
รายงานการประชุมคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้ คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2562 

วนัที่ 28 มนีาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.ตาก 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุชีพ   มีถม  ผูอ้  านวยการเข่ือนภูมิพล 

2. นายอมร   แก่นสารี ผูช่้วยผูอ้  านวยการเข่ือนภูมิพล-2 

3. นายปรีชา  มาเกิด  หวัหนา้กองเดินเคร่ืองเข่ือนภูมิพล 

4. นายบุญเยน็  ใจตา  นายกเทศบาลต าบลอมก๋อย  

5. นายสุวทิย ์  ธนนัทช์ยั  เทศบาลต าบลอมก๋อย 

6. นายราชนั  ค าพร  หวัหนา้หน่วยจดัการตน้น ้าห้วยจิโน 

7. นายประสงค ์  อินทร์ขนุ คณะกรรมการคนรักษต์น้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า  

8. นายวนัชยั  ประกตัฐโกมล คณะกรรมการฯ  

9. นายสง่า   มูลถี  คณะกรรมการฯ 

10. ร.ต.ค านวน  เกิดนวล  คณะกรรมการฯ 

11. นายพิสิฐคุณ  มาสง่า  คณะกรรมการฯ 

12. นายจรัญ  นวลหอม คณะกรรมการฯ 

13. นายนิรันดร์  อยูธ่นา  ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

14. นางนิชธาวลยั  ยะมงั  ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

15. นางพเยาว ์  สมบุญโภชน์ ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

16. นายธญัวทิ  ศรีพฒัน์  ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า  

17. นายไพศาล  เสือสังข ์ ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

18. นายจเร   สุ่มลาบ  ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

19. นางวลัลา  ตั้งตระกูล ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

20. นางสวงิ   เงินบ ารุง ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 



21. นางวไิล   ขวญัยนื  ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

22. นางวารินทร  ไชยมา   ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

23. นางมะลิ   โพธ์ิด า  ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

24. นายมานพ  ศิริ  ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

25. นางอธิสา  แบขนุทด ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

26. นางอภิรมร  ไชยฤทธ์ิ ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

27. นายไพร   แกว้ณรงค ์ ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

28. นายจกัรกฤษณ์  ยานะพนัธ์ ชุมชนพื้นท่ีตน้น ้า 

29. นายวชัรพนัธ์  ใจกลา้   ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

30. นายจาตุรนต ์  ทิพยสุ์วรรณธาราชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

31. นางสุวพีร์  มาสง่า  ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า 

32. นางกชพนัธ์  ชูกร  ชุมชนพื้นท่ีทา้ยน ้า  

33. น.ส.อรัญญา  สุวรรณ์ศรี เลขานุการคณะกรรมการฯ  

34. นายอรรณพ  โหรวชิิต เข่ือนภูมิพล 

35. นายสาธิต  ทรายแกว้ เข่ือนภูมิพล 

36. นางกมลวรรณ  สุริยะมณี เข่ือนภูมิพล 

37. นายภูวารุทธ์  วงษปั์น  เข่ือนภูมิพล 

38. น.ส.ภสัราภรณ์  โสรัจจตานนท ์ เข่ือนภูมิพล 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที ่1 : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

 นายสุชีพ มีถม ผูอ้  านวยการเข่ือนภูมิพล ประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวตอ้นรับ และกล่าวถึงโครงการ
ปลูกป่าแลกขา้ว ในวนัน้ี สืบเน่ืองมาจากโครงการคนรักษต์น้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า ท่ีทางคณะกรรมการฯ และ
เทศบาลต าบลอมก๋อย ไดมี้ส่วนร่วมกบัทางเข่ือนภูมิพลมานานหลายปี จึงท าใหค้ณะกรรมการฯ ไดเ้ดินทาง
มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าแลกขา้ว เป็นปีท่ี 7 โดยมีวตัถุประสงคใ์นการจดักิจกรรมดงักล่าวเพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่งผูใ้ชน้ ้ า และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนน าไปสู่ความเขา้ใจและการเห็นใจซ่ึงกนัและกนั ก่อใหเ้กิด
การบูรณาการเร่ืองการใชน้ ้า การบริหารจดัการน ้าร่วมกนั และเพื่อใหค้นกลางน ้าและปลายน ้าไดแ้สดงความเอ้ือ
อาทรต่อคนตน้น ้า ท่ีช่วยดูแลรักษาป่าตน้น ้า ท าใหมี้น ้าไหลเขา้อ่างเก็บน ้าเข่ือนภูมิพล และในปัจจุบนัไดมี้การต่อ
ยอดเป็นโครงการ “นาแลกอนุรักษป่์า” ดงัท่ีทางนายกเทศบาลต าบลอมก๋อยจะรายงานใหท้ราบต่อไป 

ทางนายกบุญเยน็ ใจตา นายกเทศบาลต าบลอมก๋อย ไดก้ล่าวตอ้นรับคณะกรรมการคนรักษต์น้น ้า กลาง

น ้า ปลายน ้า รวมทั้งเข่ือนภูมิพล และชุมชนจากจงัหวดันครสวรรค ์ก าแพงเพชร พิจิตร ทุกท่าน ท่ีมาร่วมเขา้

ประชุม และร่วมกิจกรรมปลูกป่าแลกขา้วในวนัน้ี 

 

ระเบียบวาระที ่2 :  โครงการนาแลกอนุรักษ์ป่า (น าเสนอโดย นายบุญเยน็  ใจตา)  

หลกัการและเหตุผล 

อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย เป็นป่าตน้น ้ าของ   น ้ าแม่ปิง 

สาขาแม่น ้าแม่ต่ืน ในอดีตอ าเภออมก๋อยมีความอุดมสมบูรณ์ทางดา้นป่าไมแ้ละน ้า  จึงไดช่ื้อวา่     “อมก๋อย” 

เป็นภาษา ลัว๊ะ แปลวา่ ตน้น ้า หรือ ขนุน ้า 

อ าเภออมก๋อย มีแม่น ้าท่ีส าคญั 4 สาย คือ แม่น ้าแม่ต่ืน แม่น ้าแม่ต๋อม แม่น ้าแม่หาด และ แม่น ้าแม่เทย ไหล

รวมกนัเป็นแม่น ้าแม่ต่ืน ไหลลงเข่ือนภูมิพล อ าเภออมก๋อย มีประชากร 80% ท่ีพกัอาศยัอยูบ่ริเวณป่าตน้น ้า ไม่มี

อาชีพ ไม่มีรายได ้ไม่มีกรรมสิทธ์ท่ีดินท ากิน ไม่มีพื้นท่ีส าหรับท านาปลูกขา้ว มีปัญหาในการสัญจรในช่วงฤดูฝน 

ไม่สามารถเดินทางเขา้ออกหมู่บา้นไดส้ะดวก 

 ปัจจุบนั ป่าตน้น ้าอ าเภออมก๋อย ถูกบุกรุกท าลายเป็นจ านวนมาก ท าใหป่้าตน้น ้าลดนอ้ยลง เน่ืองจาก

จ านวนประชากรของอ าเภออมก๋อย เพิ่มมากข้ึน การปลูกพืชเชิงเด่ียว การเปล่ียนแปลงวถีิชีวติความเป็นอยูจ่าก

ดั้งเดิม ท าใหน้ ้าในล าหว้ยท่ีเป็นตน้น ้าลดนอ้ยลง ส่งผลกระทบต่อน ้าในล าน ้าแม่ต่ืน ซ่ึงมีความส าคญัต่อ

ประชาชนอ าเภออมก๋อยในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  



เข่ือนภูมิพล ร่วมกบักลุ่มคนรักษต์น้น ้า(เชียงใหม่ ล าพูน)  กลางน ้า (เข่ือนภูมิพล จงัหวดัตาก) ปลายน ้า 

(ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค)์ ไดเ้ห็นความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไดร้วบรวมขา้วสาร ขา้วเปลือกจาก

เกษตรกรพื้นท่ีท านา จงัหวดัก าแพงเพชร จงัหวดันครสวรรค ์ จงัหวดัพิจิตร มามอบใหก้บัชาวอ าเภออมก๋อย ท่ี

อาศยัอยูบ่ริเวณป่าตน้น ้าแม่ต่ืน เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2556 จ านวน 14 ตนั เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั เพื่อแลกกบัการ

อนุรักษป่์า ไม่ตดัไม ้ไม่ขดุล าหว้ย ไม่เผาป่า ไม่ปลูกพืชเสพติด ท าใหปั้จจุบนัป่าตน้น ้าแม่ต่ืนมีความอุดมสมบูรณ์ 

ชาวบา้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ซ่ึงจากการด าเนินโครงการดงักล่าว อาจยงัไม่ท าใหเ้กิดความมัน่คงย ัง่ยนื ทางเข่ือนภูมิพล จึงร่วมกบักลุ่ม

คนรักษต์น้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภออมก๋อย ในการลงพื้นท่ีป่าตน้น ้า เพื่อดู

สภาพพื้นท่ีป่าตน้น ้า และสอบถามขอ้มูลหมู่บา้น ปัญหาความตอ้งการของชาวบา้น พบวา่ชาวบา้นประมาณ 80% 

ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด มีปัญหาความยากจน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได ้ ตอ้งการโครงการส่งเสริมอาชีพ เช่น 

โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ  ตอ้งการท่ีท านาส าหรับปลูกขา้วนาปี ฯลฯ 

วตัถุประสงค์ โครงการนาแลกอนุรักษ์ป่า  

1.ตอ้งการใหป่้าตน้น ้า มีความอุดมสมบูรณ์ 

2.ตอ้งการใหป้ระชาชนมีท่ีดินท ากิน 

3.ตอ้งการใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติดีข้ึน  

4.ตอ้งการลดการเผาป่า ปลูกพืชเสพติด 

5.ตอ้งการให้น ้าในล าน ้าแม่ต่ืน มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน  

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

1.พื้นท่ีตน้น ้า อ าเภออมก๋อย ร่วมกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                                

2.พื้นท่ีกลางน ้า เข่ือนภูมิพล (ผูป้ระสานงาน)              

3.พื้นท่ีปลายน ้า คณะกรรมการลุ่มน ้าปิง จงัหวดัก าแพงเพชร นครสวรรค ์ฯลฯ 

 

 

 



ภาพแสดงการเปรียบเทยีบ ก่อน และหลงัการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 



รายละเอยีดโครงการ  -จ านวนครัวเรือนทีถ่างป่า   

ดังน้ัน จ านวนครัวเรือนทีต้่องการเข้าร่วมโครงการนาแลกอนุรักษ์ป่าเพ่ือแก้ไขปัญหาการท าไร่หมุนเวยีนทั้งหมด 

มี 92 ราย ตามรายละเอียดดังนี ้

1.บา้นขนุต่ืน  39 ราย 

2.บา้นยองแหละ 35 ราย  

3. บา้นหว้ยจิโน 18 ราย  

โดยในปี 2561 ท่ีผา่นมามีประชากรในบา้นห้วยจิโนเขา้ร่วมโครงการ 11 ราย  ไดมี้การเร่ิมด าเนิน

โครงการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ และติดตามการขุดนา ของทั้ง 11 ราย จนแลว้เสร็จ จนสุดทา้ย ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ไดป้ลูกขา้วจนเติบโต เก็บเก่ียวได ้และไดรั้บผลผลิตกวา่ 231 ถงั  

การประเมนิโครงการนาแลกอนุรักษ์ป่าต้นน า้ 

ชาวบา้นมีความพึงพอใจต่อโครงการน้ีเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากการท านามีความมัง่คงยิง่ข้ึนกวา่การท าไร่

หมุนเวยีน และไม่ตอ้งตดัตน้ไมท้  าลายป่า มีป่าในพื้นท่ีตน้น ้าเพิ่มมากข้ึน ชาวบา้นมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

สรุป ผลผลติข้าวทีไ่ด้จากการท านา 

1.นายพรสวรรค ์   พยงุมาลยั    ไดข้า้ว  จ  านวน 48 ถงั 

2.นายทิแด    แดชอร์             ยงัไม่ไดท้  าการเพาะปลูก 

3.นายดูแซ    แดเชอร์         ไดข้า้ว  จ  านวน 27 ถงั 

4.นายปาลี    บุญวรนนัท ์     ไม่ไดท้  าการเพาะปลูก 

5.นายมือเลอะ  พิผอ      ไดข้า้ว จ านวน 21 ถงั 

6.นายพะดิโจ    รุ่นโรจน์ประชาช่ืน   ยงัไม่ไดท้  าการเพาะปลูก 

7.นายเงโป    สถิตคุณอนนัต ์   ไดข้า้ว  จ  านวน 18 ถงั 

8.นายพะโลกงั    แดเชอร์        ยงัไม่ไดท้  าการเพาะปลูก 

9.นายใตพะ    ปานดุษฎี    ไดข้า้ว จ านวน 42 ถงั 

10.นายใตพะ    ปานดุษฎี      ไดข้า้ว จ านวน 63 ถงั 

11.นายแคโซ    แตะ๊เจ        ไดข้า้ว จ านวน 12 ถงั 

รวมผลผลติทีไ่ด้ในปี 2562 จ านวน 231 ถัง 



ปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกข้าวนาปี ประจ าปี2561 ตามโครงการนาแลกอนุรักษ์ป่า 

1.ไดรั้บสนบัสนุนงบประมาณการขดุนาล่าชา้ 

2.พื้นท่ีนาปลูกขา้วขาดปุ๋ย 

3.ประสบปัญหาแมลงศตัรูพืช (เพล้ีย) 

4.ประสบปัญหาภยัพิบติัพายุฝน(น ้าป่าไหลหลาก) 

 

ข้อเสนอแนะโครงการนาแลกอนุรักษ์ป่า ประจ าปี2561 

1.ขอใหเ้ข่ือนภูมิพล และ คนปลายน ้า ช่วยเหลืองบประมาณการ  ขดุนาแก่พี่นอ้งชาวเขาอยา่งต่อเน่ือง และ ย ัง่ยนื

ต่อไป 

2.ขอใหมี้การส่งเสริมอาชีพสร้างรายได ้

3.ขอใหมี้การใหค้  าแนะน าให้ความรู้เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชนท่ีอาศยัในป่าตน้น ้า 

หมายเหตุ : ในปี 2562 มีจ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเพิม่ อกี 15 ราย จากบ้านยองแหละ ในขณะนี้

อยู่ระหว่างด าเนินการ (โดยทีมงานเทศบาลต าบลอมก๋อยและคนในพืน้ที ่จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ทีป่ระสงค์จะเข้าร่วม

โครงการ)   

โดยในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 11 ราย ท านาได้ข้าวจ านวนกว่า 231 ถัง ทั้งนี้ ทางนายก

เทศบาลฯ ได้ด าเนินการประสานงานกบัทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์พืช อนุโลมให้มีการท านาใน

พืน้ทีเ่ก่าได้ โดยไม่บุกรุกในพื้นทีป่่าใหม่ โดยจะมีการเข้าไปดูพืน้ทีร่่วมกันเป็นระยะๆ  

 

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟ  (พนัธ์ุอาราบิก้า) ในพืน้ทีป่่าต้นน า้ 

อ าเภออมก๋อยตั้งอยูพ่ื้นท่ีป่าตน้น ้าแม่น ้าปิง สาขาแม่น ้าแม่ต่ืนสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 800–1,900 

เมตร มีอากาศเยน็สบายตลอดทั้งปีมีอุณหภูมิเฉล่ีย 25-30 องศาองศาเซลเซียส พื้นท่ีเป็นภูเขาสูงสลบัซบัซอ้นมีป่า

ท่ีอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาว เช่น ทอ้ แมคคาเดเมีย กาแฟ และอ่ืนๆ 

เทศบาลต าบลอมก๋อยไดใ้หค้วามส าคญัต่อพื้นท่ีป่าตน้น ้า ท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติของพี่นอ้ง

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นปลายน ้า และคุณภาพชีวติของพี่นอ้งชาวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณพื้นท่ีป่าตน้น ้าท่ีมีฐานะ



ความเป็นอยูท่ี่ยากจน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได ้ จึงไดจ้ดัท าโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อใหมี้รายไดจ้ากการปลูก

กาแฟและเป็นการดูแลรักษาป่าตน้น ้าใหมี้ความอุดมสมบูรณ์อยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อใหช้าวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณป่าตน้น ้ามีอาชีพ สร้างรายได ้

2.เพื่อป้องกนัการบุกรุกท าลายป่าตน้น ้า 

3.เพื่อใหช้าวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณป่าตน้น ้ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

การด าเนินโครงการ  

1.ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายประชุม 

2.ประชุมช้ีแจงโครงการ 

3.รับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

4.ประชุมช้ีแจงวธีิปลูก การดูแลรักษา การเก็บผลผลิต  

5.ผลผลิตการปลูกกาแฟและรายไดจ้ากการปลูกกาแฟ 

6.ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 32ราย จ านวนพื้นท่ี60ไร่ 

 

การจัดหากล้าพนัธ์ุ  

1.การเพาะกลา้เอง 

2.การจดัซ้ือจากทอ้งท่ีอ่ืน (โครงการหลวง) 

 

วธีิการปลูกกาแฟ  
พื้นท่ีปลูก 1 ไร่ ปลูกกลา้กาแฟขนาด 2*2 เมตร = 400 ตน้ 

 

การดูแลรักษา  
-ลอ้มร้ัวป้องกนัสัตว ์ววั ควาย 

-ก าจดัวชัพืช 2 คร้ัง/ปี 

-ใส่ปุ๋ย 15,15,15 ประมาณเดือน มิถุนายน ของทุกปี 

-พน่ยาฆ่าแมลง หรือ ไล่แมลง 2 คร้ัง/ปี 



 

ผลผลติจากการปลูกกาแฟอราบิก้า 

พื้นท่ีปลูก 1 ไร่ = 400 ตน้ ตน้ละ 6 กก.   โดยตน้กาแฟเก็บเก่ียวไดเ้ม่ือมีอาย ุ4-6 ปี 

ปลูกกาแฟ 1 ไร่ = 2,400 กก.  กก.ละ 18บาท    ดงันั้นรายไดคื้อ 43,200 บาท  

 

รายได้จากการปลูกกาแฟ 

เกษตรกร 1 ราย ปลูกกาแฟ4 ไร่, เกษตรกรจะมีรายได ้=172,800 บาท/ปี 

 

การจ าหน่าย 

 มีบริษทัรับซ้ือกาแฟอยูใ่นอ าเภออมก๋อย  

 

ผลส าเร็จทีไ่ด้จากโครงการ 

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟในพื้นท่ีป่าตน้น ้าท าใหช้าวเขาท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณป่าตน้น ้ามีอาชีพ 

มีรายได ้และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน อีกทั้งท าใหป่้าตน้น ้ามีความอุดมสมบูรณ์ 

-ท่ีประชุมรับทราบ - 
 

 นายพิสิฐคุณ มาสง่า คณะกรรมการฯ ไดก้ล่าววา่นอกจากการปลูกกาแฟ เพื่อสร้างรายได ้และช่วยสร้าง

ความอุดมสมบูรณ์ใหผ้นืป่าแลว้ การปลูกพริกไทยก็เป็นทางเลือกท่ีดีเช่นเดียวกนั เพราะการปลูกพริกไทย เป็น

การปลูกพืชแซมป่า ท าใหป่้าไมไ้ม่ถูกตดั และยงัสร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี และท่ีส าคญัผลผลิตของ

พริกไทยนั้นเก็บไดน้าน และสะดวกต่อการขนส่ง เช่นเดียวกบัเมล็ดกาแฟ  และนวตักรรมท่ีน่าสนใจในอนาคต

คือ เคร่ืองอบแหง้ พลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีสามารถประหยดัตน้ทุน เพิ่มรายไดใ้ห้เกษตรกรไดเ้ป็นอยา่งดี 

 นายอมร แก่นสารี ผูช่้วยผูอ้  านวยการเข่ือนภูมิพล-2 ไดก้ล่าววา่ในการด าเนินโครงการคนรักษต์น้น ้า 

กลางน ้า ปลายน ้า จะเกิดผลดีมาก หากไดผู้ท่ี้มีองคค์วามรู้ในเร่ืองการเกษตร เขา้มามีส่วนร่วมในโครงการดว้ย 

เช่น เกษตรอ าเภอ เป็นตน้ 

 คุณวนัชยั ประกตัฐโกมล คณะกรรมการฯ ไดก้ล่าววา่ ไดมี้โอกาสไปดูสถานท่ีด าเนินโครงการนาแลก

อนุรักษป่์าแลว้ เม่ือปีท่ีผา่นมา ณ พื้นท่ีป่าตน้น ้าหว้ยจิโน พบวา่ชุมชนปกาเกอะญอ ไดมี้การท านา ขุดนากนัอยา่ง

จริงจงั มุ่งหวงัเร่ืองการสร้างรายได ้ การพึ่งพาตนเอง อีกทั้งชุมชนยงัดูมีความสุขกบัการประกอบอาชีพดงักล่าว

อีกดว้ย  



 คุณประสงค ์อินทร์ขนุ คณะกรรมการฯ ไดก้ล่าววา่ การด าเนินโครงการคนรักษต์น้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า 

ไดด้ าเนินมาอยา่งต่อเน่ืองนบัสิบปี ท่ีผา่นมาโครงการฯ ไดส้ร้างคุณประโยชน์ และสร้างความเขา้ใจในเร่ืองการ

บริหารจดัการน ้าใหแ้ก่พี่นอ้งตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า ไดเ้ป็นอยา่งดี และอีกหน่ึงโครงการท่ีมีความส าคญัมากไม่

แพก้นั คือโครงการผนัน ้าจากแม่น ้ายวมเขา้อ่างเก็บน ้าเข่ือนภูมิพลของกรมชลประทาน (จาก 2 ทางเลือกการผนั

น ้าเขา้อ่างเก็บน ้า พบวา่การผนัน ้าจากแม่น ้ายวม มีความเป็นไปไดม้ากกวา่) ซ่ึงโครงการน้ีไดด้ าเนินการสร้าง

ความรู้ ความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนมาสักพกัหน่ึงแลว้ โดยล่าสุดทางกรมชลประทานไดเ้ดินทางมาช้ีแจงถึง

สถานการณ์ความคืบหนา้ของโครงการ ณ เข่ือนภูมิพล โดยอยา่งไรก็ดี ขอใหทุ้กภาคส่วนคอยติดตามข่าวสารของ

โครงการผนัน ้าฯ อยูเ่ป็นระยะๆดว้ย  

 -ท่ีประชุมรับทราบ – 

 

  ผูอ้  านวยการเข่ือนภูมิพล กล่าววา่ ส าหรับโครงการนาแลกอนุรักษป่์า เป็นโครงการท่ีดี สัมฤทธ์ิผล และ

ช่วยเหลือคนตน้น ้าและดูแลทรัพยากรธรรมชาติไดจ้ริง ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองน่ายินดี และเป็นเร่ืองท่ีทาง

คณะกรรมการคนรักษต์น้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า และเข่ือนภูมิพล ตอ้งใหก้ารสนบัสนุนต่ออยา่งเป็นรูปธรรม และ

มีระบบ มีการวางแผนในระยะยาวร่วมกนั โดยส าหรับโครงการปลูกป่าแลกขา้วนั้น ในอนาคตจะมีการปรับ

รูปแบบการสนบัสนุนเงิน ใหท้างคณะกรรมการฯ เป็นผูร่้วมลงชุมชน ด าเนินการระดมทุน และร่วมลงพื้นท่ี

ช้ีแจงสถานการณ์ต่างๆร่วมกนั และส าหรับเงินท่ีไดจ้ากการเร่ียไรในโครงการปลูกป่าแลกขา้วในปีน้ีนั้น ขอให้

ทางคณะกรรมการฯ เข่ือนภูมิพล เป็นผูด้  าเนินการเปิดบญัชีกลาง ส าหรับเก็บเงินดงักล่าวดว้ย  

 อีกทั้งจะมีการนดัประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหาขอ้สรุปและแนวทางการด าเนินการร่วมกนัในอนาคต 

ท่ีเนน้การสร้างรายได ้สร้างความย ัง่ยนืใหค้นตน้น ้า อีกคร้ังหน่ึง  

 -ท่ีประชุมรับทราบ- 
  

 

ระเบียบวาระที ่3 :  ค าส่ังคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้  
 ผูอ้  านวยการเข่ือนภูมิพล ไดก้ล่าววา่  คณะกรรมการคนรักษต์น้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า ไดมี้การด าเนินงาน

ร่วมกนัมานานแลว้ ไม่วา่จะเป็นการประชุมหารือแนวทางการแกปั้ญหาการอนุรักษป่์าตน้น ้า การใหข้อ้มูลและ

การเดินสายพบปะพูดคุยกบัคนปลายน ้า ร่วมกบัชลประทาน การจดัเวทีฯ ประจ าปี การจดัโครงการปลูกป่าแลก

ขา้ว ฯลฯ  



 ในการน้ี จึงขอจดัท าค าสั่งคณะกรรมการฯ ใหม่ เน่ืองจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิมไดมี้การเปล่ียนแปลง

รายช่ือและต าแหน่ง ร่วมทั้งหนา้ท่ีรับผิดชอบ หลายท่าน ในการน้ี จึงขอทุกท่านร่วมกนัพิจารณารายช่ือคณะ

กรรมการฯ ท่ีไดแ้จกไปให ้(ตามเอกสารแนบ 1 ) หากตอ้งการแกไ้ขเพิ่มเติม รายช่ือท่านใด สามารถแจง้กลบัมาท่ี

เลขาคณะท างานเข่ือนภูมิพล ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

 -ท่ีประชุมรับทราบ - 
 

ระเบียบวาระที ่4 : เชิญร่วมโครงการปลูกป่าแลกข้าว  
  ประธานฯ และผูอ้  านวยการเข่ือนภูมิพล ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเยน็ร่วมกนั และ

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าแลกขา้วปีท่ี  7 ประจ าปี 2562 ณ วดัแสนทอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตามก าหนดการแนบ  

 
 -ท่ีประชุมรับทราบ- 
 

 ปิดการประชุม 

 

 

 

 

ภสัราภรณ์  โสรัจจตานนท ์ จดรายงานการประชุม 

อรัญญา สุวรรณ์ศรี ตรวจทาน  







                                                                                                                                  (เอกสารแนบ 1)



 




