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“What are the principles and the concept of Sustainable City in the context of 
Thailand.” From this question, we need to study the term of sustainable city in other countries,   
the term of sustainable city project in Thailand, as well as the term of the crucial context of 
Thailand in particular.

The results of the study were:
Nowadays, there are two key concepts which are pathways of sustainable city in 

foreign countries. One is the concept of Compact City whose focus is on the ‘decreasing 
consumption’. The other is the concept of New Urbanism which follows the experience and        
the attitude of the people. Such differences have created some doubts for these concept designs.  
They also stress the importance to learn about the genuine sustainability for the community           
in Thailand.

Being westernized, with non-integrated development, and a lack of culture for urban 
residents, are the factors rooted in Thai society, which links to the crisis of unsustainability at         
the present time. They are also an integral part which results in unsuccessful sustainability city 
design project in Thailand. From this study, it has been found out that within Thailand own context, 
there has already been a solution for sustainability, namely the Self-Sufficiency. The “Urban Self-
Sufficiency” is then proposed, whose design does not belong to any particular foreign countries. 
The design is, in fact, the one which possesses both the similarity and the difference from           
the westernized concept within Thailand context. With the attitude of sufficiency and the features 
of adequate consumption, it links to the relationship of self-sufficiency in a hierarchical order and 
on a continuing basis, resulting in a “community” within the “city” both in the principles and         
the concept of design.  This leads to the sustainability to Thai communities and is an integral part 
to support a genuine sustainability in Thailand.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ชุมชนเมืองมีวิวัฒนาการที่เคียงคูไปกับ การคาดหวังในสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตในสังคม
มนุษย วิวัฒนาการดังกลาว ดําเนินไปควบคูกับการกอตัวขึ้นขององคความรูในศาสตรสาขาวิชา
ตางๆ อันลวนแตมุงหมายในการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีแกชีวิต สิ่งที่เปนประโยชนกับชีวิต และ
แปรเปลี่ยนมาถึงทรรศนะในการตักตวงประโยชนที่มากที่สุดใหกับชีวิต ทรรศนะของมนุษยเชนนั้น 
สงผลตอรูปการณของสัมพันธภาพอันลอแหลมระหวางเมืองกับธรรมชาติ1 ที่แผขยายขอบเขตของ
ปญหาอันกลายเปนวิกฤติการณซับซอนปนปวนหลากหลายมิติ2 และทายสุดปญหาทั้งหมดไดตก
ลงสูสภาพจิตใจของมนุษย ที่จําตองตระหนักและทําการทบทวนถึงการพัฒนาในชวงที่ผานมาของ
ตนอยางแทจริง

“การพัฒนาอยางยั่งยืน” (Sustainable Development) เปนคําหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความ
ตระหนักและความรับผิดชอบตอการกระทําอันผิดพลาดในชวงเวลาที่ผานมา และเปนสัญลักษณ
อันมุงหวังใหเกิดขึ้นรวมกันในระดับสังคมโลก การประชุมรวมกัน 179 ประเทศใน พ.ศ. 2535 ดวย
แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ณ เมือง ริโอ เดอ จาเนโร (Rio de Janeiro) ประเทศบราซิล3

กลาวไดวาเปนแรงกระตุนสําคัญในนานาประเทศตอการคนหาแนวทางการพัฒนา ที่จะตอบรับกับ
ความคาดหวังใหเกิดขึ้นรวมกันของการพัฒนาอยางยั่งยืน และดวยบทบาทความสัมพันธขององค
ความรูในศาสตรสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองที่มีตอสังคมมนุษย ประเด็นสําคัญของ
วิวัฒนาการในชวงทศวรรษที่ผานมาคือการกลาวถึงปรัชญาแนวคิดนี้ ดวยความพยายามคนหา

                                                          
1เฮอรเบิต จิราเดต, ทําเมืองใหนาอยู : วิสัยทัศน ยุทธศาสตร และความหวังสําหรับเมืองที่ยั่งยืน, 

แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539), 11.
2ฟริตจ็อฟ คาปรา, จุดเปลี่ยนแหงศตวรรษ 1, แปลโดย พระประชา ป ส น.     น ท ธ ม.    โม และคณะ,

พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2544), 3-44.
3ไมเคิล คีทิง, แผนปฎิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, แปลโดย มานพ เมฆประยูรทอง

(กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้น ติ้ง แอนด พับลิซซิ่ง จํากัด, 2537), 9.
1
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แนวทางการออกแบบ “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” อยางกวางขวางในตางประเทศ ถึงแมวาในปจจุบันจะ
ยังไมมีบทสรุปและยังไมมีภาพที่ชัดเจน แตก็มีความพยายามในการนําเสนอทั้งทางแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ วิธีการเพื่อใหมีการประหยัดพลังงานและการใชทรัพยากรอยางคุมคา รวมถึงการแกไข
วิกฤติการณตางๆบนชุมชนเมือง จนไปถึงวิธีการในทางปฏิบัติ ทางกฎหมาย และการประสาน
ความรวมมือกับศาสตรสาขาตางๆ ซึ่งยังจะไดรับความพยายามในการคนหาชุมชนเมืองที่ยั่งยืนที่มี
ความเหมาะสมและสามารถนําไปใชในตางประเทศตอไป แมวาแนวทางตางๆนั้นจะยังคงเปน   
ภาพอันพรามัวของนานาประเทศก็ตาม แตชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในประเทศไทยกลับกลายเปนภาพ  
ที่พรามัวยิ่งกวา สิ่งนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นและเปนสภาพการณเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาในดาน
ตางๆของเรา 10 ปหลังจากที่มีแผนพัฒนาอันวางอยูบนแนวความคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 ตั้งแตป พ.ศ. 2535 แนวคิดและโครงการ   
อันเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมืองของไทยที่ไดริเร่ิมข้ึนจวบจนถึงปจจุบัน เราจําตองยอมรับ
วาเราไมเคยไดเขาใกลสูความยั่งยืนที่ไดรับการกลาวถึงนั้นเลย เมื่อมีเพียงแคการกลาวถึง       
อยางกวางขวางแตไมเคยไดรับการตระหนักและปฏิบัติอยางจริงจัง ทั้งดวยความพยายามอยาง   
ผิวเผิน จนไปถึงการนําแนวคิดจากตางประเทศมาใช โดยไมมีการไตรตรองคนหาแนวทางที่มี   
ความเหมาะสมกับบริบทที่สําคัญของสังคมไทย เราไมเคยไดเขาใกลสูความยั่งยืน และเราก็ไมเคย
มีความเขาใจหรือมีองคความรูที่ชัดเจนทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนอยางแทจริง

ภาพอันพรามัวดังกลาว จําตองไดรับการปรับใหเปนภาพที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น    
ซึ่งตองไดรับการตระหนักถึงความสัมพันธกับบริบทตางๆที่สําคัญของสังคมไทย การคนหารูปทรง
ของชุมชนเมืองที่สามารถประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งสัมพันธไปกับความหนาแนนของ   
ชุมชนที่ยังคงสอดคลองกับประสบการณและทัศนคติของสังคมไทย การออกแบบที่ตอบรับกับเปา
หมายอันแปรเปลี่ยน จากความมั่งคั่ง มาสูความมั่นคงทั้งในดานจิตใจ วัฒนธรรมและดานอื่นๆ4   
ซึ่งเปนพลังทางสังคมที่จะเกิดขึ้น และสงผลตอการแปรเปลี่ยนทางพฤติกรรม ความเปนอยู วิถีชีวิต 
รูปแบบการเดินทางของผูคนในเมือง กระบวนการมีสวนรวมในการออกแบบที่ประสานสอดคลอง
กันกับทางวัฒนธรรม จนไปถึงชุมชนที่มีหลักปรัชญาพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เปนหนทางในการสรางแนวคิดของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน สิ่งเหลานี้มิไดเปนแคเพียงสิ่ง

                                                          
4อานันท ปนยารชุน, “ความพอดีของวิถีพัฒนาไทย” จากการปฐกถาพิเศษในการสัมนาเรื่อง

“ความพอดีของวิถีพัฒนาไทยในกระแสโลกาภิวัฒน” [Online], วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2545, Available from 
http://www.tei.or.th
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ที่สัมพันธกับความยั่งยืนเทานั้น แตยังเปนสัญญาณของการแสดงออกที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคม  
ของเรา การศึกษานี้จึงเล็งเห็นความสําคัญตอการศึกษาเพื่อนําเสนอหลักการและแนวคิดทางการ
ออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ที่มีความชัดเจนและมีความเหมาะสมกับลักษณะบริบทที่สําคัญของ
สังคมไทย เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสรางคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นใหกับชุมชน5 และเปนหนทางหนึ่งที่
จะทําใหเราเขาใกลสูความยั่งยืนอันแทจริงตอไป

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา

1. ความมุงหมายของการศึกษา
เพื่อนําเสนอหลักการและแนวคิด ทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย

ที่มีความเหมาะสมในอนาคต ดวยหลักการอันสอดคลองสัมพันธกันกับลักษณะทางบริบทที่สําคัญ
ของสังคมไทย

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
 

2.1 เพื่อทําความเขาใจถึงแนวทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ตั้งแตการกอตัวขึ้น
พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการที่มีความสําคัญในตางประเทศ

2.2 เพื่อศึกษาและเรียนรูถึงลักษณะที่สําคัญในบริบทของสังคมไทย รวมไปถึงสภาพ
เงื่อนไขที่เคยเกิดขึ้นกับแนวคิดและโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับชุมชนเมืองที่ยั่งยืน
ในประเทศไทย

2.3 เพื่อคนหาและนําเสนอองคความรู ทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบท
ของไทย ดวยหลักการและวิธีการที่มีความชัดเจน

                                                          
5Jon Lang. Urban Design : The American Experience. (New York : Van Nostrand 

Reinhold, 1994), 452, อางถึงใน กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 
40 ป (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 349.
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คําถามนําในการศึกษา

1. คําถามนําในการศึกษา

การออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของสังคมไทย มีหลักการและวิธีการอยางไร

2. ประเด็นของคําถาม

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญ ทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในตางประเทศ    
มีหลักการ วิธีการ และมีพัฒนาการในการกอตัวขึ้นจนถึงปจจุบันอยางไร

2.2 แนวคิดและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ที่มีความ
สําคัญและมีการนํามาปฏิบัติในประเทศไทย มีหลักการและวิธีการอยางไร สภาพ
แวดลอมอันเปนเงื่อนไขที่สงผลตอความไมประสบผลสําเร็จคืออะไร

2.3 บริบทที่สําคัญของสังคมไทย ที่จะสงผลตอการพัฒนาแนวคิดทางการออกแบบ  
ชุมชนเมืองในประเทศไทยนั้นเปนอยางไร

2.4 แนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน อันเหมาะสมกับบริบทที่สําคัญ      
ของสังคมไทยเปนอยางไร

ขอบเขตของการศึกษา

มิติทางเนื้อหาของการศึกษา เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบทางกายภาพของชุมชนเมือง 
และเนื้อหารองของการศึกษาเกี่ยวเนื่องในดานสังคมศาสตร ทั้งในดานแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยว
เนื่องกับการพัฒนาอยางยั่งยืน เนื้อหาทางดานวิถีชีวิตของสังคมเมือง พฤติกรรมและจิตสํานึก   
ของผูคนในสังคมไทย รวมไปถึงเนื้อหาทางดานนโยบาย ระเบียบ และวิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติของแนวทางออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน
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มิติทางพื้นที่ของการศึกษา ไดแกชุมชนเมืองหลักที่มีความสําคัญซึ่งมีพื้นฐานของบริบท
ทางสังคมเมือง ที่สามารถเปนตัวแทนในการอางอิงถึงลักษณะทางบริบทของชุมชนเมืองอ่ืนใน    
ภูมิภาคนั้นๆ และพื้นที่ทางการศึกษาที่กลาวถึงคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม ขอนแกน สงขลา-หาดใหญ

ขั้นตอนของการศึกษา

1. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลมีทั้งในสวนขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ ทั้งในดานแนวคิด

ทฤษฎี หลักการ และวิธีการที่สําคัญทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน สภาพที่เปนเงื่อนไข    
ของแนวคิดและโครงการอันเกี่ยวเนื่องในประเทศ รวมถึงขอมูลทางลักษณะที่สําคัญของบริบทใน
สังคมไทยที่สงผลตอแนวทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน

2. การศึกษาและวิเคราะหขอมูล
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลเปนการศึกษาที่มีลําดับข้ันของการศึกษา ที่เปนไปตาม

ลําดับจากประเด็นของคําถาม โดยคําตอบในแตละประเด็นเปนขอมูลที่สงผลตอการศึกษาใน     
ขั้นตอนแตละลําดับตอไป ซึ่งมีลําดับของการเขาไปศึกษาและวิเคราะห ดังนี้

- แนวคิดทฤษฎีของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนที่มีความสําคัญในตางประเทศ
- แนวคิดและสภาพปญหาของโครงการที่เกี่ยวเนื่อง กับการออกแบบชุมชนเมือง     

ที่ยั่งยืนในประเทศไทย
- ลักษณะทางบริบทที่สําคัญของสังคมไทย
- แนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย

3. การสังเคราะหขอมูลและการนําเสนอผลของการศึกษา
การสังเคราะหขอมูลเปนการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด ดวยขอมูลที่ไดจากการศึกษา

และวิเคราะหขอมูล ผลของการสังเคราะหคือการนําเสนอผลของการศึกษาที่เปนคําตอบทั้งหมด   
ซึ่งมีเนื้อหาในดานหลักการและวิธีการทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย รวมถึง
สภาพแวดลอมที่เปนเงื่อนไขและขอเสนอแนะทางออกจากสภาพเงื่อนไขนั้น
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คําถามนําในการศึกษา ประเด็นของคําถาม

กําหนดชื่อเรื่องของการศึกษา ความเปนมาและความสําคัญของ
เร่ืองที่ทําการศึกษา

ความมุงหมายและวัตถุประสงค
ของการศึกษา

ปญหาของการศึกษา

ขอบเขตของการศึกษา
มิติทางพื้นที่

มิติทางเนื้อหา

การเก็บรวบรวมขอมูล

จัดวางขอบขายทางแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

คําตอบ จากประเด็นของคําถาม

คําตอบ จากคําถามนําของการศึกษาคําตอบทั้งหมดของการศึกษา

การศึกษาและวิเคราะหขอมูล

การสังเคราะห และการนําเสนอผลของการศึกษา

สภาพแวดลอมที่อาจเปนเงื่อนไข

การสรุปผลของการศึกษา

เสนอรายงานการศึกษา

เสนอแนะทางออกจากสภาพเงื่อนไข

แผนภูมิที่ 1 แสดงขั้นตอนของการศึกษา
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4. การสรุปผลของการศึกษา
การสรุปผลของการศึกษาเปนการประมวลผลของการศึกษาทั้งหมดเขาไวดวยกัน โดย

นําเสนอเปน หลักการและแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย ที่มีความ
ชัดเจนและครอบคลุมคําตอบทั้งหมดของการศึกษา

เวลาที่ใชในการวิจัย

การศึกษานี้มีระยะเวลาของการวิจัย 11 เดือน โดยเริ่มทําการวิจัยตั้งแตเดือน มิถุนายน 
พ.ศ.2545 และทําการนําเสนอผลการวิจัยในเดือน เมษายน พ.ศ.2546

วิธีการศึกษา

1. วิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล
มีวิธีการโดยทําการจัดวางขอบขายขอมูลทั้งทางแนวคิด ทฤษฎี โครงการที่เกี่ยวเนื่อง

กับชุมชนเมืองที่ยั่งยืนทั้งหมดอยางชัดเจนแลวจึงเขาทําการเก็บขอมูล การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
เปนการสังเกตสภาพปญหาและวิถีชีวิตของผูคนในสังคมไทย และการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเปน
การเขาไปคนควาทางดานเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงบทความทางวิชาการและ    
บทความที่มีการอางถึงทั้งในเอกสารสิ่งพิมพและบทความที่แสดงบนเว็บไซด

2. วิธีการในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
มีวิธีการโดยทําการคนควา ทําการศึกษา ทําความเขาใจ วิเคราะหเนื้อหาสําคัญในแต

ละประเด็น ที่สงผลตอการคนหาคําตอบของการศึกษา โดยมีลําดับของการศึกษาและวิเคราะห   
ขอมูลตามลําดับจากประเด็นคําถามของการศึกษา (แสดงไวในขั้นตอนของการศึกษา)

3. วิธีการในการสังเคราะหและการนําเสนอผลของการศึกษา
มีวิธีการโดยทําการรวบรวมเนื้อหาที่มีความสําคัญจากประเด็นตางๆที่ผานการศึกษา

และวิเคราะหแลว มาเปนขอมูลเพื่อทําการศึกษาภาพรวมทั้งหมด ดวยการคนหาหลักการและ   
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แนวคิดทางการออกแบบ รวมถึงการคาดการณสภาพแวดลอมที่เปนเงื่อนไข และนําเสนอขอเสนอ
แนะที่เปนทางออกจากสภาพเงื่อนไขนั้น

4. วิธีการในการสรุปผลของการศึกษา
มีวิธีการโดยการนําคําตอบของการศึกษาทั้งหมด มาทําการเรียบเรียงสรุปเนื้อหาจัด

ประเภทและลําดับข้ันของขอมูล เปนผลสรุปของหลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบท
ของไทย รวมถึงการเรียบเรียงผลสรุปของขอเสนอแนะเปนประเด็นตางๆ ที่มีความชัดเจนและครอบ
คลุมคําตอบทั้งหมดของการศึกษา

ขอตกลงเบื้องตน

             หลักการและแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนของการศึกษานี้ จะสามารถมีการปฏิบัติและ
คาดหวังใหประสบผลสําเร็จไดจริง ตอเมื่อสภาพทางบริบทในสังคมไทย มีการพัฒนาทั้งในดาน
การพัฒนาความรูความเขาใจของผูคนในสังคม มีพลังทางสังคมในการมุงไปสูความยั่งยืน ซึ่งอาจ
จะเปนไปดวยการริเร่ิมพัฒนาทางสังคม การศึกษา การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การปรับเปล่ียนทาง
นโยบายและกฎหมาย จนไปถึงการพัฒนาทางดานวิถีชีวิตและจิตสํานึกของผูคนในสังคมไทย

ประโยชนของการศึกษา

1. เพื่อประโยชนที่ผลของการศึกษานี้จะเปนองคความรูที่ชัดเจน ของหลักการทาง   
การออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนอันเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

2.เพื่อประโยชนที่ผลของการศึกษาจะเปนแนวทางในการออกแบบชุมชนเมือง ที่จะมี
ความเหมาะสมในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในสังคมไทยใหดียิ่งขึ้น

3.เพื่อประโยชนที่จะสามารถเรียนรู ถึงลักษณะทางบริบทที่สําคัญของสังคมไทย         
ที่จะสงผลตอแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนได
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4.เพื่อประโยชนที่การศึกษานี้จะสามารถเปนขอมูลและแนวทาง ที่จะใหผูที่สนใจศึกษา
สามารถพัฒนาแนวคิดในประเด็นตางๆของการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนไดตอไป

5.เพื่อประโยชนในการเรียนรูถึงความเชื่อมโยงทางบทบาทหนาที่ และความสําคัญของ
สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมืองที่มีตอความรับผิดชอบรวมกันกับศาสตรสาขาวิชาตางๆ

แหลงขอมูล

หอสมุดแหงชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร และหอสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ
หนวยงานที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในประเทศไทย

- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมแหงชาติ
- สํานักงานกรมการผังเมืองกรุงเทพมหานคร
- สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
- สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
- สํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง
- สํานักงานสถิติแหงชาติ
- กรุงเทพมหานคร
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- การเคหะแหงชาติ

ผลการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเมืองที่ยั่งยืนทั้งในประเทศและตางประเทศ
ขอมูลทางเวบไซดที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเมืองที่ยั่งยืน
บุคคลที่มีองคความรูทางดานการพัฒนาอยางยั่งยืน และในดานชุมชนเมืองที่ยั่งยืน
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บทที่ 2

การพัฒนาอยางยั่งยืน

        ในระยะเริ่มตนของสองทศวรรษที่แลว เราไดพบตนเองอยูทามกลางวิกฤติการณอัน
ปนปวน ซึ่งมีขอบเขตทั่วโลก เปนวิกฤติการณซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งกระทบชีวิตของเรา
ทุกๆดาน ทั้งดานสุขภาพอนามัยและวิถีการดํารงชีวิต ทั้งคุณภาพของสิ่งแวดลอมและความ
สัมพันธทางสังคม รวมถึงระบบเศรษฐกิจ ระบบประยุกตวิทยา ตลอดจนระบบการเมือง   
ในประวัติศาสตรที่ผานมาของมนุษย ไมเคยมีบันทึกเกี่ยวกับวิกฤติการณที่ครอบคลุมมิติ  
ทั้งทางพุทธิปญญา ทางศีลธรรมและทางศาสนธรรม อันมีขอบเขตและความเรงดวนเชนนี้
มากอนเลย นับเปนครั้งแรกที่มนุษยชาติ ไดเผชิญหนาอยางจริงจังกับการคุกคามตอ      
การสูญชาติพันธของตน และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยูบนดาวเคราะหดวงนี1้

การพัฒนาซึ่งอยูบนรากฐานของความไมยั่งยืน วิกฤติการณอันปนปวนซับซอนหลาก
หลายมิติ ที่ยังโยงใยสัมพันธตอความตองการในการกาวขามทางทรรศนะในระดับสังคมโลก       
สิ่งเหลานี้เปนแรงขับอันสําคัญตอการกอตัวขึ้นของคําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” (Sustainable 
Development) โดยที่บทการศึกษาแรกเริ่มนี้จะเขาทําการศึกษาถึงความหมายของคําๆนี้ ตั้งแต
การกอตัวขึ้น รูปการณ คําจํากัดความ และรายละเอียดของการประชุมในระดับสังคมโลก รวมถึง
การศึกษาแนวคิดในระดับฐานรากของคําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” โดยผลการศึกษาในบทนี้จะ
เปนสิ่งสําคัญ ตอการทําความเขาใจกับความเคลื่อนไหวทางแนวคิดของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนตอไป

ความหมายของ “การพัฒนาอยางยั่งยืน”

“การพัฒนาอยางยั่งยืน” คือกระแสแนวความคิดที่มีอิทธิพลสําคัญตอการพัฒนาในชวง
ระยะเวลาที่ผานมาของสายงานระดับตางๆทั่วโลก และเปนแนวคิดที่ไดรับการกลาวถึงอยางกวาง
ขวางในนานาประเทศ ดวยอิทธิพลสําคัญของแนวคิดนี้ไดกลายเปนรากฐานทางแนวคิดในการ   

                                                          
1ฟริตจ็อฟ คาปรา, จุดเปลี่ยนแหงศตวรรษ 1, แปลโดย พระประชา ป ส น.     น ท ธ ม.    โม และคณะ,

พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2544), 3.
10
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กาวขามจากศตวรรษที่ 20 มาสูศตวรรษที่ 21 และเปนตนกําเนิดของความพยายามในการคนหา
ทางออกไปสูความมุงหมายดังกลาวอยางกวางขวางในทุกระดับ ในสวนประเทศไทยนับเปนเวลา
กวา 10 ปที่เรามีแนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งเปนหลักการสําคัญตั้งแตป พ.ศ.2535       
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 และแนวคิดนี้ก็เปนหลักการสําคัญเฉก        
เชนเดียวกันกับนานาประเทศในระดับสังคมโลก

ภาวะโลกรอน (Global Warming) ที่เกิดขึ้นจาก ปฎิกิริยาเรือนกระจก (Greenhouse 
Effect) คือสาเหตุสําคัญตอการกอตัวขึ้นของแนวคิดนี้กลาวคือ สาร ซี เอฟ ซี (CFCs) ซึ่งเปน      
สารที่เราใชในกิจกรรมดานตางๆทั่วโลกเปนตัวที่ทําใหโลกรอนขึ้น โดยจะคอยจับรังสีจากดวง
อาทิตยไวในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเปนผลใหอุณหภูมิสูงขึ้น ก็าซคารบอนไดอ็อกไซดในบรรยากาศได
เพิ่มข้ึนมากถึงรอยละ 25 จากเมื่อหนึ่งรอยปกอน อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้น 0.5 องศาเซลเซียส
นับตั้งแตหลังปฎิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา สิ่งเหลานี้หากยังคงดําเนินตอไปปริมาณน้ําแข็งขั้วโลก
จะมีการละลาย สงผลตอระดับน้ําทะเลที่จะสูงขึ้น และเรา “มนุษย” ก็จะไมสามารถดํารงอยูบน  
ดาวเคราะหดวงนี้ได จึงสงผลใหเกิดการประชุมเพื่อแกไขปญหานี้ในระดับโลก

“การพัฒนาที่สนองความตองการของปจจุบัน โดยไมทําใหประชาชนรุนตอไป
ในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความตองการ
ของเขาเอง”2 (Sustainable Development is development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs)

ขางตนนั้นคือคําจํากัดความของ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ที่กําเนิดขึ้นจากรายงานเรื่อง
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน  (The Bruntland Report หรือ Our Common Future)     
ซึ่งเปนรายงานที่จัดทําขึ้นโดย the World Commission on Environment and Development ในป 
พ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) ภาพรวมของรายงานฉบับนี้มีความมุงหมายของการสรางความรวมมือใน
ระดับโลก ที่จะรักษาและปองกันสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไว เนื่องจากความเสื่อมโทรมและสูญ
เสียทางทรัพยากรธรรมชาติที่ไดปรากฏขึ้น ปรัชญาแนวคิดนี้ไดรับความสําคัญ ตอการวางความ   
มุงหมายจากองคกรในระดับโลกตางๆอยางมากมาย และทั้งการประชุมเพื่อคนหาแผนปฎิบัติการ     
ที่จะเปนแนวทางรวมกัน แตความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนจากรายงานเรื่องสิ่งแวดลอม

                                                          
2สถาบันส่ิงแวดลอมไทย, “ปฏิญญาโลก The Earth Charter” [Online], วันที่ 23 พฤษภาคม 

พ.ศ.2545, Available from http://www.tei.or.th
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และการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น มีการสื่อความหมายที่กวางครอบคลุมหลากหลายประเด็น         
ราชบัณฑิตยสถานไดกลาวถึง ความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้ประกอบดวยแนวคิดอยาง
นอย 3 ประการ3 ดังนี้

ประการที่ 1 ความตองการของมนุษย : การพัฒนาอยางยั่งยืนคํานึงถึงแนวคิด    
เกี่ยวกับความตองการของมนุษย ซึ่งอาจเปนความตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิต และความ
ตองการ ที่จะมีมาตราฐานที่ดีกวาเดิม

ประการที่ 2 ขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม : ระบบสภาพแวดลอมมีขีดจํากัดในการ      
ใหทรัพยากร และมีขีดจํากัดในการรองรับของเสีย

ประการที่ 3 ความยุติธรรมในสังคมทั้งระหวางชนรุนเดียวกันกับชนรุนตอๆไป :
ความยั่งยืนนั้นไมอาจมั่นคงอยูได หากปราศจากนโยบายการพัฒนาที่คํานึงถึงปจจัยทางสังคมและ
ทางวัฒนธรรมเขามาพิจารณาดวย จึงตองคํานึงถึงหลักการความยุติธรรมระหวางชนรุนปจจุบันกับ
ชนรุนตอๆไป (Intergenerational Equity) และหลักการความยุติธรรมระหวางชนรุนเดียวกัน 
(Intragenerational Equity)

แตจากจุดนี้เอง คําถามตางๆไดตามมาอยางมากมายกับความหมายที่เกิดขึ้น เชน 
ความตองการของมนุษยนั้นคือของใครกลุมใด? สิ่งแวดลอมที่มีขีดจํากัดนั้นอยูที่ใหน? ใครทําใหมัน
มีขีดจํากัด? และความยุติธรรมของชนในปจจุบันกับชนรุนตอไปคืออะไร? เปนตน ดังนั้นความ
หมายของคําๆนี้จึงไดรับการตีความออกไปโดยตลอด เชน “การพัฒนาที่ยั่งยืน คือนโยบายที่สนอง
ความตองการของประชาชนในปจจุบัน โดยตองไมทําลายทรัพยากรซึ่งจะเปนที่ตองการในอนาคต” 
หรือการตีความทางสังคมเชน “สังคมที่ยั่งยืน คือสังคมที่สนองความตองการของตนได โดยไมทําให
สัตวจําพวกอื่นและประชาชนรุนตอๆไปในอนาคต ตองประนีประนอมยอมลดความตองการของ
เขา”4 และยังมีทั้งแนวคิดและคําถามตอเนื่องอีกมากมายในทุกๆดานจากปรัชญาตัวนี้ แตดวย
ความคลุมเครือทางภาษาเชนนั้น กลับกลายเปนพลังการปลุกเราอารมณใหเกิดความคลอยตามได
อยางมาก5 แตการศึกษานี้จําเปนที่จะตองมีจุดแรกเริ่มจากความเขาใจที่ชัดเจนในแนวคิดดังกลาว 

                                                          
3ราชบัณฑิตยสถาน, “การพัฒนาแบบยั่งยืน,” วารสารราชบัณฑิตยสถาน 20, 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 

2537) : 46-47.
4พระธรรมปฎก (ป.อ. ป ย ุต.โต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 

2541), 60-61.
5ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :  วิภาษา, 2543), 278.
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ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญที่ตองเขาทําการศึกษา ถึงแรกเริ่มในการกําเนิดขึ้นของคําวา “การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน”

1. “การพัฒนา” กับ “การพัฒนาอยางยั่งยืน”

    ไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรของมนุษย ที่ชะตากรรมรวมกันไดเรียกรองให
พวกเราแสวงหาการเริ่มตนใหม การเริ่มตนใหมดังกลาวคือสัญญาของปฏิญญาโลกฉบับน้ี 
เพื่อท่ีจะบรรลุคําสัญญานี้ พวกเราจําเปนตองยึดถือเปนหนาที่ของเราเองในการปฏิบัติและ
สนับสนุนคุณคาและวัตถุประสงคของปฏิญญาโลก6

การไมเคยปรากฏมากอน กับ การแสวงหาการเริ่มตนใหม สิ่งนี้เปนการแสดงออกของ
การยอมรับความผิดพลาดในการพัฒนาที่ผานมาของตนหรือไม ความผิดพลาดของ “การพัฒนา”
(Development) คืออะไร และโยงใยมาสู “การพัฒนาอยางยั่งยืน” (Sustainable Development) นี้
อยางไร การพัฒนาอยางยั่งยืนกอตัวขึ้นมาไดอยางไรนั้น คําๆนี้เราจะเห็นไดวามาจากคําวา       
การพัฒนา + ยั่งยืน ซึ่งจําตองกลาวถึงคําวา “การพัฒนา” เสียกอนเพื่อที่จะทําความเขาใจถึงฐาน
สําคัญของคําๆนี้ ที่จะเปนการทําความเขาใจกับคําวาการพัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางชัดเจนใน
ลําดับตอไป ซึ่งจะนําเสนอโดยกระชับดังนี้

1.1 “การพัฒนา”
  กลาวคือในชวงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเปนชวงที่นานาประเทศตองการ

ฟนฟูประเทศของตนจากภัยสงครามรูปแบบตางๆ องคกรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเปนองคกรโลกสําหรับชวย
เหลือดานการเงินแกประเทศตางๆเมื่อป พ.ศ.2488 (ค.ศ.1945) คือธนาคารโลก (World Bank / 
International Bank for Reconstruction and Development) ซึ่งก็เปนปที่ตั้งสหประชาชาตินั่นเอง 
โดยที่ในเวลานั้นคําสําคัญที่เกิดขึ้นคือ “Reconstruction” และ “Development”7 โดยที่ประเทศ    
ผูทําสงครามเองที่ไดรับภัยหายนะจากสงครามตองการการฟนฟูปฏิสังขรณ จึงตรงกับการฟนฟู   
                                                          

6สวนหนึ่งของ The Earth Charter ฉบับราง, March 2000, อางถึงใน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย,        
“ปฏิญญาโลก มีนาคม 2543” [Online], วันที่23 พฤษภาคม พ.ศ.2545, Available from http://www.tei.or.th

7พระธรรมปฎก (ป.อ. ป ย ุต.โต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, 5.
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ในความหมายของคําวา “Reconstruction” และประเทศที่ลาหลังถึงแมจะไมไดรับภัยสงครามโดย
ตรงก็ไมมีความเจริญอยูแลวนั้น จึงตรงกับการฟนฟูในความหมายของคําวา “Development” และ
ในเวลานั้นจึงเกิดการจัดแบงประเทศตางๆเปน ประเทศที่พัฒนาแลว (Developed Countries)   
กับประเทศที่ดอยพัฒนา (Undeveloped Countries หรือ Developing Countries) ซึ่งคําดังกลาว
เปนคูตรงขามระหวางกันและ “…เปนประดิษฐกรรมทางประวัติศาสตรที่คอนขางใหม แตกลับเปน
ที่นิยมและไดรับการยอมรับอยางรวดเร็ว…”8 และยังกอใหเกิดศัพทใหมอีกคือโลกที่ 3 (Third 
World) หรือโดยมีการแบงเปนโลกที่ 1 ของพวกประเทศอุตสาหกรรมในคายของสหรัฐอเมริกา    
โลกที่ 2 คือคายคอมมิวนิสตสังคมนิยมที่มีโซเวียตเปนผูนํา และโลกที่ 3 คือประเทศที่ดอยพัฒนา
หรือกําลังพัฒนา โดยมีระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตอโลกที่หนึ่ง9

ในชวงระหวาง พ.ศ.2503-2513 (ค.ศ.1960-1970) นับเปน “ทศวรรตแหง         
การพัฒนา” (Development Decade) ของประเทศในโลกที่ 3 ซึ่งมาพรอมกับความชวยเหลือจาก
ประเทศที่พัฒนาแลว ในดานเงินทุนรวมถึงการจัดตั้งองคกรตางๆอยางมากมาย หลักการสําคัญ    
คือการพัฒนาที่มุงเนนไปที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งการใหคําจํากัดความคําวาประเทศที่พัฒนา
แลวกับดอยพัฒนานั้น วัดดวยมาตราฐานทางดานเศรษฐกิจที่เนื่องดวยอุตสาหกรรม เมื่อเอา
เศรษฐกิจเปนมาตราฐานก็ใชอุตสาหกรรมเปนเครื่องวัด ชวงเวลาแหง “การพัฒนา” จึงเปนการ     
มุงเนนใหประเทศที่ดอยพัฒนา ใหมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อกาวขึ้นไปเปนดัง
ประเทศที่พัฒนาแลว (เพื่อใหเปนประเทศที่พัฒนาแลวในทางอุตสาหกรรม) และจากตรงนี้         
เราสามารถมองเห็นไดวา คําวา “การพัฒนา” นั้นมีฐานที่เกี่ยวเนื่องกันอยูกับเศรษฐกิจและ          
อุตสาหกรรมนั่นเอง

1.2 “การพัฒนาอยางยั่งยืน”
ในชวงทศวรรตแหงการพัฒนาบนโลกนั้น ไดนํามาซึ่งความเสื่อมโทรมและสูญเสีย

ทางทรัพยากรธรรมชาติที่ไดกอปญหาหลากหลายระดับ จากจุดนี้คําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” 
จึงไดถือกําเนิดขึ้นบนโลก บทบาทสําคัญของคําๆนี้ที่ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางดวย     
คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ที่ไดนําเสนอวิกฤติการณทางสภาพ       

                                                          
8ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, 17.
9ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, ทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแหงการปลดปลอย (กรุงเทพฯ :

อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิซซิ่ง จํากัด, 2544), 64.
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แวดลอมดังที่ไดนําเสนอไวในตอนตน จึงสงผลใหเกิดการประชุมและจัดทํารายงานเรื่องสิ่งแวดลอม
และการพัฒนาอยางยั่งยืน   (The Bruntland Report หรือ Our Common Future) โดยที่ดานหลัง
ปกตีตัวอักษรสีแดงวา “This is the most important document of the decade on the future of 
the world”10 สวนผูที่ไดชื่อวาประดิษฐศัพทคํานี้ขึ้นมาใชครั้งแรกไดแก อีวา บาลโฟร (Eva Balfour)     
ผูกอต้ังสมาคมธรณีวิทยาแหงสถาบันนานาชาติกับส่ิงแวดลอมและการพัฒนา กับนักพันธุกรรม
ศาสตรชาวอเมริกันชื่อ เวส แจ็คสัน (Wes Jackson) โดยศัพทคํานี้เร่ิมปรากฏใหเห็นครั้งแรกใน  
รายงานที่มีชื่อวา “World Conservation Strategy” ของ “The World Conservation Union” ในป 
ค.ศ.198011 และจุดนี้เองที่มีคําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” จึงเกิดขึ้นโดยมุงหวังวาจะเปนแนวทาง
การพัฒนาในแบบใหมที่ดีกวาการพัฒนาในแบบเดิม

2. การพัฒนาอยางยั่งยืนในกระแสโลก

หลังจากการกอกําเนิดขึ้นของคําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” หลักปรัชญาดังกลาวเปน
สิ่งที่ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางทั่วโลก พรอมกับมีการประชุมในระดับโลกที่ปรากฏขึ้นเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นและแสดงความรับผิดชอบ ตอความผิดพลาดในการพัฒนาที่ผานมา 
และเพื่อคนหาแนวทางรวมกันจากนานาประเทศเพื่อมุงไปสูความยั่งยืน ความเปนมาที่สําคัญของ
วาระการประชุมและเหตุการณตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอยางยั่งยืนมีดังนี้

- พ.ศ.2515 การประชุมส่ิงแวดลอมที่กรุงสต็อคโฮลม
- พ.ศ.2525-2530 การจัดทํารายงานเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน 

และเริ่มมีการใชคําวาการพัฒนาอยางยั่งยืนเปนครั้งแรกในรายงานฉบับนี้
- พ.ศ.2535 การประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) ที่เมือง ริโอ เดอ จาเนโร 

(Rio de Janeiro) มีการรางแผนปฏิบัติการ 21 ของโลกซึ่งเปนแผนที่มีมิติใน     
ดานตาง ๆ หลายมิติรวมกัน เพื่อเปนปฏิบัติการอันนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

- พ.ศ.2540 การประชุมที่ เกียวโต ประเทศญี่ปุน และจัดทําพิธีสารเกียวโต
      (Kyoto Protocol)

                                                          
10พระธรรมปฎก (ป.อ. ป ย ุต.โต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, 50.
11ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, 277.
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- พ.ศ.2545 การประชุมสุดยอดโลกในชื่อวา “World Summit on Sustainable 
Development” (WSSD) ณ เมืองโยฮันเนสเบอรก (Johannesburg) ประเทศ   
แอฟริกาใต อันเปนการประชุมสุดยอดระดับผูนําประเทศ ในวาระครบรอบ        
การประชุม 10 ปจากเมืองริโอ เดอ จาเนโรเมื่อป พ.ศ.2535

การประชุมและการลงนามรวมในระดับนานาประเทศครั้งสําคัญ ที่จะขอนํามากลาวถึงคือ              
การประชุม ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร (พ.ศ.2535) พิธีสารเกียวโต (พ.ศ.2540) และการประชุม      
ณ เมืองโยฮันเนสเบอรก (พ.ศ.2545) เนื่องจากการประชุมทั้งสามครั้งนี้ เปนการประชุมครั้งสําคัญ
ที่มีผลของการประชุมดวยการลงนามและรับรองเอกสารสําคัญ เพื่อมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  
จากนานาประเทศ โดยที่มีรายละเอียดดังนี้

2.1 การประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) ในป พ.ศ.2535
การประชุมสุดยอดโลกนี้มีชื่อเปนทางการวา “การประชุมสหประชาชาติวาดวย  

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา” (The United Nations Conference on Environment and 
Development : UNCED) ซึ่งจะขอแสดงเนื้อหาบางสวนจากบทนําในแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อ    
การอธิบายความเปนมาของการประชุม ดังนี้

     ในระยะสองทศวรรษที่ผานมา ประชาชนโดยทั่วไปเริ่มตระหนักวา เราไมสามารถ
มีสังคม หรือเศรษฐกิจท่ีสุขสมบูรณ อยูในโลกที่มีแตความยากจนและความเสื่อมโทรมของ
ส่ิงแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจจะไมหยุดนิ่งลง แตสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีทางเพื่อให
การทําลายสิ่งแวดลอมลดลงได ส่ิงทาทายในทศวรรษ 1990 ก็คือ การทําใหความเขาใจ   
ดังกลาวนี้เปนการกระทําขึ้นมา และทําการเปลี่ยนแปลงไปสูรูปแบบของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและการดําเนินวิถีชีวิต แนวทางเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 
Development) ไดถูกกําหนดขึ้นมาแลว แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) เปนแนวทาง
สําหรับการกําหนดนโยบายของภาครัฐบาลและเอกชนและสําหรับทางเลือกของบุคคล    
ในศตวรรษหนา แผนปฏิบัติการ 21 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสุดยอดโลกที่เมือง ริโอ เดอ 
จาเนโร ประเทศบราซิล ในป ค.ศ.1992 ซึ่งเปนการประชุมท่ีมีผูนําโลกเขารวมมากที่สุด  
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เปนประวัติการณ มีประมุขของรัฐ หัวหนาคณะรัฐบาล และเจาหนาที่ระดับสูงจาก        
179 ประเทศเขารวมในการประชุมครั้งนี้…12

การประชุมเมื่อ พ.ศ.2535 นั้น ไดมีการลงนามและรับรองเอกสารสําคัญ 5 ฉบับคือ
- ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (The Rio Declaration on 

Environment and Development)
- แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)
- คําแถลงเกี่ยวกับหลักการในเรื่องปาไม (Statement of Principle on Forests)
- กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    

(UN Framework Convention on Climate Change)
- อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological 

Diversity)

แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) มีองคประกอบสําคัญสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 มิติทางดานสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Dimensions) 

มีประเด็นสําคัญคือ ความรวมมือระหวางประเทศ การตอสูกับความยากจน การเปลี่ยนแปลง     
รูปแบบของการบริโภค ประชากรและความยั่งยืน การคุมครองและสรางเสริมสุขภาพมนุษย การ 
ตั้งถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน การตัดสินใจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

สวนที่ 2 การอนุรักษและการจัดการทรัพยากร (Conservation and Management 
of Resources) มีประเด็นสําคัญคือ การคุมครองชั้นบรรยากาศของโลก การจัดการที่ดินอยาง
ยั่งยืน การแกไขปญหาการตัดไมทําลายปา การแกไขปญหาการแปรสภาพเปนทะเลทรายและ
ความแหงแลง การพัฒนาอยางยั่งยืนในพื้นที่ภูเขา การเกษตรอยางยั่งยืนและการพัฒนาชนบท 
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ การคุมครองและ           
การจัดการมหาสมุทร การคุมครองและการจัดการแหลงน้ําจืด การใชสารเคมีเปนพิษอยาง     
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การจัดการของเสียที่เปนอันตราย การจัดการของเสียที่เปนของแข็งและน้ํา
โสโครก การจัดการกากกัมมันตรังสี

                                                          
12ไมเคิล คีทิง, แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน, แปลโดย มานพ เมฆประยูรทอง

(กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิซซิ่ง จํากัด, 2537), 9.
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สวนที่ 3 การสงเสริมบทบาทของกลุมตางๆที่สําคัญ (Strengthening the Role of 
Major Groups) โดยมีประเด็นสําคัญคือ อารัมภบทในการสงเสริมบทบาทของกลุมที่สําคัญๆ     
สตรีในการพัฒนาอยางยั่งยืน เด็กและเยาวชนในการพัฒนาอยางยั่งยืน การสงเสริมบทบาทของ  
คนพื้นเมือง ความรวมมือกับองคกรเอกชน (NGOs) รัฐบาลทองถิ่น คนงานและสหภาพแรงงาน    
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตรและนักเทคโนโลยี การสงเสริมบทบาทของเกษตรกร

สวนที่ 4 วิธีการในการดําเนินงาน (Means of Implementation) โดยมีประเด็น
สําคัญคือ การเงินสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนการถายทอดเทคโนโลยี วิทยาศาสตรเพื่อ      
การพัฒนาอยางยั่งยืน การศึกษาฝกอบรมและการตระหนักของสาธารณชน การสรางสมรรถนะ
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน การจัดองคกรเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน กฎหมายระหวางประเทศ     
ขอมูลขาวสารเพื่อการตัดสินใจ

แมวาในแผนปฏิบัติการ 21 จะมีประเด็นและหัวขอตางๆหลายประเด็น แตก็สามารถประมวล    
แนวทางที่สําคัญ13ไดดังนี้

1.การพัฒนาเศรษฐกิจจะตองผสมผสานและควบคูไปกับ การพัฒนาและความ
หวงใยในสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมไมอาจจะเปนสิ่งสุดทายที่จะพิจารณาอีกตอไป การที่จะเพิ่ม   
รายไดและจัดหางานใหประชาชนนั้น ควรจะกระทําไปพรอมๆกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิต       
ของประชาชนและสิ่งแวดลอม

2.การใชพลังงานอยางฟุมเฟอย การสูญพันธุของพืชและสัตว การปลอยของเสีย
และมลพิษตางๆเปนสาเหตุที่ทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมไมยั่งยืน ซึ่งไมอาจปลอยใหเปนเชนนี้อีก
ตอไปได เพราะเปนการทําลายสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของมนุษยและสิ่งมีชีวิตในโลก

3.จะตองมีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเนื่องจาก
- มีผลกระทบอยางเฉียบพลันตอสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของมนุษย
- เกิดผลกระทบตอประชากรรุนลูกรุนหลานในอนาคต
4.มนุษยทุกคนไมวาจะรํ่ารวยหรือยากจน ก็มีสิทธิเทาเทียมกันในอันที่จะดํารงชีวิต

ความเปนอยูในสิ่งแวดลอมที่ดี ไดดื่มน้ําที่สะอาด หายใจในอากาศที่บริสุทธิ์ และสามารถที่จะ   
ควบคุมการใชทรัพยากรของตนเองได

                                                          
13สถาบันส่ิงแวดลอมไทย,”แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” [Online], วันที่ 27 ธันวาคม 

พ.ศ.2545, Available from http://www.tei.or.th
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ในประเด็นที่เกี่ยวของกับชุมชนเมือง มีการกลาวถึงในสวนมิติทางดานสังคมและ
เศรษฐกิจโดยเฉพาะหัวขอที่ 7 ที่ เปนการกลาวถึง การตั้งถ่ินฐานมนุษยอยางยั่งยืน 
(Sustainable Human Settlements)14 มีใจความสําคัญกลาวคือ ภายในป พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) 
ประชากรสวนใหญของโลกจะอาศัยอยูในเขตเมือง และเมืองตางๆกําลังประสบกับวิกฤติการณทาง
ดานการพัฒนาและสิ่งแวดลอมเพิ่มข้ึน ทั้งดานมลพิษทางอากาศ การไรที่อยูอาศัย ในประเทศ
กําลังพัฒนาขาดแคลนน้ําสะอาดและการสุขาภิบาล และการเสียชีวิตจากโรคที่สามารถปองกันได
เพื่อทําใหมีชีวิตความเปนอยูในเมืองมีความยั่งยืนมากขึ้น รัฐบาลจึงควรมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

- จัดเตรียมที่อยูอาศัยใหแกผูยากไรและผูไมมีงานทํา การปรับปรุงแหลงสลัม
และที่พักอาศัย สรางความมั่นคงในที่อยูอาศัยดวยการคุมครองทางกฎหมาย 
รวมถึงการจัดเตรียมบริการ น้ําสะอาด การสุขาภิบาล การจัดเก็บขยะ โดยที่
ประชาชนผูมีรายไดสูงในเขตชุมชนควรจะรับภาระคาใชจายในบริการตางๆ
เหลานี้อยางเต็มที่

- มุงเนนใชวัสดุทองถิ่น การออกแบบอาคารที่สามารถประหยัดพลังงาน การใช
วัสดุที่ไมเกิดอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม รวมถึงใชเทคโนโลยีที่มี     
การวาจางแรงงานมากขึ้น

- สงเสริมการประหยัดพลังงาน การใชเทคโนโลยีพลังงานที่คืนรูป (Renewable 
energy Technology) จัดผังเมืองในเขตชุมชนที่ควรจะลดความจําเปนในการ
เดินทางระยะไกล ใชกลยุทธการขนสงที่ลดการใชรถยนตสวนตัว สนับสนุน
ระบบขนสงสาธารณะ รวมถึงการจัดทางเทา ทางจักรยานที่ปลอดภัย

- ลดความยากจนในเขตชุมชนเมือง โดยการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจขนาดเล็ก
- ลดการเคลื่อนยายถิ่นไปสูเมืองใหญ โดยปรับปรุงความเปนอยูในชนบท     

การจางงาน ที่อยูอาศัย เพื่อปองกันไมใหเขตชุมชนรุกล้ําพื้นที่การเกษตร      
ซึ่งมีสภาพแวดลอมที่เปราะบางอยูแลว

- การตั้งถิ่นฐานจะตองลดความเสี่ยงภัยจากธรรมชาติตางๆ ทั้งในการเลือก
สถานที่ การออกแบบ รวมถึงการเลือกใชวัสดุ

- ประเทศกําลังพัฒนาจําตองไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินและวิชาการ 
เพื่ออบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประสิทธิภาพของชุมชนเมือง

                                                          
14ไมเคิล คีทิง, แผนปฏิบัติการ 21 เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน, 23-24.
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2.2 พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)
หลังจากที่ตองการใหมีการแกปญหาภาวะโลกรอน พรอมๆกับการเกิดขึ้นของ     

คําวาการพัฒนาอยางยั่งยืนกวา 10 ปผานมา แตปรากฏวาประเทศตางๆไมมีการดําเนินการหรือ
ผลงานใดๆอยางจริงจัง จึงเกิดการประชุมกันขึ้น ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุน พ.ศ.2540 
(ค.ศ.1997) โดยขอความรวมมือกับประเทศที่กําลังพัฒนาวาหากจะมีการพัฒนาตอไป             
ประเทศที่พัฒนาแลวในทางอุตสาหกรรมจะถายโอนเทคโนโลยีให เพราะการที่โลกเกิดสภาวะโลก
รอนนี้มีสาเหตุ มาจากประเทศที่พัฒนาแลว (Annex I) ไดเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial 
Revolution) และไดมีการปลอยสารคารบอนไดออกไซดมานานกวา 200 ป พอมาถึงในชวง      
สหัสวรรษใหม ประเทศที่กําลังพัฒนา (Non- Annex I) จะพัฒนาข้ึนมาบางก็จะเปนการทําลาย
ธรรมชาติใหหนักลงกวาเดิม สังคมโลกที่พัฒนาแลวจึงรองขอความรวมมือวา ถาจะพัฒนาก็ขอให
ใชเทคโนโลยีที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ เรียกอยางยอวา CDM แต       
หลักการดังกลาวก็ทําใหประเทศที่กําลังพัฒนา ประสบกับปญหาเนื่องจากการขาดเงินทุนที่จะใช
เทคโนโลยีที่สะอาด อีกทั้งเปนการทําใหตนทุนผลิตสูงขึ้นดวย)

สําหรับพิธีสารเกียวโต คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหประเทศไทยลงนามใหการ  
รับรองพิธีสารเกียวโตเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 และประเทศไทยไดใหการลงนามพิธีสาร
เกียวโตเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 โดยลงนามเปนลําดับที่115 และจนถึง พ.ศ.2543           
มีจํานวนประเทศภาคีสมาชิกในอนุสัญญาฯ รวม 186 ประเทศ เปาหมายสูงสุดของอนุสัญญาฯ คือ
เพื่อรักษาระดับความหนาแนนของกาซเรือนกระจกที่สะสมอยูในบรรยากาศ ใหอยูในระดับที่ไมเปน
อันตรายตอชีวิตมนุษยและระบบภูมิอากาศของโลก

ภารกิจสําคัญของประเทศไทยคือ การดําเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํารายงานแหงชาติภายใตอนุสัญญาฯ ซึ่งแสดงถึงการมีสวนรวมของ
ประเทศไทยในการดําเนินการรวมกับประชาคมโลก  ในการแกปญหาการเปลี่ยนแปลง            
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งรวมมือกับประเทศตางๆเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก โดยใชนโยบาย  
ลดกาซเรือนกระจกที่ไมมีผลเสียตอการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศภายใตหลักการ          
“มีความ รับผิดชอบรวมกันแตในระดับที่ตางกัน” (Common but differentiated responsibilities)

- ยึดหลักการที่เรียกวา “ไมมีผลเสีย หรือ No – regret option” กลาวคือ       
การกําหนดทางเลือกในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก จะตองไม
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เปนอุปสรรคและไมกอใหเกิดผลเสียตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ       
สิ่งแวดลอมของประเทศ

- การศึกษาวิจัยรวมกับตางประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อรับ
การถายทอดเทคโนโลยีและเสริมสรางขีดความสามารถใหกับทุกฝาย             
ที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับผูกําหนดนโยบายผูบริหารและผูปฏิบัติตลอดจน         
ผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยของประเทศ

- การสรางจิตสํานึกในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุงเนนให    
ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารทั้งดานวิทยาศาสตร ดานเทคนิค และดาน    
การเมือง เพื่อใหตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

แตกลาวไดวาผลงานที่ออกมาจากพิธีสารเกียวโตนี้ ก็ยังไมมีรูปธรรมอะไรที่เปนความสําเร็จมากนัก 
สาเหตุของการเจรจากับแตละประเทศที่ไมประสบความสําเร็จนั้น เนื่องจาก

- ความไมไววางใจและความหวาดระแวงตอประเทศอุตสาหกรรม วาเปนกลเม็ด
ที่จะใชหยุดยั้งการเติบโตของประเทศที่กําลังพัฒนาโดยเฉพาะทางแถบเอเชีย 
เหมือนวาจะมีสิ่งใดแอบแฝงทางการคาและการเมือง

- เทคโนโลยีที่ถายโอนเกินภูมิความรูทองถิ่นของประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจาก
การขาดการศึกษา ตราบใดที่ตองพึ่งพาความรูและเทคโนโลยี ประเทศเหลานี้
ก็ไมสามารถพัฒนาและพึ่งตนเองได

- ขาดความจริงใจของประเทศอุตสาหกรรม ในขณะที่ประเทศสหภาคยุโรป 
พยายามชักจูงใหทุกประเทศรวมมือตอการแกไขกับวิกฤติสภาวะโลกรอน     
แต จอช ดับเบิ้ลยู บุช ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ไดปฏิเสธที่จะลง
สัตยาบันในการรวมมือกับประเทศอื่นๆ ทั้งที่เปนประเทศปลอยกาซเรือน
กระจกสูงเปนอันดับหนึ่งของโลก ฉะนั้นบางประเทศจึงชะลอความรวมมือ
เนื่องจากเห็นประเด็นไมจริงใจของประเทศมหาอํานาจที่พัฒนาแลว

ขางตนนั้นเปนสาเหตุสวนหนึ่ง ที่พิธีสารเกียวโตไมสามารถมีการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมและ        
ออกกฎหมายที่ชัดเจนในแตละประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยที่การประชุมอนุสัญญา          
พิธีสารเกียวโตนี้ ก็คงจะดําเนินไปควบคูกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22

2.3 การประชุมสุดยอดของโลก (World Summit on Sustainable Development) 
ในป พ.ศ.2545

การประชุมสุดยอดของโลกในชื่อวา “World Summit on Sustainable 
Development” โดยมีชื่อยอวา “WSSD” ณ เมืองโยฮันเนสเบอรก (Johannesburg) ประเทศ    
แอฟริกาใต เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมถึง 4 กันยายน พ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) เปนการประชุมในวาระ
ครบรอบ 10 ปหลังจากการประชุมสุดยอดของโลกที่เมือง ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลเมื่อป 
พ.ศ.2535 แตกอนที่จะเขาสูเนื้อหาของการประชุมคร้ังลาสุดนั้น จะขอนําเสนอสถานการณที่เกิดขึ้น
หลังจากการประชุมสุดยอดของโลกเมื่อป พ.ศ.2535 ดังนี้

- การประเมินผล 5 ป หลัง พ.ศ.2535 พบวา คุณภาพสิ่งแวดลอมของโลกมี   
แนวโนมตํ่าลง และคาดวาการประเมินผล 10 ป ก็จะมีผลเชนเดียวกัน

- มีการเพิ่มของประชากร 90 ลานคนตอป ซึ่งสวนใหญเพิ่มข้ึนในประเทศกําลัง
พัฒนา เกิดการขยายตัวของเมือง และเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเมืองตามมา

- มีประเด็นใหมดานสิ่งแวดลอมเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การแปรสภาพเปนทะเลทราย ความหลากหลายทางชีวภาพถูกทําลาย

- การตกลงดานสิ่งแวดลอมในประเด็นตางๆ ยังไมมีความสอดคลองกัน ทั้งที่
ประเด็นปญหาตางๆ มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เชน พิธีสารเกียวโตที่ใหมี
การปลูกปาเพื่อดูดซับคารบอนไดออกไซด แตหากปาที่ปลูกขึ้นเปนปา        
เชิงพาณิชย ก็จะทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง

- ปจจัยที่มีผลตอความไมสัมฤทธิ์ผลตามแผนปฏิบัติการ 21
- ประเทศอุตสาหกรรมยังมีการบริโภคและมีวิถีชีวิตที่ฟุมเฟอย ในขณะที่

ประเทศที่กําลังพัฒนายังคงมีปญหาความยากจน
- ตองใชงบประมาณจํานวนมาก ซึ่งตามที่ไดคาดการณไวตอนที่ทําการ    

รางแผนปฏิบัติการ 21  ก็คือ จะตองใชงบประมาณ 600,000 ลาน
ดอลลารสหรัฐตอปเพื่อใหเปนไปตามแผน ซึ่งตองเปนความชวยเหลือจาก
ประเทศอุตสาหกรรม 125,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป ซึ่งก็คือขอจํากัด

- การคาเสรี โลกาภิวัตน การลงทุนระหวางประเทศ จะมีผลกระทบตอการ
พัฒนาอยางยั่งยืน (เมื่อ 9 ปที่แลวก็ไดมีการคาดการณไววา การคาเสรี  
จะสงผลตอความไมสอดคลองกันระหวางการคาและสิ่งแวดลอม)

- ขอตกลงเรื่องการถายทอดเทคโนโลยี มีปญหาเรื่องสิทธิบัตร
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ในการประชุม “WSSD” ณ เมืองโยฮันเนสเบอรกนี้ มีเอกสารสําคัญ 2 ฉบับ นั่นคือ “ปฏิญญา       
โจฮันเนสเบิอรกวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (Political Declaration of WSSD) ซึ่งเทียบไดกับ
ปฏิญญาริโอ (Rio Declaration) เอกสารที่สองคือแผนปฏิบัติการเพื่อการนําไปใช (Plan of 
Implementation)   ซึ่งเทียบไดกับแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)”15 โดยที่สวนสําคัญที่จะขอนํา
มากลาวถึงคือ แผนปฏิบัติการเพื่อการนําไปใช ซึ่งเทียบเปนแผนปฏิบัติการตัวใหมที่จะมีการใช
กันแทนแผนปฏิบัติการ 21 กลาวคือ ในเอกสารฉบับนี้มีเนื้อหาสําคัญที่เกี่ยวของกับ16

Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development
I. Introduction
II. Poverty eradication
III. Changing unsustainable patterns of consumption and production
IV. Protecting and managing the natural resource base of economic 

and social development
V. Sustainable development in a globalizing world
VI. Health and sustainable development
VII. Sustainable development of small island developing States
VIII. Sustainable development for Africa
IX. Other regional initiatives

    A. Sustainable development in Latin America and the Caribbean
    B. Sustainable development in Asia and the Pacific
    C. Sustainable development in the West Asia region
    D. Sustainable development in the Economic Commission for

     Europe region
X. Means of implementation

                                                          
15จําเนียร วรรัตนชัยพันธ, “การพัฒนาที่ยั่งยืน : การทาทายของการบูรณาการระหวางโลกาภิวัฒน

และเอกลักษณทองถิ่น” [Online], วันที่27 ธันวาคม พ.ศ.2545, Available from http://www.tei.or.th
16United Nations, Report of the World Summit on Sustainable Development (New York : 

United Nations, 2002), 7.
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XI. Institutional framework for sustainable development
    A. Objectives
    B. Strengthening the institutional framework for sustainable d

     evelopment at the international level
    C. Role of the General Assembly

D. Role of the Economic and Social Council
E. Role and function of the Commission on Sustainable
    Development
F. Role of international institutions
G. Strengthening institutional arrangements for sustainable

                      development at the regional level
H. Strengthening institutional frameworks for sustainable

                      development at the national level
 I. Participation of major groups

เนื้อหาของแผนปฏิบัติการเพื่อการนําไปใช มีการกลาวถึงประเด็นตางๆคอนขางมาก แตโดยรวมมี
เนื้อหาหลักที่กลาวถึง

- HEALTH AND ENVIRONMENT
- BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM MANAGEMENT
- AGRICULTURE
- CROSS-SECTORAL ISSUES
- WATER AND SANITATION
- ENERGY
- REGIONAL IMPLEMENTATION

ในเอกสารฉบับนี้ไมมีหัวขอที่ชัดเจนเกี่ยวกับ แนวคิดทางดานชุมชนเมืองหรือ    
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย ดังเชนในแผนปฏิบัติการ 21 เมื่อป พ.ศ.2535 แตประเด็นดังกลาวเปน
เนื้อหาที่อยูในหมวดดานเศรษฐกิจและสังคม ในหัวขอการปกปองและจัดการทรัพยากร            
ทางธรรมชาติดวยฐานการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ (Protecting and Managing            
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the Natural Resource Base of Economic and Social Development) โดยที่มีประเด็นเกี่ยว
เนื่องในดานทรัพยากรทางธรรมชาติ (Natural Resources) การสาธารณสุขและการอนามัย 
(Sanitation) ทะเล (Oceans) การจัดการกับภัยหายนะ (Disaster Management) อากาศ 
(Climate) ความรับผิดชอบที่แตกตางกันออกไปในการลดมลภาวะทางอากาศ (Common but 
Differentiated Responsibilities) การเกษตรกรรม (Agriculture) และความหลากหลายทาง      
ชีวภาพ (Biodiversity) โดยรวมนั้นเปนการกลาวถึงกิจกรรมของมนุษยในดานตางๆ ที่จะตองคํานึง
ถึงระบบนิเวศวิทยา (Ecosystems) อยางจริงจัง รวมทั้งการกลาวถึงมลภาวะในดานตางๆ การ    
ตักตวงทรัพยากรทางธรรมชาติอยางฟุมเฟอยที่ควรลดลง คํานึงถึงการถายเทของเสียคืนสูธรรมชาติ 
ดวยการที่จะตองมีการพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ศักยภาพของ       
สิ่งกอสราง เมือง รวมถึงการใชที่ดิน เปนสวนหนึ่งที่ไดรับการกลาวถึงในประเด็นของความ          
รับผิดชอบที่มีตอระบบนิเวศวิทยาเชนกัน

แตจากการที่เขาทําการศึกษาเอกสารที่ออกมาจากการประชุมคร้ังนี้ ประเด็นใน
ดานชุมชนเมืองที่ยั่งยืนหรือการตั้งถิ่นฐานมนุษยนั้น ไมมีหัวขอที่ชัดเจนตอการทําการศึกษา    
หลายความคิดเห็นทีเดียวที่มองวา การประชุมครั้งนี้ไมมีอะไรใหม ซํ้ารายดูเหมือนวา
หลายเรื่องจะเปนการเดินถอยหลังลงคลองเสียมากกวา17 ขณะที่ความคิดเห็นอีกกลุมหนึ่งก็
มองวาการประชุมที่เกิดขึ้นเปนเพียงปาหี่ทางการเมืองระดับโลก ไมมีใครยอมเสียผลประโยชนให
ใครโดยงาย แตอยางไรก็ตามมีสิ่งที่มองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางทรรศนะที่มีตอธรรมชาติ           
ที่ใหความเคารพมากขึ้นในการไดอยูอาศัยบนโลกอยางเห็นไดชัด

การประชุมในแตละครั้งนั้น เปนความพยายามรวมกันในสังคมโลกเพื่อที่จะคนหา
สิ่งที่ดีกวา เปนความพยายามในการมองหาแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น     
หากมองบนพื้นฐานของความจริง จะพบวาแผนปฏิบัติการเพื่อการนําไปใชที่โจฮันเนสเบิรกนั้น     
นําเสนอแนวคิดและปรัชญาเหมือนเชนแผนปฏิบัติการ 21 แตสิ่งสําคัญคือยังไมลึกเทาและหากเรา
ดูผลจากสิ่งที่เปนขอความจะพบวา เนื้อหาสาระในแผนปฏิบัติการ 21 มีเนื้อหาสาระชัดเจนดีกวา 
ซึ่งถือไดวาเปนแมแบบหรือพิมพเขียวของโลกที่ชัดเจน18 อยางไรก็ตามแมวาผลจากการประชุม    
ในครั้งนี้จะไมมีอะไรใหมมากกวาเมื่อ 10 ปกอนมากนัก แตสิ่งที่เราไดเห็นก็คือการยืนยันในความ

                                                          
17จําเนียร วรรัตนชัยพันธ, “การพัฒนาที่ยั่งยืน : การทาทายของการบูรณาการระหวางโลกาภิวัฒน

และเอกลักษณทองถิ่น” [Online]
18เร่ืองเดียวกัน.
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ตระหนักของเรา (ชาวโลก) ที่ควรจะตองมีหนาที่รับผิดชอบตอธรรมชาติอยางแทจริง แตความ      
รับผิดชอบที่มีเพิ่มข้ึนตอธรรมชาตินั้น เปนหนทางเดียวและเปนสิ่งเดียวที่จะไปสูความยั่งยืนหรือไม

รากฐานทางแนวคิดของความยั่งยืน

แมวาการประชุมรวมกันในนานาประเทศ จะไมสัมฤทธิ์ผลมากนักดวยปจจัยหลาย
ประการ แตสิ่งสําคัญคือเราจะตองมีความเขาใจกับแนวคิดหลักของการพัฒนาอยางยั่งยืนที่      
แรกเริ่มกอตัวจากตะวันตกนี้ใหชัดเจน ราชบัณฑิตยสถานกลาวถึงองคประกอบของแนวคิดนี้คือ

- ความตองการของมนุษย
- ขีดจํากัดของสิ่งแวดลอม
- ความยุติธรรมในสังคมทั้งระหวางชนรุนเดียวกันกับชนรุนตอๆไป

และทั้งหมดนั้นสามารถสืบสาวมาไดที่แนวคิดในระดับฐานรากที่สําคัญ ที่สงผลโยงใยกับแนวคิด
การพัฒนาอยางยั่งยืนนี้อยางเหนียวแนน นั่นคือ “การกาวขามทางทรรศนะ”

“การกาวขามทางทรรศนะ” : การแปรเปลี่ยนทางทรรศนะ (Paradigm Shift) เปน    
สิ่งที่ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในวงการทางสังคมศาสตรที่สืบสาวกลับไปถึงวิวัฒนาการ       
ทางวิทยาศาสตร19 ชวงเวลาแหงการพัฒนาซ่ึงนับเปนชวงเวลาของทรรศนะแมบทเดิม (Old 
Paradigm) ที่มีมุมมองของการมองโลกเปนดังจักรกลและธรรมชาติเปนดังทาสของมนุษย สิ่งนั้นได
สงผลตอการกอตัวขึ้นของวิกฤติการณตางๆในปจจุบันนั้น แนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืนจึงเปน
หนึ่งในความตองการที่จะกาวขามทรรศนะเดิมดังกลาว ดวยทรรศนะแมบทใหม (New Paradigm)
ซึ่งมีลักษณะมุมมองที่เรา “มนุษย” เปนเพียงสวนหนึ่งที่พึ่งพิงอาศัยอยูบนโลกและธรรมชาติ      
การกาวขามทางทรรศนะที่กลาวถึงนี้เปนสิ่งสําคัญของการมองโลกทั้งหมด ที่จะสงผลตอแนวคิด  
ในดานตางๆทั้งปวงซึ่งรวมถึงความสัมพันธระหวาง “มนุษย” กับ “ธรรมชาติ”
                                                          

19การแปรเปลี่ยนทางทรรศนะดังกลาวนี้ ไมใชส่ิงที่แปลกใหมและไมคุนเคย แตเปนส่ิงที่เกิดขึ้นแลว
ในศาสตรสาขาวิทยาศาสตร ดวยการเปลี่ยนแปลงรากฐานทางฟสิกส จากฟสิกสแบบนิวตันมาสูฟสิกสแบบ   
ควอนตัม การแปรเปลี่ยนทางทรรศนะเชนนี้ก็สามารถมองเห็นเคาโครงในแนวทางการออกแบบ ทั้งทาง
สถาปตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมืองไดเชนกัน จากการขามผานแนวคิดการออกแบบในยุคสมัยใหม 
(Modern) มาสูแนวคิดยุคหลังสมัยใหม (Post-Modern) ส่ิงนี้อาจจะเปนหนึ่งในสัญญาณของการเริ่มตน ที่จะมี
การแปรเปลี่ยนจากทรรศนะแมบทเดิมไปสูทรรศนะแมบทใหมในศาสตรสาขาทางการออกแบบนั่นเอง
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ความสัมพันธระหวาง “มนุษย” กับ “ธรรมชาติ” : หากเรากลับไปมองที่ความหมาย
ของคําวาการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามคําจํากัดความของรายงานเรื่องสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
อยางยั่งยืน เราสามารถมองเห็นความสําคัญตอการมุงเนนไปที่ตัวคนหรือ “มนุษย” โดยเปนการ   
มุงเนนไปที่ตัวมนุษยทั้งในปจจุบันและในอนาคต สิ่งที่กลาวถึงนี้ไมใชของใหม แนวคิดของการนํา       
“มนุษย” เขาเปนศูนยกลางของการพัฒนานั้น เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นและมีมาแลวอยางยาวนาน     
แตการที่ “มนุษย” เปนศูนยกลางของการพัฒนา ก็มีความหมายที่แตกตางกันออกไปสองดาน     
ในแตละทรรศนะที่สัมพันธไปกับการแปรเปลี่ยนทางทรรศนะ กลาวคือ

1. ความหมายแรก ถือวา “มนุษยเปนศูนยกลาง” ของทุกสิ่งบนโลกและจักรวาล 
ทุกสิ่งทุกอยางสามารถอธิบายไดดวยแนวคิดของการแยกสวนและกลไก มนุษยเปนผูพิชิต และเปน
ผูครอบครองธรรมชาติ โลกถูกมองเปนดังเครื่องจักรกลเครื่องหนึ่งซึ่งไดเขาแทนที่ภาพพจนในอดีต  
ที่ถือวาธรรมชาติเปนฐานหนวยชีวิต และสิ่งนี้เปนแรงขับสําคัญตอพัฒนาการของอารยธรรมตะวัน
ตกในเวลาตอมา ดังเชนสายตาที่มีตอธรรมชาติของ ฟรานซิส เบคอน นักวิทยาศาสตรที่สําคัญ
บุคคลหนึ่งทางตะวันตกคือ “ธรรมชาติจะตองถูกไลลาอยางไมหยุดหยอน ถูกดึงใหมารับใช และ   
ทําใหเปน ‘ทาส’ ธรรมชาติจะตองถูกจํากัดขอบเขต”20 ทรรศนะเชนนี้กาวไปไกลจนถึงกับถือวา
มนุษยมี “สิทธิ” ที่จะจัดการสิ่งทั้งหลายไดตามความประสงคของตน21 และทรรศนะเชนนี้ก็คือ
ลักษณะของ ทรรศนะแมบทเดิมนั่นเอง

2. ความหมายที่สอง ถือวามนุษยเปนศูนยกลางความมุงหมายของการพัฒนา 
เพื่อที่จะใหมนุษยเขาถึงชีวิตที่ดีงาม “มนุษยเปนศูนยกลาง” แตไมไดหมายถึงมนุษยเปน “นาย” 
และธรรมชาติเปน “ทาส” ดังความหมายในตอนตน แตเปนไปดวยทรรศนะตอธรรมชาติในความ
เปน “…หนวยชีวิต องครวม และสอดคลองกับลักษณะทางนิเวศวิทยา…เอกภพไมไดถูกมอง     
เปนเครื่องจักรอีกตอไป ไมไดประกอบขึ้นดวยวัตถุจํานวนมากมายมหาศาล แตประกอบจาก     

                                                          
20ฟริตจ็อฟ คาปรา, จุดเปลี่ยนแหงศตวรรษ 1, 54.
21แมถอยคําตางๆที่เราใชกันอยูในปจจุบันก็มาจากฐานแนวคิดเชนนี้ เชนคําวา “ส่ิงแวดลอม” 

(Environment) ก็แสดงถึงความคิดที่มองสิ่งอื่นๆเปนสวนประกอบ แทนที่จะมองตัวเองเปนสวนรวมอยูในสวนรวม
ดวยกัน คําวา “การจัดการสิ่งแวดลอม” (Management of The Environment) ก็แสดงทัศนคติในทํานองเดียวกัน
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องครวมที่ไมอาจแบงแยกขาดออกจากกัน…”22 ซึ่งเปนมุมมองของทรรศนะแมบทใหม  ดังนั้นความ
สัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติจึงมีลักษณะทางทัศนคติที่ “…เราตางอยูอาศัยดวยความเคารพ
ตอส่ิงลึกลับเหนือมนุษย  ดวยความรูสึกขอบคุณสําหรับการได เกิดมามีชีวิต  และดวย                
ความออนนอมถอมตนตอถิ่นที่อยูของมนุษยตามธรรมชาติ…”23

อีกสวนสําคัญของฐานแนวคิดความยั่งยืนที่กอตัวขึ้นทางตะวันตกนั้น คือความจําเปน
ที่จะตองเขาใจกับลักษณะสําคัญในมุมมองของชาวตะวันตก กลาวคือ ชาวตะวันตกมีแนวคิด 
พื้นฐานตรงที่ความตองการในดานตางๆเปนธรรมชาติของมนุษยที่แกไขไมได24 ที่สงเนื่อง
มาสูแนวคิด “อรรถประโยชน” (Utility) ของมนุษยที่จะไดจากธรรมชาติ เทคโนโลยีอันกาวล้ําและ
การเสาะแสวงหาอันมากมายทางตะวันตก จึงมีเหตุผลสําคัญที่ความตองการในอรรถประโยชนสูง 
ที่สุด แตการพัฒนาที่ผานมาไดทําลายทรัพยากรทางธรรมชาติเปนจํานวนมาก และธรรมชาตินั้น   
ก็อาจจะไมสามารถตอบสนองตอความตองการของมนุษยในอนาคตไดอีก การพัฒนาอยางยั่งยืน
จึงกลาวไดวาเปนความพยายามในการกาวขามวิกฤติการณเพื่อดํารงไวซ่ึง “เผาพันธ
มนุษย” ใหยาวนานที่สุดบนโลก (จากปจจุบันไปสูอนาคต) และนับวาเปนประดิษฐกรรม       
ทางประวัติศาสตรลาสุดของอํานาจ ที่สรางเครือขายที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วโลก ผานการใช
ความกลัววาโลกจะลมสลายที่เรียกวา “นิเวศนวิทยาแบบตื่นตระหนก” (Panic Ecology)25       
แกนสําคัญของการพัฒนาในรูปแบบใหมนี้ก็คือ การพัฒนาที่เปนไปเพื่ออรรถประโยชนสูงสุดของ
มนุษย + การมุงเนนไมกระทําการที่จะกระทบตอสภาวะทางธรรมชาติ จากจุดนี้เองที่เราสามารถ
มองเห็นวาการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้ไมใชวาทกรรมใหมถอดดาม หากแตเปนความยั่งยืนของ 
การพัฒนา มากกวาความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางที่มักนิยมเขาใจกัน26   
ที่โดดเดนก็คือการทําใหสิ่งที่เคยขัดแยงสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบ ระหวาง ความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษธรรมชาติ และนั่นกลับกลายเปนการสรางความชอบธรรมใหกับ           
“การพัฒนา” ในชวงที่ผานมา สรางความชอบธรรมใหกับ “ความตองการ” การบริโภคที่แกไขไมได 
                                                          

22ฟริตจ็อฟ คาปรา, จุดเปลี่ยนแหงศตวรรษ 1, 87.
23สวนหนึ่งของ The Earth Charter ฉบับราง, March 2000, อางถึงใน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย        

“ปฏิญญาโลก มีนาคม 2543” [Online]
24พระธรรมปฎก (ป.อ. ป ย ุต.โต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 

2541), 80-93.
25ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, 291.
26เร่ืองเดียวกัน,  282.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

และสรางความชอบธรรมใหกับ “อรรถประโยชน” สูงสุดที่มนุษยเคยไดรับและตองการที่จะได ตอไป
โดยเครื่องมือแหงความชอบธรรมนั้นก็คือ “การรักษาสิ่งแวดลอม” เพียงเทานั้นเอง

อยางไรก็ตามฐานแนวคิดสวนหนึ่งที่สําคัญในจุดนี้ก็คือ หนทางในการมุงไปสูความ
ยั่งยืนของทางตะวันตก จึงเปนการแสวงหาทางออกในดานตางๆที่มีลักษณะของการหวงแหนธรรม
ชาติไว เพื่อเปนทรัพยากรที่จะตอบสนองตอความตองการในอรรถประโยชนสูงสุดของมนุษย      
จากการบริโภคทรัพยากรตามความตองการที่ลดไมไดของตน ทั้งในปจจุบันและการบริโภคตอไป 
ในอนาคต และจะรับไดหรือไมก็ตาม สภาพการณที่เปนจริงก็คือการบริโภคอยางฟุมเฟอยจนเกิด
วิกฤติทางธรรมชาตินั้น ก็มาจากพฤติกรรมการบริโภคของประเทศอุตสาหกรรมที่บริโภคทรัพยากร
อยางฟุมเฟอยจากประเทศที่ยังดอยพัฒนาทางอุตสาหกรรมนั่นเอง

บทสรุป แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

“การพัฒนาอยางยั่งยืน” มีจุดเริ่มตนในการกอตัวขึ้นจากวิกฤติการณหลากหลายมิติ
ของ “การพัฒนา” ในชวงระยะเวลาที่ผานมา โดยเปนความมุงหวังในการแกไขปญหาตางๆบนโลก
ใหหมดไป แตผลจากการประชุมรวมกันในนานาประเทศและจากแผนปฏิบัติการที่เกิดขึ้นในระดับ
สังคมโลก กลับกลายเปนความไมสัมฤทธิ์ผล ที่เปนเสมือนละครตบตาฉากใหญหรือไมเพียงใดไมใช
ประเด็นสําคัญ แต ณ ปจจุบันเราไมอาจรีรอแผนงานจากสังคมโลกแตฝายเดียวอีกตอไป การวาง
แนวทางการพัฒนาในดานตางๆของเรา จึงมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อเราจะตองทําความเขาใจ
กับความเปนมาและรากฐานของแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้นใหถูกตองชัดเจนมากที่สุด

คําจํากัดความของการพัฒนาอยางยั่งยืนคือ “การพัฒนาที่สนองความตองการ       
ของปจจุบัน โดยไมทําใหประชาชนรุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดความสามารถ
ของเขาในการที่จะสนองความตองการของเขาเอง” นี่เปนสิ่งสําคัญที่เราจําตองเรียนรูและ           
ทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง การกินความที่กวางของคําจํากัดความนี้ สงผลตอการตีความในดาน
ตางๆออกมาอยางมากมาย โดยมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ ความตองการของมนุษย ขีดจํากัด    
ของสิ่งแวดลอม และความยุติธรรมในสังคมระหวางชนรุนเดียวกันกับชนรุนตอๆไป

“มนุษย” จึงปจจัยสําคัญสวนแรกที่มองเห็นได ที่เปนแกนกลางของการพัฒนาทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต อันสัมพันธโยงใยไปกับปจจัยสวนที่สองคือ “ความตองการ” ของมนุษย    
สิ่งนี้เปนปจจัยซึ่งแฝงตัวอยูในรากฐานปรัชญาทางตะวันตก ที่มองเห็นความตองการนั้นเปน     
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ธรรมชาติของมนุษยอันไมอาจแกไขได การมุงไปสูความยั่งยืนจึงมีหนทาง การแสวงหาทางออกใน
ดานตางๆที่มีลักษณะของการหวงแหนธรรมชาติไว เพื่อเปนทรัพยากรที่จะตอบสนองตอความ
ตองการในอรรถประโยชนสูงสุดของมนุษย จากการบริโภคทรัพยากรตามความตองการที่ลดไมได
ของตน ทั้งในปจจุบันและการบริโภคตอไปในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาอยางยั่งยืนที่แรกเริ่มกอตัว
ขึ้นจึงอาจจะไมไดหมายถึง ความยั่งยืนของ “สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ” ดังที่เรานิยมเขาใจ        
หากหมายถึงความยั่งยืนของ “การพัฒนา” อันหมายถึงความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและ
การคาเสรี  ที่เปนความยั่งยืนในการบริโภคนั่นเอง ดวยเหตุดังกลาว การพัฒนาอยางยั่งยืนที่กอตัว
ขึ้นจากแนวคิดตะวันตกหรือจากประเทศที่พัฒนาแลวทางอุตสาหกรรม ก็อาจจะไมใชพระเอกขี่
มาขาวที่จะเขามากอบกูโลกหรือกอบกูเรา แตอาจจะเปนการเขามาอยางชอบธรรมของ        
การกอบโกย ณ จุดนี้สิ่งนั้นไมใชสาระสําคัญเทากับการที่เราจะตองกลับไปมองและคนหาความ
ยั่งยืนอันแทจริงที่ควรจะเกิดขึ้นดวยตัวของเราเอง ที่ไมใชการตามหลังหรือรอคอยแผนงาน         
อันเคลือบแฝงจากใครอีกตอไป 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



31

บทที่ 3

ความเปนมากอนการกอตัวขึ้นของแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน

หากในปจจุบันเรากําลังอยูในภาวะของการสั่นคลอนทางชุมชนเมืองดวยปญหา       
อันหลากหลาย แลวภาวะของชุมชนเมืองในตางประเทศเปนอยางไร และที่สําคัญวงวัฏจักรที่     
ผานมาของชุมชนเมืองในตางประเทศคือ การคงอยู สั่นคลอน และแตกดับไปหรือไม บทการศึกษา
นี้จะทําการยอนรอยวิวัฒนาการทางชุมชนเมืองในตางประเทศ ตั้งแตชุมชนเมืองกอนยุคสมัยใหม      
ชุมชนเมืองในยุคสมัยใหม (Modern) และแนวคิดทางการออกแบบที่เกิดขึ้นในยุคหลังสมัยใหม 
(Post-Modern) โดยกระชับที่สุด เพื่อที่จะมองเห็นวิวัฒนาการจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งจะเปนฐาน
ของการสรางวิสัยทัศนที่กวางไกล เขาใจกับสภาพปญหาที่กําลังเผชิญไดอยางชัดเจน

วิวัฒนาการของชุมชนเมืองในตางประเทศ

1. ชุมชนเมืองกอนยุคสมัยใหม

เนื้อหาทางประวัติศาสตรของชุมชนเมืองในตางประเทศนั้น รศ. ดร.กําธร กุลชล        
ไดกลาวไวอยางครอบคลุม จึงคัดลอกมาเพื่อการนําเสนอและแสดงความขอบคุณไว ณ ที่นี้

      เมืองแรกในโลกนี้ถูกสรางขึ้นเมื่อประมาณ 7 พันปกอนคริสตกาล…เมืองยุคโบราณ
ลวนเกิดขึ้นตามลุมนํ้าสําคัญๆทั่วโลก แตเมืองที่ยิ่งใหญคือผลงานจากชีวิต หยาดเหงื่อ และ
แรงงานของประชาชนที่อุทิศตน เปนทาสรับใชของกษัตริยผูปกครองเพื่อแลกกับการปกปอง
คุมครองจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง รูปทรงของชุมชนเมืองในยุคแรกๆจึงเกิดจาก   
เหตุผลทางยุทธศาสตรและความเชื่อทางไสยศาสตรประกอบกัน
      การออกแบบเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่ิมขึ้นครั้งแรกในยุคอารยธรรม
คลาสสิค คือยุคกรีก เมื่อประมาณ 500 ปกอนคริสตกาล พลาโต และอริสโตเติล นักปราชญ
ชื่อดังชาวกรีก คือผูวางรากฐานการออกแบบเมือง ที่ยึดมั่นในเรื่องสุขภาพและความสะดวก
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สบายของประชาชน…ความหวงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนไดสืบทอดตอถึงชาวโรมัน 
โดยเฉพาะ วิทรูเวียส เจาของตําราการออกแบบเมืองและอาคาร ไปจนถึงเครื่องมือตางๆ 
คําสอนของเขาถูกใชอยางแพรหลาย จนกลายเปนตํานานตลอดชวงเวลากวาพันป…ถึงแม
การออกแบบเมืองไดหดหายไปพรอมๆกับการลมสลายของอาณาจักรโรมัน1 แตก็กลับพลิก
ฟนขึ้นมาใหมในชวงคริสตศตวรรษที่ 15-18 ซึ่งตรงกับสมัยเรอนาซองและบาโรค หรือ     
ยุคนีโอคลาสสิค เมื่องานศิลปะทุกแขนงไดรับการอุปถัมภจนสามารถพัฒนาถึงจุดสูงสุด…
และเมื่อกําแพงเมืองในทวีปยุโรปถูกทลายลงเพราะไมสามารถตานทางกระสุนปนใหญ    
ไดอีกตอไป เมืองยุคบาโรค ก็เปดตัวออกสูชนบทรอบนอกพรอมๆกับการพัฒนาพื้นที่
สาธารณะในเมือง ทั้งถนนแกนที่ตัดอยางหรูหรา ทางเดินเลนริมนํ้า และสวนขนาดใหญโต
มโหฬารสุดลูกหูลูกตา
      …การอพยพหลั่งไหลของแรงงานจากชนบท เขาสูตัวเมืองหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ไดเปล่ียนโฉมหนาของเมืองที่สวยงามยุคบาโรคใหกลายเปน สลัมซึ่งเต็มไปดวยมลพิษ   
โรคระบาด และสภาพแวดลอมอันเลวราย จนเกิดการรณรงคคร้ังใหญในชวงปลาย          
คริสตศตวรรษที่19 เพื่อสรางความสะอาดและการสาธารณสุข ติดตามดวยการปรับปรุง
เมืองใหญๆใหสวยงามทัดหนาเทียมตากันทั้งยุโรปและสหรัฐ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการผาตัด
แปลงโฉมกรุงปารีสในยุค นโปเลียนที่3 ดวยฝมือของบาฮอง ออสมัน ในชวงป ค.ศ.1854-
1870 ทําใหการตัดถนนแกนหลักที่กวางขวาง กลายเปนตนแบบของการออกแบบ        
เมืองทั่วโลก…2

ในชวงคริสตศตวรรษที่ 19-20 อันเปนยุคศิลปะการออกแบบเมือง (Civic Art)3 กําลังเฟองฟูทั้งใน  
ยุโรปและสหรัฐ บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลกับการวางผังและออกแบบชุมชนเมืองคือ คามิลโล ซิตเต 
(Camillo Sitte) แดเนียล เบอรแนม (Daniel Burnham) อเบ็นเนเซอร โฮเวิรด (Ebenezer Howard) 

                                                          
1เมื่อ 1,000 ปกอนคริสตกาล โรมเปนเมืองที่ใหญที่สุดในโลก “เมืองแหงอนันตกาล” แหงนี้ดํารงอยู

ไดดวยการดึงดูดทรัพยากรมาจากแหลงที่ไกลออกไปเรื่อยๆ…ความเส่ือมของกรุงโรมเกิดขึ้นเนื่องจากการลดลง
ของพื้นที่ปาและพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งความลมเหลวของกองทัพรับจาง ซึ่งลวนเปนอารักขาที่ไมจริงใจใน   
การชวยดูแลแหลงทรัพยากรอันแผกวางออกไปจนเกินตัว สรุปความจาก เฮอรเบิต จิราเดด, ทําเมืองใหนาอยู :
วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและความหวังสําหรับเมืองที่ยั่งยืน, แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539), 36.

2กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป (กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 28-29.

3เร่ืองเดียวกัน, 35.
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และ เลอ คอรบูซิเอ (Le Corbusier) หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประเทศตางๆทั่วโลก   
เรงใหมีการพัฒนาและฟนฟูสภาพของเมือง พรอมๆกับการเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็ว       
ในชวงเวลานั้น

แนวทางสําคัญทางการออกแบบชุมชนเมืองที่คงอยูอยางตอเนื่อง และยังทรงอิทธิพล
จนถึงปจจุบันคือแนวคิดของ อเบ็นเนเซอร โฮเวิรด ซึ่งมีอิทธิพลทางฝากฝงประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา โดยที่แนวคิดของ เลอ คอรบูซิเอ มีอิทธิพลอยางกวางขวางในประเทศตางๆทั่วโลก 
ทั้ง รัสเซีย ญี่ปุน อินเดีย และบราซิล และจากจุดนี้วิกฤติการณไดกอตัวขึ้นดวยลักษณะของเมือง   
ที่ซอนกันในแนวดิ่ง ผสมผสานไปกับการกระจายตัวของเมืองที่กินอาณาเขตกวางในแนวราบ       
ซึ่งสามารถสืบสาวกลับไปถึงอิทธิพลทางแนวคิดที่มาจากบุคคลทั้งสองนั่นเอง

2. ชุมชนเมืองในยุคสมัยใหม (Modern)

ชุมชนเมืองในยุคปจจุบัน คือผลที่ไดจากแนวทางการออกแบบชุมชนในยุคสมัยใหม   
ซึ่งเปนแนวทางที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ รูปแบบของชุมชนเมือง
ที่เกิดขึ้นในปจจุบันนี้ กลาวไดวา เลอ คอรบูซิเอ เปนแกนนําที่สําคัญที่สุด และยังสงอิทธิพล        
ทางแนวคิดเกี่ยวกับเมืองสมัยใหมนี้ไปกวางขวางทั่วโลก ตลอดชวงชีวิตของคอรบูซิเอ เขาเปนผูมี
อิทธิพลตอวงการสถาปตยกรรมอยางยาวนาน รวมถึงวิสัยทัศนตอการคาดการณความเปนไป   
ของเมืองในอนาคต (เมืองในปจจุบัน) ไดอยางเฉียบคม ซึ่งแนวคิดของเขายังคงฝงแนนตอ           
คนรุนหลังตราบจนปจจุบัน และเปนสิ่งที่เราสามารถพบเห็นไดทุกแหงหนของเมืองทั่วโลก

รูปแบบของเมืองยุคสมัยใหมที่ปรากฏขึ้นในปจจุบัน มีลักษณะสังคมเมืองที่มีขนาด
ใหญ การซอนขึ้นในแนวดิ่งของการใชงานอาคาร กลุมอาคารสูงยานใจกลางเมือง การผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม การจราจรที่มีบทบาทความสําคัญตอผูคนในเมือง และดวยการเดินทาง          
ที่สะดวกสบายจากการใชยานพาหนะรูปแบบตางๆนั้น การพักอาศัยของผูคนจึงกระจัดกระจาย   
กินอาณาเขตออกไปอยางกวางขวางในแนวราบ เพื่อออกไปสูการพักผอนอยางปจเจกรอบนอก
เมือง สิ่งเหลานี้เปนภาพของชุมชนเมืองยุคสมัยใหม ที่เปนการเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคน 
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พรอมๆกับภาพลักษณที่ลมสลายไปของเมืองในยุคสมัยกลาง4 ลักษณะสําคัญของเมืองในยุค
ปจจุบัน (ยุคสมัยใหม) มีดังนี้

2.1 สังคม ระบบทางสังคมของชุมชนเมืองยุคสมัยใหม เปนรูปการณที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมทั้งทางสังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม สังคมยุคสมัยใหมมุงเนนรูปแบบวิถีชีวิต ที่ขึ้นตอ
ระบบทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ระบบคุณคาทางความคิดของผูคนมีการเปลี่ยนแปลงจาก   
รูปแบบการมองโลกที่เปนแบบหนวยชีวิตมีจิตวิญญาณในยุคกลาง แปรเปลี่ยนมาสูสภาพทางจิตใจ
ของมนุษยที่ถูกละทิ้งอยางสิ้นเชิง ถูกถอนรากถอนโคนเขาสูระบบกลไกอยางแทจริง ผูคนมีความ
ปจเจกที่ซอนทับอยูบนความแปลกแยกทางสังคม

2.2 เศรษฐกิจ ระบบทางเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม เปนรูปแบบที่มุงเนนระบบกลไกทาง
การตลาดในระบบทุนนิยม มุงเนนผลกําไรสูงสุดจากการลงทุนที่ต่ําที่สุด สิ่งเหลานี้กอตัวและ      
กินรากลึกลงไปสูจริยธรรมของผูคน ที่กอสภาพปญหาอยางมากมายในปจจุบัน

                                                          
4กําแพงเปนสัญลักษณของการรวมแรงรวมใจกันอยาง “เปนไท” ในหมูพอคาประชาชน นักบวช     

ผูคงแกเรียน ชางฝมือ และนักรบ และทําใหเมืองในยุคกลางมีพลวัตอันนาทึ่ง สรุปความจาก เฮอรเบิต จิราเดด, 
ทําเมืองใหนาอยู : วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและความหวังสําหรับเมืองที่ยั่งยืน, 36.

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะแนวคิดของนักออกแบบชุมชนเมืองยุคสมัยใหม
ที่มา : David Harvey, The Condition of Postmodernity (Massachusetts : Basil Blackwell, 1989), 18.
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2.3 กายภาพ รูปแบบชุมชนเมืองในยุคสมัยใหม เปนการผลิกผันที่กาวกระโดดออกมา
จากรูปแบบประเพณีเดิมๆในยุคกลาง จนมาถึงการละทิ้งอยางสิ้นเชิงดวยระบบการมองเมืองอยาง
เปนกลไก การจับแยกสวนของพื้นที่การใชงานตางๆในเมือง การแยกสวนกิจกรรมตางๆของมนุษย 
แลวทําการจัดเรียงมันใหมตามวิธีทางตรรกะ การเขาควบคุมและจัดการธรรมชาติ เสมือนเปน    
องคประกอบหนึ่งในระบบกลไก และที่สําคัญที่สุด “มนุษย” ก็เปนกลไกหนึ่งเล็กๆของเมือง ที่ถูกจัด
วางไวในเมืองที่มาจากแนวคิดการออกแบบชุมชนเมืองในยุคสมัยใหม และแนวคิดแบบเหตุผลนิยม 
(Rationalism) นั่นเอง

3. แนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองยุคหลังสมัยใหม (Post Modern)

แนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองยุคหลังสมัยใหม กอตัวขึ้นดวยสภาพปญหาตางๆ
จากเมืองยุคสมัยใหม แนวคิดที่เกิดขึ้นเปนการโตแยงและวิพากษแนวคิดเดิมอยางชัดเจน ดวยราก
ฐานการคิดแบบประสบการณนิยม (Empiricists) ที่แตกตางออกไปจากแนวคิดเดิม5 แนวคิด       
ดังกลาวมีลักษณะที่ถือวาความรูไมใชสิ่งที่มีอยูกอน แตความรูเปนการคิดหาเหตุผลที่ไดมาจาก         
“ประสบการณ” และดวยแนวคิดเชนนี้ที่กลายเปนแรงตอตานชุมชนเมืองยุคสมัยใหมอยางทรงพลัง

3.1 สังคม แนวคิดทางสังคมของนักออกแบบในยุคหลังสมัยใหม มีแนวคิดที่หักลางกับ
แนวคิดเดิม ดวยการโจมตีอยางรุนแรงดังเชน เจน เจคอบส (Jane Jacobs) ที่ใหคุณคาความ
สําคัญกับประสบการณและวิถีชีวิตของผูคนในสังคมเมือง มากกวาการใชเหตุผลและทัศนคติของ
ผูออกแบบดังเชนในยุคสมัยใหม แนวทางที่เกิดขึ้นจึงเปนการใหความสําคัญกับการอนุรักษ รักษา 
และฟนฟูรูปแบบสังคมและพฤติกรรมดั้งเดิมของชุมชน อีกทั้งยังมีการนําจิตของมนุษยเขามาเปน
สวนสําคัญของการศึกษามากขึ้น ดังที่เห็นไดในงานของ เควิน ลินช (Kevin Lynch) ในป ค.ศ.1960 
ซึ่งสรางแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเมืองดวยการประยุกตแนวคิดมาจาก จิตวิทยาเกสตัลท (Gestalt 
Psychology) ที่ยังสงทอดแนวคิดมาสู โจน แลง (Jon Lang) ในป ค.ศ.1994 เปนตน

                                                          
5แนวทางการออกแบบชุมชนดวยแนวคิดแบบประสบการณนิยม อาจกลาวไดวาเปนแนวคิดที่มีอยู

ในอุทยานนคร (Garden City) ของ อเบ็นเนเซอร โฮเวิรด ที่สืบทอดคานิยมของการอยูอาศัยทามกลางสภาพ  
แวดลอมธรรมชาติในชุมชนชนบท แต เจน เจคอบส โตแยงวาแนวคิดของเขาหลีกหนีความเปนอยูในเมืองออกไป
สรางชุมชนชนบท ซึ่งเปนการละเลยสภาพที่เปนจริงและประสบการณของผูคนในเมือง
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3.2 เศรษฐกิจ การหักลางระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม มาสูการใหความสําคัญ
กับระบบเศรษฐกิจของชุมชน ที่ประสานสัมพันธไปกับประเพณีวิถีชีวิตของผูคน การใหความสําคัญ
กับการคาขนาดเล็กตามทองถนนหัวมุมถนน เปนแนวคิดที่เห็นไดชัดของ เจน เจคอบส ดวยการ
คํานึงถึงความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจสังคม ระหวางผูคนในเมืองในยานชุมชนตางๆอยางจริงจัง

3.3 กายภาพ แนวทางการออกแบบที่มีการใชที่ดินแบบผสมผเส (Mix of Use) เพื่อ
สรางความหลากหลายทางกิจกรรม สรางความมีชีวิตชีวา และเปนการสรางความสัมพันธทั้งทาง
กายภาพและสังคมเศรษฐกิจ รวมไปถึงการคํานึงถึงพฤติกรรมของผูคน การเคารพรูปแบบอาคาร
ดั้งเดิมในเมืองดวยความพยายามในการอนุรักษฟนฟู การนํา “ประสบการณ” ของผูคนเขามา    
คนหาองคประกอบทางกายภาพของเมืองที่ดีจากงานของ เควิน ลินช รวมไปถึงการออกแบบชุมชน
เมืองที่คํานึงถึงความเปนองครวม ซึ่งเห็นไดทั้งจากงานของ คริสโตเฟอร อเล็กซานเดอร 
(Christopher Alexander) เควิน ลินช และ โจน แลง เปนตน

อยางไรก็ตาม แมแนวคิดการออกแบบในยุคหลังสมัยใหมไดเร่ิมกอตัวขึ้นมาแลวหลาย
ทศวรรศ แตก็ไมไดหมายความวาสภาพของเมือง จะเปลี่ยนแปลงไปในทันทีทันใดตามแนวคิด       
ที่เกิดขึ้นนั้น และชุมชนเมืองที่เรามองเห็นแทบทั่วโลกในปจจุบัน ก็เปนผลที่ทิ้งไวจากความรุงเรือง
ในแนวทางการออกแบบจากยุคสมัยใหมนั่นเอง

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะแนวคิดของนักออกแบบชุมชนยุคหลังสมัยใหม
ที่มา : Jonathan Barnett, Urban Design as Public Policy (New York : McGraw-Hill, 1974),139.
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ปญหาของชุมชนเมืองในตางประเทศ

ชุมชนเมืองในยุคสมัยใหมเปนชุมชนเมืองที่กอกําเนิด และขยายตัวทางตะวันตก        
ซึ่งสงเนื่องมาสูตะวันออกอยางรวดเร็ว ดวยระบบสังคมชุมชนระหวางประเทศในปจจุบันที่เชื่อมตอ
โลกทั้งใบเขาไวดวยกัน ภายในเวลาไมกี่ทศวรรษรูปการณของความตื่นตาตื่นใจกับชุมชนเมือง    
ยุคสมัยใหม ซึ่งเปนลักษณะของชุมชนเมืองในยุคปจจุบันดังที่ไดนําเสนอผานมาแลวนั้น ไดแปร
เปลี่ยนมาสูความตระหนกตกใจกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ที่แปรสภาพเปนความไม
ยั่งยืนของชุมชนเมือง6 แมวาแนวคิดของการออกแบบชุมชนยุคหลังสมัยใหมจะมีขึ้นมาแลว        
แตสภาพปญหาตางๆที่เกิดขึ้นเปนปญหาซับซอน ที่ไมอาจมีการแกไขไดอยางงายดายนัก           
โดยที่ปญหาของชุมชนเมืองในตางประเทศมีประเด็นสําคัญดังนี้7

ปญหาทางสังคมเมือง
ปฎิสัมพันธที่แตกสลาย : ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมัยใหมที่มีการขยายตัว      

เกินขอบเขตไดสรางปญหาอยางรอบดาน ประกอบกับการพึ่งพาการใชรถยนตสวนตัวอยางมาก
มาย สงผลใหสังคมเมืองกระจายตัวออกจากกัน ผูคนแยกขาดจากกันที่มีสภาพของการตางคน  
ตางอยูไมมีกิจกรรมทางสังคมและความผูกพันรวมกัน
 ความเปนมาที่ขาดหาย : การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตสังคมเมืองสงผลตอการละทิ้ง
ความเปนมาของผูคน ซึ่งรวมถึงการละทิ้งทําลายอาคารสถานที่ที่แสดงเอกลักษณที่มีมาของชุมชน

ความอยุติธรรมทางสังคม : ความแตกตางทางสภาพแวดลอม ของผูรํ่ารวยกับผูยากไร
ที่ขยายตัวไปสูความเสียเปรียบทางสังคม และสภาพของการตางคนตางอยูที่กลายเปนความ     
แตกแยกทางสังคมเมือง ความแตกแยกทางเชื้อชาติและสถานะ

ปญหาทางสภาพแวดลอม
การสูญเสียและเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ : ภายในเมืองพื้นที่สาธารณะ

พื้นที่เปดโลงของเมืองลดนอยลง ซึ่งแปรสภาพไปเปนที่จอดรถขนาดใหญกลางเมือง รอบนอกเมือง
                                                          

6มีภาพรวมของปญหาที่ทั้งคลายคลึงและแตกตางกัน กับชุมชนเมืองที่ไมยั่งยืนของประเทศไทย 
โดยที่จะมีการกลาวถึงในภายหลัง

7เนื้อหาในดานความไมยั่งยืนที่เปนปญหาของชุมชนเมืองยุคสมัยปจจุบันนี้ หลายสวนอางอิงจาก
สภาพปญหาของชุมชนเมืองที่มีการกลาวถึงในคําแถลงการณแหงเบิคเลย (Berkeley Manifesto) และกฎบัตร
แหงลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (Charter of the New Urbanism)
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สูญเสียพื้นที่สีเขียว พื้นที่การเกษตร และปาไม ซึ่งโดนรุกล้ําจากการกระจัดกระจายอยางไรทิศทาง
ของการอยูอาศัย รวมไปถึงการที่ชุมชนเมืองมีการสันดาปพลังงานเปนเสนตรง (ดังภาพที่ 3) และ  
ใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง เชนการเดินทางดวยรถยนตสวนตัวและรูปแบบสังคมบริโภคนิยมที่      
สงผลตอสภาพอันเลวรายที่เกิดขึ้น จากมลภาวะทั้งทางอากาศ น้ํา และเสียง ความเลวรายที่
คุกคามสุขภาพและอนามัยของผูคนทั้งในเมืองและนอกเมือง8

ความเสื่อมโทรมของชุมชนเมือง : สภาพแวดลอมใจกลางเมืองที่ทรุดโทรม และ         
ถูกละทิ้งใหกลายเปนแหลงสลัม เนื่องจากผูคนหลีกหนียานกลางเมือง เพื่อออกไปพักอาศัยอยาง
กระจัดกระจายรอบนอกเมือง รวมถึงปญหาการอพยพและหลั่งใหลของผูคนจากชนบทเขาสูเมือง 
ที่เปนการทับถมปญหาอยางไมรูจบบนความเสื่อมโทรมของเมือง

                                                          
8เมื่อ พ.ศ.2530 (ค.ศ.1987) เรือขนขยะลําหนึ่งชื่อโมโบร (Mobro) ออกจากเกาะลองไอซแลนด 

(Long Island) ในเมืองนิวยอรค ออกหาที่ทิ้งขยะประมาณเกือบ 10,000 กิโลเมตร…ปตอมา พ.ศ.2531 เรือชื่อวา
เปลิคาโน (Pelicano) บรรทุกขี้เถามีพิษจากเมืองฟลาเดลเฟยในประเทศอเมริกา ไปหาที่ทิ้งขยะ 13 ลานกิโลกรัม
ในประเทศตางๆ แตไมมีประเทศใดรับ เดินเรือหาอยู 2 ปจึงทิ้งได…องคการกรีนพีซ (Green Peace) เปดเผยวา 
ประเทศอเมริกาไดทําสัญญาตกลงกับประเทศจีนในการนําขยะไปทิ้ง ประเทศจีนตกลงตามสัญญานั้นแตใหเอา
ไปทิ้งที่ประเทศทิเบต ที่อยูใตการปกครองของตน เมื่อกรีนพีซเปดเผยออกมาอยางนี้ ประเทศอเมริกาก็เลยอาย 
ตองถอย ไมไดไปทิ้ง, อางถึงใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ป ย ุต.โต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพครั้งที่ 3
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2541), 34-35.

ภาพที่ 3 แสดงการสันดาปพลังงานแบบเสนตรง

Linear Metabolism

ที่มา : Richard Rogers, Cities for a small planet (England : Butler and Tanner, 1997), 31.
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ปญหาการสูญเสียความเปนมนุษย
การสูญเสียความเปนมนุษย : ธุรกิจองคกรขนาดใหญตางๆดวยเงินทุนมหาศาลใน

เมืองไดทําลายโครงสรางทางสังคมของมนุษย ที่เคยมีโครงขายโยงใยของผูคนใหขาดออกจากกัน 
รวมถึงปฎิสัมพันธทางสังคมที่แตกสลาย มนุษยไดขาดหายไปจากการมีบทบาทในสังคมทั้งๆที่
มนุษยเปนสัตวสังคม สังคมความเอื้ออารีจึงหดหายไปพรอมๆกับจริยธรรมของผูคน

การคุกคามทางจิตใจ : สิ่งกอสรางขนาดใหญและทันสมัย คุกคามความรูสึกที่ไม
สามารถควบคุมได ผูคนเกิดความแปลกแยกภายในจิตใจ เกิดความไมมั่นคงและไมมั่นใจตอ     
การดํารงอยูของตนในเมือง

ทั้งหมดขางตนเปนสภาพการณของปญหา ในประเด็นหลักของชุมชนเมืองในตางประเทศ และสิ่งนี้
ยังเปนสภาพปญหาที่คลายคลึงกันทั่วโลก ปญหาตางๆกอตัวขึ้นจนถึงจุดวิกฤติ จุดวิกฤติที่กลาวถึง
คือการคนพบปฏิกิริยาริยาเรือนกระจกซึ่งสงผลตอภาวะโลกรอน ที่เปนสภาวะการณที่บงบอกวา 
เราไมอาจอาศัยอยูบนโลกตอไปไดในอนาคต ปญหาสําคัญคือปญหาทางสภาพแวดลอมทาง   
ธรรมชาติที่สูญเสียความสมดุล และสิ่งนี้เองที่กอใหเกิดสนธิสัญญาในระดับโลก ที่เปนจุดกําเนิดขึ้น
ของคําวาการพัฒนาอยางยั่งยืน

บทสรุป ชุมชนเมืองในตางประเทศ

การเริ่มตนของชุมชนเมือง ความยิ่งใหญ และเสื่อมสลาย เปนสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา
ทางวิวัฒนาการ แตเหตุแหงความเสื่อมสลายนั้นก็มาจากหลายเหตุผล ทั้งที่คลายคลึงและแตกตาง
กันออกไป ในปจจุบันชุมชนเมืองของตางประเทศกําลังประสบปญหาในดานตางๆ ทั้งปญหา    
ทางสังคมเมือง ปฎิสัมพันธที่แตกสลาย ความเปนมาที่ขาดหาย ความอยุติธรรมทางสังคม ปญหา
ทางสภาพแวดลอม การสูญเสียและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ มลภาวะที่เปน
พิษ รวมไปกับความเสื่อมโทรมของชุมชนเมือง และ การสูญเสียความเปนมนุษยที่ถูกคุกคาม    
ทางจิตใจ สิ่งเหลานี้เปนภาพรวมในปญหาของตางประเทศที่เกิดขึ้นในปจจุบัน “ผูคนในยุคศตวรรษ
ที่ 19 เคยใฝฝนที่จะไดยลโฉมของเมืองในอนาคต ซึ่งทําใหคุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น คามิลโล 
ซิตเต แดเนียล เบอรแนม อเบ็นเนเซอร โฮเวิรด และ เลอคอรบูซิเอ ตางก็ไดสนองความใฝฝนนั้นไป
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แลว”9 และในศตวรรษนี้ก็เปนอีกวาระหนึ่ง ที่ประชาชนในตางประเทศจําตองใฝฝนหาชุมชนเมือง  
ในอนาคต ที่จะเปนทางออกจากวิกฤติการณที่กําลังสั่นคลอนอยูในปจจุบัน

                                                          
9กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 376.
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บทที่ 4

ชุมชนเมืองทียั่งยืนในตางประเทศ

ณ เวลานี้เปนชวงเวลาที่กลาวไดวา สาระสําคัญของแนวทางการออกแบบชุมชนเมือง
ในปจจุบันคือการกลาวถึง ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน (Sustainable City) อยางกวางขวาง ซึ่งไมใชเพียง
แคในฝากฝงตะวันตก ทวารวมถึงประเทศในฝากตะวันออกทั้งหมดเลยทีเดียว บทการศึกษานี้       
มีลําดับการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน โดยนํา    
แนวคิดสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยตรง และแนวคิดที่มีความเคลื่อนไหวสําคัญ    
ในยุคสมัยปจจุบันขึ้นมาทําการศึกษา คือแนวคิดตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดเมืองอัดแนน 
(Compact City) และแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) ตามลําดับ                   
รวมถึงการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีในชวงเวลากอนที่มีคําวาการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่ยังคง           
สงอิทธิพลและเกี่ยวเนื่องกับการคนหาชุมชนเมืองที่ยั่งยืน จากนั้นจึงทําการศึกษาเปรียบเทียบ     
คนหาแนวโนมที่สําคัญในตางประเทศตอไป

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

หากกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” ในตางประเทศ        
แนวคิดเมืองอัดแนนซึ่งไดรับการศึกษาคนควาและเผยแพร ในป ค.ศ.1996 และ ค.ศ.2000 โดย
คณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกส (Oxford Brookes University) ประเทศ
อังกฤษ คือแนวคิดที่มีความมุงหมายสู “ความยั่งยืน” อยางเดนชัด โดยที่แนวคิดลัทธิชุมชนเมือง 
ยุคใหมเปนแนวคิดสําคัญที่มีการเคลื่อนไหวในยุคสมัยปจจุบันทางฝากสหรัฐอเมริกา ที่มีการ      
เผยแพรขึ้นในป ค.ศ.1993 และตางก็มีแนวคิดในประเด็นตางๆที่แยกยอยออกมาอยางมากมาย   
ทั้งสองแนวคิดนั้นมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. แนวคิดเมืองอัดแนน (Compact City)

แนวคิดเมืองอัดแนน เปนแนวคิดหนึ่งทางการออกแบบชุมชนเมือง ซึ่งในปจจุบันไดรับ
การศึกษาอยางตอเนื่อง จากคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกส โดยมุงหมายวา
แนวคิดนี้จะเปนทางออกสําคัญที่สามารถตอบรับกับแผนปฏิบัติการในระดับสังคมโลก              
แนวคิดภายใตชื่อวา “เมืองอัดแนน” (Compact City) ไมใชของใหมที่เกิดขึ้นโดยนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกส ทวามีการเคลื่อนไหวภายใตชื่อแนวคิดดังกลาวมาแลว “…แตกอน
หนานั้นไดมีความเคลื่อนไหวในการแสวงหารูปทรงของชุมชนเมืองที่ไมทําลายสภาพแวดลอม     
ทั้งในสหรัฐและยุโรปมาแลวอยางนอย 2 ทฤษฎี นั่นคือ ทฤษฎีเมืองอัดแนน (Compact City)…   
ตั้งแตป ค.ศ.1973 และทฤษฎีชื่อเดียวกันในป ค.ศ.1990 ซึ่งเปนขอเสนอของสหภาพยุโรปใน
เอกสารสีเขียว…”1 ถึงแมวาทฤษฎีทั้งสองเกิดขึ้นในชวงเวลาที่หางกันและมีเนื้อหาแตกตางกัน      
แตก็มาจากสภาพปญหาที่คลายคลึงกัน จากรูปแบบการพัฒนาเมืองในคริสตวรรษที่ 20 ที่กอ
ปญหาดังที่ไดกลาวผานมา พวกเขาจึงตั้งขอสมมุติฐานวาเมืองควรมีรูปทรงที่อัดแนนเพื่อแกปญหา
เหลานั้น แมวาแนวคิดภายใตชื่อแนวคิดเมืองอัดแนนจะมีการศึกษาและนําเสนอโดยนักวิชาการ   
ที่แตกตาง แตแนวคิดภายใตชื่อนี้มีจุดรวมที่สําคัญตรงกันคือ ชุมชนเมืองที่ผานมามีลักษณะรูปทรง
ของการกระจายตัวอยางเบาบาง ซึ่งกลายเปนปญหารูปแบบการกระจัดกระจายตัวนอกเมือง 
(Suburban Sprawl) ดวยลักษณะปญหาเชนนี้ ทางออกที่เกิดขึ้นจึงมีฐานแนวคิดของ ชุมชนเมือง
ที่มีความกระชับมากขึ้น ในการศึกษานี้จะขอนําเสนอแนวคิดเมืองอัดแนนที่เกิดขึ้นโดย           
จอช แดนซิก และ โธมัส ซาแอตตี (George B. Dantzig and Thomas L. Saaty) ในป ค.ศ.1973 
และแนวคิดในป ค.ศ.1990 ซึ่งเปนขอเสนอของสหภาพยุโรปในเอกสารสีเขียว (Green Paper on 
the Urban Environment) และจะนําเสนอแนวคิดภายใตชื่อแนวคิดเมืองอัดแนนที่มีการกลาวถึง
โดยคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกสในลําดับตอไป

                                                          
1กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545) , 351-352.
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1.1 แนวคิดเมืองอัดแนน โดย จอช แดนซิก และ โธมัส ซาแอตตี           
(George B. Dantzig and Thomas L. Saaty )

จอช แดนซิก และ โธมัส ซาแอตตี เสนอแนวคิดการออกแบบชุมชนเมือง            
ในป ค.ศ.1973 เพื่อที่จะแกไขปญหาความสิ้นเปลืองในการใชพลังงาน พื้นที่เสื่อมโทรม การเพิ่มข้ึน
ของมลภาวะ รวมถึงการแกไขปญหาการกระจายตัวของเมือง และรักษาพื้นที่สีเขียวรอบนอก     
ของเมือง (Countryside)2 ความมุงหมายหนึ่งคือการกลาวถึง “ชีวิตที่ดีโดยไมสงผลกระทบตอชนรุน
ตอไป”3 ซึ่งมีเนื้อความคลายคลึงกันกับคําจํากัดความของคําวาการพัฒนาอยางยั่งยืนในป 1987 
อีกดวย แดนซิกและซาแอตตีกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่ไดนําเขามาใชในการสรางแนวคิดของ
พวกเขา เชน แนวคิดอุทยานนคร ของ อเบ็นเนเซอร โฮเวริด แนวคิดเมืองที่ซอนทางสูงของ         
เลอ คอรบูซิเอ แนวคิดการใชที่อยางผสมผเส ของ เจน เจค็อบส และแนวคิดอภิมหาสถาปตยกรรม 
ของ เปาโล โซเลอร4ี

หลักการของพื้นที่และหลักการของเวลา (The principle of Space and           
the principle of Time) เปนสิ่งสําคัญที่แดนซิกและซาแอตตีกลาวถึง โดยอางถึงปญหาสําคัญของ
ผูคนในเมืองคือการที่กิจกรรมตางๆของผูคนนั้นสัมพันธกับเวลาที่แตกตางกันในหนึ่งวัน และพื้นที่
รองรับกิจกรรมตางๆกันนั้นไดแยกออกจากกัน ซึ่งทําใหเปนตนเหตุของการเดินทาง การใชพลังงาน 
และปญหาอื่นๆ ลักษณะดังกลาวเรียกวา “คิคาเดียน” (Cicadian) ปญหาตางๆจะหมดไปหากพื้นที่
รองรับกิจกรรมของผูคน รวมอยูในจุดเดียวโดยที่ผูคนสามารถมีกิจกรรมตางๆนั้นไดอยางสะดวก5

แนวคิดของลักษณะเมืองในอุดมคติจึงเกิดขึ้นดวยการออกแบบเมือง 4 มิติ ซึ่งมี “เวลา” เขามา
สัมพันธกับพื้นที่ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือการใชประโยชนจากที่วางในอากาศ ผสมกับการใช
บริการสาธารณูปการแบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อที่จะสรางคุณภาพชีวิตสูงสุด 
แนวคิดที่นําเสนอคือเมืองที่มีการควบคุมการขยายตัว เนนการเดินเทาดวยระยะเวลาที่สะดวก และ
ความเปนไปไดของการใชระบบบําบัดน้ําเสีย การหมุนเวียนกลับมาใชใหม รวมถึงระบบน้ํารอน   
                                                          

2Michael Breheny, “Centrists, Decentrists and Compromisers : Views on the Future of 
Urban Form,” in The Compact City : A Sustainable Urban Form ?, ed. Mike Janks, Elizabeth Burton, 
and Katie Williams (New York : E&FN Spon, 1996) , 19.

3George B. Dantzig and Thomas L. Saaty, Compact City : A PLAN FOR A LIVEABLE 
URBAN ENVIRONMENT (San Francisco : W.H.Freeman and Company, 1973) , 10.

4Ibid., 16-27.
5Ibid., 27-34.
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น้ําเย็น ระบบปรับอากาศที่ใชบริการจากสวนกลาง แนวคิดในงานเขียนนั้นแสดงออกมาเปนรูปแบบ
เมืองในลักษณะของแผนภาพวงแหวนทรงกลม (Concentric-Ring Diagram) ที่สรางความ       
หนาแนนและกระชับที่มีการใชงานอยางหลากหลายสมบูรณอยูภายใน

แตแนวคิดของแดนซิกและซาแอตตี ในป ค.ศ.1973 เขาขายเมืองในอุดมคติ       
ซึ่งเฟองฟูในชวงทศวรรษ 1970 ตามยุคสมัยฝนเฟองเมืองอนาคตและอภิมหาสถาปตยกรรม6      
จึงอาจเปนเหตุผลหนึ่งที่มีประเด็นการโตเถียงขึ้นมาอยางมากมาย เชน แนวคิดดังกลาวเปน         
สิ่งแปลกประหลาด และเปนอันตรายตอความสัมพันธในขนาดสัดสวนที่มองขาม หลงลืมคุณคา
ของความเปนมนุษย (Human Values)7 หรือความเคลือบแคลงสงสัยถึงประสิทธิภาพที่ไดกลาวไว
ในดานประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน (The Energy Efficiency) ของเมืองนั้น วาจะเปนไป

                                                          
6กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 353.
7Louise Thomas and Will Cousins, “A New Compact City Form : Concepts in Practice,” in 

The Compact City : A Sustainable Urban Form ?, 329.

ภาพที่ 4 แสดงแนวคิดเมืองอัดแนน โดย จอช แดนซิก และ โธมัส ซาแอตตี
ที่มา : George B. Dantzig and Thomas L. Saaty, Compact City: A PLAN FOR A LIVEABLE URBAN
ENVIRONMENT (San Francisco : W.H.Freeman and Company, 1973), 37.
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ตามความมุงหมายของพวกเขาหรือไมเพียงใด หรือกลับกลายเปนการสรางสภาพแวดลอมให     
เลวรายลงไปกวาเดิม8

1.2 แนวคิดเมืองอัดแนน โดยเอกสารสีเขียววาดวยสิ่งแวดลอมของชุมชนเมือง
(Green Paper on the Urban Environment)

คณะกรรมการของสหภาพยุโรป ไดนําเสนอเอกสารสีเขียววาดวยสิ่งแวดลอม    
ชุมชนเมือง (Green Paper on the Urban Environment) ซึ่งเปนการตอบรับกับแนวทางที่กําหนด
ไวในแผนปฏิบัติการ 21 สหภาพยุโรปใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืนนี้ ถึงขั้นกําหนดให
เปนวัตถุประสงคและนโยบายหลักแหงการรวมชาติของยุโรปเลยทีเดียว9 สภาพปญหาของ     
สภาพแวดลอมชุมชนเมือง ที่มาจากมลภาวะทางอากาศ เสียง การจราจร และการใชที่ดินของ     
ชุมชนเมือง ซึ่งรวมถึงการผลิต การบริโภค และการถายเทของเสียกลับสูธรรมชาติ สิ่งเหลานี้เปน
ประเด็นที่ถูกยกขึ้นมากลาวถึง โดยที่เอกสารฉบับนี้ยังไดกลาวถึงการพัฒนานั้นมี 4 สวนที่สําคัญ
คือ การคมนาคม การทองเที่ยว พลังงาน และอุตสาหกรรม (Transport, Tourism, Energy and 
Industry) โดยที่จะตองมีการปฏิบัติเพื่อการแกไขคือในดาน อากาศ เสียง น้ํา และระบบการกําจัด
ของเสียจากชุมชนเมือง สิ่งเหลานี้จะสงผลสําคัญตอคุณภาพทางสภาพแวดลอมของชุมชนเมือง10

สหภาพยุโรปแสดงความเชื่อมั่นวา ลักษณะของชุมชนในแบบแนวคิดเมืองอัดแนน
จะเปนรูปทรงของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในอนาคต แมวาแนวคิดตางๆของรูปทรงชุมชนที่กลาวมานี้ 
ประเทศทางฝากสหราชอาณาจักรจะขานรับนโยบายดังกลาว ซึ่งมีหลักการอยางกวางๆคือ ชุมชน
รวมตัวกันอยางหนาแนน ใชที่ดินแบบผสมผเส ลงทุนระบบขนสงสาธารณะ ประหยัดพลังงาน ใชรถ
จักรยานและการเดินเทาแทนรถยนตสวนตัว และประกาศแผนยุทธศาสตรที่เรียกวา “UK Strategy 
on Sustainable Development” ในป ค.ศ.1994 แลวก็ตาม แตก็ยังเผชิญปญหาการไมยอมรับของ
ทองถิ่น11 (ปญหาในสวนนี้จะมีการนําเสนอโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ในชวงเนื้อหาของแนวคิดเมือง
อัดแนน โดยคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกส)
                                                          

8Ibid.
9กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 357.
10European Statistical Laboratory, “Introduction : Urban Environmental Problems” 

[Online], accessed 5 August 2002. Available from http://esl.jrc.it
11กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 357.
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1.3 แนวคิดเมืองอัดแนน โดยมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกส

แนวคิดชุมชนเมืองในลักษณะของแนวคิดเมืองอัดแนน ซึ่งไดรับการศึกษาและ   
เผยแพรโดยคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกส เผยแพรเปนครั้งแรกในป 
ค.ศ.1996 และในครั้งที่สองป ค.ศ.2000 นับไดวาเปนแนวคิดที่มีความสําคัญที่มีจุดเริ่มตนของ   
การศึกษาจากความตองการคนหารูปแบบชุมชนเมือง ที่สามารถตอบรับกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
ที่มีการกลาวถึงอยางกวางขวางนั่นเอง ดังนั้นในปจจุบันจึงอาจกลาวไดวาแนวคิดดังกลาว เปนแนว
คิดหลักที่มีความพยายามอยางตอเนื่องและจริงจังในการมุงไปสู “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน”

1.3.1 ความมุงหมายของแนวคิด เปนการคนหาทางออกของการออกแบบ     
ชุมชนเมืองที่จะตอบรับกับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งจากนโยบายในระดับโลกและในระดับ
ชาติ โดยมุงหมายที่จะแกไขวิกฤติปญหาในดานตางๆจากความไมยั่งยืน คณะนักวิชาการไดกลาว
ถึงการศึกษาของตนเองเมื่อป ค.ศ.1996 อยางชัดเจนวา “การศึกษาของตนยังไมใชทางออกที่      
แนนอนวาเปนทางออกของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน แตการทําความเขาใจในปญหาตางๆของชุมชนเมือง
นั้น เปนสิ่งสําคัญของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อที่จะเปนฐานไปสูการคนหาคําตอบตอไป”12 ซึ่งในป 
ค.ศ.2000 มีการพัฒนาแนวคิดนี้ตอเนื่องมาจากการศึกษาในป ค.ศ.1996 ที่นับเปนการสราง   
ความชัดเจนใหมากยิ่งขึ้นกับแนวคิดเมืองอัดแนน

1.3.2 แนวคิดหลัก “อะไรคือรูปทรงของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน?” สิ่งนี้เปนคําถาม 
เร่ิมตนในการศึกษาจากป ค.ศ.1996 ที่ยังคงมีมาจนถึงป ค.ศ.2000 ของมหาวิทยาลัย                   
อ็อกซฟอรดบรูกส รวมถึงการใหความสําคัญอยางตอเนื่องกับคําตอบที่ตองการคนหาที่จะตองตอบ
รับกับ คํานิยามของการพัฒนาอยางยั่งยืนอยางเหนียวแนน แมวาคณะนักวิชาการไดอางวาคําตอบ
ของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนนั้นจะยังไมสมบูรณ แตพวกเขาก็ไดลวงรูถึงคุณภาพที่ตองการของ            
ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนแลว13 แนวทางการศึกษามุงเนนทั้งในระดับทฤษฎีและแนวคิด ซึ่งรวมถึง       

                                                          
12Elizabeth Burton, Katie Williams, and Mike Jenks, “The Compact City and Urban 

Sustainability,” in The Compact City : A Sustainable Urban Form ?, 245.
13Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Janks, “Achieving Sustainable Urban Form : 

An Introduction,” in Achieving Sustainable Urban Form ?, ed. Katie Williams, Elizabeth Burton, and
Mike Janks (London : E&FN Spon, 2000) , 4.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



47

การศึกษาโครงการดําเนินงาน ผลการทดสอบ และกรณีศึกษาชุมชนเมืองตางๆ โดยมีภาพรวมแนว
คิดที่สําคัญคือ

- ความสัมพันธระหวาง รูปทรงของเมือง (Urban Form) กับความยั่งยืน
ดวยแนวคิดของการสราง ความกระชับของเมือง (Intensification) และ
ลดการกระจายตัวของพื้นที่เมือง

- ลดการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว สนับสนุนระบบขนสงสาธารณะ
- การประหยัดพลังงาน (Energy efficient)
- ใชพื้นที่แบบผสมผเส (Mix of Use) สรางความมีชีวิตชีวา (Diversity)
- การรักษาสภาพแวดลอม (Environment)
- คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น (Quality of Life)
- ชุมชนที่สมบูรณ (Self-Containment)14

1.3.3 รูปทรงของชุมชนเมือง แมวาแนวคิดเบื้องตนที่เชื่อมั่นกับ “ชุมชนเมือง     
ที่ยั่งยืน” จะมีลักษณะของแนวคิดเมืองอัดแนนโดยมีแนวคิดหลักตางๆขางตน แตแนวคิดที่มี       
การนําเสนอครั้งแรกในป ค.ศ.1996 มีประเด็นเริ่มตนที่สําคัญคือความไมแนใจกับ รูปแบบเมือง    
ที่รวมกลุมอยางหนาแนน (Centralization) และเมืองที่กระจายอยางเบาบาง (Decentralized)     
วารูปแบบใดดีกวากัน15 โดยที่ฐานทางแนวคิดของชุมชนเมืองที่มีความหนาแนนในแบบรวมกลุม 
(Centrists) คือแนวคิดของ เลอ คอรบูซิเอ (Le Corbusier) และ เจน เจคอบส (Jane Jacobs)    
ในสวนแนวคิดชุมชนที่มีความหนาแนนนอยในแบบกระจายตัว (Decentrists) คือแนวคิดของ 
อเบ็นเนเซอร โฮเวิรด (Ebenezer Howard) และแฟร็งค ลอย ไรด (Frank Lloyd Wright)             

                                                          
14Self-Containment  และ Self – Sufficiency จากการศึกษาบริบทของการใชคํานี้ ของแนวทาง   

การออกแบบในตางประเทศ “ชุมชนที่สมบูรณ” นาจะมีความใกลเคียงและสื่อความหมายไดดีที่สุด (โดยที่จะใช
คํานี้ในวาระตอไป) ซึ่งมีลักษณะความสมบูรณทางกิจกรรมในเมืองดวยพื้นที่ที่หลากหลาย ความสมบูรณทาง
สังคมเศรษฐกิจดวยการมีพรอมทั้งที่พักอาศัยและแหลงงาน  การออกแบบที่ สัมพันธกับการเดินเทา               
ความหลากหลายของที่พักอาศัย ปกปองคุณคาทางประวัติศาสตร การคํานึงถึงการประหยัดพลังงานอาคาร   
ศูนยกลางชุมชนที่เปนระบบคมนาคมสาธารณะที่สามารถลดการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว

บางสวนสรุปความจาก Michael Buxton, “Energy, Transport and Urban Form in Australia,” in 
Achieving Sustainable Urban Form, 54-63.

15Michael Breheny, “Centrists, Decentrists and Compromisers : Views on the Future of 
Urban Form,” in The Compact City : A Sustainable Urban Form ?, 13-35.
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“…ทางออกที่ดีที่สุดดูเหมือนจะเปนการประนีประนอมระหวางรูปแบบสุดโตงทั้ง 2 ขั้ว…ทางสาย
กลางนี้อาจเรียกวา Decentralized Concentration หรือ รูปแบบกระจายตัวเปนกลุมๆ…”16       
การเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวคิดเมืองอัดแนนนี้ จึงมีทั้งการเสนอในรูปแบบเมืองที่รวมกลุมอยาง
หนาแนนและเมืองที่มีรูปแบบกระจายตัวเปนกลุมๆ แตถึงอยางไรประเด็นของการเพิ่มความหนา
แนน17 ก็เปนแนวทางหลักอยางเดนชัดของคณะนักวิชาการ

แนวคิดทางดานรูปทรงของแนวคิดเมืองอัดแนน มีแนวคิดสําคัญอยาง   
หลากหลายรวมถึงโครงการศึกษาอีกหลายๆสวน โดยที่จะนําเสนอแนวคิดที่สําคัญบางสวนคือ

1.3.3.1 โครงการ “Urban Villages”
1.3.3.2 แนวคิด “Sustainable City Implantation”
1.3.3.3 แนวคิด “Urban Renewal”
1.3.3.4 แนวคิด “Sustainable Urban Matrix”

                                                          
16กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 363.
17การสรางความหนาแนน มีลักษณะของการพัฒนาที่วางเปลาและยานรกรางของชุมชนเมือง    

การปรับปรุงอาคารเกาที่มีอยู ใหมีการใชงานที่หนาแนนขึ้น การปรับเปล่ียนการใชงานอาคาร การตอเติมและ
ขยายในขอบเขตที่จํากัด การเพิ่มความหนาแนนจะสัมพันธไปกับการเพิ่มความหนาแนนทางกิจกรรม การเพิ่มขึ้น
ของผูคนในเมือง ความหลากหลายของกิจกรรม แหลงงานที่สัมพันธกับที่พักอาศัย และแนวคิดอื่นๆ

ภาพที่ 5 แสดงลักษณะแนวคิดเมืองอัดแนน
ที่มา : Richard Rogers, Cities for a Small Planet (England : Butler and Tanner, 1997), 49.
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1.3.3.1 โครงการ “Urban Villages”
ไมเคิล ทอมสัน ฟาวเซ็ท (Michelle Thompson-Fawcett) ไดกลาว

ถึงโครงการ “Urban Villages” ที่เร่ิมตนเมื่อป 1992 ในประเทศอังกฤษ ที่ยังคงไดรับความนิยม
อยางมากจนถึงปจจุบัน โครงการดังกลาวนี้มีภาพรวมของพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ
สังคมที่สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน ชุมชนที่มีความสมบูรณ ระบบการคมนาคมที่ดี และอาคาร
ที่ยั่งยืนดวยการใชวัสดุทองถิ่น  (Durabil i ty Building) โดยมีลักษณะประนีประนอม  
(Compromise) ระหวางการรวมกลุมกับการกระจายตัวของเมือง ลักษณะของโครงการ18 มีดังนี้

- พื้นที่ประมาณ 2,500 ไร
- ประชากรประมาณ 3,000-5,000 คน
- รูปทรงกลมเสนผาศูนยกลางชุมชนประมาณ 900 เมตร
- ระยะการเดินเทาในชุมชนไมเกิน10นาที
- ระบบทางเดินเทาทั่วทั้งชุมชน และสัมพันธกับพื้นที่สาธารณะ
- ความหลากหลายของพื้นที่และการใชงานอาคาร มีทั้งแหลงงาน

และที่พักอาศัยในชุมชน
- ใชพื้นที่อยางหลากหลายจากกลุมอาคารในบล็อกถนนหนึ่งๆ
- ใหความสําคัญกับ “Sense of Place” บนพื้นที่สาธารณะ
- สวนและพื้นที่สาธารณะมีขนาดเล็กที่สัมพันธกับโครงการ

โครงการ “Urban Villages” เปนประเด็นหนึ่งที่ ไมเคิล บ็อกสตัน (Michael Buxton) ไดกลาวถึง
ความสัมพันธในแนวคิดของ “Urban Village” กับแนวคิด “Transit-Oriented Developments” 
(TOD) แนวคิด “Traditional Neighborhood Developments” (TND) ของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม
ที่ยังสัมพันธกับแนวคิด “Urban Self-Containment” (ชุมชนที่สมบูรณ) ในออสเตรเลียอีกดวย19

                                                          
18Michelle Thompson-Fawcett, “The Comtribution of Urban Village to Sustainable 

Development ,” in Achieving Sustainable Urban Form, 275-287.
19Urban Self-Containment Model มีลักษณะ 3 ประการที่สําคัญ คือ การใชพื้นที่ที่หลากหลาย

และมีพรอมทั้งที่พักอาศัยและแหลงงาน / การออกแบบที่สัมพันธกับการสงเสริมการเดินเทา ความหลากหลาย
ของที่พักอาศัย ปกปองคุณคาทางประวัติศาสตร และคํานึงถึงการประหยัดพลังงานอาคาร / ศูนยกลางชุมชนที่
เปนระบบคมนาคมสาธารณะ สามารถลดการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว สรุปความจาก Michael Buxton, 
“Energy, Transport and Urban Form in Australia,” in Achieving Sustainable Urban Form, 54-63.
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1.3.3.2 แนวคิด “Sustainable City Implantation”
จากการศึกษาถึงชุมชนเมืองในอดีต คณะนักวิชาการกลาววา ชุมชน

เมืองที่ยั่งยืนไมใชปรากฏการณแปลกใหม แตเปนสิ่งที่มีมากอนหนานั้นแลวในประวัติ
ศาสตรของชุมชนเมือง20

ดวยการเปลี่ยนแปลงทางทรรศนะจากอดีตมาสูปจจุบัน ทําใหเราจําตองมองกลับไปที่ประวัติ
ศาสตรของชุมชนเมือง “The City-as-a-hill – A New Urban Model” เปนรูปแบบแนวคิด            
ชุมชนเมืองยุคกลางของยุโรปที่ถูกนํามาพูดถึง ลักษณะโดยรวมคือเมืองในยุคกลางที่มีสัดสวน
สัมพันธกับการเดินเทาของมนุษย มีสิ่งตางๆครบถวนอาทิ ที่พักอาศัย ยานชุมชน ธุรกิจการคา
ขนาดเล็ก พื้นที่สาธารณะ ทางเทาและมานั่งเปนตน ซึ่งบรรจุอยูภายในชุมชน และความหนาแนน 
ที่สัมพันธไปกับ “Strong Sense of Itself as A Place”

โครงขายของเมืองจากสังคมเศรษฐกิจและนิเวศวิทยา เปนโครงขาย
อันโยงใยที่เปนหัวใจสําคัญของพื้นที่ทั้งหมด แตโครงขายนี้จะไมมีความหมายใดๆหากผูคนในเมือง
ไมรับรูและไมตระหนักถึงความสําคัญ แนวคิด “Sustainable City Implantation” จึงถูกนําเสนอขึ้น
เพื่อที่จะเปนโครงรางในการออกแบบชุมชนที่สรางเสริมความตระหนักของผูคนในชุมชนเมืองดังนี้

                                                          
20Heidi Dumreicher and others, “Generating Models of Urban Sustainability : Vienna’s 

Westbahnhof Sustainable Hill Town,” in Achieving Sustainable Urban Form, 288-298.

ภาพที่ 6 แสดงแนวคิด “The City-as-a-hill – A New Urban Model”
ที่มา : Heidi Dumreicher and others, “Generating Models of Urban Sustainability : Vienna’s
Westbahnhof Sustainable Hill Town,” in Achieving Sustainable Urban Form ?,
ed. Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Janks (London : E&FN Spon, 2000), 294.
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- “Humanly-scaled urban form” : รูปทรงของเมืองจะตองมี   
สัดสวนที่สัมพันธกับสัดสวนมนุษย เหมาะสมกับการเดินเทา 
ความหลากหลายของโอกาสในการเขาถึงบริการตางๆของชุมชน

- “Density and compactness” : ความสมบูรณและความชัดเจน
ของเมือง ที่มาจากความตองการของผูคนที่พักอาศัยในชุมชน

- “Three-dimensional urban fabric” : ความกระจางชัดของ
ขอบเขต ความเขาใจไดของโครงขายเมืองใน 3 มิติ

- “Physical secure publics” : ความชัดเจนของพื้นที่ที่ใหความ  
รูสึกถึงความอบอุนบนพื้นที่สาธารณะ  และความชัดเจน            
ที่บงบอกถึงพื้นที่อันตราย

- “People oriented scale” : การออกแบบชุมชนเมืองที่สงเสริม 
พื้นที่สาธารณะที่หลากหลายซึ่งมีขนาดที่แตกตาง และการเชื่อม
ตอดวยการเดินเทา

- “Self-balancing” : มองหาความสมดุลในการใชพลังงาน    
ระบบทางนิเวศ ความยุติธรรม และผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

- “Complex and flexible urban” : การจัดการเมืองที่มีความ   
ชัดเจนและมั่นคงและมีลักษณะที่สามารถยืดหยุนปรับเปลี่ยนได

- “Space for possibi l i t ies” :  งานการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมและการออกแบบโครงสรางชุมชนนั้น จะตอง  
ตอบรับกับความรูสึกทางสังคมและทางเศรษฐกิจของชุมชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

1.3.3.3 แนวคิด “Urban Renewal”
เดวิด แวน เวียต และ ทอรเบน เกด (David van Vliet and Torben 

Gade) นําเสนอโครงการการปรับปรุงยานใจกลางเมือง โคลดิง เดนมารก

โครงการดังกลาวเปนชุมชนในลักษณะของ “Housing Block” โดยเปนที่พักอาศัยที่มีความ        
หนาแนนในใจกลางเมือง มีการใชระบบพลังงานและการบําบัดน้ําเสียรวม อาคารพักอาศัย       
ภายในบล็อกจะมีสวนในตําแหนงกลางพื้นที่ทั้งหมด ที่มีโครงสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่ใชพลังงาน
ทางธรรมชาติเขามาบําบัด โครงสรางระบบบําบัดดังกลาวเปนอาคารทรงปรามิดใส ที่ใช                 
การใหลเวียนของน้ําเสีย พลังงานแสงอาทิตย และการกรองของเสียตามธรรมชาติ21

                                                          
21David van Vliet and Torben Gade, “Sustainable Urban Renewal : Kolding, Denmark,” in 

Achieving Sustainable Urban Form, 310-318.

ภาพที่ 7 แสดงระบบบําบัดอาคารทรงปรามิดใส
ที่มา : David van Vliet and Torben Gade, “Sustainable Urban Renewal: Kolding, Denmark,”
in Achieving Sustainable Urban Form ?, ed. Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Janks
(London : E&FN Spon, 2000), 310-318.
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1.3.3.4 แนวคิด “Sustainable Urban Matrix”
ไทกราน ฮาชิก (Tigran Hasic) ไดนําแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม 

แคลเรนซ เพอรี และทฤษฎี “Pattern Language” ของคริสโตเฟอร อเล็กซานเดอร เขามาประยุกต
เปน “Sustainable Urban Matrix” (SUM)22 รูปแบบชุมชนนี้มีลักษณะของ อพารทเมนทบล็อก 
(Apartment Block) ที่มีรูปแบบสัมพันธกับสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ดังนี้

อพารทเมนท 4 หลังจะวางในลักษณะของเมทริก (Matrix) ซึ่งมีพื้นที่
ศูนยกลางรวมกัน และเรียกทั้งหมดนั้นวา “SUM group” โดยมีผูพักอาศัยประมาณ 256 คนตอ      
1 อพารทเมนท ฮาชิคยังกลาววาแนวคิด “SUM group” เปน “Close Neighborhood Group”        
ที่ประยุกตมาจาก “Pattern Language” ของคริสโตเฟอร อเล็กซานเดอร

“SUM group” จํานวน 4 กลุมจะจัดวางรูปแบบในลักษณะของ     
เมทริกเชนกัน และเรียกเปน “CNG group” (16 อพารทเมนท) ซึ่งมีลักษณะเปนโครงการ “Urban 

                                                          
22Tigran Hasic, “A Sustainable Urban Matrix: Achieving Sustainable Urban Form in 

Residential Buildings,” in Achieving Sustainable Urban Form, 329-336.

ภาพที่ 8 แสดงแนวคิด “Sustainable Urban Matrix”
ที่มา : Tigran Hasic, “A Sustainable Urban Matrix: Achieving Sustainable Urban Form in
Residential Buildings,”  in Achieving Sustainable Urban Form ?, ed. Katie Williams,
Elizabeth Burton, and Mike Janks (London : E&FN Spon, 2000), 329-336.
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Villages”  หรือชุมชนเมืองขนาดเล็ก ดวยผูพักอาศัยประมาณ 4,000 คน ซึ่งแตละ “SUM group” 
จะมีพื้นที่ศูนยกลางใชงานรวมกันเพื่อการพบปะสังสรรค

แนวคิดของ “Sustainable Urban Matrix” จะตองมีพื้นที่ที่มีคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก ชีวิตของยานจะมาจากผูคนที่มีปฎิสัมพันธตอกัน คงไวดวย “Sense of 
Place” มีการใชงานพื้นที่ที่หลากหลาย เหมาะแกการเดินเทา สรางความสัมพันธของพื้นที่และ  
โครงขายถนน ใหความสําคัญกับคุณคาทางประเพณีของชุมชน และมีความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา
และความเปนอยูในอนาคต

กลาวโดยสรุปถึงแนวคิดทางดานรูปทรงของชุมชนเมือง ในแนวคิดของ    
คณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกส ตางยอมรับความสัมพันธของ รูปทรง ขนาด 
ความหนาแนน และผูใชงานในเมือง ที่จะมีตอความยั่งยืน แตก็ยังคงซอนทับอยูบนลักษณะที่หลาก
หลายและ “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนไมไดขึ้นอยูกับรูปทรงของเมืองเพียงอยางเดียว แตยัง
สัมพันธไปกับพฤติกรรมของมนุษยอีกดวย”23 จากการศึกษาแนวคิดตางๆขางตนนั้น ถึงแมจะมี        
รายละเอียดและแงมุมที่แตกตางกันหลายสวน แตมีแนวคิดรวมในดานรูปทรงคือ

-  เ มื อ ง ที่ ก ร ะ ชั บทั้ ง ใ น แบบ  เ มื อ งที่ ร ว มกลุ ม อย า งหนาแน น  
(Centralization) และเมืองที่กระจายตัวเปนกลุมๆ (Decentralize 
Concentration)

- รูปทรงที่สามารถสรางโอกาสในการเดินเทาที่สะดวก
- จํากัดขอบเขตชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวรอบนอกชุมชน
- การใชพื้นที่อยางผสมผเส และความหลากหลายในชุมชน
- สนับสนุนใหมีการใชงานการคมนาคมสาธารณะ  แทนที่การใช           

ยานพาหนะสวนตัว

                                                          
23Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Janks, “Achieving Sustainable Urban Form : 

An Introduction,” in Achieving Sustainable Urban Form, 1-4.
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1.3.4 แนวคิดทางสังคม ในประเด็นทางสังคมนั้น ขอดีของแนวคิดเมืองอัดแนน
ที่มีการกลาวถึงโดยคณะนักวิชาการคือ

- คุณภาพชีวิตที่มาจากโอกาสในการมีปฎิสัมพันธทางสังคมของผูคน    
ในเมืองที่จะมีมากขึ้น (ประเด็นนี้ยังมีการกลาวอางถึงแนวคิดของ       
เจน เจคอบส ในหลายๆสวน)

- ชุมชนที่มีความกระชับนี้จะสงผลใหมีการจัดเตรียมระบบบริการพื้นฐาน
ไดครบถวน ผูคนมีโอกาสในการเขาถึงระบบบริการตางๆที่สะดวก โดยที่
ผลการศึกษาในป ค.ศ.2000 ยังมีการยืนยันในขอดีของการเพิ่มความ
หนาแนนในเมือง เชน การศึกษา “Accessibility in Swedish towns”24

และการศึกษา “The impact of density and Mix of Uses on travel 
patterns, accessibility and social issue in Glasgow and East 
Kilbride”25 ตางพบวาลักษณะของชุมชนที่หนาแนนมีประสิทธิภาพใน
การเขาถึงระบบบริการพื้นฐานตางๆที่ดีกวาลักษณะอื่นๆ

- ระบบขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชวยลดการเดินทาง
ดวยรถยนตสวนตัวได

- ประเด็นความสําคัญของความยุติธรรมทางสังคม (Social Equity) ดวย
ที่พักอาศัยที่มีความหนาแนนนั้น จะมีความหลากหลายของการพักอาศัย 
โดยที่ผูคนในเมืองจะไดรับสิทธิที่เทาเทียมกัน ทั้งทางเชื้อชาติ และระดับ
ทางสังคม

- ใหความสําคัญของแหลงงานในชุมชนที่สมดุลกับการพักอาศัย

แตปญหาการถกเถียงก็ยังคงมีในหลายๆประเด็น เชน เมืองที่หนาแนน
- อาจเปนวิกฤติของวิกฤติของเมืองที่มีผูคนในเมืองอัดแนนมากเกินไป

                                                          
24Mats Reneland, “Accessibility in Swedish Towns,” in Achieving Sustainable Urban 

Form, 131-138.
25Mohammad-Reza Masnavi, “The New Millennium and the New Urban Paradigm : The 

Compact City in Practice,” in Achieving Sustainable Urban Form, 64-73.
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- ผลกระทบจากการที่ผูคนอันหลากหลายและมากมายมาอยูใกลชิดกัน 
และแนนอนปญหาอาชญากรรมยอมตามมา

- ความไมแนใจในปญหาที่อาจเกิดขึ้น จากวิถีชีวิต (Life Style) ที่แตกตาง
กันจากผูคนที่หลากหลาย26

ในประเด็นทางสังคมนี้ แมวาผลการศึกษาหลายๆชิ้นจะยืนยันถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกวาของลักษณะ
แนวคิดเมืองอัดแนน แตประเด็นตางๆที่ยังคงเปนปญหาในการศึกษาตั้งแตป ค.ศ.1996 ก็ยังไมไดมี
การยืนยันคําตอบที่แนนอนในทุกๆประเด็นจากคณะนักวิชาการ

1.3.5 แนวคิดทางเศรษฐกิจ ในประเด็นทางเศรษฐกิจ ขอดีของแนวคิดเมือง     
อัดแนนที่มีการกลาวถึงโดยคณะนักวิชาการคือ

- ความหลากหลายของกิจการรานคาตางๆ จากการใชที่ดินที่หลากหลาย
และมีความกระชับ ซึ่งสงผลตอธุรกิจการคาที่ดีขึ้นมีแรงดึงดูดมากขึ้น27

- แนวคิดของความพยายาม ในการสรางแหลงงานที่สมดุลและพอเพียง
ภายในแตละชุมชน

- ขอดีที่ไดจากการลดปริมาณการใชพลังงาน ซึ่งสามารถประหยัดคาใช
จายสําหรับปริมาณการเดินทางของผูคน รวมถึงการจัดการจากภาครัฐ

แตยังคงมีประเด็นที่ยังไมชัดเจนนักเชน  ในการศึกษา “The Effect of Mixed 
use on Travel Behavior” พบวาการใชพื้นที่แบบผสมผเส แมวาจะเปนการสรางโอกาสในการ   
เดินเทาลดปริมาณรถยนต สรางโอกาสใหมใหกับการคาตางๆ แตการใชพื้นที่แบบผสมผเสไมไดมี

                                                          
26Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Janks, “Achieving The Compact City through 

Intensification,” in The Compact City : A Sustainable Urban Form ?, 86-91.
27Martin Crookston, Patrick Clarke and Joana Averley, “The Compact City and the Quality 

of Life,” in The Compact City : A Sustainable Urban Form ?, 136.
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ผลตอการเลือกหรือการเกิดขึ้นในตําแหนงและขนาดทางการตลาด28 รวมถึงราคาที่ดินที่จะสูงขึ้น
อยางมากในเขตเมืองซึ่งไมเปนผลดีตอการคาในเมือง เปนตน

1.3.6 แนวคิดทางสิ่งแวดลอม ดวยลักษณะของชุมชนเมืองที่กระชับ คณะนัก
วิชาการไดกลาวถึงขอดีในดานตางๆคือ

- พื้นที่ในเมืองจะถูกใชอยางเต็มประสิทธิภาพ ยานเสื่อมโทรมใจกลาง
เมืองไดรับการฟนฟู

- ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเปนประเด็นสําคัญ ที่ถูกยกขึ้นมา
กลาวถึงขอดีของแนวคิดเมืองอัดแนนนี้อยางกวางขวาง ดวยการที่
สามารถลดการเดินทางมุงเนนการเดินเทา ลดการใชรถยนตสวนตัว      
ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไดเปนอยางดี

- สามารถลดมลภาวะของเมือง รวมถึงสามารถรักษาและฟนฟูธรรมชาติ
รอบเมืองและรักษาระบบนิเวศ โดยในป ค.ศ.2000 มีผลการศึกษาตางๆ
ออกมามากมายที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพของการลดการใชพลังงานใน  
ชุมชนที่มีความหนาแนน เชนการศึกษา “The environmental 
sustainability impact of future growth trends for Melbourne”29     
ผลที่ไดพบวาลักษณะการสรางชุมชนที่หนาแนนขึ้น สามารถลดการใช
พลังงานและมลภาวะได เปนอยางดี  การศึกษา  “Tradit ional 
Neighborhood Design (TND) in Victorian”30 พบวาชุมชนลักษณะนี้
สามารถลดสารคารบอนไดออกไซด 42% ประหยัดพลังงานในการขนสง 
57% และลดพลังงานในที่พักอาศัยได 26% การศึกษา “Life cycle 

                                                          
28Uryen-Phan Van and Martyn Senior, “The Contribution of Mixed Land Uses to 

Sustainable Travel in Cities,” in Achieving Sustainable Urban Form, 139-148.
29Peter Newton, “Urban Form and Environmental Performance,” in Achieving Sustainable 

Urban Form, 46-53.
30Michael Buxton, “Energy, Transport and Urban Form in Australia,” in Achieving 

Sustainable Urban Form, 54-63.
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energy usage of apartments and houses”31 พบวาอพารทเมนทที่มี
ความหนาแนนใชพลังงานนอยกวาบานพักอาศัย 10-30% และใชสาร
คารบอนไดออกไซดตอคนนอยกวา 20-40%

การสรางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนจะตองใหความสําคัญกับระบบทางนิเวศ
ที่แทจริง อีกทั้งการศึกษาบางสวนยังมีการสรางแนวคิดใหมๆ เชน แนวคิดของ ไซมอน กาย และ   
ไซมอน มารวิน (Simon Guy and Simon Marvin) เปนการคนหารูปทรงของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 
โดยที่มองหาทิศทางการศึกษาใหมที่แตกตางออกไปจากเดิม “การมองหาลักษณะรูปทรงของ      
ชุมชนเมืองนั้น แทนที่จะมองหาทางออกเพียงรูปแบบเดียว อาจจะตองมองหาคําตอบที่หลากหลาย
มากขึ้น”32 การศึกษาของกายและมารวินไดพยายามจําแนกรูปแบบของชุมชนเมืองดวยลักษณะ

                                                          
31Peter Newton, Selwyn Tucker and Michael Ambrose, “Housing Form, Use and 

Greenhouse Gas Emissions” in Achieving Sustainable Urban Form, 74-83.
32Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Janks, “Achieving Sustainable Urban Form : 

An Introduction,” in Achieving Sustainable Urban Form,  7.

ภาพที่ 9 แสดงลักษณะการเปรียบเทียบดานการประหยัดพลังงานจากแนวคิดเมืองอัดแนน
ที่มา : Richard Rogers, Cities for a Small Planet (England : Butler and Tanner, 1997), 51.

ลักษณะเมืองที่กระจาย

ลักษณะเมืองที่กระชับ
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ของ “Urban Metabolism model”33 แมวาการศึกษานี้ไมมีการชี้ชัดไปที่รูปแบบตัวใดที่ดีกวากัน   
แตประเด็นที่นาสนใจคือการกลาวถึงความสําคัญของการมองหา “หนทาง” (Pathways) ที่นําไปสู
ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในอนาคตนั้น จะไดมาจากการทําความเขาใจชุมชนเมืองที่ยั่งยืนอยาง       
หลากหลายและรอบดานมากขึ้น ลักษณะของ “Urban Metabolism model” ทั้ง 3 ลักษณะคือ

- รูปแบบ “The Re-Designing Cities” (RDC) คือลักษณะของ “Lower 
Urban Metabolism” ซึ่งเปนแนวคิดของการใชทรัพยากรและถายเท  
ของเสียสูธรรมชาติใหนอยลง ดวยการลดขนาดของเมือง ลดการใช
ทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชทรัพยากรของมนุษย

- รูปแบบ “The Externally Dependent City” (EDC) คือลักษณะของ 
“Linear Urban Metabolism” ซึ่งเปนระบบเปดแบบเสนตรง ใหความ
สําคัญไมมากนักตอการบําบัดหรือการถายเทของเสียกลับสูธรรมชาติ

- รูปแบบ “The Self-Reliant City” (SRC) คือลักษณะของ “Circular 
Urban Metabolism” ที่ใหความสําคัญทั้งในดานสภาพแวดลอมและ 
ทางเศรษฐกิจ (ลักษณะผสมจากสองแบบขางตน)

แมวาขอดีในดานสิ่งแวดลอม จะมีการกลาวถึงอยางมากมายนั้น ก็ยังมี     
ขอถกเถียงที่ยังคางคามาจากป ค.ศ.1996 ที่ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน เชน

- แนวคิดเมืองอัดแนน อาจจะลดโอกาสของระบบหมุนเวียนกลับมาใช
ใหมทางธรรมชาติ (Recycling)

- ความเปนอยูที่หนาแนนและผูคนที่มากมายนั้น อาจเปนการเพิ่มปริมาณ
ของมลภาวะทางอากาศที่มากยิ่งขึ้นกวาเดิม

- อาจเปนการ “ลดพื้นที่การเติบโตทางธรรมชาติในเมือง รวมถึงสงผล
กระทบตอระบบนิเวศและที่อยูอาศัยของสัตวประเภทอื่นๆ”34 เปนตน

                                                          
33Simon Guy and Simon Marvin, “Model and Pathways: The Diversity of Sustainable 

Urban Futures.” in Achieving Sustainable Urban Form, 9-18.
34Patrick N. Troy, “Environmental Stress and Urban Policy,” in

The Compact City : A Sustainable Urban Form ?, 210.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60

1.3.7 ผลการปฏิบัติและการยอมรับ แนวคิดเมืองอัดแนนไดรับปญหาจาก     
การปฏิบัติและการยอมรับมากพอควร ซึ่งสวนหนึ่งอาจจะมาจาก “…อิทธิพลของอุทยานนคร 
(Garden City) ที่ฝงรากลึกมานานเกือบรอยป ทําใหชาวอังกฤษและออสเตรเลียชอบที่พักอาศัย
ทามกลางบรรยากาศแบบชนบทมากกวาในเมือง…”35 โดยที่มีปญหาตางๆดังนี้

- ขาดความเขาใจจากผูคน ในความมุงหมายของการเพิ่มความหนาแนน
(Problem of Local Acceptability)

- ทัศนคติของประชาชนมีความแปลกแยก ระหวางการเปน “พลเมือง”   
กับการเปน “ผูบริโภค” (distinction between what people want as 
citizens and what they want as consumers)36

- ความขัดแยงระหวางนโยบายของสวนกลางกับนโยบายทองถิ่น        
และขาดเครื่องมือสนับสนุนที่ชัดเจน แมวาจะมีการศึกษาโครงการ      
การดําเนินงานตางๆที่ประสบความสําเร็จในลักษณะของการเพิ่มความ    
หนาแนน แตประเด็นปญหาของการขาดนโยบายและกฎหมายรองรับ   
ซึ่งเปนเครื่องมือสนับสนุน (Implementation) ยังคงเปนประเด็นสําคัญ   
ที่ไดรับการเรียกรองจากคณะนักวิชาการ37

                                                          
35กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 357.
36Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Janks, “Achieving The Compact City through 

Intensification,” in The Compact City : A Sustainable Urban Form ?, 94.
37ผลการศึกษาบางชิ้นไดบงบอกถึงความไมชัดเจนของนโยบายที่เขามารองรับ เชน การศึกษาทาง

ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และผลกระทบตอคุณภาพชีวิต จากนโยบายการเพิ่มความหนาแนนในเมืองอังกฤษ 
(The Environmental, Economic and Quality of Life Impacts of Urban Intensification Policies in 
England) พบวาการเพิ่มความหนาแนนของชุมชนจะมีผลประโยชนในดานตางๆ แต ในนโยบายบางดานกลับไม
ชัดเจนและมีขอดอยในปญหาดานคุณภาพของการอยูอาศัยที่ตกต่ําลง และส่ิงแวดลอมที่ตกต่ําลง เปนตน,      
อางถึงใน Katie Williams, “Does Intensifying Cities Make them More Sustainable?.” in Achieving 
Sustainable Urban Form, 30-45.
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1.3.8 ปญหา นอกจากปญหาในดานตางๆของแนวคิด ยังมีปญหาความซับซอน
ในตัวความยั่งยืนชองชุมชนเมืองซึ่งมาจาก

- ความแตกตางใน “คํานิยาม” ของความยั่งยืนที่มีอยางมากมาย 
(Differing Definitions of Sustainablility)

- ความซับซอนของประเด็นปญหาตางๆที่สัมพันธเชื่อมโยงกันอยูทุกดาน
- ปญหาของการยอมรับจากทองถิ่น (Local Acceptability) ซึ่งสวน

สําคัญมาจากแนวคิดนี้ยังไมไดรับการพิสูจน คําถามที่ยังหลงเหลืออีก
มากมาย และแนวคิดนี้ยังตองการเครื่องมือสนับสนุนที่เปนรูปธรรม38

- ปญหาความยุติธรรมทางสังคม ที่ไมสามารถหาทางออกไดโดยงาย
- ความแตกตางของระดับที่มากมายในการพัฒนาอยางยั่งยืน (Differing 

level of Sustainable Development)
แมวาในป ค.ศ.2000 นักวิชาการหลายคนไดแสดงถึงความมั่นใจตอรูปทรงของแนวคิดเมืองอัดแนน
มากยิ่งขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยที่โนมเอียงมาที่ลักษณะของเมืองที่กระจายตัวเปนกลุมๆ และไดมี
การแสดงผลการพิสูจนขอดีจากการศึกษาโครงการตางๆแลวก็ตาม แตในดานของคําถามที่ยัง  
หลงเหลือกับปญหาความตองการเครื่องมือสนับสนุนนั้น ยังคงเปนประเด็นที่คางคาอยูเชนกัน

1.3.9 สรุป คณะนักวิชาการไดกลาวสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ไว39 โดยมีใจความ
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความกระชับของเมืองกับแบบแผนการเดินทาง  (Urban 
Compactness and Travel Pattern) เปนศูนยกลางของพื้นฐานในการคนหาชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 
นักวิชาการหลายคนกลาวถึงขอดีของแนวคิดเมืองอัดแนนที่สามารถลดการเดินทางได แตมุมมอง 
ที่มีตอความกระชับของเมืองนั้นเปนสิ่งที่สําคัญและยังแตกตางกันออกไป โอกาสของแหลงงานและ
การตลาดในรูปแบบเมืองที่หนาแนนนั้น ยังเปนสิ่งหนึ่งที่ยังสรุปไมไดอยางชัดเจนนัก ซึ่งประเด็น   
ในดานสังคมเศรษฐกิจก็มีความแตกตางกันออกไปตามรูปแบบการเดินทางและระยะทาง        

                                                          
38Elizabeth Burton, Katie Williams, and Mike Janks, “The Compact City and Urban 

Sustainability : Conflicts and Complexities,” in The Compact City : A Sustainable Urban Form ?,
231-245.

39Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Janks, “Achieving Sustainable Urban Form :
Conclusions.” in Achieving Sustainable Urban Form, 347-355.
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แบบแผนการเดินทาง (Travel Pattern) แมวาจะถูกกลาวถึงอยางมากมาย แตก็ไมใช
ประเด็นเดียวของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน คุณภาพทางสิ่งแวดลอมเปนอีกสิ่งหนึ่งที่การศึกษา       
ในครั้งนี้ ออกมายืนยันถึงประสิทธิภาพของแนวคิดเมืองอัดแนนที่สามารถรักษาคุณภาพทาง        
สิ่งแวดลอมได ทั้งในแงการเดินทางและการประหยัดพลังงาน แตในดานสังคมเศรษฐกิจยังคงเปน
ประเด็นที่สรุปออกมาไมไดอยางชัดเจน อันเนื่องจากการปฏิบัติจริงในแตละพื้นที่ที่มีความแตกตาง
กันออกไป ในสวนแนวคิดการใชพื้นที่อยางผสมเผสที่เปนเนื้อหาซึ่งมีการยอมรับอยางกวางขวางนั้น
ก็ยังไมใชทั้งหมดของความยั่งยืน เนื่องจากนักวิชาการบางคนยังคงคลางแคลงใจ ถึงผลกระทบ      
ที่มีตอคุณภาพทางสิ่งแวดลอมเชนกัน

เครื่องมือที่ยืดหยุนไดทั้งในระดับนโยบายจนถึงวิธีการ และรวมถึงความ     
เขาใจในระดับทองถิ่นยังคงเปนสิ่งที่ไดรับการเรียกรอง ในดานของแนวคิดทางการออกแบบก็มี   
ทางออกที่ถูกนําเสนออยางมากมายเชน แนวคิด “Urban Village” แนวคิด “The Re-Use of 
Buildings” การสรางความกระชับ การใชพื้นที่อยางผสมเผส การสราง “Sense of Place”       
ระบบการคมนาคมขนสงที่มีประสิทธิภาพ จนไปถึงแนวคิด “Housing Blocks” แนวคิด
“Sustainable Urban Matrix” แนวคิด “Sustainable City Implatation” และรวมถึงแนวคิดอื่นๆ 
แตคณะนักวิชาการไดกลาวสรุปไววาจุดสําคัญของการคนหาชุมชนเมืองที่ยั่งยืนอยูที่ “หนทาง”   
ในการมองหาชุมชนเมืองที่ยั่งยืน สิ่งนี้คือกลไกสําคัญในการทําความเขาใจกับทางออกทั้งหมด และ
แมวารูปทรงของเมืองจะมีผลที่สัมพันธกับแบบแผนการเดินทาง ระดับทางสังคม คุณภาพของ      
สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ แต “รูปทรงของเมืองนั้นก็ยังไมใชทั้งหมดของคําตอบ”40

ในปค.ศ.1996 คณะนักวิชาการยังไดกลาวถึง การที่จะประสบผลสําเร็จ       
ในการคนหาชุมชนเมืองที่ยั่งยืน จะตองมีปจจัยสําคัญตางๆดังนี้41

- “Balanced Approach” นับเปนสิ่งสําคัญที่ไดรับการกลาวถึง เชน 
“Holistic Approach” “Pragmatic Approach” “Life-cycle Approach” 
เปนตน โดยที่ความสําคัญของ “Approach” จะไดมาจากบริบทของการ
พัฒนาอยางยั่งยืนนั่นเอง

                                                          
40Ibid.
41Mike Janks , Katie Williams, and Elizabeth Burton, “A Question of Sustainable Urban 

Form : Conclusion,” in The Compact City : A Sustainable Urban Form ?, 343-345.
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- เครื่องมือในการสนับสนุนของการเพิ่มความหนาแนน ที่จะตองมีความ
“Sensitive” ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

- ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนจะตองมีนโยบายรองรับที่ชัดเจน

1.4 แนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับ แนวคิดเมืองอัดแนน

เนื่องจากแนวคิดเมืองอัดแนนที่ไดรับการศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง และยังได
รับความสนใจในวงวิชาการทางการออกแบบชุมชนเมืองอยางกวางขวาง แนวคิดนี้จึงไดรับ         
ความสนใจจากนักออกแบบชุมชนหลายคน ไฮลดเบรน เฟรย (Hildebrand Frey) เปนผูหนึ่งที่ได
พัฒนาแนวคิดเมืองอัดแนนใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยการเสนอระบบความสัมพันธในระดับ
โครงสรางไมโคร (Micro) กับแมคโคร (Macro) ของเมือง และทดลองนําลงสูการออกแบบบนพื้นที่
จริง (Case of Glasgow)

แนวคิดของโครงสรางในระดับไมโคร มีการนําเสนอชุมชนเมืองในลักษณะของ  
แนวคิดเมืองอัดแนน  โดยที่ยั งไดอางอิงถึ งแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมหลายสวน                   

The Urban District
as agglomeration of neighborhoods

The Town
as agglomeration of districts

The City
as agglomeration of towns

ภาพที่ 10 แสดงลักษณะลําดับช้ันของ หนวยชุมชน ยานชุมชน และชุมชนเมือง
ที่มา : Hildebrand Frey, Designing the City : Towords a More Sustainable Urban Form
(London : E&FN Spon, 1999), 42-44.
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แนวคิดของ “The Urban Neighborhood” ที่มีการนําเสนอมีแนวคิดโดยรวมคือ42

ชุมชนมีระยะการเดินเทาจากที่พักอาศัยถึงตําแหนงหยุดรับสงสาธารณะในระดับ
หนวยชุมชน (Neighborhood) ไมเกิน 10 นาที ระยะทางจากศูนยกลางสูขอบของหนวยชุมชน
ประมาณ 600 เมตร ใชแนวคิดของ “Transport Oriented Developments (TODs) by Calthorpe” 
สรางความหลากหลายของที่พักอาศัยและสังคม ใชแนวคิด “Center Place Theory by 
Christaller” เพื่อสรางลําดับช้ัน (Hierarchical) จากระดับหนวยชุมชน (Neighborhood) ไปสูยาน
ชุมชน (District) และไปสูระดับชุมชนเมือง (Town City) ดังภาพที่ 10 และ 11

4-5 หนวยชุมชนจะรวมกันเปน 1 ยานชุมชน ซึ่งจะตองมีศูนยกลางของยานชุมชน 
(District Center) ที่มีกิจกรรมตางๆอยางหลากหลาย เชื่อมตอระหวางหนวยชุมชนกับยานชุมชน 
โดยการคมนาคมสาธารณะ มีการจัดระบบของรถยนตไวนอกยานชุมชนดวยลักษณะของ      
“Culs-De-Sac” และ “Cluster of Districts” คือการวางลักษณะของ 4-5 ยานชุมชนเปน 1 ชุมชน 
ซึ่งจะตองมีพื้นที่ศูนยกลางในระดับชุมชนเพื่อการบริการผูคนในชุมชน และจากขอบของชุมชนไปสู

                                                          
42Hildebrand Frey, Designing the City : Towards a More Sustainable Urban Form (London 

: E&FN Spon, 1999) , 38-43.

ภาพที่ 11 แสดงแนวคิด “Centres of Provisions for Different Catchment Areas”
ที่มา : Hildebrand Frey, Designing the City : Towards a More Sustainable Urban Form
(London : E&FN Spon, 1999), 40.
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พื้นที่ศูนยกลางนั้นใชเวลา 10 นาทีโดยการคมนาคมสาธารณะ และ 4 ชุมชนจะรวมเปน 1 เมือง 
และมีพื้นที่ศูนยกลางเมืองอยางเปนลําดับช้ันที่ใหญกวาเชนกัน

แนวคิดของโครงสรางในระดับแมคโคร “The Net City Model” คือลักษณะสําคัญ
ของโครงขายชุมชนเมือง ที่มีโยงใยสัมพันธตอเนื่องออกไปในระดับที่ใหญกวา และมีการกลาวถึง
ความสัมพันธทั้งในดานลําดับช้ันในโครงสรางระดับไมโครจากหนวยชุมชน ยานชุมชน ชุมชน และ
เมือง (Hierarchical Micro-Structure of Neighborhoods, Districts, Town) และการประสานกับ
ระบบการคมนาคมในระดับแมคโคร (Integrating Transport Macro-Structure) รวมถึงความ
สัมพันธของสังคมเศรษฐกิจดวยแนวคิดของ “The Net City Model” อีกทั้งไดนําแนวคิดเมือง       
อัดแนนมาใชรวมกับการสรางรูปแบบเมืองที่หลากหลาย โดยนําเสนอทั้งรูปแบบ “The Core City” 
“The Star City” “The Satellite City” “The Galaxy of Settlements” “The Linear City” และ    
“The Polycentric Net” อีกดวย

2. ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism)

ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม คือแนวคิดของกลุมนักออกแบบและสถาปนิกรุนใหม ที่เร่ิมตน
ในสหรัฐและขยายโครงขายกลุมรวมทางแนวคิดออกไปอยางกวางขวางในปจจุบัน จุดเริ่มตนอยาง
เปนรูปรางนั้นคือการกอต้ัง “Congress for the New Urbanism” (CNU) โดยกลุมผูบุกเบิกที่เปน
นักออกแบบจากสหรัฐอเมริกา ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมเร่ิมตนดวยการเผยแพรผลงาน “The New 
Urbanism : Toward an Architecture of Community” ในป ค.ศ.1994 และประกาศ “Charter of 
the New Urbanism” ในป ค.ศ.199643 ในลําดับแรกจะนําเสนอแนวคิดในดานตางๆของ           
ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม โดยจะมีประเด็นตางๆเชนเดียวกันกับไดนําเสนอแนวคิดเมืองอัดแนนดังที่
ผานมา เพื่อที่จะสงผลตอการศึกษาและวิเคราะหอยางเปนขั้นตอนตอไป

                                                          
43ในหลายๆที่มีการเรียกชื่อกลุมแนวคิดนี้ทั้งในชื่อ ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism) และ

ในชื่อกลุม CNU
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2.1 แนวคิดของกลุม ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม

ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมไดพยายามออกแบบอาคารสถานที่ ซึ่งทําใหรําลึกถึงบาน
เมืองชาวอเมริกันในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สงบสุขแบบเมืองเล็กๆ “…ผลงานของพวกเขา
ถูกเรียกอีกชื่อวา “Neo-Traditional” หรือ การกลับมาใหมของรูปแบบประเพณี อันเปนผลงาน    
การออกแบบที่ผสมผสานระหวาง สถาปตยกรรมพื้นถิ่นกับรูปทรงคลาสสิค…”44

2.1.1 ความมุงหมายของแนวคิด ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมที่มีการประกาศใน     
ป 1996 ไดแสดงความมุงหมายออกมาอยางชัดเจน ซึ่งมีหลักการใหญ 5 ประการ45 โดยอางอิง    
บทแปลจาก รศ.กําธร กุลชล46 เพื่อการนําเสนอดังนี้

1. เราเห็นดวยกับการฟนฟูศูนยกลางชุมชนและเมืองตางๆ ที่ตั้งอยูในเขต
มหานครใหเกาะกลุมกัน การปรับรูปแบบการกระจัดกระจายตัวนอก
เขตเมือง ใหเกิดลักษณะชุมชนที่กระชับและมียานที่หลากหลาย     
การอนุรักษสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และมรดกทางการสรางสรรค
ของบรรพบุรุษ

2. เรายอมรับวาวิธีการแกปญหาทางกายภาพไมอาจชวยแกปญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคมได แตสภาพเศรษฐกิจที่คึกคัก ชุมชนที่มั่นคง หรือ
สภาพแวดลอมท่ีสมบูรณ ก็ไมสามารถสัมผัสไดโดยไมมีโครงสราง
ดานกายภาพรองรับ

3. เราสนับสนุนใหมีการปรับปรุงโครงสรางนโยบายและแนวปฏิบัติ    
เพื่อใหบังเกิดผลตามหลักการตอไปน้ี
- ใหมีประชากรและการใชที่ดินอยางหลากหลายในแตละชุมชน
- ในการออกแบบสําหรับชุมชนนอกเหนือจากเรื่องรถยนต        

ควรคํานึงถึงคนเดินเทาและระบบขนสงมวลชนควบคูกันไปดวย

                                                          
44กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 167.
45Michael Leccese and Kathleen McCormick ed., Charter of the New Urbanism

(New York : The McGrew-Hill Companies, 2000) , v-vi.
46กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 169-170.
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- ในแตละชุมชนเมืองไมวาเล็กหรือใหญ  ควรสรางขอบเขตของ
ชุมชนใหชัดเจน  อาคารสถานที่ซึ่งเปนที่สาธารณะก็ควรเปดให
เขาถึงไดมากที่สุด

- สถานที่ซึ่งบงบอกถึงความเปนชุมชนเมือง ควรประกอบดวย    
รูปลักษณะของสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมที่สะทอน
ความเปนมาและเหมาะสมกับภูมิศาสตร ระบบนิเวศและวิธีการ
กอสรางของทองถิ่น

4. เราคือผูแทนของประชาชนทุกหมูเหลา ซึ่งประกอบดวยผูนําหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผูนําระดับชุมชน รวมทั้งกลุมอาชีพ       
นานาสาขา เรามุงมั่นที่จะร้ือฟนความสัมพันธระหวางศิลปะของ    
การกอสรางกับงานสรางชุมชน โดยเปดโอกาสใหชาวบานชาวเมือง  
ไดมีสวนรวมในกระบวนออกแบบและวางผัง

5. เราขออุทิศตนในการกูสภาพของบานเรือน ถนน สวนสาธารณะ      
หมูบาน ชุมชนเมือง นคร ภูมิภาค และสิ่งแวดลอมของเราใหกลับฟน
ขึ้นมาใหม

กลาวโดยสรุปนั้น ความมุงหมายของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมคือ แกไขปญหาการกระจัดกระจาย
ของเมือง (Urban Sprawl) ปญหาชีวิตสังคมอเมริกันที่ขาดออกจากกัน ปญหาการแยกตัว         
ของสังคมทางเชื้อชาติ สีผิว รายได และปญหาความเสื่อมโทรมใจกลางเมือง

2.1.2 แนวคิดหลัก แนวคิดที่ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมใหความสําคัญอยางชัดเจน 
และไดเผยแพรทางอินเตอรเนท47 ผูศึกษาเห็นวาเปนประเด็นตางๆที่จะสามารถแสดงออกถึง      
แนวคิดหลักของกลุมลัทธินี้ไดอยางครอบคลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

WALKABILITY แนวคิดในดานระยะการเดินเทาที่สะดวก จากที่พักอาศัยหรือที่ทํางานไมเกิน      
10 นาที ความมีชีวิตชีวาของทางเทา (Pedestrian-Friendly) และมีโครงขาย (Network)             
โยงใยสัมพันธกับพื้นที่สาธารณะของเมือง แนวคิดความมีชีวิตชีวาของทางเทาคือการที่มีอาคาร   
สิ่งกอสรางโอบลอมถนน ซึ่งสัมพันธกับการเจาะชองหนาตางจากอาคารที่โอบลอมนั้น

                                                          
47New Urbanism, “New Urbanism” [online], accessed 4 August 2002. Available from

http://www.newurbanism.org
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CONNECTIVITY แนวคิดระบบถนนเปนโครงขายที่งายตอการเดินเทา ถนนหนทางจะมี            
การจัดเตรียมคุณภาพชีวิตที่ดี สรางเสริม “Sense of Place” ดวยการสรางโอกาสในการพบปะ   
ของผูคน การสรางความชัดเจนระหวางพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่สวนตัว รวมถึงการสราง           
ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการสรางความนาสนใจของทางเทาในชุมชน48

MIXED-USE & DIVERSITY แนวคิดความสมดุลของการผสมผสานกิจกรรม การผสมผสาน
ความแตกตางของผูคนทั้งสถานะ วัฒนธรรม และอายุ รวมถึงการใชพื้นที่อยางปะปนกันทั้งที่พัก
อาศัย ธุรกิจการคา ภายในหนวยชุมชนภายในบล็อกถนนและภายในอาคาร

                                                          
48 แนวคิดในดานระบบถนนนั้น ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม มี 4 ลักษณะที่สําคัญคือ

Pattern : ถนนสายหนึ่งจะเปนสวนหนึ่งของระบบถนนทั้งหมด และตอบรับกับความหลากหลายของผูคนในชุมชน
Hierarchy : ลําดับชั้นที่หลากหลายของขนาดถนนนั้น ขึ้นอยูกับความตองการในทางเทาและปริมาณรถยนต
Figure : ลักษณะสิ่งกอสรางตางๆมีพื้นฐานที่สัมพันธกับถนนหนทางของชุมชน ทั้งในแผนผังและรูปตัด
Detail : การออกแบบถนนที่ใหความสําคัญกับทางเทา รวมถึงความสําคัญของรายละเอียดในทางเทาตางๆ

อางถึงใน Tigran Hasic, “A Sustainable Urban Matrix : Achieving Sustainable Urban Form 
in Residential Buildings,” in Achieving Sustainable Urban Form, 330-332.

ภาพที่ 12 แสดงแนวคิด “Walkability”
ที่มา : Michael Leccese and Kathleen McCormick ed., Charter of the New Urbanism
(New York : The McGraw-Hill Companies, 2000), 103. 
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MIXED HOUSING คือแนวคิดดานที่พักอาศัยของผูคนในชุมชน ที่มีลักษณะที่ปะปนกันทั้งรูปแบบ 
ขนาด และราคา

QUALITY ARCHITECTURE & URBAN DESIGN แนวคิดสิ่งกอสรางที่จะตองมีลักษณะ          
ที่สัมพันธกับผูคนในเมือง และสรางเสริม “Sense of Place” รวมถึงการใหความสําคัญกับสัดสวน
มนุษยและรักษา “The Human Spirit” ตอเนื่องเชื่อมโยงทางประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน 
รวมถึงการใหความสําคัญในระบบนิเวศทางธรรมชาติ ดวยการเลือกใชวัสดุและพลังงานที่สงผล
กระทบตอธรรมชาติใหนอยที่สุด สิ่งกอสรางตางๆในชุมชนจะตองสัมพันธกับพื้นที่สาธารณะ
ประเภทตางๆ และจัดเตรียมสิ่งหมายตาหรือสัญลักษณเพื่อสรางความชัดเจนของขอบเขตมุมมอง

TRADITIONAL NEIGHBORHOOD STRUCTURE แนวคิดศูนยกลางและขอบเขตชุมชนจะตอง
มองเห็นรับรูไดชัดเจน และศูนยกลางชุมชนนั้นจะประกอบดวยพื้นที่สาธารณะ ขอบเขตความ
สําคัญของคุณภาพบนพื้นที่สาธารณะ คือการออกแบบพื้นที่โลงวาง (Open Space) ที่เต็มเปยม  
ไปดวยศิลปะ หนวยชุมชนจะตองมีการกําหนดขอบเขตและขนาดที่ชัดเจน (เสนผาศูนยกลางชุมชน
ระยะประมาณ 400-500 เมตร) ดวยระยะการเดินเทาประมาณ 10 นาที จากขอบชุมชนดานหนึ่ง   

ภาพที่ 13 แสดงแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม
ที่มา : Michael Leccese and Kathleen McCormick ed., Charter of the New Urbanism
(New York : The McGraw-Hill Companies, 2000), 87. 
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สูขอบของชุมชนอีกดานหนึ่ง สรางเสริมระดับของการอยูอาศัยที่สอดคลองกับธรรมชาติ และรักษา
ขอบเขตระหวางชุมชน (Corridors) สําหรับเปนพื้นที่ทางธรรมชาติรวมถึงองคประกอบที่มนุษย
สรางขึ้นนั้น จะตองสงเสริมความมีชีวิตชีวาทางธรรมชาติใหเกิดขึ้นอีกดวย

INCREASED DENSITY แนวคิดการสรางความหนาแนนของผูคนในชุมชนใหเหมาะสม และ   
สมดุลกับการผสมผสานของที่พักอาศัย ที่ทํางาน รานคา สิ่งบริการพื้นฐานและสวนสาธารณะ
คํานึงถึงความสะดวกสบายและชีวิตที่ดีของผูคน

SMART TRANSPORTATION แนวคิดโครงขายของรถไฟคุณภาพเยี่ยม (High-Quality Trains) 
เชื่อมโยงกับเมือง ชุมชน และหนวยชุมชน49 ระบบทางเดินเทามีการออกแบบที่ใหความสําคัญกับ
รูปแบบการเดินทางที่หลากหลายทั้งจักรยานและการเดินเทา

SUSTAINABILITY แนวคิดสรางผลกระทบตอธรรมชาติที่นอยที่สุด สรางสรรเทคโนโลยีที่จะรักษา
ระบบทางนิเวศวิทยาของธรรมชาติ รวมถึงเนนการเดินเทาเพื่อการลดการใชพลังงาน

                                                          
49กิจกรรมของธุรกิจการคาและทางสังคมของชุมชนจะมีศูนยกลางที่สถานีขนสงสาธารณะ และ

หนวยชุมชนจะประกอบดวยตําแหนงหยุดรับสงของระบบการคมนาคมสาธารณะ เชื่อมโยงดวยรถรางที่มีระยะ
เปล่ียนยายตําแหนงการเดินทางไมเกิน10นาที สรุปความจาก Tigran Hasic, “A Sustainable Urban Matrix : 
Achieving Sustainable Urban Form in Residential Buildings,” in Achieving Sustainable Urban Form,
330-332.

ภาพที่ 14 แสดงแนวคิดศูนยกลางรวมทั้งระบบคมนาคมและพื้นที่สาธารณะของเมือง
ที่มา : Michael Leccese and Kathleen McCormick ed., Charter of the New Urbanism
(New York : The McGraw-Hill Companies, 2000), 62.
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QUALITY OF LIFE แนวคิดสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในวิถีชีวิตของผูคน สรางความพอใจ 
ความสุขใจ ซึ่งจะตองตอบรับกับความปรารถนาและ “The Human Spirit”

ในปจจุบันแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมไดรับการตอบรับอยางกวางขวาง 
ผลงานการออกแบบหลายแหงอยูภายใตสัญลักษณของ CNU การวางแผนและการออกแบบของ
กลุมแนวคิดนี้ในที่ตางๆก็มีความแตกตางกันออกไป ถึงกระนั้นแนวคิดหลักสําคัญที่พบเห็นไดอยาง
ชัดเจนมี 3 ประการ50คือ

- โอกาสของการเดินเทาภายในชุมชนที่เปนไปไดภายในเวลา 5 นาที
- สนับสนุนระบบขนสงสาธารณะในการใหบริการแกชุมชน
- ความสําคัญของการผสมผสานชนิดของที่พักอาศัย

2.1.3 รูปทรงของชุมชนเมือง ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมมีแนวคิดสําคัญไปที่      
การแกปญหาของรูปแบบการกระจัดกระจายตัวนอกเมือง จึงสนับสนุนรูปทรงเมืองที่กระจายตัว
เปนกลุมๆ (Decentralize Concentration) รวมไปกับการออกแบบที่ทําใหรําลึกถึงบานเมืองที่สงบ
สุขแบบเมืองเล็กๆ รูปทรงของชุมชนจึงมีปจจัยตางๆคือ

- การสนับสนุนความกระชับของชุมชน
- ระยะการเดินเทาที่สะดวก
- รักษาพื้นที่สีเขียวรอบนอกชุมชน
- การใชพื้นที่ที่มีความหลากหลายอยางผสมผเสในชุมชน
- สนับสนุนใหเพิ่มการใชงาน รถไฟ รถราง หรือระบบคมนาคมสาธารณะ

อ่ืน แทนที่การเพิ่มถนนของยานพาหนะในเมือง

2.1.4 แนวคิดทางสังคม คุณภาพชีวิตของสังคมที่ดียิ่งขึ้นคือส่ิงที่ลัทธิชุมชนเมือง
ยุคใหมกลาวถึง และมีประด็นสําคัญคือ

- คุณภาพชีวิตที่ดีจากที่การอยูอาศัยและการทํางานใกลกัน

                                                          
50William Fulton, “The New Urbanism Challenges Conventional Planning” [online],

accessed 8 August 2002. Available from http://www.lincolninst.edu/landline/1996/septembr/ 
newurb2.html
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- สุขภาพของผูคนที่จะดียิ่งขึ้นดวยการเดินเทา
- สวนสาธารณะและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่ดีขึ้น
- ความมีชีวิตชีวาของทางเทาจะสรางปฎิสัมพันธของผูคนตางๆที่มากขึ้น
- “Sense of Place” เปนสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้น และสรางความรูสึกในชีวิต   

ที่ดียิ่งขึ้น ในดานปญหาอาชญากรรมนั้นจะลดนอยลง

2.1.5 แนวคิดทางเศรษฐกิจ ขอดีในดานเศรษฐกิจที่มีการกลาวถึง จากลักษณะ
ของชุมชนเมืองที่กระชับตามแนวคิดนี้ คือ

- การเดินเทาที่สะดวกสบายของชุมชน สามารถลดคาใชจายสวนตัวของ 
ผูคนไดอยางมาก

- ความหลากหลายของการใชพื้นที่ การเดินเทาที่หนาแนนขึ้นนั้น รานคา
ขนาดเล็กในชุมชนจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น

- การจัดการชุมชนเมืองนั้นจะสามารถลดคาใชจายในการบริการพื้นฐาน 
ทั้งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การจัดการการคมนาคมขนสง 
ดานพลังงานและอื่นๆ ซึ่งจะไดจากขนาดของชุมชนที่กระชับนั่นเอง และ
ยังสงผลใหมีการจัดการเทศบาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แตนักออกแบบกลุมลัทธินี้ก็พบกับปญหาทางการตลาด โดยบางพื้นที่       
ทางการออกแบบจริงไมยอมรับพื้นที่การคาแยกยอยขนาดเล็กๆในเมือง ปญหาในดานขนาดของ
พื้นที่การคาซึ่งมักจะเปนไปโดยอัตโนมัติกับการเติบโตของเมือง และความตองการพื้นที่การคา
ขนาดใหญในชุมชนเมืองยุคปจจุบัน แตแนวคิดนี้ก็พยายามที่จะศึกษาระบบกลไกทางการตลาด 
เพื่อที่จะใหมีประสิทธิภาพและใหมีความเปนไปไดกับแนวคิดชุมชนเมืองของพวกเขามากขึ้น51

2.1.6 แนวคิดทางสิ่งแวดลอม มีประเด็นสําคัญที่มีการกลาวถึงขอดี โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวของกับ

- ลดรูปแบบการกระจัดกระจายตัว รักษาพื้นที่สีเขียวรอบนอกชุมชน
- ชุมชนเมืองที่กระชับและหนาแนนจะลดการใชพลังงานและลดมลภาวะ

ดานตางๆ

                                                          
51William Fulton, “The New Urbanism Challenges Conventional Planning” [online]
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- การเพิ่มพื้นที่เปดโลงและการรักษาพื้นที่ทางธรรมชาติในเมือง
- การสงเสริมการสรางขอบเขตของชุมชนที่ชัดเจน รวมกับการสราง 

“Green Belt” ของเมือง สิ่งเหลานี้เปนการรักษาสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศทางวิทยาไดเปนอยางดี

2.1.7 ผลการปฏิบัติและการยอมรับ มีการดําเนินการซึ่งนับวาเปนสิ่งใหมที่  
แตกตางออกไปจากลุมแนวคิดอื่นๆคือ การจัดประชุมปฏิบัติการออกแบบรวมกับประชาชนใน   
ทองถิ่น (Design Charette) และการสรางขอกําหนดไวเปนกรอบในการออกแบบ (Code/ Design 
Guidelines)52 นักออกแบบบางคนประสบความสําเร็จในการทํางานกับดานนโยบายและกฎหมาย
ของบางพื้นที่ แตนักออกแบบบางคนนั้นก็พบกับปญหาของการไมตอบรับและขัดแยงกับนโยบาย
กฎหมายเชนกัน53

2.1.8 ปญหา แมวาลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมไดพยายามออกแบบอาคารสถานที่   
ซึ่งทําใหรําลึกถึงบานเมืองชาวอเมริกันในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สงบสุขแบบเมืองเล็กๆ 
รวมถึงการจัดประชุมปฏิบัติการออกแบบรวมกับประชาชนในทองถิ่น ซึ่งสิ่งนั้นก็ไดรับการตอบรับ  
ที่ดีจากผูคนชาวอเมริกัน แตปญหาในดานตางๆก็ยังคงเกิดขึ้นทั้ง

- ปญหาของการขัดแยงทางนโยบาย
- ปญหาของความซับซอนของกลไกทางสังคมเศรษฐกิจ

2.1.9 สรุป ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมมีจุดเดนสําคัญอยูที่ความตั้งใจในการ          
แกปญหาการกระจายตัวของชุมชน ฟนฟูพื้นที่ยานรกรางใจกลางเมือง โดยการสรางความกระชับ
ของชุมชนที่สัมพันธไปกับแนวคิดของการสรางเสริมระบบขนสงสาธารณะ เพื่อลดการใชรถยนต
สวนตัว และรวมไปถึงการมีแนวคิดของการใชที่ดินอยางผสมผเส ซึ่งเปนแนวคิดที่ไดรับอิทธิพล    
มาจาก เจน เจคอบส ไมเพียงเทานั้นยังใหความสําคัญกับประสบการณของผูคน การสรางเสริม 
“Sense of Place” ของชุมชน รวมถึงการใหความสําคัญกับสัดสวนมนุษยและรักษา “The Human 
Spirit” เพื่อเชื่อมโยงในประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชน

                                                          
52กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 167.
53William Fulton, “The New Urbanism Challenges Conventional Planning” [online]
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      …CNU มีปรัชญาและปณิธานในแนว Neo-Empiricists หรือพวกประจักษนิยม
ยุคใหม ที่ เควิน ลินช กอรดอน คัลเลน และเจน เจคอบส ไดวางไว โดยอาจเรียกรวมวา 
ทฤษฎีในแนววิถีมนุษย (Human Approach)…กฏบัตรแหงลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมเนนการ
แกปญหาชุมชนนอกเมืองที่กระจัดกระจายตัว (รูปแบบการกระจัดกระจายตัวนอกเมือง)
และพยายามรื้อฟนรูปแบบชุมชนอเมริกันสมัยสงครามโลก ซึ่งเปนรูปแบบผสมระหวาง
สถาปตยกรรมพื้นถิ่น การพัฒนาอยางยั่งยืน และการมีสวนรวมของชุมชน…54

2.2 แนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับ ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม

กลุมแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม มีแนวคิดสําคัญที่เกี่ยวเนื่องคือ “Traditional 
Neighborhood Development” (TND) โครงการ “Urban Villages” และ “Transit Oriented 
Development” (TOD) ซึ่งแนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดของบุคคลสําคัญในกลุมนี้ โดยที่แนวคิด   
ขางตนเปนฐานแนวคิดสําคัญในการกอตัวขึ้นเปนแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมนั่นเอง

2.2.1 แนวคิด “Traditional Neighborhood Development” (TND) ค.ศ.1989
 “Traditional Neighborhood Development” (TND) โดย เดอนี่ และ     

พลาเทอร ไซเบรค (Duany and Plater Zyberk) ไดพัฒนาแนวคิดมาจาก “Moore’s sense for 
American vernacular กับ Anti-Modernist Urbanism ของ Leon Krier”55 รวมถึงไดรับอิทธิพล
จากทรรศนะของยุโรปในขณะนั้น เพื่อเปนการออกแบบชุมชนเมือง “Seaside” และแมวาจะผาน

                                                          
54กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 175.
55Quarter by Leon Krier คือแนวคิดในการออกแบบชุมชนเมืองใหเปนหนวยชุมชนที่พึ่งตนเองได 

ซึ่งเขาใชคําวา “Quartier” คือทางออกในลักษณะแนวคิดชุมชนที่มีความสมบูรณอยูภายในตัวเอง ทั้งการ        
พักอาศัย แหลงงาน การคาขาย และกิจกรรมอื่นๆ มีประชากรที่ไมมากนัก (ประมาณ 15,000 คน) มีขนาด         
ที่สามารถเดินเทาไดอยางสะดวก สรุปความจาก Richard Economakis ed., Leon Krier : Architecture & 
Urban Design 1967-1992 (London : Academy Editions,1992) , 98-100. (“The Cities within The City”              
คือประโยคของ Leon Krier ซึ่งเปนคําที่นาจะใหความหมายไดชัดเจนมากที่สุด)
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ชวงระยะเวลาของสงครามโลกมาแลว แนวคิดนี้ยังคงเปนลักษณะชุมชนที่คนอเมริกันปรารถนา   
อยูจนถึงปจจุบัน56

 ใจความสําคัญโดยสรุปของแนวคิด “TND” ในป 1989 คือแนวคิดของ      
ชุมชนที่กระชับ มีการใชที่ดินอยางผสมผเส มีการเดินเทา และมีพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญใน
การออกแบบที่จะตองสัมพันธไปกับลักษณะของชุมชน

 แนวคิดหลักคือ พื้นที่พักอาศัย รานคา และที่ทํางานในแตละสวนนั้น ตางอยู
อยางใกลชิดสัมพันธกัน ถนนหนทางมีความหลากหลายและใหความสําคัญที่เทาเทียมกันระหวาง 
ทางเทาและถนนสําหรับรถยนต พื้นที่สาธารณะและสวนสาธารณะมีการจัดเตรียมอยางเหมาะสม 
กับลักษณะของกิจกรรมพื้นฐานทางสังคมในชุมชน จัดเตรียมพื้นที่และส่ิงกอสรางตางๆที่สัมพันธ
กับสังคมวัฒนธรรมและกิจกรรมขนบธรรมเนียมทางศาสนา ซึ่งจะเปนสัญลักษณของแตละชุมชน

                                                          
56Charles Jencks and Karl Kropf, THEORIES AND MANIFESTOES (New York : Academy 

Editions, 1997) ,191.

Suburban Sprawl

Tradition Neighborhood

ภาพที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบระหวางชุมชนที่กระจายตัวกับแนวคิด “Tradition Neighborhood”
ที่มา : Peter Katz ed., The New Urbanism : Toward an Architecture of
Community (New York : McGraw-Hill, 1993), xxx.
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 พื้นที่ในชุมชนจะตองไมถูกทําลายดวยลานจอดรถขนาดใหญ รวมถึงการลด
จํานวนและระยะการเดินทางใหนอยลง เพื่อเพิ่มเวลาสวนตัวของผูคนในชุมชนใหมากขึ้น วิถีชีวิต
ของผูคนนั้นจะตองไดรับการตอบรับจากระยะการเดินเทาที่เหมาะสม ซึ่งสัมพันธกับพื้นที่สาธารณะ
ผูคนในยานเขามาสอดสองดูแลความปลอดภัยแกกันและกัน จัดเตรียมที่พักอาศัย ที่ทํางาน        
โดยที่เหมาะสมกับผูคนในแตละสถานะและอายุ สนับสนุนสิ่งกอสรางตางๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะ
ทางสังคมของชุมชนนั้นๆ

2.2.2 โครงการ “Urban Villages”  ค.ศ.1989
 “Urban Villages Group” เร่ิมกอต้ังในป 1989 โดยการสนับสนุนจาก    

“HRH the Prince of Wales” และเผยแพรแนวคิดในป 1992 ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานจาก ลีออง เกียร 
(Leon Krier) และนักออกแบบอื่นๆไดแก คริสโตเฟอร อเล็กซานเดอร (Christopher Alexander)
เซอร ดารบีชาย (Sir Andrew Darbyshire) รอบ เกียร (Rob Krier) อลิซซาเบท พลาเทอร ไซเบรค 
(Elizabeth Plater Zyberk) จอหน ทอมปสัน (John Thompson) และฟรานซิส ทิบเบลด (Francis 
Tibbalds)57

 แนวคิดของโครงการ “Urban Villages” คือการเพิ่มความหนาแนนของ     
การพักอาศัยที่มากข้ึนกวาเดิม ใหความสําคัญกับสัดสวนมนุษย ความหลากหลายของ               
ชุมชน ความสัมพันธของการใชพื้นที่สาธารณะกับระบบคมนาคมของชุมชน และการสรางเสริม 
“Stronger Sense of Community”58 ยังรวมไปถึงขนาดชุมชนที่เหมาะกับการเดินเทา การใชที่ดิน
อยางผสม ผเส ซึ่งรวมทั้งที่พักอาศัยและแหลงงานที่สมดุล โดยที่มีประชากรประมาณ 3,000 – 
5,000 คน จนถึงความพรอมของสิ่งบริการพื้นฐานตางๆ ในประเด็นการใชที่ดินอยางผสมผเส 
(Mixed-Use) ไมใชเพียงแคการใชพื้นที่อยางปะปน แตยังเปนการใชงานของบล็อกอาคารที่หลาก
หลายกิจกรรม และหลากหลายรูปแบบของที่พักอาศัย สิ่งกอสรางตางๆนั้นจะตองสัมพันธกับพื้นที่
สาธารณะในลักษณะตางๆของชุมชน  ที่สําคัญคือการคํานึงถึงคุณภาพของสิ่งกอสราง                
ทางสถาปตยกรรม ที่สัมพันธกับประวัติศาสตรและสรางความตอเนื่องความเปนมาในชุมชน59

                                                          
57Charles Jencks and Karl Kropf, THEORIES AND MANIFESTOES, 199.
58Michael Buxton, “Energy, Transport and Urban Form in Australia,” in Achieving 

Sustainable Urban Form, 59.
59Charles Jencks and Karl Kropf, THEORIES AND MANIFESTOES,199-200.
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2.2.3 แนวคิด “Transit Oriented Development” (TOD) ค.ศ.1993
 ปเตอร คาลโทรล (Peter Cathorpe) ไดนําเสนอแนวคิด “The Next 

American Metropolis” ดวยแนวคิด “Transit Oriented Development” (TOD) หรือเรียกอีกชื่อ
หนึ่งวา “Pedestrian Pockets” คาลโทรลกลาวถึงคุณคาของประเพณี (Traditional) ที่มีความ
สัมพันธกับ ความมีชีวิตชีวา ชุมชน สัดสวนมนุษย เปนสิ่งที่สําคัญทางวัฒนธรรมของชุมชน แนวคิด
นี้ไดนําเสนอคือการรักษาพื้นที่โลงวาง สนับสนุนระบบคมนาคมขนสงที่สะดวก ลดการเดินทาง          
มีการพัฒนาภายในเมืองที่สัมพันธกับการพัฒนาพื้นที่ชนบท การสราง “Green Belt” เพื่อกําหนด
ขอบเขตของเมืองที่ชัดเจน และในแตละหนวยชุมชนควรจะมีขนาดเล็ก ซึ่งสงผลกระทบใหนอยที่สุด
ตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ60 คาลโทรลยังเชื่อในลักษณะชุมชนที่มีความหนาแนนสูง           
การใชพื้นที่ปะปนกันอยางหลากหลายและปฎิสัมพันธที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สาธารณะของชุมชน

                                                          
60Ibid., 161-163.

ภาพที่ 16 แสดงแนวคิด “Transit Oriented Development”
ที่มา : Hildebrand Frey, Designing the City : Towords a More Sustainable Urban Form
(London : E&FN Spon, 1999), 51.
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 แนวคิด “Transit Oriented Development” (TOD) คือแนวคิดชุมชนกลุม
ยอยๆที่เชื่อมโยงกันดวยระบบขนสงมวลชน โดยที่ชุมชนมีขนาดกระชับภายในระยะการเดินเทา   
ที่สะดวกรอบสถานีคมนาคมขนสง รวมถึงความสะดวกสบายดวยการเดินเทาที่หลากหลายทั้งจาก
ระบบคมนาคมขนสง ระบบทางจักรยาน การเดินเทา หรือรถยนต

 ชุมชนจะมีความหนาแนน 44.5 ครอบครัวตอแฮคตาร (44.5 dwelling units 
per hectare) โดยที่มี “Neighborhood TOD” (ประชากร 3,000คน) และ “Urban TOD”        
(ประชากร 6,000คน) ระหวาง “Urban TOD” นั้นจะเชื่อมกันดวย “Primary Transport Route” 
และแตละ “Urban TOD” ก็จะเชื่อมโยงกับ “Rural TOD” ดวย “Secondary Transport Route”61

อีกทั้งยังมีการกลาวถึงประเด็นสําคัญตามแนวคิดนี้คือ

- “Relationship to Transit and Circulation” : พื้นที่ของเมืองจะตองมี
ตําแหนงที่สัมพันธกับการเดินเทาภายในเวลา 10 นาที ที่จะไปสูจุด    
ขึ้นลงระบบขนสงการคมนาคมตางๆ

- “Mix of Uses” : ความหลากหลายของการใชพื้นที่ในชุมชน รวมถึง
ความหลากหลายในดานรูปแบบ ราคา และลักษณะของอาคาร           
ที่พักอาศัย ซึ่งเชื่อมกับพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ และยังมีความ
สัมพันธกับพื้นที่โดยรอบของหนวยชุมชนอีกดวย

- “Street and Circulation System” : ระบบของถนนหนทางควร           
มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนจดจําได รวมถึงความสัมพันธกันภายใน   
ชุมชน จุดขึ้นลงระบบขนสง ยานการคา โรงเรียนและสวนสาธารณะ 
ถนนหนทางนั้นจะตองมีชีวิตชีวา

- “General Design Criteria” : องคประกอบทางสถาปตยกรรมตางๆ  
ของอาคารในชุมชน จะตองสัมพันธกับถนนหนทางและทางเทา ซึ่งรวม
ไปถึงการเชื่อมโยงทางกิจกรรมระหวางสิ่งกอสรางกับถนนหนทาง และ  
ที่สําคัญจะตองตอบรับกับยานการคา ระบบขนสง พื้นที่สาธารณะ   
ของชุมชน รวมถึงการใหความสําคัญกับสัดสวนมนุษย

                                                          
61Hildebrand Frey, Designing the City : Towards a More Sustainable Urban Form, 51.
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จากการศึกษาถึงแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมนั้น มองเห็นไดวาในโครงขาย      
ทางแนวคิดของกลุมนี้มีแนวคิดรวมกันหลายๆสวนและตางก็เปนแนวคิดที่สัมพันธกันอยางชัดเจน 
ซึ่งแนวคิด “Traditional Neighborhood Development” (TND) โครงการ “Urban Villages” และ
แนวคิด “Transit Oriented Development” (TOD) นับไดวาเปนแนวคิดรากฐานที่เปนหลักสําคญั
ของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมเลยทีเดียว

3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเมืองที่ยั่งยืน

นอกจากแนวคิดเมืองอัดแนนและแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม ที่ไดนําเสนอผานมา 
ยังมีแนวคิดอื่นที่นับวาเกี่ยวเนื่องกับ “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” ซึ่งเปนแนวคิดที่เกิดขึ้นกอนหนาชวงเวลา
การพัฒนาอยางยั่งยืนคือ แนวคิดอุทยานนคร (Garden City) โดย อเบ็นเนเซอร โฮเวิรด
(ค.ศ.1898) และแนวคิด “The Death and Life of Great American Cities” ของ เจน เจคอบส 
(ค.ศ.1960) โดยที่ทั้งสองแนวคิดนี้มีความสําคัญ และสงอิทธิพลมาถึงยุคปจจุบันในการสรางแนว
คิดไปสูชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งเห็นวาควรที่จะนํามาทําการศึกษา เพื่อทําความเขาใจกับรากฐานของ
แนวคิดในยุคปจจุบัน และเพื่อเปนฐานทางแนวคิดในการคนหา “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” ในบริบท   
ของไทยตอไป

3.1 อุทยานนคร (Garden City)

แมวา อเบ็นเนเซอร โฮเวิรด จะไมไดเปนสถาปนิก แตแนวคิดของเขานั้นเปนสิ่งที่ได
รับการยอมรับและนําไปใชอยางกวางขวาง ที่ยังคงมีอิทธิพลตราบจนถึงปจจุบัน โฮเวิรดวางแนวคิด
เร่ิมตนดวยแผนภูมิแมเหล็ก 3 แทง (ดังภาพที่ 17) โดยที่ แมเหล็กอันที่ 1 เปรียบเปนเมือง (Town)
และอันที่ 2 เปรียบเปนชนบท (Country) เขากลาวถึงขอดีขอเสียของลักษณะเมืองและชนบทนั้นไว
ในแผนภูมิของเขา โดยที่แมเหล็กอันที่ 3 ไดนําเอาขอดีจากแมเหล็กทั้งสองสวนนั้นเขามาไวรวมกัน
จากเมืองและชนบท (marriage of the best of town and country) คือ “…ความงามของ        
ธรรมชาติ มีโอกาสรวมกิจกรรมทางสังคม ใกลแหลงผลิตทางการเกษตร คาเชา คาที่ดิน คาครอง
ชีพต่ํา แตคาแรงสูง งานไมหนักมาก เร่ืองใหทํามากมาย มีโอกาสในการลงทุนและประกอบ        
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กิจการสหกรณ น้ําใสสะอาด อากาศบริสุทธิ์ ที่พักอาศัยแวดลอมดวยสวนที่นาอยู..”62 ทั้งหมดนั้น
วางแนวคิดชุมชนในลักษณะกระจายตัว (Decentris) และตั้งคําถามไววา “the people: where will 
they go?” ซึ่งเปนแนวคิดในแบบเมืองใหม (New Town) ที่แยกออกมาจากศูนยกลางเมืองที่คับค่ัง
ดวยฝูงชน63

อุทยานนคร คือแนวคิดจากแมเหล็กอันที่ 3 ที่เขากลาวถึง ชุมชนที่มีที่ดินไมเกิน     
6 พันเอเคอร มีพื้นที่ชุมชนหนึ่งในหกจากพื้นที่ทั้งหมด โดยที่พื้นที่ที่เหลือนั้นคือพื้นที่ทางการเกษตร 
ประชากรไมเกิน 32,000 คน ความหนาแนนประมาณ 25-30 คนตอเอเคอร ชุมชนลักษณะดังกลาว
นี้จะเปนดังเมืองบริวาร (garden city) มีตําแหนงในลักษณะตีวง (รวมกัน 6 ชุมชน) ลอมรอบเมือง
หลัก (central city) ที่มีประชากร 58,000-65,000 คน ในลักษณะของ “The Sun and Satellite 
Planets”64 โครงขายทั้งหมดเชื่อมตอกันดวยระบบการคมนาคมขนสงความเร็วสูง โดยเมืองบริวารนี้
จะพึ่งพาดานการบริการของเมืองหลัก พื้นที่สีเขียวเปนทั้งพื้นที่การเกษตรและเปนสวนกันการขยาย
ตัวของชุมชน โดยแยกพื้นที่อุตสาหกรรมไวรอบนอกสุดของเมือง และมีแนวคิดในดานที่พักอาศัย 
แหลงงาน สิ่งบันเทิง และอื่นๆ อยางสมดุลในชุมชน

                                                          
62กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 55.
63Richard T LeGates and Frederic Stout ed., THE CITY READER (New York : Routledge,

1998) , 345.
64John Ormsbee Simonds, Garden Cities 21 : Creating a Livable Urban Environment

(New York : McGraw-Hill, 1994) 209.

ภาพที่ 17 แสดงแผนภูมิแมเหล็ก 3 แทง และแผนภูมิอุทยานนคร
ที่มา : กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป (กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 54.
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ลักษณะของอุทยานนครเปนแผนภูมิ (ดังภาพที่17 ในลําดับที่สองของภาพ) ซึ่งใน
การนําไปใชนั้น จะตองมีการนําไปดัดแปลงใหเขากับสภาพภูมิประเทศในแตละแหง การวาง
ลักษณะชุมชนเปนแบบแผนภาพวงแหวนทรงกลม (Concentric-Ring Diagram) และแบงลําดับ
ชั้นการใชพื้นที่ไว คือ

- ศูนยกลางของชุมชน เปนสวนสาธารณะที่มีถนนแบบ “Boulevard” ตัดผา
แยกออกไปสูรอบนอกของชุมชน มีอาคารสาธารณะของชุมชนลอมรอบไว

- ชั้นที่ 2 คือ พื้นที่วาง สวนสาธารณะขนาดใหญในชื่อ “Crystal Palace”
- ชั้นที่ 3 คือ ที่พักอาศัยความหนาแนนต่ํา โดยที่มี “Grand Avenue” ซึ่งเปน

ถนนวงแหวนขนาดใหญ แทรกระหวางกลางซึ่งเปนที่ตั้งของโบสถ โรงเรียน 
สนามเด็กเลน สวนสาธารณะ

- ชั้นที่ 4 คือ พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม
- และรอบนอกทั้งหมดเปนพื้นที่สีเขียวทางการเกษตร ซึ่งเปนทั้งแหลงงานและ

เปนแหลงอาหารของชุมชน

โฮเวิรดเชื่อในความเปน ชุมชนเมืองเบาบางที่สมบูรณ (Self-Contained 
Decentralize Community) 65 ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และทางวัฒนธรรม แนวคิดของเขาวาง
อยูบนพื้นฐานของแหลงงานที่มั่นคงและสามารถสนับสนุนชุมชนได ที่ดินทั้งหมดเปนของสวนรวม
คาที่ดินที่ เพิ่มข้ึนนั้นจะตองไมทําใหคาเชาที่ดินสูงขึ้น รายไดที่มากเกินไปจะตองนํามาใช            
เพื่อสาธารณะ ชุมชนจะตองกลมกลืนกัน และการดําเนินการตางๆจะตองออกมาในรูปการปกครอง
ทองถิ่นหรือสหกรณ

อิทธิพลของแนวคิดนี้สงผลออกไปอยางกวางขวางหลังสงครามโลกครั้งที่ 1           
สูประเทศตางๆทั่วโลก จนถึงในศตวรรษที่ 21 นี้ แนวคิดของเขาก็ยังคงมีนักออกแบบที่ใหความสน
ใจ และนํามาพัฒนารวมกับความเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวในยุคปจจุบันตอไป (ดังภาพที่18)

                                                          
65Robert Fishman, “The American Garden City: Still Relevant?,” in The Garden City : Past, 

present and future (London : Chapman & Hall, 1992) , 147.
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ภาพที่ 18 แสดงแผนภูมิแมเหล็กในศตวรรษที่ 21
ที่มา : David Rudlin and Nicholas Falk, Building the 21st Century Home :
The sustainable urban neighbourhood (Great Britain : Architectural Press, 2000), 5.
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3.2 The Death and Life of Great American Cities

“…ความเดือดกรุนๆในความไมพอใจที่เริ่มระอุขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กับ   
นักออกแบบชุมชนเมืองยุคสมัยใหม ที่กลายมาเปนความเดือดพลานในชวงป ค.ศ.1960            
เจน เจคอบส โหมไฟเขาใสในความไมพอใจนั้นดวย “The Death and Life of Great American 
Cities”…”66 บทความของ เจน เจคอบส ทําการโจมตีและนําเสนอแนวคิดใหมที่แตกตางออกมา 
จากการสอนในสถาบันของสถาปตยกรรมและการวางผังเมืองในขณะนั้น และเราสามารถมองเห็น
การสรางแนวคิดทั้งแนวคิดเมืองอัดแนนและลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมทั้งในประเด็นของ การใชที่ดิน
อยางผสมผเส (Mix of Use) และคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life) ที่ตางสัมพันธกับแนวคิด
ของ เจน เจคอบส อยางเดนชัด แนวคิดของเจคอบสมีประเด็นสําคัญบางสวนดังนี้

- ความปลอดภัยที่ไดจากทางเทา (The Uses of Sidewalks : Safety)67

- ปฎิสัมพันธบนทางเทาในเมือง (The Used of Sidewalks: Contact)
- สังคมที่สมบูรณนั้นคือธรรมชาติที่จําเปนของเมือง  (Social Self - 

Containment)
- ความหลากหลายที่เปนสิ่งสําคัญในเมือง (The Generators of Diversity)68

- การใชพื้นที่ในเมืองแบบผสม (The Need for Primary Mixed Uses)
- การใหอาคารในเมืองมีขนาดที่พอเหมาะ (The Need for Small Blocks)
- การรักษาอาคารเกาแกที่แสดงความเปนมาของชุมชน (The Need for Aged 

Buildings)
- การรวมกลุมความหนาแนนอยางพอเพียง (The Need for Concentration)

                                                          
66Charles Jencks and Karl Kropf, THEORIES AND MANIFESTOES, 24.
67ความปลอดภัยในชุมชนที่จะประสบผลสําเร็จนั้นจะตองมีคุณภาพ 3 ประการคือ
- ความชัดเจนระหวางพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สวนตัว
- จะตองมีสายตาบนทองถนน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของพื้นที่เพื่อการสอดสองดูแลความปลอดภัย
- ผูใชงานทองถนนนั้น จะตองมีมากพออยางตอเนื่อง

68ความหลากหลายเปนส่ิงสําคัญในเมือง ที่จะไดมาจากการใชพื้นที่อยางปะปนกัน แตการทําความ
เขาใจเมืองนั้น จะตองมีความเขาใจในการผสมผสานของการใชงาน (Mixtures of Uses) ที่ไมใชแคเพียงการ    
จัดพื้นที่ที่เพียงพอและปะปนเทานั้น ประเด็นสําคัญคือ ทําอยางไรใหมีความผสมผสานระหวางการใชงานและ
ความหลากหลายที่พอดี
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เจคอบสกลาวถึงปญหาในเมืองนั้น เปนปญหาที่สัมพันธโยงใยกันอยูอยางซับซอน 
เราจะไมสามารถมองปญหาของเมืองอยางแยกสวนเชนเดียวกับ “Life Sciences” (Life Sciences
ที่เธอกลาวถึงคือทรรศนะของวิทยาศาสตรในชวงที่ผานมา) แตเราจะตองมองสิ่งเหลานั้นเปน 
“Interrelated into an Organic Whole” หนังสือและทฤษฎีของ เจน เจคอบส เปนที่ยอมรับและมี
อิทธิพลตอสังคมอเมริกันอยางลึกซึ้งและยาวนานตราบจนถึงปจจุบัน สิ่งที่นับเปนจุดเดนไดแก69

ก. การคํานึงถึงความตองการของผูใชงาน ไมใชของผูออกแบบ
ข. การใชที่ดินอยางผสมผเส ไมแบงแยกยานอยางเด็ดขาด
ค. การออกแบบใหสอดคลองกับพฤติกรรมของสังคม

“ความงามพื้นฐานของเมืองนั้น ขึ้นอยูกับขอบเขตวาอะไรที่สามารถจะเปนไปได
ของเมือง และเมืองไมไดเปนดังงานสรางสรรคของศิลปน”70

                                                          
69กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 229.
70Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities (New York : Vintage Books,

1961) , 372.
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การเปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎี

จากการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” กลาวไดวามี     
แนวคิดอยางมากมายที่เกี่ยวเนื่องอยู ทั้งแนวคิดที่มีความเคลื่อนไหวในปจจุบันของแนวคิดเมือง   
อัดแนน และกลุมแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม รวมทั้งโครงการ “Urban Villages” แนวคิด 
“Urban Renewal” แนวคิด “Sustainable Urban Matrix” ซึ่งไดรับการกลาวถึงจากคณะ            
นักวิชาการมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกส และแนวคิด “Traditional Neighborhood 
Development” (TND) โครงการ “Urban Villages” และแนวคิด “Transit Oriented 
Development” (TOD) ที่เปนฐานแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมเอง รวมไปถึงแนวคิดกอนชวง
เวลาของการพัฒนาอยางยั่งยืน อาทิแนวคิดอุทยานนคร (Garden City) และ “The Death and 
Life of Great American Cities” ดังที่ไดนําเสนอผานมา

แตการเคลื่อนไหวหลักทางแนวคิดในยุคสมัยปจจุบัน และเปนแนวคิดที่ไดรับความ   
เชื่อมั่นวาอาจจะเปน “คําตอบ” ไปสูชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในตางประเทศ ก็คือแนวทางของแนวคิด
เมืองอัดแนนจากทางสหราชอาณาจักร และกลุมแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมจากทางสหรัฐ
อเมริกา ดังนั้นการคนหาแนวโนมที่สําคัญของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในตางประเทศ จึงทําการศึกษา
เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวระหวางแนวคิดทั้งสองขางตน ดังตอไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน

ประเด็น แนวคิดเมืองอัดแนน ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม
ความมุงหมาย คนหาทางออกของการออกแบบ

ชุมชนเมือง ที่จะตอบรับกับแนวคิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน  ทั้งจาก
นโยบายในระดับโลกและในระดับชาติ

แกไขปญหาการกระจัดกระจายของ
เมือง (urban sprawl) ปญหาสังคม
อเมริกันที่ขาดจากกัน ปญหาการแยกตัว
ของสังคมทางเชื้อชาติ สีผิว รายได
ปญหาความเสื่อมโทรมใจกลางเมือง
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน (ตอ)

ประเด็น แนวคิดเมืองอัดแนน ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม
แนวคิดหลัก - สรางความกระชับลดการกระจายตัว

  รักษาสภาพแวดลอมรอบนอกชุมชน
- มุงเนนใหมีการประหยัดพลังงาน ที่มี
  ประสิทธิภาพสูงสุดจากการออกแบบ
- ลดการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว
  สนับสนุนระบบขนสงสาธารณะ
- ใชพื้นที่แบบผสมผเส และสราง
  ความมีชีวิตชีวาของเมือง
- ชุมชนที่สมบูรณ (Self-Containment)
  ดวยกิจกรรมตางๆที่สมดุล
- สรางคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นดวย
   การมุงเนนใหมีปฎิสัมพันธที่มากขึ้น

- ระยะการเดินเทาที่สะดวกในชุมชน
- โครงขายถนนที่ชัดเจน
- ความสมดุลจากการผสมผสานทาง
   กิจกรรม
- ที่พักอาศัยที่ปะปนกัน
- การออกแบบสไตล “Neo-Tradition”
- เนนความสําคัญของพื้นที่สาธารณะ
- สรางความหนาแนนของชุมชน
- ระบบคมนาคมสาธารณะที่มี
   ประสิทธิภาพ
- รักษาสิ่งแวดลอม
- สรางคุณภาพชีวิตที่ดี

รูปทรงของชุมชนเมือง เสนอทั้งในแบบ เมืองที่รวมกลุมอยาง
หนาแนน (Centralization) และเมืองที่
กระจายตัวเปนกลุมๆ (Decentralize
Concentration) โดยมีแนวคิดรวมใน
ดานรูปทรงคือ
- สรางความกระชับของชุมชน
- รูปทรงที่มีการเดินเทาที่สะดวก
- จํากัดขอบเขตชุมชนเพื่อรักษาพื้นที่
  สีเขียวรอบนอกชุมชน
- การใชพื้นที่อยางผสมผเส
- สนับสนุน การคมนาคมสาธารณะ
   อีกทั้งมีการกลาวถึงรูปแบบอื่นๆอาทิ
   โครงการ “Urban Villages” แนวคิด
  “Urban Renewal” “Sustainable
    Urban Matrix” เปนตน

มุงเนนรูปแบบของเมืองที่กระจายตัวเปน
กลุมๆ (Decentralize Concentration)
โดยพยายามออกแบบอาคารสถานที่
ที่สงบสุขแบบเมืองเล็กๆ รูปทรงของ
ชุมชนจึงมีประเด็นสําคัญคือ
- สนับสนุนความกระชับของชุมชน
- ระยะการเดินเทาที่สะดวก
- รักษาพื้นที่สีเขียวรอบนอกชุมชน
- การใชพื้นที่อยางผสมผเส และความ
  หลากหลายในชุมชน
- มุงเนนการใชงานระบบคมนาคม
   สาธารณะแทนที่การเพิ่มถนนของ
   ยานพาหนะในเมือง
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน (ตอ)

ประเด็น แนวคิดเมืองอัดแนน ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม
แนวคิดทางสังคม - คุณภาพชีวิตที่มาจากโอกาสใน

  การมีปฎิสัมพันธทางสังคมที่จะมีมาก
  ขึ้น และจากแหลงงานในชุมชนที่
  สมดุลกับการพักอาศัย
- ประสิทธิภาพในการเขาถึงระบบ
  บริการพื้นฐานตางๆที่ดี
- ความยุติธรรมทางสังคม ดานที่พัก
  อาศัย และความยุติธรรมทางสังคม

- คุณภาพชีวิตที่ดีจากที่อยูอาศัยและ
  ที่ทํางานใกลกัน และสรางปฎิสัมพันธ
  ในการพบปะผูคนตางๆที่มากขึ้น
- สุขภาพของผูคนที่จะดียิ่งขึ้นดวย
  การเดินเทา และสภาพแวดลอมทาง
  ธรรมชาติที่ดีขึ้น
- ความยุติธรรมทางสังคม ดานที่พัก
  อาศัย และความยุติธรรมทางสังคม
- “Sense of Place” ที่สรางความรูสึก
  ในชุมชนที่ดียิ่งขึ้น

แนวคิดทางเศรษฐกิจ - การใชที่ดินที่หลากหลายและกระชับ
  จะสงผลตอเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
- สรางแหลงงานที่สมดุลและเพียงพอ
  ในแตละชุมชน
- ประหยัดคาใชจายสําหรับปริมาณ
  การเดินทาง รวมถึงการจัดการจาก
  ภาครัฐ

- รานคาขนาดเล็กในชุมชนจะมีโอกาส
  ทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น
- ลดคาใชจายสวนตัวของผูคนไดอยาง
  มาก จากการเดินเทาที่สะดวก
- ลดคาใชจายในการจัดการการบริการ
  พื้นฐาน ซึ่งการจัดการเทศบาลก็จะมี
  ประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย

แนวคิดทางส่ิงแวดลอม - ลดการกระจายตัวของชุมชน รักษา
  และฟนฟูระบบนิเวศรอบเมือง
- การประหยัดพลังงาน ดวยการมุงเนน
  การเดินเทาลดการใชรถยนตสวนตัว
  มุงเนนประสิทธิภาพสูงสุดในการ
  ประหยัดทรัพยากรทางธรรมชาติ
- พยายามคนหาระบบการสันดาปพลัง
  งานหมุนเวียนของเมือง เพื่อรักษา
  ระบบนิเวศอยางจริงจัง

- ลดการกระจายตัวของชุมชน เพื่อรักษา
  พื้นที่ทางธรรมชาติ และสงเสริมการ
  สรางขอบเขตของชุมชนที่ชัดเจนรวม
  กับการสราง “Green Belt”
- ลดการใชพลังงานและมลภาวะ ลดการ
  เดินทางดวยรถยนตสวนตัว
- ฟนฟูยานเสื่อมโทรมกลางเมือง และ
  เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน (ตอ)

ประเด็น แนวคิดเมืองอัดแนน ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม
ผลการปฏิบัติและการ
ยอมรับ

มีปญหาจากการปฏิบัติและการยอมรับ
มากพอควร ซึ่งมาจากอิทธิพลของ
อุทยานนคร (Garden City) ที่ฝง
รากลึกมานานเกือบรอยป รวมถึง
ขาดเครื่องมือสนับสนุนที่ชัดเจน

ดวยการจัดประชุมปฏิบัติการออกแบบ
รวมกับประชาชนในทองถิ่น และการ
สรางขอกําหนดไวเปนกรอบในการ
ออกแบบ จึงไดการตอบรับที่ดี แตก็
ประสบกับปญหาของการไมตอบรับ
จากนโยบายกฎหมายในบางทองที่

ปญหา - ปญหาสังคม มีความสงสัยกับปญหา
  ความหนาแนนที่มากเกินไป จนไปถึง
  ความขัดแยงจากวิถีชีวิตที่แตกตางกัน
  ในชุมชนที่หนาแนน
- ปญหาเศรษฐกิจ ความไมลงตัวกับ
  กลไกทางเศรษฐกิจในปจจุบัน จนไป
  ถึงราคาที่ดินที่สูงขึ้นมากในเขตเมือง
- ปญหาสิ่งแวดลอม มีความสงสัยวา
  อาจจะลดพื้นที่การเติบโตทาง
  ธรรมชาติในเมือง เพิ่มมลภาวะจนถึง
  อาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศ
- การปฎิบัติและการยอมรับ พบปญหา
  จากการขาดความเขาใจจากผูคน
  ทัศนคติของประชาชนมีความแปลก
  แยก และความขัดแยงทางนโยบาย

ปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นกับแนวคิดของ
ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม คือ
- ปญหาของการขัดแยงทางนโยบาย
  ในบางทองถิ่น
- ปญหาของความซับซอนของกลไก
  ทางสังคมเศรษฐกิจ

การตอบรับกับการ
พัฒนาอยางยั่งยืนใน
กระแสโลก

ภาพรวมมีความสอดคลองกับแนวทาง
ในแผนปฏิบัติการ 21 แตมีประเด็นบาง
สวนที่ยังไมมีทางออกที่ชัดเจน ในดาน
- การใชวัสดุทองถิ่นและเทคโนโลยีพลัง
  งานที่คืนรูปเพื่อประหยัดพลังงาน

ภาพรวมมีความสอดคลองกับแนวทาง
ในแผนปฏิบัติการ 21 แตมีประเด็นบาง
สวนที่ยังไมมีทางออกที่ชัดเจน ในดาน
- การใชวัสดุทองถิ่นและเทคโนโลยีพลัง
  งานที่คืนรูปเพื่อประหยัดพลังงาน
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน (ตอ)

ประเด็น แนวคิดเมืองอัดแนน ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม
- การลดความยากจนโดยสนับสนุน
  ภาคเศรษฐกิจขนาดเล็ก
- ลดการเคลื่อนยายถิ่นจากชนบท
  เขาสูเมืองใหญ
- การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
  ในการตั้งถิ่นฐาน

- การลดความยากจนโดยสนับสนุน
  ภาคเศรษฐกิจขนาดเล็ก
- ลดการเคลื่อนยายถิ่นจากชนบท
  เขาสูเมืองใหญ
- การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
  ในการตั้งถิ่นฐาน

จากการแสดงการเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีขางตน สามารถทําการวิเคราะหถึง แนวโนมที่มี   
รวมกันและขอแตกตางที่สําคัญ ไดดังนี้

1. ความมุงหมาย มีจุดมุงเนนที่แตกตางกันคือ แนวคิดเมืองอัดแนนแสดงความ      
มุงหมายในการคนหาชุมชนเมืองที่ยั่งยืนอยางชัดเจน ในดานประเด็นการรักษาทรัพยากรทาง    
ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แตลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมมุงเนนประเด็นไปที่การแกไขปญหา  
การกระจายตัวของเมือง รวมถึงปญหาชีวิตสังคมอเมริกันที่ขาดออกจากกัน แตก็กลาวไดวาความ
มุงหมายที่ลึกลงไปเหมือนกัน กลาวคือ ความมุงหมายในการแกไขวิกฤติการณในดานตางๆที่เกิด
ขึ้นบนสังคมเมือง มุงเนนใหผูคนมีคุณภาพชีวิตในดานตางๆที่ดียิ่งขึ้นอยางยั่งยืน เชนเดียวกัน

2. แนวคิดหลัก สามารถกลาวไดวามีภาพรวมแนวคิดในดานตางๆใกลเคียงกัน      
โดยสามารถสรุปไวไดดังนี้

- การสรางความกระชับลดการกระจายตัวของพื้นที่เมือง
- การสนับสนุนระบบคมนาคมสาธารณะลดการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว

มุงเนนโอกาสในการเดินเทาและจักรยาน
- การมุงเนนใหมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน
- การใชพื้นที่แบบผสมผเส และสรางความมีชีวิตชีวา
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- การรักษาสภาพแวดลอม
- การสรางเสริมคุณภาพชีวิตในดานตางๆที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงแนวคิดชุมชน         

ที่สมบูรณ (Self-Containment) ดวยกิจกรรมตางๆที่สมดุลในเมือง

แตทางดาน แนวคิดการเพิ่มความหนาแนน (INCREASED DENSITY) มีการหยิบยกประเด็น
หรือมีระดับที่แตกตางกัน กลาวคือแมวาทั้งสองแนวคิดมีลักษณะรูปทรงของชุมชนที่กระชับ         
แตระดับของความกระชับนั้นยอมมีหลายระดับแตกตาง ดังนี้

- แนวคิดเมืองอัดแนน : มีภาพของการสรางเมืองที่มีความกระชับ ซึ่งมุงเนน
ความสําคัญของประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานสูง จึงมีแนวทาง       
การศึกษาที่ เอนเอียงไปทั้ งในแบบ  เมืองที่ รวมกลุมอยางหนาแนน  
(Centralization) และเมืองที่กระจายตัวเปนกลุมๆ (Decentralize 
Concentration) ซึ่งคอนขางขาดออกมาจากภาพของบานเมืองอันสงบสุข      
ที่ เปนภาพอันนาชื่นชมของผูคนในอังกฤษ  สิ่งนี้ เปนความผูกผันทาง                  
“สัญลักษณ” ของการเปนอยู และนี่อาจเปนเหตุผลหนึ่งของการไมยอมรับ  
จากทองถิ่น และอาจกลาวไดวาคณะนักวิชาการไดละเลยตอ “ประสบการณ
ของผูคน” เลยทีเดียว

- ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม : มีภาพการสรางความกระชับของเมืองที่กระจายตัว
เปนกลุมๆ (Decentralize Concentration) ซึ่งแมอาจจะมีประสิทธิภาพ      
ในการประหยัดพลังงานที่นอยกวาแนวคิดของแนวคิดเมืองอัดแนน แตก็มี
ภาพของชุมชนที่สงบสุขสอดคลองกับ “ความรูสึก” ที่มาจากประสบการณของ
ผูคนอเมริกัน แนวคิดนี้จึงไดรับการตอบรับที่ดีกวา71

3. รูปทรงของชุมชน แนวทางการศึกษาของแนวคิดเมืองอัดแนน เอนเอียงไปทั้ง      
ในรูปแบบเมืองที่รวมกลุมอยางหนาแนน (Centralization) และเมืองที่กระจายตัวเปนกลุมๆ 
(Decentralize Concentration) แตแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมมีแนวคิดในรูปแบบเมือง           

                                                          
71ส่ิงนี้บงบอกไดวาลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม ใหความสําคัญในลักษณะแนวคิดประสบการณนิยม 

(Empiricist) อยางจริงจังมากกวาแนวคิดเมืองอัดแนน และจุดนี้จึงกลาวไดวาแนวทางการศึกษาเมืองอัดแนน    
ไดใชแนวคิดในลักษณะเหตุผลนิยม (Rationalist) มากเกินไปจนผูคนในชุมชนไมสามารถรับได
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ที่กระจายตัวเปนกลุมๆ (Decentralize Concentration) อยางชัดเจน โดยที่ทั้งสองแนวคิดมีหลัก
การที่สําคัญรวมกันในดานรูปทรงของชุมชนคือ

- ชุมชนที่กระชับ
- รูปทรงที่เหมาะสมกับระยะการเดินเทาที่สะดวก
- รูปทรงที่มีขอบเขตชุมชนแนนอน เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวรอบนอกชุมชนไวได
- มีการใชพื้นที่อยางผสมผเส และความหลากหลายในชุมชน
- มุงเนนระบบคมนาคมสาธารณะ  แทนที่การถนนของยานพาหนะในเมือง

4. แนวคิดทางสังคม มีภาพรวมแนวคิดของการใหความสําคัญในดานคุณภาพชีวิต
ของสังคมเมืองที่ตรงกัน ที่จะไดจากความกระชับของชุมชนเมืองคือ

- ขอดีจากโอกาสในการมีปฎิสัมพันธทางสังคมที่มากขึ้นของผูคนในเมือง
- ประสิทธิภาพในการเขาถึงระบบบริการพื้นฐานตางๆที่ดี
- ลดการเดินทางดวยรถยนตสวนตัว สงผลใหสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติดีขึ้น
- ความยุติธรรมทางสังคม
- แหลงงานในชุมชนที่สมดุลกับการพักอาศัย

แตในประเด็น คุณภาพชีวิต ที่มีการกลาวถึงมีความแตกตางสําคัญคือ
- แนวคิดเมืองอัดแนน : คุณภาพชีวิตที่ไดรับการกลาวถึงมากที่สุดคือ แนวคิด

ของโอกาสในการมีปฎิสัมพันธที่มากยิ่งขึ้นของผูคนจากความกระชับของเมือง 
และโอกาสที่ดีในการเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานในดานตางๆ     
รวมไปถึงนักวิชาการหลายคนไดกลาวถึงประเด็นของการเปน “ชุมชนที่
สมบูรณ” (Self-Containment) ที่มีสิ่งตางๆภายในชุมชนอยางครบถวน

- ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม : คุณภาพชีวิตที่แนวคิดเมืองอัดแนนกลาวถึงนั้น      
ก็เปนสิ่งที่ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมมีแนวคิดตรงกัน แตดวยเหตุผลเดียวกันกับ
หัวขอการเพิ่มความหนาแนนคือ ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมไดใหความสําคัญกับ     
“ประสบการณ” ของผูคน จึงชูประเด็นของคุณภาพชีวิตที่จะมาจาก “Quality
Architecture & Urban Design and Traditional Neighborhood Structure” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



92

ที่ตรงใจกับผูคนอเมริกันอยางเดนชัด และยังกลาวถึงการใหความสําคัญกับ 
“Sense of Place” “Sense of Community” ไปจนถึง “The Human Spirit” 
อยางชัดเจน72

แนวคิดเมืองอัดแนนที่มีการนําเสนอออกมา กลาวไดวามุงเนนไปที่ “ปริมาณ” 
(Quantity) ของประสิทธิภาพเมืองเพียงดานเดียวอยางสุดโตง แมในประเด็นทางสังคมที่มี         
การกลาวถึง โอกาสของปฎิสัมพันธทางสังคมที่มากขึ้นจากเมืองที่หนาแนน หากคุณภาพชีวิตของ 
ผูคนคือการพบปะสังสรรค “ปริมาณ” ที่มากขึ้นของ “โอกาส” ในการพบปะก็เปนสิ่งที่สําคัญจริง         
แต “คุณภาพ” ของการพบปะอยูที่ใหน “คุณภาพ” ของความผูกพันไดขาดหายไป คุณภาพที่จะเกิด
ขึ้นจากความรูสึกของความผูกพัน มั่นคง มั่นใจ และมีความสุขเมื่ออยูในชุมชน นี่คือประเด็นที่แนว
คิดเมืองอัดแนนบกพรองและไมชัดเจนในการสื่อสารกับสาธารณะ ดวยการมีเพียง “ปริมาณ” 
(Quantity) ในโอกาส แตไมมี “คุณภาพ” (Quality) ในโอกาส ซึ่งแตกตางกับลัทธิชุมชนเมือง     
ยุคใหม ที่หยิบยกบรรยากาศความรูสึกที่ดีของคุณภาพในการออกแบบ มาสื่อสารไดอยางชัดเจน
กวา สิ่งนี้จึงเปนเหตุผลสําคัญในความแตกตางของเสียงสะทอนจากประชาชน73

5. แนวคิดทางเศรษฐกิจ มีแนวคิดที่ตรงกัน ซึ่งเปนผลประโยชนที่ไดจากชุมชน          
ที่มีความกระชับ กลาวคือ

- เศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการใชที่ดินที่หลากหลายและมีความกระชับ
- รานคาขนาดเล็กในชุมชนจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น
- มีแหลงงานที่สมดุลและพอเพียงภายในแตละชุมชน

                                                          
72แมวาส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่แนวคิดเมืองอัดแนน จะมีการนํามาศึกษาและกลาวถึงเชนกัน แตภาพรวม

ของแนวคิดเมืองอัดแนน เปนภาพที่ไมคุนเคยและแตกตางออกมาจากประสบการณของผูคน และไมไดมีภาพ    
ที่แสดงออกถึง “Sense of Place” และ “Sense of Community” ของเมืองที่ชัดเจนมากเทาแนวคิดลัทธิ            
ชุมชนเมืองยุคใหม

73จุดนี้เปนการบงบอกถึงการสรางแนวคิดเมืองอัดแนน ยังวางรากฐานการคิดบนทรรศนะแมบทเดิม 
(Old Paradigm) อยูมากซึ่งมีการคิดแบบ เหตุผลนิยม วิเคราะห แยกยอย เสนตรง มองมิติเดียว ขยายตัว แขงขัน 
เนนปริมาณ และครอบงําใหประโยชน และถึงแมจะกลาวไดวาแนวคิดเมืองอัดแนนก็มีการคิดบนทรรศนะ         
แมบทใหม (New Paradigm) เชนกันแตก็ยังไมครอบคลุมทั้งหมด ทรรศนะแมบทใหมมีการคิดในลักษณะมอง
จากขางใน สังเคราะห องครวม เครือขายโยงใย มองหลายมิติ อนุรักษ รวมมือ เนนคุณภาพ และประสานสัมพันธ
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- ประหยัดคาใชจายสําหรับปริมาณการเดินทาง รวมถึงการจัดการจากภาครัฐ
ทั้งการจัดการการบริการพื้นฐาน ทั้งระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

- ลดคาใชจายสวนตัวของผูคนไดอยางมาก จากการเดินเทาที่สะดวก

6. แนวคิดทางสิ่งแวดลอม ทั้งแนวคิดเมืองอัดแนนและแนวคิดลัทธิชุมชนเมือง      
ยุคใหม มีแนวคิดที่ตรงกันคือ

- พื้นที่ในเมืองจะถูกใชอยางเต็มประสิทธิภาพ ยานเสื่อมโทรมใจกลางเมือง
ไดรับการฟนฟู

- ลดการใชพลังงานและลดมลภาวะ ดวยการลดการใชรถยนตสวนตัว
- เมืองที่กระชับและมีขอบเขตแนนอน จะรักษาฟนฟูธรรมชาติรอบเมือง รักษา

ระบบนิเวศทางธรรมชาติไดดี และมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไดดี

แตก็มีประเด็นที่แนวคิดเมืองอัดแนนไดหยิบยกขึ้นมากลาวถึงอยางมากมาย และมุงเนนมากกวา
แนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม คือความพยายามในการคนหาระบบการสันดาปพลังงานแบบ   
หมุนเวียน อาทิ การใชระบบพลังงานรวม การบําบัดน้ําเสีย การหมุนเวียนขยะเปนตน รวมถึง     
การมุงเนนหาทางออกอยางจริงจังตอการแกปญหาการใชพลังงานอยางฟุมเฟอยในเมือง

7. ผลการปฏิบัติและการยอมรับ สิ่งที่เหมือนกันทั้งสองแนวคิดคือ ปญหาที่เกิดขึ้น
ของการปฏิบัติ จากการไมตอบรับทางนโยบายและกฎหมาย แตสิ่งที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัดคือ

- แนวคิดเมืองอัดแนน : พบปญหาจากการไมยอมรับมากพอควร ซึ่งมาจาก  
อิทธิพลของอุทยานนครที่ฝงรากลึกนั่นเอง โดยที่แนวคิดเมืองอัดแนนมีการ   
มุงเนนเพิ่มความกระชับและหนาแนน ซึ่งมุงเนนในการประหยัดพลังงานและ
รักษาพื้นที่สีเขียวนอกเมืองไวอยางสูงสุด แนวคิดที่สรางความกระชับนั้น จึงมี
ความขัดแยงกับทัศนคติความเปนอยูของผูคนในประเทศอังกฤษพอควร
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- ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม : มีวิธีการในการจัดประชุมปฏิบัติการออกแบบรวมกับ
ประชาชนในทองถิ่น (Design Charette) และการสรางขอกําหนดไวเปนกรอบ
ในการออกแบบ (Code/ Design Guidelines) เปนขอดีที่ลดแรงตอตานและ
สามารถสรางความเขาใจกับผูคนในเมืองได สามารถสรางแนวคิดที่ตรงกับ
ความตองการกับผูคนในชุมชนไดเปนอยางดี

จุดสําคัญที่จําตองมีการกลาวถึง ณ ที่นี้คือ ในกรณีปญหาของการยอมรับแนวคิด
เมืองอัดแนนจากสาธารณะชนที่ไมดีนัก สิ่งนี้หากมองใหลึกลงไป เหตุเร่ิมตนนั้นมาจากความ
ตองการคนหาแนวทางการออกแบบชุมชน ที่จะสามารถตอบรับกับ “การพัฒนาอยางยั่งยืน”          
ที่มีการกลาวถึงในระดับสังคมโลก ซึ่งมีประเด็นของการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปน
สําคัญ จุดนี้เองที่ทําใหการสรางแนวคิดในดานตางๆของ แนวคิดเมืองอัดแนน จึงมุงเนนไปที่ความ
กระชับและประสิทธิภาพสูงสุดของการประหยัดพลังงาน แนวทางการศึกษามีการนําเสนอรูปแบบ
ชุมชนทั้งในแบบเมืองที่รวมกลุมอยางหนาแนนและเมืองที่กระจายตัวเปนกลุมๆ และแมวาจะไมมี
การกลาวออกมาอยางชัดเจน แตก็รับรูไดวาคณะนักวิชาการหลายคนมีความเอนเอียงไปที่รูปแบบ
ชุมชนเมืองที่รวมกลุมอยางหนาแนน เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการรักษาทรัพยากร      
ทางธรรมชาติ ซึ่งบงบอกถึงความตั้งใจดีในการมุงไปสูความยั่งยืนอยางแทจริง แตเคาโครงทางออก
ดังกลาวเปนภาพที่ขัดแยงกับ “ทัศนคติ” ความเปนอยูของผูคนในอังกฤษและออสเตรเลียที่มี 
“ประสบการณ” ผูกพันกับบานพักอาศัยที่เงียบสงบรมร่ืนของ “อุทยานนคร” แมขอดีตางๆที่แนวคิด
กลาวถึงนั้น ประชาชนจะสามารถ “รับรู” ได แตสิ่งนี้เปนความขัดแยงที่ประชาชนยังไมสามารถ
เรียนรูและปรับเปลี่ยนไดทัน

สิ่งนี้เองเปนทัศนคติของประชาชนที่แสดง ความแปลกแยกระหวางการเปน 
“พลเมือง” กับการเปน “ผูบริโภค” (distinction between what people want as citizens and 
what they want as consumers)74 กลาวคือ ประชาชน “รับรู” และยอมรับขอดีตางๆที่จะมีตอ
สังคมตอโลกในฐานะ “พลเมืองที่ดี” แตประชาชนไมสามาร “รับได” ในฐานะ “ผูบริโภค” เพราะ   
การบริโภคนั้นคือการที่ประชาชนตองอยูอาศัยกับส่ิงนั้นไปตลอดชีวิต โดยที่ทัศนคติเดิมยังยึดมั่นอยู
กับรูปแบบความเปนอยูในอุดมคติของอุทยานนคร ซึ่งเปนภาพที่ฝงรากลึกและแตกตางจาก      
แนวทางที่นําเสนอ จุดนี้ปญหาที่เกิดขึ้นคือ เปนปญหาที่ ทัศนคติของประชาชนจะตองปรับเปลี่ยน 

                                                          
74Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Janks, “Achieving The Compact City through 

Intensification,” in The Compact City : A Sustainable Urban Form ?, 94.
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แนวคิดของแนวคิดเมืองอัดแนนจะตองปรับเปลี่ยน หรือ ตองปรับเปลี่ยนทั้งสองดาน ทางออกของ
ปญหานี้จะยังคงเปนสิ่งที่คณะนักวิชาการคงตองขบคิดตอไป

8. ปญหา ในประเด็นนี้มีทั้งสวนที่ตรงกันและแตกตางกัน กลาวคือปญหาที่ตรงกัน   
ทั้งสองแนวคิดคือ

- ปญหาของการขัดแยงทางนโยบาย
- ปญหาของความซับซอนของกลไกทางสังคมเศรษฐกิจ โดยการออกแบบ       

ที่นําเสนอยังไมสอดคลองกับกลไกทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
แตประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นกับแนวคิดเมืองอัดแนนมีมากมายหลายประเด็น ซึ่งก็มาจากอิทธิพล   
ในอุดมคติของการเปนอยูในแบบอุทยานนครดังที่ไดกลาวไวแลว เมื่อทัศนคติของประชาชนขัดแยง
กับแนวคิดทางการออกแบบ ปญหาที่เกิดขึ้นจึงมากมายและหลากหลาย ซึ่งออกมาในลักษณะ    
ไมแนใจและคลางแคลงใจ ทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม จนไปถึงการยอมรับจาก
สาธารณะชน (โดยไมขอกลาวซ้ําอีกสามารถดูประเด็นหลักของปญหาไดในตารางที่ 1)

9. การตอบรับกับการพัฒนาอยางยั่งยืนในกระแสโลก ภาพรวมจากแนวคิด      
ทั้งสองตางก็สอดคลองกับแนวทางในหัวขอการตั้งถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน (Sustainable Human 
Settlements) จากแผนปฏิบัติการ 21 เมื่อป พ.ศ.253575 ทั้งในดาน

- การจัดเตรียมที่อยูอาศัยและสิ่งบริการพื้นฐานตางๆในเมือง
- การลดการเดินทางระยะไกลโดยการสนับสนุนระบบขนสงสาธารณะ

แตแนวคิดเมืองอัดแนนและลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม ยังคงไมมีทางออกที่ชัดเจน
ในบางประการคือ

- การใชวัสดุทองถิ่นและการคนหาเทคโนโลยีพลังงานคืนรูปที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อการประหยัดพลังงาน : แมวาแนวคิดเมืองอัดแนน จะมีการกลาวถึงอยาง
มากในหัวขอนี้ แตก็ยังไมมีการกลาวถึงทางออกที่ชัดเจนในการใชวัสดุทองถิ่น 
และระบบที่แนนอนของการสันดาปพลังงานแบบหมุนเวียนในเมือง

                                                          
75เหตุที่นําแผนปฏิบัติการดังกลาวมาทําการเทียบเคียงนั้น เนื่องจากในปจจุบันหากจะกลาวถึง

ความยั่งยืนในกระแสสังคมโลก แผนปฏิบัติการ 21 ยังคงเปนแนวทางที่มีความชัดเจนมากที่สุด (ดูรายละเอียด
เนื้อหาของหัวขอดังกลาวไดในบทที่ 2)
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- ลดความยากจนโดยสนับสนุนภาคเศรษฐกิจขนาดเล็ก : แมวาจะมีการกลาว
ถึงในประเด็นนี้แตแนวคิดที่มีก็ยังไมมีทางออกที่ลงตัวกับระบบเศรษฐกิจ      
ในปจจุบัน

- ประเด็นในดานลดการเคลื่อนยายถิ่นไปสูเมืองใหญ โดยปรับปรุงความเปน
อยูในชนบท และการตั้งถิ่นฐานจะตองลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติตางๆ76

แนวโนมในอนาคตของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในตางประเทศ

จากการศึกษาเปรียบเทียบระหวางแนวคิดที่มีความสําคัญทางการออกแบบชุมชนนั้น 
จะมองเห็นประเด็นสําคัญทั้งที่ตรงกันและตางกัน แนวโนมการพัฒนาแนวคิดของตางประเทศ     
ในอนาคตที่จะทําการนําเสนอนี้มาจากการวิเคราะหในบริบทของขอมูลที่มี โดยสามารถประมวล
ประเด็นหลักที่สําคัญไดดังนี้

1. ประเด็นการรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ สภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ เปนประเด็นที่มีการกลาวถึงมาโดยตลอด และเปนสิ่งสําคัญมากที่สุดที่มีการกลาวถึงใน
“การพัฒนาอยางยั่งยืน” เลยทีเดียว การดําเนินคนหา “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” ในตางประเทศตอไป
นั้นก็ยังคงจะวางอยูบนประเด็นหลักนี้อยางชัดเจน โดยที่ในปจจุบันมีแนวคิดสําคัญทางการออก
แบบชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นคือ

1.1 สรางเสริมชุมชนใหมีความกระชับและลดการกระจายตัว เพื่อรักษาพื้นที่       
สีเขียวรอบนอก : แนวคิดนี้สามารถแกปญหาไดในหลายประเด็น ทั้งปญหาทางสังคมและ           
สิ่งแวดลอม โดยแนวคิดนี้เปนประเด็นที่ตรงกันทั้งจากแนวคิดเมืองอัดแนนและกลุมแนวคิดลัทธิ  
ชุมชนเมืองยุคใหม แตประเด็นสําคัญคือความกระชับที่กลาวถึงควรมีระดับใดที่เหมาะสมและ      
มีความสมดุล โดยที่ไมไปกระทบกับปจจัยสําคัญของเมืองในดานอื่นๆ เนื่องจากในตางประเทศ             
การอยูอาศัยที่หนาแนนขึ้นนั้นมีโอกาสสูงของปญหาความขัดแยงจากการแสดงออกในอิสระเสรี
ระหวางวิถีชีวิตของผูคนในเมือง ถึงแมวาจะมีการชูประเด็นวาแนวทางการออกแบบนั้นสามารถ
รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติไดสูงสุด ประชาชนทั่วไปตางรับรูในความรับผิดชอบนั้น แตไมยอมรับ

                                                          
76แนวคิดทางการออกแบบของเนื้อหาในสวนนี้ แนวคิดเมืองอัดแนนและลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม

ไมมีการกลาวถึงมากนัก สวนหนึ่งอาจจะมาจากการเปนเนื้อหาทางการวางผังเมืองในระดับภูมิภาค
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และไมเห็นดวยหากจะมีรูปแบบเมืองเชนนั้นขึ้นมาจริงๆ ที่จะเปนการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตพฤติกรรม
ของตน อยางไรก็ตามแนวโนมที่เปนไปไดมากที่สุดมากกวาทางออกอื่นที่มีในปจจุบันนั้น คือโอกาส
โนมเอียงไปที่เมืองในแบบกระจายตัวเปนกลุมๆ (Decentralize Concentration) ซึ่งเปนจุดกึ่งกลาง
ระหวางรูปแบบเมืองที่หนาแนนมากกับหนาแนนนอยนั่นเอง

1.2 ระบบที่สามารถรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและลดมลภาวะ :          
แนวคิดการสันดาปพลังงานแบบหมุนเวียนไดรับการมุงเนนและนําเสนอจากทางสหราชอาณาจักร 
เพื่อที่จะใหมีการใชทรัพยากรทางธรรมชาติใหนอยที่สุด แตในปจจุบันก็ยังไมมีทางออกที่ชัดเจนนัก 
ซึ่งมีแนวโนมที่จะไดรับการศึกษาและหาทางออกในประเด็นตางๆรวมกับแนวคิดอื่นตอไป

2. ประเด็นการบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติ ปญหาหนึ่งที่สําคัญของการทําลาย
สภาพแวดลอมทางธรรมชาตินั้น ก็คือรูปแบบวิถีชีวิตของผูคนในตางประเทศที่มีการใชพลังงาน    
ในดานตางๆอยางฟุมเฟอย หนทางสําคัญที่เกิดขึ้นในปจจุบันคือ

2.1 ลดการเดินทาง ลดการใชรถยนตสวนตัว มุงเนนระบบคมนาคมสาธารณะ 
การเดินเทาและจักรยาน : การใชพลังงานที่เห็นไดชัดของชุมชนเมืองคือการเดินทางของผูคน       
ในเมือง ทางออกที่เกิดขึ้นก็คือลดการเดินทางของผูคนในเมืองใหสั้นที่สุด ซึ่งเปนอีกเหตุผลหนึ่ง  

Circular Metabolism

ภาพที่ 19 แสดงการสันดาปพลังงานแบบวงกลม
ที่มา : Richard Rogers, Cities for a small planet (England : Butler and Tanner, 1997), 31.
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ของการสรางแนวคิดชุมชนเมืองที่กระชับ ในปจจุบันมีแนวคิดสําคัญคือการใชระบบขนสง
สาธารณะในรูปแบบตางๆ มุงเนนการเดินเทาและใชจักรยาน ทดแทนการใชรถยนตสวนตัวที่    
มากมายรวมไปกับการสรางความกระชับของเมือง

2.2 สองแนวทางการบริโภคทรัพยากร : หากจะมองใหชัดและกวางขวางกวานั้น 
การใชพลังงานอยางฟุมเฟอยมาจากแบบแผนการเดินทางประการเดียวหรือ แลวผูคนในเมืองที่เดิน
อยูบนทองถนนอยูแลว แตยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคทรัพยากรและทิ้งของเสียกลับสูธรรมชาติ
อยางมากมายที่เปนวิถี “คนเมือง” ทางประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเปนวัฒนธรรมความเปนอยูในแบบ 
“สังคมวัตถุนิยม” นั้นจะทําอยางไร การคนพบทางออกจากสิ่งเหลานี้อาจจะไมงายนัก และก็อาจจะ
ไมใชทางออกที่ปลายเหตุเพียงดานเดียว แนวโนมที่จะมีตอไปในตางประเทศจึงมี 2 ลักษณะคือ

 ลดการบริโภค : ทางออกแรกนี้เขาใกลไปสูการแกปญหาที่ตนเหตุ แตก็ยาก
เหลือเกินที่จะเกิดขึ้นในตางประเทศ การลดการบริโภคที่กลาวถึงคือการใหผูคนในเมืองลดความ
ฟุมเฟอยในการบริโภคทรัพยากร ที่จะตองมีแนวทางการออกแบบประสานไปกับการปรับเปลี่ยน
ทางทัศนคติและวัฒนธรรมความเปนอยูของผูคนในตางประเทศ สิ่งเหลานั้นมองเห็นไดในแนวคิด
เมืองอัดแนน เชน ลดการบริโภคพื้นที่สวนตัว-สรางความกระชับใหมากที่สุดของเมือง ลดการ
บริโภคทรัพยากร-สรางระบบพลังงานรวม การแยกหมุนเวียนขยะ เปนตน แตเหตุที่กลาววาเปนไป
ไดยากเหลือเกินนั้น ก็มาจากความตองการในการบริโภค เปนลักษณะที่ถือวาเปนธรรมชาติในการ
ดํารงชีวิตของชาวตะวันตก “เมื่อตองการบริโภคก็ตองหาวิธีใหไดมา” เมื่อผูคนมีทัศนคติเชนนั้น      
จึงมีปญหาของการไมยอมรับดังที่เห็นในสภาพปญหาที่เกิดขึ้นของแนวคิดเมืองอัดแนน เชนกัน    
ดังนั้นลักษณะทางออกนี้จึงมีแนวโนมที่เปนไปไดยากกวาอีกหนทางหนึ่งคือ

รักษาธรรมชาติ : เมื่อผูคนมีทัศนคติของการบริโภคนิยมและยาก                
ที่จะตอตานหรือปรับเปลี่ยน ก็มีอีกแนวทางหนึ่งคือการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม กลาวคือแนวคิด
ทางการออกแบบที่จะตองตอบสนองตอวลีที่วา “เมื่อตองการบริโภคก็ตองหาวิธีใหไดมา” ยังอยูเชน
เดิม แตควบคูกับวลีที่เพิ่มขึ้นมาวา “รักษาธรรมชาติ” ไมใช “ลดการบริโภค” นั่นเอง สิ่งเหลานั้น
สามารถมองเห็นไดในแนวทางการออกแบบของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม ที่ไมไดมุงเนนการลด    
การบริโภคของผูคนอยางมากมาย แตหาทางออกที่ไมไปกระทบกับลักษณะการบริโภคของผูคน 
ควบคูไปกับการรักษาธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น แนวโนมทางการออกแบบเชนนี้จึงไมมีการตอตานจาก
สาธารณะชน และเปนแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดงายตอความเปนไปในอนาคตของตางประเทศ
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3. ประเด็นการสรางเสริมทางสังคมเมือง ปญหาทางสังคมเมืองเปนปญหาสําคัญ 
ที่เราทุกคนสามารถมองเห็นได และเปนปญหาที่สําคัญมากโดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมทาง
ฝากตะวันตก ทั้งจากสังคมที่ขาดออกจากกันดวยการพัฒนาในยุคสมัยใหม และยังรวมไปถึง
ปญหาความไมเทาเทียมทางสังคม และการแบงแยกทางเชื้อชาติ แนวคิดในปจจุบันที่เกิดขึ้นก็คือ

3.1 สรางปฎิสัมพันธทางสังคมเมือง สรางความหลากหลายมีชีวิตชีวา และ     
สรางความยุติธรรมทางสังคม : หากมองใหลึกลงไปในประเด็นที่กลาวถึงนี้ เปนสิ่งที่นักออกแบบ 
ชุมชนในตางประเทศมีภาพเปรียบเทียบอันสวยงามจาก พลวัตอันนาทึ่งทางสังคมเมืองในสมัย
กลางที่อยากจะใหเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในปจจุบัน แตก็กลาวไดวามีแนวโนมจะเกิดขึ้นไดยาก          
ในบางประเทศ เนื่องจากเราตองยอมรับลักษณะอยางหนึ่งของชาวตางประเทศ ในหลายๆพื้นที่     
มีคานิยมของการแบงแยก เหยียดผิว เหยียดเชื้อชาติ และสถานะทางสังคมอยางรุนแรง (เชนสังคม
ของประเทศสหรัฐอเมริกา) แนวโนมในอนาคตทางการออกแบบในตางประเทศบางแหง จึงอาจจะ
ไมใชเพียงแคคําถามที่วา จะสรางปฎิสัมพันธในเมืองอยางไร? แตอาจจะเปนแนวโนมของคําถาม   
ที่วา จะสรางปฏิสัมพันธจากผูคนที่แบงแยกดวยความ สูง-ต่ํา ดํา-ขาว อยางไร? หรือในเมื่อไมมีทาง
ประสานรอยราวเชนนั้น ก็แบงกลุมพื้นที่ของกลุมผูคนแลวจะสรางปฏิสัมพันธภายในแตละกลุม
นั้น? และการออกแบบในตางประเทศที่กลาวถึงความยุติธรรมทางสังคมมีจริงหรือไม หรือเปนเพียง
การยกคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นของคนบางกลุมในสังคมเทานั้น สิ่งเหลานี้มีแนวโนมในตางประเทศ      
ที่จะตองมีการไตรตรองและหาทางออกที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอไป

3.2 ชุมชนที่สมบูรณ (Self-Containment) : ภายใตแนวคิดที่คลายคลึงกันนี้         
มีการกลาวถึงอยางหลากหลาย แตอยางไรก็ตามมีประเด็นสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับ ความสมบูรณที่มี
ภายในชุมชน ทั้งความสมดุลระหวางแหลงงานกับการพักอาศัย จากระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ จากความหลากหลายในการใชที่ดิน รวมถึงระยะของชุมชนที่เหมาะกับการเดินเทา
อีกดวย แตแนวคิดนี้ก็ดูเหมือนจะเปนทางออกของเมืองใหมที่จะสรางขึ้น มากกวาจะนําไปใชใน   
ชุมชนเมืองเดิมๆที่มีอยู ดังนั้นอาจจะเปนแนวโนมในอนาคตตอการคนหาวา ความสมบูรณที่แท
ของชุมชนนั้นคืออะไร และการสรางเสริมชุมชนเดิมๆใหมีลักษณะเชนนั้นทําอยางไรตอไป

3.3 “Sense of Community” “Sense of Place” “Sense of Human” :           
แมวาแนวคิดเมืองอัดแนนจะมีการกลาวถึงในประเด็นนี้ แตก็ไมมีทางออกที่ชัดเจนเทากับแนวคิด
ของลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมดังที่ไดนําเสนอผานมา และประเด็นนี้ก็มีบทบาทสําคัญมากพอสมควร 
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ตอการนําแนวคิดทางการออกแบบมาสื่อสารกับผูคนในเมือง ในแตละประเทศก็คงจะตองทําการ
คนหาสไตลการออกแบบ ที่จะตอบรับกับทัศนคติความตองการและประสบการณของผูคนตอไป 
แตในประเด็นของ “Sense” นี้เปนเรื่องที่ละเอียดออนที่จะยังคงมีแนวคิดอื่นเสริมข้ึนมาอีกอยาง
มากมายเชนกัน

4. ประเด็นปญหาสําคัญที่จะยังคงไดรับการศึกษาตอไป แมวาในปจจุบันจะมีแนว
คิดทฤษฎีของ “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” ที่ไดรับความพยายามในการศึกษาอยางตอเนื่องก็ตาม          
แตปญหาในดานตางๆก็ยังคงคางคาอีกมาก โดยมีประเด็นสําคัญที่จะตองมีการคนหาทางออก    
ในอนาคตคือ

4.1 ประเด็นความสอดคลองกับกลไกทางเศรษฐกิจ : ดวยระบบทุนนิยมและ     
การคาเสรีในปจจุบัน การแขงขันทางเศรษฐกิจจึงเปนหนึ่งในธรรมชาติของชุมชนเมืองตางประเทศ 
หลายแนวคิดทีเดียวที่กลาวถึงการคาขนาดเล็กที่จะมีขึ้นในเมืองจากการใชที่ดินแบบผสมผเส      
แตจากบริบททางเศรษฐกิจที่เปนอยูสิ่งนั้นจึงไมสามารถเกิดขึ้นได แนวโนมที่สําคัญในอนาคตก็คือ
อาจจะไมใชการปรับเปลี่ยนทางการออกแบบเพียงดานเดียว แตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือคนหา
ระบบเศรษฐกิจในแบบใหมที่เกื้อหนุนทั้งการคาขนาดใหญและขนาดเล็ก พรอมๆไปกับแนวทาง  
การออกแบบที่จะเขามารองรับกับระบบใหมนั้นเลยทีเดียว

4.2 ประเด็นนโยบายและกฎหมายรองรับ : สิ่งนี้เปนประเด็นสําคัญที่มีการกลาว
ถึงมากจากแนวคิดเมืองอัดแนน ระหวางแนวคิดทางการออกแบบชุมชนกับนโยบายและกฎหมาย
รองรับ ซึ่งยังรวมไปถึงการขาดเครื่องมือสนับสนุนในดานตางๆที่ชัดเจน ในทางลัทธิชุมชนเมือง     
ยุคใหมนั้นมีทางออกที่สําคัญดวยการจัดประชุมปฏิบัติการออกแบบรวมกับประชาชนในทองถิ่น 
(Design Charette) และการสรางขอกําหนดไวเปนกรอบในการออกแบบ (Code / Design 
Guidelines) ซึ่งไดรับการตอบรับดวยดี แนวโนมสําคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือ อาจจะมีการคนหาวิธีการ  
ที่จะใหผูคนมีสวนรวมในการออกแบบมากขึ้นดวยกลไกตางๆในตางประเทศตอไป

4.3 ประเด็นประสบการณกับทัศนคติของประชาชน : แมวาการออกแบบ          
ชุมชนเมืองจะมีจุดยืนอยูที่การสรางเสริมคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้นแกผูคนในเมือง แตการออกแบบ
ชุมชนเมืองในตางประเทศจะเลือกอะไรระหวาง แนวทางการออกแบบที่ตอบรับกับประสบการณ
และทัศนคติของผูคนอยางสูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิต กับ การออกแบบที่รักษาสิ่งแวดลอมสูงสุด     
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เพื่อคุณภาพชีวิตเชนกัน จะเลือกอะไรระหวางการคลอยตามประสบการณของผูคนแลวไดรับ    
การตอบรับที่ดี แตอีกหนทางหนึ่งก็เล็งเห็นวาทัศนคติของประชาชนควรจะตองปรับเปลี่ยนแตก็เกิด
การไมยอมรับ หนทางใดจะดีที่สุด แนวโนมที่สําคัญนั้นไมสามารถบงบอกไดในที่นี้ แตประเด็น     
ดังกลาวมีโอกาสที่จะไดรับความสนใจมากขึ้นในตางประเทศตอไป

บทสรุป ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในตางประเทศ

แนวคิดทฤษฎีที่มีความสําคัญและเกี่ยวเนื่องกับ “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” ในตางประเทศ 
คือแนวคิดเมืองอัดแนน โดยคณะนักวิชาการของมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกสจากสหราช    
อาณาจักร และแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีแนวคิดในประเด็นตางๆ        
ที่แยกยอยออกมาอยางมากมาย อยางไรก็ตามมีแนวทางหลักโดยรวมคือ

- สรางความกระชับของเมือง ลดการกระจายตัว รักษาสิ่งแวดลอมรอบนอกชุมชน
- มุงเนนใหมีการประหยัดพลังงาน ดวยการลดการเดินทางจากรถยนตสวนตัว 

สนับสนุนระบบขนสงสาธารณะ มุงเนนใหมีการเดินเทาและจักรยาน
- ใชพื้นที่แบบผสมผเส และสรางความมีชีวิตชีวาของเมือง
- ชุมชนที่สมบูรณ (Self-Containment) ดวยกิจกรรมตางๆที่สมดุล รวมไปถึงความ

สมดุลจากแหลงงานและที่พักอาศัย
- สรางคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นดวยการมุงเนนใหมี ปฎิสัมพันธที่มากขึ้นบนพื้นที่     

สาธารณะของเมือง และสรางความยุติธรรมทางสังคม ดวยการจัดเตรียมที่พัก
อาศัยอยางปะปนกันทั้งขนาด รูปแบบ และราคา

- การรักษาและสรางเสริม “Sense of Community” “Sense of Place” “Sense of 
Human” ของชุมชน ทั้งจากพื้นที่สาธารณะ รูปแบบอาคาร ทางเดินเทา และอื่นๆ

แตจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจนถึงการศึกษาเปรียบเทียบนั้น ไดมองเห็นความแตกตางที่สําคัญ
ระหวางแนวคิดเมืองอัดแนนกับแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม กลาวคือแนวคิดเมืองอัดแนนมุงเนน
คนหาแนวทางการออกแบบที่จะตอบรับกับ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ที่ชัดเจน โดยที่แนวคิดลัทธิ  
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ชุมชนเมืองยุคใหม มุงเนนไปที่การแกปญหาความเสื่อมโทรมในยานกลางเมือง การกระจายตัวของ
เมืองและสังคมที่ขาดสะบั้นของอเมริกา จากฐานการมุงเนนที่แตกตางกันไดสงผลที่แตกตาง      
ทางการออกแบบที่สําคัญคือ

แนวคิดเมืองอัดแนน : มุงเนนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดของการรักษาทรัพยากร       
ทางธรรมชาติ แตผลที่ออกมาคือการยอมรับจากสาธารณะชนที่ไมดีนัก ดวยการที่พยายามนําเสนอ
ลักษณะของการปรับเปลี่ยนทัศนคติการอยูอาศัย พฤติกรรมการบริโภค และประสบการณ        
การดําเนินชีวิตของผูคน เพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติสูงที่สุดตามความมุงหมายนั่นเอง

แนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม : มีแนวทางการออกแบบซึ่งไมไดมุงเนนในความ   
มุงหมายเชนเดียวกันกับแนวคิดเมืองอัดแนน ดังนั้นการนําเสนอที่ออกมาคือความพยายาม           
ที่จะสรางปฏิสัมพันธ ความยุติธรรมทางสังคม และคุณภาพชีวิตในดานอื่นๆ โดยไมไดเขาไปปรับ
เปลี่ยนทัศนคติการอยูอาศัยหรือประสบการณใดๆของผูคนในเมืองมากนัก สิ่งนั้นจึงสงผลใหไดรับ
การยอมรับที่ดีจากสาธารณะชน

จากจุดนี้เองการออกแบบชุมชนเมือง ที่จะเปนทางออกของความยั่งยืนในตางประเทศ
นั้น จึงเปนดังภาพสองภาพที่สะทอนออกมาคือ

- ภาพการออกแบบที่เล็งเห็นวาทัศนคติของประชาชนควรจะตองปรับเปลี่ยน         
ซึ่งเปนหนทางลดการบริโภคเพื่อรักษาธรรมชาติ

- ภาพการออกแบบที่คลอยตามประสบการณ ทัศนคติของผูคน ซึ่งเปนหนทางรักษา
ธรรมชาติแตไมลดการบริโภค

แลวหนทางใดที่จะเปนคําตอบของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน? คําตอบจากคําถามนี้ไมสามารถบงบอกได
อยางแนชัดในที่นี้ แตกลาวไดวา ภาพการออกแบบที่ทัศนคติการบริโภคควรจะตองปรับเปลี่ยนนั้น 
เปนเสมือนความยั่งยืนของ “ธรรมชาติสิ่งแวดลอม” และ ภาพการออกแบบที่คลอยตามทัศนคติ  
การบริโภคแบบเดิมนั้นเปนเสมือนความยั่งยืนของ “การพัฒนา”77 ดังนั้นคําถามที่เรามีมาในเบื้อง

                                                          
77ในที่นี้ไมไดเปนการกลาวอยางชัดเจนหรือเจาะจงวา แนวคิดเมืองอัดแนนเปนภาพสะทอนความ

ยั่งยืนของ “ธรรมชาติส่ิงแวดลอม” หรือ ลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมเปนความยั่งยืนของ”การพัฒนา” หากแตเปน
ความพยายามในการนําเสนอและชี้จุดยืนที่แตกตางของความยั่งยืนเทานั้น (ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หัวขอฐาน
รากทางแนวคิดของความยั่งยืน)
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ตนคือ “แนวทางการออกแบบใดที่มุงไปสูความยั่งยืน” จึงอาจจะไมใชคําถามที่ดีพอแตควร
เปน “สิ่งใดคือความยั่งยืนที่แทจริงของชุมชนเมือง” ตางหาก

อีกประเด็นหนึ่งที่ไดจากการศึกษาในบทนี้คือ การออกแบบที่มุงเนนผลประโยชน       
ในดานใดดานหนึ่งมากเกินไปยอมสงผลกระทบตอปจจัยในดานอื่นๆ การคนหา “ชุมชนเมือง       
ที่ยั่งยืน” จึงจะตองมีการใหความสําคัญที่สมดุลในทุกๆดานอยางเปนองครวม ทั้งในทางสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และในดานมนุษย ซึ่งจะตองไมใชการขับเคลื่อนในดานใดดานเดียว รวมถึง
ความสมดุลระหวาง “ปริมาณ” และ “คุณภาพ” โดยที่เราจะตองไมหลงลืมวา การรักษาสภาพ    
แวดลอมทางธรรมชาติไมใชประเด็นเดียวของความยั่งยืน เพราะความมุงหมายที่ซอนอยูก็คือ     
การรักษาและสรางเสริมใหผูคนมีคุณภาพชีวิตในดานตางๆที่ดียิ่งขึ้นอยางยั่งยืนนั่นเอง แนวทาง
การคนหา “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” จะตองเปนการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนในทุกๆดานพรอมกัน
อยางจริงจัง ดังที่ แคธี่ วิลเลี่ยม (Katie Williams) กลาวไววา

      …“Scenarios and Path Ways” ส่ิงนี้คือกลไกสําคัญ ในการทําความเขาใจกับ     
ทางออกทั้งหมด และแมวารูปทรงของเมืองจะมีผลท่ีสัมพันธกับ แบบแผนในการเดินทาง 
ระดับทางสังคม คุณภาพทางสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ แต รูปทรงของเมืองก็ยังไมใช
ทั้งหมดของคําตอบ การเปลี่ยนแปลงรูปทรงของชุมชนเมืองเพียงอยางเดียว      
ไมอาจทําใหพบกับชุมชนเมืองที่ย่ังยืนได “อะไรคือรูปทรงของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน?”     
จึงยังคงเปนคําถามที่ยังตองการการคนหา…ตอไป78

                                                          
78Katie Williams, Elizabeth Burton, and Mike Janks, “Achieving Sustainable Urban Form 

:Conclusions.” in Achieving Sustainable Urban Form, 347-355.
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บทที่ 5

บริบทที่สําคัญของไทย

เมื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน คืออุดมการณของการกาวขามทางทรรศนะในดานตางๆ     
ที่จะสามารถแกไขกับวิกฤติการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน การมองหา “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” ของไทยนั้น 
จึงจําตองมองไปถึงบริบทสําคัญที่สงผลตอทรรศนะพื้นฐานที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งบริบททาง
ประวัติศาสตรและการพัฒนา บริบททางกายภาพ บริบทในดานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการออก
แบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน และบริบททางแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่อง หัวขอการศึกษาขางตนนั้นมี
ความจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษา ที่จะเปนการทําความเขาใจกับส่ิงที่เรากําลังเผชิญหนาอยูใน
ขณะนี้ไดอยางลึกซึ้ง และเพื่อเปนฐานในการมองหาคําตอบในบริบทของไทยไดอยางชัดเจน

บริบททางประวัติศาสตรและการพัฒนา

1. ความเปนมาทางประวัติศาสตร

ดินแดนในประเทศไทย มีความสัมพันธกับการอยูอาศัยของมนุษยมาแลวไมต่ํากวา 
30,000 ป ที่ประกอบไปดวยผูคนจากหลากหลายเชื้อชาติ ภาษา และเผาพันธุ ซึ่งไดผสมผสานเปน
ชาติพันธุและหลอมรวมเปนชนชาติไทยในเวลาตอมา ชุมชนยุคโบราณมีวิวัฒนาการเริ่มตนจาก  
การลาสัตวเพื่อยังชีพและอยูอาศัยอยางไมถาวร มาสูการรูจักเพาะปลูกและอยูอาศัยอยางถาวรใน
ถ้ํา จนเริ่มมีการกอสรางและตั้งถิ่นฐานรวมตัวกันมากขึ้น ชนพื้นเมืองเดิมในอดีตมักไมมีการเปลี่ยน
แปลงเทาใดนักและเปนกลุมทางสังคมขนาดเล็กๆที่คอนขางหยุดนิ่ง

ในสังคมไทยที่ยังไมเขาใจขอเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฎการณทางธรรมชาติ จึงมักมีความ
เกรงกลัวธรรมชาติ และมีคติความเชื่อในการเคารพธรรมชาติหลายประการ การเลือกทําเลที่ถือวา
มีชัยภูมิดีที่จะใชเปนที่ตั้งถิ่นฐานและสรางชุมชนมักจะประกอบดวย แมน้ําซึ่งเปนสัญลักษณของ
ชีวิตและเปนสวนหนึ่งในความอุดมสมบูรณ ที่ราบเพื่อการเพาะปลูก (ซึ่งสวนหนึ่งมักจะเปนการ
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ถากถางที่ดิน “ทําปาใหเปนนา”) ภูเขา และระบบระบายน้ํา นอกจากการใชน้ําเพื่อการสัญจรแลว 
โครงขายระบายน้ํายังเปนตัวกําหนดรูปแบบการตั้งถิ่นฐานอีกดวย นอกจากนั้นยังมีปจจัยอื่นใน 
การตั้งถิ่นฐานของชุมชน เชน คติความเชื่อในดานตางๆ “การหามเอาบานมาแปงนา เอานามาแปง
บานบอดี จักฉิบหาย หรือ การเอาตี้นามาแปงสวนแปงที่บานตั้งเฮือน กระทั่งมีขอหามเร่ือง ถม
สมุทร ขุดกระแส แหมรูทวาร ฯลฯ”1 หรือ “ไดกินจากน้ําตองรักษาน้ํา ไดกินจากปาตองรักษาปา”2

เปนตน ซึ่งลวนเปนคติที่เกี่ยวของกับการหามทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติทั้งสิ้น รวมไปถึง
การนับถือผี ผีที่มีอยูในธรรมชาติ น้ํา ปา เขา ลํานําไพร ผีบรรพบุรุษ ผีบานผีเรือน ผีเสื้อเมืองหรือ    
ผีปูเจา และความเชื่อเกี่ยวกับภูมิจักรวาลทั้งจากศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนั้น ก็มีอิทธิพลตอการ
สรางบานแปงเมืองในดินแดนไทยเปนอยางมากในยุคสมัยตอมา “…จากการที่ชุมชนในอดีตมักมี
ขนาดเล็กและหยุดนิ่งนั้น ทําใหคนมองอดีตจากสายตาปจจุบันและตําหนิวาเปนพวกลาหลังไป 
การมองเชนนี้นับเปนความเขาใจผิดโดยแท”3 เหตุที่เปนดังนั้น เนื่องจากการที่มีผูคนไมมากแตอุดม
ไปดวยพืชพันธธัญญาหารตามธรรมชาติ สงผลใหไมมีความเดือดรอนที่จะตองแกงแยงขวนขวาย  
ที่จะพัฒนาทางเทคโนโลยี และสรางระบบเศรษฐกิจเพื่อผลิตอาหารขึ้นมาดํารงชีวิต หากยังอาศัย
ระบบเศรษฐกิจพึ่งพิงธรรมชาติ ใหความเคารพธรรมชาติ และคงความสุขสบายตามที่มีนั่นเอง และ
อาจกลาวไดวา เรามี “ชุมชนที่ยั่งยืน” ในดินแดนไทยมากอนแลวในประวัติศาสตร แตอยาง
ไรก็ตามในปจจุบันเรามิไดมีสิ่งเหลานี้สืบเนื่องมา สวนหนึ่งเปนเพราะในเวลาตอมาเรารับวัฒนธรรม
แนวคิดจากตะวันตกเขามามาก และ “ชุมชน” ที่เราเคยมีความคุนเคยและมีความยั่งยืนอยูนั้น      
มีการเปลี่ยนแปลงไปเปน “เมือง” โดยผูคนในปจจุบันที่มีความรูสึกวาคุนเคยกับความเปนเมืองแลว
จึงมองเห็นเรื่องของชุมชนในอดีตเปนเรื่องไรสาระและละทิ้งไป

วิวัฒนาการที่สําคัญของ “ชุมชน” ที่เร่ิมมีความเปน “ชุมชนเมือง” และมีความซับซอน
มากขึ้นอยูในชวงยุคเหล็ก ในยุคสมัยดังกลาวนี้ประชาชนและบานเมืองในดินแดนสยาม มีการรวม
ตัวเปนหนวยทางการเมืองที่มีหัวหนาผูปกครอง (Chiefdoms) โดยมีลักษณะของชุมชนเมืองและ  

                                                          
1ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัย

เชียงใหม, 2542), 53.
2เอกวิทย ณ ถลาง, ภาพรวมภูมิปญญาไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง,

2544) , 24.
3ศรีศักร วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนด

พับลิชชิ่ง, 2544) , 14-15.
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มีเจาเมือง โดยที่พัฒนาการของดินแดนในบริเวณลุมน้ําทาจีน-แมกลอง มีหลักฐานที่แสดงวาเปน
ศูนยกลางของดินแดน “สุวรรณภูมิ” ที่มีชาวอินเดียไดเดินเรือเขามาติดตอคาขายดวย และอาจ
สัมพันธกับการเขามาเผยแพรทางพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ ผูนําของบานเมืองในดินแดนสยาม
เวลานั้น ก็ไดรับวัฒนธรรมตางๆจากอินเดียเขามาซึ่งรวมถึงระบบกษัตริยจากศาสนาฮินดู ที่กลาว
ไดวาเปนวิธีการเพื่อขยายตัวในแนวตั้งของการสรางชั้นวรรณะ และสรางความสัมพันธเชิงอํานาจ
ของตนขึ้นเปนชนช้ันปกครองเหนือคนทั่วไป ในเวลาตอมามีการปรากฏตัวขึ้นของราชวงศฮั่นจาก
ประเทศจีน ที่มีการเดินเรือเขามาทําการคาขายกับดินแดนสุวรรณภูมิ ไดสงผลใหสุวรรณภูมิแปร
เปลี่ยนจากการเปน “ที่หมาย” สูการเปน “จุดผาน” ที่สําคัญระหวางการติดตอของชาวตะวันตกกับ
ชาวตะวันออกไป (อินเดียกับจีน) ในดานคติพุทธศาสนาที่เร่ิมเขามาพรอมๆกับการเขามาของ     
ชาวอินเดียนั้น นับไดวามีความสําคัญที่ขยายตัวในแนวนอน ดานความสัมพันธกับผูคนในสังคม
ไทยอยางยาวนานจนถึงปจจุบัน สวนการปกครองในขณะนั้นของดินแดนสยาม มีเครือขายความ
สัมพันธคลายๆกับ “สหพันธรัฐ” คือมีหลายกลุมเหลาที่ตางมีชุมชนเมืองสําคัญของตน จนถึงสมัย 
ทราวดีบานเมืองมีการขยายตัวเปนรัฐใหญ ในพุทธศตวรรษที่ 18  ดินแดนสยามมีการขยายตัวเปน
เครือขายบานเมือง  ที่กวางไกลออกไปถึงสุโขทัยและนครศรีธรรมราช  การเกิดขึ้นของ
พระนครศรีอยุธยาแตพุทธศตวรรษที่ 19 ดินแดนสยามที่มีรัฐและสังคมตางๆในลุมน้ําเจาพระยาก็มี
การรวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่แปรเปลี่ยนจากลักษณะ “สหพันธรัฐ” มาสูการเปน “รัฐรวมศูนย”4

การเกิดขึ้นของพระนครศรีอยุธยา เปนการยายถิ่นฐานเกามาตั้งถิ่นฐานใหมในบริเวณ
ใกลเคียงตามความเหมาะสมในการเปนศูนยกลางการคมนาคมที่ดีกวา เพื่อการคาขายกับ       
โพนทะเล ระบบศักดินาเปนกลไกที่ใหอํานาจเต็มที่แกพระมหากษัตริย และเปนเครื่องมือที่     
บูรณาการสังคมวัฒนธรรมของผูคนที่หลากหลายทางเชื้อชาติ (Race) และชาติพันธุ (Ethnic
Group) ในดินแดนสยามใหเปนพวกเดียวกันได คานิยมอยางหนึ่งที่เร่ิมมองเห็นของคนไทย          
ที่สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบันคือ “เรายังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไดงาย     
และบอยกวาบรรดาบานเมืองที่เปนเพื่อนบาน”5 ในสมัยดังกลาวนี้เรามีความซับซอนทางสังคม
เมืองมากขึ้น การปกครองไดอาศัยแนวคิดในการอางกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดไวที่ชนชั้นปกครอง    
ซึ่งสงผลใหกษัตริยหรือเจาสามารถเรียกรองเก็บสวยและเกณฑแรงงานจากผูที่ทําประโยชนบนที่ดิน
นั้นได ในกฎหมายไทยโบราณระบุวาไพรทุกคนตองสังกัดมูลนาย ไมมีกฎหมายที่ใหอิสระไพรที่หนี

                                                          
4ศรีศักร วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย, 109.
5เร่ืองเดียวกัน, 111.
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สังกัด ดังนั้นหนทางเดียวที่ไพรจะมีอิสระคือการ “หนีเขาปา” สิ่งนี้มีผลอยางลึกซึ้งตอสังคมไทย    
ในปจจุบันและเปนความแตกตางที่สําคัญกับชนชาติทางตะวันตก

ทางยุโรปในสมัยกลางที่มีระบบศักดินาแบบ “Feudal Lord” ไพรที่ไมพอใจมูลนายเมื่อตองการ
อิสระจึง “หนีเขาชุมชนเมือง” อีกทั้งในอดีตของยุโรปยังมีกฎหมายรองรับไววา “หากไพรคนใดที่ไม

กษัตริย = เจาที่ดิน
เมือง = ที่ประทับของเจา

ชนบท ไพร ทาส
เสรีชน

ปา
ปา
ไพร ทาส หนีเขาปา
เพื่อเปนเสรีชนปา

คนหนีเขาปาเพื่อเปนอิสระ

ไพร ทาส

ภาพที่ 20 แสดงความสัมพันธของเมืองและชนบท จากสังคมไทยในอดีต
ที่มา : ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย
 (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542) , 106.

เมือง=ศูนยกลางการคา
คนหนีเขาเมืองเพื่อเปนอิสระ

เจาที่ดิน
เจาที่ดิน
 (Feudal

เจาที่ดิน
ชนบท

ไพรหนีเขาเมืองเปน
เสรีชนเสรีชน

ชนบท

ชนบท

ภาพที่ 21 แสดงความสัมพันธของเมืองและชนบท จากสังคมยุโรปสมัยกลาง
ที่มา : ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย
 (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542) , 106.
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พอใจมูลนายและหลบหนีไปอยูดินแดนอื่น และหากสามารถหลบหนีไดเปนเวลา 1 ปกับ 1 วัน    
ถือวาไพรผูนั้นมีอิสระ”6 และเมื่อชุมชนเมืองเปนที่รวมของอิสระชนที่ไมมีสังกัด ชาวเมืองจึงมีหนาที่  
รับผิดชอบจัดการชุมชนเมืองของตนเอง ดวยเหตุนี้สังคมเมืองในตะวันตกจึงเติบโตมาจากรากฐาน
ของการปกครองทองถิ่นที่เขมแข็ง ชุมชนมีแนวคิดในการดูแลจัดการกันเองมาแตอดีต และรูจัก
เคารพกฎกติกาในการอยูรวมกัน และหากใหชัดเจนยิ่งขึ้นก็กลาวไดวา ผูคนของสังคมไทยในอดีต
จึงไมมีความคุนเคยกับความเปน “สังคมเมือง” มากอน ซ่ึงสงผลมาสูสังคมไทยในปจจุบัน ที่ไม
มีรากฐานที่เขมแข็งของการพบปะสังสรรคและดูแลกันเองในสังคมเมือง ประกอบกับใน
สังคมไทยยังมีลักษณะของ “สังคมหวงหาม” (Prohibitive Society) 7 ที่ฝงลึกอยูมากจนถึงปจจุบัน 
ในทางพฤติกรรมการกระทําของผูคนที่มีความหวงวา การกระทําของตนนั้นเกินหนาเกินตาไปหรือ
ไมอยางไร ที่แตกตางกับ “สังคมปลอยตาม” (Permissive Society) ของชาวตะวันตกซึ่งมีลักษณะ 
“ใครจะทําอะไรก็ไดโดยไมเกรงใจใคร ไมมีอะไรที่จะเกินหนา ตรงกันขาม ยิ่งเกินหนาไปไดเทาไรก็มี
คนนับถือยิ่งขึ้นมากเทานั้น” สิ่งนี้เปนอีกสวนหนึ่งที่สงผลถึงปจจุบันในดานตางๆ คือ ผูคนในสังคม
ไทยมักไมมีความตองการ หรือมีก็ไมแสดงออกในการที่จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนเมืองของตน ที่แตกตางกับชาวตะวันตกซึ่งมักตองการมีสวนรวมในทุกๆดาน ที่เกี่ยวของกับ
ชุมชนเมืองของตน

การกอบกูบานเมืองและทําการสถาปนากรุงธนบุรี โดยเจาพระยาตากสินหลังการเสีย
กรุงใหแกพมา จนมาถึงการสถาปนาราชวงศจักรีพรอมกับการยายพระบรมมหาราชวังมาสูเมือง
ทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา กรุงรัตนโกสินทรไดกลายเปนทั้งชุมชนเมืองหลวงและเปน
ศูนยกลางการคาระหวางประเทศที่สําคัญ ซึ่งเปนชุมชนเมืองทาที่มีเรือสินคาเขามาทําการคาขาย
อยางมากมาย ในชวงรัชกาลที่ 1 คนจีนจากประเทศจีนตอนใตมีการอพยพเขามาอยางตอเนื่อง   
ทั้งพอคาวานิช ผูมีความรูมีฝมือตลอดจนแรงงาน และจากคนจีนที่อพยพเขามานั้นก็เติบโตจนมีผล
เปนรูปธรรมในรัชกาลที่ 3 แทบทุกหนแหงในบานเมืองที่มีทรัพยากรที่จะนํามาผลิตสินคาได จะมี

                                                          
6ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย, 108.
7“สังคมหวงหาม” นั้นเปนเครื่องตัดสินวาใครดีใครชั่ว นักการเมืองหรือขาราชการผูใดปลูกบานชอง

อยูอยางใหญโตหรูหราก็จะมีคนพูดวา “ปลูกบานราวกับวังเจา” คําพูดเชนนี้มีความหมายวาเจาของบานทําเกิน
ตัวผิดกติกาแหงสังคมหวงหาม และสอไปในทางที่ทุจริต กติกาตางๆเหลานั้นยังเปนเครื่องควบคุมความประพฤติ
คนไทยอยูมากแมปจจุบันนี้, อางถึงใน  คึกฤทธิ์ ปราโมช, พมาเสียเมือง, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ : ดอกหญา, 
2544) , 27-28.
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คนจีนแทรกตัวเขาไปแทบทุกแหงในรูปของเจาภาษีนายอากร ชุมชนเมืองที่เกิดใหมนี้จะมีจุดเดนไป
ที่ยานตลาดและบอน โดยเปนพื้นที่สําคัญของการคาขายแลกเปลี่ยน และยังนับวาคนจีนเปน        
ผูขยายพรมแดนทางเศรษฐกิจใหกวางไกลออกไปในดินแดนไทยเลยทีเดียว ผลที่ตามมาคือการเกิด
ความสัมพันธเชิงระบบอุปถัมภ ระหวางชนชั้นปกครองที่ไดรายไดเปนเงินตรามากขึ้น กับคนจีนที่
เขามาอาศัยอยูในไทย เร่ิมมีชนชั้นที่แตกตางระหวางคนรวยกับคนจน และคานิยมที่เร่ิมเกิดขึ้นคือ 
“ผูคนใหความสนใจทางวัตถุและทางโลก รวมทั้งความเปนปจเจกบุคคลสวนตัวมากขึ้น”8 ความ
หมายของเมืองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด หลังจากการเริ่มตนของสนธิสัญญาเบาวริ่งใน           
รัชกาลที่ 4 และในสามรัชสมัยตอเนื่องกันจากรัชกาลที่ 4-5 ประเทศไทยไดเผชิญกับมรสุมการ     
ลาอาณานิคมจากสองมหาอํานาจยุโรปคืออังกฤษและฝรั่งเศส ประเทศไทยถูกบีบค้ันใหออนนอม
ยอมรับบรรทัดฐาน “ความศิวิไลซ” ของโลกตะวันตก แตในขณะเดียวกันเราก็มีอารยธรรมที่เจริญ
แลวตามโลกทัศนของตะวันออก ซึ่งนับวามีความยั่งยืนแลวในอดีตกับ “ชุมชน” ที่เราเคยมี

2. การพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจ

ลัทธิอาณานิคม (Colonialism) 9 ในชวงระยะของรัชกาลที่ 4-5 นั้น ประเทศมหาอํานาจ
ใชยุทธวิธี “แบงแยกและปกครอง” (Divide and Rule) ที่แฝงเขามาพรอมกับการปาวประกาศ  
หลักการของ “ตัวแบบ” (model) คือ “การคาเสรี” (Free Trade) ในชวงรัชกาลที่ 4 ความพยายาม
ที่จะไมใหไทยตกเปนอาณานิคมของชาติใดชาติหนึ่งคือ การเลียนแบบการพัฒนาใหเปนตะวันตก 
(Westernization) เชนการตัดถนนสมัยใหมเปนครั้งแรก จนถึงรัชกาลที่ 5 ดวยการตัดถนน 
“Boulevard” ตลอดจนอาคารแบบตะวันตก รวมถึงการยกเลิกประเพณีดั้งเดิมหลายอยางทิ้ง      
ถึงกระนั้นไทยก็ตกอยูในฐานะกึ่งเมืองขึ้นดวยตัวแบบ “การคาเสรี” โดยที่ประเทศไทยถูกตักตวง
ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งแรงงานทาส และเปนตลาดระบายสินคาอุตสาหกรรมของตะวันตก10 อีก
ทั้งในการรับรูของคนไทย วัฒนธรรมตะวันตกคือ “อารยธรรม” ชุมชนในสังคมไทยจึงถูกทําใหมี

                                                          
8ศรีศักร วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย, 134.
9ลัทธิการลาอาณานิคมของโลกตะวันตก แบงออกเปน 3 ระยะดวยกันคือ 1.การคาเสรี (Free 

Trade) 2.การพัฒนา (Development) และ 3.โลกาภิวัตน (Globalization) อางอิงจาก ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, 
ทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแหงการปลดปลอย (กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน, 2544) , (14) - (19) .

10เร่ืองเดียวกัน.
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ความหมายในแงการเปนตัวแทนของการมีหรือไมมีอารยะ ชุมชนจึงถูกกดดันใหตองมี “ความ      
ทันสมัย” (Modernization) โดยเฉพาะรูปลักษณของชุมชนและวิถีชีวิตทางสังคม ความทันสมัยที่
เกิดขึ้นในเวลานั้นคือการกอตัวขึ้นของความเปน “เมือง” ในแบบตะวันตก ทั้งๆที่คนหลายหมูเหลา
ในสังคมยังปรับตัวไมทันจนเกิดความลักลั่นกันขึ้น ชุมชนเมืองแตละแหงที่เกิดขึ้นก็เปนไปดวยรูป
แบบอาคารสิ่งกอสรางใหมๆในลักษณะที่เรียกวา “ตึก” ผนวกกับวิธีคิดที่ไดรับจากตะวันตกดวยการ  
เดินทางสัญจรบนบก “ถนน” จึงเขามาแทนที่การสัญจรทางน้ํา และการตัดถนนถมคูคลองจึงเกิดขึ้น
ตามมาอยางมากมายใน “เมือง”

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกวาระคือ ระยะที่สองของลัทธิอาณานิคมใหม (Neo-
Colonialism) ดวย “เศรษฐกิจพึ่งพา” (Dependency Economy) ที่แฝงเขามาพรอมกับตัวแบบ       
“การพัฒนา” (Development) กับการแบงแยกประเทศตางๆในโลกออกเปน ประเทศที่พัฒนาแลว
(Developed Countries) กับประเทศที่ดอยพัฒนา (Undeveloped Countries) 11 โดยมหาอํานาจ
ทางตะวันตกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเครื่องมือที่มาพรอมกับคําวา “ความชวยเหลือ” 
คือเงินกูดอกเบี้ยต่ําและองคกรระหวางประเทศ เชนสถาบันการเงินระหวางประเทศ (IMF) 
ธนาคารโลก (World Bank) “ปลายป ค.ศ.1950 องคกรของกลุมธนาคารโลกไดเสนอเอกสารตอ
ไทยชื่อ A Public Development Program for Thailand (1959) ซึ่งถูกใชเปนเนื้อหาในการรางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก พ.ศ.2504"12

การมุงเนนนโยบายการผลิตเพื่อสงออก การระดมกอสรางโครงสรางพื้นฐานใน       
ดานตางๆเพื่อการอุตสาหกรรม อีกทั้งการมุงเนนในดานตางๆ กลับเกิดขึ้นแตเฉพาะในกรุงเทพฯ   
จนถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 3 เร่ิมมีการวางแผนพัฒนาภูมิภาคตางๆ เนื่องจากการที่ผูคนมากมาย
ตางหลั่งไหลเขาสูกรุงเทพฯที่กลายเปนเมืองโตเดี่ยว เมื่อชนบทไดรับความไมเทาเทียมในการดูแล
จากภาครัฐ เมืองใหญจึงเปนเสมือนความหวังที่ดีกวาในการดํารงชีวิต แผนพัฒนาฯฉบับที่ 4-5     
จึงออกมาสงเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ เพื่อลดชองวางทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
ความพยายามที่จะลดการขยายตัวของกรุงเทพฯ บทบาทของ “เมืองหลัก” และ “เมืองรอง” จึงเกิด
ขึ้นในแตละภูมิภาค แตงบประมาณตางๆก็ยังคงถูกทุมลงไปที่การแกปญหาในกรุงเทพฯอยางมาก
มาย แผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 จุดเริ่มตนของเศรษฐกิจยุคฟองสบู การขยายตัวอยางรวดเร็วและรีบเรง

                                                          
11ดูรายละเอียดใน บทที่ 2 หัวขอ “การพัฒนา” กับ “การพัฒนาอยางยั่งยืน”
12วรพล พรหมิกบุตร, “วิกฤติภูมิปญญาไทย” ธนาคารโลกกับความตองการชี้นําทิศทางสังคมไทย  

ใน วิกฤติโลก (กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน, 2542) , 86-87.
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ทางเศรษฐกิจ ผูคนซื้อหาสินคาอุปโภคบริโภคกันอยางมากมาย บานเมืองมีความทันสมัยอยาง  
แซงหนาแซงตากันและกันในเมือง การขยายตัวอยางรวดเร็วของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 ตอเนื่องมา
สูแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 ดวยปรัชญา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” และนับเปนแผนแรกที่กลาวถึง
ปญหาทางสิ่งแวดลอม แตสิ่งเหลานั้นก็เปนการทําตามกระแสสังคมโลก จากการประชุมสุดยอด
ของโลก ณ เมือง ริโอ เดอ จาเนโร เทานั้น ความชื่นชมยินดีกับความเจริญหูเจริญตาของกรุงเทพฯ 
อาคารสูงที่แซงหนาแซงตาที่เปนสัญลักษณของความศิวิไลซ และเปนความใฝฝนของเมืองหลาย
เมืองรวมทั้งชนบทยังดําเนินตอไป ประชาชนยังคงมีชีวิตที่หรูหราฟุมเฟอยบริโภคสินคาราคาแพง
จากตางประเทศ รวมถึงการมีรถยนตหรูหราบนการจราจรที่ติดขัด ซึ่งเปนการแสดงสถานะทาง
สังคมและการเงินของตนก็ยังดําเนินตอไป และไมยกเวนแมแตในชนบท ดังที่พลเอก ชาติชาย     
ชุณหะวัน ไดเคยกลาววา “ในสมัยที่ผมเปนนายกรัฐมนตรี แมแตชาวนาก็ยังมีรถปกอัพขี่”13 พอเฒา
แมเฒาและเด็กมีสิ่งอํานวยความสะดวกใหมๆ ดวยคนหนุมสาวที่จากบานมาเปนแรงงานอยูใน
เมืองอุตสาหกรรม ที่เปนความลมสลายของครอบครัวและชุมชนชนบท  ซึ่งทับถมอยูบนสภาพ   
แวดลอมทางธรรมชาติอันเลวรายที่ยังคงดําเนินตอไปเชนกัน

ประเทศไทยไมเคยตระหนักถึงปรัชญาที่แทจริง ที่ธนาคารโลกไดเสนอเอกสารตอไทย 
ชื่อ “A Public Development Program for Thailand (1959) ” ซึ่งถูกใชเปนเนื้อหาในการรางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรก พ.ศ.2504 นั้น มีปรัชญา “เกิดขึ้นจากแผนการลับระหวาง
ประเทศตะวันตกรวมกับกระทรวงตางประเทศของอเมริกา ในชวงกอนสิ้นยุคสงครามโลกครั้งที่สอง 
เพื่อศึกษาระบบโลกทั้งหมด วาภูมิภาคไหนมีทรัพยากรอะไรมีความเขมแข็งดานใด"14 ดังนั้น
ปรัชญาที่แทจริงของธนาคารโลกในยุทธศาสตรการชวยเหลือประเทศไทยและประเทศในโลกที่สาม 
ที่แฝงเขามาพรอมกับตัวแบบ “การพัฒนา” (Development) ก็คือการที่มหาอํานาจโลกที่หนึ่ง     
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก และญี่ปุน ใชบรรษัทขามชาติของตน เขาตักตวง
แหลงวัตถุดิบ แรงงานราคาถูก และตลาดระบายสินคาจากโลกที่สาม ปลอยมลพิษอุตสาหกรรมไว
ในโลกที่สามและขนเอากําไรกลับสูประเทศของตน แตรัฐบาลหลายยุคสมัยกลับต่ืนเตนกับตัวแบบ
ตะวันตกนั้น เรงพัฒนาสังคมเศรษฐกิจโดยวางรากฐานใหประชาชนมีความตองการทางวัตถุมาก

                                                          
13ศรีศักร วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย, 191.
14คณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา (ผสพ.) และคณะทํางานติดตามองคการระหวาง

ประเทศของ กป.อพช., “ยุทธศาสตรการชวยเหลือประเทศไทยของธนาคารโลก สาระและขอวิจารณ” ใน
วิกฤติโลก, 102-103.
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ขึ้น ดังคําขวัญที่วา “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ที่แพรสะพัดตั้งแตแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 ป 
พ.ศ.250415 และยังคงเปนคานิยมหลักของผูคนจนถึงปจจุบัน

ความสิ้นหวังของเราเกิดขึ้นในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ดวยปรัชญาการนํา “คน” เปน
ศูนยกลางของการพัฒนา พรอมกับการลาอาณานิคมระยะที่สาม ที่เกิดขึ้นภายใตตัวแบบ “โลกาภิ
วัตน” (Globalization) ซึ่งเขามาภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามเย็น มหาอํานาจหนึ่งเดียวของ
โลกคือสหรัฐอเมริกาไดผลักดันใหโลกที่สามเปดเสรีทางดานการเงิน ประเทศไทยซึ่งเดินตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจของธนาคารโลกมาโดยตลอด จึงตอบสนองตอนโยบายดังกลาวของโลกที่หนึ่ง    
อันเปนจุดสูงสุดของยุคเศรษฐกิจฟองสบู จนกระทั่งประเทศไทยหลงลําพองตนวาจะเปนหนึ่งในเสือ
ตัวที่หาของเอเชีย แตในป พ.ศ.2540 บรรษัทขามชาติทางดานการเงินของสหรัฐอเมริกา ก็ไดใชเงิน
ทุนที่เหนือกวากอสถานการณปวนตลาดเงินตรา เขาโจมตีระบบเงินตราของเอเชียและโลกที่สาม
อยางรุนแรงและรวดเร็ว และธนาคารแหงประเทศไทยตองสูญเสียเงินสดสํารอง ซึ่งเก็บสะสมมา
ตลอดระยะเวลากวาสี่ทศวรรษแหงการพัฒนาประเทศไปทั้งหมดถึง 30,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
พรอมๆกับความลมสลายของสังคมไทย และภายใตความที่ยังไมรูเทาทันกับตัวแบบ “โลกาภิวัตน” 
เราก็ยังคงมีกระแสสังคมที่กลืนกินวัฒนธรรม และกัดกรอนวิถีชีวิตความเปนมาที่เปนตัวตน       
ของเราตอไป…

      โลกาภิวัตนเปนมากกวาการไหลเวียนของเงินและสินคา มันเปนการพึ่งพาอาศัยกัน
มากยิ่งขึ้นระหวางประชาชนของโลก โดยที่ “ชองวางและเวลาหดสั้นลง และอาณาเขตได
เลือนหายไป” สรางโอกาสอันยิ่งใหญในการทําใหชีวิตของประชาชนมั่งคั่งขึ้น และสรางชุม
ชนระดับโลกบนพื้นฐานของคุณคารวมกัน แตแลวตลาดก็กลับถูกอนุญาตใหเขาครอบงํา
เหนือทุกสิ่ง ประโยชนและโอกาสจึงไมไดรับการแบงปนอยางเทาเทียมกัน16

                                                          
15พระธรรมปฎก (ป.อ. ป ย ุต.โต) , การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 

2541) , 23.
16The UN Human Development Report 1999, อางถึงใน ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, ทฤษฎีพึ่งพา

และเทววิทยาแหงการปลดปลอย, 38-39.
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3. ปญหาจากการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผานมา วางอยูบนหลัก
ทฤษฎีที่เสนอจากประเทศอุตสาหกรรมที่วาดวย การทําใหทันสมัย (Modernization) โดยใช “ตัว
แบบ” (model) การพัฒนาจากตะวันตกเปนแมแบบ กระแสแนวคิดนี้ไดพัฒนาสืบทอดมาอยางตอ
เนื่องจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนทั้งแนวคิด แนวทฤษฎี และยุทธศาสตร จากยุคที่ชื่นชมตอส่ิงที่เรียกวา      
วัฒนธรรมตะวันตก (Westernization) สูยุคการทําใหทันสมัย (Modernization) มาถึงยุค “NICS” 
และสืบทอดมาถึงคําวาโลกาภิวัตน “ตัวแบบตะวันตก” ที่กลุมประเทศโลกที่ 1 สงเขามาครอบงํา
ระบบโลกรวมทั้งประเทศไทยนั้น สามารถรวบรวมลงไดที่ คําวา “การคาเสรี” “การพัฒนา” และ 
“โลกาภิวัตน” ซึ่งลวนเปนตัวแบบที่ประเทศไทยตลอดจนประเทศในโลกที่สามถูกชักนําใหเชื่อวา  
ตัวแบบนี้จะนําพาประเทศไปสู “ความเจริญ”

เมืองของสังคมไทยในปจจุบันจึงเปนรูปธรรมที่ชัดเจนของการขึ้นตอโลกตะวันตก17

ดวยการสื่อสารที่ไรพรมแดน การแผขยายของวัฒนธรรมตะวันตกไดกินรากลึกลงไปในสังคมไทย
ทุกขณะ รสนิยมและการบริโภคทางวัฒนธรรม เปนการสรางพฤติกรรมและการยอมรับทางสังคม
อยางใหม และแอบแฝงการตีตราวัฒนธรรมอื่นเปนความลาหลัง “อารยธรรม” เปนสิ่งที่เราไลตาม
มาอยางยาวนานหลายทศวรรษ “ตัวแบบตะวันตก” ก็ยังคงเปนสิ่งที่เราหลงใหลชื่นชม โดยที่เราไม
เคยเหลียวมองดูสิ่งที่เรามีและเปนอยูอยางแทจริง ปญหาการพังทลายอยางทั่วถึงทุกดานของสังคม
ไทย จากสถาบันครอบครัวสูสถาบันตางๆรวมทั้งสถาบันศาสนา ยุค ศรีอาริยะ กลาวถึงปญหาจาก
การพัฒนาตามตะวันตก 10 ประเด็น18ดังนี้

1. การสถาปนาระบบโครงสรางความสัมพันธ ที่วางอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแบบ
เมืองบริวารกับเมืองแม กลาวคือ ยิ่งพัฒนาเมืองไทยก็ยิ่งตองพึ่งพาเมืองแม หรือ
ศูนยเศรษฐกิจทุนนิยมโลก ทั้งทางดาน การเงิน (เศรษฐกิจ) การเมือง วัฒนธรรม 
และการศึกษา ระบบโครงสรางการพึ่งพาที่ขึ้นตอระดับโลก ไดนําไปสูปญหาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว

                                                          
17ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย, 152.
18สรุปจาก ยุค ศรีอาริยะ, มายาโลกาภิวัตน (กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน, 2544) , 255-260.
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2. กอใหเกิดระบบโครงสรางแบบอํานาจนิยมที่ครอบงําสังคมไทย หัวใจของระบบ
โครงสรางอํานาจนิยมนี้ประกอบดวยระบบที่สําคัญ 3 ประการ
- ระบบผูกขาดทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งประสานเชื่อมโยงกับระบบผูกขาด

ระดับโลก
- การสรางระบบราชการที่ใหญโต ประสานกับระบบอํานาจอิทธิพลที่กอตัวขึ้น

ทั้งในเมืองและชนบท
- ระบบวัฒนธรรมแบบอํานาจนิยม ซึ่งวางอยูบนรากฐานดั้งเดิมของไทยที่เปน

วัฒนธรรมแบบเจาขุนมูลนาย
3. ประเทศไทยเปลี่ยนผานจากยุคเกษตรกรรมสูยุคอุตสาหกรรม โดยไมมีการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมทางดานเทคโนโลยีดวยตัวเอง ดังนั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ภายในจึงจํากัดอยางยิ่ง ประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขาทางเทคโนโลยีและสินคา
ประเภททุนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ นอกจากนี้ ยุทธศาสตรพัฒนาที่ผานมามองการพัฒนา
ในแงตัวเงินเปนหลัก ไมใหความสําคัญของการปฏิวัติดานภูมิปญญาและ
เทคโนโลยีมากนัก รวมทั้งไมคํานึงถึงราคา หรือคาของตนทุนทางดานทรัพยากร   
ที่ถูกทําลายไป ตลอดจนไมไดคํานึงถึงตนทุนทางสังคมและคุณคาของเพื่อนมนุษย

4. กอใหเกิดปญหาความเหลื่อมลํ้าของพัฒนาการ ความเหลื่อมลํ้านี้แสดงออกมาใน
รูปของความแตกตางระหวางเมืองกับชนบท ระหวางเกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม 
และระหวางคนรวยกับคนจน

5. ระบบวัฒนธรรมไดพุงสูการเปน “Westernization” อยางสุดขั้ว โดยที่ไมคํานึงถึง
คุณคาของวัฒนธรรมไทยเดิม เกิดระบบการศึกษาที่ทิ้งภูมิปญญาดั้งเดิมและ    
ภูมิปญญาชาวบาน นอกจากนี้ไดสรางระบบการศึกษาแบบรวมศูนยอํานาจ     
และควบคุมโดยตรงจากสวนกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการกําหนดวาแบบเรียน 
การศึกษาตองมาจากกระทรวงศึกษาธิการ และไมใหความสําคัญตอระบบ       
การศึกษาแบบอื่นๆ ที่เคยดํารงอยูในสังคมระดับทองถิ่น รวมทั้งปฏิเสธแนวคิดเรื่อง   
อิสรภาพทางการศึกษา

6. การพังทลายของสิ่งแวดลอมและทรัพยากร เมื่อ 35 ปกอนหนานี้ ประเทศไทยมี
เนื้อที่เปนปากวา 220 ลานไร ปจจุบันปาไดถูกทําลายไปมากกวาครึ่งหนึ่ง ทําให
เกิดการเสียความสมดุลทางธรรมชาติ ในชวงสองปแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 
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ปาไมยังคงถูกทําลายลงประมาณปละลานไร ในขณะที่สามารถปลูกปาชดเชยไดป
ละ 1.6 แสนไรเทานั้น นอกจากนี้ทรัพยากรที่มีคามหาศาลกําลังสูญสิ้นไปจาก
ประเทศไทย

7. การพังทลายของเกษตรกรรมและชุมชนในชนบท ปญหาที่เปนหัวใจก็คือปญหา
ความยากจนในชนบทและการลมสลายของเกษตรกรรายยอย ปญหานี้ทําใหครอบ
ครัวตองแตกสลาย ผูคนตองทิ้งครอบครัวมาหางานทําในเมืองและตางประเทศ 
เด็กในชนบทไมมีโอกาสไดรับการศึกษา เพราะตองทํางานเลี้ยงครอบครัวตั้งแตเล็ก 
ทุกปเด็กนับแสนคนตองถูกสงไปขายตัวตั้งแตอายุได 10 ถึง 18 ป ดังนั้นชุมชนและ
ครอบครัวในชนบทจึงแตกสลาย ชนบทกลายเปนเพียงที่อยูของคนแกและเด็กเล็กๆ

8. การเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมและศีลธรรม การสงเสริมดานการทองเที่ยวและ    
อุตสาหกรรมบริการโดยไมคํานึงถึงแบบแผนวัฒนธรรมเดิม ไดกอใหเกิดแบบแผน
วัฒนธรรมไทยใหม คนไทยปจจุบันมีชีวิตวัฒนธรรมอยูกับเหลา บุหรี่ บาร คลับ 
สถานเริงรมย ยาเสพยติด การพนัน และการขายตัว และที่นาเปนหวงอยางยิ่งคือ
เยาวชนไทย

9. การดําเนินการพัฒนาแบบรวมศูนยไดทําใหกรุงเทพฯ และเมืองรอบๆกรุงเทพฯ 
กลายเปนศูนยกลางของประเทศไทย กรุงเทพฯเปนทั้งศูนยกลางการปกครอง   
ศูนยการคา ศูนยกลางอุตสาหกรรม การศึกษาและวัฒนธรรม ผูคนมากมายจาก
ชนบทไดหลั่งไหลเขาสูเมือง ในที่สุดไดกอใหเกิดวิกฤติทางดานสิ่งแวดลอมที่รุนแรง

10. ปญหาดานสุขสภาพอนามัยของประชาชน เร่ืองที่สําคัญที่สุดในปจจุบันคือ เร่ือง
โรคเอดส ปจจุบัน คาดวามีคนไทยติดเชื้อเอดส (HIV Positive) ไมนอยกวา 
1,000,000 คน และยังมีแนวโนมที่จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ประชาชนไม
นอยกวา 900,000 คน ในกรุงเทพฯปวยเปนโรคปอด ซึ่งมีสาเหตุมาจากปญหา   
มลพิษในกรุงเทพฯและเมืองรอบๆนอกกรุงเทพฯ และคนไทยกําลังเปนมะเร็งกัน
มากขึ้นเนื่องจากความเครียดรวมถึงการบริโภคสารพิษเขาไปในรางกาย

ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ไดนําเสนอนั้น สามารถสาวรอยกลับไปตรงที่เรา 
ถูกทําใหเปน “ประเทศที่ดอยพัฒนา” แตความดอยพัฒนาของโลกที่สามกับการพัฒนาของโลก     
ที่หนึ่ง มิไดเปนสองปรากฎการณที่แยกจากกัน แตสัมพันธกันในเชิงโครงสรางอยางแยกไมออก 
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ความดอยพัฒนามิไดเปนเรื่องภายในของโลกที่สามเทานั้น และก็มิใชสภาพดั้งเดิมที่จะตองแกไข
ดวยการวิ่งไลตามโลกที่หนึ่ง แตความดอยพัฒนาเปนผลมาจากการเอารัดเอาเปรียบที่ยาวนาน 
การคาที่ไมเสมอภาคและ “ความสัมพันธแบบพึ่งพา” (Dependency Relationship) 19 ความดอย
พัฒนามิไดหมายถึงการไมพัฒนา แตหมายถึงการพัฒนาที่ถูกบิดเบือน เศรษฐกิจของโลก   
ที่สามถูกกําหนดใหผลิตสินคาเฉพาะบางชนิดซึ่งเปนที่ตองการของตางประเทศ มากกวาจะเปนการ
พัฒนาแบบองครวม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนทองถิ่นในโลกที่สามนั่นเอง20

บริบททางกายภาพ

บริบททางกายภาพที่จะนํามาทําการศึกษานั้น คือชุมชนเมืองที่มีความสําคัญที่เปน
เมืองหลวงศูนยกลางการพัฒนาของประเทศ และชุมชนเมืองศูนยกลางของแตละภูมิภาค ไดแก 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ขอนแกน และสงขลา-หาดใหญ (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และ
ภาคใตตามลําดับ) โดยที่ชุมชนที่นํามาทําการศึกษานั้น มีความสําคัญและมีลักษณะของสังคม
เมืองอันเดนชัด ที่สามารถอางอิงถึงบริบทของชุมชนเมืองอื่นในภูมิภาคนั้นๆได โดยจะเขาทําการ
ศึกษาถึงลักษณะเบื้องตนของแตละภูมิภาคและบริบทของชุมชนเมืองดังตอไปนี้

1. บริบทเบื้องตนของลักษณะทางภูมิภาค

ภาพรวมของอาณาบริเวณในดินแดนไทยนั้น หากพิจารณาจากความแตกตางทางภูมิ
อากาศและพื้นฐานทางภูมิศาสตรแลว จะเห็นไดวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีความแตกตาง
หลากหลายมากกวาประเทศอื่นๆทั้งหมดในยานเอเชียอาคเนย โดยที่แตละภูมิภาคมีความแตกตาง
กันคือ21

                                                          
19ทฤษฎีพึ่งพา (Dependency Theory) เปนทฤษฎีที่วาดวยการครอบงําจากโลกที่หนึ่ง ซึ่งสงผลให

ประเทศโลกที่สามจะตองพึ่งพาและไลตามโลกที่หนึ่งอยูตลอดเวลา ที่ไดรับการคิดคนจากทางละตินอเมริกา     
แตในภายหลังประเทศโลกที่หนึ่งจากทางตะวันตกก็นําเสนอทฤษฎี “Interdependence” เพื่อหักลางวาแนวคิด
ดังกลาวไมจริง หากแตเปนการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหวางประเทศโลกที่หนึ่งและประเทศโลกที่สามเทานั้น

20ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, ทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแหงการปลดปลอย, 75-76.
21สรุปเนื้อหาจาก เอกวิทย ณ ถลาง, ภาพรวมภูมิปญญาไทย, 50-70.
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1.1 ภาคเหนือ ภูมิประเทศทั่วไปเปนทิวเขาพาดยาวลงมาจากเหนือลงใต มีที่ราบทั้ง
ใหญและเล็กหลายแหง ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น ระหวาง 8-18 องศาเซลเซียส ลมฟาอากาศ
ตางจาก “ชุมน้ําเสมอ” ในภาคกลางและใต22 ฤดูฝนจะเริ่มตกเร็วกวาภาคกลางและภาคใต มีพื้นที่
ปาทึบเชิงเขาและปาโปรงบนเขาปกคลุมอยูทั่วไป การตั้งหลักแหลงถิ่นฐานชุมชนทองถิ่น มีลักษณะ
การรวมตัวภายในระหวางหุบเขาเดียวกัน ขณะเดียวกันก็แยกตัวออกไปแตละหุบเขา ดวยการที่   
คนอยูในภูเขาและสายน้ํามานาน จึงเรียนรูในการบังคับน้ํามาทําการเพาะปลูกไดดี และเรียนรู   
คุณคาของปาอันมีชีวิต และสามารถสรางเมืองและพัฒนาวัฒนธรรมไดในเวลาตอมา อาคาร         
ที่พักอาศัยอันเปนเอกลักษณของชาวลานนาคือเรือนไมที่เรียกวา “กาแล” ไมแกะสลักที่ปลายสุด
ของปนลม และสวนประกอบที่สําคัญคือ “หํายนต” อันเปนไมแกะสลักเหนือชองประตูนอน ตาม  
ทัศนคติมีเพื่อเปนยันตศักดิ์สิทธิ2์3

1.2 ภาคกลาง อาณาบริเวณของภาคกลางเปนที่ราบลุมกวางใหญและอุดมสมบูรณ  
ที่สุดแหงหนึ่งของโลก ลักษณะตอนกลางลุมน้ําตลอดไปจรดทะเลคืออาวไทย มีแมน้ําลําคลองเปน
เครือขายหลอเลี้ยงผืนแผนดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนหนาดิน พื้นที่มีดินดีเหมาะแก       
การเกษตร รวมทั้งเหมาะแกการตั้งถิ่นฐานขนาดใหญ อีกทั้งการคมนาคมระหวางผูคนภายในกับ
โลกภายนอกก็ทําไดสะดวกกวาตอนในของประเทศ เมื่อผูคนมีความเปนมาอยูกับน้ํา ใกลชิดน้ํา     
รูลีลาน้ําขึ้นน้ําลง น้ําทวมน้ําหลากตามฤดูกาล จึงปรับตัวใหอยูกับน้ําโดยสรางชุมชนและสรางเมือง
ขนาบน้ํา ลึกเขาไปเปนเรือกสวนไรนา อาณาจักรขนาดใหญไดเกิดขึ้นและสามารถติดตอสัมพันธ
กับบานเมืองอื่นทั้งใกลไกลไดสะดวก “เมืองคูคลอง” หรือ “ชุมชนขนาบน้ํา” จึงเปนการตั้งถิ่นฐาน   
ที่ใชคูคลองเพื่อการคมนาคม ที่อดีตกรุงเทพฯเคยไดสมญานามวา “เวนิสตะวันออก”24

1.3 ภาคอีสาน บริเวณของภาคอีสานมีขนาดกวางใหญกวาทุกภูมิภาค และมี    
ประชากรมากที่สุด คือประมาณหนึ่งในสามของประชากรทั้งประเทศ ทั้งๆที่ดินแดนสวนนี้           
ไมอุดมสมบูรณนัก ไมสะดวกสบายในการตั้งถิ่นฐานเทากับภูมิภาคอื่น ดินปนทรายเปนลักษณะ

                                                          
22ศิริชัย นฤมิตรเรขการ, “ทรัพยากรปาไมกับการสรางสรรคเอกลัษณและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ลานนา” ใน ภูมิศาสตรกับวิถีชีวิตไทย (กรุงเทพฯ : ศูนยมนุษยวิทยาสิรินธร, 2543) , 90.
23เร่ืองเดียวกัน, 103.
24ทิวา ศุภจรรยา, “เมืองคูคลอง (ชุมชนขนาบน้ํา) : ภูมิปญญาการสรางบานแปงเมืองจากอดีตถึง   

รัตนโกสินทร” ใน ภูมิศาสตรกับวิถีชีวิตไทย, 146.
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ของดินที่ไมอุมน้ํา น้ําจึงใหลลงสูแมน้ําโขง ชี มูล และสาขา ทําใหพื้นที่ไมชุมฉํ่า แหงแลงยาวนาน 
ฤดูน้ําหลากในฤดูฝนน้ําในแมน้ําโขงจะเออลน ทําความเสียหายแกบานเรือนและไรนา ดาน        
ภูมิอากาศจะแลงนาน หนึ่งในสามของเวลานั้นจะหนาวเย็น อีกหนึ่งในสามจะรอนจัด ที่ใดโคนปา
มาก ในหนาแลงเมื่อน้ําฝนที่ตกลงมาระเหยเกลือจะขึ้นสูหนาดิน ทําใหดินเค็มพืชพรรณเสียหาย 
คนอีสานจึงเรียนรูที่จะเลือกที่ตั้งถิ่นฐาน สันทัดในการเลือกทําเล “ดินดําน้ําชุม” รวมทั้งเรียนรูใน  
การอดทนตอความแหงแลง และสามารถสรางอารยธรรมของตนเองไดในเวลาตอมาเชนกัน

1.4 ภาคใต ทําเลที่ตั้งอยูใกลเสนศูนยสูตร มีภูมิอากาศรอนชื้นกวาภาคอื่นๆ มีฤดูฝน  
ที่ยาวนานกวาภาคอื่น โดยมีฝนประมาณหาถึงหกเดือนในรอบป ลักษณะพิเศษคือ สันทราย
(Sanddune) ซึ่งเปนผลจากการที่มีทรายทับถมจนเปนที่ดอนแนวยาวน้ําไมทวม แตมีน้ําใตดิน      
ที่สามารถขุดเจาะน้ําจืดมาใชได คนภาคใตที่อยูกับทะเลและฝนตกชุกจึงมีที่ราบชายทะเลใหทํา
เกษตรกรรมและประมง รวมถึงสามารถติดตอคาขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเมืองชายทะเลใกล
ไกลไดสะดวก แมวาภาคใตจะมีความเหมาะสมในการตั้งเมืองทาหลายแหง แตก็อยูในทําเลที่เสี่ยง
ตอวาตภัย อุทกภัย น้ําขึ้นน้ําลง การจัดตั้งเมืองทาจึงมีการคํานึงถึงปจจัยตางๆมากมาย25            
ทั้งภัยธรรมชาติ ทําเลการเดินเรือ ความสะดวกจากแหลงทรัพยากร ระบบกลไกการคา อีกทั้ง     
ภาคใตยังมีลักษณะของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและปฎิสัมพันธระหวางชุมชน เชน ชุมชน
มุสลิมกับชุมชนอื่นๆที่ตางศาสนาวัฒนธรรม จึงมีปฏิสัมพันธไดคอนขางยากแตไมไดหมายความวา
ไมได ลักษณะเดนของวัฒนธรรมอิสลามคือมีความแข็งและยากตอการเปลี่ยนแปลง26 สิ่งเหลานี้    
มีความสําคัญตอการใหความสนใจกับการตั้งถิ่นฐานชุมชนภาคใตมากทีเดียว

นอกจากลักษณะของบริบทที่แตกตางกันนั้น ในแตละภูมิภาคก็ยังมีลักษณะรวมทาง
สังคมวัฒนธรรมที่สําคัญ27คือ

1.วัฒนธรรมขาว ดวยทําเลที่ตั้ง ภูมิอากาศ และระบบนิเวศวิทยาเขตรอนยาน         
อุษาคเนยทั่วประเทศไทย บริเวณนี้เปนแหลงที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งที่มีวัฒนธรรมการปลูกขาว      

                                                          
25อมรา ศรีสุชาติ, “ภาคใต : เมืองทากับการคาโพนทะเลสมัยโบราณ” ใน

ภูมิศาสตรกับวิถีชีวิตไทย, 241.
26นันทวรรณ ภูสวาง, “ภาคใตในระบบวัฒนธรรมแบบผสมผสาน : ไทย จีน มลายู” ใน

ภูมิศาสตรกับวิถีชีวิตไทย, 253.
27สรุปความจาก เอกวิทย ณ ถลาง, ภาพรวมภูมิปญญาไทย, 71-83.
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วิถีชีวิตโดยรวมแสดงออกถึง “ขาว” เปนปจจัยแมบท ทั้งจากโลกทัศน ชีวทัศน และแสดงออกถึง
ความสัมพันธอันลึกซึ้งระหวางคนกับขาวเลยทีเดียว

2.ความเชื่อและพิธีกรรม ดวยภูมิปญญาของการปรับตัวเพื่ออยูรอดกับธรรมชาติ      
การยอมรับอิทธิพลแหงธรรมชาติและยอมรับขอจํากัด แมจะเปนไปทางภยาคติ แตก็ทําใหเกิด   
ดุลยภาพแหงการดํารงอยูรวมกันของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งปวง

3. อิทธิพลของพุทธศาสนา ธรรมะแหงพุทธศาสนามีอิทธิพลตอการปรับทาที ความคิด 
ความเชื่อ พฤติกรรม และพิธีกรรมตางๆ ใหผูคนในดินแดนไทยสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสมดุล
ทั้งภายนอกและภายใน มองเห็นไดตั้งแตระดับชุมชนพื้นเมืองจนถึงเมืองระดับรัฐ ที่มีการดําเนิน
ชีวิตตามอุดมคติที่มีวัดเปนศูนยกลางของชีวิต

4. อิทธิพลวัฒนธรรมสมัยใหม ในที่นี้กินความกวางครอบคลุมการเมือง การปกครอง 
การทหาร ความรูวิทยาการ เศรษฐกิจ ความเชื่อ ประเพณี และการศึกษา ทุกพื้นที่ในไทยไดรับ   
อิทธิพลนี้อยางเต็มตัวมากนอยเร็วชาตางกันบางเทานั้น

2. บริบทของชุมชนเมือง

จากภาพรวมของแตละภูมิภาคทั้งลักษณะทางบริบทสําคัญ และลักษณะรวมทาง
สังคมวัฒนธรรมที่สําคัญนั้น ในหัวขอนี้จะเปนการศึกษาถึงชุมชนเมืองที่มีความสําคัญไดแก 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม ขอนแกน และสงขลา-หาดใหญ โดยจะเขาทําการศึกษาถึงความเปนมา 
รูปการณในปจจุบัน และสภาพปญหาที่เกิดขึ้นของชุมชนเมืองนั้นๆ

2.1 ความเปนมา การตั้งถิ่นฐาน และวิวัฒนาการชุมชนเมือง

2.1.1 กรุงเทพมหานคร
 กรุงเทพมหานครสรางขึ้นตั้งแต พ.ศ.2325 ในรัชกาลที่ 1 โดยดํารงสถาน

ภาพเปนเมืองหลวงของกรุงรัตนโกสินทรตั้งแตกอตัวขึ้นจนถึงปจจุบัน ลักษณะทางภูมิศาสตร     
เปนที่ราบลุมที่มีน้ําทวมทุกปเปนดินตะกอนเหมาะกับการเพาะปลูก กรุงเทพฯตั้งอยูชวงโคงของ  
แมน้ําเจาพระยาจึงไมมีปญหาการกัดเซาะของตลิ่ง และดวยการมีแมน้ําเจาพระยานั้นจึงเปนเมือง
ทาที่ติดตอกับเมืองอื่นไดอยางสะดวก เมื่อแรกกอสรางมีขนาดเมือง 3.46 ตารางกิโลเมตร กําแพง
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เมืองยาว 7 กิโลเมตร มีคลองลอมรอบพระนคร พระบรมมหาราชวังติดกับแมน้ําเจาพระยา       
บานเรือนของประชาชนอาศัยอยูทั้งในเขตและนอกเขตกําแพงเมือง สวนใหญเปนชุมชนริมน้ําและ
อาศัยเรือนแพ มีอารยธรรมของชุมชนชาวน้ําที่ชัดเจน คนไทยนิยมอาศัยในบริเวณคลองบางหลวง
ฝงธนบุรี ชาวจีนนิยมอาศัยบริเวณคลองวัดสามปลื้ม การคมนาคมใชเสนทางน้ําเปนหลัก

 หลังจากการทําสนธิสัญญาเบาวริ่งในรัชกาลที่ 4 กรุงเทพฯมีการพัฒนาเมือง
เพื่อแสดงความมีอารยะและทันสมัย ทั้งการตัดถนน การสรางอาคาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรม วิถีชีวิตของสังคม ใหเขาสูรูปแบบของ “สังคมเมือง” ในแบบตะวันตก และในเวลาตอมา
ไดกลายเปนคานิยมของผูคนอยางถวนหนากับ “ตะวันตกนิยม” (Westernization) ในรัชกาลที่ 5    
มีการนํารถรางและรถไฟมาใช วัฒนธรรมชาวน้ําเริ่มถูกทดแทนดวยวัฒนธรรมชาวบก การสราง
อาคารแบบตึกดวยการกออิฐฉาบปูน ดวยการถายน้ําหนักบนผนัง (Wall Bearing Structure) และ
มีคานิยมการสรางบานเรือนตามริมเสนทางสัญจร รัฐก็ใหความสนับสนุนในการสรางโครงขายถนน
ถมคูคลอง กรุงเทพฯประสบปญหาดานน้ําทวมตั้งแตรัชกาลที่ 1 จนถึงปจจุบัน และประสบปญหา
มลพิษตั้งแตรัชกาลที่ 5 เชน น้ําในคูคลองที่เหม็นเนาเพราะไมมีการระบายน้ําที่แยกจากคลอง และ
ไมมีการวางแผนทางสาธารณสุขที่ดี เปนตน

 ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกนั้น ในดานสังคมเศรษกิจของไทยได
ปรับเปลี่ยนและมุงเนนการผลิตเพื่อสงออกอยางเต็มตัว ชุมชนเมืองกรุงเทพฯมีการพัฒนาในดาน
รูปทรงของเมืองที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง มีลักษณะของการวางผังเมืองในลักษณะของ      
การแบงแยกพื้นที่ตางๆดวยไมมีการวางแผนที่รอบคอบ ที่กอปญหาตามมาอยางมากมายใน   
ความแออัดของเมืองและการใชพื้นที่อยางไมเหมาะสม พรอมๆกับคานิยมของการพัฒนาให      
ทันสมัย ตัวแบบชุมชนเมืองยุคสมัยใหม (Modern) เปนสิ่งที่เมืองกรุงเทพฯไลตามอยาง    
ไมหยุดหยอน ใน พ.ศ.2501 มีการใชที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมอยางหนาแนนในบริเวณใจกลางเมือง 
คลังสินคาและอุตสาหกรรมอยูในดานริ่มฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา จากสะพานพระราม 7 
ถึงสะพานกรุงธน และดานลางสองฝงแมน้ําเจาพระยาจากสะพานพุทธถึงสะพานกรุงเทพ โดยมี 
พื้นที่พักอาศัยกระจายโดยรอบ พ.ศ.2506 การขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตลอดจน
การแขงขันกีฬาระดับนานาชาติเชน “Seap Games” และ “Asian Games” รวมถึงการจัดแสดง 
สินคานานาชาติหัวหมาก สงผลใหชุมชนเมืองกรุงเทพฯขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยที่รัฐไมสามารถ
ควบคุมการขยายตัวและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆไดทัน28 โรงแรมโอเรียลเต็ลสูง 10 ชั้น       
                                                          

28สิทธิพร ภิรมยรื่น, ทฤษฎีการวางแผน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543) , 33.
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ใน พ.ศ.2501 อาคารใบหยก 1 สูง 43 ชั้น ใน พ.ศ.2530 และอาคารสูงผนังกระจกอื่นที่เกิดขึ้นอยาง
มากมายในกรุงเทพฯ ความหนาแนนของตึกสูงในเขตบางรักคิดเปน 22.4 หลังตอพื้นที่ 1 ตาราง
กิโลเมตรในป พ.ศ.2535 จนถึงอาคารใบหยก 2 สูง 86 ชั้น ในป พ.ศ.2540 ซึ่งเปนอาคารสูงที่สุด
อันดับที่ 10 ของโลก29 ที่เราตางภาคภูมิใจกันถวนหนาในเวลานั้น ทั้งๆที่อาคารสูงไมเหมาะสมกับ
ภูมิอากาศในบานเรา และยังทําลายวิถีชีวิตของสังคมและทองถนนใหหายไป การเพิ่มข้ึนของ    
เสนทางการสัญจรทางบก พรอมๆกับการละทิ้งลักษณะความเปนอยูแบบประเพณีที่เคยมีมา     
เอกลักษณวัฒนธรรมทั้งที่เปนของภาคกลาง และที่เปนเอกลักษณของยานตางๆในชุมชนเมือง
กรุงเทพเริ่มเสื่อมสลายไป

 ดวยวิธีคิดแบบรวมศูนยอํานาจ กรุงเทพฯจึงมีการพัฒนาอยางเรงรีบและตอ
เนื่อง ผูคนจากภูมิภาคตางๆอพยพเขาเมืองโดยละทิ้งการเกษตรเขามาเปนแรงงานในภาค          
อุตสาหกรรม ปญหาที่ตามมาทั้งในดานที่อยูอาศัย ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมในเมือง 
การจราจรที่ติดขัด การเกิดขึ้นของชุมชนแออัด พรอมๆกับปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นเฉกเชนเดียวกัน
กับ เมืองนิวยอรคมหานครในสหรัฐอเมริกา ทั้งการฆาตกรรม มลภาวะ ความสะอาด (ดังเชนใน   
ตารางที่ 230) รวมถึงปญหาปฎิสัมพันธของสังคมที่แยกขาดจากกัน ความแปลกแยกและปจเจก
สวนตัวพรอมๆกับสุขภาพจิตของผูคนในกรุงเทพฯที่ตกต่ําลงอยางตอเนื่อง กรุงเทพฯเปนเมือง       
โตเดี่ยว31ที่มีประชากรทิ้งหางเมืองที่มีความสําคัญอันดับ 2 ของประเทศอยางเชียงใหมถึง        
32.5 เทาในป พ.ศ.2540 และในปเดียวกันกรุงเทพฯมีประชากรมากวาสงขลาถึง 21 เทา (แสดงใน

                                                          
29เร่ืองเดียวกัน, 39.
30จากตารางที่ 2 โตเกียว-โยโกฮามา ซึ่งเปนเมืองมหานครในอันดับตนๆของโลกเชนกัน กลับมี

ปญหาในดานตางๆในอัตราที่ต่ํามากกวานิวยอรค เหตุผลสําคัญสวนหนึ่งคือ ประเทศญี่ปุน เร่ิมตนการพัฒนา    
ที่ตั้งอยูบนรากฐานแนวคิดทางตะวันออกของตนอยางเหนียวแนน และยังคงมีลักษณะของ “สังคมหวงหาม”      
ที่ฝงลึกอยูมากจนถึงปจจุบัน ดวยพฤติกรรมการกระทําของผูคนที่มีความหวงวา การกระทําของตนนั้นเกินหนา
เกินตาไปหรือไมอยางไร ส่ิงเหลานี้สงผลตอการมีกรอบทางสังคมที่แข็งแกรงและสรางพฤติกรรมของคนญี่ปุนให
แตกตางออกไปจากคนอเมริกัน (อีกสวนหนึ่งซึ่งสงผลตอลักษณะทางสังคมของญี่ปุน ใหแตกตางออกมาจาก
สังคมเมืองมหานครทางตะวันตกเชน นิวยอรค มาจากอิทธิพลทางศาสนาชินโตและเซน)

31เมืองหัวโตหรือเมืองโตเดี่ยว (Macrocephaly) คือเมืองที่โตอยางผิดสัดสวน เมื่อเทียบกับจํานวน
ประชากรทั้งหมดในประเทศ เปนมหานครในประเทศกําลังพัฒนาที่เปนที่ตั้งของอุตสาหกรรมสวนใหญของ
ประเทศ และสรางงานนับลานๆคน แตก็ไดเอารัดเอาเปรียบเมืองเล็กๆที่ขาดพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่พอเพียง, อาง
ถึงใน เฮอรเบิต จิราเดด, ทําเมืองใหนาอยู : วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและความหวังสําหรับเมืองที่ยั่งยืน, แปลโดย 
พิภพ อุดมอิทธิพงศ (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539) , 84.
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ตารางที่ 3) มีการคาดการณในดานความหนาแนนของประชากรในกรุงเทพฯเปน 8,000 คนตอหนึ่ง
ตารางกิโลเมตร ในขณะเดียวกันก็มีการขยายตัวของเขตเมืองโดยทั่วไปที่มีขนาดใหญขึ้นอยาง     
ตอเนื่องนํามาซึ่งปญหาและความลําบากในการจัดการของชุมชนเมือง ทั้งดานการเก็บขยะ       
การบริการทางสาธารณูปโภค และความเสื่อมโทรมของเมือง ที่นําพาไปสูวิกฤติทางดาน             
สิ่งแวดลอมที่รุนแรงในเมือง รวมถึงลักษณะของการรวมศูนยที่แยกสวนของเมือง กิจกรรมประเภท
หนึ่งที่จะมีการกระจุกตัวในพื้นที่เดียวกัน (รวมศูนย) โดยที่แยกออกมาจากกิจกรรมประเภทอื่นๆ 
(แยกสวน) ไดสรางปญหาของการขาดออกจากกันในโครงขายทางสังคม ความผูกผันในแตละ    
ชุมชนที่เคยมีไดหดหายไป ความไมมั่นคงและไมมั่นใจของการดํารงชีพ ไดตามมาพรอมๆกับความ
ไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตน และสิ่งนี้ก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนเมืองในแตละภูมิภาค
เมื่อมีการพัฒนาตามอยางกรุงเทพฯ

ตารางที่  2 แสดงการเปรียบเทียบกรุงเทพ นิวยอรค โตเกียว-โยโกฮามา

ประเด็น กรุงเทพมหานคร นิวยอรค โตเกียว-โยโกฮามา
จํานวนประชากรป 1990 (ลานคน) 7.2 16.2 23.4
จํานวนประชากรป 2000 (ลานคน) 10.3 16.8 24.2
จํานวนผูอยูอาศัยตอหอง 3.2 0.5 0.9
รอยละของรายไดที่ใชเพื่ออาหาร 36 16 18
รอยละของบานที่เขาถึงน้ําและไฟฟา 76 99 100
จํานวนโทรศัพทตอประชากร100คน 12 56 44
อัตราการตายของทารกแรกเกิด ตอทารก
100,000คน

27 10 5

อัตราการฆาตกรรมตอประชากร 100,000
คน

7.6 12.8 1.4

รอยละของเด็กที่อยูในโรงเรียนมัธยม 71 95 97
ระดับของเสียง (1-10) 7 8 4
ความเร็วเฉล่ียของรถในชั่วโมงเรงดวน 20.8 13.9 44.8
อากาศสะอาด (คะแนนจาก1-10) 3 5 7

ที่มา : เฮอรเบิต จิราเดด, ทําเมืองใหนาอยู : วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและความหวังสําหรับเมืองที่ยั่งยืน, แปลโดย 
พิภพ อุดมอิทธิพงศ (กรุงเทพ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539) , 242-245.
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ตารางที่ 3 แสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลกรุงเทพฯ เชียงใหม สงขลา นครราชสีมา ขอนแกน

จังหวัด 2503 2513 2523 2533 2540
กรุงเทพฯ 2,136,435 3,077,361 4,697,071 5,882,411 5,604,772
เชียงใหม 65,736 83,729 100,146 164,902 172,290
สงขลา 72,878 96,244 181,945 239,828 268,037
นครราชสีมา 57,455 83,671 111,612 273,095 243,287
ขอนแกน 26,950 38,171 105,850 218,459 214,810

ที่มา : ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม, 2542) , 289.

 
 
 
 

 
 
 

 

ตารางที่ 4 แสดงอัตรารอยละของครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษ ประเภทของมลพิษ
                ภาคและเขตการปกครอง พ.ศ. 2541
ประเภทของมลพิษ รวม ในเขต
เทศ
บาล*

นอกเขต
เทศ
บาล*

กรุงเทพ กลาง เหนือ ตะวัน
ออก
เฉียง
เหนือ

ใต

จํานวนครัวเรือน 15,720 3,270 12,449 1,877 3,529 3,148 5,110 2,054
มลพิษทางน้ํา 9.6 14.2 8.4 15.4 12.9 8.0 5.4 11.8
มลพิษทางอากาศ 20.9 39.2 16.0 45.6 23.2 16.4 13.4 19.7
มลพิษทางเสียง 15.6 30.2 11.8 32.0 11.3 9.6 16.0 16.2
มลพิษกากของเสีย 3.3 4.7 3.0 5.1 3.4 1.8 2.9 5.1
มลพิษสารอันตราย 6.6 5.1 7.0 4.0 8.5 8.6 4.0 9.4

หมายเหตุ : * ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลจากทั่วราชอาณาจักร
หมายเหตุ : อัตรารอยละของครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษ คํานวณจากครัวเรือนในภาคและเขตการปก
ครองเดียวกัน
ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, รายงานการสํารวจทัศนคติของประชากรเกี่ยวกับภาวะทาง
สังคม พ.ศ. 2541 (แสดงบนเว็บไซด) . 3 มกราคม 2546. Available from http://www.nso.go.th

 

 



124

 จากตารางที่ 4 จะสามารถเห็นไดวากรุงเทพฯมีรอยละของครัวเรือน ที่ไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคตางๆทั้งทาง น้ํา อากาศ เสียง ของเสีย ยกเวนมล
พิษจากสารอันตรายซึ่งจากตารางเดียวกันจะเห็นไดวามีมากในพื้นที่ภาคกลาง เหนือ และภาคใต 
ซึ่งมาจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ32 ในยานใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มีปริมาณฝุนละอองในอากาศ
ถึง 2.18 กรัม ตอลูกบาศกเมตร ซึ่งเกินกวามาตรฐานทั่วไปคือ 0.33 และยังพบแบคทีเรียที่เปน
อันตรายตอสุขภาพถึง 38 ชนิด ปจจุบันเด็กนับลานคนเปนโรคที่เกี่ยวกับทางเดินระบบหายใจ 
กรุงเทพฯมีขยะ 6,000 ตันตอวัน จํานวนน้ําโสโครกประมาณ 2.4 ลานลูกบาศกเมตรตอหนึ่งวัน    
แตมีความสามารถบําบัดน้ําเสียไดเพียง 1 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน มีการคาดการณในอีก 4 ป  
ขางหนา แมน้ําเจาพระยาจะเนาเสียทั้งสาย แมวาการพัฒนาชุมชนเมืองในกรุงเทพฯไดกอปญหา
อยางมากมาย แตในดานรายไดของประชากรนั้น สูงกวาพื้นที่อ่ืนๆ ในป พ.ศ.2537 คนกรุงเทพฯ    
มีรายไดประมาณ 64,860 บาทตอคนตอป ในขณะที่คาเฉลี่ยคนทั่วประเทศมีรายได 26,304 บาท
ตอคนตอป33เปนตน ในสภาพที่เปนจริงสิ่งนี้ไมใชเร่ืองดีแตอยางใด เพราะผูคนในกรุงเทพฯมี       
คาครองชีพที่สูงกวาพื้นที่อ่ืนๆทั้งในการกินอยูและหลับนอน อีกทั้งสิ่งนี้ยังกลายเปนปญหาของ
ความไมเทาเทียมทางสังคม   ที่เปนแรงดึงดูดใหผูคนอพยพเขามากรุงเทพฯทับซอนมากยิ่งขึ้นไปอีก

 ปญหาตางๆยังไมหมด ยังมีปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับบริบททางกายภาพ ดวย
ความจําเจและไมมีชีวิตชีวาทั้งในดานรูปแบบอาคารการจัดกลุมอาคาร จนไปถึงการแบงแยก    
การใชพื้นที่และกิจกรรม ที่สงผลใหพื้นที่หนึ่งๆในเมืองไมมีความหลากหลาย ยานตางๆในเมือง     
มีสภาพที่เหมือนๆกัน อีกทั้งวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการคมนาคมทางบก ถนนหนทางขนาดใหญจึงเปน
เครื่องกีดขวางปฏิสัมพันธทางสังคมใหหายไป และรวมถึงสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่ถูกแปรสภาพ
เปนถนน ที่จอดรถ และสิ่งกอสรางขนาดใหญในเมือง และทั้งๆที่มีปรากฎการณแลววาแนวทางการ
พัฒนาเชนนั้น ไดกอใหเกิดปญหาทั้งทางกายภาพ สังคม และสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนปญหาความ
ไมเทาเทียมในดานรายไดและการบริการจากรัฐ ปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัย การจราจรติดขัด 
การขาดแคลนพื้นที่สีเขียวในเมือง ปญหามลพิษ ปญหาอาชญากรรม การวางผังเมืองที่ไม     
เหมาะสม การเก็งกําไร ปญหาความไมปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน ฯลฯ แตดวยวิธีคิด       
แบบรวมศูนยอํานาจและยกยองอํานาจใหกระทรวงทบวงกรม จึงยังพยายามทําใหเมืองอื่นใน     

                                                          
32และเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบที่ไดรับจากมลพิษ ระหวางในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล

จากทั่วราชอาณาจักร พบวาในเขตเทศบาลซึ่งเปนยานชุมชนเมืองของไทยมีมลพิษในดานตางๆ มากกวานอกเขต
ซึ่งเปนยานชนบท (ยกเวนมลพิษจากสารอันตรายเชนกัน)

33ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย, 288.
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ภูมิภาคตางๆ มีการพัฒนาที่จะใหเปนแบบกรุงเทพฯ34 ทั้งชุมชนเมืองเชียงใหม ขอนแกน และ
สงขลา-หาดใหญ ดังที่จะมีการนําเสนอตอไป

2.1.2 เชียงใหม
 ชุมชนเมืองเชียงใหมมีสถานภาพเปนเมืองหลวงของอาณาจักรลานนาใน

อดีต พญามังรายกอต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.1839 เชียงใหมดํารงความมีอิสระเปนเวลา 299 ป ตอมา      
ตกเปนเมืองขึ้นแกพมา 200 ป ในป พ.ศ.2317 เปนเมืองขึ้นของธนบุรีและรัตนโกสินทร จนถึง 
พ.ศ.2442 รัชกาลที่ 5 ทรงผนวกเมืองเชียงใหมใหเปนเมืองและจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย 
ลักษณะทางภูมิศาสตรเปนที่ราบที่กวางใหญที่สุดในภาคเหนือตอนบน มีภูเขาลอมรอบ 3 ทิศ พื้นที่
มีลักษณะชัยมงคลคือลาดเอียงจากตะวันตกไปตะวันออกตามความเชื่อด้ังเดิมจึงไมประสบปญหา
น้ําทวมขัง แตเดิมเมืองเชียงใหมมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานในแบบชาวบก เนื่องจากประชาชนไมได
อาศัยตามริมคลองเชนในกรุงเทพ ในอดีตมีการอาศัยในเขตกําแพงเมืองอยางเกาะกลุมในทิศเหนือ 
ในเขตกําแพงเมืองคือที่ประทับของชนชั้นปกครอง ไพรชั้นดีอยูระหวางกําแพงเมืองชั้นในและนอก 
ในชวงเวลาหลังจากเมืองเชียงใหมเสียแกพมา และกลับมาเปนดินแดนของไทย มีการขยายตัว    
มาทางฝงตะวันออกของลําน้ําปง เมื่อมีชาวจีนเขามาคาขายจึงมีการขยายตัวมาทางตะวันออกจรด
สถานีรถไฟในปจจุบัน

 ชุมชนเชียงใหมหางจากกรุงเทพฯประมาณ 696 กิโลเมตร การเกิดขึ้นของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมทําใหชุมชนเมืองแหงนี้กลายเปนศูนยกลางทางการศึกษาของภาคเหนือ   
เร่ิมไดรับการสงเสริมทางดานการทองเที่ยวจากการประชุม “PATA” ที่จัดขึ้นในเมืองเชียงใหม   
ภาคอุตสาหกรรมไดรับการสงเสริมจากแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในภาคการเกษตรมีการนําแนว
คิดปฏิวัติเขียว (green revolution) โดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเพื่อสงออก สงผลตอ
การบุกรุกพื้นที่ปาและใชสารเคมีในการเพาะปลูกอยางหนัก ในชวงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 4 เร่ิมมี   
การกําหนดใหเชียงใหมเปนเมืองหลักของภาคเหนือตอนบน เพื่อแบงเบาปญหาตางๆจากเมือง
กรุงเทพฯ ในป พ.ศ.2526 (ชวงแผนฉบับที่ 5) เทศบาลนครเชียงใหมมีการขยายจาก 17.5 เปน    
40 ตารางกิโลเมตร และมีการสงเสริมการเติบโตของเมืองอยางรีบเรง และถูกกําหนดใหเปน     
ศูนยกลางทางการทองเที่ยวตั้งแตป พ.ศ.2529 ประกอบกับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (Economic 
Quadrangle) ที่เดิมทีกําหนดใหเชียงรายเปนพื้นที่เชื่อมโยงกับ จีนตอนใต ลาว และเมียนมาร     
แตโครงสรางของเมืองเชียงรายยังไมมีความพรอม เชียงใหมจึงเปนฐานของการลงทุนเพื่อ          
                                                          

34เร่ืองเดียวกัน, 287.
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การติดตอกับประเทศตางๆ และมีการสรางอาคารสํานักงานในแบบอาคารสูง เพื่อรองรับนักธุรกิจ
จากฮองกงหลังอังกฤษคืนเกาะฮองกงใหแกจีนในพ.ศ.254035

 การพัฒนาในระยะตางๆที่ผานมาดังกลาวขางตน ชุมชนเมืองเชียงใหม       
ในปจจุบันจึงมีความเปนเมืองที่ทันสมัย เปนศูนยกลางการคาการบริการ เปนศูนยกลางทาง       
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมของการบริการ มีโรงงาน           
อุตสาหกรรมในทุกขนาดอยางมากมาย แตจากการพัฒนาที่มุงเนนผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปน
หลักนั้น ชุมชนเมืองเชียงใหมจึงมีสภาพปญหาอยางมากมาย ในตัวชุมชนเมืองประสบกับปญหา 
ดวยการระบายน้ําไมทั่วถึง การจราจรที่ติดขัดผสานไปกับปญหาของมลภาวะเปนพิษ (ดูตารางที่ 4 
ภาคเหนือมีมลพิษจากสารอันตรายสูงเปนอันดับสองของประเทศในป พ.ศ.2541) และมลภาวะทั้ง
ทางเสียง น้ํา รวมไปถึงมลภาวะทางสายตา ดวยอาคารกอสรางทันสมัยที่ขัดกับบรรยากาศดั้งเดิม
ของชุมชน ความเสื่อมโทรมและความหนาแนนของใจกลางเมือง แตเดิมจนถึงปจจุบันนั้น             
ชุมชนเมืองแหงนี้มีลักษณะเดนคืออารยธรรมลานนา ที่เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมอันเปนจุดเดน
ของตน เมื่อมีการมุงเนนไปที่การบริการทางการทองเที่ยวอยางจริงจังนั้น เอกลักษณและวัฒนธรรม
ที่สั่งสมมากวา 700 ปก็เร่ิมเสียดุล จากเดิมที่ภาคการเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจที่สูงที่สุดของ
เชียงใหม แตในปจจุบันภาคการบริการกลายเปนกลไกหลักของโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม 
มูลคาผลิตภัณฑของภาคการบริการเปนอันดับ 1 นับต้ังแตป พ.ศ.252736 ที่กระทบตอชุมชนชนบท
ดวยการที่เมืองรุกรานพื้นที่ของชนบท ซึ่งเปนการใชที่ดินอยางผิดประเภทเมื่อเขาไปทําลายพื้นที่     
ที่มีศักยภาพสูงตอการเกษตรกรรมของชุมชน ประกอบไปกับการขยายตัวอยางไรทิศทางของเมือง 
จึงเปนการทําลายสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เกษตรกรจําเปนตองการบุกรุกพื้นที่ที่ปา ที่ทําให
ระบบนิเวศเมืองยิ่งเลวรายลง

  การกอตัวขึ้นของความไมเทาเทียมทางสังคม ดวยการเปลี่ยนแปลงของ   
ฐานอาชีพ ชองวางทางรายไดจึงเกิดขึ้นระหวางคนในเมืองกับคนในชนบท บรรยากาศชอง          
ชุมชนดั้งเดิมเริ่มส่ันคลอนเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกเขาครอบงําสังคม ทั้งวิถีชีวิต พฤติกรรม กิจกรรม
ตางๆ ความปจเจกของผูคนเริ่มปรากฏในชุมชนและในสังคมเมือง ดวยความตางคนตางอยูในแบบ
สังคมเมืองใหญ การลมสลายของทุนทองถิ่นและความไมปลอดภัยในชีวิตของตน สิ่งเหลานี้เปน

                                                          
35ดวงจันทร  อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองและการผังเมืองในประเทศไทย : กรณีศึกษาเมือง

เชียงใหม (เชียงใหม : ศูนยศึกษาปญหาเมืองเชียงใหม, 2541) ,69.
36เร่ืองเดียวกัน, 124.
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ปญหาที่เกิดขึ้นเฉกเชนเดียวกันกับเมืองใหญตางๆ และชุมชนแออัดก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้น
เชนเดียวกันกับเมืองกรุงเทพฯ แตคอนขางมีความซับซอนดวยลักษณะความเปนอยูดั้งเดิมของผูคน 
ที่ไมไดมีปญหาของการถือครองที่ดิน แตมีสภาพของความแออัดหนาแนนและเสื่อมโทรม จนไปถึง
การบุกรุกสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร เชน กําแพงเมือง วัด เปนตน สภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนเมืองเชียงใหมนั้น ไมตางไปจากกรุงเทพฯมากนัก แตก็มีประเด็นสําคัญที่การสูญเสีย       
วัฒนธรรมความเปนมาที่มีเอกลักษณของตน ความพยายามที่จะฟนฟูวัฒนธรรมตางๆของภาครัฐ
นั้น กลับกลายเปนการฟนฟูเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว ซึ่งสิ่งนั้นเปนเพียงแควัฒนธรรมภาพนิ่ง     
ที่เปนเพียงหนาฉากของชุมชน วัฒนธรรมดั้งเดิมของความงามในวิถีชีวิตอันเกื้อกูลและออนชอย 
สูญสลายไปพรอมการกอตัวขึ้นของชีวิตที่รีบเรงในสังคมเมือง และกลาวไดวา ชุมชนแหงนี้เปน
เสมือนกระจกเงาที่แสดงความเปนกรุงเทพแหงที่ 2 ของไทยเลยทีเดียว

2.1.3 ขอนแกน
 ชุมชนขอนแกนในอดีต มีเหตุการณการอพยพหลายครั้ง เร่ิมแตบาน        

ดอนกระยอม พ.ศ.2340 ในรัชกาลที่ 1 ตอมามีความแหงแลงจึงยายไปที่บานดอนพันชาดใน        
รัชกาลที่ 2 และยายไปริมบึงพระลับโนนทองทางตะวันออกในรัชกาลที่ 3 ยายมาที่บานทุม           
ในรัชกาลที่ 4-5 แลวจึงยายมาที่บานเมืองโนนทับ และเปนที่ถาวรของเมืองขอนแกนตั้งแต           
รัชกาลที่ 6 จนถึงปจจุบัน ขอนแกนนับเปนชุมชนเมืองที่มีอายุนอยที่สุดจากชุมชนที่นํามา            
ทําการศึกษา ถึงแมวาเมืองขอนแกนจะสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ.2340 แตในบริเวณนั้นก็พบหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรมากมาย ที่แสดงวาเคยเปนดินแดนที่รุงเรืองมากอนสมัยทวาราวดี ลักษณะทาง
ภูมิศาสตรเปนพื้นที่สูงๆต่ําๆ ตอนเหนือเปนที่สูง ตอนใตและตะวันตกเปนที่ลุมน้ําทวมถึง

 ชุมชนเมืองขอนแกนตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย    
หางจากกรุงเทพฯ 445 กม. บนพื้นที่ราบลูกคลื่นลอดลาด โดยลาดจากทิศตะวันตกลงสูดาน       
ทิศตะวันออก การตั้งถิ่นฐานระยะแรกนั้นกิจกรรมตางๆวางตัวอยูใจกลางเมืองบนถนนหนาเมือง 
ถนนกลางเมือง และถนนหลังเมือง ชุมชนเมืองแหงนี้เติบโตขึ้นพรอมๆกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของไทย การตั้งขึ้นของมหาวิทยาลัยขอนแกนในป พ.ศ.2508 ทําใหเกิดการขยายตัว    
ของชุมชนไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก พรอมๆกับการเริ่มตนของการกระจุกตัวและหนาแนน
ของการใชพื้นที่ การตั้งศูนยราชการในทิศเหนือเมื่อ พ.ศ.2518 ชุมชนจึงมีการขยายตัวตามออกไป
ในทุกทิศทาง โดยเฉพาะการอยูอาศัยขยายตัวออกไปในทิศตะวันออกเนื่องจากเขาสูกลางเมืองได
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สะดวก กิจกรรมตางๆในชุมชนเริ่มเขาสูความเปนเมืองใหญอยางเต็มตัว ทั้งบทบาทการเปน      
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจการคาการพาณิชยกรรม ศูนยกลางการศึกษาในระดับภูมิภาค ศูนยกลาง
การคมนาคมทั้งทางบก อากาศและรถไฟ รวมทั้งการเติบโตทางอุตสาหกรรม ในปพ.ศ.2539       
ชุมชนเมืองแหงนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปถึง 4,772 แหง37 ประกอบกับในแผนพัฒนาฉบับที่ 7 
ยังไดกําหนดใหชุมชนแหงนี้เปน 1 ใน 9 จังหวัดศูนยกลางอุตสาหกรรม สงผลตอการขยายตัว     
ทางอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน

 การพัฒนาของชุมชนเมืองขอนแกนนั้น มีสภาพการณไมตางไปจากชุมชนใน
ภูมิภาคตางๆ คือการเปลี่ยนแปลงของเมืองไปสูชุมชนเมืองอุตสาหกรรม ถนนขนาดใหญเพื่อรองรับ
กับปริมาณการจราจร การกอตัวขึ้นของอาคารสูงและทันสมัย ไดเริ่มทําลายวิถีชีวิตเดิมของ        
ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงเขาสูความเปนสังคมเมืองยุคสมัยใหม สภาพรายไดสวนใหญของผูคน         
ในชุมชน (พ.ศ.2540) อยูที่สาขาอุตสาหกรรมมากที่สุดถึงรอยละ 24.09 รองลงมาเปนสาขา       
การบริการรอยละ 15.59 และสาขาการคาสงและคาปลีกรอยละ 14.66 ในภาคการเกษตรกลับมี  
สัดสวนที่ต่ําที่สุด เนื้อที่ปาไมลดลงจากป พ.ศ.2534 มีจํานวน 527,343 ไร เปน 509,613 ไรในป 
พ.ศ.2541 ในทางเศรษฐกิจของชุมชนเมืองขอนแกน ในป พ.ศ.2540 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยเปน
อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตเปนเพียงอันดับที่ 39 ของประเทศ และหากเปรียบ
เทียบกับชุมชนเมืองที่นํามาทําการศึกษานั้น เมืองขอนแกนเปนชุมชนแหงเดียวที่ประชากรมีรายได
เฉลี่ยนอยกวารายไดเฉลี่ยของประชากรทั่วประเทศถึง 1.37 เทา38 โดยที่คนขอนแกนมีรายไดเฉลี่ย
เพียงปละ 19,116 บาทเทานั้น

 ดวยการพัฒนาเมืองอยางรวมศูนยอํานาจนั้น ภาพของความเจริญและ    
ทันสมัยของขอนแกนไดสรางความไมเทาเทียมใหเกิดขึ้น ระหวางชุมชนเมืองขอนแกนกับเมืองอื่นๆ
ในภูมิภาคแต ภาพของความเจริญในแบบ “เมือง” ก็เปนเพียงแคหนาฉาก เมื่อคุณภาพชีวิต
ของ “ชุมชน” กลับไมไดมีขึ้นอยางแทจริง ผูคนในชุมชนไดรับปญหาในดานตางๆ ทั้งสภาพของ
รายไดที่ไมดีพอตอการดํารงชีพ จากการสงเสริมจากภาครัฐที่ไมเทาเทียมกับภูมิภาคอื่นและ     
เมืองอื่นโดยเฉพาะกรุงเทพฯ วิถีชีวิตความเปนอยูของผูคน ปฎิสัมพันธทางสังคมเริ่มหายไปพรอมๆ
กับการเกิดขึ้นของเสนทางการจราจรขนาดใหญที่ตัดผานกลางเมือง ความขัดแยงระหวางรูปทรง

                                                          
37ชวน รุงศิรินันทพร และคณะ, ผูเรียบเรียง, ขอนแกน200ป : สุดยอดเมืองหลักภาคอีสาน

(กรุงเทพฯ : ฟเจอรเพลส, 2540) , 111.
38ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย, 289-290.
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อาคารทันสมัยกับสถานที่ทางประวัติศาสตรของชุมชน จนไปถึงการเกิดขึ้นของชุมชนแออัดซึ่งมี     
4 ประเภทคือ ชุมชนที่บุกรุกจากความย่ําแยทั้งความไมมั่นคงในดานที่อยูอาศัยและไมไดรับ      
การบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ชุมชนที่อยูอาศัยในสภาพที่ไมดีแตไดรับการบริการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ และชุมชนอยูในที่ผสม บางคนมีกรรมสิทธิ์ในที่ของตนบางคนบุกรุก
แตรวมกันเปนชุมชน39 และผูคนในชุมชนแหงนี้ก็จําตองทิ้งถิ่นฐานของตน อพยพเขาสูความ        
มุงหมายในชีวิตที่ดีกวาในเมืองหลวง รวมถึงผูคนที่ยังคงอยูในเมืองก็เกิดความไมรูจักมักคุนกับ    
ชุมชนดวยการตางคนตางอยูในสังคมเมือง ที่นํามาซึ่งความแตกสลายของชุมชนและของครอบครัว

2.1.4 สงขลา-หาดใหญ
 ชุมชนเมืองสงขลาเริ่มจากการเปนเพียงเมืองทาเล็กๆในชื่อสทิงพระ และใน

สมัยอยุธยานั้นสงขลาก็ไดเปนเมืองขึ้น และกลายเปนเมืองหนึ่งของสยามนับแตเวลานั้น              
ซึ่งเปนเมืองที่ไดรับความเอาใจใสจากผูปกครองสยามมาโดยตลอด เนื่องจากลักษณะทาง
ภูมิศาสตรเปนเมืองทาที่สําคัญทางฝงตะวันออก แตดวยความไมเหมาะสมตอการเพาะปลูกดังเชน
พื้นที่ของชุมชนเมืองอื่นๆ สงขลามีการยายชุมชนจากเขาแดงไปตั้งอยูที่บานแหลมสน ซึ่งมีเทือกเขา
กั้นดานหลัง ดานหนารองน้ําปากทะเลสาบกั้นเปนคูเมืองธรรมชาติ ตั้งแตรัชกาลที่ 5 ลงมา สงขลา
จึงเริ่มมีการขยายตัวลงมาทางใตมากขึ้น พื้นที่เขตเทศบาลสงขลาในปจจุบัน 70%เปนพื้นที่ของรัฐ 
อีก 30% เปนที่ของเอกชน ราคาที่ดินในสงขลาจึงมีราคาสูงมาก เมืองสงขลา-หาดใหญนี้เปนเมือง  
ที่ควบคูกันมาตลอด โดยเมืองสงขลาเปนเมืองประวัติศาสตร และเมืองหาดใหญเปนเมืองที่กอต้ัง
เมื่อ พ.ศ.2460 ซึ่งผูกพันกับเสนทางการคมนาคม

 การพัฒนาที่ผานมานั้น ชุมชนเมืองทั้งสองไดรับบทบาทเปนศูนยกลาง     
การเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคใตตอนลาง โดยมีลักษณะภูมิประเทศเปนเทือกเขาและที่ราบ        
มีทะเลสาป ฝนตกชุก มีทรัพยากรพืชเศรษฐกิจคือ ยางพารา ปาลมน้ํามัน และการประมงทะเล     
ชุมชนเมืองสงขลา-หาดใหญเปนชุมชนตอเนื่องที่เปนเมืองคูแฝด โดยที่ชุมชนเมืองสงขลาเปน    
เมืองหลักทางดานการประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การประมงเพื่อการสงออกและการ       
ทองเที่ยวชายทะเล รวมถึงเปนชุมชนทาเรือน้ําลึกสิงหนครบริการการขนถายสินคาทั้งในและ     
นอกประเทศ โดยที่ชุมชนเมืองหาดใหญเปนเมืองหลักดานการบริการ ธุรกิจการคา การทองเที่ยว 
และชุมชนเมืองสงขลา-หาดใหญนี้ เปนศูนยกลางหลักในการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 5 จังหวัด
ภาคใตอีกดวย ชุมชนเมืองสงขลามีเนื้อที่เปนอันดับ 3 ของภาค อยูหางจากกรุงเทพมหานคร      
                                                          

39เร่ืองเดียวกัน, 301.
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1,200 กิโลเมตร หางจากกรุงกัวลาลัมเปอร 480 กิโลเมตร และหางจากสิงคโปร 718 กิโลเมตร     
โดยที่ชุมชนเมืองหาดใหญหางจากสงขลา 26 กิโลเมตร เมื่อสถานีรถไฟยายมาอยูในพื้นที่ปจจุบัน
นั้น ผูคนไดตามเขามาตั้งถิ่นฐานอยางมากมายพรอมๆกับความเจริญเติบโตของเมือง

 ในปจจุบันทั้งชุมชนเมืองสงขลา-หาดใหญ มีสภาพของการเปนชุมชนเมือง
ขนาดใหญอยางเต็มตัว มีบรรยากาศของการเปนเมืองยุคสมัยใหม ที่มีระบบอุตสาหกรรมเปนกลไก
ทางเศรษฐกิจหลัก แตเดิมชุมชนเมืองสงขลา-หาดใหญมีฐานเศรษฐกิจหลักคือ ภาคการเกษตร    
แตในปจจุบันโครงสรางดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงไปโดยภาคเกษตรมีอัตราสวนที่ลดลง ซึ่งสาเหตุ   
มาจากขาดแรงงานการกรีดยางและความปนปวนของราคายางพารา โดยที่สาขาการอุตสาหกรรม
และการบริการมีอัตราสูงขึ้นตามลําดับ โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน จึงถูก
กระทบและเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน เมื่อผูคนในชุมชนพึ่งพาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการมากขึ้น และแรงงานที่ขาดหายไปจากภาคการเกษตรของชุมชน การทองเที่ยวเปนภาค
การบริการที่ดึงดูดผูคนตางๆเขามาอยางมากมาย ในภาพรวมของชุมชนเมืองนั้นศูนยกลาง       
เทศบาลนครหาดใหญจึงมีลักษณะศูนยกลางเดี่ยว โดยมีการเกาะกลุมในบริเวณใจกลางเมือง   
ฝากตะวันออกของสถานีรถไฟหาดใหญ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอาคารเริ่มจาก การขยายตัว
ของรานคาที่พักอาศัยดั้งเดิม เปนตึกแถว หองแถว จนไปถึงอาคารสูงในรูปแบบศูนยกลางการคา 
หางสรรพสินคา และเมื่อชุมชนแหงนี้ไดรับการพัฒนา ไมวาจะใหเปนกรุงเทพมหานครแหง
ที่ 2 3 หรือ 4 จึงสงผลตอสภาพปญหาของเมืองที่เหมือนๆกันในภาพรวม เชน ความหนา
แนนสูงในเขตกลางเมืองที่กอปญหาสําคัญคือการจราจร การจัดระบบการเดินรถ ความจุถนน 
ตลอดจนการสาธารณูปโภคสาธารณูปการของรัฐไมเพียงพอกับความหนาแนนของชุมชนเมือง   
รวมไปถึงปญหาจากวิถีชีวิตในสังคมชุมชนที่เปลี่ยนเปนลักษณะของสังคมเมืองใหญเชนกรุงเทพฯ 
และแมวาชุมชนนี้จะมีประชากรเปนอันดับ 2 จากชุมชนเมืองที่นํามาทําการศึกษา แตก็มีจํานวน
ประชากรนอยกวากรุงเทพมหานครถึง 21 เทาใน พ.ศ.2540 (ตารางที่ 3) ในดานปญหามลภาวะ 
ปญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม และปญหาทางสังคม ก็มีขึ้นเฉกเชนเดียวกับชุมชนเมืองใน
ภูมิภาคอื่นๆที่ไดนําเสนอมา (ผลกระทบที่ไดรับจากสารพิษของภาคใตมีอัตราสูงที่สุดในป 
พ.ศ.2541 ดูตารางที่ 4) และดวยลักษณะการเปลี่ยนแปลงเปนเมืองยุคสมัยอยางเต็มตัว ก็จําตอง 
มีชุมชนแออัดภายในเมืองอยางไมนอยหนาเมืองอื่นๆ เทศบาลเมืองสงขลาประมาณ 40%        
ของประชากรเปนผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม มีชุมชนแออัด 22 แหง โดยมีลักษณะของ
ชุมชนแออัดที่ เกิดข้ึนในที่ดินการรถไฟซึ่งมาจากผูลมเหลวจากการประมงและการทํานา                
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ชุมชนแออัดริมคลองสําโรงที่อยูอาศัยมานานกวา 40 ป ชุมชนแออัดที่เกิดจากการถูกไลที่           
ชุมชนแออัดที่ตกสํารวจ (ชุมชนสนามบิน) ตั้งหลักแหลงมาแลวกวา 100 ปปจจุบันเปนที่ราชพัสดุ 
และชุมชนแออัดที่เชาพื้นที่จากวัด40

2.2 ปญหาของชุมชนเมืองในประเทศไทย

รูปการณที่เกิดขึ้นกับชุมชนเมืองในประเทศไทย สามารถเห็นไดวามีปญหาตางๆ   
ที่อยูในประเด็นคลายคลึงกัน เนื่องจากเรามีการพัฒนาชุมชนเหลานั้นดวยทรรศนะแบบเดียวกัน 
คือการพัฒนาชุมชนในกรุงเทพฯตามอยางสิ่งที่เราเรียกวา “อารยธรรมตะวันตก” และเราก็พัฒนา
ชุมชนในภูมิภาคตางๆตามอยางกรุงเทพฯ ในหัวขอนี้จะทําการประมวลสภาพปญหาทั้งหมดใน
ภาพรวมของชุมชนเมืองในประเทศไทย โดยไดใชประเด็นเดียวกันกับการนําเสนอปญหาของ      
ชุมชนเมืองในตางประเทศ41 เพื่อที่จะงายตอการทําความเขาใจ และเปรียบเทียบกับส่ิงที่เรากําลัง
เผชิญไดอยางชัดเจน ดังนี้

2.2.1 ปญหาทางสังคมเมือง

  ปฎิสัมพันธที่แตกสลาย : ปญหาในสวนนี้อธิบายไดในสองระดับคือ
 “ปฎิสัมพันธที่แตกสลายของชุมชน” ดวยการพัฒนาที่ใชระบบทางเศรษฐกิจ

เปนตัวนํา สงผลตอการมุงเนนความสําคัญไปที่ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสมัยใหม ซึ่งมี         
การขยายตัวที่สงผลตอปญหาอยางรอบดาน ประกอบกับการพึ่งพาการใชรถยนตสวนตัวและ     
การวางผังเมืองที่มีการแบงแยกการใชพื้นที่ประเภทตางๆออกจากกัน สงผลใหสังคมกระจายตัว
ออกจากกันจากสังคมในชุมชนที่เคยเอื้ออารี เปนวิถีชีวิตตางคนตางอยู ไมมีกิจกรรมทางสังคม และ
ไมมีโครงขายความผูกพันรวมกันของชุมชน อีกทั้งลักษณะของการรวมศูนยทางอํานาจ เราจึงมี  
การพัฒนาที่เพียงกรุงเทพมหานครโดยเกิดความไมเทาเทียมทางสังคมกับชุมชนเมืองในภูมิภาคอื่น 
ที่กอใหเกิดปญหาของการอพยพ ที่สรางความหนาแนนและแออัดในเมืองกรุงเทพฯอยางไมจบสิ้น

                                                          
40ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย, 299.
41ดูรายละเอียดในบทที่ 3 หัวขอปญหาของชุมชนเมืองในตางประเทศ
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 “ปฎิสัมพันธที่แตกสลายของครอบครัว” นอกจากการแตกสลายทางสังคม
ขางตน การแตกสลายในระดับครอบครัวยังเปนสิ่งที่เกิดขึ้น และเกิดทั้งในชุมชนเมืองและ            
ชุมชนชนบท ครอบครัวในชุมชนเมืองมีความเปลี่ยนแปลงออกไปจากชุมชนที่เคยเปนมา ในดาน
ความสัมพันธที่ “เวลาคุณภาพ”42 นอยลง จากการที่มีวิถีชีวิตของสังคมเมืองที่เรงรีบ ทุกคนตาง   
ทํามาหากิน กระบวนการแหงชีวิตอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ การสรางความจําเจ (Routinization)    
พฤติกรรมของคนในครอบครัวปฏิบัติตอกันอยางไมมีชีวิตชีวา แมแตจะถามลูกวา “ทําการบานหรือ
ยัง” ซึ่งเปนคําถามที่อาจไมตองการคําตอบเลย สิ่งนี้สัมพันธไปกับการที่ชุมชนเมืองไมมีชีวิตชีวา
จากการไมมีสิ่งกระตุนเรา ไมมีการดํารงอยูของความหลากหลายนั่นเอง ในดานปฎิสัมพันธที่     
แตกสลายของครอบครัวในชุมชนชนบท สืบเนื่องจากการที่ชุมชนไมมีความสมดุลระหวางที่ทํางาน
กับที่พักอาศัย ที่ไมไดมาจากขอจํากัดทางดานพื้นที่แตมาจากขอจํากัดทางทัศนคติ คนหนุมสาว   
ในชนบทจึงไมทํางานในชุมชนของตนแตละทิ้งไรนาเพื่อเขาสูเมืองอุตสาหกรรม ชุมชนชนบท        
จึงเหลือแตเด็กและคนชรากับส่ิงอํานวยความสะดวกสมัยใหม ที่ไมสอดคลองกับวิถีชีวิตและ    
วัฒนธรรมของตน

 ความเปนมาที่ขาดหาย : การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตทางสังคม           
การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ คานิยม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรสนิยมในการบริโภคสุนทรียภาพ 
จากภาพของชุมชนเล็กๆไปสูภาพของเมืองใหญอันทันสมัย สงผลตอการละทิ้งความเปนมาของ    
ผูคนและของชุมชน ละทิ้งความเปนมาทางสังคม พฤติกรรม และวิธีคิด สิ่งเหลานี้ตางสงผลกับ    
กายภาพของเมืองอยางหลีกเลี่ยงไมได

 ปญหาของการละทิ้งความเปนมาของเรา มีความลึกซึ้งยิ่งกวาปญหาใน   
ตางประเทศ43 จากอดีตที่เรามีวัฒนธรรมสืบทอดมาอยางยาวนาน จนถึงปจจุบันที่เราไดละทิ้งไป  
ทั้ง “วัฒนธรรมหลวง” และ “วัฒนธรรมราษฎร”44 ทั้งการละทิ้งทําลายอาคารสถานที่ที่แสดงเอก
ลักษณของความเปนไทย จนถึงการละทิ้งทําลายสิ่งที่แสดงเอกลักษณของชุมชนเมือง ของยาน 
                                                          

42ชัยวัฒน สถาอานันท, “ครอบครัว : 7 ขอเสนอทางทฤษฎี ณ รอยตอแหงศตวรรษ” ใน
ไทย : ยุควัฒนธรรมทาส (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2541) , 149-150.

43ดูรายละเอียดใน บทที่3หัวขอ ปญหาของชุมชนเมืองในตางประเทศ
44“วัฒนธรรมหลวง” (Great Tradition) คือประเพณีในทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และสิ่งดีงาม

ของบานเมือง “วัฒนธรรมราษฎร” (Little Tradition) คือส่ิงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูรวมกันในการปรับตน
เองเขากับสภาพแวดลอมของถิ่นฐานที่มนุษยตั้งหลักแหลงขึ้นมานั้นๆ, อางถึงใน ศรีศักร วัลลิโภดม, พัฒนาการ
ทางสังคม-วัฒนธรรมไทย, 2-5.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



133

และของหนวยชุมชน สิ่งเหลานี้ตางสืบสาวกลับไปที่ “ตะวันตกนิยม” ที่เราเริ่มมีมาตั้งแต            
สนธิสัญญาเบาวริ่ง รวมถึงการพัฒนาเมืองเลียนแบบตะวันตกจนเรากลายเปนคนที่ไมรูจัก          
ชุมชนเมืองของตนเอง45 หลงลืมและละทิ้งวัฒนธรรมของการสั่งสมทางปญญาในการตั้งถิ่นฐาน 
เชนการสูญเสียเอกลักษณวัฒนธรรมชาวน้ําของกรุงเทพ ดวยการถมคูคลองเปนถนนเลียนแบบ
อารยธรรมตะวันตก และชุมชนเมืองในภูมิภาคอื่นก็สูญเสียเอกลักษณของตนเพราะเลียนแบบตาม
กรุงเทพฯ เปนตน สิ่งเหลานี้ยังสงผลตอการสูญเสียบรรยากาศ และทัศนียภาพ ที่หลากหลาย         
ที่เคยมีในชุมชนเมืองตางๆของไทย และทั้งหมดนั้นเปนสวนหนึ่งที่สงผลไปสูปฏิสัมพันธของชุมชน  
ที่สูญสลายไปอีกดวย

 ความอยุติธรรมทางสังคม : ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับชุมชนเมืองของ
ไทยก็มีหลากหลายระดับ (แตไมใชการแบงแยกทางเชื้อชาติดังเชนในตางประเทศบางแหง)         
ทั้งความไมเทาเทียมระหวางชุมชนเมืองคือระหวางกรุงเทพกับชุมชนเมืองอื่นๆ ซึ่งสงผลตอ         
การแสวงหาชีวิตที่ดีกวาที่ตามมาดวยปญหาของการอพยพเขากรุง ความไมเทาเทียมภายใน       
ชุมชนเมือง ในดานสภาพแวดลอมของผูรํ่ารวยกับผูยากไรที่ขยายตัวไปสูความเสียเปรียบทางสังคม 
สภาพรายจายและรายไดที่ไมเทาเทียมและไมสัมพันธกัน ทําใหโอกาสที่คนชั้นกลางและลาง        
ไมสามารถครอบครองที่อยูอาศัยได และสภาพของสังคมเมืองที่ตางคนตางอยูสงผลตอการ        
รวมกลุมทางสังคม เพื่อความอยูรอดที่สืบเนื่องไปกับการเปนชุมชนแออัด และกลายเปนความแตก
แยกทางสังคมเมือง

2.2.2 ปญหาทางสภาพแวดลอม

 การสูญเสียและเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ : ปญหานี้เรา
อาจมีสภาพการณที่ใกลเคียงกับชุมชนเมืองในตางประเทศ ทั้งการขาดพื้นที่สาธารณะพื้นที่เปดโลง
ของเมือง ขาดพื้นที่เพื่อการพักผอนและขาดอากาศบริสุทธิ์ของเมือง ที่แปรสภาพไปเปนที่จอดรถ
ขนาดใหญที่ผสมผสานไปกับความแออัดของเมือง “มีงานศึกษามากหลายที่ยืนยันวาความอึดอัด
ทางพื้นที่มีสวนสําคัญกับความรุนแรงกาวราวในหมูนักโทษ ครอบครัวสมัยใหมจํานวนไมนอย        

                                                          
45ยังสัมพันธไปกับ ระบบการศึกษาที่ผานมาไดรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง เด็กในแตละภูมิภาค

ไมไดเรียนรูประวัติความเปนมาของตน ไมรูประวัติและเอกลักษณทองถิ่น นอกจากจะไมเห็นยังดูถูกวัฒนธรรม
ของตนไมอยากสืบทอด, อางถึงใน ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย, 305.
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ก็มีสภาพอึดอัดไมตางจากที่นักโทษประสบเทาใดนัก”46 อีกทั้งชุมชนเมืองของเรายังมีการสันดาป
พลังงานเปนเสนตรง และใชพลังงานอยางสิ้นเปลืองดวยการเดินทางจากรถยนตสวนตัว รวมกับ
สังคมบริโภคนิยมไดสงผลตอ สภาพอันเลวรายที่เกิดขึ้นของมลภาวะทั้งทาง อากาศ น้ํา และเสียง 
ความเลวรายที่คุกคามสุขภาพและอนามัยของผูคนในเมือง โดยที่รอบนอกเมืองสูญเสียพื้นที่สีเขียว
จากการอยูอาศัยที่ขยายตัวอยางกระจัดกระจาย

 แตภาวะวิกฤติของประเทศไทยมีความสาหัสมากกวาในหลายประเทศ    
(โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรม) กลาวคือ ชุมชนชนบทไดสูญเสียพื้นที่สีเขียว พื้นที่การเกษตร    
ปาไม และทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งโดนตักตวงไปใชในการอุตสาหกรรมอยางไมถนอมรักษา    
เราอาจจะไมมีสภาพปญหาที่เลวรายนัก หากการตักตวงนั้นเพียงแคนํามาใชในชุมชนเมืองของเรา 
แตสภาพการณจริงกลับเปนการนํามาใชเพื่อการสงออกไปสูการบริโภคของชุมชนเมืองในตาง
ประเทศทั่วโลกเพื่อเงินตรา อยางที่เราไมเคยคิดคํานึงถึงการหมดสิ้นไป อีกทั้งวิกฤติของมลภาวะ
ทางอากาศในชุมชนเมืองกรุงเทพฯจากการจราจร ภาวะวิกฤตินี้ยังเกิดขึ้นในชุมชนเมืองอื่นๆอีกดวย 
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม เชน บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และเมืองในหุบเขาอยางเชียงใหม-
ลําพูน-ลําปาง ประสบปญหาทางอากาศที่รุนแรงมากขึ้น เพราะเมืองที่อยูในหุบเขาจะมีการถายเท
อากาศไมดี ยิ่งสรางมลพิษจากการจราจร เผาขยะ และมีอาคารสูง  มาบังแดดลมยิ่งทําใหอากาศ
เสียเหลานั้น สะสมมลพิษและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกดวย47

 ความเสื่อมโทรมของชุมชนเมือง : สภาพแวดลอมใจกลางเมืองที่        
ทรุดโทรมและถูกละทิ้งใหกลายเปนแหลงสลัม ผสมผสานไปกับการขาดพื้นที่สีเขียวในเมือง ที่กลาย
สภาพเปนปาคอนกรีต เนื่องจากผูคนหลีกหนีออกไปพักอาศัยอยางกระจัดกระจายรอบนอกเมือง 
ดวยการพึ่งพารถยนตสวนตัวที่ยังสรางปญหาความสิ้นเปลืองทางพลังงาน รวมไปกับปญหาของ
การอพยพและหลั่งใหลของผูคนจากชนบทเขาสูเมือง

 ปญหาของการจราจรในชุมชนเมืองของกรุงเทพฯ มีการแกปญหาที่ไร       
ประสิทธิภาพมาโดยตลอด และภาครัฐก็ยังคงนําแนวทางนั้นไปใชในชุมชนเมืองอื่นๆในแตละ      
ภูมิภาคอีกตามระบบรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง การแกปญหาการจราจรของเราถูกครอบงํา
โดยวิศวกรทางหลวงมาโดยตลอด วิธีแกปญหาจึงมีแตการตัดถนนเพิ่ม การตัดถนนออมเมือง    

                                                          
46ชัยวัฒน สถาอานันท, “ครอบครัว : 7 ขอเสนอทางทฤษฎี ณ รอยตอแหงศตวรรษ” ใน

ไทย : ยุควัฒนธรรมทาส, 149.
47ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย, 310.
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เลี่ยงเมือง โดยไมมองการสัญจรที่เปนระบบอยางที่นักวางแผนดานการคมนาคมขนสงควรจะทํา 
โดยนําเอาการเดินทางดวยรถไฟ รถราง รถเมล เรือและนําแนวทางการสัญจรแบบไรเครื่องยนตมา
พิจารณา อีกทั้งมิติทางสังคมไมไดมีการนํามาเชื่อมโยงกับปญหาจราจรอยางเปนระบบ             
เชน ปญหามาตรฐานโรงเรียนที่ไมเทาเทียมกัน สงผลตอความนิยมสงบุตรหลานเขาโรงเรียนที่มี   
ชื่อเพียงบางแหง และกลายเปนหนึ่งในสาเหตุของความติดขัดทางจราจรเปนตน รวมถึงขีดจํากัด
ของสิ่งแวดลอมในเร่ืองคุณภาพอากาศ ที่ยังสงผลโยงใยกับการจราจรอีกดวย48

2.2.3 ปญหาการสูญเสียความเปนมนุษย

 การสูญเสียความเปนมนุษย : ดวยลักษณะปญหาของธุรกิจองคกรขนาด
ใหญที่ไดเขาทําลายโครงสรางทางสังคมของมนุษย ซึ่งเคยมีโครงขายโยงใยผูคนตางๆในชุมชน     
ใหขาดออกจากกัน รวมถึงปฎิสัมพันธทางสังคมที่แตกสลาย มนุษยจึงขาดหายไปจากการมีบทบาท
ในสังคมทั้งๆที่มนุษยเปนสัตวสังคม สังคมความเอื้ออารีจึงหดหายไปพรอมๆกับจริยธรรมของผูคน 
(ปญหาเหลานี้มีสภาพที่ใกลเคียงกันกับตางประเทศ)

 การคุกคามทางจิตใจ : สิ่งกอสรางขนาดใหญและทันสมัย คุกคามความ    
รูสึกที่ไมสามารถควบคุมได ผูคนเกิดความแปลกแยกทางจิตใจ เกิดความไมมั่นคง และมั่นใจ      
ตอการดํารงอยูของตนในเมือง รวมถึงความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดวยการที่ปจจุบันเรา
มีสังคมเมืองในแบบตะวันตก ปญหาทางสังคมเมืองของเราจึงเขาใกลกับมหานครในที่ตางๆทั่วโลก 
การปลนจี้ชิงทรัพย การฆาตกรรม รวมไปถึงการกดขี่ทางเพศ แตปญหาการคุกคามทางจิตใจนี้    
เรามีความรุนแรงมากกวาจากการที่เรามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จากทางตะวัน
ตกอยางรวดเร็ว และเร็วมากจนเกิดความแปลกแยกทางสังคมและผูคนไมมีความมั่นคงทางจิตใจ

ปญหาเหลานี้ที่ไดนําเสนอดวยประเด็นตางๆ คงจะไมนาแปลกใจหากจะมีความ
“คลายคลึง” กันในแตละชุมชนเมืองที่นํามาทําการศึกษา เนื่องจากเราพัฒนาเมืองในแตละภูมิภาค
ตามอยางเมืองกรุงเทพฯ และก็ไมนาแปลกใจอีกเชนกัน ที่เรามีปญหาของชุมชนเมืองคลายคลึงกับ

                                                          
48สรุปจาก เร่ืองเดียวกัน, 309.
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ปญหาในตางประเทศ เนื่องจากเรามีชุมชนเมืองยุคสมัยใหมบนชุมชนแตละแหงของไทย แตก็ไมได
หมายความวาปญหาเหลานั้นจะเหมือนกันทั้งหมด เรามีวิกฤติการณเนื้อหาที่ซับซอนแตกตางและ
ก็มีระดับปญหาที่หลากหลาย และยังเปนสิ่งที่โยงใยสัมพันธไปมาทั้งทาง สังคม เศรษฐกิจ         
กายภาพ อยางที่ไมสามารถแยกสวนออกจากกันไดเลย

สาเหตุหลักแหงปญหาทั้งหมดในชุมชนเมืองของไทยมาจากใหน? สาเหตุหลัก    
มาจากสองสวนที่สําคัญ ประการแรกคือปญหาที่ตัว “เมืองยุคสมัยใหม” ที่เรามีนั้นไดสรางปญหา
ตางๆอยางรอบดาน ประการที่สองคือการที่ “เมือง” ในแบบตะวันตกไดเขามาแทนที่ “ชุมชน” ของ
เราอยางเรงรีบและฉับพลัน โดยที่สังคมไทยไมไดผานกระบวนการปรับตัวเพื่อการอยูรวมกันอยาง
เหมาะสมในเมือง และหากกลาวใหชัดเจนกวานั้นคือ เราไดแตลอกแบบของเมืองมาใช       
โดยที่เราไมมีวัฒนธรรมของชาวเมืองในแบบของเราที่จะเกื้อหนุนใหอยูในเมืองไดดวยดี49

แตเรากลับนําวัฒนธรรมความเปนอยูในแบบชาวตะวันตกมาใช ทั้งๆที่ไมเหมาะสมและผูคนของ
สังคมไทยไมมีความคุนเคยกับลักษณะเชนนั้น

อีกสวนหนึ่งจะเห็นไดวาปญหาที่นําเสนอเปนทั้งของชุมชนเมืองและของ              
ชุมชนชนบท เนื่องจากเรามีพื้นฐานของการเปนประเทศเกษตรกรรม ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยง
ระหวางชุมชนทั้งสองแบบนั้นอยางลึกซึ้ง เราจึงไมสามารถละทิ้งชุมชนชนบทออกไปจากการศึกษา
ไดเลย “ปญหาและความบกพรองตางๆในชนบทนั้น เปนปญหาและความบกพรองของเรา
ทั้งปวง…ในความบกพรองผิดพลาดนั้นเอง ก็ยังมีน้ําใจของคนไทย มนุษยธรรม ความเมตตา 
กรุณา ตลอดจนความรัก ความอบอุน อันเปนเอกลักษณของไทย”50 สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหรือไม       
บริบททางดานโครงการที่เกี่ยวเนื่อง และบริบททางแนวคิดทฤษฎีที่มีความสําคัญในประเทศไทย   
ในหัวขอการศึกษาถัดไปนั้น มีน้ําใจพอที่จะสงถึงปญหาและความบกพรองตางๆทั้งในเมืองและ
ชนบทหรือไม แลวเราเองในฐานะของนักออกแบบชุมชนเมือง เรามีความตระหนักในหนาที่          
รับผิดชอบและมีน้ําใจเพียงพอเฉกเชนเดียวกันหรือไม
                                                          

49วัฒนธรรมของชาวเมืองที่กลาวไววาเราไมมีนั้น หากมองอยางหลากหลายระดับแลว วัฒนธรรม
เพื่อการอยูรวมกันก็มีใหเห็นในระดับเล็กๆของเมือง เชน กลุมแพรงนรา กลุมคนรักเมืองเพชร ชมรมคนรักบานเกิด 
นครศรีธรรมราช รวมไปถึงวัฒนธรรมการอยูรวมกันเพื่อความอยูรอดของชุมชนแออัดในเมือง แตที่กลาวใน    
ตอนตนนั้นเปนการกลาวถึงระดับกวางของสวนรวม ในแงมุมการอยูรวมกันของผูคนทั้งหมดในสังคมเมือง และ
การที่เราไมเคยมีวัฒนธรรมของชาวเมืองดังที่กลาวถึงนั้น ก็ไมไดหมายความวาจะตองไปลอกแบบมาอีก หากแต
จําตองคนหาวัฒนธรรมที่ผูคนในสังคมเมืองของไทยจะอยูรวมกันไดในเมือง เฉกเชนที่เราเคยอยูรวมกันไดดวย
สังคมที่เอื้ออารีกับชุมชนในอดีตของเรา

50คึกฤทธิ์ ปราโมช, บันเทิงเริงรมย (กรุงเทพฯ : ดอกหญา, 2544) , 38.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



137

บริบทในดานโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน

หลังจากที่มีการตื่นตัวกับวิกฤติการณตางๆในระดับสังคมโลก พรอมกับการเกิดขึ้นของ
คําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ประเทศตางๆก็พยายามที่จะมีการปรับปรุงแผนพัฒนาของตน     
เพื่อที่จะเปนการตอบรับกับนโยบายและแผนปฏิบัติการของการพัฒนาอยางยั่งยืนถวนหนา 
ประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีรูปการณเชนนั้น แนวคิดของแผนปฏิบัติการ 21 จาก         
การประชุมสุดยอดของโลกในป พ.ศ.2535 โดยเฉพาะหัวขอที่ 7 ที่เปนการกลาวถึงการตั้งถิ่นฐาน
มนุษยอยางยั่งยืน เปนประเด็นสําคัญที่ถูกยกขึ้นมาเปนแนวทางหลักกับการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับ
ชุมชนเมืองในประเทศไทย โดยมีการนําแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา      
อยางยั่งยืนที่มีการปฏิบัติอยูในตางประเทศ มาเปนตัวแบบของการดําเนินงานในพื้นที่ตางๆคือ 
โครงการ “Healthy Cities” ขององคการอนามัยโลก โดยนํามาใชในหลายพื้นที่ของประเทศไทย    
ทั้งในชื่อ โครงการเมืองนาอยู และ โครงการเมืองนาอยูอยางยั่งยืน เปนตน

1. โครงการ “Healthy Cities”

โครงการ “Healthy Cities” เปนโครงการที่ประเทศไทยไดนํามาใชในการพัฒนาเมือง 
โดยมุงหวังวาจะเปนหนทางไปสูความยั่งยืนของเมือง แนวคิดดังกลาวนี้มาจากสํานักองคการ
อนามัยโลกภาคพื้นยุโรป (World Health Organization) ซึ่งไดนําเสนอโครงการ “Healthy Cities” 
ขึ้นมาเพื่อเปนการพัฒนาชุมชนเมืองในที่ตางๆ โดยในป พ.ศ. 2535 มีเมืองในยุโรป 35 เมืองเขา
รวมโครงการดังกลาว อิทธิพลของเมืองนาอยูไดขยายออกไปภายนอกภาคพื้นยุโรป เชน            
ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา สําหรับประเทศไทย ศาสตราจารยเรือเอกนายแพทยไชยยันต 
กัมปนาทแสนยากร ไดเปนผูริเร่ิมโครงการในป พ.ศ.2537 และทําการทดลองใน 3 เขตคือ          
เขตยานนาวา เขตสาธร และเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยที่ในปจจุบันแนวคิดของ     
โครงการเมืองนาอยูนี้ มีการดําเนินงานโดยหนวยงานตางๆในประเทศอยางมากมาย
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“Healthy Cities” โดยสํานักองคการอนามัยโลก หมายถึงเมืองที่มีการสรางสรรและ
ปรับปรุงสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและสังคมอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหลงทรัพยากร
ของชุมชน โดยใหประชาชนในชุมชนนั้นมีสวนรวมและชวงเหลือซ่ึงกันและกันเกี่ยวกับการดําเนิน  
วิถีทางของชีวิต เพื่อใหไดศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ซึ่งมีประเด็นสําคัญ51ดังนี้

1. การรักษาความสะอาดดานกายภาพ สิ่งแวดลอม และคุณภาพของที่อยูอาศัย
2. ระบบนิเวศน ที่สัมพันธกับพืช สัตว และสิ่งแวดลอมที่มีสมดุลยั่งยืน
3. ชุมชนมีความเกื้อกูลไมเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
4. ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด ควบคุม ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน
5. สนองตอบความจําเปนพื้นฐานสําหรับประชาชนในชุมชนทุกคน
6. มีกลไกการระดมความคิด ประสบการณและทรัพยากร จากการประสานงานและ

การทํางานรวมกันในชุมชน
7. ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลายและมีนวัตกรรมอยูเสมอ
8. เสริมสรางการเชื่อมโยงมรดกวัฒนธรรม สภาพทางชีวภาพอันดีงาม และ          

เอกลักษณที่ดีในแตละชุมชน
9. มีการดําเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนโครงการ ใหบรรลุเปาหมายโดยใชทรัพยากร

ที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด
10. ใหมีระบบการบริการดูแลความเจ็บปวยของประชาชนที่เหมาะสม
11. ใหมีสภาวะสุขภาพประชาชนที่ดีมาก อัตราการเจ็บปวยในระดับตํ่าที่สุด

โครงการดังกลาวนี้ สามารถทําไดทั้งในเมืองเล็กและเมืองใหญ แตเมืองเล็กจะสามารถ
ทําไดดีกวา ตัวอยางเมืองเล็กที่ประสบผลสําเร็จคือ เมืองมานูเคาในประเทศนิวซีแลนด โดยที่   
ความสําเร็จนั้นมาจากการมีผูนําทองถิ่นที่ดี กลาหาญ กลาตัดสินใจ สําหรับตัวอยางเมืองใหญ      
ที่ประสบผลสําเร็จคือ เมืองลิเวอรพูลในประเทศอังกฤษ52

                                                          
51สรุปความจาก องคการอนามัยโลก, “Twenty steps for developing a Healthy Cities Project,” 

แปลโดย ไชยยันต กัมปนาทแสนยากร (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.) . (เอกสารอัดสําเนา)
52เร่ืองเดียวกัน.
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2. โครงการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย

หัวขอการศึกษานี้จะเขาทําการศึกษา โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมือง
ที่ยั่งยืนในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงหลักการ แนวทางการปฏิบัติ ผลการดําเนินงาน และสภาพ
ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละโครงการ จากนั้นจึงทําการศึกษาเพื่อสรุปเปนสภาพของปญหาและเงื่อนไข
จากรูปการณทั้งหมด โดยมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในประเทศไทย 
ที่นํามาทําการศึกษาดังนี้

2.1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารายงาน สถานการณสิ่งแวดลอมตามแผนปฏิบัติการ21
เพื่อเสนอตอคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาแบบยั่งยืน

2.2 โครงการเมืองนาอยูภายใตการสนับสนุนของกรมอนามัย
2.3 โครงการกรุงเทพฯเมืองนาอยู ดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร
2.4 โครงการเมืองนาอยู ดําเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
2.5 การพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน โครงการนํารองเมืองนครสวรรค

2.1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารายงาน สถานการณสิ่งแวดลอมตามแผน    
ปฏิบัติการ 21 เพื่อเสนอตอคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาแบบยั่งยืน

โครงการดังกลาวนี้ ดําเนินการโดยสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ซึ่งมอง
เห็นความสําคัญในการตอบสนองตามพันธกรณีในแผนปฏิบัติการ 21 ในปพ.ศ.2535 วาดวย       
หัวขอที่ 7 ที่เปนการกลาวถึงการตั้งถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน โดยที่โครงการดังกลาวไมใชโครงการ
ดําเนินงาน แตเปนเพียงโครงการศึกษาเพื่อทําการประเมินสถานการณเพื่อหาแนวทางปฏิบัติของ
ประเทศไทย มีเนื้อหาดังนี5้3

หลักการ : หลักการคือมีแนวคิดของเมืองที่นาอยูอยางยั่งยืน โดยมุงเนนสภาพ  
แวดลอมที่ดี สาธารณูปโภคสาธารณูปการครบครัน ประชาชนจะตองมีสุขภาพจิตที่ดี มีความรูสึก
เปนเจาของเมืองนั้นๆรวมกัน มีความภาคภูมิใจในชุมชนเมืองและวัฒนธรรมของตน ประชาชนอยู
รวมกันไดอยางผาสุข
                                                          

53หลักการ แนวทางปฏิบัติ ผลการดําเนินงานและปญหา สรุปจาก สํานักงานนโยบายและแผน     
ส่ิงแวดลอม, “โครงการศึกษาเพื่อจัดทํารายงาน สถานการณส่ิงแวดลอมตามแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อเสนอตอ   
คณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาแบบยั่งยืน,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.) . (เอกสารอัดสําเนา)
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แนวทางการปฏิบัติ : ไดยึดตามแนวทางจากหัวขอที่ 7 การตั้งถิ่นฐานมนุษยอยาง
ยั่งยืน ในแผนปฏิบัติการ 21 ป พ.ศ.2535 (กลาวถึงผานมาในบทการศึกษาที่ 2)

ผลการประเมินสถานการณและสภาพปญหา : จากการประเมินสถานการณโดย
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมนั้น สถานการณที่สําคัญของไทยที่จะมีผลตอ แนวทาง   
การปฏิบัติตามหลักการตามพันธกรณี มีดังนี้

- ดานการสงเสริมใหมีที่อยูอาศัยเพียงพอ : ที่อยูอาศัยที่ลนตลาดของไทยที่ไม
ไดกระจายไปสูประชาชนอยางทั่วถึง เนื่องจาก เปนการผลิตโดยภาคเอกชน  
ซึ่งเปนการผลิตเพื่อผูมีฐานะ เปนธุรกิจที่หวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจ โดย  
ที่ในป พ.ศ.2540 มีประชาชนอาศัยในชุมชนแออัดประมาณ 1.5 ลานคนใน 
55 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสวนใหญกระจุกตัวในกรุงเทพและปริมณฑล

- ดานการสงเสริมใหมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่ดี : พบปญหาทางดาน  
การจั ดทําโค ร งกา ร  จากการที่ ยั ง ไม มี ร ะบบการวิ เ ค ราะห ข อมู ล                      
แมมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น แตมีปญหาดานการคลังและความโปรงใส
ของการดําเนินการ ไมมีความรวมมือระหวาง ประชาสังคม – รัฐ – ธุรกิจ     
เอกชนที่ชัดเจน ไมมีโครงขายความรวมมือกับตางประเทศที่ครอบคลุม

- การสงเสริมใหมีการวางแผนการจัดการที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ : พบปญหา
ความไมมีประสิทธิภาพของการวางผังเมือง ไมมีแรงจูงใจทางการคลัง      
ขาดความรูความเขาใจของผูปฏิบัติ

- การสงเสริมดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ : ในดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการพื้นฐานนั้น ในปจจุบันมีการบริการที่ทั่วถึง แตในดาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการทางสิ่งแวดลอม ยังมีปญหาทั้งในการจัดการ
ดานน้ําเสีย การกําจัดขยะ การกําจัดของเสียอันตราย เปนตน
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- การสงเสริมการบริการการคมนาคมขนสงและการพลังงาน : ในปจจุบัน
สามารถบรรเทาปญหาโดยการเพิ่มผิวจราจร และการดําเนินการระบบขนสง
สาธารณะ แตปญหาตางๆยังมีแนวโนมที่ดําเนินตอไป โดยเฉพาะการ         
สิ้นเปลืองพลังงานจากการใชรถยนตสวนตัว

- การสงเสริมการวางแผนจัดการพื้นที่ที่มีแนวโนมเกิดภัยพิบัติ : พบวามีแนว
ทางการปฏิบัติที่นอยมาก โดยที่ในประเทศไทยใหความสําคัญเมื่ออยูในภาวะ 
“เรงดวน” มากกวา “ปองกัน”

- การสงเสริมใหมีอุตสาหกรรมการกอสรางที่ยั่งยืน : ยังไมมีเครื่องมือทาง
กฎหมาย และเครื่องมือทางเศรษฐกิจเขามาสนับสนุนและควบคุม เชน       
การผลักดันใหมีการใชซ้ํา (Reuse) แปรรูปใหม (Recycle) รวมถึงยังไมมี    
การเผยแพรความรูความเขาใจตอประชาชน

- การสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย : มีการสงเสริมปรับปรุงสมรรถนะ  
องคกรตางๆ เจาหนาที่ผูปฏิบัติ การฝกอบรม และมีการเพิ่มบุคลากรใน    
สายวิชาชีพที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาเมืองมากขึ้น

แมจะเห็นไดวาผลการประเมินสถานการณขางตนนั้น จะเปนเพียงการบงบอกถึงปจจัยในดานตางๆ
ของไทยที่ยังไมพรอมตอการปฏิบัติตามหลักการของพันธกรณีในแผนปฏิบัติการ 21 แตก็เปนสิ่ง    
ที่แสดงใหเห็นเชนกัน ถึงความไมพรอมในการนําแนวคิดอ่ืนๆจากตางประเทศเขามาดําเนินการ    
ในประเทศไทย กระนั้นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเมือง ก็ยังคงมีรูปการณที่นําแนวคิด   
จากตางประเทศเขามาใช ดังตอไปนี้

2.2 โครงการเมืองนาอยูภายใตการสนับสนุนของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ไดนําหลักการและแนวคิดเรื่อง “Healthy 

Cities” มาจากสํานักงานองคการอนามัยโลก เพื่อใชเปนแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  
ประชาชนในเขตเมือง โดยกําหนดเปน “โครงการเมืองนาอยูภายใตการสนับสนุนของกรมอนามัย”
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หลักการ : นําแนวคิดของโครงการ “Healthy Cities” มาใชเปนยุทธศาสตร       
การดําเนินงาน มีความมุงหมาย 3 ประการคือ ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูประบบการสาธารณสุข 
ปฏิรูประบบกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรมอนามัย54

พื้นที่โครงการ : ในชวงป พ.ศ.2540-2542 กรมอนามัยไดสนับสนุนใหมีการดําเนิน
งานในพื้นที่ตางๆของประเทศไทย รวมทั้งสิ้นเปนเขตเทศบาล 72 แหง และอบต. 500 แหง         
และมีโครงการนํารองใน 5 พื้นที่คือ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครราชสีมา เทศบาลนครยะลา   
เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลเมืองพนัสนิคม (ชลบุรี)

แนวทางการปฏิบัติ : มีแนวทางการดําเนินงานตางๆดังนี้

- เนนการกระจายอํานาจใหหนวยงานทองถิ่น
- สงเสริมหนวยงานทองถิ่นใหมีความแข็งแรง ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน 

เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินงาน และ    
ติดตามผล

- เนนการทํางานแบบบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆของภาครัฐ
- เนนการทํางานรวมกันระหวาง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
- เนนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการมากกวาผลที่ไดรับ
- ไมไดเนนเฉพาะการสาธารณสุข แตมุงเนนการดําเนินงานที่ประสานกัน       

ทั้งทาง สังคม เศรษฐกิจ และทางกายภาพของชุมชน
- เนนการทํางานเปนเครือขาย เชื่อมโยงทุกภาคสวนของสังคม

ผลการดําเนินงานและสภาพปญหา : แมวาการดําเนินงานของโครงการดังกลาว 
ไมไดมุงเนนไปที่การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทางกายภาพ แตการดําเนินงานนี้เกี่ยวเนื่องและสงผล
โดยตรงตอการพัฒนาชุมชนที่จะเกิดขึ้น และจะสงผลตอการพัฒนาทางกายภาพในภายหลัง      
จากการดําเนินงานนั้นพบกับ ปญหาสําคัญในดานการปรับเปลี่ยน “ทัศนคติ” ของบุคลากร       
ของหนวยงานทองถิ่น รวมถึงทัศนคติของประชาชนในชุมชนเมือง55 ซึ่งมาจากปจจัยดังนี้

                                                          
54กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย, “การดําเนินงานโครงการเมืองนาอยูภายใตการสนับสนุนของ

กรมอนามัย,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.) . (เอกสารอัดสําเนา)
55เร่ืองเดียวกัน.
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- ไมมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ดีพอ ใหแกบุคคลตางๆรวมถึงผูคนในชุมชน
- การทํางานของภาครัฐ ไมไดสนับสนุนใหทองถิ่นมีความแข็งแรงอยางจริงจัง
- การบริหารการจัดการ รวมถึงงบประมาณ ไมไดรับการสนับสนุนที่ดีพอ
- ความรับผิดชอบจากหนวยงานการทํางานตางๆที่ไมดีพอ
- ไมมีการทํางานอยางเปนบูรณาการที่แทจริง

2.3 โครงการกรุงเทพฯเมืองนาอยู ดําเนินการโดยกรุงเทพมหานคร
ดวยเหตุผลเดียวกันกับโครงการเมืองนาอยูภายใตการสนับสนุนของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ที่ไดนําหลักการและแนวคิดเรื่อง “Healthy Cities” มาใชเพื่อพัฒนาชุมชน  
ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและกายภาพ โดยที่ทางกรุงเทพมหานครไดเขารวมโครงการนี้ โดยมุงหวังวา
จะเปนหนทางไปสูความยั่งยืนของชุมชนเมืองกรุงเทพฯ

หลักการ : พัฒนาความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ทั้งทาง
สภาพแวดลอมและกายภาพ สังคม อนามัย และจิตใจตามแนวทาง ซึ่งตองมีการประสาน
ทรัพยากร ความรวมมือรวมใจระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่      
ตอเนื่องยั่งยืน56

พื้นที่โครงการ : ในป พ.ศ.2541 มีโครงการนํารอง 11 เขตคือ คลองสาน บางซื่อ 
คลองเตย ราษฎรบูรณะ ลาดพราว บึงกุม บางกอกใหญ ปทุมวัน ยานนาวา หนองแขม และ       
บางคอแหลม

แนวทางการปฏิบัติ : มีแนวทางปฏิบัติโดยสามารถสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้

- สงเสริมการประชาสัมพันธ เผยแพรความรูความเขาใจของแนวคิดและ      
ขั้นตอน “เมืองนาอยู” ตามกระบวนการ “Healthy Cities”

- สงเสริมสนับสนุน กระตุนใหมีการทํางานรวมกันระหวางองคกรตางๆ
- จัดทําการประเมินสถานภาพความนาอยูของกรุงเทพ ตามหลักการของ    

องคการอนามัยโลก
- สนับสนุนและประสานงานใหเกิดการปรับปรุง โครงการและกิจกรรมของ

กรุงเทพที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
- สรางประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณการพัฒนา ใหมีทิศทางที่เหมาะสม

                                                          
56กรุงเทพฯมหานคร, “โครงการกรุงเทพฯเมืองนาอยู,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.) . (เอกสารอัดสําเนา)
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ผลการดําเนินงานและสภาพปญหา : แนวทางการดําเนินงานที่กระทําขึ้นนั้น    
ทางกรุงเทพมหานครไดกลาวไวโดยมีประเด็นหลักๆคือ

- ขั้นตอนการเตรียมการ 11 เดือน เพื่อศึกษาความเปนมาและกําหนดแนวทาง
- ขั้นตอนของการแตงตั้งกรรมการและคณะทํางาน จัดสรางดัชนีการชี้วัดและ

เกณฑวัดความสําเร็จโครงการ และจัดหางบประมาณ
- ขั้นตอนของการปฏิบัติ ประเมินและพัฒนาสถานภาพความนาอยูของเมือง 

สรางจิตสํานึกและกระตุนการมีสวนรวมของประชาชน สรุปสถานการณและ
เผยแพรผลงาน

จากโครงการเริ่มตนในป พ.ศ.2537 จนถึงการแสดงผลการดําเนินงานในป 
พ.ศ.2542 จะเห็นวาผลการดําเนินงานกวา 4 ปคือ การจัดการประชุมทั้งในระดับผูบริหาร กรรมการ 
เจาหนาที่ รวมถึงเผยแพรขอมูลสูประชาชน และยังอยูในชวงการประเมินสถานภาพเขตนาอยู      
ซึ่งเห็นไดถึงความลาชาในการดําเนินงานตางๆ โดยที่ประมวลปญหาของการดําเนินงานไดดังนี้

- นโยบายของกรุงเทพมหานครขาดความชัดเจน เนื่องจากนําแนวคิดหลักการ
และขั้นตอนการดําเนินการจากองคการอนามัยโลกมาใช โดยไมมีการ
ประยุกตใหเหมาะสม57 จึงสงผลตอการไมประสบผลสําเร็จและขาดความ    
ตอเนื่องในการดําเนินงาน

- การดําเนินงานไมมีการจัดวางระบบที่ดี ยึดติดที่ตัวบุคคลผูปฏิบัติเมื่อมี     
การปรับเปลี่ยนบุคลากรการดําเนินการจึงมีการหยุดชะงัก และตองทําการ   
อบรมใหความเขาใจกับบุคลากรในระดับตางๆนั้นใหมอีก58

- หนวยงานตางๆทํางานซ้ําซอนและมีหนาที่รับผิดชอบไมชัดเจน

                                                          
57ในวัตถุประสงคขอที่ 1 ของโครงการ บงบอกไวชัดเจนวา พัฒนาความเปนอยูของประชาชน…ตาม

แนวทาง Healthy Cities
58ปญหาดังกลาวแสดงไวในปญหาและอุปสรรค โดยกรุงเทพมหานคร, “โครงการกรุงเทพ

เมืองนาอยู,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.). (เอกสารอัดสําเนา)
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- การดําเนินงานเสียเวลาไปกับการเก็บขอมูลและประเมินสถานการณตางๆ 
มากกวาการเขาปฏิบัติเพื่อแกปญหาจริงของพื้นที่

- ประชาชนไมมีความรู ความเขาใจ และขาดจิตสํานึกในความรับผิดชอบที่มี  
ตอชุมชนของตน

2.4 โครงการเมืองนาอยู ดําเนินการโดยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยมองเห็นความสําคัญของ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” โดย   

ชุมชนเมืองจะเปนสวนสําคัญตอการพัฒนาในดานตางๆ จึงมีการนําโครงการเมืองนาอยูขึ้นมาเปน
ตัวแบบของการดําเนินโครงการในดานตางๆ ทั้งในดานการวิจัย การปฏิบัติการ และการสนับสนุน
ทางวิชาการ

หลักการ : หลักการและแนวคิดที่นํามาใชนั้น แมวาจะมีการใชชื่อ “โครงการเมือง
นาอยู” แตก็มีการนําแนวคิดตางๆเขามาใชรวมกันในการดําเนินการ59ดังนี้

- การพัฒนาอยางยั่งยืน
- แผนปฏิบัติการ21
- แผนปฏิบัติการทองถิ่น21
- หลักการและทฤษฎีการพัฒนา ตามพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
- การะบวนการพัฒนาอยางยั่งยืน ตามแนวคิดของ

พระธรรมปฏก (ป.อ. ป ย ุต.โต)
- ทฤษฎีชุมชนเมือง
- กลไกประชารัฐที่ดี
- แนวคิดเกี่ยวกับ “ประชาสังคม”

พื้นที่โครงการ : การดําเนินการของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย มีหลายแนวทางดวย
กันทั้งในดานการวิจัย การปฏิบัติการ และการสนับสนุนทางวิชาการ โดยที่จะนําเสนอเฉพาะในดาน
การปฏิบัติการคือ

                                                          
59สถาบันส่ิงแวดลอมไทย, “สรุปประเด็นโครงการเมืองนาอยู ที่ดําเนินการโดยสถาบัน

ส่ิงแวดลอมไทย,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.). (เอกสารอัดสําเนา)
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- โครงการ “ธานีบุรีรมย”
- โครงการ “การจัดการสิ่งแวดลอมจังหวัดสมุทรปราการ โดยการมีสวนรวม

ของประชาชน”
- โครงการ “ปาไมของเมืองเพื่อเมืองที่นาอยู”
- โครงการ “เสริมสรางศักยภาพการจัดการสิ่งแวดลอมของเทศบาลเมืองภูเก็ต”
- โครงการเมืองที่นาอยูและยั่งยืน ภายใตความรวมมือดานสิ่งแวดลอมไทย-

เดนมารก

แนวทางการปฏิบัติ : มีแนวทางตางๆดังนี้
- เผยแพรแนวคิดเมืองยั่งยืน และชี้ใหเห็นความจําเปนในการดําเนินงานใหกับ

ผูบริหารเมือง
- เสนอใหปรับกระบวนทัศนการพัฒนาเมืองอยางเปนรูปธรรม
- เสนอใหรัฐแสดงบทบาทผูสนับสนุนการสราง และเสริมความเขมแข็งใหกับ

องคกรชุมชน
- แสดงบทบาทที่ปรึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการเสริมสรางศักยภาพ

องคกรและบุคลากร
- แสดงบทบาทผูจุดประกาย และประสานการรวมกลุมของภาคีที่สําคัญตางๆ

ผลการดําเนินงานและสภาพปญหา : ผลการดําเนินงานทางการปฏิบัตินั้นไดแก
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปรับปรุงทางเทา ริมถนนรัชดาภิเษก กทม.
- เกิดชมรมสิ่งแวดลอมสมุทรปราการ ซึ่งมีลักษณะของประชาคมเพื่อ           

ฟนฟูพัฒนาส่ิงแวดลอม
- นโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองภูเก็ต ที่ผานกระบวนการ        

มีสวนรวมของภาคีเมือง
- เกิดการรวมกลุมของชุมชนนํารองในเขตเทศบาลภูเก็ต ซึ่งชุมชนเหลานั้น

สามารถจัดทําแผนพัฒนาชุมชนของตนเองได
- ขอเสนอกิจกรรมและผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการเมืองนาอยูและยั่งยืน 

เทศบาลเมืองนครราชสีมา
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- แผนแมบทการจัดการปาไมของเมือง

โดยที่มีสภาพปญหา60จากการดําเนินการคือ
- การขาดความรูความเขาใจและจิตสํานึกในความตระหนักถึงการพัฒนา       

ที่ยั่งยืน การขาดความสนใจในการมีสวนรวมของประชาชน ผูบริหาร บุคลากร 
รวมถึงนักการเมืองขาดวิสัยทัศนทางดานความยั่งยืน และนโยบายตางๆที่ไมมี
ความชัดเจน

- ปญหาจากโครงสรางองคกรที่มีการทํางานซ้ําซอน และไมมีการประสานงาน
กัน ขาดความรับผิดชอบตอการปฏิบัติและติดตามผล ขาดบุคลากรที่มี      
คุณภาพ ซึ่งรวมถึงการแทรกแซงจากอํานาจภายนอก และมีการจัดสรร        
งบประมาณอยางไมโปรงใส

- การกําหนดนโยบายและแผนงานตางๆ ไมไดตั้งอยูบนฐานขอมูลที่นาเชื่อถือ 
ไมไดมาจากความตองการของประชาชน บุคลากรขาดความสํานึกตอการจัด
ทําแผนแบบมีสวนรวม

- เครือขายความรวมมือของภาคีตางๆไมเขมแข็งและขัดแยงกัน โดยที่สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทยยังกลาวถึงผูมีบทบาทสําคัญคือ องคกรภาครัฐสวนทองถิ่น – 
องคกรเอกชนทองถิ่น – ชุมชนเมือง - องคกรภาครัฐสวนกลาง

2.5 การพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน โครงการนํารองเมืองนครสวรรค
การพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืนโครงการนํารองเมืองนครสวรรค ดําเนินการโดย

การเคหะแหงชาติรวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2542 เพื่อ        
ที่จะทําการศึกษา และหาแนวทางการพัฒนาดานที่อยูอาศัยของเมืองที่มีคุณภาพได

หลักการ : แนวคิดที่จะแกไขปญหาเมืองดวยการแกปญหาแบบองครวม (Holistic 
Approach) โดยที่การพัฒนาดานที่อยูอาศัยไมสามารถแยกออกจากการพัฒนาสวนอื่นๆได         
ซึ่งมีความสัมพันธกับการจัดการทางผังเมือง สภาพแวดลอม การจัดการสาธารณูปโภค การใชที่ดิน 
มุงเนนใหเกิดชุมชนที่นาอยูมีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน61 โดยมีการมุงเนน

                                                          
60เร่ืองเดียวกัน
61การเคหะแหงชาติรวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนเมือง, “การพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

โครงการนํารอง:เมืองนครสวรรค,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.) . (เอกสารอัดสําเนา)
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- กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
- สนับสนุนแนวทางการพัฒนาที่ใหคนเปนศูนยกลาง
- การกระจายอํานาจบริหารการจัดการใหทองถิ่น

พื้นที่โครงการ : เทศบาลเมืองนครสวรรค
แนวทางการปฏิบัติ : โครงการดังกลาวอยูในชวงของการศึกษาและวางแผนงาน 

แตก็มีการสรุปองคประกอบสําคัญตอการพัฒนาเมืองใหนาอยูยั่งยืนคือ
- การวางแผนพัฒนา โดยมีการวางแผนรวมกันจากลางสูบน จากปญหายอย   

สูชุมชนสูเมือง โดยทองถิ่นเปนผูประสานแผนพัฒนา ที่เปนองครวมแทน    
แผนพัฒนาที่แยกสวน

- การจัดระบบการใชที่ดิน ที่จะตองใหทองถิ่นองคกรชุมชนมีสวนรวมใน       
การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน จัดหาที่อยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย และ  
มีการใชที่ดินที่เหมาะสมกับภูมิประเทศ สภาพแวดลอม และความตองการ
ทองถิ่น

- การจัดการระบบการเงิน งบประมาณ กองทุน ตองมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา มุงสนับสนุนองคกรพัฒนาในทองถิ่นเปนสําคัญ กระจาย
งบประมาณลงสูทองถิ่นมากขึ้น คนหาระบบการออมทรัพยใหมๆ เพื่อระดม
เงินทุนและรับผิดชอบโดยประชาคมเอง สูการพัฒนาโดยตรงมากขึ้น

- จัดใหเกิดการวางแผนและมีทิศทางรวมกัน

ผลการดําเนินงานและสภาพปญหา : ทางการเคหะแหงชาติซึ่งรวมกับสํานักงาน
พัฒนาชุมชนเมืองนั้น มีการจัดการสัมมนาในดานตางๆ เพื่อเผยแพรและรับฟงความคิดเห็น         
ทั้งจากผูบริหารเมือง หนวยงาน ตัวแทนจากเทศบาล องคกรระหวางประเทศ รวมถึงผูทรงคุณวุฒิ 
โดยที่ตางไดรับความเห็นชอบ แตเมื่อมีการนําลงสูการปฏิบัตินั้นพบปญหาสําคัญคือ

- ขาดความรูความเขาใจในแนวคิดเรื่องเมืองนาอยู ซึ่งยังคงจํากัดอยูเฉพาะ
กลุมและเนนทางกายภาพเปนหลัก

- คนทองถิ่นยังไมไดรับการใหความสําคัญที่ดีพอ
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- แนวทางการดําเนินงาน ยังเปนระบบเดิมที่ถูกกําหนดจากภาครัฐสวนกลาง
- องคกรชุมชนและหนวยงานทองถิ่นยังไมแข็งแรงเพียงพอ
- ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณที่เพียงพอ
- ปญหาในดานการจัดการที่ดินคือ

- ความไมมีประสิทธิภาพของการใชที่ดิน
- พื้นที่รกรางวางเปลาในชุมชนเมืองไมสามารถนํามาใชประโยชน       

เนื่องจากเปนที่ดินของภาครัฐ เอกชน และใชประโยชนอยางกระจัด
กระจายตามกลไกของตลาด

- มีการใชพื้นที่ที่ไมเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ไมสัมพันธกับระบบ
สาธารณูปโภค หรือไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสม

- ปญหาที่ดินสําหรับการพัฒนาเพื่อคนจนในเมืองไมมีการจัดการที่มั่นคง

3. สภาพปญหาและเงื่อนไขของโครงการ

จากการศึกษาถึงโครงการตางๆในประเทศไทย ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมือง
ที่ยั่งยืนนั้น จะเห็นไดวายังไมมีผลงานที่เปนรูปธรรมมากนัก แตที่สําคัญก็คือสภาพของอุปสรรค   
ในดานตางๆที่มีอยางมากมาย อีกทั้งแตละโครงการก็พบกับสภาพปญหาตางๆที่ใกลเคียงกัน      
ซึ่งสามารถประมวลรูปการณทั้งหมดไดดังนี้

3.1 การนําตัวแบบแนวคิดจากตางประเทศมาใชโดยไมมีการพิจารณา
- ภาครัฐ ผูบริหาร บุคลากร รวมถึงนักการเมือง ขาดวิสัยทัศนการพัฒนา   

อยางยั่งยืนที่ถูกตอง
- ขาดนโยบายและแผนงานที่เหมาะสม : เนื่องจากนําแนวคิดหลักการและ   

ขั้นตอนจากตางประเทศมาใช โดยไมมีการปรับเปลี่ยนประยุกตใช จึงสงผลตอ
การไมมีนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมอยางแทจริง  
กับการพัฒนาในสังคมไทย
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3.2 การขาดจิตสํานึกและความตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบ
- ภาคีตางๆ : หนวยงานของภาครัฐขาดความรับผิดชอบตอการปฏิบัติและ   

ติดตามผล รวมกับการขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ ภาคเอกชนและภาค    
ประชาคมไมมีความเขมแข็งจริงจัง ในหนาที่รับผิดชอบของตน

- ประชาชน : ไมมีความตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบของตน ที่มีตอชุมชนของ
ตน รวมกับการขาดความสนใจในการมีสวนรวม อีกทั้งการเผยแพรขอมูลขาว
สารที่ไมดีพอ

3.3 ระบบการทํางานของภาครัฐที่ไมมีประสิทธิภาพ
- การกําหนดนโยบายและแผนงานตางๆ ไมไดตั้งอยูบนฐานขอมูลที่นาเชื่อถือ 

ไมไดมาจากความตองการของประชาชน บุคลากรขาดความสํานึกตอการ    
จัดทําแผนแบบมีสวนรวม

- ระบบการทํางานของภาครัฐ ไมไดสนับสนุนใหทองถิ่นมีความแข็งแรงจริงจัง
- ไมมีเครื่องมือทางกฎหมายที่สนับสนุนและควบคุมที่มีประสิทธิภาพ เชน   

การจัดการดานน้ําเสีย การกําจัดขยะ การกําจัดของเสียอันตราย รวมถึง    
การผลักดันใหมีการใชซ้ํา (Reuse) แปรรูปใหม (Recycle) เปนตน

3.4 หนวยงานตางๆที่เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองไมมีประสิทธิภาพ
- ความไมมีประสิทธิภาพของการวางผังเมือง ที่ไมสามารถสงเสริมใหมีการวาง

แผนการจัดการที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองเหมาะสมกับ     
ความยั่งยืนที่แทจริง

- ปญหาทางดานระบบขอมูล ที่ไมมีฐานขอมูล ระบบการจัดการขอมูล และ
การวิเคราะหขอมูลที่ดี จนถึงการนําขอมูลตางๆมาใชอยางไมมีประสิทธิภาพ

3.5 การพัฒนาที่ไมเปนบูรณาการ
- การพัฒนาชุมชนเมืองทางกายภาพไมสามารถที่จะเปนไปได เมื่อกลไกทาง

เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และประชาชนไมเกื้อหนุน
- โครงสรางองคกรมีการทํางานซ้ําซอนและไมมีการประสานงาน ซึ่งรวมถึง  

การแทรกแซงจากอํานาจภายนอก และการจัดสรรงบประมาณไมโปรงใส
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- ขาดการประสานงานที่ดีและเขมแข็ง ระหวาง องคกรภาครัฐสวนทองถิ่น – 
องคกรเอกชนทองถิ่น – ประชาคมเมือง – องคกรภาครัฐสวนกลาง

จากการศึกษาโครงการตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับ การออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนใน
ประเทศไทย ผลการดําเนินงานที่มีคือสภาพของปญหาที่เกิดขึ้นอยางมากมาย สภาพของปญหา
และเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนี้ สัมพันธกับลักษณะและปญหาจากการศึกษาที่ผานมาอยางเหนียวแนน 
กลาวคือ เมื่อเราไมมีบริบทความคุนเคยของการอยูรวมกันใน “เมือง” จึงสวนทางกับแนว
คิด “Healthy Cities” ซึ่งเปนตัวแบบแนวคิดที่มีหลักการสําคัญสวนหนึ่งคือ การมุงเนนใหชุมชน    
มีความสามัคคี รวมแรงรวมใจ และมีอํานาจในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาในชุมชนดวยตนเอง 
และเมื่อแนวคิดนี้เร่ิมกําเนิดขึ้นโดยมุงสงเสริมความยั่งยืนใหกับสังคมเมืองตะวันตก จึงไมสามารถ
ตอบรับกับบริบทของสังคมไทยไดโดยตรง แนวคิดโครงการดังกลาวจึงเปนเสมือนสิ่งตอกย้ําให
ปญหาที่วาความยั่งยืนของไทยคืออะไรนั้นใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเขามาตอกย้ําวาปญหาความ
ไมยั่งยืนของเราไมสามารถที่จะสูญหายไปได ดวยการนําแนวคิดจากตางประเทศมาใชโดยไมมี  
การไตรตรองพิจารณาและคนหาหนทางดวยตัวของเราเอง สิ่งเหลานี้เปนสิ่งสําคัญ ชุมชนเมือง     
ที่ยั่งยืนของไทยจะไมสามารถเปนไปไดจริง หากปญหาตางๆเหลานั้นถูกละทิ้งและละเลยไป        
โดยไมมีทางออกที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนเมืองในไทยอยางแทจริง

บริบททางแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเมืองที่ยั่งยืน

หัวขอการศึกษานี้เปนการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่มีความสําคัญตอการเปน  
สวนหนึ่งของเคาโครงในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในบริบทของไทย โดยที่มีแนวคิดทฤษฎีที่นํามา   
ทําการศึกษาคือ หลักปรัชญาพอเพียง ความยั่งยืนในมุมมองของพุทธปรัชญา แนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชน แนวคิดประชาสังคม และกรณีศึกษาชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืน ดังตอไปนี้
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1. หลักปรัชญาพอเพียง

…ทฤษฎีใหมมีไวปองกันความขาดแคลน
ในยามปกติก็จะทําใหรํ่ารวยมากขึ้น

ในยามที่มีอุทกภัยก็สามารถที่จะฟนตัวไดรวดเร็ว
ทําใหประชาชนมีโอกาสพึ่งตนเองไดอยางดี
โดยไมตองใหราชการไปชวยมากเกินไป

ฉะนั้น จึงไดสนับสนุนให
มีการปฏิบัติตามทฤษฎีใหม…

 (พระราชดํารัส เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538) 62

…ทฤษฎีใหม…ยืดหยุนได
และตองยืดหยุน

เหมือนชีวิตของเราทุกคน
ตองมียืดหยุน

 (พระราชดํารัส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2541) 63

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เปนผูพระราชทานทฤษฎีใหมและชีวิต
ใหมแกชาวไทย ดวยหลัก “ปรัชญาพอเพียง” แนวคิดนี้มีการกลาวถึงในหลายชื่อ ทั้งทฤษฎีใหม 
ทฤษฎีพอเพียง หรือเศรษฐกิจพอเพียง แตในการศึกษานี้จะเรียกวา ปรัชญาพอเพียง เนื่องจาก   
เปนการศึกษาเพื่อทําความเขาใจกับหลักปรัชญาและแนวคิดที่เกิดขึ้น ซึ่งเราปวงชนชาวไทยไดรับ
พระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ในหลวง” ของเรา

ที่ผานมาเรามีการพัฒนาทางเกษตรกรรมอยางมากมายดวยเทคโนโลยีจาก            
กลุมประเทศโลกที่ 1 ที่สงผลกระทบตอสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมทั่วโลก ประสิทธิภาพทาง
เกษตรกรรมที่ตางชาติเอยอางถึงคือ “ประสิทธิภาพที่เหนือกวา” สถิติที่อางถึงกันบอยคือปจจุบัน 
ชาวนาอเมริกัน 1 คนสามารถเลี้ยงตัวเองและคนอื่นๆไดอีก 56 คน นี่เปนการอําพรางความจริง 

                                                          
62กระทรวงศึกษาธิการ, ทฤษฎีใหมในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ :

รวมดวยชวยกัน, 2544) , 43.
63เร่ืองเดียวกัน.
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บางอยาง โดยการบอกประสิทธิภาพที่สูงเมื่อเทียบกับแรงงาน ในขณะที่อําพรางสัดสวนการใช   
พลังงานและความสิ้นเปลืองที่สูง สัดสวนการใชพลังงานตอผลผลิตนี้ ทําใหระบบเกษตรกรรม    
ของตะวันตกที่ใชพลังงานสูง กลายเปนระบบที่มีประสิทธิภาพต่ําที่สุดในประวัติศาสตร การผลิต
ขาวในทวีปเอเซียใหผลผลิตทางอาหารคิดเปน 5 ถึง 50 แคลอรีตอพลังงาน 1 แคลอรีที่ลงทุนไป 
ระบบของตะวันตกผลิตอาหาร 1 แคลอรีแตตองใชพลังงาน 5 ถึง 10 แคลอรีเลยทีเดียว64 เรามี    
การเกษตรกรรมที่ใชเทคโนโลยีตางๆอยางมากมาย ที่ไดสรางปญหาตามมาทางสิ่งแวดลอม       
ดวยสารเคมีนานาชนิด ทั้งๆที่เรามีวิธีการดั้งเดิมในการผลิตทางการเกษตร เราไดละทิ้งภูมิปญญา 
ที่สั่งสมไปอยางมากมาย จนมาถึงความลมสลายทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท

หลักปรัชญาพอเพียงนี้ โดยเบื้องตนคือแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว        
ทรงพระราชทานเพื่อแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวไทย และใหเกษตรกรสามารถ    
พึ่งตนเองไดเปนการเรียนรูเพื่อประยุกต ซึ่งปรับปรุงความสัมพันธของชีวิตและรายไดในแบบใหม 
โดยมีเกษตรกรรมยั่งยืนเปนพื้นฐาน ความพออยูพอกินในระดับครอบครัวขยายสูความพอเพียงใน
ระดับชุมชน รวมกับการเรียนรูคุณคาของสิ่งที่มีอยูในชุมชน จัดการความสัมพันธอยางเหมาะสมกับ
ความรูและเทคโนโลยีใหม โดยมีอุตสาหกรรมชุมชนและธุรกิจชุมชนเปนเครื่องมือในการเรียนรู   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดําริ แนวทางการพัฒนาชีวิตและอาชีพตาม
แนวทฤษฎีใหมมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน65กลาวคือ

1. การผลิต : พื้นฐานสําคัญคือการจัดแบงพื้นที่ออกรอยละ 30 : 30 : 30 : 10       
(ภายหลังสัดสวนนี้ทรงมีพระราชวินิจฉัยใหยืดหยุนไดบาง) รอยละ 30 สวนแรกใชขุดสระประมาณ 
4.5 ไรสําหรับเก็บน้ํา รอยละ 30 สวนที่สองใชปลูกขาวเนื้อที่ประมาณ 4.5 ไร รอยละ 30 สวนที่สาม 
เนื้อที่ 4.5 ไรเชนกันนั้นใชปลูกพืชสวน ไมยืนตน และพืชไรอยางผสมผสาน66 และรอยละ 10 สวน
สุดทายสําหรับบานพักอาศัย67

                                                          
64สรุปความจาก ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, ทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแหงการปลดปลอย, 15.
65อําพล เสนาณรางค, “การเกษตร‘ทฤษฎีใหม’ตามแนวพระราชดําริ” ใน ทฤษฎีใหมในหลวง :

ชีวิตที่พอเพียง, 50.
66การปลูกพืชสวน ไมยืนตน และพืชไรอยางผสมผสานนั้น มีลักษณะในแบบ “วนเกษตร” คือเปน

การทําเกษตรหลายๆอยาง เพื่อเปนหลักประกันวาการเพาะปลูกนั้นสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานที่ครบถวน และ
เปนหลักประกันเพื่อหลบหลีกกระแสความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจ จากการเพาะปลูกทางการเกษตรชนิดเดียว

67การนําเสนอนี้ไดตัดรายละเอียดทางการเกษตรออกไปมาก เนื่องจากมุงเนนนําเสนอแนวคิด      
ในภาพรวมทั้งหมด
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2. การรวมพลังกันในรูปกลุมหรือสหกรณ : เมื่อทําการเกษตรตามขั้นตอนที่1มีมากราย
ขึ้น และผานไปในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อสามารถเลี้ยงตัวเองไดและมีรายไดมากขึ้น เกษตรกรจะตอง  
มีการรวมกลุมในรูปกลุมหรือสหกรณ และรวมแรงกันในเรื่องตางๆ เชน การผลิต การตลาด        
การเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคม และศาสนา เปนตน สิ่งเหลานี้เปนความจําเปนของชีวิต    
ที่จะตองอาศัยความรวมมือระหวางเพื่อนบาน และของหนวยราชการมูลนิธิและเอกชน

3. การรวมมือกับแหลงเงิน (ธนาคาร) และกับแหลงพลังงาน : เมื่อผานขั้นตอนที่หนึ่ง
และสองมาจะตองมีกิจกรรมตางๆเพิ่มข้ึน โดยติดตอรวมมือกับแหลงเงินทุน (ธนาคาร) และ      
แหลงพลังงาน (บริษัทน้ํามัน) หรือเอกชน เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆเชน ตั้งโรงสี ตั้งและบริหาร   
รานคา สหกรณ ชวยการลงทุน พัฒนาคุณภาพชีวิต เปนตน

“สหกรณเลมอนฟารม” เปนตัวอยางหนึ่งในทฤษฎีขั้นที่ 3 คือเร่ืองการจัดตั้งสหกรณ     
ผูบริโภค เพื่อชวยเหลือระหวางองคกรธุรกิจกับชุมชน สหกรณเลมอนฟารมมีหลักการเพื่อเปน 
สหกรณของคนที่เขมแข็งมารวมตัวกันเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน ใหผูบริโภคในเมืองมารวมตัวกันชวยเหลือ
ชุมชนในชนบท โดยการทําหนาที่เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยน ระหวางผูผลิตคือชุมชนชนบทและ
ผูบริโภคคือชุมชนเมือง โดยนําสินคาทางการเกษตรปลอดสารพิษในรูปแบบและชนิดตางๆมา
จําหนาย และยังมีการจัดเตรียมพื้นที่กวา 10 ไรเพื่อการเพาะปลูกพืชพรรณปลอดสารพิษ            
“…เชาวันหยุดก็จะมีภาพพอแมพาลูกตัวเล็กๆมาเลือกตัดผักดวยกัน เด็กไดเรียนรูถึงความสัมพันธ
ของอาหารกับธรรมชาติ ครอบครัวก็ใกลชิดกันมากขึ้น”68 และยิ่งกวานั้นคือการสรางความเชื่อมโยง 
ความเขาใจ และการเรียนรูถึงชุมชนชนบท ใหแกคนในเมือง

เมื่อพิจารณาหลักการขั้นตอนทั้งสามนั้น มีเนื้อหาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชุมชนใน
ชนบท แตก็มีความนาสนใจในหลักปรัชญาของการดํารงชีวิตดวยการพึ่งตนเอง พึ่งพารวมมือ      
ในกลุมพลังทางสังคม ซึ่งจะเห็นไดวาแนวคิดในขั้นตอนที่

1. พึ่งพาตนเองไดอยางพอเพียง : เนนการพัฒนาตนเองใหกินอยูอยางพอเพียง       
ในระดับครอบครัว

                                                          
68นพนันท อนุรัตน, “เลมอนฟารม : รวมใจเมืองสูชุมชน” ใน ทฤษฎีใหมในหลวง :

ชีวิตที่พอเพียง, 159.
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2. พึ่งพากันในกลุมชุมชน : จากพึ่งพาตนเองไดแลวจึงเริ่มแลกเปลี่ยนเกื้อกูลกัน 
ความเปนชุมชน และองคกรจึงเกิดขึ้นปฎิสัมพันธของชุมชนจึงเกิดขึ้น

3. พึ่งพากันระหวางกลุมทางสังคม : เมื่อชุมชนมีความเชื่อมโยงกันภายใน จึงเริ่ม
เชื่อมโยงปฏิสัมพันธกับภายนอก ทั้งการทําธุรกิจชุมชนและเกิดความรวมมือกันใน
ระดับสังคมที่ใหญขึ้น

ความสําคัญของการรวมกลุมเพื่อการพึ่งพาและดูแลซึ่งกันและกันนั้น เปนพลังสําคัญที่สามารถ   
ลดแรงกดดันจากความลมเหลวของการพัฒนาที่ผานมาของเรา ดังเรื่องราวนี้

      ถาขุนเขาบอกเลาเรื่องราวได เร่ืองราวตอไปนี้คงเปนตํานานบทหนึ่งที่ภูเขาลูกหนึ่ง
อยากจะเลาขาน เพื่อบันทึกมิตรภาพอันงดงามที่เกิดขึ้นแลว บนผืนแผนดินเบื้องลางนี้…
      เร่ืองราวทั้งหมดนั้นเปนเพราะเทือกเขาเทือกหนึ่ง “เทือกเขาหลวง” ซึ่งกั้นขวาง       
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชไวทั้งจังหวัด ที่เปนตัวแบงเขตการประกอบอาชีพของคนนคร   
มาโดยตลอด กลาวไดวาไมมีใครในจังหวัดที่จะพึ่งตนเองไดอยางสมบูรณเลย เพราะ     
ธรรมชาติเปนตัวกําหนดใหคนที่นี่มีกลุมฐานอาชีพที่แตกตางกันถึง 3 กลุม คือชาวนา      
ชาวสวนผลไม และชาวสวนยาง แตขอจํากัดเชนนี้ในอดีตก็มิใชเร่ืองใหญ…พวกเหนือ     
ขนทุเรียนมาเทาไร พวกนอกก็จะขนขาวสารใสเรือใหพวกเขากลับไปเปนจํานวนเทาๆกัน…
แตนาเสียดาย ที่เร่ืองนี้เกิดขึ้นนานมาแลว นานจนไมมีใครใสใจจะจดจําวามันหยุดชะงักลง
ไปเมื่อไร ตั้งแตถนนเขามาถึงหมูบาน และเศรษฐกิจแบบเงินตรากาวเขามาทดแทนระบบ
แลกเปลี่ยน รูปแบบการแลกเปลี่ยนกันฉันมิตรระหวางชุมชนเชนนี้ก็หยุดลง
      …มันเปนความเปลี่ยนแปลงที่นาตกใจ เมื่อวันหนึ่งชาวสวนยางและสวนไมผล ไดรับรู
วา “เกลอเล” ของพวกเขา ชาวนาลุมนํ้าปากพนัง…”ในหลวง” ของพวกเขามีกระแสพระราช
ดํารัสไวคร้ังหนึ่งวา คนที่ยากจนที่สุดในประเทศนั้นอยูที่จังหวัดนครศรีธรรมราช คือชาวนา
ลุมน้ําปากพนัง…นับจากวันนั้น ความพยายามของคนอีก 2 กลุมอาชีพที่จะมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาของชาวนาลุมนํ้าปากพนังก็ไดเกิดขึ้น…ในเวลานั้นพวกเขารูวา หมดเวลา
แลวที่จะอยูเพียงลําพัง…คนทั้งสามกลุมไดรวมประชุมพูดคุยกันหลายครั้ง…ทุกคนก็ได
ตระหนักถึงความจริง 2 ประการ ความจริงที่วา คนอยูจังหวัดนครศรีธรรมราชแทๆ กลับตอง
ไปซื้อขาวจากคนภาคกลางหรือภาคอีสานมาบริโภค ในขณะที่คนทํานาอยูลุมน้ําปากพนัง
เดียวกันแทๆ กลับไมมีปญญาขายขาวสาร ตองขายขาวเปลือกใหกับพอคาภาคกลาง…
ความจริงขอน้ี จะวาไปแลวก็เหมือนเสนผมเสนนอยนิด ที่บดบังเขาหลวงอันใหญทะมึน
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ขวางหนาพวกเขาอยู มีความจริงอีกเรื่องหนึ่งที่วา คนนครศรีธรรมราชนั้นมีนิสัยเหมือนกับ
คนภาคใตทั่วๆไป คือชอบกินขนมจีนที่สุด และขาวที่ปากพนังปลูกได ซึ่งเปนขาวแข็ง     
ขาวหัก ทําใหถูกกดราคาจากพอคามาโดยตลอดนั้น แทจริงแลวเปนขาวที่มีคุณสมบัติ
เหมาะที่จะทําเสนขนมจีนอยางที่สุด69

เร่ืองราวที่นํามาเสนอนั้นอะไรคือส่ิงที่เรามองเห็น “ปญหาและความสําเร็จของชาวนาลุมน้ํา       
ปากพนัง การเริ่มตนของกลุมเครือขายยมนา คือตัวอยางพิสูจนถึงแนวคิดที่วา แมจะพึ่งพาตัวเอง
ไมไดรอยเปอรเซ็นต แตก็สามารถทําใหชีวิตที่พอเพียงได ดวยการพึ่งพากันและกัน”70

      …พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทอดพระเนตรเห็นสังคมอยางองครวม ไมไดแยก
การพัฒนาออกเปนสวนๆ ถาหากเราพิจารณาแผนงานและโครงงานพัฒนาอื่นๆไมวาจะ
ของรัฐบาล หรือของเอกชน ที่ดําเนินมาหลายๆโครงการ โครงการเหลานั้นจะพัฒนาแบบ
แยกสวน เชน พัฒนาตลาดเงิน พัฒนาตลาดทุน พัฒนาระบบขนสง พัฒนาระบบประปา 
พัฒนาวิธีเก็บเกี่ยว เปนตน การพัฒนาเหลานั้นมักไดผลตามเปาหมาย แตไมไดครบถวน
สมบูรณตามความหมายของการพัฒนาที่แทจริง เพราะขาดการปลูกฝงใหผูรับประโยชน
จากการพัฒนาไดเขาใจความสําคัญของความรู ความคิดแบบสหสาขาวิชา ขาดการวาง
รากฐานวิธีคิด แตทฤษฎีใหมจะทําใหราษฎรรูจักชวยเหลือตัวเอง เปดโอกาสใหชาวบาน
ประยุกตใชความรูภูมิปญญาและความคิดสรางสรรค ที่เหมาะสมกับเขามากกวา เหมาะกับ
สภาพแวดลอมของเขามากกวา ทฤษฎีใหมจะชวยใหพวกเขาไมติดของเกา แตก็ไมเมาของ
ใหม โดยการผสมผสานการจัดการแบบทองถิ่นและภูมิปญญาดั้งเดิมท่ีมีอยูกับเทคนิค      
วิธีการสมัยใหม และที่สําคัญ คือมีความยืดหยุน ปรับปรุงไดถามีเหตุผล นี่คือความลึกซึ้ง
ของทฤษฎีใหมตามแนวทางพระราชดําริที่ทุกคนพึงเขาใจใหถองแทชัดเจน71

กระบวนการเรียนรูพื้นฐานทฤษฎีใหมนั้น ความจริงหรือของจริง ของแตละคนยอม   
แตกตางกัน รูปธรรมของทฤษฎีใหมที่จะนําไปสูการพออยูพอกิน และพึ่งตนเองไดของเกษตรกรไทย
จึงไมตายตัวเปนแบบเดียวทั้งหมด แตจําเปนตองสรางกระบวนการสําคัญคือ “การเรียนรู” ใหเกิด

                                                          
69อัมพร จิรัฐติกร, “ปญหาและความสําเร็จที่ลุมน้ําปากพนัง” ใน ทฤษฎีใหมในหลวง :

ชีวิตที่พอเพียง, 103-110.
70เร่ืองเดียวกัน, 112.
71เปรม ติณสูลานนท, “บทนํา” ใน  ทฤษฎีใหมในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง, 10.
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กับคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมได เพื่อใหมี “ปญญา” ที่เพียงพอที่จะรูวาอะไรคือ “ความจริง” 
หรือ “ของจริง” ที่เรามีอยู อะไรคือ “ความไมพอ” ที่ทําใหเกิดทุกข อะไรคือสาเหตุ และเราจะแกไขได
อยางไร จากการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาเกษตรรายยอยในพื้นที่ชนบท ของคณะกรรมาธิการ
เกษตรและสหกรณ วุฒิสภาไดขอสรุปของกระบวนการเรียนรู มีอยู 10 ระบบที่เกี่ยวของและ
สัมพันธกันอยางเปนกระบวนการ เรียกวา “แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน” หรือ 
“ชุมชนยั่งยืน”72 ดังนี้

1. ระบบคุณคา : เปนนามธรรมที่คอยกํากับกิจกรรมหรือการดําเนินกิจกรรมของ   
ระบบอื่นๆ โดยมี “คน” และ “การอยูรวมกันเปนชุมชน” เปนเปาหมายสําคัญ โดยเนนการจัดความ
สัมพันธระหวาง

- คนกับคน (สังคมหรือชุมชน)
- คนกับธรรมชาติ (การผลิตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการเลือกใช

เทคโนโลยี)
- คนกับคุณธรรม (กายและจิต)

2. ระบบการเรียนรู : เปนแกนกลางของกิจกรรมทุกระบบ เปนการเรียนรูที่ตอเชื่อม
ความรูภูมิปญญาของชุมชน กับความรูทางสากล พัฒนาองคความรูใหมที่สอดคลองและรับใชชีวิต
และชุมชนปจจุบัน

3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน : คือการเกษตรที่คํานึงถึงวงจรความอุดมสมบูรณโดย   
ธรรมชาติ เกษตรกรรมที่ยั่งยืนในทางรูปธรรม จึงหมายรวมถึงเกษตรผสมผสานตางๆ มีเปาหมาย
เพื่อการบริโภค และมีสวนเกินเพื่อการแบงปนและแลกเปลี่ยน ทั้งผานระบบการแลกเปลี่ยนแบบ
วัฒนธรรมชุมชนและแบบใหม

4. ระบบทุนชุมชน : การพึ่งตนเองดานทุน หรือนัยหนึ่งคือระบบการสะสมทุนของชุมชน 
ที่มีรูปแบบและวิธีการทางวัฒนธรรมเขามามีบทบาท รากฐานความคิดแตกตางจากการสะสมทุน
ของระบบทุนนิยม และมีเปาหมายเพื่อตอบสนองปจจัยพื้นฐานของคนในชุมชน
                                                          

72อางถึงใน วิบูลย เข็มเฉลิม, “การประยุกตหลัก‘ทฤษฎีใหม’มาใชกับการเกษตร” ใน
ทฤษฎีใหมในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง, 64-67.
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5. ระบบธุรกิจชุมชน : คือการตลาดของชุมชน ประกอบดวย การจัดการการตลาดเพื่อ
เพิ่มมูลคาผลผลิต เพื่อลดตนทุนสินคาอุปโภคบริโภค และสุดทายคือการจัดการดานระบบการ   
แลกเปลี่ยนผลผลิตระหวางชุมชนตอชุมชน และระหวางผูผลิตกับผูบริโภค

6. ระบบอุตสาหกรรมชุมชน : เปนระบบคูกับระบบธุรกิจ แตมีรากฐานมาจากระบบ   
พึ่งตนเอง อุตสาหกรรมชุมชนมี 3 แบบคือ อุตสาหกรรมชุมชนแปรรูปผลผลิต อุตสาหกรรมชุมชน
ผลิตผลิตภัณฑจากทรัพยากรในทองถิ่น และอุตสาหกรรมชุมชนที่นําวัตถุดิบจากภายนอกมาผลิต
เพื่อตอบสนองการบริโภคในชุมชน

7. ระบบสิ่งแวดลอม : นอกเหนือจากการเกษตรและอุตสาหกรรมที่คํานึงถึงผลกระทบ
ตอธรรมชาติแลวนั้น ระบบสิ่งแวดลอมของชุมชนยังครอบคลุมถึงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอวิถีชีวิต 
ดิน น้ํา ปา อากาศ การจัดการทางกายภาพเชน ถนนหนทาง ศูนยกลางชุมชน เปนตน และ     
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเจริญชีวิต

8. ระบบสวัสดิการชุมชน : การสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตรวมกัน พึ่งพาชวย
เหลือซึ่งกันและกัน ชาวบานตองมีสวัสดิการของตนเหมือนของราชการ เมื่อรัฐไมใหชุมชนตอง
ดําเนินการกันเองอยางเขมแข็ง

9. ระบบรักษาสุขภาพของชุมชน : ตั้งอยูบนฐานความรูดวยการแพทย“แผนไทย” ไมได
เนนที่การรักษาแตเนนการดูแลสุขภาพ ซึ่งเชื่อมโยงตั้งแต ภาวะรางกายของคน (ธาตุ) ฤดูกาล 
อาหาร และยาสมุนไพร เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ
ระบบการรักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน

10. ระบบการจัดการของชุมชน : นอกเหนือจากทุกระบบแลว ชุมชนจะตองมีการจัด
การรวมเพื่อใหอยูในทิศทางเดียวกัน ระบบการจัดการชุมชนนี้อาจหมายถึงระบบแมของทั้ง 9 ระบบ 
ที่ทําใหองคกรชุมชน (ใหม) ที่เกิดขึ้น มีการพัฒนาภาวะความเปนสถาบันทางสังคม ที่มีสมาชิกใน
ชุมชนพึ่งพาไดทดแทนบทบาทของสถาบันหมูบาน (เดิม) ที่ออนตัวลง
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นอกจาก “แนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน” หรือ “ชุมชนยั่งยืน” ขางตน ที่ไดหลัก      
“ปรัชญาพอเพียง” นําทางนั้น จากการศึกษายังสามารถมองเห็นวา หลักปรัชญาพอเพียง มุงเนน
ความสําคัญไปที่ การพึ่งตนเองของหนวยครอบครัว การพึ่งตนเองของหนวยชุมชน จากนั้น
จึงขยายปฎิสัมพันธสูภายนอก ที่เปนการพึ่งตนเองของหนวยทางสังคมในระดับความสัมพันธ    
ที่ใหญกวาออกไปอยางเปนลําดับช้ัน ลักษณะดังกลาวมีลักษณะของการจัดความสัมพันธในแบบ
โฮลอน (Holon) และไฮราคี (Hierarchy) กลาวคือแตละหนวยวงความสัมพันธของโฮลอนจะมี
ลักษณะที่เปน “เอก” เฉพาะของตน ทั้ง ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม การดํารงชีวิต ภูมิปญญา
และการผลิต ที่มีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองดูแลตนเองได แตไมใชปดตนเองกลับสงเนื่องไปสู
ระดับตางๆที่ใหญขึ้น ตอเนื่องออกไปที่มีลําดับช้ันอยางเปนไฮราคี กลาวคือ การสงเนื่องปฎิสัมพันธ
ระหวางหนวยชุมชน ทั้งระหวางผูผลิตกับผูบริโภค ความสัมพันธกับแหลงเงินทุน แหลงพลังงาน 
เอกชน และองคกรตางๆเปนตน โดยที่ในแตละวงความสัมพันธนั้นก็จะมีความเขมแข็งที่สามารถ  
พึ่งตนเองไดในระดับที่ใหญกวา ที่ยังสงเนื่องไปสูระดับตางๆที่ใหญขึ้นตอไป

ระบบการเรียนรู
กระบวนการเรียนรู
และปรับประยุกต

“ภูมิปญญา”

ระบบการจัดการ

ระบบส่ิงแวดลอมสมดุล

ระบบสวัสดิการชุมชน

ระบบการรักษาสุขภาพ

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

ระบบธุรกิจชุมชน

ระบบอุตสาหกรรมชุมชน

ระบบทุนชุมชน

ภาพที่ 22 แสดงแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
ที่มา : วิบูลย เข็มเฉลิม, “การประยุกตหลัก”ทฤษฎีใหม”มาใชกับการเกษตร” ใน
          ทฤษฎีใหมในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ : รวมดวยชวยกัน, 2544) , 67.

ระบบคุณคา
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“พอเพียง” จึงไมใชอยูอยางฝนใจอดอยากละเลิกสิ่งที่ตองการ แต “…หมาย
ความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภมาก และตองไมเบียดเบียนผูอ่ืน หรือโดยสรุปก็คือ ความ
พอประมาณและความมีเหตุผล..”73 ซึ่งมีลักษณะของการเริ่มตน “แข็งที่ภายใน” แลวจึงขยายออก
ไปสูภายนอก ไมใช “แข็งนอกออนใน” อยางการพัฒนาที่เราเปนมา และเปนการแข็งภายในดวย
การรูจักพึ่งพาตนเอง มีการเรียนรูและปญญาที่เพียงพอตอการเทาทันโลก เทาทันระหวาง “สิ่งเกา” 
และ “สิ่งใหม” รูจักกับส่ิงที่ตนตองการ รูจักการประสานสิ่งตางๆทั้งแข็งและออนอยางยืดหยุน        
ผูคนมีทั้งสติ มีทั้งปญญาที่พอเพียงตอความสุขของชุมชน

2. ความยั่งยืนในมุมมองของพุทธปรัชญา74

ความยั่งยืนที่เรากําลังคนหาเพื่อทําความเขาใจนี้ เมื่อเปนความตองการที่จะเขาใจกับ
ความยั่งยืนในบริบทของไทย พุทธปรัชญานับเปนสิ่งสําคัญอยางลึกซึ้ง ทั้งตอการศึกษาและตอ    
วิถีชีวิตของเรา ดวยการเปนสิ่งที่หยั่งรากฝงลึกอยูในวัฒนธรรมของสังคมไทย และสัมพันธกับ      
วิถีชีวิตของคนไทยมาอยางยาวนาน คําถามแรกนั้น พุทธปรัชญาคืออะไร พุทธปรัชญาคือหนทาง
แหงความพนทุกข75 สิ่งนี้เปนสิ่งลึกซึ้งที่หากใหอธิบาย ผูทําการศึกษาเองอาจไมมีองคความรู    
เพียงพอตอการนําเสนอในที่นี้ แตประเด็นที่ตองการนั้นคือ คําถามที่สอง “ความยั่งยืน” คืออะไร

ความยั่งยืน คือ ความไมมีแกนสารสาระ
ทุกสิ่งทุกอยางมีความเคลื่อน

คงอยูได ก็สลายได
เมื่อไมมีความคงอยู ก็ไมมีความยั่งยืน76

                                                          
73อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2544) , 568.

 74“พุทธปรัชญา” เปนการอางอิงคํามาจาก สมัคร บุราวาศ, พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาดวย
ทรรศนะทางวิทยาศาสตร, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : ศยาม, 2544) .

75อางอิงจากเหตุการณ พระพุทธองคทรงคนพบพุทธปรัชญา, อางถึงใน สมัคร บุราวาศ,
พุทธปรัชญา : มองพุทธศาสนาดวยทรรศนะทางวิทยาศาสตร, 36.

76สัมภาษณ หลวงพอสวาสดิ์ (ธ ม.     มกาโม) , ณ ถ้ําจุฬามณี หมูบานทิโครง จ.กาญจนบุรี,
10 ธันวาคม 2545.
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ความยั่งยืนที่เราคนหาไมมีอยูจริง เพราะไมมีอะไรที่จะคงอยูอยางสมบูรณถาวร ตรงนี้เปนปรัชญา
สําคัญที่จะตองทําความเขาใจในเบื้องตน ทุกสิ่งตาง ตั้งอยู สั่นคลอน และเสื่อมสลาย (ไมเที่ยง    
ทนอยูไมได มิใชตัวตน) 77 เมื่อไมมีอะไรที่ถาวร จึงเปนความไมมีแกนสารสาระที่แนนอน ทุกสิ่งจึง
ลวนมีความเคลื่อน หากเราคิดวาความยั่งยืนคือการคงอยูไดอยาง “ถาวร” ยาวนาน สิ่งนั้นก็ไมมีอยู
จริง “ความยั่งยืนในชั่วขณะหนึ่ง ในชวงเวลาหนึ่งนั้น ก็พอมีอยูได แตความยั่งยืนที่ถาวรเปนศูนย”78

เชนนั้น “ความยั่งยืน” จึงเปน “ความเคลื่อน” กลาวคือ ตัวแบบ (Model) หรือ ทางออก (Solution) 
ใดๆไมสามารถที่จะยึดติดวาใชไดทุกที่ทุกเวลาเสมอไป เมื่อถึงเวลาหนึ่งสถานที่หนึ่งสภาวะหนึ่ง    
ก็จะแปรเปลี่ยนใชไมได ทางออกจึงตองขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นเอง

สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญ หากเราตั้งคําถามผิด คําตอบที่ไดก็จะไมตรงเปาหมายและใชไมได 
หากเราตั้งคําถามวา “การพัฒนาที่เราคนในปจจุบันและในอนาคตจะอยูไดอยางสุขสบายถาวรคือ
อะไร” เราจะไมสามารถหาคําตอบไดเลยดังที่กลาวในตอนตน ดังนั้นหากเราจะตั้งคําถามใหถูกตอง
นั้นควรจะเปน “การพัฒนาที่เราคนในปจจุบันและในอนาคตจะอยูไดอยางสุขสบายเหมาะสมคือ
อะไร” เมื่อต้ังคําถามไดถูก คําตอบที่ไดก็จะถูกตอง และการหาคําตอบนี้ เราจําตองยอนกลับไป  
ตรงที่ความยั่งยืนที่เราคนหามาจากใหน จากการศึกษาแทบในทุกบทที่ผานมา สิ่งที่เห็นไดชัดเจน   
ที่สุดก็คือ ความตองการที่จะแกไขปญหาขอบกพรองที่ผิดผลาดของตนจากชวงเวลาที่ผานมา 
ความตองการที่จะผานพนออกไปจากวิกฤติการณตางๆที่เราเรียกมันวาความไมยั่งยืน ความไม
ยั่งยืนที่กอปญหาหลากหลายดานซอนทับหลากหลายมิติ หากสรุปใหถึงแกนก็คือ เราตองการที่จะ
พน “ทุกข” เราตองการที่จะออกจากทุกขนั่นเอง และเมื่อเราตองการที่จะ “ออกจาก” ทุกข          
เรา (มนุษย) จึงดิ้นรนแสวงหาทางออก พัฒนาทางออก จนเกิดเปนวิวัฒนาการของทางออกในดาน
ตางๆเพื่อความสุขสบาย และดวยการแสวงหาทางออกนั้นเองเราจึง มี “สติ” มี “ปญญา” สิ่งนี้เปน
ตรรกะเพราะคุณลักษณะหนึ่งของพุทธปรัชญาคือการมีเหตุมีผล และมีหลักการใหมองกลับไป      
ที่เหตุแหงทุกข และมองไปที่หนทางที่จะออกจากทุกข79

                                                          
77อนิจจตา ทุกขตา อนัตตา ลักษณะทั้ง 3 ของไตรลักษณ (The Three common charateristics), 

อางถึงใน วิเชียร ชาบุณฑริก, พุทธศาสตร (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2535) , 83-85.
78สัมภาษณ หลวงพอสวาสดิ์ (ธ ม.     มกาโม) , ณ ถ้ําจุฬามณี หมูบานทิโครง จ.กาญจนบุรี,

13 ธันวาคม 2545.
79ทุกข  เหตุแหงทุกข  ความดับทุกข  หนทางสูความดับทุกข ลักษณะของ อริยสัจจ 4 (ทุกขสัจจ 

ทุกขสมุทัยสัจจ ทุกขนิโรธสัจจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา), อางถึงใน วิเชียร ชาบุณฑริก, พุทธศาสตร, 105-110.
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เชนนี้แลว เมื่อเราตองการที่จะออกจากทุกข เราจึงมองหาหนทางที่จะออกจากทุกขนั้น
เพื่อความสุขความสบาย แตการออกจากทุกขไปสูความสุขสบายนั้นก็มีสองแนวทาง กลาวคือ    
“สุขสบายดวยทุกข” กับ “สุขสบายดวยสุข” ซึ่งเทียบไดกับ ทางเสื่อม และ ทางเจริญ ที่เปนปจจัย
สําคัญของความแตกตางทางฐานรากแนวคิดระหวางตะวันตกกับพุทธปรัชญา

“…ตะวันตกกับพุทธศาสนานั้นจับยุทธศาสตรกันคนละดานของเหรียญเดียวกัน 
นั่นคือ‘ความสุข’และ‘ความทุกข’…”80 ตะวันตกเลือกที่จะคนหาหนทางในการสรางความสุข    
เพื่อปรนเปรอความตองการของตน แตพุทธศาสนาเลือกที่จะคนหาหนทางในการแกทุกขนั้นๆใหดับ
สิ้นไป ชาวตะวันตกมองความตองการของตนเปนธรรมชาติของมนุษยที่แกไขไมได ที่สรางลักษณะ
อยางหนึ่งคือความไมรูจักพอ ซึ่งกลายเปนความติดตันทางจริยธรรมของตะวันตก81 แตชาวพุทธ
มองความตองการเปนสิ่งที่แกไขได และความตองการที่มากเกินไปนั้นผิดวิสัย82 ดวยการพัฒนาใน
ชวงเวลาที่ผานมาบนโลกนี้รวมทั้งประเทศไทยนั้น เรามีเศรษฐกิจเปนตัวนําของการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง เศรษฐศาสตรกระแสหลักซึ่งมุงเนนไปที่ “อรรถประโยชน” (Utility) เพื่อนําพาความสุขและ
ตอบสนองความตองการของเรา สิ่งนั้นไดนําพามาซึ่งวิกฤติการณตางๆอยางมากมายในปจจุบัน 
โดยที่ อรรถประโยชน ที่กลาวถึงของการพัฒนาทางเศรษฐกิจในหลายทศวรรษที่ผานมานั้น      
พุทธกลับมองสิ่งนั้นเปน “กิเลส” ของมนุษย83 และเมื่อ “…ระบบเศรษฐกิจข้ึนอยูกับระบบทุนนิยม 
ที่เนนระบบเศรษฐกิจตลาด ซึ่งถาหากจะทําใหระบบเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่อง จะตองเพิ่ม
ความโลภทั้งผูผลิตและผูบริโภค…”84 ความโลภที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องนั้นจึงเปนเหตุของความ   
ดิ้นรน การแกงแยง และแขงขัน บนหนทางการดํารงชีวิตของมนุษยในเมือง และบนหนทางระหวาง
เมืองกับธรรมชาติอยางไมจบส้ินนั่นเอง

“สุขสบายดวยทุกข” กับ “สุขสบายดวยสุข” จึงเปนหนทางคนละดานที่แตกตางจาก
เหรียญเดียวกัน เมื่อการออกจากทุกขของมนุษยคือ การตอบสนองกิเลสความตองการของตน   
                                                          

80ประเวศ วะสี, “คํานิยม”, อางถึงใน อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร, หนาคํานิยม.
81ความตองการที่มากเกินไปนั้นแกไขไมได ไดแคประนีประนอมลดความตองการ (compromise) 

อางถึงใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ป ย ุต.โต) , การพัฒนาที่ยั่งยืน, พิมพครั้งที่ 3
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2541) , 80-93.

82ความตองการของมนุษยเปนส่ิงสมมุติ (ไมมีอยูจริง) ในพุทธปรัชญา เปน “ทุกขสําหรับ
ไถถอนออก”อางถึงใน พุทธทาส ภิกขุ, ชุมนุมปาฐกถา ชุดพุทธธรรม (กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2529) , 88.

83สรุปความจาก อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร, 569.
84เร่ืองเดียวกัน, 14-15.
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ตอบสนองไดแลวก็ยังมีความตองการอื่นที่เคลื่อนตัวเขามา ใหเราหาทางที่จะตองตอบสนองอีก
อยางไมจบสิ้น ซึ่งมีลักษณะของการมองไปที่ประสิทธิภาพของการผลิต ผลิต และผลิต                 
นั่นคือลักษณะ “สุขสบายดวยทุกข” ที่เปนลักษณะวิถีชีวิตของแนวคิดตะวันตก แตหากวา การออก
จากทุกขของมนุษยคือ การตอบสนองในหนทางที่จะพนออกจากทุกข เพื่อลดทุกขของตน            
ไมใชการมองไปที่ประสิทธิภาพของการผลิตเพียงดานเดียว ทวามองมาที่ประสิทธิภาพ
ของการบริโภคควบคูกันไป เขาใจกับการบริโภคของตน พอประมาณกับการบริโภค พอเพียงกับ
ความตองการ ไมใชไลตามความตองการนั้นอยางไมลืมหูลืมตา นี่คือลักษณะของ “สุขสบายดวย
สุข” ที่จะนําพาซึ่งสุขที่แทแกมนุษยนั่นเอง85

กลาวถึงสิ่งที่นําเสนอโดยสรุปอีกครั้งคือ ความยั่งยืนมีเพียงชั่วขณะหนึ่งไมมีซึ่งถาวร 
ความสุขนั้นก็มีเพียงชั่วขณะหนึ่งไมมีซึ่งถาวรเชนกัน การไลตามความตองการของตนคือปรัชญา
ของการพัฒนาที่นําพาปญหามาถึงเราอยางมากมาย ทวาความพอเพียงในความตองการของตน
เปนปรัชญาหนึ่งของพุทธที่จะนํามาซึ่งความสุขที่ยาวนานกวา สิ่งเหลานี้เปนประเด็นที่สําคัญมาก 
ที่สัมพันธไปกับการพัฒนาในทุกๆดานของเราและปญหาของเราทั้งหมด สาระของพุทธปรัชญา     
ที่นําเสนอยังสัมพันธไปกับหลักปรัชญาพอเพียงอยางเหนียวแนน ซึ่งเราจะเห็นไดถึงความสําคัญใน
แงมุมที่มีตอความเปนมนุษย และ “มนุษย” ยังเปนสิ่งสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่ทาน     
เจาคุณพระธรรมปฎก (ป.อ. ป ย ุต.โต) ไดกลาวไวหลายที่ โดยที่มีสาระสําคัญดังนี้

ทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืน ของทานเจาคุณพระธรรมปฎก เปนการตอบโตตอทฤษฎี   
การพัฒนาของโลกโดยเฉพาะอเมริกาและประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งทานเรียกวาการพัฒนาที่     
ไมยั่งยืน จนเกิดวิกฤติสิ่งแวดลอมซ่ึงทําใหมนุษยเร่ิมรูสึกตื่นตัว เพราะปญหาสังคมและจิตใจมนุษย
ยังยายที่อยูได แตปญหาสิ่งแวดลอมเราหนีไมไดเพราะโลกกําลังจะพินาศ ซึ่งทานสรุปผลจาก     
การพัฒนาที่ไมยั่งยืนวา ไมวามนุษยจะผลิตหรือบริโภค โลกก็ตองถูกทําลาย คําวาผลิตที่ถือวาเปน
การสรางในความหมายของมนุษยจึงกลายเปนการทําลายธรรมชาติ การแกปญหาจะตองเปน
ระบบและเปนกระบวนการ “การพัฒนาที่ยั่งยนืนี้มีลักษณะที่เปนบูรณาการ (integrated) คือทําให

                                                          
85ในสวนนี้ยังมีส่ิงที่ลึกซึ้งลงไปอีกคือ ทุกข เกิดจากเหตุแหงทุกข ที่มาจากความทะยานอยาก 3 คือ 

กามตัณหา ภวตัณหา และวิภาวตัณหา กลาวโดยงายคือ ความอยากที่จะไดอยากที่จะเปน และความไมอยาก   
ที่จะไดไมอยากที่จะเปน ส่ิงนี้สัมพันธกับการ “รับรู” จากผัสสะตางๆ ซึ่งจะละการอธิบายไวตรงนี้ โดย “หนทางสู
ความดับทุกข บางทีเรียกวา มัชณิมาปฏิปทา ซึ่งแปลวาทางสายกลาง ไดแก อริยมรรคมีองค 8 …นอกจาก
ทาง 8 สายนี้แลวไมมีหนทางใด ที่จะพนออกจากทุกขได”, อางถึงใน  วิเชียร ชาบุณฑริก, พุทธศาสตร, 107.
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เกิดองครวม (holistic) หมายความวาองคประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวของมาประสานกันครบองค และ
มีลักษณะอีกอยางหนึ่งคือมีดุลยภาพ (balanced)”86 เชน เอาภารกิจในการคุมครองแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติมาบูรณาการเขากับภารกิจในการแกไขบรรเทาปญหาความยากจนนั่นคือ 
บูรณาการธรรมชาติแวดลอมกับเศรษฐกิจ หรือ สิ่งแวดลอมกับการพัฒนานั่นเอง หรือ อาจกลาวได
วาความหมายที่ซอนลึกลงไป คือ “การทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับกฎเกณฑของ      
ธรรมชาติ”87

การแกปญหาแบบองครวมหรือบูรณาการใหมีดุลยภาพนี้ คือความพรั่งพรอมแหง    
เหตุปจจัยหรือองคประกอบตามหลักพุทธศาสนา เมื่อปจจัยหรือองคประกอบพรั่งพรอมแลว        
ผลที่ตองการก็เกิดขึ้น ฉะนั้นหนาที่ของมนุษยคือทําเหตุปจจัยใหพรอม พอองคประกอบและ      
เหตุปจจัยพรอมถึงที่แลว ผลก็เกิดเองโดยมนุษยไมตองเรียกรอง ทานเจาคุณพระธรรมปฎก ยังได
เสนอวิธีแกปญหาโดยกลาววา เปนการแกปญหาแบบไมเต็มตามระบบ ที่เปนขั้นแทรกนี้เปนวิธี    
แกแบบขั้นตน และแคบๆ ซึ่งยังเปนการพัฒนาแบบแยกสวน ในขอบเขตของ

1. ทาทีตอธรรมชาติ : พระพุทธศาสนามองธรรมชาติเปนที่ร่ืนรมย สอนใหมองและ   
ชื่นชมในความงามของธรรมชาติ เราจะอนุรักษธรรมชาติก็ตองรักธรรมชาติ จะรักธรรมชาติไดอยาง
ไร คําตอบคือ ตองใหมนุษยมีความสุขในการอยูกับธรรมชาติ มองส่ิงทั้งหลายในธรรมชาติวาเปน
เพื่อนรวมกฎธรรมชาติอันเดียวกัน มองธรรมชาติโดยสัมพันธกับการพัฒนาตนของมนุษย

2. พฤติกรรมเศรษฐกิจ : เร่ิมตนจากจุดยืนที่ตัวมนุษยวาตองมีความรูจักประมาณกอน 
มองหาคุณคาแท เชนนี้จึงเปนประโยชนทั้งตอการพัฒนาชีวิตของตน การอยูรวมกันในสังคม และ
การรักษาสภาพแวดลอมไปดวย

3. การสรางสรรคใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : ตองตั้งอยูบนความไมประมาทหรือ
การสรางสรรคอยางรอบคอบ มีสายตาที่กวางไกล ตรวจตราทั่วถึงในระบบความสัมพันธของ        
สิ่งทั้งหลาย

โดยที่การแกปญหาอยางยั่งยืนนั้น ระบบพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนจะตองคํานึงถึง มนุษย 
สังคม ธรรมชาติ และ เทคโนโลยี ที่บูรณาการกันอยางมีดุลยภาพ (ดุลยภาพของธรรมชาติทั้งหมด 
ที่มีมนุษยอยูรวมดวยอยางดีได) จากการแกปญหาเบื้องตน เปนตนวาทาทีตอธรรมชาติ พฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจ และการสรางสรรคใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลวนมีศูนยกลางมาจากคน ดังนั้น

                                                          
86พระธรรมปฏก (ป.อ. ป ย ุต.โต) , การพัฒนาที่ยั่งยืน, 62.
87เร่ืองเดียวกัน, 63.
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การพัฒนาอยางยั่งยืนที่แทจริงคือการพัฒนา “คน” โดยที่ “มนุษย” เปนศูนยกลางของการพัฒนา88

การพัฒนาคนขึ้นมาเปนแกนบูรณาการ จะตองเปนระบบพัฒนาที่เปนองครวมโดยบูรณาการอยาง
สมดุลแทจริง จะตองเปนการพัฒนาที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติ ซึ่งเปนไปตามระบบความ
สัมพันธแหงเหตุปจจัยของสิ่งทั้งหลาย ในระบบความสัมพันธของธรรมชาตินั้น เมื่อทําเหตุปจจัยถูก
ตองแลวกระบวนการกอผลที่ตองการก็จะเปนไปเองตามธรรมดาของมัน ไมตองไปเรียกรองการฝก
ฝนพัฒนาตนเองของมนุษย

ดังนั้นการพัฒนาแบบพุทธ (Buddhist development) จึงมีปจจัย 3 ตัว “Economy” 
คือเศรษฐกิจ “Ecology” คือนิเวศวิทยหรือสภาพแวดลอม แลวก็ “Evolvability” คือศักยภาพของ
มนุษยที่จะมีการพัฒนา หรือแนวโนมเอียงในการที่จะพัฒนาขึ้นไป ถาอยางนี้ความตองการทาง
เศรษฐกิจ (Economic Demands) ก็จะไปสมดุลกลมกลืนกันไดกับนิเวศวิทย (Ecology) นิเวศวิทย
นั้นตางจากการพัฒนาแบบเกาที่ความตองการทางเศรษฐกิจไมเต็มสักที จนนิเวศวิทยไมสามารถ
ปอนทรัพยากรใหพอได แตพอเราเปลี่ยนมนุษยดวยศักยภาพในการวิวัฒน (Evolvability) ของ
มนุษยนั้นเองเศรษฐกิจ (Economy) กับนิเวศวิทย (Ecology) ก็ประสานกันได89

การพัฒนาที่ยั่งยืน (ทฤษฎีของทานเจาคุณพระธรรมปฎก) จึงมีสองสวนที่สําคัญ90 คือ
การพัฒนาคน และการพัฒนาที่ยั่งยืน กลาวคือ

การพัฒนาคน โดยพัฒนาตัวคนที่เปนปจจัยตัวกระทํา ใหเปนศูนยกลางของ           
การพัฒนา ดวยการพัฒนาตัวคนเต็มทั้งระบบ คือครบทั้ง พฤติกรรม จิตใจ ปญญา

- พฤติกรรม พฤติกรรมที่ดีจําตองมีวินัยที่ดี ที่นอกจากการดํารงตนในสังคมแลว     
ยังรวมถึงพฤติกรรมการหาเลี้ยงชีพ พฤติกรรมในการหาความสุข สิ่งเหลานี้จะตอง
มีการพัฒนาพฤติกรรมที่เกื้อหนุนสงเสริมคนใหมีคุณภาพ

- จิตใจ คือความเขมแข็งมั่นคงของจิตใจ และสภาพจิตใจที่ดีงาม ไมเอารัด         
เอาเปรียบรวมทั้งมีความสุข และมีอุดมคติมีปณิธานในหนาที่การงาน สรางสรรค
สิ่งดีงาม

                                                          
88ดูรายละเอียดใน บทที่2 หัวขอฐานรากทางแนวคิดเพื่อมุงไปสูความยั่งยืน
89พระธรรมปฏก (ป.อ. ป ย ุต.โต) , การพัฒนาที่ยั่งยืน, 167.
90เร่ืองเดียวกัน, 237-258.
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- ปญญา คือความรูความเขาใจตาง ๆ รวมทั้งแนวความคิด ทัศนคติ ที่ยังสงผลตอ
พฤติกรรมและคานิยม ซึ่งตองไดรับการสั่งสมแตเด็ก ปจจัยดานนี้จึงตองมี         
การพัฒนาใหรูและเขาใจโลก ใชปญญาเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตที่แทขึ้นมา

การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคนที่พัฒนาเต็มระบบนั้นเปนตัวกลาง หรือเปนแกนกลาง   
ดวยการเปนปจจัยตัวกระทําที่ไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการในระบบสัมพันธองครวมใหญ      
ใหเปนระบบแหงการดํารงอยูดวยดีอยางตอเนื่องเรื่อยไป โดยมีองคประกอบ 4 ประการคือ

- มนุษย หลักการสูงสุดโดยมุงใหการศึกษา จัดสรรปจจัยเอื้อที่จะชวยใหมนุษย
เจริญงอกงาม และในฐานะเปนทรัพยากรมนุษย พึงใหมีการพัฒนาใหเปน
ทรัพยากรที่มีคุณภาพ

- สังคม การพัฒนาระบบทางสังคมมีจุดเนนไปที่ มาตราการในการสรางบรรยากาศ
แหงการไมเบียดเบียน การชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม รวมถึงการไมเบียดเบียน
ทําลายธรรมชาติอีกดวย

- ธรรมชาติ นอกจากเปลี่ยนทาทีที่มีตอธรรมชาติที่เลิกคิดพิชิตธรรมชาติแลวนั้น      
ยังจะตองมีทาทีที่เกื้อกูลตอธรรมชาติ

- เทคโนโลยี การประดิษฐ การผลิต การใชเทคโนโลยีตางๆ จะตองคํานึงถึงผล
กระทบตอธรรมชาติอยางแทจริง รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนคานิยมเพื่อเกื้อกูลทั้งตอ
ตนเอง ผูอ่ืน และธรรมชาติ

”มนุษย” เปนแกนกลางของการมอง ทั้งจากการมองไปที่ปญหาจากการพัฒนาในอดีต
และในอนาคต ซึ่งตองไดรับการมองไปอยางถูกทิศทาง และการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นนั้นไมใชแค 
สังคม เศรษฐกิจ กายภาพสิ่งแวดลอม ทวารวมถึงการพัฒนาที่ตัวคน การพัฒนาในดานตางๆจะ
ตองมุงหมายไปที่การสงเสริมให “มนุษย” มีความสุขดวยสุขที่แทอยางมีดุลยภาพ ความยั่งยืนนั้น
จะมีเพียงชั่วขณะหนึ่ง เราไมสามารถยึดมั่นถือมั่นกับทางออกใดทางออกหนึ่งอยางถาวร ดังนั้น    
จําตองมีวิวัฒนาการของทางออกนั้นๆอยางตอเนื่อง และเคลื่อนตัวตามลักษณะเฉพาะของ          
แตละปญหานั้นๆตลอดเวลา
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3. แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน

ทุกวันนี้ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ตางมีการพูดถึงคําวา “วัฒนธรรม” อยาง
กวางขวาง เนื้อหาในสวนนี้ยังเปนสาระสําคัญที่มีการพูดถึงควบคูกับคําวา “ภูมิปญญาทองถิ่น”    
ในประเทศไทยอยางมากมาย ซึ่งเปนประเด็นหนึ่งที่ไดรับความสนใจถึงการเปนแนวคิดที่อาจจะ   
พาเราผานพนวิกฤติการณตางๆไปไดอยางยั่งยืน

คําวา “วัฒนธรรม” นั้นมักจะมีการกลาวถึงในทุกยุคสมัยและทุกวงการ แตก็มักจะเปน
การกลาวถึงอยางลอยๆ เรามักมองวัฒนธรรมที่เปนภาพนิ่ง เพราะมุงเนนสิ่งที่เปนศิลปวัฒนธรรม 
เปนภูมิปญญาและสิ่งดีงามของชาติบานเมือง เชน ประเพณีลอยกระทง สงกรานต วัดวาอาราม 
เปนตน โดยที่วัฒนธรรมที่เปนภาพนิ่งนี้เปน “วัฒนธรรมหลวง” (Great Tradition) ซึ่งเปนวัฒนธรรม
เพื่อการบูรณาการจากคนที่มีหลายกลุมเหลา หลายชาติพันธุ ใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
แตหากมองวัฒนธรรมในรูปขององครวมที่เปนภาพเคลื่อนไหวจะมีวัฒนธรรมเกิดขึ้นใน
สองระดับ ที่ปะทะสังสรรคกันอยูคือ วัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎร91 “วัฒนธรรมราษฎร” 
(Little Tradition) เปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรูรวมกันในการปรับตนเอง เขากับ
สภาพแวดลอมของถิ่นฐานนั้นๆที่มนุษยตั้งหลักแหลงขึ้นมา ความแตกตางของทองถิ่นและสภาพ
แวดลอมจึงมีผลใหรูปแบบวัฒนธรรมในทองถิ่นแตกตางกันออกไป ดังนั้นความแตกตางกันระหวาง
วัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎร จึงเปนเรื่องระหวางการทําใหเกิด “ความเหมือนกัน” กับ      
“ความแตกตางกัน” โดยที่ “…ทั้งสองสวนตางมีความสําคัญและไมไดเปนสิ่งที่อยูลอยๆและหยุดนิ่ง 
หากสัมพันธกับบริบททางสังคม เวลา และสถานที่…”92

ดังนั้นแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนที่กําลังนําเสนอนี้ จึงเปนการตกลงที่เขาใจในจุดนี้วา     
มีวัฒนธรรมสองสวนโดยที่ตางมีความสําคัญเปนสองระดับสัมพันธกันอยู วัฒนธรรมจะมีพลังใน
การพัฒนา ก็อยูที่การเขาใจความหมายของคําวาวัฒนธรรมนี่เอง แตกอนที่จะเขาไปพูดถึงตัว    
แนวคิด จะขอเกริ่นนําที่มาของพลังทางแนวคิดนี้กอน กลาวคือ ดวยการพัฒนาที่ผานมา            
ของประเทศไทยในดานตางๆซึ่งเปนการมุงเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้น สังคมของไทยใน       
ทุกระดับมีความเปลี่ยนแปลงไปทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เราถูกกลืนกินทางวัฒนธรรม
อยางตอเนื่องจากวัฒนธรรมทางตะวันตก ทั้งการที่เรามีตะวันตกนิยม (Westernization) รวมถึง

                                                          
91ศรีศักร วัลลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย, 2-5.
92เร่ืองเดียวกัน.
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พยายามทําใหมีความทันสมัย (Modernization) เปนตน เราไดละทิ้งวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่เรา
เคยมีมาทิ้งไป โดยดูถูกวาลาหลังและไมมีอารยธรรม จนถึงปจจุบันในยุคโลกาภิวัตน ยุคขาวสาร  
ขอมูลไรพรมแดนนี้ วัฒนธรรมตะวันตกไดกลืนกินวัฒนธรรมของเรารุนแรงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น93

สิ่งเหลานี้เองเปนเหตุผลในการกอตัวขึ้นของแนวคิดที่ใหความสําคัญกับ วัฒนธรรมของชุมชนและ
ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน

การสั่งสมทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมชุมชนของสังคมไทยในอดีต เปนเนื้อหาที่ได   
นําเสนอผานมาแลวทั้งในหัวขอบริบททางประวัติศาสตร และหัวขอบริบทการพัฒนาทางสังคม
เศรษฐกิจ ในบทการศึกษานี้จึงขอไมกลาวถึงซ้ําอีก โดยจะกลาวอยางยนยอคือ “ในสมัยเดิมที่
สังคมยังเปนไปดวยวัฒนธรรม ความสมดุลในสังคมมากกวาและทําใหสังคมยั่งยืนกวา”94 ชุมชนแต
เดิมของไทยมีภูมิปญญาที่สั่งสมมาอยางยาวนาน ทั้งการอยูรวมกัน และรวมถึงการดํารงชีวิตใน
หลักแหลงตางๆ ตลอดจนถึงการมีความเชื่อในดานตางๆ ที่ลวนเปนคติเกี่ยวของกับการหามทําลาย
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติทั้งสิ้น และรวมไปถึงภูมิปญญาในการเลือกที่ตั้งถิ่นฐาน การอยู      
รวมกับธรรมชาติ สิ่งนี้เปนการสรางอารยธรรมของเราที่เปนวัฒนธรรมของสังคมไทย จาก          
การพัฒนากระแสหลักที่ผานมาเราจึงมีปญหาตางๆอยางมากมาย รวมถึงภูมิปญญาที่สั่งสมใน       
การเกษตรกรรม ทั้งวิธีการผลิตที่ไมทําลายธรรมชาติ ไมสิ้นเปลืองพลังงาน และไมสิ้นเปลืองตนทุน
ของการผลิต แตสิ่งเหลานั้นเราก็ไดละทิ้งสูญเสียไป ดังที่ จอหน เรนส และ ดอนนา เดย โลเวอร 
(John Raines and Donna Day-Lower) กลาววา

      เจาของที่ดินเทานั้นที่ “รู” รูวาทําอยางไร…เพื่อปรุงอาหารบนโตะอาหารในดินแดนอื่น 
ส่ิงที่ชาวนาเล็กๆ ทั้งชายและหญิงเคยรูมากอนไมมีคุณคาอีกตอไป ส่ิงแวดลอมในชีวิต
ประจําวันที่เปล่ียนแปลงไปมากอยางรวดเร็วและลึกซึ้ง ทําใหบุคคลเหลานั้นกลายเปน    
“คนโง” พวกเขาคิดวาเขาไมมีอะไรจะสอนลูกหลานอีกตอไป ไมมีแมส่ิงของที่จะให พวกเขา
ถูกทําใหไรคุณคา พวกเขาไมอาจมีหนาที่และอาชีพที่ทรงคุณคาในชีวิตไดอีกตอไป95

                                                          
93มีการนําเสนอผานมาใน หัวขอบริบทการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจ ของบทการศึกษานี้
94ประเวศ วะสี, “วัฒนธรรมกับการพัฒนา” ใน  ไทย : ยุควัฒนธรรมทาส, 14.
95John Raines and Donna Day-Lower, Modern Work and Human Meanning (Philadelphia : 

The Westminster Press, 1986) , 22, อางถึงใน ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, ทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแหงการ
ปลดปลอย, 18-19.
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การพัฒนาทางสังคมไทยที่เร่ิมใหความสําคัญกับ แนวคิดทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
อยางมากมายในปจจุบันนี้ “…เปนสวนหนึ่งของปฎิกิริยาตอบโตแรงเหวี่ยงอันรุนแรงของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกระแสหลัก ที่ยังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีดําเนินชีวิตของคนในสังคม    
แหงนี้อยางมากมาย มากเสียจนคนสวนใหญปรับตัวไมทัน…”96

      …ถึงวันนี้ ชาวบานและชุมชนจํานวนมากได “กลับลํา” และถอยหางออกจาก         
การครอบงําของกระแสพัฒนา…ชุมชนที่ชาวบานจํานวนมากไดสรางสรรคกลไกทางสังคม
วัฒนธรรมใหมแทนระบบความสัมพันธทางเครือญาติแบบพี่ปนนองที่คลายพลังลงไป    
ดวยการพึ่งพาอาศัยกันในเชิงแลกเปลี่ยน ผานกลไกการจัดการที่ชาวบานสรางสรรคขึ้น     
ที่สําคัญไดแก กลุมและองคกรชุมชน ซึ่งมีความหลากหลายในรูปแบบและกิจกรรม…
      …ความสัมพันธที่เกิดขึ้นภายใตกลไกการจัดการใหมนี้ ไดฉุดดึงเอาญาติพี่นองและ
เพื่อนบานใหใกลชิดกันอีกครั้งหนึ่ง เกิดเปนเครือขายของการแลกเปลี่ยนและการพึ่งพา
ระหวางกัน นับวันเครือขายของชาวบานยิ่งขยายตัวออกไป สมาชิกของเครือขายไมได
จํากัดอยูเฉพาะใน “หมูบาน” แตตัดขามขอบเขตทางการปกครองสูคนภายนอกที่มี
ความสนใจรวมกัน…เครือขายของชาวบาน และเครือขายของชุมชนที่เกิดขึ้นแลวใน     
ทุกภาคของประเทศ มิไดหยุดนิ่ง แตมีพัฒนาการของตัวเอง และรวมกับเครือขายอื่น   
ตลอดเวลา  หลายแหงสามารถพัฒนาเครือขายขึ้นเปนระดับอําเภอและจังหวัด             
หลายจังหวัดรวมตัวกันเปนเครือขายระดับภาคและประเทศ เหลานี้สะทอนใหเห็นสํานึก
ใหมของชาวบานและชุมชนในการดิ้นรนตอสูเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง…97

แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนี้ไมไดหมายถึงการยอนกลับไปเปนชุมชนไทยในอดีต98       
แตหมายถึงการนําระบบคุณคาทางวัฒนธรรมที่เคยมีมา ดึงกลับมาใหเปนระบบคุณคาทางสังคม  
ที่มีความเอื้ออารี พึ่งพาอาศัยกันและกันไดอยางเขมแข็งและทรงพลัง ในปจจุบันจะเห็นไดวา     

                                                          
96เอกวิทย ณ ถลาง, ภาพรวมภูมิปญญาไทย, 21.
97วิชิต นันทสุวรรณ และ จํานง แรกพินิจ, แนวพัฒนาสังคมชนบทใหม : บนรากฐานภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมชุมชน” ใน ไทย : ยุควัฒนธรรมทาส, 111-112.
98“วัฒนธรรมชุมชน” เปนแนวคิดที่มีการกลาวถึงอยางหลากหลาย ซึ่งอาจมีการกลาวถึงในลักษณะ

ที่นําความเปนจริงของสังคมตะวันตก-สังคมสมัยใหม เปรียบเทียบกับ สังคมไทย-สังคมอดีตในอุดมคติ         
วัฒนธรรมชุมชนในบางที่จึงมีแนวคิดในลักษณะที่ยอนกลับไปสูอดีต และคลายคลึงกับลักษณะของการอนุรักษ
แบบแชแข็ง
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พลังทางสังคมของเราลมสลายไปเปนการตางคนตางอยู และปญหาทางจริยธรรมกลายเปนปญหา
ที่สําคัญในแบบสังคมสมัยใหม ตราบใดที่สังคมยังไมมีพลังที่เขมแข็ง ก็ไมมีทางฟนฟูจริยธรรม    
ศีลธรรมของคนในสังคมขึ้นมาได “…วัฒนธรรมจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหสังคมมีพลังและ
เปนปจจัยหลักทางศีลธรรม…”99 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนี้มีหลักแนวคิดที่คลายคลึงกับ           
หลักปรัชญาพอเพียงอยางมาก แตเปนแนวคิดที่สรางความเขมแข็งของชุมชนหลากหลายระดับ 
หลากหลายมิติ โดยใชวัฒนธรรมเปนกลไกในการสรางการพึ่งตนเองของกลุมชุมชน จากการศึกษา
แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนนี้จะสามารถแบงความสัมพันธไดเปนสองลักษณะ กลาวคือ

1. ชุมชนในกลุมเครือญาติหรือคนใกลชิด : คือชุมชนที่พึ่งพากันอยางเขมแข็ง ที่เปน    
ชุมชนจริงในมิติทางกายภาพ ตั้งแตระดับชุมชนเมือง (Urban) ยานชุมชน (District) หนวยชุมชน 
(Neighborhood) จนไปถึงชุมชนตรอกซอกซอยหรือชุมชนของกลุมอาคาร (Building Group,
Building Block) หรือแมแต ชุมชนลุมน้ําเดียวกัน ชุมชนทุงเดียวกัน ซึ่งเปนลักษณะชุมชนที่สัมพันธ
ไปกับกายภาพเมืองโดยตรง

2. ชุมชนที่ไมใชกลุมเครือญาติหรือคนใกลชิด  : คือชุมชนที่มีความสัมพันธกันรวมตัว
กันดวยการมีความสนใจรวมกันเฉพาะเรื่อง ชุมชนที่สื่อสัมพันธกันเฉพาะกิจ มีอิสระในการเขา   
ออกกลุม เชนกลุมสมาคมการคา สมาคมแตจิ๋ว สมาคมทางวิทยุ จ.ส.100  ซึ่งมีลักษณะที่สัมพันธ
กับมิติทางกายภาพในบางเวลา

ลักษณะของชุมชนทั้งสองขางตน ตางตองใชระบบคุณคาวัฒนธรรมหนึ่งๆในการ      
อยูรวมกัน แตก็เปนไปเพื่อการรวมกลุมทางสังคมที่พึ่งพากัน ชวยเหลือกัน วัฒนธรรมชุมชน         
จึงหมายถึง การรวมตัวกันอยูเปนกลุมเพื่อประโยชนสุขรวมกันของสวนรวม มีเครือขายที่ยืดหยุน
เชื่อมโยงหลากหลายระดับและมิติ เพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางเข็มแข็ง

ถึงแมวา “ตัวบท” ของแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน จะมีการนําเสนอถึงความงดงามของ  
ชุมชนชนบท แต “…สิ่งที่ชวยทําใหวัฒนธรรมของชาวบานเปนที่ประจักษแจงนั้น กลับมิใชเพียงเนื้อ
หาสาระที่นักเขียนพยายามจะ ‘สะทอน’ หากเปน ‘ลีลา’ ของการนําเสนอ…”100 ลีลาของการชักจูง

                                                          
99ประเวศ วะสี, วัฒนธรรมกับการพัฒนา, 16.
100ยุกติ มุกดาวิจิตร, “การกอตัวของกระแส’วัฒนธรรมชุมชน’ในสังคมไทย : พ.ศ.2530-2537” 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538) , (1) - (2) .
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และชี้ใหเห็นภาพลักษณ ที่แมวาอาจจะไมใชภาพที่แทจริงอันใสสะอาด ที่สะทอนออกมา    
จากชุ มชนชนบททั้ ง หมด  แต ก็ เ ป นกา รสร า งแ ร งผลั กดั นสําคัญที่ ทําให ชนบท เป น                         
“ชุมชนจินตนาการ”101 และปลุกระดมผูคนในสังคมใหเกิดจิตสํานึกตอจินตนาการนั้น เพื่อเปน     
หนทางหนึ่งไปสูความยั่งยืนในบริบทของไทย

4. แนวคิดประชาสังคม102

“ประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง เครือขายของกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
สถาบัน และชุมชนที่มีกิจกรรมหรือมีการเคลื่อนไหวอยูระหวางรัฐ (State) กับปจเจกชน
(Individuals) ”103 แตกอนที่จะทําความเขาใจกับแนวคิดประชาสังคมนั้น จําตองทําความเขาใจ   
กับคําวา “พลเมือง” (citizenship) กอนดังนี้

      พลเมืองคือผูมีศักดิ์ศรี คือผูที่เทาเทียมหรือคอนขางเทาเทียมกับผูอื่น พลเมืองคือผูไม
ปรารถนาจะไปครอบงําใคร แตก็ไมตองการใหใครมาครอบงําบงการหรืออุปถัมภค้ําจุนตน
      พลเมืองไมใชไพร พลเมืองไมใชราษฎร ไพรคือผูที่ยอมรับสถานภาพสูง-ต่ํา บงการ-  
รับใช อุปถัมภ-รับใช ระหวางผูใหญกับผูนอย ไพรคือผูเห็นตัวเองเปนผูนอย ผูอยูใต        
การอุปถัมภและมุงเสาะแสวงหาผูอุปถัมภ สวนราษฎรคือผูที่ยอมรับอํานาจและกฏหมาย
ของผูปกครอง แตไมสนใจการปกครองตนเองหรือการมีสวนรวมในทางการเมือง-           
การปกครอง104

ผูคนในชุมชนเมืองของไทย หากแตรับรูฐานะ “ราษฎร” ของตน และปฏิบัติตนในฐานะ “ไพร”       
เทานั้น ที่คอยแตพึ่งพาอํานาจจากภาครัฐอยูตลอดเวลา และไมมีจิตสํานึกของการดูแลและ        
พึ่งพาตนเองของการเปน “พลเมือง” ความเปนพลเมืองที่กลาวถึงนี้มีลักษณะสําคัญ 2 ประการคือ

                                                          
101เร่ืองเดียวกัน.
102แนวคิดประชาสังคม เกี่ยวของกับเนื้อหาในดานรัฐศาสตร การปกครอง การจัดกลุมทางอํานาจ

เชิงอํานาจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับมิติทางกายภาพเมืองโดยตรง เนื้อหาเบื้องตนหลายสวนเปนการสรุปความ
จาก อเนก เหลาธรรมทัศน ในหนังสือการเมืองของพลเมือง

103อเนก เหลาธรรมทัศน, การเมืองของพลเมือง (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2543) , 21.
104เร่ืองเดียวกัน,17.
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1. ไมชอบและไมยอมใหรัฐครอบงําหรือบงการ แมวาจะยอมรับความชวยเหลือจากรัฐ 
และมีความรวมมือกับรัฐได แตก็สามารถชี้นํากํากับและคัดคานรัฐไดพอสมควร

2. ไมชอบลัทธิปจเจกชนนิยมสุดขั้ว ซึ่งสงเสริมใหคนเห็นแกตัว ตางคนตางอยู แกงแยง
แขงขันกันจนไมเห็นแกประโยชนสวนรวม หากแตสนับสนุนใหปจเจกชนรวมกลุมรวมหมูและ        
มีความรับผิดชอบ โดยไมปฏิเสธการแสวงหาหรือปกปองผลประโยชนเฉพาะสวนเฉพาะกลุม

สังคมในแนวคิดของประชาสังคมนั้นจะประกอบดวย 3 สวน ซึ่งไดแก รัฐ –          
ประชาสังคม – ปจเจกชน ที่เปนอิสระตอกัน แตก็ตองโยงใยเกี่ยวของกัน ตองขัดแยงคัดคานกันได 
แตก็ตองปรองดองประสานสามัคคีกันไปดวย แนวคิดประชาสังคมนั้น แมจะรวมถึงกลุมองคกรที่ไม
ผิดกฎหมาย (หรืออาจผิดกฎหมายแตชอบธรรม) แทบทุกประเภท แตเนนใหน้ําหนักกับกลุมหรือ
องคกรอันเกิดจาก

- คนแปลกหนา : คือคนทั่วไปที่ไมใชเครือญาติ เพื่อนฝูง คนใกลชิด เปนองคกร       
ที่เปดรับสมาชิกจากผูคนตางๆที่แปลกหนา

- รวมตัวอยางสมัครใจ : สามารถเขาออกจากกลุมไดตลอดเวลา มีเสรีภาพ
- การทํางานของกลุมเปนไปอยางเทาเทียม : กระทําอยางผูคนที่คอนขางเทาเทียม 

ไมไดหมายความวาไมมีความสัมพันธแบบสูงกวาต่ํากวาของสมาชิก แตตองไมใช
ลักษณะผูใหญผูนอย

แนวคิดประชาสังคมมีลักษณะของกลุมทางสังคมที่มีพลัง มีปฎิสัมพันธกันในเมือง   
เพื่อชวยเหลือกันเองในกลุม เพื่อประโยชนของสวนรวม ไมชอบและไมตองการที่จะใหรัฐเขามา    
บงการควบคุม แตคนไทยเราไมรังเกียจ ไมกลัว ไมเบื่อ ที่รัฐจะเขามาทําอะไรตออะไรใหแทนตน 
ลึกๆแลวคนไทยชอบรัฐอุปถัมภ คนไทยไมเรียกรองใหสังคมหรือชุมชนทําอะไรมากๆ คนไทย
ชอบ “Good Government” ไมวา “Good Government” นั้นจะเปน “Self-Government / Self-
Governance” หรือไม แมแตฝายซายสุด 14 ตุลา 2516 ก็คิดแบบนี้ ฝายซายเรียกรองใหรัฐมี      
บทบาทการสรางความเปนธรรม แกความยากจน ชวยเหลือชนชั้นลาง ฝายซายของไทยในอดีตมอง
วาการยึดหรือการใชอํานาจรัฐเปนกุณแจที่จะนําไปสูสังคมที่ดีและเปนธรรม ความคิดที่อยากให    
มีรัฐที่ดี มีความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม จึงไมใชเร่ืองใหมในเมืองไทย แตความคิดเรื่องมี  
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รัฐเล็กๆมีรัฐที่ไมจุนจานแต สังคมและชุมชนที่มีบทบาทมากๆเปนอิสระมากๆชวยตัวเองมากๆ    
ตางหาก จึงจะเปนเรื่องใหม-เขาใจยาก-ไมนาเชื่อ105 แนวคิดประชาสังคมยังเกี่ยวพันไปกับลักษณะ
ของประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองดูแลตนเอง (Self-Government Democracy) ตองอาศัยการ
เสียสละเฉพาะตนเฉพาะกลุมเพื่อสวนรวม การประสานผลประโยชนเฉพาะตน เฉพาะกลุมเขากับ
ผลประโยชนสวนรวม ซึ่งการเนนสวนรวมเปนหลักนี้ จะไดมาดวยจิตสํานึกหรือคุณธรรมแหงความ
เปนพลเมืองใหประชาชน การเมืองในความเห็นของทฤษฎีที่เนนประชาชนปกครองดูแลพึ่งพา     
ตนเอง จึงเปนจริยธรรมหรือคุณธรรมอยางหนึ่ง หรือเปนสุดยอดของคุณธรรมหรือจริยธรรมนั่นเอง

แนวคิดประชาสังคมเปนสิ่งที่กําลังถูกกลาวถึงอยางมากกับภาวะวิกฤติการณใน
ปจจุบันของเรา และดูเหมือนวาเปนสิ่งที่คลายคลึงและถูกกลาวถึงมากในแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 
แต อเนก เหลาธรรมทัศน กลาววาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนอยากหยุดปจจุบัน อยากหยุด           
การพัฒนา อยากลงจากขบวนรถไฟที่กําลังวิ่งออกจากอดีต106

      …ทวาปญหาจํานวนมากที่กําลังขบคิดกันอยู เปนปญหาของสังคมเมือง-สังคม     
สมัยใหม สังคมอุตสาหกรรม และจะชอบหรือไมก็ตาม สังคมไทยกําลังเขาสูความสมัยใหม   
สูความเปนอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองหยิบยืมความคิดตะวันตก 
ความคิดตางชาติ ความคิดของสังคมอุตสาหกรรมมาใช หนาที่ของเราจะรังสรรคความคิด
สมัยใหมใหมีความเปนไทย หรือสรางความคิดไทยใหเปนความคิดที่สอดคลองหรือรับใช
สังคมอุตสาหกรรมหรือสังคมสมัยใหมใหไดมากขึ้นอยางไร…107

เหตุใดในปจจุบันกลุมประชาสังคมและความเปนพลเมืองจึงไมเกิดขึ้นกับสังคมไทย  
สิ่งนั้นสามารถสืบสาวกลับไปที่จุดเริ่มตนของเมืองในสังคมไทยนั้น เราไมเคยมีบริบทความคุนเคย
ในการอยูรวมกันในเมือง ดวยการที่เรานําแบบของ “เมือง” จากตะวันตก เขามาทดแทน “ชุมชน”   
ที่เราเคยมีอยางฉับพลัน ดังนั้นวัฒนธรรมของชาวเมืองและความเปนพลเมือง จึงไมเคย
ปรากฏอยูในสังคมไทย ที่สงเนื่องมาสูผูคนในสังคมไทยจึงไมมีการเรียนรู ที่จะดํารงตนในเมือง
ของตนเอง ผูคนสวนใหญจึงมักไมกระทําอะไรดวยตนเอง ไมสนใจชุมชนในเมืองของตนเอง และ 

                                                          
105เร่ืองเดียวกัน, 11.
106แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในบางที่ มีการกลาวถึงในลักษณะเชนนี้
107อเนก เหลาธรรมทัศน, การเมืองของพลเมือง, 7-8.
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ไมรังเกียจที่รัฐจะเขามาจัดการอะไรแทนตน (ดังที่ อเนก เหลาธรรมทัศน กลาวถึง) แตประเด็น
สําคัญจึงเกิดขึ้นวาเมื่อแนวคิดดังกลาวไมใชสิ่งที่เรามีหรือเคยมี และไมเคยปรากฏในบริบทของไทย 
แลวชุมชนเมืองที่ยั่งยืนของเราเขาไปเกี่ยวพันกับแนวคิดนี้อยางไร

สิ่งหนึ่งที่เราจําตองยอมรับก็คือ ทั้งๆที่เราไมมีบริบทความคุนเคยกับเมือง แตในปจจุบัน
เราก็อาศัยอยูใน “เมือง” ซึ่งไมสามารถละทิ้งแลวกลับไปมีความสุขกับชุมชนดั้งเดิมในอดีตได และ
แนวคิดของกลุมประชาสังคมและความเปนพลเมืองนี้ ก็เปนลักษณะหนึ่งในวัฒนธรรมของชาว
เมืองที่เราควรตองมี และจําตองคนหาหนทางเฉพาะในแบบของเรา เพื่อที่จะสรางความเปน       
พลเมืองขึ้นมาบนชุมชนเมืองของเราเองไหได และถึงแมจะกลาววาลักษณะแนวคิดของกลุม    
ประชาสังคมและความเปนพลเมืองไมเคยมีใน “เมือง” ของไทย แตโปรดสังเกตวาชาวบาน            
ที่พึ่งตนเอง ใชกําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพยากรของตนเองในการแกปญหาของสวนรวม กระทํา
การเพื่อสวนรวมดวยจิตใจและคุณธรรมที่สูงสง ก็เปนคุณลักษณะของคนในสังคมที่คลายคลึงกัน
กับแนวคิดดังกลาวที่ปรากฏอยูใน “ชุมชน” ของไทย ดังนั้นการสรางเสริมกลุม “ประชาสังคม”    
ดวยการที่ ประชาชนจะตองมีความเปน “พลเมือง” ที่พึ่งตนเองใหมากขึ้น ตองรวมกําลังกัน
แกไขปญหาดวยตนเองใหมากขึ้น สิ่งเหลานี้จึงมีประเด็นสําคัญที่วาจะใหมีขึ้นในแบบของเรา    
ที่สอดคลองกับบริบทของไทยไดอยางไร

5. กรณีศึกษา ชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืน

5.1 ชุมชน “พุทธเกษตร"108

"พุทธเกษตร” เปนชุมชนชาวพุทธที่ตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย เปนกลุม
ของชุมชนที่มีการจัดตั้งองคกรบนพื้นฐานของหลักการและนโยบาย ในการแกปญหาสังคมใน      
ขั้นพื้นฐานเชนเด็กกําพรา เด็กจรจัด และเด็กที่ดอยโอกาสในภาคเหนือและภาคอีสาน ดวยวิธีการ
ของชาวพุทธ วัตถุประสงคหลักก็คือ การสรางโรงเรียนและชุมชนที่เขมแข็งในชนบทเพื่อที่จะตอสู
กับความยากจน ลัทธิบริโภคนิยม และความไมเปนธรรมในสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากโครงสรางทาง
เศรษฐกิจและการเมืองที่รวมศูนยอํานาจอยูที่สวนกลาง

                                                          
108ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, “พุทธจริยศาสตรสังคม,” เอกสารประกอบรายวิชา ศาสนาเปรียบเทียบ 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.ป.ท., ม.ป.ป) , 10-12.
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โรงเรียนพุทธเกษตรแหงแรกที่อําเภอแมละมง จังหวัดแมฮองสอน เร่ิมตนโครงการ
ชวยเหลือตนเองดวยการปลูกขาวและพืชผักของตนเอง ตอมาไดผลิตปุยหมัก เลี้ยงวัวไวรีดนม
สําหรับเด็กนักเรียนและจําหนายในราคาถูกแกชาวบานในตําบล และทําอุตสาหกรรมในครัวเรือน
อีกหลายอยาง นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดตั้งศูนยสาธารณสุขภายในหมูบาน ใชเวลาเพียง 5 ป     
ก็สามารถพึ่งตนเองไดในเกือบทุกดาน มีการจัดตั้งโรงเรียนพุทธเกษตรขึ้นอีกสามแหงที่หนองฮอ 
จังหวัดเชียงใหม ที่ขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน และที่โนนเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในป           
พ.ศ. 2532 มูลนิธิพุทธเกษตรถูกจัดตั้งขึ้นที่เมืองเชียงใหม โดยมีพระไชยศ ชยโส เปนผูประสานงาน 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและงานบริการสังคมของชุมชน ดวยการทํางานรวมกับคน     
ยากจนและผูดอยโอกาสในทุกรูปแบบ พรอมๆกับฝกคนรุนหนุมสาวใหเปนผูนําในชุมชนชนบทของ
ไทย มูลนิธิไดตั้งโรงพิมพของตนเองขึ้น ออกหนังสือพิมพรายเดือน เพื่อนชีวิต และหนังสือเกี่ยวกับ
พุทธศาสนากับการแกปญหาสังคมหลายเลม พุทธเกษตรสนใจเปนพิเศษในปญหาของผูหญิงและ
เด็กที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โรงเรียนพุทธเกษตรที่หนองฮอ จังหวัดเชียงใหม เปนโรงเรียนหญิงโดย
เฉพาะ รับเด็กผูหญิงที่ยากจนจากครอบครัวที่มีปญหา มารับการศึกษาและฝกอาชีพพรอมทั้งการ 
อบรมทางศีลธรรม พุทธเกษตรไดพยายามรณรงคเพื่อปกปองสิทธิของสตรีและเด็ก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปญหาโสเภณีและการใชแรงงานเด็กทางภาคเหนือของประเทศไทย

พุทธเกษตรเปนตัวอยางของชุมชนชาวพุทธกลุมหนึ่งในสังคมไทยปจจุบัน ที่มี     
รูปแบบการจัดองคกรและเครือขายของชุมชนที่คอนขางเปนระบบบนพื้นฐานของพุทธจริยศาสตร 
ในแงวัฒนธรรมแลวพุทธเกษตรสงเสริมคําสอน การปฏิบัติ และคุณคาของพุทธศาสนาแกสมาชิก
และชาวบาน ในแงเศรษฐกิจแลวโครงการเกษตรกรรมและหัตถกรรมพื้นบานชวยใหชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได และในแงสังคมแลว ชาวบานและคนในระดับทองถิ่นเริ่มมีอิสระในการตัดสินและแกไข
ปญหาของตนเองมากขึ้น

5.2 กรณีศึกษา “โรงเรียนริมแมน้ํา"109

ในป พ.ศ. 2528 ผูคนกลุมหนึ่งซึ่งสนใจปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม ไดมาใชชีวิต
อยูรวมกันบนพื้นที่ประมาณ 30 ไร ซึ่งบางสวนมีสภาพเปนปารกรางริมฝงแมน้ําแควนอย บานถ้ํา
แกนจันทร ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยชวยกันพัฒนาที่ดินผืนนั้นขึ้นมา     
มีการสรางกระทอมและเรือนแพขึ้นจํานวนหนึ่ง พรอมกับการปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพแวดลอม    
โดยมีเปาหมายที่จะสรางชุมชนชาวพุทธ พวกเขาเริ่มทําเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ เลี้ยงวัว แพะ 

                                                          
109เร่ืองเดียวกัน, 12-14.
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และสัตวเลี้ยงอื่นๆ มีการปลูกตนสมุนไพรเพื่อใชทํายาสมุนไพร รักษาสภาพของตนไมและสัตวปา
ในบริเวณนั้น พรอมกับการปองกันไฟปา มีการฝกอบรมสมาธิภาวนาเปนครั้งคราว โดยการนิมนต
พระภิกษุมาสอนและนําการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการผลิตในเชิงวัฒนธรรม เชน การเขียนรูป     
การพิมพหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนา และคําสอนของกฤษณะมูรติอีกดวย

พ.ศ. 2535 “โรงเรียนริมแมน้ํา” สําหรับเด็กจากครอบครัวที่ยากจนไดถูกจัดตั้งขึ้น 
ปรัชญาการศึกษาของชุมชนมีวา การศึกษาที่แทจริงจะเปนปจจัยอันสําคัญตอวิธีคิดของมนุษย 
และตอการสรางสรรคแนวทางใหมใหกับสังคม ไพบูลย ทีปกร ผูนําของชุมชนนี้เปนครูใหญคนแรก
ของโรงเรียน นอกจากการศึกษาตามหลักสูตรแลวเด็กนักเรียนยังไดรับการฝกฝนอาชีพตางๆ เชน 
การทําเกษตรกรรมธรรมชาติ การเลี้ยงสัตว การทําหัตถกรรมพื้นบาน และความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
วิชาชาง พรอมๆไปกับการใชชีวิตตามแนวทางของพุทธศาสนา และการเคารพในภูมิปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรมพื้นบาน โรงเรียนริมแมน้ําไดกลายเปนสวนหนึ่งของชุมชนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามแนวคิด
แบบ อาศรม ในความพยายามที่จะเปลี่ยนทิศทางของสังคมไทยจากกระแสของลัทธิบริโภคนิยม

5.3 ชุมชนกุดชุม จังหวัดยโสธร110

การรวมตัวกันของชาวบานในชุมชนกุดชุมนี้ เปนที่นาสนใจของการรวมกลุมเพื่อ
พึ่งพาตนเองไดในวันนี้ ยอนกลับไปเมื่อ พ.ศ.2525 ความคิดที่จะรวมตัวกันเองเพื่อที่จะตั้งโรงสีของ
ชุมชนนั้นเกิดขึ้นแตตอนนั้น เมื่อชาวบานในชุมชนถูกเอารัดเอาเปรียบในดานตางๆ แตในเวลานั้น 
พวกเขาไมมีทุน ไมมีความรูเร่ืองเครื่องกลและการตลาด และใครคิดรวมกลุมกันขึ้นมาในเวลานั้น   
ก็จะถูกกลาวหาวาเปน “คอมมิวนิสต” ไป ความพยายามของชุมชนจึงเริ่มเดินทางออม              
โดยพยายามที่จะพึ่งพาตนเองในดานสุขภาพอนามัยกอน ดวยความรูที่มีอยางมากมายในดาน
สมุนไพรของชุมชน ในป พ.ศ.2526 ชมรมหมอยาพื้นบานและผูสนใจสมุนไพรจึงกอตัวขึ้น           
ชุมชนเริ่มพึ่งตนเองไดในเรื่องหนึ่ง เกาะกลุมกันไดในระดับหนึ่งแลว แตในเวลานั้นชาวบานก็เร่ิม
มองเห็นวาการทําการเกษตรของตนที่ใชสารพิษอยางมากมายนั้นไมเปนผลดี ทั้งตอตนเองและ    
สิ่งแวดลอมของชุมชน พวกเขาจึงระดมความคิดในการแกปญหาในดานตางๆ

ในจังหวะเดียวกันนั้นเอง มีชาวนาญี่ปุนคนหนึ่งชื่อ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ ผูคิด
ทดลองทําการเกษตรแบบธรรมชาติจนประสบผลสําเร็จ และไดเดินทางมาเยือนประเทศไทยในป 
พ.ศ.2533 มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ ไดเดินทางมาที่ชุมชนกุดชุมแหงนี้ โดยเขามาบรรยายพูดคุยถึงสิ่ง    

                                                          
110อัมพร จิรัฐติกร, “เร่ืองเลาจากแผนดินอีสาน : เมื่อวันนี้ชาวนาเปนเจาของโรงสี” ใน

ทฤษฎีใหมในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง, 121-128.
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ที่เขาทําสําเร็จคือ การเกษตรแบบ “อกรรม” (Do-Nothing) ชาวบานที่มีความสนใจอยูแลวนั้น      
จึงเห็นพองตองกันวา การทําการเกษตรแนวใหมนี้เปนแนวทางที่พวกเขาอยากเดิน และประจวบ
เหมาะกับที่มีกลุมคนจากกรุงเทพฯที่รวมเดินทางไปในครั้งนั้น มีความตองการที่จะไดกินขาว         
ที่ปลอดสารพิษ ชุมชนกุดชุมจึงตัดสินใจปลูกขาวที่ปลอดสารพิษ และคนกรุงเทพฯกลุมนั้นก็จัดตั้ง 
“ชมรมเพื่อนธรรมชาติ” ขึ้นเปนกลุมบริโภคและรับซ้ือขาวจากชาวบานกุดชุม โดยไมผานพอคาคน
กลาง แตทวาการนําขาวปลอดสารพิษ ไปสีที่โรงสีซึ่งรับขาวที่ปลูกดวยสารพิษตามปกตินั้น         
เปนเรื่องที่ลําบากตอการมิใหขาวปะปนกัน ชุมชนกุดชุมจึงคิดที่จะตั้งโรงสีของตนเองอยางจริงจัง 
และเกิดขึ้นในป พ.ศ.2535 แตปญหาในดานตางๆก็ตามมาทั้งผลผลิตที่ไมดีพอ เครื่องจักรไมมี   
ประสิทธิภาพ แตชาวบานก็พยายามหาหนทางแกไขในทุกดานอยางสามัคคี ธุรกิจของชุมชนดําเนิน
ไปพรอมๆกับความพยายามที่จะธํารงรักษาวิถีชีวิตของชุมชน การพึ่งพากันและกัน และมีชาวบาน
จากชุมชนตําบลตางๆเขารวมมากขึ้น เมื่อดําเนินธุรกิจชุมชนเขาสูปที่ 7 พ.ศ.2540 โรงสีของชุมชน
ทํากําไรสูงถึงลานบาท และตั้งโรงสีแหงใหมที่ผลิตเฉพาะขาวกลอง ป พ.ศ.2541สินคา “ขาวกลอง
ทุงรวงทอง” จึงวางตลาดจําหนาย และเปนที่รูจักกันดีในลักษณะของขาวปลอดสารพิษ

ความสําเร็จของชุมชนกุดชุมนี้ มาจากความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งหนวยงาน
องคการพัฒนาเอกชน จากชาวบาน จากพระในชุมชน ที่เขามาชวยกันสรางสรรคหนทางไปสู      
การพึ่งตนเองอยางยั่งยืน

5.4 ชุมชนชาวอามิช (Amish)
ชาวอามิช (Amish) เปนกลุมคนกลุมหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ที่มีการรวมกลุมทาง

สังคมที่เหนียวแนน มีลักษณะของการพึ่งพาตนเองทั้งทางสังคมเศรษฐกิจอยางสุดขั้ว ลักษณะอัน
เปนเอกลักษณคือ การแตงกายดวยเสื้อผาสีดํา หมวกดํา รถมาสีดํา และอื่นๆ คนในกลุมนี้นับไดวา
มีจํานวนสมาชิกอยูไมนอย วิถีชีวิตของชาวอามิชนั้นจะพบปะสมาคมกันอยูเพียงในกลุม การดํารง
ชีวิตนั้นแทบจะไมพึ่งพาภาครัฐ ทั้งในดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การผลิตเพื่อบริโภค          
ก็กระทําติดตอแลกเปลี่ยนกันในกลุม และอาจกลาวไดวาสังคมของชาวอามิชนี้ แทบจะตัดขาดออก
จากสังคมของชาวอเมริกันทั่วไป เทคโนโลยีในดานตางๆที่มีการพัฒนาอยางมากมายในอเมริกานั้น 
ชาวอามิชก็นํามาใชเพียงสวนนอย การประกอบอาชีพสวนใหญคือการทํานาดวยแรงกายของตน 
มา และลอ ดังที่ เวนเดล เบอรร่ี (Wendell Berry) กลาววา
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      พลเมืองในหมูพวกเราที่ขาพเจารูจัก ที่ไดตอบคําถาม (เกี่ยวกับการใชพลังงาน   
ที่สูงและสิ้นเปลือง) นี้ในเชิงสรางสรรคก็คือชาวอามิช พวกเขาเทานั้นในฐานะที่เปนชุมชน 
ไดจํากัดการใชพลังงานที่เกิดจากเครื่องจักรอยางระมัดระวัง และดวยเหตุนี้พวกเขาจึงเปน
นายที่แทจริงของเทคโนโลยี พวกเขาสวนใหญเปนชาวนา และทํางานบนผืนนาเกือบท้ัง
หมดดวยมือ และดวยแรงงานของมาและลอ พวกเขาเปนคนรักสงบ พวกเขาเปดโรงเรียน
ทองถิ่นของตนเอง สาเหตุตางๆเหลานี้ทําใหพวกเขาเหินหางความทะเยอทะยานของสังคม
ที่ยึดถือเครื่องจักรเปนสรณะ ดวยเหตุนี้เองที่ทําใหพวกเขายังคงรักษาครอบครัว ชุมชน 
ศาสนา และวิถีชีวิตของตนเองไวไดอยางมั่งคง พวกเขาหลีกหนีวิถีชีวิตกระแสหลักของ     
คนอเมริกันที่มีแตความวอกแวก เกลียดชัง ไรจุดหมาย รุนแรง และแตกแยก ชีวิตของพวก
เขาไมสูญเปลาและไมทําลาย111

บทสรุป รูปการณในบริบทของไทย

จากการศึกษาถึงบริบทในดานตางๆ ที่จะมีความสําคัญตอชุมชนเมืองที่ยั่งยืนของไทย 
ไมสามารถกลาวไดวาบริบทในดานใดสําคัญกวากันหรือดอยไปกวากัน บริบทในดานตางๆเปนทั้ง
สิ่งที่เราผิดพลาด เปนขอบกพรอง เปนสิ่งที่เราเรียนรู และเปนแสงสวางของหนทาง ที่จําตองให
ความสําคัญอยางเทาเทียม

ในบริบททางประวัติศาสตรและการพัฒนา ประเทศไทยเปนดินแดนที่ประกอบไปดวย 
ผูคนจากหลากหลายเชื้อชาติ ภาษา และเผาพันธุ ซึ่งไดผสมผสานเปนชาติพันธุและหลอมรวมเปน
ชนชาติไทยในเวลาตอมา ผูคนในสังคมไทยจึงมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทางวัฒนธรรม     
ไดงาย และจากกฏเกณฑในอดีตของการเกณฑไพรทาสเขาเมืองผูคนจึงมักหลบหนีออกจากเมือง 
เราจึงไมมีรากฐานที่เขมแข็งของการพบปะสังสรรคเพื่อดูแลกันเองในเมือง ที่สัมพันธไปกับสังคม
ของไทยมีลักษณะของ “สังคมหวงหาม” (Prohibitive Society) ซึ่งยังคงฝงลึกอยูจนถึงปจจุบัน     
เราจึงมักไมมีความตองการ หรือมีก็ไมแสดงออกในการที่จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนา           
ชุมชนเมืองของตนเอง เหตุการณสําคัญของการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจ เร่ิมตนขึ้นเมื่อมีการลา
อาณานิคมจากมหาอํานาจทางตะวันตก ซึ่งมี “ตัวแบบ” ตางๆในแตละยุคสมัยมาจนถึงปจจุบันคือ 
การคาเสรี (Free Trade) การพัฒนา (Development) และโลกาภิวัตน (Globalization) การพัฒนา
                                                          

111Wendell Berry, The Unsettling of America : Culture & Agriculture, 95, อางถึงใน
ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน, ทฤษฎีพึ่งพาและเทววิทยาแหงการปลดปลอย, 16-17.
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ในทุกๆดานของเราเปนการไลตามและมีความสัมพันธแบบพึ่งพาประเทศทางตะวันตกมาโดย
ตลอด และเมื่อ “ชุมชน” ไดรับบทบาทของการแสดงความมีหรือไมมีอารยะ เราจึงมี “เมือง”         
ยุคสมัยใหม (Modern) ที่ทันสมัยในกรุงเทพฯ และดวยลักษณะการบริหารแบบรวมศูนยอํานาจ   
เราจึงมีกรุงเทพแหงที่ 2 3 4… ตามมาบนชุมชนเมืองหลักในแตละภูมิภาค โดยที่ชุมชนเมือง       
ยุคสมัยใหมที่เรามีไดทับถมปญหาตางๆไวอยางมากมาย ปญหาตางๆหลายปญหาเปนความ
สัมพันธระหวางเมืองและชนบท และการแกไขคือการนําแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองจาก
ตางประเทศมาใช แตก็ไมมีผลสําเร็จอยางใด สิ่งสําคัญนั้นเนื่องจากปญหาตางๆที่เกิดขึ้น เปนสิ่งที่
สัมพันธและซอนทับอยูบน ปญหาในระดับฐานราก ที่เราจําตองทําความเขาใจใหชัดเจน           
ดังตอไปนี้

1. การไลตาม “ตัวแบบ” ตะวันตก : จุดเริ่มตนของการพัฒนาในแทบทุกดานของเรา 
มักมีการนํา “ตัวแบบ” แนวคิดจากตางประเทศมาใช กับการวางแผนนโยบายในดานตางๆ เราจึงมี
ชุมชนเมืองในระดับมหานครที่ทันสมัยที่สรางปญหาตามมาอยางมากมาย โดยที่การแกปญหา   
ของเรา ก็คือการนํา “ตัวแบบ” แนวคิดจากตางประเทศมาใชซ้ําอีก โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการ  
ออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน จึงกลายเปนการทําตามกระแสจากตางประเทศ ถึงแมวาผูที่นํามา
ปฏิบัตินั้นมีเจตนาที่ดี แตความดีที่ปรากฏในตางประเทศ ไมไดหมายความวาจะปรากฏในประเทศ
ของเรา เมื่อบริบทตางๆแตกตางกันออกไป การพัฒนาใดๆในดานเดียวจึงไมสัมฤทธิ์ผล เมื่อดานอื่น
ไมไดพัฒนาตามไปดวยอยางบูรณาการ

2. การพัฒนาที่ไมเปนบูรณาการ : ดวยการพัฒนาที่มีลักษณะรวมศูนยทางอํานาจ
ของภาครัฐสวนกลาง การพัฒนาชุมชนเมืองในภูมิภาคตางๆจึงพัฒนาใหเหมือนกรุงเทพฯ ทั้งๆที่  
แตละชุมชนตางก็มีลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขที่แตกตางกัน และก็สมใจปรารถนาเมื่อเมืองตางๆ  
ในแตละภูมิภาค มีวิกฤติการณในแบบเดียวกันกับกรุงเทพมหานคร ลักษณะ “รวมศูนยแบบแยก
สวน” (Fragmented Centralization) จึงเปนความไมมีประสิทธิภาพ ของหนวยงานตางๆที่มีหนาที่
ซ้ําซอน ขาดเอกภาพ และไมมีการมองภาพอยางเปนองครวม “เศรษฐกิจ จิตใจ การเมือง สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน ถาองคประกอบเหลานี้เชื่อมโยงกันเปน       
บูรณาการก็จะเกิดความสมดุลหรือยั่งยืน”112

                                                          
112ประเวศ วะสี, “วัฒนธรรมกับการพัฒนา” ใน  ไทยยุควัฒนธรรมทาส, 13.
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3. การขาดวัฒนธรรมของชาวเมือง : “เมือง” ไดเขามาแทนที่ “ชุมชน” ที่เราเคยมี
อยางรวดเร็วในบริบทของสังคมไทย การปรับตัวเพื่อการอยูรวมกันในเมืองและบริบทความคุนเคย
กับความเปนเมืองจึงไมเคยเกิดขึ้นในไทย ประกอบกับรากฐานในอดีตที่สงผลใหเราไมมีรากฐาน    
ที่เขมแข็งของการสังสรรคเพื่อดูแลกันเองในเมือง ในปจจุบันผูคนในเมืองจึงไมมีวัฒนธรรมของ   
ชาวเมือง ซึ่งสงผลใหไมมีความสนใจการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาชุมชนเมืองของตน ไมมีจิตสํานึกของ
การดูแลและพึ่งพาตนเอง ที่กลายเปนการตางคนตางอยูไมมีความผูกพันตอกัน และกลายเปนสวน
หนึ่งของความลมสลายทางสังคม ประสานไปกับระบบการศึกษาสมัยใหมที่ไดบั่นทอนความสนใจ
ของเยาวชนที่พึงมีตอชุมชนเมืองของตนและสังคมของตนอีกดวย

“…การทําลายลางทั้งชีวิตมนุษย ระบบนิเวศ และระบบวัฒนธรรม รุนแรงและรวดเร็ว
อยางที่ไมเคยเปนมากอน หากเราปลอยใหวิถีโลกยังดําเนินไปอยางนี้ ก็ไมตองมาพูดถึงความยั่งยืน
กันใหเสียเวลา จะประชุมสุดยอดของโลกอีกกี่ครั้งก็ตาม หรือมีวาระแผนปฏิบัติการอีกกี่ฉบับ ก็ไมมี
ความหมาย…”113 มีคนเคยกลาวไววา โอกาสมักแฝงตัวอยูในวิกฤติเสมอ และก็เปนเชนนั้นจริง 
ณ ปจจุบันในกระแสความรุนแรงของวิกฤติการณตางๆนั้น เรามีพลังทางแนวคิดและทฤษฎีที่เปน
แนวโนมของการเปนทางออกที่สําคัญ กลาวคือ

แนวคิดหลักปรัชญาตางๆมุงเนนมาสูการสรางความเปน “ไท” ใหแกตัวเราเอง ดวย   
การสรางพลังทางสังคมในรูปแบบตางๆ บนระบบคุณคาวัฒนธรรมของไทย กลาวในใจความ
สําคัญของแตละแนวคิดที่นํามาทําการศึกษาคือ 1) หลักปรัชญาพอเพียง มุงเนนการสรางความ
แข็งแกรงที่ภายในชุมชนดวยการพึ่งพาตนเอง คนในชุมชน ดูแล รักษา พัฒนา กันและกันภายใน
อยางเขมแข็ง ประสานไปกับการรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ดวยสติปญญาที่มีตาม
ลักษณะเฉพาะนั้นๆในแตละชุมชน 2) เพื่อแกไขหาทางออกจากทุกขดวยความประมาณตน        
พอเพียงในความตองการของตนตรงตามมุมมองของพุทธปรัชญา และสอดคลองกันกับ 3) แนวคิด
วัฒนธรรมชุมชน ที่มองเห็นความหลากหลายจาก “วัฒนธรรมราษฏร” (Little Tradition) และความ
เหมือนจาก “วัฒนธรรมหลวง” (Great Tradition) โดยที่จะตองดํารงคุณลักษณะทั้งสองไวในสังคม 
ที่จะเกิดขึ้นรวมไปกับ 4) วัฒนธรรมของชาวเมืองในสังคมไทย ดวยพลังทางสังคมของความเปน  

                                                          
113อานันท ปนยารชุน, “ความพอดีของวิถีพัฒนาไทย” จากการปฐกถาพิเศษในการสัมนาเรื่อง”

ความพอดีของวิถีพัฒนาไทยในกระแสโลกาภิวัฒน” [Online], วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2545, Available from 
http://www.tei.or.th
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พลเมืองในเมืองที่จะสงผลตอกลุมประชาสังคมในแบบของเรา ดวยลักษณะสําคัญของการพึ่ง
พาตนเอง ซึ่งมีโครงขายความสัมพันธหลากหลายทั้งระดับและมิติ สอดคลองไปกับลักษณะ
ปรัชญาพอเพียงที่มีแนวคิดโครงขายความสัมพันธของการรวมพลังและรวมมือ (ในขั้นตอนที่ 2 และ 
3 ของทฤษฎีใหม) ที่ตอเนื่องขยายวงความสัมพันธนั้นออกไปหลากหลายระดับ ทั้งหมดนั้นเปนไป
ดวยจุดมุงหมายของการยกระดับจิตใจของมนุษยใหสูงขึ้นตามมุมมองของพุทธศาสนา และสิ่ง
เหลานี้มองเห็นไดจากเคาโครงตางๆที่เร่ิมเกิดขึ้นใน 5) กรณีศึกษาชุมชนที่ยั่งยืนบางแหงของไทยใน
ปจจุบัน

แตความเคลื่อนไหวไปสูความยั่งยืน ในกรณีศึกษานั้นมีลักษณะของ “ชุมชน” และ      
ดูเหมือนแนวคิดสวนใหญก็เปนทางออกของชนบท อีกทั้งหนทางไปสูความยั่งยืนของเราก็ดูเหมือน
มีเคาโครงที่แตกตางออกไปจากทางตะวันตก อะไรคือความแตกตาง? หนทางของเราคืออะไร? 
และทางออกของ “ชุมชนเมือง” คืออะไร?…สิ่งเหลานี้จะทําการนําเสนอในบทการศึกษาตอไป
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บทที่ 6

หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทไทย

บทการศึกษานี้จะเปนการสังเคราะหและประมวลผลการศึกษาที่ผานมาทั้งหมด      
โดยจะนําเสนอเนื้อหาในประเด็นหนทางไปสูความยั่งยืนในบริบทของไทย แลวจึงทําการนําเสนอ
วิกฤติและโอกาสของชุมชนเมือง จากนั้นจะทําการตอบคําถามของการศึกษาดวยหลักการและ  
แนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย ที่จะเปนการตอบคําถามนํา           
ซึ่งเปนความมุงหมายทั้งหมดของการศึกษาตามลําดับดังนี้

หนทางไปสูความยั่งยืนในบริบทของไทย

ถึงแมวาเราจะมีความมุงหมายไปสูความยั่งยืนเฉกเชนเดียวกันกับนานาประเทศ      
แตเมื่อบริบทแตกตาง หนทางยอมแตกตาง การกาวไปขางหนาของเรานั้นยอมที่จะมีหนทางเฉพาะ
ตามลักษณะของเราเอง คําตอบทางดานการออกแบบชุมชนเมืองที่ตองการคนหาของการศึกษานั้น 
จึงเปนไปไมไดเลยหากเราไมมีความเขาใจที่ชัดเจนกับหนทางไปสูความยั่งยืนที่แทจริง

หากความยั่งยืนในกระแสโลกมีแกนสําคัญที่หมายถึง การดํารงไวซึ่งเผาพันธุมนุษย     
ใหยาวนานที่สุด และการคงอยูไดยาวนานของเผาพันธุนั้นก็กลาวไดวา เมื่อใดที่ยังคงมีทรัพยากร
ใหบริโภค มนุษยก็สามารถคงอยูไดยาวนานยั่งยืน “แนวคิดความสมดุลระหวางมนุษยและ      
ธรรมชาติ” จึงเปนสิ่งที่นําเสนอขึ้นในแงมุมระหวาง การบริโภคของมนุษยกับขีดจํากัดในการ      
ตอบสนองจากธรรมชาติ ที่สัมพันธไปกับอํานาจของมนุษยในการเขาไปใชทรัพยากรนั้น            
เพื่อการบริโภคของตน ซึ่งเปนการทําความเขาใจและมองหาหนทางที่ชัดเจนของความยั่งยืนดังนี้
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ความสมดุลระหวางมนุษยและธรรมชาติ เปนประเด็นสําคัญที่จําตองกลาวถึงบนความ
ยั่งยืนในกระแสโลก เนื่องจากเราไมสามารถหลีกเลี่ยงไดวามนุษยสามารถดํารงอยูไดดวย         
การบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติ เราไดพบกับปญหาความสูญเสียทางธรรมชาติ และเราก็ไดพบ
กับปริมาณทรัพยากรทางธรรมชาติที่จะนํามาใช เร่ิมที่จะสูญเสียและไมสมดุลกับความตองการ  
ของมนุษยที่กลายเปนวิกฤติการณความไมยั่งยืน แนวคิดความสมดุลระหวางมนุษยและธรรมชาติ 
(ภาพที่ 23) มีปจจัยที่เกี่ยวเนื่องสําคัญ 3 ประการ กลาวคือ

1. ความตองการในการบริโภค : ความตองการตอการบริโภคในดานตางๆทั้งของมนุษย
ในยุคปจจุบันและในอนาคต

2. อํานาจการสกัดทรัพยากร : ความสามารถในการดึงเอาทรัพยากรมาใชเพื่อ       
สนองความตองการของมนุษย ที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นตางๆทั้งอํานาจการครอบครองทรัพยากร 

ปริมาณทรัพยากรที่นํามาใชอํานาจการสกัดทรัพยากร

ความตองการในการบริโภค

ถิ่นที่อยูอาศัย

ภาพที่ 23 แสดงแนวคิดความสมดุลระหวางมนุษยและธรรมชาติ

นอกถิ่นที่อยูอาศัย
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อํานาจของสิทธิในการเขาไปใช อํานาจทางเศรษฐกิจ ศักยภาพทางเทคโนโลยี และอํานาจอื่นใด   
ก็ตามที่เกื้อหนุนตอความสามารถการกระทําในการเขาไปใช และนําทรัพยากรนั้นออกมาบริโภค

3. ปริมาณทรัพยากรที่นํามาใช : ปริมาณทรัพยากรทางธรรมชาติที่จะนํามาตอบสนอง
ตอความตองการของมนุษย ซึ่งมากนอยเทาใดขึ้นอยูกับปริมาณที่มีของตนและอํานาจการสกัด
ทรัพยากรนั้นๆของตน

ดวยแผนภาพแนวคิดความสมดุลระหวางมนุษยและธรรมชาติขางตนนี้ เมื่อใดก็ตามที่ยังคง     
ความสมดุลไวได (ในลักษณะวงกลม) ไมวาจะเปนความสมดุลภายในถิ่นที่อยูอาศัยของตนเอง 
หรือแมวาจะเปนความสมดุลที่เกิดขึ้นนอกขอบเขตถิ่นที่อยูอาศัยก็ตาม และเมื่อชุมชนถิ่นฐานนั้นๆ
มีระบบที่สมดุลคงอยูไดยาวนาน เผาพันธุนั้นก็ดํารงอยูไดอยางยั่งยืน (ความสมดุลที่เกิดขึ้น      
นอกขอบเขตถิ่นที่อยูอาศัย คือกรณีที่ความตองการของมนุษยเกินเลยจากถิ่นฐานของตน และก็มี
อํานาจมากพอที่จะเขาไปทําการสกัดทรัพยากรบนถิ่นฐานอื่น เพื่อนํามาบริโภคตามความตองการ
ของตนได)

จากการศึกษา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ในบทการศึกษาที่ 2 แนวคิดสําคัญใน         
ตางประเทศคือการมุงเนนดํารงไวซึ่งเผาพันธุมนุษยใหยาวนานที่สุด หวงแหนทรัพยากรทาง     
ธรรมชาติเพื่อคงไวซึ่งอรรถประโยชนสูงสุด (Utility) ของมนุษย ที่จะไมเปนการประนีประนอมลด
ความสามารถในการบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งของชนในรุนปจจุบันและในอนาคตนั้น1     
เมื่อนําแนวคิดความสมดุลระหวางมนุษยและธรรมชาติดังกลาว เขามาเปนตัวแบบเพื่อทําความเขา
ใจใน หนทางไปสูความยั่งยืนของประเทศอุตสาหกรรม จะสามารถนําเสนอไดดังภาพที่ 24 
โดยเปนการนําเสนอในกรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะหนึ่งของชาวอเมริกันที่มีความ
ตองการในดานตางๆ เปนเสมือนธรรมชาติของมนุษยที่จะตองตอบสนอง2 สงเนื่องมาสูแนวคิดการ
มุงเนนอรรถประโยชนสูงสุดที่มนุษยจะไดจากธรรมชาติ ลักษณะเชนนั้นมีอยูในชาวอเมริกันอยาง
ชัดเจน ประเทศสหรัฐอเมริกาหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแลวทางอุตสาหกรรมของตะวันตก จึงมี
ขอบเขตความตองการในการบริโภคที่ขยายตัวออกไปนอกเหนือถิ่นที่อยูอาศัยของตน และมีอํานาจ

                                                          
1ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หัวขอ ฐานรากทางแนวคิดเพื่อมุงไปสูความยั่งยืน
2และไมมีทางแกไขที่ชัดเจนเนื่องจากไมมีแนวคิดลดความตองการของตนในปรัชญาตะวันตก 

(ดูรายละเอียดในบทที่ 2 หัวขอฐานรากทางแนวคิดเพื่อมุงไปสูความยั่งยืน และ บทที่ 5 หัวขอความยั่งยืนใน
มุมมองของพุทธปรัชญา)
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มากพอที่จะเขาไปทําการสกัดทรัพยากรในถิ่นฐานอื่นๆทั่วโลก ดวยเครื่องมือที่เรียกวา การคาเสรี 
(Free Trade) เพื่อดึงเอาทรัพยากรจากประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลาย เชน การเขาไปจัดตั้งบรรษัท
ขามชาติ องคกรระหวางประเทศ ในทวีปกลุมประเทศละตินอเมริกา ประเทศอารเจนตินาหรือแมแต
ประเทศไทย เพื่อเขาไปตักตวงทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมากมาย และนํากลับมาตอบสนอง  
การบริโภคของประชาชนชาวอเมริกัน ระบบความสมดุลระหวาง การบริโภคกับปริมาณทรัพยากร 
ที่หาไดของสหรัฐอเมริกาจึงยังดําเนินไปไดดวยดี

แตการบริโภคที่มากมายของชาวอเมริกันนั้น3 บางขณะทรัพยากรที่ดึงเอามาจาก       
ถิ่นฐานหนึ่งๆประเทศหนึ่งๆอาจจะหมดไป และสงผลกระทบใหเสียความสมดุลของระบบ แตดวย
การที่สหรัฐอเมริกามีอํานาจอยางมากมาย ทั้งทางทหาร การคาและอํานาจการตอรองในดานตางๆ    
จึงสามารถเพิ่มพูนปริมาณทรัพยากรที่จะนํามาบริโภคในประเทศของตนไดอยางรวดเร็ว โดยการ

                                                          
3สหรัฐอเมริกามีประชากรเพียง 5% ของโลก แตบริโภคทรัพยากรของโลก 40% ใชพลังงาน

ของโลก 30%, อางถึงใน พระธรรมปฎก (ป.อ. ป ย ุต.โต) , การพัฒนาที่ยั่งยืน, 70-71.

ปริมาณทรัพยากรที่นํามาใชอํานาจการสกัดทรัพยากร

ภาพที่ 24 แสดงหนทางสูความสมดุลของประเทศอุตสาหกรรม กรณีประเทศเอกะ
               อภิมหาอํานาจ (Unisuperpower)

ถิ่นที่อยูอาศัย

นอกถิ่นที่อยูอาศัย

ความตองการในการบริโภค
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เขาหาแหลงทรัพยากรใหมในถิ่นฐานอื่นๆตอไป (ปจจัยทางดานปริมาณทรัพยากรที่นํามาใชจึงมี
คุณลักษณะเพิ่มข้ึนและลดลงตลอดเวลา ดังภาพที่ 24) รูปการณเชนนั้นแมวาระบบจะเสีย      
ความสมดุลไปในบางขณะ แตกลาวไดวาชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกานับวา    
มีความยั่งยืนดีอยู ซึ่งเปนลักษณะของประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญเชนกัน แตเมื่อมาจนถึง
ปจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติที่นํามาใชเร่ิมสูญเสียและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ที่มีรูปการณ
อาจจะสงผลใหไมมีทรัพยากรที่เพียงพอจะตอบสนองความตองการของชนรุนตอไป ซึ่งไดสราง
ความตื่นตัวใหแกสังคมโลกและสงผลใหคําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” ไดถือกําเนิดขึ้นมา          
แตความตองการที่ถือเปนธรรมชาติของมนุษยในทางตะวันตกที่ไมสามารถลดลง และอํานาจใน
การสกัดทรัพยากรก็ยังคงมีอยูมากของประเทศสหรัฐอเมริกา หนทางหลักที่กระทําไดและงายที่จะ
กระทําเพื่อไปสูความยั่งยืนของสหรัฐ (รวมถึงประเทศอุตสาหกรรมสวนใหญ) ก็คือ มุงเนนการแกไข
ไปที่ “ปริมาณทางทรัพยากรที่จะนํามาใช” ของระบบ ทําอยางไรก็ไดทั้งการคนหา แนวคิด วิธีการ 
เทคโนโลยี และกลยุทธตางๆ ที่จะเปนการเพิ่มพูนปริมาณทรัพยากรใหมากพอที่จะตอบสนองตอ
ความตองการ ทั้งตอตนเองและลูกหลานของตนไดอยางยั่งยืน

ดังนั้นหนทางที่มุงไปสูความยั่งยืนของประเทศอุตสาหกรรม จึงมีลักษณะของ การสราง
ความสมดุลระหวางมนุษยและธรรมชาติในระดับนอกขอบเขตถิ่นที่อยูอาศัยของตน ดวยการคนหา
แนวทางที่จะเปนการรักษาและเพิ่มพูนปริมาณทรัพยากรทางธรรมชาตินั้นไว ใหพอกับ         
ความตองการในการบริโภคดวยวิธีการใดๆก็ตาม ซึ่งมีฐานมาจากบริบทของความตองการที่ไมอาจ
ลดลงได และดวยอํานาจที่สูงของตนในการสกัดทรัพยากร นั่นเอง

และเมื่อนําแนวคิดความสมดุลระหวางมนุษยและธรรมชาติ มาใชเปนระบบของ     
การมองหา หนทางไปสูความยั่งยืนของประเทศไทย นั้น ดวยบริบทของไทยสงผลตอปจจัยทั้ง   
3 ประการของระบบความสมดุล ที่แตกตางไปจากประเทศอุตสาหกรรม กลาวคือ

1. ความตองการในการบริโภค : สังคมไทยที่พัฒนามาตามอยางอารยธรรมตะวันตก
เสมอมา การบริโภคของเราจึงมีลักษณะเชนเดียวกันกับคานิยมทางตะวันตก ที่มีคานิยมการบริโภค
อยางฟุมเฟอย  ชื่นชมและชื่นชอบผลผลิตจากตางประเทศ ปจจัยความตองการในการบริโภคของ
สังคมไทยจึงอยูในอัตราที่สูงเชนเดียวกับหลายๆประเทศ

2. อํานาจการสกัดทรัพยากร : ประเทศไทยเปลี่ยนผานจากยุคเกษตรกรรม สูยุค       
อุตสาหกรรมโดยไมมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมทางดานเทคโนโลยีดวยตัวเอง ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีหรืออํานาจการสกัดทรัพยากรทางธรรมชาติจึงจํากัดอยางยิ่ง ทั้งๆที่เรามีปริมาณ
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ทรัพยากรที่จะนํามาใชอยางมากมาย แตเรากลับไมมีการนํามาใชดวยความรูที่มีประสิทธิภาพ     
เราไดนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อนํามาจัดสรรธรรมชาติ ที่กลับกลายมาทําลายทรัพยากร
ของเราเองอยางมากมาย ที่กลาวไดวาเรามีอํานาจการสกัดทรัพยากรที่ต่ํากวาศักยภาพภายใน    
ถิ่นฐานที่อยูอาศัยของเราเอง

3. ปริมาณทรัพยากรที่นํามาใช : ในน้ํามีปลาในนามีขาวของประเทศไทยนั้น กลาวได
อยางภาคภูมิวาเรามีปริมาณทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมากมาย เพียงพอตอความตองการ   
ภายในขอบเขตที่อยูอาศัยของเรา แตกระนั้นก็ตามเราก็ไมไดมีมากพอทัดเทียมกับความตองการ  
ในการบริโภคที่มากมายตามอยางประเทศอุตสาหกรรม และเราก็ไมมีอํานาจการสกัดทรัพยากร
จากภายนอกประเทศเชนเดียวกันกับประเทศเอกะอภิมหาอํานาจอยางสหรัฐอเมริกา มาตอบสนอง             
ความตองการการบริโภคที่เกินเลยของสังคมไทย4

ประเด็นตางๆจึงสงผลตอความไรสมดุลระหวางมนุษยและธรรมชาติ และเปนความไมยั่งยืนที่    
แตกตางออกไปจากประเทศอุตสาหกรรม (ดังภาพที่ 25)

                                                          
4ประเทศไทยมีแหลงทรัพยากรอยางมากมาย เพียงพอตอความตองการของเราเองในปจจุบัน   

ภาพรวมทางดานปริมาณทรัพยากรที่นํามาใชจึงไมจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ และในความเปนจริงหาก
วาเราจะตองการใชทรัพยากรในถิ่นฐานอื่น เราก็ไมมีอํานาจใดมากพอที่จะนํามาตอรองเพื่อกระทําการดังกลาวได

ปริมาณทรัพยากรที่นํามาใชอํานาจการสกัดทรัพยากร

ภาพที่ 25 แสดงหนทางสูความสมดุลของประเทศที่กําลังพัฒนา กรณีประเทศไทย

ถิ่นที่อยูอาศัย

ความตองการในการบริโภค

นอกถิ่นที่อยูอาศัย
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เมื่อความยั่งยืนบนฐานแนวคิดที่จะใหเผาพันธุมนุษยคงอยูไดยาวนาน หนทางไปสู
ความยั่งยืนของไทยคืออะไร เราจะเลือกความสมดุลในระดับถิ่นที่อยูอาศัยของเราเอง หรือจะเลือก
ไปที่ความสมดุลในระดับนอกถิ่นที่อยูอาศัยดังเชนประเทศที่พัฒนาแลวทางอุตสาหกรรม หรือ       
ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งวาประเทศในโลกที่หนึ่ง หนทางของเราไมสามารถเปนไปในระดับนอก     
ถิ่นที่อยูอาศัยดังเชนประเทศอุตสาหกรรมไดเลย มีโอกาสเปนศูนย เมื่อความสมดุลในระดับ
เชนนั้นคือการที่เราจะตองมีขอบเขตอํานาจอยางมากมายในสังคมชุมชนระหวางประเทศ เพื่อดึง
เอาทรัพยากรธรรมชาติเขามาใช การกลาววากรณีเชนนั้นมีโอกาสเปนศูนย เนื่องจากเราเปนเพียง
ประเทศชายขอบ (ประเทศที่ดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา) จะไมมีโอกาสพัฒนาตามทันรัฐวงใน 
(Core) ประเทศที่มีอํานาจสูงสุดของระบบโลก5 เราไมมีหนทางการพัฒนาอํานาจทาง เศรษฐกิจ 
ทางทหาร การเมือง หรืออํานาจตอรองใดๆ ที่จะไลตามทันประเทศมหาอํานาจ เมื่อประเทศไทยยัง
คงอยูบนเสนทางการพัฒนาของจักรวรรดิทางเศรษฐกิจในโลกยุคปจจุบัน และดูเหมือนวาภาวะ   
ลมสลายทางเศรษฐกิจของไทยในป พ.ศ.2540 จะเปนขอมูลในความทรงจําที่ดีตอการหวนคํานึงถึง
การพัฒนาในรูปการณที่ผานมาวาเปนหนทางที่ถูกตองแลวหรือที่เราจะดําเนินไปในทางเดิมอีก    
ดังนั้นหนทางสําคัญตอการมุงไปสูความยั่งยืนของไทยก็คือ การหลีกหนีกระแสความรุนแรงของ   
การแกงแยงแขงขันในสังคมโลก ลดความตองการของมนุษยลงมาภายในขอบเขตของตน ที่สมดุล
กับปริมาณทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี และพัฒนาอํานาจการสกัดทรัพยากรในดานความรู     
วิทยาการ เทคโนโลยี ภูมิปญญา ทั้งในแนววิวัฒนาการใหมจากภายนอกผสมผสานไปกับการฟนฟู
และคนหาปญญาที่มีภายในขอบเขตของตนเอง ทั้งหมดนั้นเปนเหตุผลรองรับที่สําคัญ ซึ่งสรุปรวบ
ลงมาไดที่คําวา “การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียง” จึงเปนหนทางอันเหมาะสมตอการมุงไปสู
ความยั่งยืนในบริบทของไทย ดังพระราชดํารัสที่มีความสําคัญมากในป พ.ศ.2540 จนเปนที่คุนหู
แกพสกนิกรชาวไทย…แตเราเองมีความเขาใจมากนอยตอพระราชดํารัสนั้นเพียงใด
                                                          

5ทฤษฎีระบบโลก (World System Theory) โดยอิมมานูเอล วอลเลอรสไตน (Immanuel 
Wallerstein) ไดแบงรัฐตางๆเปน รัฐวงใน (Core) รัฐกึ่งวงนอก (Semi-Periphery) และรัฐวงนอก (Periphery) 
โดยที่รัฐวงนอกที่เนนการผลิตทางการเกษตรที่มีเทคโนโลยีต่ํา จะตองคอยรับการถายทอดเทคโนโลยีที่ลาสมัย
แลวจากรัฐกึ่งวงนอก และเชนเดียวกันรัฐกึ่งวงนอกก็จะคอยรับเทคโนโลยีจากรัฐวงใน (ที่มีพลังอํานาจการตอรอง
ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร) ตลอดเวลา เสมือนขบวนรถไฟที่วิ่งไปบนราง ตูขบวนตางๆในขบวนรถไฟ  
ไมสามารถจะวิ่งแซงหรือทัดเทียมกับหัวรถจักรได

สรุปความจาก พงษศานต พันธุลาภ, “อิมมานูเอล วอลเลอรสไตน” ใน “ทฤษฎีความสัมพันธ
ระหวางประเทศ,” เอกสารประกอบการบรรยายวิชา PS603 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา           
รัฐศาสตร โครงการความรวมมือกับสถาบันทหาร คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544, 97-101.
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    การจะเปนเสือน้ันไมสําคัญ สําคัญอยูที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมี    
พอกินนั้นหมายความวา อุมชูตัวเองได ใหมีพอเพียงกับตัวเอง ความพอเพียงนี้ไมได    
หมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิตอาหารของตัว จะตองทอผาใสเอง อยางนั้นมัน    
เกินไป แตวาในหมูบานหรือในอําเภอ จะตองมีพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางผลิตได
มากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในที่ไมหางไกลเทาไหร ไมตองเสียคาขนสงมากนัก
    …ถาสามารถที่จะเปลี่ยนไป ทําใหกลับเปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมตองทั้งหมด   
แมแคคร่ึงก็ไมตอง อาจจะสักเศษหนึ่งสวนสี่ ก็จะสามารถอยูได6

หนทางนี้ไมใชการถอยหลังลงคลอง การพัฒนาโดยการมุงเนนไปที่การพึ่งพาตนเอง
อยางพอเพียงนี้ เปนการหลีกหนีภาวะการพึ่งพาและขึ้นตอประเทศในโลกที่หนึ่ง ลดภาวะการ    
หอยแขวนอยูบนเสนทางการพัฒนาของจักรวรรดิทางเศรษฐกิจโลก จริงอยูที่ระบบเศรษฐกิจ     
ของโลกในปจจุบันเปนระบบการแลกเปลี่ยนจากหลักการแบงงานกันทําของเศรษฐศาสตร     
กระแสหลัก ที่มีการอธิบายวาระบบการแลกเปลี่ยนจากหลักการแบงงานนั้น มีผลทําใหผลิตภาพ
เพิ่มมากขึ้นและเปนการดีแกทุกฝายเมื่อตางผลิตในส่ิงที่ตนชํานาญ แลวเอาผลผลิตที่ไดมาแลก
เปลี่ยนกัน ทุกฝายก็จะไดผลผลิตตามที่ตนตองการ และมีปริมาณมากกวาที่ทุกคนจะพยายามผลิต
ทุกสิ่งทุกอยางเอง คําอธิบายเชนนั้นเปนเพียงแนวคิดในอุดมคติ และคําอธิบายเชนนั้นไดซอน     
ขอสมมุติฐานที่สําคัญไวสองประการ7 คือตนทุนในการแลกเปลี่ยนสินคามิไดเปนปจจัยสําคัญ และ 
ทั้งสองฝายที่แลกเปลี่ยนสินคาตองมีอํานาจตอรองที่เทาเทียมกัน แตสิ่งเหลานั้นไมเปนจริงดวย    
ผลผลิตแตละอยางที่เกิดขึ้นมีคุณคาที่ไมเทากัน ตนทุนในการแลกเปลี่ยนสูงเกินไปก็ไมเปนการ    
คุมคาเมื่อทุกคนผลิตเฉพาะสิ่งที่ตนชํานาญแตเพียงอยางเดียว และผูที่มีอํานาจตอรองดอยกวา    
ก็ยอมมีความเสียเปรียบในการแลกเปลี่ยนนั้น รูปการณจริงของระบบการแลกเปลี่ยนในปจจุบัน
และการพัฒนาที่เติบโตดวยการสงออกของเรา จึงมีความเสี่ยงและเสียเปรียบสะสมอยางตอเนื่อง

                                                          
6อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2544) , 564-565.
7สรุปความจาก อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร, 718.
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การหันกลับมาตั้งลําที่มุงเนนเพื่อการพึ่งพาตนเองนั้น จึงเปนการหลีกหนีกระแสความรุนแรงของ
การแขงขัน และหลีกหนีการพึ่งพาและขึ้นตอประเทศอื่นดังที่กลาวในตอนตนไดอยางเหมาะสม8

หนทางนี้ไมไดหมายถึงคุณภาพชีวิตที่จะตกต่ําลง การลดความตองการ ลดปริมาณ  
การบริโภค ลดการแสวงหาอรรถประโยชนเพื่อปรนเปรอความสุขของตนนั้น ไมไดหมายถึงผูคน    
ในสังคมไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ําลง ทั้งนี้เพราะในพุทธปรัชญามองเห็นวาความสุขที่จริงแท
ของมนุษยมิไดเปนความสุขมาจากการเสพหรือบริโภค แตอยูที่ความสามารถสะสมปญญาเพื่อ   
เขาใจโลกตามสภาวะความเปนจริง9 เขาใจสาเหตุที่แทจริงของความทุกข กาวลวงสูการพนทุกข 
และการพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงก็เปนหนทางหนึ่งในการประมาณตนเขาใจกับความตองการ
ของตนที่จะสรางสุขที่แทใหแกมนุษยได ซึ่งทั้งหมดนั้นก็เปนดังสองดานของเหรียญเดียวกันระหวาง
แนวคิดทางตะวันตกกับแนวคิดของพุทธปรัชญานั่นเอง10 สิ่งเหลานี้แมวาจะเปนความยากตอ     
การตระหนักรู ตอการกระทํา และตอการพัฒนา แตก็เปนความจําเปนอยางยิ่งที่เปนดังการกาวขาม
ทางทรรศนะเพื่อที่จะผานพนวิกฤติการณตางๆของเราออกไป

หนทางนี้ยังเปนวัฒนธรรมของชาวเมืองอันเหมาะสมกับบริบทของไทย จาก  
การศึกษาถึงบริบทของไทยนั้น ประเด็นหนึ่งของความไมยั่งยืนในชุมชนเมืองของเรา คือการที่เรารับ
เอา “เมือง” เขามาแทนที่ “ชุมชน” อยางฉับพลัน ที่สงผลใหเราไมมีบริบทความคุนเคยกับความเปน
เมือง และทําใหเราไมมีวัฒนธรรมของชาวเมืองเพื่อที่จะอยูรวมกันไดดวยดีใน “เมือง” แตหาก    
ยอนกลับไปถึงบริบทของสังคมไทยแลว เรามีบริบทของการอยูรวมกันในกลุมทางสังคมขนาดเล็ก

                                                          
8การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงนี้ ไมไดหมายถึงความสมดุลจากการผลิตและบริโภคที่สมบูรณแบบ

ในทุกดานตั้งแตระดับครอบครัว หากหมายถึง เมื่อถึงวิกฤติที่สุดแลวในระดับครอบครัวนั้นจะยังคงมีส่ิงที่จะนํามา
ดํารงชีพพื้นฐานของตนเองไดอยางพอประมาณ ในระดับชุมชนก็ไมไดหมายถึงชุมชนนั้นมีการผลิตทุกส่ิงทุกอยาง
พรอมมูลเปนระบบชุมชนปดที่สมบูรณ หากหมายถึงเปนชุมชนที่มีส่ิงอํานวยความสะดวกมีส่ิงบริการพื้นฐาน   
พอเพียง ตอความตองการที่พอประมาณของคนในชุมชนทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะของการเริ่มตน “แข็งที่ภายใน” 
แลวจึงขยายออกไปสูภายนอก ดวยลักษณะการพึ่งพาตนเองที่สงความสัมพันธเชื่อมโยงกับ ชุมชนอื่น กลุมทาง
สังคมอื่น ที่สัมพันธไปกับกลุมพลังทางสังคมในระดับตางๆ (ดูรายละเอียดในบทที่ 5 หัวขอหลักปรัชญาพอเพียง)

9อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร, 710.
10ดูรายละเอียดในบทที่ 5 หัวขอความยั่งยืนในมุมมองของพุทธปรัชญา
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ในระดับ “ชุมชน” ที่ดี11 ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญอันสงผลตอลักษณะวัฒนธรรมของชาวเมืองในไทย 
ดวยลักษณะเงื่อนไขดังกลาว ประกอบกับความสําคัญของความเปนพลเมืองที่ควรจะตองมีขึ้น   
กับเมืองของสังคมไทย “การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียง” จึงเปนคุณลักษณะสําคัญที่สอดคลองกับ
การเปนวัฒนธรรมของชาวเมือง หากแตจะตองมีการสรางกลุมทางสังคมขนาดเล็กใหกับผูคน     
เนื่องจากการที่เราไมมีวัฒนธรรมของการอยูรวมกันในกลุมทางสังคมขนาดใหญ (เมือง) แตเรามี
วัฒนธรรมที่ดีของการอยูรวมกันในกลุมทางสังคมขนาดเล็ก (ชุมชน) ดังนั้นเราก็ควรที่จะนํา      
วัฒนธรรมของ “ชุมชน”12 ที่เรามีเขามาใชใน “เมือง” และกลาวไดวา ยิ่งสรางกลุมความสัมพันธ
ขนาดเล็กไดมากเทาใดในชุมชนเมือง เราก็ยิ่งมีความยั่งยืนมากขึ้นเทานั้น เพราะสิ่งนั้น    
จะสงผลโยงใยอยางมีนัยสําคัญกับการพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงและความยั่งยืนของสังคมไทย

ดังนั้นหนทางมุงไปสูความยั่งยืนในบริบทของไทย คือการ “พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง” 
ดวย ลักษณะของการพัฒนาที่มุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเองทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ กายภาพ 
อยางพอเพียงตอความตองการที่พอประมาณ มุงเนนความสําคัญตั้งแตระดับ ครอบครัว ชุมชน   
จนไปถึงการขยายปฎิสัมพันธสูภายนอกชุมชนในระดับที่ใหญกวาอยางเปนลําดับชั้น13 ซึ่งเปน    
การเริ่มตนความแข็งแกรงจากภายในแลวจึงขยายออกไปสูภายนอก สิ่งเหลานั้นไมใชระบบ        
พึ่งพาตนเองในสังคมที่ปดตาย แตเปนความสมดุลจากการพึ่งพาตนเองของกลุม ขณะเดียวกัน     
ก็เปนสวนหนึ่งของกลุมความสมดุลในระดับที่ใหญกวา และกลาวไดวา หลักการดังกลาวมีสวน  
ที่สอดคลองกับการพัฒนาในแบบ “Localization” ที่เปนการมุงเนนพัฒนาเพื่อจะพึ่งพาตนเอง    
ซึ่งสามารถยืนหยัด เฝามอง และเทาทันโลกาภิวัตน (Globalization) นั่นเอง

หากเรามีการพัฒนาเชนนี้แลว ซึ่งเปนความสมดุลระหวางมนุษยและธรรมชาติภายใน
ขอบเขตของเราเอง เราก็จะพบกับความยั่งยืนของสังคมไทย และเมื่อใดที่ประเทศตางๆทั่วโลกมี

                                                          
11เมื่อคนไทยอาศัยอยูในกลุมทางสังคมขนาดเล็ก “รวมกัน” แลว ผูคนเหลานั้นมักจะมีจิตสํานึกตอ

การพึ่งพากันและกันมากขึ้น ซึ่งมาจากปจจัยในหลายๆดานทั้งจาก ระบบคุณคาทางจริยธรรม วัฒนธรรมการอยู
รวมกันในชุมชน ศาสนา และจิตสํานึกในความละอายตอบาป รวมถึงปจจัยในดานอื่นๆ ส่ิงเหลานี้มักจะมีขึ้นเมื่อ
เราอยูกับชุมชนขนาดเล็กในสังคมไทย ที่ไมปรากฏเมื่อเราอยูในกลุมทางสังคมขนาดใหญของไทย

12วัฒนธรรมของชุมชนในที่นี้ ไมไดกลาวถึงในแงมุมของความเปนชุมชนชนบท หากแตกลาวถึง
คุณลักษณะของการอยูรวมกันที่ดีเมื่อเราอาศัยอยูรวมกันในชุมชนขนาดเล็ก

13ในลักษณะโฮลอนและไฮราคี (Holon & Hierarchy) โดยที่ในแตละระดับนั้น (ครอบครัว ชุมชน 
ระหวางชุมชน และความสัมพันธที่ใหญกวา) ก็จะตองมีการพัฒนาที่มีความสมดุลตามแตลักษณะเฉพาะของ
บริบทนั้นๆ ตามแนวคิดความสมดุลระหวางมนุษยและธรรมชาติเชนกัน
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การพัฒนาเฉกเชนเดียวกันนี้ จากจุดเนนหลักที่ผลประโยชนสวนตัวเปลี่ยนมาเปนการมุงเนนที่จะ
ไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ไมใชอํานาจเขาไปทําการสกัดทรัพยากรจากที่อ่ืน เพื่อนํามา       
ปรนเปรอความตองการที่เกินเลยของตน ทุกฝายตางไดรับประโยชน (Win-Win Situation) 14    
ความยั่งยืนที่แทก็จะมาสูสังคมโลกของเรา และยั่งยืนยาวนานกวาเพียงแคความสมดุลของระบบ 
ณ เวลาหนึ่ง ดวยการเบียดเบียนผูอ่ืนในระดับนอกขอบเขตถิ่นที่อยูอาศัย…ของตน (ดังภาพที่ 24)

วิกฤติและโอกาสของชุมชนเมืองในบริบทของไทย

หากหนทางไปสูความยั่งยืนในบริบทของไทย คือ การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียง      
แลวชุมชนเมืองที่ยั่งยืนของไทยคืออะไร การมองกลับไปที่วิกฤติและโอกาสของชุมชนเมืองจะเปน
ฐานสําคัญตอการสังเคราะหความคิดทั้งหมด ที่จะสงผลตอการมองหาชุมชนเมืองที่ยั่งยืนไดอยาง
ถูกตองตอไป

1. วิกฤติของชุมชนเมือง

จากสภาพปญหาอันหลากหลายของชุมชนเมืองในประเทศไทยนั้น ไดกอตัวเปนวิกฤติ
ของความไมยั่งยืน ซึ่งหลายประเด็นก็เปนวิกฤติที่มาจากปญหาเฉพาะของเรา ที่ไมมีและไมใช
วิกฤติของปญหาในตางประเทศ  ที่สามารถสืบสาวกลับไปไดที่ปญหาในระดับฐานราก                
ดวยการไลตาม “ตัวแบบ” ตะวันตก การพัฒนาที่ไมเปนบูรณาการ และการขาดวัฒนธรรมของชาว
เมือง15 ที่สงผลตอวิกฤติของชุมชนเมืองดังตอไปนี้

1.1 วิกฤติของชุมชนเมืองที่รวมศูนย การโตเดี่ยว (Macrocephaly) ของชุมชนเมือง
กรุงเทพฯ เปนความไมเทาเทียมทางการพัฒนากับชุมชนเมืองตางๆ ที่สรางปญหาการอพยพเขาสู
กรุงเทพฯและปญหาอื่นที่ตามมาอยางไมจบสิ้น ประกอบกับชุมชนเมืองหลักในแตละภูมิภาคก็มี  
รูปการณการเติบโตแบบรวมศูนยที่แยกสวน (Fragmented Centralization) ตามอยางกรุงเทพฯ 
เสมือนขบวนรถตูที่วิ่งตามหัวรถจักรบนรางรถไฟตลอดเวลา ที่กอปญหาความไมเทาเทียมในโอกาส

                                                          
14อภิชัย พันธเสน, พุทธเศรษฐศาสตร, 731.
15ดูรายละเอียดในบทที่ 5 หัวขอ บทสรุป รูปการณในบริบทของไทย
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ทางสังคมระหวางเมืองหลักเมืองรอง และชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท ที่สรางชองวางและความ   
ลมสลายทางสังคมเมืองของไทย

1.2 วิกฤติทางสังคมเมือง ปฎิสัมพันธที่แตกสลายในระดับชุมชนเมือง ดวยการเขาสู
วิถีชีวิตสังคมเมืองในแบบวัฒนธรรมตะวันตก ทั้งๆที่เราไมมีบริบทคุนเคยกับความเปนเมือง และ  
ไมมีวัฒนธรรมของชาวเมืองในการอยูรวมกันใน “เมือง” สิ่งเหลานั้นไดแปรสภาพสังคมไทยใหเปน
ลักษณะของการตางคนตางอยูแบบปจเจกชน ที่ยังสงเนื่องมาถึงปฎิสัมพันธที่ลมสลายในระดับ
ครอบครัวของสังคมไทย

1.3 วิกฤติการสูญเสียเอกลักษณความเปนมา  ดวยการไลตามตะวันตก 
(Westernization) อยางสุดขั้วกับส่ิงที่เรายึดมั่นวาเปนอารยธรรม16 เราละทิ้งเอกลักษณของ        
ชุมชนเมืองไป ทั้งรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน การดํารงชีวิต และบรรยากาศดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งทําใหเรา
สูญเสียสิ่งที่บงบอกความเปนมาจากอดีตมาสูปจจุบัน สูญเสียสิ่งที่จะนํามาสานตอไปยังอนาคต
ของชุมชนเมือง และเรา..ไมรูจักเมืองของตนเอง

1.4 วิกฤติการสูญเสียความหลากหลายของชุมชน ดวยการละทิ้งเอกลักษณของ
แตละยานแตละชุมชนที่มีมาอยางยาวนาน เราสูญเสียความหลากหลายทางวัฒนธรรม17ที่เราเคยมี 
ใหกับสภาพของชุมชนเมืองในรูปแบบยุคสมัยใหม สงผลใหเรามีชุมชนเมืองที่เหมือนๆกันที่ขาด   
เอกลักษณ และแปรสภาพเปนความจําเจและความไมมีชีวิตชีวาของเมือง

1.5 วิกฤติทางสภาพแวดลอมของชุมชนเมือง ดวยการใชเศรษฐกิจเปนตัวนําใน
การพัฒนา ประกอบกับการพัฒนาแบบรวมศูนย ไดสรางความแออัด ความเสื่อมโทรม การจราจร  

                                                          
16ซึ่งสัมพันธกับการลาอาณานิคมจากอดีตจวบจนถึงปจจุบัน (ดูรายละเอียดในบทที่ 5 หัวขอ

บริบททางประวัติศาสตรและการพัฒนา)
17เราสูญเสีย “วัฒนธรรมราษฎร” (Little Tradition) ซึ่งเปนส่ิงที่หลอมรวมมาจากการสั่งสมทาง

ปญญา  ของการตั้งถิ่นฐานและการดําเนินชีวิตในแตละกลุมแตละชุมชน  โดยเรามุงแตรักษาฟนฟู                  
“วัฒนธรรมหลวง” (Great Tradition) ที่เปนภาพนิ่งเปนศิลปประเพณีของชาติ เพื่อการสรางหนาฉากที่มุงหวัง
ประโยชนจากการทองเที่ยวเทานั้น (ดูรายละเอียดในบทที่ 5 หัวขอ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน)
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ที่ติดขัดและมลภาวะเปนพิษใหเกิดขึ้นในยานกลางเมือง รวมถึงการทําลายพื้นที่ธรรมชาติภายใน
เมืองใหเปนปาคอนกรีตที่ไมเหมาะสมตอการดํารงชีพของมนุษย

1.6 วิกฤติสภาพทางธรรมชาติ อัตราการขยายตัวและเติบโตของชุมชนเมืองหลักใน
ประเทศไทย ซึ่งเกินขอบเขตขีดจํากัดที่สภาพแวดลอมทางธรรมชาติจะสามารถรองรับได ที่ยังมี   
การขยายตัวของชุมชนเมืองอยางกระจัดกระจายและไรทิศทาง โดยทําลายพื้นที่ธรรมชาติออกไป
อยางตอเนื่อง

1.7 วิกฤติการสูญเสียความเปนมนุษย ดวยปญหาทางสังคม ความลมสลายของ  
ปฎิสัมพันธระหวางผูคน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมเมืองและธรรมชาติ การขมความรูสึก
จากองคกรและอาคารขนาดใหญ รวมไปถึงวิกฤติที่เกิดขึ้นจากกระแสความเปลี่ยนแปลงทาง    
วัฒนธรรม ในยุคโลกาภิวัตนที่รวดเร็วและรุนแรง เร็วเกินกวาที่ผูคนในสังคมไทยสวนใหญรับทัน     
ผูคนในสังคมจึงเกิดความแปลกแยกและไมมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่มั่นคงทางจิตใจ

2. โอกาสของชุมชนเมือง

วิกฤติความไมยั่งยืนของไทย ที่ไมใชเพียงแคทางธรรมชาติ ทางสังคมเศรษฐกิจ หรือ
เพียงแคความเสื่อมโทรมทางกายภาพของเมืองเทานั้น แตความไมยั่งยืนของเรายังรวมถึงวิกฤติ
จากการไลตามตัวแบบแนวคิดของตางประเทศ โดยไมไตรตรองพิจารณาและประยุกตใช สิ่งเหลานี้
จะตองไดรับการหาแนวทางของเราที่ชัดเจน โอกาสมักแฝงตัวอยูในวิกฤติเสมอขึ้นอยูที่วาเราจะ
สามารถมองเห็นและเรียนรูวิธีที่จะควบคุมมันไดหรือไม จากวิกฤติรอบดานของเรานั้น เราก็มี         
“โอกาส” ที่สําคัญ และโอกาสในบางประเด็นก็เปนสิ่งที่มีขึ้นเฉพาะในบริบทของความเปนไทย ดังนี้

2.1 โอกาสจากลักษณะทางจริยธรรมของสังคมไทย สังคมไทยที่มีพุทธศาสนาเปน
กลไกหลอเลี้ยงผูคนในสังคมมาโดยตลอดนั้น ลักษณะทางจริยธรรมที่สําคัญประเด็นหนึ่งที่แตกตาง
ออกไปจากตะวันตกคือ ชาวตะวันตกมองความตองการของตนเปนธรรมชาติของมนุษยที่แกไข    
ไมได ที่สรางลักษณะอยางหนึ่งคือความไมรูจักพอ ซึ่งกลายเปนความติดตันทางจริยธรรมของ
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ตะวันตก แตพุทธมองความตองการเปนสิ่งที่แกไขได และความตองการที่มากเกินไปนั้นผิดวิสัย18

สิ่งนี้เปนประเด็นสําคัญตอโอกาสในการเกิดขึ้นไดจริงของความยั่งยืนในไทย และในปจจุบันเราเอง
ก็สามารถมองเห็นเคาโครงที่เริ่มกอตัวขึ้นจริง จากแนวคิดความพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง     
เพื่อไปสูความยั่งยืน

2.2 โอกาสจากกระแสแนวคิดทฤษฎี ปจจัยสําคัญที่ตองกลาวถึงคือ โอกาสที่เกิดขึ้น
จากภาวะความลมสลายทางเศรษฐกิจของไทย สงผลตอความพยายามในการตั้งหลักดวยตัวเอง
โดยมีทัศนคติที่เร่ิมเกิดขึ้นคือ การลดกระแสการตามอยางวัฒนธรรมตะวันตกที่เคยสุดขั้ว มาสู    
การสรางพลังทางสังคมของเราเองเหลียวมองดูตนเองกับส่ิงที่เรามี ดึงลักษณะทางวัฒนธรรมบาง
ประการที่เราเคยมี มาเปนระบบคุณคาทางสังคม เพื่อกลั่นกรองและประสานรับเอาวัฒนธรรมของ
โลกไวอยางเหมาะสม ดวยลักษณะของการพึ่งพาตนเองใหมากข้ึนทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ       
มีความเกื้อหนุนค้ําจุนกันภายในอยางเขมแข็ง มีโครงขายความสัมพันธหลากหลายระดับโยงใย   
ตอกันดวยการรวมกลุมทางสังคมในรูปแบบตางๆ

2.3 โอกาสจากลักษณะทางสังคม แมวาในปจจุบันผูคนสวนใหญในสังคมไทย จะไม
มีความตองการที่จะมีปฎิสัมพันธกับผูอ่ืนในสังคมเมืองมากนัก แตผูคนก็เร่ิมรูตัวถึงความผิดพลาด
ที่ผานมาจากการตางคนตางอยูในสังคม ดวยปญหาอันมากมายที่ปรากฏขึ้นในเมือง และดวย
โอกาสจากลักษณะของ “สังคมหวงหาม” ที่เรามีมาจนถึงปจจุบัน19 ซึ่งเปนกรอบทางสังคมที่ทําให
เราอยูรวมกันในเมืองไดดี นับวาเปนโอกาสสําคัญตอความเปนไปไดในการสรางเสริมใหผูคนมี    
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน เนื่องจากเราพบกับปญหาของความหลากหลาย ความแตกตางหรือความ   
ขัดแยงจากวิถีชีวิตของผูคน ที่ไมมากเทา “สังคมปลอยตาม” ของทางตะวันตก20

2.4 โอกาสจากลักษณะทางวัฒนธรรม ลักษณะสําคัญสวนหนึ่งของสังคมไทยคือ 
เรายอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไดดี เรารูจักกับการผสมผสานระหวาง

                                                          
18ดูรายละเอียดในบทที่ 5 หัวขอความยั่งยืนในมุมมองของพุทธปรัชญา
19ดูรายละเอียดในบทที่5 หัวขอบริบททางประวัติศาสตรและการพัฒนา
20เปนปญหาสําคัญประเด็นหนึ่งของนักออกแบบชุมชนเมืองในตางประเทศ ที่ยังไมสามารถหา       

คําตอบและทางแกไขไดชัดเจน กับปญหาความขัดแยงจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผูคน (Life Style and
Behavior) ในชุมชนเมืองที่หนาแนน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



196

สิ่งเกาและใหมได21 ซึ่งทําใหสังคมไทยสามารถปรับตัวไดตลอดเวลา กระแสความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆของชุมชนเมือง ทั้งวิถีชีวิตรวมถึงรูปแบบทางพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น สังคมไทยมี
โอกาสที่จะยอมรับไดดี แตสิ่งนี้ก็จําตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขของระดับและลักษณะการเปลี่ยนแปลง
นั้นๆดวย อีกสวนที่สําคัญในบริบทของไทยคือ การที่เรามีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีในการอยูรวมกันใน
ระดับ “ชุมชน” ทั้งในอดีตจนถึงในปจจุบันก็ยังเปนสิ่งที่ปรากฏใหเห็นกับชุมชนบางแหง ที่มีความ
เอื้ออารีและพึ่งพาซึ่งกันและกัน

2.5 โอกาสจากความตื่นตัวทางสภาพแวดลอม ความตื่นตัวที่เกิดขึ้นทั้งจาก        
การรณรงค การประชาสัมพันธ จนไปถึงสภาพการณอันเลวรายที่เกิดขึ้นจริงในยานกลางเมือง        
ผูคนในเมืองเริ่มมีความตองการอยางจริงจังตอพื้นที่สีเขียวในเมือง พื้นที่เปดโลงที่มากยิ่งขึ้น         
ผูคนในชุมชนของไทยเริ่มมีความเขาใจและตองการที่จะปรับปรุงความเสื่อมโทรมของเมือง รวมถึง
เร่ิมที่จะมีกระแสเรียกรองใหมีการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติมากขึ้นอยางตอเนื่อง

2.6 โอกาสจากการกอตัวขึ้นของชุมชนชนบทที่ยั่งยืน จากกรณีศึกษาชุมชน         
ที่ยั่งยืนในบทการศึกษาที่แลว สามารถเห็นไดวามีการตื่นตัวของชุมชนในชนบทหลายๆแหง ผูคนใน
ชุมชนรวมตัวกันเพื่อพึ่งพาดูแลตนเองไปจนถึงมีการจัดตั้งสหกรณรานคา และมีการเกษตรกรรม
แบบยั่งยืนดวยการรักษาสภาพทางธรรมชาติ สิ่งเหลานั้นจะเปนแรงกระตุนสําคัญตอชุมชนในเมือง
ของสังคมไทย ที่เมืองและชนบทจะหันหนาเขาหากัน มีโครงขายรวมมือกันเพื่อพึ่งพาตนเอง และ  
จะมีความสัมพันธในดานการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในเมือง รวมถึงระหวางเมือง
กับชนบทที่ใกลเคียงมากขึ้น

                                                          
21แตที่ผานมาเรายึดติดกับความเปนอารยธรรมจากตะวันตกมากเกินไป จนเราตีตราใหกับส่ิงที่เรามี

วาลาหลัง แตในปจจุบันสังคมไทยก็มีการตื่นตัวและเขาใจกับการรักษาวัฒนธรรมของเราเองมากขึ้นเชนกัน
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หลักการของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน

ณ จุดนี้ของการศึกษา “การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียง” เปนสิ่งที่แนนอนแลววาเปนหน
ทางหลักที่จะนําพาเราไปสูความยั่งยืน ดังนั้น “ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง” จึง
เปนหลักการของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย และหากปจจุบันทางออกของชุมชน
เมืองที่ยั่งยืนในตางประเทศ เปนดังภาพสองภาพที่สะทอนออกมาคือ หนึ่ง) ภาพการออกแบบที่เล็ง
เห็นวาทัศนคติของประชาชนควรจะตองปรับเปลี่ยนเพื่อลดการบริโภค และ สอง) ภาพการออก
แบบที่รักษาธรรมชาติโดยไมไปกระทบ ตอประสบการณหรือทัศนคติการบริโภคของผูคน22         
แลวชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียงนั้นจะเปนภาพใดทางการออกแบบ

การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงไมใชภาพใดภาพหนึ่ง และก็ไมใชภาพที่อยูระหวาง       
ที่เปนลักษณะการประนีประนอมของตะวันตก23 หากแตเปน ทางสายกลางที่ควบหนทางทั้งสอง
เขาไวดวยกัน เงื่อนไขสําคัญของการกลาวเชนนั้นคือ ประสบการณหรือทัศนคติการบริโภคของ    
ผูคนทางตะวันตกนั้นสวนทางกับการลดการบริโภค จึงสงผลใหไมมีหนทางที่จะควบภาพทั้งสอง  
เขาไวดวยกัน อยางดีที่สุดก็คือภาพที่อยูกึ่งกลางในแบบประนีประนอมของตะวันตก แตชุมชนเมือง
ที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียงนั้น มีฐานรองรับจากประสบการณหรือทัศนคติการบริโภคของผูคน    
ที่เปนไปในทางเดียวกันกับการลดการบริโภค ซึ่งเปนทั้งฐานทางอุดมคติในระบบจริยธรรมและ   
วัฒนธรรมของ “ชุมชน” ในสังคมไทย การมุงเนนใหผูคนลดการบริโภคอาจจะขัดกับประสบการณ
ในปจจุบันของสังคม “เมือง” ในไทย แตก็นับวาไมขัดกับฐานทางทัศนคติของคนไทยที่เปนโอกาส
อันสําคัญยิ่งของเรา

ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง จึงเปนหลักการของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน          
ซึ่งมี คุณลักษณะเล็งเห็นวาทัศนคติของประชาชนควรจะตองปรับเปลี่ยนเพื่อลดการบริโภค และ    

                                                          
22ดูรายละเอียดในบทการศึกษาที่ 4
23“ประนีประนอม” คือ การฝนใจลดความตองการทั้งๆที่ไมอยากลด ที่เกิดขึ้นในความหมายของ   

คําวา “Sustainable Development” ทางตะวันตก ซึ่งเปนความติดตันทางจริยธรรมที่ไมอาจนําพาไปสู         
ความยั่งยืน สรุปความจาก พระธรรมปฎก (ป.อ. ป ย ุ ต.โต), การพัฒนาที่ยั่งยืน, 80-93. (“พอเพียง” ไมใช             
ไมสามารถตอบสนองความตองการของตน แต เปนความเขาใจกับความตองการนั้นๆ ตระหนักรูและพอประมาณ
ในส่ิงที่พึงมีพึงไดอันควรแกตน)
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ก็มีคุณลักษณะที่ตองการรักษาธรรมชาติโดยไมไปกระทบกับประสบการณหรือทัศนคติการบริโภค 
ดวยการดึงเอาประสบการณหรือทัศนคติของสังคมไทยที่มีมากอนหนานั้น ขึ้นมาอยูบนชุมชนเมือง
ของไทยเพื่อที่จะรักษาธรรมชาตินั่นเอง ดังนั้นจึงกลาวไดวา หลักการที่นําเสนอนี้จึงเปนดัง       
“ภาพที่สาม” ซึ่งเปนทางสายกลางอันไมใชการประนีประนอมกระทําอยางละครึ่ง หากแตเปนภาพ
ที่ดึงฐานบริบทของเราเองขึ้นมาควบประสานหนทางทั้งสองนั้นไวอยางลงตัว แตการทําความเขาใจ
กับหลักการแนวคิดนี้ยังไมจบลงเพียงเทานั้น เนื่องจากการกลาวถึง “การลดการบริโภค” ของชุมชน
เมืองที่จะไปสูความยั่งยืนของเรา ไมสามารถกลาวอยางแคบๆเพียงแคการบริโภคทรัพยากร
ทางธรรมชาติ สิ่งนี้เปนแกนสําคัญที่เราจะตองไมหลงลืม เนื่องดวยวิกฤติความไมยั่งยืนของเราที่มี
ความแตกตางออกไปจากตะวันตก การบริโภคที่ควรลดจึงรวมไปถึงลดการบริโภครูปแบบสังคม
และวัฒนธรรมตะวันตก ลดการบริโภคทางเศรษฐกิจอยางมูมมามเกินตัว ลดการบริโภคทาง      
กายภาพที่เกินเลยขีดจํากัดทางธรรมชาติ และลดการบริโภคที่ไมยอมพอเพียงของมนุษย รวมถึง  
ลดการบริโภคในดานอื่นๆที่เกินเลยดวยความโลภและไมประมาณตน

หลักการของชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง ยังมีอีกคุณลักษณะหนึ่งที่สําคัญ
ที่สุดที่ไมอาจกลาวขามไปได ก็คือการเปน ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียงหลาก
หลายลําดับชั้น ทั้งในระดับหนวยชุมชน (Neighborhood) ยานชุมชน (District) ชุมชนเมือง
(Urban) จนไปถึงระหวางเมืองกับชนบท การพึ่งพาตนเองหลากหลายระดับที่กลาวถึงนี้หมายถึง

ในหนวยทางสังคมหนึ่งๆที่มีความเขมแข็งเกื้อหนุนตอการดํารงชีพของผูคน ที่อาจจะ
หมายถึงมีสิ่งบริการพื้นฐานและมีกิจกรรมในดานตางๆอยางพอเพียง อีกทั้งมีลักษณะที่เปน “เอก” 
เฉพาะของตนแลวนั้น (ที่อาจจะหมายถึงมีเอกลักษณทาง สังคม วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตของชุมชน) 
แตไมใชมีสถานะปดตนเองและอยูอยางโดดๆ กลับมีความสัมพันธไปสูระดับที่ใหญกวาตอเนื่อง
ออกไปอยางมีลําดับช้ัน ที่สงผลใหมีการพึ่งพาตนเองที่ไมจํากัดในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง แต
สามารถตัดขามขอบเขตการปกครองไปสูการพึ่งพาตัวเองไดในลําดับช้ันที่ใหญกวาตอเนื่องออกไป

(การเปนชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียงหลากหลายลําดับช้ัน มีบริบทสําคัญ
อันเปนเหตุผลมาจาก ประเด็นของการดึงเอาวัฒนธรรมในการอยูรวมกันของ “ชุมชน” เขามาใชใน 
“เมือง” และยังสัมพันธกับแนวคิดหลักปรัชญาพอเพียง ดวยลักษณะความสัมพันธที่เปนลําดับช้ัน
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ในแบบ โฮลอนและไฮราคี (Holon & Hierarchy)24 สิ่งที่กลาวถึงนี้สําคัญอยางยิ่งที่อาจกลาวได
วาเปนคุณลักษณะหลักที่สําคัญที่สุดของ ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียงเลยทีเดียว เนื่อง
จากเปนฐานรองรับกลไกในดานตางๆที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทยทั้งหมด)

ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง ที่ทําการนําเสนออาจจะมีคุณลักษณะใกล
เคียงกับ “Urban Self-Sufficiency” ซึ่งเปนแนวคิดหนึ่งทางการออกแบบชุมชนเมืองจากตาง
ประเทศ ที่มุงเนนใหมีความสมบูรณอยางพอเพียงภายในชุมชนเมือง ทั้งกิจกรรมและสิ่งบริการใน
                                                          

24อาเธอร คอสตเลอร เปนผูประดิษฐคําวา  “โฮลอน” (Holon) ขึ้น เพื่อเรียกระบบโครงสรางอัน    
ซับซอนของสิ่งมีชีวิต โดยที่ระบบหนึ่งๆจะเปนสวนทั้งหมดและเปนสวนยอยในเวลาเดียวกัน สวนทั้งหมดก็คือ   
การเปนตัวของตัวเอง แตก็ไมใชอยูอยางโดดๆ หากแตทําหนาที่เปนสวนยอยสวนหนึ่งของสวนรวมทั้งหมดที่ใหญ
กวาตอเนื่องออกไป ดุลยภาพนี้จะไมตายตัวหากตองประกอบดวยการเคลื่อนไหวอยางมีชีวิต สรุปความจาก           
ฟริตจ็อฟ คาปรา, จุดเปลี่ยนแหงศตวรรษ 1, แปลโดย พระประชา ปสนนธมโม และคณะ, พิมพครั้งที่ 5 
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 2544), 35-36. (และการจัดลําดับชั้นที่เปนไปอยางเปนระเบียบนั้น   
ก็คือคุณลักษณะของไฮราคี (Hierarchy) นั่นเอง) ดูรายละเอียดของคุณลักษณะการพึ่งพาตนเองอยางพอเพียง
หลากหลายลําดับชั้นเพิ่มเติม ในบทที่ 5 หัวขอหลักปรัชญาพอเพียง

ภาพที่ 26 แสดงหลักการของชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง

Countryside

Agriculture

โครงขายการเชื่อมโยงของการพึ่งพาตนเอง
ในระดับระหวางเมืองกับชนบท
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Neighborhood

การพึ่งพาตนเองในระดับ
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ดานตางๆ แหลงงานที่สมดุลกับที่พักอาศัย รวมถึงความสมดุลของสังคมเศรษฐกิจภายในชุมชน   
แตการนําเสนอในที่นี้ไมสามารถใชชื่อแนวคิดเชนนั้น25 และก็ไมอาจกลาวไดวามีหลักการที่เหมือน
กัน เนื่องจาก “Urban Self-Sufficiency” ที่มีแนวคิดมุงเนนใหมีความสมดุลของสังคมเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนอยางสมบูรณนั้น ไมไดกลาวมุงเนนถึงคุณลักษณะความสัมพันธอยางเปนลําดับช้ัน
ในแบบโฮลอนและไฮราคี ดังที่เปนคุณลักษณะที่นําเสนอของหลักการชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเอง
อยางพอเพียง อีกทั้งประเด็นของ “Sufficiency” ที่มีการกลาวถึงในตางประเทศนั้น อะไรคือความ
พอเพียง และสิ่งนั้นเปนความพอเพียงในบริบทของเราหรือไม ในเมื่อความตองการที่ไมหยุดนิ่งเปน
หนึ่งในธรรมชาติของชาวตะวันตกที่ไมใชทัศนคติของเรา เพื่อที่จะตัดขอสงสัยและการตีความตางๆ 
อีกทั้งจะไมเปนการปดกั้นหนทางที่แทจริงในการคนหาแนวคิดทางการออกแบบอันเหมาะสมกับ
บริบทของไทย ดังนั้นการนําเสนอของการศึกษาชิ้นนี้จะดําเนินไปภายใตชื่อวา ชุมชนเมืองที่        
พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง ตอไป

หลักการสําคัญของชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง ซึ่งเปนหลักการของชุมชน
เมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทยที่ทําการนําเสนอ จึงสรุปคุณลักษณะที่สําคัญ 3 ประการคือ

1. ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียงหลากหลายลําดับชั้น ดวยความสัมพันธ
ทาง สังคม เศรษฐกิจ กายภาพ และมนุษยทั้งภายในชุมชนและระหวางชุมชน     
ในแบบโฮลอนและไฮราคี

2. ชุมชนเมืองมีความพอเพียงในการบริโภคทรัพยากรเพื่อที่จะอยูรวมกับธรรมชาติ   
ซึ่งหมายถึงความพอเพียงในโครงขายความสัมพันธทุกดานขางตน รวมไปกับ    
คุณลักษณะที่สามคือ

3. การดึงเอาทัศนคติและประสบการณที่ดีที่เคยมีของสังคมไทย ขึ้นมาผสมผสาน    
ไปกับวัฒนธรรมใหมๆ เพื่อใหมีการพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงในชุมชนเมือง      
ยุคสมัยปจจุบันได

                                                          
25“เศรษฐกิจพอเพียง” ถูกใชในภาษาอังกฤษวา Economy Sufficiency ดังนั้นชุมชนเมือง             

ที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียงที่ทําการนําเสนอนี้ หากใชในภาษาอังกฤษก็จะมีชื่อแนวคิด Urban Self-Sufficiency
เชนเดียวกัน
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หลักการดังกลาวจึงเปนคําตอบจากคําถามที่วา ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทยคืออะไร       
ในสวนการนําเสนอเพื่อเปนการตอบคําถามที่วา ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทยมีการ       
ออกแบบอยางไรนั้น จะทําการนําเสนอเปนแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน ที่มาจาก
การขับเคลื่อนในองคประกอบทางดาน สังคม เศรษฐกิจ กายภาพ/สิ่งแวดลอม และมนุษย26 โดยที่
ความแข็งแกรงในแตละแนวคิดจะเปนสิ่งสําคัญที่ตางเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ที่สงผลตอการนําพา
ความยั่งยืนมาสูชุมชนเมืองของไทยดังนี้

                                                          
26ทําการประยุกตมาจากเคาโครงแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืนของทานเจาคุณพระธรรมปฎก   

ที่กลาวถึงความสําคัญของ 1) การพัฒนาที่ตัวคน และ 2) การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ประกอบดวย มนุษย สังคม      
ธรรมชาติ เทคโนโลยี โดยที่ทั้งสองสวนนั้นเปนเหตุปจจัยที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยู (ดูรายละเอียดในบทที่ 5 หัว
ขอความยั่งยืนในมุมมองของพุทธปรัชญา)
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แนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืน

หัวขอการศึกษานี้จะเปนการนําเสนอแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมือง ที่จะเปนแนว
ทางมุงไปสูชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย โดยที่จะเปนทั้งการคัดเลือก การประยุกต และ
สรางแนวคิดทางการออกแบบ ที่เปนเพียงการนําเสนอในระดับ “แนวคิด” เทานั้น เนื่องจาก        
ในระดับของการนําไปปฏิบัติทางการออกแบบจริง ยอมที่จะตองไดรับการพิจารณาถึงแนวทาง   
การออกแบบที่เหมาะสมชัดเจน ตามลักษณะของบริบทนั้นๆในแตละชุมชนเมืองตอไป

การนําเสนอแนวคิดทางการออกแบบนี้ จะอยูภายใตหลักการของชุมชนเมืองที่          
พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง โดยจะทําการนําเสนอเปนประเด็นตางๆคือ แนวคิดทางสังคม แนวคิด
ทางเศรษฐกิจ แนวคิดทางกายภาพ/สิ่งแวดลอม และแนวคิดทางดานมนุษย (ดังภาพรวมทาง    
แนวคิดในภาพที่ 27) ดังนี้

1. แนวคิดทางสังคม

“สังคม” ที่แข็งแกรงดวยความสอดประสาน เปนแนวคิดหลักทางการออกแบบ             
ที่นําเสนอเพื่อแกไขวิกฤติอันหลากหลายทางสังคมเมือง และแนวคิดดังกลาวจะเปนหนทางใน    
การนําพาไปสูการพึ่งพาตนเองของสังคมไทย ซึ่งมีสองประการที่สําคัญคือ

1.1 ปฏิสัมพันธทางสังคมหลากหลายลําดับช้ัน
1.2 ความสอดประสานระหวางผูคน

1.1 ปฏิสัมพันธทางสังคมหลากหลายลําดับชั้น
สังคมที่พึ่งพาตนเองไดอยางพอเพียงนั้นจะสัมพันธไปกับแนวโนมที่จะตองกอตัว

ขึ้นของกลุม “ประชาสังคม” (Civil Society) หลากหลายระดับในเมือง ทั้งในระดับหนวยชุมชน   
ยานชุมชน และในระดับชุมชนเมือง การพึ่งพาตนเองทางสังคมเมืองนี้หมายถึง การพึ่งพาอาศัย    
ซึ่งกันและกัน มีจิตสํานึกรวมกันในชุมชน มีกิจกรรมในการดํารงชีพที่พอเพียงที่มีลักษณะ        
หลากหลายลําดับช้ันในแตละหนวยทางสังคม ซึ่งมีลักษณะการจัดความสัมพันธที่เปนลําดับช้ัน   
ในแบบโฮสอนและไฮราคี
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แนวคิดทางการออกแบบ “สังคม” ที่แข็งแกรงดวยความสอดประสานจาก     
การสรางเสริมปฏิสัมพันธทางสังคมหลากหลายลําดับช้ัน มีแนวคิดทางการออกแบบประเด็นสําคัญ
ที่เกี่ยวเนื่องคือ

1.1.1 โครงขายไฮราคีที่ชัดเจนของเมือง
1.1.2 ความชัดเจนทางจินตภาพของเมือง

1.1.1 โครงขายไฮราคีที่ชัดเจนของเมือง
  แนวคิดที่นําเสนอขึ้นมานี้ไมใชของใหม และเปนแนวคิดในระดับพื้นฐาน  

ทางการออกแบบชุมชนเมืองเลยทีเดียว แตโครงขายไฮราคี (Hierarchy) ที่ชัดเจนของเมืองก็ไมใช
สิ่งที่พบเห็นในชุมชนเมืองของไทย แนวคิดดังกลาวนี้นํามาจากแนวคิดการสราง “Hierarchical 
Micro-Structure of Neighborhoods, Districts, Town by Hildebrand Frey”27 แตแนวคิดที่      
นําเสนอนี้ไมใชการสรางความชัดเจนของ “Hierarchical Micro-Structure” เพียงอยางเดียว      
                                                          

27ดูรายละเอียดประกอบในบทที่ 4 หัวขอแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองอัดแนน

Diagram of Urban

Neighborhood
District

Urban

ภาพที่ 28 แสดงแนวคิดการสรางความชัดเจนในไฮราคีของชุมชนเมือง
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หากแตมีแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับความชัดเจนทางจินตภาพในหัวขอตอไป อีกทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับ  
การพึ่งพาตนเองทางสังคมเศรษฐกิจ โดยที่ในแตละหนวยทางสังคมจะตองมีกิจกรรมที่สมดุลและ
หลากหลายพอเพียงตอการดํารงชีวิต ที่แมวาอาจจะพึ่งพาตนเองไมไดอยางสมบูรณ แตก็มี     
ความสัมพันธที่ตัดขามขอบเขตไปสูการพึ่งพาตัวเองในลําดับชั้นที่ใหญกวาทั้งภายในชุมชนและ
ระหวางชุมชนเมืองได แมจะกลาวไดวาแนวคิดการสรางความชัดเจนในไฮราคีของเมืองนี้จะไมใช
ของใหม แตการหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นหนึ่งทางการออกแบบชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยาง  
พอเพียงนั้น เนื่องจากสิ่งนี้เปนกลไกสําคัญที่จะเปนฐานรองรับ ตอการขับเคลื่อนไปสูความยั่งยืน
ทางการออกแบบในประเด็นตางๆตอไปทั้งหมด ที่อาจกลาวไดวาแมจะมีแนวคิดทางการออกแบบ
ชุมชนเมืองของไทยเพื่อแกปญหาในดานหนึ่งๆ ที่คาดหวังวาจะเปนความยั่งยืนในประเด็นนั้นๆ    
แตตราบใดที่ไฮราคีของเมือง อันจะสงผลตอลักษณะโฮลอนของแตละหนวยทางสังคมยัง
ไมชัดเจน ความยั่งยืนที่กลาวถึงนั้นก็ยังไมยั่งยืน

 แนวคิดการออกแบบโครงสรางทางไฮราคี ยอมที่จะมีการแบงลําดับตาม
ความซับซอนของหนวยทางสังคมในเมือง แตการนําเสนอในที่นี้จะแบงออกเปนสามลําดับช้ันดังนี้

- ระดับหนวยชุมชน (Neighborhoods) : หนวยชุมชนจะประกอบ
ดวยอาคารหรือกลุมอาคารหลายๆกลุมในพื้นที่28 ซึ่งควรจะมี      
การออกแบบที่สรางความชัดเจนในขอบ (Edge) ของหนวยชุมชน 
และในระดับหนวยชุมชนนั้นควรจะมีศูนยกลางของหนวยชุมชน 
เปนที่รวมตัวของผูคนในพื้นที่ ที่จะสัมพันธเชื่อมโยงเขาสูศูนยกลาง
ของยานชุมชนตอไป

- ระดับยาน (Districts) : ยานชุมชนจะประกอบดวยหนวยชุมชน
หลายๆหนวยรวมกัน ซึ่งไมไดหมายความวาหนวยชุมชนแตละ
หนวยจะมีกิจกรรมเหมือนกันทั้งหมด แตอาจจะมีการคละเคลา  

                                                          
28แนวคิดในระดับหนวยชุมชนนี้ มีหลายแนวคิดทางการออกแบบที่นําเสนอใหมีขนาดที่เหมาะสม

กับการเดินเทาที่สะดวก เชน แนวคิดกลุมลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม เสนอใหหนวยชุมชนมีรัศมีจากศูนยกลางถึง
ขอบในระยะประมาณ 400-500 เมตร หรือ ไฮลดเบรน เฟรย (Hildebrand Frey) นําเสนอในระยะประมาณ     
600 เมตร จนไปถึงอาจจะกําหนดดวยระยะเวลาการเดินเทาภายในหนวยชุมชนที่สะดวกเชน 5 นาทีเปนตน 
อยางไรก็ตาม ควรจะตองมีการนําบริบทของการตั้งถิ่นฐานและลักษณะวิถีชีวิตของผูคนในแตละพื้นที่นั้นๆ      
เขารวมในการพิจารณาเพื่อการกําหนดขอบเขตทั้งในระดับหนวยชุมชนและในลําดับชั้นตางๆของชุมชนเมือง  
ตามความเหมาะสมอีกดวย
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ผสมกันไปก็ได อาทิ ในหนวยชุมชนหนึ่งอาจจะมีพื้นที่หลักของ      
ที่พักอาศัย อีกหนวยชุมชนหนึ่งอาจจะมีพื้นที่หลักทางการคา โดยที่
ภาพรวมทั้งหมดของยานชุมชนนี้ควรจะมีกิจกรรมตางๆ ดวยการใช
พื้นที่ที่สมดุลและหลากหลายพอประมาณตอการอยูอาศัยของผูคน
ในยานนั้นๆ29 ซึ่งควรจะมีขอบของยานที่เดนชัด และมีศูนยกลาง
ของยานชุมชนทําหนาที่เปนพื้นที่หลักทางกิจกรรมที่สัมพันธกับ
ตําแหน ง ของป ายหยุ ด รถประจําทาง  สถานี รถ ไฟ  และ                
ระบบคมนาคมอื่นๆ เพื่อที่จะทําการเชื่อมโยงเขาสูศูนยกลางของ
เมืองตอไป

- ระดับชุมชนเมือง (Urban) : ชุมชนเมืองจะประกอบดวยยานหลายๆ
ยานรวมกัน ที่ควรจะมีศูนยกลางหลักของเมืองเพื่อเปนพื้นที่หลัก
ทางกิจกรรม โดยที่อาจจะไมไดมีเพียงศูนยกลางเดี่ยว แตอาจจะมี
หลายศูนยกลางก็ได ซึ่งศูนยกลางเมืองนี้จะเปนพื้นที่สถานีหลักของ
การคมนาคมสาธารณะเชน สถานีรถไฟ สถานีรถราง เปนตน      
เพื่อเชื่อมโยงออกไปสูชุมชนเมืองอื่นๆตอไป

 โครงขายของเมืองที่นําเสนอนี้จะเปนฐานที่สําคัญของการมี สังคม เศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมของชาวเมืองในเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง เนื่องจากหนวยทางสังคมหนึ่งๆ
เมื่อจะดําเนินการพึ่งพาตนเองนั้น ก็ยอมที่จะตองการลวงรูถึงขอบเขตพื้นที่นั้นๆของตนที่ชัดเจน 
เชนเดียวกับผูคนในเมือง เมื่อชุมชนของตนมีขอบเขตคลุมเครือ จิตสํานึกตอการรวมพลังทางสังคม
เพื่อดูแลชุมชนของตนเองที่เปนการเสริมสรางและดึงเอาวัฒนธรรมของ “ชุมชน” เขามาใชใน 
“เมือง” ก็ยอมที่จะคลุมเครือเชนกัน (ซึ่งจะมีการกลาวถึงในการสรางความชัดเจนทางจินตภาพของ
เมือง) การนําเสนอแนวคิดทางการออกแบบนี้ เปนเพียงการนําเสนอแนวคิดการเชื่อมโยงการใช    
พื้นที่ในแตละระดับภายในเมือง ที่สัมพันธตอเนื่องกันออกไปอยางเปนลําดับช้ันเทานั้น ในสวน
ระบบคมนาคมภายในเมืองที่เปนกลไกของการเชื่อมโยงพื้นที่ตางๆ ประเด็นสําคัญคือควรที่จะ      
ไมมุงเนนการใชรถยนตสวนตัว ดวยการสรางระยะที่สามารถเดินเทาไดในระดับหนวยชุมชนและ

                                                          
29แนวคิดในดานความสมดุลและหลากหลายพอประมาณตอการดํารงชีวิต จะมีการนําเสนอ

ในหัวขอแนวคิดทางสังคมและแนวคิดทางเศรษฐกิจโดยละเอียดตอไป
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ระดับยาน และสงเสริมระบบคมนาคมสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ในการเชื่อมโยงระหวางยานและ
ระหวางเมือง

1.1.2 ความชัดเจนทางจินตภาพของเมือง
 เมื่อการพึ่งพาตนเองอยางพอเพียง คือความแข็งแกรงทั้งในดานสังคม

เศรษฐกิจ กายภาพ และมนุษย ทั้งภายในชุมชนและระหวางชุมชน ซึ่งมีคุณลักษณะหลากหลาย
ลําดับช้ันที่ไมใชจะตองมีความสมบูรณพรอมทางสังคมเศรษฐกิจเปนชุมชนปดตาย กลไกสําคัญจึง
ตองมาจากจิตสํานึกของผูคนในเมือง ซึ่งไมใชเพียงแคการสรางเมืองที่กระชับ เมืองที่หนาแนน หรือ
การออกแบบเพื่อตอบสนองอุดมคติของการพักอาศัยอยางใดอยางหนึ่ง หากแตจะตองเริ่มตน       
ที่ฐานสําคัญของการสรางความรูสึกที่ เปนกลุมกอนในแตละหนวยพื้นที่  ดวยการรับรู  
(Perception) ถึงขอบเขตพื้นที่ที่มีรวมกันของผูคน ในทุกลําดับชั้นของ “ชุมชน” ใน “เมือง” 
อยางชัดเจน30 รับรูและเปนฐานในการตระหนักวาเราไมไดอยูอยางปจเจกคนเดียวในเมือง

                                                          
30ขอบเขตในแตละหนวยทางสังคม ไมใชเปนไปเพื่อการแบงเขตการปกครองตําบลหรืออําเภอใดๆ 

หากแตเปนความชัดเจนทางการรับรูทางจินตภาพของเมืองที่สงผลตอความรูสึกที่มีรวมกันของผูคน

ภาพที่ 29 แสดงลักษณะความเปนกลุมกอนจากการออกแบบของ”Traditional Urban Block”
ที่มา : URBED, Building the 21st Century Home : The sustainable urban neighbourhood
 (Oxford : Architectural Press, 2000) , 180.
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การสรางความชัดเจนทางจินตภาพของเมืองนี้ เปนการนําแนวคิดจินตภาพ
เมือง (The Image of the City by Kevin Lynch) เขามากลาวถึงในการสรางความเปนกลุมกอน
และการสรางขอบของเมือง แนวคิดที่นําเสนอคือการออกแบบที่จะตองพยายามสราง เอกลักษณ
(Identity) และจัดระเบียบโครงสราง (Structure) ในสวนตางๆของเมืองใหอานเขาใจได (Legible) 
หรือวาดจินตภาพออก (Imageable) 31 เพื่อเนนความสําคัญของสวนรวมและความเปนกลุมกอน
ทางกายภาพของเมือง ที่จะสามารถทําใหผูคนจดจําภาพรวมในแตละหนวยทางสังคม (ระดับ
หนวยชุมชน ยานชุมชน ชุมชนเมือง) ผานกระบวนการรับรูของผูคน โดยอาศัยองคประกอบที่จะ
ชวยใหมีการจดจําสภาพแวดลอมของเมืองไดคือ เสนทาง (Path) เสนขอบ (Edge) ภูมิสัญลักษณ 
(Landmark) ชุมทาง/ชุมนุมชน (Node) และยาน (District)

 ชุมชนเมืองในบริบทของไทยสวนใหญนั้น สามารถกลาวไดวามีจินตภาพ      
ที่ไมชัดเจน มีความซ้ําซอน จําเจ และขาดเอกลักษณ ขอบของแตละหนวยทางสังคมก็เลือนลาง    
ไมสามารถรับรูได หากจะกลาวถึงตัวอยางยานชุมชนที่ไมชัดเจนของกรุงเทพฯนั้นก็จะมีอยางมาก
มาย แตก็มีประเด็นที่นาสนใจหากจะกลาวถึงยานชุมชนที่มีความเดนชัดของกรุงเทพฯ อาทิ       
ยานอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ยานเยาวราช ยานสําเพ็ง ยานปากคลอง เปนตน ความนาสนใจดังกลาว
คือ แมวาการเขาไปสรางการรับรูถึงความเปนกลุมกอนและขอบเขตที่ชัดเจนนั้น จําเปนที่จะตอง    
มีการตรวจสอบถึงองคประกอบที่จะชวยใหมีการจดจําสภาพแวดลอมของเมือง 5 ประการขางตน 
วามากนอยเพียงพอหรือขัดแยงอยางไร แตการออกแบบชุมชนเมืองของไทยใหมีจินตภาพที่ชัดเจน 
ไมไดหมายความวาจะตองสรางการรับรูโครงสรางของเมืองในองคประกอบทั้ง 5 ประการเพียง
อยางเดียว การออกแบบที่จะสามารถสรางความเปนกลุมกอนนั้นอาจจะมาจากองคประกอบใด
องคประกอบหนึ่ง หรือเอกลักษณใดเอกลักษณหนึ่งที่เดนชัดออกมาก็ได อีกทั้งบรรยากาศจาก  
วัฒนธรรมเฉพาะตนที่เดนชัดของยานเยาวราช อาจจะเปนตัวอยางหนึ่งที่สําคัญของการสรางความ
เปนกลุมกอนของชุมชนในเมืองของไทย ซึ่งอาจจะมาจากการสรางเสริมบรรยากาศการดําเนินชีวิต 
วิถีชีวิต เอกลักษณความเปนมาที่มี จนไปถึงความเปนกลุมกอนที่มาจากลักษณะของกิจกรรมที่มี
รวมกันในแตละหนวยทางสังคม ที่สามารถนํามาใชรวมไปกับการออกแบบทางดานการใชวัสดุ สี 
เสนสาย รูปทรง โครงสราง ตลอดจนองคประกอบทางสถาปตยกรรมอื่นๆ ซึ่งเปนการสรางเสริม
โครงสรางของเมืองเพื่อใหเกิดความเปนกลุมกอน ที่จะสงผลใหในแตละหนวยทางสังคมของเมืองมี
ความชัดเจน มีเสนหและมีเอกลักษณที่ชัดเจนมากขึ้น สิ่งเหลานั้นจะสงผลตอจินตภาพของเมือง    

                                                          
31กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545) , 209.
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ที่จะสรางความรูสึกคุนเคย อบอุนและความมั่นใจใหแกผูคนในเมือง ที่จะเปนรากฐานสําคัญใน   
จิตสํานึกที่จะมีรวมกันของสังคมไทย

1.2 ความสอดประสานระหวางผูคน
ปฏิสัมพันธทางสังคมนั้นจะไดมาจากผูคนที่เคยแตกแยกตางคนตางอยูในเมือง 

เขามาสอดประสานมีปฏิสัมพันธตอกัน และสิ่งนั้นก็เปนอีกหนึ่งฐานรากที่สําคัญของการพึ่งพาดูแล
ตนเองในชุมชนที่มีรวมกัน แตสิ่งที่เราตองทําความเขาใจกับพฤติกรรมการดํารงชีพของมนุษยใน
สังคมก็คือ การที่จะใหมนุษยคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมแทบจะไมมีทางเกิดขึ้นไดเลย     
หากมนุษยผูนั้นใชเวลาทั้งวันไปกับการดิ้นรนแสวงหาและยังไมพรอมดวยปจจัย 4 ในการดํารงชีพ
ของตนเอง ดังนั้นสิ่งที่จะเกื้อหนุนใหผูคนที่แปลกแยกออกจากกันใหเขามาสอดประสานกันไดนั้น   
ก็คือการสรางเวลาคุณภาพใหมีมากยิ่งขึ้นในเมือง ดวยความพรอมในการดํารงชีพพื้นฐานของผูคน 
ที่จะเปนฐานรองรับปฏิสัมพันธระหวางผูคนในสังคมเมือง

แนวคิดทางการออกแบบ จากการสรางเสริมไฮราคีของเมืองและการสรางจินต
ภาพที่ชัดเจนของเมืองแลวนั้น สิ่งที่จะเกื้อหนุนใหสังคมเมืองมีผูคนที่สอดประสานเขาหากันได      
มีแนวทางการออกแบบประเด็นสําคัญที่เกี่ยวเนื่องคือ

1.2.1 การจัดเตรียมสิ่งบริการพื้นฐานที่พอเพียง
1.2.2 ความสมดุลทางกิจกรรมในการดํารงชีวิต
1.2.3 ปฏิสัมพันธทางสังคมบนพื้นที่สาธารณะ

1.2.1 การจัดเตรียมสิ่งบริการพื้นฐานที่พอเพียง
 เวลาคุณภาพที่กลาวถึงนั้น หมายถึงการที่ผูคนในเมืองจะตองมีความพรอม

และมีความมั่นใจในการดํารงชีพของตน ดังนั้นสังคมที่จะแข็งแกรงดวยความสอดประสานระหวาง
ผูคน จึงมีแนวคิดทางการออกแบบใหมีการจัดเตรียมสิ่งบริการพื้นฐานตางๆ ที่พอกับความตองการ
ที่พอประมาณของผูคนในเมือง โดยที่ผูคนในเมืองจะตองสามารถเขาถึงสิ่งเหลานั้นไดอยางสะดวก 
ทั้งในระดับหนวยชุมชน ยานชุมชนและในระดับเมือง ซึ่งอาจจะหมายถึง ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการตางๆ ทั้งในดานถนนหนทาง สถานีคมนาคมขนสง ระบบขนสงมวลชน ทางจักรยาน
และทางเดินเทา จนไปถึงสวมสาธารณะ โทรศัพท มานั่ง เปนตน โดยที่จะตองคํานึงถึงความ
สามารถที่จะใชงานไดในทุกเพศทุกวัยจนไปถึงกลุมคนผูดอยโอกาสเชนคนพิการ ทั้งทางลาด ลิฟท 
ปายอักษรเบลล ผิวพื้นที่แตกตางเพื่อที่กลุมคนตาบอดรับรูถึงความแตกตางของพื้นที่ได รวมไป   
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จนถึงการมีสัญญาณเตือนภัยเชน สัญญาณหามขามถนนเปนตน

1.2.2 ความสมดุลทางกิจกรรมในการดํารงชีวิต
 ความสมดุลทางกิจกรรมเปนแนวคิดทางการออกแบบที่นําเสนอขึ้นมา โดย

หมายถึงกิจกรรมตางๆที่ตอบสนองตอการดํารงชีพของผูคนในเมือง ในแตละหนวยทางสังคม 
(หนวยชุมชน ยานชุมชน ชุมชนเมือง จนไปถึงระหวางชุมชนเมือง) ควรจะมีกิจกรรมในดานตางๆ
รองรับไวอยางพอเพียง และผูคนในเมืองสามารถเขาถึงกิจกรรมในดานตางๆนั้นอยางสะดวก32      
ที่มุงเนนใหมีความสมดุลในระดับยานชุมชน ซึ่งสัมพันธไปกับระยะที่สามารถเดินเทาหรือใช      
จักรยานไดอยางสะดวก กิจกรรมตางๆมีการจัดสรรใหมีความสมดุล เชน ที่พักอาศัยและแหลงงาน
ที่มีระยะใกลเคียงกัน สัดสวนที่เหมาะสมระหวางพื้นที่เปดโลงกับพื้นที่พักอาศัยเปนตน สิ่งเหลานี้
จะสามารถลดความเรงรีบ การแกงแยงแขงขันในสังคมเมืองลง และเปนสวนหนึ่งในการสราง   
ความมั่นคงทางจิตใจของผูคนในเมืองอีกดวย

 แตประเด็นในการออกแบบ  ทางดานความสมดุลของกิจกรรมและ         
หลากหลายพอเพียงตอการดํารงชีวิตในชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียงนั้น อาจเกิด       
ขอสงสัยบางประการคือ การกลาวถึงหนวยหนึ่งทางสังคมที่อาจจะพึ่งพาตนเองไมไดอยางสมบูรณ 
แตหนวยทางสังคมนั้นก็สามารถเขาพึ่งพาหนวยทางสังคมอื่น ที่จะเปนการพึ่งพาตัวเองอยาง       
พอเพียงในลําดับชั้นที่ใหญกวาได (ตัวอยางคือในหนวยชุมชนหนึ่งๆที่ประกอบดวยกลุมอาคาร
หลายๆกลุม อาจจะไมสามารถมีทั้งที่พักอาศัยและแหลงงานภายในอยางครบถวน แตอาจจะมี
ความสมดุลในกิจกรรมดานตางๆ หากมองในลําดับช้ันที่ใหญกวาคือระดับยานชุมชน โดยที่       
คนหนึ่งๆอาจจะพักอาศัยในหนวยชุมชนนี้ แตก็มีแหลงงานในหนวยชุมชนที่ติดกันเปนตน)          
ขอสงสัย ที่อาจเกิดขึ้นก็คือหากมองในหลักการของไฮราคีเชนนั้น ก็จะเปนการมองที่เปนอิสระและ
มีขอบเขตที่ไลลําดับไปไดไมสิ้นสุด แตการนําเสนอในที่นี้เล็งเห็นวา การพึ่งพาตนเองดานความ
สมดุลทางกิจกรรมในการดํารงชีวิต ควรจะใหเกิดขึ้นในลําดับชั้นของ “ยานชุมชน” เนื่อง
จากเหตุผลในดานความเหมาะสมตอการใชชีวิตของผูคนในเมือง กลาวคือ ลําดับชั้นของ          

                                                          
32การเขาถึงกิจกรรมตางๆไดอยางสะดวกนี้ มีแนวคิดทางการออกแบบในตางประเทศที่เกี่ยวเนื่อง

และนํามาเทียบเคียงไดอาทิแนวคิด “The Cities within The City” โดย ลีออง เกียร (Leon Krier) ที่เขาใชคําวา 
“Quartier” เปนทางออกในลักษณะแนวคิดชุมชนที่สมบูรณอยูภายในตัวเอง ทั้งการพักอาศัย แหลงงาน การคา
ขาย และกิจกรรมอื่นๆ แนวคิด “Urban Self-Contain” และ “Urban Self-Sufficient” ก็มีลักษณะของการคํานึง
ถึงความสมบูรณในหนวยชุมชนเมืองหนึ่งๆจากกิจกรรมตางๆ เชนกัน
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“ยานชุมชน” เปนลําดับช้ันที่ผูคนสามารถใชเวลาภายในไดมากขึ้น ไมเสียเวลาการเดินทางไปสูยาน
ชุมชนอ่ืนๆในเมือง และสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันในทางสังคมไดดี อีกทั้งขอบเขตดังกลาวสง   
ผลใหมีความรูสึกรวมที่สัมพันธกับสัดสวนทางสังคมของมนุษย และยังเกี่ยวเนื่องกับความรูสึกที่จะ
มีรวมกันใน “ชุมชน” ที่ดีกวาในระดับเมืองซึ่งเปนความสัมพันธขนาดใหญที่สรางความรูสึกรวมได
ยากกวา

1.2.3 ปฏิสัมพันธทางสังคมบนพื้นที่สาธารณะ
 ความเชื่อในเรื่องการสรางโอกาสที่เทาเทียมกัน ไดแพรขยายกลายเปนเรื่องที่

สากลยอมรับ โดยถือวาสังคมที่ดีคือสังคมที่รูจักหนาคาตากัน มีขนาดไมใหญเกินไปจนเกิดพวก     
ที่รูสึกหลุดกลุม แตก็ไมเล็กเกินไปจนหมดโอกาสที่จะสรางสรรคความหลากหลาย ดังนั้น นักสังคม
วิทยาที่มีชื่อเสียงเชน เฮอรเบิต แกนส (Herbert Gans) จึงแนะนําใหสรางสังคมที่มีความคลายคลึง
กันในวงแคบและสังคมที่หลากหลายในวงกวาง33 นี่ก็เปนลักษณะของปฏิสัมพันธหลากหลาย
ลําดับช้ันที่เปนหนึ่งในหลักการสําคัญของ ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง กลาวคือ สังคม
ที่มีความคลายคลึงกันในวงแคบ เปนดังหนวยของโฮลอนขนาดเล็กที่มีปฏิสัมพันธตอกันภายใน     
ที่อาจจะหมายถึงหนวยชุมชนหรือยานชุมชน และสังคมที่หลากหลายในวงกวางก็เปนดังหนวยของ 
โฮลอนที่ใหญกวาเชนระดับชุมชนเมือง ที่มีความหลากหลายจากยานชุมชนตางๆนั่นเอง และในแต
ละหนวยทางสังคมทั้งในวงแคบหรือวงกวางควรที่จะตองมีการพึ่งพาตนเองไดอยางพอเพียง         
ซึ่งจะสัมพันธไปกับแนวโนมที่จะตองกอตัวขึ้นของกลุม “ประชาสังคม” ที่มีหลากหลายระดับใน
เมือง34 การมุงเนนเปดโอกาสใหมีปฏิสัมพันธทางสังคมจึงเปนประเด็นสําคัญ และพื้นที่สาธารณะ
ของเมืองในแตละระดับของหนวยทางสังคมจะเปนกลไกสําคัญเกื้อหนุนใหสิ่งเหลานั้นเกิดขึ้นได

                                                          
33กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 323.
34”ประชาสังคม” (Civil Society) จะเปนส่ิงที่เกื้อหนุนใหผูคนในชุมชนเมืองมีการพึ่งพาดูแลกันเอง

ใน 2 ลักษณะ กลาวคือ ชุมชนในลักษณะของคนใกลชิด มีแนวโนมในการสรางประชาสังคมที่สัมพันธกับมิติทาง
กายภาพโดยตรง ทั้งหนวยชุมชนและยานชุมชน และชุมชนที่ไมใชกลุมเครือญาติหรือคนใกลชิด มีแนวโนมใน   
การสรางประชาสังคม ที่สัมพันธกับการใชพื้นที่ในระดับชุมชนเมืองเพื่อการสังสรรคในบางชวงเวลาที่เปนกลุมรวม
ตัวจากผูคนที่หลากหลายของเมอืง (ดูรายละเอียดในบทที่ 5 หัวขอแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน และหัวขอแนวคิด
ประชาสังคม)
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ภาพที่ 31 แสดงกิจกรรมการพักผอนบนพื้นที่สาธารณะของผูคนในเมืองบอสตัน
ที่มา : Michael Leccese and Kathleen McCormick ed., Charter of the New Urbanism
 (New York : The Mc Graw-Hill Companies, 2000) , 153.

Urban

Neighborhood
District

พื้นที่สาธารณะทั้งในลักษณะ Open Space, Urban Space
ของศูนยกลางในพื้นที่แตละลําดับชั้นภายในชุมชนเมือง

ภาพที่ 30 แสดงแนวคิดการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมบนพื้นที่สาธารณะในแตละไฮราคีของชุมชนเมือง
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แนวคิดทางการออกแบบที่นําเสนอคือ การมุงเนนไปที่การสรางความ    
ชัดเจนของพื้นที่ศูนยกลางในแตละลําดับชั้นที่สัมพันธกับพื้นที่สาธารณะ ทั้งในระดับ
หนวยชุมชน ยานชุมชน และชุมชนเมือง พื้นที่สาธารณะทั้งในลักษณะ Urban Space และ 
Open Space (ตามความเหมาะสม) เพื่อรองรับการพบปะสังสรรคในแตละระดับ พื้นที่ศูนยกลาง
เมืองและพื้นที่สาธารณะนั้น ควรที่จะมีความชัดเจนและมีเพียงพอในแตละหนวยทางสังคมนั้นๆ   
ซึ่งอาจจะหมายถึงสวนสาธารณะ ลานโลงกลางเมือง หรือแมแตพื้นที่วางหนารานคาในหนวย      
ชุมชนพักอาศัย สิ่งเหลานี้จะตองมีคุณภาพทางการออกแบบ ที่คํานึงถึงตําแหนง ระยะการเขาถึง 
และคุณภาพทางสุนทรียภาพของพื้นที่สาธารณะ ที่จะสามารถดึงดูดผูคนในแตละหนวยทางสังคม
ใหเขามาใชงาน พื้นที่สาธารณะดังกลาวนี้อาจจะสัมพันธไปกับตําแหนงของการรวมกลุมในแตละ
หนวยสังคมของเมือง กลาวคือ อาจจะหมายถึงการจัดวางพื้นที่ลานโลงดานหนาสหกรณของชุมชน 
หองสมุดชุมชน หรือ ดานหนาพื้นที่การคาหลักของยานเปนตน และอาจจะหมายถึงพื้นที่เปดโลง
ขนาดตางๆ ที่สัมพันธกับระดับของหนวยทางสังคมนั้น เชน สวนสาธารณะขนาดใหญของเมือง 
สวนสาธารณะขนาดกลางดานหนากลุมอาคารพาณิชของยาน หรือแมแตสนามหญาขนาดเล็กของ
ชุมชนหมูบาน เปนตน

 ปฏิสัมพันธทางสังคมที่จะมีบนพื้นที่สาธารณะ จะสัมพันธไปกับการ        
สอดประสานระหวางผูคนที่เคยแตกแยกตางคนตางอยู และความแปลกแยกจากกันในชุมชนเมือง
ของไทย มาสูการพบปะสังสรรคในรูปแบบตางๆ ซึ่งควรจะตองมีการออกแบบที่สามารถสรางความ
รูสึกอบอุนทามกลางผูอ่ืนในชุมชน และสัมพันธไปกับความรูสึกรวมกันในหนวยชุมชนนั้นๆของตน 
ดวยความชัดเจนทางจินตภาพของเมือง รวมไปกับเทคนิคทางการออกแบบในดานตางๆ อาทิ     
การสรางพื้นที่ปดลอมในที่สาธารณะเพื่อสรางความอบอุนใจ การสรางความรูสึกรวมกันจากความ
เปนกลุมกอนโดยใชขอบพื้นที่สีเขียวลอมรอบชุมชน รวมไปจนถึงการแบงยานตางๆในเมืองดวย
ขอบที่ชัดเจน เชน แนวถนน ที่เปดโลง ลําคลอง จนไปถึงการวางโรงเรียนอนุบาล รานคายอย และ
สถานที่พักผอนหยอนใจ ไวในบริเวณของพื้นที่สาธารณะโดยมีการออกแบบที่คํานึงถึง ความเย็น
สบาย แสงสวางที่พอเหมาะ มีที่นั่งพักและมองเห็นหนากัน จนไปถึงอาจใชการรับประทานอาหาร
และเด็กเปนสื่อกลาง เพื่อเปนการสรางโอกาสใหผูคนภายในแตละหนวยทางสังคมมารูจักกันได35

ทางเดินเทาก็เปนอีกสวนสําคัญหนึ่งในแนวคิดนี้ การเดินเทาในชุมชนเมืองอยางมีชีวิตชีวา            

                                                          
35เปนแนวคิดหนึ่งที่นําเสนอโดย Jon Lang (สรุปความจาก กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมือง

คืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 323.)
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ที่สัมพันธไปกับความนาสนใจของกิจกรรมตางๆตามทองถนน ทั้งรานคา ความรมร่ืนของตนไม    
จนไปถึงการยกระดับทางเทาใหแตกตางจากถนนของยานพาหนะ การใชพื้นผิวที่เหมาะสมและ  
แสงสวาง รายละเอียดทางการออกแบบเหลานั้นเปนสวนสําคัญหนึ่งในการสรางปฏิสัมพันธที่ดี
ระหวางผูคนในเมืองไดเชนกัน

2. แนวคิดทางเศรษฐกิจ

ดวยเศรษฐกิจที่เปนตัวนําทางการพัฒนามาหลายทศวรรษของไทย จนมาถึงภาวะ     
ลมสลายทางเศรษฐกิจเมื่อ พ.ศ.2540 หนทางอันทรงคุณคาที่จะนําเราไปสูความยั่งยืนคือ แนวคิด
จากเศรษฐกิจพอเพียง ถึงแมผูที่นําแนวคิดดังกลาวมาดําเนินงานไดมุงเนนไปที่ชุมชนในชนบท     
แตดวยหลักปรัชญาพอเพียงที่ทําการศึกษานั้น สามารถมองเห็นถึงระบบกลไกทางเศรษฐกิจ         
ที่ยั่งยืนของชุมชนเมืองไดเชนกันคือ “เศรษฐกิจ” ที่แข็งแกรงดวยการหมุนเวียน ดวยการหมุนเวียน
เพื่อพึ่งพาตนเองอยางแข็งแกรงในสองระดับ (เปนการอธิบายในระดับกวาง) คือ

2.1 ระดับภายใน “เมือง”
2.2 ระดับระหวาง “เมือง” กับ “ชนบท”

2.1 ระดับภายใน “เมือง” : คือความสมดุลจากการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายใน
เมือง ซึ่งควรจะมีการประกอบอาชีพ การบริโภค การบรกิารและอื่นๆเกิดขึ้น รองรับแกผูคนในเมือง
เพื่อการดํารงชีพพื้นฐานไดอยางเพียงพอ (ซึ่งมีหลากหลายลําดับช้ันของหนวยทางสังคม เชนเดียว
กับคุณลักษณะความสัมพันธที่เปนลําดับช้ัน) ซึ่งในแตละระดับควรจะมีความสมดุลจากการ     
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่พอเพียง

แนวคิดทางการออกแบบ ความพอมีพอกินของผูคนในเมือง ดวยการพึ่งพา    
ตนเองอยางพอเพียงนั้น หากในชนบทหมายถึงการหาเลี้ยงชีพและยืนไดบนลําแขงของตนเอง        
ก็ควรที่จะตองมีแนวคิดเชนนั้นในเมืองเชนกัน แตไมไดหมายถึงใหผูคนจับปลาปลูกขาวกินกันเอง
ในเมือง ดวยความซับซอนทางสังคมเศรษฐกิจของเมือง ความพอมีพอกินของผูคนดวย              
การพึ่งพาตนเองในเมืองจึงหมายถึงใหผูคนมีการประกอบอาชีพ มีการหาเลี้ยงชีพ สามารถหาสิ่ง   
ที่อํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิตในเมืองไดอยางเหมาะสมในแตละระดับของหนวยทางสังคม
นั้นๆ นั่นก็คือการมี “ความสมดุลและความหลากหลายตอการดํารงชีวิตดวยกิจกรรมตางๆในแตละ
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ชุมชนเมือง” และสิ่งนั้นก็เปนไปไดตอการสรางเสริมในชุมชนเมืองระดับและขนาดตางๆ               
ทั้งชุมชนเมืองของกรุงเทพฯและชุมชนเมืองในแตละภูมิภาคของไทย ลักษณะดังกลาวเปนความ   
มุงหมายหนึ่งของชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียงเลยทีเดียว และแนวคิดที่จะใหมีการ      
พึ่งพาตนเองไดอยางสมบูรณนั้น ก็อาจกลาวไดวาเปนสิ่งที่มีตรงกันกับแนวคิด “Urban Self-
Sufficiency” แตการพึ่งพาตนเองอยางสมบูรณในชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียงนั้น จะมี
ลักษณะหลากหลายลําดับช้ัน โดยที่ไมไดจํากัดใหมีความสมบูรณพรอมในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง
ตายตัว หากแตสามารถโยงใยการพึ่งพาตนเองในระดับที่ใหญกวาหรือเล็กกวาได36 ถึงกระนั้น        
ก็มุงเนนใหมีการพึ่งพาตนเองไดในระดับ “ยานชุมชน” (District) (ดังเหตุผลที่ไดกลาวไวในหัวขอ 
1.2.2 ความสมดุลทางกิจกรรมในการดํารงชีวิต) แตชุมชนเมืองในระดับและขนาดตางๆก็ยอมมี
ลักษณะที่แตกตางกันออกไป ดังนั้นแนวคิดทางการออกแบบในประเด็นนี้ ยอมที่จะมีความ       
แตกตางกันออกไปตามแตบริบทนั้นๆของเมือง

แนวทางการออกแบบที่เปนประเด็นสําคัญเกี่ยวเนื่องคือ การสรางความสมดุลและ
ความหลากหลายพอประมาณ ดวยการเสริมกิจกรรมผสมผสานอื่นซ่ึงไมใชกิจกรรมหลัก   
เขาไปในแตละหนวยทางสังคม ที่จะตองสัมพันธไปกับไฮราคีของเมือง แนวคิดที่นําเสนอเปน
แนวคิดที่ประยุกตมาจาก แนวคิดการสรางความสมดุลของแหลงงานกับที่พักอาศัย และแนวคิด
การใชพื้นที่แบบผสมผเส (Mix of Use by Jane Jacobs) แตแนวคิดที่นําเสนอไมไดหมายถึงใหมี
แหลงงานที่เทาเทียมกับจํานวนคนที่พักอาศัยในพื้นที่นั้นๆรอยเปอรเซ็นต หรือใหมีกิจกรรม      
หลากหลายปะปนทั่วทั้งเมือง โดยมีการอธิบายเปนสองลักษณะดังนี้

2.1.1 เมืองขนาดใหญ-กลาง : เสริมกิจกรรมผสมผสานอื่นซึ่งไมใชกิจกรรมหลัก 
(โดยอาจจะมีสัดสวนเริ่มตน 25-30 เปอรเซ็นตจากกิจกรรมหลักของพื้นที่) เขาไปในระดับยาน     
ชุมชนเพื่อสรางเสริมใหมีการพึ่งพาตนเองเพิ่มขึ้นอยางพอประมาณ

2.1.2 เมืองขนาดเล็ก : เสริมกิจกรรมผสมผสานอื่นซึ่งไมใชกิจกรรมหลักของพื้นที่
เขาไปในระดับยานชุมชน ใหมีความสมดุลทางกิจกรรมการดํารงชีพ ที่จะเปนการพึ่งพาตนเองได
ใกลเคียงกับคําวาสมบูรณมากที่สุด

                                                          
36ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทการศึกษานี้ หัวขอหลักการของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน
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2.1.1 เมืองขนาดใหญ-กลาง
 เมืองขนาดใหญ-กลางของไทย หมายถึงเมืองที่มีจํานวนประชากรมากและ  

มีความซับซอนทางสังคมและเศรษฐกิจของเมืองสูง อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม ขอนแกน สงขลา
เปนตน การสรางความสมดุลและความหลากหลายพอประมาณนั้น มีจุดประสงคเพื่อที่จะให       
แตละหนวยทางสังคมสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางพอเพียง แตดวยบริบทของเมืองขนาดใหญ-
กลางของไทย การวางแนวคิดที่จะใหมีการพึ่งพาตนเองอยางสมบูรณจึงเปนการยากที่จะใหเกิดขึ้น
ไดจริงในปจจุบัน ในที่นี้จะขอยกเมืองกรุงเทพฯขึ้นมาเพื่อการอธิบายดังนี้ เมืองแหงนี้มีลักษณะของ

District

Neighborhood

หมายเหตุ : การจัดวางกิจกรรมผสมผสานในแผนภาพนั้นเปน
เพียงแนวคิดเบื้องตน ซ่ึงในระดับการออกแบบและการปฏิบัติ
จริงจะตองมีการพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพเงื่อน
ไขในบริบทของชุมชนนั้นๆตอไป

ภาพที่ 32 แสดงแนวคิดการเสริมกิจกรรมผสมสานอื่นนอกเหนือจากกิจกรรมหลักในระดับยานชุมชน

กิจกรรมผสมผสานอื่นนอกเหนือ
จากกิจกรรมหลักของพื้นที่

กิจกรรมหลักเดิมในบริบทของพื้นที่

ที่มา (ภาพสเก็ตเล็ก) : URBED, Building the 21st Century Home : The sustainable urban neighbourhood
 (Oxford : Architectural Press, 2000) , 172-173.
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การรวมศูนยที่แยกสวน กลาวคือ กิจกรรมในลักษณะหนึ่งๆจะอยูรวมตัวกัน โดยมีพื้นที่ศูนยกลาง
หลักขนาดใหญเพียงแหงเดียวนี่คือลักษณะของการรวมศูนย และแตละพื้นที่ที่เปนแหลงรวม       
กิจกรรมที่เหมือนๆกันนั้น ก็แยกออกจากพื้นที่ที่มีกิจกรรมประเภทอื่นนี่คือการแยกสวน โดยที่ยาน
กลางเมืองจะมีกิจกรรมหลักทางพาณิชยกรรมที่มีการกระจุกตัวและหนาแนนมาก โดยที่มีกิจกรรม
อ่ืนๆและกิจกรรมการพักอาศัยอยูรอบนอกอยางกระจัดกระจายตามชานเมือง ผูคนจึงมีแหลงงาน
ยานกลางเมืองและพักอาศัยรอบนอกเมืองเปนสวนใหญ ผูคนในแตละยานชุมชนไมสามารถที่จะ
พึ่งพาตนเองไดอยางสมบูรณ เมื่อกิจกรรมหนึ่งๆในชีวิตประจําวันแยกกระจัดกระจายออกไปในแต
ละยานของเมือง ผูคนจึงมีแบบแผนวิถีชีวิตที่เหมือนๆกันคือ ตื่นเชา-เดินทางเขากลางเมือง-        
การจราจรติดขัด-ทํางาน-เลิกงาน-เดินทางกลับบานชานเมือง-การจราจรติดขัด-ถึงบานดึก-    
เหนื่อยลา-ไมมีเวลาที่จะรูจักคุนเคยกับเพื่อนบาน-ไมมีเวลามากนักใหครอบครัว-รีบหลับพักผอน-
ตื่นเชา-เดินทางเขากลางเมือง-การจราจรติดขัด-ทํางาน-…เปนเชนนี้ เ ร่ือยไปทุกวันทุกคน            
ปฏิสัมพันธทางสังคมและการพึ่งพากันในชุมชน จึงไมเคยเกิดขึ้นในเมืองยุคสมัยปจจุบันของไทย

 จากตัวอยางของเมืองของกรุงเทพฯนั้น เมืองขนาดใหญ-กลางในแตละ     
ภูมิภาคของไทยก็มีลักษณะเดียวกัน คือมีกิจกรรมประเภทตางๆที่แยกออกจากกัน ดังนั้นการ       
นําเสนอแนวคิดทางการออกแบบคือ การเสริมกิจกรรมผสมผสานอื่นซึ่งไมใชกิจกรรมหลักของพื้นที่
ในแตละหนวยทางสังคม เพื่อที่จะเปนการสรางเสริมใหมีการพึ่งพาตนเองอยางพอประมาณ ที่อาจ
จะมีสัดสวนเริ่มตน 25-30 เปอรเซ็นตในกิจกรรมหลักนั้นๆของพื้นที่ทั้งหมด โดยจะนําตัวอยางยาน
ปากคลองของกรุงเทพฯเพื่อการอธิบายดังนี้ ยานชุมชนนี้มีกิจกรรมหลักของการคาสงพืชผล       
ทางการเกษตรและดอกไม ซึ่งมีกิจกรรมประเภทอื่นอยูนอยมากทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภท
อ่ืนและกิจกรรมการพักอาศัย จึงควรที่จะเสริมกิจกรรมการคาพาณิชยกรรมประเภทอื่นและที่พัก
อาศัยเพิ่มข้ึนในพื้นที่ ซึ่งไมไดหมายความวาใหมีการใชพื้นที่ในแบบผสมผเสทั่วทั้งพื้นที่ หากแตมี
กิจกรรมผสมผสานอื่นซึ่งอาจจะมีสัดสวน 25 เปอรเซ็นตของกิจกรรมหลักทั้งหมด เพื่อที่จะใหผูคน
ในยานปากคลองนั้นสามารถเขาหาสิ่งบริการอื่นไดเพิ่มข้ึน มีการคาการแลกเปลี่ยนประเภทอื่น  
เพิ่มขึ้น รวมถึงมีที่พักอาศัยบริการแกคนในยานเพิ่มข้ึน (ไมไดหมายความวาจะตองมีอัตราที่       
เทาเทียมกันระหวางแหลงงานกับที่พักอาศัยอยางสมบูรณ หากสมมุติวาในปจจุบันคนที่ทํางาน
ยานปากคลองมีเพียง 10 เปอรเซ็นตที่มีการพักอาศัยในยานนี้ เมื่อเสริมกิจกรรมผสมผสานอื่นเขา
ไป ก็อาจจะสงผลใหมีคนที่ทํางานและพักอาศัยพรอมกันไปในยานนี้เปน 30 เปอรเซ็นต และเมื่อ  
กิจกรรมหลักของพื้นที่คือการคาสงพืชผลทางการเกษตรและดอกไม ก็อาจจะมีการจัดตั้งหนวยงาน
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หรือสมาคมการคาประเภทพืชผลทางการเกษตร ที่จะเปนการสรางพลังทางสังคมใหเกิดขึ้น เพื่อ    
ดูแลชวยเหลือกันและกันในยานชุมชนนั้นๆเปนตน) เมื่อมีการเสริมกิจกรรมผสมผสานอื่นๆเขาไปใน
ยานชุมชนแลวนั้น ยานชุมชนดังกลาวก็จะสามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้นในทางกิจกรรมการ   
ดํารงชีพ และก็ควรที่จะมีการวางแผนที่จะสรางเสริมใหยานชุมชนนั้นๆสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได
มากยิ่งขึ้น ดวยการเพิ่มกิจกรรมผสมผสานอื่นๆอีกที่จะสามารถใหผูคนมีกิจกรรมในการดํารงชีพ 
ใกลเคียงกับคําวาสมบูรณในหนวยชุมชนนั้นๆในอนาคตตอไป

 แนวคิดที่นําเสนอนั้นเนื่องจากเราตองยอมรับวา ชุมชนเมืองหลายๆแหง   
ของเราในปจจุบัน มีลักษณะของการใชพื้นที่ที่แยกสวนออกจากกันเปนบริบทพื้นฐาน ความสมดุล
ของแหลงงานกับที่พักอาศัยอยางสมบูรณนั้นยอมเปนไปไดยาก และการที่จะใหมีความหลากหลาย
ของการใชพื้นที่ทั่วทั้งเมืองก็เปนไปไดยากเชนกัน แตดวยบริบทเชนนั้นเราก็สามารถเสริมสรางใหมี
ความหลากหลายทางกิจกรรมที่พอประมาณ มีความสมดุลที่พอประมาณ และยังมีขอดีตรงที่    
ยานนั้นๆยังคงบทบาทหลักไวไมสูญเสียเอกลักษณทางกิจกรรมหลักของพื้นที่อีกดวย อนึ่ง ในกรณี
ชุมชนเมืองใหมขนาดใหญ-กลางที่อาจจะมีการกอตัวขึ้นนั้น จะแตกตางออกไปจากแนวคิดที่เพิ่ม
กิจกรรมผสมผสานสัดสวนเริ่มตน 25-30 เปอรเซ็นตของกิจกรรมหลักในระดับยานดังที่นําเสนอ
ผานมา ซึ่งแนวคิดดังกลาวนั้นเปนการนําเสนอเพื่อปรับใชกับบริบทของเมืองเกาที่มีอยูในไทย     
เพื่อใหมีการพึ่งพาตนเองไดเพิ่มมากขึ้นอยางพอประมาณ แตหากมีการเกิดขึ้นของชุมชนเมืองใหม 
จะตองมีการออกแบบที่เกื้อหนุนใหมีการพึ่งพาตนเองได ในดานกิจกรรมการดํารงชีพตางๆอยาง   
พอเพียงในระดับยานชุมชนใหมากที่สุด และใหมีความใกลเคียงกับคําวาพึ่งพาตนเองอยางสมบูรณ
มากที่สุด

2.1.2 เมืองขนาดเล็ก
 เมืองขนาดเล็กของไทย หมายถึงเมืองที่มีจํานวนประชากรนอยและมี     

ความซับซอนทางสังคมและเศรษฐกิจของเมืองไมมากนัก อาทิ นราธิวาส กระบี่ พัทลุง และ     
เมืองขนาดเล็กอื่นๆเปนตน เมืองขนาดเล็กนี้จะมีบริบทพื้นฐานที่แตกตางไปจากเมืองขนาดใหญ-
กลาง เนื่องจากมีขนาดเล็กกวาและมีขอบเขตของเมืองที่เล็กกวา ผูคนมีกิจกรรมในดานตางๆ     
รวมไปถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระยะที่ใกลเคียงกันอยูแลว มีที่พักอาศัยกับแหลงงานที่ไมหาง
ไกลกันมากนัก ดังนั้นการสรางเสริมใหมีการพึ่งพาตนเองทางดานกิจกรรมการดํารงชีพ จึงสามารถ
มีการออกแบบที่มุงเนนใหมีลักษณะใกลเคียงกับคําวาสมบูรณได โดยมุงเนนไปที่ระดับ            
“ยานชุมชน” ในแตละยาน ที่ควรจะใหมีกิจกรรมตางๆผสมผสานกันอยูภายใน ทั้งกิจกรรม   
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พาณิชยกรรม กิจกรรมอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ไมมีมลพิษ กิจกรรมการบริการ กิจกรรมการ        
พักอาศัย และกิจกรรมประเภทอื่นอยูภายในยานชุมชนหนึ่งๆอยางครบถวน

 แตควรมีความระมัดระวังในเรื่องความหลากหลายของชุมชนเมือง เมื่อมี  
การสรางเสริมใหแตละยานชุมชนมีกิจกรรมผสมผสานเหมือนกันหมดแลวนั้น อาจสงผลใหมียาน
ตางๆที่เหมือนๆกันมากเกินไป ที่จะเปนการทําลายความหลากหลายในระดับชุมชนเมือง ดังนั้น    
ขอสําคัญที่เกิดขึ้นคือการสรางเสริมกิจกรรมในการดํารงชีพรวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้ จะตอง
มีการคํานึงถึงผลกระทบทางสังคม บรรยากาศของชุมชนและในดานอื่นๆ และการสรางเสริมใหมี
การพึ่งพาตนเองไดในระดับยานชุมชน ไมไดหมายความวาทุกๆยานจะมีกิจกรรมตางๆครบถวน
เหมือนกันไปหมด หากแตยานนั้นๆจะตองคงเอกลักษณใดเอกลักษณหนึ่งไวได ไมวาการคง       
กิจกรรมหลักไวเปนภาพรวมของพื้นที่ ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต จนไปถึงบรรยากาศจากองคประกอบ
ทางสถาปตยกรรม เปนตน

 เมืองขนาดเล็กที่มีขอบเขตไมกวางใหญ อีกทั้งมีความซับซอนทางสังคม
เศรษฐกิจไมมากนัก จึงสามารถสรางเสริมใหมีการพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงไดเต็มระบบนั้น      
ชุมชนชนบทก็มีลักษณะเชนนี้ ชุมชนชนบทที่มีขนาดเล็กมีความซับซอนนอย จึงสามารถสรางเสริม
ใหมีการพึ่งพาตนเองทางกิจกรรมการดํารงชีพไดไมยากนัก ที่อาจจะมีเพียงศูนยกลางของชุมชน
เพียงแหงเดียวเปนที่ชุมนุมชนซึ่งประกอบไปดวยตลาด สหกรณชุมชน หองสมุดชุมชน อนามัย และ
อ่ืนๆ ที่มีครบถวนในชุมชนเล็กๆของตนอยางพอเพียงนั่นเอง

2.2 ระดับระหวาง “เมือง” กับ “ชนบท”
สิ่งนี้เปนประเด็นสําคัญเพื่อที่การบริโภคของเมืองนั้นๆจะดํารงอยูอยางยั่งยืน       

ก็เมื่อมีความสัมพันธกับการผลิตของชนบทที่ใกลเคียง และกลาวอีกนัยหนึ่งชนบทก็อาจจะตองมี
การปรับตัว เพื่อผลิตสินคาอุปโภคบริโภคที่ตอบรับกับความตองการพื้นฐานตางๆในการบริโภคของ
เมืองเชนกัน โดยที่จะตองขับเคลื่อนไปพรอมๆกับการปรับเปลี่ยนทางคานิยม ทัศนคติ ตลอดจน
ระบบทางการพัฒนาในดานตางๆทางการบริโภคของชุมชนในเมือง เพื่อที่จะเปนการพึ่งพาตนเอง
ไดอยางพอเพียง ใหเราชาวไทยพรั่งพรอมดวยปจจัยพื้นฐานของการดํารงชีพ กอนที่จะมุงเนนสู  
การสงออกไปยังตางประเทศอยางไมลืมหูลืมตาดังที่ผานมา

แนวคิดทางการออกแบบ การเกิดขึ้นจริงของชุมชนชนบทที่ยั่งยืนในปจจุบัน   
สงผลตอทรรศนะในการตั้งหลักพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอการ
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ปรับเปลี่ยนของระบบทางเศรษฐกิจระหวางชุมชนเมืองและชนบท โดยที่โครงขายความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองของเมืองยอมที่จะมาจากฐานการผลิตในชนบทนั่นเอง แนวคิดระหวาง
เมืองกับชนบทนั้นคือ จากการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในกิจกรรมตางๆที่มีอยางพอเพียงของชุมชน 
จะตองมีการขยายวงความสัมพันธทางเศรษฐกิจของเมืองออกไปในลําดับช้ันไฮราคีที่ใหญกวา ไปสู
ลําดับช้ันระหวางชุมชนเมืองดวย ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนระหวางเมืองและชนบท (ดูภาพที่ 
26 ประกอบ) ซึ่งจะตองมีการสรางเสริมใหผูคนในสังคมเมือง มีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑ      
ที่ผลิตไดในชุมชนชนบทที่ใกลเคียงมากขึ้น สรางเสริมโอกาสของการแทรกตัวดวยอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก ที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมเพื่อปอนผลผลิตเขาสูเมือง สิ่งที่แตกตางไปจากเดิม ในปจจุบัน
ชนบทในแตละภูมิภาคผลิตสินคา-ปอนเขาสูเมืองหลวง-สงออกนอกประเทศ ชุมชนเมืองแตละแหง 
(ทั้งๆที่ติดกับชุมชนชนบท) กลับซ้ือสินคาจากเมืองหลวง-จากตางประเทศมาดํารงชีวิต วงจรสังคม
เศรษฐกิจเชนนี้เปนความไรสามารถของการพึ่งพาตนเอง ดวยแนวคิดการสรางความเขมแข็งและ
เลี้ยงดูตนเองที่ไดจากการศึกษานั้น ความยั่งยืนที่เกิดขึ้นของไทยจะตองมาจาก ฐานรากสําคัญของ
ความสัมพันธในทางสังคมเศรษฐกิจระหวางเมืองและชนบท รวมไปกับการที่เมืองและชนบทจะ   
หันหนาเขาหากันเพื่อพึ่งพากัน ที่เปนการสรางความแข็งแกรงภายในทางเศรษฐกิจ ไมใชความ
สัมพันธที่ฉากนอกดวยการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจของโลกที่หนึ่งฝายเดียวอีกตอไป

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนระหวางเมืองและชนบทในที่นี้ จึงนําเสนอแนวคิดทาง
การออกแบบในการเชื่อมโยงความสัมพันธทางดานการคมนาคม ซึ่งโครงขายความสัมพันธระหวาง
เมืองและชนบทนั้นมีแนวคิด “The Net City Model” by Hildebrand Frey รวมถึงความสัมพันธ
ของสังคมเศรษฐกิจโดยใชแนวคิด “Transport Oriented Developments” ดวยระบบการคมนาคม
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเมืองที่กระชับกับชนบทที่กระชับ     
ผสานไปกับการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจดวยการผลิตและการบริโภค ที่ตอบรับกันระหวางเมือง
และชนบท ที่จะสรางเสริมการพึ่งพาตนเองใหเกิดขึ้นไดอยางแทจริง
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3. แนวคิดทางกายภาพ/สิ่งแวดลอม

ชุมชนเมืองยุคสมัยใหมของเราที่สัมพันธไปกับรสนิยมของการบริโภคที่ฟุมเฟอย ความ
เสียดุลทางนิเวศวิทยาระหวางเมืองกับธรรมชาติคือความลมเหลวอยางยาวนานทางการพัฒนา    
ถึงเวลาที่เราจะตองใหความสําคัญอยางจริงจัง ตอภาวะดุลยภาพที่ควรจะเกิดขึ้นระหวางเมืองและ
ธรรมชาติ “กายภาพ/สิ่งแวดลอม” ที่แข็งแกรงดวยความสมดุล  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งซึ่งมี
ประเด็นสําคัญสองประการคือ

3.1 กายภาพที่ไมรุกรานธรรมชาติ
3.2 ทาทีที่มีตอธรรมชาติ

3.1 กายภาพที่ไมรุกรานธรรมชาติ
การแกปญหาในดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาตินั้น แมวาจะไมใชสิ่งที่จะนํามาดวย

กายภาพทางชุมชนเมือง ทางเทคโนโลยี หรือทางใดทางหนึ่ง แตเราก็จําตองยอมรับวาการพัฒนา
ทางกายภาพเปนสวนหนึ่งที่สําคัญตอการแกปญหาดังกลาว หนทางสําคัญที่เกี่ยวเนื่องคือ ลดการ
เติบโตของเมืองที่รวมศูนยและระงับการโตเดี่ยวของเมือง ลักษณะทางกายภาพของเมืองที่เกื้อหนุน
ใหมีการใชพลังงานนอยที่สุด เทาที่จะสามารถในแตละชุมชนเมือง สรางเสริมใหมีการสันดาป    
พลังงานแบบหมุนเวียนระหวางเมืองกับธรรมชาติ และสัมพันธไปกับการคนหาเทคโนโลยีหรือกลไก
ใดที่สามารถรักษาฟนฟูธรรมชาติได (เทคโนโลยีในที่นี้ไมใชสิ่งที่จะตองนําเขาและพึ่งพาวิทยาการ
จากตางประเทศแตเพียงฝายเดียว หากแตเปนการคนหาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาที่เราเคยมี 
เทคโนโลยีที่จะตองไดรับการพัฒนาของไทย รวมไปกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากวิวัฒนาการ     
ของสังคมโลก)

แนวคิดทางการออกแบบ แนวทางการออกแบบที่จะสงผลใหมีกายภาพของ
เมือง ที่ไมรุกรานธรรมชาติสิ่งแวดลอมนั้น มีแนวคิดประเด็นสําคัญเกี่ยวเนื่องคือ

3.1.1 รูปทรงของเมืองที่กระชับ
3.1.2 ความหนาแนนปานกลาง
3.1.3 ลดการใชทรัพยากร
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3.1.1 รูปทรงของเมืองที่กระชับ
 เมืองที่ขยายตัวอยางไรทิศทางและมีอาณาเขตกวางใหญนั้น ไดทําลายและ

รุกรานพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ทางนิเวศวิทยาอยางตอเนื่อง แนวคิดทางดานรูปทรงของชุมชนเมืองที่
นําเสนอคือ รูปทรงของเมืองที่กระชับ รวมกับการสราง “Green Belt” และ “Corridor” ที่ชัดเจน  
เพื่อรักษาพื้นที่ทางเกษตรกรรมของชุมชนชานเมืองและชุมชนชนบท (ดูภาพที่ 33) รูปทรงดังกลาว
นี้ยังเปนแนวทางที่นักวิชาการจากแนวคิดเมืองอัดแนนและกลุมลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม เชื่อมั่นวา
เปนหนทางหนึ่งของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน และรูปทรงในลักษณะดังกลาว ยังมีความเหมาะสมกับ
บริบทของไทยเนื่องดวยเหตุผลดังนี้

 1. เราจําตองมีเมืองที่ลดการกระจายตัวของเมือง (Urban Sprawl)          
เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เกษตรกรรมรอบนอกชุมชนไว และสรางความกระชับเพื่อลดปริมาณ
การเดินทางที่เปนการใชพลังงานอยางฟุมเฟอยในเมือง รวมถึงความกระชับของเมืองจะสงผลใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนในการบริโภคพลังงาน

 2. ปจจุบันแนวคิดทฤษฎีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย มีการตื่นตัวตอความตองการ
ในการรวมกลุมเพื่อพึ่งพาตนเองทางสังคมที่มากข้ึน บวกกับการมุงเนนใหมีการพึ่งพากันในสังคม
ตามหลักการพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงนั้น ความกระชับของเมืองจึงเปนหนทางหนึ่งที่จะสามารถ
เปดโอกาสใหผูคนมีความใกลชิดกันและมีการรวมกลุมทางสังคมไดงายขึ้น

ภาพที่ 33 แสดงลักษณะของเมืองที่กระชับ

พื้นที่สีเขียวรอบนอกเมืองเมืองที่กระชับ
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แตการกลาวถึงรูปทรงที่กระชับนั้น จะสัมพันธไปกับประเด็นดานความหนาแนนของเมือง ซึ่งจะเปน
เงื่อนไขบงบอกวารูปทรงนั้นมีระดับความกระชับเทาใด ที่จะมีการกลาวถึงในหัวขอตอไปดังนี้

ภาพที่ 34 แสดงแนวคิดการปรับปรุงเมืองที่มีความหนาแนนนอยไปสูเมืองที่มีความหนาแนนเพิ่มขึ้น

current 5 years future

Redevelopment of Eastgate Mall in Chattanooga, Tennessee in 1977

ที่มา : Michael Leccese and Kathleen McCormick ed., Charter of the New Urbanism
 (New York : The Mc Graw-Hill Companies, 2000) , 46-47.

ที่มา : URBED, Building the 21st Century Home : The sustainable urban neighbourhood
 (Oxford : Architectural Press, 2000) , 154.

ภาพที่ 35 แสดงการเพิ่มความหนาแนนที่สงผลตอการเชื่อมโยงพื้นที่การใชงานที่ดีขึ้นของชุมชนเมือง
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3.1.2 ความหนาแนนปานกลาง
 เมืองที่กระชับนั้นจะสามารถปองกันการรุกรานธรรมชาติจากเมืองได        

แตความกระชับที่กลาวถึงควรมีความหนาแนนเทาไร ประเด็นดังกลาวนี้ไมอาจจะมีการกลาวถึงใน
สาระของการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอมเพียงอยางเดียวได เนื่องจากความหนาแนนของชุมชน    
จะสัมพันธไปกับลักษณะทางสังคมเมืองอีกดวย ดังนั้นการนําเสนอในหัวขอนี้จึงมีการกลาวถึง
ประเด็นทางสังคมเกี่ยวเนื่องกันไปดังนี้ แนวคิดทางดานการออกแบบที่นําเสนอคือ ชุมชนเมืองที่
กระจายตัวเปนกลุมๆโดยกระชับ (Decentralized Concentration) ผสานไปกับความหนา
แนนปานกลาง37 ลักษณะดังกลาวมีความเหมาะสมกับบริบทของไทยนั้นมาจากเหตุผล               
ที่เกี่ยวเนื่องคือ

 1. ชุมชนเมืองของไทยสวนใหญไมเหมาะกับลักษณะรูปทรงการรวมกลุม 
และไมเหมาะกับความหนาแนนสูง เนื่องจากเราอยูในเขตภูมิอากาศรอน ลักษณะดังกลาวจะเปน
สาเหตุการกอตัวขึ้นของเกาะความรอน (Heat Island) ที่สงผลตอระดับความชื้น การไหลเวียนของ
ลม สภาวะของฝนที่แปรปรวน และที่สําคัญสภาพภูมิอากาศที่รอนอยูแลวนั้นจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีก

 2. สังคมไทยมีทัศนคติตอการอยูอาศัย ที่มีความตองการอาณาบริเวณ    
สวนตัวของครอบครัวมาโดยตลอด เนื่องจากเราเปนสังคมเกษตรกรรมมาอยางยาวนาน (อาณา
บริเวณสวนตัวดังกลาวซึ่งอาจจะหมายถึง สวนหยอม สวนครัว สวนผลไม จนไปถึงกระทอมกลางไร
นา) ถึงแมเราจะอาศัยอยูในชุมชนเมืองยุคสมัยใหมแลวก็ตาม แตเราก็ไมอาจปฎิเสธไดวาเรายังมี
ภาพที่งดงามตอการอยูอาศัยในแบบบานสวนที่รมร่ืนมาจนถึงปจจุบัน ความกระชับของเมืองที่  
หนาแนนปานกลางโดยกระจายตัวเปนกลุมๆ จึงเปนแนวทางที่ตอบรับกับทัศนคติดังกลาวได

 รูปทรงของชุมชนที่มีความหนาแนนปานกลาง จึงมีแนวโนมที่เหมาะสมตอ
ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนของไทย ประกอบกับทัศนคติในการอยูอาศัยของเรานั้น สามารถเทียบเคียงกับ
กรณีลักษณะทางอุดมคติการอยูอาศัยของชาวอังกฤษที่มีตออุทยานนคร สาธารณะชนชาวอังกฤษ
จึงไมยอมรับรูปทรงที่หนาแนนมากในแบบรวมกลุม (Centralization) บวกกับสภาพปญหาของ
ความแออัดในเมืองที่สังคมไทยเผชิญอยู เราจึงมีแนวโนมตอการตอตานรูปทรงเมืองหนาแนนมาก
ดังกลาวเชนกัน โดยที่รูปทรงเมืองที่หนาแนนนอยในแบบกระจายตัว (Decentralized) ก็มีความ

                                                          
37ลักษณะรูปทรงเมืองในแบบ “Decentralized Concentration” ยังไมมีลักษณะทางการออกแบบที่

ชัดเจนในปจจุบัน โดยเปนเพียงภาพรวมของเมืองที่กระชับ มีความหนาแนนกึ่งกลางระหวางรูปทรงรวมกลุม 
(Centrists)  และรูปทรงกระจายตัว (Decentrists)
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เปนไปไดนอยกวา เนื่องจากแนวโนมที่จะมีการรวมกลุมปฎิสัมพันธทางสังคมมากขึ้นจากหนทาง
ของการพึ่งพาตนเอง สิ่งเหลานี้จึงเปนฐานสําคัญตอความเปนไปได กับรูปทรงของชุมชนเมือง       
ที่ยั่งยืนในบริบทของไทยในแบบ ชุมชนเมืองที่กระจายตัวเปนกลุมๆโดยกระชับผสานไปกับความ
หนาแนนปานกลาง

แตระดับของความหนาแนนปานกลางที่เหมาะสมกับสังคมไทยคืออะไร ความหนาแนนปานกลาง  
ที่กลาวถึงยอมไมใชความแออัดและยอมไมใชการกระจายตัว หากแตเปนความหนาแนนของการใช
พื้นที่ในเมืองอยางพอประมาณสอดคลองกับวิถีชีวิตนั้นๆของผูคน อาทิ ยานศูนยกลางเมือง อาจจะ
มีลักษณะของอาคารสูงที่มีการจัดกลุมอาคารอยางใกลชิด ซึ่งสัมพันธไปกับความตองการในการใช
พื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยปจจัยจากราคาที่ดินที่สูง (เปนลักษณะยานกลางเมืองของไทยใน
ปจจุบัน) แตจะตองไมใชมีเพียงกลุมอาคารที่หนาแนนทั่วทั้งพื้นที่เทานั้น แตควรจะมีการออกแบบ
ผสมผสานกลุมอาคารสูงปานกลางคละเคลากันไป และผสมผสานไปกับพื้นที่เปดโลงและพื้นที่
สาธารณะของเมืองอยางเหมาะสม รวมถึงไมปลอยใหมีพื้นที่รกรางที่ไมไดใชงานหรือใชงานอยาง
ไมเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่นั้นๆในเมือง ในสวนยานที่พักอาศัย ความหนาแนนปานกลาง
อาจจะหมายถึงการจัดกลุมที่พักเปนหนวยชุมชนที่กระชับ มีพื้นที่สาธารณะรวมกัน แตไมใชบาน
พักอาศัยที่มีพื้นที่สวนตัวกวางขวาง และตางคนตางอยูดวยรั้วรอบขอบชิด เปนตน

ภาพที่ 36 แสดงลักษณะตัวอยางของเมืองที่กระชับซึ่งมีความหนาแนนปานกลางในชุมชนแมนเชสเตอร
ที่มา : URBED, Building the 21st Century Home : The sustainable urban neighbourhood
 (Oxford : Architectural Press, 2000) , 225.
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 การสรางความกระชับผสานกับความหนาแนนปานกลางนี้ มีประเด็นที่
สําคัญในดานการออกแบบ คือ

- การพัฒนาที่วางเปลาและยานรกราง : เปนการสรางความหนาแนนเพิ่ม
ขึ้นบนพื้นที่ที่ไมไดใชประโยชน และสรางโอกาสการใชพื้นที่ในเมือง    
ตามศักยภาพของพื้นที่นั้นๆอยางเหมาะสม

- การปรับปรุงอาคารเกาที่มีอยู : ดวยความเสื่อมโทรมทั้งที่หนาแนน      
จนแออัด และหนาแนนนอยจนไมเกิดประโยชน หากมีสภาพอันไม  
เหมาะสมแลวควรที่จะมีการพัฒนาพื้นที่นั้นๆขึ้นมาใหม

- การปรับเปลี่ยนการใชงานอาคาร : การเขาไปใชอาคารที่มีอยูเดิมแต   
ทําการปรับปรุงเพิ่มการใชงานพื้นที่และกิจกรรมใหมากขึ้น

- การตอเติมและขยายในขอบเขตควบคุม : ในกรณีที่จําเปนจะตองมี   
การขยายตัวของเมือง ก็ควรที่จะมีการพิจารณาถึงความกระชับโดยรวม
ของเมือง และไมควรใหมีการขยายตัวในพื้นที่ ที่อาจจะสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศวิทยา หรือ เปนพื้นที่ระบายน้ําของเมือง เปนตน

นับเปนเรื่องยากตอการอธิบายอยางตายตัว ถึงระดับที่เหมาะสมของความหนาแนนปานกลางใน
ชุมชนเมืองของไทย ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาไปตามบริบทเฉพาะในแตละชุมชนเมืองนั้นๆ       
ที่อาจจะตองมีการนําลักษณะของ การดํารงชีวิต วิถีชีวิตของผูคนในชุมชน เขามาพิจารณารวมดวย 
เนื่องจากแตละหนวยสังคมยอมมีพฤติกรรมความเปนอยูที่แตกตางกันออกไปในสังคมไทย

3.1.3 ลดการใชทรัพยากร
 ดวยความแตกตางของความยั่งยืนบนฐานแนวคิดทางทรัพยากรทาง      

ธรรมชาติ ระหวางประเทศอุตสาหกรรมและประเทศไทยนั้น ความยั่งยืนของแนวคิดประเทศ       
อุตสาหกรรมคือทําอยางไร? เพื่อที่จะรักษา ฟนฟูและเพิ่มพูนทรัพยากรทางธรรมชาติ ใหมีปริมาณ
มากพอที่จะนํามาบริโภค แตความยั่งยืนในดานนี้ของเราคือ ทําอยางไรเพื่อใหมีการบริโภคที่มีประ
สิทธิภาพ แมวาจะดูผิวเผินแลวมีความคลายคลึง แตก็เปนสองดานของความยั่งยืนที่เราจะตองให
ความสนใจอยางจริงจัง ทําอยางไรใหชุมชนเมืองของไทยมีการบริโภคที่มีประสิทธิภาพ คําตอบคือ 
มีการบริโภคที่พอประมาณไมฟุมเฟอย มีการถายเทของเสียกลับคืนสูธรรมชาติใหนอยที่สุดดวย  
การพึ่งพาตนเองทางการบําบัดของเสีย ไมใชใหเปนหนาที่ของระบบนิเวศแตเพียงฝายเดียว      
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แนวทางการออกแบบหลายแนวทางที่นําเสนอโดยคณะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรด  
บรูกส อยูในขอบขายแนวคิดการสรางเสริมใหมีการบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ
เชนกัน ทั้งการสรางชุมชนที่กระชับลดการกระจายตัว มุงเนนการเดินเทาลดการใชรถยนตสวนตัว 
จนไปถึงระบบการสันดาปพลังงานแบบหมุนเวียนของเมือง การนําเสนอแนวคิดทางการออกแบบนี้ 
จะเปนการคัดเลือกและประยุกตแนวคิดประเด็นหลักเพื่อนําเสนอคือ

 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเดินทางสาธารณะ โครงขายความเชื่อม
โยงภายในเมือง ระหวางหนวยชุมชน ยานชุมชน และชุมชนเมือง ควรที่มุงเนนการสรางเสริมดวย
ระบบคมนาคมสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ผสานไปกับมุงเนนใหผูคนใชการเดินเทาและจักรยาน
เพื่อลดการใชรถยนตสวนตัว โดยแนวคิดนี้จะสัมพันธไปกับความสมดุลและหลากหลายทาง       
กิจกรรมการดํารงชีพที่พอประมาณในระดับยานชุมชน ซึ่งเปนสิ่งที่เกื้อหนุนใหผูคนลดความจําเปน
กับการเดินทางในเมืองอีกดวย (ไดกลาวถึงในหัวขอแนวคิดทางสังคมและเศรษฐกิจ)

ภาพที่ 37 แสดงแนวคิดการพึ่งพาตนเองดานการหมุนเวียนทางทรัพยากร

Neighborhood
District

การถายเท
ของเสีย สู
ภายนอก
นอยที่สุด

Recycled

Recycled

ทรัพยากร
ตางๆ ที่นํา
เขามาเพื่อ
การบริโภค
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 พึ่งพาตนเองดวยการหมุนเวียนทางทรัพยากร แนวคิดในสวนนี้คณะ   
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกส มีการกลาวถึงระบบการสันดาปพลังงานแบบ   
หมุนเวียนของเมือง ทั้งระบบการจัดการการแยกและหมุนเวียนขยะ ระบบพลังงานรวม ระบบหมุน
เวียนน้ําเสียเปนตน แตดวยหลักการพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงที่เริ่มตนตั้งแตในระดับครอบครัว 
ประกอบกับความยั่งยืนที่จะมีนั้นสัมพันธไปกับการดึงเอาวัฒนธรรมของชุมชนขึ้นมาใชในเมืองนั้น 
การหมุนเวียนในการบริโภคทรัพยากรจึงควรที่จะเริ่มตน ในหนวยทางสังคมที่เล็กที่สุด
ของ “ชุมชน” ใน “เมือง” ซ่ึงก็คือในระดับหนวยชุมชน จากนั้นจึงขยายไปสูการหมุนเวียน
ทรัพยากร ในระดับยานชุมชนและในระดับชุมชนเมืองตามลําดับ ระบบการสันดาปพลังงานแบบ
หมุนเวียนของชุมชนในไทยจึงเปนประเด็นที่ควรจะมีการศึกษาหาทางออกที่แนนอน ที่สามารถ    
จะนํามาใชในแตละหนวยทางสังคมไดตอไป

 อนึ่ง การพึ่งพาตนเองดวยการหมุนเวียนทางทรัพยากรนั้น ไมไดหมายความ
วาจะเปนเพียงแคการหาระบบบําบัด ระบบพลังงานรวมหรือระบบอื่นๆ ที่เกิดจากเทคโนโลยีและ
วิทยาการสมัยใหมเทานั้น การปรับตัวใหเขากับสภาพทางภูมิประเทศอาจจะเปนอีกหนทางหนึ่ง   
ใหมีการหมุนเวียนและลดการใชทรัพยากรลงได อาทิ การนําน้ํามาใชใหเปนประโยชน ชุมชนเมือง
หลายแหงของไทยมีภูมิศาสตรที่สัมพันธกับน้ําอยางมากมาย การออกแบบที่นําน้ําเขามาใช ทั้งจาก
แมน้ํา ลําคลอง บอน้ําที่มีอยูและการสรางขึ้นนั้นจะสามารถลดอุณหภูมิของเมืองลง โดยที่จะตองมี
การคํานึงถึงทิศทางลม การเปดชองลมของกลุมอาคาร และแนวคิดอื่นๆ ที่จะเปนสวนหนึ่งในการ
ลดการใชพลังงานจากการปรับอากาศภายในอาคารตางๆได เปนตน (การปรับตัวเขากับภูมิศาสตร
ทางธรรมชาตินี้  เรามีการสั่งสมทางภูมิปญญาการตั้งถิ่นฐานในแตละภูมิภาคอยางมากมาย ที่ควร
จะไดรับการศึกษาและปรับใชกับชุมชนเมืองยุคปจจุบันอยางจริงจัง)

 หลีกเลี่ยงสภาวะเกาะความรอนของเมือง หลีกเลี่ยงแนวคิดทาง         
การออกแบบที่จะใหมีความหนาแนนสูง ความหนาแนนของกลุมอาคารสูง การเรียงตัวของอาคาร
สูงที่เปนกําแพงกั้นลม เพราะสิ่งเหลานั้นจะสงผลใหมีสภาพอากาศที่รอนยิ่งขึ้น และเปนตนเหตุของ
มลพิษที่สะสมอยูในอากาศของเมือง ซึ่งควรมีแนวทางการออกแบบในการเปดชองลมระหวางกลุม
อาคาร จัดวางโครงขายพื้นที่สวนสาธารณะ และการปลูกตนไมใหรมเงาริมทางเทาและถนนตางๆ 
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กันพื้นที่เปดโลงไวใกลๆยานแออัด วางแนวถนนใหรับลมประจํา และเลือกใชวัสดุกอสรางที่สะทอน
ความรอนได38

 การรักษาสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เราจะตองไมหลงลืมวาสิ่งนั้นเปนสิ่ง
สําคัญ แตไมใชประเด็นเดียวของความยั่งยืน รูปทรงของชุมชนเมืองเปนสิ่งสําคัญ แตก็ไมใช
ประเด็นเดียวในการแกปญหาสิ่งแวดลอมเชนกัน จิตสํานึกของผูคนในเมืองที่ไดรับโอกาสของ     
การพบปะสังสรรครวมกลุมพลังทางสังคม จะเปนกลไกสําคัญตอการสรางความรวมมือ ที่จะทําให
มีการบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ ไมบริโภคเพื่อทําลายระบบนิเวศของเมือง 
รวมไปกับการสงเสริมใหมีระบบเกษตรกรรมแบบยั่งยืนดวยการใชภูมิปญญาดั้งเดิมผสานไปกับ
ความรูใหมๆ ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแลวในปจจุบันของไทย

3.2 ทาทีที่มีตอธรรมชาติ
ความเคารพและมองเห็นบุญคุณในการไดอยูอาศัยบนโลก อาจเปนสิ่งที่สําคัญตอ

ความยั่งยืนของเรา สิ่งเหลานี้อาจเปนภาพที่สะทอนอยูในคติความเชื่อจากอดีตระหวางคนกับ  
ธรรมชาติ ณ ปจจุบันเราอาจจําเปนที่จะตองมีกรอบอยางใดอยางหนึ่ง ที่จะทําใหเมืองคงอยูรวมกับ
ธรรมชาติ โดยไมรุกรานธรรมชาติดังเชนที่ผานมาอีกตอไป แตก็ไมไดหมายความวาจะตองดึงเอา
คติความเชื่อเกาๆทั้งหมดนั้นกลับคืนมา หากแตเปนการสรางระบบคุณคาเชนนั้นควบคูไปกับ

                                                          
38การหลีกเลี่ยงสภาวะเกาะความรอนของเมือง เปนแนวคิดหนึ่งที่นําเสนอโดย โจน แลง (สรุปความ

จาก กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 347.)

ภาพที่ 38 แสดงลักษณะอาคารสูงที่เกาะกลุมอยางหนาแนนในเมืองแมนฮัตตัน
ที่มา : Jonathan Barnett, Urban Design as Public Policy
 (New York : McGraw-Hill, 1974) , 66-67. 
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พัฒนาการทางสังคมเมืองในปจจุบัน ดวยการสรางเสริมประสบการณและเปดโอกาสใหมีทัศนคติ
เชนนั้นที่สัมพันธไปกับกลไกอื่นๆในการสรางความเปนพลเมืองในเมือง คานิยมทางการบริโภค     
ที่ตองปรับเปลี่ยน รวมถึงระบบคุณคาทางวัฒนธรรมในการอยูรวมกับธรรมชาติที่จะตองเกิดขึ้นของ
สังคมไทย

แนวคิดทางการออกแบบ แนวทางการออกแบบที่จะเกื้อหนุนใหผูคนในเมือง     
มีทัศนคติและทาทีที่เคารพและมองเห็นบุญคุณของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาตินั้น มีแนวคิดประเด็น
สําคัญเกี่ยวเนื่องคือ

3.2.1 สรางเสริมประสบการณทางธรรมชาติ
3.2.2 ที่เปดโลงที่มีคุณภาพ

3.2.1 สรางเสริมประสบการณทางธรรมชาติ
 ทาทีที่มีตอธรรมชาติของผูคนเมืองนั้น จะสัมพันธไปกับประสบการณที่ผูคน

ในเมืองมีตอธรรมชาติของตน การสรางเสริมประสบการณทางธรรมชาติใหเกิดขึ้นในเมือง จึงเปน
แนวคิดทางการออกแบบที่นําเสนอขึ้นมา เพื่อที่จะเปดโอกาสใหคนทุกเพศทุกวัยไดสัมผัสถึง        
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติใหมากที่สุด ทั้งจากการจัดเตรียมพื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่เปดโลง        
พื้นที่กลางแจง และลานดินทรายสําหรับเด็กที่จะไดสัมผัสกับชีวิตกลางแจงทางธรรมชาติ ที่ไมใช
การเดินเขาหางสรรพสินคาเพียงอยางเดียว รวมไปถึงการเพิ่มรมเงาทางธรรมชาติตามทองถนน 
การเพิ่มลานโลงสาธารณะในแตละหนวยชุมชน ทางน้ํา บอน้ํา การปรับปรุงแมน้ําลําคลองใหเปน   
ที่พักผอนสาธารณะในเมือง เปนตน

3.2.2 ที่เปดโลงที่มีคุณภาพ
 ที่เปดโลงที่มีคุณภาพเปนอีกประเด็นหนึ่งทางการออกแบบ ที่จะเกื้อหนุนให  

ผูคนมีประสบการณทางธรรมชาติที่มากขึ้น การจัดเตรียมพื้นที่เปดโลงนี้ ควรจะมีอยางพอเพียงใน
แตละหนวยทางสังคมตั้งแต หนวยชุมชน ยานชุมชน และชุมชนเมือง ที่จะสัมพันธไปกับพื้นที่    
ศูนยกลางของแตละหนวยทางสังคมนั้นๆ การออกแบบใหมีคุณภาพนั้น อาจจะหมายถึง ตําแหนง 
การเขาถึง ความสวยงาม ความรมร่ืน และสุนทรียภาพบนพื้นที่เปดโลงนั้นๆ ที่เอื้ออํานวยใหผูคนที่
เขามาใชมีความรูสึกผอนคลายและสามารถมองเห็นคุณคาของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติได
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4. แนวคิดทางดานมนุษย

หากเราตระหนักรูถึงความเสื่อมโทรมและสูญเสียในทรัพยากรทางธรรมชาติ เหตุใดเรา
กลับมองไมเห็นความเสื่อมโทรมและสูญเสียที่ตัวมนุษย ในชวงที่ผานมาเราไดใชแนวคิดทางตะวัน
ตกมาเปนรากฐานทางการพัฒนา ซึ่งมีลักษณะของ “การมองออกไปนอกตัว” เพื่อแสวงหาความสุข 
มาปรนเปรอความตองการที่ไมหยุดนิ่งของตนอยูตลอดเวลา  ความรอนรุมแปรปรวนและปนปวนจึง
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย และการกระทําเชนนั้นไดคืบหนาอยูบนการกระทําที่ปลายเหตุ            
ที่แตกตางจากมุมมองทางพุทธปรัชญา ซึ่งมีลักษณะของ “การมองเขาหาตัว” (แกปญหาที่ตนเหตุ) 
พิจารณาความตองการที่เกิดขึ้นวาจริงแทอยางไร ถาวรหรือไม เรามีระบบทางจริยธรรมหนึ่งที่ตอบ
รับกับมุมมองของพุทธปรัชญาคือความ “พอเพียง” ในความตองการของตน ไมใชฝนใจลดความ
ตองการเปนแค “ประนีประนอม” จริยธรรมที่ออนนอมถอมตัวและเขาไปเรียนรู กับความตองการ
ของตนที่ เ กิ น เลยและไม หยุ ดนิ่ ง ไม ใ ช ธ ร รมชาติ อันควรของการ เป นมนุษย  ดั งนั้ น                     
“มนุษย” ที่แข็งแกรงดวยความพอเพียง จึงเปนแนวคิดสําคัญที่มีสองประการสําคัญคือ

4.1 พอเพียงจากความมั่นคงทางจิตใจ
4.2 พอเพียงดวยสุขภาพพลานามัย

ภาพที่ 39 แสดงตัวอยางแนวคิดการสรางเสริมประสบการณทางธรรมชาติดวยพื้นที่เปดโลงในเมือง
ที่มา : URBED, Building the 21st Century Home : The sustainable urban neighbourhood
 (Oxford : Architectural Press, 2000) , 166. 
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4.1 พอเพียงจากความมั่นคงทางจิตใจ
ทัศนคติ คานิยม และจริยธรรม ที่มีความพอเพียงในตนเอง จะเปนหนึ่งใน          

แรงขับเคลื่อนกลไกทั้งหมดใหเกิดขึ้นไดจริง ที่สัมพันธไปกับความมั่นคงทางจิตใจจากความ    
ภาคภูมิใจที่มีรวมกันในหนวยทางสังคมนั้นๆของตน ดวยการฟนฟูและรักษาวัฒนธรรมใน          
การดําเนินชีวิตที่ดีที่เคยมี ใหกลับข้ึนมาเปนเอกลักษณที่มีรวมกันในแตละชุมชน ความอบอุนและ
มั่นใจที่จะตองเขามาทดแทนรอยราวของสังคมเมืองดวยการพบปะสังสรรคทางสังคม เพื่อความ   
มั่นคงทางจิตใจและความมั่นคงของเมือง

แนวคิดทางการออกแบบ หากกลาวถึงการพึ่งพาตนเองไดอยางพอเพียง           
ก็ดูเหมือนวาจะตองมีการฟนฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราขึ้นมาใช ทั้งเพื่อเปนการพึ่งพาภูมิปญญา
ของตนเอง และเพื่อสรางความภาคภูมิใหแกตนเอง แตสิ่งที่ตองคํานึงถึงอยางจริงจังคือ เราไม
อาจที่จะแชแข็งชุมชนเมืองใหคงอยูหรือวิ่งยอนกลับไปสูอดีต แตจะตองมีชุมชนเมืองที่   
สืบทอดจากอดีตมาสูปจจุบันและสานตอไปสูอนาคต การฟนฟูวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต
ดั้งเดิมที่ดีของเรา จึงจะตองมีลักษณะการนํามาใชที่พอประมาณไมสุดโตง ผสมผสานไปกับ     
วัฒนธรรมใหมๆ และความภาคภูมิใจสวนหนึ่งของชุมชนก็จะมาจากการมีสติมีปญญาใน         
การประสานทั้งสิ่งใหมและเกาเขากันไดอยางลงตัว แนวคิดที่นําเสนอคือ การฟนฟูบรรยากาศ
ดั้งเดิมข้ึนมาบนบรรยากาศทางสังคมเมืองสมัยใหมในปจจุบัน ดวยประเด็นตางๆดังนี้

4.1.1 บรรยากาศจากวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต
4.1.2 บรรยากาศที่คุนเคยของการอยูอาศัยที่มีปฎิสัมพันธ
4.1.3 ความภาคภูมิใจจากเอกลักษณของตน

4.1.1 บรรยากาศจากวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต
 การฟนฟูบรรยากาศจากวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตในที่นี้อาจจะหมายถึง 

วัฒนธรรมในการอยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐาน การคาขายแลกเปลี่ยน การเดินทาง รวมถึงวัฒนธรรม
อ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินชีวิตของผูคนในเมืองที่มีความเปนมาที่ดีในอดีต ที่ควรจะมีการ    
ออกแบบเพื่อรักษาและฟนฟูบรรยากาศเหลานั้นใหคงอยู ในที่นี้ไมอาจที่จะอธิบายถึงลักษณะ    
แนวคิดที่เฉพาะเจาะจงชัดเจนได เนื่องจากสิ่งเหลานั้นมีความแตกตางกันออกไปในแตละชุมชน   
แตจะทําการอธิบายโดยการยกตัวอยางบางประการดังนี้
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 วัฒนธรรมในการอยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของกรุงเทพฯ แตเดิมที่เรามี
วัฒนธรรมของการปลูกเรือนหนีน้ําหลากและมีอารยธรรมชาวน้ํานั้น มาจนถึงปจจุบันเราไดละทิ้ง
ไปส้ินดวยการอยูบนวัฒนธรรมตะวันตก จึงควรมีการออกแบบเพื่อฟนฟูสิ่งเหลานั้น โดยอาจจะมี
กลุมอาคารที่ยกพื้นหนีน้ํา มีการเชื่อมตอทางเทาในระดับช้ันลอยระหวางอาคารในชุมชน            
เพื่อแกปญหาที่ไมมีวันหมดสิ้น จากน้ําทวมที่มาจากพื้นฐานของกรุงเทพฯซึ่งเปนภูมิประเทศ          
ที่ราบลุมน้ําเปนตน

 วัฒนธรรมในการคาขายแลกเปลี่ยน ในกรณีของกรุงเทพฯเชนกันนั้นก็อาจ
จะหมายถึงบรรยากาศในการคาขายแลกเปลี่ยนขนาดเล็ก ทั้งบนบกและริมน้ําที่สวยงามและ      
เอื้ออารีดังเชนอดีต ซึ่งบรรยากาศเชนนั้นยังอาจจะสามารถชวยเหลือการคายอยขนาดเล็กที่มีของ
ชุมชน ใหมีจุดเดนของกลุมเปนพลังทางการคาที่สามารถคานอํานาจแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจ       
กับซูเปอรสโตวรตางประเทศขนาดใหญในเมืองไดอีกดวย

 วัฒนธรรมในการเดินทาง ดวยอารยธรรมชาวน้ําในอดีตของกรุงเทพฯ ซึ่งใน
ความเปนจริงก็เหมาะสมกับศักยภาพของเมืองที่มีแมน้ําลําคลองมากมายนั้น ควรมีการสราง
บรรยากาศของการเดินทางที่สะดวกสบายเชนนั้น ดวยการพัฒนาระบบการเดินทางทางน้ําควบคู
ไปกับการแกปญหาทางการจราจรบนบกของเมือง เปนตน

 การออกแบบเพื่อฟนฟูวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตนี้ จะตองมีการศึกษาและ
มองหาไปตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ และที่สําคัญไมไดหมายถึงวัฒนธรรมในอดีตเพียงอยางเดียว 
หากรวมถึงลักษณะวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตที่ดี ที่มีอยูของชุมชนนั้นๆในปจจุบันอีกดวย

ภาพที่ 40 แสดงวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานแบบชาวน้ําของสังคมไทยในอดีต
ที่มา : art4d, “Escape,” art4d 6, 71 (May 2001) : 7.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



234

4.1.2 บรรยากาศที่คุนเคยของการอยูอาศัยที่มีปฎิสัมพันธ
 การฟนฟูบรรยากาศการอยูอาศัยที่มีปฎิสัมพันธ คือบรรยากาศของความ

เอื้ออารีพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของ “ชุมชน” ใน “เมือง” จึงควรมีแนวทางการออกแบบที่แสดง
บรรยากาศเกื้อหนุนตอการเปดโอกาสทางปฏิสัมพันธที่ดีงาม มีความอบอุนในการอยูรวมกัน          
ที่สัมพันธไปกับการสรางความรูสึกจากความเปนกลุมกอนของจินตภาพเมือง

 แนวคิดการออกแบบที่นําเสนอคือ การจัดวางกลุมอาคารโอบลอม 
(Enclosure Space) พื้นที่โลงวางขนาดเล็กของหนวยชุมชน ซึ่งมีสัดสวนอาคารและการโอบลอม   
ที่สัมพันธกับสัดสวนมนุษย การเพิ่มความรมร่ืนทางธรรมชาติในเมือง จนไปถึงมุงเนนใหมี
บรรยากาศของการดูแลซึ่งกันและกันเพื่อความปลอดภัยในชุมชน ที่อาจจะทําการประยุกตแนวคิด
ทางการออกแบบมาจากแนวคิด “Defensible Space by Oscar Newman” (ดูภาพที่ 41) เพื่อ    
มุงเนนการสรางความรูสึกทางอาณาเขตดวยพื้นที่สวนตัว-พื้นที่กึ่งสวนตัว-พื้นที่กึ่ง
สาธารณะ-พื้นที่สาธารณะ ทดแทนการสรางรั้วรอบขอบชิดที่สูงใหญของการอยูอาศัยที่ทําใหเกิด

District
Neighborhood

ภาพที่ 41 แสดงลําดับชั้นของการแสดงอาณาเขตการครอบครองพื้นที่ในระดับหนวยชุมชน

Semi - public
Public

Semi - private
Private
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การตางคนตางอยูดังรูปการณของไทยในปจจุบัน แตสิ่งเหลานี้ก็มีเงื่อนไขเดียวกันกับ การออกแบบ
สรางเสริมวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต กลาวคือ บรรยากาศที่คุนเคยมีปฏิสัมพันธนั้นยอมที่จะเปนไป
ตามลักษณะวิถีชีวิตนั้นๆของผูคน อาทิ การอยูอาศัยที่คุนเคยของชุมชนเมืองชายทะเล อาจจะตอง
มีการออกแบบพื้นที่โลงวาง และการโอบลอมของอาคารโดยเปดมุมมองสูทะเล ที่ยอมมีลักษณะ
แตกตางออกไปจากชุมชนเมืองบนบก เปนตน

4.1.3 ความภาคภูมิใจจากเอกลักษณของตน
 ดวยการสูญเสียเอกลักษณความเปนมาทางวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรมที่รุนแรงและรวดเร็ว ที่กอใหเกิดความแปลกแยกทางสังคมของไทยนั้น บรรยากาศที่
เปนเอกลักษณของแตละชุมชน จึงเปนประเด็นสําคัญตอการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในไทย 
คุณภาพของแนวคิดดังกลาวสามารถมองเห็นไดจากแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม ซึ่งเปนตัวอยาง
สําคัญที่สามารถนําคุณภาพทางการออกแบบเฉกเชนนั้น มาประยุกตใชเพื่อรักษาเอกลักษณ
บรรยากาศที่มีในแตละยานแตละชุมชนได แตประเด็นสําคัญของกลุมลัทธิชุมชนเมืองยุคใหมคือ    
ชูสไตลการออกแบบ “Neo-Tradition” เพื่อสรางความรูสึกหวนระลึกถึง ชุมชนที่สงบสุขของ        
ชาวอเมริกันกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มีสไตลเปนเสมือน “สัญลักษณ” (Symbol) ของแนวทาง
การออกแบบ แตสิ่งสําคัญคือเราจะชูสไตลการออกแบบอยางใดอยางหนึ่งเชนนั้นไมได
เพราะสังคมไทยมีความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่      
แตกตางกันออกไปในแตละบริบทพื้นที่ ซึ่งจะตองมีการออกแบบที่แสดงถึงบรรยากาศเฉพาะ     
ตามแตบริบทนั้นๆได และเมื่อยานชุมชนตางๆสามารถมีบรรยากาศที่เปนเอกลักษณเฉพาะตน      
ที่แตกตางกันออกไปได ก็จะสามารถสรางบรรยากาศความหลากหลายทางวัฒนธรรมใหเกิดขึ้นแก
ภาพรวมของชุมชนเมือง (ดูภาพที่ 42)

 การสรางบรรยากาศเพื่อแสดงความเปนมาของชุมชนดังกลาวนั้น มีแนวทาง
การออกแบบทั้งทางรูปลักษณอาคาร การคํานึงถึงความสัมพันธของกลุมอาคารกับพื้นที่ พื้นที่
สาธารณะ ของชุมชน การคํานึงถึงการออกแบบสิ่งประดับตกแตงและองคประกอบอื่นๆ เชนงาน
ศิลปะสาธารณะ การสรางบรรยากาศที่หลากหลายจากการผสมผสานทางกิจกรรม จนไปถึง      
การรักษาอาคารสถานที่ดั้งเดิมของชุมชน แมวาจะตองมีการปรับเปลี่ยนหนาที่ใชสอยของสถานที่
นั้นๆตามยุคสมัยก็ตาม และการสรางบรรยากาศของชุมชนดังกลาวจะตองวางบนรากฐานแนวคิด 
การสรางเสริมเอกลักษณความเปนมาที่ดํารงวัฒนธรรมของชุมชนผสานกับกระแสวัฒนธรรมของ
โลก ตัวอยางเพื่อการอธิบายเชน เมืองฟรายเบอรค และเมืองเอเชน (Freiburg, Achen) ใน         
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สหพันธรัฐเยอรมัน ชุมชนไมอนุญาติใหราน เมคโดนัลล ติดปายสัญลักษณของรานขนาดใหญ       
สีเหลืองแดงฉูดฉาดเหมือนที่อ่ืน แตใหใชสัญลักษณเปนตัว M เล็กๆสีขาวบนปายไมสีดํา สิ่งนี้ชี้ให
เห็นพลังทองถิ่นที่ไมยอมใหกระแสวัฒนธรรมของโลกทําลายบรรยากาศและวัฒนธรรมของชุมชน39

และเราสามารถเห็น กรณีการควบคุมสีสันและลักษณะของรานใหเขากับบริบทของพื้นที่ในประเทศ
ไทยเชนกัน จากรานเมคโดนัลลบริเวณอนุสาวรียประชาธิปไตยถนนราชดําเนิน เปนตน

4.2 พอเพียงดวยสุขภาพพลานามัย
เราไมอาจปฎิเสธไดวากายและจิตเปนสิ่งที่สัมพันธกัน ปุถุชนทั่วไปจะมีจิตที่      

เขมแข็งก็ยอมจะตองไดรับการเกื้อหนุนจากรางกายที่แข็งแกรง สุขภาพของผูคนในเมืองจึงเปนสิ่ง  
ที่ไมอาจละเลยได ทั้งจากความพอเพียงในสิ่งบริการพื้นฐาน ปจจัย 4 อากาศ และน้ําที่สะอาด     
พื้นที่สีเขียว รวมถึงสภาพทางธรรมชาติที่พอเพียงตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว
                                                          

39ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, เมืองในสังคมไทย (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2542) , 333-334.

ภาพที่ 42 แสดงแนวคิดการดํารงความหลากหลายในแตละยานชุมชนเมือง

Urban

เปนการสื่อใหเห็นวาในหนวยทางสังคมหนึ่งควรมีลักษณะเปน’เอก’เฉพาะของตน ที่เปนการดํารง
ความหลากหลายภายในชุมชนเมืองนั้นๆ
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Neighborhood
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แนวคิดทางการออกแบบ ความพอเพียงดวยสุขภาพพลานามัยของผูคนในเมือง 
มีแนวคิดทางการออกแบบที่เปนประเด็นสําคัญคือ

4.2.1 ความมั่นคงปลอดภัย
4.2.2 การพัฒนาทางรางกาย

4.2.1 ความมั่นคงปลอดภัย
 ความมั่นคงปลอดภัยทางรางกายของมนุษยนั้น หมายถึง ความปลอดภัย

จากสิ่งอันตรายตางๆทั้งสิ่งกอสรางและกิจกรรมที่เปนอันตราย ความปลอดภัยในชีวิต จนไปถึง
ความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติในดานตางๆ

แนวคิดทางการออกแบบที่นําเสนอนั้นนํามาจากแนวคิดที่มีการกลาวถึงโดย โจน แลง40 คือการ  
แยกการใชที่ดินที่เปนอันตรายออกจากยานอื่นๆ การใชที่ดินแบบผสมผเสในยานที่ไมมีอันตรายเพื่อ
ใหมีผูคนเดินผานไปมาตลอด เลือกใชวัสดุและพื้นผิวซึ่งไมเปนเหตุใหผูคนหกลมไดงาย ปองกัน
อุบัติเหตุระหวางคนเดินเทากับยวดยาน โดยแยกทางรถยนตออกจากทางจักรยานและทางเทา    
(ดูภาพที่ 43 ประกอบ) จนไปถึงการที่ผูคนจะมีสุขภาพที่ดีจากการไดใชน้ําที่สะอาด ไดรับแสงแดด

                                                          
40สรุปความจาก กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชนเมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40

ป, 315-320.

ภาพที่ 43 แสดงความมั่นคงปลอดภัยจากการใชแนวตนไมคั่นระหวางถนนของยานพาหนะกับถนนคนเดิน
ที่มา : Michael Leccese and Kathleen McCormick ed., Charter of the New Urbanism
 (New York : The Mc Graw-Hill Companies, 2000) , 145.
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และการระบายอากาศที่ดี มีพื้นที่กลางแจงที่ไดรมเงาและมีสวนที่แสงแดดสองถึง และรวมถึง     
รายละเอียดทางการออกแบบ เชนการใหแสงสวางในยามค่ําคืนในมุมเมืองตางๆ และการปรับแสง
สวางทั้งในระยะใกล-ไกลที่พอเหมาะไมสะทอนเขาตา การสรางผนังและเนินดินเปนฉนวนกันเสียง
รบกวนในพื้นที่ที่ตองการความสงบ เปนตน

4.2.2 การพัฒนาทางรางกาย
 ผูคนทุกเพศทุกวัยควรมีโอกาสพัฒนารางกายของตนเองไดอยางเหมาะสม

จากการออกกําลังกาย และมีกิจกรรมนันทนาการในดานตางๆใหแกผูคนในเมือง แนวทางการ   
ออกแบบควรมีการจัดเตรียม พื้นที่เปดโลง พื้นที่สาธารณะ และสถานที่ออกกําลังกายในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อรองรับกิจกรรมการพัฒนาทางรางกายของมนุษยนี้อยางพอเพียง ทั้งทางเดินริมน้ํา      
สวนสาธารณะ และพื้นที่อ่ืนๆที่เกื้อหนุนใหผูคนมีการพัฒนารางกายไดในทุกๆลําดับช้ันของเมือง

5. แนวคิดที่เกี่ยวเนื่อง

ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนของไทยนั้น ไมสามารถเกิดขึ้นไดจากการพัฒนาในดานใดดานหนึ่ง
เพียงดานเดียว การเกิดขึ้นไดจริงของความยั่งยืนนั้นจะตองมาจากการขับเคลื่อนในปจจัยตางๆ
อยางรอบดาน ดังนั้นนอกจากการนําเสนอแนวทางการออกแบบ ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยาง
พอเพียง ในสวนนี้จะเปนการกลาวถึงแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนดังนี้

5.1 ความรูและสติปญญา
5.2 การปฏิบัติ
5.3 สายงานที่เกี่ยวเนื่องทางการออกแบบ
5.4 แนวคิดทางดานนโยบายและกฎหมายรองรับ
5.5 แนวคิดทางดานบริบทที่เกี่ยวเนื่อง

5.1 ความรูและสติปญญา
การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียง จะเกิดขึ้นไดอยางแทจริงก็จะตองไดรับการ       

เกื้อหนุนดวยความรูและสติปญญาของผูคนในเมือง การแสวงหาประสบการณตางๆทางรางกาย    
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ก็จะตองสัมพันธไปกับการพัฒนาทางสมองของผูคนทุกเพศทุกวัย แนวคิดทางการออกแบบที่นํา
เสนอเพิ่มเติมนั้นไดแก41

- จัดเตรียมใหมีโรงเรียนและสถานศึกษาระดับตางๆ ทั่วถึงในแตละลําดับช้ันใน
ชุมชนเมือง รวมทั้งสถานที่ที่สนับสนุนการเรียนรูในดานตางๆของทุกคน     
อนึ่ง สถานศึกษานั้นควรที่จะมีลักษณะการเรียนการสอนที่สัมพันธไปกับ
บริบทของชุมชนเมืองนั้นๆ เชน ชุมชนเมืองชายทะเล ก็ควรที่จะมีการเรียน  
การสอนที่มุงเนน ใหผูคนมีความรูเกี่ยวกับการดํารงชีพที่เกี่ยวเนื่องกับทะเล 
ระบบนิเวศทางทะเลเปนตน เพื่อที่จะสามารถนําความรูเหลานั้นมาสูการ     
พึ่งพาตนเองไดในชุมชนเมืองนั้นๆตอไป

- จัดเตรียมสถาบันเสริมการศึกษา เชนหองสมุดสาธารณะ พิพิธภัณฑ         
หองประชุมเอนกประสงค หอศิลป โรงมหรสพ สวนสัตว และอื่นๆ รวมถึง
สถานที่ทดสอบพัฒนาประสบการณของตน เชน สวนสนุก สนามกีฬา     
สนามแขงขัน และอื่นๆเปนตน

- อนุรักษอาคารดั้งเดิมในชุมชน เพื่อใหเยาวชนรุนใหมสามารถศึกษาหาความรู 
ในทางประวัติศาสตรและเหตุการณตางๆในเมืองของตน

การเรียนในสถาบันการศึกษาตางๆนั้นอาจจะไมเพียงพอ ตอการสรางเสริม        
สติปญญาของผูคน ที่ควรจะตองมีการออกแบบเพื่อตอบสนองตอการหาความรูนอกระบบเพิ่มเติม 
เชน หองสมุดสาธารณะ พิพิธภัณฑ หอศิลป และสถานที่อ่ืนๆที่เปนแหลงความรูใหผูคนรูจักอดีต     
รูจักเมืองของตัวเองมากยิ่งขึ้น เพื่อจะเทาทันทั้งสิ่งเกาและสิ่งใหมทางสังคมวัฒนธรรมในยุค      
โลกาภิวัตนได การแสวงหาความรูและสติปญญาของผูคนในเมืองนั้น ยังรวมไปถึงการมีโอกาส
แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผูคนอื่นๆบนพื้นที่สาธารณะหรือแมแตบนทางเทา การแสวงหาความรู
ทักษะจากการเดินเลน ขี่จักรยาน การอานหนังสือ การนั่งมองผูอ่ืนเดินผาน การเลนน้ําในลําธาร 
การมองดูปลาที่แหวกวายในลําคลอง และกิจกรรมอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในเมือง สิ่งเหลานี้ก็เปนสิ่งที่   
เกื้อหนุนตอการสรางประสบการณ ความรู และสติปญญาใหเกิดขึ้นแกผูคนในเมืองเชนกัน         
การออกแบบชุมชนที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียงนั้น จึงควรมีการใสใจกับส่ิงตางๆเหลานี้          
อยางละเอียดและลึกซึ้ง โดยไมมุงเนนเพียงแคความสวยงามฉาบฉวยเพียงอยางเดียวอีกตอไป
                                                          

41ประยุกตและสรุปความจาก แนวคิดที่นําเสนอโดย โจน แลง (กําธร กุลชล, การออกแบบชุมชน
เมืองคืออะไร : การติดตามหาคําตอบในรอบ 40 ป, 329-331.)
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5.2 การปฏิบัติ
ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในไทยนั้น จะตองมาจากการปรับเปลี่ยนกระบวน

การทํางานทางการออกแบบ โดยที่จะตองใหความสําคัญกับ “กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนา
เมือง” (People Participation in Urban Development) จากผูคนในทองถิ่นมากขึ้น ที่สัมพันธไป
กับการพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงของผูคนในสังคมไทย จากพลังทางสังคม และความพยายามใน
การกระจายอํานาจสูทองถิ่นในนโยบายจากภาครัฐ ลักษณะสําคัญของกระบวนการในการมี     
สวนรวมคือ การรวมในการวางแผน การรวมในการดําเนินกิจกรรม การรวมในการใชประโยชน   
การรวมในการไดรับประโยชน และการรวมในการประเมินผล โดยที่รูปแบบที่สําคัญคือ42

1. การรับรูขาวสาร (Public Information)
2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation)
3. การประชุมรับฟงความคิดเห็น (Public Meeting)

- การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting)
- การประชุมรับฟงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Meeting)
- การประชุมประชาพิจารณ (Public Hearing)

4. การรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)
5. การใชกลไกทางกฎหมาย

กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง จะมีความสําคัญตอการปฏิบัติ เนื่องจากความยั่งยืนของ
ชุมชนจะมาจากการพึ่งพาตนเองไดอยางพอเพียง ดวยการรวมกลุมปฎิสัมพันธหลากหลายระดับ
ของผูคนในสังคมเมือง ทั้งการดํารงรักษาเอกลักษณความเปนมา การรักษาฟนฟูทรัพยากรทาง
ธรรมชาติของชุมชนเปนตน และสิ่งเหลานั้นจะตองมาจากความยอมรับและรวมมือจากผูคนใน   
พื้นที่นั้นๆอยางจริงจัง แนวคิดทางการออกแบบที่ไดเสนอมานั้น จะตองมีการปรับประยุกตใชรวมไป
กับการนําเสนอและรวมประชุมจากผูคนในชุมชน กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองนี้ จึงมี
ความสําคัญตอการปฏิบัติทางการออกแบบในไทย ที่มีลักษณะกรณีตัวอยางจากกลุมลัทธิชุมชน
เมืองยุคใหมใน “การจัดประชุมปฏิบัติการออกแบบรวมกับประชาชนในทองถิ่น” (Design 

                                                          
42สุวัฒนา ธาดานิติ, “การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเมือง” ใน การประชุมวิชาการสาขาการ

ออกแบบและวางผังชุมชนเมืองและผังเมืองครั้งที่ 1 เร่ือง “มหานคร” (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2543) , 94.
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Charette) ที่ไดรับการยอมรับและประสบผลสําเร็จ ซึ่งควรที่จะตองมีการมองหาแนวทาง              
ที่สอดคลองตามแตบริบททองที่นั้นๆตอไป

5.3 สายงานที่เกี่ยวเนื่องทางการออกแบบ
ความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับการออกแบบชุมชนเมืองในประเทศไทยนั้น จะไม

สามารถเกิดขึ้นได หากขาดการตอบรับและประสานงานกับสาขาอาชีพที่เกี่ยวเนื่องในดานตางๆ   
ทั้งการวางแผนภาคและผังเมือง ภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม และสายงานอื่นๆ อยางเปน
บูรณาการ และสามารถกลาวไดวาปญหาของการออกแบบชุมชนเมืองในชวงที่ผานมาของไทย 
รวมถึงการพัฒนาในแทบทุกดานของเรา คือการทํางานที่แยกสวนออกจากกัน43

แนวทางที่นําเสนอคือ การประสานงานในสายอาชีพตางๆที่ เกี่ยวเนื่องกับ       
การพัฒนาชุมชนเมือง รวมถึงการปรับปรุงการทํางานในดานตางๆใหมีประสิทธิภาพ อาทิ การวาง
แผนภาคและผังเมืองควรมีการปรับปรุงอยางจริงจัง การวางแผนเมืองที่จะสามารถรองรับและ    
เกื้อหนุนกับผูคนในแตละภูมิภาคไดอยางแทจริง ไมใชการโตเดี่ยวของกรุงเทพฯมาหลายทศวรรษ
และจะยังคงปลอยใหเติบโตเชนนี้ตอไป จนไปถึงการวางผังเมืองที่มีการคํานึงถึงประเด็นของการ   
ตั้งถิ่นฐานเมือง จนไปถึงตําแหนงที่ตั้งของการใชพื้นที่ตางๆ ที่จะตองมีความเหมาะสมกับบริบท  
ทางภูมิประเทศนั้นๆ เพื่อลดภัยหายนะและปญหาในดานตางๆที่จะเกิดขึ้น ทั้งการคํานึงถึง      
ระบบนิเวศวิทยาการหมุนเวียนของเมือง การถายเททางทรัพยากรของเมืองและพื้นที่ธรรมชาติ    
การรักษาและสงวนพื้นที่ที่มีคุณคาทางการเกษตรหรือพื้นที่ปาไม การคํานึงถึงทิศทางลมและแดด
เพื่อการลดเกาะความรอนของเมือง หรือเพื่อลดมลภาวะที่เปนพิษในบริเวณอุตสาหกรรม เปนตน 
จนไปถึงการประสานงานกับสาขาอาชีพทางสถาปตยกรรม เพื่อสงเสริมใหมีการออกแบบอาคาร
ประหยัดพลังงานภายในเมือง รักษาบรรยากาศเอกลักษณของเมือง สรางความหลากหลาย         
มีชีวิตชีวาใหแกเมือง เปนตน

5.4 แนวคิดทางดานนโยบายและกฎหมายรองรับ
จากการศึกษาถึงแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในตางประเทศ ทั้งกลุมแนวคิดเมือง  

อัดแนนและกลุมลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม ตางก็ไดรับปญหาจากกฎหมายและนโยบายของชุมชน     

                                                          
43จากการศึกษาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในไทย จากบทการศึกษา 

ที่ 5 นั้น ปญหาของหลายโครงการในความไมสัมฤทธิ์ผลคือ หนวยงานตางๆขาดการประสานงานที่ดี และการ  
วางผังเมืองที่ไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงการขาดวิสัยทัศนจากผูบริหารในระดับตางๆ
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ที่ไมตอบรับกับแนวคิดการออกแบบ ชุมชนเมืองที่ยั่งยืนของไทยนั้นจะสามารถเกิดขึ้นไดจริง          
ก็จะตองไดรับการตอบรับและสอดคลองจากนโยบายและกฎหมายเชนกัน แนวทางสําคัญที่ควรจะ
เกิดขึ้นคือ การสะสางและจัดระเบียบขอกําหนดตางๆใหเปนระบบที่มีคุณภาพ และการจัดทํา   
“การสรางขอกําหนดไวเปนกรอบในการออกแบบ” (Code/ Design Guidelines) จึงเปนแนวทาง
สําคัญที่ควรจะเกิดขึ้นในไทย

การพิจารณาเพื่อเสนอพระราชกําหนด เทศบัญญัติ รวมถึงกฎหมายควบคุม
อาคาร ควรที่จะตองมีการสะสางและจัดระเบียบขอกําหนดตางๆใหเปนระบบที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของพื้นที่นั้นๆอยางแทจริง ความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดของ            
ขอกําหนดกฎหมายก็เปนสิ่งที่สําคัญ เนื่องจากพื้นที่ตางๆในเมืองไมเหมือนกัน ความเหมาะสมของ
ระเบียบยอมที่จะตองเปนไปตามลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่นั้นๆในเมือง เชน การรักษา        
เอกลักษณความเปนมาจนไปถึงการรักษาบรรยากาศของชุมชน ควรที่จะมีการพิจารณาขอ         
กฏหมายและระเบียบตางๆเพื่อควบคุมและเกื้อหนุนใหมีบรรยากาศที่เหมาะสมนั้นๆ ซึ่งยอมจะไม
เหมือนกับยานชุมชนอ่ืนๆเปนตน การจัดทํา “การสรางขอกําหนดไวเปนกรอบในการออกแบบ”   
เชนเดียวกับกลุมลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม อาจจะเปนหนทางหนึ่งที่สําคัญตอการสรางคุณภาพทาง
การออกแบบของชุมชนเมือง รวมไปกับการควบคุมตางๆที่จะตองจัดทํากระบวนการมีสวนรวมใน
การพัฒนาเมือง (People Participation in Urban Development) เพื่อที่กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การออกแบบชุมชนใดๆ จะตองเปนสิ่งที่มาจากความตองการของสาธารณะชน ของผูคนในชุมชน 
ของประชาสังคมนั้นๆอยางแทจริง

5.5 แนวคิดทางดานบริบทที่เกี่ยวเนื่อง
หนึ่งในวิกฤติฐานรากของไทยที่สงผลตอความไมยั่งยืน คือการพัฒนาแบบ       

รวมศูนยที่แยกสวนที่เปนความซ้ําซอนและไรประสิทธิภาพของการพัฒนาเมืองและการพัฒนา
ประเทศ สิ่งสําคัญของการพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อไปสูความยั่งยืนนั้น จะตองเปนการขับเคลื่อน
พรอมๆกันทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ กายภาพ และมนุษย จนไปถึงการใชกลไกในยุทธวิธีตางๆ ที่จะ
สามารถสรางเสริมความเขาใจและความตระหนัก ใหแกผูคนในสังคมไทยมีวัฒนธรรมของชาวเมือง 
มีความเปน “พลเมือง” ในชุมชนของตนเองมากขึ้น จนไปถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการรวมถึง
ทรรศนะของกลไกในดานตางๆ ทั้งทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งการสรางเสริมประชาสังคม 
การมีกลไกเขามารองรับระบบการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหวางเมืองและชนบท    
การปรับเปลี่ยนจากรัฐรวมศูนยมาเปนการกระจายอํานาจสูทองถิ่นอยางแทจริง การปรับเปลี่ยนไป
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สูระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองดูแลตนเอง (Self-Government Democracy) รวมถึง  
การพัฒนาบริบทอยางรอบดานที่จะสามารถเกื้อหนุนตอความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นไดจริงในอนาคต

บทสรุป หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืน

 การคนหาหลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทยนั้น จําตองมีฐาน
บริบทความเขาใจกับหนทางที่จะมุงไปสูความยั่งยืนอยางถูกตอง “แนวคิดความสมดุลระหวาง
มนุษยและธรรมชาติ” จึงเปนแนวคิดที่นําเสนอขึ้นมาเพื่อที่จะมองหาหนทางดังกลาว และหนทาง   
ที่ไดนั้นก็สรุปรวบลงมาที่คําวา “การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียง” ดวยลักษณะของการพัฒนา    
ที่มุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเองทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ กายภาพ อยางพอเพียงตอความตองการที่
พอประมาณ มุงเนนความสําคัญตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนไปถึงการขยายปฎิสัมพันธสู   
ภายนอกชุมชนในระดับที่ใหญกวาอยางเปนลําดับช้ัน และหนทางดังกลาวนี้ก็เปนหนทางเดียว     
ในการมุงไปสูความยั่งยืนของเรา ดวยการแกปมแหงรากเหงาของความไมยั่งยืน ดวยการลด    
ภาวะหอยแขวนกับตัวแบบตะวันตก บูรณาการทิศทางของสังคมเศรษฐกิจและกายภาพเขาไว    
รวมกันในชุมชน และสรางเสริมวัฒนธรรมของ “ชุมชน” ในเมืองขึ้นมาเปนวัฒนธรรมของ           
ชาว “เมือง” ในสังคมไทย

เมื่อมองกลับมาที่วิกฤติความไมยั่งยืนของไทย สิ่งที่ปรากฏนั้นไมใชเพียงแควิกฤติทาง
ธรรมชาติ ทางสังคมเศรษฐกิจ หรือเพียงแคความเสื่อมโทรมทางกายภาพของเมืองอยางใด      
อยางหนึ่ง แตความไมยั่งยืนของเรากลับเปนวิกฤติที่เกิดขึ้นอยางรอบดาน ทวาในวิกฤติเหลานั้นก็มี        
“โอกาส” ที่สําคัญ และโอกาสในบางประเด็นก็เปนสิ่งที่มีขึ้นเฉพาะในบริบทของความเปนไทย        
ที่สงผลมาสูการสรางหลักการที่สําคัญของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน และเปนดังภาพที่สามซึ่งเปน        
ทางสายกลางอันไมใชการประนีประนอมกระทําอยางละครึ่ง จากภาพการออกแบบทั้งสองใน  
ตะวันตก หากแตเปนภาพเฉพาะที่สามารถมีข้ึนไดในสังคมไทย และทั้งหมดนั้นไดสงผลมาสู     
หลักการของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย และนั่นก็คือ “ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยาง    
พอเพียง” หลากหลายลําดับช้ัน ดวยความสัมพันธทางสังคม เศรษฐกิจ กายภาพ และมนุษย      
ในลักษณะของโฮลอนและไฮราคี มีความพอเพียงในการบริโภคทรัพยากรเพื่อที่จะอยูรวมกับ   
ธรรมชาติ โดยดึงเอาทัศนคติและประสบการณที่ดีที่เคยมีของสังคมชุมชนในเมืองของไทย         
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ขึ้นมาผสมผสานกับวัฒนธรรมใหมๆอยางลงตัว
หลักการที่กลาวถึงขางตนนั้นกลาวไดวา มีความสอดคลองกับการพัฒนาในแบบ 

“Localization” ที่มุงเนนพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง ที่สามารถยืนหยัด เฝามอง และเทาทัน     
โลกาภิวัตน (Globalization) และทั้งหมดนั้นก็จะตองเปนการขับเคลื่อนไปพรอมๆกันใน             
องคประกอบทั้ง 4 ประการคือ สังคม เศรษฐกิจ กายภาพ/สิ่งแวดลอม และ มนุษย ที่สัมพันธไปกับ
แนวคิดทางการออกแบบในประเด็นตางๆ และทางออกของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนที่ทําการนําเสนอ     
มีภาพรวมสอดคลองกับประเด็นตางๆในกระแสสังคมโลกที่กลาวถึงการตั้งถิ่นฐานอยางยั่งยืน44    
แตมีสิ่งที่มากและชัดเจนกวาคือ ทางออกที่นําเสนอมีจุดเนนไปที่การเปน ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเอง
อยางพอเพียง ที่ไมใชเพียงแคการลดความยากจน การรักษาทรัพยากร หรือการปองกันปญหา  
จากภัยธรรมชาติและประเด็นอื่นอยางใดอยางหนึ่ง แตมีจุดเนนในทุกดานดวยมุมมองของ   
การแกปญหาที่ตัวมนุษย ทั้งจากพฤติกรรม คานิยมในการบริโภค ทัศนคติ จนไปถึงการรวมกลุม
ทางสังคมจากวัฒนธรรมของชาวเมือง การนําเสนอบทสรุปดานแนวคิดทางการออกแบบในที่นี้    
เพื่อความชัดเจนและงายตอการทําความเขาใจ จะทําการนําเสนอดวยตารางแสดงแนวคิดที่มี    
การเรียบเรียงหัวขอข้ึนใหม เพื่อแสดงประเด็นสําคัญทางการออกแบบใหมีความชัดเจนดังนี้         
(มีประเด็นสําคัญที่ครอบคลุมเชนเดียวกันกับในชวงของการนําเสนอที่ผานมา เพียงแตมีการเรียบ
เรียงลําดับของแนวคิดดวยหัวขอที่ตางกัน)

                                                          
44เปนการเทียบเคียงกับ แนวทางในหัวขอการตั้งถิ่นฐานมนุษยอยางยั่งยืน จากแผนปฏิบัติการ 21 

เมื่อป พ.ศ.2535 (ดูรายละเอียดเนื้อหาของหัวขอดังกลาวไดในบทที่ 2)
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ตารางที่ 5 แสดงแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย

ประเด็น แนวคิดหลัก แนวคิดทางการออกแบบ บริบทสําคัญที่เปนเหตุผล
รูปทรงของชุมชนเมือง รูปทรงชุมชนเมืองที่กระจายตัวเปน

กลุมๆที่กระชับผสานไปกับความ
หนาแนนปานกลาง
(Decentralized Concentration)

- สรางความกระชับโดยการจํากัดขอบเขตการขยายตัว
ของเมือง ในทิศทางที่ไมไปทําลายพื้นที่สีเขียวรอบ
นอกเมือง
- การเนนขอบของเมืองใหชัดเจน ทั้งองคประกอบที่
เกิดขึ้นทางธรรมชาติ และองคประกอบที่เกิดขึ้นโดย
มนุษย
- การควบคุมและรักษาระดับความหนาแนนใหมีความ
เหมาะสม รวมไปกับเพิ่มความหนาแนนในพื้นที่ที่มี
ความหนาแนนนอยในเมือง

- การขยายตัวของเมืองอยางไรทิศทาง ทําลายพื้นที่สี
เขียวรอบนอกและระบบนิเวศวิทยาทางธรรมชาติ ซึ่ง
จําตองมีชุมชนเมืองที่ลดการกระจายตัว รวมไปถึงลด
การบริโภคทรัพยากรจากการเดินทางที่ฟุมเฟอย
- รูปทรงที่กระชับสามารถตอบรับกับแนวคิดทฤษฎี  
ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีการตื่นตัวตอความตองการในการรวม
กลุมเพื่อพึ่งพาตนเองทางสังคม
- ความหนาแนนปานกลางมีความเหมาะสมกับทัศนคติ
และการอยูอาศัยของผูคนในสังคมไทย
- ชุมชนเมืองของไทยไมเหมาะกับความหนาแนนสูง
เนื่องจากปญหาในดาน’เกาะความรอน’ที่จะเกิดขึ้น
ของกลุมอาคารสูงที่เกาะกลุมกันในเมือง
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ตารางที่ 5 แสดงแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย (ตอ)

ประเด็น แนวคิดหลัก แนวคิดทางการออกแบบ บริบทสําคัญที่เปนเหตุผล
สังคม สรางเสริมใหมีโครงขายความสัมพันธ

หลากหลายลําดับชั้นในเมือง

มุงเนนการสรางความเปนกลุมกอนทาง
สังคมในระดับยาน ทั้งในทางกายภาพ
และจินตภาพที่เกิดขึ้นของชุมชนเมือง

ความสมดุลทางกิจกรรมในการดํารงชีวิต
และสิ่งบริการพื้นฐานที่พอเพียง

- มุงเนนใหมีโครงขายไฮราคีของเมืองที่ชัดเจน ตั้งแต
หนวยชุมชน ยานชุมชน และชุมชนเมือง

- การรักษาและควบคุมภาพรวมในระดับยาน ทั้ง
จากวัสดุ สี เสนสาย รูปทรง โครงสราง ตลอดจน
องคประกอบทางสถาปตยกรรมในดานตางๆ
- ควรมีการคํานึงถึงโครงสรางทางจินตภาพที่งายตอ
การเขาใจไดในการออกแบบ

- การจัดวางพื้นที่ภายในเมือง ควรมีการคํานึงถึง
ความสมดุลทางกิจกรรมในดานตางๆในระดับยาน
ชุมชน ทั้งในดานแหลงงาน ที่พักอาศัย พื้นที่
นันทนาการ และอื่นๆ
- ควรมีการจัดวางสาธารณูปโภคสาธารณูปการใน
ดานตางๆใหเพียงพอในแตละพื้นที่ภายในเมือง

- การพึ่งพาตนเองจะตองเริ่มตนในทุกระดับของ
หนวยทางสังคม ไฮราคีของเมืองจึงเปนฐานสําคัญ
ของการพึ่งพาตนเองในเมือง

- การพึ่งพาตนเองจะตองมาจากความรูสึกที่มีรวม
กัน ในความเปนกลุมกอนของ “ชุมชน” ใน “เมือง”

- ความรับผิดชอบที่มีตอชุมชนเมืองของตนเอง จะ
สัมพันธไปกับความพรอมในปจจัย 4 แลวอยาง
พอประมาณของผูคนในเมือง
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ตารางที่ 5 แสดงแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย (ตอ)

ประเด็น แนวคิดหลัก แนวคิดทางการออกแบบ บริบทสําคัญที่เปนเหตุผล
การสรางเสริมปฏิสัมพันธทางสังคม

เปดโอกาสใหผูคนในชุมชนมีการพัฒนา
ทางรางกายที่เพียงพอ

- การจัดเตรียมพื้นที่สาธารณะรองรับในทุกลําดับชั้น
ในแตละหนวยทางสังคมอยางเหมาะสม
- ควรมีการคํานึงถึงตําแหนงที่มีความดึงดูด และมี
ความอบอุนใจในการเขาใชพื้นที่ ทั้งจากการปดลอม
การใหแสงสวาง ความรมรื่นจากธรรมชาติ และ
ความปลอดภัย เปนตน
- สรางความมั่นคงปลอดภัยในการเดินเทา เชน
การสรางความชัดเจนของพื้นผิวทางเทากับถนน
ของยานพาหนะ
- กิจกรรมตางๆตามทองถนนควรมีความนาสนใจ
และมีชีวิตชีวา

- ควรมีการจัดเตรียมพื้นที่เปดโลงที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาทางรางกายของคนทุกเพศทุกวัย เชน สวน
สาธารณะ พื้นที่ออกกําลังกาย ทางวิ่งออกกําลังกาย
ริมน้ํา จนไปถึงลานดินทรายสําหรับเด็ก เปนตน

- สังคมที่ดีคือสังคมที่รูจักหนาคาตากัน การมี
ปฎิสัมพันธและการรวมกลุมทางสังคม จะตองมี
พื้นที่สาธารณะของเมืองที่เหมาะสมและพอเพียง
ในทุกลําดับชั้นของเมือง
- การเดินเทาที่มีชีวิตชีวา เปนหนึ่งในโอกาสของ
การพบปะสังสรรคที่สําคัญในเมือง

- ความมั่นคงทางจิตใจเปนสิ่งที่โยงใยกับรางกาย
ที่แข็งแกรงของผูคนในเมือง
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ตารางที่ 5 แสดงแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย (ตอ)

ประเด็น แนวคิดหลัก แนวคิดทางการออกแบบ บริบทสําคัญที่เปนเหตุผล
เศรษฐกิจ การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจระหวางเมือง

กับชนบท

การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในระดับ
เมือง

- จัดเตรียมแหลงงานที่พอเพียงและมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ทั้งภายในเมืองและชนบท
- ควรสงเสริมใหมีการหมุนเวียนทางการบริโภคและ
การผลิตระหวาง’เมือง’กับ’ชนบท’ เชน การสงเสริม
อุตสาหกรรมขนาดเล็กในชนบทเพื่อการผลิต จนไป
ถึงการสรางบรรยากาศหวนระลึกถึงชุมชนชนบท
บนพื้นที่สาธารณะในเมือง จากรั้วไมไผ ทางน้ํา
บอโคลนและองคประกอบอื่นๆ เปนตน

- สรางความสมดุลทางกิจกรรมในการดํารงชีวิต ดวย
การเสริมกิจกรรมผสมผสานอื่นซึ่งไมใชกิจกรรมหลัก
เขาไปในระดับยานชุมชน
   : เมืองใหญ-กลาง มุงเนนใหมีการพึ่งพาตนเองทาง
เศรษฐกิจอยางพอประมาณในระดับยานชุมชน
   : เมืองเล็ก มุงเนนการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ
ใกลเคียงกับคําวาสมบูรณในระดับยานชุมชน

- การพึ่งพาตนเองของเมือง จะมาจากการบริโภค
ของเมืองที่มีฐานรองรับจากการผลิตของชนบท
- ความไมยั่งยืนของเมืองมีความโยงใยกับปญหาที่
เกิดขึ้นในชนบท ที่ไมอาจแยกออกจากกันได
- การเกิดขึ้นจริงในปจจุบันของชุมชนชนบทที่ยั่งยืน

- ความพอมีพอกินในเมือง หมายถึงผูคนมี
กิจกรรมการดํารงชีพในดานตางๆที่พอเพียงพอ
ประมาณในชุมชนของตน
   : เมืองขนาดใหญ-กลาง มีบริบทพื้นฐานที่กิจ
กรรมตางๆแยกสวนออกจากกัน ยากตอการใหมี
การพึ่งพาตนเองที่สมบูรณ
   : เมืองขนาดเล็ก มีบริบทพื้นฐานของขนาดที่เล็ก
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ตารางที่ 5 แสดงแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย (ตอ)

ประเด็น แนวคิดหลัก แนวคิดทางการออกแบบ บริบทสําคัญที่เปนเหตุผล
และมีความซับซอนนอย จึงงายตอการสรางความ
สมดุลทางกิจกรรมตางๆในเมือง

สิ่งแวดลอม เมืองที่กระชับเพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวรอบ
นอก และลดการใชทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ

การสันดาปพลังงานแบบหมุนเวียน
(ควรเริ่มตนในระดับหนวยชุมชนและ
ระดับยานชุมชน)

- ชุมชนเมืองที่กระชับ-ความหนาแนนปานกลาง
- เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเดินทางสาธารณะ
และการเดินเทา ทดแทนยานพาหนะสวนตัว
- ควรมีการออกแบบที่สอดคลองกับบริบททาง
ภูมิประเทศนั้นๆเพื่อลดการใชพลังงานของเมือง เชน
การคํานึงถึงทิศทางลม การนําอุณหภูมิจากแหลงน้ํา
เขาชวยลดความรอนของชุมชน เปนตน
- มุงเนนใหมีการออกแบบที่สามารถประหยัดพลัง
งานทั้งในระดับอาคารและกลุมอาคาร

- มุงเนนใหมีระบบการหมุนเวียนทางทรัพยากร
ทั้งการแยกและกําจัดขยะ การบําบัดน้ําเสีย จนไปถึง
การใชระบบพลังงานรวม เปนตน

- การกระจายตัวของเมือง ทําลายพื้นที่สีเขียวรอบ
นอก และสรางมลภาวะจากการจราจรที่มากมาย
- การปรับตัวใหเขากับสภาพทางภูมิประเทศจะ
สามารถลดการใชพลังงานของชุมชนนั้นๆได
- อาคารตางๆมีการการใชพลังงานอยางฟุมเฟอย
ทั้งการปรับอากาศ ระบบน้ําและไฟ ที่ควรมีการหา
ทางประหยัดพลังงานเหลานั้นอยางจริงจัง

- การพึ่งพาตนเองควรที่จะเริ่มตนในหนวยทาง
สังคมขนาดเล็ก ที่เกื้อหนุนไปกับวัฒนธรรมของ
“ชุมชน” ใน “เมือง” ของไทย
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ตารางที่ 5 แสดงแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย (ตอ)

ประเด็น แนวคิดหลัก แนวคิดทางการออกแบบ บริบทสําคัญที่เปนเหตุผล
หลีกเลี่ยงสภาวะ ‘เกาะความรอน’ ของ
เมือง

สรางเสริมประสบการณทางธรรมชาติ

- หลีกเลี่ยงการออกแบบที่สรางการเกาะกลุมของ
อาคารสูง กําแพงกั้นลมของอาคารสูง รวมถึงการ
ควบคุมใหเกิดชองลมระหวางอาคารตางๆ

- สรางเสริมประสบการณทางธรรมชาติในเมืองดวย
การจัดเตรียมพื้นที่เปดโลงที่มีคุณภาพ

- สภาวะ ‘เกาะความรอน’ จะสงผลใหภูมิอากาศที่
รอนอยูแลวทวีคูณขึ้น ที่รวมไปถึงการแปรปรวนทาง
ธรรมชาติในดานอื่นๆ

- ทาทีที่มีตอธรรมชาติเปนสิ่งสําคัญตอการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของผูคนในเมือง

เอกลักษณและวัฒน
ธรรม

สรางความหลากหลายใหเกิดขึ้นในระดับ
ชุมชนเมือง(ระหวางยานชุมชน) และ
สรางความเหมือนใหเกิดขึ้นในระดับภาย
ในยานชุมชน(ระหวางหนวยชุมชนใน
ยาน)

หมายเหตุ : การฟนฟูเอกลักษณวัฒน
ธรรม จะตองเปนการผสมผสานไปกับ
วัฒนธรรมสังคมเมืองในยุคปจจุบันได
อยางลงตัว

- การสรางความเปนกลุมกอนในระดับยานชุมชนนั้น
ควรที่จะเปนการออกแบบรวมไปกับความพยายาม
ในการรักษาเอกลักษณวัฒนธรรม
   : การสรางเสริมบรรยากาศในวัฒนธรรมการ
ดําเนินชีวิตดั้งเดิม
   : การสรางเสริมบรรยากาศการอยูอาศัยที่คุนเคย
มีปฎิสัมพันธที่ดี
   : การสรางความสอดคลองกับบริบทเดิมของหนวย
ชุมชนและยานชุมชนนั้นๆ ทั้งการออกแบบอาคาร
ใหมที่เกิดขึ้นและการอนุรักษอาคารดั้งเดิมที่สําคัญ

- แนวคิดทฤษฎีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ใหความ
สําคัญกับความเปนมาในระดับชุมชนอยางจริงจัง
- ความภาคภูมิใจกับความเปนตัวตนของเราเอง
จะเปนสิ่งสําคัญเกื้อหนุนใหมีการพึ่งพาตนเอง
อยางพอเพียง
- เรามีวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตดั้งเดิมที่ดีอยูมาก
ที่ควรไดรับการฟนฟูขึ้นมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



251

ตารางที่ 5 แสดงแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย (ตอ)

ประเด็น แนวคิดหลัก แนวคิดทางการออกแบบ บริบทสําคัญที่เปนเหตุผล
ประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง

(หมายเหตุ : เนื้อหาบาง
สวนในประเด็นนี้ แมวา
จะไมใชแนวคิดทางการ
ออกแบบโดยตรง แตก็มี
ความสําคัญเกี่ยวเนื่อง
กับการออกแบบที่นํา
เสนอผานมาจึงแสดงไว
รวมกันในตารางชุดนี้)

สรางเสริมความรูและสติปญญา

การปฏิบัติ

สายงานที่เกี่ยวเนื่องทางการออกแบบ

แนวคิดทางดานนโยบายและกฎหมาย
รองรับ

แนวคิดทางดานบริบทที่เกี่ยวเนื่อง

- จัดเตรียมใหมีสถานศึกษาระดับตางๆที่ทั่วถึงในชุม
ชนเมือง อนุรักษอาคารดั้งเดิมในชุมชน เพื่อใหมีการ
เรียนรูประวัติศาสตรและเหตุการณตางๆในเมืองได

- ควรใหความสําคัญกับ “กระบวนการมีสวนรวมใน
การพัฒนาเมือง” จากผูคนในทองถิ่นมากขึ้น

- ควรมีการประสานงานในสายอาชีพตางๆที่เกี่ยว
เนื่องกับการพัฒนาชุมชนเมือง

- ควรมีการสะสางและจัดระเบียบขอกําหนดตางๆให
เปนระบบที่มีคุณภาพ และการจัดทํา “การสรางขอ
กําหนดไวเปนกรอบในการออกแบบ”

- ปรับเปลี่ยนการพัฒนาแบบรวมศูนยที่แยกสวน ไป
สูการพัฒนาอยางเปนบูรณาการที่แทจริง

- การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียง จะตองไดรับการ
เกื้อหนุนดวยความรูและสติปญญาของผูคนในเมือง

-  การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียง จะมาจากการ
กระจายอํานาจสูผูคนในชุมชนในทองถิ่นของตน

- ปญหาของการพัฒนาในแทบทุกดานของเรา คือ
การทํางานที่แยกสวนออกจากกัน

- ขอกําหนดกฎหมายตางๆเปนสิ่งสําคัญ ที่ควรจะมี
คุณภาพเพียงพอตอการสรางเสริมใหมีชุมชนเมืองที่
ยั่งยืนไดอยางจริงจัง

- การพัฒนาแบบรวมศูนยที่แยกสวน เปนความซ้ํา
ซอนและไรประสิทธิภาพของการพัฒนาเมือง
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หลักการทางแนวคิดชุมชนเมืองที่ยั่งยืนที่ไดทําการนําเสนอนั้น เปนเพียงภาพรวม    
แนวคิดทางการออกแบบ ซึ่งเปนดัง ภาพรางที่สําคัญของชุมชนเมืองที่ยั่งยืน เทานั้น ทางออก   
ที่เปนรูปธรรมชัดเจนตายตัวจะไมสามารถนําพาความยั่งยืนมาสูเราได เนื่องจากการออกแบบ     
ชุมชนเมืองใดๆยอมเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทนั้นๆของเมือง แนวทางที่นําเสนอจึงเปนเพียงแค
กรอบของหนทางเบื้องตน ที่จะตองไดรับการปรับเปลี่ยน ประยุกต และทําการคนหาที่ชัดเจน      
เมื่อเผชิญกับบริบทเฉพาะนั้นๆของชุมชนในแตละแหงตอไป และการออกแบบที่จะใหเกิด        
ความยั่งยืนก็ไมอาจที่จะสัมฤทธิ์ผล หากบริบทตางๆมิไดมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปดวยกัน            
สิ่งที่เราใฝฝนเฉกเชนเดียวกันกับส่ิงที่ทั่วโลกใฝฝน ก็ไมอาจสําเร็จลงไดหากมุงแกปญหาในดานใด
ดานหนึ่ง ดวยแงมุมมองเดียวมิติเดียว ชุมชนเมืองในหลายประเทศอาจจะเคยมีความยั่งยืนมากอน
แลวกับชุมชนในประวัติศาสตรหรือไม สิ่งนี้ไมอาจยืนยันใหแนชัดได แตรูปการณของความยั่งยืน    
ที่เราตามหา เปนสิ่งที่ปรากฏอยูในปรัชญาพื้นฐานของวิถีชาวตะวันออกมาแลวหลายพันป       
ดวยปรัชญาของความเปนอยูที่เรียบงาย สมถะ เกื้อหนุนค้ําจุน และพอเพียง ณ ปจจุบันคงตองเปน
หนาที่ของเราทุกคนที่ตองสานฝนนั้นใหเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง บนโลกที่กําลังหมุนตอไป

หวังใหประเทศเล็กที่มีพลเมืองนอย
มีอาหารพอที่จะเลี้ยงดูพลเมือง มากกวาที่เขาตองการถึงสิบเทารอยเทา
ใหประชาชนเห็นคุณคาของชีวิต และไมทองเที่ยวพเนจรไปไกล
ถึงแมจะมีพาหนะเรือและรถ ก็ไมมีใครปรารถนาจะขับขี่
ถึงแมจะมีเกราะและอาวุธ ก็ไมมีโอกาสจะใช
ใหกลับไปใชการจดจําเรื่องราว ดวยการผูกเงื่อนแทนการเขียนหนังสือ
ใหเขานึกวาอาหารพื้นๆนั้นโอชะ เส้ือผาอันสามัญนั้นสวยงาม
บานเรือนธรรมดานั้นสุขสบาย ประเพณีวิถีชีวิตนั้นนาชื่นชม
ในระหวางเพื่อนบานตางเอาใจใสซึ่งกันและกัน
จนอาจไดยินเสียงไกขันสุนัขเหาจากขางบาน
และตราบจนวันสุดทายของชีวิต
จะไมมีใครไดเคยออกไปนอกประเทศของตนเลย45

                                                          
45พจนา จันทรสันติ, ผูรวบรวม, “บทที่ 80 ประเทศในฝน” ใน วิถีแหงเตา, พิมพครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ :

ธรรมสาร, 2537) , 188.
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บทที่ 7

สรุปผลการศึกษา

ตามความมุงหมายที่ตองการคนหา เพื่อนําเสนอหลักการทางแนวคิดชุมชนเมือง        
ที่ยั่งยืนในบริบทของไทยนั้น จากการศึกษาในขั้นตอนลําดับตางๆมีสาระสําคัญกลาวโดยสรุปคือ 
“การพัฒนาที่สนองความตองการของปจจุบัน โดยไมทําใหประชาชนรุนตอไปในอนาคตตอง
ประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความตองการของเขาเอง” นั่นคือ    
คําจํากัดความของคําวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” (Sustainable Development) ที่กอตัวขึ้น       
จากทางตะวันตก ซึ่งมีประเด็นสําคัญเกี่ยวเนื่องกับความตองการของมนุษย ขีดจํากัดของ            
สิ่งแวดลอม และความยุติธรรมในสังคมระหวางชนรุนเดียวกันกับชนรุนตอๆไป คําจํากัดความ      
ดังกลาวมีการมุงเนนมาที่ตัว “มนุษย” อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งคืบหนาไปบนความเคลือบแคลงสงสัย
วาอาจจะไมใชความยั่งยืนของ “สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ” ดังที่นิยมเขาใจ แตอาจเปนความยั่งยืน
ของ “การพัฒนา” ที่หมายถึงระบบทุนนิยม การคาเสรี และการบริโภคที่ไมอาจลดลงของประเทศ
อุตสาหกรรม  ซึ่งยังถูกตอกย้ําเพิ่มเติมดวยความไมสัมฤทธิ์ผลจากการประชุมในวาระตางๆของโลก 
สิ่งเหลานั้นจึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหเราจําตองมองหาความยั่งยืนอันแทจริงดวยตัวของเราเอง 
ซึ่งไมใชการรอคอยแผนงานปฏิบัติการใดจากใครอีกตอไป

เมื่อมองไปที่พัฒนาการของชุมชนเมืองในตางประเทศที่กาวล้ําทันสมัยในปจจุบัน     
สิ่งนั้นไดคืบหนาอยูบนวงวัฎจักรซ้ําแลวซ้ําเลา ของการตั้งอยู สั่นคลอน และเสื่อมสลาย ในปจจุบัน
ก็เปนอีกวาระหนึ่งของการสั่นคลอนจากวิกฤติปญหารอบดานในตางประเทศ “ชุมชนเมืองที่ยั่งยืน” 
(Sustainable City) จึงเปนพัฒนาการใหมที่คาดหวังวาจะเปนหนทางของการกาวขามไปสูศตวรรษ
ที่ 21 และในปจจุบันมีแนวคิดทางการออกแบบที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเมืองที่ยั่งยืน 2 แนวคิด         
ที่สําคัญคือ แนวคิดเมืองอัดแนน (Compact City) จากทางฝากสหราชอาณาจักรที่เปนการสนอง
ตอบอยางจริงจังกับการพัฒนาอยางยั่งยืนในกระแสโลก และแนวคิดลัทธิชุมชนเมืองยุคใหม   
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(New Urbanism) ทางฝากสหรัฐอเมริกา ที่มีการกอตัวขึ้นเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นบนชุมชนเมือง
ชาวอเมริกัน แมวาแนวคิดทั้งสองจะมีเหตุผลของการกอตัวขึ้นที่แตกตางกัน แตสาระสําคัญ       
ตางก็เปนการแกไขวิกฤติการณที่ทับถมอยูบนชุมชนเมืองอยางรอบดาน เพื่อที่จะสรางเสริม        
คุณภาพชีวิตของมนุษยใหดียิ่งขึ้นเฉกเชนเดียวกัน แมวาแนวคิดเหลานั้นอาจจะยังไมใชคําตอบ      
ที่แนนอนของหนทางที่จะมุงไปสูการเปนชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในตางประเทศ แตก็เปนกระแสแนวคิด
ที่มีบทบาทสําคัญและเปนภาพที่ชัดเจนมากที่สุดในปจจุบัน และสิ่งนั้นก็มีลักษณะสําคัญของ    
สองภาพอันแตกตางคือ ภาพแรกมีคุณลักษณะมุงเนนลดการบริโภคที่เล็งเห็นวาทัศนคติของ
ประชาชนควรมีการปรับเปลี่ยน สวนภาพที่สองมีคุณลักษณะมุงเนนรักษาธรรมชาติดวยวิธีการที่ไม
ไปกระทบตอประสบการณและทัศนคติการบริโภคของผูคน แตภาพที่หนึ่งไมไดรับการยอมรับที่ดี
นักหากแนวคิดนั้นจะเกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตของผูคน สวนภาพที่สองกลับไดรับการตอบรับที่ดีจาก
สาธารณะชน ดังนั้นคําถามที่มีมาในเบื้องตนของการศึกษาคือ แนวทางการออกแบบใดที่มุงไปสู
ความยั่งยืนอาจจะไมใชคําถามที่ดีพอ หากควรเปนสิ่งใดคือความยั่งยืนที่แทจริงของชุมชนเมือง 
ระหวางความยั่งยืนใน “ทรัพยากรทางธรรมชาติ” ที่ เกื้อหนุนมนุษย กับความยั่งยืนใน             
“ความตองการบริโภค” ของผูคน และการคนหาคําตอบนั้น ก็ไมอาจเปนไปไดเลยหากไมมีความ  
เขาใจกับฐานบริบทที่สําคัญทั้งหมดของไทย

จากการศึกษาถึงลักษณะสําคัญในบริบทของไทย พบวาความไมยั่งยืนของเรา        
กลับหนักหนวงและรุนแรงกวาในหลายประเทศ อันมีเงื่อนไขที่หยั่งลึกลงไปในฐานรากทางสังคม
เลยทีเดียว ทั้งการไลตามตัวแบบตะวันตก การพัฒนาที่ไมเปนบูรณาการ และการขาดวัฒนธรรม
ของชาวเมือง สิ่งเหลานั้นเปนการทับถมของปญหาที่กลายสภาพเปนวิกฤติของชุมชนเมือง โดยที่
การแกปญหาของเราก็คือการนําตัวแบบแนวคิดจากตางประเทศมาใชซ้ําอีก จากการทํางานของรัฐ
ที่มีลักษณะรวมศูนยแบบแยกสวน จึงเปนความไมมีประสิทธิภาพของการพัฒนาเมืองในดานตางๆ 
วิกฤติของชุมชนเมืองในไทยจึงมีภาพรวมของชุมชนเมืองที่รวมศูนย จากการไลตามตะวันตก 
(Westernization) อยางสุดขั้วกับส่ิงที่เรายึดมั่นวาเปนอารยธรรม สิ่งที่เกิดขึ้นคือความไมเทาเทียม
กันระหวางชุมชนเมืองตางๆกับการโตเดี่ยวของเมืองกรุงเทพฯ ปญหาทั้งทางสังคมเมืองจนไปถึง 
ปฎิสัมพันธที่แตกสลายทั้งในระดับชุมชนและครอบครัว สัมพันธไปกับผูคนที่ยังไมมีความตระหนัก
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ตอหนาที่ รับผิดชอบของตน การละทิ้งเอกลักษณความเปนมาพรอมๆกับการสูญเสียความ       
หลากหลายของชุมชนจึงเกิดขึ้น และทับถมอยูบนวิกฤติทางสภาพแวดลอมทั้งกายภาพเมืองและ
ธรรมชาติ สุดทายปญหาทั้งหมดนั้นก็ไดวกกลับมาที่การสูญเสียความเปนมนุษย ดวยความ        
ลมสลายของปฎิสัมพันธระหวางผูคนในสังคมไทย

แมวาวิกฤติอันหลากหลายไดเกิดขึ้นกับชุมชนเมืองของไทย แตดวยบริบทของเราเอง
กลับมีโอกาสอันสําคัญยิ่ง “การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียง” ไดปรากฏออกมาเปนหนทางสําคัญใน
การมุงไปสูความยั่งยืนของเรา ดวยการมุงเนนการบริโภคใหมีประสิทธิภาพ ไมใชการเพิ่มพูน
ปริมาณทางทรัพยากรเพียงดานเดียว ดังเชนหนทางไปสูความยั่งยืนของประเทศอุตสาหกรรม      
ซึ่งเปนเพียงความสมดุลของระบบ ณ เวลาหนึ่งอันไมยาวนานนัก และหนทางดังกลาวนี้ก็เปน      
หนทางเดียวในการมุงไปสูความยั่งยืน จากการแกปมแหงรากเหงาของความไมยั่งยืน ดวยการ    
ลดภาวะหอยแขวนกับตัวแบบตะวันตก บูรณาการทิศทางของสังคมเศรษฐกิจและกายภาพเขาไว
รวมกันในชุมชน และสรางเสริมวัฒนธรรมของ “ชุมชน” ในเมืองขึ้นมาเปนวัฒนธรรมของชาว 
“เมือง” ในสังคมไทย การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงจึงเปนแรงขับสําคัญที่จะเปนพลังทางสังคม   
ในอนาคต ที่ทําใหเราจําตองมองหาหนทางทางการออกแบบที่จะสามารถตอบรับกับหนทางนั้นได
อยางแทจริง “ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง” จึงเปนหลักการทางแนวคิดที่นําเสนอขึ้น
เปนชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย ดวยการเปนภาพที่สามซ่ึงเปนทางสายกลาง อันไมใช    
การประนีประนอมกระทําอยางละครึ่งจากภาพการออกแบบทั้งสองในตะวันตก แตเปนภาพเฉพาะ
ที่สามารถมีขึ้นไดในสังคมไทย

หลักการของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย จึงมีคุณลักษณะสําคัญที่ปรากฏขึ้น
ดวยการเปน “ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง” หลากหลายลําดับช้ัน ดวยความสัมพันธ
ทางสังคม เศรษฐกิจ กายภาพ และมนุษย ในลักษณะของโฮลอนและไฮราคี (Holon and 
Hierarchy) มีความพอเพียงในการบริโภคทรัพยากรเพื่อที่จะอยูรวมกับธรรมชาติ โดยดึงเอา      
ทัศนคติและประสบการณที่ดีที่เคยมีของสังคมชุมชนในไทย ขึ้นมาผสมผสานกับวัฒนธรรมใหมๆ
อยางลงตัว การพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงหลากหลายลําดับชั้น คือแนวคิดของหนวยทางสังคม
หนึ่งที่มีความเขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได จากการมีกิจกรรมในดานตางๆอยางพอเพียงที่ดํารง
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ลักษณะของโฮลอน อันมีลักษณะที่เปน “เอก” เฉพาะของตนแลว แตไมใชมีสถานะปดตนเองและ
อยูอยางโดดๆ กลับมีความสัมพันธไปสูวงความสัมพันธของไฮราคีที่ใหญกวาอยางมีลําดับชั้น     
ซึ่งสงผลใหมีการพึ่งพาตนเองที่ไมจํากัดในขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง แตสามารถตัดขามขอบเขตไปสู
การพึ่งพาตัวเองไดในลําดับช้ันที่ใหญกวาตอเนื่องออกไป หลักการดังกลาวนั้นคือการพัฒนา       
ในแบบ “Localization” ที่มุงเนนพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง ที่สามารถยืนหยัด เฝามอง และ      
เทาทันโลกาภิวัตน (Globalization) และทั้งหมดนั้นก็จะตองเปนการขับเคลื่อนไปพรอมๆกันใน      
องคประกอบทั้ง 4 ประการคือ สังคม เศรษฐกิจ กายภาพ/สิ่งแวดลอม และ มนุษย

แนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมือง จึงมีการนําเสนอขึ้นซึ่งเปนดังภาพรางอันสําคัญ
ของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทย ทั้งในดานรูปทรงในแบบกระจายตัวเปนกลุมๆที่กระชับ 
(Decentralized Concentration) ผสานไปกับความหนาแนนปานกลาง การสรางโครงขายของ
เมืองที่มีความสัมพันธหลากหลายลําดับช้ัน รวมไปกับการสรางความชัดเจนในความเปนกลุมกอน
ของชุมชนในเมือง การสรางเสริมสังคมที่พึ่งพาตนเองไดอยางพอเพียง ทั้งจากการมุงเนนให          
มีปฏิสัมพันธทางสังคมบนพื้นที่สาธารณะ การสรางความสมดุลทางกิจกรรมในการดํารงชีพและมี  
สิ่งบริการพื้นฐานที่พอเพียง จนไปถึงการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับระหวางเมืองกับชนบท 
ดวยการหมุนเวียนทางการบริโภคและการผลิต และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในเมือง      
ดวยการเสริมกิจกรรมผสมผสานอื่นซึ่งไมใชกิจกรรมหลักเขาไปในระดับยานชุมชน ในดานแนวคิด
ทางสิ่งแวดลอมนั้น มุงเนนใหมีการลดการบริโภคของเมือง ทั้งจากการรักษาและประหยัดพลังงาน    
ลดการกระจายตัวของเมือง มุงเนนประสิทธิภาพของระบบการเดินทางสาธารณะ การหมุนเวียน
ทางทรัพยากร แนวทางในการหลีกเลี่ยงสภาวะเกาะความรอนของเมือง จนไปถึงการสรางเสริม
ประสบการณทางธรรมชาติในเมือง สิ่งเหลานั้นยังจะตองประสานไปกับความเปนกลุมกอนใน    
เอกลักษณและวัฒนธรรมทางสังคม ที่มีการสรางความหลากหลายใหเกิดขึ้นในระดับชุมชนเมือง 
(ระหวางยานชุมชน) และสรางความเหมือนใหเกิดขึ้นในระดับภายในยานชุมชน (ระหวางหนวยชุม
ชนในยาน) ทั้งจากการสรางเสริมบรรยากาศในวัฒนธรรมการดําเนินชีวิต ความสอดคลองกับ     
การอยูอาศัยและบริบทเดิมของชุมชน รวมถึงการสรางเสริมใหผูคนมีความพรอมที่จะพึ่งพาตนเอง 
ดวยแนวคิดตางๆในการสรางความมั่นคงทั้งทางจิตใจและรางกายใหแกผูคนในชุมชนเมืองของไทย
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นอกจากการนําเสนอแนวคิดทางการออกแบบขางตน ยังมีแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องทั้งใน
ดานการสรางเสริมความรูและสติปญญาใหแกผูคนในเมือง ทั้งการสรางเสริมความรูและสติปญญา 
การมุงเนนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง (People Participation in Urban 
Development) การประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวเนื่องในดานตางๆ ทั้งการวางแผนภาค ผังเมือง 
ภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรม และสายงานอื่นๆใหมีประสิทธิภาพ จนไปถึงการสะสาง           
จัดระเบียบขอกําหนดตางๆใหเปนระบบที่มีคุณภาพรวมไปกับ “การสรางขอกําหนดไวเปนกรอบใน
การออกแบบ” (Code/ Design Guidelines) และที่สําคัญจะตองเปนการพัฒนาที่เปนบูรณาการ
อยางแทจริง ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ กายภาพ และการใชกลไกในยุทธวิธีตางๆ เพื่อสรางเสริม
ความเขาใจใหแกผูคนในสังคมไทย ซึ่งยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนทางการเมืองการปกครอง         
ที่จะตองสามารถเกื้อหนุนใหความยั่งยืนเกิดขึ้นไดอยางจริงจังทั้งระบบ

ทางออกของชุมชนเมืองที่ทําการนําเสนอทั้งหมดนั้น กลาวไดวามีสิ่งที่มากและลึกกวา 
การกลาวถึงความยั่งยืนของชุมชนเมืองในกระแสสังคมโลก ดวยการมีจุดเนนไปที่การเปน           
ชุมชนเมืองที่พึ่งพาตนเองอยางพอเพียง ที่ไมใชเพียงแคการลดความยากจน การรักษาทรัพยากร
ทางธรรมชาติ หรือการปองกันปญหาจากภัยธรรมชาติและประเด็นอ่ืนอยางใดอยางหนึ่ง แตมี     
จุดเนนในทุกดานดวยมุมมองของการแกปญหาที่ตัวมนุษย ทั้งจากพฤติกรรม คานิยมในการบริโภค 
ทัศนคติ จนไปถึงการรวมกลุมทางสังคมจากวัฒนธรรมของชาวเมือง และสิ่งสําคัญของการพัฒนา
ชุมชนเมืองใหไปสูความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในการศึกษานี้ คือการคนหาแนวทางเฉพาะในบริบทของไทย 
ที่ไมใชการกระทําตามกระแสแนวคิดจากที่ใด แตมาจากความตระหนักรูในหนาที่ที่พึงมีตอความ  
รับผิดชอบในวิกฤติการณที่เกิดขึ้นในบริบทของไทยอยางแทจริง

การอภิปรายผล

การศึกษาชิ้นนี้วางอยูบนมุมมองของความพยายามในการคนหาคําตอบเฉพาะที่     
เกิดขึ้นในบริบทของไทย ดวยความพยายามที่จะศึกษาในแบบสหสาขาวิชา ที่เปนเสมือนการ       
นําวัตถุหลากหลายชิ้นมาทําการตีใหแตกโดยละเอียด แลวจึงทําการคัดเลือก หยิบยก และคนหา
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หนทางของแนวคิดในระดับนามธรรม ซึ่งเปนคําตอบวาชุมชนเมืองที่ยั่งยืนของไทยคืออะไร แลวจึง
ทําการประกอบออกมาเปนวัตถุรูปธรรมชิ้นใหม ซึ่งเปนคําตอบวาชุมชนเมืองที่ยั่งยืนของไทยมีการ
ออกแบบอยางไร แมวาภาพรวมในผลของการศึกษาชิ้นนี้กลาวไดวาครอบคลุมกับคําถามนํา และ
เปนไปตามวัตถุประสงคของการศึกษาทั้งหมดที่ไดวางไวในเบื้องตน ที่มาจากความพยายาม        
ทําการศึกษาใหมีความชัดเจนและเชื่อถือไดมากที่สุดแลวนั้น ทวาไมสามารถกลาวถึงการศึกษา   
ชิ้นนี้วามีความสมบูรณพรอม เนื่องจากการที่ประกอบไปดวยสาระสําคัญจากองคความรูในศาสตร
สาขาตางๆอยางมากมาย อีกทั้งยังไมไดมีการศึกษาถึงชุมชนเมืองใดเมืองหนึ่งในประเทศไทยอยาง
เปนระบบ เพื่อนําเสนอหลักการและแนวคิดทางการออกแบบชุมชนเมืองที่ยั่งยืนอยางชัดเจนใน   
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แตผลที่ไดทั้งหมดจากการศึกษาชิ้นนี้ ก็กลาวไดวาเปนภาพรวมและเปนแนวทาง
เร่ิมตนทั้งเนื้อหาสาระในสวนที่ถูกตองและอาจจะเปนสิ่งที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน เปนเสมือน      
มิติทางปญญาที่ไดรับการเปดออกแลว ที่มีขั้นบันไดทอดยาวตรงหนาตอผูที่ตองการแสวงหา
ปญญาในขั้นที่สูงกวา สามารถทําการกาวขามจากฐานของการศึกษาชิ้นนี้ เพื่อการสรางแนวคิด    
ทั้งในระดับนามธรรมและสรางวัตถุชิ้นใหมที่เปนดังคําตอบรูปธรรมในแงมุมอ่ืนมิติอ่ืนไดตอไป

ปญหาที่พบในการวิจัย

การศึกษาในประเด็นของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทยนี้ ปญหาสําคัญที่พบคือ 
ในปจจุบันยังไมมีผลการวิจัยหรือผลการศึกษาในเนื้อหาสาระดังกลาวที่ชัดเจน และมีไมมากพอ     
ที่จะนํามาอางอิงเปนแนวทางในการศึกษาที่แนนอนได ผลการศึกษาหลายสวนจึงมาจากการ       
ตีความวิเคราะหดวยบริบทตางๆของขอมูลที่คนหาได และเมื่อไมมีการศึกษาอื่นใดเปนแนวทาง
เบื้องตน ปญหาที่เกิดขึ้นของการศึกษาคือการมีโอกาส ที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นไดในหลายจุด 
และอีกสวนหนึ่งที่เปนปญหาโดยธรรมชาติของการศึกษาคือ ไมสามารถที่จะเปนขอมูลใหผูอ่ืนนํา
ไปอางอิงใชไดโดยตลอด เนื่องจากในชวงเวลาขางหนาที่บริบทของไทยมีวิวัฒนาการสืบเนื่องออก
ไปแลวนั้น คําตอบของชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทยยอมคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม โดยที่จะตองไดรับการศึกษาที่ขับเคลื่อนไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นตอไปในอนาคต
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ขอเสนอแนะ

การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนเมืองที่ยั่งยืนในบริบทของไทยนั้น สามารถ  
ที่จะทําการศึกษาตอเนื่องออกไปไดในหลากหลายประเด็นและหลากหลายระดับ เนื่องจากประเด็น
ดังกลาวยังเปนหัวขอที่ไดรับการศึกษาและกลาวถึง ดวยกระบวนการศึกษาอยางเปนระบบที่       
ถูกตองเหมาะสมกับบริบทของไทยนอยมาก ซึ่งควรที่จะตองไดรับการศึกษาในประเด็นตางๆอยาง
เรงดวน แตการศึกษาที่อาจจะมีตอเนื่องออกไปควรจะตองมีความระมัดระวัง ในการวางกระบวน
การและวิธีการศึกษาอยางรัดกุม และจะตองทําความเขาใจอยางถองแทวาความยั่งยืน ไมใชสิ่งใด
เพียงสิ่งหนึ่ง ดานใดเพียงดานหนึ่ง แตจะตองไดรับการศึกษาถึงความสัมพันธเชื่อมโยงในเหตุปจจัย
ตางๆอยางรอบดาน ที่มีความครอบคลุมประเด็นตางๆอยางเปนองครวมที่จะนําพาไปสูความยั่งยืน
ที่แทจริง  การศึกษาที่อาจมีตอเนื่องออกไปจะยกตัวอยางในประเด็นตางๆไวดังนี้

การศึกษาในประเด็นหลักทางสังคม เศรษฐกิจ หรือกายภาพ
1. การศึกษาแนวทางการประสานขั้นตอนการออกแบบชุมชนเมืองใหเขากับกระบวน

การมีสวนรวมในการพัฒนาเมืองของสังคมไทย
2. การศึกษาแนวทางการออกแบบเพื่อสงเสริมธุรกิจการคายอยในชุมชนเมืองของ

ไทยใหสามารถพึ่งพาตนเองอยางพอเพียงได
3. การศึกษาถึงแนวทางการกําหนดรูปทรงกระจายตัวเปนกลุมๆที่กระชับในชุมชน

เมืองของไทย
การศึกษาในประเด็นเฉพาะทางการออกแบบ

1. การศึกษาลักษณะความหนาแนนปานกลางที่ประหยัดพลังงานของชุมชนเมือง    
ในบริบทของไทย

2. การศึกษาปจจัยในการออกแบบชุมชนเมืองที่สงผลตอความเปนกลุมกอนทาง  
จินตภาพในระดับยานชุมชนเมืองของไทย

3. การศึกษาระบบการสันดาปพลังงานแบบหมุนเวียนเพื่อนํามาใชในระดับหนวย  
ชุมชนเมืองของไทย
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การศึกษาในพื้นที่เฉพาะเจาะจง
1. การศึกษารูปแบบการจัดกลุมอาคารเพื่อการพึ่งพาตนเองทางดานพลังงาน         

ในระดับหนวยชุมชนเมืองนนทบุรี
2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองใหมีความสมดุลทางกิจกรรมในระดับยาน     

ชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานคร
3. การศึกษารูปแบบของพื้นที่สาธารณะที่ตอบรับกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ของสังคมไทย กรณีศึกษา ชุมชนกุฎีจีน สะพานพุทธ กรุงเทพมหานคร
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