กองทุนปกป้ องป่ าต้นน้าแม่แจ่ม

ภาพผืนป่ าหน้ าผาวิ่งจู้

พืน้ ทีล่ ุ่มน้าแม่แจ่ม มีทงั ้ หมด 1,705,003 ไร่ ในจานวนนี้เป็ นพืน้ ทีป่ ่า 1,401,556.25 ไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ 82.08 โดยแบ่งออกเป็นป่าผลัดใบสมบูรณ์ 829,800 ไร่ ป่าดิบสมบูรณ์ 536,168.75 ไร่ ป่าผลัดใบ
รอสภาพฟื้นฟู 20,106.25 ไร่ ทีเ่ หลือเป็ นปา่ สมบูรณ์ 11,918.75 ไร่ และป่าดิบสมบูรณ์รอการฟื้นฟู
3,556.25 ไร่
ผืนปา่ ร้อยละ 82.08 ของพืน้ ทีล่ ุ่มน้าปิงส่วนที่ 3 ให้น้าไปหล่อเลีย้ งผูค้ นตัง้ แต่ตน้ น้ า กลางน้า และ
ปลายน้า มากถึงร้อยละ 40 ของแม่น้ าปิงและร้อยละ 16 ของแม่น้ าเจ้าพระยา ถูกคุกคามจากการทาเกษตร
เชิงเดีย่ ว กิจการเหมืองแร่ และโครงการสร้างเขือ่ น แต่ละปีทาให้ผนื ป่าต้นน้ าแห่งนี้ลดลงไปหลายหมืน่ ไร่
จากข้อมูลสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พบว่า 3 ปีทผ่ี ่านมา ผืนป่าต้นน้ าถูกแปรสภาพเป็ นไร่
ข้าวโพด 86,304 ไร่ในปีพ.ศ.2552 เป็น 105,465 ไร่ในปีพ.ศ.2554 ขณะทีก่ จิ การเหมืองแร่และโครงการ
สร้างเขือ่ นแม่แจ่ม รุกคืบเข้ามาทาลายป่าต้นน้ าแห่งนี้
จากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีพบว่า แอ่งแม่แจ่มเป็นพืน้ ที่ทม่ี ศี กั ยภาพแร่ หินอุตสาหกรรม
และทรัพยากรพลังงานอยูท่ วไป
ั่
ทัง้ ในพืน้ ทีล่ ุ่มน้ าแม่แจ่มตอนบนและตอนล่าง โดยมีทรัพยากรแร่และ
ทรัพยากรพลังงานทีส่ าคัญได้แก่ แร่เหล็ก 1 ล้านเมตริกต้น และถ่านหินอีก 16.040 ล้านต้น ทีบ่ ริเวณบ้าน
แม่โถ ตาบลปางหินฝน และแอ่งนาฮ่อง/กองกาน ตาบลแม่ศกึ และตาบลแม่นาจร ทัง้ นี้ยงั ไม่รวมแมงกานีส
เฟลด์สปาร์ ฟลูออไรด์ และดีบุก อีกหลายล้านต้น อยูใ่ นขัน้ ตอนประเมินความเป็นไปได้ ขณะทีโ่ ครงการ
เขือ่ นแม่แจ่ม ความจุ 134.694 ล้าน ลบ.ม. พืน้ ทีผ่ วิ น้ าท่วมราวๆ 12,628 ไร่ จะทาลายผืนป่าต้นน้ าแห่งนี้
อีก
สารพัดปญั หาเข้ามารุมเร้าผืนปา่ ต้นน้ าแม่แจ่ม ทีห่ ล่อเลีย้ งผูค้ นตัง้ แต่ตน้ น้า กลางน้า ไปจนถึง
ปลายน้า ล้วนแต่สร้างบาดแผลฉกรรจ์ไม่เพียงแต่ผนื ป่าอันอุดมเท่านัน้ หากแต่ยงั รวมไปถึงชุมชนทีอ่ าศัย
อยูใ่ นผืนป่าต้นน้าแห่งนี้จนยากทีจ่ ะเยีย่ วยาแก้ไขได้ ถ้าไร้ความร่วมมือจากทุกฝา่ ย ความพยายามปกป้อง
ผืนปา่ ต้นน้ าและฟื้นฟูภูมปิ ญั ญารักษ์ป่าวิถปี กาเกอะญอให้อยูช่ วลู
ั ่ กชัวหลาน
่
เป็ นภารกิจอันหนักทีอ่ งค์กร
เล็กๆ อย่างสถาบันอ้อผะหญา(องค์กรสาธารณประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ 2255)จะทาได้ ภายใต้เงือ่ นไข
ข้อจากัดทางด้านงบประมาณและบุคคลากร

กองทุนปกป้ องป่ าต้นน้าแม่แจ่ม ทีเ่ ป็นแหล่งรวมน้ าใจจากทุกท่าน คงจะช่วยเติมเต็มความหวัง
ความฝนั ทีจ่ ะปกป้องผืนปา่ ต้นน้ าแม่แจ่ม และฟื้นฟูภมู ปิ ญั ญารักษ์ปา่ วิถปี กาเกอะญอ ให้อยูช่ วลู
ั ่ กชัว่
หลานต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ
1. สนับสนุนกิ จกรรมด้านการคุ้มครอง ป้ องกัน การฟื้ นฟู และการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมของกลุ่มองค์กรชาวบ้านในพื้นที่ป่าต้ นน้าแม่แจ่ม
2. สนับสนุนกิ จกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรชาวบ้านในพื้นที่ป่าต้ นน้าแม่แจ่ม
3. เสริ มสร้างสวัสดิ การชุมชนคนต้นน้าที่ร่วมกันคุ้มครอง ป้ องกัน ฟื้ นฟู และอนุรกั ษ์ดิน
น้าป่ า

ช่องทางการสนับสนุน
1. บริจาคด้วยตนเองทีส่ ถาบันอ้อผะหญา 118 หมูท่ ่ี 7 ต.ช่างเคิง่ อ.แมแจ่ม จ.เชียงใหม่
2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในนาม สถาบันอ้อผะหญา
ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่แจ่ม เลขทีบ่ ญ
ั ชี 419 - 2 - 30291 - 4
ธนาคารกรุงไทย สาขาจอมทอง เลขทีบ่ ญ
ั ชี 526 - 0 - 33380 - 2
3. ส่งธนาณัติ ตั ๋วแลกเงิน เช็ค ในนาม สถาบันอ้อผะหญา
118 หมูท่ ่ี 7 ต.ช่างเคิง่ อ.แมแจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอนพร้อมทีอ่ ยูใ่ ห้กบั ทางสถาบันฯ เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง
หลักฐานการรับเงินให้ท่านได้

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งหลักฐานการโอนเงิน

ท่านสามารถใช้กล้องถ่ายหลักฐานฯหรือสแกน ส่ง mms พร้อมที่อยู่มาที่ 089-038-0047
อีเมล ; orphya@gmail.com หรือเฟสบุ๊ค www.facebook.com/orphya
ช่องทางการติ ดต่อสอบถาม
สถาบันอ้อผะหญา (องค์กรสาธารณประโยชน์) 118 หมูท่ ่ี 7 ต.ช่างเคิง่ อ.แมแจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
โทร. 0890380047, 0882634729
อีเมล : orphya@gmail.com
เว็บไซต์ ; www.orphya.org
เฟสบุค๊ : www.facebook.com/orphya

ใบบริจาคสมทบกองทุนปกป้องป่าต้นน้า
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ช่องทางการสนับสนุนกองทุนปกป้ องป่ าต้ นน้าแม่แจ่ม
 บริจำคเงินสด
 โอนเงินเข้ำบัญชีออมทรัพย์ ในนำม สถาบันอ้อผะหญา
 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำแม่แจ่ม เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 419 – 2 – 30291 - 4
 ธนำคำรกรุงไทย สำขำจอมทอง เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 526 – 0 – 33380 - 2
 ส่งธนำณัติ ตั ๋วแลกเงิน เช็ค ในนำม สถาบันอ้อผะหญา
เลขที่ ๑๑๘ หมูท่ ่ี ๗ ตำบลช่ำงเคิง่ อำเออแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๗๐
กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอนพร้อมทีอ่ ยูใ่ ห้กบั ทางสถาบันฯ เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง
หลักฐานการรับเงินให้ท่าน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการส่งหลักฐานการโอนเงิน

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

