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After The 1997 recession in Thailand there has been a shift in paradigm from
Mainstream Economy into Sufficiency Economy, as advocated by King Bhumibol Adulyadej.
This change can be seen applied to social and economic aspects in many fields. If this
change continues, how should the physical system that supports our society be?
This research attempts to answer the question by seeking appropriate Principles
and Concept of physical design that suited to sufficiency economy and social system base on
the integration of Sufficiency Economy and Urban design.
Research results illustrate that Sufficiency Economy and Urban design actually
have the same good. That is they focus on the quality of life. Therefore, the concept of Urban
Sufficiency was proposed. The principle of sufficient urban community concept is to meet
each demand at moderate level, not too little and not too much. This concept begins with
fulfilling basic needs before meeting other requirements at the higher level. This concept is
also related to communities, which are interconnected to each other and have different
sufficient level of needs. According to this concept, it can lead to synthesis and develop to
create “Principles and Concept of Urban Sufficiency.”
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