รายงานสรุป
การนําคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมพืน้ ที่ลุมน้ําสงคราม และ
รวมงานวันปาบุงปาทามโลก

ระหวางวันที่ 1-3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
ณ หมูบานปากยาม ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

หลักการและเหตุผล
โครงการอนุรักษโครงการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในพื้นที่
ชุมลุมน้ําโขง (MWBP) เปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล 4 ประเทศในเขตลุมน้ําโขงตอนลาง
ประกอบดวย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยมีโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ
(IUCN) และคณะกรรมมาธิการแมน้ําโขง (MRC) เปนองคกรบริหารโครงการรวมกัน โดยความรวมมือของ
องคกรที่เกี่ยวของตาง ๆ
โครงการฯไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลก (GEF) โครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (UNDP) รัฐบาลเนเธอรแลนด คณะกรรมมาธิการแมน้ําโขง (MRCS) กลุมงานสรางสรรค
ธรรมชาติ และทรัพยากรน้ํา (WANI) และผูบริจาครายอื่นๆ โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความตระหนักดาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมน้ําลุมน้ําโขง และเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกรและชุมชน
ใหเขมแข็งเพื่อการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตและจัดการความหลายหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุมน้ําอยาง
รอบคอบและใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรอย า งชาญฉลาด สํ า หรับ ประเทศไทยได คั ด เลือ กลุ ม น้ํ า สงคราม
ตอนลางเปนพื้นที่นํารอง เนื่องจากแมน้ําสงครามเปนลําน้ําสาขาสายหลักของแมน้ําโขงพื้นที่ปาบริเวณริม
ฝงแมน้ําสงครามหรือปาบุงปาทาม (พื้นที่ชุมน้ํา) ในฤดูน้ําหลากจะเกิดน้ําหลากทวมขังประมาณ 3 เดือน
เปนประจําทุกป อันเปนที่มาของดินตะกอนอันอุดมสมบูรณ แหลงอาหาร และแหลงอนุบาลของสัตวน้ํา จะ
เห็นไดวาปาบุงปาทามเปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศของแมน้ําสงคราม และวิถีชีวิตของ
ชุมชนที่อาศัยอยูตลอดลําน้ําสงครามตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ที่ผานมาพื้นที่ปาบุงปาทามมักถูกมองวา
เป น พื้ น ที่ ปา เสื่ อ มโทรมหรื อพื้ น ที่ รกร า งว า งเปลา และมีน้ํ า ท ว มถึง จึ ง ถู ก ละเลยมองข า มความสํา คั ญ
ทางดานนิเวศวิทยาและคุณคามาตั้งแตอดีต และทําใหพื้นที่ปาบุงปาทามถูกทําลายเปลี่ยนแปลงสภาพไป
อยางรวดเร็วทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูปาบุงปาทามจะตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝาย เพื่อกําหนดมาตรการและโครงการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืนในพื้นที่ชุมน้ําลุมน้ําโขง Mekong Wetlands Biodiversity Conservation and
Sustainable Use Programme
แนวทางในการวางแผนจัดการพื้นที่อยางยั่งยืน และสนับสนุนชุมชนในการดูแลจัดการทรัพยากร
ตลอดจนสรางจิตสํานึกถึงคุณคาความสําคัญของปาบุงปาทาม ทั้งนี้ วัตถุประสงคที่สําคัญประการหนึ่ง
ของโครงการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในพื้นที่ชุมลุมน้ําโขง คือ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนมีสวนรวมในพื้นที่ชุมน้ําลุมน้ําโขงตอนลาง
และเนื่องจากวันที่ 2 กุมภาพันธของทุกปไดถูกกําหนดใหเปน “วันพื้นที่ชุมน้ําโลก” (World Wetland Day)
ซึ่งการจัดงานวันปาบุงปาทามโลก (วันพื้นที่ชุมน้ําโลก) ถือเปนโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธและเผยแพร
ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพอย า งยั่ ง ยื น
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โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรปาบุงปาทามในลุมน้ําสงครามตอนลาง และเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนและเยาวชน ตลอดจนหนวยงานและองคกรตาง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการประชาสัมพันธผลงานและแนวทางการดําเนินงานของโครงการฯ ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรผลงานของชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งไดรวมมือกันดําเนินงานดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ําสงครามตอนลาง ตามโครงการอนุรักษและใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในพื้นที่ชุมน้ําลุมน้ําโขง (MWBP)
2. เพื่อเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยของชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรและพันธุปลาที่พบในลุมน้ํา
สงครามตอนลาง
3. เพื่อสรางความตระหนักตอชุมชน และสังคมถึงคุณคา และความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ํา (ปาบุงปา
ทาม)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ผลการดําเนินงานของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ลุมน้ําสงครามตอนลางไดรับการเผยแพรผานสื่อแขนงตางๆ ชุมชนและเยาวชนไดเรียนรูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ําสงคราม พันธุปลาที่พบในลุมน้ําสงคราม และเกิดความคิดสรางสรรคใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติยางยั่งยืน
2. ชุ ม ชนและสั ง คมโดยส ว นรวมเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า และความสํ า คั ญ ของพื้ น ที่ ชุ ม น้ํ า
กอใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษและใชประโยชนพื้นที่ชุมน้ําอยางยั่งยืนสืบไป
ผูเขารวมงาน
ผูเขารวมงานสามารถแบงออกเปน 6 กลุม ประกอบดวย
- หนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
สํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ 10 สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล อ มภาค 9 สํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัดนครพนม สถานีวิจัยประมงน้ําจืดจังหวัดสกลนคร และองคการบริหารสวนตําบล
สามผง เปนตน
- องคกรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวของ ไดแก มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ ประชาสังคมสกลนคร ชมรม
อนุรักษ สิ่งแวดลอมนครพนม (NECC)
และกองทุนสัตวปาโลกสํานักงานประเทศไทย (WWF
Thailand) เปนตน
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- สถาบันการศึ กษา ได แก มหาวิทยาลั ยราชภัฎสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สกลนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโรงเรียนสหราษฎร
รังสฤษดิ์ เปนตน
- เครือขายนักวิจัยไทบาน
- ชุมชน เยาวชน และผูสนใจทั่วไป
- สื่อมวลชนทั้งในระดับทองถิ่นและสวนกลาง
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 3 วัน ตั้งแตวันที่ 1-3 กุมภาพันธ 2549 ณ หมูบานปากยาม ตําบล
สามผง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
รูปแบบในการดําเนินงาน
กิจกรรมหลักของการจัดงานประกอบดวย 2 สวน คือ งานวันปาบุงปาทามโลก และงานเปดตัว
หนังสือ “พันธุปลาแมน้ําสงคราม” โดยมีผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานของรัฐและสื่อมวลชนเขารวม
กิจกรรมงานดวย ทั้งนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไดแก การจัดบอรดนิทรรศการของ
หนวยงานตางๆ เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เวทีวัฒนธรรม และการลงพื้นที่เพื่อศึกษาสภาพปาบุงปาทาม
และวิถีชีวิตของชุมชนในแมน้ําสงคราม
ผูประสานงาน
1. นายธวัชชัย รัตนซอน ผูประสานงานโครงการฯ
โทรศัพท 02 298 5837 ตอ 15 โทรสาร 02 298 5839 มือถือ 01 972 0472
2. นายรัฐพล พิทักษเทพสมบัติ
โทรศัพท 042 599 617 โทรสาร 042 599 618 มือถือ 01 702 4537
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เจาหนาที่ประสานงาน และดําเนินการ
1. นายธวัชชัย รัตนซอน
โครงการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยัง่ ยืนในพื้นที่ชมุ น้ําลุม น้าํ โขง (MWBP)
2. Ms Jura Cullen

โครงการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยัง่ ยืนในพื้นที่ชมุ น้ําลุม น้าํ โขง (MWBP)

3. นางสาวปานจิต ตันสม

โครงการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยัง่ ยืนในพื้นที่ชมุ น้ําลุม น้าํ โขง (MWBP)

4. นางสาวขวัญใจ สัจจาธรรม

โครงการอนุรกั ษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยัง่ ยืนในพื้นที่ชมุ น้ําลุม น้าํ โขง (MWBP)

5. นางกฤษณา อัศววิมลนันท

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.)

6. นางสาวมยุรา เนินหาด

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.)

ผูสื่อขาว และผูรวมเดินทาง
1. ดร.นวรัตน ไกรพานนท

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.)

2. นางสาวพันธสิริ วินิจจะกูล

UNDP

3. นายวัลลภ ปรีชามาตย

สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.)

4. นางสาวจิตติมา บานสราง

สถานีโทรทัศนไอทีวี

5. นายเจนวิทย แกวเนิน

สถานีโทรทัศนไอทีวี

6. นางสาวกิตติยา บุญเจริญ

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

7. นายอํานวย งามขาว

สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7

8. นางสาวอโนชา อูสุวรรณ

สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11
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9. นายพิสิฏฐ สุวรรณภักดี

สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11

10. นางสาวปยาพรรณ ยังเทียน

สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ

11. นางสาวอธิชา ชื่นใจ

หนังสือพิมพเดลินิวส

12. นายสุรศักดิ์ กลาหาญ

หนังสือพิมพบางกอกโพสท

13. นางสาวไอศิกานต คงอุดม

หนังสือพิมพสยามรัฐ

14. นายยงยุทธ คงเกษม

หนังสือพิมพไทยโพสต

วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
นักขาว ผูประสานงาน เจาหนาที่ประสานงาน และดําเนินงานพรอมกันที่ทาอากาศยานดอนเมือง
เวลา 05.00 น. เพื่อขึ้นเครื่องบินสายการบิน PB Air เดินทางไปยังสนามบินนครพนม และตอรถไปยังที่พัก
US Resort กอนจะเดินทางไปยังชุมชนบานปากยามเพื่อรับประทานอาหารเชา ณ วัดปากยาม และขึ้นเรือ
เพื่อสํารวจพื้ นที่จากหมูบานปากยาม – บานศรีเวิน ชัย เพื่อชมวิถีชีวิตพึ่งพาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาของลุมน้ําสงคราม ทั้งนี้ตลอดการเดินทางผูเขารวมการเดินทาง
ไดฟงคําบรรยายจากเจาหนาที่โครงการฯ พื้นที่สาธิตฯ และนักวิจัยไทบานที่ประจําอยูทุกลํา อีกทั้งไดเห็น
ทัศนียภาพ และลองรอยของการใชประโยชนจากแมน้ํา ไมวาจะเปนการหาปลาทั้งในเวลาน้ํามาก และน้ํา
นอย เครื่องมือประมงตาง ๆ อีกทั้งยังไดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากมนุษยที่ตองการเก็บกักทรัพยากรมา
ใชประโยชนตาง ๆ
หลังจากนั้นไดแวะรับประทานอาหารขาวปา จากฝมือชาวบาน พรอมกับรับฟงการรองเพลง และ
กิจกรรมรื่นเริงหลังรับประทานอาหาร ซึ่งทําใหผูรวมเดินทางคลายรอนไปไดบาง
ในชวงบายคณะเดินทางไดเดินทางตามเสนทางเดิมกลับมายังหมูบานปากยามอีกครั้งเพื่อทัศน
ศึกษาวัฒนธรรมปลาแดกของหมูบานปากยาม โดยผูรูในหมูบาน ทั้งนี้ไดแบงผูเขารวมเดินทางเปนกลุม
ยอย เพื่อสะดวกในการทัศนศึกษารอบหมูบาน ซึ่งไดแสดงใหเห็นวิถีชีวิตในการดํารงชีพ และรับประทาน
อาหารของชุ ม ชนนี้ อาทิ เ ช น การทํ า น้ํ า ปลา การทํ า ปลาร า รวมไปถึ ง เห็ น วิ วั ฒ นาการในการแปรรู ป
กอใหเกิดสินคาสงออกไปยังภายนอกชุมชนเพื่อหารายไดเขาชุมชน ไดแก ปลาราบอง น้ําพริกปลารา ปลา
สมบรรจุขวด เปนตน ทั้งนี้การรวมกลุมที่เกิดขึ้นในหมูบานยังทําใหเกิดการพัฒนาไมวาจะเปนรูปแบบของ
ผลิตภัณฑที่ดูสะอาด และสะดวกในการพกพาเปนของฝากอีกดวย
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หลังจากนั้นคณะทํางานฯ ไดจัดกลุมอภิปรายเล็ก ๆ สําหรับผูสื่อขาว เพื่อใหรายละเอียดของการ
ทํางาน สภาพพื้นที่ สภาพปญหา อีกทั้งการทํางานของโครงการฯ ที่ผานมาใหแกผูสื่อขาว พรอมกับเปด
โอกาสใหผูสื่อขาวไดซักถามตามประเด็นที่ตองการ
วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
บรรยากาศภายในงานเริ่มตนเมื่อเวลา 08.00 น. นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยไทบาน และกลุม
เครื อ ข า ยต า ง ๆ รวมถึ ง ผู ส นใจได ท ะยอยเดิ น ทางเข า มาลงทะเบี ย นหน า งาน พร อ มรั บ เอกสารที่ ซุ ม
อํานวยการ โดยคณะสื่อมวลชนไดทําการลงทะเบียนและรับเอกสาร หลังจากนั้นไดแยกยายทําขาวตามที่
สนใจ โดยพิธีการเริ่มจากการปลอยปลา ณ เขตอนุรักษพันธุปลาบานปากยาม นําโดยปลัดจังหวัด
นครพนม นายชโลธร ผาโคตร และแขกผูมีเกียติที่มารวมงาน หลังจากนั้นจึงเปนพิธีเปดงานวันปาบุงปา
ทามโลก โดยมีนายนคร คงนวล นายอําเภอศรีสงครามเปนผูกลาวรายงาน และมีนายชโลธร ผาโคตร
ปลัดจัหวัดนครพนมเปนประธานเปดงาน
นอกจากนี้ Mr. Peter John Meynel และผูประสานงานโครงการ MWBP กลาวแนะนําโครงการฯ
และความเปนมาในการสนับสนุนใหเกิดงานในวันนี้ขึ้น พรอมกับกลาวขอบคุณ และมอบของที่ระลึกแก
ประธาน และผูกลาวรายงานในพิธีอีกดวย
ตอดวยการปาฐกถาเปดเรื่อง “องคความรูทองถิ่นกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการจัดการ
พื้นที่ชุมน้ําอยางยั่งยืน” โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ ที่ปรึกษาอาวุโส RECOFTC ผูซึ่งเปนผูริเริ่มบุกเบิกการ
ทํางานดานชุมชน โดยทานแสดงถึงความหวงใยในการจัดการพื้นที่ชุมน้ํา อีกทั้งแนวทางของการมีสวนรวม
ของทุกหนวยงานทั้งในระดับชาติ และระดับทองถิ่น
ต อ ด ว ยการนํ า เสนองานวิ จั ย ไทบ า นลุ ม น้ํ า สงครามตอนล า งโดยเครื อ ข า ยนั ก วิ จั ย ไทบ า นใน
หลากหลายประเด็นไมวาจะเปนประเด็น “พันธุปลาในปาทาม: ความรูพื้นถิ่นของคนหาปลาลุมน้ําสงคราม
ตอนลาง” การแลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูทองถิ่น “พันธุปลาจากการทํางานวิจัยไทบาน” และ
ประเด็น “การอนุรักษพันธุปลาในลุมน้ําโขงและลุมน้ําสงคราม” ซึ่งเปดโอกาสใหคนทํางานไดออกมากลาว
เผยแพรความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการทํางาน รวมไปถึงแนวคิด หรือวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ในทองถิ่นแกสาธารณะชน ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมงานเปนอยางดี
ในภาคบายเปนเรื่องของการอภิปรายประเด็น “จะพัฒนาลุมน้ําสงครามใหยั่งยืนไดอยางไร” ทั้งนี้
ไดรับเกียรติจากตัวแทนของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ดร.
นวรัตน ไกรพานนท ในการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดการพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทย และการเสนอขอ
เสอนเชิงนโยบายดานการจัดการปาบุงปาทามและการจัดการน้ําจาก นายสุริยา โคตะมี ประธานเครือขาว
นักวิจัยไทบานลุมน้ําสงครามตอนลาง ซึ่งถือไดวาเปนการแลกเปลี่ยนทําความเขาใจระหวางภาครัฐ และ
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ภาคประชาชน ในเรื่องของการจัดการพื้นที่ดังกลาว อันจะนํามาสูความเขาใจ และการเขาถึงความตองการ
ที่แทจริงของทองถิ่นไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีนายสนั่น ชูสกุล ผูอํานวยการโครงการทามมูล จ.สุรินทร
นําเสนอในสวนของนโยบายสาธารณะกรณีการจดัการพื้นที่ปาทาม จากประสบการณจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
พรอมกับนายรัฐพล พิทักษเทพสมบัติ ผูจัดการโครงการ MWBP พื้นที่สาธิตลุมน้ําสงคราม รวมเสวนาใน
ภาคตอของการรวมมือจากองคกรภายนอกดังเชนโครงการ MWBP กับการทํางานเกี่ยวกับพื้นที่ชุมน้ําใน
ประเทศไทย ซึ่งทําใหผูเขารับฟงไดเห็นภาพรวมของการจัดการพื้นที่ชุมน้ําในประเทศไทยไดอยางชัดเจน
จากหลายสวนที่เกี่ยวของ ความตองการที่เกิดขึ้น และความพยายามจัดการพื้นที่อยางเปนระบบจากภาค
ราชการ รวมไปถึงองคกรภายนอกที่พรอมใหการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการทํางาน กระบวนการ และ
การจัดการอยางเปนรูปธรรมที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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บรรยากาศวันที่ 1 กุมภาพันธ 2549 ขณะสื่อมวลชน และผูสนใจเดินทางชมพื้นที่โดยทางเรือ มีการหยุดพัก
ตามจุดตาง ๆ เปนระยะ ๆ และมีการบรรยายสั้น ๆ เพื่อใหผูเดินทางไดทราบถึงความเปนมา ประเด็นปญหา
และสัมผัสกับพื้นที่จริง รวมทั้งซักถามขอสงสัย
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ผูสื่อขาวลงทะเบียนเขางานวันปา
บุง ปา ทาม ณ วัด ปากยาม อซศรี
สงคราม จ.นครพนม

ผู ใ หญ บ า นปากยาม และประธาน
เครือขายชุมชนลุมน้ําสงคราม กลาว
ต อ นรั บ ผู ม าร ว มงาน พร อ มทั้ ง
แนะนําพื้นที่

คุ ณ ธวั ช ชั ย รั ต นซ อ น ผู ป ระสานงาน
โครงการอนุ รั ก ษ แ ละใช ป ระโยชน ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในพื้นที่
ชุมน้ําลุมน้ําโขง (MWBP) กลาวแนะนํา
โครงการฯ พร อ มกั บ หนั ง สื อ แนะนํ า
โครงการฯ ที่นํามาแจกภายในงาน ภายใน
หนั ง สื อ จะมี ร ายละเอี ย ดโดยสรุ ป ของ
โครงการฯ และคณะทํางานในระดับตาง ๆ
ทั้งยังมีที่อยูติดตอเพื่อความสะดวกในการ
ติดตอ และสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
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คุณรัฐพล พิทักษเทพสมบัติ ผูจัดการ
โครงการ MWBP พื้นที่สาธิตลุมน้ํา
สงคราม กล า วแนะนํ า การทํ า งาน
ของโครงการฯ ในพื้นที่

การปลอยปลาในเขตอนุรักษสัตวน้ําบานปากยามเพื่อเปนการขยายแพรพันธุปลา และอนุรักษ
พันธุปลาตอไป นําโดยปลัดจังหวัดนครพนม
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พิธีเปดงานวันปาบุงปาทามโลก กลาวรายงานโดยนายอําเภอศรีสงคราม นายนคร คงนวล

นายชโลธร ผาโคตร ปลัดจังหวัดนครพนม ให
เกียรติเปนประธานการเปดงานในครั้งนี้ พรอม
กับกลาวถึงความเปนมาของวันปาบุงปาทาม
และแสดงความชื่นชมในการจัดงานในครั้งนี้

คุ ณ ป เ ตอร จอห น ตั ว แทนโครงการ
MWBP มอบของที่ระลึกแกนายอําเภอ
และประธานในพิ ธี ท า นปลั ด จั ง หวั ด
นครพนม
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บรรยากาศการสัมภาษณของสื่อมวลชน โดยมุงเปาหมายไปยังผูมีสวนเกี่ยวของกับพื้นที่ชุมน้ํา โครงการ MWBP และ
งานวิจัยไทบาน
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