โครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวง จังหวัดเชียงใหม
ความเปนมา
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดเสด็จฯ ไปยังศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เพื่อทอดพระเนตรการดําเนินงาน
ของโครงการ โดยมี นายจุ ล นภ สนิ ท วงศ ณ อยุ ธ ยา องคมนตรี ,พลโทไพโรจน จั น ทร อุไ ร แมทั พภาคที่
๓ , นายยุทธ กิ่งเกตุ อธิบดีกรมชลประทาน ,นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ,รอยตรี
สมศักดิ์ เจริญกุศล ปาไมจังหวัดเชียงใหมเขาเฝาฯ ถวายรายงานในวโรกาสที่เสด็จฯ ครั้งนี้ ไดมีพระราชดําริ
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวงวา พื้นที่ที่ปลูกสวนปาแลว , พื้นที่ที่บุกรุก และพื้นที่ที่จัดสรรใหราษฎรทํา
กินเปนการชั่วคราวในเขตปาสงวนแหงชาติ ควรจะไดมีการปรับปรุงใหเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร มีความชุมชื้น
สามารถทํากินได จะไมทําการบุกรุกตอไป รวมทั้งยังสามารถจัดเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชนไดอีกดวย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีรับสั่งใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รวมกับกรมชลประทาน โดย
มอบใหกรมปาไมรับไปดําเนินการ เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาการปลูกสวนปา โดยใหปลูกไมที่ชุมชื้นเปน
หลัก และใหกรมชลประทานจัดหาแหแลงน้ํา โดยใชน้ําจากน้ําแมสาย และใหขุดอางเล็กอางนอย ทํา Check
Dam เปนจุดๆ เพื่อใหเกิดความชุมชื้นในพื้นที่ ซึ่งประสบความสําเร็จมาแลว จากการทดลองที่ศูนยศึกษาการ
พัฒ นาห ว ยฮอ งไคร ฯ ให พัฒ นาพื้น ที่จ ากหมูบ านศาลาปางสั ก ตํ าบลเชิ งดอย อํา เภอดอยสะเก็ด จั งหวั ด
เชียงใหม ไปจดขอบอางเก็บน้ําแมกวง สําหรับหมูบานหรือราษฎรที่อาศัยอยูกอนแลว ก็ควรพิจารณาใหอยู
อาศัยหรือทํากินตอไป โดยใหเจาหนาที่ปาไมเปนผูควบคุมไมใหมีการบุกรุกเพิ่มเติม ทั้งนี้จะตองทําการสํารวจผู
ที่อยูอาศัยหรือทํากินตอไป โดยใหมีเจาหนาที่ปาไมเปนผูควบคุมไมใหมีการเขามาบุกรุกเพิ่มเติมอีก
ตอมาเมื่อ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดขอรับการสนับสนุนกําลังพลจาก กองทัพภาคที่ ๓ ในการจัดเจาหนาที่รวม
ปฏิบัติงานปองกันการบุกรุกทําลายปาในเขตพื้นที่โครงการฯ เนื่องจากราษฎรบุกรุกเขาทํากินและตัดทําลายปา
กองทั พภาคที่ ๓ จึ ง ได ม อบหมายให กองพั น ทหารป น ใหญ ที่ ๗ จั ด กํ าลั งสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านตามที่
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) รองขอโดยมีกําลังพล ๒
ชุดปฏิบัติการ (ชุดละ ๑๕ นาย ) เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต ๑ ธันวาคม ๒๕๓๕ ระยะที่ ๒ จัดเจาหนาที่คุมครองและ
ปองกันการทําลายทรัพยากรปาไมในเขตพื้นที่ดังกลาว จํานวน ๒ ชุดปฏิบัติการ ปงบประมาณ ๒๕๓๙ ไดมี
การขยายพื้นที่โครงการ เพิ่มเติมอีก รวมทั้ง ๓ พื้นที่ เปนจํานวนชุดปฏิบัติการ ๑๐ ชุดปฏิบัติการ
วัตถุประสงค
เพื่อปองกันการบุกรุกตัดไมทําลายปา ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวงฯ
เปาหมาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานพระราชดําริใหพิจารณาขยายขอบเขตพื้นที่โครงการให
ครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําแมกวง โดยใหแบงพื้นที่ดําเนินการตามโครงการออกเปน ๓ ระยะคือ
ระยะที่ ๑ (๒๕๓๖-๒๕๓๗) พื้นที่ดําเนินการ มีขอบเขตทางดานทิศเหนือ ของศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ขึ้นไปจดจรดขอบอางเก็บน้ําแมกวง รวมเนื้อที่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร
ระยะที่ ๒ (๒๕๓๗-๒๕๓๙) พื้นที่ดําเนินการ มีขอบเขตตอจากระยะที่ ๑ ขึ้นไปทางดานทิศเหนือจน
จรดเขตอําเภอแมแตง และอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เนื้อที่ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ไร
ระยะที่ ๓ (๒๕๓๙-๒๕๔๔) พื้นที่ดําเนินการ ไดแก พื้นที่สวนที่เหลือในเขตลุมน้ําแมกวงดานเหนือ
อางเก็บ น้ํ าแมกวงทั้ง หมด จํ านวน ๒๔๕,๐๐๐ ไร มีบ ริ เ วณต อจากขอบเขตระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ไป
ทางดานตะวันออกครอบคลุมพื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ,อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย และอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง

ระยะเวลาดําเนินงาน โครงการตอเนื่อง
สรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๔๖
๑. ชุดปฏิบัติการ ฉก. แมกวง ทําการลาดตระเวนตรวจพบการตัดไมในพื้นที่ โครงการฯ สรุปไดดังนี้
๑.๑ พื้นที่โครงการฯ ระยะที่ ๑ จํานวน ๓๘.๔๔ ลูกบาศกเมตร
๑.๒ พื้นที่โครงการฯระยะที่ ๒ จํานวน ๓๙.๙๑ ลูกบาศกเมตร
๑.๓ พื้นที่โครงการฯระยะที่ ๓ จํานวน ๗๗.๘๑ ลูกบาศกเมตร
๑.๔ นอกพื้นที่โครงการฯระยะที่ ๒ จํานวน ๙๘.๑๔ ลูกบาศกเมตร
๒. สามารถจับกุมผูกระทําผิดได ๗ ราย นําตัวสง สภ.อ.ดอยสะเก็ด จํานวน ๑ ราย เพื่อดําเนินคดีตอไป
และวากลาวตักเตือนแลวปลอยไป จํานวน ๖ ราย
๓. ตรวจยึดอุปกรณการแปรรูปไมได จํานวน ๕ รายการดังนี้
๓.๑ เครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน ๒ เครื่อง
๓.๒ เลื่อยตั้ง จํานวน ๔ ปน
๓.๓ ขวาน จํานวน ๔ เลม
๓.๔ มีด จํานวน ๔ เลม
๓.๕ ชะแลง จํานวน ๔ เลม
ที่ตั้ง
๑. กองพันทหารปนใหญที่ ๗ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พิกัด MA๙๗๓๘๓๒
๒. พื้นที่โครงการ พิกัด NA ๒๔๒๘๖๓
แผนที่สงั เขปเสนทาง
โครงการพัฒนาพื้นที่ปาขุนแมกวง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

