
 
 

 

 

 

 

 

 

กองทนุปกป้องป่าต้นน ้าแม่แจ่ม 
  

พืน้ทีลุ่่มน ้าแมแ่จม่ มทีัง้หมด 1,705,003 ไร่ ในจ านวนน้ีเป็นพืน้ทีป่่า 1,401,556.25 ไร ่ คดิเป็น
รอ้ยละ 82.08 โดยแบ่งออกเป็นป่าผลดัใบสมบรูณ์ 829,800 ไร ่ป่าดบิสมบรูณ์ 536,168.75 ไร ่ป่าผลดัใบ
รอสภาพฟ้ืนฟู 20,106.25 ไร ่ ทีเ่หลอืเป็นปา่สมบรูณ์ 11,918.75 ไร ่ และป่าดบิสมบรูณ์รอการฟ้ืนฟู 
3,556.25 ไร่ 

ผนืปา่รอ้ยละ 82.08 ของพืน้ทีลุ่่มน ้าปิงส่วนที ่3 ใหน้ ้าไปหล่อเลีย้งผูค้นตัง้แต่ตน้น ้า กลางน ้า และ
ปลายน ้า มากถงึรอ้ยละ 40 ของแมน่ ้าปิงและรอ้ยละ 16 ของแมน่ ้าเจา้พระยา ถูกคุกคามจากการท าเกษตร
เชงิเดีย่ว กจิการเหมอืงแร ่และโครงการสรา้งเขือ่น แต่ละปีท าใหผ้นืป่าตน้น ้าแห่งน้ีลดลงไปหลายหมืน่ไร่  

จากขอ้มลูส านกังานเกษตรจงัหวดัเชยีงใหมพ่บว่า 3 ปีทีผ่่านมา ผนืป่าตน้น ้าถูกแปรสภาพเป็นไร่
ขา้วโพด 86,304 ไรใ่นปีพ.ศ.2552 เป็น 105,465 ไรใ่นปีพ.ศ.2554 ขณะทีก่จิการเหมอืงแรแ่ละโครงการ
สรา้งเขือ่นแมแ่จม่ รกุคบืเขา้มาท าลายป่าตน้น ้าแห่งน้ี 

จากการศกึษาของกรมทรพัยากรธรณพีบว่า แอ่งแมแ่จ่มเป็นพืน้ที่ทีม่ศีกัยภาพแร ่หนิอุตสาหกรรม 
และทรพัยากรพลงังานอยูท่ ัว่ไป ทัง้ในพืน้ทีลุ่่มน ้าแม่แจม่ตอนบนและตอนล่าง โดยมทีรพัยากรแรแ่ละ
ทรพัยากรพลงังานทีส่ าคญัไดแ้ก่ แรเ่หลก็ 1 ลา้นเมตรกิตน้ และถ่านหนิอกี 16.040 ลา้นตน้ ทีบ่รเิวณบา้น
แมโ่ถ ต าบลปางหนิฝน และแอ่งนาฮ่อง/กองกาน ต าบลแมศ่กึและต าบลแม่นาจร ทัง้นี้ยงัไม่รวมแมงกานีส 
เฟลดส์ปาร ์ ฟลอูอไรด ์ และดบีุก อกีหลายลา้นต้น อยูใ่นขัน้ตอนประเมนิความเป็นไปได ้ ขณะทีโ่ครงการ
เขือ่นแมแ่จม่ ความจุ 134.694 ลา้น ลบ.ม. พืน้ทีผ่วิน ้าท่วมราวๆ 12,628 ไร ่จะท าลายผนืป่าตน้น ้าแห่งนี้
อกี 
 สารพดัปญัหาเขา้มารุมเรา้ผนืปา่ต้นน ้าแมแ่จ่ม ทีห่ล่อเลีย้งผูค้นตัง้แต่ตน้น ้า กลางน ้า ไปจนถงึ
ปลายน ้า ลว้นแต่สรา้งบาดแผลฉกรรจไ์มเ่พยีงแต่ผนืป่าอนัอุดมเท่านัน้ หากแต่ยงัรวมไปถงึชุมชนทีอ่าศยั
อยูใ่นผนืป่าตน้น ้าแห่งนี้จนยากทีจ่ะเยีย่วยาแกไ้ขได ้ ถา้ไรค้วามรว่มมอืจากทุกฝา่ย ความพยายามปกป้อง
ผนืปา่ต้นน ้าและฟ้ืนฟูภูมปิญัญารกัษ์ป่าวถิปีกาเกอะญอใหอ้ยูช่ ัว่ลกูชัว่หลาน เป็นภารกจิอนัหนกัทีอ่งคก์ร
เลก็ๆ อยา่งสถาบนัออ้ผะหญา(องคก์รสาธารณประโยชน์ ทะเบยีนเลขที ่ 2255)จะท าได ้ ภายใตเ้งือ่นไข
ขอ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณและบุคคลากร 

ภาพผืนป่าหน้าผาวิ่งจู้  



 
 

กองทุนปกป้องป่าต้นน ้าแม่แจ่ม ทีเ่ป็นแหล่งรวมน ้าใจจากทุกท่าน คงจะช่วยเตมิเตม็ความหวงั 
ความฝนั ทีจ่ะปกป้องผนืปา่ตน้น ้าแมแ่จม่ และฟ้ืนฟูภมูปิญัญารกัษ์ปา่วถิปีกาเกอะญอ ใหอ้ยูช่ ัว่ลกูชัว่
หลานต่อไปได ้

 
วตัถปุระสงคข์องกองทนุฯ 

 
1. สนับสนุนกิจกรรมด้านการคุ้มครอง ป้องกนั การฟ้ืนฟ ูและการอนุรกัษ์  
    ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของกลุ่มองคก์รชาวบ้านในพื้นท่ีป่าต้นน ้าแม่แจ่ม 
2. สนับสนุนกิจกรรมพฒันาศกัยภาพกลุ่มองคก์รชาวบ้านในพื้นท่ีป่าต้นน ้าแม่แจ่ม 
3. เสริมสร้างสวสัดิการชุมชนคนต้นน ้าท่ีร่วมกนัคุ้มครอง ป้องกนั ฟ้ืนฟ ูและอนุรกัษ์ดิน 
    น ้าป่า 

 

ช่องทางการสนับสนุน 
 
1. บรจิาคดว้ยตนเองทีส่ถาบนัออ้ผะหญา 118 หมูท่ี ่7 ต.ช่างเคิง่ อ.แมแจ่ม จ.เชยีงใหม่ 
2. โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ในนาม สถาบนัอ้อผะหญา  

ธนาคารกสกิรไทย สาขาแม่แจม่ เลขทีบ่ญัช ี   419 - 2 - 30291 - 4  
ธนาคารกรงุไทย สาขาจอมทอง เลขทีบ่ญัช ี   526 - 0 - 33380 - 2 

3. ส่งธนาณตั ิตัว๋แลกเงนิ เชค็ ในนาม สถาบนัอ้อผะหญา  
118 หมูท่ี ่7 ต.ช่างเคิง่ อ.แมแจ่ม จ.เชยีงใหม ่50270 

 
กรณีโอนเงนิผ่านธนาคาร กรุณาสง่หลกัฐานการโอนพรอ้มทีอ่ยูใ่หก้บัทางสถาบนัฯ เพื่อความสะดวกในการจดัสง่

หลกัฐานการรบัเงนิใหท้่านได ้
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งหลักฐานการโอนเงิน 

ท่านสามารถใช้กล้องถ่ายหลักฐานฯหรือสแกน ส่ง mms พร้อมที่อยู่มาที่ 089-038-0047 
อีเมล ; orphya@gmail.com หรือเฟสบุ๊ค www.facebook.com/orphya 

 
ช่องทางการติดต่อสอบถาม 

 
สถาบนัอ้อผะหญา (องคก์รสาธารณประโยชน์) 118 หมูท่ี ่7 ต.ชา่งเคิง่ อ.แมแจ่ม จ.เชยีงใหม ่50270 

 โทร. 0890380047, 0882634729 
 อีเมล : orphya@gmail.com 
 เวบ็ไซต ์; www.orphya.org 
 เฟสบุค๊ : www.facebook.com/orphya 



 
 

 
 

 
ใบบริจาคสมทบกองทนุปกป้องป่าต้นน ้า 

 
ชื่อ-สกุล............................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู.่................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
อเีมล................................................................................................................................................... 
 

ร่วมบริจาคสมทบกองทุนปกป้องป่าต้นน ้าฯ เป็นจ ำนวน.............................บำท  
ตวัหนงัสอื  (.................................................................) 

 

 

    ชื่อ-สกุล   (     ) 

        

(.............................................................) 

       ว/ด/ป .................................................... 
 
ช่องทางการสนับสนุนกองทุนปกป้องป่าต้นน ้าแม่แจ่ม 
 
 บรจิำคเงนิสด 
 โอนเงนิเขำ้บญัชอีอมทรพัย ์ในนำม สถาบนัอ้อผะหญา 
   ธนำคำรกสกิรไทย สำขำแมแ่จ่ม เลขทีบ่ญัช ี 419 – 2 – 30291 - 4 
   ธนำคำรกรงุไทย สำขำจอมทอง เลขทีบ่ญัช ี 526 – 0 – 33380 - 2 
 ส่งธนำณตั ิตัว๋แลกเงนิ เชค็ ในนำม สถาบนัอ้อผะหญา 
    เลขที ่๑๑๘ หมูท่ี ่๗ ต ำบลช่ำงเคิง่ อ ำเออแมแ่จม่ จงัหวดัเชยีงใหม ่๕๐๒๗๐ 

 
กรณีโอนเงนิผ่านธนาคาร กรุณาสง่หลกัฐานการโอนพรอ้มทีอ่ยูใ่หก้บัทางสถาบนัฯ เพื่อความสะดวกในการจดัสง่

หลกัฐานการรบัเงนิใหท้่าน 
 

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งหลักฐานการโอนเงิน 

ท่านสามารถใช้กล้องถ่ายหลักฐานฯหรือสแกน ส่ง mms พร้อมที่อยู่มาที่ 089-038-0047 
อีเมล ; orphya@gmail.com หรือเฟสบุ๊ค www.facebook.com/orphya 


