
 
  

 นายประเสริฐ  ดอยลอม  
ส านักงานเกษตรจงัหวดัน่าน 

 
กราบเรียนเจ้าหน้าที่และพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ทุกท่านครับ ข้อมูลต่อไปนี้ 
อยากให้ท่านพิจารณาด้วยความตัง้ใจและตัด
อคต ิความเชื่อ ความหลง ความเกลยีดออกไป
ก่อน พจิารณาดว้ยใจทีเ่ป็นธรรมครบั 
ผมแวะหาค าตอบจากกลุ่มผู้ขายไม้ไผ่ริม
ทางแพร่-ลอง ครัง้แรกเมื่อปี 2548-2549 

สมยันัน้ไมไ้ผ่ผ่าซกีขนาด ยาว 150 ซม. จ านวน 50 ซี ่
มดัรวมกนัขายมดัละ 25-30 บาท ตอนนี้ปลายเดอืน
กุมภาพนัธ ์2557 มดัละ 40 บาทครบั ไมไ้ผ่เล่มยาวๆ 
12 ศอก หรอื 6 เมตร ตอนนัน้กองรอพ่อคา้มารบัไป
ขายสง่ทางเชยีงใหม่-ล าพนู เล่มละ 15 บาท ช่วงนี้ไม่
คอ่ยมคีรบั เพราะน าผ่าซกีขายกนัหรอืไม่กส็ง่โรงงาน
ที่อ าเภอลอง  ข้อมูลอีกส่วนหนึ่ งที่ น่าสนใจคือ        
ทกุวนัน้ีคนทีข่นไมม้าขาย  ถา้สองคนผวัเมยี มป๊ิีกอพั
ตคีอกสงูเขา้ป่า วนัหน่ึงตดัไผ่ซางสามสบิกว่าเล่ม น ามาหัน่เป็นท่อนสัน้ๆ ประมาณ 2.50 – 3.00 เมตร 
ชนิดโผล่ทา้ยหน่อยๆ ส่งขายโรงตอกไมเ้สน้วนัหนึ่งไดเ้งนิ 1,300 – 1,400 บาท ถ้าหกัค่าน ้ามนัไม่เกนิ 
200 บาทครบั ซึง่กไ็มต่่างจากคนทีห่าไมผ้า่ซกีกไ็ดเ้งนิไมต่ ่ากวา่ 1,000 บาทต่อวนัเชน่กนั  

            ทีนี้มาคุยถึงเรื่องนโยบายกับ
แนวปฏบิตัริะหว่างจงัหวดัแพร่กบัจงัหวดั
น่านครบั   
           จงัหวดัแพร่มคีนพูดเสมอว่า คน
แพร่ไปอยู่ทีไ่หนเดนิผ่านต้นไมแ้ค่แหงนดู
ตน้ไมก้เ็หีย่วแลว้ ผลลพัธ์ของจงัหวดัแพร่
เป็นยงัไงครบั 



1) จงัหวดัแพรเ่กดิต านานผลติภณัฑไ์มส้กัหวัดง ขณะน้ีแหล่งขายแพรก่ระจาย  
จากอ าเภอสูงเม่นทะลุอ าเภอเด่นชยั เกิดพื้นที่ปลูกไม้สกั อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่สร้างงาน  
สรา้งรายไดใ้หค้นจงัหวดัแพรม่หาศาลครบั 

2) การท าไมไ้ผเ่ขา้โรงตะเกยีบของจงัหวดัแพร ่กระจายไปแทบทกุอ าเภอไม่วา่จะ 
เป็นอ าเภอรอ้งกวาง เมอืงแพร ่สงูเมน่ เด่นชยั วงัชิน้ 
ถา้อ าเภอไหนไมม่กีารวางแผนสง่เสรมิปลูกระยะยาว
กจ็ะค่อยๆ ปิดตวัไป เพราะวตัถุดบิไม่พอ  แต่เท่าที่
ผมเคยท างานดว้ย อ าเภอลอง กบัอ าเภอวงัชิน้ จะมี
การส่งเสรมิปลูกไม้ไผ่เพิม่ และผูว้่าราชการจงัหวดั
แพร่คนปจัจุบนั ท่านอภิชาติ  โตดิลกเวช ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอลองและอ าเภอวงัชิ้น
ด้วยไม้ไผ่เป็นพืชหลกัพืชหนึ่ง  เมื่อท่านเข้าไปใน
ชุมชนขา้งใน ทีบ่้านแม่ลานใกล้ๆ ตวัอ าเภอลอง จะ
เป็นแหล่งตอกไมเ้สน้แหล่งใหญ่เลยแหละครบั สามารถดูงานได้  และทีอ่ าเภอลองนี้ คนท าอาชพีกบัไม้
ไผ่ตดิต่อกนัมาเป็นเวลาหลายสบิปีครบั ท าไดย้งัไง ท าไดค้รบั เพราะตดัไมล้ าทีใ่หห้น่อแลว้ อายุปีครึง่
หรอืสองปี กอไผข่ยายตวัไดด้อีกีต่างหาก 

3) ผลลพัธท์ีเ่ป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์ คอื จงัหวดัแพรท่ีเ่ป็นชมุชนคนท าไมส้กั และไมไ้ผ ่ 
ไมม่ปีญัหาท าไรเ่ลื่อนลอย ไมม่เีขาหวัโลน้ใหเ้หน็ครบั 
 
  เปรียบเทียบกบัจงัหวดัน่าน 

1) ผมแอบถามทีน้่องเกษตรกรวา่ ท าไมไมป่ลกูไมย้นืตน้บนทีไ่ร ่ท าไมไมป่ลกู 
ยางพาราหรอืไมไ้ผ ่ค าตอบคอื เจา้หน้าทีป่า่ไมไ้มใ่หป้ลกู เพราะถา้ปลกูไมย้นืตน้เป็นหลกัฐานชดัเจนว่า
มคีนเขา้ไปยดึครองทีด่นิท ากนิในเขตป่า 
มีหลักฐานที่ช ัดเจน คือ ต้นไม้ปลูกที่
ไม่ใช่ไม้ป่า โดยเฉพาะไม้ต่างถิ่นอย่าง
ยางพารา เจ้าหน้าที่จะไม่ยอมให้มี ถ้า
ยอมให้ปลูกแสดงว่ าสารภาพโดย
หลักฐานว่าเจ้าหน้าที่อ่อนแอ ละทิ้ง
หน้าทีห่รอืบกพรอ่งในหน้าที ่ฉะนัน้ ถา้มี
คนปลูกยางพาราในป่า  ในโซนที่ห้าม
เด็ดขาด เจ้าหน้าทีจ่ะต้องเขา้ไปตดัฟนั
ตน้ยางพาราของเกษตรกรทนัท ี



2) ผลลพัธจ์งัหวดัน่านเป็นยงัไงครบั พีน้่องเกษตรกรปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัว์เตม็บา้น 
เตม็เมอืง หนึ่งไรไ่ดก้ าไรพนักวา่บาท เตม็ทีส่ามพนับาท แต่ตอ้งใชแ้รงงานใสเ่ขา้ไปมากมาย เสีย่งกบัการ
ใชส้ารเคม ีสขุภาพตวัเอง สุขภาพของคนในชุมชน  สญูเสยีแหล่งน ้าจากการเจอืปนของสารเคมกีบัน ้า
แลง้แหง้เหอืดในฤดแูลง้  คนจะเลีย้งววัควายกไ็มไ่ดเ้พราะแหล่งน ้าเสยีหายไปหมดแลว้ 

          ผลลพัธจ์ากการป้องกนัไมใ่หม้กีารบุกรุกเขา้
ไปปลกูไมย้นืตน้ในเขตปา่อยา่งเขม็งวด หรอืหา้มตดั
ฟนัไมไ้ผใ่นเขตปา่ คอื จงัหวดัน่านมเีขาหวัโลน้แทบ
ทัง้จงัหวดัครบั 
         ผมอยากถามครบัว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อยู่
จงัหวดัแพร่กบัจังหวดัน่านเข้าเรียนมาจากส านัก
เดยีวกนัหรอืเปล่า ท าไมผลลพัธ์จากกรอบความคดิ
ในการท างานถึงให้ผลที่แตกต่างกันมหาศาล   

จงัหวดัแพร่มคีนท าการเกษตรผสมผสานกบัการท าไม ้มคีนทีเ่ป็นแรงงานฝีมอืมากมาย มรีายได้
สงูกว่าแรงงานภาคเกษตร ขณะทีค่นน่านท าการเกษตรล้วนๆ ท าไร่เลื่อนลอย แรงงานฝีมอืขาด
แคลน โรงงานท าเฟอร์นิเจอร์หรอืช่างเฟอร์นิเจอร์หายาก แมแ้ต่คนเลื่อยไมก้ห็ายาก ไมส้กัท่อน
ต้องขายให้พ่อค้าเมอืงแพร่ไปแปรรูปเป็นไม้สร้างบ้านหรอืเฟอร์นิเจอร์ขายคนืให้คนน่านซื้อใช้
แพงๆ ผลลพัธ์เหล่าน้ีมนัเป็นความอ่อนดอ้ยของหน่วยไหนกนัแน่ ระหว่างกรมป่าไม ้กรมสง่เสรมิ
การเกษตร  กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม  กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน หรอืสว่นที่เป็นสมองของจงัหวดั 
คอื  กลุ่มยทุธศาสตรข์องส านกังานจงัหวดั  ตลอดจนกลุ่มยทุธศาสตรข์องทกุหน่วยทีว่า่มา  
   
ทีน้ีมาดขู้อมูลท่ีดีๆ อีกครัง้ ชดัๆ ครบั 
 ผมคุยกบัเจ้าของกจิการท าไมเ้สยีบอาหารสง่ขายในจงัหวดัน่าน
เป็นหนึ่งรายเล็กๆ ซึ่งแต่เดิมเขาเองก็มีโรงตอกไม้เส้น ตอกเอง   
ขดัเอง แพค็เอง สง่ขาย ไมไ้ผก่ห็าเองและรบัซือ้เพิม่เตมิ  แต่เดยีวนี้
ไม่มวีตัถุดบิจ าเป็นต้องซื้อไม้เสน้จากจงัหวดัแพร่มาเขา้เครื่องขดั
เครื่องกลงึเสีย้มปลาย และบรรจุถุงขาย ผมก าลงัพดูถงึคุณอรรณพ 
อุตรชยั บ้านผาตูบครบั คุณอรรณพวิง่รถไปซื้อสนิคา้ข ัน้กลางจาก
จงัหวดัแพร่มาท าต่อ ก าไรลดลง แต่ก็ยงัเป็นอาชีพที่ท าได้ครบั     
สิง่ทีคุ่ณอรรณพสงสยัเหมอืนผมกค็อื คนจงัหวดัน่านท าไมไม่ปลูก
ไม้ไผ่ซาง แล้วท าโรงงานตอกไม้เสน้ โรงเลก็ๆ กไ็ด้ครบั หนึ่งชุด
สองหวัตอก พร้อมเครื่องตดัหนึ่งเครื่อง สองคนผวัเมยีช่วยกนัได้ครบั 
เริม่งานเลยครบั 



. ตดัไมต้ัง้แต่เชา้ ชกัลากเขา้โรงงาน 
. ตดัเป็นทอ่นตามความยาวและความหนาของไม ้เช่น 
ไม้หนา ไม้ยาว ตัด 8-9 นิ้ ว เพื่อตอกเป็นไม้ 5 มิล.        
ท าตะเกียบ ไม้บางหน่อยตดั 5-10 นิ้วเพื่อตอกเป็นไม ้     
3 มลิ อกีประเภทหนึ่งตดั 6-7 นิ้ว ส าหรบัท าไม ้2.5 มลิ 
เสยีบหมสูะเต๊ะ บางโรงกต็อกเลก็สุด 2 มลิ ส าหรบัท า
ไมจ้ิ้มฟนั ประเภทหลงันี้ตดัไม่เกนิ 5 นิ้วเพื่อท าไมจ้ิ้ม

ฟนัได ้2 ชิน้ครบั 
. คดัไมต้ามความยาว น ามาผ่าซกีและใส่ภาชนะ 
เตรยีมไวใ้กล้ๆ  ทีน่ัง่คนตอก 
. ประจ าแท่นตอก ตอกไมข้นาดเดยีวกนัใหห้มด
เป็นชุดๆ และเปลีย่นหวัตอกเมื่อจะตอกไมข้นาดอื่น
ต่อไป 
.สองคนผวัเมยี สามารถท างานกบัไม้ 100 เล่ม
ต่อวนัได้ ถ้าระดบัช านาญ เครื่องตอก 1 ชุด 
2 หวัตอกหวัท้าย นัง่ 2 คน สามารถตอกไม้
ซกีไดอ้ยา่งน้อย 1,500 กโิลกรมัต่อวนั 
. ไมซ้กี (ตามภาษาชาวบ้านว่าไมโ้ขบ) 
100 กิโลกรัมตอกเป็นไม้เส้นได้  28-30 
กิโลกรัมสด และตากแห้งจนแห้งสนิทเหลือ
น ้าหนกัสทุธ ิ21 กโิลกรมั (21%) 
. ราคาทีซ่ือ้ขายกนัในปจัจุบนั (ทีจ่งัหวดัแพร)่  

 ไม ้5 มลิ  กโิลกรมัละ 17 บาท 
 ไม ้3 มลิ กโิลกรมัละ 18-20 บาท 
 ไม ้2.5 มลิ กโิลกรมัละ 23-25 บาท 

ราคาต า่  หมายถึง มีสินค้าคณุภาพต า่ปนอยู่ เช่นไม้มีรอยแหว่ง หรือเป็นซีก ไม่กลมทัง้เล่ม 
เน่ืองจากไม้คณุภาพต า่ และคนตอกยงัไม่ช านาญ 
. ไมไ้ผซ่างปา่เล่มงามๆ หน่ึงเล่ม ตดัเป็นไมซ้กีได ้17-20 กโิลกรมั เล่มกลางๆ กส็บิกโิลกรมัขึน้ 
เป็นสนิคา้ไมเ้สน้ตากแหง้แลว้กป็ระมาณ 2-4 กโิลกรมัครบั 

 



  กลบัไปดมูลูคา่จากการท างานหนึ่งวนัอกีครัง้ครบั ถา้สองคนท าเสรจ็จากไม ้100 เล่มต่อวนั 
ถา้ไดไ้มซ้กี 1,500 กโิลกรมั (คดิเฉลีย่ที ่15 
กโิลกรมัต่อเล่ม) ยงิเป็นไมเ้สน้ตากแหง้ได ้
21% ก็ประมาณ 315 กิโลกรมั ข ัน้ต ่า 17 
บาท ได้เงินวนัละไม่ต ่ากว่า 5,000 บาท
ครับ   คิดกันอีกแบบถ้าท า 100 เล่มต่อ
วนัน้ีอาจจะงานหนกัไป ถ้าเอาแค่ 50 เล่มก ็
2,500 บาทต่อวนัครบั  ถ้าท่านไม่มีไม้เอง 
รอซื้อที่บ้าน 20 บาท/เล่ม ก็มีทุนเพิ่มอีก 
1,000 บาท เหลอืก าไร 1,500 บาทต่อวนั แต่
ถ้าท่านมสีวนไผ่ซางเองล่ะ ไม่มตี้นทุนซื้อไม ้

ถามวา่จะท าเป็นอาชพีไดอ้ยา่งไร มนัจะยากไหมเนี่ย ถา้เปลีย่นจากไรข่า้วโพดเป็นสวนปา่ไผซ่าง 
 

มีโจทยท่ี์ท้าทายอยู่ครบั 
1) ท าอย่างไรให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้สนับสนุนให้ใช้พืน้ท่ีป่าสงวนมาปลกูไผซ่าง 

ผสมไม้ยืนต้นแทนท าไร่ข้าวโพด  ใหผู้ว้า่นัง่หวัโต๊ะครบั 
2) ท าอย่างไรจะให้เกษตรกรสนใจปลกูไผซ่างโดยไม่รบกวนรายได้จาก 

ข้าวโพดท่ีถดถอยลง  ใหด้รูายไดจ้ากโรงตอกตะเกยีบเปรยีบเทยีบกบัขา้วโพดครบั 
3) ท าอย่างไร จะตดัไผซ่างท่ีปลกูขึน้เองขนจากไร่เข้าโรงงาน โดยไม่ถกูจบั 

ว่าตดัไม้จากป่า  จดทะเบยีนผูป้ลกู ตัง้วสิาหกจิชมุชนผูแ้ปรรปูไมไ้ผไ่ดไ้หมครบั 
4) ตัง้โรงงานขนาดเลก็ได้อย่างไร  ไฟฟ้าเขา้ถงึแทบทกุหมูบ่า้นแลว้  

คดิมากอยูไ่ดไ้งครบั 
5) ตลาดไม้เส้นมีมากมายจริงหรือ  อุตสาหกรรมไมเ้สน้ยงัตอ้งการปา่ไผ ่

มากพอๆ กบัอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ต้องการไม้สกั เจ้าของโรงงานจากจงัหวดัแพร่ พะเยา 
ล าปาง และจงัหวดัน่าน  จะสรา้งเครอืขา่ยท าไมเ้สน้สง่ขายใหเ้ขา ถ้าเรามปี่าไมไ้ผ่ซางท าไดต้ลอด
ปีตลอดชาตคิรบั 

6) ท าไมต้องไม้ซางป่าหรือซางนวล   ไผซ่างนวล
มคีวามตรง  ผ่าซีกแล้ว  ลายไม้วตัถุดิบจะตรง ถ้ามี
ความแก่พอ เมือ่ยงิเป็นไมเ้สน้แลว้ จะไมบ่ดิเบี้ยวไม่งอ 
สสีวยเหมอืนสวีานิลา เนื้อไมล้ะเอยีด มคีวามแกร่ง ขดั
ให้เกลี้ยงเกลาได้ เวลาเป็นไม้ตะเกียบบรรจุในซอง
พลาสตกิจะไมค่อ่ยมปีญัหาเสีย้นตดิอยู ่ถา้ไมท้ีไ่มม่ ี



คุณภาพมเีสีย้นตดิอยู่ เวลาลูกคา้แกะเพื่อไมต้ะเกยีบโดยจะ
ดันให้ทะลุซองพลาสติกและรูดออกอาจถูกเสี้ยนต ามือ      
ยิง่เป็นลูกคา้ญี่ปุ่น ยุโรป คุณจะไม่ไดข้ายสนิคา้ใหผู้ค้า้ปลกี
เจา้นัน้อกีเลย นี่คอืค าตอบว่าถ้าเป็นสนิคา้สง่ออกแลว้ท าไม
ตอ้งเป็นไผซ่างนวลหรอืซางปา่ 
 
   ไผ่ซางหม่นได้ไหมล่ะ  ในเมื่อซางหม่น
ปลูกได้ง่าย ล าตัง้ตรง  สามารถหากิ่งพนัธุ์ได้ง่ายและจ านวนมาก ค าตอบคอืได้ครบั เพราะคุณวโิรจน์   
ชืน่สขุประสงค ์ เจา้ของโรงงานทีอ่ าเภอเวยีงสา จ.น่าน เคยทดสอบคณุภาพเนื้อไม ้ตอกด ูอบดสูเีนื้อไมก้็
ตอบวา่ใชไ้ด ้แต่ไผซ่างหมน่เสยีตรงทีเ่นื้อไมส้ว่นโคนหนามาก มากเกนิส าหรบัการน าไปตอกเป็นไมเ้สน้ 

ส่วนที่ปอกทิ้งจะมากและเครื่องยนต์
ท า งานหนัก เกินไป ทางออกก็คือ       
น าส่วนโคนที่หนาๆ ของไผ่ซางหม่น   
ท าอย่างอื่น เช่น ไมค้ ้ายนั ท าเฟอรน์ิเจอร ์
ซึง่ปรมิาณการใชค้งไม่มาก แต่ทีใ่ช้ไดด้ี
และมีแนวโน้มเป็นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ต่อไป คือ อุตสาหกรรมไม้ปาร์เก ้
หรอืไมค้าน ไมโ้ครงสรา้งซึง่ก าลงัเป็นที่
ต้องการของกลุ่มอนุรักษ์ที่น าไปท า

เฟอรน์ิเจอร์ สรา้งสสีอร์ท สรา้งบา้นเป็นหลงัๆ  ประเภทหลงันี้ส าหรบัการแปรรูปเบื้องต้น คอื น าไมไ้ผ่
ส่วนโคนมาผ่าเป็นซีกๆ กวา้งประมาณน้ิวเศษ ป้อนเขา้ในแท่นรดีใหไ้ด้เป็นไมเ้สน้แบนกวา้งประมาณ     
1 นิ้ว หนา 1 เซนตเิมตร ยาวประมาณ 2.5 เมตร และขายใหโ้รงงานน าไปอบไปอดักลายเป็นไมป้ารเ์ก ้
หรอืดัเป็นไม ้11/2 x 3 นิ้ว, 2 x 4 นิ้ว หรอื 2 x 6 นิ้วกไ็ดท้ัง้นัน้ น าไปท าเป็นไมโ้ครงสรา้งแทนไมเ้นื้อแขง็    
ซึง่จะไดช้ิน้ไมช้ิน้งานออกแนวอนุรกัษ์ สรา้งรสีอรท์แลว้ชาวยุโรปชอบใชบ้รกิารครบั (ขอ้มลูจากโรงงาน
ไมป้ารเ์กท้ีป่ราจนีบุร)ี 
  ดงันัน้ ถ้าท่านหาสายพนัธุ์ไผ่ซางที่ดีๆ 
ไมไ่ด ้กป็ลกูไผซ่างหมน่ หน่อกนิไดข้ายได ้ล าไมแ้ก่สว่น
โคนสง่โรงงานไมป้ารเ์ก ้สว่นปลายตอกไมเ้สน้ การปลูก
ไม้ไผ่ท าเป็นเกษตรอินทรีย์ครับ เผลอๆ เป็นเกษตร
ธรรมชาติ ถ้าป้องกนัไม่ให้มีไฟป่า ระบบการใช้ปุ๋ ยจะ
หมนุเวยีนจากใบไผเ่ป็นเน้ือไมค้รบั ไม่ตอ้งใสปุ่๋ ยใหห้มด
เงนิในกระเป๋า ออกก าลงัทกุวนั หา่งไกลจากสารเคมคีรบั  



บทสรปุส่งท้าย  
เครือ่งตดัหนึ่งชดุ เครื่องตอกหนึ่งชุดสองหวัตอก โรงเรอืนส าหรบัท างาน ลานตาก

ไม้เส้น และหรือเพิ่มด้วยโรงอบส าหรบัท างานหน้าฝน ถ้าต้องการไม้ไผ่ข ัน้ต ่า 50 เล่มต่อวนั 
ท างานปีละ 300 วนั ต้องใชไ้มไ้ผ่เท่ากบั 15,000 เล่มต่อปี ถ้าปลูกไผ่ซางสลบักบัไมย้นืต้นอื่นๆ 
ตกไร่ละสกั 50 กอๆ ละ 5 เล่ม เท่ากบั 250 เล่มต่อไร่ต่อปี ต้องใช้พื้นทีป่ลูกไผ่สนับสนุนขัน้ต ่า    
60 ไร่ต่อโรงงานหนึ่งโรง คุยกนัใหช้ดัว่าใครจะเป็นคนปลูก ใครจะท าโรงงาน หรอืจะท าร่วมกนั
ช่วยกันใช้ช่วยกันดูแลค่าไฟฟ้าค่าซ่อมบ ารุง หน่ึงชุดอาชีพน้ีก่อให้เกิดรายได้ปีละประมาณ 
300,000 บาทเมื่อคดิจากค่าล าไม้ไผ่ และเพิม่เป็น 800,000 บาท เมื่อขายเป็นไม้เสน้ตากแห้ง
คุณภาพดี คร่าวๆ ตกไร่ละ 13,000 บาทต่อปีครบั  อยากสรุปว่า อาชีพปลูกไผ่ซางป่าหรือ       
ซางหมน่เกดิผลดตี่อเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และช่วยสนบัสนุนนโยบายผู้ว่าราชการจงัหวดัน่าน 
ท่านอกุริช  พ่ึงโสภา  ท่ีก าหนดไว้ว่า “สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน ้า” ไดเ้ป็นอยา่งดคีรบั  
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