัษณะของตลาดทีม่ปีระวตัศิาสตร์
เก่าแก่ มกีารเจรญิเตบิโต แปรเปลี่ยน ตามยุคสมยั มคีวามหนาแน่นของอาคารพาณิชย ์ผูอ้ยู่
อาศยัหนาแน่น มกีารประกอบกจิกรรมหลากหลายประเภท ตัง้แต่คนงานเขน็เข่ง จนกระทัง่
เจา้ของกจิการ 
 

- ยา่นชุมชนประตูน้ํา 
ยา่นชุมชนประดน้ํูา ลกัษณะของชุมชน จะมเีอกลกัษณ์เฉพาะชุมชนทีเ่น้นการประกอบ

ธุรกจิค้าขายผา้และเสื้อผา้สําเรจ็รูป รวมทัง้ธุรกจิรา้นอาหาร ที่เน้นเฉพาะช่วงระยะเวลา
กลางคนื เป็นยา่นชุมชนทีม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งแนบแน่นกบัยา่นชุมชนสาํเพง็ เพราะเป็นเสมอืน
การแปรรูปวตัถุดบิสําเรจ็รูปมาเป็นสนิค้าเพื่อจดัจําหน่าย โดยเน้นไปที่สนิค้าจําพวกเสื้อผ้า
สําเรจ็รูปราคาถูก ขายเป็นลกัษณะของขายส่ง เน้นปรมิาณมาก มคีวามหนาแน่นของอาคาร
พาณิชยป์ระกอบการคา้สงู ชัน้ล่างเป็นลกัษณะของหน้ารา้นคา้ ชัน้บนจะไม่มผีูอ้าศยั เน้นเป็น
การเกบ็สนิคา้ ต่อมาในปจัจุบนั กม็กีารสรา้งศูนยก์ารต้าขนาดใหญ่บรเิวณดงักล่าว มกีารแบ่ง
ห้องให้เช่าเพื่อขาย มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รองรบั ทําให้มีผู้ที่มาอาศยั เป็นลกัษณะ
ชัว่คราวเพือ่ประกอบอาชพีชว่งกลางวนัมากขึน้ ดงัภาพที ่2.28. 
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ภาพที ่2.28. แสดงพืน้ทีชุ่มชนประตูน้ํา (บรเิวณถนนเพชบุร)ี 
 

- ยา่นชุมชนสีแ่ยกราชประสงค ์
ย่านชุมชนสีแ่ยกราชประสงค์ ลกัษณะของชุมชน จะมเีอกลกัษณ์เฉพาะชุมชนที่เน้น

การประกอบธุรกจิศนูยส์รรพสนิคา้ เน่ืองจากอยูใ่จกลางเมอืงและมรีะบบสาธารณูปโภค รวมทัง้
การเขา้ถงึทีส่ะดวก บรเิวณดงักล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งงาน ไม่เน้นการเป็นทีพ่กัอาศยั คอื
เป็นลกัษณะของการมาทํางานช่วงกลางวนัหรอืมาจบัจ่ายใช้สอย (อาคารสํานักงานให้เช่า) 
เท่านัน้ ส่วนช่วงกลางคนื กม็กัจะมกีารปฏสิมัพนัธ์กบัย่านประตู้น้ํา ซึ่งอยู่ละแวกเดี่ยวกนั ใน
เรื่องของการมารบัประทานอาหารเป็นส่วนใหญ่ สิง่ปลูกสรา้งบรเิวณน้ีสวยงาม ราคาที่ดนิสูง 
และตัง้อยูก่นัอยา่งหนาแน่น ดงัภาพที ่2.29.  
 

 
 

ภาพที ่2.29. แสดงพืน้ทีชุ่มชนสีแ่ยกราชประสงค ์(บรเิวณถนนราชประสงค)์ 
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 จะเหน็ไดว้า่ การใชท้ีด่นิของเขตพื้นทีชุ่มชนกรณศีกึษาทีย่กตวัอยา่งดา้นพาณิชยกรรม
ขา้งตน้ ทีเ่ป็นลกัษณะของการเปรยีบเทยีบกนัระหวา่งชุมชนทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนาน ทีม่อีายุ
ของชุมชนประมาณ 70-90 ปี กบัชุมชนทีพ่ึง่เกดิใหม ่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 20-30 ปี โดย
ส่วนใหญ่ จะอยู่อาศยักนัอย่างหนาแน่น มกีารยา้ยเขา้ยา้ยออกค่อนขา้งมาก ที่ดนิมรีาคาสูง 
การจราจรตดิขดั มเีอกลกัษณ์ของชุมชนชดัเจน อาทเิช่น ตลาดเสือ้ผา้สําเรจ็รูป ตลาดคา้ทอง 
ตลาดคา้เครื่องใชไ้ฟฟ้า ในกรณีทีเ่ป็นชุมชนเก่า สว่นชุมชนใหม่ กจ็ะเป็นลกัษณ์ของอาคารทีม่ี
ความพร้อมและกิจกรรมหลากหลายในตวัมนัเอง เช่น อาคารประเภทศูนย์การค้า ซึ่งทําให้
ชุมชนประเภทดงักล่าวน้ี มแีหล่งของงานทัง้ปรมิาณบุคลากรและรายได้ค่อนขา้งมาก ที่ให้
ชุมชนกรณีศึกษาดังกล่าว จะต้องมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของชุมชนให้สอดคล้องตาม
กาลเวลาทีม่กีารปรบัเปลีย่นตามยคุสมยั 
 
 2.10.2. ชุมชนกรณศีกึษาดา้นการศกึษา 

- ยา่นชุมชนตลาดสามยา่น 
ยา่นชุมชนสามยา่น ลกัษณะของชุมชน จะมเีอกลกัษณ์เฉพาะชุมชนทีเ่น้นการประกอบ

ธุรกจิอาหาร เป็นชุมชนทีก่่อตัง้มาควบคูก่บัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยทาํเลทีต่ ัง้อยูบ่นทีด่นิ
ของสถาบนัฯ ดงักล่าว มคีวามสาํคญัทัง้เรือ่งของการเป็นแหล่งงานและทีพ่กัอาศยั ลกัษณะของ
สิง่ปลูกสรา้งเป็นอาคารพาณิชย์ที่มหีน้าที่การใช้ประโยชน์แตกต่างจากแหล่งชุมชนอื่นๆ ทัง้
ของสําเพ็ง หรือเยาวราช คือ เป็นทัง้แหล่งประกอบอาชีพและที่พกัอาศัยอยู่ชัน้บน ซึ่งใน
ปจัจุบนั กย็งัคงรปูแบบลกัษณะของการใชง้านน้ีอยู ่ 

- ยา่นชุมชนตลาดหลงัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ยา่นชุมชนตลาดหลงัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ลกัษณะของชุมชนทีเ่กดิขึน้มาใหม ่ที่

มกีารเจรญิเตบิโตมาพรอ้มกบัสถาบนัการศกึษาดงักล่าว มกีารยา้ยถิน่เขา้มาอยู่อาศยัเพิม่ขึน้ 
พืน้ทีโ่ดยรอบมคีวามหนาแน่นขึน้ ราคาทีด่นิสงูขึน้ รูปแบบการดําเนินชวีติ ทัง้เรื่องของสภาพ
ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การต้อนรบับุคคลแปลกหน้าเปลี่ยนไป เพื่อรองรบัการ
เจรญิเตบิโตทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

- ยา่นชุมชนศนูยร์าชการแจง้วฒันะ21 
ยา่นชุมชนศนูยร์าชการแจง้วฒันะ ลกัษณะของชุมชนทีเ่กดิขึน้มาใหม ่ทีม่แีนวโน้มทีจ่ะ

เจรญิเติบโตอย่างต่อเน่ืองในอนาคต เพราะศูนย์ราชการดงักล่าว เป็นสถานที่ที่รวบรวมเอา
หน่วยงานราชการและองคก์รมหาชน ทัง้สิน้ 21 หน่วยงาน โดยขอบเขตทีด่นิของศูนยร์าชการ 
ประมาณ 349 ไร่ มลูค่างานก่อสรา้ง 20,000 ลา้นบาท และพืน้ทีใ่ชส้อยของอาคารทัง้หมด 
รวมกนัประมาณ 940,000 ตารางเมตร ซึ่งมหีน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ สํานักงานศาลยุตธิรรม 
กรมธนารกัษ์ กรมศุลากากร สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิเป็นต้น ซึ่งจะมบุีคลากรเขา้มาทํางาน

                                                 
21 กรมธนารกัษ ์กระทรวงการคลงั, สรปุแผนงานก่อสรา้ง โครงการศุนยร์าชการ
กรงุเทพมหานคร ประจาํเดอืน กนัยายน 2551, หน้า 4. 
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ในศูนยร์าชการน้ี เกอืบ 40,000 คน ประกอบกบัทาํเลทีต่ ัง้ดงักล่าว กอ็ยูใ่กลแ้หล่งชุมชนขนาด
ใหญ่ ทัง้มหาวทิยาลยั ศูนยก์ารคา้ ทางด่วน เมอืงทองธานี เป็นต้น ทําใหชุ้มชนดงักล่าวน้ี ก็
เป็นเสมือนแหล่งที่สร้างความเจริญของเมอืง และลดความแออดัของเขตกรุงเทพฯ ชัน้ใน 
รวมทัง้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และเพิ่มความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการอีกด้วย 
สิง่ก่อสรา้งภายใน นอกจากจะเป็นอาคารลกัษณธสํานักงานขนาดใหญ่แล้ว ยงัมอีาคารที่พกั
อาศยัขนาดต่างๆ เพื่อรองรบัการยา้ยทีอ่ยู่ของบุคลากรหน่วยงานนัน้ๆ ทีจ่ะตามมาในอนาคต 
ดงัภาพที ่2.30.  

 

 
 

ภาพที ่2.30. แสดงพืน้ทีชุ่มชนศนูยร์าชการแหง่ใหม ่(บรเิวณถนนแจง้วฒันะ) 
 
- ยา่นชุมชนตลาดหลงัมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
ย่านชุมชนตลาดหลงัมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ลกัษณะของชุมชนที่เกดิขึน้มาใหม ่

พรอ้มกบัการก่อตัง้มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ซึ่งแต่ละดา้นของมหาวทิยาลยัฯ กจ็ะเกดิเป็น
ชุมชนต่างๆ ที่มคีวามหลากหลายรูปแบบแตกต่างกนั ตามลกัษณะของความเป็นอยู่เดมิของ
ชุมชนเหล่านัน้ ทําใหก้ารบรหิารจดัการภายในชุมชนเหล่านัน้ กจ็ะมคีวามแตกต่างกนัออกไป 
ทัง้เรือ่งของอาคารสถานที ่ผูอ้าศยัที ่ ลกัษณะการประกอบอาชพี รวมทัง้ระบบระเบยีบต่างๆ 22 
ทีจ่ะกํากบัดแูลใหชุ้มชนเหล่านัน้ ใหม้คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ซึง่เกดิผลกระทบต่อการใช้
ประโยชน์ทีด่นิและกจิกรรมของชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลยัฯ ดงัภาพที ่2.31., 2.32 และ 2.33. 

 
 

                                                 
22 สาํนกักจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย,์ การจดัระเบยีบสงัคม ซอย ประชาชื่น
นนทบุร ี8 พ.ศ. 2550, หน้า 8. 
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ภาพที ่2.31. แสดงพืน้ทีชุ่มชนพาณชิยกรรม บรเิวณสถานศกึษา 
 
 

 
 

ภาพที ่2.32. แสดงพืน้ทีชุ่มชนพาณชิยกรรม บรเิวณสถานศกึษา 
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ภาพที ่2.33. แสดงพืน้ทีชุ่มชนพาณชิยกรรม บรเิวณสถานศกึษา 
 
จะเหน็ได้ว่า การใช้ทีด่นิของเขตพื้นทีชุ่มชนกรณีศกึษาทีย่กตวัอย่างด้านการศกึษา

ขา้งต้น เป็นลกัษณะของการศกึษาที่เปรยีบเทยีบระหว่างชุมชนที่มกีารก่อตัง้มาเป็นระยะ
เวลานานกบัชุมชนทีม่กีารก่อตัง้ชว่ง 30 ปีทีผ่า่นมา โดยชุมชนดา้นการศกึษาทัง้หมด สว่นใหญ่
จะถือกําเนิดมาพร้อมๆ กบัการก่อตัง้มหาวทิยาลยั เน่ืองจากมกีารย้ายถิ่นเขา้มายงับรเิวณ
ดงักล่าว จะมเีพิม่ขึน้เพราะตอ้งการเขา้มาศกึษาหาความรู ้จงึมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารยา้ย
ทีพ่กัอาศยั ซึง่ธุรกจิสว่นใหญ่ กจ็ะเป็นการประกอบกจิการเพื่อเอือ้ต่อกลุ่มบุคคลทีม่าอยูจ่าํนวน
มาก กค็อื นักศกึษา นัน่เอง อาทเิช่น รา้นอาหาร รา้นสะดวกซื้อ อพารเ์มน็ต์ คอนโดมเินียม 
หรอืหมู่บา้นจดัสรร รวมทัง้สถานที่อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตํารวจ
เป็นตน้ แทนทีข่องเดมิ ซึง่เป็นการประกอบอาชพีเกษตรกรรมสว่นใหญ่ หรอืขายสนิคา้ประเภท
ขายปลกี เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงน้ีเอง ทําใหชุ้มชนดงักล่าว จะต้องมกีารบรหิารจดัการทีด่ ี
เพือ่มใิหชุ้มชนเกดิสภาวะเสือ่มโทรม และเจรญิเตบิโตทีไ่รท้ศิทางได ้

 
จากความสําคัญของพื้นที่แต่ละส่วนในย่านการค้าทัง้ 2 ประเภท ที่จะต้องมี

ความสมัพนัธ ์หรอืเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนัโดยสว่นใหญ่ ในปจัจุบนั ทาํใหม้ผีูท้ ีม่คีวามสนใจ
ต่อกรณกีารยา้ยทีอ่ยูอ่าศยั เพราะในขณะทีม่คีวามเจรญิและราคาทีด่นิสงู กท็าํใหพ้ืน้ทีอ่ยูอ่าศยั
ทัง้ 2 ประเภท ลดน้อยลงตามลําดบั ที่พกัอาศยักจ็ะมกัเป็นลกัษณะขึน้ทางสูง เช่น อาคาร
ประเภทคอนโดมเินียม หรอือพารเ์มน็ต์ นอกจากชุมชนดา้นพาณิชยกรรมที่มอีทิธพิลต่อการ
ยา้ยถิน่ฐานอยา่งมากแลว้ ชุมชนดา้นการศกึษากย็งัเป็นอกีตวัแปรหน่ึงในการยา้ยถิน่ฐานของผู้
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อยูอ่าศยัเหมอืนกนั เน่ืองจากในปจัจุบนั สภาวะสงัคมค่อนขา้งจะสนบัสนุนเรื่องการศกึษาอยา่ง
มาก ทําให้เกิดชุมชนโดยรอบมหาวทิยาลยัต่างๆ เพิม่มาก ดงัที่มกีารอ้างองิตามขอ้มูลของ
กรณศีกึษา 
 
 จากการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ภายในชุมชนทัง้ 2 ประเภทนัน้ ทาํใหผู้ท้ีอ่ยู่
อาศยัในพืน้ที่ย่านชุมชนกรณีศกึษาต่างๆ ทัง้ในส่วนของพืน้ที่ย่านพาณิชกรรมหรอืพืน้ทีย่่าน
การศกึษา รวมทัง้พื้นที่กรณีศกึษาวจิยัด้วยนัน้ จําเป็นจะต้องมกีารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การอยูอ่าศยั สภาพการดาํเนินชวีติ และการประกอบอาชพี เพือ่ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัรปูแบบ
ธุรกจิตวัใหม่ทีจ่ะเขา้สูชุ่มชนและระเบยีบวถิชีวีติของผูท้ีม่กีารยา้ยเขา้มาอาศยัในบรเิวณชุมชน
นัน้ อาทเิชน่ คนทาํงาน นกัเรยีน นกัศกึษา สง่ผลใหผู้อ้ยูอ่าศยัชุมชนเดมิ เกดิการแบ่งเขตพืน้ที่
ในการประกอบพาณิชยกรรมออกจากกนั หรอืมกีารยา้ยถิน่ฐานออกจากชุมชนเดมิ เพื่อเน้น
เป็นการประกอบธุรกจิเทา่นัน้ สว่นการเพือ่อาศยัจะอยูบ่รเิวณแหล่งชุมชนอื่นๆ 
 
 นอกจากนัน้ เมื่อมกีารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม สภาพของวถิกีารดําเนินชวีติ และการ
ประกอบธุรกิจใหม่ ทําให้บริเวณชุมชนเหล่าจะต้องมีการกําหนดข้อบังคับหรือระเบียบ
กฎเกณฑป์ระจําทอ้งถิน่ เพื่อใหชุ้มชนของทอ้งถิน่อยู่ร่วมกนัอย่างสงบปกตสิุข ทัง้ในเรื่องของ
ความปลอดภยัของชวีติและทรพัยส์นิ 
 
 โดยการกรณศีกึษาวจิยัน้ี จะเน้นศกึษาลงรายละเอยีดของ ชุมชนเมอืงทีม่อีทิธผิลต่อวถิี
ชวีติ ความเป็นอยู่ของผูค้นต่างๆ เพือ่ใช้เปรยีบเทยีบในการศกึษาวจิยัในขัน้ตอนต่อไป โดย
ลกัษณะของชุมชนตัง้อยู่ทีใ่กลเ้คยีงกบัพืน้ทีศู่นยก์ลางของเมอืง มกัจะมแีหล่งทีเ่อือ้ต่อวถิชีวีติ 
เชน่ สถานศกึษา พาณชิยกรรมการคา้ โรงงานอุตสาหกรรม หรอืสถานทีร่าชการ ทีม่ผีูอ้ยูอ่าศยั
ภายในชุมชนประมาณ 5,000 คน23 มรีะเบยีบวถิชีวีติ ทีม่คีวามแตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ ทําให้
ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยน และการย้ายถิ่นฐานภายในชุมชนเกิดขึ้น ซึ่งขอบเขต
การศกึษาเกี่ยวกบัเรื่อง ทีส่อดคล้องต่อการบรหิารจดัการ รวมทัง้การนําไปผนวกเขา้กบัหลกั
ทฤษฎต่ีางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่หาความสมัพนัธก์บัชุมชนชนบทในพืน้ทีศ่กึษา ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 เรือ่งเดยีวกนั., หน้า 10. 
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บทท่ี 3 
 

ทฤษฎี ว่าด้วยความพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่3.1. แสดงทา่นเป็นพระผูเ้รเิริม่วางรากฐานทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง 
 
“เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาทีช่ี้แนวการดํารงอยู่ และปฏบิตัตินของประชาชนใน

ทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศ 
ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภวิฒัน์” 
 
3.1. ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

“คําว่า เศรษฐกจิพอเพยีงน้ีไม่มใีนตํารา ไม่เคยมรีะบบเศรษฐกจิพอเพยีง มอีย่างอืน่
แต่ไมไ่ดใ้ชค้าํน้ี”24  

 
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏอยู่ในการดําเนินโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดํารมิาชา้นาน ในรปูของหลกัการสรา้งความ “พออยู่-พอกนิ” และพระบาทสมเดจ็พระ

                                                 
24 พระราชดาํรสัเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัที ่4 ธนัวาคม 2540 
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เจา้อยูห่วัทรงพระราชทานแนวคดิน้ีเพือ่ใชป้รบัทศิทางการพฒันาประเทศไทยเป็นครัง้แรก โดย
มขีอ้ความทีส่าํคญัตอนหน่ึงวา่ 

 
“การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับขัน้  ต้องสร้างพื้นฐานคือ  ความ

พอมพีอกนิพอใชข้องประชาชนสว่นใหญ่เป็นเบื้องตน้ก่อน โดยใชว้ธิกีารและอุปกรณ์ทีป่ระหยดั
แต่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ เมือ่ไดพ้ื้นฐานมัน่คงพรอ้มพอควรและปฏบิตัไิดแ้ลว้ จงึค่อยสรา้ง
ค่อยเสรมิความเจรญิและฐานะเศรษฐกจิขัน้ทีสู่งขึ้นโดยลําดบัต่อไป หากมวัแต่จะทุ่มเทสรา้ง
ความเจรญิ ยกเศรษฐกจิขึ้นใหร้วดเรว็แต่ประการเดยีว โดยไม่ใหแ้ผนปฏบิตัิการสมัพนัธ์กบั
สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลอ้งดว้ย กจ็ะเกดิความไม่สมดุลในเรือ่งต่างๆ
ขึน้ ซึง่อาจกลายเป็นความยุง่ยากลม้เหลวไดใ้นทีส่ดุ”25   

 
พระบรมราโชวาทองค์น้ีชี้ให้เห็นว่า แนวทางการพฒันาที่เน้นการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกัแต่เพยีงอย่างเดียว โดยไม่มคีวามสอดคล้องกบัสภาวะของ
ประเทศและประชาชนอาจทําใหเ้กดิปญัหาได ้จงึทรงเน้นการพอมพีอกนิพอใชข้องประชาชน
ส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อน เมื่อมพีื้นฐานความมัง่คงพร้อมพอสมควรแล้ว จงึค่อยสร้างความ
เจรญิและฐานะทางเศรษฐกจิใหส้งูขึน้ 

 
เป็นทีน่่าสงัเกตว่าพระบรมราโชวาทน้ี แมพ้ระองคไ์ดท้รงพระราชทานไวน้านกว่า 30 

ปีแลว้กต็าม ยงัสามารถนํามาเป็นขอ้เตอืนสตทิีด่เีลศิแก่ผูบ้รหิารบา้นเมอืงในเวลาน้ี ควรทีจ่ะได้
คดิพจิารณาอยา่งละเอยีดถ่องแทแ้ละหนกัแน่น ใหเ้หน็ถงึหลกัการและวธิกีารอนัควรทีจ่ะปฏบิตัิ
ในเบื้องหน้า เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของชาติและการครองชีพของประชาชนดําเนินไปด้วยด ี
ไม่ใหเ้กดิความยุ่งยากลม้เหลวในทีสุ่ด ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมใิช่เรื่องใหม่ เน่ืองจาก
พระองคท์า่นไดท้รงใชเ้ป็นหลกัในการดาํเนินโครงการอนั เนือ่งมาจากพระราชดาํรทิีม่อียู ่3,000 
โครงการ26 ตลอดหกทศวรรษทีผ่า่นมานบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2493 โดยเน้นการพฒันาคุณภาพชวีติ
ของพสกนิกรทีย่งัยากจนในถิน่ทุรกนัดารเป็นเบือ้งแรก เพื่อสรา้งความ “พออยู-่พอกนิ” อนัเป็น
รากฐานของระบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

                                                 
25 พระบรมราโชวาท เน่ืองในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วนัที ่
18 กรกฎาคม 2517 
26 มนูญ มกุขป์ระดษิฐ,์  การศกึษาวเิคราะหป์รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เน่ืองมาจากพระราชดาํริ
กบัหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา วทิยานิพนธป์รญิญาพุทธศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติ, (กรุงเทพฯ: 
บณัฑติวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547), หน้า 35-38 
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กระนัน้กต็าม ยงัมนีักวชิาการทีเ่ขา้ใจความหมายของคําว่าพอเพยีงในพระองคท์่าน
คลาดเคลื่อน บา้งกเ็ขา้ใจว่า พอเพยีงคอื “การพึง่ตนเอง” ไมพ่ึง่พาผูอ้ื่น ไมค่บคา้สมาคมกบัคน
อื่น พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจงึไดท้รงมพีระมหากรณุาธคิุณอธบิายขยายความวา่ 

 
“ความพอเพยีงน้ีไมไ่ด ้หมายความว่า ทุกครอบครวัจะตอ้งผลติอาหารของตวั จะตอ้ง

ทอผ้าใส่เอง อย่างนัน้มันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอําเภอ จะต้องมีความพอเพียง
พอสมควร บางสิง่บางอย่างทีผ่ลติได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในทีไ่ม่ห่างไกล
เท่าไหร่ ไม่ต้องเสยีค่าขนส่งมากนัก อย่างน้ีท่านนักเศรษฐกิจต่างๆก็มาบอกว่าล้าสมยั จรงิ 
อาจจะล้าสมยั คนอืน่เขาต้องการมเีศรษฐกิจทีต่้องมกีารแลกเปลีย่น เรยีกว่า เป็นเศรษฐกิจ
การคา้ ไมใ่ชเ่ศรษฐกจิความพอเพยีง เลยรูส้กึวา่ ไมห่รหูรา แต่เมอืงไทยเป็นประเทศ ทีม่บุีญอยู่
วา่ผลติใหเ้พยีงพอได ้ 

 
ถา้สามารถทีจ่ะเปลีย่นไปทาํใหก้ลบัเป็นเศรษฐกจิแบบพอเพยีง ไมต่อ้งทัง้หมด แมแ้ค่

ครึง่กไ็ม่ตอ้ง อาจจะสกัแค่เศษหนึง่ส่วนสี ่กจ็ะสามารถอยู่ได ้การแกไ้ขอาจจะตอ้งใชเ้วลา ไมใ่ช่
งา่ยๆ โดยมากคนกใ็จรอ้นเพราะเดอืดรอ้น แต่วา่ทาํตัง้แต่เดีย๋วน้ี กส็ามารถทีจ่ะแกไ้ขได”้27 

 
“วธิปีฏบิตัเิศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ ไมต่อ้งทาํทัง้หมดและขอเตมิว่าถา้ทาํทัง้หมดกจ็ะทํา

ไม่ได ้ถา้ครอบครวัหนึง่หรอืแมห้มู่บา้นหนึง่ทําเศรษฐกจิพอเพยีงรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ กจ็ะเป็นการ
ถอยหลงัถงึสมยัหนิ สมยัคนอยูใ่นอุโมงคห์รอืในถํ้า ซึง่ไมต่อ้งอาศยัหมูอ่ืน่ เพราะว่าหมูอ่ืน่กเ็ป็น
ศตัรทูัง้นัน้ ตกีนั ไม่ใช่รว่มมอืกนั จงึตอ้งทําเศรษฐกจิพอเพยีง แต่ละคนตอ้งหาทีอ่ยูก่ห็าอุโมงค์
หาถํ้า ตอ้งหาอาหาร คอืไปเดด็ผลไมห้รอืใบไมต้ามทีม่ ีหรอืไปใชอ้าวุธทีไ่ดส้รา้งไดผ้ลติเอง ไป
ล่าสตัว ์กลุ่มทีอ่ยูใ่นอุโมงคใ์นถํ้านัน้กม็เีศรษฐกจิพอเพยีง 100 เปอรเ์ซน็ตป์ฏบิตัไิด ้ 

 
แต่ต่อมาเมือ่ออกจากถํ้า ในสมยัต่อมา ทีส่รา้งบา้นเป็นทีอ่าศยั กเ็ริม่จะเป็นเศรษฐกจิ

พอเพยีงเหลอืประมาณ 80 เปอรเ์ซน็ต์ เพราะว่ามคีนผา่นไปผา่นมา ซึง่ไมใ่ช่ศตัร ูเอาอะไรๆมา
แลกเปลีย่นกนั เชน่ คนทีม่าจากไกล ผา่นมามหีนงัสตัวท์ีเ่หมาะสมทีจ่ะใชเ้ป็นเครือ่งนุ่งหม่ กซ็ื้อ
ดว้ยการแลกเปลีย่นด้วยอาหาร เช่น ปลาทีจ่บัไดใ้นบงึ อย่างน้ีกไ็ม่ใช่เศรษฐกจิพอเพยีงแล้ว 
เวลาก้าวล่วงมาอกี มาถึงปจัจุบนัน้ี ถ้าคนจะปฏบิตัิเศรษฐกจิพอเพยีง 100 เปอร์เซ็นต์คงทํา
ไม่ได ้และถา้สํารวจตวัเอง ปรอืเศรษฐกจิของตวัเอง กเ็ขา้ใจว่า จะเหน็ไดว้่าทําไม่ได ้เขา้ใจว่า
ทาํไดไ้มถ่งึ 25 เปอรเ์ซน็ต์ ไมไ่ดถ้งึเศษหนึง่ส่วนสี ่เพราะว่าสิง่ทีต่นผลติหรอืทาํ ส่วนใหญ่กเ็อา
ไปแลกกบัของคนอืน่ทีม่คีวามจาํเป็น ฉะนัน้จงึพดูวา่เศรษฐกจิพอเพยีง กค็วรจะพอและทาํได ้ 

 

                                                 
27 พระราชดาํรสัเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัที ่4 ธนัวาคม 2541 
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คําว่า พอเพียง มีความหมายอีกอย่างหนึง่ มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้
หมายถึง การมพีอสําหรบัใชเ้อง เท่านัน้ แต่มคีวามหมายว่า พอมพีอกนิ เราควรจะปฏบิตัใิห้
พอมพีอกนิ พอมพีอกนิน้ี กแ็ปลว่าเศรษฐกจิพอเพยีง นัน่เอง ถา้แต่ละคนพอมพีอกนิกใ็ชไ้ด ้ยิง่
ถา้ทัง้ประเทศพอมพีอกนิกย็ิง่ด ีใหพ้อเพยีงน้ี กห็มายความว่า มกีนิมอียู ่ไมฟุ่ม่เฟือย ไมห่รหูรา
กไ็ด ้แต่ว่าพอ แมบ้างอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าทําใหม้คีวามสุข ถ้าทําไดก้ส็มควรทีจ่ะทํา 
สมควรทีจ่ะปฏบิตั ิความจรงิเศรษฐกจิพอเพยีง (Sufficiency Economy) น้ี กวา้งขวางกว่า Self-
sufficiency คอื Self-sufficiency นัน้หมายความว่า ผลติอะไรทีม่พีอทีจ่ะใช ้ไม่ตอ้งไปขอซื้อคน
อืน่ อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง (พึง่ตนเอง)  

 
 บางคนแปลจากภาษาฝรัง่วา่ ใหย้นืบนขาตวัเอง(ซึง่แปลว่าพึง่ตนเอง) หมายความว่า

สองขาของเรานี ่ยนืบนพื้นใหอ้ยู่ไดไ้ม่หกลม้ ไม่ตอ้งไปขอยมืขาของคนอืน่มาใชส้าํหรบัยนื แต่
พอเพยีงน้ีมคีวามหมายกว้างขวางยิง่กว่าน้ีอกี คอืคําว่าพอก็เพยีงพอ เพยีงน้ีก็พอดงันัน้เอง 
คนเราถ้าพอในความต้องการกม็คีวามโลภน้อย เมือ่มคีวามโลภน้อย กเ็บยีดเบยีนคนอืน่น้อย 
ถา้ทุกประเทศมคีวามคดิ-อนัน้ีไมใ่ชเ่ศรษฐกจิ-มคีวามคดิวา่ทาํอะไรตอ้งพอเพยีง หมายความว่า
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเรากอ็ยู่เป็นสุข พอเพยีงน้ีอาจจะมมีาก อาจจะมี
ของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอืน่ ต้องให้พอประมาณตามอตัภาพ พูดจาก็
พอเพยีง ทาํอะไรกพ็อเพยีง ปฏบิตัตินกพ็อเพยีง”28 

 
ภายหลงัจากทีค่ําว่า “เศรษฐกจิพอเพยีง” เริม่เป็นคําทีใ่ชก้นัอย่างแพร่หลาย โดยทีผู่้

พูดแต่ละคนจะตีความหมายกันเอาเอง ทําให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละคน 
อาจจะแตกต่างกนัมาก พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัไดท้รงมพีระบรมราชวนิิจฉยัและทรงพระ
กรุณาปรับปรุงแก้ไขบทความเรื่อง  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิดเ้ชญิผูท้รงคุณวุฒใินทางเศรษฐกจิ
และสาขาอื่นๆ มาร่วมกนัประมวลและกลัน่กรองพระราชดํารสัเรื่องเศรษฐกิจพอเพยีง ซึ่ง
พระราชทานไวใ้นวโรกาสต่างๆ รวมทัง้พระราชดํารสัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง และทรงพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้นําไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชน
โดยทัว่ไป เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2542 โดยมใีจความวา่  
 

“เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาชี้ถงึแนวการดํารงอยู่และปฏบิตัขิองประชาชนในทุก
ระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถงึระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศให้
ดาํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ใหก้า้วทนัต่อโลกยุคโลกาภวิตัน์ 
ความพอเพยีงหมายถงึ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล รวมถงึความจําเป็นทีจ่ะตอ้งมรีะบบ
ภูมคิุม้กนัในตวัทีด่พีอสมควร ต่อการมผีลกระทบใดๆ อนัเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายใน
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และนอก ทัง้น้ีจะต้องอาศยัความรอบรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิง่ ในการนํา
วิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและดําเนินการทุกขัน้ตอน และขณะเดียวกัน จะต้อง
เสรมิสรา้งพื้นฐานจติใจของคนในชาต ิโดยเฉพาะเจา้หน้าทีข่องรฐั นกัทฤษฎแีละนกัธุรกจิในทุก
ระดบัใหม้สีํานึกในคุณธรรม ความซือ่สตัย์สุจรติ และใหม้คีวามรอบรูท้ีเ่หมาะสม ดําเนินชวีติ
ดว้ยความอดทน ความเพยีร มสีต ิปญัญา และความรอบคอบ เพือ่ใหส้มดุลและพรอ้มต่อการ
รองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทัง้ด้านวตัถุ สงัคม สิง่แวดล้อม และ
วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งด”ี29 
 

จะเหน็ไดว้่า การพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง คอื การพฒันาซึ่งตัง้อยู่
บนฐานของทางสายกลาง ที่คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีระบบ
ภูมคิุ้มกนัในตวัที่ด ีโดยอาศยัความรู้ และคุณธรรมในการวางแผนและการดําเนินงานในทุก
ขัน้ตอนของบุคคลในทุกระดบัชัน้ 

 
แมจ้ะทราบแลว้ว่า ความเพยีงพอนัน้ ตอ้งมคีุณลกัษณะของความพอประมาณ ความ

มเีหตุผล และการมรีะบบภูมคิุม้กนัในตวัที่ด ีแต่กย็งัจําเป็นต้องศกึษาต่อไปว่า อย่างไรถึงจะ
เรยีกว่าความพอประมาณ แล้วความมเีหตุผล คอื การใชเ้หตุผลแบบทัว่ไปหรอืไม่ และการมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนัน้ หมายรวมถึงอะไรบ้าง โดยจะได้อัญเชิญพระราชดํารสัของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เรื่อง เศรษฐกจิพอเพยีงและพระบรมราโชวาทอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ซึง่ไดพ้ระราชทานไวใ้นวโรกาสต่างๆ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษาวา่ การปฏบิตัตินอยา่งไร 
ถึงเรียกว่า พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันระบบที่ดี หลังจากนัน้ จะทําการศึกษา
เงื่อนไขเพิม่เติม อกีสองประการที่เป็นพืน้ฐานสําคญัในปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ไดแ้ก่ 
ความรูแ้ละคุณธรรม ตามลาํดบั 
 

“ความพอประมาณ หมายถงึ ความเหมาะสมของการดาํเนินงาน ทัง้ในแงข่องขนาดที ่
ไม่เลก็เกนิไป หรอืไม่ใหญ่จนเกนิตวั แต่เป็นไปตามอตัภาพและสภาพแวดลอ้ม และในแง่ของ
จงัหวะเวลาทีไ่มเ่รว็จนเกนิไป หรอืไมช่า้จนเกนิไป แต่รูจ้กัทาํเป็นขัน้ตอน เพือ่ใหก้ารดาํเนินงาน
มคีวามกา้วหน้า โดยทีไ่มท่าํใหต้นเองและผูอ้ืน่เดอืดรอ้น” 

 
3.2. ความพอแประมาณ 
 
 ความพอประมาณในการดําเนินงานที่สะท้อนอยู่ในกระแสพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ซึง่พระราชทานในวโรกาสต่างๆ ชีใ้หเ้หน็ถงึการพจิารณาปจัจยั
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ต่างๆ อย่างรอบคอบคํานึงถงึขนาดโครงการทีเ่หมาะสม การบรหิารปจัจยัทีม่กีารนําเขา้อย่าง
เหมาะสม และไมโ่ลภเกนิไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.2. แสดงการเขา้ไปมสีว่นรว่มของการวางรากฐานชุมชนพสกนิกรของพระองคท์า่น 

 
 “การทีจ่ะทําโครงการอะไร จะต้องทําด้วยความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป คอื 
บางคนเหน็ว่ามโีอกาสทีจ่ะทาํโครงการอย่างโน้นอยา่งน้ี และไมไ่ดนึ้กถงึว่าปจัจยัต่างๆ ไม่ครบ 
ปจัจยัหนึง่ คอื ขนาดของโรงงาน หรอืเครือ่งจกัรทีส่ามารถปฏบิตังิานได ้แต่ขอ้ทีส่าํคญัทีสุ่ด คอื 
วตัถุดบิ ถ้าไม่สามารถทีจ่ะให้ค่าตอบแทนวตัถุดบิแก่เกษตรกร เกษตรกรก็จะไม่ผลติ ยิง่ถ้า
วตัถุดบิสาํหรบัใชใ้นโรงงงานนัน้ เป็นวตัถุดบิทีต่้องนํามาจากระยะไกล หรอืนําเขา้กจ็ะยิง่ยาก 
เพราะว่าวตัถุดบิทีนํ่าเขา้นัน้ ราคายิง่แพง บางปีวตัถุดบินัน้มบีรบิูรณ์ ราคาอาจจะตํา่ลงมา แต่
เมือ่เวลาจะขายสิง่ของทีผ่ลิตในโรงงาน ก็ขายยากเหมอืนกนั เพราะว่ามมีาก จงึทําให้ราคา
ตกตํา่ น้ีกเ็ป็นกฎเกณฑท์ีต่อ้งม ีแต่ขอ้สาํคญัทีอ่ยากจะพดูถงึ คอื ถา้เราทาํโครงการทีเ่หมาะสม 
ขนาดทีเ่หมาะสม อาจจะไมด่หูรหูรา แต่จะไมล่ม้ ถา้มอีนัเป็นไป กจ็ะไมเ่สยีมาก”30 
 
 ในเรื่องวตัถุดบิ ซึ่งเป็นทรพัยากรการผลติของกลุ่ม ควรจะต้องหาไดภ้ายในทอ้งถิน่
ทัง้หมด หรอืเป็นสว่นใหญ่ ไมค่วรนําวตัถุดบิมาจากภายนอก เพราะจะเป็นการเพิม่ภาระตน้ทุน
เรื่องค่าขนส่งและกระบวนการผลติ ความไดเ้ปรยีบทางด้านต้นทุนการผลติก็จะลดลง ดงันัน้ 
หากการผลิตใดที่พึ่งพาวตัถุดบิจากภายนอกทัง้หมด หรอืเป็นส่วนใหญ่แล้ว ก็ควรพจิารณา
ความคุม้คา่ในการผลติ วา่จะสมควรดาํเนินการผลตินัน้ๆ ดหีรอืไม ่
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 ในเรื่องทุนทีใ่ชใ้นการผลติ เป็นทีช่ดัเจนว่า ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นทีก่าร
พอมพีอกนิเป็นขัน้ทีห่น่ึง การกูห้น้ียมืสนิมาเพื่อใชเ้ป็นทุนในการผลติ หรอืเพื่อไปซือ้หาปจัจยั
การผลติอื่นๆ จงึเป็นสิง่ทีค่วรจะหลกีเลีย่ง หากกจิกรรมการผลตินัน้ สามารถทีจ่ะสรา้งผลผลติ
ทีก่่อใหเ้กดิการหมุนเวยีนกลบัมาเขา้ระบบใหม่ไดแ้ลว้ หรอือกีนัยหน่ึง คอื สามารถทีจ่ะพึง่พา
อาศยัการผลตินัน้ในระดบัหน่ึง จึง่คอ่ยเริม่ขยายและพฒันาการผลติ เพือ่ใหส้ามารถเป็นทีพ่ึง่แก่
ผูอ้ื่นๆ ในระดบัต่อๆ ไป 
 
 ในเรื่องของแรงงาน ซึ่งเป็นปจัจัยการผลิต ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากจะเน้นการแบ่งปนั รว่มมอื ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัแลว้ ยงัใหค้วามสาํคญัแก่แรงสมอง
ทีจ่ดัเป็นความรูใ้นฐานะปจัจยัการผลติทีส่ําคญั และยงัจําเป็นต้องมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ทัง้ต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น รวมทัง้ระบบนิเวศอยา่งสมบรูณ์ 
 
 เศรษฐกจิพอเพยีง ยงัหมายถงึ “ความประหยดัในทรพัยากรทีใ่ช ้และดําเนินการไป
ดว้ยความมเีหตุมผีล” ดงัตวัอยา่งทีไ่ดท้รงถ่ายทอดใหพ้สกนิกรวา่ 
 
 “เศรษฐกิจพอเพียง ทีไ่ด้ยํ้ าแล้วยํ้ าอีก แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency 
Economy ใครต่อใครกต่็อว่า ว่าไม่ม ีSufficiency Economy แต่ว่าเป็นคําใหม่ของเรากไ็ด ้ก็
หมายความว่า ประหยดั แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ทําอะไรดว้ยความอะลุม้อะลวยกนั ทําอะไรดว้ยเหตุ
และผล จะเป็นเศรษฐกจิพอเพยีง แลว้ทุกคนกม็คีวามสขุ อยา่งพอเพยีงนี ่เรากท็าํ เราเขยีนเรือ่ง
ทฤษฎใีหม ่เขยีนเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง เรากเ็ขยีนเอง ไมใ่หค้นอืน่เขยีน เขยีนใชค้อมพวิเตอร ์
คอมพวิเตอรท์ีซ่ื้อมาราคาแพง แต่ซื้อมา 12 ปีแลว้ กย็งัใชอ้ยู่ ยงัใชค้อมพวิเตอรทืีม่อีายุ 12-13 
ปีแล้ว ซื้อมาตอนนัน้ 5 รอบ ได้คอมพิวเตอร์มา มาถึง 6 รอบ ก็คอมพิวเตอร์อนัเดียวกัน 
กย็งัใชอ้ยู”่31 
 
 นอกจากน้ี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ มิได้ปฏิเสธการผลิตเพื่อการค้า หรือ
ส่งเสรมิใหผ้ลติเพื่อบรโิภคเท่านัน้ เพยีงแต่ควรจะมขี ัน้ตอน โดยเริม่ต้นจากการผลติเพื่อการ
พึง่ตนเองและอยู่อย่างพอมพีอกนิพอใชใ้หไ้ดเ้สยีก่อน เช่น มกีารปลูกขา้วหรอืทําการเกษตร 
เพือ่พอเลีย้งตนเอง แลว้จงึใชเ้วลา ทีด่นิ และแรงงานสว่นทีเ่หลอืไปผลติเพื่อขาย ตามศกัยภาพ 
ตามโอกาสทีค่วรจะเป็น รวมถงึสภาพแวดลอ้มของแต่ละชุมชนสงัคม 
 
 การบรโิภคตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ควรเริม่จากการพจิารณาการบรโิภคสนิคา้
และบรกิารต่างๆ ทีผ่ลติไดเ้องก่อน หรอืถา้ตอ้งการบรโิภคสิง่ใด กใ็หผ้ลติสิง่นัน้เบือ้งตน้ มใิชมุ่ง่
แต่ผลติเพื่อขาย เช่น ถ้าต้องการบรโิถคขา้วเหนียว ก็ควรจะปลูกขา้วเหนียว ไม่ใช่ปลูกขา้ว
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หอมมะล ิเพยีงเพราะขา้วหอมมะลขิายไดร้าคาด ีแต่พอถงึคราวบรโิภค ตอ้งไปซือ้ขา้วเหนียว
จากทีอ่ื่นมาบรโิภคแทน ซึ่งมรีาคาแพงกว่าทีป่ลูกไดเ้อง เพราะต้องถูกบวกราคาค่าขนส่ง ค่า
บรหิารจดัการ และกําไร เขา้ไปด้วย หลงัจากนัน้ ถ้าที่มทีี่จะทํานาปรงั หรอืมทีี่เหลอืพอที่จะ
ปลกูขา้วชนิดอื่น จงึคอ่ยวางแผนปลกูขา้วหอมมะล ิเพือ่ขายอยา่งเป็นขัน้ตอน 
 
 ดว้ยเหตุน้ี การผลติและการบรโิภคตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จงึไม่ใช่สิง่ทีแ่ยก 
หรอืพงึจะแยกจากกนัโดยเดด็ขาด ต้องมกีารเชื่อมโยงกนัอย่างเหมาะสม ปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงนัน้ มิได้ปฏิเสธความสุขจากการบรโิภคสิง่ของที่เป็นสิง่อํานวยความสะดวก หรือ
สิง่ของฟุ่มเฟือย เพยีงแต่จะตอ้งรูจ้กัข ัน้ตอน พอเพยีงไดโ้ดยมกีนิมอียู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรหูรา 
หรอืหากจะมคีวามสุขโดยฟุ่มเฟือยบา้ง กส็ามารถทําได ้ขอ้สําคญัคอื ต้องไม่ทําใหต้นเองและ
ผูอ้ื่นนัน้เดอืดรอ้น 
 
 “เจรญิในทางไม่หวิ มกีนิ คอื ไม่จนแลว้กม็กีนิ และกม็อีาหารใจ อาหารทีจ่ะเป็นศลิป 
หรอือะไรอืน่ๆ ใหม้ากๆ ความสะดวกทีจ่ะใหส้ามารถซื้ออะไรๆ ได ้นีก่เ็ป็นเศรษฐกจิพอเพยีง 
แต่เศรษฐกจิพอเพยีง สําคญัจะตอ้งรูจ้กัข ัน้ตอน คอืถ้านึกจะทําอะไร ใหเ้รว็เกนิไปไม่พอเพยีง 
แต่ถ้าไม่เรว็เกนิไป หรอืถ้าชา้เกนิไป กไ็ม่พอเพยีง ต้องใหรู้จ้กัก้าวหน้า อาจจะเรว็กไ็ด ้แต่ให้
กา้วหน้า โดยทีไ่มท่าํใหค้นอืน่เดอืดรอ้น อนัน้ีกเ็รยีกวา่เศรษฐกจิพอเพยีง”32 
 
 “ให้พอเพยีงน้ี ก็หมายความว่า มกีินมอียู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้
บางอยา่งอาจจะดฟุูม่เฟือย แต่ถา้ทาํใหม้คีวามสขุ ถา้ทาํใหส้มควรทีจ่ะทาํ สมควรทีจ่ะปฏบิตั”ิ33 
 
 กล่าวโดยรวมแลว้ ความพอประมาณ หมายถงึ “ความเหมาะสมของการดําเนินงาน 
ทัง้ในแง่ของขนาดทีไ่ม่เล็กเกินไป หรือไม่ใหญ่จนเกินตัว แต่เป็นเป็นไปตามอตัภาพและ
สิง่แวดล้อม และในแง่ของจงัหวะเวลาทีไ่ม่เรว็จนเกนิไป หรอืไม่ช้าจนเกนิไป แต่รูจ้กัทําเป็น
ขัน้ตอนเพือ่ใหก้ารดาํเนินงานมคีวามกา้วหน้า โดยทีไ่มท่าํใหต้นเองและผูอ้ืน่เดอืนรอ้น” 
 
 ซึง่ในหวัขอ้ต่อไป จะเป็นการศกึษาถงึความหมายของความมเีหตุผล ซึง่เป็นอกีหน่ึง
คุณลกัษณะในปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง พรอ้มด้วยการพจิารณาคําแปล ของคําว่า ความมี
เหตุผลในภาษาองักฤษระหวา่ง Cause and Effect และ Reasonableness 
 
 
 

                                                 
32 พระราชดาํรสัเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัที ่4 ธนัวาคม 2546 
33 พระราชดาํรสัเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัที ่4 ธนัวาคม 2541 
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 “ความมเีหตุผล หมายถงึ การพจิารณาทีจ่ะดําเนินงานใดๆ ดว้ยความถีถ่้วนรอบคอบ 
ไม่ย่อทอ้ ไรอ้คต ิคํานึงถงึเหตุและปจัจยัแวดล้อมทัง้หมด เพือ่ใหก้ารดําเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งดงีาม เกดิประสทิธผิล เกดิประโยชน์ และความสุข โดยปราศจากการเบยีดเบยีนตนเอง
และผูอ้ืน่ใหเ้ดอืดรอ้น” 
 
3.3. ความมีเหตผุล 
 
 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่ ไดท้รงพระราชทานพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งของเหตุผล ดงัต่อไปน้ี 
 
 “หลกัอย่างหนึง่ทีส่ําคญั คอื หลกัของเหตุผล และจะต้องมกีารขดัเกลาตลอดเวลา 
มฉิะนัน้จะมวีชิาความรูเ้ท่าไรกต็าม กไ็มส่ามารถนําไปเป็นประโยชน์แก่ตวัแก่สว่นรวมได ้หลกั
ของเหตุผลมหีลกัการวา่ ถา้สิง่ใดทีเ่ราตอ้งเผชญิ ตอ้งพบ ตอ้งมเีหตุผลทัง้สิ้น คาํน้ีมสีองคาํ เหตุ
คอื ตน้ของสิง่ทีเ่ราเผชญิ และผลเป็นสิง่ทีต่่อเนือ่งจากสิง่ทีเ่กดิขึ้นแก่เรา ถา้เราเผชญิสิง่ใด และ
เราพจิารณาดว้ยเหตุผล ต่อไปเรากเ็ผชญิสิง่ทีถู่กตอ้ง”34 
 
 “ทุกสิง่ทุกอย่างทีเ่กดิขึ้นเป็นอยู่แก่เราในวนัน้ี ย่อมมตี้นเรือ่งมาก่อน ต้นเรือ่งนัน้คอื
เหตุ สิง่ทีไ่ด้รบัคือผล และผลทีเ่กิดขึ้น จะเป็นเหตุให้เกิดผลอืน่ๆ เนือ่งกนัไปอีกไม่หยุดยัง้ 
ดงันัน้ ทีพู่ดกนัว่า ใหพ้จิารณาเหตุผลใหด้นีัน้ กล่าวอกีนัยหนึง่กค็อื ใหพ้จิารณาการกระทําหรื
อกรรมของตนใหด้นีัน่เอง คนเราโดยมากมกันึกว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร เราทราบไม่ได ้แต่ที ่
จรงิ เราย่อมจะทราบได้บ้างเหมอืนกนั เพราะอนาคตก็คอื ผลของการกระทําในปจัจุบนั ถ้า
ปจัจุบนัทําด ีอนาคตกไ็ม่ควรจะตกตํา่ ฉะนัน้ เมือ่กระทําการใดๆ ควรจะนึกว่าการนัน้ จะมผีล
สบืเนือ่งไปในอนาคต จกัไดม้สีต ิกระทาํสิง่ต่างๆ ดว้ยความรูต้วัและระมดัระวงั ทัง้ควรจะสาํนึก
ตระหนักด้วยว่า การพจิารณาการกระทําของตนในปจัจุบนันัน้ นับว่าสําคญัทีสุ่ด จะต้องคดิ
พจิารณาใหร้อบคอบและถ่องแททุ้กครัง้ไป มฉิะนัน้ผลทีเ่กดิขึ้นอาจทาํใหเ้กดิความผดิหวงัอยา่ง
มากทีส่ดุกเ็ป็นได”้35 
 
 “เหตุและผลน้ีเป็นสิง่ทีล่ะเอยีด เป็นขัน้ตอน และบางทกีซ็บัซอ้นมาก ยากทีจ่ะมองเหน็
ได ้ ถา้ไม่พจิารณาใหถ้ีถ่ว้นรอบคอบจรงิๆ เพราะฉะนัน้ จงึใคร่จะปรารภถงึหลกัสาํคญัสาํหรบั
การพจิารณาหาเหตุและผลไวส้กัสองประการ ประการแรก ขอใหเ้ขา้ใจว่าผลทุกอย่างต้องมา

                                                 
34 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิีพระราชทานปรญิญาบตัรของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั วนัที ่26 มถุินายน 2519 
35 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิีพระราชทานปรญิญาบตัรของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั วนัที ่4 กรกฎาคม 2521 
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จากเหตุ เมือ่มเีหตุแล้วต้องเกดิผล และผลทีส่ําคญัๆ ทีเ่ป็นผลรวบยอด ย่อมเป็นผลทีเ่กดิจาก
เหตุและผลอืน่ๆ ทีม่ต่ีอเนือ่งกนัมาเป็นลําดบั หลายขัน้หลายตอน จงึจําเป็นทีจ่ะต้องระวงัจบั
เหตุจบัผลใหไ้ดโ้ดยถูกตอ้งทุกขัน้ตอน ไมใ่หส้บัสน อกีประการหนึง่ เหตุทีจ่ะใหผ้ลอยา่งใดอยา่ง
หนึง่เกดิขึ้นนัน้ ปรกตจิะเหน็ว่ามหีลายเหตุ เหตุทัง้หลายน้ี จําแนกไดอ้อกเป็นสองประเภท คอื
เหตุต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายนอกตวั ประเภทหนึง่ กบัเหตุทีอ่ยูใ่นตวัทีเ่ป็นการกระทาํของตวั จดัเป็นเหตุ
ภายในอกีประเภทหนึง่ ขอให้พจิารณาทบทวนให้ด ีจะเหน็ว่า เหตุภายนอกทัง้หมดนัน้เป็น
เพยีงส่วนประกอบ เหตุแท้จรงิ อยู่ทีเ่หตุภายใน คอืการกระทําของตวัเอง เพราะฉะนัน้ ผูซ้ึง่
ปรารถนาสําเรจ็ในชวีติในการงานอกีมากมายในกาลขา้งหน้า จงึควรอย่างยิง่ ทีจ่ะต้องเพ่งเลง็
ในเหตุภายใน คอืการกระทําของตนเองเป็นสําคญั แล้วเร่งกระทําเหตุทีส่ําคญันัน้ ใหถู้กต้อง
ครบถว้น ผลสาํเรจ็ทีมุ่ง่หมายไวใ้นอนาคตจงึจะมาถงึมอืทา่นได”้36 
 
 “เมือ่รูจ้กัพจิารณาการกระทาํของตนดว้ยหลกัเหตุและผลดงักล่าวนัน้แลว้ การกระทํา
กน่็าจะไมผ่ดิพลาด แต่ความจรงิไมเ่ป็นเช่นนัน้เสมอไป มกัจะยงัมคีวามผดิพลาดอยู่เสมอ ทัง้น้ี
เพราะธรรมดาทุกคนยอ่มมอีคตไิด ้อคตนิัน้เป็นเหตุสาํคญัทีท่าํใหม้องไมเ่หน็ทาง เพราะลําเอยีง
เขา้ขา้งตวั ดว้ยอาํนาจความรกับา้ง ความชงับา้ง ความหลงไหลบา้ง กจ็ะทาํใหส้บัสนในเหตุและ
ผล และเมือ่ไม่ทําตามเหตุผล ความผดิพลาดกต็้องเกดิขึ้น นอกจากนัน้ ทุกคนย่อมจะต้องใช้
ความเพยีรพยายามในการพจิารณาหาเหตุหาผล โดยไมย่อมทอ้ถอยอยู่ตลอดเวลาดว้ย ดงันัน้ 
การทีจ่ะใชค้วามรูค้วามสามารถของตวักระทําการใดๆ จะต้องทําความคดิจติใจของตนเองให้
เทีย่งตรง พ้นจากอํานาจอคติเสียเป็นเบื้องต้นก่อน แล้วจึงนําความคิดทีเ่ทีย่งตรงนัน้มา 
พจิารณาการกระทําของตนเอง ดว้ยหลกัเหตุผลใหถู้กตอ้งและดว้ยความเพยีรพยายามอนัไม่
ขาดสาย ความสาํเรจ็ ความเจรญิกา้วหน้า และอนาคตทีแ่จม่ใสถงึจะมาถงึทา่นไดส้มตามทีใ่จตัง้
ปรารถนา”37 
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัได้ทรงยํ้าอย่างชัดเจนว่าเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
เศรษฐกิจที่ใช้หลกัเหตุผลเพื่อนําไปสู่การกระทําที่ด ีจะเหน็ว่าว่างทรงเน้นที่การกระทําของ
ตนเองเป็นสําคญั ซึ่งกค็อืทําเหตุภายในใหถู้กต้องครบถ้วน ผลที่ออกมาก็จะมปีระสทิธผิล มี
ประโยชน์และมคีวามสขุ ดงัพระราชดาํรสัทีว่า่ 
 
 “เศรษฐกจิพอเพยีงน้ี ขอยํ้าว่า เป็นทัง้เศรษฐกจิ หรอืความประพฤตทิีท่ําอะไรเพือ่ให้
เกดิผล โดยมเีหตุและผล คอื เกดิผลมนัมาจากเหตุ ถา้ทาํเหตุทีด่ ีถา้คดิใหด้ ีใหผ้ลทีอ่อกมา คอื

                                                 
36 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิีพระราชทานปรญิญาบตัรของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั วนัที ่5 กรกฎาคม 2521 
37 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิีพระราชทานปรญิญาบตัรของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั วนัที ่10 กรกฎาคม 2519 
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สิง่ทีต่ิดตามเหตุ การกระทํา ก็จะเป็นการกระทําทีด่ ีและผลของการกระทํานัน้ ก็จะเป็นการ
กระทาํทีด่ ีดแีปลวา่มปีระสทิธผิล ดแีปลวา่ทาํใหม้คีวามสขุ” 
 
 ความสุขซึ่งเป็นผลจากการกระทําน้ี ต้องไม่มาจากการเบยีดเบยีนผูอ้ื่นและส่วนรวม 
เพราะหากส่วนรวมไดร้บัความเสยีหายหรอืเดอืดรอ้น กย็่อมจะส่งผลกระทบกลบัมายงัตนเอง 
ทาํใหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นไปดว้ยในทีส่ดุ ดงัพระราชดาํรสัทีว่า่ 
 
 “ความสุขความเจรญิอนัแทจ้รงินัน้ หมายถงึความสุข ความเจรญิทีบุ่คคลแสวงหามา
ไดด้ว้ยความเป็นธรรม ทัง้ในเจตนาและการกระทํา ไม่ใช่ไดม้าดว้ยความบงัเอญิ หรอืดว้ยการ
แก่งแย่งเบียดบังจากผู้อืน่ ความเจริญทีแ่ท้น้ีมีลักษณะเป็นการสร้างสรรค์ เพราะอํานวย
ประโยชน์ถงึผูอ้ืน่และส่วนรวมดว้ย ตรงกนัขา้มกบัความเจรญิอย่างเทจ็เทยีมทีเ่กดิขึ้นมาดว้ย
ความประพฤตไิมเ่ป็นธรรมของบุคคล ซึง่มลีกัษณะเป็นการทาํลายลา้ง เพราะใหโ้ทษบ่อนเบยีน
ทําลายผู้อืน่และส่วนรวมการบ่อนเบยีนทําลายนัน้ ทีสุ่ดจะกลบัมาทําลายตน ด้วยเหตุทีเ่มือ่
สว่นรวมถูกทาํลายลงเสยีแลว้ ตนเองกจ็ะยนืตวัอยูไ่มไ่ด ้จะตอ้งล่มจมลงไปเหมอืนกนั”38 
 
 สิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมปจัจุบันที่ความคิดและความต้องการ
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ กค็อืการยดึเหตุผลและความถูกตอ้ง ปรบัความคดิความต้องการจาก
สิง่ที่เป็นคุณค่าเทยีม ซึ่งเกดิขึน้จากความวปิรติผนัผวนของสงัคม ที่ไม่คงทน ยัง่ยนื ใหก้ลบั
ไปสู่การยอมรบันับถือคุณค่าแท้ตามธรรมชาติเดิมของสิง่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความดงีามและ
สงัคมจะไดเ้ขา้รปูเขา้รอยดขีึน้ตามลาํดบั ดงัพระบรมราโชวาทตอนหน่ึงวา่ 
 
 “การรกัษาคุณค่าและความสาํคญัของสิง่ทีด่งีามนัน้ในทุกวนัน้ี มกัเหน็ว่าเป็นสิง่ทีเ่กดิ
วสิยัทีค่วรจะทาํ เพราะสภาพชวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้ความคดิตอ้งการของคนเปลีย่นแปลงไป
จากเดมิมาก สิง่ทีเ่คยรบันับถอื กล็ะเลยกนัเสยีโดยมาก เรือ่งน้ีเป็นปญัหาใหญ่ทีจ่ะต้องขบคดิ
และแกไ้ข สงัคมของเรานัน้ถงึจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร กย็งัคงตอ้งอาศยัเหตุผลเป็นรากฐาน
และเป็นหลกัการ ความคดิความตอ้งการหรอืความเปลีย่นแปลงใดๆ ทีม่ไิดเ้ป็นตามเหตุผล จะ
หนกัแน่นยิง่กวา่สิง่ทีเ่กดิจากเหตุผลความถูกตอ้งไมไ่ด ้และจะคงทนถาวรอยูต่ลอดไปไมไ่ด”้ 
 
 กล่าวโดยรวมแล้ว ความมเีหตุผล หมายถงึ การพจิารณาที่จะดําเนินการใดๆ ดว้ย
ความถี่ถ้วนรอบคอบ ไม่ย่อท้อ ไร้อคติ คํานึงถึงเหตุและปจัจยัแวดล้อมทัง้หมด เพื่อให้การ
ดาํเนินงานเป็นไปอยา่งถูกตอ้งดงีาม เกดิประสทิธผิล เกดิประโยชน์และความสขุ โดยปราศจาก
การเบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื่น 

                                                 
38 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิีพระราชทานปรญิญาบตัรของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั วนัที ่10 กรกฎาคม 2520 
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 คําแปลในภาษาองักฤษของคําว่า “คุณลกัษณะความมเีหตุผลน้ี” น่าจะตรงกบัคําว่า 
“Cause and Effect” ซึ่งจะเป็นการพจิารณาถึง การเลือกเส้นทางของการดําเนินงาน 
โดยคํานึงถึงเหตุและปจัจยัทัง้หมด ส่งผลเป็นการกระทําที่ถูกต้องดงีาม ตามหลกัเหตุแลผล 
ในขณะที่ คําว่า “Reasonableness” จะหมายถึง การมเีหตุผลที่เหมาะสมต่อการกระทําใดๆ 
ซึง่จะมคีวามหมายแคบกวา่ คาํวา่ “Cause and Effect” 
 
 ความแตกต่างทีป่รากฎอย่างชดัเจน คอื หากการดําเนินงานใดๆ ไม่ไดเ้ป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งดงีาม ความมเีหตุผลตามความหมายของ “Reasonableness” กย็งัคงมอียู ่(Exist) ได้
ตามตรรกที่มนุษยเ์ป็นผูก้ําหนดยิง่ขึน้ ยิง่ไปกว่านัน้ อาจแสดงใหเ้หน็ไดด้ว้ยว่าถูกต้องดงีาม 
โดยการอา้งองิการยอมรบัจากกลุ่มสว่นหน่ึง หรอืจากกฎเกณฑท์ีส่รา้งขึน้เพือ่ประโยชน์สว่นตน 
 
 ในขณะทีค่วามมเีหตุผลในเชงิ “Cause and Effect” มคีวามหมายกวา้งกว่า โดย
ประการแรก เป็นการเปิดโอกาสในมนุษย์ดําเนินการตามตรรกของธรรมชาติ ตามสภาพที่
ถูกต้องดงีามจรงิแท้ ด้วยการละเว้นการกระทําในทางไม่ดหีรอืในทางเสื่อมที่ยงัไม่ไดเ้กดิขึน้ 
หรอืดว้ยการแกไ้ขการกระทาํดงักล่าวทีก่ําลงัดาํเนินอยู่นัน้ ใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพถูกตอ้งดงีาม
ตามธรรมชาต ิเพื่อใหไ้ด้รบัผลที่พงึปรารถนา โดยไม่มคีวามจําเป็นต้องแขง็ขนืหาเหตุผลมา
สนบัสนุนการกระทาํทีไ่มถู่กตอ้งไมด่งีามนัน้ เพือ่ใหด้าํเนินต่อไปตามตรรกทีต่นเองสรา้งขึน้ 
 
 ประการที่สอง ถ้าหากมนุษย์ยงัแขง็ขนัที่จะดําเนินกจิกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่ดงีามนัน้ 
ความมเีหตุผลในเชงิ “Cause and Effect” ซึ่งมเีคา้ความหมายตรงกบัคําว่า อทิปัปจัจยตา 
ในทางพุทธธรรม ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาจากการกระทํานัน้ๆ อย่าง
หลกีเลีย่งไมไ่ด ้
 
 ความมเีหตุผลในเชงิ “Cause and Effect” จงึมฐีานมาจากความรอบคอบระมดัระวงั
ในการตดัสนิใจเลือกเส้นทางของการกระทํา โดยให้พจิารณาอย่างรอบด้าน ขณะที่ความมี
เหตุผลในเชงิ Reasonableness ปรากฏได ้แมจ้ะไม่ไดพ้จิารณาอยา่งรอบดา้นในทุกแงทุ่กมุม 
เพราะเสน้ทางของการกระทําที่ถูกเลอืก อาจมาจากการพจิารณามาเพยีงดา้นบางมุม และมี
เหตุผลรองรบัการกรทะนัน้อยูเ่ชน่กนั 
 
 คุณลกัษณะดา้นความมเีหตุผลทีเ่กีย่วขอ้งกบัคาํวา่ “เหตุ” และ “ปจัจยั” สาํหรบัในทาง
พุทธธรรม จะมคีวามหมายที่ลึกซึ้งไปอกีขัน้หน่ึง ดงัตวัอย่างของต้นมะม่วงที่ต้องอาศยัเมด็
มะม่วง (คือเหตุ) และอาศัยดิน อากาศ น้ํา และอุณหภูมิที่เหมาะสม (คือ ปจัจัย) ในการ
เจรญิเตบิโต แมห้ากมเีมด้มะมว่ง (ทีเ่ป็นเหตุ) แต่ไมม่ดีนิ ไมม่น้ํีา ไมม่อีากาศ และไมม่อุีณหภูมิ
ทีเ่หมาะสม (ทีเ่ป็นปจัจยั) เมด็มะม่วงกไ็ม่สามารถเจรญิเตบิโตขึน้เป็นตน้มะม่วง ตามหลกัการ
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น้ี หากตอ้งการไมใ่หส้ิง่ใดสิง่หน่ึงเกดิขึน้ จะมทีางเลอืกสองทาง คอื กําจดัเหตุ หรอืกําจดัปจัจยั 
สิง่นัน้กจ็ะไมส่ามารถเกดิขึน้ได ้
 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ไดแ้สดงธรรมในระหว่างการสนทนากบันายลอ
เรนส ์แวน เดน มวิเซนเบริก์ นักหนังสอืพมิพ ์/ นักเขยีนชาวเดนมารก์ ทีอ่าศยัอยู่ในประเทศ
ฝรัง่เศส ไวเ้มือ่วนัที ่9 มถุินายน 2547 ในหวัขอ้ พระพทุธศาสนากบัโลกธุรกจิ โดยมใีจความว่า 
เรื่องเหตุและปจัจยัน้ี แมแ้ต่ในภาษไทยกย็งัมปีญัหา ของคําว่าเหตุหรอืสาเหตุ ไดแ้ก่ Cause 
และปจัจยัหรอืเงื่อนไข ไดแ้ก่ Condition ในพระอภธิรรม มปีจัจยัถงึ 25 ขอ้ และในท่ามกลาง
ปจัจยัทัง้ 24 ขอ้น้ี เหตุ หรอื Cause เป็นขอ้ทีห่น่ึง เป็น Priciple Condition หรอื Direct 
Condition เหตุน้ี บางครัง้กใ็ชแ้ทนกนัได ้คําว่า ปจัจยั เพราะในภาษาบาล ีใชค้ําว่า ปจัจยั คํา
เดยีว แต่สามารถครอบคลุมไดท้ัง้หมด 
 
 มขีอ้ทีน่่าพจิารณาทีเ่กีย่วเน่ืองกบัความมเีหตุผลอกี 2 ประการ ขอ้พจิารณาประการ
แรก คอื ด้วยเหตุปจัจยัหลายอย่างประกอบกนั จงึก่อให้เกิดผลขัน้มาหน่ึงอย่าง ในลกัษณะ 
Many-to-One มใิช่ว่ามเีหตุเดยีวผลเดยีว อย่างทีว่ทิยาศาสตรใ์นปจัจุบนัยดึตดิอยู่ในสิง่ทีเ่รยีก
ในภาษาบาลวี่า The Doctrine of single cause bringing single effect หรอืทีใ่น
พระพทุธศาสนา เรยีกวา่ เอกการณวาท ซึง่เป็นความเหน็ หรอืความเขา้ใจทีค่าดเคลื่อนไปจาก
ความจรงิตามธรรมชาต ิ
 
 ขอ้พจิารณาทีส่อง นอกเหนือจากทีผ่ลหน่ึงเกดิจากปจัจยัหลายอย่างอาจใหผ้ลหลาย
อย่าง ในลกัษณะของ One-to-Many อกีดว้ย สิง่น้ีเอง เป็นสาเหตุสําคญัทีค่วามคดิเหตุผลทาง
วทิยาศาสตรไ์มส่ามารถตดิตามปจัจยัหน่ึงซึง่นําไปสูผ่ลหลายอยา่ง และจากผลทีไ่ดอ้ยา่งหน่ึง ก็
ยากที่จะสืบสาวไปถึงปจัจยัได้ครบทุกอย่าง นักวิทยาศาสตร์ต้องการได้ผลอย่างน้ี ก็เลย
พยายามสบืคน้ว่า เมื่อต้องการผลอย่างน้ี จงึต้องสรา้งปจัจยัเงื่อนไขทัง้หมดที่รู ้เพื่อใหไ้ดผ้ล
ตามที่ต้องการ แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่ามีผลมากหลายอย่างที่เกิดขึ้น 
นอกเหนือจากผลทีไ่ดร้บั คอื มผีลอื่นๆ ตดิตามมาดว้ย ซึง่อาจนําไปสูผ่ลเสยีขึน้ในอนาคต 
 
 ซึง่ในหวัขอ้ต่อไป จะเป็นการศกึษาถงึความหมายของการมรีะบบภูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ี
ซึง่เป็นคุณลกัษณะทีส่ามในปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 “การมรีะบบภมูคิุม้กนัในตวัทีด่ ีหมายถงึ การจดัองคป์ระกอบของการดาํเนินงาน ใหม้ี
สภาพพรอ้มรองรบัต่อผลกระทบใดๆ อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลง ทัง้ภายนอกและภายในได้
เป็นอยา่งด”ี 
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3.4. การมีระบบภมิูคุ้มกนัในตวัท่ีดี 
 
 วกิฤตการณ์มกัเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ที่มอิาจรบัมอืได้
อย่างทนัท่วงท ีหรอืมไิดม้กีารเตรยีมความพรอ้มที่จะรบัผลกระทบนัน้ล่วงหน้า  จนก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายทางใดทางหน่ึงใน ชว่งปี 2540 ซึง่เป็นปีทีป่ระเทศไทยกําลงัประสบกบัวกิฤตทาง
เศรษฐกจิจนลุกลามไปทัว่ทัง้ภูมภิาค พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัได้ทรงพระราชทานพระ
บรมราโชวาททีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัมอืกบัวกิฤตการณ์และการเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบ
และการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่ถอืเป็นเรื่องของการสรา้งภูมคิุม้กนัใหเ้กดิขึน้ใน
ตวัทัง้ในระดบับุคคลและระดบัองคก์ร ผา่นทางหลายตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 
 “วกิฤตการณ์เกดิขึ้นมาไดอ้ย่างไร เราเป็นเมอืงอุดมสมบูรณ์ และเรากไ็ดช้ือ่ว่า กําลงั
กา้วหน้าไปสู่เมอืงทีเ่ป็นมหาอาํนาจทางการคา้  ทําไมเกดิมวีกิฤตการณ์ ความจรงิวกิฤตการณ์
น้ี เหน็ได้มานานแล้ว สีส่บิกว่าปีมาแล้วแต่ไม่รู้ตวั เมือ่ 40 กว่าปี มผีู้หนึง่เป็นขา้ราชการชัน้
ผูน้้อยมาขอเงนิ ทีจ่รงิกเ็คยใหเ้งนิเขาเลก็ๆ น้อยๆ เขาบอกไมพ่อ เขากย็มืเงนิ ขอกูเ้งนิ เมือ่เขา
ขอกู้เงินก็บอกว่า เอ้า...ให้  แต่ขอให้เขาทําบัญชี บัญชีรายรบั บัญชีรายจ่าย รายรบัก็คือ  
เงนิเดอืนของเขา ซึง่เป็นขา้ราชการชัน้ผูน้้อยและเงนิทีอุ่ดหนุนเขา สว่นรายจ่าย กเ็ป็นของทีใ่ช้
ในครอบครวั แต่มสีิง่หนึง่ทีค่รงันัน้ไมเ่ขา้ใจ  ไมเ่คยเหน็  คอืไมเ่คยทราบ  มรีายการหนึง่บอกว่า
ค่าแชร ์แลว้อกีตอนหนึง่ กม็คี่าแชรอ์กี ความจรงิแชรนี์ไ่ม่ใช่เฉพาะคนนี้เท่านัน้แต่มทีัว่ไปทุก
แหง่ทัง้ราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม กม็ ีทุกบรษิทั ทุกสว่น แมจ้ะเอกชนเขากม็แีชร ์ ไดบ้อก
ใหเ้ขาเลกิแชร ์ เลกิแลว้ใหท้าํบญัชต่ีอไป ทหีลงัเขาทาํบญัชมีา เขาไมข่าดทุนแลว้ เขาสามารถที ่
จะมเีงนิพอใช ้เพราะบอกใหเ้ขาทราบว่ามเีงนิเดอืนเท่าไหร่ จะตอ้งใชภ้ายในเงนิเดอืนของเขา 
การทําแชรน้ี์เท่กบัเป็นการกู้เงนิ การกู้เงนิทีนํ่ามาใชใ้นสิง่ทีไ่ม่ทํารายได้นัน้ไม่ด ีอนัน้ีเป็นขอ้
สาํคญั เพระว่าถา้กูเ้งนิและทําใหม้รีายได ้กเ็ท่ากบัจะใชห้น้ีได ้ ไม่ตอ้งตดิหน้ี  ไมต่อ้งเดอืดรอ้น 
ไมต่อ้งเสยีเกรีต ิ 
 
 มอีีกรายหนึง่ เขามาวนัหนึง่ เอาหวัเขม็ขดัมาให้ เราถามว่าหวัเขม็ขดันี ่เอามาให้
ทาํไม ในทีสุ่ดกท็ราบว่า เขาขอกูเ้งนิ อนัน้ีเป็นสิง่ทีป่ระหลาด เพราะว่า เขาไม่มเีงนิใช ้ทําไมไ่ป
ซื้อหวัเขม็ขดั ซึง่ราคากไ็มค่อ่ยถูกนกั เอามาให ้กเ็ลยบอกเขาวา่ไมใ่ห ้ ไปหาเงนิทีอ่ืน่  เพราะว่า
ทราบดวีา่ ถา้ใหเ้ขา เขาจะไมม่เีอามาใชค้นื เงนิทีจ่ะใหเ้ขากม็ ีแต่ถา้ใหเ้งนิเขาแลว้  เขากเ็อาไป
ใชอ้ย่างอลุี่ยฉุยแฉก และไม่มผีลอย่างทีผู่ท้ ีข่อกูส้ําหรบัทําอาชพี จะกลายเป็นการทําใหค้นอืน่
ยิง่เสยีใหญ่ อนัน้ี เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งสอนว่า กูเ้งนิ เงนินัน้จะตอ้งใหเ้กดิประโยชน์  มใิช่กูส้าํหรบัไป
เล่น ไปทาํอะไรทีไ่มเ่กดิประโยชน์”39 
 

                                                 
39 พระราชดาํรสัเน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา วนัที ่4 ธนัวาคม 2540 
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 พระบรมราโชวาทดงักล่าว ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็หลกัในการดํารงชวีติอย่างพอมพีอกนิ  
ให้มีเกียรติยืนด้วยตนเอง ใช้จ่ายภายในกําลังของตัว มีภูมิคุ้มกันด้วยการไม่สร้างหน้ี  
โดยเฉพาะหน้ีทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้แต่ไม่ไดห้า้มมใิหม้หีน้ี เพยีงควรเป็นการกูเ้งนิทีท่ําใหเ้กดิ
รายได้หรอืก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช่การกู้เงนิมาใช้ในสิง่ที่ไม่ทําให้เกิด
รายได ้หรอืใชจ้่ายในสิง่ทีฟุ่่มเฟือยโดยไมป่ระมาณตน เรยีกว่าเป็นวธิกีารสรา้งภูมคิุม้กนัในตวั
ทีด่ทีางหน่ึง 
 
 “อกีเรือ่งหนึง่ คอื ไปทางชลบุร ีครัง้หนึง่ นีก่็หลายสบิปีมาแล้ว มพี่อค้าคนหนึง่ เขา
บอกว่า เขาทําโรงงานสําหรบัทําสบัปะรดกระป๋อง เขาลงทุนเป็นลา้น จําไม่ไดแ้ลว้กีล่า้น เพือ่
สร้างโรงงาน การลงทุนมากอย่างนัน้ บอกให้เขาทราบว่าไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะว่าเคยทํา
โรงงานเลก็ๆ ทีท่างภาคเหนือ ใชเ้งนิสามแสนบาท เพือ่ทีจ่ะเอาผลติผลของชาวบา้นชาวเขามา
ใสก่ระป๋องแลว้ขาย กไ็ดผ้ล เป็นโรงงานเลก็ๆ บอกวา่ ทีเ่ขาลงทุนเป็นลา้น รูส้กึวา่เสีย่ง เขาบอก
ว่า ตอ้งทําอย่างนัน้  เขากล็งทุนไป  ทําไปทํามา  สบัปะรดทีอ่ําเภอบา้นบงึทางชลบุร ีกม็ไีม่พอ 
เมือ่มไีมพ่อ ตอ้งไปสัง่สบัปะรดมาจากปราณบุรร ี สบัปะรดจากปราณบุรตีอ้งขนสง่มา กต็อ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยมาก ทาํไปทาํมา โรงงานกล็ม้ อยา่งน้ีกแ็สดงใหเ้หน็ว่า ทาํโครการอะไร กจ็ะตอ้งนึกถงึ
ขนาดทีเ่หมาะสมกบัทีเ่รยีกวา่ อตัภาพ หรอืกบัสิง่แวดลอ้ม  
 
 ยงัมอีกีรายการหนึง่ ทีล่ําพนู มกีารตัง้โรงงานสาํหรบัแช่แขง็ผลผลติของชาวไร ่ ไดไ้ป
เยีย่ม เขาบ่นว่า ขา้วโพดทีเ่ขาใชส้ําหรบัแช่แขง็ คุณภาพไม่ค่อยด ีกเ็ลยซื้อในราคาแพงไม่ได ้ 
ตอนนัน้ กย็งัไมท่ราบว่า เขาจะมอีนัเป็นไปอยา่งไร กบ็อกเขาว่า นีน่่าจะสง่เสรมิดา้นการเงนิให้
เกษตรกรทีป่ลูกข้าวโพดให้ได้ข้าวโพดทีม่ีคุณภาพดี โรงงานจะเจริญ เขาบอกให้ไม่ได ้ 
เพราะว่าคุณภาพไม่ด ีอนัน้ีเป็นปญัหาโลกแตก  ถา้ไมใ่หร้าคาด ี หรอืไม่สนับสนุนเกษตรกรใน
การเพาะปลูก กจ็ะไมไ่ดร้บัประโยชน์ จะไมไ่ดคุ้ณภาพ จะไดข้า้วโพดทีฟ่นัหลอ ซึง่เขากบ็อกว่า
ตอ้งทิ้ง เพราะว่าเครือ่งจกัรของเขา ตอ้งมขีา้วโพดทีข่นาดเหมาะสม อยา่งน้ีโรงงานนัน้ – ความ
จรงิ ไมไ่ดแ้ชง่เขา – แต่นึกในใจวา่ โรงงานน้ีอยูไ่มไ่ด ้แลว้ในทีส่ดุกจ็รงิๆ กล็ม้ อาคารอะไรต่างๆ 
กย็งัอยูเ่ดีย๋วน้ี แต่ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ เกะกะอยู”่ 40 
 
 นอกจากกิจการที่ต้องดําเนินอยู่ภายในกําลังของตัวแล้ว ยงัต้องคํานึงถึงปจัจัย
แวดล้อมรอบขา้งทีเ่หมาะสมเกื้อกูลต่อการดําเนินกจิการดว้ย วธิกีารหน่ึงในการสรา้งปจัจยัที่
เกือ้หนุน กค็อื การอาํนวยประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ้ื่นก่อน เช่น การเอือ้เฟ้ือแก่ผูท้ีอ่ยูใ่นฐานะเจา้ของ
วตัถุดบิหรอืปจัจยัการผลติ  ซึง่ในทีสุ่ดกจ็ะส่งผลกลบัมาอาํนวยประโยชน์แก่กจิการของตน ทํา
ให้กิจการอยู่รอดและเจริญเติบโต เป็นวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นและ
สว่นรวมใหย้นือยูไ่ด ้

                                                 
40 อา้งแลว้, 2540 
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 “ทุกคนต่างมหีน้าที ่แต่กไ็มไ่ดห้มายความวา่ทาํเฉพาะหน้าทีน่ัน้  เพราะวา่ถา้คนใดทาํ
หน้าทีเ่ฉพาะของตวัเอง โดยไม่มองดูคนอืน่ งานก็ดําเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน
จะตอ้งพาดพงิกนั จะตอ้งเกีย่วโยงกนั ฉะนัน้แต่ละคนจะตอ้งรูถ้งึงานของผูอ้ืน่แลว้ชว่ยกนัทาํ”41 
 
 “ผูท้ีท่ํางานใหเ้กดิประโยชน์แก่ส่วนของตนดว้ย ย่อมไดป้ระโยชน์แก่ส่วนรวมของตน
ด้วย ผู้ทีท่ํางานโดยเห็นแก่ตัว เบียดเบียนส่วนรวม ย่อมบัน่ทอนทํางานความมัน่คงของ
ประเทศชาต ิและทีส่ดุตนเองกจ็ะเอาตวัไมร่อด”42 
 
  “ทุกวนัน้ีสถานการณ์ต่างๆ ในโลกและในบา้นเมอืงของเราเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็
ย่อมทําใหม้คีวามคดิ ความเหน็และหลกัการอย่างใหม่เกดิขึ้นมามาก การจดัวางหลกัการ วาง
ระเบยีบปฏบิตัใินการบรหิารและดําเนินการศกึษา จําต้องกระทําใหส้อดคลอ้ง ใหถู้กใหเ้หมาะ
กบัสภาพทีเ่ปลีย่นมาดว้ย เพือ่ทีจ่ะไดก้า้วหน้าไปในทางทีเ่จรญิ”43 
 
 ตัวอย่างของพระราชดํารัสที่อัญเชิญมาข้างต้น สะท้อนถึงหลักคิดในการสร้าง
ภูมคิุม้กนัทีเ่ป็นขัน้ตอน โดยในขัน้แรกเป็นการจดัการกบัเหตุภายในตวั เช่น การไมก่่อหน้ีทีไ่ม่
เกดิประโยชน์แก่ตนเอง ขัน้ต่อมาเป็นการจดัการกบัเหตุภายนอกตวั เช่น การอุดหนุนจุนเจอื
แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรอบขา้ง ซึง่ถอืเป็นการปลูกสรา้งภูมคิุม้กนัอยา่งเป็น “ระบบ” ดว้ยการรวบรวม
และจดัการเหตุปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน เพื่อใหส้ามารถรบัมอืกบัสถานการณื
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยไมเ่กดิความเสยีหายจนถงึขัน้ทีอ่ยูไ่มไ่ด ้
 
 ระบบภูมคิุ้มกนัยงั หมายถึง การรวมองคืประกอบย่อยต่างๆ เข้าด้วยกนั การจดั
กระบวนการดําเนินงานต่างๆ อย่างบูรณาการ จนเกดิเป็นระบบภูมคิุม้กนัที่สามารถป้องกนั
ผลกระทบจากภายนอกในหลายดา้น เชน่ ดา้นวตัถุ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และวมันธรรม เป็นตน้ 
 
 กล่าวโดยรวมแลว้ การมรีะบบภูมคิุม้กนัในตวัทีด่ ีหมายถงึ การจดัองคป์ระกอบของ
การดําเนินงาน ให้มีสภาพพร้อมรองรบัต่อผลกระทบใดๆอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้
ภายนอกและภายในไดเ้ป็นอย่างด ีในหวัขอ้ต่อไป จะเป็นการศกึษาถงึความหมายของความรู ้
ซึง่เป็นหน่ึงในสองเงือ่นไขสาํคญัในปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

                                                 
41 อา้งแลว้, 2540 
42 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร และประกาศนียบตัร 
ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่วนัที ่10 มกราคม 2512 
43 พระบรมราโชวาทเน่ืองในโอกาสทีค่ณะครอูาวุโสเขา้เฝ้าฯ รบัพระราชทานเครือ่งหมายเชดิชู
เกยีรตแิละเงนิชว่ยเหลอืประจาํปี พ.ศ.2516 วนัที ่1 พฤศจกิายน 2517 
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 “เงือ่นไขความรู ้หมายถงึ เครือ่งมอือาศยัของการดําเนินงาน เพือ่ใหเ้ป็นไปไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง ประกอบดว้ย ความรอบรู ้คอื ความรูส้กึในงานทีท่ําและความรูก้วา้งในสภาพแวดลอ้ม
และสถานการณ์ทีเ่กีย่วพนักบังานทีท่ํา ความระลกึรู ้(สต)ิ คอื การยัง้คดิพจิารณาและรูเ้ท่าทนั
สภาวการณ์ทีเ่กดิขึน้ก่อนทีจ่ะกระทาํการใดๆ และความรูช้ดั (ปญัญา) คอื การเหน็และเขา้ใจสิง่
ต่างๆ ไดอ้ยา่งกระจา่งชดั ถูกตอ้งตามเหตุตามผลและตามจรงิ” 
 
3.5. เง่ือนไขความรู้ 
 
 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวขอ้งกบั
เรือ่งของความรูใ้นวโรกาสต่างๆ ดงัน้ี 
 
 “ความรูน้ัน้เป็นหลกัของการงาน ผูท้ีจ่ะทํางานใดจําตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งนัน้ก่อนเป็น
เบื้องตน้สว่นความคดิเป็นเครือ่งชว่ยความรู ้คอื ชว่ยใหใ้ชค้วามรูไ้ดถู้กตอ้ง เชน่ จะใชอ้ยา่งไร ที ่
ไหน เมือ่ใด เมือ่มคีวามรูส้ําหรบังาน มคีวามคดิสําหรบัการพจิารณาใชค้วามรูใ้หถู้กต้องแล้ว 
ยอ่มทาํงานไดผ้ลสมบรูณ์ด ียากทีจ่ะผดิพลาด ความรูก้บัความคดิจงึไมค่วรแยกจากกนั”44 
 
 ข้อพิจารณาซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สําคัญในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความรู้ที่
เหมาะสมในการนําหลกัวชิาการต่างๆ มาใชใ้นการวางแผนและการดําเนินงานทุกขัน้ตอน ซึ่ง
ประกอบดว้ย ความรอบรู ้ทัง้ในงานทีท่ําและสภาวะแวดลอ้มทีเ่กีย่วพนักบังานทีท่ําทัง้หมด มี
สติ หรือระลึกความรู้ และมีปญัญา หรือมีความรู้ช ัด เกิดขึ้นจากความฉลาดสามารถคิด
พจิารณาอยา่งถูกตอ้งแยบคายดว้ยเหตุผล 
 
 “การสรา้งความสาํเรจ็ในกจิการงานทุกอยา่ง ทุกระดบั รวมทัง้ความสาํเรจ็ในชวีติของ
แต่ละคนนัน้ ตอ้งอาศยัปจัจยัสาํคญัในชวีติของแต่ละคนนัน้ ตอ้งอาศยัปจัจยัสาํคญัประกอบกนั
ถงึสามสว่น สว่นทีห่นึง่ คอื ความรูแ้ละความชาํนาญทางวชิาการ ซึง่เป็นปจัจยัพื้นฐาน หรอืเป็น
เครือ่งมือปฏิบัติงานแท้ๆ ส่วนทีส่อง คือ ความละเอียดอ่อนถีถ่้วน ความตัง้ใจ และความ
อุตสาหะพยายาม ซึง่เป็นเครือ่งมอืช่วยใหท้ําการไดไ้ม่ผดิพลาดบกพร่อง และสําเรจ็ลุล่วงได้
ตลอด ไม่ทิ้งขวา้งละวางเสยีกลางคนั ส่วนทีส่ามนัน้ ไดแ้ก่ สตริะลกึ รูต้วัและปญัญาความรูช้ดั 
หรอืความเฉลียวฉลาด ทีจ่ะหยุดคิดพจิารณากิจทีจ่ะทํา คําทีจ่ะพูดทุกอย่าง ให้เป็นไปโดย
ถูกต้อง เทีย่งตรงตามกระบวนการของเหตุผล ซึง่จะช่วยใหด้ําเนินชวีติและการงานไปในทาง
เจรญิกา้วหน้า” 
 

                                                 
44 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร และประกาศนียบตัร 
ของมหาวทิยาลยัขอนแก่น วนัที ่8 พฤศจกิายน 2508 
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 ความรอบรูท้ีเ่ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในเงื่อนไขของความรู ้มคีวามหมายครอบคลุมทัง้
ความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานและหลกัการของวชิาการต่างๆ ซึง่เป็นความรูใ้นแนวลกึ และความรู้
ในขอ้เทจ็จรงิแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานทัง้หมด ซึง่เป็นความรูใ้นแนวกวา้ง ทีจ่ะทาํ
ใหส้ามารถประกอบและสง่เสรมิการปฏบิตังิานใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีส่มบรูณ์ ดงัพระบรมราโชวาทวา่ 
 
 “ความรูท้ีใ่ชไ้ดผ้ลนัน้ ต้องเป็นความรูท้ีถู่กตอ้ง แม่นยํา มคีวามชํานาญ นํามาใชก้าร
ไดท้นัทแีละนอกจากความรูด้า้นลกึ คอื วชิาการเฉพาะสาขาทีศ่กึษามาโดยตรงแลว้ ความรูด้า้น
กวา้ง คอื วชิาการอืน่ๆ ทัว่ไป ยอ่มเป็นปจัจยัประกอบสง่เสรมิอกีสว่นหนึง่ดว้ย”45 
 
 “นอกจากจะอาศยัความรูค้วามสามารถทางวชิาการ ตามทีไ่ดศ้กึษามาแลว้ ยงัมคีวาม
จําเป็นทีจ่ะต้องมคีวามรอบรู้และความเข้าใจอนักระจ่างและเพยีงพอในขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบั
สภาวะแวดลอ้มและสถานการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีจ่ะกระทาํทัง้หมด รวมทัง้ระบบชวีติของคน
ไทย อนัไดแ้ก่ ความเป็นอยู ่ความตอ้งการ วฒันธรรม และความรูส้กึนึกคดิโดยเบด็เสรจ็ดว้ย จงึ
จะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายได”้46 
 
 องค์ประกอบต่อมาในเงื่อนไขของความรู ้ไดแ้ก่ สต ิหรอืความระลกึรู ้ซึ่งเป็นเครื่อง
บงัคบัตนเองในการกระทํา การพูด หรือแม้แต่การคิดเรื่องต่างๆ ว่าจะเป็นประโยชน์หรือ
ผลลพัธเ์สยีหายหรอืไมอ่ยา่งไรในระยะยาว 
 
 “ความรูส้กึระลกึไดว้่าอะไรเป็นอะไร หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า สต ินัน้ เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญั
ทีสุ่ดอย่างหนึง่ทีจ่ะทําใหบุ้คคลหยุดคดิพจิารณาก่อนทีจ่ะทํา จะพูด และแมแ้ต่จะคดิสิง่ใดสิง่
หนึง่ว่าสิง่นัน้ดหีรอืชัว่ มคีุณประโยชน์หรอืเสยีหาย ควรกระทําหรอืควรงดเวน้อย่างไร เมือ่ยัง้
คดิได้ ก็จะช่วยใหพ้จิารณาทุกสิง่ทุกอย่างละเอยีดปราณีต และสามารถกลัน่กรองเอาสิง่ทีไ่ม่
เป็นสาระ ไมเ่ป็นประโยชน์ออกไดห้มด คงจะเหลอืแต่เน้ือแทท้ีถู่กตอ้งและเป็นธรรม ซึง่เป็นของ
ควรคดิควรพดูควรทาํแท้ๆ ” 
 
 สว่นอกีองคป์ระกอบในเงื่อนไขของความรู ้ไดแ้ก่ ปญัญา หรอืความรูช้ดั อนัเกดิจาก
การคดิพจิารณาสิง่ต่างๆ อยา่งถูกตอ้งแยบคายดว้ยเหตุผล ทาํใหเ้หน็และเขา้ใจทุกสิง่ทุกอยา่ง
ไดอ้ยา่งกระจา่งชดั เป็นความรูแ้จง้ในงานและวธิทีีจ่ะปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกจอ้งเทีย่งตรง 
 

                                                 
45 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร และประกาศนียบตัร 
ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่วนัที ่24 มกราคม 2532 
46 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร ของสถาบนับณัฑติพฒั
นบรหิารศาสตร ์วนัที ่19 มนีาคม 2522 
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 “ปญัญา แปลอย่างหนึง่ก็คือ ความรู้ทุกอย่างทัง้ทีเ่ล่าเรียน จดจํามา ทีพ่ิจารณา
ใคร่ครวญคดิเหน็ขึ้นมา และทีไ่ด้ฝึกฝนอบรมใหค้ล่องแคล่วชํานาญขึ้นมาในตวัเอง อกีอย่าง
หนึง่ เมือ่มคีวามรูค้วามชดัเจน ชาํนาญในวชิาการต่างๆ ดงัว่าจะไดผ้ลใหเ้กดิความเฉลยีวฉลาด
ขึน้มาในตวับุคคล แต่ประการสาํคญั คอื ความรูท้ีผ่นวกกบัความเฉลยีวฉลาดนัน้ จะรวมกนัเป็น
ความสามารถพเิศษขึ้นคอื ความรูจ้รงิ รูแ้จง้ชดั รูต้ลอดในสิง่ทีไ่ดม้โีอกาสศกึษา ซึง่จะเป็นผล
ต่อไปเป็นความรูเ้ท่าทนัความคดิ จรติ ทฤษฎ ีและเจตนาของคนทัง้ปวง เมือ่รูเ้ท่าทนัแลว้กจ็ะ
เหน็แนวทางและวธิกีารทีจ่ะหลกีเลีย่งใหพ้น้อุปสรรค ปญัหา และความเสือ่ม ความลม้เหลวทัง้
ปวงได ้แลว้ดาํเนินไปตามทางทีถู่กตอ้งเหมาะสมจนบรรลุความสาํเรจ็”47 
 
 “ปญัญา ความรูช้ดั ซึง่เป็นกําลงัสาํคญั สําหรบัการพจิารณาวนิิจฉยัตดัสนิปญัหาและ
เรือ่งราวต่างๆ ทีจ่ะต้องผ่านพบวนการปฏิบตัิงาน ความรู้ชดัน้ี หมายถึง ความรู้ทีก่ระจ่าง 
ถูกตอ้งตามเหตุ ตามผล และตามจรงิ เกดิขึ้นไดโ้ดยอาศยัความรูอ้นักวา้งขวาง ทีไ่ดรู้ไ้ดเ้หน็ได้
ศกึษา สงัเกตมาแลว้เป็นเน้ือหาทีอ่าศยัสต ิความระลกึรู ้และความมใีจสงบ ตัง้มัน่ในความเป็น
กลาง ไมห่วัน่ดว้ยอคต ิเป็นพื้นฐานรองรบัและเป็นเครือ่งพจิารณากลัน่กรอง สาํเรจ็เป็นความรู้
ความเห็นทีช่ดัเจนถูกต้อง สามารถวินิจฉัยชี้ชดัในกรณีทัง้ปวงได้แม่นยําถูกต้อง ผู้มกีําลงั
ปญัญาจงึรูจ้รงิ และรูซ้ึ้ง มองเหน็ปญัหาและภารกจิของตนเองใหช้ดัเจนโดยตลอดหมดทุกอยา่ง 
และสามารถปฏบิตับิรหิารใหเ้กดิความสาํเรจ็เรยีบรอ้ยไดโ้ดยยตุธิรรมถูกตอ้ง”48 
 
 จากพระบรมราโชวาทขา้งต้น ชีใ้หเ้หน็ว่า มคีวามรูป้ระกอบกนัเป็นสามส่วนดว้ยกนั 
ส่วนที่หน่ึง คือ ความรู้อนักว้างขวาง หรอืเรียกว่าเป็น ความรอบรู้ ที่ไม่จํากดัเพยีงความรู้
ความสามารถทางวชิาการ ตามที่ไดศ้กึษามา แต่ยงัรวมถงึความรูแ้ละความเขา้ใจอนักระจ่าง
และเพยีงพอในข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวพนักบังานที่ทํา
ทัง้หมด ส่วนทีส่อง คอื สต ิหรอืความระลกึรู ้ซึง่เป็นเครื่องพจิารณากลัน่กรองก่อนทีจ่ะทํา จะ
พดู หรอืแมแ้ต่จะคดิในเรื่องต่างๆ ว่าก่อใหเ้กดิประโยชน์หรอืผลเสยีหาย ควรกระทํา หรอืควร
งดเวน้ และส่วนที่สาม คอื ปญัญา หรอืความรูช้ดั อนัเกดิจากการคดิพจิารณาสิง่ต่างๆ อย่าง
ถูกตอ้งแยบคายดว้ยเหตุผล ทาํใหเ้หน็และเขา้ใจทุกสิง่ทุกอยา่งไดอ้ยา่งกระจ่างชดั เป็นความรู้
แจง้ในงานและวธิทีีจ่ะปฏบิตังิานไดอ้ยา่งถูกตอ้งเทีย่งตรง 
 
 กล่าวโดยรวมแล้ว เงื่อนไขของความรู้ หมายถึง เครื่องอาศยัของการดําเนินงาน
เพือ่ใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ประกอบดว้ยความรอบรู ้คอื ความรูส้กึในงานทีท่าํและความรูก้วา้ง
ในสภาวะแวดลอ้มและสถานการณ์ทีเ่กี่ยวพนัในงานทีจ่ะทํา ความระลกึรู ้(สต)ิ คอื การยัง้คดิ

                                                 
47 อา้งแลว้, 2532 
48 อา้งแลว้, 2522 
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พจิารณาและรูท้นัสภาวการณ์ที่เกดิขึน้ก่อนที่จะกระทําการใดๆ และความรูช้ดั (ปญัญา) คอื 
การเหน็และเขา้ใจในสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งกระจา่งชดั ถูกตอ้งตามเหตุ ตามผล และความเป็นจรงิ 
 
 ความรู ้เป็นเหตุ หรอืเงือ่นไขทีจ่ะทาํใหเ้กดิความ “ถูกตอ้ง” ในการดาํเนินงาน ภายใต้
หลกัการที่มุ่งเน้นการกระทํา หรอืพฤตกิรรมใหเ้ป็นไปอย่าง “ถูกต้องดงีาม” หรอืทีเ่รยีกว่า 
“สมัมา” กระบวนการส่วนเหตุ หรอืเงื่อนไขที่จะทําใหเ้กิดความดงีามในการกระทําหรอื
พฤตกิรรม ไดแ้ก่ เงือ่นไขคุณธรรม ซึง่จะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไป  
 
 “เงือ่นไขของคุณธรรม หมายถงึ เครือ่งอาศยัของการดาํเนินงาน เพือ่ใหเ้ป็นไปอยา่งดี
งาม ประกอบดว้ย ความซือ่สตัยส์ุจรติ คอื ความประพฤตชิอบ มกีารพดูและการกระทําซึอ่ตรง
ต่อหน้าที ่การงาน ต่อตนเอง และต่อผูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง มเีจตนาบรสิุทธิ ์ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง 
และไม่เอารดัเอาเปรยีบ ความอดทน มคีวามเพยีร คอื ความบากบัน่ ความกล้าแขง็ มคีวาม
หนักแน่น ไม่ท้อถอย ทําใหก้ารดําเนินงานรุดหน้าเรือ่ยไป จนประสบความสําเรจ็ และความ
รอบคอบระมดัระวงั คอื การพจิารณาอย่างถีถ่้วนในทุกแงทุ่กมุมก่อนทีจ่ะดําเนินงาน เพือ่มใิห้
เกดิความเผอเรอและผดิพลาด” 
 
3.6. เง่ือนไขคณุธรรม 
 
 พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จอยู่หวัได้ทรงพระราชทานเกี่ยวกับเรื่องของ
คุณธรรม ทีม่สีว่นสมัพนัธก์บัเรือ่งของความรู ้มใีจความสาํคญั ดงัน้ี 
 
 “การทีจ่ะทาํงานใหส้มัฤทธิผ์ลทีพ่งึปรารถนา คอื ทีเ่ป็ประโยชน์และเป็นธรรมดว้ยนัน้ 
จะอาศยัความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมไิด้ จําเป็นต้องอาศยัความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และ
ความถูกต้อง เป็นธรรมประกอบดว้ย เพราะเหตุว่าความรูน้ัน้ เป็นเหมอืนเครือ่งยนต์ ทีท่ําให้
ยวดยานเคลือ่นไปไดป้ระการเดยีว สว่นคุณธรรมดงักล่าวแลว้ เป็นเหมอืนหนึง่พวงมาลยั หรอื
หางเสอื ซึง่เป็นปจัจยัทีนํ่าพาใหย้วดยานดําเนินไปถูกทางด้วยความสวสัด ีคอื ปลอดภยัจน
บรรลุถงึจุดหมายทีพ่งึประสงค ์ดงันัน้ ในการทีจ่ะประกอบการงาน เพือ่ตนเพือ่ส่วนรวมต่อไป 
ขอให้ทุกคนสํานึกไว้เป็นนิตย์โดยตระหนักว่า การงาน สงัคม และบ้านเมอืงนัน้ ถ้าขาดผู้มี
ความรูเ้ป็นผู้บรหิารดําเนินการย่อมเจรญิก้าวหน้าไปได้โดยยาก แต่ถ้างานใด สงัคมใด และ
บา้นเมอืงใด กต็ามขาดบุคคลผูม้คีุณธรรมความสจุรติแลว้จะดาํรงอยูม่ไิดแ้ลว้”49 
 
 

                                                 
49 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร และประกาศนียบตัร 
ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วนัที ่8 กรกฏาคม 2520 
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 องคป์ระกอบของคุณธรรมประการแรก คอื ความซื่อสตัยส์ุจรติ ซึ่งเป็นเครื่องกํากบั
ทศิทางของการใชว้ชิาความรู ้เพือ่นําพาไปสูเ่ป้าหมายทีพ่งึประสงค ์
 
 “ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านทัง้หลายจงมัน่อยู่ในความชือ่สตัย์สุจริต ถือเอาประโยชน์
ส่วนรวมเป็นทีต่ ัง้ เพราะคุณธรรมอนัน้ีเป็นมูลฐานอนัสําคญัทีจ่ะยงัความเจรญิและความเป็น
ปึกแผ่นแก่สงัคม เป็นบ่อเกดิแห่งความสามคัคกีลมเกลยีว คามซือ่สตัยท์ีว่่าน้ี หมายถงึ ความ
สจุรติซือ่ตรงต่อหน้าที ่การงาน ต่อตนเอง และต่อผูอ้ืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง มเีจตนาบรสิุทธิ ์ไมเ่อารดัเอา
เปรยีบต่อผูอ้ืน่” 
 
 องคป์ระกอบต่อมาคอื ความอดทน มคีวามเพยีร ประกอบการงานดว้ยความตัง้ใจ ไม่
ละเลย ไม่ทอดทิง้ เป็นความเพยีรทีม่ลีกัษณะกลา้แขง็ไม่ขาดสาย มคีวามหนักแน่นอดทน ไม่
ทอ้ถอย ทาํใหก้ารดาํเนินงานรดุหน้าเรือ่ยไป 
 
 “ท่านทัง้หลายจะต้องอาศยัวชิาความรูท้ีก่ว้างขวาง ถูกต้อง และแม่นยําชํานาญอยู่
ตลอดเวลา ทัง้ต้องมคีวามอุตสาหะพยายาม มสีติความระลึกรู้ตวั มคีวามสงัเกต พเิคราะห์
พจิารณาอย่างถีถ่้วนรอบคอบ ยิง่กว่านัน้ ทุกคนยงัต้องมคีุณสมบตัสิําคญัอกีประการหนึง่ ซึง่
ขา้พเจา้ใครจ่ะกล่าวเป็นพเิศษในโอกาสน้ี คอื ความหนกัแน่น อดทน ไมย่อมตวั ใหวู้่วามไปตาม
เหตุการณ์ ตามอคต ิตามอารมณ์ชอบใจหรอืไม่ชอบใจ ความหนักแน่นอดทนช่วยใหเ้กดิความ
ยัง้คดิ และธรรมดาคนเราเมือ่มกีารยัง้คดิ ย่อมมโีอกาสพจิารณาทบทวนเรือ่งราวต่างๆ ได้ดี
ยิง่ขึ้น เมือ่คดิทบทวนดแีลว้ กจ็ะเหน็และเขา้ใจทุกสิง่ทุกอย่างไดอ้ย่างกระจ่างชดั คอื เหน็และ
ทราบชดัในสิง่ทีเ่ป็นตวัปญัหา พรอ้มทัง้ลู่ทางและวธิกีารทีจ่ะคดิปฏบิตัแิกป้ญัหานัน้โดยตลอด 
จงึสามารถทาํการงานไดโ้ดยราบรืน่ ไมห่ลงทาง ไม่เสยีเวลา ไมผ่ดิพลาด หากแต่ประสทิธภิาพ
และบรรลุผลสมบรูณ์”50 
 
 ความซื่อสตัยส์ุจรติ และความมุ่งมัน่ อดทน มคีวามเพยีร จะเกดิขึน้และยัง่ยนือยู่ได้
ดว้ยการมสีตแิละปญัญา กล่าวคอื มสีตริูต้วั มปีญัญารูช้ดัในคุณค่าของความซื่อสตัยส์ุจรติ และ
การสรา้งสรรคค์วามเจรญิบนพืน้ฐานของความสุจรติ เกดิเป็นค่านิยม ความเชื่อมัน่และความ
พงึพอใจในการคดิด ีพูดด ีและทําด ีแล้วความมัน่ใจ ความพงึพอใจนัน้ ก็จะอุดหนุนประคอง
ความซื่อสตัยส์จุรติและความอดทน มคีวามเพยีรทีจ่ทาํดใีหค้งอยูไ่ดต้ลอดไปไมเ่สือ่มถอย 
 
 อกีองคป์ระกอบหน่ึงในเงือ่นไขคุณธรรม คอื ความรอบคอบ ระมดัระวงั ทีจ่ะพจิารณา
เรือ่งต่างๆ ใหก้ระจา่งแจง้ในทุกแงทุ่กมมุ ก่อนทีจ่ะจดัการใหถู้กจุด ถูกขัน้ตอน ถูกเหตุผล 

                                                 
50 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร และประกาศนียบตัร 
ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ วทิยาเขตสงขลา วนัที ่13 กนัยายน 2522 
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 “การทํางานให้สําเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ตามเป้าหมายนัน้ จะต้องใช้ความรู้
ความสามารถพรอ้มทัง้คุณสมบตัทิีส่าํคญัๆ ในตวับุคคลหลายประการ เช่น ความตัง้ใจทีม่ ัน่คง 
ความคิดสร้างสรรค์ ความอุตสาหะพยายาม ความรบัผิดชอบ ความรอบคอบระมดัระวัง 
ตลอดจนความสจุรติเป็นธรรม นํามาปฏบิตังิานโดยพรอ้มสรรพ และเตม็กาํลงัอยา่งสมํา่เสมอ”51 
 
 “แบบแผนและหลกัเกณฑ์นัน้ ย่อมต้องมเีหตุผลเป็นพื้นฐาน และเหตุผลทีจ่ะทําให้
พื้นฐานมัน่คงไม่สัน่สะเทอืนไดก้็ต้องเป็นเหตุผลความจรงิแท้ ทีไ่ดพ้สิูจน์ใหเ้หน็จรงิแล้วด้วย
ความละเอยีดรอบคอบ ปราศจากความลาํเอยีงและความหลงผดิตามอารมณ์”52 
 
 หลกัการในการปฏบิตังิานใดๆ จาํตอ้งมเีหตุผลจรงิแทร้องรบัโดยอาศยัความรอบคอบ 
ระมดัระวงัเป็นเครื่องพิจารณากลัน่กรองความรอบคอบระมดัระวงัจึงเป็นคุณธรรมที่คอย
สนับสนุนการใชป้ญัญาหรอืความรูค้วามคดิปราศจากอคตแิละกเิลสครอบงํา เพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
เหตุผลทีถู่กตอ้ง 
 
 จากพระบรมราโชวาทขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า นอกเหนือจากความรูท้ี่จะทํางานให้
สมัฤทธิผ์ลทีพ่งึปรารถนา ซึง่เปรยีบเหมอืนเครือ่งยนตส์ง่ใหพ้าหนะเคลื่อนที ่ยงัตอ้งประกอบไป
ดว้ยคุณธรรมในตวับุคคล ซึ่งเปรยีบเทยีบพวงมาลยัคอยบงัคบัทศิทางใหไ้ปถงึจุดหมายที่พงึ
ประสงค ์อนัไดแ้ก่ ความซื่อสตัยส์จุรติ ความอดทน มคีวามเพยีร และความรอบคอบระมดัระวงั 
เป็นอยา่งสาํคญั 
 
 กล่าวโดยรวมแล้ว เงื่อนไขของคุณธรรม หมายถงึ เครื่องอาศยัของการดําเนินงาน 
เพื่อใหเ้ป็นไปอย่างดงีาม ประกอบดว้ย ความซื่อสตัยส์ุจรติ คอื ความประพฤตชิอบ มกีารพูด
และการกระทําซื่อตรงต่อหน้าทีก่ารงาน ต่อตนเอง และต่อผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง มเีจตนาบรสิุทธิไ์ม่
คดโกง ไม่หลอกหลวง และไม่เอารดัเอาเปรยีบ ความอดทน มคีวามเพยีร คอื ความบากบัน่ 
ความกล้าแขง็ มคีวามหนักแน่น ไม่ท้อถ่อย ทําให้การดําเนินงานรุดหน้าเรื่อยไปจนประสบ
ความสาํเรจ็และความรอบคอบระมดัระวงั คอื การพจิารณาอยา่งถีถ่ว้นในทุกแงทุ่กมุมก่อนทีจ่ะ
ดาํเนินงาน เพือ่มใิหเ้กดิความเผอเรอและผลดิพลาด 
 

                                                 
51 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรบณัฑติและมหาบณัฑติ 
ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วนัที ่19 กรกฎาคม 2528 
52 พระบรมราโชวาทพระราชทานเน่ืองในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรบณัฑติและมหาบณัฑติ 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วนัที ่16 กรกฎาคม 2520 
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 ภายใต้หลกัการที่มุ่งเน้นการกระทํา หรอืพฤตกิรรมใหเ้ป็นไปอย่าง “ถูกต้องดงีาม” 
หรอืเรยีกว่า “สมัมา” กระบวนการ คุณธรรมจงึเป็นเหตุ หรอืเงื่อนไขทีจ่ะทําใหเ้กดิความ ดงีาม 
ควบคูก่บัความรูท้ีเ่ป็นเหตุหรอืเงือ่นไขทีท่าํใหเ้กดิความ “ถูกตอ้ง” ในการดาํเนินงาน 
 
 “เศรษฐกจิพอเพยีงมสีามระดบั ในระดบัทีห่นึง่ เป็นเศรษฐกจิพอเพยีงแบบพื้นฐานที ่
เน้นความพอเพียงในระดบับุคลและครอบครวั ในระดบัทีส่อง เป็นเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ก้าวหน้า ทีเ่น้นความพอเพียงในระดบักลุ่มหรือองค์กร และในระดบัทีส่าม เป็นเศรษฐกิจ
พอเพยีงแบบกา้วหน้า ทีเ่น้นความพอเพยีงในระดบัเครอืขา่ย” 
 
3.7. ระดบัของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  จนถงึวนัน้ี ความเขา้ใจในเรื่องเศรษฐกจิพอเพยีง สําหรบัคนกลุ่มหน่ึง กย็งัเขา้ใจว่า 
พอเพยีง คอื การพึง่ตนเอง ซึ่งตรงกบัภาษาองักฤษว่า Self-sufficency แต่คําว่า พอเพยีง ใน
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัทีเ่ลี้ยงตวัเองได ้บนพืน้ฐานของความประหยดัและการ
ลดค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จําเป็น เรยีกว่า “เศรษฐกจิพอเพยีงแบบพื้นฐาน” ส่วนเศรษฐกจิพอเพยีงใน
ระดบัทีม่กีารรวมตวักนั เพื่อรว่มดาํเนินงานในเรื่องต่างๆ มกีารสรา้งเครอืขา่ยและขยายกจิการ
ทางเศรษฐกจิในรูปแบบต่างๆ โดยประสานความร่วมมอืกบัภายนอก เรยีนกว่า “เศรษษฐกจิ
พอเพยีงแบบกา้วหน้า” ดงันัน้ เศรษฐกจิพอเพยีงจงึมใิช่แค่เพยีงเรื่องของการพึง่ตนเองโดยที่
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัใคร และมใิชเ่รือ่งของการประหยดั แต่ยงัครอบคลุมถงึขอ้เกีย่วขอ้งกบัผูอ้ื่น การ
ช่วยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกนั แทจ้รงิแลว้ เศรษฐกจิพอเพยีง สามารถจําแนกไดเ้ป็น 3 ระดบั 
ดงัต่อไปน้ี 
  
 3.7.1. เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัทีห่น่ึง 
 เป็นเศรษฐกจิพอเพยีงแบบพืน้ฐาน ทีเ่น้นความพอเพยีงในระดบับุคคลและครอบครวั 
คอื การที่สมาชกิในครอบครวั มคีวามเป็นอยู่ในลกัษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถ
สนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน เช่น ความตอ้งการในปจัจยัสีข่องตนเองและครอบครวัได ้มกีาร
ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัและกนั มคีวามสามคัคกีลมเกลยีว และมคีวามพอเพยีงในการดําเนินชวีติ
ดว้ยการประหยดัและการลดค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จําเป็น จนสามารถดํารงชวีติอยู่ไดอ้ย่างมคีวามสุข
ทัง้กายและใจ 
 
 3.7.2. เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัทีส่อง 
 เป็นเศรษฐกจิพอเพยีงแบบกา้วหน้า ทีเ่น้นความพอเพยีงในระดบักลุ่มหรอืองคก์ร คอื 
เมื่อบุคคล หรอืครอบครวั มคีวามพอเพยีงในระดบัหน่ึงแล้ว ก็จะรวมพลงักนัในรูปกลุ่มหรอื
สหกรณ์ เพื่อร่วมกันดําเนินงานในด้านต่างๆ ทัง้ด้านการผลิต การตลาด ความเป็นอยู ่
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สวสัดกิาร การศกึษา สงัคมและศาสนา โดยไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้
หน่วยราชการ มลูนิธ ิและเอกชน 
 
 3.7.3. เศรษฐกจิพอเพยีงระดบัทีส่าม 
 เป็นเศรษฐกจิพอเพยีงแบบกา้วหน้า ทีเ่น้นความพอเพยีงในระดบัเครอืข่าย คอื เมื่อ
กลุ่มหรอืองค์กร มคีวามพอเพยีงในระดบัที่สองแล้ว ก็จะร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อ
สรา้งเครอืข่าย มกีารตดิต่อร่วมมอืกบัธนาคารหรอืบรษิทัต่างๆ ทัง้ในดา้นการลงทุน การผลติ 
การตลาด การจําหน่าย และการบริหารจัดการ เพื่อการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
หลากหลาย ตลอดจนการพฒันาคุณภาพชวีติทัง้ในสวสัดกิาร การศกึษา สงัคมและศาสนา ให้
สมประโยชน์ดว้ยกนัทุกฝา่ย 
 
 การจําแนกเศรษฐกจิพอเพยีงใน 3 ระดบัขา้งตน้ แสดงใหเ้หน็ถงึการพฒันาทีเ่ริม่ต้น
จากหลกัการของการพึ่งพาตนเอง โดยเปลี่ยนจากการพึง่พาตนเองไม่ไดห้รอืต้องคอยอาศยั
ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา (Dependent) เป็นการพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็ง เป็นอิสระ 
(Independent) แลว้จงึค่อยๆ พฒันาขึน้มาเป็นการแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มช่วยเหลอืกนั จน
นําไปสู่การพึง่พงิองิกนั (Inter-Dependent) สงเคราะหเ์กื้อกูลร่วมมอืกนั และประสานกบัโลก
ภายนอกไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
 “จุดหมายในปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ย ความสมดุล การพรอ้มรบัต่อ
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และกว้างขวางทัง้ด้านวสัดุ สงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรม 
ตลอดจนการกา้วทนัต่อโลกยคุโลกาภวิฒัน์” 
 
3.8. จดุหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 จากการสงัเคราะห์จุดหมายในปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัได้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นําไป
เผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทัว่ไป พบว่า มีอยู่ 2 ส่วน
ดว้ยกนั ในสว่นทีห่น่ึง ปรากฎอยู ่2 แหง่ ซึง่มคีวามหมายไปในทศิทางเดยีวกนั คอื เพื่อใหก้า้ว
ทนัต่อโลกยุคโลกาภวิฒัน์ และเพื่อใหพ้รอ้มต่อการรองรบัการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และ
กวา้งขวางทัง้ดา้นวตัถุ สงัคม 
 
 โดยความสมัพนัธ์แห่งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จะพบว่า มคีวามเชื่อโยงระหว่าง
คุณลกัษณะและเงือ่นไขต่างๆ อยา่งใกลช้ดิ เชน่ ความรอบรูท้ีม่คีวามซื่อสตัยส์จุรติกาํกบัจะเป็น
เงื่อนไขทีก่่อใหเ้กดิความพอประมาณ ไม่โลภ ไม่เอารดัเอาเปรยีบ การมสีตไิม่หวัน่ไหวไปตาม
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อารมณ์ดว้ยความอุตสาหะพากเพยีรจะเป็นเงื่อนไขที่ก่อใหเ้กดิการมภีูมคิุม้กนัในตวัที่ด ีหรอื
การใชป้ญัญาดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ปราศจากอคต ิจะเป็นเงื่อนไข ทีก่่อใหเ้กดิความมี
เหตุมผีลได ้ดงัแผนภาพที ่3.1. เพื่อสรา้งความเขา้ใจถงึกรอบแนวความคดิหลกัของปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

 
 

แผนภาพที ่3.1. แสดงภาพรวมแนวความคดิหลกัของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

กรอบแนวความคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรอบแนวความคิดปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 มีเหตผุล
 มีภมิูค ุม้กนั 

ในตวัท่ีดี

       ทางสายกลางภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลง

พอประมาณ 

เง่ือนไขความร ู้

(รอบร ู ้รอบคอบ ระมดัระวงั)  

ก้าวหน้าอย่างสมดลุ / มัน่คง / ยัง่ยืน 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สงัคม/ส่ิงแวดล้อม 

นําสู่ 

เง่ือนไขคณุธรรม  

(ซ่ือสตัย ์สจุรติ ขยนัอดทน สติปัญญา แบ่งปัน)
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บทท่ี 4 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
 
 
4.1.  รปูแบบการวิจยั 
 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) มวีตัถุประสงคเ์พื่อ
การศกึษาถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้จากความเปลีย่นแปลงของชุมชนทีม่กีารพฒันาจากระบบทุนนิยม
สง่ผลกระทบต่อผูท้ีด่าํรงอยู่ภายในชุมชน ทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยเน้นศกึษาจากการคน้หาความ
จรงิสภาพปจัจุบนั และรวบรวมขอ้เทจ็จรงิโดยการศกึษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพื่อนํา
ขอ้มลูทีไ่ดร้บั มาหาแนวโน้มความเป็นไป และยงัมกีารสอดแทรกทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อหา
จุดทีม่คีวามเหมาะสม ต่อการนํามาพฒันาชุมชน ใหม้กีารเจรญิควบคู่ทัง้ เชงิจรยิธรรมนิยม และ
เชงิวตัถุนิยม ตามหลกัวา่ดว้ยทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง 

 
โดยการเกบ็ขอ้มูลความคดิเหน็จากผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง คอื เจา้หน้าที่บรหิารจดัการ

ทอ้งถิน่ และชาวบา้นในพืน้ทีชุ่มชนกรณศีกึษา เพือ่กาํหนดแนวทางในหาความสมัพนัธร์ะหว่าง
ชุมชนเมอืง และชุมชนชนบท โดยใชท้ฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง เป็นตวัประสานความสมัพนัธข์อง
การศกึษา 

 
การวิจัยน้ียังประโยชน์ต่อพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นในเชิงลักษณะของการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเมือง และชุมชนชนบท โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
รายละเอยีดในการศกึษาการวจิยั สามารถแบ่งออกเป็น 2 วธิ ีคอื 

 
1. การศกึษาจากขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยการคน้ควา้รวบรวม

ขอ้มลูทัง้จากเอกสารทางราชการเกีย่วกบับทความทางวชิาการ วารสาร งานวจิยั และทฤษฎทีี่
เกีย่วขอ้งกบัวา่ดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีง หลกัการเกดิชุมชนเมอืง และชุมชนชนบท ซึง่สอดคลอ้ง
กบัความสมัพนัธใ์นการบรหิารจดัการชุมชน เพือ่นํามาใชป้ระกอบการศกึษาวจิยั 

 
2. การศกึษาจากแหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) โดยสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการบรหิารจดัการชุมชน และผูท้ีก่ําหนดแนวทางของวถิใีนการดาํเนินชวีติ ไดแ้ก่ เจา้หน้าที่
บริหารจัดการท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนกรณีศึกษา รวมทัง้ การขอข้อมูลจาก
ผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีวามเชี่ยวชาญ ทางด้านการบรหิารชุมชน ทัง้ในแง่นของชุมชนเมอืง และ
ชุมชนชนบท เพือ่ใชใ้นการสงัเคราะหข์อ้มลูการวจิยั ในลาํดบัต่อไป 
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4.2.  ขัน้ตอนของการวิจยั 
 

1. ศึกษาพฒันาการ การเกิดชุมชนประเภทต่างๆ และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพยีง 

จากการทบทวนวรรณกรรม ทีไ่ดม้าจาก บทความวจิยั เอกสารวชิาการประเภท

ต่างๆ ตํารา หนังสอืที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ ที่สามารถนํามา

ประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาวจิยั 

2. ศกึษาระเบยีบวธิกีารที่เหมาะสม เน่ืองจากการศกึษาวจิยัในครัง้น้ี เป็นการนํา

ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งในหลากหลายศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกนั ทัง้การบรหิาร

จัดการชุมชน  และแนวทางการนําเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ง ใช้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพในชุมชนชนบท ซึง่ระเบยีบวธิกีารทีเ่หมาะสม สามารถจะส่งผลให้

การดาํเนินการศกึษาวจิยันัน้ ไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 

3. สมัภาษณ์ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี เน้นไปที่ 2 กลุ่มหลกั คือ เจ้าหน้าที่บรหิาร

จดัการทอ้งถิน่ และชาวบา้นชุมชนพืน้ทีก่รณีศกึษา ซึง่ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะทําใหผู้ว้จิยั 

ทราบถงึนโยบาย วถิชีวีติ การดําเนินงานภายในชุมชน ว่ากรอบการดําเนินงาน 

มรีปูแบบการจดัทาํอยา่งไร ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการจดัทาํกลุ่มขอ้มลูการศกึษา 

4. รวบรวมขอ้มลู ทีไ่ดร้บัจากกลุ่มตวัอยา่ง กรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ะทอ้งที ่เพื่อ

นําขอ้มูลที่ได้มาจดัหมวดหมู่ เพื่อหาแนวทางในการวเิคราะห์ขอ้มูล ในการหา

ความสัมพันธ์ของชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ในการนําเอาหลักทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการบริหารจัดการชุมชน  ที่ครอบคลุมตาม

วตัถุประสงค ์และประโยชน์ของการศกึษาวจิยั 

5. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รบัจากการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางสรุปผลถึง

ความสมัพนัธข์องการนําเอาหลกัทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีงมาใช ้กบัชุมชนชนบท

และชุมชนเมอืง 

6. สรุปผลการศึกษา แนวทางวางกรอบ ปรบัปรุง แก้ไข เพื่อสรุปผลขัน้สุดท้าย 

รวมทัง้ขอ้เสนอแนะในการนําไปประยกุตใ์ช ้

 

4.3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างการวิจยั 
 

4.3.1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1. ศกึษาถงึทีม่า ทฤษฎ ีหลกัการ แนวความคดิ ทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดกบัหลกัการ

ของแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเน้นเฉพาะทีเ่ป็นของประเทศไทย
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และฝ ัง่ตะวันออก ซึ่งจะมีเพื่อนํามาใช้เป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้แก่ผู้

ศกึษาวจิยั ในการนําไปใชเ้ปรยีบเทยีบต่อไป 

2. ศกึษาทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง เชงิสหวทิยาการ โดยเน้นไปที ่องคค์วามรู ้3 เรื่อง คอื 

ออกแบบชุมชนเมอืง (Urban Design)1, วางผงัชุมชน (Community Planning) 

และ ชุมชนพอเพียง (Urban Sufficiency)2 เท่านัน้ ส่วนที่ไม่ได้เน้น

รายละเอียด อาทิเช่น เทคนิคทฤษฎีเคหการ (Housing), สถาปตัยกรรม 

(Architecture), ภมูสิถาปตัยกรรม (Landscape) และวศิวกรรม (Engineering) 

เน่ืองจากมรีายละเอยีดปลกียอ่ยมาก 

3. กลุ่มตวัอย่าง จะเป็นการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็น 3 กลุ่ม รวม 220 กลุ่มตวัอยา่ง รวมชุมชนทีจ่ะศกึษาวจิยัทัง้สิน้ 8 

ชุมชน ดงัต่อไปน้ี  

กลุ่มที ่1 ชุมชนชนบท ทีอ่ยูภ่ายใตโ้ครงการพระราชดาํรฯิ จาํนวน 75 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

-   เจา้หน้าทีบ่รหิารจดัการทอ้งถิน่ ทัง้ 3 ชุมชน จาํนวน 15 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนบงึพระราม 9 กรงุเทพฯ จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนหว้ยองคต จงัหวดักาญจนบุร ีจาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนหว้ยฮอ่งไคร ้จงัหวดัเชยีงใหม ่จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนเขาหนิซอ้น จงัหวดัฉะเชงิเทรา จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

กลุ่มที ่2 ชุมชนชนบท ทีด่าํรงชวีติตามวถิดีัง่เดมิ จาํนวน 100 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

-   เจา้หน้าทีบ่รหิารจดัการทอ้งถิน่ ทัง้ 4 ชุมชน จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนบา้นครีมีาศ จงัหวดัสโุขทยั จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนดา่นเกวยีน จงัหวดันครราชสมีา จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนบา้นพรานกระต่าย จงัหวดักาํแพงเพชร จาํนวน 20 

ตวัอยา่ง 

-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนบา้นลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ ์จาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

 กลุ่มที ่3 ชุมชนเมอืงทีเ่ขา้ขา่ยสอดคลอ้งกบัแนวคดิฯ จาํนวน 25 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 

-   เจา้หน้าทีบ่รหิารจดัการทอ้งถิน่ชุมชน จาํนวน 5 ตวัอยา่ง 

                                                 
1 ทฤษฎทีีว่า่ดว้ยกบัการออกแบบและบรหิารชุมชน ใหม้คีวามสอดคลอ้งทัง้ในเรือ่งสภาพการ
ดาํเนินงาน กจิกรรม และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิในแต่ละชุมชน 
2 ทฤษฎทีีว่า่ดว้ยการดาํเนินกจิกรรมและการดาํรงชวีติ ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของการพึง่พอาศยักนั 
ระหวา่งคนภายในชุมชน ทีต่อ้งมกีารปฏสิมัพนัธร์ว่มกนั 
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-   ชาวบา้นพืน้ทีชุ่มชนบา้นเกาะเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีจาํนวน 20 ตวัอยา่ง 

 
4.3.2. วธิกีารศกึษา 
1. ทําการศกึษาจากขอ้มูลเอกสาร บทความ และงานวจิยั รวมทัง้ขอ้มูลต่างๆ ใน 

เกี่ยวกบัการแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง อา้งองิจากกรณีศกึษา โครงการ

พระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เพือ่ใหผู้ว้จิยัเขา้ใจถงึภาพรวมของ

แนวคดิฯ น้ีไดโ้ดยงา่ย  

2. ทาํการรวบรวม และศกึษาขอ้มลู รปูแบบชุมชนทัง้ 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 

- ขอ้มูลรายละเอยีดทัว่ไป ของชุมชนชนบทที่นํามาเลอืกเป็นกรณีศกึษา อาทิ

เช่น  การศึกษาลักษณะกายภาพของตัวชุมชน  รวมทัง้สาธารณสุข 

สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะการทําธุรกจิ ประกอบกบัการศกึษาการสรา้งระดบั

ความสุข และกระบวนทศัน์ทีว่เิคราะหจ์ากค่านิยม โลกทศัน์ ความเชื่อ และ

อื่นๆ ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนชนบท กลุ่มเป้าหมาย 

- ขอ้มลูรายละเอยีดทัว่ไป ของชุมชนเมอืงทีนํ่ามาเลอืกเป็นกรณีศกึษา อาทเิช่น 

การศกึษาเชงิกายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม มูลค่า พาณิชยกรรม สิง่แวดล้อม 

การคมนาคม สาธารรณูปโภค สาธารณูปการความจําเป็นบนฐานปจัจยั 4 

และผูอ้าศยัของชุมชน 

3. รวบรวมขอ้มลูชุมชนทัง้ 2 ประเภท รวม 8 ชุมชน วเิคราะห ์ปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อ

วางกรอบแนวทาง และสรา้งกลุ่มคาํถาม 

4. นําแนวทางทีไ่ด ้ไปสรา้งแบบสอบถาม เพื่อดาํเนินการสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง 

ชุมชนทัง้ 2 ประเภท รวม 8 ชุมชน แลว้นําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะห ์ปรบัปรุง เพื่อ

สรปุหากรอบในการศกึษาเปรยีบเทยีบ 

5. นําขอ้มลูกรอบทีไ่ด ้มาเปรยีบเทยีบชุมชนในแต่ละลาํดบัชัน้ ดงัต่อไปน้ี 

- การเปรยีบเทยีบระหว่างชุมชนชนบทกบัชุมชนเมอืง อา้งองิบนฐานแนวทาง

ปรชัญาเศรษฐกจิ 

- การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนเมืองที่จะเข้าข่ายสอดคล้องและไม่เข้าข่าย

สอดคลอ้งแนวคดิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

- การเปรียบเทียบระหว่างชุมชนชนบทที่ดําเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานแนวคิด

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเปรยีบเทยีบกบัชุมชนชนบททีด่ําเนินชวีติบนฐาน

ของวถิชีวีติดัง่เดมิ 
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6. วเิคราะห ์แนวทางวางกรอบ ปรบัปรงุ แกไ้ข เพือ่สรปุผลขัน้สดุทา้ย 

7. สรปุผลการศกึษา และเสนอแนะการนําไปใชก้บัชุมชนเมอืง 
 
4.3.3. เครือ่งมอืทีใ่ช ้
1. การสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง 

2. แบบสมัภาษณ์ แบบคาํถามปิด (Close Ended Question)  

 

4.4.  ตวัแปรท่ีใช้ในการวิเคราะห ์
 

ตวัแปร เพื่อกําหนดกรอบความคดิในการวจิยั ซึง่สะทอ้นในรปูความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตวัแปรของการจดัระบบประกนัสนิเชื่อทีอ่ยูอ่าศยั ดงัต่อไปน้ี 

 
1. ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาในภาพรวม เช่น แผนพฒันาชาติ นโยบายชาต ิ

หลักการบริหารชุมชน ทัง้ในรูปของชุมชนเมือง และชุมชนชนบท ซึง่มีความ
แตกต่างกนั 

2. ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารจดัการชุมชนกรณีศกึษา 
เชน่ เจา้หน้าทีฝ่า่ยปกครอง และเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเมอืง ระดบัทอ้งถิน่ ฯลฯ 

3. ตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัชาวบ้านทีด่ํารงชวีติอยู่ภายในท้องถิน่ ซึง่ส่วนใหญ่จะแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดบั คอื ระดบัปกครอง เช่น กํานนั ผูใ้หญ่บา้น ผูนํ้าชุมชน และระดบั
ลกูบา้น กค็อื ประชาชนทัว่ไป ทีม่ทีีพ่กัพงิอาศยัอยูใ่นชุมชน ฯลฯ 

 

4.5.  ประเภทของเครื่องมือวิจยั 
 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสําหรบัการวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสมัภาษณ์และ
แบบสาํรวจ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

1. แบบสมัภาษณ์ (Interviews) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้ระกอบการเกบ็ขอ้มลูจากการ
สมัภาษณ์ เพือ่ชว่ยในการตรวจสอบความครบถว้นของขอ้คาํถามในการสมัภาษณ์ 

2. แบบสาํรวจ (Surveys) เป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้ระกอบการเกบ็ขอ้มลูจากการจดัเกบ็
ขอ้มลู ทัง้ 2 ประเภท คอื เจา้หน้าทีบ่รหิารชุมชน และชาวบา้นภายในชุมชน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู
ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยเกบ็ขอ้มลูในประเดน็ของวถิชีวีติ การดาํเนินอาชพี หรอื
การนําเอาหลกัทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใน
เบือ้งตน้ และขัน้ยนืยนัผลของการวจิยั 
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4.6. ขัน้ตอนการสร้างเครือ่งมือ 
 

1. แบบสมัภาษณ์ ขัน้ตอนน้ีเป็นกระบวนการสรา้งขอ้คําถามโดยมุง่เน้นประเดน็ที่
น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการนําไปวเิคราะห์ขอ้มูลรวมถงึคําถามที่เกี่ยวกบัการขอความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะแนวทางสาํหรบัการปรบัปรุง เพื่อประโยชน์ต่อการนําไปใชใ้นแนวทาง
เบือ้งตน้สาํหรบัการประยกุตใ์ชท้ฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2. แบบสาํรวจ ในขัน้ตอนการจดัเกบ็ขอ้มลู ทัง้ 2 ประเภท คอื เจา้หน้าทีบ่รหิาร
ชุมชน และชาวบา้นภายในชุมชน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยเกบ็
ขอ้มลูในประเดน็ของวถิชีวีติ การดาํเนินอาชพี หรอืการนําเอาหลกัทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีงมา
ใช ้ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในเบือ้งตน้ และขัน้ยนืยนัผลของการวจิยั 
 

เมื่อเสรจ็สิ้นกระบวนการวเิคราะหข์อ้มูลการสํารวจครัง้แรกจากกลุ่มตวัอย่าง จะนํา
ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ และการสํารวจมาสงัเคราะห์เพื่อร่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เศรษฐกจิพอเพยีง กบัชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยนําไปสอบถามกลุ่มผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง เพื่อยนืยนั
ความคดิเหน็จากผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งต่อความเป็นไปได้ ในการนําเอาไปประยุกต์สําหรบัการ
อนาคตของชุมชนกรณศีกึษา 

 
ทัง้น้ีเครือ่งมอืน้ีถูกสรา้งขึน้ตามกระบวนการสรา้งเครือ่งมอืโดย 
ผูว้จิยัศกึษาเอกสาร หนงัสอื รายงาน บทความทางวชิาการ วารสาร งานวจิยั ทฤษฎี

ต่าง ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง และการทาํการสาํรวจเบือ้งตน้เกีย่วกบัตวัแปรทีศ่กึษา 
1. ผูว้จิยักาํหนดโครงสรา้งของขอ้คาํถามของแบบสมัภาษณ์ 
2. ปรบัเปลี่ยนแบบสมัภาษณ์ และลําดบัคําถามตามความเหมาะสม แล้วนําไป

ทดลองสมัภาษณ์เบือ้งตน้กบัเจา้หน้าทีบ่รหิารชุมชน และชาวบา้นภายในชุมชน 
3. ทาํการวเิคราะหค์าํตอบจากแบบสมัภาษณ์เบือ้งตน้ เพื่อประเมนิความเหมาะสม

ของขอ้คาํถามในแบบสมัภาษณ์ แกไ้ขจากแบบทดลองสมัภาษณ์เบือ้งตน้ 
4. นําปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาจากแบบสมัภาษณ์ นํามากําหนดโครงสรา้ง

เป็นแบบสาํรวจ 
5. ปรบัเปลีย่นแบบสาํรวจ และลาํดบัคาํถาม ตามความเหมาะสม 
6. วเิคราะหค์าํตอบแบบสาํรวจเบือ้งตน้ เพือ่ประเมนิความเหมาะสม 
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4.7. การวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวิจัยน้ีเป็นรูปแบบการศึกษาจากการค้นคว้าเอกสาร บทความ งานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง ในขัน้ตอนทุตยิภูมปิระกอบกบัขัน้ตอนการศกึษาภาคสนามจากการสมัภาษณ์ และ
สอบถามจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยอาศยักระบวนการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 
 
4.8. กรอบแนวความคิดการวิจยั 

ผู้วิจัยได้วางกรอบแนวความคิดในการศึกษาข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย ในทุกๆ 
ขัน้ตอน ตัง้แต่เริม่ตน้ จนกระทัง่งานวจิยัแลว้เสรจ็ ดงัภาพที ่4.1.  DPU
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แผนภาพที ่4.1. แสดงกรอบแนวความคดิการวจิยั 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
- ทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง  

- แนวทางการบรหิารจดัการชุมชน 

- หลกัของการเกดิชุมชน 
- วเิคราะหข์อ้ด-ีขอ้เสยี และความเป็นไปได ้

สาํรวจกลุ่มตวัอย่างท่ีเก่ียวข้อง 
- เจา้หน้าทีบ่รหิารชุมชน 

- ชาวบา้นของทอ้งถิน่ 

- นกัวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ผูนํ้าชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น 

หลกัการทางแนวความคดิชุมชนเมอืงทีพ่อเพยีง 

ความสอดคล้องของหลกัการทางแนวความคิดชมุชนเมืองท่ีพอเพียง 

กาํหนดร่างแบบสอบถาม 
- รปูแบบการบรหิารทอ้งถิน่ ชุมชน 
- ความเขา้ใจในหลกัทฤษฎพีอเพยีง 
- วถิขีองการดาํเนินชวีติชนบทและเมอืง 

ทดสอบ ร่างแบบสอบถาม 
- รปูแบบการบรหิารทอ้งถิน่ ชุมชน 
- ความเขา้ใจในหลกัทฤษฎพีอเพยีง 
- วถิขีองการดาํเนินชวีติชนบทและเมอืง 

รวบรวมขอ้มลู 

วเิคราะหร์ปูแบบการพฒันา 

สงัเคราะหป์ระมวลผลขอ้มลู 

กระบวนการ
วเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะห ์

ปฐมภมู+ิทุตยิภมู ิ

 

ผลสรปุข้อมลู 
- แนวทางของการบรหิารชุมชน 

- รา่งดชัน้ีชีว้ดั 

- การนําหลกัทฤษฎพีอเพยีงมาใช ้

- ความสมัพนัธข์องชุมชนทีต่่างกนั 

ผลสรปุข้อมลูและข้อเสนอแนะ 
- แนวทางการบรหิารชุมชนทีเ่หมาะสม 
- ความเป็นไปไดใ้นการนํามาใช ้

- ความสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ของชุมชนที่
แตกต่างกนัและขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 5 
 

การพฒันาชมุชนพอเพียง 
 
 
5.1.  การพฒันาชมุชน ตามแนวพระราชดาํริ 
 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระอจัฉรยิภาพในการพฒันาชุมชนทีม่คีวามลุ่มลกึ
ในแนวคดิและทฤษฎทีางการพฒันาชุมชนอยา่งแทจ้รงิ โดยจะเหน็ไดจ้ากโครงการพระราชดาํรทิีไ่ด้
พระราชทานความช่วยเหลอืแก่ประชาชนในการพฒันาชุมชนด้วยแนวคดิการช่วยประชาชนให้
สามารถพึง่พาได ้และโครงการพระราชดํารใินการพฒันาชุมชนดว้ยการจดัการความรู ้โดยการตัง้
ศนูยศ์กึษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรหิลายแหง่ทัว่ประเทศ เพือ่เป็นทัง้แหล่งเรยีนรูแ้ละ
แหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจของคนทุกกลุ่มทุกวยั  

 
สําหรบัโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารดิา้นการพฒันาชุมชนที่มคีวามสําคญั และ

ประสบความสําเร็จอย่างมาก ที่นํามาใช้เป็นกรณีศึกษา ที่สอดคล้องกบัหลกัทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพยีง และใหผู้ศ้กึษามคีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ ไดแ้ก่ พืน้ทีชุ่มชนบงึพระรามเกา้, พืน้ทีชุ่มชน
หว้ยองคต, พืน้ทีชุ่มชนเขาหนิซอ้น, พืน้ทีชุ่มชนหว้ยฮอ่งไคร ้และพืน้ทีชุ่มชนหว้ยทราย 

 
5.1.1. พืน้ทีชุ่มชนบงึพระรามเกา้ 
“ถา้เราสามารถทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างศาสนากบัการศกึษา และชวีติของคนทีม่ ี

มากขึน้ๆ ใหก้ลบัมาเป็นอยา่งเดมิเหมอืนอยา่งของเก่าโบราณของเรา คอืใหรู้ส้กึว่าโรงเรยีนกค็อืวดั 
วดักค็อืโรงเรยีน กจ็ะทาํใหบ้า้นเมอืงมอีนุชนทีม่คีวามสามารถทางวชิาการ มจีติใจด ีเป็นพลเมอืงดี
ต่อไป จะชว่ยใหส้ว่นรวมสามารถทีจ่ะดาํเนินต่อไป”53 

 
- ทีต่ัง้โครงการและชว่งระยะเวลาโครงการ 
เลขที่ 999 พระราม 9 กาญจนาภเิษก 19 ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ทศิเหนือติดกบัโรงเรยีนสมาคมไทยญี่ปุ่น และที่ดินว่างเปล่าเอกชน ทิศ
ตะวนัออกติดคลองลาดพร้าว ทิศใต้ติดที่ดินที่เป็นถนนทางเข้า ทิศตะวนัตกติดกับโรงเรียน 
พระราม 9 กาญจนาภเิษก โดยมชีว่งระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2531-2541 

 
 

                                                 
53 พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะกรรมการธนาคารกรุงเทพ ณ พระตําหนกัจติรลดาโห
ฐาน วนัพฤหสับดทีี ่4 กุมภาพนัธ ์2514 
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- ความเป็นมาของพระราชดาํรแิละโครงการ 
การพฒันาคนเป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัของการพฒันาความเป็นอยู ่การพฒันาทัง้สองประการ

ต่างมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชปณิธานมุง่มัน่ในการ
พฒันาชวีติความเป็นอยู่ของราษฏรใหม้คีวามกนิดอียู่ด ีจงึย่อมหมายถึงการพฒันาคนด้วย ซึ่ง
ขึน้อยูก่บัพืน้ฐานโครงสรา้งสงัคมไทยทีม่คีวามแตกต่างกนัตามสภาพทอ้งถิน่ของแต่ละชุมชน 

 
จากสภาพทัว่ไปของชุมชนเมือง เด็กยากจนขาดการสงเคราะห์ทางด้านการศึกษา 

ประชาชนในชุมชนขาดแคลนศาสนาสถานสําหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และกิจกรรม
ร่วมกัน ซึ่งไม่ต่างจากสภาพทางกายภาพ และสังคมของชุมชนบึงพระราม 9 เมื่อครัง้ที่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดม้พีระราชดํารพิฒันาบรเิวณบงึพระราม 9 ใหเ้ป็นพืน้ทีร่องรบัน้ํา
เสยีของกรุงเทพมหานคร จงึไดม้พีระราชดํารใิหป้รบัปรุงพืน้ทีชุ่มชนบรเิวณบงึพระราม 9 ใหเ้ป็น
ชุมชนเมอืงตวัอย่าง โดยการจดัใหม้วีดัเป็นศูนยก์ลางชุมชน และใหม้โีรงเรยีนอยู่ใกลว้ดั เพื่อสรา้ง
โอกาสในการพฒันาคนทัง้ทางด้านความรู้และด้านคุณธรรม ในขณะที่ชาวชุมชนมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมของชุมชนอนัเป็นการพฒันาความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน การพฒันาในลกัษณะสามประสาน
ดงักล่าว นําไปสู่การพฒันาชุมชนตวัอย่าง ในรูปแบบตามแนวพระราชดํารทิี่ เรยีกว่า “บวร” ซึ่ง
หมายถงึบา้น (ชุมชน) วดั และโรงเรยีน เกดิการผสมผสาน วถิชีวีติ ในลกัษณะพึง่พาอาศยัซึ่งกนั
และกนั ดงัทีเ่ป็นมาในสภาพสงัคมไทยในอดตี 

 
- จากแนวพระราชดาํรสิูก่ารปฏบิตั ิ
ดว้ยพระราชปรารภทีจ่ะพฒันาชุมชนบรเิวณบงึพระราม 9 ใหเ้ป็นชุมชนตวัอยา่งรปูแบบ 

“บวร” และเพื่อการพัฒนาสวัสดิการสังคมด้วย สําหรับการสร้างโรงเรียนคู่กับวัดตามแนว
พระราชดาํร ิซึง่ทีด่นิในการก่อสรา้งไดร้บัพระมหากรุณาธคิุณจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัได้
ทรงมอบที่ดนิใหก้บัมูลนิธชิยัพฒันาเพื่อดูแล ส่วนการก่อสรา้งไดม้อบหมายใหก้รุงเทพมหานคร
เป็นผูด้าํเนินการ และใหโ้รงเรยีนอยูใ่นสงักดัของกรงุเทพมหานครอกีดว้ย  

 
นาวาอากาศเอก อาวุธ เงนิชูกลิน่ สถาปนิกผูอ้อกแบบวดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก ได้

ออกแบบวางผงัพระอุโบสถอยู่ตดิกบัพืน้ทีข่องโรงเรยีน โดยการสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างวดักบั
โรงเรยีนด้วยการเจาะประตู เพื่อให้เด็กนักเรยีนสามารถเดินจากโรงเรยีนมาวดัได้ รวมทัง้การ
ออกแบบทางจกัรยานอยูใ่นแนวขา้งทางเดนิเทา้ เพื่อใหเ้ดก็นกัเรยีนในชุมชนสามารถขีจ่กัรยานไป
โรงเรยีนได้ เหล่าน้ีต่างมุ่งสนองพระราชดํารใินการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชน วดั และ
โรงเรยีน ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 
- บทบาทในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
เป็นทีป่ระจกัษ์ชดัจากพระราชดํารใินพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในการสรา้งชุมชน

ตวัอย่างที่สรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชน วดั และโรงเรยีน ตามแนวพระราชดําร ิพรอ้มกบัได้
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พระราชทานพระราชดําริให้ปรบัปรุงสภาพพื้นที่และพฒันาสภาพชุมชนบริเวณบึงพระราม 9 
สําหรบัวดัพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างงานในปี พ.ศ. 2538 ตามแนว
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ทรงมพีระราชประสงค์ให้เป็นต้นแบบของการ
ก่อสรา้งวดัขนาดเลก็ พระอุโบสถจุได ้30-40 คน มรีปูแบบทีเ่รยีบงา่ย ประหยดัค่าก่อสรา้งในวงเงนิ 
3 ล้านบาท แต่ก็สามารถเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็นอย่างดี ส่วนโรงเรียนพระราม 9 
กาญจนาภเิษก ดาํเนินการจดัสรา้งโดยกรุงเทพมหานคร ดว้ยงบประมาณ 27 ลา้นบาท มขีนาด 36 
ห้องเรียน โดยสร้างเป็นอาคารสูง 3 ชัน้ 1 หลัง และอาคาร 5 ชัน้ อีก 1 หลัง 
เชื่อมต่อกนัเป็นรูปตวัแอล จดัเป็นโรงเรยีนที่สงักดักรุงเทพมหานคร แมว่้าได้รบัพระราชทานโดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นโรงเรียนที่ถวายในโอกาสกาญจนาภิเษก แต่
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั กไ็มไ่ดพ้ระราชดาํรใิดๆ เป็นการสรา้งสทิธพิเิศษใหก้บัโรงเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5.1. แสดงพระอุโบสถจุได ้30-40 คน พระวดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก 

 
- การวเิคราะหแ์นวคดิในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
การพฒันาชุมชนในรปูแบบ “บวร” ทีม่บีา้น (ชุมชน) วดั และโรงเรยีน ในลกัษณะทีพ่ึง่พา

อาศยัเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั จดัเป็นตวัอย่างทีพ่ึง่ยดึถอืเป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนใหม้คีวาม
เขม้แขง็จากโอกาสการรว่มกนัประกอบกจิกรรมในชุมชน ทัง้กจิกรรมทางศาสนาและกจิกรรมต่างๆ 
ในการเผยแพรศ่ลีธรรมและจรยิธรรม และในการพฒันาชุมชนโดยมวีดัเป็นศูนยก์ลาง เป็นศูนยร์วม
แหง่จติใจ ควบคูก่บัการพฒันาทางดา้นความรูท้ีจ่าํเป็นต่อการประกอบวชิาชพีดว้ย การจดัใหว้ดัอยู่
ใกลก้บัโรงเรยีน หรอืโรงเรยีนอยูใ่กลว้ดั จงึเป็นดัง่พระราชดาํรวิ่า “โรงเรยีนกค็อืวดั วดัคอืโรงเรยีน” 
(สํานักราชเลขาธกิาร, 2548) แนวคดิตามพระราชดํารดิงักล่าว ไดอ้าศยัรูปแบบการพฒันาทาง
กายภาพ ประกอบกบัการบรหิารจดัการพื้นที่เอื้อต่อการพฒันาชุมชน ซึ่งต้ององิการพฒันาทาง
จติใจควบคูก่บัการพฒันาทางวชิาการ 
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แนวพระราชดําร ิ“บวร” เป็นการประยุกต์ลกัษณะสงัคมไทยในอดตี ที่มคีวามสมัพนัธ์

ระหว่างชุมชนเมอืงและชุมชนชนบทได้เป็นอย่างด ีโดยใช้วดัเป็นศูนย์กลาง มาปรบัใช้กบัการ
พฒันาสงัคมและชุมชนในปจัจุบนั โดยแนวคดิทีค่วบคู่กบัการใชว้ดัเป็นศูนยก์ลางเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชนกบัโรงเรยีน ไดแ้ก่ แนวพระราชดํารทิี่ใชว้ดัเป็นศูนยก์ลางเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและส่วน
ราชการ ซึง่เป็นโครงการตามแนวพระราชดาํร ิเช่น โครงการวดัชยัมงคลพฒันา จงัหวดัสระบุร ีและ
โครงการวดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร จงัหวดัชลบุร ีซึ่งกต่็างเป็นโครงการทีใ่ชพ้ืน้ที่ส่วนหน่ึง
ของวดัในการสาธติการพฒันาทีด่นิและการเกษตรตามแนวพระราชดาํร ิเพื่อเผยแพรค่วามรูใ้นการ
ประกอบอาชพี รวมทัง้เป็นตวักลางในการประสานงานระหวา่งภาครฐักบัภาคประชาชน 

 
- ผลสมัฤทธิข์องการพฒันาชุมชนตามแนวพระราชดาํร ิ
ในการพฒันาชุมชนน้ี มอีงคค์วามสาํคญั ทีพ่ฒันาคนจากการสรา้งความสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิ

ระหว่างการศึกษากบัศาสนา เพื่อการปลูกฝงัค่านิยมความใกล้ชดิกบัศาสนา ในชวีติประจําวนั
ใหก้บัประชาชน ซึ่งจะเป็นรากฐานของพุทธศาสนิกชนทีด่ ีโดยวดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก และ
โรงเรยีนพระราม 9 กาญจนาภเิษก นอกจากการสรา้งใหต้ดิกนัแลว้ ยงัมปีระตูเฉพาะสําหรบัผ่าน
เขา้วดัจากโรงเรยีนได้ จงึมสีภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการพฒันาทางจติ สําหรบัเด็ก
นักเรยีน ทีม่กีารเอือ้เกือ้กูลซึง่กนัและกนั ดงัเช่นชุมชนชนบท ภายใตก้จิกรรมการมสี่วนร่วม เช่น 
โครงการขา้วกน้บาตร โครงการรุ่งอรุณสู่ธรรมะ หรอืโครงการร่มเงาพระพุทธศาสนาและฟงัเทศน์
วนัธรรมสวนะ เป็นตน้ เหล่าน้ีนอกจากจะช่วยสง่เสรมิพฒันาทางดา้นศลีธรรมและจรยิธรรม ใหแ้ก่
เดก็นักเรยีนแล้ว ยงัเป็นการช่วยส่งเสรมิทางอ้อมระหว่างผูป้กครอง นักเรยีน และพระภกิษุ ใน
กจิกรรมต่างๆ ทีท่างวดัจดัขึน้อกีดว้ย ในการน้ี จงึมคีวามสอดคลอ้ง สมัพนัธร์ะหว่าง บา้น (ชุมชน) 
วดั และโรงเรยีน ไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

- บทสรปุ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงคํานึงถึงการพฒันาชุมชน ควบคู่ไปพร้อมกบั การ

พัฒนาชุมชนบริเวณบึงพระราม 9 ให้เ ป็นพื้นที่ รองรับน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร 
ย่อมแสดงใหเ้หน็ถงึความลุ่มลกึในการทรงงาน และทรงเลง็เหน็ช่องทางในการพฒันาพืน้ทีด่งักล่าว 
ที่มคีวามเกื้อหนุนต่อกนั ในการพฒันาคนทัง้ทางดา้นความรู ้และดา้นคุณธรรม ที่จําเป็นต่อการ
พฒันาชวีติ ความเป็นอยู่อย่างยัง่ยนื นับเป็นผลจากพระราชดําร ิทีแ่สดงถงึพระอจัฉรยิภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่ทรงริเริ่มโครงการดงักล่าว ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ต่อการ
ศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ที่สามารถเป็นแนวทางในการตอบโจทยถ์งึความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนเมอืง
และชุมชนชนบท ภายใตก้ารดาํเนินชวีติอยา่งพอเพยีง และเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 
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5.1.2. พืน้ทีชุ่มชนหว้ยองคต 
“ณ ทีน้ี่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึวธิกีารและกระบวนการ ซึง่เตม็

ไปด้วยเหตุและผล แต่ไม่มีใครลองทําในลักษณะน้ีมาก่อน นัน่คืออะไร ประการแรก อย่าไป
เคลือ่นย้ายเขา ไม่ต้องให้คน 800 ครอบครัว หรือประมาณ 3,000 คน ต้องเคลือ่นย้ายทีอ่ยู่ 
เพราะไม่ได้แก้ปญัหาอะไร ตรงขา้มอาจจะก่อปญัหาในพื้นทีอ่ืน่เสยีดว้ยซํ้าไป เพราะฉะนัน้จะตอ้งมี
การจดัการในเบื้องตน้ คอื จะตอ้งมกีารจดัระเบยีบ แบบแผน”54 

 
- ทีต่ัง้โครงการและชว่งระยะเวลาโครงการ 
เขตป่าสงวนแห่งชาตเิขาพระฤาษีบ่อแร่ แปลงที ่2 ครอบคลุมพืน้ทีป่กครอง 4 หมู่บ้าน 

ของตําบลสมเดจ็เจรญิ อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบุร ีหา่งจากตวัเมอืงกาญจนบุร ีไปทางทศิ
เหนือประมาณ 120 กโิลเมตร ช่วงระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2535 - ปจัจุบนั 

 
- ความเป็นมาของพระราชดาํร ิ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัพระราชทานแนวพระราชดําร ิในการแก้ไขปญัหาราษฎร

ขาดทีด่นิทํากนิและรุกลํ้าเขา้ไปในพืน้ทีป่่าสงวนแห่งชาต ิอนัเป็นปญัหาทีส่ําคญั มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2512 สบืเน่ืองมาจากรฐับาลจดัสรรทีด่นิไม่ทนัต่อความตอ้งการของราษฎร และการพฒันาทีไ่ม่
ครอบคลุมท้องถิ่นชนบทต่างๆ ทําให้ราษฎรซึ่งไร้ที่ดนิทํากินเหล่านัน้ บุกรุกป่าซึ่งมพีื้นที่อุดม
สมบรูณ์กวา่พืน้ทีอ่ื่นๆ ทัง้ยงักรณซีึง่ราษฎรทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่หล่านัน้ เป็นเวลานาน โดยไมท่ราบ
ว่าพืน้ทีด่งักล่าวเป็นพืน้ทีห่วงหา้มของทางราชการ โครงการหว้ยองคตฯ เป็นอกีโครงการซึง่พืน้ที่
เป็นปา่สงวนทีถู่กบุกรกุจนเสือ่มโทรม  

 
พระเทพสทิธิญาณรงัส ี(พระอาจารย์จนัทร์ คเวสโก) ได้มกีารนําโครงการขึ้นทูลเกล้า

ถวาย พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัไดพ้ระราชดํารใินปี 2534 ใหแ้ก้ไขปญัหาการบุกรุกพืน้ที่
ดังกล่าว โดยการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวให้ชุมชนอยู่อย่างเป็นหลักแหล่ง มีการวางโครงการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เป็นระบบ พร้อมกบัการพื้นฟูธรรมชาติ และปลูกจิตสํานึก
ประชาชนใหอ้ยูร่ว่มกบัธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื ไดม้พีระราชทานแนวคดิใหม้กีารพฒันาพืน้ทีด่งักล่าว 
กลบัมาอุดมสมบูรณ์ และสรา้งชุมชนใหอ้ยูร่ว่มกบัปา่ โดยการพฒันาชวีติความเป็นอยู ่และการทํา
มาหากนิของราษฎรควบคู่ไปกบัการพฒันาฟ้ืนฟูสภาพป่าใหก้ลบัสู่ความอุดมสมบูรณ์อกีครัง้ โดย
เน้นหลกั “การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นที ่ใหร้าษฏรไดอ้าศยัทํา
มาหากนิร่วมกบัความคงอยู่ของทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเกื้อหนุนกนั” (กองอาํนวยการโครงการ
หว้ยองคตอนัเน่ืองมากจากพระราชดาํร,ิ เอกสารแผ่นพบั) 

 
 

                                                 
54 สเุมธ ตนัตเิวชกุล, ใตเ้บือ้งพระยคุลบาท (กรงุเทพฯ: พมิพค์รัง้ที ่4, 2544), หน้า 171-175 
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- จากแนวทางพระราชดาํรสิูก่ารปฏบิตั ิ
พระเทพสทิธญิาณรงัส ี(พระอาจารยจ์นัทร ์คเวสโก) ไดด้ําเนินการพฒันาหมู่บา้นใน

บรเิวณโครงการ ในพืน้ทีห่มู ่2, 3 และ 4 ตําบลสมเดจ็เจรญิ อาํเภอหนองปรอื จงัหวดักาญจนบุร ี
และไดนํ้าโครงการขึน้ทูลเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เพื่อพระราชทานพระบรมราช
วินิจฉัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้มีพระราชดําริว่า โครงการดงักล่าวจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมาก ใหก้บัเจา้หน้าทีต่่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เมื่อวนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 
2533 ใหด้าํเนินการจดัหาทีด่นิจาํนวนหน่ึง เพื่อนํามาวางแผนจดัทาํโครงการพฒันา ดว้ยการฟ้ืนฟู
ป่าใหอุ้ดมสมบูรณ์ จดัสรรที่ดนิใหแ้ก่ราษฎร และจดัสรา้งอ่างเกบ็น้ํา โดยโปรดเกล้าใหมู้ลนิธชิยั
พฒันาฯ ประสานงานดาํเนินงานและสนบัสนุนโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.2. แสดงแนวทางการบรหิารจดัการชุมชนตามหลกัทฤษฎใีหม ่
 

- บทบาทในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
หลงัจาก พระเทพสทิธญิาณรงัส ี(พระอาจารยจ์นัทร ์คเวสโก) ไดนํ้าโครงการขึน้ทลูเกลา้ฯ 

ถวายแลว้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั จงึไดพ้ระราชทานพระราชดาํรใิห ้3 หน่วยงานรฐัทีส่าํคญั 
ได้แก่ มูลนิธชิยัพฒันา สํานักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิ(กปร.) และกรมชลประทาน รว่มกนัพฒันาโครงการต่อไป 

 
โดยโครงการดงักล่าวมูลนิธชิยัพฒันาเป็นผูป้ระสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อใหเ้กกิ

ประสทิธิภาพสูงสุด ซึ่งงบประมาณมาจาก 2 ทาง คือ ทรพัย์ส่วนพระองค์ และมูลนิธิชยัพฒันา 
รวมทัง้สิ้น 85 ล้านบาท เพื่อเป็นการจ่ายค่าชดเชยให้กบัราษฎรไร่ละ 5,000 บาท โดยไม่มกีาร
อพยพเคลื่อนยา้ยราษฎรออกจากพืน้ทีแ่ต่อยา่งใด การจ่ายค่าชดเชย กม็วีตัถุประสงคเ์พื่อใหนํ้ามา
ดดัแปลงและวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิใหม่ จะเหน็ไดว้่า บทบาททีพ่ระราชดํารใิหน้ัน้ มคีวาม
สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาชุมชนตามหลกัประสานงาน ที่เป็นการประสานความร่วมมอื
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ระหวา่งหน่วยงาน ยิง่ไปกวา่นัน้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงปฏบิตัตินเป็นองคต์น้แบบอยา่ง
ทีด่ ีโดยพระราชทานทรพัยส์ว่นพระองคร์ว่มกบัการบรจิาคของราษฎร เพือ่นํามาใชจ้า่ยโครงการ 

 
- การวเิคราะหแ์นวคดิในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
หลงัจากพระราชทานพระราชดาํรใิหนํ้าทีด่นิดงักล่าวมาพฒันา และวางโครงสรา้งพืน้ฐาน 

เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์จากอ่างเกบ็น้ําและสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างเต็มที่แล้ว ไดม้พีระราชดําริ
เพิ่ ม เติ มถึ งการ เพิ่ มผลผลิ ต ในแปลงสาธิ ต  จากพื้ นที่ เพาะปลู กประมาณ  8  ไ ร่ 
ใหส้ามารถเพิม่ผลผลติได้ประมาณ 5 เท่า หรอืเท่ากบัพื้นที่ประมาณ 40-50 ไร่ โดยปรบัเปลี่ยน
วฒันธรรมจากปลูกพื้นเชงิเดี่ยว ใหก้ลายเป็นการสรา้งความหลากหลายในพื้นที่ เช่น การสรา้ง
แปลงพชืสวนครวั การขุดบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ และปลูกขา้วในทุกทีท่ีส่ามารถอํานวยได ้เพื่อลด
คา่ใชจ้า่ยในการอุปโภคและบรโิภค 

 
อีกทัง้ ผลผลิตที่เหลือยงัสามารถนําไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ จะเห็นได้ว่า แนวทางที่

พระราชทานใหแ้ก่ราษฎรนัน้ เป็นแนวทางตามทฤษฎใีหมท่ีพ่ระองคไ์ดท้รงคดิคน้ขึน้และทดลองจน
ประสบความสาํเรจ็ อนัไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์พืน้ทีท่ีม่อียูอ่ยา่งจาํกดั ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด โดยมี
การแบ่งพืน้ที ่เพื่อขุดเป็นสระน้ํา ทําใหม้น้ํีาเพื่อมกีารเพาะปลูกในฤดูแลง้ และใชเ้ลีย้งปลา รวมทัง้
มน้ํีาเพยีงพอสําหรบัปลูกขา้วทัง้ปี ทําให้ราษฎรมผีลผลิตพออยู่พอกิน สามารถอุ้มชูตวัเองได ้
นอกจากน้ียงัพระราชทานพระราชดํารถิงึแนวทางการปลูกป่าสามอย่าง เพือ่ประโยชน์สีอ่ย่าง และ
การจดัการมแีปลงเกษตรกรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไดแ้ก่ แปลงผกัอนามยั โรง
เลีย้งไก่ไข ่โรงงานเยบ็ผา้ โรงผลติยาฆา่แมลง เป็นตน้ 

 
ซึ่งจะช่วยลดปญัหาการอพยพเข้าเมืองเพื่อหางานทํา อีกทัง้ยังช่วยให้สมาชิกใน

ครอบครวัอยู่กนัอย่างพร้อมหน้า สร้างความอบอุ่น อนัเป็นพื้นฐานทางจติใจที่สําคญัของคนใน
ชุมชน จะเหน็ได้ว่า แนวทางที่ทรงพระราชทาน มคีวามสอดคล้องกบัแนวความคดิการพฒันาที่
ย ัง่ยนื (Sustainable Development) เป็นแนวทางทีท่าํใหก้จิกรรมต่างๆ ทีร่าษฎรนําไปปฏบิตั ิเป็น
กจิกรรมทีส่ง่ผลต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นกจิกรรมทีส่รา้งสรรคใ์หส้รรพสิง่มปีฏสิมัพนัธเ์กือ้กูลซึง่กนัและ
กนั (การปลูกป่าสามอย่าง เพือ่ประโยชน์สีอ่ย่าง) ส่งเสรมิใหเ้กดิสภาวะสมดุลทีย่ ัง่ยนื ซึง่โครงการ
พฒันาหว้ยองคต เป็นไปตามที ่ดร.สุเมธ ตนัตเิวชกุล ไดใ้หค้าํจํากดัความถงึวตัถุประสงคโ์ดยรวม
ในการพฒันาว่า เพือ่จดัการนําส่วนทีเ่สยีไป คอื พื้นทีป่่าไมซ้ึง่ถูกบุกรุกทําลาย จนมสีภาพเสือ่ม
โทรม พฒันาใหเ้กดิประโยชน์ขึน้มา และยงัคงสงวนรกัษา สว่นทีเ่ป็นตน้น้ําลาํธารเดมิเอาไว ้
 

- ผลสมัฤทธิข์องการพฒันาชุมชนตามแนวพระราชดาํร ิ
            ผลการพฒันาในโครงการหว้ยองคตอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิพบว่า โครงการทําให้
ประชาชนพืน้ทีเ่ป้าหมายมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบระหว่างปี พ.ศ. 2535-2539 ทัง้ใน
ประเด็นรายได้ ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ เพราะเมื่อมีโครงการแล้ว การ
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คมนาคม การศึกษา การมไีฟฟ้าใช้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านสาธารณสุขและด้านน้ําดื่มน้ําใช้ มี
ประสทิธภิาพมากขึน้อย่างเป็นรูปธรรม โครงการดงักล่าวน้ี ไดป้ระสบความสําเรจ็ในขัน้แรกของ
การพฒันา คอื การสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน การเรยีนรูข้อง
ประชาชนที่จะอยู่อาศัยอย่างพึ่งตนเอง รวมทัง้การเรียนรู้ที่จะอยู่กับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกัน 
นอกจากน้ี โครงการหว้ยองคตฯ ยงัเป็นตวัอย่างการพฒันาทีด่ขีองชนบท ทีม่ปีระชาชนเป็นหวัใจ
ของการพฒันา และมปีระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาทุกขัน้ตอน มกีารเรยีนรูพ้ึง่พาตนเอง
ทลีะเลก็ทลีะน้อย โดยอาศยัความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง สําหรบัความสําเรจ็ในการ
แกไ้ขปญัหาบุกรุกพืน้ทีป่่าของชาวบา้นนัน้ ดร.สุเมธ ตนัตเิวชกุล ไดใ้หเ้คยใหส้มัภาษณ์ว่า การที่
เราสามารถจํากดัพื้นที่บุกรุกไม่ให้เพิม่ขึน้ได้ “ในบรเิวณทีเ่ราทํานัน้ ก็จํากดับรเิวณได้ เขาก็อยู่
ถาวร” (สเุมธ ตนัตเิวชกุล, 2550) 
 
 จะเหน็ไดว้่า โครงการหว้ยองคตอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิไดช้่วยใหร้าษฎรสามารถ
พึง่ตนเองไดท้างดา้นเศรษฐกจิโดยมรีายไดท้ีเ่พิม่มากขึน้ รวมทัง้ช่วยใหป้ระชาชน สามารถรวมกนั
เป็นกลุ่ม มกีารช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ทําให้ชุมชนเกิดความเขม้แขง็ สามารถแก้ไขปญัหาใน
ชุมชนได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนัน้ กิจกรรมด้านอาชีพที่ราษฎรได้ทําอยู่ก็เป็นกิจกรรมี่ส่งผลดีต่อ
สุขภาพ เช่น การปลูกผกัปลอดสารพษิ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และทําใหก้ารพฒันา
ชุมชน มคีวามยัง่ยนื 
 
 นอกจากผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม ดงักล่าวข้างต้น การพฒันาชุมชนใน
โครงการหว้ยองคตอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิยงัสนองจุดมุง่หมายพืน้ฐานทีต่อ้งการฟ้ืนฟูป่าทีม่ี
สภาพเสื่อมโทรมจากการบุกรุกอย่างต่อเน่ือง โดยการจดัสรรทีด่นิทํากนิและอนุรกัษ์พืน้ทีป่่าของ
ตน้น้ําลาํธารได ้
 

- บทสรปุ 
จากพระมหากรณุาธคิุณในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัต่อชุมชนทีม่ปีญัหาเรือ่งของการ

บุกรุกพื้นที่ป่าสงวน โดยแทนที่การจะน้ือยา้ยถอนชุมชนดงักล่าวออกจากพื้นที่ อนัจะก่อใหเ้กดิ
ปญัหาของการรุกพืน้ทีอ่ื่นๆ ต่อเน่ืองไป พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชดาํรใิหพ้ฒันา
ชุมชนอยา่งยัง่ยนืแทน โดยการพฒันาพืน้ทีค่วบคูไ่ปกบัพฒันาชวีติความเป็นอยูใ่หส้อดคลอ้งไปกบั
การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมจากการบุกรุก ทําให้โครงการมีการบริหาร
ทรพัยากรอย่างเหมาะสม สามารถแบ่งพืน้ทีเ่ป็นสดัส่วน ทัง้ทีเ่ป็นพืน้ทีอ่นุรกัษ์ พืน้ทีส่ําหรบัการ
จดัสรรเป็นทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีเ่กษตรกรรม และพืน้ทีส่าธารณูปโภคของชุมชน เหล่าน้ีเป็นการพฒันา
ทีมุ่่งเน้นใหป้ระชาชนสามารถอยู่อาศยัและทํามาหากนิท่ามกลางธรรมชาตใินลกัษณะเกือ้หนุนซึ่ง
กนัและกนันอกจากน้ี ยงัพระราชทานแนวความคดิ “ทฤษฎีใหม่” เพื่อบรหิารจดัการสภาพแวดล้อม 
ที่มทีี่อยู่อาศยัอย่างจํากดัให้มผีลผลิตเลี้ยงตวัเองได้ตลอดปี โดยอยู่ในกรอบของความพอเพยีง 
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อกีทัง้ยงัจดัเตรยีมอุตสาหกรรมไว้รองรบัแรงงานในพื้นที่ เหล่าน้ีล้วนเป็นการพฒันาชุมชนให้มี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และเป็นการฟ้ืนฟูลกัษณะสงัคมของชุมชนชนบทใหก้ลบัคนืมา 

 
5.1.3. พืน้ทีชุ่มชนเขาหนิซอ้น 
“ประวตัมิวี่ามผีูท้ีไ่ดใ้หท้ีป่ระมาณ 250 ไร่ ทีเ่ชงิเขาหนิซ้อนใกลว้ดัหนิซอ้น แลว้กบ็อกว่า 

ขอให้ถวายสําหรบัสร้างพระตําหนัก ตอนแรกก็ต้องค้นคว้าว่าทีต่รงนัน้คอืตรงไหน เสรจ็แล้วก็
สอบถามดูว่าลกัษณะของพื้นทีเ่ป็นอย่างไร แลว้กเ็ลยถามผูท้ีใ่หน้ัน้นะ ถ้าหากว่าไม่สรา้งตําหนัก 
แต่วา่สรา้งเป็นสถานทีท่ีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัเกษตรเอาไหม เขากบ็อกวา่ยนิด ีกเ็ลยทาํในที ่250 ไร่”55 

 
- ทีต่ัง้โครงการและชว่งระยะเวลาโครงการ 
หมู ่2 ตําบลเขาหนิซอ้น อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา หา่งจากอาํเภอพนมสาร

คาม  17  กิ โลมเตร  และห่างก รุง เทพมหานคร  132  กิ โล เมตร  ทางทิศตะวันออก 
โดยช่วงระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2522 – ปจัจุบนั 

 
จากพระราชดํารเิบื้องต้นให้พฒันาที่ดนิเสื่อมโทรมให้กลบัไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทัง้

พฒันาแหล่งน้ํา และการปลกูพชืเพือ่ประโยชน์เอนกประสงค ์ปจัจุบนัศนูยศ์กึษาฯ เน้นการปรบัปรุง
และฟ้ืนฟูทรพัยากรดนิและน้ําเป็นหลกั ประกอบไปดว้ย การฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม ้แหล่งน้ํา และ
ทรพัยากรดนิ โครงการศกึษาดา้นวชิาการเกษตรต่างๆ และการบรหิารจดัการทีด่นิเพื่อการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ นอกเหนือจากพืน้ที่โครงการแล้ว ศูนยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซ้อน อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิยงัมพีืน้ทีอ่ื่นๆ รบัผดิชอบ ไดแ้ก่ 

 
- พืน้ทีท่ีร่าษฎรน้อมเกลา้ฯ ถวายเกษตรทฤษฎใีหม ่ตําบลเสมด็เหนือ อาํเภอบางคลา้ 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา พืน้ที ่114 ไร่ 
- พืน้ที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวายเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านธารพูด ตําบลเขาหนิซ้อน 

อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา พืน้ที ่32 ไร่ 
- หมู่บา้นบรเิวณลุ่มน้ําโจน ตําบลเขาหนิซอ้น และตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสาร

คาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา จาํนวน 15 หมูบ่า้น พืน้ที ่113,214 ไร่ ซึง่เป็นหมูบ่า้นรอบ
ศนูยพ์ฒันาฯ อนัเป็นหมูบ่า้นเป้าหมายในการปฏบิตังิานขยายผล 

 

                                                 
55 พระราชดํารสั ในโอกาสที่ประธานคณะกรรมการพเิศษเพื่อการประสานงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชดําร ินําผู้เขา้ร่วมสมัมนาและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งเข้าเฝ้าฯ เพื่อรบั
พระราชทานพระบรมราโชบายเกีย่วกบัการดาํเนินงานในชว่งต่อไป ณ ศาลาดุสติดาลยั วนัศุกร์
ที ่26 สงิหาคม 2531 
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ในการประเมนิผลสมัฤทธิ ์การปฏิบตัิงานของศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อน อนั
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิพบว่า ประชาชนในพืน้ที่รบัผดิชอบของศูนย ์มกีารเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ ดิน  จากการทํ านา  ทํ าไร่  เ ป็ นการ เกษตรผสมผสาน  ร้อยละ  32 .79 
ซึ่ ง เกิ ดจากการ ส่ง เสริม  และการ ให้ คํ าแนะ นํา  โดย เ จ้ าห น้าที่ ศู นย์ ฯ  นอกจาก น้ี 
ผลจากการ สํารวจของสํา นักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิพบว่า รายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ของประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบของศูนย์
ศกึษาการพฒันาเขาหนิซอ้น ในปี พ.ศ. 2540 เท่ากบั ประมาณ 75,740 บาท เพิม่ขึน้จากเริม่แรก
ก่อตัง้ศนูยฯ์ ตามพระราชดาํร ิถงึ 4.4 เทา่ โดยผลการสาํรวจของกรมทีด่นิ เมื่อปี พ.ศ. 2524 พบว่า 
ประชาชนภายในพื้นที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนละ ประมาณ 17,236 บาท ต่อปี 
(สํานักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร,ิ 2542, หน้า 
47-48)  

 
ในการสนองพระราชดํารดิา้นการเป็นศูนยก์ารเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิบรกิารใหแ้ก่ประชาชน

นัน้ ศูนยก์ารศกึษาเขาหนิซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิไดใ้หบ้รกิารขอ้มูลและสาธติเกี่ยวกบั
เกษตรทฤษฎใีหมต่ามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง สาธติการขยายพนัธุห์ญา้แฝกเพื่ออนุรกัษ์ดนิและ
น้ํา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพด้านเกษตรกรรม 
ศิลปหตัถกรรม ไปจนถึงด้านเครื่องยนต์และคอมพิวเตอร์ เพื่อบริการแก่เกษตรกร นักเรียน
นักศกึษา และประชาชนทีส่นใจทัว่ไป โดยปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ไดม้ผีูท้ ีม่าเยีย่มชมศุนย์
การศกึษาฯ เพิม่ขึน้เป็นจํานวนมาก ในแต่ละปี นับถอืไดว้่าเป็นผลสําเรจ็เบื้องต้นในการกระจาย
ความรูอ้อกสูชุ่มชน ตามแนวพระราชดาํรทิีพ่ระราชทานเมือ่ตัง้แต่เริม่แรก 

 
“ทีเ่ขาหินซ้อนหลายฝ่ายช่วยกันใช้เวลา 15 ปี ทีนี่จ่ึงเป็นแม่แบบช่วยชาวบ้านได้ 

ทีอ่ืน่เลยทํางานง่ายขึ้น ต้องอดทน แล้วเป็นไง ก็ได้ประโยชน์ ชาวบ้านมีความสุข เราก็สุข ทีนี่ ่
เมือ่ก่อนปลูกมนัสําประหลงัยงัไม่ขึน้เลย เดีย่วน้ีดขีึน้ แต่ก็เยน็สบาย เปลีย่นแปลงไปไดม้าก”56 

 
5.1.4. พืน้ทีชุ่มชนหว้ยฮอ่งไคร ้
“เมือ่ 22 กุมภาพนัธ ์2525 ไปตรวจเขือ่นหว้ยฮ่องไครต้อนล่าง ซึง่สรา้งขึ้นสําหรบัช่วย

ราษฎรในบรเิวณสหกรณ์สนักําแพง ไดป้รกึษานายทนิกร คมกฤต ผูเ้ชีย่วชาญดา้นปศุสตัว์เรือ่ง
ลู่ทางทีจ่ะใชบ้รเิวณเหนือเขือ่นสาํหรบัการเลี้ยงโคนม เขาบอกว่ามแีต่หนิ อาจเลี้ยงไดส้กั 2-3 ตวั
เท่านัน้ ไม่คุ้มค่าลงทุน ครัง้นัน้ได้คิดว่าถ้าได้พื้นทีน่ัน้มา จะสามารถทําให้คนอิจฉาภายใน
ระยะเวลา 5 ปี” 

                                                 
56 พระราชดํารสัในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในวโรกาสเสดจ็พระราชดําเนินพรอ้มดว้ย
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพื่อทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของ
ศุนยก์ารศกึษาเขาหนิซอ้น อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิวนัพธุที ่23 เมษายน 2540 
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“ถงึวนัที ่11 ธนัวาคม 2525 ได้ขอใชบ้รเิวณลุ่มน้ําหว้ยฮ่องไครท้ัง้ลุ่มเป็นศูนยก์ารศกึษา
การพฒันา ซึง่มปีระมาณ 8,500 ไร่ เป็นพื้นทีป่่าเสือ่มโทรม เนือ่งจากการลกัลอบตดัไมแ้ละจากไพ
ไหมป้า่ และดนินัน้ถุกชะลา้งเป็นสว่นใหญ่ เหลอืเป็นดนิลกูรงัและกรวด” 

 
“เป้าหมายหลกัของโครงการฯ แหง่น้ี คอืการฟ้ืนฟู และอนุรกัษ์บรเิวณตน้น้ําหอ้งฮอ่งไคร ้

ซึง่มีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วน โดยทดลองใช้วิธีการใหม่ เช่น การผนัน้ําจากอ่างเก็บน้ํา ใน
ระดบับนลงไปแนวรอ่งน้ําต่างๆ เพือ่ช่วยใหค้วามชุ่มชื้นค่อยๆ แผข่ยายตวัออกไป ในการน้ีควรเริม่
ปลูกป่าทดแทนตามแนวร่องน้ํา ซึง่มีความชุ่มชื้นมากกว่าบริเวณสนัเขา จึงจะทําให้เห็นผล
โดยเรว็”57 

 
- ทีต่ัง้โครงการและชว่งระยะเวลาโครงการ 
ตัง้อยู่ในบรเิวณป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง ในเขตรอยต่อของตําบลป่าเมี่ยง และ

ตําบลแม่โป่ง อําเภแดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ ห่างจากตวัเมอืงเชยีงใหม่ ห่างจากตวัเมอืง
เชยีงใหม่ไปทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ บนถนนหลวงเสน้ทางที ่118 สายเชยีงใหม่ – เชยีงราย 
ระยะทางประมาณ 27 กโิลเมตร โดยชว่งระยะเวลาของโครงการ พ.ศ. 2526 – ปจัจุบนั 

 
จากพระราชดํารเิบื้องต้นใหพ้ฒันาแหล่งน้ําเพื่อสรา้งความชุ่มชืน้ ตลอดจนอนุรกัษ์และ

ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ที่แห้งแล้ง ปจัจุบันศูนย์การศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิมเีป้าหมายหลกัในการฟ้ืนฟู และอนุรกัษ์ตน้น้ําลําธาร บรเิวณหว้ยฮ่องไคร ้ผ่านการ
ทดลองวธิกีารใหม่ๆ เป็นศูนยก์ลางการศกึษารปูแบบการพฒันาพืน้ทีต่น้น้ําลําธารภาคเหนือ และ
เป็นตน้แบบในการพฒันาลุ่มน้ําอื่นๆ ในภมูภิาค 

 
นอกจากพื้นที่ของโครงการแล้ว ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํร ิยงัมพีืน้ทีร่บัผดิชอบในฐานะพืน้ทีด่าํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
 
- หมู่บ้านรอบศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ทัง้หมด 18 หมู่บ้าน 

ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ ตําบลบ้านโป่ง ตําบลแม่ฮ้อยเงนิ ตําบลเชิงดอย 
ตําบลปา่ป้อง และตําบลหว้ยแกว้ จงัหวดัเชยีงใหม ่

- พืน้ทีศ่นูยส์าขา จาํนวน 17 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ ตําบลเทพสเดจ็ ตําบลปา่เมีย่ง ตําบลลวง
เหนือ ตําบลเชงิดอย ตําบลดอยสะเกด็ และตําบลหว้ยแกว้ จงัหวดัเชยีงใหม ่

- การบรหิารพฒันาพืน้ทีใ่นระดบัพืน้ที ่5 แหง่ 

                                                 
57 พระราชดํารสัในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในวโรกาสเสดจ็พระราชดําเนินพรอ้มดว้ย
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพื่อทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของ
ศุนยก์ารศกึษาหว้ยฮอ่งไคร ้อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิวนัศุกรท์ี ่3 กุมภาพนัธ ์2527 
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1. ศูนย์บริการการพัฒนาและขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ผลบ้านไร่ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดาํร ิอาํเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม ่

2. โครงการบรหิารพฒันาเบด็เสรจ็ลุ่มแม่น้ําสาขาแม่ปิง อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
อาํเภอฮอด และอาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่

- โครงการพฒันาพืน้ที่ป่าชุมแม่กวง อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิอําเภอดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

- โครงการพฒันาพืน้ทีห่ว้ยลาน อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิอาํเภอสนักําแพง จงัหวดั
เชยีงใหม ่

- โครงการพฒันาพืน้ทีด่อยตุง (พืน้ทีท่รงงาน) อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิอาํเภอแม่
ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.3. แสดงการสรา้งฝายดนิ ซึง่ถอืเป็นกจิกรรมหน่ึงของโครงการฯ 

 
ในการประเมนิผลสมัฤทธิจ์ากการปฏิบตัิงานของศูนย์ศึกษาพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนั

เน่ืองมาจากพระราชดําริ ในปี พ.ศ. 2534 พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในหมู่บ้านรอบศูนย์การศึกษาฯ จากระดบักลาง เป็นคุณภาพสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2539 
ตามเกณฑกํ์าหนดระดบัการพฒันาคุณภาพชวีติของ UNDP58 ประชาชนในหมู่บา้นรอบศูนยฯ์ มี

                                                 
58 UNDP กําหนดใหค้่าดชันีคุณภาพชวีติ ตัง้แต่ 0.50-0.79 อยู่ในเกณฑร์ะดบักลาง และค่า
ดชันีคุณภาพชวีติ ตัง้แต่ 0.80-1.00 อยู่ในเกณฑร์ะดบัสงู โดยหมู่บา้นรอบศูนยก์ารศกึษาฯ อยู่
ในระดบัที ่0.81 ในปี พ.ศ. 2539 

DPU



91 
 

 

รายไดค้รวัเรอืนเฉลี่ย 63,888 บาทต่อปี และในการสํารวจทศันคต ิต่อประชาชนส่วนใหญ่ รอ้ยละ 
54.19 ระบุวา่ มฐีานะความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้กวา่เดมิ และรอ้ยละ 15.03 ระบุวา่ มฐีานะความเป็นอยูท่ีด่ ี
ขึน้กว่าเดมิมาก เน่ืองจากมรีายไดเ้พิม่มากขึน้หลายดา้น โดยสบืเน่ืองมาจากการส่งเสรมิและให้
ความรูท้ ัง้ทางดา้นเกษตรผสมผสาน การปศุสตัว์ และความรูด้้านต่างๆ จากศูนยก์ารศกึษาหว้ย
ฮอ่งไคร ้อนัเน่ืองมาจกในพระราชดาํร ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่5.4. แสดงพืน้ทีศ่นูยก์ารศกึษาฯ อนัเน่ืองจากพระราชดาํร ิ
 
“หลงัจากดําเนินการประมาณ 5 ปี กเ็ริม่เหน็ผลการปฏบิตังิาน หลงัจากการดําเนินงาน

ประมาณ 10 ปี กไ็ดเ้หน็ผลของการปฏบิตังิานทีช่ดัเจนขึ้น การอนุรกัษ์ดนิโดยใชน้ํ้าและหญา้แฝก 
ควบกนัจะสามารถทาํใหพ้ื้นทีน้ี่มคีวามสมบรูณ์เตม็ที”่59 

 
5.1.5. พืน้ทีชุ่มชนหว้ยทราย 
“ใหท้ําการพฒันาพื้นทีแ่ห่งน้ี อนัหมายถงึพื้นทีใ่นเขตพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั เพือ่

ฟ้ืนฟู สภาพแวดลอ้มใหก้ลบัคนืโดยเรว็ โดยเฉพาะการปลูกป่า รวมทัง้จดัหาแหล่งน้ํา เพือ่สรา้ง
ความชุ่มชื้นใหก้บัพื้นทีแ่ละสนับสนุนกจิกรรมการพฒันาเกษตรกรรม โดยจดัราษฎรเขา้มามสี่วน
ร่วมในบางกจิกรรม และพฒันาองคก์รของประชาชนใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้เพือ่พฒันาชุมชน

                                                 
59 พระราชดํารสัในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในวโรกาสเสดจ็พระราชดําเนินพรอ้มดว้ย
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเพื่อทอดพระเนตรผลการดําเนินงานของ
ศุนยก์ารศกึษาหว้ยฮอ่งไคร ้อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิวนัศุกรท์ี ่23 สงิหาคม 2539 
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ของตนเองต่อไป โดยจดัตัง้ในลกัษณะของศูนย์การพฒันา และทีไ่ด้พระวนิิจฉัยคดัเลอืกพื้นทีน้ี่ 
เนือ่งดว้ยเป็นพื้นทีห่ลวงทีอ่ยูใ่นความดแูลของสาํนกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ”์60 

 
 “หากปล่อยทิ้งไว ้กจ็ะเป็นทะเลทรายในทีส่ดุ”61 

 
- ทีต่ัง้โครงการและชว่งระยะเวลาโครงการ 
ตัง้อยู่ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุร ีเดมิเป็นเขตพระราชนิเวศน์

มฤคทายวนัอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางถนนเพชรเกษม ประมาณ 220 กโิลเมตร 
พืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 42,640 ไร่ โดยชว่งระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2526 – ปจัจุบนั 

 
จากพระราชดําริเบื้องต้นให้ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ในพื้นที่โครงการ

โดยรวม ทัง้การศึกษารูปแบบการพฒันาเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคู่กบัการอนุรกัษ์ปลูกป่า 
ตลอดจนการศกึษาระบบป้องกนัไฟปา่ และใหป้ระชาชนทีบุ่กรุก ทีท่าํกนิโดยมชิอบไดเ้ขา้มามสีว่น
รว่มในโครงการ ในปจัจุบนัน้ี ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิเน้นการ
ฟ้ืนฟูและบํารุงรกัษาป่าไม ้เพื่อสรา้งสมดุลธรรมชาตแิละพลกิฟ้ืนป่าไมค้นืมา รวมทัง้การพฒันา
แหล่งน้ํา ระบบชลประทาน และสรา้งฝายเกบ็น้ําเพือ่สรา้งความชุม่ชืน้เพิม่มากขึน้  

 
นอกจากพืน้ทีโ่ครงการแลว้ ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทราย อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

ยงัมพีืน้ทีร่บัผดิชอบในฐานนะพืน้ทีด่าํเนินงาน ดงัต่อไปน้ี 
 
- หมู่บ้านเป้าหมายในการศึกษา พัฒนา ขยายผล และถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ปร ะกอบด้ ว ยหมู่ บ้ า นภาย ในศู นย์ ก า รศึ กษาฯ  จํ า นวน  2  ห มู่ บ้ าน 
และหมู่บ้านโดยรอบศุนยก์ารศกึษาฯ จาํนวน 16 หมู่บ้าน 

- ศูนย์การศกึษาสาขา ได้แก่ โครงการศึกษาวธิีการฟ้ืนฟูที่ดนิเสื่อมโทรมเขาชะงุม้ 
จงัหวดัราชบุร ี

 
ในการประเมนิผลสมัฤทธิจ์ากการปฏบิตัิงานของศูนย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย อนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํร ิในปี พ.ศ. 2539 พบว่า ประชาชนในหมูบ่า้นรอบศนูยก์ารศกึษาฯ มรีายได้
ครวัเรอืนเฉลีย่ 92,655 บาทต่อปี และจากพืน้ทีท่ีเ่สือ่มโทรม ไดก้ลบัคนืสูค่วามอุดมสมบูรณ์ทัง้ดา้น
ปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ อกีทัง้ประชาชนในพืน้ทีต่่างไดร้บัผลจากการพฒันา ใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้

 

                                                 
60 พระราชดํารสัในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินไป
ทอดพระเนตรพืน้ทีห่ว้ยทราย จงัหวดัเพชรบุร ีวนัที ่5 เมษายน 2526 
61 อา้งแลว้, วนัที ่5 เมษายน 2526 
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“สิง่ทีท่าํไวท้ีห่ว้ยทราย นบัว่าประสบความสาํเรจ็ดมีาก ตอ้งบนัทกึเอาไวเ้ป็นทฤษฎ ีหรอื
ตํารา เราปลื้มมาก”62 

 
5.1.6. บทสรปุ 
จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมบีทบาทสําคญันานัปการในการตัง้

โครงการศูนย์การศึกษาต่างๆ อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทรงการให้
ความสาํคญักบัการพฒันาชอ่งทางการใหค้วามรูแ้ละการเกรยีนรูท้ีเ่กดิจากการปฏบิตัจิรงิ ดงัจะเหน็
ไดจ้ากทรงเน้นยํา้ถงึความสาํคญัของการม ี“ตวัอยา่งของการพฒันาทีป่ระสบความสาํเรจ็” โดยผา่น
การศึกษาการฟ้ืนฟูธรรมชาติรูปแบบต่างๆ แล้วนําผลการศึกษามาจดัแสดง เพื่อให้เกษตรกร
ท้องถิ่นและประชาชนที่สนใจ ศึกษาดูงาน เพื่อนําไปยกระดับคุณภาพชีวิตได้ นอกจากน้ี 
วัตถุประสงค์ที่สําคัญอีกประการหน่ึง ในการก่อตัง้ศูนย์การศึกษาฯ คือ เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นให้คงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการประกอบ
เกษตรกรรม และวถิชีวีติทีม่คีวามสขุ ไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
 
5.2.  การพฒันาชมุชน ท่ีดาํรงชีวิตตามวิถีดัง่เดิม 
  
 นอกจากชุมชนทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟู ศกัยภาพของพืน้ที ่จากทีเ่สื่อมโทรมจนทีจ่ะสามารถ
เยยีวยาได ้ใหก้ลบัการเป็นชุมชนทีม่ศีกัยภาพ ประชาชนมรีายไดเ้พิม่มากขึน้ มคีวามสุขมาก
ขึน้ สามารถอยูร่ว่มกนัไดร้ะหว่างคนกบัปา่ ระหว่างชุมชนเอือ้อาทรซึง่กนัและกนั โดยพระมหา
กรุณาธคิุณจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ผ่านทางศูนยก์ารศกึษาฯ ต่างๆ อนัเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ินอกจากนัน้ ก็ยงัจะมชีุมชนที่มรีากฐานมาจากพื้นเพขององค์ความรูภู้มปิญัญา
ทอ้งถิน่ของประชาชนภายในชุมชน ซึง่มสี่วนช่วยใหป้ระชาชนภายในชุมชนนัน้ อยู่ร่วมกนัได้
อยา่งยัง่ยนื ตัง้แต่อดตี จนกระทัง่ปจัจุบนั 
 

5.2.1. พืน้ทีชุ่มชนบา้นครีมีาศ 
- ทีต่ัง้ชุมชน 

 เป็นอําเภอขนาดกลาง ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่จงัหวดัสุโขทยั มพีื้นที่ติดอําเภอเมอืงสุโขทยั 
อําเภอบ้านด่านลานหอย อําเภอกงไกรลาศ จงัหวดัพษิณุโลก และอําเภอพรานกระต่าย จงัหวดั
กําแพงเพชร โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 8 ตําบล และ 64 หมูบ่า้น เป็นอาํเภอทีป่ระกอบอาชพี
ส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรม หตัถกรรม และประตมิากรรม การเขา้สู่อําเภอ ผ่านทางเสน้ทางถนน
สายสโุขทยั – กาํแพงเพชร 
 

                                                 
62 พระราชดาํรสัในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ณ พระราชวงัไกลกงัวล อาํเภอหวัหนิ จงัหวดั
ประจวบครีขีนัต ์วนัที ่14 กรกฎาคม 2540 
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- ลกัษณะและบทบาทของชุมชน 
 ลกัษณะบทบาทของชุมชนส่วนใหญ่ของอําเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั นัน้ เป็นจากการ
ลงไปสํารวจพืน้ที่ พบว่า การบรหิารจดัส่วนใหญ่เป็นแบบรวมศูนยล์กัษณะคล้ายๆ การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทัว่ๆ ไป แต่ชุมชนน้ี ได้มกีารจดัตัง้หวัหน้าชุมชนร่วมด้วย เพื่อการมสี่วนร่วมภาค
ประชาชน ระบบเศรษฐกจิของชุมชนส่วนใหญ่ จะเป็นการพึง่พาการประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
และหตัถกรรม แต่เมือ่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มา เมือ่ครัง้ทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้เสด็จมาทอดพระเนตร และเยี่ยมชม การผลิตเครื่องสังคโลก ซึ่งเป็นงาน
หตัถกรรม ที่มชีื่อเสยีง ส่งไปขายยงัต่างๆ ประเทศ ซึ่งการน้ี สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จึงได้มีการดําริให้ทรงจัดตัง้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจําลองแบบ
แนวความคดิศูนย์ศกึษาการพฒันาต่างๆ อนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หวั ซึ่งหลงัจากทีม่กีารวางรากฐานสนับสนุนดงักล่าว ทําใหผ้ลติภณัฑท์ีว่่าน้ี มกีารนําเอา
ความรูแ้ละเทคโนโลยต่ีางๆ มาร่วมดว้ย ทําใหก้ารผลติเครื่องสงัคโลก มคีุณภาพทีด่ขี ึน้ สามารถ
ผลติเลยีนแบบของเก่าได ้ซึ่งเป็นผลทีไ่ดร้บัจากการวจิยัเรื่องการปรบัปรุงคุณภาพดนิ ทีนํ่ามาใช้
ของ สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ
 
 นอกจากการสนับสนุนการดําเนินงานดา้นหตักรรมแล้ว กย็งัช่วยใหม้กีารพฒันา การ
สร้างองค์ความรู้ และการสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งเป็นรากฐานของการดําเนินชีวิตของชุมชนน้ีด้วย จากการสํารวจผู้วิจยัพบว่า 
ประชาชนในหมู่บา้นของอําเภอ มรีายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ 72,405 บาทต่อปี ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่ง
เพิม่ขึ้นจากเดมิค่อนขา้งมาก ประชาชนสามารถดํารงชีวติอยู่ได้ ไม่มกีารอพยพย้ายถิ่นเข้ามา
ทาํงานในตวัจงัหวดั หรอืกรงุเทพมหานคร  
 

- บทสรปุ 
 จะเหน็ไดว้า่ รากฐานของทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง สามารถทีจ่ะนําไปต่อยอดได ้โดย
ทีผู่บ้รหิารชุมชนนัน้มคีวามเขา้ใจ สํานึกรกับา้นเกดิ และต้องการใหชุ้มชนของตนเอง ยนืหยดั
อยู่ได ้ตามหลกัทีอ่ยู่อย่างพอมพีอกนิ ซึ่งในทุกวนัน้ี อําเภอครีมีาศ จงัหวดัสุโขทยั เป็นอําเภอ
หน่ึงของประเทศ ที่มีดชันีวดัความผาสุก อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง มีการอพยพย้ายถิ่นที่
น้อยลง ซึ่งอําเภอดงักล่าวน้ี ก็สามารถนับได้ว่าเป็นเขตเมืองเช่นเดียวกนั ทัง้ในเรื่องของ
ระยะทาง งบประมาณในการบรหิาร และความเจรญิดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จงึ
เป็นเหมอืนตน้แบบทีด่ ีในการตอบวตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดอ้ยา่งด ี

 
5.2.2. พืน้ทีชุ่มชนบา้นพรานกระต่าย 
- ทีต่ัง้ชุมชน 
เป็นอําเภอขนาดกลาง คล้ายคลึงกบัอําเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่

จงัหวดักําแพงเพชร มพีืน้ที่ตดิอําเภอเมอืง จงัหวดัตาก อําเภอบ้านด่านลานหอย อําเภอครีมีาศ 
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อาํเภอลานกระบอื จงัหวดัสุโขทยั และอาํเภอกงไทรงาม จงัหวดักําแพงเพชร โดยแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 10 ตําบล และ 115 หมู่บ้าน เป็นอําเภอที่ประกอบอาชพีส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรม 
หตัถกรรม และประตมิากรรม การเขา้สูอ่าํเภอ ผา่นทางเสน้ทางถนนสายสโุขทยั – กาํแพงเพชร 

 
- ลกัษณะและบทบาทของชุมชน 

 ลกัษณะบทบาทของชุมชนส่วนใหญ่ของอําเภอพรานกระต่าย จงัหวดักําแพงเพชร นัน้ 
เป็นจากการลงไปสาํรวจพืน้ที ่พบวา่ การบรหิารจดัสว่นใหญ่เป็นแบบรวมศนูยล์กัษณะคลา้ยๆ การ
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัว่ๆ ไป แต่ชุมชนน้ี ไดม้กีารจดัตัง้หวัหน้าชุมชนรว่มดว้ย เพื่อการมสีว่นรว่ม
ภาคประชาชน ระบบเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่ จะเป็นการพึ่งพาการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เกอืบรอ้ยละ 80 ของพืน้ที ่ เป็นอําเภอทีม่กีารอนุรกัษ์เรอืนไมแ้ถวแบบโบราณอยู ่
สภาพความเป็นอยู่โดยทัว่ไปนัน้ มคีวามเป็นส่วนตวัสูง ผูค้นส่วนใหญ่จะมคีวามเอือ้อาทร ซึ่งกนั
และกนั มกีารใหค้วามสาํคญัของการบรหิารจดัการภาคประชาชนอย่างมาก ซึง่เป็นขอ้ดอีย่างมาก 
ทีท่าํใหชุ้มชนนัน้ มกีารตรวจสอบการทาํงานของกนัและกนั เป็นผลใหก้ารพฒันาชุมชนนัน้ มกีรอบ
ไปในทศิทางเดยีวกนั เป็นอาํเภอทีม่กีารใหค้วามสาํคญัดา้นการศกึษาของเยาวชนอยา่งมาก มกีาร
สรา้งความเขา้ใจถงึหลกัพอเพยีงต่างๆ ทาํใหค้นในชุมชนนัน้ เกดิความเออาทร ซึง่กนัและกนั เช่น 
การนําสนิคา้มาแลก โดยทีไ่ม่มรีะบบเงนิตรามาเกี่ยวขอ้ง ซึ่งหาไดอ้ยากในปจัจุบนั เป็นตน้ จาก
การสํารวจผูว้จิยัพบว่า ประชาชนในหมู่บา้นของอําเภอ มรีายไดค้รวัเรอืนเฉลีย่ 64,850 บาทต่อปี 
ซึ่งถอืว่าไม่สูงมาก แต่จากการสอบถามผูค้นในชุมชนส่วนใหญ่ บอกว่ามคีวามเป็นสุขในแง่ ของ
การอยูอ่าศยัแบบเอือ้อาทรกนั ซึง่มนัสะทอ้นในรปูสถติขิองการเกดิอาชญากรรม ในเขตพืน้ทีน่ัน้ มี
จาํนวนทีน้่อย เมือ่เทยีบกบัขนาดของชุมชนทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั 
 

- บทสรปุ 
จะเหน็ไดว้่า รากฐานของทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง ไม่เพยีงแต่ทีจ่ะเป็นการช่วยยก

ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั หรอืชุมชนดว้ยแล้ว ยงัเป็นเสมอืนแนวทางการสรา้งความ
เขา้ใจของการอยู่อาศยัร่วมกนั เอือ้อาทรกนั เกื้อกูลซึ่งกนัและกนั โดยที่ไม่คํานึงถงึฐานะทาง
เศรษฐกจิมากนัก ซึ่งหาไดอ้ย่างยากยิง่ในสงัคมปจัจุบนั น่าจะเป็นการด ีที่จะนํากรณีศกึษาน้ี 
มาประยกุตร์ว่มเขา้กบักรอบของการวางรากฐานของการบรหิารจดัการชุมชน เพื่อทีจ่ะสามารถ
ตอบโจทยแ์ละตรงตามวตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยัน้ีไดอ้ยา่งดยีิง่ 

 
5.2.3. พืน้ทีชุ่มชนดา่นเกวยีน 
- ทีต่ัง้ชุมชน 

 เป็นตําบลขนาดกลาง ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่ อําเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา มีพื้นที่
รบัผดิชอบทัง้สิน้ 10.17 ตารางกโิลเมตร ชุมชนภายในเขตเทศบาลจาํนวน 16 ชุมชน ลกัษณะ
พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็น ดนิเหนียวทีม่ลีกัษณะพเิศษ คอื จะมแีร่เหลก็ผสมอยูด่ว้ย ซึง่เหมาะสาํหรบั
นํามาใชท้าํเครื่องป ัน้ดนิเผา นอกจากนัน้ ยงัมกีารประกอบอาชพีเกษตรกรรม และปศุสตัว ์อาณา
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เขตตดิต่อกบั ตําบลหนองบวัศาลา ตําบลท่าอ่าง ตําบลท่าจะหลุง และตําบลไชยมงคล ซึง่ทัง้หมด
อยูใ่นเขตพืน้ทีอ่าํเภอโชคชยั จงัหวดันคคราชสมีา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.5. แสดงลกัษณะกจิกรรมภายในชุมชนบา้นดา่นเกวยีน 
 

- ลกัษณะและบทบาทของชุมชน 
 หมูบ่า้นด่านเกวยีน เป็นชุมชนทีม่ปีระวตัศิาสตรส์บืทอด คู่กบัจงัหวดันครราชสมีามา
อยา่งยาวนาน แต่เดมิพอ่คา้จากนางรอง - บรรีมัย ์- สุรนิทร ์-ขนุหาญ - ขขุนัธ ์ เรื่อยไปจนถงึ
เขมร จะเดนิทางเขา้มาตดิต่อคา้ขายกบัพอ่คา้ชาวโคราช และมกัจะพกักองคาราวานเกวยีนกนั 
เป็นประจาํจนไดช้ื่อ หมูบ่า้นว่า "บา้นด่านเกวยีน" และในขณะพกั พอ่คา้เหล่านัน้ กม็กันําดนิ
จากสองฟากฝ ัง่ลาํน้ํามลู มาทาํภาชนะใชส้อยต่างๆ เชน่ โอง่ อา่ง ไหปลารา้ ฯลฯ  
 
 โดยลอกเลียนแบบจากชนชาวข่าว ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อาศัยในพื้นที่แต่เก่าก่อน 
หลงัจากนัน้เมื่อนําภาชนะเหล่านัน้กลบัภูมลิําเนาของตน และดว้ยคุณภาพพเิศษ ของภาชนะ
ทัง้ในดา้นสสีนั ความคงทนต่อการใชง้าน จงึทําใหภ้าชนะด่านเกวยีนเป็นทีนิ่ยมชมชอบของ
ผูค้น จนไดร้บัการเผยแพร ่มากขึน้เป็นลาํดบั จนกระทัง่ไดร้บัความสนใจยิง่ จนกลายเป็นสนิคา้
หน่ึงในการคา้ขาย และเป็นสนิคา้พืน้ฐานในปจัจุบนั ทีส่ามารถทาํรายได ้ใหก้บัคนภายในชุมชน
รวมทัง้ยงัเป็นการสง่เสรมิ อนุรกัษ์ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหส้บืทอดจากอดตี จนกระทัง่ถงึปจัจุบนั  
 
 หลงัจากผลติภณัฑข์องชุมชนจากเดมิ ทาํเพื่อใชส้อยภายในครอบครวั หรอืเป็นเพยีงแค่
ของฝาก แต่ปจัจุบนัไดม้กีารพฒันา ปรบัเปลีย่นรปูแบบ รวมทัง้ไดนํ้าทฤษฎทีีเ่ป็นลกัษณะของเชงิ
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ทุนนิยม มาประยกตใ์ช ้เชน่ หลกัการตลาด การโฆษณา หรอืการควบคุมมาตรฐานการผลติ เพื่อให้
ชิน้งาน มคีุณภาพมากทีสุ่ด ซึง่กส็ง่ผลใหเ้กดิเป็นรายไดต้ดิตามมา จากการสาํรวจ ชุมชนบา้นด่าน
เกวยีน ไดนํ้าแนวความคดิการจดัตัง้ในรปูสหกรณ์ ซึง่เป็นแนวคดิของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
อกีเชน่เดยีวกนั ในการนํามาเป็นแนวทาง วางระบบรปูแบบการจดัสรรรายไดต่้างๆ ใหม้คีวามเสมอ
ภาค ใครทํามากกไ็ดม้าก รวมทัง้ยงัเป็นการจดัตัง้เป็นกองทุน ในกรณีที่ใหป้ระชาชนของชุมชน 
กูย้มื เพือ่ประกอบอาชพีอกีดว้ย 
 

- บทสรปุ 
 จะเหน็ไดว้า่ รากฐานของทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง สามารถทีจ่ะนําไปต่อยอดได ้โดย
ทีผู่บ้รหิารชุมชนนัน้มคีวามเขา้ใจ สํานึกรกับา้นเกดิ และต้องการใหชุ้มชนของตนเอง ยนืหยดั
อยู่ได้ ตามหลกัที่อยู่อย่างพอมีพอกิน ซึ่งในทุกวนัน้ี ตําบลบ้านด่านเกวียน อําเภอโชคชยั 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นอําเภอหน่ึงของประเทศ ที่มีดัชนีวัดความผาสุก อยู่ในเกณฑ์ที่
ค่อนขา้งสงู มกีารอพยพยา้ยถิน่ทีน้่อยลง ซึง่อาํเภอดงักล่าวน้ี กส็ามารถนับไดว้่าเป็นเขตเมอืง
เช่นเดียวกัน ทัง้ในเรื่องของระยะทาง งบประมาณในการบริหาร และความเจริญด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จงึเป็นเหมอืนต้นแบบทีด่ ีในการตอบวตัถุประสงคข์องการ
ศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดอ้ยา่งด ี
 

5.2.4. พืน้ทีชุ่มชนบา้นลบัแล 
- ทีต่ัง้ชุมชน 

 เป็นอาํเภอขนาดกลาง ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัอุตรดติถ ์มพีืน้ทีต่ดิอาํเภอเด่นชยั จงัหวดั
แพร่ อําเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั และอําเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ โดยแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 7 ตําบล และ 57 หมู่บ้าน เป็นอําเภอที่ประกอบอาชพีส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรรม 
หตัถกรรม และประตมิากรรม การเขา้สูอ่าํเภอ ผา่นทางเสน้ทางถนนสายสโุขทยั – อุตรดติถ ์
 

- ลกัษณะและบทบาทของชุมชน 
 ชุมชนเมอืงลบัแล เป็นชุมชนที่มปีระวตัิศาสตร์ที่ยาวนาน และส่งผลถึงระบบ

เศรษฐกจิ และชวีติความเป็นอยู่ของผูค้นในชุมชนอย่าง ซึ่งพอสรุปถงึที่มาของประวตัศิาสตร ์
เมอืงลบัแล ไดด้งัน้ี  

เดมิเมอืงลบัแล หรอืชุมชนลบัแล คอื เมอืงทุ่งยัง้ แต่เดมิเคยเป็นเมอืงใหญ่ทีเ่ป็นชุมชน
ของพวกละว้าและขอม มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาชา้นาน เพราะไดม้กีารขุดพบกลองมโหระทกึ
และพรา้สํารดิ ไดใ้นบรเิวณดงักล่าว ต่อมาเมื่ออาณาจกัรขอมล่มสลายลง คนไทยกไ็ดเ้ขา้มา
ครอบครองและตัง้เมอืงขึน้เรยีกชื่อวา่ "เมอืงกมัโภช" 

ทางด้านเหนือของเมอืงกมัโภช มภีูมปิระเทศเป็นป่าเขาสลบัซบัซ้อน มบีรรยากาศ
เยอืกเยน็ยามพลบคํ่าแมต้ะวนัจะยงัไม่ตกดนิก็จะมดืแล้ว เพราะมดีอยม่อนฤๅษีเป็นฉากกัน้
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แสงอาทติย ์ปา่น้ีจงึไดช้ื่อว่า "ป่าลบัแลง" (แลง แปลว่า เวลาเยน็) ต่อมาเพีย้นเป็น "ลบัแล" ซึง่
กลายมาเป็นชื่ออาํเภอลบัแล ในสมยัปจัจุบนั 

 
ในยุคเดียวกบัการรวมตวัของเมอืงกมัโภช ได้มผีู้คนจากอาณาจกัรโยนกเชยีงแสน 

อพยพหลบภยัสงครามเขา้มาตัง้รกรากอยู่บรเิวณที่ราบเขาแห่งหน่ีงและตัง้ชื่อ บ้านว่า "บ้าน
เชยีงแสน" ต่อมาคนกลุ่มนัน้กแ็ยกยา้ยกนัไปหกัลา้งถางดงสรา้งบา้นเมอืง ขึน้กระจดักระจาย
ตามทีร่าบและไหล่เขาต่าง ๆ เมื่อไดท้ํามาหากนิกนัระยะหน่ึงคนกลุ่มนัน้ไดไ้ปอญัเชญิเจา้ชาย
ฟ้าฮ่ามกุมาร จากอาณาจกัรโยนกเชยีงแสน มาตัง้เมอืงที่ป่าลบัแล ใหช้ื่อว่าเมอืงลบัแล และ
สรา้งวงัขึน้ที่บ้านทอ้งลบัแล หรอืที่บรเิวณวดัเจดยีค์รีวีหิาร เมื่ออาณาจกัรโยนกเชยีงแสนล่ม
สลายลง อาณาจกัรล้านนาเฟ่ืองฟูแทน เมอืงลบัแลก็ยอมขึ้นกบัอาณาจกัรล้านนา ใน พ.ศ. 
1690 อาณาจกัรสุโขทยัรุ่งเรอืงขึน้ กเ็ป็นเมอืงขึน้ของอาณาจกัรสุโขทยั ในปี พ.ศ. 1981 เมอืง
ทุ่งยัง้ ไดเ้จรญิรุ่งเรอืงขึน้ เพราะเป็นเมอืงหน้าด่านของอาณาจกัรอยุธยา เมอืงลบัแลจงึไดถู้ก
ผนวกเข้าเป็นส่วนหน่ึงของเมืองทุ่งยัง้ ครัน้ต่อมาในสมยัรตันโกสินทร์ ในราว พ.ศ. 2444 
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เสดจ็ประพาสเมอืงอุตรดติถ ์และไดเ้สดจ็มาถงึเมอืง
ลบัแลในวนัที ่24 ตุลาคม พ.ศ. 2444 ไดโ้ปรด ใหย้า้ยศาลากลางจงัหวดัจากเมอืงพชิยั มาตัง้ที่
บางโพ และยบุเมอืงทุง่ยัง้รวมกบัลบัแล และสถาปนาเมอืงลบัแลขึน้เป็นอาํเภอ สว่นอาคารทีท่าํ
การยงัตัง้อยูท่ีเ่มอืงทุง่ยัง้ บรเิวณใกลเ้วยีงเจา้เงาะ 

 
ต่อมาพระพศิาลครี ีไดย้า้ยอาคารทีท่ําการไปตัง้ทีม่่อนจําศลี ในปีเดยีวกนัน้ี (ห่างจาก

ทีว่า่การ อาํเภอปจัจุบนัไปทางทศิเหนือประมาณ 1 กโิลเมตร) ครัน้ถงึ พ.ศ. 2457 สมยั พระศรี
พนมมาศ (เมื่อครัง้เป็นหลวงศรพีนมมาศ) เหน็ว่าห่างไกลจากตวัเมอืง ลําบากแก่ราษฎรไป
ตดิต่อ ประกอบกบัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงมพีระราชประสงคจ์ะสงวนที่
ม่อนจําศลี เป็นที่ประดษิฐานพระเหลอื (พระพุทธรูปที่สรา้งจากทองที่เหลอืจากการหล่อพระ
พทุธชนิราชทีจ่งัหวดัพษิณุโลก) เพราะทรงเหน็ว่าทวิทศัน์ของมอ่นจาํศลีคลา้ยกบัเมอืงชวา  จงึ
ได้ยา้ยอาคารที่ทําการจากม่อนจําศลี มาอยู่ที่ ม่อนสยามนิทร์ (ชาวบ้านเรยีกม่อนสามนิทร์) 
เพราะเคยเป็นที่ตัง้ พลบัพลารบัเสดจ็พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ซึ่งเป็นที่ตัง้
ทีว่า่การอาํเภอในปจัจุบนั 
 
 นอกจากจะเป็นเมอืงที่มปีระวตัศิาสตร์มาอย่างยาวนาน ยงัเป็นชุมชน ที่มกีารอนุรกัษ์
เรอืนไมแ้ถวแบบโบราณอยู ่สภาพความเป็นอยูโ่ดยทัว่ไปนัน้ มคีวามเป็นสว่นตวัสงู ผูค้นสว่นใหญ่
จะมคีวามเอือ้อาทร ซึง่กนัและกนั มกีารใหค้วามสําคญัของการบรหิารจดัการภาคประชาชนอย่าง
มาก ซึง่เป็นขอ้ดอีย่างมาก ทีท่ําใหชุ้มชนนัน้ มกีารตรวจสอบการทํางานของกนัและกนั เป็นผลให้
การพฒันาชุมชนนัน้ มกีรอบไปในทศิทางเดยีวกนั เป็นอาํเภอทีม่กีารใหค้วามสาํคญัดา้นการศกึษา
ของเยาวชนอย่างมาก มกีารสรา้งความเขา้ใจถึงหลกัพอเพยีงต่างๆ ทําใหค้นในชุมชนนัน้ เกิด
ความเออาทร ซึ่งกนัและกนั เช่น การนําสนิคา้มาแลก โดยทีไ่ม่มรีะบบเงนิตรามาเกีย่วขอ้ง ซึง่หา
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ไดอ้ยากในปจัจุบนั เป็นต้น จากการสํารวจผูว้จิยัพบว่า ประชาชนในหมู่บา้นของอําเภอ มรีายได้
ครวัเรอืนเฉลี่ย 69,270 บาทต่อปี ซึ่งถอืว่าไม่สูงมาก แต่จากการสอบถามผูค้นในชุมชนส่วนใหญ่ 
บอกวา่มคีวามเป็นสขุในแง ่ของการอยูอ่าศยัแบบเอือ้อาทรกนั ซึง่มนัสะทอ้นในรปูสถติขิองการเกดิ
อาชญากรรม ในเขตพืน้ทีน่ัน้ มจีาํนวนทีน้่อย เมือ่เทยีบกบัขนาดของชุมชนทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั 
 

- บทสรปุ 
จะเหน็ไดว้า่ รากฐานของทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง สามารถทีจ่ะนําไปต่อยอดได ้โดย

ทีผู่บ้รหิารชุมชนนัน้มคีวามเขา้ใจ สํานึกรกับา้นเกดิ และต้องการใหชุ้มชนของตนเอง ยนืหยดั
อยู่ได้ ตามหลกัที่อยู่อย่างพอมพีอกนิ ซึ่งในทุกวนัน้ี ชุมชนบ้านลบัแล จงัหวดัอุตรดติถ์ เป็น
อาํเภอหน่ึงของประเทศ ทีม่ดีชันีวดัความผาสุก อยู่ในเกณฑท์ีค่่อนขา้งสงู มกีารอพยพยา้ยถิน่
ที่น้อยลง ซึ่งอําเภอดงักล่าวน้ี ก็สามารถนับได้ว่าเป็นเขตเมอืงเช่นเดยีวกนั ทัง้ในเรื่องของ
ระยะทาง งบประมาณในการบรหิาร และความเจรญิดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จงึ
เป็นเหมอืนตน้แบบทีด่ ีในการตอบวตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดอ้ยา่งด ี

 
5.3.  การพฒันาชมุชนเมือง ตามหลกัทฤษฎีท่ีพอเพียง 
 
 การประสานความสมัพนัธต์ามหลกัทฤษฎต่ีางๆ โดยใชร้ากฐานของความพอเพยีง 
ร่วมกบัรากฐานของวถิคีวามเป็นอยู่ดัง่เดมิของประชาชนทอ้งถิน่ ทีม่กีารเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั 
ข้อแตกต่างของชุมชนทั ้ง  2  รูปแบบ  จึง น่ าจะ นํามาประสานร่วมกับชุมชนเมือง 
ซึง่มรีากฐานของชุมชนทีม่คีวามพอเพยีง และความมวีถิชีวีติทีด่ ัง่เดมิ สอดลพัธร์ะหว่างวถิชีอง
การดาํเนินชวีติระหวา่งชนบทและเมอืงไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

5.3.1. พืน้ทีชุ่มชนบา้นเกาะเกรด็ 
- ทีต่ัง้โครงการ 
ตัง้อยู่ทางฝ ัง่ตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา อยู่ในเขตพื้นที่จ ังหวัดนนทบุร ี

ครอบคลุมพืน้ที ่5 ตําบล คอื ตําบลปากเกรด็ ตําบลบางพดู ตําบลบางตลาด ตําบลคลองเกลอื 
และตําบลบา้นใหม ่สภาพพืน้ทีส่วนผลไมต่้าง ๆ ไดเ้ปลีย่นสภาพเป็นทีร่องรบัการขยายตวัเป็น
ที่พกัอาศัย อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ซุเปอร์มาร์เก็ต และหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง จงึอาจกล่าวอย่างไม่เป็นทางการไดว้่า พืน้ที่ฝ ัง่ตะวนัออกของอําเภอปาก
เกรด็น้ี กเ็สมอืนเป็นส่วนหน่ึงของกรุงเทพมหานครดว้ย โดยครอบคลุมพืน้ที่ตําบลปากเกรด็ 
ตําบลบางพดู ตําบลบา้นใหม ่ตําบลบางตลาด และตําบลคลองเกลอื รวม 5 ตําบล 34 หมูบ่า้น 
มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 36.04 ตารางกโิลเมตร หรอื 22,525 ไร ่มอีาณาเขตตดิต่อดงัน้ี 
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 ทศิเหนือ ติดต่อกบัเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านใหม่ จงัหวดัปทุมธานี มคีลอง
บา้นใหม ่(คลองวดัโพธิท์องบน) เป็นเสน้แบ่งเขต  

 ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัเขตดอนเมอืงและเขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร มคีลองประปา
เป็นเสน้แบ่งเขต  

 ทศิใต ้ตดิต่อกบัเขตเทศบาลนครนนทบุร ีอําเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ีมคีลอง
บางตลาดเป็นเสน้แบ่งเขต  

 ทศิตะวนัตก จรดเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลท่าอฐิ องค์การบรหิารส่วนตําบลเกาะ
เกรด็ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางตะไนย ์จงัหวดันนทบุร ีเขตเทศบาลตําบลบางควูดั 
และองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางขะแยง จงัหวดัปทุมธานี มแีมน้ํ่าเจา้พระยา แมน้ํ่าลดั
เกรด็ และแมน้ํ่าเจา้พระยาเป็นเสน้แบ่งเขต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.6. แสดงทีต่ ัง้ของอาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 

- ลกัษณะและบทบาทของชุมชน 
 เดมิทอ้งที่เทศบาลนครปากเกรด็มฐีานะเป็นสุขาภบิาลเรยีกว่า สุขาภบิาลปากเกรด็ 
จดัตัง้ขึน้โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวนัที ่31 สงิหาคม พ.ศ. 2498 รวมเวลาการเป็น
สขุาภบิาล 36 ปี 4 เดอืน โดยมพีืน้ทีค่รอบคลุมพืน้ทีร่มิฝ ัง่แมน้ํ่าเจา้พระยาฝ ัง่ตะวนัออกทัง้หมด
ใน 5 ตําบล 34 หมู่บ้าน และดว้ยความเจรญิที่เขา้มาอย่างรวดเรว็พืน้ที่การเกษตรจงึไดแ้ปร
เปลีย่นเป็นทีอ่ยูอ่าศยั ประกอบกบันโยบายของจงัหวดันนทบุร ีในช่วงปี พ.ศ. 2535 สุขาภบิาล
ปากเกรด็จงึได้รบัการยกฐานะขึน้เป็น เทศบาลตําบลปากเกรด็ ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้
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เทศบาลตําบลปากเกรด็ อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีซึง่ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่ม
ที ่108 ตอนที ่245 ลงวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 
2535 
 
 หลงัจากทีส่ขุาภบิาลปากเกรด็ไดร้บัการยกฐานะเป็นเทศบาลตําบลปากเกรด็ ไดเ้พยีง 
3 ปีเศษ เทศบาลตําบลปากเกรด็ จงึไดร้บัการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลเมอืงปากเกรด็ 
ทัง้น้ีเน่ืองจากสภาพความเจรญิของพื้นที่และจํานวนประชากรตลอดจนรายได้ในการพฒันา
ทอ้งถิน่ เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกระทรวงมหาดไทย ประกอบกบัคณะเทศมนตรมีนีโยบาย
ในการขยายการพฒันาของเทศบาลให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของเมืองที่ต้องการ
องคก์ารที่มศีกัยภาพในการบรหิารเพิม่ขึน้ เทศบาลตําบลปากเกรด็จงึไดร้บัการเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลเมอืงปากเกรด็ ตามพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้เทศบาลเมอืงปากเกรด็ อําเภอ
ปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีซึง่ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่112 ตอนที ่32 ก. ลงวนัที ่8 
สงิหาคม พ.ศ. 2538 ซึง่มผีลบงัคบัใชม้าตัง้แต่วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2539 
 
 ดว้ยศกัยภาพของเมอืงปากเกรด็นัน้มคีวามพรอ้มเพยีงพอในการที่จะเปลี่ยนแปลง
ฐานะเป็นเทศบาลนครได ้ประกอบกบักระแสนโยบายในการกระจายอํานาจและการยกฐานะ
สุขาภบิาลทัว่ประเทศเป็นเทศบาลตําบล คณะผูบ้รหิารเทศบาลเมอืงปากเกรด็จงึไดพ้จิารณา
เปลีย่นแปลงฐานะของเทศบาลเมอืงปากเกรด็อกีครัง้ เป็น เทศบาลนครปากเกรด็ นบัว่าจงัหวดั
นนทบุรเีป็นหน่ึงในจงัหวดัในประเทศทีม่เีทศบาลนครถงึ 2 แห่ง (อกีจงัหวดัคอื จงัหวดัสงขลา) 
อนัแสดงใหเ้หน็ถงึความพรอ้มขององค์กร ในการเหน็ถงึความสําคญัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ที่เป็นหน่วยงานซึ่งใกล้ชดิกบัประชาชนมากที่สุด จะได้บรหิารงานเพื่อประชาชนได้
อย่างมปีระสทิธภิาพเทศบาลเมอืงปากเกรด็ เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลนครปากเกรด็น
มาถงึทุกวนัน้ี 
 
 ปจัจุบนั พืน้ทีน้ี่มคีวามหนาแน่นมากกว่าบางเขตของกรุงเทพมหานคร มสีิง่อํานวย
ความสะดวกที่ทนัสมยั หรืออาจจะครบครนักว่าตัวอําเภอเมอืงนนทบุร ีแล้วก็ได้ อาทิเช่น 
หน่วยงานราชการต่างๆ หา้งสรรพสนิคา้ โรงภาพยนตร ์ศนูยก์ารประชุม นิทรรศการ และแสดง
สนิค้า อมิแพค เมอืงทองธานี มหาวทิยาลยัในกํากบัของรฐั โรงเรยีนนานาชาติหลากหลาย
โรงเรยีน คอนโดมเินียมสูงลดัฟ้า ถนนบอนดส์ตรทีซึง่จําลองมาจากต่างประเทศ สวนสมเดจ็ฯ
สาํหรบัพกัผ่อนหย่อนใจ อกีทัง้ แม่น้ํา2สาย คอื แม่น้ําเจา้พระยา และ แม่น้ําลดัเกรด็ และการ
เดนิทางเขา้สูก่รงุเทพมหานครกส็ะดวกสบาย เพราะมอีาณาเขตตดิกบักรงุเทพมหานคร 
 

สภาพพืน้ทีอ่ําเภอปากเกรด็ เป็นทีร่าบลุ่มแม่น้ําเจา้พระยา เหมาะแก่การเกษตร เช่น 
การทําสวนผลไม ้ผลไมท้ีล่อืชื่อ คอื ทุเรยีน สม้โอ มงัคุด กลว้ยน้ําวา้ แต่เน่ืองจากอําเภอปาก
เกรด็มคีวามเจรญิ มอีาณาเขตติดต่อกบักรุงเทพมหานคร มเีส้นทางการคมนาคมที่สะดวก 
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สามารถเดนิทางไดท้ัง้ทางบกและทางน้ํา พืน้ที่เกอืบทัง้หมด จงึแปรสภาพจากการเกษตรไป
เป็นการจดัสรรทีด่นิเพื่อการอยู่อาศยั อาคารพาณิชยป์ระกอบธุรกจิ และการลงทุน โดยเฉพาะ
กจิการบา้นจดัสรรและอาคารสาํนกังานสงูๆ 
  
 สภาพภูมปิระเทศส่วนใหญ่ ยงัคงมคีลองสาธารณะเชื่อมต่อ ในพื้นที่หลายสายและ
เป็นจุดระบายน้ําจากพืน้ทีล่งสู่แม่น้ําเจา้พระยา และจากการทีม่พีืน้ทีเ่ป็นทีลุ่่มจงึทําใหป้ระสบ
ปญัหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ําหลาก คลองสายหลกัที่ระบายน้ําจากฝ ัง่ตะวนัออกลงสู่
แมน้ํ่าเจา้พระยา ม ี10 สาย 
 

ประชากรของนครปากเกรด็ประกอบไปดว้ยชนชาวไทยทีส่บืเชือ้สาย มาจากหลายเชือ้
ชาติทัง้ไทย จีน มอญ แขก เป็นต้น โดยชาวไทยเชื้อสายมลายูและชาวไทยเชื้อสายมอญ 
อพยพมาอยู่ในพื้นที่ตัง้แต่สมยัอยุธยาจนถึงสมยักรุงธนบุรี ซึ่งปรากฏหลกัฐานในหนังสือ
อกัขรานุกรมภมูศิาสตรไ์ทยดงัน้ี 

 
"มชีาวไทยทีส่บืเชื้อสายมาจากมอญอยู่มากแถวอําเภอปากเกรด็ ตัง้แต่ปากคลองบาง

ตลาด ฝ ัง่เหนือลาํแมน้ํ่าเจา้พระยา ดา้นตะวนัออกและตะวนัตก ตําบลออ้มเกรด็ เหนือคลองบาง
ภมูขิึน้ไป รวมทัง้เกาะเกรด็ดว้ย" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.7. แสดงศนูยร์วมความสมัพนัธข์องชุมชน “วดั” 
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 จากกรณศีกึษา ไมว่า่ชุมชนจะมกีารพฒันาเจรญิกา้วหน้ามากน้อยเพยีงใดในปจัจุบนั แต่
คนภายในชุมชน กย็งัจะมรีากเหงา้พืน้ฐานทัง้เรื่องของวฒันธรรม และวถิกีารดําเนินชวีติ ทีย่ดึถอื
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอย่างเหนียวแน่น คล้ายๆ กบั กรณีศึกษาชุมชนบึงพระราม 9 ก็
เช่นเดยีวกนั ถงึแมเ้ป็นชุมชนทีต่ัง้อยู่ในเมอืงใหญ่ มคีวามเจรญิมาก แต่กย็งัสามารถคงวฒันธรรม 
และวถิกีารดําเนินชวีติ อยู่ได ้โดยใชแ้นวทางการเจรญิรอยตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั วา่ดว้ย “ความพอเพยีง” นัน่เอง 
 

- บทสรปุ 
จะเหน็ไดว้า่ รากฐานของทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง สามารถทีจ่ะนําไปต่อยอดได ้โดย

ทีผู่บ้รหิารชุมชนนัน้มคีวามเขา้ใจ สํานึกรกับา้นเกดิ และต้องการใหชุ้มชนของตนเอง ยนืหยดั
อยู่ได้ ตามหลกัที่อยู่อย่างพอมพีอกิน ซึ่งในทุกวนัน้ี อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุร ีเป็น
อาํเภอหน่ึงของประเทศ ทีม่ดีชันีวดัความผาสุก อยู่ในเกณฑท์ีค่่อนขา้งสงู มกีารอพยพยา้ยถิน่
ที่น้อยลง ซึ่งอําเภอดงักล่าวน้ี ก็สามารถนับได้ว่าเป็นเขตเมอืงเช่นเดยีวกนั ทัง้ในเรื่องของ
ระยะทาง งบประมาณในการบรหิาร และความเจรญิดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จงึ
เป็นเหมอืนตน้แบบทีด่ ีในการตอบวตัถุประสงคข์องการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีไดอ้ยา่งด ี

 
5.4.  ความสมัพนัธข์องชมุชนชนบทและชมุชนเมือง 
 
  จากการนําเอาขอ้มูล แนวความคดิ ปรชัญา และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยขอ้ง ผูว้จิยั
สามารถทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนเมอืงและชุมชนชนบท โดยอา้งองิจากหลกัของ
กรณีศกึษา ที่สามารถบูรณาการใหอ้ดคล้องยุคสมยัในปจัจุบนั ผ่านการบูรณาการตามกรอบ
ของการบรหิารจดัการชุมชนทีพ่อเพยีง ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
 5.4.1. แนวความคดิการบรหิารและพฒันาชุมชน 

- นิยามและความหมาย 
 การบรหิาร หมายถงึ กระบวนการในการกําหนดแนวความคดิและวางแผนงานอย่าง
เป็นระบบและครบวงจรในดา้นต่างๆ เช่น ด้านนโยบาย/เป้าหมายและทศิทาง ด้านหลกัการ 
กฎเกณฑ ์กรอบ ระเบยีบวนิัย ดา้นโครงสรา้งองคก์าร ทัง้การบรหิารและการจดัการ ดา้นการ
ตดิตามงาน/ตรวจสอบ ประเมนิงาน เป็นตน้ (อรญั จติตะเสโนและคณะ, 2551) 
 
 การจดัการ หมายถงึ กระบวนการและวธิกีารในการทาํงานปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งมศีลิปะ 
เพือ่ใหง้านนัน้ๆ สาํเรจ็ตามผูบ้รหิารกาํหนด (อรญั จติตะเสโนและคณะ, 2551) 
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 องค์ประกอบของการบรหิารและการจดัการจงึประกอบด้วยการวางแผน (เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มในการทํางาน ครอบคลุมทัง้การวางนโยบาย การวางเป้าหมาย การวางและ
กําหนดทศิทาง) การตดัสนิใจ (มลีกัษณะเป็นระบบ เป็นวทิยาศาสตร์ คอื มหีลกัการ เหตุผล 
ขอ้มลู ขอ้คดิทีด่ ีความเป้นจรงิ อสิระและไมอ่คต)ิ การดาํเนินการ (คอืการทาํงาน ซึง่ตอ้งปฏบิตัิ
อย่างจรงิจงั จงึตอ้งมคีวามเขา้ใจนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์ชดัเจนในแนวทางปฏบิตั ิมี
ความสามารถ ความคล่องตวัสงู และมสีว่นรว่มและรว่มมอื รว่มใจจากหลายๆ ฝา่ย) การแกไ้ข
ปญัหา (ในการทํางานอาจมปีญัหาอุปสรรค จงึตอ้งมกีารตดิตาม ประเมนิ แกป้ญัหาทัง้เฉพาะ
หนา และช่วงต่างๆ และเปลี่ยนแปลงวธิกีารปฏบิตัิใหเ้หมาะสม) และการพฒันาต่อยอดและ
ถ่ายทอดสูต่ลาด 
 
 ชุมชน (Community) หมายถงึ สถานภาพ/สถานการ/และ/หรอื สถานทีซ่ึง่คนหลายๆ 
คน หลายๆ ครอบครวัมารวมตวักนัและอยู่ใต้สิง่แวดล้อมเดยีวกนั อาจเน่ืองดว้ยเหตุผลของ
ความเป็นเครอืญาติ หรอืการมคีวามผูกพนั เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี วฒันธรรมและ
ความเชื่อคลา้ยๆ กนั การมอีาชพี หน้าทีก่ารงาน ความชอบ ความน่าเชื่อถอืและศรทัธาบางสิง่
บางอยา่งรว่มกนั เป็นตน้ 

 

 
ทีม่า : อรญั จติตะเสโนและคณะ, 2551 

แผนภาพที ่5.1. แสดงองคป์ระกอบของชุมชน 
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 องค์ประกอบของชุมชนประกอบด้วยองค์ประกอบทัง้ทางรูปธรรมและนามธรรม 
ไดแ้ก่ คน (กลุ่มคนที่อาศยัอยู่ในชุมชน) วถิชีวีติของคน (วถิชีวีติของคนในชุมชนทัง้ทางดา้น
เศรษฐกจิ ดา้นการเมอืงการปกครอง ดา้นสงัคม) ขอบเขตพืน้ที ่เครอืขา่ยต่างๆ (เช่น หมูบ่า้น 
ตําบล เครอืข่ายอาชีพต่างๆ) ทรพัยากร (มีทัง้ที่มชีีวิตและไม่มชีีวิต) องค์กรต่าๆง ทัง้ของ
ภาครฐัและเอกชนและของประชาชน ทุนต่างๆ ของชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ภมูปิญัญา ชุมชน
จากคน จากวฒันธรรมและอื่นๆ และปจัจยัแปรเปลี่ยนต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อชุมชนทัง้ทาง
เชงิบวกและลบ ทัง้จากภายในและภายนอกชุมชน  

 

- แนวความคดิการบรหิารจดัการชุมชน 
การบรหิารจดัการชุมชนนับเป็นส่วนสําคญัของการกําหนดมาตรฐานที่อยู่อาศยัและ

ชุมชน โดยเฉพาะการคํานึงถึงการบรหิารจดัการที่สามารถทําใหชุ้มชนดํารงอยู่ เพื่อส่งเสรมิ
คุณภาพทีอ่ยูอ่าศยัใหม้สีถานภาพเป็นหน่ึงในปจัจยัสีส่าํหรบัการดาํรงชวีติของมนุษย ์โดยเสนอ
ใหม้มีาตรฐานเกีย่วกบัการบรหิารจดัการชุมชน โดยพจิารณาใน 4 ประเดน็ คอื 1) รปูแบบการ
บรหิารจดัการชุมชน 2) การมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการชุมชน 3) การมสีว่นรว่มในกจิกรรม
ชุมชน 4) การจดัหางบประมาณในการบรหิาร โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี (กรมสง่เสรมิการปกครอง
สว่นทอ้งถิน่, 2552) 

 
1. รูปแบบการบรหิารจดัการชุมชน มสี่วนช่วยใหเ้กดิความสมดุลและยัง่ยนืของ

ชุมชนในอนาคตต่อไป โดยการจดัตัง้คณะกรรมการชุมชน ซึง่เลอืกตัง้จากผูอ้ยู่
อาศยัในหมู่บา้น เพื่อเป็นตวัแทนในการบรหิารจดัการชุมชน และเป็นแกนนํา
ในการตดัสนิใจในชุมชน ทัง้น้ีการดําเนินการจดัตัง้ควรให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมของชุมชน และการจดัตัง้กลุ่มสหกรณ์ เพื่อช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิการ
รวมตวัและรว่มมอืของประชากรในชุมชนทีเ่ขม้แขง็ต่อไป 

2. การมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการชุมชน สามารถกระทําไดใ้นหลายวธิ ีไดแ้ก่ 
การมสี่วนร่วมในกรรมการการบรหิาร โดยการได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ชุมชนเพื่อช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็นและร่วมตดัสนิใจ การมีส่วนร่วมในการ
เสนอความเหน็ในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัเลอืกเป็นกรรมการชุมชน โดยการออกเสยีง 
ลงคะแนน เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจดัการที่เกิดขึ้นในชุมชน การร่วม
รบัผิดชอบต่อมติหรือผลการตัดสินที่เกิดขึ้นและให้ความช่วยเหลือในการ
ดําเนินการเพื่อให้ชุมชนดําเนินไปได้อย่างดี การรบัผิดชอบต่อหน้าที่และ
ยอมรบัการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนโดยสมคัรใจ เพื่อเกิดความสามคัคี ไม่
แตกแยกในชุมชน 

3. การมสี่วนร่วมในกจิกรรมชุมชน ได้แก่ การมสี่วนร่วมในการวางแผนจดัการ
ชุมชน เช่น การวางผงัชุมชน การปรบัปรุงชุมชนแออดั การยา้ยชุมชน ฯลฯ 
การมสี่วนร่วมในการจดัทํากจิกรรมชุมชนดา้นสงัคม วฒันธรรม ศาสนา หรอื
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อื่นๆ ทัง้ในด้านการบริหารจัดการโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น กิจกรรมใน
เทศกาล ประเพณี ฯลฯ  การส่งเสรมิกิจกรรมด้านอาชพี เช่น การรวมกลุ่ม
สรา้งงาน สรา้งรายได ้ฯลฯ 

4. การจดัหางบประมาณในการบรหิาร การจดัหางบประมาณในการบรหิารจดัการ
ชุมชนสามารถกระทําได้โดยการจดัตัง้กองทุนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อใหเ้กดิทุน
สํารองในการบรหิารจดัการชุมชนและที่อยู่อาศยั การจดัตัง้สหกรณ์เพื่อเป็น
กองทุนสนบัสนุนการบรหิารจดัการชุมชนและทีอ่ยูอ่าศยั 

 

  หลกัการบรหิาร นกับรหิาร หรอืผูบ้รหิารและการบรหิาร เป็นปจัจยัประกอบทีส่าํคญั
อยา่งยิง่ของการทาํงานและองคก์ร ซึง่มอียูห่ลายดา้น อนัไดแ้ก่ 
 
 การบรหิาร “งาน” นโยบาย ระบบ รปูแบบ หลกัการวธิกีาร แผนปฏบิตังิานดา้นต่างๆ  
 การบรหิาร “เงนิ” การควบคุมกํากบัเงนิเขา้ออก เงนิสดหมุนเวยีน วงเงนิกู้ ยอด
หน้ีสนิ แผนการเงนิต่างๆ ฯลฯ 
 การบรหิาร ”คน” จะดูแลทรพัยากรมนุษย ์ซึง่มทีัง้สต ิปญัญา ความรูส้กึนึกคดิ จติ
วญิญาณและอารมณ์  
 การบรหิาร “ตน” ผูบ้รหิารทุกคนตอ้งจดัระบบ จดัระเบยีบสรา้งวนิยั ดแูลตนเองใหอ้ยู่
ในกฎ กตกิา  
 การบรหิาร “เวลา” เป็นการคํานึงถงึการบรหิารเวลาทีม่อียู่อย่างจํากดั เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายทีว่างไว ้
 การบรหิาร “ทรพัยากรและมปีจัจยัการผลติ” อื่นๆ ทีม่ใีนแต่ละองคก์รจะมทีรพัยากร 
และปจัจยัการผลติ ปจัจยัแวดลอ้มทีแ่ตกต่างออกไป  
 

- หลกัการและทฤษฎกีารจดัการสภาพแวดลอ้มชุมชนแบบพอเพยีง 
 การจดัการทรพัยากรกายภาพจดัเป็นกระบวนการทาํงาน บรหิารจดัการ กาํกบัการใช ้
และดแูลซ่อมบํารุงทรพัยากรกายภาพต่างๆ เช่น อาคาร ใหม้คีวามพรอ้มและตอบสนองการใช้
งานเพื่อเอื้อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อผูใ้ช้และเจ้าของโครงการ (บณัฑติ จุลาสยั และเสรชิย ์
โชตพิานิช, 2547, น.10) การบรหิารทรพัยากรกายภาพบูรณาการความรูห้ลายลกัษณะเขา้
ดว้ยกนั คอื ความรูด้า้นทรพัยากรกายภาพ และความรูด้า้นการจดัการ ซึ่งครอบคลุมกจิกรรม
ตัง้แต่การดูแลประจําวนั ไปสู่การจดัการการใชส้อย และการวางแผนในระยะยาว โดยในการ
บรหิารจดัการนัน้ตอ้งอาศยัความสมัพนัธข์อง 3 องคป์ระกอบหลกั ดงัต่อไปน้ี  
 
 องค์ประกอบแรก คือ สถานที่ (Place)  หมายถึง พื้นที่สําหรบัทํากิจกรรม พื้นที่
สาํหรบัทาํงาน และสภาพแวดลอ้ม ซึง่ตอ้งมบีรรยากาศทีส่ดใส สะอาด มปีระสทิธภิาพในการใช้
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งาน มคีวามปลอดภยั มบีรกิารที่ด ีมคีุณภาพมาตรฐานและต้องส่งเสรมิใหเ้กดิการปฎิบตัทิี่มี
ตน้ทุนในการบรหิารงานทีต่ํ่าสดุอกีดว้ย  
 
 องค์ประกอบที่สอง คอื งาน (Process)  หมายถงึ การทํากจิกรรม หรอืธุรกจิ ที่
เกดิขึน้ภายในสถานทีเ่พื่อใหไ้ดผ้ลตามทีก่ําหนดไวอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ียงัมงีานทีเ่กีย่วกบั
กจิกรรมพเิศษ และเกีย่วขอ้งกบัชุมชน ตลอดจนกจิกรรมของภาครฐั และเอกชน  
 
 องคป์ระกอบทีส่าม  ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัอยา่งกวา้งในปจัจุบนัแลว้วา่เป็นองคป์ระกอบ
ทีส่าํคญัทีสุ่ด กค็อื คน (People) หมายถงึ ผูใ้ชง้าน และทาํกจิกรรม เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจ
ในการมาใช้สถานที่นัน้ๆ ซึ่งเกดิผลต่อการทํางานและกจิกรรมที่มคีุณค่า มปีระสทิธภิาพต่อ
องคก์ร  

 
 ดงันัน้ เมื่อนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกบัแนวคิดด้านการจดัการ
ชุมชน ซึง่จะแบ่งเป็นประเดน็ศกึษา จงึสามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 

ความพอประมาณ ในการวจิยัน้ีเน้น 3 ดา้น ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทน การกําหนดราคา และ
จาํนวนบุคคลากรทีส่ามารถรองรบัการบรหิารจดัการชุมชน หรอืโครงการได ้

 
พจิารณาจากตน้ทุน 

 
 ผลติภณัฑ ์              ตน้ทุน             ราคาขาย                มลูคา่                ผูบ้รโิภค 
 

พจิารณาจากพืน้ฐานของลกูคา้ 
 
  ผูบ้รโิภค         มลูคา่   ราคาขาย        ตน้ทุน         ผลติภณัฑ ์  
 

ทีม่า: สดุาพร กุณฑลบุตร, 2549, น. 187 
แผนภาพที ่5.2. แสดงการบรูณาการการนําชุมชนเมอืงรว่มเขา้กบัชมุชนชนบท 

 

ความมีเหตุผล เป็นการศกึษาถงึความเป็นไปไดท้างดา้นการเงนิ การจดัการทรพัยากร การ
จดัการองค์กรและการจดัการทรพัยากรบุคคล เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
เป้าหมายและก่อใหเ้กดิความสมดุลภายในชุมชนโครงการ โดยในดา้นการเงนิ เน้นสาระสาํคญั 
3 ประการ คอื การคาดคะเนทางดา้นการเงนิ (Financial Projection) การประเมนิผลทางดา้น
การเงนิ (Financial Evaluation) และแหล่งทีม่าของเงนิทุน (source of financing) (วมิลสทิธิ ์
หรยางกรู, 2541, น. 96 - 101) สาํหรบัความมเีหตุผลดา้นการจดัการชุมชน หรอืโครงการ เน้น
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เรื่อง โครงสรา้งองค์กร และทรพัยากร (ทัง้ที่เป็นบุคคลและไม่ใช่บุคคล เช่น เครื่องจกัร เงนิ 
วตัถุสิง่ของ ขา่วสารขอ้มลู) 
 
การมีภมิูคุ้มกนัทีดี่ในตวั หมายถึง การวางแผนที่ด ีและพรอ้มรบักบัการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกดิขึน้ในอนาคตรวมทัง้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ในการวจิยัน้ีเน้นศกึษาในสว่นของการวางแผน
งาน และการประเมนิสถานการณ์ ซึ่งสรุปรายละเอยีดไดว้่า การวางแผนงาน ซึ่งเป็นการ
กําหนดเป้าหมาย กําหนดความรบัผดิชอบของบุคคลากรรวมถงึการใชท้รพัยากรสําหรบัการ
ดําเนินการ เพื่อรองรบัความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต โดยที่มาของแผนงาน
นัน้ตอ้งมาจากวสิยัทศัน์แลว้จงึนําวสิยัทศัน์ทีไ่ดม้ากําหนดเป็นเป้าหมาย จากนัน้นําเป้าหมายที่
ไดม้ากําหนดเป็นวตัถุประสงค์ จากวตัถุประสงคข์ององคก์รแจกจ่ายใหก้บัส่วนงานต่าง ๆ ใน
ชุมชน หรอืโครงการ ดําเนินการจดัทํานโยบายและดําเนินการปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิผลดต่ีอองคก์ร
ซึง่เรยีกวา่การวางแผนงาน (บรรยงค ์โตจนิดา, 2542, น. 89 - 106) 

 
   วสิยัทศัน์               เป้าหมาย             วตัถุประสงค ์            นโยบาย             วางแผนงาน 
 

ทีม่า: บรรยงค ์โตจนิดา, 2542 
แผนภาพที ่5.3. แสดงทีม่าของการบรูณาการแผนการจดัการชุมชนเมอืงอยา่งพอเพยีง 

 
5.4.2. บทสรปุ 

 จากการศกึษาวจิยัน้ี น่าจะพอใหเ้กดิความเขา้ใจถงึความจาํเป็นต่อการดาํเนินวถิชีวีติ 
และขอ้ดขีองการนําเอหลกับรูณาการขา้มสาขา มาทาํการศกึษา โดยนํามาประยกุตใ์ชก้บัชุมชน
เมอืง ทีใ่นปจัจุบนั ไม่ว่าจะเป็นผูร้หิารเมอืง หรอืผูท้ีอ่ยู่อาศยั ไดม้กีารปรบัเปลี่ยนวถิชีวีติของ
การดําเนินกจิกรรมต่างๆ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิ และสภาวการณ์ในปจัจุบนั 
เพือ่ใหเ้กดิการเกือ้กลู และพฒันาใหชุ้มชนนัน้มคีวามผาสขุ และมกีารดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื ซึง่
ในบทต่อไป จงึเป็นสรุป “แนวทางของชุมชนเมอืงกบัความพอเพยีง” เพื่อให้ผูท้ี่คดิจะนําไป
ศกึษาต่อ หรอือา้งองิ ไดเ้หน็ภาพรวม ถงึวธิกีาร และรปูแบบ ของการประยุกตใ์ชล้กัทฤษฎกีาร
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หด ไดอ้ยา่งบรูณาการ 
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บทท่ี 6 
 

บทสรปุ 
 
 
6.1.  ชมุชนเมืองกบัความพอเพียง 
 
 ชุมชนเมอืงในปจัจุบนั ถอืเป็นผลผลติจากการพฒันาอนัตัง้อยูบ่นรากฐานของความ
ไมพ่อเพยีง เน่ืองจากเกดิขึน้มาเพือ่ตอบสนองพฤตกิรรมการบรโิภคทีไ่มพ่อเพยีง ตามหลกัคดิ
ของเศรษฐศาสตรก์ระแสหลกั ทาํใหชุ้มชนเมอืงในปจัจุบนั เป็นแหล่งทีร่วมของปญัหาและเป็น
ตน้ตอของปญัหาทีคุ่กคามมนุษยแ์ละสภาพแวดลอ้มโลกอยูใ่นทุกวนัน้ี 
 
 6.1.1. ปญัหาของชุมชนเมอืง 

ชุมชนเมอืงรปูแบบสมยัใหมไ่ดพ้ฒันาและขยายตวัขึน้ในประเทศตะวนัตก และกลายเป็น
ตน้แบบใหชุ้มชนเมอืงต่างๆ ทัว่โลกยดึเป็นแบบอยา่งในการพฒันาเมอืงของตน เช่นเดยีวกบั การ
รบัวฒันธรรมรปูแบบอื่นจากตะวนัตก โดยผ่านทางการครอบงาํจากกระแสการพฒันาของประเทศ
ตะวนัตก หากแต่สิง่ทีไ่ดแ้พรเ่ขา้สูเ่มอืงต่างๆ ทัว่โลกผา่นทางรปูเมอืงแบบสมยัใหมน่ัน้ มไิดม้เีพยีง
รปูลกัษณ์ทีส่วยหรแูละทนัสมยัเท่านัน้ เพราะสิง่ทีต่ามมาควบคู่กนันัน้ คอื ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
ในชุมชนเมอืง โดยปญัหาของชุมชนเมอืงในตะวนัตกมปีระเดน็สาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 
- ปญัหาทางสงัคมเมอืง 

 การขยายตวัของเศรษฐกจิบนฐานของอุตสาหกรรมและการนิยมใชร้ถส่วนตวั ส่งผลให้
ชุมชนเมอืงกระจายตวัออกจากกนั ทําใหผู้ค้นในชุมชนเมอืงถูกแยกออกจากกนั ขาดความผกูพนั
ระหว่างกนัและผูกพนักบัชุมชน ผูค้นในชุมชนเมอืงละทิ้งและทําลายสิง่ทีแ่สดงเอกลกัษณ์และบ่ง
บอกความเป็นมาดัง่เดมิของชุมชนของตน 
 

- ปญัหาทางสภาพแวดลอ้ม 
 การขยายตวัของเมอืงอย่างไรก้ารควบคุม ทําใหเ้มอืงพฒันารุกลํ้าพืน้ที่สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาตริอบนอกเมอืง ผูค้นพากนัอพยพไปอยู่นอกเมอืง บรเิวณใจกลางเมอืงถูกทิง้ใหท้รุด
โทรม ทําใหเ้มอืงต้องเผชญิกบัปญัหาทัง้จากมลภาวะทางอากาศ น้ํา และเสยีง ที่คุกคามสุขภาพ
และอนามยัของผูค้น 
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- ปญัหาการสญูเสยีความเป็นมนุษย ์
 เมอืงสมยัใหม่ไดท้ําลายโครงสรา้งทางสงัคมของมนุษย ์ปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมที่เคย
โยงใยมนุษยเ์ขา้ไวด้ว้ยกนัต้องแตกสลาย ผูค้นภายในเมอืงขาดความสมัพนัธท์างสงัคมทีเ่ป็น
อนัดต่ีอกนั 
  
 ปญัหาของชุมชนเมอืงจากการพฒันาที่ไม่พอเพยีงนัน้ ได้เริม่ก่อตวัขึน้ในตะวนัตก 
นับตัง้แต่การปฏิวตัิอุตสาหกรรมเป็นต้นมา และได้กระจายสู่ประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมทัง้
ประเทศไทยที่ดําเนินการนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยยดึแบบอย่างจากทางตะวนัตกอย่าง
เคร่งครดั ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนัน้ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นรุนแรงกว่าใน
ตะวนัตก ทาํใหป้ระเทศกลายเป็นทีร่บัเอาวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มาใช ้โดยละทิง้ภมูปิญัญา
ดัง่เดมิของตน ตอ้งคอยพึง่พาความรูจ้ากประเทศตะวนัตกอยูเ่สมอ ประกอบชุมชนเมอืงไทยได้
ขยายตวัขึน้อย่างรวดเรว็ จากการอพยพเขา้มาของผูค้นจากทัว่ทุกสารทศิ ชุมชนเมอืงไทยจงึ
ประกอบไปด้วยผู้คนที่หลากหลายและไม่มีความผูกพันระหว่างกัน จึงทําให้ไม่มีความ
กระตอืรอืรน้ทีจ่ะแกไ้ขปญัหาร่วมกนั ชุมชนเมอืงจงึเป็นสภาพแวดลอ้มใหม่สาํหรบัคนไทย ซึง่
ยงัไมม่คีวามคุน้เคยกบัการดาํรงชวีติในลกัษณะน้ี 
 
 6.1.2. การแกไ้ขปญัหาของชุมชนเมอืง 
 นับตัง้แต่ประเทศตะวนัตกไดก้า้วเขา้สู่ความเป็นเมอืง ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชุมชนเมอืง
ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนภายในเมอืงมาตลอดทุกยุคทุกสมยั ควบคู่ไปกบั
พยายามทีจ่ะเรยีนรูแ้ละแกป้ญัหาของเมอืง ซึง่ปญัหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละยุคสมยันัน้ ลว้นแลว้แต่
เป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละยุคสมยันัน้ล้วนแล้วแต่เป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการพฒันากระแส
หลกัทัง้สิ้น โดยมแีนวคดิและทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมอืงที่เป็นกลไกสําคญัในการแก้ไข
ปญัหาชุมชนเมอืงในแต่ละยุคสมยั ไดแ้ก่ แนวคดิอุทยานนคร, ทฤษฎชีวีติสงัคมเมอืง, แนวคดิ
เมอืงน่าอยู ่และแนวคดิชุมชนเมอืงยัง่ยนื เป็นตน้ 
 
 สําหรบัชุมชนเมอืงไทยนัน้ ได้มกีารนําทฤษฎีการพฒันาทางเลือกเขา้มาใช้ในการ
พฒันาในชุมชนเมอืงบา้งแลว้ เชน่ นโยบายการพฒันาเมอืงตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาตฉิบบัที ่8 และ 9 ซึง่ไดนํ้าแนวคดิเรื่องการพฒันาอย่างยัง่ยนืและปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใช ้เป็นตน้ หากแต่ยงัขาดการนําความรูท้างดา้นการออกแบบชุมชนเมอืงเขา้มาใช ้
ทาํใหป้ระเทศไทยไมม่แีนวทางการแกไ้ขปญัหาและพฒันาชุมชนเมอืงทีเ่ป็นรปูธรรมของตนเอง 
 
 จากการศกึษาบรบิททางแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
นัน้ แมจ้ะไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัแนวคดิการพฒันาอย่าง
ยัง่ยนืโดยตรง แต่สองแนวคดิน้ีลว้นมแีก่นทีเ่หมอืนกนั คอื ถ่วงดุลการพฒันาทีสุ่ดโต่งตามแบบ
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การพฒันากระแสหลกั ซึ่งเมื่อทําการวเิคราะหแ์ก่นของแนวคดิทัง้สองน้ี พบว่า “ความยัง่ยนื” 
และ “ความพอเพยีง” มลีกัษณะทีส่อดคลอ้งกนัอยูบ่างประการ กล่าวคอื 
 
 ความพอเพียง หมายถึง การบริโภคและการผลิต อยู่บนพื้นฐานของความ
พอประมาณ และมเีหตุผล ไมข่ดัสนแต่ไมฟุ่ม่เฟือย (สศช., 2542) 
 
 ความยัง่ยืน หมายถึง พอเพียงอย่างต่อเน่ืองในทุกด้าน มีภูมิคุ้มกันที่ดี ระบบ
เศรษฐกจิกบัสงัคมมคีวามยดืหยุ่น ทีส่ามารถกา้วทนั และความพรอ้มรบัต่อกระแสโลกาภวิฒัน์ 
มกีารบรหิารจดัการทีด่ซีึง่ป้องกนั และพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ (สศช., 2542) 
 
 สามารถสรุปไดว้่า “ความยัง่ยนื” นัน้กนิความหมายกวา้งกว่า “ความพอเพยีง” โดยมี
นัยยะว่าเมื่อใดก็ตามที่เกิดความพอเพียง ย่อมนําไปสู่ความอย่างยืนได้ในที่สุด จึงทําให้
สามารถกล่าวได้ว่า ความพอเพยีงนัน้คอืความยัง่ยนือกีรูปแบบหน่ึง แต่เป็นความยัง่ยนืใน
บริบทของประเทศไทย ที่มีคุณลักษณะหรือเงื่อนไขเฉพาะที่แตกต่างจากความยัง่ยืนใน
ต่างประเทศ และจากตวัอยา่งรปูธรรมในต่างประเทศ ชุมชนเมอืงทีย่ ัง่ยนื ไดจุ้ดประกายใหเ้กดิ
การคน้หาแนวทางในการพฒันาชุมชนเมอืงไทย โดยสรา้งองคค์วามรูท้างดา้นออกแบบชุมชน
เมอืง แบบฉบบัของตนเอง โดยม ี“ชุมชนเมอืงทีพ่อเพยีง” เสมอืนหลกัชยัทีจ่ะตอ้งไปใหถ้งึ 
 
 6.1.3. ความพอเพยีงในชุมชนเมอืง 
 ชุมชนเมอืงสมยัใหม่ ล้วนเป็นทีร่วมของปญัหาจากการพฒันาที่ไม่พอเพยีง นํามาสู่
การบรโิภคทรพัยากรโดยไมค่าํนึงถงึความพอดแีละขดีจาํกดัของธรรมชาต ิเพื่อนํามาปรนเปรอ
ความต้องการการอนัเกนิพอดขีองผูค้นในเมอืง ซึ่งหากยิง่ปล่อยใหรู้ปการเช่นน้ียงัคงดําเนิน
ต่อไป ชุมชนเมอืงและความพอเพยีงจะยิง่ถอยห่างกนัออกไปทุกขณะ ปญัหาทัง้หลายจะสะสม
กนัมากจนกระทัง่ถงึระดบัทีเ่กนิกาํลงัของเมอืงจะรบัมอืและแกไ้ขไดอ้กีต่อไป 
 
 ณ จุดน้ี จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งนําระบบความคดิเรือ่ง “ความพอเพยีง” จากปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงเขา้มาประยุกต์ใชใ้นชุมชนเมอืง ดว้ยการพฒันาชุมชนเมอืงบนรากฐานทาง
แนวคดิทีว่า่ “ความตอ้งการของมนุษยน์ัน้ไมม่ทีีส่ ิ้นสุด แต่ควรใหร้บัการควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัที ่
เหมาะสมหรอืระดบัทีพ่อด ีมกีารบรโิภคทีพ่อดกีบัศกัยภาพของตน โดยทีไ่มก่่อความเดอืดรอ้น
ให้กับคุณภาพชีวิตทีท่ ัง้ต่อตนเองและผู้อืน่ ซึง่ทัง้หมดนัน้ต้องอยู่ภายใต้กรอบของการไม่
เบยีดเบยีนสิง่แวดลอ้ม” ซึ่งการที่จะสรา้งใหเ้กดิความพอเพยีงขึน้ในชุมชนเมอืง หรอื “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 
มาทาํการบูรณาการเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ กระแสองคค์วามรูท้างดา้นการออกแบบชุมชนเมอืง ซึง่
ได้มาจากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง และนําผสมผสานกบักระแสองค์ความรู้ทางด้านปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
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 การออกแบบชุมชนเมอืง คอื การสรา้งสรรคส์ภาพแวดลอ้มทางกายภาพของการตัง้
ถิน่ฐานของมนุษย ์ซึ่งเน้นคุณภาพดา้นสุนทรภีาพ คุณภาพชวีติของสงัคมเมอืง และคุณภาพ
ของสิง่แวดลอ้ม (กําธร, 2545) การออกแบบชุมชนเมอืงนัน้ สมัพนัธใ์นปจัจยัหลายดา้น ซึง่ทุก
ปจัจยั ล้วนมุ่งเพื่อสนองจุดมุ่งหมายหลกัของการออกแบบชุมชนเมอืง คอื การสรา้งคุณภาพ
ชวีติทีด่ ีใหก้บัผูค้นในชุมชน ซึง่สอดคลอ้งกบัความพอเพยีงในหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
จงึมจุีดมุ่งหมายไปในทศิทางเดยีวกนั คอื “การสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหก้บัมนุษย”์ และวธิกีาร
บรรลุความมุ่งหมายดงักล่าวไปในทศิทางเดยีวกนั คอื “การสนองความต้องการของมนุษย์” 
ดงันัน้ ประเดน็เรื่องการสนองความตอ้งการของมนุษย ์จงึเป็นกลไกสาํคญัทีจ่ะช่วยยดึโยงองค์
ความรูท้ ัง้ 2 กระแสน้ีเขา้ดว้ยกนั และเป็นวธิกีารทีส่าํคญัในการนําพําปสู่การคน้หา “หลกัการ
ทางแนวคดิชุมชนเมอืงทีพ่อเพยีง” ต่อไป 
 
 6.1.4. มติขิองชุมชนเมอืงทีพ่อเพยีง 
 มิติของชุมชนเมืองที่พอเพียงนัน้ ได้จากการนํามิติของการออกแบบชุมชน หรือ
บริหารจัดการชุมชน จากการศึกษากรณีศึกษา ในบทที่ 5 และมิติของปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง นํามาบูรณาการร่วมกนั เกดิเป็นมติดิา้นต่างๆ ของการดํารงชวีติทีพ่อเพยีงในชุมชน
เมอืง โดยเมื่อนํามติต่ิางๆ จากแนวความคดิทัง้ 2 แลว้นํามาบูรณาการร่วมกนั สามารถสรุปได้
วา่ มติขิองชุมชนเมอืงทีพ่อเพยีงนัน้ จะมรีปูแบบเดยีวกนัของมติปิรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง คอื 
พฤตกิรรมและวถิชีวีติของคน เป็นศูนยก์ลางและมกีารพฒันาอยา่งเป็นลําดบัขัน้ ในขณะทีจ่ะมี
เน้ือหา แต่ละลาํดบัขัน้ มติขิองการออกแบบชุมชนเมอืง ซึง่จะครอบคลุมมติขิองเมอืงทัง้หมด 

 ขัน้ที ่1 ความพอเพยีงดา้นการดาํรงชพี 
 เป็นความพอเพยีงที่สามารถตอบสนองด้วยปจัจยัทางวตัถุ ได้รบัทรพัยากรอย่าง
พอเพยีง และมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีซึ่งความพอเพยีงในขัน้น้ีมคีวามใกลเ้คยีงกบัความต้องการ
ทางสรีระ และความต้องการความปลอดภยั โดยครอบคลุมมิติทางด้านเศรษฐกิจ และมิติ
ทางดา้นทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

 ขัน้ที ่2 ความพอเพยีงดา้นการอยูร่ว่มกนั 
 การสรา้งจะใหเ้กดิความพอเพยีงในขัน้น้ีนัน้ สามารถตอบสนองดว้ยการมปีฏสิมัพนัธ์
กบัสมาชกิคนอื่นในสงัคม มกีารแลกเปลีย่นระหว่างกนัทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและทรพัยากร เป็น
ระดบัความต้องการทีใ่กลเ้คยีงกบัความต้องการทีย่อดรบัเป็นพวก แลบางส่วนของขัน้การนับ
ถอืยกยอ่ง โดยครอบคลุมมติทิางดา้นสงัคม เศรษฐกจิ และทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

 ขัน้ที ่3 ความพอเพยีงดา้นภมูปิญัญา 
 เป็นความพอเพยีงจากการนําเอาความรูจ้ากการเรยีนรูร้่วมกนัมาใช้พฒันา โดยใช้
ทรพัยากรทีม่ใีหเ้กดิประโยชน์สงูสุด ความพอเพยีงในขัน้น้ีนัน้ มคีวามใกลเ้คยีงกนักบับางสว่น
ของความต้องการด้านการนับถือยกย่อง ความต้องการด้านความรู้และสติปญัญา ความ

DPU



113 
 

 

ต้องการด้านสุนทรยีภาพ และขัน้ตอนใช้ศกัยภาพของตนอย่างเต็มที่ โดยครอบคลุมมติิทาง
สงัคม และทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
 
6.2.  หลกัการทางแนวคิดชมุชนเมืองท่ีพอเพียง 
 
 “ชุมชนเมอืงทีพ่อเพยีง” คอื ชุมชนเมอืงทีผู่ค้นภายในเมอืง จะตอ้งไดร้บัการสนอง
ความตอ้งการตามลําดบัขัน้ จากขัน้พืน้ฐานทีม่คีวามซบัซอ้นน้อย ไปสู่ลําดบัขัน้ทีส่งูๆ มากขึน้ 
อยา่งเป็นขัน้ตอน โดยมนียัยะวา่ความตอ้งการในแต่ละลาํดบัขัน้ จะตอ้งไดร้บัการสนองในระดบั
ทีพ่อดหีรอืระดบัเท่าทีจ่าํเป็น และลําดบัขัน้เหล่าน้ี ตอ้งครอบคลุมมติขิองความตอ้งการพืน้ฐาน
ในการดาํรงชวีติมนุษยใ์นเมอืงไดอ้ยา่งครบถว้น และมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 
 
 6.2.1. หลกัการชุมชนเมอืงทีพ่อเพยีง 
 “ชุมชนเมอืงทีพ่อเพยีง” มหีลกัการสาํคญั คอื ชุมชนเมอืงทีม่กีารสนองความตอ้งการ
ของผูค้นในระดบัทีพ่อเพยีงตามลาํดบัขัน้ โดยระดบัทีพ่อเพยีง ในทีน้ี่ หมายถงึ ระดบัทีพ่อดกีบั
ศกัยภาพในการบรหิารจดัการของตนเอง โดยมขีดีขัน้ตํา่สุดอยู่ที ่การจดัใหป้ระชาชนภายใน
ชุมชนมปีจัจยัในการดํารงชวีติขัน้พื้นฐานอย่างพอเพยีง และมขีดีขัน้สูงสุดอยู่ที ่การไม่สรา้ง
ปญัหาใหก้บัการดํารงชวีติของผูค้นภายในเมอืงและไม่เบยีดเบยีนธรรมชาต ิและลําดบัขัน้ ใน
ทีน้ี่ สามารถจาํแนกไดอ้อกเป็น 2 ลาํดบัขัน้ คอื 
 
 ขัน้ที ่1 ลาํดบัขัน้ของความพอเพยีง 
 คอื ลําดบัขัน้ของความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษยใ์นชุมชนเมอืง ซึง่เริม่จากความ
ตอ้งการขัน้พืน้ฐาน สูก่ารพฒันาระดบัสงูขึน้ไป โดยสามารถแบ่งลําดบัขัน้ของความพอเพยีงได้
ดงัต่อไปน้ี 
 

- ความพอเพยีงดา้นการดาํรงชพี 
 เป็นความพอเพยีงจากการได้รบัปจัจยัพื้นฐานในการดํารงชวีติอย่างพอเพยีง มคีวาม

มัน่คงในชวีติ มสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีมปีระเดน็ทางการออกแบบชุมชนเมอืง ทีค่วรจะคาํนึงถงึ ไดแ้ก่ 
ทีอ่ยูอ่าศยั ระบบบรกิารพื้นฐาน สขุอนามยั และแหล่งประกอบอาชพี 
 

- ความพอเพยีงดา้นการอยูร่ว่มกนั 
            เป็นความพอเพยีงจากการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นในสงัคม มกีารพึง่พาและเกือ้กูลกนั
ระหวา่งกนั มปีระเดน็การออกแบบชุมชนเมอืง ทีค่วรจะคาํนึงถงึ ไดแ้ก่ พื้นทีป่ฏสิมัพนัธ ์และระบบ
คมนาคม ขนสง่ 
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- ความพอเพยีงดา้นภมูปิญัญา 
 เป็นความพอเพยีงจากการนําภูมปิญัญา ที่ได้จากการเรยีนรู้ร่วมกนั มาใช้ในการ
พฒันาและมีการสืบทอดภูมิปญัญา นํามาสู่ความพอเพียงในจิตใจ ในขัน้สูงสุด มีประเด็น
ทางการออกแบบชุมชนเมอืง ทีค่วรจะคาํนึงถงึ ไดแ้ก่ ความรู ้และสนุทรยีภาพ 
  
 โดยการจะสรา้งใหเ้กดิความพอเพยีงขึน้ในชุมชนเมอืงไดน้ัน้ ผูค้นภายในเมอืงจาํเป็น
ที่จะต้องได้รบัการสนองตอบความต้องการในระดบัที่พอเพยีงทัง้ 3 ขัน้ดงักล่าว ตัง้แต่ความ
ตอ้งการระดบัขัน้พืน้ฐาน คอื “ดา้นการดาํรงชวีติ” มาสูล่ําดบัทีส่งูขึน้ คอื “ดา้นการอยูร่ว่มกนัใน
สงัคม” ไปจนถงึระดบัทีส่งูทีสุ่ด คอื “ดา้นภูมปิญัญา” ซึง่จะสามารถเชื่อมโยงไปสูค่วามพอเพยีง
ภายในจิตใจได้อย่างดีที่สุด หลักการน้ี จะสอดคล้องกับ “การพัฒนาลําดับขัน้” ซึ่งเป็น
คุณลกัษณะทีส่าํคญั ตามแนวความคดิของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
 ขัน้ที ่2 ลาํดบัขัน้ของชุมชนเมอืง 
 หมายถงึ ลําดบัของหน่วยงานทางสงัคมต่างๆ ในชุมชนเมอืง ทีม่คีวามสมัพนัธซ์ึง่กนั
และกนั โดยแนวคดิของการออกแบบชุมชนเมอืงส่วนใหญ่ มกัจะจําแนกลําดบัขัน้ของหน่วย
ชุมชนออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัชุมชน (Neighborhood) ระดบัยา่น (District) และระดบั
เมอืง (Urban) และยงัเชื่อมโยงไปจนถงึระหว่างเมอืง ซึ่งจะใหค้วามสําคญักบัหน่วยเลก็ทีใ่กล้
ตวัก่อนหน่วยใหญ่ สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะเฉพาะของความพอเพยีงในเรื่อง การพฒันาจาก
ภายในสู่ภายนอก โดยทีค่วรมกีารกําหนดขอบเขตของแต่ละหน่วยชุมชน ใหม้ขีนาดเลก็ทีสุ่ด 
เพื่อใหส้ามารถกําหนดระดบัทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพในการสนองความตอ้งการและการบรหิาร
จดัการของแต่ละลําดบัขัน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากที่สุด ซึ่งระดบัที่เหมาะสมกบัศกัยภาพ
ของหน่วยชุมชน แต่ละลาํดบัขัน้ สามารถทีจ่ะแบ่งได ้ดงัต่อไปน้ี 
 

- หน่วยระดบัชุมชน 
 ควรจะมสีภาพแวดลอ้มทีส่นองการใชง้านเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นหน่วยชุมชนทีม่กีาร
ใช้งานอยู่เป็นประจํา ผู้คนจะผูกพนักับสภาพแวดล้อมเพราะความคุ้นเคยจากการใช้งาน
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพที ่สามารถสื่อถงึความพอเพยีงไดน้ัน้ จงึควรแสดงออกถงึการใช้
ศกัยภาพทีม่อียูใ่นชุมชนเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ โดยการมแีละใชอ้ยา่งน้อยทีส่ดุ 
 

- หน่วยระดบัยา่น 
 เป็นหน่วยที่มคีวามใกล้ชดิกบัผูค้นรองลงมาจากหน่วยระดบัชุมชน ซึ่งหน่วยระดบั
ย่านน้ี  จะเป็นหน่วยที่รองรับการใช้งานของผู้คนเป็นจํานวนมากและหลากหลาย 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทีส่ามารถสื่อถงึความพอเพยีงไดน้ัน้ จงึควรมกีารส่งเสรมิใหเ้กดิ
การรวมกลุ่มทางสงัคม คํานึงถึงความสอดคล้องกบัประสบการณ์ร่วมกนัของผูค้น เพื่อสรา้ง
เอกลกัษณ์อนันํามา ซึง่ความภาคภมูใิจรว่มกนัภายในยา่นใหเ้กดิขึน้ 
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- หน่วยระดบัเมอืง 
เป็นหน่วยชุมชนที่มกีารใชง้านบ่อยน้อยที่สุด โดยจะใชง้านเฉพาะในเวลาที่มคีวาม

จําเป็นเท่านัน้ หรอืโอกาสพเิศษ ผูค้นจะมคีวามผูกพนักบัหน่วยระดบัน้ี ผ่านทางความดงึดูด
ทางสายตาเพือ่ใหเ้กดิความประทบัใจ และเกดิการระลกึไดใ้นจนิตภาพเป็นหลกัสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพทีส่ามารถสื่อสารถงึความพอเพยีงไดน้ัน้ จงึควรมคีวามงามจากความมรีะเบยีบ 
แสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธอ์ยา่งเป็นองคร์วมระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ภายในเมอืง 

 
สภาพแวดลอ้มทีส่รา้งขึน้ใหมใ่นหน่วยของชุมชน แต่ละลําดบัขัน้น้ี เป็นเสมอืนกรอบ

ที่กําหนดระดบัของ “คุณภาพ” ของความพอเพยีง ซึ่งเป็นคุณสมบตัิของสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เหมาะสมกับหน่วยชุมชนนัน้ๆ ถ้าสภาพแวดล้อมสามารถแสดงออกถึงความ
พอเพยีงและสามารถสื่อสารความพอเพยีงไปยงัผูใ้ชง้านได ้ย่อมมนียัยะ ว่าจะมสี่วนโน้มนําให้
ผูค้นทีอ่ยูภ่ายในหน่วยนัน้ๆ มพีฤตกิรรมทีพ่อเพยีง อนันํามาสูค่วามพอเพยีงภายในจติได ้

 
6.2.2. แนวคดิทางกายภาพของชุมชนเมอืงทีพ่อเพยีง 

 การนําเสนอแนวคดิทางกายภาพของชุมชนเมอืงที่พอเพยีงน้ี จะอยู่ภายใต้หลกัการ
ของชุมชนเมอืงที่พอเพยีง ซึ่งมุ่งเน้นที่การสรา้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่แสดงออกถึง
ความพอเพยีงเป็นหลกั ดว้ยกายภาพเป็นสิง่เกือ้หนุนปจัจยัอื่นๆ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 
โดยในการนําเสนอระดบัแนวคดิเทา่นัน้ เน่ืองจากในระดบัของการนําไปปฏบิตักิารจรงินัน้ ยอ่ม
ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการพจิารณาถงึแนวทางการดาํเนินงานทีเ่หมาะสม ชดัเจนตามบรบิทนัน้ๆ ในแต่
ละชุมชนเมอืงต่อไป ซึง่จะตอ้งคาํนึงถงึรายละเอยีด ดงัต่อไปน้ี 
 

- ความพอเพยีงของการดาํรงชพี 
 ความพอเพยีงดา้นการดาํรงชพีในชุมชนเมอืงนัน้ มไิดห้มายถงึการทีทุ่กครวัเรอืนตอ้ง
ปลูกขา้วกนิเองหรอืสามารถเลี้ยงตวัเองไดอ้ย่างเช่นในชนบท หากแต่หมายถงึทีผู่ค้นในเมอืง
สามารถสนองตอบความตอ้งการทางดา้นปจัจยัพืน้ฐานของการดาํรงชวีติอยา่งพอเพยีง ไมน้่อย
จนรูส้กึขดัสนแต่ไมม่ากจนฟุม่เฟ่ือยและเบยีดเบยีนสิง่แวดลอ้ม ผูค้นในเมอืงจะตอ้งมทีีอ่ยูอ่าศยั
อย่างมัน่คง ได้รบัความสะดวกสบายจากการบรกิารพื้นฐานที่พอเพยีงต่อความต้องการ มี
สุขภาพพลานามยัทีด่ ีมแีหล่งประกอบาอชพีทีเ่พยีงพอเพื่อสรา้งความมัน่คงในการดาํเนินชวีติ 
ทัง้รา่งกายและจติใจ การสรา้งความพอเพยีงดา้นน้ี มปีระเดน็ทีส่าํคญัทีต่อ้งคาํนึงถงึ ไดแ้ก่ 
 

1. ทีอ่ยูอ่าศยั 
 เป็นอกีปจัจยัเบือ้งต้นสาํหรบัการดํารงชวีติมนุษย ์การสรา้งความพอเพยีงใหเ้กดิขึน้
ภายในชุมชนนัน้ ผูค้นภายในเมอืงจะตอ้งไดร้บัการสนองความตอ้งการทางดา้นทีอ่ยูอ่าศยัเป็น
ลาํดบัแรก เพือ่สรา้งความมัน่คงในขัน้ตน้ก่อนทีจ่ะพฒันาในขัน้สงูขึน้ไป โดยจะตอ้งมทีีอ่ยูอ่าศยั

DPU



116 
 

 

อยา่งเพยีงพอกบัความตอ้งการ ไม่ขาดจนกระทัง่เกดิความเดอืดรอ้น มปีญัหาในการดํารงชวีติ 
และการควบคุมไมใ่หม้มีากเกนิความจาํเป็น จนเป็นทีร่บกวนสภาพแวดลอ้ม 
 
 แนวคดิในการดาํเนินการเพือ่สรา้งความพอเพยีง ไดแ้ก่ การเพิม่ทีอ่ยูอ่าศยั ในชุมชน
เมอืงที่ยงัขาดแคลนและขดัสนในระดบัชุมชน และการลดการกระจายตวัของที่อยู่อาศยัเพื่อ
ไม่ใหรุ้กลํ้าธรรมชาติรอบนอกเมอืง โดยการสรา้งความเป็นกลุ่มก้อนของที่อยู่อาศยัในระดบั
ยา่น และการสรา้งใหเ้กดิความกระชบัในระดบัเมอืง 
 

2. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 
 หมายถงึ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เน่ืองจากในชุมชนเมอืงไม่สามารถ
จดัหาทรพัยากรเพื่อสรา้งความมัน่คงพืน้ฐานไดอ้ย่างเช่นในชนบท ระบบบรกิารพืน้ฐานจงึเป็น
เหมอืนระบบทีก่ระจายทรพัยากรทีจ่ําเป็นสู่ผูค้นภายในเมอืงทีม่ขี ึน้เพื่อสนองความตอ้งการขัน้
พืน้ฐานของชุมชนเมอืง การสรา้งความพอเพยีงในชุมชนเมอืงไดน้ัน้ ผูค้นภายในเมอืงจะต้อง
ไดร้บัระบบบรกิารพืน้ฐานในระดบั ไม่น้อยจนทําใหคุ้ณภาพชวีติแย่ลงและไม่มากเกนิจนสรา้ง
ปญัหาใหก้บัผูค้นในเมอืงและระบบนิเวศของชุมชน 
 
 แนวคดิในการดําเนินการเพือ่สรา้งความพอเพยีง ไดแ้ก่ การเพิม่พื้นทีร่ะบบบรกิาร
พื้นฐาน ในพืน้ทีท่ีข่าดแคลนในระดบัชุมชน และการลการกระจายตวั เพื่อไม่ใหรุ้กลํ้าธรรมชาติ
รอบนอกเมอืงดว้ยการใชพ้ืน้ทีภ่ายในเมอืงอย่างมปีระสทิธภิาพ และจํากดัการกระจายตวัของ
ระบบบรกิารพืน้ฐานในระดบัเมอืง 
 

3. สขุอนามยั 
 การมสีขุอนามยัทีด่ ีจะเป็นรากฐานในการสรา้งความมัน่คงแขง็แรงทางรา่งกาย อนัจะ
นํามาซึ่งความสามารถในการพึง่พาตนเองได ้การสรา้งความพอเพยีงใหเ้กดิขึน้ภายในชุมชน
เมอืงไดน้ัน้ ผูค้นภายในเมอืงจะตอ้งสามารถพึง่พาตนเองไดใ้นดา้นสุขภาพ มสีภาพแวดลอ้มที่
ถูกสขุลกัษณะ เอือ้อาํนวยใหผู้อ้าศยัภายในเมอืงมสีุขอนามยัทีด่ ีควบคู่กบัการสรา้งเสรมิใหเ้กดิ
สขุภาพทีแ่ขง็แรงไดด้ว้ยตนเอง มใิชพ่ึง่บรกิารจากการรกัษายามเจบ็ปว่ยแต่เพยีงอยา่งเดยีว 
 
 แนวคดิในการดําเนินการเพือ่สรา้งความพอเพยีง ไดแ้ก่ การจดัแหล่งสรา้งเสรมิ
สุขอนามยั โดยการสร้างแหล่งเสรมิสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลกัษณะในทุกระดบั
หน่วยชุมชน ในรปูของพืน้ทีส่าธารณะขนาดเลก็ในระดบัชุมชน พืน้ทีก่จิกรรมศูนยก์ลางยา่นใน
ระดบัยา่น และโครงขา่ยพืน้ทีส่าธารณะในระดบัเมอืง 
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4. แหล่งประกอบอาชพี 
 การมอีาชพีที่ม ัน่คง จะนํามาซึ่งความมัน่คงในชวีติ เพราะการมอีาชพีย่อมนํามาซึ่ง
รายได ้และรายไดเ้หล่านัน้ จะถูกนํามาใชจ้่ายในการจดัสรรทรพัยากรต่างๆ ทีไ่มส่ามารถจดัหา
ได้ด้วยตนเอง การสร้างความพอเพยีงให้เกิดขึน้ภายในชุมชนเมอืงได้นัน้ ผูค้นภายในเมอืง
จะตอ้งมแีหล่งประกอบอาชพีทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ เพื่อเป็นหลกัประกนัในการดํารงชวีติ
ใหก้บัผูค้นภายในเมอืงก่อนทีจ่ะพฒันาในขัน้สงูขึน้ไป 
 
 แนวคดิในการดําเนินการเพือ่สรา้งความพอเพยีง ไดแ้ก่ การจดัแหล่งงานและทีพ่กั
อาศยัใหม้คีวามสมดุลดว้ยจดัแหล่งงานผสมปนเปกบัพืน้ทีป่ระเภทอื่นอยา่งสมดุลในระดบัยา่น 
 

- ความพอเพยีงดา้นการอยูร่ว่มกนั 
 หมายถงึ ความพอเพยีงที่เกดิจากที่ผูค้นในเมอืงไดร้บัการสนองตอบความต้องการ
ทางสงัคมอย่างพอเพยีง มกีารพึง่พาอาศยัและมคีวามเกือ้กูลระหว่างกนัของผูค้นในเมอืง ช่วย
ใหบุ้คคลหน่ึงๆ สามารถบรรลุเป้าหมายในสิง่ทีไ่ม่อาจจะกระทําไดเ้องโดยลําพงั คนในชุมชนมี
ความรูส้กึเป็นพวกเดยีวกนั มพีลงัในการพฒันาชุมชนร่วมกนั มคีวามเออาทรซึ่งกนัและกนั 
เกดิความสมัพนัธท์ีเ่ชื่อมโยงกนัเป็นเครอืขา่ยของชุมชนทีเ่ขม้แขง็ การสรา้งความพอเพยีงดา้น
การอยูร่ว่มกนัในชุมชนเมอืง มปีระเดน็สาํคญัทีต่อ้งคาํนึงถงึ ไดแ้ก่ 
 

1. พืน้ทีป่ฏสิมัพนัธ ์
 หมายถึง พื้นที่ที่ใช้สําหรบัพบปะกนัระหว่างคนภายในหน่วยชุมชนหน่ึงๆ  การมี
พืน้ทีพ่บปะระหว่างกนัจะช่วยสรา้งความเป็นประชาคมใหก้บัชุมชน ซึ่งความเป็นประชาคมจะ
ช่วยเพิม่โอกาสในการพึง่พาระหว่างกนัมากยิง่ขึน้ การจะสรา้งความพอเพยีงใหเ้กดิขึน้ภายใน
ชุมชนเมอืงไดน้ัน้ ผูค้นภายในเมอืงจะต้องมโีอกาสสรา้งปฏสิมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั โดยภายใน
ชุมชนเมอืงนัน้ จะตอ้งมกีารจดัเตรยีมพืน้ทีส่าธารณะไดอ้ยา่งพอเพยีง เพือ่เป็นกลไกรองรบัการ
อยูร่วมกลุ่มกนั เอือ้อาํนวยใหเ้กดิป็้น “พลงัทางสงัคม” ในการพฒันารว่มกนั 
 
 แนวคดิในการดาํเนินการเพือ่สรา้งความพอเพยีง ไดแ้ก่ การเพิม่พื้นทีป่ฏสิมัพนัธใ์น
ทุกระดับหน่วยชุมชน ในรูปของพื้นที่พบปะขนาดเล็กในระดับชุมชน พื้นที่สาธารณะที่มี
เอกลกัษณ์ในระดบัยา่น และโครงขา่ยพืน้ทีส่าธารณะและศนูยก์ลางในระดบัเมอืง และการจาํกดั
พื้นทีท่ีใ่ชง้านไมเ่หมาะสม ใหอ้ยูใ่นบรเิวณทีจ่าํกดัในระดบัเมอืง 
 

2. ระบบคมนาคม 
 ระบบโครงขา่ยคมนาคมเป็นส่วนสาํคญัในการทําหน้าทีเ่ป็นเสน้ทางเชื่อมโยงใหผู้ค้น
ภายในเมอืง สามารถเดนิทางไปประกอบกจิกรรมในทีต่่างๆ ภายในเมอืงไดอ้ย่างสะดวก เกดิ
การพึ่งพาระหว่างกนั การสรา้งความพอเพยีงใหเ้กดิกบัชุมชนเมอืงได้นัน้ ผูค้นภายในเมอืง
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จะตอ้งไดร้บัการสนองตอบความตอ้งการทางระบบคมนาคมใหเ้พยีงพอต่อความจาํเป็น มรีะบบ
คมนาคมทีส่ะดวกสบาย และไมส่รา้งปญัหาใหก้บัสภาพแวดลอ้มของเมอืงในภาพรวม 
 
 แนวคดิในการดาํเนินการเพือ่สรา้งความพอเพยีง ไดแ้ก่ การจดัระบบขนสง่สาธารณะ 
โดยใชโ้ครงขา่ยระบบขนสง่สาธารณะทีม่ปีระสทิธภิาพ แทนการใชร้ถยนตส์ว่นตวัในระดบัเมอืง 
 

- ความพอเพยีงดา้นภมูปิญัญา 
 ความพอเพยีงด้านภูมปิญัญาในชุมชนเมอืงนัน้ คอื ความพอเพยีงที่เกดิจากการที่
ผูค้นในเมอืงได้รบัการสนองความต้องการทางด้านการพฒันาตนเองอย่างพอเพยีง เกิดภูมิ
ปญัญาจากการเรยีนรู้ร่วมกนั ผู้คนในเมอืงต้องสามารถแสวงหาประสบการณ์จากกิจกรรม
ต่างๆ เพือ่พฒันาความชาํนาญของตนเองได ้มคีวามพงึพอใจสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามงาม 
 

1. ความรู ้
 หมายถงึ สิง่ที่ผูค้นภายในเมอืงไดจ้ากการเรยีนรูร้่วมกนั ทําใหส้ามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ดส้มัผสัมาเขา้ไวด้ว้ยกนัได ้ผ่านทางแหล่งใหค้วามรูภ้ายในเมอืง การ
สรา้งความพอเพยีงใหเ้กดิขึน้ภายในชุมชนเมอืงไดน้ัน้ ผูค้นภายในเมอืงจะตอ้งมแีหล่งสาํหรบั
การใหค้วามรูม้ผีสมผสานกนั ทัง้แหล่งใหค้วามรูใ้นระบบและแหล่งใหค้วามรูน้อกระบบ อย่าง
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เพือ่เป็นกลไกใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนัและสรา้งประสบการณ์ที่
ดแีก่ผูค้นภายในเมอืง 
 
 แนวคดิในการดําเนินงานเพือ่สรา้งความพอเพยีง ไดแ้ก่ การเพิม่แหล่งความรู ้ที่ให้
ความรู้ที่แสดงเอกลกัษณ์ของตนเองสําหรบัหน่วยชุมชนระดบัย่าน และแหล่งใหเความรู้ที่
เชื่อมโยงกบัสากลในระดบัเมอืง ผสมผสานการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้
 

2. สนุทรยีภาพ 
 หมายถึง สภาพหรือสภาวะที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ หรือความประทบัใจ จาก
การสมผัสัความเป็นจรงิทีเ่ป็นสนุทรยีภาพภายในชุมชนเมอืง จะทาํใหผู้ค้นภายในเมอืง มคีวาม
พงึพอใจและเกดิความสบายใจจากการไดส้มัผสัสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามสวยงาม การจะสรา้ง
ความพอเพียงให้กับชุมชนเมืองได้นั ้น ผู้คนภายในเมืองจะต้องได้ร ับบรรยากาศจาก
สุนทรียภาพที่แสดงออกถึงความพอเพียง เพื่อให้ผู้ที่ได้สมัผสัได้รบัรู้ถึงความพอเพียงที่
แสดงออกทางกายภาพ และสามารถเขา้ถงึแก่นแทข้องความพอเพยีงไดด้ยีิง่ขึน้ 
 
 แนวคิดในการดําเนินงานเพือ่สร้างความพอเพียง ได้แก่ การสร้างสุนทรียภาพที ่
แสดงออกถงึความพอเพยีง สาํหรบัหน่วยชุมชนทุกระดบั ในรปูของสภาพแวดลอ้มทีแ่สดงออก
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ถงึความเรยีบง่ายในระดบัชุมชน สภาพแวดล้อมที่แสดงออกถงึเอกลกัษณ์ ในระดบัย่าน และ
สภาพแวดลอ้มทีแ่สดงออกถงึความมรีะเบยีบในภาพรวมระดบัเมอืง 
 
6.3.  บทสรปุ 
 
 ชุมชนเมอืงที่พอเพยีง เป็นหลกัการสําคญั คอื สรา้งสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกบั
ความตอ้งการในแต่ละระดบัของหน่วยชุมชน ทัง้ระดบัชุมชน ระดบัยา่น และระดบัเมอืง โดยแต่
ละระดบัตอ้งมสีภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่หมาะสม ทีส่ามารถสนองความตอ้งการไดค้รบทุก
ลําดบัขัน้ตอน ความพอเพยีงจะเกิดจากการตอบสนองความต้องการในแต่ระดบัชัน้ ที่พอดี
กบัศัยภาพของตนเอง หรือระดบัเท่าที่จําเป็น ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
ส่งเสรมิใหเ้กดิความพอเพยีงในแต่ละลําดบัขัน้ เพื่อใหเ้กดิการดํารงชวีติที่พอเพยีง นํามาซึ่ง
พฤตกิรรมทีพ่อเพยีง อนัจะนําไปสูค่วามพอเพยีงขึน้ในจติใจทีส่ดุ 
 
 แนวคดิทัง้ที่ทําการนําเสนอนน้ี จะเป็นกลไกสําคญัในการสรา้งสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพสําหรบัรองรบัระบบเศรษฐกิจและสงัคมที่พอเพยีงในชุมชนเมอืง ซึ่งจะเกดิขึ้นได้ก็
ต่อเมือ่ชุมชนเมอืงของไทยไดม้รีะบบเศรษฐกจิและสงัคม ทีม่คีวามพอเพยีงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
นอกจากน้ี ในกรณีที่สภาพแวดล้อมสงัคมและเศรษฐกิจภายในชุมชนเมือง ยงัไม่มีความ
พอเพียง การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สร้างให้เกิดความพอเพยีง ย่อมสามารถ
กระตุ้นใหเ้กดิความพอเพยีงภายในจติใจได ้และเมื่อเกดิความพอเพยีงในจติใจ ย่อมส่งผลให้
การกระทาํและพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม ทีม่คีวามพอเพยีงไดเ้ชน่กนั  
 
 เพราะถงึแมก้ายภาพซึ่งเป็นรูปธรรมจะถูกกําหนดใหเ้กดิขึน้ โดยสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม 
เช่น เศรษฐกจิ สงัคม วถิีชวีติ ค่านิยม ฯลฯ และถึงแมว้่ากายภาพ อาจกําหนดวถิีชวีติ หรอื
สงัคมวฒันธรรมไม่ได ้แต่กายภาพย่อมมสี่วนในการส่งเสรมิ หรอืขดัขวางสิง่ที่เป็นนามธรรม
เหล่านัน้ได ้ดงันัน้ หากสามารถสรา้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีต่อบสนองต่อความพอเพยีง 
ยอ่มมสีว่นสง่เสรมิและกระตุน้ใหพ้ฤตกิรรมของผูค้นทีอ่ยูใ่นสภาพแวดลอ้มนัน้ มคีวามพอเพยีง
ตามมา ซึ่งจะนําไปสู่การลดความต้องการภายในจติใจ ลงมาสู่ระดบัที่พอเพยีงไดใ้นที่สุด อนั
เป็นจุดมุง่หมายสงูสดุของการใชช้วีติทีพ่อเพยีง 

DPU



120 
 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 

กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมอืงคืออะไร: การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ปี. คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

ศลิปากร, 2545. 

ดว ง จัน ท ร์  อ าภ า รัช รุ ต น์ , เ มื อ ง ใ น สัง ค ม ไทย . เ ชี ย ง ใ หม่ : สถ าบัน วิ จัย สั ง ค ม 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่โรงพมิพม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2542. 

ประเวศ วะส,ี ยุทธศาศาสตรท์างปญัญาของชาต:ิ ยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัทีสุ่ดของสงัคมทัง้หมด

รว่มกนัทาํ. พมิพค์รัง้ที ่5 จาํนวน 1,500 เล่ม, กรุงเทพฯ: อมรนิทรพ์ริน้ติง้แอนดพ์บัลชิ

ชิง่, 2542. 

ประเวศ วะส,ี เศรษฐกจิพอเพยีงและประชาสงัคม แนวทางพลกิฟ้ืนเศรษฐกจิสงัคม. พมิพค์รัง้ที ่

3 จาํนวน 1,500 เล่ม, กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพห์มอชาวบา้น, 2542. 

พระไพศาล วสิาโล และ ว.วชริเมธ,ี ว่ายทวนน้ํา ฝา่กระแสทุนดว้ยกระแสธรรม. พมิพค์รัง้ที ่2 

จาํนวน 1,500 เล่ม, กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพม์ตชิน, 2550. 

ยศวด ีบุญยเกยีรต,ิ  เมอืงและชุมชน. พมิพค์รัง้ที ่2 จาํนวน 1,500 เล่ม, กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543. 

วมิลสทิธิ ์หรยางกูร, พฤตกิรรมมนุษยแ์ละสภาพแวดล้อม: มูลฐานทางพฤตกิรรมเพื่อการ

ออกแบบและวางแผน. พมิพค์รัง้ที ่3 จํานวน 1,500 เล่ม, กรุงเทพฯ: สํานักพมิพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541. 

วมิลสทิธิ ์หรยางกูร และคณะ, บทบาทและแนวคดิในพระบาทสมเดจ็เจา้อยู่หวั ในการพฒันา

เมอืง ชุมชน และสถาปตัยกรรมตามแนวพระราชดําร.ิ พมิพค์รัง้ที ่1 จํานวน 1,000 

เล่ม, กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพ ์จบีพี ีเซน็เตอร,์ 2552. 

สงิหนาถ แสงสหีนาถ, หลกัการทางแนวความคดิชุมชนเมอืงที่ย ัง่ยนืในบรบิทของสงัคมไทย. 

พมิพค์รัง้ที ่2 จํานวน 1,500 เล่ม, กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2546. 

สทิธพิร ภริมยร์ื่น, การออกแบบชุมชนเมอืงทีน่่าอยูแ่ละยัง่ยนื: ทฤษฎแีละประสบการณ์. “หน้า

จัว่” วารสารวชิาการ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, กรุงเทพฯ: 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2550. 

DPU



121 
 

สุนัย เศรษฐ์บุญสรา้ง, แนวทางปฏบิตั ิ7 ขัน้สู่วถิเีศรษฐกจิพอเพยีง. พมิพค์รัง้ที่ 1 จํานวน 

1,000 เล่ม, กรงุเทพฯ: มลูนิธวิถิสีขุ, 2549. 

ศรเีรอืน แกว้กงัวาล, จติวทิยาพฒันาการชวีติทุกวยั : Lifespan Human Development. พมิพ์

ครัง้ที่ 6. จํานวน 1,000 เล่ม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

กรกฎาคม 2538. 

อภชิยั พนัธเสน, สงัเคราะหอ์งค์ความรูเ้กี่ยวกบัเศรษฐกจิพอเพยีง. พมิพค์รัง้ที่ 2 จํานวน 

1,000 เล่ม, กรงุเทพฯ: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั, 2549. 

อรสุดา เจริญรถั, เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย. พมิพ์ครัง้ที่ 7 

จาํนวน 1,000 เล่ม, กรงุเทพฯ: บรษิทัพมิพด์,ี 2546. 

 

ภาษาองักฤษ 

Lang John. Urban Design: The American Experience. New York: Van Nostrand 

Reinhold, 1994. 

Thackara, J., eds. Ernst Neufert Architect’ Data. 2nd ed. Great Britain: BSP 

Professional Books, 2002. 

Weston, Joe. Urban Planning and Environment in Patrice. England: Addison Wesley 

Longman, 1998.  

Weston, Joe. Urban Planning and Sustainable in Patrice. England: Addison Wesley 

Longman, 2003. 

 

DPU



122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



123 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

โครงการอนัเน่ืองมากจากพระราชดาํริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



DPU



146 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวข 
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



¡Ÿ≈π‘∏‘™—¬æ—≤π“

The Chaipattana Foundation

E
S

N T

       Sufficiency
           Economy and

                 the New Theory

        ‡»√…∞°‘® æÕ‡æ’¬ß·≈–

∑ƒ…Æ’„À¡à

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:241

DPU



2

C‡ » √ … ∞ °‘ ® æ Õ ‡ æ’ ¬ ß

� ®ÿ¥‡√‘Ë¡μâπ·π«§‘¥‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß �

º≈®“°°“√„™â·π«∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»‰ª Ÿà§«“¡∑—π ¡—¬ ‰¥â°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√

‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·°à —ß§¡‰∑¬Õ¬à“ß¡“°„π∑ÿ°¥â“π ‰¡à«à“®–‡ªìπ¥â“π‡»√…∞°‘® °“√‡¡◊Õß

«—≤π∏√√¡  —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ Õ’°∑—Èß°√–∫«π°“√¢Õß§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡’§«“¡

 ≈—∫´—∫´âÕπ®π¬“°∑’Ë®–Õ∏‘∫“¬„π‡™‘ß “‡Àμÿ·≈–º≈≈—æ∏å‰¥â ‡æ√“–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

∑—ÈßÀ¡¥μà“ß‡ªìπªí®®—¬‡™◊ËÕ¡‚¬ß´÷Ëß°—π·≈–°—π

 ”À√—∫º≈¢Õß°“√æ—≤π“„π¥â“π∫«°π—Èπ ‰¥â·°à °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢ÕßÕ—μ√“°“√‡®√‘≠

‡μ‘∫‚μ∑“ß‡»√…∞°‘® §«“¡‡®√‘≠∑“ß«—μ∂ÿ ·≈– “∏“√≥Ÿª‚¿§μà“ßÊ √–∫∫ ◊ËÕ “√∑’Ë

∑—π ¡—¬ À√◊Õ°“√¢¬“¬ª√‘¡“≥·≈–°√–®“¬°“√»÷°…“Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß¡“°¢÷Èπ ·μàº≈¥â“π∫«°

‡À≈à“π’È à«π„À≠à°√–®“¬‰ª∂÷ß§π„π™π∫∑ À√◊ÕºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ „π —ß§¡πâÕ¬

·μà«à“ °√–∫«π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß —ß§¡‰¥â‡°‘¥º≈≈∫μ‘¥μ“¡¡“¥â«¬ ‡™àπ

°“√¢¬“¬μ—«¢Õß√—∞‡¢â“‰ª„π™π∫∑ ‰¥â àßº≈„Àâ™π∫∑‡°‘¥§«“¡ÕàÕπ·Õ„πÀ≈“¬¥â“π

∑—Èß°“√μâÕßæ÷Ëßæ‘ßμ≈“¥·≈–æàÕ§â“§π°≈“ß„π°“√ —Ëß ‘π§â“∑ÿπ §«“¡‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡¢Õß

∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ √–∫∫§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫‡§√◊Õ≠“μ‘ ·≈–°“√√«¡°≈ÿà¡°—πμ“¡ª√–‡æ≥’

‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∑’Ë‡§¬¡’Õ¬Ÿà·μà‡¥‘¡·μ° ≈“¬≈ß ¿Ÿ¡‘§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡§¬„™â·°âªí≠À“·≈–

 —Ëß ¡ª√—∫‡ª≈’Ë¬π°—π¡“∂Ÿ°≈◊¡‡≈◊Õπ·≈–‡√‘Ë¡ Ÿ≠À“¬‰ª

C‡ » √ … ∞ °‘ ® æ Õ ‡ æ’ ¬ ß
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S ES u f f i c i e n c y   E c o n o m y

 ‘Ëß ”§—≠ °Á§◊Õ §«“¡æÕ‡æ’¬ß„π°“√¥”√ß™’«‘μ ÷́Ëß‡ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢æ◊Èπ∞“π∑’Ë∑”„Àâ

§π‰∑¬ “¡“√∂æ÷Ëßμπ‡Õß ·≈–¥”‡π‘π™’«‘μ‰ª‰¥âÕ¬à“ß¡’»—°¥‘Ï»√’¿“¬„μâÕ”π“®·≈–§«“¡

¡’Õ‘ √–„π°“√°”Àπ¥™–μ“™’«‘μ¢Õßμπ‡Õß §«“¡ “¡“√∂„π°“√§«∫§ÿ¡·≈–®—¥°“√‡æ◊ËÕ

„Àâμπ‡Õß‰¥â√—∫°“√ πÕßμÕ∫μàÕ§«“¡μâÕß°“√μà“ßÊ √«¡∑—Èß§«“¡ “¡“√∂„π°“√®—¥°“√

ªí≠À“μà“ßÊ ‰¥â¥â«¬μπ‡Õß ´÷Ëß∑—ÈßÀ¡¥π’È∂◊Õ«à“‡ªìπ»—°¬¿“ææ◊Èπ∞“π∑’Ë§π‰∑¬·≈– —ß§¡

‰∑¬‡§¬¡’Õ¬Ÿà·μà‡¥‘¡ μâÕß∂Ÿ°°√–∑∫°√–‡∑◊Õπ ´÷Ëß«‘°ƒμ‡»√…∞°‘®®“°ªí≠À“øÕß ∫Ÿà·≈–

ªí≠À“§«“¡ÕàÕπ·Õ¢Õß™π∫∑ √«¡∑—Èßªí≠À“Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ≈â«π·μà‡ªìπ¢âÕæ‘ Ÿ®πå·≈–

¬◊π¬—πª√“°Ø°“√≥åπ’È‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:243
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� æ√–√“™¥”√‘«à“¥â«¬‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß �

ç...°“√æ—≤π“ª√–‡∑»®”‡ªìπμâÕß∑”μ“¡≈”¥—∫¢—Èπ μâÕß √â“ßæ◊Èπ∞“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«§‘¥∑’Ëμ—ÈßÕ¬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 ÷́Ëß®–π”‰ª Ÿà ç§«“¡ ÿ¢é „π°“√¥”‡π‘π™’«‘μÕ¬à“ß·∑â®√‘ß

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:244
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ç...§πÕ◊Ëπ®–«à“Õ¬à“ß‰√°Á™à“ß‡¢“ ®–«à“‡¡◊Õß‰∑¬≈â“ ¡—¬ «à“‡¡◊Õß‰∑¬‡™¬

«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...‡¡◊ËÕªï ÚıÒ˜ «—ππ—Èπ‰¥âæŸ¥∂÷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¬‘Ëß¥’ ·≈–ª√–‡∑»‰∑¬

‡«≈“π—Èπ°Á‡√‘Ë¡®–‡ªìπ‰¡àæÕ¡’æÕ°‘π ∫“ß§π°Á¡’¡“° ∫“ß§π°Á‰¡à¡’‡≈¬...é

(Ù ∏—π«“§¡ ÚıÙÒ)

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:245
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6

� ‡»√…∞°‘®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°√–· 

‚≈°“¿‘«—μπå·≈–§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßμà“ßÊ

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:246
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S ES u f f i c i e n c y   E c o n o m y

� ª√—™≠“¢Õß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß �

‡»√…∞°‘®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§‚≈°“¿‘«—μπå §«“¡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§¡  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

·≈–«—≤π∏√√¡®“°‚≈°¿“¬πÕ°‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:247

DPU
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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√–¡“≥

Ú. §«“¡¡’‡Àμÿº≈ 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

‚¥¬¡’ 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

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:248

DPU
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S ES u f f i c i e n c y   E c o n o m y

� 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‡«≈“„™âπ—Èπ‡√“°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˘

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:249

DPU
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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¬Ÿà‰¥âμ≈Õ¥‰ª...é

æ√–√“™¥”√—  ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“

≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë Ù ∏—π«“§¡ ÚıÛÙ

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◊Èπ∞“π¢Õßª√–™“™ππ—Èπ‰¡à¡’∑“ß...é

æ√–√“™¥”√—  ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ «—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“

≥ »“≈“¥ÿ ‘¥“≈—¬ «—π∑’Ë Ù ∏—π«“§¡ ÚıÛˆ

ç...‡¥’Î¬«π’Èª√–‡∑»‰∑¬°Á¬—ßÕ¬Ÿà¥’æÕ ¡§«√ „™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˘

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:2410

DPU
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S ES u f f i c i e n c y   E c o n o m y

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°“√μàÕ‰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‘π—Èπ‡ªìπ ‘ËßπÕ°°“¬‡√“ ·μàπ‘ —¬„®§Õ¢Õß§π

‡ªìπ ‘Ëß∑’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˘

ç...°“√®–‡ªìπ‡ ◊Õπ—Èπ‰¡à ”§—≠  ”§—≠Õ¬Ÿà∑’Ë‡√“¡’‡»√…∞°‘®·∫∫æÕ¡’

æÕ°‘π ·∫∫æÕ¡’æÕ°‘ππ—Èπ À¡“¬§«“¡«à“ Õÿâ¡™Ÿμ—«‡Õß‰¥â „Àâ¡’æÕ‡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 ‘Ëß∫“ßÕ¬à“ßº≈‘μ‰¥â¡“°°«à“§«“¡

μâÕß°“√°Á¢“¬‰¥â ·μà¢“¬„π∑’Ë‰¡àÀà“ß‰°≈‡∑à“‰√ ‰¡àμâÕß‡ ’¬§à“¢π àß¡“°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—Ëπ‡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

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:2611
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C‡ » √ … ∞ °‘ ® æ Õ ‡ æ’ ¬ ß

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¡’

§«“¡‚≈¿πâÕ¬°Á‡∫’¬¥‡∫’¬π§πÕ◊ËππâÕ¬ ∂â“ª√–‡∑»„¥¡’§«“¡§‘¥Õ—ππ’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

ç. . .‰ø¥—∫∂â“¡’§«“¡®”‡ªìπ 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

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:2612

DPU
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S ES u f f i c i e n c y   E c o n o m y

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

ç. . .©—πæŸ¥‡»√…∞°‘®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 ◊́ÈÕ∑’«’¥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

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:2613
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C‡ » √ … ∞ °‘ ® æ Õ ‡ æ’ ¬ ß

� ª√–‡∑»‰∑¬°—∫‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß �

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

∫√‘‚¿§¿“¬„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 Ÿà‡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 —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å ·≈–°“√§â“°“√≈ß∑ÿπ

√–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§¡

14
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S ES u f f i c i e n c y   E c o n o m y

� °“√¥”‡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 Ÿà

§«“¡¢—¥·¬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“

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:2615

DPU



16

C∑ ƒ … Æ’ „ À ¡à

� μ—«Õ¬à“ß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß �

∑ƒ…Æ’„À¡à §◊Õμ—«Õ¬à“ß∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡

¢Õß°“√ª√–¬ÿ°μå„™â‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß∑’Ë‡¥àπ™—¥∑’Ë ÿ¥

´÷Ëßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‰¥âæ√–√“™∑“π

æ√–√“™¥”√‘π’È ‡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. §«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π√“§“ ‘π§â“‡°…μ√

Ú. §«“¡‡ ’Ë¬ß„π√“§“·≈–°“√æ÷Ëßæ“ªí®®—¬°“√º≈‘μ ¡—¬„À¡à®“°μà“ßª√–‡∑»

Û. §«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“ππÈ” Ωπ∑‘Èß™à«ß Ωπ·≈âß

Ù. ¿—¬∏√√¡™“μ‘Õ◊ËπÊ ·≈–‚√§√–∫“¥

ı. §«“¡‡ ’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¥

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:2616

DPU
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� §«“¡ ”§—≠¢Õß∑ƒ…Æ’„À¡à �

Ò. ¡’°“√∫√‘À“√·≈–®—¥·∫à ß∑’Ë ¥‘ π·ª≈ß ‡≈Á°ÕÕ°‡ªìπ —¥ 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◊Èπ∑’Ë à«π∑’ËÀπ÷Ëß 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

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:2617
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æ◊Èπ∑’Ë à«π∑’Ë Õß ª√–¡“≥ Û% „Àâª≈Ÿ°¢â“«

„πƒ¥ŸΩπ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπÕ“À“√ª√–®”«—π ”À√—∫

§√Õ∫§√—«„Àâ‡æ’¬ßæÕμ≈Õ¥ªï ‡æ◊ËÕμ—¥§à“„™â®à“¬

·≈– “¡“√∂æ÷Ëßμπ‡Õß‰¥â

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◊Èπ∑’Ë à«π∑’Ë ’Ë ª√–¡“≥ Ò% ‡ªìπ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬

‡≈’È¬ß —μ«å ∂ππÀπ∑“ß ·≈–‚√ß‡√◊ÕπÕ◊ËπÊ

∑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

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:2618
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(Ù)  «— ¥‘°“√ ( “∏“√≥ ÿ¢ ‡ß‘π°Ÿâ)

- ·μà≈–™ÿ¡™π§«√¡’ «— ¥‘¿“æ·≈–∫√‘°“√∑’Ë®”‡ªìπ ‡™àπ ¡’ ∂“π’Õπ“¡—¬

‡¡◊ËÕ¬“¡ªÉ«¬‰¢â À√◊Õ¡’°Õß∑ÿπ‰«â°Ÿâ¬◊¡‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°‘®°√√¡μà“ßÊ ¢Õß™ÿ¡™π

(ı) °“√»÷°…“ (‚√ß‡√’¬π ∑ÿπ°“√»÷°…“)

- ™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¬«

‚¥¬°‘®°√√¡∑—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¢—Èπ∑’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√°√´◊ÈÕ‡§√◊ËÕßÕÿª‚¿§∫√‘‚¿§‰¥â„π√“§“μË” ‡æ√“–√«¡°—π ◊́ÈÕ‡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

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:2619
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C∑ ƒ … Æ’ „ À ¡à

� À≈—°°“√·≈–·π«∑“ß ”§—≠ �

Ò. ‡ªìπ√–∫∫°“√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

Û. μâÕß¡’πÈ”‡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

Sufficiency FILM 19/5/07, 11:2720
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ประวติัผูวิ้จยั 
 
ช่ือผูวิ้จยั   นางสาว วรศิรา แหลมทอง 
อาย ุ   40 ปี 
สถานภาพ  อาจารยป์ระจาํและเลขานุการคณะฯ 
สงักดั   ภาควชิาการตลาด คณะบรหิารธุรกจิ 
   มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
ประวติัการศึกษา 
ระดบัปรญิญาบณัฑติ เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ เอกการเงนิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
ระดบัมหาบณัฑติ M.B.A in Marketing, San Diego, California, U.S.A 
 
ทุนการวิจยั  มหาวทิยลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 

ประวติัการทาํงาน 

 บรษิทั แฟลกชพิ จาํกดั (บรษิทัในเครอืซอูเูชนโกะ/บรษิทัโฆษณา) ในตําแหน่ง 
A.E.  

 บรษิทั แกรมมี ่โปเชยีลวชิัน่ จาํกดั (บรษิทัในเครอืแกรมมี ่กรุป๊) ในตําแหน่ง Project 
Manager ทาํโครงการสง่เสรมิการขาย  

 สาํนกัพมิพต์น้ออ้ (ผูผ้ลติหนงัสอืและแบบเรยีนของเดก็) ในตําแหน่งผูจ้ดัการฝา่ย
โครงการพเิศษ  

 หา้งหุน้สว่นจาํกดั C-AR CAR ในตําแหน่งผูจ้ดัการการตลาดและสง่เสรมิการ  
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ช่ือผูวิ้จยั   นาย อรณุ ศริจิานุสรณ์ 
อาย ุ   31 ปี 
สถานภาพ  อาจารยป์ระจาํและหวัหน้าภาควชิาการบรหิารทรพัยส์นิ 
สงักดั   ภาควชิาการบรหิารทรพัยส์นิ คณะบรหิารธุรกจิ 
   มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
ประวติัการศึกษา 
ระดบัปรญิญาบณัฑติ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ระดบัมหาบณัฑติ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยันเรศวร 
ระดบัดุษฎบีณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั (การใชป้ระโยชน์ทีด่นิและทรพัยากรอยา่งยัง่ยนื)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 
ทุนการวิจยั  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 
ผลงานวิชาการ  

1. การบรหิารจดัการออกแบบและพฒันาการ สถาบนัศาสนา 
2. การบรหิารทรพัยากรกายภาพผนงัเปลอืกนอกอาคารสงู 
3. ขดีความสามารถทางสงัคม สาํหรบัการพฒันาธุรกจิอสงัหารมิทรพัยข์นาดเลก็ 
4. พฒันาการ วถิกีารดําเนินชวีติ การอยู่อาศยั กจิกรรม และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ

ชุมชน ซอยประชาชื่นนทบุร ี8 
5. การพฒันาอาคารชุดพกัอาศยัเขตศูนย์กลางธุรกิจกรุงเทพมหานครกบัการ

ดาํเนินการศกึษาวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
เอกสารคาํสอน  

1. PM 303 เล่มที ่1 กฎหมายและการระงบัขอ้พพิาทอสงัหารมิทรพัย ์
2. PM 303 เล่มที ่2 กฎหมายและการระงบัขอ้พพิาทอสงัหารมิทรพัย ์
3. PM 305 เล่มที ่1 สถาปตัยกรรมและวศิวกรรมงานระบบเบือ้งตน้ 
4. PM 305 เล่มที ่2 สถาปตัยกรรมและวศิวกรรมงานระบบเบือ้งตน้ 
5. PM 306 การบรหิารจดัการงานก่อสรา้ง 
6. PM 302 เล่มที ่1 ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์บือ้งตน้ 
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