


“น่าน” พื้นที่ซึ่งมีความสำาคัญยิ่งในเชิงภูมิศาสตร์ เพราะเป็นต้นน้ำาน่าน 

หัวใจสำาคัญของระบบน้ำาในประเทศไทย (ร้อยละ ๔๕ ของแม่น้ำาเจ้าพระยา)  

แต่ “น่าน” ต้องเผชิญกับปัญหารุกเร้ารุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ  

และส่ิงแวดล้อมต่อเนื่องมานานหลายปี จากการท่ีป่าต้นน้ำาน่านถูกบุกรุกทำาลาย

ในอัตราสูงมากอย่างน่าตกใจ

ชว่งป ี๒๕๔๘-๒๕๕๒ พืน้ทีป่า่ไมน้า่นถกูแผว้ถางเผาทำาลายเพือ่การเพาะปลกู

พืชเชิงเดี่ยว อย่างข้าวโพด เพิ่มขึ้นถึง ๓ เท่าตัว กล่าวคือ จาก ๓ แสนไร่ 

เป็น ๙ แสนไร่ ภายในเวลาเพียง ๔ ปี ทำาให้ “น่าน” เป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวโพด

มากเป็นอันดับ ๑ ของภาคเหนือ และเป็นที่มาของอากาศเสียเพราะหมอกควัน 

จากการเผาเตรียมพื้นที่การเกษตร ดินเสื่อมด้วยสารตกค้างจากการใช้เคมี

การเกษตรเขม้ขน้ น้ำาปนเปือ้นสารเคม ีและเตม็ไปดว้ยตะกอนจากการชะหน้าดิน

ร้อยละ ๗๕ ของชาวอำาเภอสองแคว สุขภาพเสื่อมโทรม ด้วยสารพิษในเลือดสูง

กว่าระดับปกติธรรมดาถึง ๕ เท่า  และแนวลุ่มน้ำาเกิดอุทกภัยรุนแรงซ้ำาซาก

พื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัดน่าน ๗,๑๗๐,๐๔๕ ไร่ หรือ ๑๑,๔๗๒.๐๗ ตาราง

กิโลเมตร มีพื้นที่ป่าไม้และภูเขาเหลือเพียง ๓,๔๓๗,๕๐๐ ไร่ หรือร้อยละ ๔๗.๙๔ 

“น่าน”ความงามท่ามกลางวิกฤติ
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จากที่เคยมากกว่าร้อยละ ๗๐ ขณะที่ ๒,๘๑๓,๙๘๐ ไร่ หรือร้อยละ ๓๙.๒๔ กลายเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม พื้นที่ทำาการเกษตรที่มี 

น้อยนิดเพียง ๘๗๖,๐๔๓ ไร่ หรือร้อยละ ๑๒.๒๒ ทำาให้ชาวน่านต้องซื้ออาหารจากภายนอกถึงปีละ ๑,๖๘๙ ล้านบาท

ปัญหาที่สั่งสมเหล่านี้ ทำาให้คนน่านมีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ และมีหนี้สินสูงถึง ๑๒๗,๕๒๔ บาทต่อครัวเรือน ทำาให้น่านเป็นจังหวัด

ที่มีภาวะความยากจนสูง รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากร ต่ำาเป็นลำาดับที่ ๓ ของประเทศ และสัดส่วนคนจนสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของ

ประชากรในจังหวัด นับเป็นลำาดับที่ ๒ ของภาคเหนือ และเป็นลำาดับที่ ๓ ของทั้งประเทศ 

“ปิดทองหลังพระฯ” ณ ต้นน้ำาน่าน
ด้วยเหตุทั้งมวล เมื่อมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำาริ ริเริ่มแปรแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพระราชดำาริ 

มาสู่การปฏิบัติ จึงพิจารณาเลือกจังหวัดน่าน เป็นพ้ืนที่นำาร่องโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ โดยเริ่มปฏิบัติการในพื้นที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

เริ่มต้นในพื้นที่นำาร่องขนาดเล็ก ๓ หมู่บ้าน ในตำาบลยอด อำาเภอสองแคว ๓ หมู่บ้าน ในตำาบลตาลชุม อำาเภอท่าวังผา 

และ ๑๕ หมู่บ้าน ในตำาบลขุนน่าน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ การดำาเนินงานปิดทองหลังพระฯ คือ ส่งเสริมให้ชุมชนลดรายจ่ายและ 

เพิ่มรายได้จากการปลูกพืชอาหาร ปศุสัตว์และประมงให้เพียงพอต่อความต้องการท้ังของตนเองและท้ังจังหวัดน่านได้ตลอดปี  

โดยองคค์วามรู้จากโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิ“ลดการใชพ้ืน้ทีป่า่ ปลกูนาขัน้บนัได” ในสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ

มาขยายผลในพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภค ควบคู่กับการลดพื้นที่แผ้วถางป่าเพื่อปลูกข้าวไร่ 
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พร้อมกับพัฒนาต้นแบบการถ่ายทอดความรู้อื่นๆ ควบคู่กันไป เช่น พัฒนา

และบริหารจัดการแหล่งน้ำา ปรับปรุงปัจจัยการผลิตพื้นฐาน ได้แก่ น้ำา ดินและ

เมล็ดพันธุ์ โดยก่อสร้างระบบกระจายน้ำาเข้าสู่แปลงเกษตร รวมท้ังฝายต้นน้ำา  

ฝายชะลอน้ำา จัดหาแหล่งน้ำาใหม่ เสริมสร้างความรู้ด้านการเพาะปลูก ก่อตั้ง 

กองทุนปุ๋ย กองทุนเมล็ดพันธุ์พืช กองทุนยารักษาสัตว์และกองทุนอาหารสัตว์ 

ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ส่งเสริมศักยภาพและความ 

เข้มแข็งของชุมชน ด้วยการพัฒนาคน ถ่ายทอดความรู้ ปลูกฝังความคิดและ 

ค่านิยมของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ เรียนรู้ นำาไปปรับใช้

แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองต่อไป 

เพียงช่วงปีแรก แนวทางและวิธีการของปิดทองหลังพระฯ ทำาให้ชาวบ้าน 

ในพืน้ทีต่น้แบบพน้จากการกูก้นิกูใ้ช ้มอีาหารกนิพอเพยีงตลอดป ีดว้ยผลผลติขา้ว

ที่เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐-๕๕ ถัง/ไร่ การปลูกพืชหลังนา เช่น ผักกาดเขียวปลี ผักกาด

ขาว ข้าวโพด พริก พืชผักสวนครัว มีหมู ไก่ ปลาไว้บริโภค ทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

รายจ่ายลดลง เช่น ท่ีบ้านยอด ตำาบลยอด อำาเภอสองแคว ชาวบ้านมีรายได้ 

เพิ่มข้ึนจาก ๒.๒๗ ล้านบาท เป็น ๑๑.๓๒ ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนถึง ๙.๐๕  

ล้านบาท ขณะที่รายจ่ายลดลง ๑.๓๐ ล้านบาท หลายคนสามารถชำาระหนี้ที่มีอยู่

ได้ทั้งหมดชาวบ้านผาหลัก มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ๖.๗๓ ล้านบาท เป็น ๑๕.๐๒  

ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว คือ ๘.๒๙ ล้านบาท ส่วนที่บ้านน้ำาเกาะ  

ชาวบ้านก็มีรายได้เพิ่มขึ้น ๔.๐๔ ล้านบาท จาก ๓.๔๑ ล้านบาท เป็น ๗.๔๔  

ล้านบาท

แนวทางปิดทองหลังพระฯ ยังนำามาซึ่งการรับรู้และความเข้าใจที่ดี ทำาให้ 

ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ประชาชนจังหวัดน่านทุกภาคส่วน ได้ร่วมกัน

ประกาศเจตนารมณ ์“วาระนา่น-โครงการปดิทองหลงัพระ สบืสานแนวพระราชดำาริ

จังหวดันา่น” เพือ่เตรยีมความพรอ้ม เตรยีมคน เตรยีมแผนงาน เตรยีมงบประมาณ

และสรรพกำาลัง สืบสานและขยายผลงานพัฒนาจากพื้นท่ี ๓ อำาเภอ สู่พื้นที่ 

ขยายผลอีก ๑๒ อำาเภอ ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด

“ปลกูปา่สรา้งคน” กา้วยา่งสูค่วามยัง่ยนื
หลังจาก ๔ ปีของการ “ปลูกคน” ด้วยการทำาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิต 

ท่ีดีขึ้นและได้รับประโยชน์จากป่า ก็ถึงเวลาของการ “ปลูกป่า” ซึ่งเป็นขั้นตอน

สุดท้ายในกระบวนการพัฒนา “อยู่รอด-พอเพียงและย่ังยืน” ตามแนวทางของ 

ปิดทองหลังพระฯ 
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การปลูกป่าที่เ ร่ิมจากการปลูกคน ตามแนวพระราชดำาริของสมเด็จพระศรี 

นครินทราบรมราชชนนี ตามมาด้วยวิธีปลูกป่าตามศาสตร์ของพระราชา คือ “ปลูกป่า 

๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง” “การปลูกไม้โตช้าและไม้โตเร็ว” และ “การปลูกป่าแบบ 

ไมป่ลกู” ร่วมกบัศาสตรข์องพระราชนิคีอื “ปลกูปา่เสรมิธรรมชาต”ิ และการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรปา่ไมโ้ดยแกป้ญัหาทัง้ลุม่น้ำาเปน็หลกั ตามแนวพระราชดำารขิองสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำาเนินการ “ปลูกป่า” อย่างเข้มข้นในพื้นที่

โครงการปดิทองหลงัพระฯ จงัหวดันา่น ภายใตแ้ผนงานทีจ่ะดำาเนนิการระหวา่งป ี๒๕๕๖-

๒๕๖๐ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการปลูกป่าของมูลนิธิฯ ตั้งแต่โครงการพัฒนา

ดอยตุงฯ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ตำาบลเทอดไทย และโครงการศึกษา

และพัฒนาการปลูกชาน้ำามันและพืชน้ำามันอื่นๆ บ้านปูนะ ตำาบลเทอดไทย อำาเภอแม่ฟ้า

หลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า อัตราส่วนป่าอนุรักษ์ ร้อยละ ๖๐ ป่าใช้สอย ร้อยละ ๘ 

ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๒๐ พื้นที่ทำากินและที่อยู่อาศัย ร้อยละ ๑๒ คือ อัตราส่วนท่ี 

เหมาะสม ทำาให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
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ดังนั้น โครงการปลูกป่าฯ จังหวัดน่าน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๒๕๐,๐๐๐ ไร่ จึงได้กำาหนดพื้นที่การปลูกและดูแลป่า แบ่งเป็นป่าอนุรักษ์ 

๑๕๐,๐๐๐ ไร่ ใช้วิธีปลูกป่าแบบปลูกเสริมด้วยไม้โตช้าและไม้โตเร็ว บนพื้นที่ ๔๒,๘๙๔ ไร่ และปลูกป่าแบบไม่ปลูกในพื้นที่ที่เหลือ 

พันธุ์ไม้ที่จะปลูกในโครงการฯ ได้แก่ ประดู่ป่า พระเจ้าห้าพระองค์ พะยอม มะค่าโมง และยางนา เป็นต้น อีกส่วนคือป่าใช้สอย 

๒๐,๐๐๐ ไร่ จะส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพิ่มอีก ๑๗,๗๑๗ ไร่ จากพ้ืนท่ีป่าใช้สอยท่ีมีอยู่แล้วบางส่วน พันธ์ุไม้ท่ีจะปลูก ได้แก่ โพบาย 

ข้ีเหล็ก มะกอก เหมือดโลด และเส้ียวดอกขาว ส่วนป่าเศรษฐกิจ ๕๐,๐๐๐ ไร่ จะเน้นพันธุ์ไม้ที่มีผลผลิตซึ่งสามารถสร้างรายได้สูง 

เช่น มะม่วงหิมพานต์ ไผ่ หวาย และจามจุรี 

มีการสร้างโรงเรือนเพาะกล้าท่ีอำาเภอปัว เป็นสถานที่เพาะเมล็ดพันธุ์ให้ได้ต้นกล้าขนาดตามต้องการ ก่อนส่งไปยังโรงเรือน 

เพาะกล้าที่อำาเภอท่าวังผา อำาเภอสองแคว และอำาเภอเฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงเป็นสถานท่ีสำาหรับนำากล้าลงถุง และดูแลรักษากล้าให้มี

คุณภาพพร้อมที่จะนำาลงปลูกในแปลงป่าต่อไป   

มูลนิธิฯ ได้ทำาการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม้ในท้องถิ่นมาเพาะเป็นกล้าไม้ โดยมีเป้าหมายที่จะเพาะกล้าไม้ ๑๐๗ ชนิด ๑๑ ล้านกล้า 

เพื่อใช้ในการปลูกป่าอนุรักษ์ ๔๔ ต้นต่อไร่ ทั้งไม้โตช้าและไม้โตเร็ว ป่าเศรษฐกิจ ๑๖๔ ต้นต่อไร่และป่าใช้สอย ๒๒ ต้นต่อไร่ 

การเพาะกล้า ๕ ล้านกล้าในปีแรก ค่อยๆ เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม้ทั้งหมดของจังหวัดน่านที่มีอยู่ในแต่ละฤดูกาล ทั้งไม้โตเร็ว 

ไม้โตช้า และทำาการบันทึกด้วยจีพีเอสทั้งหมด เพื่อให้รู้ถิ่นฐานของไม้ชนิดนั้นๆ เมื่อเพาะที่โรงเพาะกล้า อำาเภอปัวแล้ว จึงนำากลับไป

ปลูกในพื้นที่เดิมเพื่อรักษาพันธุ์ไม้เดิมและระบบนิเวศ 

ส่วนการปลูกป่านั้นกำาหนดให้มีการปลูกป่าในพื้นที่บ้านยอด ๒๒,๘๐๐ ไร่ บ้านน้ำาป้าก ๑๔,๗๐๐ ไร่ และตำาบลขุนน่าน จะทำาการ

ปลูกป่า ๗๓,๑๐๐ ไร่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ป่าถูกทำาลายมากที่สุด อีกทั้งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำาข้างบน
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“ป่าอนุรักษ์” เพื่อฟื้นธรรมชาติ
ดว้ยประสบการณท์ีส่ัง่สมมายาวนาน มลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ ไดส้กดับทเรยีน

เป็นหลักการปลูกป่าอนุรักษ์ต้นน้ำาไว้ ๓ ประการ คือ ทำาให้ป่าใหม่มีสภาพ

ใกล้เคียงธรรมชาติเดิมมากที่สุด การปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก หรือปล่อยให้

ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองจะได้ผลเร็วที่สุดและดีที่สุด คือ ความหลากหลายและ

ความสมบรูณท์างชวีภาพกลบัมาสมบรูณท์ีส่ดุ เนน้การมสีว่นรว่มของชาวบา้น 

โดยใชแ้รงงานชมุชนดำาเนนิการ ตัง้แตก่ารเพาะกลา้ไปจนถงึการปลกูและดแูล

รักษาจนต้นกล้าแข็งแรง เพ่ือเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้ในชุมชน 

รวมทั้งยังเป็นการสร้างทักษะในการปลูกป่าให้กับชาวบ้านด้วย

การดูแลรักษาป่าอนุรักษ์ต้นน้ำาในระยะแรก ที่ชาวบ้านยังไม่ได้รับรายได้

จากป่าเศรษฐกิจหรือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอื่น ใช้การจ้างดูแลป่าเพื่อไม่ให้

ชาวบ้านกลับไปบุกรุกป่า จนกว่าชาวบ้านจะมีรายได้จากป่าเศรษฐกิจและ

กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ในระยะต่อมา 
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“ป่าเศรษฐกิจ” เพื่อการดำารงชีวิต
การปลูกป่าใช้สอยและป่าเศรษฐกิจเพื่อให้ได้ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำา เป็น

กญุแจสำาคญัทีท่ำาให้คนกบัปา่อยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งด ีความโดดเดน่ของปา่

เศรษฐกจิอยูต่รงท่ีไมต่อ้งใชพ้ืน้ทีห่รอืจำานวนตน้ทีป่ลกูมาก สามารถปลกู

แซมในป่าไดแ้ตส่รา้งอาชพีและรายไดส้งูใหช้มุชนไดใ้นระยะยาว เพราะ

ผลผลิตมีศักยภาพที่จะแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ต่อเนื่อง ทำาให้ป่าส่วนมาก

ไมถ่กูทำาลาย อกีท้ังทำาใหเ้กดิการตอ่ยอดทกัษะความรูใ้หค้นจำานวนมาก

จากงานที่เกิดขึ้น 

หลกัการในการคดัเลอืกพชืทีจ่ะสง่เสรมิใหป้ลกูเปน็ปา่เศรษฐกจิ คอื 

ปลูกได้จริง เน้นฟื้นฟูพืชพื้นถิ่นก่อน สร้างรายได้ที่มั่นคงจริง ผลผลิตมี

มูลค่าทางตลาดปานกลางถึงสูง และมีตลาดรองรับที่แน่นอน สร้างงาน

ได้จริง มีศักยภาพในการพัฒนากิจกรรมการสร้างงานสร้างรายได้ 

ต่อเนื่อง เช่น การแปรรูป การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ ชาวบ้าน 

อยากได้จริง เป็นความต้องการหรือเห็นชอบของชาวบ้าน คำานึงถึง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากตอบคำาถามว่า ปลูกแล้ว ชาวบ้าน 

ไดอ้ะไรแลว้ ยงัตอบไดว้า่สิง่แวดลอ้มไดอ้ะไรหรอืจะมผีลกระทบอยา่งไร 

อีกด้วย

“ป่าใช้สอย” เพื่อประโยชน์ชุมชน
หลักการสำาคัญในการปลูกป่าใช้สอย คือ ยึดความต้องการ 

ของชาวบ้านเป็นหลัก จึงมีการสำารวจว่าชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์ 

จากไม้ชนิดใดบ้าง ทั้งไม้สำาหรับบริโภค และไม้ใช้สอย เช่น ไม้ 

สำาหรับทำาบ้าน เคร่ืองจักสาน และสอบถามชาวบ้านว่าต้องการ 

จะปลูกชนิดใด เพื่อกำาหนดพันธุ์ไม้ที่จะปลูกเสริมโดยชาวบ้านมี 

ส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เพื่อให้ป่าท่ีเกิดข้ึนตอบสนองความต้องการ 

ที่แท้จริง และต้องมีการตกลงกำาหนดกฎกติกาในการเก็บกินเก็บใช้

ภายในชุมชนด้วย  
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ปลูกคน เพื่อปลูกป่า
หวัใจของความสำาเรจ็ในการปลกูปา่ ทีป่ดิทองหลงัพระฯและมลูนธิแิมฟ่า้หลวง เชือ่มัน่ คอื “คน” ทีจ่ะเปน็แรงขบัเคลือ่นสูเ่ปา้หมาย

และวัตถุประสงค์ ด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่เร่ิมต้นสำารวจสภาพป่าไม้รวมท้ังพันธุ์ไม้ นอกจากจะทำาให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแล้ว  

ยังทำาให้ชาวบ้านเห็นข้อมูลจริง ตระหนักและเข้าใจพื้นท่ีต้นทุนทรัพยากรของตน วัตถุประสงค์โครงการฯ รวมท้ังศักยภาพ โอกาส  

ทางเลือกและข้อจำากัดของชุมชน 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกข้ันตอน ตั้งแต่การเพาะกล้าไม้จนถึงการสนับสนุนให้ชุมชนใน 

พื้นที่จัดตั้งคณะกรรมการดูแลป่า และจัดทำากฎระเบียบชุมชนว่าด้วยการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาป่าอนุรักษ์และป่าใช้สอย เพื่อให้

ชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขอ งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผลของการ “ปลูกป่าน่าน ปลูกคนน่าน” ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน ยังประโยชน์ให้ชาวบ้านในพื้นที่โครงการฯ 

ทั้ง ๓ อำาเภอ ต้นน้ำาน่าน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีศักดิ์ศรีในการพึ่งพาตนเอง

และที่สำาคัญคือ กลับสู่วิถีสมดุลแห่งธรรมชาติที่คนและป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ 

ดังเป้าหมายที่ท้าทายต่อไปคือ โครงการ “ปลูกป่าน่าน” เพื่อต่อยอดการที่คนจะอยู่ร่วมกับป่าและป่าอยู่ร่วมกับคนได้อย่างยั่งยืน

การก้าวสูป่่าที่เขียวขจี

 อนุรักษ์ ๔๒,๘๙๔ ๒,๙๙๐ ๒,๐๙๘ ๑๕,๑๐๕ ๒๐,๑๙๓ ๔๗.๐๘%

 ใช้สอย ๑๗,๗๑๗ ๑,๗๐๔ ๓,๔๔๐ ๙,๗๘๓ ๑๔,๙๒๗ ๘๔.๒๕%

 เศรษฐกิจ ๕๐,๐๐๐ ๑,๓๐๗ ๙๐๘ ๓,๘๙๕ ๖,๑๑๐ ๑๒.๒๒%

 รวม ๑๑๐,๖๑๑ ๖,๐๐๑ ๖,๔๔๖ ๒๘,๗๘๓ ๔๑,๒๓๐ ๓๗.๒๗%

  ประเภท เป้าหมาย     คิดเป็นร้อยละ 

 ป่า ปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ อ.ท่าวังผา อ.สองแคว อ.เฉลิมพระเกียรติ รวม ของเป้าหมาย

ผลการดำาเนินงาน
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งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการ “รักษ์ป่าน่าน”
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