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สื่อเผยแพรประชาสัมพนัธการดําเนินงานภายใตการสนับสนนุขององคการสหประชาชาติ 
(UN) ในจังหวัดนาน เพื่อถายทอดความรูและประสบการณ โดยพรอมรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการดําเนนิงาน



...อาตมาเห็นพี่นองเกษตรกรเขาไปรุกปาที่เราอนุรักษกัน 20-30 ป

 มาปลูกพืชเชิงเดี่ยว ขยายพื้นที่มากขึ้น  ปาไมถูกฆาลางโคตร 

เพราะตัดฟนเสร็จแลวก็เผา พอเผาเสร็จ ก็เอายาพนไมใหผดใหเกิด 

หนา 9
การจายเพื่อตอบแทนคุณระบบนิเวศ
ไมใชกลไกการสรางความชอบธรรม
ในการใชทรพัยากรธรรมชาติที่ไรความรับผิดชอบ เพราะตดฟนเสรจแลวกเผา พอเผาเสรจ กเอายาพนไมใหผุดใหเกด 

สองคนผัวเมียเหมาเขาไปไดลูกหนึ่ง เอายาฆาหญาใสถัง 200 ลิตร 

ขึ้นรถปคอัพ 5-6 ถัง ใชเครื่องปนสูบสารเคมี ลากสายพนไดเปนกิโล  

....ใครจะเอาปุย เอายามาลงชื่อ ใครจะรับพันธุขาวโพดมาลงชื่อ 

ั ี้ ื สั ส  ็  ป สไป  

       กรณีที่มักถูกหยิบยกมาเปนตัวอยางอยูเสมอ คือ การดูแลลุมแมน้ําเมอรเร
ดารลิ่ง (Murry Darling Basin) ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งสมาคมเกษตรกรที่อยู
ปลายน้ําเปนผซื้อบริการ  จากรัฐทองถิ่นและเจาของที่ดินบริเวณตนน้ํา  ดวยอัตรา 

ในการใชทรพยากรธรรมชาตทไรความรบผดชอบ 

อนนคอสญญาทาส แลวกตองเปนทาสไปตลอด 

เปนหนี้มากเขาๆ ทนไมไหว ก็แยกยายกันไปหางานอื่น

ปลายนาเปนผูซอบรการ  จากรฐทองถนและเจาของทดนบรเวณตนนา  ดวยอตรา 
45 ดอลลารสหรัฐฯ ตอเฮกแตรตอป หรือ 215 บาทตอไรตอป  เพื่อสนับสนุนการ
ปลูกปาทดแทนและดูแลรักษาปาตนน้ํา  แลกกับประโยชนที่ไดรับจากน้ําสะอาด
ของแมน้ํานี้   นอกจากนี้ ปริมาณน้ําที่ยังคงไหลสม่ําเสมอในชวงหนาแลง  ไดยัง
ชวยไลน้ําเค็มบริเวณพื้นที่ชายฝงดวย ทําใหสามารถทําการเกษตรได

....อาตมาไมโทษรัฐบาลที่เอาใจชาวบานมากเกินพอดี

จนเปนคนออนแอ ไมรูจักการจัดการตนเอง แลวโทษกันไปกันมา
ชวยไลนาเคมบรเวณพนทชายฝงดวย ทาใหสามารถทาการเกษตรได

     สวนกรณีลุมน้ําซีแนบพิคี (Senapiqui)  ประเทศคอสตาริกา  ไดมีบริษัทเอกชน
ซึ่งดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตไฟฟาเปนผูจาย  ใหกับเจาของที่ดินบริเวณตนน้ํา 
ในอัตราที่ใกลเคียงกับกรณีแรก  ในการดูแลรักษาและจัดการปาที่ปลูกขึ้นมา

่ ่ ้ ่

 วาระบบการปกครองไมดี ระบบการบริหารงานไมดี การจัดการ

ชุมชนไมดี ชาวจังหวัดนานเราตองหันมาสํารวจตนเองวาสิ่งที่เราทํา

อยูดีหรือไมดี ถูกหรือผิด อาตมาอยากจะฝากทุกทานคิดถึงประเด็นนี้

ดวย 

ทดแทน  เพื่อแลกกับประโยชนที่ไดรับ ก็คือ กระแสน้ําที่ใชในการผลิตไฟฟา การทํา
หนาที่ควบคุมความแรงของน้ําและตะกอนดิน

     แนวคิดนี้ ยังไดมีการนํามาใชในประเทศเพื่อนบานเรา คือ ประเทศเวียดนาม 
ซึ่งเคยทําโครงการนํารองโดยใหเขื่อนผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา 2 แหง  จายเงิน

พระครูพิทักษนันทคุณ เจาอาวาสวัดอรัญญาวาส  

แสดงปาถกฐาพิเศษ ในงานสองทศวรรษกลุมฮักเมืองนาน

สูการจัดการตนเอง เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2553 

เรื่องราวในเลม

ประมาณ 250 ลานบาทตอป  ใหกับครัวเรือนบริเวณตนน้ํากวา 3 พันครอบครัว
                                เพื่อดูแลรักษาปาไม 65,000 ไร  ปจจุบันรัฐบาลเวียดนาม
                                            กําลังปรับปรุงกฎหมายรองรับการใชมาตรการนี้     

เรองราวในเลม…

แนะนําตวั
บอกเลาความกาวหนา

ติดตามความเคลือ่นไหวในพื้นที่ตดตามความเคลอนไหวในพนท
เติมเต็มความรู

ภาพปกโดย สมใจ เพชรดิน



หนา 8

 ... เตมิเตม็ความรู
หนา 1

       นับเปนขาวดี ที่มีการกอตั้ง “กองทุนตนน้ํานาน”  ทําใหเรื่องราวที่
ไดพูดคุยเรื่องนี้กันมานาน เริ่มเปนรูปเปนรางมากขึ้น  ดวยความตั้งใจจะ
ใหกองทุนนี้ชวยหลอเลี้ยงคนในทองถิ่นไดมีกําลังในการดูแลรักษา
สภาพแวดลอมของตนน้ํานาน  และเปนชองทางใหคนกลางน้ําและปลาย

  แนะนําตัว...
น้ําที่ไดรับประโยชนจากตนน้ํา สามารถสมทบทุนหรือปจจัยการทํางาน
ในรูปแบบอื่นแกกองทุนนี้ดวย

แนวคิดของกองทุนตนน้ํานาน ตรงกับแนวคิดสากล PES หรือการจาย
่ ่

        านมาแลวหลายเดือน คนนานไดยินชื่อและ
        เริ่มคุนเคยกับโครงการยูเอ็น ที่หลายภาคสวน
ในจังหวัดนานรวมดําเนินการ  โดยการสนับสนุน
ผ

เพื่อตอบแทนคุณระบบนิเวศ ที่ยอมาจากคําภาษาอังกฤษ Payment for 
Ecosystem Service ซึ่งจะผลักดันใหบุคคลหรือกลุมคนที่ดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมไดรับการชดเชยหรือจายคาตอบแทน จากบุคคลหรือกลุมคน
ที่ไดประโยชนจากดูแลรักษาระบบนิเวศนั้นๆ ทั้งทางตรงและทางออม

จากหนวยงานภายใตองคการสหประชาชาติ หรือ ยู
เอ็น (UN)  โครงการที่วานี้ มีอยู 2 โครงการ คือ 

โครงการสนับสนุนทางเลือกการพัฒนาเพื่อบรรลุ
เปาหมายสังคมอยู เย็นเปนสุข มีชื่อยอภาษา 

    หากมองในเชิงลุมน้ําแลว ก็หมายความวาผูที่อยูกลางน้ําและปลายน้ํา
ที่ไดรับประโยชนจากแมน้ํานานก็ควรจายคาดูแลรักษาหรือมีสวนชวยคน
ตนน้ําดูแลรักษาตนน้ํานาน  เพื่อเปนหลักประกันความยั่งยืน  ที่ไดผูมี

อังกฤษวา PEI  และ โครงการประเมินระบบนิเวศ
ในจังหวัดนาน   มี ชื่อยอภาษาอังกฤษวา SGA  
โครงการในลักษณะนี้  ยังดําเนินงานในจังหวัด
ขอนแกน และสมุทรสงครามดวยู ู

สวนไดสวนเสียไดรับประโยชนกันทุกฝาย

     

      โครงการทั้งสองใหความสําคัญตอการบรูณา
การประเด็นความยากจนและสิ่งแวดลอม เขาสู
กระบวนการตัดสินใจและวางแผนในระดับตางๆ ไป
พรอมกับการดําเนินโครงการสาธิตในพื้นที่เปาหมาย

โครงการยูเอน็ในจังหวัดนาน
ใ  ื่ ื ํ ั ื

    การนําแนวคิด PES ไปใชในแตละพื้นที่  ตองคํานึงถึงพื้นฐานทาง
วัฒนธรรม  ปองกันมิใหเงินหรือผลตอบแทนเขามาครอบงํา  ดังนั้นการ
 ไ  ํ ป  ใ ป ั ิ ไป ั ี ป ื่ ี่ ํ ิ พรอมกบการดาเนนโครงการสาธตในพนทเปาหมาย

อยางเปนรูปธรรม มีกิจกรรมสําคัญๆ ไดแก สงเสริม
ศักยภาพคณะกรรมการลุมน้ํา สงเสริมแปลงสาธิต
เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว จัดตั้งศูนยแผนที่ แกไข
ปญหาที่ดิน พัฒนากองทนตนน้ํานาน รวมทั้งวิจัย

ใชเครืองมือสาํคัญคือ 
แปลงสาธิตลดพืชเชงิเดี่ยว 
กองทุนตนน้าํ โฉนดชุมชน 
และการประเมนิระบบนิเวศ 

จายอาจไมจําเปนตองในรูปตัวเงินเสมอไป ยังมีรูปแบบอืนๆ ทีดําเนินการ
ได อยางเชน การลดหยอนภาษีหรือคาธรรมเนียม  การใหความมั่นคง
เรื่องดิน การเสริมสรางศักยภาพชุมชน เปนตน PES  จึงมิใชเปนกลไก
การสรางความชอบธรรมในการใชทรัพยากรธรรมชาติที่ ไรความ

 ไ ใ ใ ่  ปญหาทดน พฒนากองทุนตนนานาน รวมทงวจย
เพื่อประเมินระบบนิเวศปาไมและเกษตรเชิงเดี่ยว 
เปนตน  โดยไม ได มีสวนเกี่ยวของกับประเด็น
คารบอนเครดิต   

โดยไมเกี่ยวของกับประเด็น
คารบอนเครดิต

รับผิดชอบ แตเปนกลไกในการรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิงแวดลอม
มากกวา ซึ่งผูจายไมจําเปนตองเปนผูที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากระบบ
นิเวศก็ได



หนา 2

พื้นที่เปาหมายโครงการฯ : ลุมน้ํายาว2 (ยาว-อวน-มวบ) ครอบคลุมพื้นที่ 
9 ํ  ใ  7 ํ  ป   ื ั   ี      ั

หนา 7

กรณีแปลงเกษตร นางพิมพศิลป นกยูงทอง 
ป  ้ํ โ    ั ิ9 ตาบล ใน 7 อาเภอ ประกอบดวย ต.เมองจง  อ.ภูเพยง,  ต.ตาลชุม  อ.ทาวง

ผา ต.บอ  อ.เมือง, ต.อวน อ.ปว, ต.แมจริม อ.แมจริม,  ต.บอเกลือใต  อ.บอ
เกลือ, ต.ดูพงษ ต.พงษ  และ ต.ปาแลวหลวง  อ.สันติสุข 



อายุ 47 ป บานนําโซง ต.ดูพงษ อ.สันติสุข

บะไดหยะหยั๋งกับมัน พอเลิกปลูกเขาโพด ก็ปลอยฮือ้มนัขึ้นคนเดียวของมนั 
คอยผอแคบะฮือ้ไฟปาเขาไปกนิมนั

 บอกเลา...  ความกาวหนา
     ขอเ ริ่มจากผลประชุมคณะกรรมการ 

    เมื่อ 7 ปที่แลว พื้นที่ประมาณ 20 ไร ของ
พิมพศิลป  ไดเคยปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  แต
เมื่อตองประสบปญหาราคาตกต่ํา  จึงเปนแรง

่ ่ ่
ุ

โครงการ PEI ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 2  
มิถุนายน 2553 และครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 
9 กันยายน 2553 ที่มีมติใหเพิ่มเติมผูแทน
จากภาคสวนอื่นเขารวมเปนคณะกรรมการ 

กดดันและเริ่มหากทางเลือกที่จะปรับเปลี่ยน
และเลิกการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  จึงได
ปลอยพื้นทิ้งวางไว  บางสวนก็เริ่มรกดวยไม
เล็กไมใหญ  ตนไมหลายอยางมีมากขึ้นโดย

้ ่และมีมติ เห็นชอบกรอบการดําเนินงาน
ก อ ง ทุ น ต น น้ํ า น า น  แ ล ะ ใ ห อํ า น า จ
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ  เปน
ผดําเนินการ ปจจบันบัญชี  กองทนตนน้ํา 

ไมไดตั้งใจ  แบบที่เรียกวาปลูกปาแบบไมปลูก

     ตอมา แบงพื้นที่ 15 ไร มาปลูกยางพารา
ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจใหมแทนขาวโพดฯ ซึ่ง
สามารถกรีดน้ํายางแลวประมาณ 2 ป แลวผูดาเนนการ ปจจุบนบญช  กองทุนตนนา 

ธนาคารไทยพาณิชยจํากัด (มหาชน) 
เลขบัญชี  732-228101-7  จึงเกิดขึ้น

      ผูแทน UNDP, UNEP กระทรวงมหาดไทย 

สามารถกรดนายางแลวประมาณ 2 ป แลว

    สวนพื้นที่อีก 5 ไร ก็ปลอยใหมันฟนตัวของ
มันเอง และยังนําเอาพืชที่สามารถเติบโตในที่
รมไดมาปลูกแซมไว ไมวาจะเปน ชาเมี่ยง ไผ 

ี ไ ไ ใ  ็
ู ,

ผูแทนคณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกร 
(คชก.) จากกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ  ไดมารับฟงขอมูลและเยี่ยมชม
พื้นที่สาธิตโครงการตําบลพงษ อําเภอสันติสข 

ฮวก หวาย และอีกไมนาน ไมใหญนอย  ก็จะ
เริ่มใหผลผลิตงอกงามหมุนเวียนไดเก็บหากิน 
ใชประโยชนไดตามฤดูกาล  

   นอกจากได เก็บเกี่ยวผลผลิตมาใชแลว  พนทสาธตโครงการตาบลพงษ อาเภอสนตสุข 
และตําบลอวน  อําเภอปว  เมื่อวันที่  28-29 
กันยายน 2553 เพื่อหาแนวทางความรวมมือที่
จะสนับสนุนใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

พิมพศิลปยังเห็นวา พื้นที่สวนนี้ยังใหความรม
รื่นชุมชื้นกวาแปลงขาวโพดโดยรอบ  และยัง
เปนที่อยูของสัตวตามหนาดินและนกตางๆ 
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กรณีแปลงเกษตร นายประเสรฐิ  ธรรมสละ
     ผูแทนคณะกรรมการบริหารโครงการฯ 
ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานพื้นที่สาธิต 

้ ่อายุ 53 ป บานพนาไพร ต.ปาแลวหลวง อ.สันติสุข

     ประเสริฐ เติบโตจากครอบครัวเกษตรกร 

ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนน้ําในการทํา

ในบริเวณพืนทีตําบลเมืองจัง อําเภอภูเพียง 
และตําบลปาแลวหลวง  ตําบลดูพงษ 
อําเภอสันติสุข ระหวาง 1-2 พฤศจิกายน 
2553  และไดเขารวมงานสัมมนาวิชาการ

ซงประสบปญหาขาดแคลนนาในการทา

การเกษตรมาโดยตลอด ตอมาไดเริ่มทําไร

ขาวโพดเลี้ยงสัตว แตชวงหลังๆ มานี้ได

ผลผลิตลดลง ดินขาดความสมบูรณ ตองใช

ปย คมีมากขึ้น รื่อย  

และนิทรรศการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ระหวางวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 
2553 ณ บริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) 
สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ  

     เมื่อ 17 กันยายน ที่ผานมา พวกเราชาว 
PEI และ SGA ไดไปออกรายการที่นี่เมือง
นาน  และ  19 กันยายน  ได ไปร วมกับ
เครือขายสื่อมวลชนและสวนราชการ ระดม

ปุยเคมมากขนเรอยๆ 

    เมื่อไดรับการชักชวนจากคณะกรรมการ

โครงการ PEI ในการทําแปลงสาธิตลดพื้นที่

ปลูกขาวโพดฯ จึงตัดสินใจไดไมยาก  เครอขายสอมวลชนและสวนราชการ ระดม
สมองถอดบทเรียนน้ําปา โดยใชกรณีบาน
ปาสัก ต.เชียงของ อ.นานอย  เปนเวทีถอด
บทเรียนวา 1) เกิดจากสาเหตุอะไร 2) การ
ชวยเหลือเปนอยางไร  บรรเทาความ

ู

     พื้นที่เกษตร 28 ไร  ไดถูกปลูกพืชอื่นๆ 

เสริมเขาไป  ไดแก สัก ไผ ยางพารา ขนุน 

ประดา มะมวง และไมผลอื่นๆหลากหลาย

ิ ไ  ิ่ ิ ใ  ไ ไ 

      ชาว PEI นาน ยังรวมกับ UNDP และ
่

ชวยเหลอเปนอยางไร  บรรเทาความ
เดือดรอนไดทันทีหรือไม 3) การปองกัน
ปญหาตองไปในทิศทางใด 

ชนิด  ไมตางๆ เริมเติบใหญ  แมจะไมได

ใหผลชัดเจน  แตสิ่งที่ชัดเจนก็คือ ความ

สมบูรณของดิน เริ่มมีความชุมชื้น และไม

ตองใชปุยเคมีในปริมาณมากเชนเมื่อกอน เรากินผักทกวัน แตกลับไป กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของ
มนุษย จัดเวทีเรื่องความมั่นคงของมนุษย 
(Human Security Forum) ณ ม.เทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนานาน เมื่อ 29 กันยายน 

่

    ประเสริฐ  กําลังตัดสินใจจะปรับพื้น

บางสวนมาปลูกพืชแบบผสมผสาน เพราะ

เห็นวาเปนพืชอาหารที่ตองใชรับประทาน

ั  ั    ซื้ ไ ไ   

เรากนผกทกุวน แตกลบไป

ปลูกพชืชนดิอื่นที่ไมไดกิน

แลวจะอยูกันไดอยางไร ?

2553 โดยไดมีแลกเปลี่ยนเชิงลึก 2 กลุมคือ 
กลุมสิ่งแวดลอมและเกษตรกรรม  กลุม
สุขภาพและผูสูงอายุ

กนทุกๆ วน  จะตองซอหาตลาดคงไมได  

อยางที่นักวิชาการเราเรียก สรางความ

มั่นคงทางอาหารก็วาได
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      มาดูความเคลื่ อนไหวในการวิ จัย เพื่ อ
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  ตดืตามตดืตาม......
  ความเคลื่อนไหวในพื้นทีู่

ประเมินระบบนิเวศ และการใชโฉนดชุมชนเปน

เครื่องมือในการจัดการที่ดินกันบาง   

  ความเคลอนไหวในพนท

        แปลงสาธิตเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะขาวโพดเลี้ยงสัตว มีทางเลือก
ที่หลากหลายซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ตางๆ ไดลงมือทําจริง  จึงขอนํามาเลาสูกันฟง      หลังจากที่องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) นํารองทั้งสามแหง อันประกอบดวย 

ป  ไ ป ั้ ํ ื่  ใ

กรณีแปลงเกษตร นางสุภาพ ตาชิด 
อายุ 49 ป บานหาดผาขน ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง ไม ได เลิกปลูกขาวโพดเสียที เดียว 

 ็ ื ้ ี่ ป ไ ป  

อบต.อวน อบต.ปาแลวหลวง และ อบต. พงษ ไดประกาศตังคณะทํางานเพือรวมใน
การวิจัยและนําผลไปใชในการวางแผนและการพัฒนาทองถิ่นแลว  คณะทํางานก็ไดมี
การประชุมรวมกันทุกๆ เดือน โดยรวมกันจัดทําแผนที่ทรัพยากร วิเคราะหแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลง และพูดคุยประเด็น

ี ี  ไ  
• การปนเปอนของสารเคมีจากการเกษตรสแหลงน้ํา 

สุภาพ  ตาชิด  เปนคนในชุมชนบานหาด
ผาขน มาแตกําเนิด มีพื้นที่ทํากินซึ่งเปนมรดก
มาจากพอแม ประมาณ 60 ไร เปนเอกสารสิทธ
ประเภท ทบ.5  เดิมทีเคยปลูกขาวโพดเลี้ยง

้ ่

แ ต ก็ ล ด พื น ที ป ลู ก ล ง ไ ป ม า ก 
เริ่มเห็นวาพื้นที่สมบูรณขึ้น

การอยูดีมีสุข  ทายสุด ไดขอสรุป
วาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่
สงผลกระทบตอการอยูดีมีสุขของคนใน
ทองถิน่อยางชัดเจนและรนุแรง มี  4 ประการ 
่ ้

 การปนเปอนของสารเคมจากการเกษตรสูแหลงนา 

• พื้นที่และความสมบูรณของปาลดลง

• น้ําหลากที่เกิดบอยและรุนแรงขึ้น

สัตวจนเกือบเต็มพื้นที่ 

หลังจากไดเขารวมโครงการคืนปาให
ชุมชนเมื่อ 5-6 ปที่แลว สุภาพจึงไดเปลี่ยน
รปแบบการใชที่ดิน  โดยเริ่มปรับพื้นที่ปลก

ซึงจะนําประเดน็เหลานีไป
ประเมินคาทางเศรษฐศาสตร
โดยผูเชี่ยวชาญในลําดับตอไป

• ควันและฝุนจากการเผาวัชพืชเตรียมพื้นที่ทําไร

      ส ั ื่ โ ช ช  ซึ่ รูปแบบการใชทดน   โดยเรมปรบพนทปลูก
ขาวโพด 5 ไร มาปลูกไมยืนตนและไมใชสอย 
จําพวกมะมวง หวาย งิ้ว และไผ 

ปจจุบัน ไดขุดสระน้ํา 4 บอ โดยปลูกขาว
ใ ิ  ั้ ใ   ี

      สวนการขบเคลอนโฉนดชุมชน ซง

โครงการแกไขปญหาดานที่ดินจังหวัด

นานภายใตเครือขายทรัพยากรธรรมชาติ

และเกษตรกรรมยั่งยืน ดําเนินการมา

้ ้ ในบริเวณรอบบอ รวมทังนาในรองหวยอีก
ประมาณ 4 ไร แมสวนที่เหลือจะยังคงเปนพื้นที่
ปลูกขาวโพดฯ แตก็สังเกตเห็นวาพื้นที่เ ริ่มมี
ความหลากหลายและสมบูรณขึ้น จึงตัดสินใจที่

ื้ ี่ป ไ  ื่ ิ ิ่ ึ้ ี ไ

ตั้งแตป 2550 ก็นับวันจะเขมขนมากขึ้น 

ลาสุดเมื่อ 10 ตุลาคม 2553 ไดมีการ

สัมมนากันอีกครั้ง ที่หองประชุม อบจ.

นาน ซึ่งไดมีความเห็นรวมกันวาจะเรง
จะขยายพืนทีปลูกไมอืนเสริมเพิมขึนอีก 5  ไร  
โดยตั้งใจวาจะตองรักษาและหวงแหนผืน
แผนดินไวใหลูกใหหลาน

ดําเนินการในพื้นที่เปาหมายทั้งจังหวัด ให

แลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2554


