
รายงานการประชุมคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า  
ครั งที่ 1/2562 

วันที่ 28 มีนาคม 2562  
ณ ห้องประชุมเทศบาลต้าบลอมก๋อย อ.อมก๋อย จ.ตาก 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุชีพ   มีถม  ผู้อ านวยการเขื่อนภูมิพล 
2. นายอมร   แก่นสารี ผู้ ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนภูมิพล-2 
3. นายปรีชา  มาเกิด  หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนภูมิพล 
4. นายบุญเย็น  ใจตา  นายกเทศบาลต าบลอมก๋อย  
5. นายสุวิทย์   ธนันท์ชัย  เทศบาลต าบลอมก๋อย 
6. นายราชัน  ค าพร  หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน  าห้วยจิโน 
7. นายประสงค์  อินทร์ขุน คณะกรรมการคนรักษ์ต้นน  า กลางน  า ปลายน  า  
8. นายวันชัย  ประกัตฐโกมล คณะกรรมการฯ  
9. นายสง่า   มูลถี  คณะกรรมการฯ 
10. ร.ต.ค านวน  เกิดนวล  คณะกรรมการฯ 
11. นายพิสิฐคุณ  มาสง่า  คณะกรรมการฯ 
12. นายจรัญ  นวลหอม คณะกรรมการฯ 
13. นายนิรันดร์  อยู่ธนา  ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
14. นางนิชธาวลัย  ยะมัง  ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
15. นางพเยาว์  สมบุญโภชน ์ ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
16. นายธัญวิท  ศรีพัฒน์  ชุมชนพื นที่ท้ายน  า  
17. นายไพศาล  เสือสังข์  ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
18. นายจเร   สุ่มลาบ  ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
19. นางวัลลา  ตั งตระกูล ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
20. นางสวิง   เงินบ ารุง ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
21. นางวิไล   ขวัญยืน  ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
22. นางวารินทร  ไชยมา   ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
23. นางมะลิ   โพธิ์ด า  ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 



24. นายมานพ  ศิร ิ  ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
25. นางอธิสา  แบขุนทด ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
26. นางอภิรมร  ไชยฤทธิ์ ชุ มชนพื นที่ท้ายน  า 
27. นายไพร   แก้วณรงค์ ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
28. นายจักรกฤษณ์  ยานะพันธ์ ชุมชนพื นที่ต้นน  า 
29. นายวัชรพันธ์  ใจกล้า   ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
30. นายจาตุรนต์           ทิพย์สุวรรณธารา ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
31. นางสุวพีร์  มาสง่า  ชุมชนพื นที่ท้ายน  า 
32. นางกชพันธ์  ชูกร  ชุมชนพื นที่ท้ายน  า  
33. น.ส.อรัญญา  สุวรรณ์ศรี เลขานุการคณะกรรมการฯ  
34. นายอรรณพ  โหรวิชิต  ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล 
35. นายสาธิต  ทรายแก้ว ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล 
36. นางกมลวรรณ  สุริยะมณี ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล 
37. นายภูวารุทธ์  วงษ์ปัน  ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล 
38. น.ส.ภสัราภรณ์  โสรัจจตานนท์ ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนภูมิพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 1 : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

 นายสุชีพ มีถม ผู้อ านวยการเขื่อนภูมิพล ประธานในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงโครงการปลูกป่า
แลกข้าว ในวันนี  สืบเนื่องมาจากโครงการคนรักษ์ต้นน  า กลางน  า ปลายน  า ที่ทางคณะกรรมการฯ และเทศบาล
ต าบลอมก๋อย ได้มีส่วนร่วมกับทางเข่ือนภูมิพลมานานหลายปี จึงท าให้คณะกรรมการฯ ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม
ปลูกป่าแลกข้าว เป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้
น  า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนน าไปสู่ความเข้าใจและการเห็นใจซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการบูรณาการเรื่องการ
ใช้น  า การบริหารจัดการน  าร่วมกัน และเพ่ือให้คนกลางน  าและปลายน  าได้แสดงความเอื ออาทรต่อคนต้นน  า ที่ช่วย
ดูแลรักษาป่าต้นน  า ท าให้มีน  าไหลเข้าอ่างเก็บน  าเขื่อนภูมิพล และในปัจจุบันได้มีการต่อยอดเป็นโครงการ “นาแลก
อนุรักษ์ป่า” ดังที่ทางนายกเทศบาลต าบลอมก๋อยจะรายงานให้ทราบต่อไป 

ทางนายกบุญเย็น ใจตา นายกเทศบาลต าบลอมก๋อย ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน  า กลาง
น  า ปลายน  า รวมทั งเขื่อนภูมิพล และชุมชนจากจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร ทุกท่าน ที่มาร่วมเข้า
ประชุม และร่วมกิจกรรมปลูกป่าแลกข้าวในวันนี  

 

ระเบียบวาระที่ 2 :  โครงการนาแลกอนุรักษ์ป่า (น้าเสนอโดย นายบุญเย็น ใจตา)  

หลักการและเหตุผล 

อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย เป็นป่าต้นน  าของ   น  าแม่ปิง 
สาขาแม่น  าแม่ตื่น ในอดีตอ าเภออมก๋อยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านป่าไม้และน  า  จึงได้ชื่อว่า     “อมก๋อย” 
เป็นภาษา ลั๊วะ แปลว่า ต้นน  า หรือ ขุนน  า 

อ าเภออมก๋อย มีแม่น  าท่ีส าคัญ 4 สาย คือ แม่น  าแม่ตื่น แม่น  าแม่ต๋อม แม่น  าแม่หาด และ แม่น  าแม่เทย ไหล
รวมกันเป็นแม่น  าแม่ตื่น ไหลลงเขื่อนภูมิพล อ าเภออมก๋อย มีประชากร 80% ที่พักอาศัยอยู่บริเวณป่าต้นน  า ไม่มี
อาชีพ ไม่มีรายได้ ไม่มีกรรมสิทธ์ที่ดินท ากิน ไม่มีพื นที่ส าหรับท านาปลูกข้าว มีปัญหาในการสัญจรในช่วงฤดูฝน ไม่
สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้สะดวก 

 ปัจจุบัน ป่าต้นน  าอ าเภออมก๋อย ถูกบุกรุกท าลายเป็นจ านวนมาก ท าให้ป่าต้นน  าลดน้อยลง เนื่องจาก
จ านวนประชากรของอ าเภออมก๋อย เพ่ิมมากขึ น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่จาก
ดั งเดิม ท าให้น  าในล าห้วยที่เป็นต้นน  าลดน้อยลง ส่งผลกระทบต่อน  าในล าน  าแม่ตื่น ซึ่งมีความส าคัญต่อประชาชน
อ าเภออมก๋อยในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

เขื่อนภูมิพล ร่วมกับกลุ่มคนรักษ์ต้นน  า(เชียงใหม่ ล าพูน)  กลางน  า (เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก) ปลายน  า 
(ก าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์) ได้เห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ น ได้รวบรวมข้าวสาร ข้าวเปลือกจาก
เกษตรกรพื นที่ท านา จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร มามอบให้กับชาวอ าเภออมก๋อย ที่อาศัย
อยู่บริเวณป่าต้นน  าแม่ตื่น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 จ านวน 14 ตัน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือแลกกับการอนุรักษ์



ป่า ไม่ตัดไม้ ไม่ขุดล าห้วย ไม่เผาป่า ไม่ปลูกพืชเสพติด ท าให้ปัจจุบันป่าต้นน  าแม่ตื่นมีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

ซ่ึงจากการด าเนินโครงการดังกล่าว อาจยังไม่ท าให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ทางเขื่อนภูมิพล จึงร่วมกับกลุ่ม
คนรักษ์ต้นน  า กลางน  า ปลายน  า และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภออมก๋อย ในการลงพื นที่ป่าต้นน  า เพ่ือดู
สภาพพื นที่ป่าต้นน  า และสอบถามข้อมูลหมู่บ้าน ปัญหาความต้องการของชาวบ้าน พบว่าชาวบ้านประมาณ 80% 
ของจ านวนครัวเรือนทั งหมด มีปัญหาความยากจน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ต้องการโครงการส่งเสริมอาชีพ เช่น 
โครงการหลวง โครงการพระราชด าริ  ต้องการที่ท านาส าหรับปลูกข้าวนาปี ฯลฯ 

วัตถุประสงค์ โครงการนาแลกอนุรักษ์ป่า  

1. ต้องการให้ป่าต้นน  า มีความอุดมสมบูรณ์ 
2. ต้องการให้ประชาชนมีที่ดินท ากิน 
3. ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ น  
4. ต้องการลดการเผาป่า ปลูกพืชเสพติด 
5. ต้องการให้น  าในล าน  าแม่ตื่น มีปริมาณเพ่ิมมากขึ น  

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. พื นที่ต้นน  า อ าเภออมก๋อย ร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                
2. พื นที่กลางน  า เขื่อนภูมิพล (ผู้ประสานงาน)              
3. พื นที่ปลายน  า คณะกรรมการลุ่มน  าปิง จังหวัดก าแพงเพชร นครสวรรค์ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพแสดงการเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ 

 

 

 



รายละเอียดโครงการ   

จ้านวนครัวเรือนที่ถางป่า   

ดังนั น จ้านวนครัวเรือนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนาแลกอนุรักษ์ป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการท้าไร่
หมุนเวียนทั งหมด มี 92 ราย ตามรายละเอียดดังนี  

1. บ้านขุนตื่น  39 ราย 
2. บ้านยองแหละ 35 ราย  
3. บ้านห้วยจิโน 18 ราย  
โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีประชากรในบ้านห้วยจิโนเข้าร่วมโครงการ 11 ราย  ได้มีการเริ่มด าเนินโครงการ

ให้ความรู้ ความเข้าใจ และติดตามการขุดนา ของทั ง 11 ราย จนแล้วเสร็จ จนสุดท้าย ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ปลูก
ข้าวจนเติบโต เก็บเกี่ยวได้ และได้รับผลผลิตกว่า 231 ถัง  

การประเมินโครงการนาแลกอนุรักษ์ป่าต้นน ้า 

ชาวบ้านมีความพึงพอใจต่อโครงการนี เป็นอย่างมาก เนื่องจากการท านามีความมั่งคงยิ่งขึ นกว่าการท าไร่
หมุนเวียน และไม่ต้องตัดต้นไม้ท าลายป่า มีป่าในพื นที่ต้นน  าเพ่ิมมากขึ น ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

สรุปผลผลิตข้าวที่ได้จากการท้านา 

1.นายพรสวรรค์    พยุงมาลัย    ได้ข้าว  จ านวน 48 ถัง 
2.นายทิแด    แดชอร์             ยังไม่ได้ท าการเพาะปลูก 
3.นายดูแซ    แดเชอร์         ได้ข้าว  จ านวน 27 ถัง 
4.นายปาลี    บุญวรนันท์      ไม่ได้ท าการเพาะปลูก 
5.นายมือเลอะ  พิผอ      ได้ข้าว จ านวน 21 ถัง 
6.นายพะดิโจ    รุ่นโรจน์ประชาชื่น   ยังไม่ได้ท าการเพาะปลูก 
7.นายเงโป    สถิตคุณอนันต์   ได้ข้าว  จ านวน 18 ถัง 
8.นายพะโลกัง    แดเชอร์        ยังไม่ได้ท าการเพาะปลูก 
9.นายใตพะ    ปานดุษฎี    ได้ข้าว จ านวน 42 ถัง 
10.นายใตพะ    ปานดุษฎี      ได้ข้าว จ านวน 63 ถัง 
11.นายแคโซ    แต๊ะเจ        ได้ข้าว จ านวน 12 ถัง 

รวมผลผลิตที่ได้ในปี 2562 จ้านวน 231 ถัง 

 

 



ปัญหาและอุปสรรคจากการปลูกข้าวนาปี ประจ้าปี2561 ตามโครงการนาแลกอนุรักษ์ป่า 

1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณการขุดนาล่าช้า 
2. พื นที่นาปลูกข้าวขาดปุ๋ย 
3. ประสบปัญหาแมลงศัตรูพืช (เพลี ย) 
4. ประสบปัญหาภัยพิบัติพายุฝน(น  าป่าไหลหลาก) 

 

ข้อเสนอแนะโครงการนาแลกอนุรักษ์ป่า ประจ้าปี2561 

1. ขอให้เขื่อนภูมิพล และ คนปลายน  า ช่วยเหลืองบประมาณการ  ขุดนาแก่พ่ีน้องชาวเขาอย่างต่อเนื่อง 
และ ยั่งยืนต่อไป 

2. ขอให้มีการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ 
3. ขอให้มีการให้ค าแนะน าให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่อาศัยในป่าต้นน  า 
หมายเหตุ : ในปี 2562 มีจ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเพิ่ม อีก 15 ราย จากบ้านยองแหละ ในขณะนี 

อยู่ระหว่างด าเนินการ (โดยทีมงานเทศบาลต าบลอมก๋อยและคนในพื นที่ จะเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการ)   

โดยในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 11 ราย ท านาได้ข้าวจ านวนกว่า 231 ถัง ทั งนี  ทางนายก
เทศบาลฯ ได้ด าเนินการประสานงานกับทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช อนุโลมให้มีการท านาใน
พื นที่เก่าได้ โดยไม่บุกรุกในพื นที่ป่าใหม่ โดยจะมีการเข้าไปดูพื นที่ร่วมกันเป็นระยะๆ  

 

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟ  (พันธุ์อาราบิก้า) ในพื นที่ป่าต้นน ้า 

อ าเภออมก๋อยตั งอยู่พื นที่ป่าต้นน  าแม่น  าปิง สาขาแม่น  าแม่ตื่นสูงจากระดับน  าทะเลประมาณ 800–1,900 
เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดทั งปีมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25-30 องศาองศาเซลเซียส พื นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนมีป่าที่
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาว เช่น ท้อ แมคคาเดเมีย กาแฟ และอ่ืนๆ 

เทศบาลต าบลอมก๋อยได้ให้ความส าคัญต่อพื นที่ป่าต้นน  า ทีม่ีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของพ่ีน้อง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในปลายน  า และคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องชาวเขาท่ีอาศัยอยู่บริเวณพื นที่ป่าต้นน  าที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ที่ยากจน ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้มีรายได้จากการปลูกกาแฟและเป็น
การดูแลรักษาป่าต้นน  าให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 
 
 



วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณป่าต้นน  ามีอาชีพ สร้างรายได้ 
2. เพ่ือป้องกันการบุกรุกท าลายป่าต้นน  า 
3. เพ่ือให้ชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณป่าต้นน  ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

 
การด้าเนินโครงการ  

1. ก าหนดพื นที่เป้าหมายประชุม 
2. ประชุมชี แจงโครงการ 
3. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
4. ประชุมชี แจงวิธีปลูก การดูแลรักษา การเก็บผลผลิต  
5. ผลผลิตการปลูกกาแฟและรายได้จากการปลูกกาแฟ 
6. ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 32ราย จ านวนพื นที่60ไร่ 

 
การจัดหากล้าพันธุ์  

1.การเพาะกล้าเอง 
2.การจัดซื อจากท้องที่อ่ืน (โครงการหลวง) 

 
วิธีการปลูกกาแฟ  

พื นที่ปลูก 1 ไร่ ปลูกกล้ากาแฟขนาด 2*2 เมตร = 400 ต้น 
 
การดูแลรักษา  

- ล้อมรั วป้องกันสัตว์ วัว ควาย 
- ก าจัดวัชพืช 2 ครั ง/ปี 
- ใส่ปุ๋ย 15,15,15 ประมาณเดือน มิถุนายน ของทุกปี 
- พ่นยาฆ่าแมลง หรือ ไล่แมลง 2 ครั ง/ปี 

 
ผลผลิตจากการปลูกกาแฟอราบิก้า 

พื นที่ปลูก 1 ไร่ = 400 ต้น ต้นละ 6 กก.   โดยต้นกาแฟเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุ 4-6 ปี 
ปลูกกาแฟ 1 ไร่ = 2,400 กก.  กก.ละ 18บาท    ดังนั นรายได้คือ 43,200 บาท  

 
รายได้จากการปลูกกาแฟ 

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



การจ้าหน่าย 
 มีบริษัทรับซื อกาแฟอยู่ในอ าเภออมก๋อย  

 
ผลส้าเร็จที่ได้จากโครงการ 

โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกกาแฟในพื นที่ป่าต้นน  าท าให้ชาวเขาท่ีอาศัยอยู่บริเวณป่าต้นน  ามีอาชีพ มี
รายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น อีกทั งท าให้ป่าต้นน  ามีความอุดมสมบูรณ์ 

-ที่ประชุมรับทราบ - 
 

 นายพิสิฐคุณ มาสง่า คณะกรรมการฯ ได้กล่าวว่านอกจากการปลูกกาแฟ เพ่ือสร้างรายได้ และช่วยสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่าแล้ว การปลูกพริกไทยก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกัน เพราะการปลูกพริกไทย เป็นการ
ปลูกพืชแซมป่า ท าให้ป่าไม้ไม่ถูกตัด และยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี และที่ส าคัญผลผลิตของพริกไทย
นั นเก็บได้นาน และสะดวกต่อการขนส่ง เช่นเดียวกับเมล็ดกาแฟ  และนวัตกรรมที่น่าสนใจในอนาคตคือ เครื่อง
อบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถประหยัดต้นทุน เพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
 นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนภูมิพล-2 ได้กล่าวว่าในการด าเนินโครงการคนรักษ์ต้นน  า กลาง
น  า ปลายน  า จะเกิดผลดีมาก หากได้ผู้ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องการเกษตร เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการด้วย เช่น 
เกษตรอ าเภอ เป็นต้น 

 คุณวันชัย ประกัตฐโกมล คณะกรรมการฯ ได้กล่าวว่า ได้มีโอกาสไปดูสถานที่ด าเนินโครงการนาแลก
อนุรักษ์ป่าแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมา ณ พื นที่ป่าต้นน  าห้วยจิโน พบว่าชุมชนปกาเกอะญอ ได้มีการท านา ขุดนากันอย่าง
จริงจัง มุ่งหวังเรื่องการสร้างรายได้ การพึ่งพาตนเอง อีกทั งชุมชนยังดูมีความสุขกับการประกอบอาชีพดังกล่าวอีก
ด้วย  
 คุณประสงค์ อินทร์ขุน คณะกรรมการฯ ได้กล่าวว่า การด าเนินโครงการคนรักษ์ต้นน  า กลางน  า ปลายน  า 
ได้ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี ที่ผ่านมาโครงการฯ ได้สร้างคุณประโยชน์ และสร้างความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารจัดการน  าให้แก่พ่ีน้องต้นน  า กลางน  า ปลายน  า ได้เป็นอย่างดี และอีกหนึ่งโครงการที่มีความส าคัญมากไม่แพ้
กัน คือโครงการผันน  าจากแม่น  ายวมเข้าอ่างเก็บน  าเขื่อนภูมิพลของกรมชลประทาน (จาก 2 ทางเลือกการผันน  าเข้า
อ่างเก็บน  า พบว่าการผันน  าจากแม่น  ายวม มีความเป็นไปได้มากกว่า) ซึ่งโครงการนี ได้ด าเนินการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชนมาสักพักหนึ่งแล้ว โดยล่าสุดทางกรมชลประทานได้เดินทางมาชี แจงถึงสถานการณ์ความ
คืบหน้าของโครงการ ณ เขื่อนภูมิพล โดยอย่างไรก็ดี ขอให้ทุกภาคส่วนคอยติดตามข่าวสารของโครงการผันน  าฯ อยู่
เป็นระยะๆด้วย  

- ที่ประชุมรับทราบ – 
 

  
 
 
 



 ผู้อ านวยการเขื่อนภูมิพล กล่าวว่า ส าหรับโครงการนาแลกอนุรักษ์ป่า เป็นโครงการที่ดี สัมฤทธิ์ผล และ
ช่วยเหลือคนต้นน  าและดูแลทรัพยากรธรรมชาติได้จริง ดังนั นจึงเป็นเรื่องน่ายินดี และเป็นเรื่องท่ีทางคณะกรรมการ
คนรักษ์ต้นน  า กลางน  า ปลายน  า และเข่ือนภูมิพล ต้องให้การสนับสนุนต่ออย่างเป็นรูปธรรม และมีระบบ มีการ
วางแผนในระยะยาวร่วมกัน โดยส าหรับโครงการปลูกป่าแลกข้าวนั น ในอนาคตจะมีการปรับรูปแบบการสนับสนุน
เงิน ให้ทางคณะกรรมการฯ เป็นผู้ร่วมลงชุมชน ด าเนินการระดมทุน และร่วมลงพื นที่ชี แจงสถานการณ์ต่างๆร่วมกัน 
และส าหรับเงินที่ได้จากการเรี่ยไรในโครงการปลูกป่าแลกข้าวในปีนี นั น ขอให้ทางคณะกรรมการฯ เขื่อนภูมิพล เป็น
ผู้ด าเนินการเปิดบัญชีกลาง ส าหรับเก็บเงินดังกล่าวด้วย  
 อีกทั งจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือหาข้อสรุปและแนวทางการด าเนินการร่วมกันในอนาคต ที่
เน้นการสร้างรายได้ สร้างความยั่งยืนให้คนต้นน  า อีกครั งหนึ่ง  

- ที่ประชุมรับทราบ – 
  
 

ระเบียบวาระที่ 3 :  ค้าสั่งคณะกรรมการคนรักษ์ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า  
 ผู้อ านวยการเขื่อนภูมิพล ได้กล่าวว่า  คณะกรรมการคนรักษ์ต้นน  า กลางน  า ปลายน  า ได้มีการด าเนินงาน
ร่วมกันมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ป่าต้นน  า การให้ข้อมูลและการ
เดินสายพบปะพูดคุยกับคนปลายน  า ร่วมกับชลประทาน การจัดเวทีฯ ประจ าปี การจัดโครงการปลูกป่าแลกข้าว 
ฯลฯ  
 ในการนี  จึงขอจัดท าค าสั่งคณะกรรมการฯ ใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิมได้มีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อและต าแหน่ง ร่วมทั งหน้าที่รับผิดชอบ หลายท่าน ในการนี  จึงขอทุกท่านร่วมกันพิจารณารายชื่อคณะ
กรรมการฯ ที่ได้แจกไปให้ (ตามเอกสารแนบ 1 ) หากต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม รายชื่อท่านใด สามารถแจ้งกลับมาที่
เลขาคณะท างานเขื่อนภูมิพล ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 

- ที่ประชุมรับทราบ – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 4 : เชิญร่วมโครงการปลูกป่าแลกข้าว  
  ประธานฯ และผู้อ านวยการเขื่อนภูมิพล ขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และ
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าแลกข้าวปีที่  7 ประจ าปี 2562 ณ วัดแสนทอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตามก าหนดการแนบ  

 
- ที่ประชุมรับทราบ – 

 

 ปิดการประชุม 

ภัสราภรณ์  โสรัจจตานนท์  จดรายงานการประชุม 

อรัญญา สุวรรณ์ศรี ตรวจทาน  

                                                                                                                                   

 

 


