
 สรุปขาวประจําวันที่  23 พฤศจิกายน 2565  
สื่อสิ่งพิมพ  

- คอลัมนขาวสั้น ครม.รับรองแผนที่ใหมอีก 11 จังหวัด  (ไทยโพสต  23 พ.ย. 65  หนา 16) 

- เชียงใหมลุยลุยแกไฟปา – ฝุนพิษ ลดพื้นที่เผา 20%-ทําแนวกัน  (มติชน  24 พ.ย. 65  หนา 7) 

- คอลัมน บ.ก.ตอบจดหมาย  ..ตอบ คุณพิกุล  (ขาวสด  24 พ.ย. 65  หนา 7)  

   

สื่อออนไลน 

- ครม. เห็นชอบปรับแนวเขตที่ดินของรัฐ 11 จังหวัด เรงแกปญหาทับซอน – รุกปา  (ไทยโพสต  23 พ.ย. 
65)  https://www.thaipost.net/general-news/268585/ 
- เคาะแผนที่ One Map 11 จว. เรงแกเขตที่ดินรฐัทับซอน – รุกปา  (แนวหนา 23 พ.ย. 65)  

https://www.naewna.com/politic/693630 

- วช.หนนุทีมวิจัย สจล.ถายทอดกระบวนการผลิตไอน้ําสมนุไพร  (ขาวสดออนไลน 22 พ.ย. 65)  

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7377424 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



ปีที่: 27 ฉบับที่: 9506
วันที่: พุธ 23 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 16(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ครม.รับรองแผนที่ใหม่อีก 11 จังหวัด

รหัสข่าว: C-221123008059(23 พ.ย. 65/03:30) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 12.65 Ad Value: 15,180 PRValue : 45,540 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16328
วันที่: พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: เชียงใหม่ลุยแก้ไฟป่า-ฝุ่นพิษลดพื้นที่เผา20%-ทำแนวกัน

รหัสข่าว: C-221124038042(23 พ.ย. 65/07:19) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 20.63 Ad Value: 24,756 PRValue : 74,268 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11684
วันที่: พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(ซ้าย)

คอลัมน์: บ.ก.ตอบจดหมาย

รหัสข่าว: C-221124037046(23 พ.ย. 65/08:11) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 39.60 Ad Value: 47,520 PRValue : 142,560 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



22 พ.ย.2565 - น.ส.ทิพานนั ศิริชนะ รองโฆษกประจาํสาํนักนายกรฐัมนตรี เปิดเผยผลการประชุม

คณะรฐัมนตรี (ครม.) เมือวนัที 22 พฤศจิกายน 2565 ว่าทีประชุมครม. มีมติเห็นชอบผลดาํเนินการ

ปรบัปรุงแผนทีแนวเขตทีดินของรฐัแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และรบัรองเสน้แนว

เขตทีดินของรฐั กลุ่มจังหวดัที 2 จาํนวน 11 จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัจนัทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 

ชยันาท ตราด นครนายก นครสวรรค ์ระยอง (ยกเวน้กรณีพืนทีอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้ - หมูเ่กาะ

เสม็ด) ลพบุรี ศรีสะเกษ และสระบุรี (จากทังหมด 7 กลุ่มจงัหวดั กลุ่มละ 11 จังหวดั) ตามทีสาํนักงาน

คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอ เพือแกไ้ขปัญหาทีดินทบัซอ้นของหน่วยงานรฐั

ประกอบดว้ย 9 หน่วยงาน ไดแ้ก่  



น.ส.ทิพานนั กล่าวว่า การเพิมขนึหรือลดลงของขนาดพืนทีของหน่วยงานรฐัตา่งๆ มีไดห้ลายสาเหต ุอาทิ

เช่น 

. ปรบัแกข้อ้มลูพืนทีกนัออกตามกฎกระทรวงทีใหเ้พิกถอนป่าออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ แตย่ัง

ปรากฏว่าเป็นป่าสงวนแห่งชาติในแผนทีทา้ยกฎกระทรวง 

1) กรมป่าไม ้2) กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพันธุพื์ช 3) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง  

4) กรมพัฒนาทีดิน 5) กรมธนารกัษ์ 6) กรมทีดิน 7) กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 8) กรมส่งเสริม

สหกรณ ์และ 9) สาํนักงานการปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม เพือแกปั้ญหาทีแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายที

เกียวขอ้งหลายฉบบัและใชม้าตราสว่นในแผนทีแนบทา้ยกฎหมายแตกต่างกนั จงึเกิดพืนทีทบัซอ้นกนั

ระหว่างหน่วยงานของรฐั โดยกลุ่มจงัหวดัที 2 จาํนวน 11 จงัหวดั มีพืนทีหลงัปรบัปรุงแนวเขตฯ รวม 

18,954,338 ไร ่

2. ในเขตปฏิรูปทีดินพบมีสภาพป่าสมบูรณ ์ทีตอ้งคืนพืนทีป่าใหก้รมป่าไม ้จึงให ้ส.ป.ก. กนัคืนพืนทีป่าคืน

ใหก้รมป่าไม ้

3. กรมธนารกัษ์กนัพืนทีใน จ.นครสวรรค ์(ทีราชพสัดใุชใ้นราชการทหาร พ.ศ. 2484) คืนใหน้ิคมสรา้ง

ตนเองทีไดมี้การประกาศตามกฎหมายแลว้และมีผลกระทบกบัสมาชิกนิคมและราษฎรในพืนทีทีได ้

เอกสารสิทธิไปแลว้เป็นตน้ 

น.ส.ทิพานนั กล่าวว่า และเพือใหมี้แนวทางการแกไ้ขปัญหาผลกระทบทีอาจเกิดขนึกบัประชาชนจากการ

ดาํเนินงานปรบัปรุงแผนทีแนวเขตทีดินของรฐักรณีแนวเขตทีดินของรฐัซอ้นทบักบัแนวเขตทีดินทีมีเอกสาร

สิทธิหรือมีการเขา้ครอบครองประโยชนอ์ยู่ 

ครม. จึงมีมติเห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาผลกระทบฯ สาํหรบัใชก้ับทุกกลุ่มจงัหวดัเพือใหเ้ป็น

แนวทางปฏิบตัิอย่างเดียวกัน โดย คทช. และหน่วยงานทีเกียวขอ้งจะดาํเนินการตามแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาดงักล่าวอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมาย และมติ ครม. ทีเกียวขอ้งอย่าง

เคร่งครดั โดยมี 10 ขอ้ สรุปไดด้งันี 

1. การดาํเนินโครงการปรบัปรุงแผนที One Map ไมไ่ดเ้ป็นการยกเลิกเพิกถอนเอกสารสิทธิ หรือสิทธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายทีดินของประชาชน 



2. กรณีมีประชาชนไดร้บัผลกระทบหรือไดร้บัความเดือดรอ้น ใหด้าํเนินการตามขอ้ 3-7 เพือแกไ้ขปัญหา

ใหยุ้ติโดยเรว็ 

. กรณีมีทีดินของหน่วยงานของรฐัทีจดัสรรใหก้ับประชาชนตามกฎหมายต่าง ๆ นอกเขตพืนทีตาม

กฎหมาย หรือนอกเขตดาํเนินการของหน่วยงานนนั เช่น ทีดิน ส.ป.ก. นิคมสหกรณ ์นิคมสรา้งตนเอง เป็น

ตน้ แต่อยู่ในเขตทีดินของรฐัประเภทอืน เช่น อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตหา้มลา่สตัวป่์า 

ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ป่าไมถ้าวร ทีราชพสัดุ ทีสาธารณประโยชน ์ใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้ง 

ร่วมกนัพิจารณาร่วมกนัเพือตรวจสอบขอ้เท็จจริง ขอ้กฎหมาย และเอกสารหลกัฐานทีเกียวขอ้ง และกรณี

ประชาชนทีไดร้บัการจัดสรรทีดินมีขอ้โตแ้ยง้ใหพิ้จารณาดาํเนินการพิสจูนส์ิทธิตามกฎหมายหรือตาม

มาตรการ แนวทางที คทช. กาํหนด พรอ้มกบัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนให้

เป็นไปตามกฎหมาย เหมาะสม ตามควรแก่กรณี 

. การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบทีอยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพันธุส์ตัวป่์า 

เขตหา้มล่าสตัวป่์า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน นอกจากกรณีในขอ้ สามารถใชแ้นวทางการแกไ้ข

ปัญหาตามมติ ครม. วนัที  พฤศจิกายน  

. การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบทีอยู่ในเขตทีราชพสัดุ และทีสาธารณประโยชน ์

นอกจากกรณีในขอ้  และ  สามารถใชแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาโดยการจดัใหเ้ช่า การอนุญาตใหใ้ช้

ประโยชนใ์นทีดิน หรือแนวทางอืนทีเหมาะสม 

. กรณีเกียวกบัเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายทีดิน ใหก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิตามบันทึกขอ้ตกลง

ระหว่างกรมทีดินและกรมป่าไมว้่าดว้ยการตรวจพิสจูนเ์พือออกโฉนดทีดิน หรือหนังสือรบัรองการทาํ

ประโยชนซ์งึเกียวกบัเขตป่าไม ้พ.ศ.  ในการนาํขอ้มูลระวางแผนทีของกรมทีดินทีไดมี้การขีดเขตและ

ลงชือรบัรองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพันธุส์ัตวป่์า เขตหา้มล่าสตัวป่์า ป่าชาย

เลน ป่าไมถ้าวร มาประกอบการพิจารณา 

. กรณีทีมีประชาชนมขีอ้โตแ้ยง้เกียวกบัสิทธิ หรืออา้งว่ามีสิทธิในเขตทีดินของรฐั เพือความเป็นธรรม 

หน่วยงานของรฐัทีเกียวขอ้งจะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเขา้สู่กระบวนการพิสูจนส์ิทธิในทีดิน

ได ้

. กรณีทีหน่วยงานทีมีอาํนาจหนา้ทีดแูลรกัษาทีดินของรฐั มีความเห็นเกียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ไมต่รงกนั และไม่สามารถหาขอ้ยตุิได ้ใหเ้สนอเรืองต่อคณะอนุกรรมการภายใต ้คทช. ทีเกียวขอ้ง และ

เสนอ คทช. พิจารณา เพือกาํหนดมาตรการ แนวทางการใหช้่วยเหลือ บรรเทาความเดือดรอ้น หรือ



เยียวยาอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ตามกฎหมาย หรือมติ ครม. ทีเกียวขอ้ง ทงันี ใหค้าํนึงถึงผลกระทบต่อ

ประชาชนในมิติต่างๆ ทังทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้มดว้ย 

. ประชาสมัพันธใ์หภ้าครฐั ภาคเอกชน และผูส้นใจโดยทวัไปทราบวัตถุประสงคข์องโครงการปรบัปรุง

แผนที One Map ซงึจะไม่กระทบตอ่เอกสารสิทธิทีประชาชน หรือผูที้มีส่วนไดส้่วนเสียไดร้บัโดยชอบตาม

กฎหมายทีเกียวขอ้ง หากแต่จะมีผลดีในภาพรวม ทาํใหป้ระเทศไทยมีแนวเขตทีดินของรฐัทีชดัเจน ซงึจะ

ช่วยลดความขดัแยง้ ประชาชนตรวจสอบไดส้ะดวก เกิดความเชือมนั สามารถใชป้ระโยชนใ์นทีดินได้

อย่างเต็มศกัยภาพ 

. แนวทางดงักล่าว ใหน้าํไปปฏิบติักบัทุกกลุ่มจงัหวดั เพือใหเ้ป็นไปในแนวทาง และมาตรฐานเดียวกนั 

โดยการแกไ้ขปัญหาแนวเขตทีดินของรฐัจะไม่ทาํให ้ทางราชการเสียหายหรือเสียประโยชน ์รวมถึง

ผลกระทบต่อระบบนิเวศในพืนที โดยใหโ้อกาสทีจะพิสจูนส์ิทธิเป็นพืนฐาน และจะไม่ลิดรอนสิทธิของ

ประชาชน 

 



 

ครม. รับรอง One Map อกี  จังหวัด เร่งแก้เขตทดีินรัฐทบัซ้อน-รุกป่า พร้อมออกแนวทางลด

ผลกระทบประชาชน ใหโ้อกาสพสูิจนสิ์ทธิทดีนิทบัซ้อนกับรัฐได้ 

 พฤศจิกายน  น.ส.ทิพานนั ศริิชนะ รองโฆษกประจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีเปิดเผยผลการประชมุ

คณะรฐัมนตรี (ครม.) เมือวนัที  พฤศจิกายน  วา่ ทีประชมุครม. มีมติเหน็ชอบผลดาํเนินการ

ปรบัปรุงแผนทีแนวเขตทีดินของรฐัแบบบูรณาการ มาตราสว่น  :  (One Map) และรบัรองเสน้แนว

เขตทีดินของรฐั กลุ่มจงัหวดัที  จาํนวน  จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดัจนัทบุร ีฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ชยันาท 

ตราด นครนายก นครสวรรค ์ระยอง (ยกเวน้กรณีพืนทีอทุยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้ - หมูเ่กาะเสมด็) 

ลพบรีุ ศรีสะเกษ และสระบุรี (จากทงัหมด  กลุ่มจงัหวดั กลุม่ละ  จงัหวดั) ตามทีสาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายทีดนิแห่งชาติ (สคทช.) เสนอ 

ทงันี เพือแกไ้ขปัญหาทีดินทบัซอ้นของหน่วยงานรฐัทีประกอบดว้ย  หน่วยงาน ไดแ้ก่ ) กรมป่าไม ้

) กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช ) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง ) กรมพฒันาทีดิน ) 

กรมธนารกัษ์ ) กรมทีดิน ) กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ) กรมส่งเสริมสหกรณ ์และ ) สาํนกังาน

การปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม  เพือแกปั้ญหาทีแตล่ะหน่วยงานมกีฎหมายทีเกียวขอ้งหลายฉบบัและใช้



มาตราสว่นในแผนทีแนบทา้ยกฎหมายแตกตา่งกนั จึงเกิดพืนททีบัซอ้นกนัระหวา่งหน่วยงานของรฐั   โดย

กลุม่จังหวดัที  จาํนวน  จงัหวดั มีพืนทหีลงัปรบัปรุงแนวเขตฯ รวม , ,  ไร ่

. ปรบัแกข้อ้มลูพืนทีกนัออกตามกฎกระทรวงทีใหเ้พิกถอนป่าออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ แต่

ยงัปรากฏวา่เป็นป่าสงวนแห่งชาติในแผนทีทา้ยกฎกระทรวง 

. ในเขตปฏิรูปทีดินพบมีสภาพป่าสมบูรณ ์ทีตอ้งคืนพืนทป่ีาใหก้รมป่าไม ้จึงให ้ส.ป.ก. กนัคืนพืนที

ป่าคนืใหก้รมป่าไม ้

. กรมธนารกัษ์กนัพืนทีใน จ.นครสวรรค ์(ทีราชพสัดใุชใ้นราชการทหาร พ.ศ. ) คืนใหนิ้คม

สรา้งตนเองทีไดมี้การประกาศตามกฎหมายแลว้และมีผลกระทบกบัสมาชิกนิคมและราษฎรในพืนททีีได้

เอกสารสิทธิไปแลว้เป็นตน้ 

น.ส.ทิพานนั กลา่วว่า และเพือใหมี้แนวทางการแกไ้ขปัญหาผลกระทบทีอาจเกิดขนึกบัประชาชน

จากการดาํเนินงานปรบัปรุงแผนทีแนวเขตทีดินของรฐักรณีแนวเขตทีดินของรฐัซอ้นทบักบัแนวเขตทีดินทีมี

เอกสารสิทธิหรอืมกีารเขา้ครอบครองประโยชนอ์ยู่  ครม. จงึมีมติเห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ผลกระทบฯ สาํหรบัใชก้บัทกุกลุม่จงัหวดัเพือใหเ้ป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเดียวกนั โดย คทช. และหนว่ยงาน

ทีเกียวขอ้งจะดาํเนินการตามแนวทางการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสม เป็นไปตาม

กฎหมาย และมติ ครม. ทีเกียวขอ้งอย่างเครง่ครดั โดยม ี  ขอ้สรุปได ้ดงันี 

. การดาํเนินโครงการปรบัปรุงแผนที One Map ไมไ่ดเ้ป็นการยกเลิกเพิกถอนเอกสารสิทธิ หรอืสิทธิ

ครอบครองตามประมวลกฎหมายทีดินของประชาชน 

. กรณีมปีระชาชนไดร้บัผลกระทบหรือไดร้บัความเดือดรอ้น ใหด้าํเนินการตามขอ้ -  เพือแกไ้ข

ปัญหาใหย้ตุิโดยเร็ว 

. กรณีมทีีดินของหน่วยงานของรฐัทีจดัสรรใหก้บัประชาชนตามกฎหมายตา่ง ๆ นอกเขตพืนทตีาม

กฎหมาย หรือนอกเขตดาํเนินการของหนว่ยงานนนั เช่น ทีดิน ส.ป.ก. นิคมสหกรณ ์นิคมสรา้งตนเอง เป็น

ตน้ แต่อยู่ในเขตทีดินของรฐัประเภทอืน เช่น อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตหา้มล่าสตัวป่์า ป่า

สงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน ป่าไมถ้าวร ทีราชพสัด ุทีสาธารณประโยชน ์ใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้ง รว่มกนั

พิจารณารว่มกนัเพือตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ขอ้กฎหมาย และเอกสารหลกัฐานทีเกียวขอ้ง และกรณีประชาชน

ทีไดร้บัการจดัสรรทีดินมีขอ้โตแ้ยง้ใหพิ้จารณาดาํเนินการพิสจูนสิ์ทธิตามกฎหมายหรือตามมาตรการ 

แนวทางที คทช. กาํหนด  พรอ้มกบัหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย เหมาะสม ตามควรแก่กรณี 

 

. การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบทีอยู่ในเขตอทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์

ป่า เขตหา้มลา่สตัวป่์า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน นอกจากกรณีในขอ้ สามารถใชแ้นวทางการแกไ้ข

ปัญหาตามมติ ครม. วนัที  พฤศจิกายน  



. การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบทีอยู่ในเขตทีราชพสัด ุและทีสาธารณประโยชน ์

นอกจากกรณีในขอ้  และ  สามารถใชแ้นวทางการแกไ้ขปัญหาโดยการจดัใหเ้ช่า การอนญุาตใหใ้ช้

ประโยชนใ์นทีดิน หรือแนวทางอนืทีเหมาะสม 

. กรณีเกียวกบัเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายทีดิน ใหก้าํหนดแนวทางปฏิบติัตามบันทกึ

ขอ้ตกลงระหว่างกรมทีดินและกรมป่าไมว้า่ดว้ยการตรวจพิสจูนเ์พือออกโฉนดทีดิน หรือหนงัสือรบัรองการ

ทาํประโยชนซ์งึเกียวกบัเขตป่าไม ้พ.ศ.  ในการนาํขอ้มลูระวางแผนทีของกรมทีดินทีไดม้ีการขีดเขต

และลงชือรบัรองแนวเขตป่าสงวนแหง่ชาติ อทุยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตหา้มลา่สตัวป่์า ป่า

ชายเลน ป่าไมถ้าวร มาประกอบการพิจารณา 

. กรณีทีมีประชาชนมีขอ้โตแ้ยง้เกียวกบัสิทธิ หรืออา้งวา่มีสิทธิในเขตทีดินของรฐั เพือความเป็น

ธรรม หน่วยงานของรฐัทีเกียวขอ้งจะตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเขา้สู่กระบวนการพิสจูนส์ิทธิใน

ทีดนิได ้

. กรณีทีหนว่ยงานทีมีอาํนาจหนา้ทีดแูลรกัษาทีดินของรฐั มีความเห็นเกียวกบัแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาไมต่รงกนั และไมส่ามารถหาขอ้ยุติได ้ใหเ้สนอเรืองต่อคณะอนุกรรมการภายใต ้คทช. ทีเกียวขอ้ง 

และเสนอ คทช. พิจารณา เพือกาํหนดมาตรการ แนวทางการใหช่้วยเหลือ บรรเทาความเดือดรอ้น หรือ

เยียวยาอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ตามกฎหมาย หรือมติ ครม. ทีเกียวขอ้ง ทงันี ใหค้าํนงึถึงผลกระทบตอ่

ประชาชนในมิติตา่งๆ ทงัทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิงแวดลอ้มดว้ย 

. ประชาสมัพนัธใ์หภ้าครฐั ภาคเอกชน และผูส้นใจโดยทวัไปทราบวตัถุประสงคข์องโครงการ

ปรบัปรุงแผนที One Map ซงึจะไมก่ระทบตอ่เอกสารสิทธิทีประชาชน หรอืผูท้ีมสี่วนไดส้่วนเสียไดร้บัโดย

ชอบตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง หากแตจ่ะมีผลดใีนภาพรวม ทาํใหป้ระเทศไทยมแีนวเขตทีดินของรฐัทีชดัเจน 

ซงึจะช่วยลดความขัดแยง้ ประชาชนตรวจสอบไดส้ะดวก เกิดความเชือมนั สามารถใชป้ระโยชนใ์นทีดินได้

อย่างเต็มศกัยภาพ 

. แนวทางดงักล่าว ใหน้าํไปปฏิบติักบัทกุกลุม่จงัหวดั เพือใหเ้ป็นไปในแนวทาง และมาตรฐาน

เดียวกนั โดยการแกไ้ขปัญหาแนวเขตทีดินของรฐัจะไม่ทาํให ้ทางราชการเสยีหายหรือเสียประโยชน ์รวมถึง

ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศในพืนที โดยใหโ้อกาสทีจะพิสจูนส์ิทธิเป็นพืนฐาน และจะไมล่ิดรอนสิทธิของ

ประชาชน 

 

 



 

ดร.วิภารัตน ดีออง ผูอํานวยการสาํนักงานการวิจัยแหงชาติ กลาววา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม โดยสาํนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดวยการ

สรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชองคความรูจากงานวิจัยและนวัตกรรมควบคูไปกับการประยุกตใชภูมิ

ปญญาทองถิ่นและตอยอดใหเกิดการใชประโยชนอยางย่ังยนื โดย วช. ไดใหทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริม

และสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษยตามเปาหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน ภายใตโครงการจัดการความรูการวิจัยเพื่อการใชประโยชน ประจาํป 2564 (การพัฒนาชุมชน

พึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดําร)ิ ใหกับ “โครงการการควบคุมแมลงศัตรูพืชอยางปลอดภัย ดวยไอน้ํา

สมุนไพร: ชุมชนพึ่งตนเอง ตําบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี” ซึ่งมี “ ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน 

” จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนหัวหนาโครงการ ฯ เพ่ือถายทอดองค

ความรูและเทคโนโลยี “ กระบวนการผลิตไอน้าํสมุนไพร ” ใหกับชุมชนที่ดอยโอกาสทางเทคโนโลยี โดยมุงเนน

การใชเทคโนโลยีที่ไมเปนอันตรายตอเกษตรกรและผูบริโภค สามารถสรางอาชีพ สรางรายไดและลดคาใชจาย

ใหกับเกษตรกร 

 



ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง (สจล.) เปดเผยวา การใชสารสกัดจากพชืสมุนไพรดวยเทคโนโลยี “ไอน้ําสมุนไพร” ในการปองกัน

กําจัดแมลง 

ศัตรูพืช เปนเทคโนโลยีที่ทีมวิจัย

พัฒนามาจากความรูของคนในชุมชน

บานรางยอม ตําบลหนองโรง อําเภอ

พนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ีโดย

อาศยัหลักการทํางานเหมือนกับการ

กลั่นน้ํามันหอมระเหยจากพืชทั่วไป 

คือ นําพืชสมุนไพรตามสูตรทีต่องการ 

ลางใหสะอาดแลวสับใหละเอียด ผสม

กับน้ําสะอาดตามสัดสวนท่ีกําหนดใส

ในถังกลั่นใหความรอนจนน้ํา เดือด 

ขณะที่น้ําในถังกลั่นเดือดไอน้ําจะพานํ้ามนัหอมระเหยจากพืชออกมาทางทอซึ่งจะไปผานถังควบแนน ไอน้ําและ

น้ํามันหอมระเหยจะถูกควบแนนเปนของเหลวออกมา ใชเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ไดไอน้ําสมุนไพรประมาณ 

25-30 ลิตร กอนนําไปใชงานตองมีการผสมกับสารชวยผสมระหวางน้ํามันหอมระเหยกับน้ํากอนทั้งนี้ภายใต



แนวคิดในการพัฒนาชุมชนโดยใชหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ทีมวิจัยไดดําเนินโครงการถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีดังกลาวใหกับชุมชนใกลเคียงที่ดอยโอกาสทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของเกษตรใน

รูปแบบของกลุมเกษตร ใหเกิดความเทาเทียมทางการใชเทคโนโลยีที่ไมเปนอันตรายตอเกษตรกรและผูบริโภค 

รวมท้ังสามารถลดคาใชจายในกระบวนการผลิต ปจจุบันสามารถสรางศูนยเรียนรูและศนูยการผลิตไอน้ํา

สมุนไพร ได 3 ชุมชนในตาํบลหนองโรง อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี คือ ชุมชนพึ่งตนเองบานนาพระยา 

กลุมบานหนองสําโรงพัฒนา และปาชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี 

ดร.จรงคศกัดิ์ กลาววา กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี ดังกลาว สามารถสรางเครือขายการปองกันกําจัด

ศัตรูพืชแบบผสมผสานในรูปแบบ “ปราชญสูปราชญ” จากชุมชนที่เขมแข็งสูชุมชนดอยโอกาส รวมทั้งยัง

สามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชนทั้งทางตรงและทางออม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากการใช

ประโยชนไอน้ําสมุนไพรกําจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีการวิเคราะหศักยภาพการผลิตจากตนทุนและผลตอบแทน

จากผลิตผลทางการเกษตร พบวาผลผลิตโดยเฉลี่ยตอไรไมสูงมากนัก ตนทุนการผลิตสูง ท้ังราคาปุยและ

สารเคมีที่ปรับราคาขึ้นสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของเกษตรกรในพื้นที่ จึงตองมีการจัดทําแผนการ

ดําเนินการผลิตไอนํ้าสมุนไพรที่ยั่งยืน โดยจะตองมีระบบการจัดการชุมชนเปาหมายที่ดี ผูนําดีนาเช่ือถือ มี

ความสัมพันธท่ีดีระหวางชุมชน มีกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน และตองมีการวิเคราะหพืชสมุนไพรและ

ศัตรูพืชที่พบในพืชปลูกในชุมชน เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรงุและพัฒนาสูตรตาํรับของชุมชนตอไป 

นอกจากนี้ยังตองไดรบัคําปรึกษาจากชุมชนตนแบบและนักวิชาการอยางใกลชิด และตองมีการจัดการความรูที่

ดี 

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการการถายทอดเทคโนโลยี พบวาผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก

ที่สุด แสดงใหเห็นวาการถายทอดเทคโนโลยีในรปูแบบปราชญสูปราชญ เปนรูปแบบท่ีเหมาะสมสาํหรับชุมชน

เปาหมาย และยังไดเห็นถึงแผนการดําเนินงานการผลิตไอน้ําสมุนไพรที่อยางยั่งยืน ภายใตการจัดการของแตละ

ชุมชนอยางเปนระบบอีกดวย 

สําหรับการขยายผลในอนาคต นอกจาก 3 ชุมชนขางตน ทางชุมชนตนแบบบานรางยอม ยังมีความตั้งใจที่จะ

เผยแพรเทคโนโลยีตาง ๆ ใหกับชุมชนที่ดอยโอกาสทางเทคโนโลยีตอไป ขณะที่ชุมชนเปาหมายที่ไดรับ

เทคโนโลยีไปแลว จะมีการเผยแพรเทคโนโลยี และเมื่อเกิดความเขมแข็งในชุมชนก็สามารถที่จะตอยอดสราง

เปนเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ “ปราชญ สู ปราชญ” หรือเพื่อนชวยเพื่อนตอไปได 

อยางไรก็ดีทีมวิจัยเห็นวาควรมีการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตไอนํ้าสมุนไพรสาํหรับใชในการปองกันกําจัด

แมลงศตัรูพืช สําหรับชุมชนที่ดอยโอกาสดานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชุมชนในกลุมเกษตรกรปลูกพืช 

ชนิดอื่น ๆ หรือในพื้นที่อ่ืน ๆ เนื่องจากยังขาดแคลนทุนทรัพยในการผลิต “ชุดกลั่นไอน้ําสมุนไพร” ซึ่งหากมี

การดําเนินการใหมีความเสมอภาคกันของการใชเทคโนโลยีนี้ จะสามารถทําใหชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรก็

จะดีข้ึนตามไปดวย. 

 

 


