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บทคดัย่อ 
 พื้นที่ศูนย์พฒันาการเกษตรโครงการหลวงตีนตกเป็น
หนึ่งในศูนยข์องโครงการหลวงจงัหวดัเชยีงใหม่ทีอ่ยู่ในพืน้ทีท่ีอุ่ดม
สมบูรณ์ทางทรพัยากรธรรมชาตแิละมลีกัษณะฉพาะทางธรรมชาติ
ทีส่วยงามซึง่แน่นอนว่าการเลอืกทีต่ ัง้โครงการทีม่คีวามงดงามทาง
ธรรมชาตินี้สะท้อนถึงเป้าหมายหลักของมูลนิธิโครงการในการ
พฒันาสนิค้าเกษตรที่มคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพในการแปรรูบ
ผลผลติจากแหล่งเพาะปลูกอนัอุดมสมบูรณ์เพื่อสรา้งความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจให้กบัชาวเขาผู้ที่เคยปลูกยาเสพติด ในช่วงเวลาที่
โครงการหลวงใขพ้ืน้ทีเ่พือ่การเพาะปลกูพชืผลนัน้การทอ่งเทีย่วทีม่ ี
รปูแบบเชงินิเวศน์และเกษตรกรรมเริม่มบีทบาทมากขึ้น โครงการ
หลวงที่ตีนตกจึงถูกกําหนดให้ทดลองมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สามารถรองรบันักท่องเที่ยวแบบการเกษตรและเชิงนิเวศน์เพื่อ
สนับสนุนแนวคิดอนุรกัษ์ป่าไม้และความอุดมสมบูรณ์เพื่อการ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื 
Abstract 

The Royal Project Development Centers at Teentok 
is one of several centers in Chiang Mai that usually locate in 
unique areas of abundant natural resources. These 
flourishing locations in fact manifest the main goal of Royal 
Project Foundation which is to create the best quality and 
market competitive agricultural produce by developing 
sustainable cultivation with effective nursery system and 
efficient food processing method. The success of each center 
facilitates the improvement of local hill tribes living condition 
and abandoning their opium cultivation. While most of the 
Royal Project centers are focusing on developing agricultural 
technology to cope with competitive market, new wave of 
tourism business such as eco-tourism and agro-tourism have 
become more popular. As a result, growing number of 
responsible visitors are looking for the beautiful natural 
setting with knowledge of preserving ecological system.  

With high quality of natural environment with strong 
sustainable principle of Royal Project, the centers therefore 
could provide more services such as accommodation for this 
new tourist industry. It has high potential to benefit the Royal 
Project centers by generating more revenue to local villagers, 
setting up new standard for eco-agro tourist business in the 
area and promoting Royal Project products synchronously. 
However, most of these centers were planned to 
accommodate visitors and demonstrate the unique work of 
Royal Project. This research project seeks to reorganize the 
master plan of the Royal Project’s development center at 
Teen Tok for accommodating new visitors and educating 
them the Royal Project’s sustainable principle. In addition, 
this experimental project research explores how sufficient 
environmental data base could help generating architectural 
design that prevents natural disaster and reduces waste to 
natural environment.    
คาํสาํคญั    
agro-tourism, planning, landscape, architecture, sustainable   
1. บทนํา 

เนื่องจากโครงการหลวงไดจ้ดัตัง้ขึน้เพื่อการพฒันาและ
ส่งเสรมิการเกษตรกรรมพชืผลใหก้บัเกษตรกรและชุมชนในพื้นที่
ชนบทของจงัหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงโดยที่เน้นการ
พฒันาอย่างยัง่ยืนเข้าใจในระบบนิเวศน์ของท้องที่นัน้ๆที่มคีวาม
อุดมสมบูรณ์ทัง้ป่าไมแ้ละทศันียภาพทีส่วยงาม ซึ่งไม่ไดเ้หมาะสม
กับการเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเท่านั ้นแต่ยังมีศักยภาพในการ
ท่องเทีย่วเชงินิเวศน์ดว้ยเช่นกนั โดยทีอ่ดตีทีผ่่านมานัน้ การจดัตัง้
ศูนย์พัฒนาแต่ละแห่งนัน้ เช่น ที่ตีนตกและสถานีอื่นๆในเขตนี้ 
มุง่เน้นไปยงัการสรา้งสถานีและแปลงทดลอง ตลอดจนโรงงานแปร
รปูสนิคา้ทางการเกษตรเท่านัน้ จงึทําใหก้ารวางตําแหน่งอาคารไม่
เหมาะสมและเอื้อกับการเข้าชมพื้นที่และในบางกรณีทําลาย



 

ทศันียภาพที่สวยงาม ตลอดจนเส้นทางภายในโครงการมคีวาม
สบัสน ทาํใหเ้กดิประโยชน์ใชง้านไดน้้อยลง ซึง่การพฒันาโครงการ
หลวงใหเ้ป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว และทีพ่กัเชงินิเวศน์ มขีอ้ด ีคอื  

1. เสริมสร้างรายได้ให้แก่ศูนย์พฒันาและชุมชนใน
พืน้ทีม่ากขึน้ 

2. สื่อใหเ้หน็ถงึแนวคดิตามพระราชดาํร ิในการเขา้ใจ
พืน้ทีแ่ละระบบนิเวศน์ 

3. เป็นสถานที่นันทนาการในพื้นที่ที่ส่งเสรมิความรู้
ทางธรรมชาต ิ

4. เป็นตัวอย่ างที่ดีในการพัฒนาพื้นที่ เพื่ อการ
ท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืใหก้บัโครงการของเอกชนที
อยู่ในบริเวณข้างเคียงซึ่งมีศักยภาพในการเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่ว 

2. วตัถปุระสงค  ์
 1.เพือ่จดัรูปทีด่นิทีเ่หมาะสมและเอือ้ต่อการพฒันาต่อไป
ในอนาคต ซึง่สรา้งโอกาสใหโ้ครงการหลวง ทางเศรษฐกจิ และการ
ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรอยา่งยัง่ยนื 
 2.เพื่อจดัการและพฒันาโครงสรา้งสาธารณูปโภคต่างๆ
ในพืน้ทีใ่หไ้ดป้ระโยชน์สงูสุดและไมท่าํลายระบบนิเวศน์ในพืน้ที ่ 
 3.เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสยีหายอันเกิด
จากภยัธรรมชาตใินการพฒันาพืน้ที ่
 4.เพื่อเป็นการสร้างแนวทางการออกแบบและวางผงั
โครงการหลวงในอนาคตโดยใหม้กีารคํานึงถงึการขยายตวัเพื่อการ
ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรอยา่งยัง่ยนื  
 5.เพื่ อส่ ง เส ริมการทํ างาน ใน เชิงสหวิช าการของ
มหาวทิยาลยั (Multi-Disciplinary)ทีเ่น้นการใหบ้รกิารออกแบบและ
วจิยัที่ให้ผู้เชี่ยวชาญต่างสาขาระดมความคิดเห็นและผสมผสาน
ขอ้มูลเขา้ด้วยกนัเพื่อทํางานวางผงัและออกแบบโครงการที่มกีาร
คาํนึงถงึการพฒันาทีเ่หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ
3. แนวความคิดหลกัและลกัษณะโครงการ  
 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกน้ีมีสภาพพื้นที่อุดม
สมบูรณ์ของลําธารต้นน้ําในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ออน และมี
สภาพภูมิประเทศที่งดงามของแนวเขาที่ทอดตัวยาวมีความ
ต่อเนื่ องถึงอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนในจังหวัดลําปาง ซึ่งความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาตนิี้ทําให้เกดิการพฒันาทางการเกษตรอย่าง
ยัง่ยนืไปพรอ้มกบัการดแูลรกัษาโดนปลูกพชืเศรษฐกจิทีส่ําคญั คอื 
กาแฟ       อะราบคิา และชาเมีย่ง ซึง่อาศยัร่มเงาของต้นไมใ้หญ่
เช่น  สกั  ในการเจรญิเตบิโตในขณะเดยีวกนัไมพุ้่มที่มมีลูค่าทาง
เศรษฐกจิ ช่วยปกป้องป่าด้วยเช่นกนั ทัง้ในการกัษาหน้าดนิและ
ดว้ยคุณคา่ของตวัเอง แต่ในขณะเดยีวกนั ภูมปิระเทศทีส่วยงามนัน้
มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติเช่นกัน เช่น ดินถล่มและน้ําหลาก
รุนแรง การออกแบบและวางผงัโครงการนี้จงึเน้นความสําคญัของ
การคาํนึงถงึขอ้มลูทางสิง่แวดลอ้ม เขา้มาประกอบกบัการออกแบบ
สถาปัตยกรรมและการวางผังภู มิสถาปัตยกรรมของพื้นที ่
แนวความคิดการวางผังนิ เวศ น์ (Ecological Planning ) โดย 
ศ าสต ราจ า รย์  เอี ย น  แม คฮ าร์ค  (  lan L. McHarg ) แ ห่ ง

มหาวิทยาลัยเพนซิลราเนีย (University of Pennsylrania) ซึ่งได้
รณรงคถ์งึการวางผงัและออกแบบโดยใชข้อ้มลูทางนิเวศวทิยามาก
ที่สุด ในการหาที่ตัง้ที่เหมาะสมและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่
ทําลายธรรมชาติ และเป็นส่วนหน่ึงของสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการ
ทํางานออกแบบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก นี้ ได้ใช้เป็น
แบบอย่าง โดยทีเ่บือ้งตน้นัน้ ผูอ้อกแบบไดท้ําการคน้ควา้หาขอ้มลู
ทางสิง่แวดลอ้มของพืน้ทีโ่ครงการ โดยหาขอ้มลูเบือ้งตน้ดงัน้ี 
 1.ข้อมู ลท างธรณี วิทยา  (Bedrock Geology)เพื่ อดู
ลกัษณะของชัน้หนิและรอยแยก 
 2.ข้อมูลแหล่งน้ําใต้ดินและบนดิน (Hydrology)เพื่อดู
ความสําคญัของพื้นที่ในการเป็นแหล่งน้ําบาดาลและการทรุดตัว
ของดนิเนื่องจากการเปลีย่นแปลงของระดบัน้ําใตด้นิ 
 3.ข้อมูลทางโครงสร้างภูมปิระเทศ(Topography)เพื่อดู
สภาพของผวิดนิความลาดชนั ซึง่เป็นขอ้มลูสําคญัในการวเิคราะห์
ปัญหาและโอกาสการเกดิภยัธรรมชาตจิากแผน่ดนิถลม่ 
 4.ข้อมูลทางพืชพรรณ และสัตว์ ป่ า  (Vegetation & 
Wildlife Habitat) ซึง่ชว่ยใหเ้ขา้ใจสภาพนิเวศน์ของพืน้ที ่
 5.ขอ้มูลคุณลกัษณะของดนิ (Soil Profile) เพื่อดูสภาพ
ดนิและการพงัทลายของหน้าดนิ 
 6.ข้อมูลทางวัฒนธรรม (Cultural Environment) เช่น
ลกัษณะความเป็นอยู่ของชุมชนรอบข้าง วถิีชวีติ ซึ่งมผีลต่อการ
ออกแบบในพืน้ทีโ่ครงการ 
 โดยการออกแบบนัน้ เมื่อไดแ้หล่งขอ้มูลเหล่าน้ีแลว้ จงึ
นํามาวเิคราะห์หาปัจจยัสนับสนุนและข้อจํากดัในการวางผงัและ
ป้องกนัปัญหาซึง่อาจเกดิจากภยัธรรมชาต ิได ้โดยคณะวจิยัพบว่า
ในพืน้ทีน่ัน้มโีครงสรา้งทางธรณีวทิยาทีแ่ขง็แรงไมไ่ดอ้ยู่ใกลร้อยต่อ
ของชัน้หนิ และไม่พบหนิทีใ่หน้ํ้าบาดาลได ้จงึไมน่่ามปัีญหาจาการ
ทรุดตวัและแผ่นดนิไหวรุนแรง และเมื่อทําหุ่นจําลองซึ่งครอบคลุม 
พื้นทีใ่นรศัมปีระมาณ 1 กโิลเมตร  พบว่า ลําธารหลกัมไิด้เป็นจุด
รวมตวัของทางน้ําเมื่อมฝีนตกหรอืน้ําหลาก แต่พบว่าสภาพความ
ลาดชนัมสีงูและจากการสมัภาษณ์ เจา้หน้าทีโ่ครงการพบวา่เมื่อขุด
ดนิลงไปประมาณ 1 เมตร พบดินลูกรงัและมกีรวดสลบั มขีนาด
ประมาณฝ่ามือ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเลื่อนตัวของดินและถล่ม 
เพราะฉะนัน้การออกแบบภมูสิถาปัตยกรรม จงึควรออกแบใหม้กีาร
ปลูกพชืคลุมดนิที่ยดึหน้าดนิไดด้ใีนบรเิวณที่ต้องปรบัสภาพความ
ชนัของพืน้ที ่ซึง่ในการออกแบบนัน้ไดพ้ยายามใชว้สัดุทอ้งถิน่ทีห่า
ไดง้่าย เช่น ไมไ้ผ ่ซึง่มใีนป่าเป็นส่วนประกอบและในโครงสรา้งนัน้
ใช้วัสดุคงทนและน้ําหนักเบา ในการวางผังพยายามเปิดพื้นที่
ส่วนกลางไว้ที่ริมลําธารเพื่อเป็นมุมมองหลักของโครงการและ
ออกแบบให้ที่จอดรถอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรักษา
บรรยากาศ ทีส่งบภายในโครงการ โดยกําหนดจุดรบัส่งผูม้าเยีย่ม
โครงการไวท้ี่บรเิวณเชื่อมต่อระหว่างร้านอาหารและศูนย์บรกิาร
นกัทอ่งเทีย่ว 
 
4. ผลการทาํงานและขอ้เสนอแนะในสํารวจและออกแบบ



 

วางผงัโครงการหลวงต่อไป 
 ผลการออกแบบของกลุ่มนักศึกษามคีวามน่าสนใจใน
รปูแบบสถาปัตยกรรมทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะพืน้ทีม่กีารวางแผนผงั
เพื่อป้องกนัภยัธรรมชาตทิี่มแีนวโน้มจะเกดิขึน้ไดเ้นื่องจากสภาพ
พืน้ทีใ่นขณะเดยีวกนัช่วยลดค่าใชจ้า่ยโดยการใชว้สัดุทีม่ใีนทอ้งถิน่
ผสมผสานกับวัสดุถาวรสะท้อนให้เห็นถึงผลจากการหาข้อมูล
เพิม่เตมิในเชงิภูมศิาสตรแ์ละสิง่แวดลอ้มบรเิวณรอบๆพืน้ทีม่ากขึน้
ในขัน้ตอนการวเิคราะห์ที่ตัง้โครงการที่มคีวามละเอยีดและเขา้ใจ
สภาพแวดลอ้มมากขึน้จากการออกแบบแบบเดมิทีพ่จิารณาเพยีง
แค่เสน้ระดบัดนิ (contour line) และจาํกดัขอบเขตแค่ทีด่นิโครงการ
เทา่นัน้  
 
5. สรปุ 

อย่างไรกต็ามการออกแบบและวางผงัโครงการครัง้นี้ไม่
สามารถออกแบบในรายละเอยีดในบางหวัขอ้เช่นเรื่องการประหยดั
พลงังาน การจดัการการใชน้ํ้าประปา การบรหิารโครงการและการ
ใชแ้สงสว่างในอาคารเน่ืองจากการดําเนินงานมคีวามล่าชา้ในเรื่อง
ของข้อมูลพื้นที่และต้องรอข้อมูลเป็นเวลานานมากซึ่งทําให้การ
วิเคราะห์สภาพพื้นที่ทําได้ล่าช้ากว่าที่ประมาณการไว้และมี
ผลกระทบต่อระยะเวลาการออกแบบเพราะตอ้งทําการออกแบบให้
เสรจ็ในกรอบเวลาของภาคการศกึษา จึ ง ค ว ร ให้ มี ก า รตั ้ง
โครงการเพื่อการรวบรวมขอ้มลูทางสภาพแวดล้อมและภูมศิาสตร์
ของพื้นทีศู่นย์พฒันาและสถานีวจิยัโครงการหลวงทัง้หมดให้เป็น
ระบบหมวดหมูเ่พือ่การวางแผนพฒันาในอนาคต 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณศนูยพ์ฒันาโครงการหลวงตนีตก พีโ่ยง่และ
น้องฝ้ายตลอดจนเจา้หน้าทีศ่นูยค์วามรว่มมอื มหาวทิยาลยัราช
มงคลลา้นนาและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีที่
เชยีงใหมแ่ละพีปี่เตอรแ์ละคุณแป้น มหาวทิยาลยักบัชุมชน  
ขอบคุณนกัศกึษาผูร้่วมงาน ในรายวชิา ARC 455 การออกแบบ
สถาปัตยกรรม 5 นางสาว กมลทพิย ์เยาวภาพงศ,์นาย ไตรเทพ 
โทรบ,ี นางสาว นิจรตัน์ วชริสุรงค,์ นางสาว ปรญิญาพร ศรวีรนนัท์
, นางสาว สริภิา มงคลชาต,ิ นางสาว มรกต ศริศิกัดิภ์ญิโญ, 
นางสาว รุจเิรข คงชพียนื, นายเศวตฉตัร แกว้ลงักา, นายพทุธวนั 
หนูราช, นายสุรณฐั วนัเพญ 
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