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การวางผังแมบทเพือ่การพฒันาอยางยั่งยนื กรณีศกึษา พพิธิภณัฑโรงงานหลวงที ่๑ ฝาง  เชยีงใหม1 
 
โดย อภญิญา ลิม้ไพบลูย2 
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ี
 

 
รูปที่ 1 รูปน้ําทวมโครงการเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2549 

 
ทีม่าและขอบเขตของการศกึษา  

 
โครงการศึกษาเพื่อกําหนดแนวความคิดการวางผังแมบทเพื่อการพัฒนาโครงการดอยคํา อําเภอ

ฝาง จังหวัดเชียงใหม เปนโครงการที่คณะทํางานไดรับมอบหมายจากบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
และมูลนิธิโครงการหลวง เนื่องจากอาคารโรงงานและบริเวณที่ตั้งไดถูกกระแสน้ําพัดทําลายเมื่อคืนวันที่ 10 
ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยโครงการในสวนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีรับผิดชอบ เปนพื้นที่
ตั้งอยูในที่ลุมขางลําน้ําแมงอน และมีเนินเขาสูงขนาบขางทั้งฝงลําธาร ซ่ึงมีถนนหลักของหมูบานยางคั่นกลาง 
การใชงานของพื้นที่แบงเปน 2 กลุมดวยกัน คือ สวนสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และสวนโรงงานผลิตภัณฑ
อาหารดอยคําแหงแรกของมูลนิธิโครงการหลวง  

ขอบเขตการดําเนินงานศึกษา เปนลักษณะการศึกษาเพื่อวางแผนแนวความคิดเบื้องตนเพื่อนําไปสู
การจัดทําผังแมบท ประกอบกับทางโครงการไดมีจุดประสงคเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งคือ ตองการ
พัฒนาพื้นที่ดังกลาวใหเปนแหลงทองเที่ยวอยางยั่งยืน จึงทําใหผูวิจัยตองวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่รวมทั้ง
หมูบานบานยาง, ลักษณะการทองเที่ยวและโครงขายสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่ใกลเคียง โดยมีการแบง
งานออกเปนสองขนาดพื้นที่คือ 

1. งานวางแนวความคิดเพื่อผังแมบทเฉพาะโครงการดอยคํา 

                                                 
1

 เปนโครงการศึกษาเพื่อกําหนดแนวความคิดการวางผังแมบทโครงการดอยคํา อาํเภอฝาง โดยโครงการมหาวิทยาลัยกับชมุชนและศูนย
ศึกษาในเมือง (CODE)มจธ. เปนผูดําเนินการ ระยะโครงการศึกษา ธันวาคม 2549-พฤษภาคม 2550 
2

 Instructor and lecturer in Landscape Architecture and planning, School of Architecture and Design, 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Thailand 
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1.1. ผังแมบทการพัฒนาที่แสดงถึงภาพพจน หลักการ และ จุดมุงหมายของ
โครงการหลวงดอยคํา 
1.2. การพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพเพื่อใหเปนตนแบบโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
และมีความเหมาะสมสําหรับการรองรับชุมชนและแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

2. งานวางแนวความคิดเพื่อผังแมบทในการพัฒนาหมูบานบานยาง 
2.1. แนวความคิดในการพัฒนาที่สอดคลองกับแผนงานจัดการการทองเท่ียวแบบ
องครวมของอําเภอฝางและเชียงใหม 
2.2. การพัฒนาพื้นที่ท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและสังคม 

ซ่ึงจากการทํางานรวมกันระหวางบริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด มูลนิธิโครงการหลวง 
ชุมชนในพื้นที่  และผูเชี่ยวชาญดานตางๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในการรวบรวม
ขอมูลตางๆ การสํารวจพื้นที่โครงการและหมูบาน การกําหนดแนวความคิดเพื่อจัดทําผังแมบทของโครงการ
และหมูบานบานยาง โดยแนวความคิดในการพัฒนา จะเนนดานการพัฒนาพื้นที่ใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทั้งทางกายภาพและสังคม รวมทั้งสามารถถายทอดแนวความคิด หลักการ ตลอดจน
ภาพลักษณ และจุดมุงหมายตามพระราชดําริ ขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีมีมาตั้งแตแรกเริ่ม
จัดตั้งโครงการหลวงไดอยางชัดเจน 

โดยมีการลําดับการศึกษาการวางแผนพัฒนาพื้นที่โรงงานดอยคําดังตอไปนี้  
•  สรุปสถานการณในพื้นที่ทางกายภาพ 
•  สรุปปญหาของโครงการ รวบรวมขอมูล 
•  วิเคราะหสถานการณและปญหา 
•  วางกรอบแนวความคิดรวมของโครงการ 
•  ประเมินและรับฟงความคิดเห็นของแนวความคิด 
•  การพัฒนาแนวความคิดและวางกรอบและรูปแบบการพัฒนา 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

โครงการศึกษาเพื่อกําหนดแนวความคิดแผนแมบทฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ใหสามารถใชเปน
แนวทางแกผูเกี่ยวของเพื่อการดําเนินการพัฒนาอยางยั่งยืนของพื้นที่หมูบานและโครงการ ไดแก บริษัท ดอย
คําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด มูลนิธิโครงการหลวง ชุมชนหมูบานบานยางและชุมชนในหมูบานขางเคียง โดย
คํานึงถึงสภาพแวดลอม และ การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกระดับรวมทั้งชุมชน และเพื่อใหเปนตัวอยางของ
การวางแนวความคิดการพัฒนาผังแมบทอยางเปนระบบสําหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนสําหรับโครงการหลวง
หรือโครงการอื่นๆตอไปในวงกวาง  

1. เพื่อศึกษาหาแนวทางตลอดจนวิธีการ ท่ีจะสามารถนํามาใหขอเสนอทางนโยบาย อันจะชวยลด
ความเสี่ยง และปองกันการเกิดความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัยได 
2. เพื่อศึกษาหามาตรฐานและระเบียนการปฏิบัติ ท่ีจะสามารถนํามาเสนอแนะแนวทาง สําหรับการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคตางๆ อันจะกอใหเกิดการใชสอยพื้นที่ไดอยางเหมาะสมและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
3. เพื่อศึกษาหาแนวคิดใหมๆ สําหรับการวางรูปแบบการจัดที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพในปจจุบัน 
และสามารถนําไปปรับใชเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่องไดในอนาคต ทําใหโครงการบรรลุเปาหมาย
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ท้ังทางดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
4. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น อันจะนํามาใชกําหนดรูปแบบและวิธีการที่จะ
ชวยสนับสนุนการสรางความสัมพันธภายในชุมชน  
5. เพื่อศึกษาหารูปแบบและมาตรฐานดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับการ
กําหนดนโยบายในการสรางเสริมอาชีพและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจของชุมชน 

 
ลักษณะของโครงการและวตัถปุระสงค 
 

โครงการดอยคํา ท่ี อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เปนโรงงานหลวงแหงแรกในการรับซ้ือและแปรรูป
ผลิตผลของเกษตรกรเพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชดําริ มีพื้นที่ประมาณ17 ไร พื้นที่โครงการที่จะ
พัฒนาขึ้นใหมหลังจากอุทกภัย มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

• เพื่อรักษาบทบาทหนาที่ของโรงงาน ในเรื่องการพัฒนาความเปนอยูของชาวเขาใหมาปลูก
พืชเศรษฐกิจและผลไมเมืองหนาว แทนการปลูกฝนและหยุดการตัดตนไมเพื่อทําไรเล่ือน
ลอย  

• เพื่อใหมีการจัดการอยางเหมาะสมทางดานการใชสอยตามแนวคิดและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม ลดความเสียหายและความเสี่ยงภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัย  

• เพื่อพัฒนาการวางระบบสาธารณูปโภคตางๆ ใหสามารถใชสอยพื้นที่ไดอยางเหมาะสม
และเกิดประโยชนสูงสุด 

• เพื่อจัดรูปที่ดินที่เหมาะสมและเอื้อตอการพัฒนาตอไปในอนาคตในเชิงเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

• เพื่อสรางแรงจูงใจที่จะชวยกอใหเกิดความสัมพันธกับชุมชน และความรวมมือของสมาชิก
ในชุมชนหมูบานในบริเวณใกลเคียงโครงการ 

• เพื่อสรางอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจของ
ชุมชน  

 
สถานการณและปญหา 

 
โครงการฟนฟูโรงงานหลวง เกิดจากการที่น้ําทวมและดินโคลนถลมลงมาตามลําหวยแมงอน แมขาน 

และแมขานนอย ลงมาสูท่ีราบ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักอยางตอเนื่อง   ในวันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 
ทําใหเกิดความเสียหายไมเพียงแตกับโรงงานหลวงเปนอยางมากแต พื้นที่ท่ีไดรับความเสียหายกวา 40
หมูบาน รวมถึง หมูบานยางที่อยูติดกับบริเวณโรงงาน มีผูเสียชีวิตจํานวน 7  คน พื้นที่การเกษตรไดรับความ
เสียหายรวมกวา 19,000  ไร ทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐานตางๆ ในชุมชน  จากการสืบคนพบวา มีการ
เกิดซํ้าของอุทกภัยโดยครั้งท่ี 1  เกิดเมื่อวันที่ 13-15  พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ไดเกิด  น้ําปาไหลหลาก ทํา
ใหอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ท้ังหมดของโรงงานหลวงไดรับความเสียหาย ยกเวนเพียงเครื่องมือขนาดใหญท่ี
ยึดติดอยูกับที่ ซ่ึงการฟนฟูครั้งแรกเปนไปอยางเรงดวน โดยตั้งโรงงานในบริเวณเดิมและ โรงงานเปดทําการ
ไดใหมใน วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 25163   

                                                 
3 ฝางพิทยาคม, http://www.fhangpit.org/, retrieved10 April 2007.  



D:\AFTER 1JUNE07\SoaDbusiness\sarasart\apinya sarasart08-full revised 7Oct08.doc 4 

จากสํารวจสภาพพื้นที่และวิเคราะหปญหาแลว พบวาเนื่องจากบริเวณที่ตั้งเปนบริเวณแนวทางน้ํา
ธรรมชาติท่ีรับน้ําจากแนวเทือกเขาลาดชันทางดานเหนือ ซ่ึงเปนสวนของพื้นที่ปาตนน้ําขนาด 19 ตร.กม. 
ของลุมน้ําแมงอน4 จึงเปนพื้นที่ท่ี ไดรับผลกระทบโดยตรงจากน้ําปาไหลบารุนแรง  น้ําทวมครั้งท่ี 2 นี้มีความ
รุนแรงมากขึ้น เนื่องจาก สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ฝนตกตอเนื่องเปนเวลานาน การสูญเสียของปาตนน้ํา 
และ สภาพสิ่งกอสรางกีดขวางทางน้ําไหล ความเสียหายเกิดจากกระแสน้ําหลากรุนแรง และ การพังทลายของ
ริมตลิ่ง ทอนซุงและตะกอนขนาดใหญ ถูกพัดไหลลงมาตามลําน้ํา พุงเขาชนบานพักพนักงาน โกดังเก็บสินคา 
และ โคลนไหลทับถนน พื้นที่ชั้นลางของโรงงานและหมูบาน 

 
  รูปที่ 2 รูปน้ําทวมโครงการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2515 และ 8 ตุลาคม 2549 
 
แนวทางการแกไขปญหาและวธิกีารศึกษา 

 
แนวทางการแกไขปญหาจึงมุงเนนที่จะปรับปรุงพื้นที่โรงงานใหมีโปรแกรมการใชสอยและการวางผัง

ท่ีเหมาะสมกับสภาพทางธรรมชาติเพื่อที่จะสามารถชวยในการรักษาตนน้ําลําธารและรับมือกับปญหาน้ํา
หลากได ซ่ึงการศึกษาเพื่อการวางผังแมบทควรจะครอบคลุมทั้งพื้นที่โครงการ หมูบานยางรวมทั้ง พื้นทีปา
และพื้นที่เกษตรโดยรอบเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงหมายความวา ชุมชนและหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของควรจะตองมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของโปรแกรมการพัฒนา  

เพื่อที่สามารถกําหนดแนวทางแกไขปญหา ศักยภาพการพัฒนาและการวางผังแมบท คณะผูศึกษา
ไดศึกษาผานกระบวนการสํารวจ สัมภาษณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประชุมรวมกับผูเกี่ยวของดาน
ตางๆ และ การทบทวนเอกสาร ในการทําการวิเคราะหและทบทวน 3 ดาน คือ  

1) ดานปรัชญาและจุดประสงคหลักของโครงการ  
2) ดานชุมชนและสังคม  
3) ดานสภาพแวดลอม  

 
การวเิคราะหและทบทวนแนวปรชัญาและศกัยภาพ ของโครงการเพือ่กาํหนดแนวทางการพฒันา 

 
ดานปรชัญา แนวคดิ และ วตัถปุระสงคหลกั 

                                                 
4 กรมชลประทาน, รายงานการศึกษา โครงการแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่ลุมน้ําแมงอน จังหวัดเชียงใหม  ตุลาคม 2549 

8 ตุลาคม 2549 13-15 พฤศจกิายน 2515 
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โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปโครงการดอยคํา ณ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม นอกเหนือจากการ
เปนโรงงานผลิตแลวโครงการยังมีความสําคัญในแงของสัญลักษณและประวัติศาสตรของการดําเนินงานใน
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเพราะเปนโรงงานหลวงแหงแรกในการรับซ้ือ
และแปรรูปผลิตผลของเกษตรกร  โดยวัตถุประสงคของโครงการหลวงอาหารสําเร็จรูปนั้น กอตั้งขึ้นมาเพื่อ
พัฒนาชนบทโดยยึดหลักการพัฒนาใหเกษตรกรสามารถรักษาระดับการพัฒนาในระยะยาวไดดวยตนเอง 
โดยการสงเสริมการปลูกพืชในระบบเกษตรกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการ
สรางตลาดรองรับผลิตภัณฑเกษตรที่แนนอน ทําใหเกิดความตอเนื่องระหวางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมแปร
รูปผลิตผลเกษตร โดยกระบวนการอุตสาหกรรมเกษตร และพาณิชยกรรม รวมทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน
พื้นที่ เริ่มตนดวยโครงการพัฒนาพื้นที่มีการจัดตั้งสถานีอนามัยชั้นสอง และศูนยโภชนาการเด็กเพื่อสงเสริม
สุขภาพอนามัยในทองถิ่น ทางสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
ศาสตราจารย อมร ภูมิรัตน ไดรับสนองพระบรมราชโองการจัดตั้งโรงงานอาหารสําเร็จรูปขึ้นที่หมูบานยาง 
ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ภายใตการควบคุมของ ม.จ. ภีศเดช รัชนี ซ่ึงทรงเปนผูอํานวยการ
โครงการฯ5  

หลังจากนั้นสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เขารับชวงดําเนินกิจการโรงงานหลวงอาหาร
สําเร็จรูปทั้ง 4 แหง จากมูลนิธิโครงการหลวง จัดตั้งเปนนิติบุคคลในชื่อ บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร 
จํากัด เมื่อวันที่ 8 สงิหาคม พ.ศ. 2537 เปนตนมา6 

การกําหนดบทบาทใหมและวัตถุประสงคของโครงการจึงจําเปนตองทบทวนแนวปรัชญาและ
วัตถุประสงคหลักของโครงการหลวง 

วัตถุประสงคหลักของโครงการหลวง 
1) เพื่อชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมในฐานะเปนเพื่อนมนุษยดวยกัน 
2) รักษาทรัพยากรธรรมชาติคือปาไมและตนน้ําลําธารเพื่ออนาคตที่ย่ังยืน 
3) ยุติการปลูกฝนโดยสงเสริมพืชทดแทน 

        4) ใชพื้นที่อยางถูกตอง เพื่อผลิตพืชอันเปนประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศ 
ชวยชาวเขา ชวยชาวเรา ชวยชาวโลก”เปนคําขวัญของโครงการหลวง จากพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว7 ในสวนของโครงการจะเห็นไดวา โรงงานหลวง ชุมชนและ ธรรมชาติ มีการ
พัฒนาเปนระบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพราะสภาพพื้นที่ท่ีเหมาะสมทั้งทางดานระดับความสูง อากาศ และน้ํา 
ชุมชนสามารถปลูกผลิตผลทางเกษตรไดดีดวยตนทุนที่ต่ํา และ โรงงานโดยบริษัทดอยคําใหการสนับสนุนดวย 
การสรางงานชุมชน การขนสง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการตลาด  แตในระยะหลัง
เนื่องจาก ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเอกชนไดขยายตัวเปนอยางมาก การพัฒนาที่คํานึงถึงความตองการของ
ตลาดเพียงอยางเดียวทําใหเกิดการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ไมเหมาะสม เชน การปลูกพืชชนิดเดียวเปน
บริเวณกวางและตามไหลเขา การใชยาฆาแมลงและปุยเปนปริมาณมาก ซ่ึงเปนผลกระทบโดยตรงกับสภาพ

                                                 
5 http://galyani.panyathai.or.th/, retrieved 4  May 2008 
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, ๓๐ ป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี(๒๕๐๓-๒๕๓๓),  หนา ๒๕๖. 
7 หมอมเจาภีศเดช รัชนี ผูทรงรับหนาที่ในการดําเนินการโครงการไดทรงสรุปไววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
พระราชทานวัตถุประสงคของโครงการไว ๓ ประการ “ชวยชาวเขานี้ก็คือวาเขาจนมาก...เราไปชวยใหเขารวยขึ้น ก็ปนการชวย
ชาวเขา...ชวยชาวเรา คือที่อยูขางลางลงมานี่ ตนไมตนนํ้าลําธารไมถูกทําลาย นํ้าก็จะไมทวม สวนที่วา ชวยชาวโลก น่ีก็คือวา 
เราเอาพืชราคาดีๆ ทํารายไดดีกวาฝนไปใหเขาปลูก แลวเขาก็จะเลิกปลูกฝน โดยไมตองไปหามอะไรเขา เม่ือทําอยางน้ีไดแลว ก็
แปลวา ชวยชาวโลก...” (มูลนิธิศิลปะ 2551) 
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นิเวศน ปาไม ดิน และ คุณสมบัติของน้ํา การทําไรขนาดใหญทําใหชุมชนไมสามารถอยูในพื้นที่และอพยพมา
หางานทําในเมือง โรงงานจึงมีแรงงานทองถิ่นไมเพียงพอ ความเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจ ทําให
ความสัมพันธท่ีของสามองคประกอบหลักคือ โครงการหลวง ชุมชนและ ธรรมชาติ ออนแอลง   

ในการที่จะทําใหวัตถุประสงคของโครงการบรรลุเปาหมาย ผังแมบทของโครงการจะตองเนน
ความสําคัญของการรวมมือและการพึ่งพา รวมทั้งการกําหนดพื้นที่ใชสอยใหสนับสนุนกิจกรรม  ด า น ต า ง ๆ  
เชน ดานการศึกษา ดานสุขอนามัย และโดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ ท่ีเหมาะสมกับพื้นที่  

 
ดานวัฒนธรรมชมุชน 

 
รูปที่ 3 รูปชาวเขาและชาวจีนยูนานในหมูบานยาง 

 
สภาพสังคมและวิถีชีวิต ชาวไทยเชื้อสายจีนเหลานี้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ในการนับถือศาสนา 

(พุทธมหายาน, คริสต และอิสลาม) ซ่ึงทําใหลักษณะทางกายภาพของหมูบานมีความผสมผสานระหวางบาน
แบบจีนชนบทที่ปลูกบานติดดินและสรางบานดวยดินกับกิจกรรมที่แตกตางกันของแตละศาสนา อยางไรก็
ตาม สภาพทางกายภาพของการอยูอาศัยแบบดั้งเดิมของจีนไดมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เนื่องจากมีการสราง
บานและใชวัสดุสมัยใหมมากขึ้น บานดินที่เปนการกอสรางเฉพาะตัวของชุมชนมีเหลือเพียงบางหลัง แต
รานคาอาหารจีนพื้นบานยังมีอยู มีลักษณะกิจกรรมที่นาสนใจ โดยมีรายละเอียดของสภาพหมูบานดังนี้ 

ลักษณะวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ คือ ชุดแตงกายของชนเผาตางๆ ศิลปหัตถกรรม และ อาหาร
พื้นเมืองของชุมชน เชน สุกี้ยูนนาน, ขนมจีน, ขาวซอย, บะหมี่เสนแบบจีนและขาหมูหมั่นโถว ภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรมเรื่องสมุนไพร และ วิถีชวีิตเรียบงาย  

สภาพอาคารและภูมิทัศน ลักษณะของสถาปตยกรรมยังมีบานชั้นเดียวหรือชั้นครึ่ง ท่ีเปนอาคารลอม 
พื้นที่โลงวาง (open space) กลางบานอยู แตมีรูปแบบวัสดุท่ีเปลี่ยนไป เปนแบบสมัยใหมมากขึ้น บางบานใช
รูปแบบตะวันตกหมดทั้งหลัง สวนบานดินนั้นมีเหลือใหเห็นเปนบางหลังซ่ึงนาจะเก็บรักษาไวเปนบันทึกทาง
วัฒนธรรม นอกจากนั้นมีวัดจีนที่มีเอกลักษณท่ีชัดเจนแบบจีนประเพณี  

สภาพภูมิทัศนทองถิ่นที่มีบานวางตามแนวถนนขนาดเล็กซ่ึงไลระดับตามรูปทรงของพื้นที่ ทําใหมี
บรรยากาศที่นาสนใจและเกิดการเชื่อมตอทางสายตา อาคารบานเรือนสวนใหญ จะกอตามแนวถนน ซ่ึงมี
ซอยแยกในบางตําแหนง แตขยายตัวออกไปไมเกิน 100 เมตร ถนนหมูบานมีขนาดเล็กประมาณ 4-6 เมตร 
และมีลานกวางในบริเวณหนาสถานีอนามัย, ตลาด, รานคา, สถาบันทางศาสนาและโรงเรียน ตนไมทองถิ่น 
เชน ไผและตนบวย ล้ินจี่ สามารถพบไดท่ัวไปตามแนวถนนและในลานบานบางหลัง 
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รูปที่ 4 รูปอาหารและการประกอบอาหารพื้นถิ่น 

 
ปญหาในปจจุบันคือ  สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจคนในหมูบานสวนใหญท่ีใชชีวิตประจําวัน เปน

คนชราและเด็กซ่ึงไปโรงเรียนในตอนเชาและกลับบานตอนเย็น กลุมคนวัยทํางานสวนใหญเขาตัวเมืองพื้นราบ 
เพื่อหางานทําและมีบางสวนไปทํางานตางประเทศ คือ ไตหวัน แทนการทําการเกษตรเนื่องจากไดรายได
ดีกวา และเกษตรกรรายยอยไมสามารถแขงขันกับเอกชนรายใหญได ชุมชนมีการสงลูกหลานไปทํางานและ
เรียนหนังสือที่ไตหวันและตัวเมืองมากขึ้น กิจกรรมในชุมชนจึงคอยคอยสูญหายไป ชุมชนเริ่มสูญเสียลักษณะ
ทางวัฒนธรรมและเอกลักษณของชุมชน คนในชุมชนไมรูถึงคุณคาจึงไมรูสึกหวงแหนและเปนสวนหนึ่งของถิ่น
ฐาน  

ในการพัฒนาผังแมบท โครงการตองหาจุดแข็งเพื่อจะรื้อฟนลักษณะทางวัฒนธรรมของหมูบาน 
สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและ สรางเอกลักษณหมูบานเพื่อใชเปนจุดขายเพื่อพัฒนาสูการเปนหมูบาน
ทองเที่ยว8 ใหคนวัยทํางานและเด็กๆมองเห็นศักยภาพของการทํางานและการสรางรายไดในพื้นที่ และ
รวมกันสรางชุมชนใหเขมแข็งเพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางพอเพียงและยั่งยืน 

 
ดานศักยภาพทางกายภาพ 
โครงการหลวงโรงงานดอยคําตั้งอยูท่ี หมูบานยาง ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมี

ถนนสายหลักเชื่อมตอระหวางฝางและอําเภอเมือง เชียงใหม  คือทางหลวงหมายเลข 107 โดยที่มีทางแยก
เขาถึงหมูบานยางที่กม.137 ซ่ึงเปนทางหลวงหมายเลข 1249 ดังรูป ท่ีเปนเสนทางขึ้นถึงดอยอางขาง โดย
มีทางแยกซึ่งเล้ียวซายเขาผานหมูบานยางถึงพื้นที่โครงการ โครงการนี้จึงมีศักยภาพในแงของการอยูใน
เสนทางทองเท่ียวและสามารถเปนจุดพักจากเชียงใหมสูดอยอางขาง 

 

                                                 
8 นฤตม เทอดสถีรศักดิ์, Global Village มหัศจรรยแหงหมูบานหลังเขา หนา 11 BrandAgebooks กรุงเทพ 2550 
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รูปที่ 5 ท่ีตั้งของโครงการและภาพถายทางอากาศของหมูบานยาง 

 
สภาพทางกายภาพทั่วไปของโครงการดอยคําและหมูบานเนื่องจากพื้นที่เปนที่ราบลุมริมลําธาร

และอยูในบริเวณปลายแนวชองวางระหวางภูเขามีลมพัดจากซอกเขาทางทิศเหนือมากกวาลมปกติและลม
ฝนที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต ลักษณะอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญคือ เปนพื้นที่ท่ีจะไดรับผลกระทบมากใน
กรณีท่ีเกิดอุทกภัยน้ําหลากเนื่องจากอยูในหุบเขาและยังมีลําธารจากหวยที่ผลิตกระแสไฟฟาในแนวทิศ
ตะวันออกมาบรรจบทําใหมีกระแสน้ําพัดมาแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีถนนหลักของหมูบานตัดผานกลางที่
ซ่ึงมีสะพานที่ขวางทางน้ําทําใหการะแสน้ําหลากยิ่งรุนแรงอีก 

หมูบานยาง ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขามีสภาพแวดลอมคือภูเขาและที่ราบลุม โดยมีถนนตัดเขาไป
ในบริเวณกลางหมูบานที่เปนที่ราบ พื้นที่ดานเหนือของหมูบานเปนภูเขาสูงท่ีมีถนนตัดเลาะแนวเชิงเขาที่มี
ความลาดชันสูง พื้นที่ตอเนื่องจากหมูบานเปนพื้นที่ราบสูงเปนพื้นที่เกษตรกรรมในการปลูกล้ินจี่ สวนสม
และไรขาวโพด ซ่ึงมีแนวถนนแยกของหมูบานเปนถนนเขาสูสวนผลไมตางๆ และหมูบานของชาวไทยภูเขา 
และชาวจีนฮอ ถนนหลักของหมูบานมีขนาดประมาณ 6 เมตร ทางดานตะวันตกมีวัดจีนตั้งอยูท่ีเนินเขาที่
คอนขางชันทายหมูบาน ถัดจากพื้นที่วัดซ่ึงเปนที่ราบสูงเปนโรงเรียนสอนภาษาจีนอยูริมลําธาร  

สําหรับที่ตั้งของโครงการดอยคําวางตัวอยูแนวเหนือใตบนที่ลุมเชิงเขา ดานตะวันออกติดกับพื้นที่
อยูอาศัยของหมูบาน ดานเหนือติดกับสวนผลไม โดยลักษณะของลําธาร (ตามแนวระบายน้ําตาม
ธรรมชาติของพื้นที่) ออมเลียบบริเวณดานตะวันตกลงมาทางใต ทําใหพื้นที่โครงการสวนใหญจะไดรับ
ผลกระทบจากความรุนแรงและปริมาณของน้ําหลากตามแนวชองเขา  

 โดยสภาพแวดลอมของพื้นที่มีศักยภาพทางดานความงามทางภูมิทัศนของเทือกเขาสลับซับซอนและ
หุบเขา และมีภูมิอากาศแบบภูเขา และ มีน้ําตกและลําธารในระยะเดินปาประมาณ 1-2 ชั่วโมง จากพื้นที่
โครงการมีมุมมองที่นาสนใจและแตกตางกันในหลายจุดดวยองคประกอบของบานเรือน วัด และธรรมชาติ 
รวมทั้งสวนเกษตรโดยรอบ ถึงแมลักษณะรูปทรงของพื้นที่ยังคงอยู แตสภาพปาโดยรอบจะถูกทําลายและมี
รองรอยของการพังทลายของไหลเขา  

ภาพถายทางอากาศเหนือพ้ืนท่ีหมูบาน
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การพัฒนาจึงควรกําหนดเสนทางชมวิวในระยะตางๆที่เหมาะสมเพื่อ สนับสนุนการทองเท่ียว รวมทั้ง
การสรางโปรแกรมการปลูกปาตนน้ําลําธารก็มีความสําคัญทั้งในแงของการรักษาสมดุลธรรมชาติ การลดการ
พังทลาย และ เพื่อสงเสริมความงามของพื้นที่  
 
ทฤษฏีและแนวคิด 
 
 แนวคิดของการพัฒนาโครงการอยางยั่งยืน จําเปนจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดในการสรางความ
ย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจดวย  จากการวิเคราะหองคประกอบและศักยภาพของโครงการดานตางๆแลว จะ
พบวามีความเปนไปไดท่ีจะสงเสริมการทองเท่ียวแบบยั่งยืน (sustainable tourism) ใหเปนการนํารายได
เสริมเขาสูหมูบานและโครงการ การทบทวนแนวความคิดและทฤษฎีของรูปแบบทางการทองเที่ยว จึงมีความ
จําเปนในการกําหนดแนวคิดหลักของการวางผัง 
 การพัฒนาอยางยั่งยืน (sustainable development) World Commission on Environment and 
Protection (2526). ใหคําจํากัดความโดย คือ รูปแบบการพัฒนาที่ตอบสนองตอความตองการของคนในรุน
ปจจุบันโดยไมทําใหคนรุนตอไปในอนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของตนเอง สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการกํากับการอนุวัตตามแผนปฏิบัติการ 21 และ
การพัฒนาที่ย่ังยืนรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (2545) ไดใหคํานิยามไววา การพัฒนาที่ย่ังยืนในบริบท
ไทยเปนการพัฒนาที่ต องคํานึ งถึ งความเปนองค รวมของทุกๆดานอยางสมดุลบนพื้นฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย ดวยการมีสวนรวมของประชาชนทุกกลุม ดวยความเอื้อ
อาทรเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสามารถในการพึ่งตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเทาเทียมกัน (อางใน สุเมธ
แสงนิ่มนวล, 2546)  
 สําหรับการทองเท่ียวแบบยั่งยืน (sustainable tourism) ท่ีประชุม Globe 1990 ท่ีประเทศคานาดา 
ไดใหคําจํากัดความไววา การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและผูเปนเจาของ
ทองถิ่นในปจจุบัน โดยมีการปกปองและสงวนรักษาโอกาสตางๆของอนุชนรุนหลังดวย การทองเท่ียวนี้มี
ความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจสังคม และความงามทาง
สุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศนดวย (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย, 2539)  

การทองเที่ยวเชิงนิเวศนหรือเชิงอนุรักษ (eco-tourism) คําจํากัดความโดย คือ การเดินทางไป
เยือนแหลงธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเรียนรูถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรดวยความระมัดระวัง 
ไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณคาของระบบนิเวศนและในขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่สงผลใหการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดประโยชนตอประชาชนทองถิ่น (Ecotourism 
Society, 2534) สําหรับความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศนท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม
แหงประเทศไทย (2541) กําหนดไว มีนัยสําคัญเพิ่มเติมในเรื่องของกระบวนการเรียนรูรวมกันของผูท่ี
เกี่ยวของ และการมีสวนรวมของทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอมและกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อสราง
จิตสํานึกตอการรักษาระบบนิเวศนอยางยั่งยืน 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (โดย สุรเชษฎ เชษฐมาส และดรรชนี เอม
พันธุ, 2539) ไดระบุถึงแนวคิดที่เปนพื้นฐานหรือหลักการของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ดังนี้ 

1) เปนการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ รวมถึงแหลงวัฒนธรรม และประวัติศาสตร ซ่ึงมี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น และทรงคุณคาในพื้นที่นั้น 
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2) เปนการทองเที่ยวอยางมีความรับผิดชอบ และมีการจัดการอยางยั่งยืน ไมกอใหเกิดผลกระทบ 
หรือสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมคอนขางต่ํา และชวยสงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ของแหลง
ทองเท่ียวใหย่ังยืน  

3) เปนการทองเท่ียวที่มีกระบวนการเรียนรู และการใหการศึกษาเกี่ยวกับระบบนิเวศ และ
สิ่งแวดลอมของ แหลงทองเท่ียว เพื่อเพิ่มพูนความรู  ความประทับใจ และประสบการณ  ท่ีมีคุณคา ซ่ึงจะสราง
ความตระหนักและจิตสํานึกที่ถูกตองทางดานการอนุรักษ ท้ังตอนักทองเท่ียว ประชาชนทองถิ่น ตลอดจน
ผูประกอบการที่เกี่ยวของ 

4) เปนการทองเท่ียวที่นําไปสูการกระจายรายได ท้ังในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ โดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ในภาคบริการตางๆ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถิ่น  

 
ตัวอยางเพื่ออธิบายรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบตางๆ 
การทองเท่ียวเชิงนิเวศน (eco-tourism) เชน การทองเท่ียวชื่นชม ศึกษาธรรมชาติ และระบบ

นิเวศน เชน ภูเขา น้ําตก สัตวปา พันธุพืช ดวยกิจกรรมที่ไมรบกวนและ/หรือทําลายสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ  

การทองเท่ียวเชิงเกษตร (agro-tourism หรือ agricultural tourism) เชน การทองเท่ียวไรนา สวน
ผลไม และ ฟารมปศุสัตว นักทองเท่ียวจะไดรับการเรียนรูจากประสบการณจริงทางดานการเกษตร โดยไดรับ
คําแนะนําที่ถูกตองจากเกษตรกรทองถิ่น ท่ีไดรับการอบรมดานการทองเท่ียวและการเกษตรกรรมเหมาะสม 
(appropriate agricultural practice) 

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism) เชน การเที่ยวชมและศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่
หลากหลายและโดดเดนของชุมชนนั้นๆ โบราณสถานและประวัติศาสตร วิถีชีวิต และศิลปหัตถกรรม การชม
แหลงผลิต วิถีการผลิต และ ทดลองทํา (arts craft tourism) และรวมถึง การทองเท่ียวเชิงอาหาร (culinary 
tourism) ท่ีนักทองเท่ียวจะไดชิมอาหารพื้นเมืองและ ไดประสบการณรวมกีบชุมชนในการทําอาหารและวิถี
การรับประทานอาหารแบบชุมชน 

การทองเท่ียวเชิงความรู (edu-tourism, education-based tourism) เชน การทองเท่ียวพิพิธภัณฑ
ศิลปะ วิทยาศาสตร สวนพฤกษศาสตร เย่ียมชมเทคโนโลยีการผลิต ศึกษาการวิจัยและพัฒนาของโครงการ
หลวง อยางไรก็ตาม จากหลักการของการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การแทรกความรู ความเขาใจ เขาไปในทุก
รูปแบบเปนสิ่งจําเปน และชวยเพิ่มคุณคาใหการทองเท่ียวพักผอนแบบเดิมใหนาสนใจขึ้น 

จะเห็นไดวา โครงการโรงงานหลวงดอยคํา นี้สามารถพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนไดหลาย
รูปแบบ และเมื่อคํานึงถึงความยั่งยืนในองครวมและปรัชญาหลักของโครงการหลวงซึ่งมีการเผยแพรพัฒนา 
องคความรูดานตางๆเปนจุดแข็ง จึงมีการกําหนดบทบาทดานการทองเท่ียวของโครงการดวยแนวคิดดาน การ
ทองเท่ียวเชิงความรู (edu-tourism หรือ education-based tourism) เปนหลัก และ สรางเครือขายการ
ทองเท่ียวดานตางๆ ไดแก การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและอาหาร การทองเที่ยวเชิงเกษตร และ การ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศน เพื่อดึงชุมชนใหเขามามีสวนรวม (ในการมุงไปสูชุมชนเขมแข็ง) และเพื่อผลของการ
อนุรักษปาตนน้ําลําธาร ซ่ึงเปนเหตุผลหลักในการแกปญหาอยางยั่งยืน 
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แนวความคดิการวางผงัแมบท 
 
แนวความคดิหลักของการพฒันา 

Collaboration, Green, Identity: The Living Museum of Life-Long Learning 
พพิธิภณัฑโรงงานหลวงที ่๑ 

The First Royal Factory st Fang (The Museum) 

 
 

รูปที่ 6 กรอบแนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของโครงการดอยคํา ท่ีฝาง 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการดอยคําที่ฝางไดถูกกําหนดขึ้น โดยการทํางานรวมกันของเจาของ 

ทีมที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ และ ชุมชน รวมถึงผูท่ีอยูในพื้นที่ โดยมีคําสําคัญที่จะกําหนดเปนแนวทาง
การดําเนินการรวมกันของสามองคประกอบเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนและสมดุล จุดที่สําคัญคือในรูป
สามเหลี่ยมตรงกลาง โครงการหลวงและโรงงานจะถูกกําหนดบทบาทใหมเปนศูนยความรูและความรวมมือ 
(Center of Knowledge and Collaboration) ซ่ึงจะเปนตัวจักรสําคัญในการกอใหเกิดการทํางานรวมกันและ
ความสัมพันธระหวางสามองคประกอบ  

 
ผังแมบทหมูบานบานยาง 
การออกแบบวางผังหมูบานนั้น เนนการสรางกิจกรรมและพื้นที่วางตามแนวถนนหลักของหมูบาน 

โดยมีลําดับขั้นของที่วางของสวนขนาดเล็ก (pocket park) และพื้นที่พาณิชยกรรมสลับกันจนถึงโครงการดอย
คําเพื่อการสงเสริมเอกลักษณรานคาชุมชนและดึงดูดนักทองเท่ียว และมีการกําหนดพื้นที่ เพื่ออนุรักษใหเปน
พื้นที่เกษตรกรรมของหมูบานเพื่อจํากัดการขยายตัวในอนาคตของหมูบาน ท่ีอาจจะมากเกินไปจนไมมีพื้นที่
เกษตรกรรมเหลืออยู ซ่ึงจะทําใหเสียเอกลักษณสําคัญของพื้นที่ไป  การวางผังใหมีลําดับขั้นของการเขาถึงท่ีดี 
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กอใหเกิดประสบการณท่ีดีแกนักทองเที่ยว และยังไมกระทบกิจกรรมและชีวิตประจําวันของผูคนในหมูบาน
ดวย ซ่ึงจะทําใหหมูบานและโครงการหลวงมีการพัฒนาและเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  7 ผังแมบทรวม 
 

จากการวิเคราะหสภาพในเชิงกายภาพ วิถีชีวิตและสังคมของหมูบาน คณะผูวางผังไดพิจารณา
โครงสรางหลักที่เปนลักษณะเฉพาะของหมูบานออกเปน 4 ประการ  

1. เสนทางคมนาคมหลัก (transportation route)   
2. พื้นที่จุดรวมการคมนาคม (node)  
3. พื้นที่โลงเพื่อการสันทนาการ (open space or park)  
4. พื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชยกรรม (commercial spot)  
โดยคณะทํางานไดวางแผนปรับปรุงเสนทางคมนาคมหลักในหมูบานและกําหนดพื้นที่จุดรวมการ

คมนาคม (node) ใหมเพื่อรองรับการเขามาของนักทองเท่ียวในกรณีท่ีหมูบานไดรับการพัฒนาโดยมีหลักการ
ในการจํากัดการคมนาคมของรถโดยสารขนาดกลางและใหญ รวมถึงรถของนักทองเที่ยว ไมใหรบกวนชุมชน
โดยใหมีท่ีจอดรถกอนเขาหมูบาน ในบริเวณโรงงานเกา การมีท่ีจอดรถกอนถึงซุมประตู เปนเสมือนจุดตอนรับ
นักทองเที่ยวกอนเขาสูหมูบานและยังเปนการสงเสริมจุดหมายตาของหมูบานอีกดวยการเดินทางเขาไปใน
หมูบานสวนใหญใชวิธีการเดิน (ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร) และจักรยาน และควรมีการจัดใหรถบริการ
ไฟฟาปลอดมลพิษ รับสงระหวางที่จอดรถกับโครงการหลวงสําหรับผูสูงอายุและบุคคลทั่วไป  

นอกจากนี้ยังไดจัดกลุมพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชยกรรม (commercial spot) และพื้นที่โลงเพื่อการ
สนัทนาการ (open space or park) ใหเกาะแนวถนนหลักเพื่อเกิดความรมรื่นและเพลิดเพลินในการเดิน และ
มีกิจกรรมที่สรางความมีชีวิตชีวา เชน รานกาแฟ รานอาหารริมทาง เพื่อเสริมลักษณะเดนของชุมชนและ
ความปลอดภัยตลอดเสนทาง 
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รูปที่ 8 การพัฒนาแนวความคิดดานตางๆ 

 
แนวคิดในการวางผังเฉพาะบรเิวณโครงการ(โรงงานเดมิ) 
ในสวนของพื้นที่โครงการหลวงไดเสนอใหเปนพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต (living museum) เพื่อเปนการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสที่มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา เนื่องจากโครงการมี
ความสําคัญเปนโรงงานหลวงแหงแรก เพราะฉะนั้น ในพื้นที่ทุกสวนทั้งภายนอก ภายใน รวมทั้งสวนของ
โรงงานดวยจะเปนพื้นที่แสดงงาน ถึงประวัติความเปนมาทั้งของโครงการและหมูบานและแนวทางการพัฒนา
ในอนาคต ซ่ึงทุกพื้นที่จะกลายเปนสถานที่เรียนรูตลอดชีวิต (live-long learning) จากประสบการณภายใต
แนวความคิดการพัฒนาอยางพอเพียงและยั่งยืน สรางสํานึกตอการรักษาสิ่งแวดลอม โดยโครงการหลวงและ
โรงงานจะเปนศูนยแลกเปลี่ยนเผยแพรความรูและความรวมมือ (Center of Knowledge and Collaboration) 
สําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของตั้งแต ชาวบาน นักทองเที่ยว นักวิชาการ นักศึกษา และ หนวยงานบริหารภาครัฐ
และเอกชนเพื่อติดตอ และ เรียนรูซ่ึงกันและกัน นอกจากนั้น ในพื้นที่โครงการนี้นาจะสามารถใชเปนสถานที่
ฝกอบรมและใหการศึกษา วิจัยและพัฒนา ทางดานการเกษตร และอุตสาหกรรม แกนักเรียน นักศึกษาและ
เจาหนาที่ของมูลนิธิ รวมไปถึงเผยแพรความรูและนวัตกรรมใหแกประชาชนในชุมชนโดยรอบเพื่อพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาโครงการที่มีความยืดหยุนสูงตอการเปลี่ยนแปลงทั้งจากธรรมชาติและความ
ตองการของกลุมผูใชสอย ซ่ึงเกิดจากการพัฒนาของพื้นที่ การวางกลุมอาคารตางๆ จะเนนความเหมาะสม
และการไดเปรียบของสภาพพื้นที่เปนหลัก แลวจึงดูความเหมาะสมของกิจกรรมตางๆ และเปนพื้นที่เสี่ยงตอ
ภัยธรรมชาติและความเปราะบางของชุมชนที่ติดกับโครงการ ซ่ึงการสรางกิจกรรมใหมๆ ในโครงการที่
สอดคลองกับศักยภาพของหมูบาน หรือสรางความเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสูความขัดแยงได 

หลังจากการสํารวจเบื้องตนและทําหุนจําลองเพื่อดูลักษณะทางภูมิศาสตรและการแกปญหาอุทกภัย
แลว คณะผูศึกษาและออกแบบไดจัดแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวน โดยมีการคํานึงถึงระดับความสูงของพื้นที่ โดย
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การวางกลุมอาคารที่มีความสําคัญ เชน พิพิธภัณฑ และที่พักที่จะสรางใหม ซ่ึงมีการใหความสําคัญในการเปน
อาคารที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตอยูในพื้นที่ท่ีปลอดภัยสูงจากระดับนํ้าที่จะทวมและสรางความเสียหายได ใน
ระดับพื้นที่ท่ีนํ้าอาจทวมถึงไดจะถูกวางใหเปนพิพิธภัณฑกลางแจง ท่ีแสดงและสาธิตการปลูกพืชเกษตรทฤษฎี
ใหม ซ่ึงเมื่อถูกนํ้าทวมก็สามารถปลูกใหมได ไมเสียหายมากนกั  

อาคารตอนรับและรานอาหารวางไวในพื้นที่ดานหนาตอเนื่องกับทางเขาจากหมูบานเพื่อเปนพื้นที่
ตอนรับนักทองเท่ียวและเปนจุดจอดรถรับสง (shuttle van stop) บริเวณนี้เปนพื้นที่ท่ีหลบจากแนวกระแสนํ้า
เขามาชิดเนินเขา ทําใหไดรับผลกระทบนอยกวาพื้นที่แปลงเกษตรสาธิต  
พื้นที่โรงงานจะอยูบริเวณที่แยกออกเปนสัดสวนในบริเวณใตสุดของโครงการ  ซ่ึงจะเปนกลุมอาคารที่มี
กิจกรรมหลักคือการผลิตผลิตภัณฑซ่ึงจะมีกิจกรรมที่มีการรบกวนจากการขนสงวัตถุดิบและการกําจัดขยะ จึง
ตองมีการบํารุงดูแลรักษาและควบคุมจัดการคอนขางสูง ผูเขาเยี่ยมชมตองไดรับอนุญาต แตเนื่องจากบริเวณนี้
อาจไดรับผลกระทบจากน้ําทวมในอนาคต การออกแบบโครงสรางและการยกระดับอาคารจึงมีความสําคัญ
และควรทําดวยความระมัดระวัง ในสวนของโรงงานและการผลิตจะเปนเหมือนสถานที่ศึกษาการใชเทคโนโลยี
สะอาด และการนําพลังงานกลับมาใช เพื่อแสดงใหเห็นถึง เทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 

 
รูปที่ 9 ผังเฉพาะของโครงการ       รูปที่ 10 แปลงสาธิตการเกษตร 

 
แนวคิดทางดานรปูแบบสถาปตยกรรม 
ในสวนของสถาปตยกรรมพิพิธภัณฑ รานคาและหอประชุม จะสะทอนรูปแบบของเอกลักษณบานพัก

อาศัยทองถิ่น ท่ีมีขนาดเล็ก อบอุน โทนสีแนวธรรมชาติ และ มีลักษณะที่วางที่โอบลอมโดยอาคาร การ
ออกแบบที่พักนักวิจัยไดคํานึงถึงลักษณะสถาปตยกรรมและที่วางของชุมชนแบบจีนเปนหลัก การออกแบบ
พื้นที่ในสวนที่พัก รูปแบบอาคารนั้นเปนหองพัก 2 หอง ตอกันเปนกลุมอาคารที่วางไปตามแนวเขาแตดอบ
ลอมพื้นที่ใหเกิดที่วางตรงกลางตอเนื่องกันไป ซ่ึงเปนที่ท่ีใหเกิดกิจกรรมรวมกัน และสรางบรรยากาศของการ
เรียนรูรวมกัน 
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รูปที่ 11 การวางผังอาคารโอบลอมที่วางตรงกลางแบบตางๆ ซ่ึงวิเคราะหมาจากการจัดที่วางในบานและวัด
จีนในหมูบานยาง 

 
กิจกรรมดานการทองเทีย่วในพืน้ทีโ่ครงการและภายนอก 
ในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม การพัฒนาพื้นที่สวนตอนรับนักทองเท่ียวและ

พิพิธภัณฑ ราอาหาร รานขายของ ซ่ึงจะผสมผสานกับแปลงเกษตรสาธิตภายนอก ความตอเนื่องของกิจกรรม
ภายในพื้นที่จะเอ้ือใหเกิดกิจกรรมตางๆ สําหรับนักทองเที่ยวตามศักยภาพของโครงการ เชน การขี่จักรยาน
และเดินเลนชมสวนผลไม โดยการปรับปรุงภูมิทัศนตามรูปแบบภูมิทัศนวัฒนธรรม9 (cultural landscape) 
ตลอดทางเดิน สามารถมีซุมชมวิว ทํากิจกรรม ซ้ือสินคา และ ชิมผลิตภัณฑของโครงการและชุมชน  

กิจกรรมนี้จะเปนจุดขายที่นํารายไดมาสูโครงการและหมูบาน เพราะกิจกรรมการทองเที่ยวสามารถ
สนับสนุนใหเกิดเปนเสนทางวัฒนธรรมตอเนื่องไปถึงสวนเกษตร และ รานคาของหมูบานได และยังตอเนื่อง
กับเสนทางการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติดานบนของพื้นที่ไดซ่ึงจะนําเที่ยวโดยไกดทองถิ่น ทําใหระยะเวลาที่
นักทองเที่ยวจะใชในโครงการนานขึ้น เปาหมายคือ หมูบานยางและโครงการจะกลายเปนจุดพัก ของ
นักทองเท่ียวระหวางทางไปดอยอางขาง เพื่อเปนสรางความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจชุมชน การปรับปรุงลงทุน

                                                 
9 เกรียงไกร เกิดสิริ, ชุมชนกับภูมิทัศนวัฒนธรรม, คณะสถาปตยกรรมศาสตร ศิลปากรสํานักพิมพอุษาคเนย 2551 
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ในบริเวณนี้ท้ังทางดานกายภาพ และการสรางกิจกรรมรวมกับหมูบานจะทําใหเห็นถึง จุดประสงค ภาพพจน 
และ ความตั้งใจตามแนวปรัชญาของโครงการที่จะใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนไปกับชุมชน  

  
ภารกิจ 4 ดานที่จะตองดําเนินการตอเนื่อง 
 

 ดานความรู จะตองเผยแพรและ เสริมสรางความเขาใจและความรูท่ีถูกตองตามแนวทาง
พัฒนาและการรักษาสิ่งแวดลอม ในทุกขั้นตอนและทุกระดับ ในวงกวางและลึก และมีการแลกเปลี่ยนองค
ความรูระหวางกัน เพื่อใชความรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 ดานเศรษฐกิจ ใหการสนับสนุนดานการตลาด การประชาสัมพันธ การรักษาคุณภาพและ
เอกลักษณ เพื่อใหทองถิ่นและบริษัทมีรายไดมากขึ้น 

 ดานชุมชน  สรางจิตสํานึกในการสวนรวมของชุมชนและทุกฝายที่เกี่ยวของ ในทุกขั้นตอน
การพัฒนา การปลูกฝงในกิจกรรมตั้งแตระดับนักเรียน นักศึกษาจะทําใหเกิดสํานึกรักบานเกิด 

 ดานนโยบาย ควรจะตองมีนโยบายระดับทองถิ่นและระดับชาติในการสนับสนุนการพัฒนา
ตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน เชน นโยบายทางดานภาษี สิทธิทางดานการศึกษา เปนตน 

  
 
บทสรปุ 
 

ความเสียหายจากอุทกภัยถึงสองครั้งที่เกิดขึ้นกับโรงงานหลวงแหงแรก(บริษัท ดอยคํา จํากัด) ท่ี
ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ทําใหเกิดคําถามของความเหมาะสมในการใชพื้นที่และกิจกรรมที่
สอดคลองกับสภาพขอจํากัดและความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติ การปรับปรุงผังแมบทของโครงการหลังจากภัย
พิบัติครั้งท่ีสอง ไดกําหนดบทบาทใหมทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหกับโครงการ โดยแนวทางการพัฒนา
จะตองตอบสนองกับคุณคาทางสังคม สิ่งแวดลอม และ แนวปรัชญาของโครงการหลวง เพราะฉะนั้นการมีสวน
รวมและความรวมมือของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย (ท้ังฝายนโยบาย ฝายปฏิบัติการ ฝายผูเชี่ยวชาญดานตางๆและ 
ชุมชน) ในทุกขั้นตอนตั้งแตการวางแผนจนถึงการดําเนินการจะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหโครงการเปนไปได
ภายใตกรอบแนวความคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

โครงการพิพิธภัณฑโรงงานหลวงที่ ๑ นี้ จะเปนโครงการที่แสดงถึงจุดประสงคหลักที่สําคัญที่สุดของ
โครงการหลวงคือ การทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพรอมทั้งการสรางจิตสํานึกดานการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ   ถามีการพัฒนาไดตามแนวทางที่วางไว จะเปนตัวอยางของวิธีการและกระบวนการการ
พัฒนาอยางยั่งยืนที่การพัฒนาโครงการอื่นสามารถใชเปนกรณีศึกษาตอไปได  

 
คณะทาํงาน 
 อาจารย อภิญญา ล้ิมไพบูลย   หัวหนาโครงการวิจัย 
 อาจารย ดร วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุกุล  ผูรวมวิจัย 
 นางสาว กิตติมา เหลาชูเจริญกิจ  ผูชวยวิจัย  
 นาย ศุภชาติ บุญแตง   ผูชวยวิจัย 
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