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อุตสาหกรรมในครัวเรือน (Cottage or Household Industry) หมายถึง 

อุตสาหกรรมการผลิต สิ่งของสําหรับใชเอง ในครอบครัวหรือจําหนายเปนรายได 

ซึ่งมักจะใชเวลาวางจากการประกอบอาชีพหลักมาดําเนินการ โดยใชแรงงานของ 

ตนเองหรือของสมาชิกในครอบครัวเปนสวนใหญ หากจะมีการจางแรงงาน

ของคนอื่นบาง ก็ทํากันเปนครั้งคราว เชน การเย็บเสื้อผา การจักสาน การเผาถาน 

ไถนา การตีดาบ ตีมีด การทอผา เปนตน (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2526)

เมือง (City) หมายถึง สถานที่ซึ่งกลุมคนที่มีความกระตือรือรนมารวมกันเพื่อ
ดําเนินกิจกรรมรวมกลุมในรูปแบบลักษณะตางๆ  (Spiro Kostof)

เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือน (Household Industrial City) หมายถึง 

สถานที่ที่กลุมคนมารวมกัน เพื่อทํากิจกรรมทางดานอุตสาหกรรมครัวเรือน

ในครอบครัวเพื่อจําหนายเปนรายได

 

นิยาม
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ศตวรรษที่ 5 ศตวรรษที่ 18 ศตวรรษที่ 20

1900 พัฒนาระบบ

คมนาคม

1989 พัฒนาการ

ติดตอสื่อสาร

ไรสาย WWW

1750 เกิดการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม 

คนยายออกไปทํางานโรงงาน

เมืองขยายไปทางอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมครัวเรือนหายไป

เหลือแตคนแกที่ทํางาน 

อยูบาน

การรวมกลุมเพื่อความอยูรอด

ทําอุตสาหกรรมครัวเรือนผลิต

สิ่งของที่จําเปนตองใชใน

การดํารงชีวิต

คนกลับเขามาทํางานใน

ทองถิ่น เมืองเริ่มเนนการพัฒนา

ทองถิ่น อุตสาหกรรมครัวเรือน

กลับมา นิยมบริโภคสินคา

ทองถิ่น

หมูบาน 1

หมูบาน 2

หมูบาน 3

วิวัฒนาการ
เมือง



กรณี
ศึกษา
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ประเทศ
ไทย

เมืองสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่

เมืองสันกำแพง เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือน 
มีการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ภายในครัวเรือน 
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนหาวัตถุดิบ ซึ่งเน้นการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น  
การแปรรูป  รวมถึงการขายสินค้าหลายประเภทตามแต่ละชุมชน 
ซึ่งแต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวหมู่บ้านอุตสาหกรรมพื้นเมือง 
เช่น หมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสา ต้นเปา อำเภอสันกำแพง 
เป็นแหล่งผลิตกระดาษสาด้วยมือ แบบดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การพัฒนาเมือง : 
•    นโยบายควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชุมชน สันกำแพง 
     เพื่อดำรงรักษาเอกลักษณ์ บทบาทหน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
     การท่องเที่ยว และหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง 
     อีกทั้งส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงเมืองเชียงใหม่-ลำพูน
•    พื้นที่พัฒนาหลักของชุมชนสันกำแพงอยู่ในพื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งมีบทบาท
     ในด้านการค้าขายสินค้าของชุมชนซึ่งเป็นจุดรับนักท่องเที่ยวที่สำคัญ 
     ในส่วนของแหล่งผลิตสินค้า มีบทบาทหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานสำหรับ
     กรรมวิธีในการผลิต และเป็นศูนย์กลางการกระจายการเข้าถึงสู่พื้นที่
     หมู่บ้านต่าง ๆ ที่ทำการผลิตในครัวเรือน
•    มีการคำนึงการอนุรักษ์รวมถึงยุทธศาสตร์การจัดการน้ำ    
     การระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ 
     ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม 
     ที่ยังคงคุณค่าของทรัพยากรต้นทุนไว้
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ตาง
ประเทศ

เมืองโออิตะ
ประเทศญี่ปุ่น

การพัฒนาเมือง : 
•    แผนพัฒนาเมืองให้ความสำคัญกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
     โครงสร้างพื้นฐาน และภาคการเกษตร อย่างเท่าเทียมกัน 
     เพื่อให้พัฒนาไปได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกัน 
•    การพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิม เช่น การประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่น 
     ที่มีคุณภาพสูง การสนับสนุนกิจการร้านค้าบนถนน 
     การสนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีอยู่ 
•    การสร้างความทันสมัยให้แก่เมือง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ 
     ดึงดูดให้ผู้คนทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้รู้จักเมือง
•    การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยรัฐดำเนินการสนับสนุนให้เกิด 
     กิจกรรมเชิงธุรกิจที่มีการริเริ่มและบริหารจัดการโดยประชาชน

จังหวัดโออิตะ เป็นจังหวัดขนาดเล็กบนเกาะคิวชู (Kyushu) 
อยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของโครงการ 
หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village One Product หรือ OVOP) 
เป็นการส่งเสริม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่ได้มาตรฐานสากล 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน โดยเป็นโครงการที่มีลักษณะของการริเริ่ม 
และบริหารจัดการโดยชาวบ้านในท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
ท้องถิ่น ผ่านการรวมตัวกันเองในหมู่บ้าน ตั้งแต่การเพาะปลูกที่ใช้
วัตถุดิบด้านการเกษตรในท้องถิ่น คิดค้นการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
การจัดการด้านการตลาด ตลอดจน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 
มีเอกลักษณ์ 
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สรุป
กรณีศึกษา

จากการศึกษาเมืองต้นแบบทั้งในและต่างประเทศพบว่า
 
เมืองอุตสาหกรรมพื้นถิ่น เป็นการนำเอาการผลิตในท้องถิ่นที่มีความเป็นเอกลักษณ์และ 
ได้รับการยอมรับในวงกว้างมาผูกโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อขยายตลาดให้ 
กว้างขึ้น ดังนั้นการวางผังเมืองลักษณะดังกล่าว จึงต้องจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการ 
ท่องเที่ยวให้สอดประสานเข้าไปกับกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมพื้นถิ่น ด้วยการ 
วางตำแหน่งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวไว้เป็นศูนย์กลางของย่าน จัดให้มีพื้นที่เชื่อมโยงและ 
กระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งผลิตอุตสาหกรรมพื้นถิ่นเหล่านั้นในรูปของการเรียนรู้ 
กระบวนการผลิต ดังนั้นพื้นที่อุตสาหกรรมจึงมีลักษณะเป็นแหล่งประกอบการผลิต 
และพาณิชยกรรมไปในตัวเอง ส่วนที่อยู่อาศัยของเมือง เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นต่ำ 
และเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพื้นถิ่นเหล่านั้น

รูปแบบการวางผังเมืองอุตสาหกรรมพื้นถิ่น จึงมีลักษณะเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่แบบ 
ชุมชนขนาดเล็ก หรือหน่วยชุมชนละแวกบ้าน (Neighborhood Unit Concept) 
ที่แยกการสัญจรระหว่างเมืองไว้ด้านนอกชุมชน เป็นการสัญจรด้วยยานพาหนะแบบมี 
เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ด้านในชุมชนจะให้ความสำคัญกับการเดินเท้าและการสัญจรเบา 
เป็นหลัก 

พื้นที่สัญจรถูกใช้เป็นพื้นที่กระจายนักท่องเที่ยวและลูกค้าเข้าสู่สถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็น Workshop แสดงการผลิตควบคู่ไปกับการเป็นพื้นที่ 
ขายสินค้า ศูนย์กลางเมืองเป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ลานคนเมือง ตลาด หรือสถานที่จัดการแสดง 
ทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

ประชาชนในเมืองยังพักอาศัยอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยรอบศูนย์กลางเมืองตาม
ปกติ มีพื้นที่สำหรับการผลิตวัตถุดิบเพื่ออุตสาหกรรมพื้นถิ่นรวมถึงการแปรรูปเบื้องต้น 
เพื่อนำมาประกอบและแสดงในโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นหน้าร้าน ด้วยลักษณะดังกล่าว 
นักท่องเที่ยวและลูกค้าจึงได้รับบรรยากาศเหมือนกับมาเยี่ยมเยือนบ้านของผู้ผลิตที่มีวิถี 
ชีวิตแบบพื้นถิ่นตามปกติประจำวัน 

โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่เมืองต้องการก็เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานแบบเมือง 
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการผลิตประเภทนั้น ๆ 
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•  นำวิถีชีวิตและการผลิตตามปกติของเมือง     
   มาต่อยอดเป็นจุดขายในตลาดที่มี   
   ขนาดใหญ่กว่าได้
•  เป็นการผลิตและมีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ 
   ชุมชนและสภาพแวดล้อมท้องถิ่น 
   เนื่องจากใช้วัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   เป็นฐานในการผลิต

จุดแข็ง Strenghts

•  ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความพร้อม
   ในการพัฒนาให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
•  ต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการใช้สอย 
   พื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมที่มีความเข้มข้น  
   สูงขึ้นมาก

จุดอ่อน Weeknesses

•  ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรม  
   พื้นถิ่นในระดับสากล
•  เป็นกระแสการผลิตและการท่องเที่ยว   
   ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

โอกาส Opportunities

•  แรงดึงดูดของอุตสาหกรรมพื้นถิ่น   
   มักจะไม่มีพลังพอที่จะสร้างกิจกรรม 
   และฐานเศรษฐกิจระดับเมืองได้ 
   อย่างมีประสิทธิภาพ

ภัยคุกคาม Threats
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ปัญหา
ความท้าทาย



ปัญหา
ของเมืองอุตสาหกรรม
ครัวเรือน

เศรษฐกิจ สังคม
สิ่ง

แวดล้อม

14

ขาดการสงเสริมการ 

ตอยอดความคิดเพื่อเพิ่ม 

มูลคาทางเศรษฐกิจ

ขาดการสืบทอดความรู 

ทางดานการทํา 

อุตสาหกรรมครัวเรือน

การหมดไปของทรัพยากร

ทางธรรมชาติที่เปนวัตถุดิบ

ขาดการใหความรูเพื่อ 

พัฒนาดานทองเที่ยว โดย 

เนนการแสดงเอกลักษณ 

ของชุมชนมากกวาทุนนิยม

ไมมีการจัดการของเสีย 

ที่เกิดจากการทํากิจกรรม 

อุตสาหกรรม กอนปลอยสู 

สิ่งแวดลอม 



ความ
ท้าทาย
ในการพัฒนาแบบเมือง

เศรษฐกิจ สังคม
สิ่ง

แวดล้อม

15

สงเสริมการสรางการ 

ตอยอดความคิดใหแก 

ชุมชน

สรางการมีสวนรวมของคน 

ในชุมชนและการพัฒนา 

พื้นที่รองรับการทองเที่ยว

ลดการใชงานรถยนต 

พัฒนาทางเทา

และทางจักรยานเปนหลัก

สงเสริมการพัฒนาทางดาน 

ดานการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคา 

ของสินคาทองถิ่น

ใหความรูในการ 

ประกอบอาชีพแกชุมชน

พัฒนาโดยเนนใหทองถิ่น 

สามารถอยูไดดวยตนเอง

บริหารจัดการ กระบวน 

การผลิตสินคาใหครบวงจร 

ลดของเสียจากระบบ

พัฒนาเปนชุมชน 

อุตสาหกรรมสีเขียว 

ไมทําลายสิ่งแวดลอม 





แนวคิดการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม

ครัวเรือน



รูปภาพจาก: http://www.flickr.com/photos/taubmancollege/http://farm4.staticflickr.com/3385/3592338832_489a74e1ef_b.jpg

ประกอบดวย

1.เมืองสรางสรรค

2.เมืองยืดหยุน

3.เมืองสุขภาพแข็งแรง

4.เมืองสมดุลสิ่งแวดลอม

5.เมืองคุมคา

6.เมืองพอเพียง

เมืองที่ยั่งยืนประกอบไป

ดวยองคประกอบ 3 

ประการนี้ที่อยูอยางสมดุล
องค์ประกอบ

3 ด้าน
สังคม

เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม

ทฤษฏี
EQO City

แนวคิด
การพัฒนา



เมืองอุตสาหกรรม
ครัวเรือน

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมครัวเรือนภายใตแนวคิด 

EQO City เนนการสรางประสิทธิภาพในการผลิต

ควบคูไปกับการสรางเมืองนิเวศ (Eco City) 

นอกจากนัน้ยงัรวมถงึการพฒันาเพือ่สรางกระบวนการ 

การผลติทีเ่ตม็รปูแบบ ลดการปลอยของเสยีจากกระบวน 

การผลิต การปลูกพืชหมุนเวียนในแหลงวัตถุดิบ 

รวมถึงการพัฒนาพลังงานทางเลือก และการพัฒนา

ทางดานโครงสรางพื้นฐานที่ชวยในการ

ตอยอดความรู ภูมิปญญาแกชุมชน 

เพื่อสรางใหชุมชนสามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน
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เกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาเมือง
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ตัวชี้วัด
เพื่อเป็นเครื่องมือสู่การ
พัฒนาผังเมืองในอนาคต

ตัวชี้วัดเมืองแต่ละประเภท เป็นการกำหนดตัวชี้วัดเชิงกายภาพ
เพื่อเป็น benchmarking สำหรับการวางผังเมืองรวมเมือง
ประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มีการผลิตท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับสากล กลายเป็นแรงดึงดูด 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บทบาทหน้าที่

ลำดับศักย์ที่ 3 
ในฐานะเมืองบริวารรองของเมืองหลักในภูมิภาค

ลำดับศักย์ในภูมิภาค

เมืองบริวารของเมืองหลักในภูมิภาค 
โดยมีบทบาทหน้าที่เฉพาะด้านการ
อุตสาหกรรมพื้นถิ่นมาเป็นเวลายาวนาน

ตำแหน่งที่ตั้ง

จัดระบบสองพื้นที่แบบวงกลมซ้อนกัน 
พื้นที่ด้านในสำหรับอุตสาหกรรมพื้นถิ่น 
และการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับ 
การสัญจรเบา ส่วนด้านนอกเป็นพื้นที่ขนส่ง 
สินค้าเข้าถึงด้านหลังย่านอุตสาหกรรม 
เป็นการสัญจรแบบมีเครื่องยนต์

ระบบคมนาคมขนส่ง

ระบบสาธารณูปโภคแบบเมืองทั่วไป 
เนื่องจากอุตสาหกรรมพื้นถิ่นเป็นส่วน 
หนึ่งของวิถีชีวิตปกติของชุมชน

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปการพื้นฐานแบบเมืองทั่วไป 
เนื่องจากอุตสาหกรรมพื้นถิ่นเป็นส่วนหนึ่ง 
ของวิถีชีวิตปกติของชุมชน

สาธารณูปการ

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจการใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก

เมืองอุตสาหกรรมพื้นถิ่น
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ลักษณะทางกายภาพ

เศรษฐกิจ

คงลักษณะแบบเมืองกระชับที่มีพื้นที่แหลง 

ผลิตวัตถุดิบในเมืองไดอยางมั่นคง

มีฐานเศรษฐกิจหลักอยูในสาขาอุตสาหกรรม

และการทองเที่ยว

สังคม

สิ่งแวดลอม

มีความสัมพันธอันดีภายในทองถิ่น 

มีการรวมกลุมกันเพื่อสรางความมั่นคงให 

กับทองถิ่น

ประสานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติมา 

เปนสวนหนึ่งของการผลิตและวิถีชีวิตเมือง

ใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ด้านกิจกรรม 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

พื้นที่โล่งว่างและนันทนาการ

เป็นแหล่งวัตถุดิบและอาหาร 
ของประชากรเมืองตามวิถีชีวิตปกติ

พื้นที่เกษตรกรรม
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เกณฑ์
มาตรฐาน
การพัฒนาเมือง

เมืองอุตสาหกรรมพื้นบาน  เปนการนําเอกลักษณและวิถีทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น มาสรางการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสราง 
ความมั่นคงทางรายไดใหกับประชากรเมือง โดยการสรางบรรยากาศและองคประกอบทางกายภาพ ที่ชวยสงเสริมทางดาน 
การผลิตและการคาขายสินคาพื้นบานใหกับอุตสาหกรรมพื้นบานของเมือง 

จากกรณศึีกษาเมืองอตุสาหกรรมครวัเรอืน ซึง่มลีกัษณะเปนอตุสาหกรรมพ้ืนถ่ินทีใ่ชวตัถุดบิในทองถ่ินหรือพ้ืนทีใ่กลเคยีงและผลติ 
ดวยภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการพัฒนาจนไดรับการยอมรับในวงกวาง มีกระบวนการผลิตที่เปนเอกลักษณ จึงไดรับความสนใจ 
จากตลาดภายนอกพื้นที่ นอกจากนั้นยังสามารถผูกโยงอุตสาหกรรมกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอยางกลมกลืน 
เมืองอุตสาหกรรมพื้นถิ่นจึงมีลักษณะเปนโรงงานอุตสาหกรรมพื้นถิ่นควบคูไปกับการทองเที่ยว 

หลักการในการวางผังเมืองประเภทนี้ คือการประสานวิถีพื้นถิ่นเขากับกิจกรรมการผลิตของเมืองและสรางความเชื่อมโยง 
ระหวางการทองเทีย่วและการผลิตอตุสาหกรรมพืน้บาน ใหความสําคญักบัประสบการณการทองเทีย่วเชงิเรยีนรูวฒันธรรมเปนหลกั
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านสภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ปาไม พื้นที่ปาเศรษฐกิจ แมนํ้า ลําคลอง พื้นที่ลาดชัน พื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ พื้นที่ชุมนํ้า พื้นที่เกษตรกรรม

การกําหนดขอบเขตพื้นที่วางผังที่มีศักยภาพในการใชประโยชนที่ดินแบบเมือง โดยแบงออกเปนสองสวน ดังนี้

1. ตองเปนพื้นที่ที่ไมมีขอจํากัดหรือมีอุปสรรคตอการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาที่กําหนดไว เชน พื้นที่ชุมนํ้า 

ชายหาดสาธารณะ พื้นที่อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม เขตเกษตรกรรมชั้นดี ปาไม แมนํา้  เปนตน 

2. ตองเปนพื้นที่ที่ทั้งความเหมาะสมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาในอนาคตโดยใชทิศทางการพัฒนาในอนาคตของ 

เมืองเปนตัวกําหนดเกณฑดังกลาว และจัดลําดับการพัฒนาพื้นที่ตามจากความเหมาะสมมากไปหาความเหมาะสมนอย  เชน 

การใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน ตําแหนงที่ตั้ง ระดับการใหบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เปนตน
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

ที่ดินประเภทอุตสหากรรมที่ดินประเภทพาณิชยกรรม

และที่อยูอาศัยหนาแนนสูง

ที่ดินประเภทการสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ

ที่ดินประเภทที่โลง

เพื่อการนันทนาการ

ที่ดินประเภทที่โลง

เพื่อผลิตพลังงานสะอาด

เมืองอุตสาหกรรมพื้นถิ่นจะประกอบดวยศูนยกลาง 2 ประเภท 

1. ศูนยกลางดานอุตสาหกรรมพื้นถิ่นซึ่งมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและรานคาในตัวเดียวกันและองคประกอบสนับสนุนดาน 

การทองเที่ยวซึ่งเปนศูนยกลางหลักของเมืองที่เปนแหลงงานและยานเศรษฐกิจของเมือง มีขนาดกะทัดรัดสามารถรองรับ 

การเขาถึง ของนักทองเที่ยวแลวกระจายสูยานอุตสาหกรรมพื้นถิ่นไดในระยะเดินเทา  โรงงานอุตสาหกรรมคือบานของ 

เจาของกิจการ ซึ่งมีลักษณะสะทอนเอกลักษณทองถิ่นจึงมีขนาดไมใหญนัก เรียงตัวติดกันเปนยานเพื่อความประหยัด 

จากการกระจุกตัว (Agglomeration Economy) 

2. ศูนยกลางหนึ่งไดแกศูนยกลางเมืองสําหรับประชาชน ซึ่งอาจมีหลายศูนยกลาง ศูนยกลางสองประเภทนี้ควรมีลักษณะเปน 

Hub and Spoke คือ ศูนยกลางอุตสาหกรรมพื้นถิ่นเปนศูนยกลางของเมืองไดอยางสะดวก 

ที่ดินประเภทที่อยูอาศัย

หนาแนนตํ่า
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านระบบขนส่งสาธารณะ

การคมนาคมขนสงควรไดรับการวางผังในลักษณะ 2 ระดับ 

1. ระดับภาคตองสามารถเชื่อมโยงยานอุตสาหกรรมพื้นถิ่นกับหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมหลัก 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ วัตถุดิบตาง ๆ อาจมาจากพื้นที่ขางเคียงได โดย ขนสงเขาดานหลังของยานอุตสาหกรรม 

ซึ่งเปนสถานที่ผลิตสินคา และโกดังสินคาเพื่อการอุตสาหกรรม 

2. ระดับเมือง พื้นที่สวนดานหนาของยานอุตสาหกรรมสามารถเชื่อมโยงกับศูนยกลางดานการทองเที่ยว 

ซึ่งตอเนื่องกับแหลงทองเที่ยวหรือเมืองสําคัญอื่น ๆ มีศูนยกลางการทองเที่ยวและการเรียนรูวัฒนธรรมประกอบกับ 

โรงงานอุตสาหกรรม พื้นถิ่นแบบสามารถเชื่อมโยงตอเนื่องกันไดในระยะเดินเทา เพื่อใหเกิดการเคลื่อนที่แบบชาและ 

เขาถึงรานคาของอุตสาหกรรมตาง ๆ ไดอยางสะดวกจึงมีดานหนากับดานหลังของโรงงานที่มีความแตกตาง

กันอยางชัดเจน ชุมชนตาง ๆ ที่กระจายตัวอยูโดยรอบ ควรใหความสําคัญกับการเดินทางระยะสั้น 

ดวยยานพาหนะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปนหลัก

ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนสายยอย เสนทางระบบ

ขนสงสาธารณะ
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เกณฑ์พัฒนา
ด้านที่โล่งว่างสาธารณะ

สวนสาธารณะ

ระดับเมือง

สําหรับศูนยกลางอุตสาหกรรมพื้นถิ่นและทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะมีที่โลงวางเพื่อกิจกรรมสงเสริมบรรยากาศดานการ 

รองรับนักทองเที่ยวในลักษณะของพื้นที่โลงวางกระจายตัวเพื่อเปนสวนหนึ่งของระบบพื้นที่สาธารณะนําไปสูอุตสาหกรรม 

พื้นถิ่นไดอยางสะดวกและมีความเปนมิตรตอผูใชงาน สวนพื้นที่โลงวางในสวนชุมชน ประชาชนพื้นเมืองตองการพื้นที่โลงวาง 

เพื่อการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ และปองกันภัยพิบัติธรรมชาติอีกดวย 

นอกจากนั้น ยังรวมถึงการเพิ่มพื้นที่โลงที่เกี่ยวของกับการผลิตพลังงานสะอาดและพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนนํา 

ของเสียในเมืองกลับมาใชในการผลิตพลังงานรูปแบบใหม 

สวนสาธารณะ

ระดับชุมชน

สวนผลิต

พลังงานสะอาด



เกณฑ์พัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

29

เมืองอุตสาหกรรมพื้นถิ่นมักจะรองรับนักทัศนาจรเปนหลัก จึงเปนการทองเที่ยวแบบระยะเวลาสั้นไมเต็มวัน ไมมีการพักคาง 

จึงไมมีความตองการสาธารณูปการพิเศษสําหรับนักทองเที่ยวแตอยางใด สาธารณูปการจึงไปอยูในชุมชน เพื่อความสมบูรณ 

ของคุณภาพชีวิตตามความตองการพื้นฐานเปนหลัก 

ดานสาธารณูปโภค ยานอุตสาหกรรมพื้นถิ่นเปนอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรพื้นถิ่นอยางพอเพียง ไมไดตองการทรัพยากร 

ในการผลิตมากกวาการใชงานปกติแตอยางใด อีกทั้งกระบวนการผลิตก็เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจึงสามารถ

ใชสาธารณูปการปกติได

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการทั่วไป

สาธารณูปโภค

ทางดานผลิตพลังงาน
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แนวทาง
การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน
เมืองอุตสาหกรรม
ครัวเรือน

บ้านโดดเป็นที่อยู่อาศัยของพลเมือง 
ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยและ
โรงประกอบอุตสาหกรรมพื้นถิ่น

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย

ที่อยู่อาศัยของแรงงานในอุตสาหกรรม
พื้นถิ่นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง

โรงแรมและพื้นที่ 
บริการนักท่องเที่ยวต่าง ๆ 

Workshop ที่เป็นสถานที่จัดแสดง 
สินค้า ผลิต และขายสินค้าไปในตัว 
มีลักษณะเป็นกึ่งพิพิธภัณฑ์ 
ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชม 
การผลิตและจับจ่ายซื้อสินค้า 
ไปด้วยในพื้นที่เดียวกัน

พื้นที่ประกอบอาชีพตามปกติ 
ของประชากร และเป็นแหล่งวัตถุดิบ 
ของอุตสาหกรรมพื้นถิ่น

พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก

เป็นพื้นที่รองรับการท่องเที่ยว 
จัดแสดงทางวัฒนธรรมที่ 
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพื้นถิ่น 

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้านอุตสาหกรรม วัฒนธรรม 
และวิถีความเป็นอยู่ท้องถิ่น 

ที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สถาบันการศึกษา

บริการสาธารณะสำหรับรองรับ 
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ส่วนการผลิตในท้องถิ่นต้องการ 
บริการในระดับพื้นฐานเท่านั้น

สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

อุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(รวมคลังสินค้า)

อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

ชนบทและเกษตรกรรม

40-60

17-40

20-30

1-16

12

1-5

(คนต่อไร่)
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ต้นแบบ
เมืองอุตสาหกรรม

ครัวเรือน
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1

2

เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือนที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรม ไดแก 

ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑแปรรูป ผักและผลไม เคมีภัณฑ 

จากธรรมชาติ และภูมิปญญาพื้นบาน ซึ่งมีกระบวนการผลิต 

เริ่มจากการปลูกวัตถุดิบในพื้นที่เกษตรกรรมของหมูบาน 

จากนั้นนําวัตถุดิบดังกลาวมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑในพื้นที่ 

บานของแตละคนและสงตอไปจําหนายยังศูนยกลางชุมชน

เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือนที่เกี่ยวของกับหัตถกรรม 

มีกระบวนการผลิต เริ่มจากการนําวัตถุดิบในหมูบาน 

มาทําการแปรรูปเปนชิ้นสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับ 

ผลิตภัณฑและสงตอไปยังพื้นที่ประกอบเปนผลิตภัณฑ 

การจําหนายในบริเวณที่มีกิจกรรมประกอบชิ้นสวน

เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือนด้านเกษตรกรรม

เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือนด้านหัตถกรรม

ประเภท
เมือง
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X-RAY
เปิดเผย
ภายใต้แนวคิด

การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมครัวเรือนทางดานเกษตรกรรมเนนการพัฒนา 2 แนวทาง 

คือ การพัฒนาเพื่อสงเสริมใหชุมชนสามารถอยูไดดวยตนเอง และทําการผลิตทางดาน 

อุตสาหกรรมครัวเรือนอยางครบวงจรและยั่งยืน จึงตองมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ทางดานตางๆ เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของคน โดยเนนการสงเสริมให 

พื้นที่เมืองเปนพื้นที่ในการพบปะ และเรียนรู  สวนอีกแนวทางหนึ่งเนนการพัฒนา 

เพื่อสงเสริมการสรางเศรษฐกิจในพื้นที่ใหสามารถอยูไดโดยอิงการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม 

การพัฒนาพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือนดานหัตถกรรม เนนการพัฒนาพื้นที่ 

ทําอุตสาหกรรมครัวเรือนดานหัตถกรรมควบคูไปกับการสงเสริมการเปนเมือง 

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพใหตอบรับกับกิจกรรมใหม 

ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากนั้นยังรวมถึงการพัฒนาเสนทางสัญจรเชื่อมตอ 

พื้นที่ที่มีการประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมครัวเรือนดานหัตถกรรม เพื่อพัฒนา 

เมืองในเชิงพิพิธภัณฑมีชีวิต โดยเนนการเรียนรู และการสรางประสบการณ 

การเรียนรู การทําอุตสาหกรรมครัวเรือนอยางครบวงจร

เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือนด้านเกษตรกรรม

เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือนด้านหัตถกรรม

แนวคิดใหม่
การประยุกต์แนวคิดใหม่
กับลักษณะเมือง
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ขอดี การผสานการทํา

อุตสาหกรรมครัวเรือน

และวิถีชีวิตเมืองอยางลงตัว

คงเอกลักษณทองถิ่น

พัฒนาเมืองในรูปแบบ

พิพิธภัณฑมีชีวิต

เมืองอุตสาหกรรม
ครัวเรือนด้าน

เกษตรกรรม



35

ที่จอดรถ

ภูมิประเทศ

พื้นที่สูง

พื้นที่ตํ่า

ย่าน
ยานผสมผสาน
คาขาย ที่อยูอาศัย

ยานที่อยูอาศัย

ยานโรงแรม

ยานเปลี่ยนถาย
การสัญจร

ความหนาแน่นกิจกรรม

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ความหนาแนนกิจกรรมกลาง

ความหนาแนนกิจกรรมตํ่า

ทางสัญจร

ถนนหลัก

ถนนรอง

ถนนยอย

ทางรถไฟ

พื้นที่สีเขียว

พื้นที่เปดโลงอนุรักษ
ธรรมชาติ

สนามกีฬาโรงเรียน

พื้นที่เกษตรกรรม

หมู่บ้านยุฟุอิน ประเทศญี่ปุ่น
กรณีศึกษา

(Yufuin village. Oita Japan)

หมูบานยุฟุอิน เปนหมูบานเล็กๆ ในจังหวัดโออิตะ มีชื่อเสียง

ทางดานธรรมชาติที่สวยงาม บอนํ้าพุรอน มีการจัดรานคา

อยางเรียบงาย เนนการขายสินคาพื้นเมือง สินคาที่ผลิตขึ้นเอง 

ในทองถิ่น นําเสนอเมืองใหอยูในรูปแบบพิพิธภัณฑมีชีวิต 

โดยเนนการคงเอกลักษณของพื้นที่ไว บรรยากาศภายในเมือง 

จะประกอบดวยรานคาขายสินคาขนาดเล็ก เรียงตัวกันตาม 

แนวยาว โดยมีภูเขาเปนพื้นหลัง

ขอเสีย กิจกรรมกระจุกตัว

เพียงจุดเดียว ไม

กระจายตัวทั้งเมือง
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ขอดี อุตสาหกรรมกระจาย

ตามสวนตางๆ ของ

พื้นที่เมืองอยางกลมกลืน

เนนการพัฒนาเมือง

โดยพัฒนาเอกลักษณ

อุตสาหกรรมทองถิ่น

เมืองอุตสาหกรรม
ครัวเรือนด้าน

หัตถกรรม
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ภูมิประเทศ

พื้นที่สูง

พื้นที่ตํ่า

ย่าน

ยานที่อยูอาศัย

ยานโรงแรม

เมืองโอบุสซง ประเทศฝรั่งเศส
กรณีศึกษาด้านหัตถกรรม

ที่จอดรถ

ยานอุตสาหกรรม

ครัวเรือน

ความหนาแน่นกิจกรรม

ความหนาแนนกิจกรรมสูง

ความหนาแนนกิจกรรมกลาง

ความหนาแนนกิจกรรมตํ่า

ทางสัญจร

ถนนหลัก

ถนนรอง

ถนนยอย

พื้นที่สีเขียว

สวนสวนตัว

สวนสาธารณะ

ขอเสีย

(Aubusson village. Aubusson France)

เมืองโอบุสซง เปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมเบาหลาย 

ประเภท เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ ธุรกิจเฟอรนิเจอร เปนตน 

นําเสนอเมืองในรูปแบบพิพิธภัณฑมีชีวิต นักทองเที่ยวสามารถ 

เขาไปดูกระบวนการผลิตสินคาได การพัฒนาพื้นที่เนนการ 

คงเอกลักษณเดิมของพื้นที่ และสงเสริมการสรางบรรยากาศ 

ในเมืองใหผสานไปกับธรรมชาติ

ปา

ระบบการขนสง

สินคาไมคอยสะดวก
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บานสวนบานไร

ประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมครัวเรือน

อยางยั่งยืน สามารถผลิตพลังงาน บําบัดนํ้า 

และ การนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหม

ไดดวยตนเอง

บานสวนบานไร

รองรับการเขามาชมกิจกรรมการทํา

อุตสาหกรรมครัวเรือนของนักทองเที่ยว

พื้นที่ผลิตพลังงานมวลชีวภาพ

การผลิตพลังงานจากของเสียที่

เปนสารอินทรียจากเมืองและ

จากพื้นที่โดยรอบ เชน บานสวน

บานสวนบานไร

ประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรมครัวเรือน

อยางยั่งยืน สามารถผลิตพลังงาน บําบัดนํ้า 

และ การนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหม

ไดดวยตนเอง

บานสวนบานไร

รองรับการเขามาชมกิจกรรมการทํา

อุตสาหกรรมครัวเรือนของนักทองเที่ยว

พื้นที่ผลิตพลังงานมวลชีวภาพ

การผลิตพลังงานจากของเสียที่

เปนสารอินทรียจากเมืองและ

จากพื้นที่โดยรอบ เชน บานสวน

ระบบการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรม
ครัวเรือน
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รองรับการเขามาชมกิจกรรมการทํา

อุตสาหกรรมครัวเรือนของนักทองเที่ยว

โรงบําบัดนํ้า

พื้นที่บําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากลับ

เขาไปใชใหมในเมือง

ทุงพลังงานสะอาด

ทุงพลังงานสะอาดเพื่อผลิตพลังงาน

แกเมือง อาทิ ทุงกังหันลม ทุงหญา

เนเปย

ปา/ปาเศรษฐกิจ

พื้นที่รักษาสมดุลระบบนเวศ

พื้นที่ปลูกพืชหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่อนุรักษเกษตรกรรม

เพื่อผลิตอาหารแกพื้นที่เมือง

รองรับการเขามาชมกิจกรรมการทํา

อุตสาหกรรมครัวเรือนของนักทองเที่ยว

โรงบําบัดนํ้า

พื้นที่บําบัดนํ้าเสียเพื่อนํากลับ

เขาไปใชใหมในเมือง

ทุงพลังงานสะอาด

ทุงพลังงานสะอาดเพื่อผลิตพลังงาน

แกเมือง อาทิ ทุงกังหันลม ทุงหญา

เนเปย

ปา/ปาเศรษฐกิจ

พื้นที่รักษาสมดุลระบบนิเวศ

พื้นที่ปลูกพืชหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

พื้นที่เกษตรกรรม

พื้นที่อนุรักษเกษตรกรรม

เพื่อผลิตอาหารแกพื้นที่เมือง
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เมืองขาดการพัฒนาทางดาน

ระบบการขนสงเพื่อรองรับ

ศักยภาพทางดานการทองเที่ยว

เมืองขาดองคประกอบในการ

สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ 

ของอุตสาหกรรมทองถิ่น

เมืองขาดการผสานพื้นที่สีเขียว

เพื่อสรางสุขภาวะที่ดีแกชุมชน

พัฒนาทางดานพื้นที่ดาดแข็งเปนหลัก

การทําอุตสาหกรรมครัวเรือน

ยังทําแบบแยกสวน ไมบูรณาการ  

และรวมมือกันภายในชุมชน

พื้นที่โลงวางสาธารณะไมได

รับการพัฒนา กลายเปนพื้นที่

รกราง วางเปลา 

เมืองขาดองคประกอบสําคัญเพื่อ

ใหอุตสาหกรรมครัวเรือนพัฒนา

ควบคูไปกับศักยภาพดานการทองเที่ยว

ปัญหา
เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือน
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พัฒนาพื้นทางดานระบบขนสง 

ใหสามารถรองรับการทองเที่ยว

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนาจุดดึงดูดการทองเที่ยวและ

พื้นที่สงเสริมเศรษฐกิจใหชุมชน เชน 

พิพิธภัณฑ ศูนยชุมชน ตลาดนัด

ลดการใชงานรถยนต

จัดพื้นที่จอดรถรวมกัน

ไวดานนอกพื้นที่เนนการเดิน

พัฒนาพื้นที่โลงวางโดยเนน 

การผสานพื้นที่ธรรมชาติ

และกิจกรรมเมือง

พัฒนาพื้นที่เปดโลงเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนในเมือง และ

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สวนชุมชน

พื้นที่ซึมนํ้าเมือง

สมดุลระบบนิเวศ

พื้นที่โลงทําอุตสาหกรรมครัวเรือน 

ผสานกับการทองเที่ยว

แปลงเกษตรสาธิต

พื้นที่กิจกรรมกลางแจง

ต้นแบบ
เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือน
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1 พัฒนาการเชื่อมต่อและทางสัญจร

พัฒนาจุดเปลี่ยนถายระบบขนสง

สาธารณะใหมีประสิทธิภาพรองรับ

นักทองเที่ยวและคนในเมือง

พัฒนาเสนทางจักรยานเชื่อมโยงพื้นที่

ตางๆ แยกทางจักรยานและทางรถยนต

พัฒนาทางเทาเชื่อมโยงพื้นที่โดยเนน

การออกแบบใหเขากับสภาพอากาศ

ของเมืองรอน

พัฒนาทางเดินเชื่อมตอระหวาง 

แปลงที่ดินภายในบล็อคถนนและ 

การสรางการเชื่อมโยงกันระหวาง 

บล็อค

แนวทาง
การออกแบบ 
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พัฒนาเนื้อเมืองและอาคาร

พัฒนาอาคารสำคัญ เพื่อรองรับการ 

พัฒนา ทั้งทางดานสังคม และ

เศรษฐกิจ เชน พิพิธภัณฑ ศูนยฝก

วิชาชีพ โรงเรียนเปนตน

พัฒนาอาคารในเชิงประหยัดพลังงาน

เพื่มพื้นที่สีเขียว ใหกลายเปนสวนหนึ่ง

ของอาคาร เชน การทำ green roof

เพื่อชวยลดอุณหภูมิของเมือง

กำหนดแนวทางการควบคุมทางดาน

อาคารและแปลงที่ดินตางๆ เชน 

แนวขอบอาคาร ทางเขาออกแปลงท่ีดิน

เพื่อสรางความตอเนื่องของกิจกรรม

2

3

4 เพิ่มองค์ประกอบสำคัญต่างๆ

พัฒนาพื้นที่สีเขียว

พื้นที่สำหรับการรีไซเคิลวัสดุที่เหลือใช

จากกิจกรรมอุตสาหกรรมครัวเรือน

พัฒนาพื้นที่บางสวนของสวน

สาธารณะใหเปนพื้นที่ในการบำบัด

น้ำตามธรรมชาติกอนปลอยสู

แหลงน้ำธรรมชาติ

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมือง เชน

สวนแนวยาวตามถนน สวนเล็ก 

และพื้นที่จอดรถที่เปนพื้นที่ซึมน้ำ

พัฒนาพื้นที่เปดโลงและพื้นที่กิจกรรม 

ใหเปนสวนหนึ่งในระบบพื้นที่ซึมน้ำ 

ของเมือง
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แปลงสาธิต/ร้านอาหารด้านนอกแปลงสาธิต ทางเดิน ลานริมน้ำแปลงสาธิต/ร้านอาหารด้านนอกแปลงสาธิต ทางเดิน ลานริมน้ำ

รูปตัด
เมืองต้นแบบ

พื้นที่อุตสาหกรรมครัวเรือน ถนนคนเดินบางช่วงเวลา พื้นที่อุตสาหกรรมครัวเรือน

ตนไมใหญ

พิพิธภัณฑลานกิจกรรม ลานกิจกรรม

พื้นที่ซึมนํ้า

O2

ทางเดินริมน้ำ

พื้นที่อุตสาหกรรมครัวเรือน ถนนคนเดินบางช่วงเวลา พื้นที่อุตสาหกรรมครัวเรือน

ตนไมใหญ

พิพิธภัณฑลานกิจกรรม

พื้นที่ซึมนํ้า

O2

ทางเดินริมน้ำ
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ลานริมน้ำ พื้นที่กิจกรรมอุตสาหกรรมครัวเรือน/พิพิธภัณฑ์ด้านนอกลานริมน้ำ พื้นที่กิจกรรมอุตสาหกรรมครัวเรือน/พิพิธภัณฑ์ด้านนอก

พื้นที่อุตสาหกรรมครัวเรือน ถนน สวนสาธารณะ ถนน

Green roof พื้นที่สีเขียวในสวน ศูนยรีไซเคิล

พื้นที่อุตสาหกรรมครัวเรือน ถนน สวนสาธารณะ ถนน

ลานกิจกรรม

พื้นที่ซึมนํ้า Green roof พื้นที่สีเขียวในสวน ศูนยรีไซเคิล
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หลักการ
บริหาร

จัดการเมือง
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หลักการบริหารจัดการเมืองแตละประเภท คือการจัดลําดับความสําคัญของภาคีแตละกลุมอยางเหมาะสม สรางความสมดุล 

และความเทาเทียมกันในการแบกรับตนทุนและผลประโยชนจากการพัฒนา รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรและโอกาส 

ทางเศรษฐกิจอีกดวย เมืองแตละประเภทมีแนวทางในการบริหารจัดการแตกตางกัน 

เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือนมีหลักการบริหารจัดการเมืองดังตาราง

เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือน เปนเมืองที่ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนผูประกอบการอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เปนภาคีหลัก และมีชมรมหรือกลุมพลังดานวัฒนธรรมพื้นบานเปนภาคีสนับสนุน เนื่องจากทรัพยากรที่สําคัญของเมือง 

ประเภทนี้คือ วัตถุดิบและภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งจะสามารถอยูในกระแสของตลาดเสรีไดดวย แรงผลักดันของภาคเอกชน 

และขยายฐานอุตสาหกรรมออกไปสูตลาดการทองเที่ยวหรือตลาดที่มีขนาดใหญขึ้นกวาระดับทองถิ่น

ประเภทเมือง

ราชการ

ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคปจเจกบุคคล

รูปแบบการ

บริหารจัดที่

เหมาะสม

ภาคีสนับสนุน ภาคีหลัก

(ภาคอุตสาหกรรม

และการทองเที่ยว)

ภาคีรอง

(ชมรม/กลุมพลัง 

วัฒนธรรมทองถิ่น)

ภาคีสนับสนุน โดยองคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น

หลักการ
บริหาร
จัดการเมือง
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หมูบานโอยามา (Oyama) ประเทศญี่ปุน

หมูบานโอยามา (Oyama) เปนชุมชนที่มีพื้นที่การเกษตรจํากัด ไมมีอุตสาหกรรมหลัก ชาวบานในหมูบานรวม 

1,000 ครัวเรือน ไดรวมตัวกันคิดริเริ่มโครงการสงเสริมการเพาะปลูกบวยและเกาลัด ซึ่งเปนพืชที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ 

และภูมิอากาศของหมูบาน ในรูปแบบการเกษตรผสมผสาน กอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 40 และ ใชแรงงานนอยกวา 

เมื่อเปรียบเทียบกับเดิมที่เพาะปลูกขาวเปนหลัก โครงการนี้มีพัฒนาการ 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 เปนชวงแรกของการสงเสริมการปลูกบวยและเกาลัด และปรับเปลี่ยนมาแปรรูปสินคาเกษตรโดยคนหนุมสาว 

ของชุมชน 

ระยะที่ 2 ผูนําหมูบานจัดกิจกรรมใหคนหนุมสาวมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานในตางประเทศ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ 

ใหขยันทํางาน แลวยังเปนการเปดโลกทัศนของชาวบาน ซึ่งเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอีกทางหนึ่ง

ระยะที่ 3 การพัฒนาในหมูบานเนนการปรับสภาพแวดลอมใหนาอยูอาศัย และสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน 

ศูนยวัฒนธรรม ศูนยขอมูลชุมชน เปนตน เพื่อใหคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน 

เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

เกาะบาหลีวางบทบาทเมืองและเชื่อมโยงคลัสเตอรทางเศรษฐกิจของชุมชนไวชัดเจน เชน เมืองอูบุด ที่คงลักษณะของ 

การใชชีวิตและสภาพของกายภาพตาง ๆ ไวตามที่นักทองเที่ยวคาดหวังที่จะไดมาพบกับความเปนบาหลีแท  

โดยใหเมืองใกล ๆ กับอูบุด เมืองคูตะซึ่งหางกันเพียง 1 ชั่วโมง พัฒนาเปนเมืองที่ทันสมัยมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน 

เมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุน

รัฐบาลทองถิ่นจังหวัดโออิตะ (Oita) พัฒนาเมืองใหทันสมัยและผสมผสานรวมกันระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม 

และรักษาสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความสะอาด สวนการทองเที่ยวเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนา 

โดยการบรรจุการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และภาคการเกษตร เขาไปอยูในแผนพัฒนาเมือง 

โดยใหมีความสําคัญเทียบเทากัน เพื่อใหพัฒนาไปไดอยางสอดคลองกลมกลืนกัน

ตัวอย่างรูปแบบและแนวทางบริหารจัดการ
เมืองอุตสาหกรรมครัวเรือน


