
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 24-26 เมษายน 2564  
 

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ ่ 1.แปลงใหญ่ยางพารา รวมกลุ่มลดต้นทุน หนุนแปรรูป  
สู่รายได้งาม 

MCOT HD 30 

ผลไม้ภาคตะวันออก 2.เกษตรกรเฮ! ผลไม้ภาคตะวันออกราคาพุ่ง ล้งเหมา
ล่วงหน้าส่งจีน 

Smart SME Chanel 

3.ภูมิภาค ขายเหมาหมอนทอง กิโลละ 160 บาท ข่าวสด 
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
อ้อยโรงงาน 4.เกษตรกรสุโขทัย ผนึกกำลังปลูกอ้อย ป้อนโรงงานน้ำตาล 

สร้างรายได้ยั่งยืน 
Khow24h.net 

Field day 
 

5.เลยจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
Field day ปี 2564 

NNT 

วิสาหกิจชุมชน และ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

6.ตะลอนกินถ่ินเพชรบุรี ThaiPBS 
7.แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญรวมกลุ่มขาย 
ต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ร้อยล้านต่อปี 

สยามรัฐ 

8.บ้านนาเชือกผุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ้าย้อมมูลควาย สร้าง
รายได้สู่ชุมชน 

ไทยรัฐ 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เกลือทะเลไทย 9.กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเล

ไทย ครั้งที่ 2/2564 
Thaigov 

10.อลงกรณ์ เร่งพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบ ยกระดับ
มาตรฐานเกลือทะเล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ... 

ไทยนิวส์ 

11.อลงกรณ์ เร่งพฒันาเกลือทะเลทั้งระบบ ยกระดับ
มาตรฐานเกลือทะเล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ... 

AEConlinenews 

12.อลงกรณ์ เร่งพฒันาเกลือทะเลทั้งระบบ ยกระดับ
มาตรฐานเกลือทะเล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ ... 

คนพันธุ์ข่าว 

13.อลงกรณ์ เร่งพฒันาเกลือทะเลทั้งระบบ ยกระดับ
มาตรฐานเกลือทะเล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ เฉลิมชัย 

บ้านเมือง 

14.อลงกรณ์ เร่งพฒันาเกลือทะเลทั้งระบบ ยกระดับ
มาตรฐานเกลือทะเล ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ เฉลิมชัย 

SaimEvent 

Quick Win 15.เกษตรฯจับมือพาณิชย์ ลุยพฒันาคน-สินค้าเกษตร ตอบ
โจทย์ความต้องการตลาด 

สยามรัฐ 

16.เกษตรฯจับมือพาณิชย์ ลุยพฒันาคน-สินค้าเกษตร.. เสิร์ฟจากฟาร์ม 
 

*************************** 





 
ได้เวลา “เกษตรกร” ลืมตาอ้าปาก! ผลไม้ภาคตะวันออกราคาพุ่ง “ทุเรียน” มีน้อยทำราคาดี เซอร์ไพรส์ “มังคุด” กิโลกรัมละเกือบ 
200 บาท 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดกีรมส่งเสรมิการเกษตร เผยว่า จากการสำรวจข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาคตะวันออก (ระยอง 
จันทบุรี ตราด) ปี 2564 (ข้อมูล วันท่ี 19 เมษายน 64) โดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) พบว่า 
ทุเรียน ภาพรวมประมาณการผลผลิต 575,542 ตนั เก็บเกี่ยวแล้ว 108,930 ตัน คิดเป็นร้อยละ 18.93 โดยทุเรยีนเกรด A 
ราคา 113.33 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยรายสัปดาห์ ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 12.25 บาท/กก. 
มังคุด ภาพรวมประมาณการผลผลิต 106,796 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 3,292 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.08 โดยมังคุดเกรด A ราคา 
196.67 บาท/กก. ต้นทุนการผลติอยู่ที่ 11.94 บาท/กก. 
เงาะ (โรงเรยีน) ภาพรวมประมาณการผลผลิต 197,708 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 8,763 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.43 โดยเกรด A ราคา 
55 บาท/กก. ต้นทุนการผลติอยู่ที ่8.95 บาท/กก. 
ลองกอง ประมาณการผลผลิตภาคตะวันออก 20,080 ตัน ขณะนีย้ังไม่มีการเก็บเกีย่วผลผลิต โดยตน้ทุนการผลติอยู่ที่ 21.26 
บาท/กก. 
ขณะที่ลิ้นจี่ (นครพนม 1) ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา) ภาพรวมประมาณการผลผลิต 30,716 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 
3 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.01 โดยเกรด AA ราคา 100 บาท/กก. ตน้ทุนการผลติอยู่ที่ 17.43 บาท/กก. 
แนวทางการรับซื้อทุเรียนในช่วงเดอืนมกราคม – มีนาคมที่ผ่านมา ลง้และพ่อค้าผูส้่งออกตั้งราคารับซื้อแบบเหมาสวน ซึ่งมีการ
จัดแบ่งตามเกรดส่งออกตามมาตรฐาน GAP และ GMP ที่ประเทศจนีกำหนด ราคาอยูร่ะหว่างกก.ละ 130 – 190 บาท 
ทั้งนี้ ราคารับซื้อแบบเหมาสวนล่วงหน้า ทุเรียนเกรดมาตรฐานส่งออกเกรด AB ล้ง รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 160 บาท เนื่องจาก
ปีนี้กำลังซื้อจากจีนเพิ่มมากขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัวหลังจากโควิด-19 
ผนวกกับความต้องการซื้อในประเทศ และในปีนี้ผลผลิตทุเรียนได้รับความเสยีหายเยอะช่วงก่อนเก็บผลผลิต เนื่องจากมีพายุฤดูร้อน
เกิดขึ้นทำให้ทุเรียนใกล้เก็บเกี่ยวพลัดหล่นจากต้นเสียหายจำนวนมาก จนผลิตไม่พอต่อความต้องการ ส่งผลใหร้าคาทุเรียนพุ่งสูงขึ้น
และยังคงอยู่ในระดับสูงต่ออีกป ี
 



 

22 เม.ย. 2564-12:37 น. 

พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุ กก.ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง 

กล่าวตอนหนึ่งในระหว่างการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.

ไม้รูด อ.คลองใหญ่ ว่า จ.ตราด มีพืชเศรษฐกิจหลายชนิด สภาพทั่วไปมีฝนตกชุก แต่ยังขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ำที่มีคุณภาพ ทำให้

ช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงเกิดความแห้งแล้ง ต้นพืชและประชาชนขาดแคลนน้ำ แหล่งเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำคลองเขา

ล้าน และอ่างเก็บน้ำคลองมะนาวนั้น เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาตั้งแต่ปี 2522-2523 เกษตรกรได้ประโยชน์

มาก ในด้านการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ  

ปัจจุบันมีการดำเนินการท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำสะพานหิน เพื่อเติมน้ำให้แก่อ่างเก็บน้ำคลองเขาล้านกับอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ที่
มักขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง และจะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการแล้ว กว่า 80 โครงการ 

ด้านนายชายดาว ขำวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.ไม้รูด หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านคลองมะนาว กล่าวว่า การสร้างอ่างเก็บน้ำทำให้มีน้ำใช้

ในช่วงหน้าแล้ง สามารถเพาะปลูกพืชได้อย่างหลากหลาย ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ดีกินดี มีสวนทุเรียนแต่ละปีสร้าง

รายได้ดีมาก 

ในส่วนตนเองปลูกทุเรียนหมอนทองและชะนี ปีนี้ผลผลิตดีมาก ประสบผลสำเร็จมาเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยได้รับ ความรู้จากกรม

ส่งเสริมการเกษตร และผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นี่ไม่เน้นใช้ยา แต่ต้องหาวิธีกำจัดแมลง อาทิ การกำจั ดหนอนด้วง ใช้อวน

ดักปลามาล้อมต้น ทำให้สามารถกำจัดด้วงตัวแม่ เพราะถ้ามาติดจะขยายพันธุ์ไม่ได้ จึงไม่มีปัญหาตัวด้วงกัดกินทำลายต้นทุเรียน 

และการให้ปุ๋ย อย่างถูกหลัก มีปุ๋ยอินทรีย์ช่วย เป็นปุ๋ยขี้ค้างคาวหรือกระดูกป่นก็ได้ รวมถึงควบคุมการออกดอกเพื่อให้ได้ผลผลิต

ตามที่ต้องการ สำหรับผลผลิตจะมีล้งมารับซื้อ ถึงสวน ปีนี้ถูกเหมาผลผลิตไปหมดแล้ว พันธุ์หมอนทองขายก.ก.ละ 160 บาท ส่วน

ชะนี ก.ก.ละ 135 บาท 



 
แปลงใหญ่อ้อยดงคู่ อ.ศรสีัชนาลัย จ.สุโขทัย รวมกลุ่มแปลงใหญ่เขม้แข็ง สร้างตลาดรองรับชัดเจน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
แน่นอน 
เมื่อวันท่ี 22 เม.ย.64 นายณรงค์ นิลสนธิ ประธานแปลงใหญ่อ้อยดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย กล่าวว่า แปลงใหญ่อ้อยดงคู่ มี
สมาชิกจำนวน 60 คน พื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 1,650 ไร่ ปลูกอ้อยพันธุ์ ขอนแก่น 3 ซึ่งได้จดทะเบียนวสิาหกิจชุมชน ช่ือวิสาหกิจ
ชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ดงคู่ จุดเด่นของกลุ่มคือ มีผู้นำและคณะกรรมการที่สามารถบรหิารจดัการกลุ่มทีม่ีความโปร่งใสและมีความ
เป็นธรรมกบัสมาชิก จะเห็นได้จากกลุ่มได้เปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีส่วนกลางที่สมาชิกสามารถตรวจสอบเงินหมุนเวียนผ่านบญัชี
ได้ มีการทำสมดุบันทึกรายรับรายจ่าย และนำมาเสนอในที่ประชุมกลุ่มทุกครั้ง 
กลุ่มยังมีการเตรียมความพร้อมการวางแผนการปลูกอ้อยตั้งแตต่้นทางจนถึงปลายทาง เกษตรกรสมาชกิปลูกอ้อย 1 รอบต่อปี 
ขั้นตอนการปลูกอ้อยโรงงานคือเกษตรกรที่จะปลูกอ้อยต้องทำสญัญาซื้อขายกับโรงงานและรับโควตา เกษตรกรจะเริ่มปลูกอ้อยช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม และเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมีนาคม ใส่ปุย๋ 2 ครั้ง โรงงานรับซื้ออ้อยของสมาชกิแปลงใหญ่อยู่ที่ 920 บาท
ต่อตัน ค่าตัด 180 บาทต่อตัน และค่าขนส่ง 100 บาทต่อตัน ท่ีผา่นมาผลผลิตเฉลี่ย 10 ตัน ต่อไร่ จึงทำให้ผลผลิตอ้อยมี
การตลาดรองรับที่แน่นอน คือจำหน่ายให้กับโรงงานน้ำตาลทิพย์สโุขทัย จำหน่ายเข้าโรงงานประมาณ 15,000 ตันต่อปี และกลุ่ม
ได้เปดิให้สมาชิกลงหุ้น และรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนใหส้มาชิกที่มาลงหุน้ไว้ทุกสิ้นปีงบประมาณ ดอกเบี้ยกว่าร้อยละ 9 ต่อป ี
ด้านนายประสิทธ์ิ ทรัพยส์ุข เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่อ้อยดงคู่ กลา่วว่า กลุ่มมีบญัชีรายรบัรายจ่ายทีส่ามารถตรวจสอบได้ เห็นได้
จากการจัดซื้ออุปกรณ์การปลูกอ้อย เครื่องจักรกล ท่ีจัดซื้อมาเป็นช่ือของกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด เพื่อใช้ร่วมกันภายในกลุ่ม ซึ่งการที่
ผู้นำและคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยดงคู่ มีกระบวนการบรหิารจัดการที่มีความเป็นธรรมและโปร่งใสนั้น ส่งผลให้สมาชิกมี
ความไว้วางใจเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มเสียภาษีให้สรรพากรทุกปี เพราะเงินผ่านบญัชีธนาคารของกลุ่ม มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้า
มาตรวจสอบ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในทุกๆ ดา้น ทั้งนี้ กรมสง่เสริมการเกษตร โดยเกษตรตำบลดงคู่ ไดเ้ข้ามาส่งเสริมแปลง
ใหญ่อ้อยดงคู่ด้านการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ การจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนอ้อยแปลงใหญ่ดงคู่ สนับสนุนงบประมาณ ฝึกอบรมให้
ความรู้ การทำบัญชี พร้อมท้ังเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรกลุม่อีกดว้ย 
นอกจากน้ี กลุ่มแปลงใหญ่อ้อยดงคู่ ยังได้จัดซื้อรถตัดอ้อย จำนวน 1 คัน ราคา 11,800,000 บาท โดยกู้จากโครงการสนับสนุน
สินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 บาทต่อปี จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จำนวน 10,000,000 บาท และระดมทุนสมทบ จำนวน 1,800,000 บาท โดยมีเป้าหมายบริการรับจ้างตัดอ้อย ในราคา 180 
บาทต่อตัน เพื่อใช้รับจ้างในพ้ืนท่ีเกษตรกรที่ปลูกอ้อยใกล้เคียงท่ีไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกลุม่แปลงใหญอ่ีกประมาณ 1,157 ไร่ เป็น
การเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับกลุ่ม และช่วยให้สมาชิกประหยดัตน้ทุนในการตัดอ้อย ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการ
ตัดอ้อย นอกจากน้ีบริษัทยังรับซื้อใบอ้อยอัดแท่งเพื่อนำไปผลติเป็นพลังงานไฟฟ้าชีวมวล รับซื้อในราคาตันละ 130 บาท อีกท้ังยัง
เป็นการช่วยรณรงค์การงดเผาตอซังอ้อย ที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 ได้อีกทางหนึ่งด้วย 



 
 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตใหม ่(Field Day) ปี 2564 ที่กลุ่มแปลงใหญ่แก้วมังกรตำบลร่องจิก (ศพก.เครือข่าย) บ้านนาขามป้อม หมู่
ที ่4 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมี นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ นาย
ประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน เกษตรจากทุกตำบลในอำเภอภูเรือ ร่วมงานประมาณ 200 คน 
             นายโสภณ สวุรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพ่ือสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม ่ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่ลดลง มีรายได้เพ่ิมข้ึน และยังเป็นการทำการเกษตรที่ยั่งยืนใน
อนาคต รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตและเชื่อมโยงด้านการตลาด อีกท้ังเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของ
จริง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกัน
เอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 
             นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรม
ส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครอบครัวเกษตรกร องค์กร
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ในระดับชุมชนอำเภอละ 1 ศูนย ์รวม 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ
เกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรต่าง ๆ จากสถานที่จริง โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ที่ทำ
อาชีพการเกษตรและประสบผลสำเร็จ และจากฐานเรียนรู้ต่าง ๆ  
            ภายในศูนย์ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพ่ิมข้ึนและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม พร้อมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือเกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยจัดให้มีฐานเรียนรู้
ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน  8 ฐาน  ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ด้านประมง, ฐานเรียนรู้
ด้านปศุสัตว์, ฐานเรียนรู้ด้านบัญชีครัวเรือน, ฐานเรียนรู้การลดต้นทุนอ้อยโรงงาน, ฐานเรียนรู้การผลิตและการใช้
ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด, ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว และ ฐานเรียนรู้เรื่อง สารชีวภัณฑ์  พร้อมทั้งได้
มีเครือข่าย ศพก. และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปมาจำหน่ายอีกด้วย 
 





 

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญไ่มด้อกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจรญิ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีเกษตรกรปลกูดอกเบญจมาศ มะลิ 
ดอกพุด คัตเตอร์ สร้อยทอง สร้อยไก่ ดาวเรือง ไม้ประดับ ได้แก่ พุด ใบเตย ปลูกเพื่อจำหน่าย และปลูกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่หลักรอ้ยล้านบาทต่อป ี

นายบุญแถม ยอดแก้ว ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ไมด้อกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจรญิ กล่าวว่า เดิมบ้านห้วยสำราญ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี เกษตรกรมีอาชีพทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ในช่วงนั้นประมาณ ปี พ.ศ.2523 มีเกษตรกรในหมู่บ้านนำเบญจมาศพันธุม์ูเซอมาปลูกและเกิดรายได้ ทำ
ให้เกษตรกรในหมู่บ้านสนใจทำการปลูกไม้ดอก แบบตา่งคนต่างปลกูผลผลติออกมาไม่ไดคุ้ณภาพ ต่อมามีเจ้าหน้าท่ีจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี 
กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้เข้ามารวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไมด้อกบ้านห้วยสำราญ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยนำพันธุ์เบญจมาศจากต่างประเทศเข้ามาทดลอง
ปลูกและมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งนำเกษตรกรไปทัศนศึกษาการปลูกไมด้อกท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย จึงนำความรู้ทีไ่ด้ มาทำการปลูกและปรับปรุง
คุณภาพผลผลติออกมาได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและทำให้เกิดเป็นรายได้หลักของหมู่บ้าน มีรายได้ดีกว่าการทำการเกษตรอยา่งอื่น จนเกิดมีการ
อพยพแรงงานคืนถ่ิน จนถึงปัจจุบันนี ้

นายสุนทร มสีิงห์ เกษตรอำเภอ กล่าวว่า ตำบลหนองไฮ มีพื้นท่ีปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 645 ไร่ ความเหมาะสมของดินเป็น S1 ทุกแปลง พื้นที่ปลูกอยู่
นอกเขตชลประทานทุกแปลงปลูกโดยอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำเช่น สระน้ำในไร่นา บ่อบาดาล หนองสาธารณะประจำหมู่บ้าน หนองกกดู่ และอ่างเก็บน้ำลำปลา
ค่าว มีเกษตรกรปลูกไมด้อก จำนวน 104 ราย เป็น Smart Farmer จำนวน 20 ราย ดอกไม้ที่สามารถปลูกได้ทั้งปีจะมีดอกดาวเรือง คตัเตอร์ กุหลาบร้อย
มาลัย ดอกพุด และดอกเบญจมาศที่ช่วงปลูกจะอยู่ระหว่างปี มกราคม-มีนาคม และยังสร้างรายไดเ้สริมให้เกษตรกรโดยการสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

โดยในช่วงตุลาคม-กุมภาพันธุ์ ของทุกปี ท้ังหมูบ้านจะมีดอกไม้ที่บานท้ังหมดสวยงามเป็นจุดที่เหมาะให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูป มีค่าเข้าชมอยู่ที่ 20 บาท เท่าน้ัน 
และเมื่อหมดหนา้ท่องเที่ยวยังสามารถปลูกดอกไม้ที่เป็นท่ีต้องการของตลาด เช่น ดาวเรือง กุหลาบร้อยมาลยัไปจำหน่าย ตลาดในตัวเมอืงจังหวัดอุดรธานีและมี
พ่อค้าต่างจังหวัดมารับซื้อเช่น เลย หนองบัวลำภู หนองคาย ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และพ่อค้าจากปากคลองตลาด ปริมาณผลผลติไมด้อก เกษตรกรผลติได้ 350 
ตัน/ปี สร้างรายไดม้าถึงร้อยลา้นบาทต่อปี 

ด้านนายอเนก รตัน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไมด้อกไม้ประดับบ้านห้วยสำราญ-ห้วยเจรญิ ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานีจะมีนโยบายของแปลงใหญ่คือ 1.การลดตน้ทุน โดยการ ลดการใช้สารเคมี โดยการใช้สารไล่แมลง สารชีวภณัฑ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น 
มูลไก่ และฮอร์โมน 2.การเพิ่มผลผลิต การใช้ปุ๋ยเคมรี่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ การให้แสงสว่าง เพื่อยืดความยาวของช่อดอก 3.การเพิม่มลูค่า โดยการจัดช่อร้อยมาลัย 
และจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยรายไดเ้ฉลีย่จากการจำหน่ายไมด้อกของเกษตรกรอยู่ที่ไรล่ะ 150,000 บาท สร้างรายไดป้ีละ 100 ล้านบาท 



 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้มูลควาย จ.สกลนคร ชวนช็อปผ้าย้อมครามสุดเก๋จากมลูควาย พร้อมสมัผัสแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีเตน็ท์ โฮมส
เตย์รองรับ สัมผัสวิถีชีวิตคนชนบทแท้ๆ 

เมื่อวันท่ี 22 เม.ย.64 นางสายสนุีย์ ไชยหงสา ประธานกลุม่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ (มูลควาย) บ้านนาเชือก กล่าวว่า แต่เดิม
ชาวบ้าน ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ประกอบอาชีพเลีย้งสัตว์และมกีารย้อมผา้ด้วยสีธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ด้วยความที่ประธานกลุม่อยากทำให้ผ้าที่
ทอ ออกมาจำหน่ายนั้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่นเดียวกับถ้าพูดถงึ จ.สกลนคร ท่ีคนจะต้องนึกถึงผ้าย้อมคราม ตนเองจึงได้หันหน้าเข้าหาวัด 
ซึ่งวัดป่าภูมิธนารักษ์ธรรมาราม อ.พังโคน จ.สกลนคร มีพระสงฆ์อย่าง พระอาจารย์ฉัฐกรณ์ มหาภิญโญภิกขุ ที่เป็นนักคิดและนักพัฒนา ท่ีอยากให้
ชาวบ้านได้พึ่งตนเองได้ และเห็นวา่ชาวบ้านมีการเลี้ยงควายอยู่แล้ว ท่านจึงได้แนะนำให้ทำผ้าย้อมสีธรรมชาติ จากมลูควาย และได้จดัตั้งกลุ่ม “ทอ
ผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก” ขึ้น และกลุ่มยังมีการบรูณางานร่วมกันจากหลากหลายหน่วยงานของภาครัฐ หนึ่งในนั้นคือกรมส่งเสรมิ
การเกษตร ที่เข้ามาให้องค์ความรูแ้ก่ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกรวมทั้งหมด 29 ราย 

ในการผลติผ้าย้อมมลูควาย มีขั้นตอนคือ นำเส้นด้ายหรือเส้นฝ้าย มาย้อมกับมูลควาย ท่ีมีวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นคือเก็บมูลควายมาพักไว้ในบ่อเพื่อให้
กลิ่นหายไป และนำมาตม้เรยีบร้อยแล้ว จากนั้นนำเส้นด้ายหรือเส้นฝ้ายลงไปย้อม และนำไปล้างทำความสะอาดโดยการซักล้าง ให้สีที่คา้งตก
ออกไปแล้วนำไปผึ่งให้แห้ง ข้ันตอนต่อมาคือการนำมาปั่นเข้าหลอดเพื่อนำไปเป็นเส้นพุ่งในการทอส่วนที่หน่ึงนำไปเข้าหลักเฝือ ตามขนาดที่
ต้องการของความกว้างยาวของเสน้ยืน แล้วจึงนำเส้นด้ายไปต่อเข้าฟืมและนำเข้ากี่เพื่อทำการทอต่อไป 

การย้อมผา้ด้วยมูลควายนี้ทำใหผ้้ามีสีสัน ที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาเชือก และนอกจากผ้าที่ทอแล้วยงัแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ต่าง ๆ เช่นกระเป๋า 
พวงกุญแจ ผ้าพันคอ เสื้อ ตุ้มหู หมอน เป็นสินค้า OTOP 5 ดาว นอกจากการทำผ้าย้อมมลูควายแล้ว ยังส่งเสรมิการท่องเที่ยวให้กับชุมชน 
นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเดินทางมาที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้ย้อมสีธรรมชาติ (มลูควาย) บ้านนาเชือก โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การสาธติย้อมผา้ด้วยมลูควาย ชาวบ้านจะพานั่งเรือพาลดัเลาะชมเกาะควาย เป็นเกาะแก่งกลางน้ำ ท้ายเขื่อนน้ำอูน ที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม ป่าไม้
อุดมสมบรูณ์ มีท่ีพักแบบโฮมสเตยร์องรับ นักท่องเที่ยวสามารถมาพกัผ่อนท่ีนี่ได้ โดยจะมีเต็นท์ใหเ้ช่า ราคา หลังละ 350 บาท พร้อมอาหารเช้า 
พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตคนในชนบทแท้ๆ สามารถติดต่อได้ที่ประธานกลุม่ โทร. 087-2225256, 086-0045725 

นายณรงค์ จตุิยนต์ เกษตรอำเภอพังโคน กล่าวว่า บ้านนาเชือก หมูท่ี่ 9 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร สถานท่ีตั้งหมู่บ้านอยู่บรเิวณริมเขื่อนน้ำอูน 
และอยู่ตดิกับเขตปา่สงวน จึงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ อาชีพหลักส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ด้านพืช ได้แก่ ปลูกข้าว 
ปลูกมันสำปะหลังและยางพารา ดา้นปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงโคเนื้อและกระบือ นอกจากนี้บ้านนาเชือกยังมีสถานท่ีสำคัญ ประกอบด้วย วัดดอยเทพ
เนรมิต วัดภลู้อมข้าว ภูกระแต เกาะควาย นายฮ้อยโฮมสเตย์ แหลมพญาเต่า ผลติภณัฑ์ ประกอบด้วย ผ้าย้อมมลูควาย เครื่องจักสาน ปลาพันล้าน 
ซึ่งสามารถพัฒนาใหเ้ป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรอำเภอพงัโคนเป็นหน่วยงานท่ีไดม้าสนบัสนุนและ
ส่งเสริมชุมชนบ้านนาเชือก โดยส่งเสรมิการปลูกข้าวนาปี มันสำปะหลัง และยางพารา ส่งเสริมการจัดตัง้กลุ่มสถาบันต่างๆ เช่น วิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาเกษตรปราดเปรื่องในด้านตา่งๆ เช่น การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรเชิง
ท่องเที่ยว การทำไร่นาสวนผสม เพื่อให้ชุมชนบ้านนาเชือกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิม่ขึ้น มีความยั่งยืน และสามารถพ่ึงพาตัวเองได้. 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99


 
กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2564 
กระทรวงเกษตรฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 2/2564 
          วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งท่ี 2/2564 โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ เข้าร่วม พร้อมดว้ยผู้แทนหน่วยงานภาคีและผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ผ่าน 
VDO Conference จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งท่ีประชุมไดร้ับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานท่ี
เกี่ยวข้องด้านเกลือทะเลไทย ดังนี้ 1) ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทร ประจำปี 2563 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน 
จำนวน 650 ครัวเรอืน 1,150 แปลง พื้นที่การผลิต จำนวน 25,707.88 ไร ่
         2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและออกใบรับรอง
มาตรฐานการปฏิบตัิทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชาติ และกรมสง่เสริมการเกษตรจัดทำระบบ
การขอรับรองมาตรฐานการปฏิบตัทิางการเกษตรที่ดสีำหรับการทำนาเกลือทะเลและเกลือทะเลธรรมชาติเรยีบร้อยแล้ว ซึ่ง
เกษตรกรสามารถยื่นขอคำรับรองได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอในพ้ืนท่ี 
        3) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อนุมัติโครงการวิจัยด้านเกลือทะเล จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 

3.1การพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มมูลค่าผลติภณัฑ์เกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพาณิชย์ 
       3.2การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบผลติเกลือทะเลคณุภาพสูงด้วยการสะตเุกลืออัตโนมัตเิพือ่เพิ่มมูลค่าของเกลือทะเลไทย 
   4) คณะอนุกรรมการพจิารณาเรื่องหนีส้ินของกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรเห็นชอบให้กรมสง่เสริมสหกรณไ์ด้รบัการขยาย
ระยะเวลาการชำระหนี้และงดเว้นค่าปรับโครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการ
ยกระดับราคาให้ยั่งยืนเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยให้กรมส่งเสรมิสหกณ์จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสงเคราะห์
เกษตรกรพิจารณาต่อไป 
         5) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) นำเสนอแนวทางการพัฒนาและบริหารจดัการ
แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก (Thailand Riviera) สนับสนุนการท่องเที่ยวในเส้นทางนาเกลือตามแนวคิด “เกลือเม็ด
สุดท้าย สู่ทรายเม็ดแรก” ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ทั้งหมด 6 กลุ่มแผนงาน 75 โครงการ งบประมาณ 347 ล้านบาท 
        6) คณะรัฐมนตรีอนุมตัิในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้เกลือเป็นสนิค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรองและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการเข้านำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ..... เพื่อนำมากำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวนาเกลือทะเลจากปัญหาราคาเกลือตกตำ่ 
                ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำโครงการกระจายเกลือทะเลค้างสต็อกเพื่อเสนอกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร (คบท.) เพื่อช่วยเหลือการกระจายเกลือค้างสต็อก ปี 62/63 จำนวน 200,000 ตัน 
 



 

เกลือเมด็สดุท้าย ทรายเม็ดแรก”เส้นทาง”คลองโคน-บ้านแหลม-ชะอำ”100 กิโลเมตรพร้อมจับมือ”พาณิชย์”ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการและแก้ปญัหา
การตลาดเตรียมประกาศขึ้นทะเบยีนผู้นำเข้าเกลือนอกเดือนหน้า 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย(Salt Board)พร้อมด้วย
คณะกรรมการฯ นายอำพันธุ์ เวฬตุันติ รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตร หัวหน้า
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเกลือฯ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ผู้แทนสถาบันเกลือทะเลไทย (Salt Academy) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี นาย
คทาวุธ บุญมา ประธานชุมนมุสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกดั ผู้แทนสหกรณ์เกลือ ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และผู้แทนชาวนาเกลือ ผ่านระบบกาารประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting)
แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยในวันนี้ (22 เม.ย.64) ว่า 
การประชุมบอร์ดเกลือวันนี้ได้พิจารณาวาระสำคัญหลายวาระด้วยกนัได้แก ่

1.ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล 2.สถติิการนำเข้าเกลือ 3.การสร้างมาตรฐานเกลือทะเล 4.เกณฑ์การใหค้วามช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติ สำหรับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ 5.งานวิจัยด้านเกลอืทะเล 6.การขอขยายระยะเวลาชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์นา
เกลือ 7.การกระจายผลผลติเกลือทะเล 8.การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่นาเกลือ 9.การส่งเสริมการแปรรูปเกลือทะเล 10.การตรวจเยี่ยมเยือน
หน่วยงานภาคีภายใต้คณะกรรมการฯ ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแกไ้ขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อกจากฤดูกาลผลิต2562/2563 
และการแกไ้ขปัญหาราคาเกลือตกต่ำ 11.การขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ และ ร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ 12.แผนการพัฒนา
ยกระดับผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล 

“การยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลมีความก้าวหน้าอย่างจากโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำ (ร่าง) คู่มือการ
ปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP นาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติเสร็จสิ้นแล้ว และจดัอบรม
ให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือท้ัง 7 จังหวัด จำนวน 262 คน โครงการนำร่องพัฒนาแปลงนาเกลือต้นแบบซึ่งได้คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเป็นท่ีเรียบร้อย 
พร้อมจัดฝึกอบรมที่ปรึกษาเกษตรกร และผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานเกลือทะเล ครบทั้งระบบโดยคาดกรมวิชาการ กรมประมงและกรมปศุสตัว์จะออก
ประกาศกรมแล้วเสร็จในสิ้นเดือนเมษายนนี้ ขณะที่กรมส่งเสรมิการเกษตรได้เตรียมความพร้อมเปิดรบัการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” 



ทั้งนี้ตามข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564 มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือข้ึนทะเบียนในระบบจำนวน 650 ครัวเรือน 1,150 แปลง เนื้อที่ 25,707.88 ไร ่
สำหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบัติ อยู่ระหว่างปรบัปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือร่วมกับกรมบัญชีกลาง ในขณะที่งานวิจัย
ด้านเกลือโดยสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์AICเพชรบุรไีดร้ับการอนุมัติงบประมาณแล้ว2โครงการจากสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติพร้อมดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาลดสิ่งปนเปื้อนในเกลอืและการลดความชื้นในเกลือเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและผลติภัณฑ์เกลือ 
ด้านการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรของสหกรณ์นาเหลือน้ันคณะอนุกรรมการกองทุนฯ. ไดม้ีมตเิห็นชอบขยายระยะเวลาการ
ชำระหนี้ และงดเว้นค่าปรับ โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกร ด้วยวิธีการยกระดบัราคาใหย้ั่งยืนเป็นระยะเวลา 2 
ปี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จดัทำรายละเอียดแผนการชำระเงินคืน งบกระแสเงินสด (cash flow) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกร
พิจารณาต่อไป 
ที่ประชุมยังรับทราบรายงานขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ซึ่งได้นำเสนอรายงานการพัฒนาและบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก (Thailand Riviera) เรียบชายฝั่งทะเลจากจังหวดัสมุทรสงครามถึงอำเภอชะอำ จังหวดัเพชรบุรี ในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีนาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแผนโครงการพัฒนาการบริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกดา้นการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
พิเศษเพื่อความยั่งยืนบนเส้นทางสายเกลือ(Salt Road)งบประมาณกว่า 615 ล้านบาทซึ่งจะมีการพฒันาพื้นที่ตามเส้นทางตั้งแต่ถนนพระราม2ที่คลองโคน
ผ่านบ้านแหลมท่ายางถึงชะอำระยะทาง100กิโลเมตรเป็นเส้นทางสาย”Salt Road”เช่นพิพิธภัณฑ์เกลือท่ีบ้านแหลม จดุชมวิวที่สะพานบางตะบูน จุด
เช็คอินท่ีปากทะเล บางแก้วและแหลมผักเบี้ยภายใต้คอนเซ็ปท์”เกลอืเม็ดสดุท้าย ทรายเม็ดแรก”ยิ่งกว่านั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พร้อมให้การ
สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวและการโปรโมทโดยจะมีการประชุมร่วมกับที่อพท.และจะเชิญสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติและมหาวิทยาลัย
ศิลปากรร่วมในการพัฒนาแบบแปลนเชิงอัตลักษณ์ในเดือนหน้า” 
นอกจากน้ีที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการส่งเสริมการแปรรปูเกลือทะเล ไดม้ีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการผลิต แปรรูปสินค้า 
พร้อมท้ังหลักการคำนวณต้นทุนการผลิต กิจกรรมการทดสอบตลาดจำนวน 2 ครั้ง พร้อมทั้งสรปุผลการทดสอบตลาด และกจิกรรมการพัฒนาบรรจุภณัฑ์
เพื่อเพ่ิมมูลค่า ร่วมกับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สำหรับการแก้ปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม มีปริมาณเกลือคงคา้งฤดูการผลิต ปี 2562/63 ปรมิาณ 212,608 ตัน และ ปี 2563/64 ปริมาณ 197,000 ตัน โดยกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ไดเ้สนอแผน ได้แก่ 
1) การกระจายและเช่ือมโยงสินคา้เกลือทะเลไปยังอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
2) การกระจายเกลือขาวและดอกเกลือเพื่อจำหน่ายในร้านธงฟ้า 
3) เสนอให้จัดทำโครงการกระจายเกลือทะเลค้างสต็อก ผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.)ใช้งบประมาณของ
กองทุน แนวทางเดียวกับสินค้าเกษตรอื่นๆโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสรมิการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ 
สำหรับ ร่างกฎหมายว่าด้วยการขึน้ทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งร่างดังกล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติพิจารณา โดยให้รับความคิดเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พิจารณาดำเนินการต่อไป 
ทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหลักสตูรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้แก่ หลักสตูรการบริหารจัดการด้าน
การตลาด จำนวน 7 หลักสตูร ไดแ้ก่ (1.) การเริม่ต้นธุรกิจ (2.) การเงินบัญชี (3.) วิชาบัญชี (4.) การตลาด E-Commerce (5.) การพัฒนากลยุทธ์
การตลาด E – Commerce (6.) การพัฒนาธุรกิจใน AEC (7.) การพัฒนาระบบบริหารจดัการธุรกจิโลจิสติกส์ สมัครได้ที่ 
http://dbdacademy.dbd.go.th/ 
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล จำนวน 2 หลักสตูร ได้แก่ (1.) หลักสตูรร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) (2.) หลักสูตรการพฒันาหน้าร้านสูโ่ลก
ออนไลน์ (Digitize Storefront) ผู้สนใจสามารถสมคัรได้ที่ https://saphandigital.moc.go.th/ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 
“นับเป็นครั้งแรกท่ีมีการพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลติ การแปรรปู การพัฒนาผลติภณัฑ์ การสร้างแบรนด์และ
การตลาดผสมผสานการค้าสินค้าและบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้5ยุทธศาสตร์ของดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และโมเดล”เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาดซึ่งเป็นความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และทุกภาคีภาคส่วนแบบบูรณาการใกล้ชิด” นายอลงกรณ์
กล่าวในที่สุด 



 

เกลือเมด็สดุท้าย ทรายเม็ดแรก”เส้นทาง”คลองโคน-บ้านแหลม-ชะอำ”100 กิโลเมตรพร้อมจับมือ”พาณิชย์”ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการและแก้ปญัหา
การตลาดเตรียมประกาศขึ้นทะเบยีนผู้นำเข้าเกลือนอกเดือนหน้า 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย(Salt Board)พร้อมด้วย
คณะกรรมการฯ นายอำพันธุ์ เวฬตุันติ รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตร หัวหน้า
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเกลือฯ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ผู้แทนสถาบันเกลือทะเลไทย (Salt Academy) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี นาย
คทาวุธ บุญมา ประธานชุมนมุสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกดั ผู้แทนสหกรณ์เกลือ ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และผู้แทนชาวนาเกลือ ผ่านระบบกาารประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting)
แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยในวันนี้ (22 เม.ย.64) ว่า 
การประชุมบอร์ดเกลือวันนี้ได้พิจารณาวาระสำคัญหลายวาระด้วยกนัได้แก ่

1.ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล 2.สถติิการนำเข้าเกลือ 3.การสร้างมาตรฐานเกลือทะเล 4.เกณฑ์การใหค้วามช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติ สำหรับเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ 5.งานวิจัยด้านเกลอืทะเล 6.การขอขยายระยะเวลาชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์นาเกลือ 
7.การกระจายผลผลิตเกลือทะเล 8.การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีนาเกลือ 9.การส่งเสรมิการแปรรูปเกลือทะเล 10.การตรวจเยีย่มเยือนหน่วยงานภาคี
ภายใต้คณะกรรมการฯ ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปญัหาเกลือทะเลค้างสต็อกจากฤดูกาลผลิต2562/2563 และการแกไ้ข
ปัญหาราคาเกลือตกต่ำ 11.การขึน้ทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ และ ร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ 12.แผนการพัฒนายกระดับ
ผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล 

“การยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลมีความก้าวหน้าอย่างจากโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำ (ร่าง) คู่มือการ
ปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP นาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติเสร็จสิ้นแล้ว และจดัอบรม
ให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือท้ัง 7 จังหวัด จำนวน 262 คน โครงการนำร่องพัฒนาแปลงนาเกลือต้นแบบซึ่งได้คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเป็นท่ีเรียบร้อย 
พร้อมจัดฝึกอบรมที่ปรึกษาเกษตรกร และผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานเกลือทะเล ครบทั้งระบบโดยคาดกรมวิชาการ กรมประมงและกรมปศุสตัว์จะออก
ประกาศกรมแล้วเสร็จในสิ้นเดือนเมษายนนี้ ขณะที่กรมส่งเสรมิการเกษตรได้เตรียมความพร้อมเปิดรบัการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” 



ทั้งนี้ตามข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564 มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือข้ึนทะเบียนในระบบจำนวน 650 ครัวเรือน 1,150 แปลง เนื้อที่ 25,707.88 ไร ่
สำหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบัติ อยู่ระหว่างปรบัปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือร่วมกับกรมบัญชีกลาง ในขณะที่งานวิจัย
ด้านเกลือโดยสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์AICเพชรบุรไีดร้ับการอนุมัติงบประมาณแล้ว2โครงการจากสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติพร้อมดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาลดสิ่งปนเปื้อนในเกลอืและการลดความชื้นในเกลือเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและผลติภัณฑ์เกลือ 
ด้านการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรของสหกรณ์นาเหลือน้ันคณะอนุกรรมการกองทุนฯ. ไดม้ีมตเิห็นชอบขยายระยะเวลาการชำระ
หนี้ และงดเว้นค่าปรับ โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกร ดว้ยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืนเป็นระยะเวลา 2 ปี โดย
กรมส่งเสรมิสหกรณจ์ัดทำรายละเอียดแผนการชำระเงินคืน งบกระแสเงินสด (cash flow) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณา
ต่อไป 
ที่ประชุมยังรับทราบรายงานขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ซึ่งได้นำเสนอรายงานการพัฒนาและบริหารจดัการ
แหล่งทอ่งเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก (Thailand Riviera) เรียบชายฝั่งทะเลจากจังหวัดสมุทรสงครามถึงอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการพัฒนาพ้ืนท่ี
นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแผนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อความ
ยั่งยืนบนเส้นทางสายเกลือ(Salt Road)งบประมาณกว่า 615 ล้านบาทซึ่งจะมีการพัฒนาพ้ืนท่ีตามเสน้ทางตั้งแต่ถนนพระราม2ที่คลองโคนผ่านบ้านแหลมท่า
ยางถึงชะอำระยะทาง100กิโลเมตรเป็นเส้นทางสาย”Salt Road”เช่นพิพิธภัณฑ์เกลือท่ีบ้านแหลม จดุชมวิวที่สะพานบางตะบูน จุดเช็คอินที่ปากทะเล บาง
แก้วและแหลมผักเบี้ยภายใต้คอนเซ็ปท์”เกลือเมด็สดุท้าย ทรายเม็ดแรก”ยิ่งกว่านั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยว
และการโปรโมทโดยจะมีการประชุมร่วมกับท่ีอพท.และจะเชิญสำนกังานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยศลิปากรร่วมในการพัฒนาแบบแปลน
เชิงอัตลักษณ์ในเดือนหนา้” 
นอกจากน้ีที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการส่งเสริมการแปรรปูเกลือทะเล ไดม้ีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการผลิต แปรรูปสินค้า 
พร้อมท้ังหลักการคำนวณต้นทุนการผลิต กิจกรรมการทดสอบตลาดจำนวน 2 ครั้ง พร้อมทั้งสรปุผลการทดสอบตลาด และกจิกรรมการพัฒนาบรรจุภณัฑเ์พื่อ
เพิ่มมูลค่า ร่วมกับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 
สำหรับการแก้ปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม มีปริมาณเกลือคงคา้งฤดูการผลิต ปี 2562/63 ปรมิาณ 212,608 ตัน และ ปี 2563/64 ปริมาณ 197,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชยไ์ด้เสนอแผน ไดแ้ก่ 
1) การกระจายและเช่ือมโยงสินคา้เกลือทะเลไปยังอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
2) การกระจายเกลือขาวและดอกเกลือเพื่อจำหน่ายในร้านธงฟา้ 
3) เสนอให้จัดทำโครงการกระจายเกลือทะเลค้างสต็อก ผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.)ใช้งบประมาณของกองทุน 
แนวทางเดียวกับสินค้าเกษตรอื่นๆโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรบัผิดชอบดำเนินการ 
สำหรับ ร่างกฎหมายว่าด้วยการขึน้ทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติพิจารณา โดยใหร้ับความคดิเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา
ดำเนนิการต่อไป 
ทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหลักสตูรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้แก่ หลักสตูรการบริหารจัดการด้านการตลาด 
จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ (1.) การเริม่ต้นธุรกิจ (2.) การเงินบัญชี (3.) วิชาบัญชี (4.) การตลาด E-Commerce (5.) การพัฒนากลยุทธ์การตลาด E – 
Commerce (6.) การพัฒนาธรุกิจใน AEC (7.) การพัฒนาระบบบริหารจดัการธรุกิจโลจิสติกส์ สมัครได้ที่ http://dbdacademy.dbd.go.th/ 
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล จำนวน 2 หลักสตูร ได้แก่ (1.) หลักสตูรร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) (2.) หลักสูตรการพฒันาหน้าร้านสูโ่ลก
ออนไลน์ (Digitize Storefront) ผู้สนใจสามารถสมคัรได้ที่ https://saphandigital.moc.go.th/ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 
“นับเป็นครั้งแรกท่ีมีการพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลติ การแปรรปู การพัฒนาผลติภณัฑ์ การสร้างแบรนด์และการตลาด
ผสมผสานการค้าสินค้าและบริการเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต5้ยุทธศาสตร์ของดร.เฉลมิชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และโมเดล”เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาดซึ่งเป็นความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และทุกภาคีภาคส่วนแบบบูรณาการใกล้ชิด” นายอลงกรณ์กล่าวในที่สดุ 



 
เกลือเมด็สดุท้าย ทรายเม็ดแรก”เส้นทาง”คลองโคน-บ้านแหลม-ชะอำ”100 กิโลเมตรพร้อมจับมือ”พาณิชย์”ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการและ
แก้ปัญหาการตลาดเตรียมประกาศขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือนอกเดอืนหน้า 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย(Salt Board)
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการส่งเสรมิ
การเกษตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเกลือฯ.ดร.จฑุามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ผู้แทนสถาบันเกลือทะเลไทย (Salt Academy) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี นายคทาวุธ บุญมา ประธานชุมนมุสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกดั ผู้แทนสหกรณ์เกลือ ผู้แทนหน่วยงานกระทรวง
พาณิชย์ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และผู้แทนชาวนาเกลือ ผ่าน
ระบบกาารประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting)แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยในวันนี้ (22 เม.ย.64) ว่า 
การประชุมบอร์ดเกลือวันนี้ได้พิจารณาวาระสำคัญหลายวาระด้วยกนัได้แก ่
1.ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล 2.สถติิการนำเข้าเกลือ 3.การสร้างมาตรฐานเกลือทะเล 4.เกณฑ์การใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิ สำหรบัเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ 5.งานวิจยัด้านเกลือทะเล 6.การขอขยายระยะเวลาชำระหนี้กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรของสหกรณ์นาเกลือ 7.การกระจายผลผลิตเกลือทะเล 8.การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีนาเกลือ 9.การส่งเสรมิการแปรรปูเกลือทะเล 
10.การตรวจเยีย่มเยือนหน่วยงานภาคีภายใต้คณะกรรมการฯ ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อตดิตามความคืบหน้าการแกไ้ขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อก
จากฤดูกาลผลติ2562/2563 และการแกไ้ขปัญหาราคาเกลือตกตำ่ 11.การขึ้นทะเบียนผู้นำเขา้เกลอืจากต่างประเทศ และ รา่งกฎหมายว่าด้วย
การนำเข้าเกลือ 12.แผนการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล 
“การยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลมีความก้าวหน้าอย่างจากโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำ (ร่าง) 
คู่มือการปฏิบตัิงาน Standard Operating Procedure (SOP) การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP นาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาตเิสร็จสิ้น
แล้ว และจดัอบรมให้แกเ่กษตรกรผู้ทำนาเกลือท้ัง 7 จังหวัด จำนวน 262 คน โครงการนำร่องพัฒนาแปลงนาเกลือต้นแบบซึ่งไดค้ัดเลือก



เกษตรกรต้นแบบเป็นท่ีเรียบร้อย พร้อมจัดฝึกอบรมที่ปรึกษาเกษตรกร และผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐานเกลือทะเล ครบทั้งระบบโดยคาดกรม
วิชาการ กรมประมงและกรมปศสุตัว์จะออกประกาศกรมแล้วเสร็จในสิ้นเดือนเมษายนนี้ ขณะที่กรมสง่เสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมเปิดรับ
การขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” 
ทั้งนี้ตามข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564 มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือข้ึนทะเบียนในระบบจำนวน 650 ครัวเรือน 1,150 แปลง เนื้อที่ 25,707.88 
ไร ่
สำหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบัติ อยู่ระหว่างปรบัปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือร่วมกับกรมบัญชีกลาง ในขณะที่
งานวิจัยด้านเกลือโดยสถาบันเกลอืทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์AICเพชรบุรไีดร้ับการอนุมตัิงบประมาณแล้ว2โครงการจาก
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาลดสิง่ปนเปื้อนในเกลือและการลดความชื้นในเกลือเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิต
และผลิตภัณฑ์เกลือ 
ด้านการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรของสหกรณ์นาเหลือน้ันคณะอนุกรรมการกองทุนฯ. ไดม้ีมตเิห็นชอบขยาย
ระยะเวลาการชำระหนี้ และงดเวน้ค่าปรับ โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกร ด้วยวิธีการยกระดับราคา
ให้ยั่งยืนเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยกรมส่งเสรมิสหกรณจ์ัดทำรายละเอยีดแผนการชำระเงินคืน งบกระแสเงินสด (cash flow) เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาต่อไป 
ที่ประชุมยังรับทราบรายงานขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ซึ่งได้นำเสนอรายงานการพัฒนาและ
บริหารจดัการแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก (Thailand Riviera) เรียบชายฝั่งทะเลจากจังหวัดสมุทรสงครามถึงอำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี ในการพัฒนาพ้ืนท่ีนาเกลอืเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแผนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อความยั่งยืนบนเส้นทางสายเกลือ(Salt Road)งบประมาณกว่า 615 ล้านบาทซึ่งจะมีการพัฒนาพ้ืนท่ีตามเส้นทาง
ตั้งแต่ถนนพระราม2ที่คลองโคนผา่นบ้านแหลมท่ายางถึงชะอำระยะทาง100กิโลเมตรเป็นเส้นทางสาย”Salt Road”เช่นพิพิธภัณฑ์เกลอืท่ีบ้าน
แหลม จุดชมวิวทีส่ะพานบางตะบนู จุดเช็คอินท่ีปากทะเล บางแก้วและแหลมผักเบี้ยภายใต้คอนเซ็ปท์”เกลือเม็ดสุดท้าย ทรายเม็ดแรก”ยิ่งกว่านั้น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวและการโปรโมทโดยจะมีการประชุมร่วมกับที่อพท.และจะเชิญสำนักงาน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติและมหาวิทยาลยัศิลปากรร่วมในการพฒันาแบบแปลนเชิงอัตลักษณ์ในเดอืนหน้า” 
นอกจากน้ีที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการส่งเสริมการแปรรปูเกลือทะเล ไดม้ีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการผลิต แปร
รูปสินค้า พร้อมทั้งหลักการคำนวณต้นทุนการผลติ กิจกรรมการทดสอบตลาดจำนวน 2 ครั้ง พร้อมทัง้สรุปผลการทดสอบตลาด และกจิกรรมการ
พัฒนาบรรจุภณัฑเ์พื่อเพ่ิมมลูค่า รว่มกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สำหรับการแก้ปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม มีปริมาณเกลือคงคา้งฤดูการผลิต ปี 2562/63 ปรมิาณ 212,608 ตัน และ ปี 2563/64 ปริมาณ 197,000 ตัน โดยกรมการ
ค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแผน ได้แก ่
1) การกระจายและเช่ือมโยงสินคา้เกลือทะเลไปยังอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
2) การกระจายเกลือขาวและดอกเกลือเพื่อจำหน่ายในร้านธงฟา้ 
3) เสนอให้จัดทำโครงการกระจายเกลือทะเลค้างสต็อก ผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.)ใช้งบประมาณ
ของกองทุน แนวทางเดียวกับสินคา้เกษตรอื่นๆโดยที่ประชุมมมีติเหน็ชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเปน็หน่วยงานรับผดิชอบดำเนินการ 
สำหรับ ร่างกฎหมายว่าด้วยการขึน้ทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งร่างดังกล่าวให้
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติพิจารณา โดยให้รับความคิดเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พิจารณาดำเนนิการต่อไป 
ทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหลักสตูรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้แก่ หลักสตูรการบริหารจัดการ
ด้านการตลาด จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ (1.) การเริม่ต้นธุรกจิ (2.) การเงินบัญชี (3.) วิชาบัญชี (4.) การตลาด E-Commerce (5.) การพัฒนา
กลยุทธ์การตลาด E – Commerce (6.) การพัฒนาธุรกิจใน AEC (7.) การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจสิติกส์ สมัครได้ที่ 
http://dbdacademy.dbd.go.th/ 
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล จำนวน 2 หลักสตูร ได้แก่ (1.) หลักสตูรร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) (2.) หลักสูตรการพฒันาหน้า
ร้านสู่โลกออนไลน์ (Digitize Storefront) ผูส้นใจสามารถสมัครได้ที ่https://saphandigital.moc.go.th/ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 
“นับเป็นครั้งแรกท่ีมีการพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลติ การแปรรปู การพัฒนาผลติภณัฑ์ การสร้างแบรนด์
และการตลาดผสมผสานการค้าสนิค้าและบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้5ยุทธศาสตร์ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรวี่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และโมเดล”เกษตรผลติ พาณิชยต์ลาดซึ่งเป็นความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และทุกภาคภีาคส่วนแบบบรูณาการ
ใกล้ชิด” นายอลงกรณ์กล่าวในท่ีสดุ 



นายอลงกรณ์ พลบุตร ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย(Salt Board)พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ 
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
เกลือฯ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์   ผู้แทนสถาบันเกลือทะเลไทย (Salt Academy) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายคทาวุธ บุญมา ประธานชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเล
ไทย จำกัด ผู้แทนสหกรณ์เกลือ  ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน
ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้แทนชาวนาเกลือ ผ่านระบบกาารประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud 

Meeting)แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ว่า การประชุมบอร์ดเกลือวันน้ีได้พิจารณาวาระสำคัญหลายวาระด้วยกันได้แก่ 
 1.ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล 2.สถิติการนำเข้าเกลือ 3.การสร้างมาตรฐานเกลือทะเล 4.เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สำหรับ
เกษตรกรผู้ทำนาเกลือ 5.งานวิจัยด้านเกลือทะเล 6.การขอขยายระยะเวลาชำระหน้ีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์นาเกลือ 7.การกระจายผลผลิตเกลือทะเล 8.การ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีนาเกลือ 9.การส่งเสริมการแปรรูปเกลือทะเล 10.การตรวจเยี่ยมเยือนหน่วยงานภาคีภายใต้คณะกรรมการฯ ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลค้างสต็อกจากฤดูกาลผลิต2562/2563 และการแก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ำ 11.การขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ และ 
ร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ 12.แผนการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล  
 “การยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลมีความก้าวหน้าอย่างจากโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงาน Standard 
Operating Procedure (SOP) การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP นาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติเสร็จสิ้นแล้ว และจัดอบรมให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทั้ง 7 จังหวัด 
จำนวน 262 คน โครงการนำร่องพัฒนาแปลงนาเกลือต้นแบบซ่ึงได้คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเป็นท่ีเรียบร้อย พร้อมจัดฝึกอบรมท่ีปรึกษาเกษตรกร และผู้ตรวจประเมินตาม
มาตรฐานเกลือทะเล ครบท้ังระบบโดยคาดกรมวิชาการ กรมประมงและกรมปศุสัตว์จะออกประกาศกรมแล้วเสร็จในสิ้นเดือนเมษายนน้ี ขณะท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียม
ความพร้อมเปิดรับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” 
 ท้ังนี้ตามข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564 มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือขึ้นทะเบียนในระบบจำนวน 650 ครัวเรือน 1,150 แปลง เน้ือที่ 25,707.88 ไร่ 
สำหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือร่วมกับกรมบัญชีกลาง ในขณะท่ีงานวิจัยด้านเกลือโดยสถาบัน
เกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงเป็นศูนย์AICเพชรบุรีได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว2โครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไข
ปัญหาลดส่ิงปนเปื้อนในเกลือและการลดความชื้นในเกลือเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกลือ 
 ด้านการขอขยายระยะเวลาชำระหน้ีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์นาเหลือน้ันคณะอนุกรรมการกองทุนฯ. ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการชำระหน้ี และงดเว้น
ค่าปรับ โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกร ด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืนเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำ
รายละเอียดแผนการชำระเงินคืน งบกระแสเงินสด (cash flow) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรพิจารณาต่อไป  
ท่ีประชุมยังรับทราบรายงานขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (อพท.)ซ่ึงได้นำเสนอรายงานการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก (Thailand Riviera) เรียบชายฝั่งทะเลจากจังหวัดสมุทรสงครามถึงอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการพัฒนาพื้นท่ีนาเกลือเป็นแหล่งท่องเท่ียวตาม
แผนโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ีพิเศษเพ่ือความยั่งยืนบนเส้นทางสายเกลือ(Salt Road)งบประมาณ
กว่า 615 ล้านบาทซ่ึงจะมีการพัฒนาพ้ืนท่ีตามเส้นทางตั้งแต่ถนนพระราม2ท่ีคลองโคนผ่านบ้านแหลมท่ายางถึงชะอำระยะทาง100กิโลเมตรเป็นเส้นทางสาย”Salt Road”เช่น
พิพิธภัณฑ์เกลือท่ีบ้านแหลม จุดชมวิวท่ีสะพานบางตะบูน จุดเช็คอินท่ีปากทะเล บางแก้วและแหลมผักเบี้ยภายใต้คอนเซ็ปท์”เกลือเม็ดสุดท้าย ทรายเม็ดแรก”ยิ่งกว่าน้ันการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยก็พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมท่องเท่ียวและการโปรโมทโดยจะมีการประชุมร่วมกับท่ีอพท.และจะเชิญสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติและ
มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมในการพัฒนาแบบแปลนเชิงอัตลักษณ์ในเดือนหน้า” 
นอกจากนี้ท่ีประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการส่งเสริมการแปรรูปเกลือทะเล ได้มีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีในการผลิต แปรรูปสินค้า พร้อมท้ังหลักการ
คำนวณต้นทุนการผลิต กิจกรรมการทดสอบตลาดจำนวน 2 ครั้ง พร้อมท้ังสรุปผลการทดสอบตลาด และกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
สำหรับการแก้ปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม มีปริมาณเกลือ
คงค้างฤดูการผลิต ปี 2562/63 ปริมาณ 212,608 ตัน และ ปี 2563/64 ปริมาณ 197,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแผน ได้แก่ 1) การ
กระจายและเชื่อมโยงสินค้าเกลือทะเลไปยังอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 2) การกระจายเกลือขาวและดอกเกลือเพื่อจำหน่ายในร้านธงฟ้า 3) เสนอให้จัดทำโครงการกระจายเกลือ
ทะเลค้างสต็อก ผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.)ใช้งบประมาณของกองทุน แนวทางเดียวกับสินค้าเกษตรอื่นๆโดยทีป่ระชุมมีมติ
เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ 
สำหรับ ร่างกฎหมายว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ขณะน้ีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติพิจารณา โดยให้รับความคิดเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาดำเนินการต่อไป 
ทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้แก่ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านการตลาด จำนวน 7 
หลักสูตร ได้แก่ (1.) การเริ่มต้นธุรกิจ (2.) การเงินบัญชี (3.) วิชาบัญชี (4.) การตลาด E-Commerce (5.) การพัฒนากลยุทธ์การตลาด E – Commerce (6.) การพัฒนาธุรกิจ
ใน AEC (7.) การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ สมัครได้ท่ี http://dbdacademy.dbd.go.th/ 
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ (1.) หลักสูตรร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) (2.) หลักสูตรการพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ (Digitize 
Storefront) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ท่ี https://saphandigital.moc.go.th/ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564    
“นับเป็นครั้งแรกที่มีการพัฒนาเกลือทะเลท้ังระบบครบวงจรตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์และการตลาดผสมผสานการค้า
สินค้าและบริการเชื่อมโยงการท่องเท่ียวเชิงเกษตรภายใต้5ยุทธศาสตร์ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และโมเดล”เกษตรผลิต พาณิชย์
ตลาดซ่ึงเป็นความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และทุกภาคีภาคส่วนแบบบูรณาการใกล้ชิด” นายอลงกรณ์กล่าวในท่ีสุด 



 
“อลงกรณ์”เร่งพัฒนาเกลือทะเลทั้งระบบยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลภายใต้”5ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย” ผนึก”อพท.”เดินหน้า
โครงการท่องเท่ียวเชิงเกษตร”เกลือเม็ดสุดท้าย ทรายเม็ดแรก”เส้นทาง”คลองโคน-บ้านแหลม-ชะอำ”100 กิโลเมตร พร้อม
จับมือ”พาณิชย์”ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการและแก้ปัญหาการตลาดเตรียมประกาศขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเกลือนอกเดือนหน้า 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
(Salt Board)พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นายอำพันธุ์ เวฬตุันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์นายชาญยุทธ์ ภาณุทตั 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเกษตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเกลือฯ.ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ ผู้แทนสถาบัน
เกลือทะเลไทย (Salt Academy) มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี นายคทาวุธ บุญมา ประธานชุมนมุสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกดั 
ผู้แทนสหกรณ์เกลือ ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธกส.) หน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง และผู้แทนชาวนาเกลือ ผ่านระบบกาารประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting)แถลงภายหลัง
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยในวันนี้ (22 เม.ย.64) ว่าการประชุมบอร์ดเกลือวันนี้ได้พิจารณาวาระสำคญัหลาย
วาระด้วยกันได้แก ่
1.ความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล 
2.สถติิการนำเข้าเกลือ 
3.การสร้างมาตรฐานเกลือทะเล 
4.เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สำหรับเกษตรกรผูท้ำนาเกลือ 
5.งานวิจัยด้านเกลือทะเล 
6.การขอขยายระยะเวลาชำระหนีก้องทุนสงเคราะห์เกษตรกรของสหกรณ์นาเกลือ 
7.การกระจายผลผลิตเกลือทะเล 
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีนาเกลือ 
9.การส่งเสริมการแปรรูปเกลือทะเล 
10.การตรวจเยีย่มเยือนหน่วยงานภาคีภายใต้คณะกรรมการฯ ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อตดิตามความคืบหน้าการแกไ้ขปัญหาเกลือ
ทะเลค้างสต็อกจากฤดูกาลผลิต2562/2563 และการแกไ้ขปัญหาราคาเกลือตกตำ่ 
11.การขึ้นทะเบยีนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ และ ร่างกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ 
12.แผนการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล 
“การยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลมีความก้าวหน้าอย่างจากโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้
จัดทำ (ร่าง) คู่มือการปฏิบตัิงาน Standard Operating Procedure (SOP) การตรวจรับรองแหล่งผลติ GAP นาเกลือทะเล และ
เกลือทะเลธรรมชาติเสร็จสิ้นแล้ว และจัดอบรมให้แก่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือท้ัง 7 จังหวัด จำนวน 262 คน โครงการนำร่องพัฒนา
แปลงนาเกลือต้นแบบซึ่งไดค้ัดเลือกเกษตรกรต้นแบบเป็นท่ีเรียบร้อย พร้อมจัดฝึกอบรมที่ปรึกษาเกษตรกร และผู้ตรวจประเมินตาม
มาตรฐานเกลือทะเล ครบท้ังระบบโดยคาดกรมวิชาการ กรมประมงและกรมปศุสัตวจ์ะออกประกาศกรมแล้วเสรจ็ในสิ้นเดือน



เมษายนน้ี ขณะทีก่รมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมความพร้อมเปิดรบัการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ตามข้อมูล ณ เดือน
เมษายน 2564 มเีกษตรกรผู้ทำนาเกลือข้ึนทะเบยีนในระบบจำนวน 650 ครัวเรือน 1,150 แปลง เนื้อท่ี 25,707.88 ไร ่
สำหรับเกณฑ์การให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภยัพิบัติ อยู่ระหว่างปรบัปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง ในขณะที่งานวิจัยด้านเกลือโดยสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งเป็นศูนย์AICเพชรบุรไีดร้ับ
การอนุมัติงบประมาณแล้ว2โครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมดำเนินการวิจยัเพื่อแก้ไขปญัหาลดสิ่งปนเปื้อนในเกลือ
และการลดความช้ืนในเกลือเพื่อพฒันาคุณภาพของผลผลิตและผลติภัณฑเ์กลือ 
ด้านการขอขยายระยะเวลาชำระหนี้กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรของสหกรณ์นาเหลือน้ันคณะอนุกรรมการกองทุนฯ. ไดม้ีมติ
เห็นชอบขยายระยะเวลาการชำระหนี้ และงดเว้นค่าปรับ โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบัน
เกษตรกร ด้วยวิธีการยกระดบัราคาให้ยั่งยืนเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยกรมส่งเสรมิสหกรณจ์ัดทำรายละเอียดแผนการชำระเงินคืน งบ
กระแสเงินสด (cash flow) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรพิจารณาต่อไป 
ที่ประชุมยังรับทราบรายงานขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ซึ่งได้นำเสนอรายงาน
การพัฒนาและบริหารจัดการแหลง่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก (Thailand Riviera) เรยีบชายฝั่งทะเลจากจังหวัด
สมุทรสงครามถึงอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในการพัฒนาพ้ืนท่ีนาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแผนโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อความยั่งยืนบนเส้นทางสายเกลือ(Salt Road)
งบประมาณกว่า 615 ล้านบาทซึง่จะมีการพัฒนาพ้ืนท่ีตามเส้นทางตั้งแต่ถนนพระราม2ที่คลองโคนผา่นบ้านแหลมท่ายางถึงชะอำ
ระยะทาง100กิโลเมตรเป็นเส้นทางสาย”Salt Road”เช่นพิพิธภัณฑ์เกลือท่ีบ้านแหลม จุดชมวิวทีส่ะพานบางตะบูน จุดเช็คอินที่
ปากทะเล บางแก้วและแหลมผักเบี้ยภายใต้คอนเซ็ปท์”เกลือเม็ดสุดท้าย ทรายเมด็แรก”ยิ่งกว่านั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็
พร้อมให้การสนบัสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวและการโปรโมทโดยจะมีการประชุมร่วมกับที่อพท.และจะเชิญสำนักงานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมในการพัฒนาแบบแปลนเชิงอัตลักษณ์ในเดือนหน้า” 
นอกจากน้ีที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการส่งเสริมการแปรรปูเกลือทะเล ไดม้ีกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีใน
การผลิต แปรรูปสินคา้ พร้อมทั้งหลักการคำนวณต้นทุนการผลิต กิจกรรมการทดสอบตลาดจำนวน 2 ครั้ง พร้อมทั้งสรุปผลการ
ทดสอบตลาด และกิจกรรมการพัฒนาบรรจภุัณฑเ์พื่อเพ่ิมมลูค่า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
สำหรับการแก้ปัญหาราคาเกลือทะเลตกต่ำ และปัญหาผลผลิตเกลือทะเลค้างสต็อก ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี 
สมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม มีปริมาณเกลือคงค้างฤดูการผลิต ปี 2562/63 ปริมาณ 212,608 ตัน และ ปี 
2563/64 ปรมิาณ 197,000 ตัน โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแผน ได้แก ่
1) การกระจายและเช่ือมโยงสินคา้เกลือทะเลไปยังอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
2) การกระจายเกลือขาวและดอกเกลือเพื่อจำหน่ายในร้านธงฟ้า 
3) เสนอให้จัดทำโครงการกระจายเกลือทะเลค้างสต็อก ผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.)
ใช้งบประมาณของกองทุน แนวทางเดียวกับสินคา้เกษตรอื่นๆโดยทีป่ระชุมมมีติเห็นชอบให้กรมส่งเสรมิการเกษตรเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบดำเนินการ 
สำหรับ ร่างกฎหมายว่าด้วยการขึน้ทะเบียนผู้นำเข้าเกลือจากต่างประเทศ ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ได้ส่ง
ร่างดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติพิจารณา โดยให้รับความคิดเหน็ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาดำเนินการต่อไป 
ทางด้านการพัฒนาผู้ประกอบการด้านเกลือทะเล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหลักสตูรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการได้แก่ หลักสตูรการ
บริหารจดัการด้านการตลาด จำนวน 7 หลักสตูร ได้แก่ (1.) การเริม่ต้นธุรกิจ (2.) การเงินบัญชี (3.) วิชาบัญชี (4.) การตลาด E-
Commerce (5.) การพัฒนากลยทุธ์การตลาด E – Commerce (6.) การพัฒนาธุรกิจใน AEC (7.) การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการธุรกจิโลจิสติกส์ สมัครได้ที่ http://dbdacademy.dbd.go.th/ 
2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัล จำนวน 2 หลักสตูร ได้แก่ (1.) หลักสตูรร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) (2.) หลักสูตร
การพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน ์(Digitize Storefront) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://saphandigital.moc.go.th/ ภายใน
วันท่ี 30 เมษายน 2564 
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กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ต้ังอนุกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์ใน 4 กลุ่มสนิค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพ่ิมความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ 
มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับให้โดนใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
เมื่อวันท่ี 23 เม.ย. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนกุรรมการขับเคลื่อนการสร้าง
และใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความเช่ือมโยงกันและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน เข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว 2.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" โดยตั้งเป้าหมายหลักเพื่อให้เกดิการซื้อขายสินค้าเกษตร
มากขึ้นท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสรา้งความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งเป้ายกระดับสินค้าเกษตรและอาหาร
ไทยไปสู่ระดับมาตรฐานพ้ืนฐานตามที่ตลาดต้องการ และ 4.คณะอนกุรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด วาง
แนวทางพัฒนาคุณภาพสินคา้เกษตร รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้แก่บคุลากร ตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป 
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเตมิว่า ในส่วนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลติภณัฑ์ให้ตรงตาม
ความต้องการของตลาด ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานจดัทำแผนปฏิบตัิการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภณัฑ์ จำนวน 4 คณะ ใน 4 กลุ่มสินค้า 
 
ประกอบด้วย 1.สินคา้ข้าว พืชไร่และพืชสวน 2.สินค้าผลไม้ 3.สินคา้ปศุสัตว์ และ 4.สินค้าประมง ซึ่งคณะทำงานจัดทำแผนปฏบิัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคน
และผลิตภัณฑ์สินค้าขา้ว พืชไร่ และพืชสวน เห็นชอบกำหนดกลุ่มสนิค้าเป้าหมาย จำนวน 3 ชนิด ไดแ้ก่ สินค้าข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา โดยกำหนดสินค้า
ข้าว และมันสำปะหลังเป็นสินค้านำร่อง (Quick win) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดังกลา่ว และจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้
ส่งออกเพื่อรองรับการค้ายคุใหม่ สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและผลติภณัฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนให้มี
การนำเทคโนโลยมีาใช้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สรา้งแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาทำการเกษตรมากข้ึน รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดเุหลือใช้
จากทางการเกษตรมาผลิตเป็นสินค้านวัตกรรมและพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอนในสถาบันการศกึษา เพื่อพัฒนาทักษะสร้างองค์ความรู้ด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์
ด้านการตลาดทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ การพัฒนาผลติภณัฑ์ การสร้างแบรนด์ เป็นต้น 
ส่วนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัตกิารขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภณัฑส์ินค้าผลไม้ เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้าเปา้หมาย จำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียน มะม่วง 
มังคุด และลำไย โดยวางแนวทางการพัฒนาคนให้สามารถผลิตสินคา้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มรีะบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของทุเรียน มะม่วง มังคุด และ
ลำไยทีเ่หมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พัฒนาเกษตรกรใหเ้ป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร มีความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
แปรรูปสินค้าเกษตร และเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้กำหนดให้ทุเรียนเป็นสินค้านำร่อง (Quick win) ปี 2564-
2565 ในการจัดทำแผนปฏิบตัิการขับเคลื่อนดังกล่าว มุ่งเน้นการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสูต่ลาด (ภาคตะวันออก) เริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนฤดู
ผลไม้ออกจะต้องจัดฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกระดับทั้งมือตัด มือคดั สถาบันเกษตรกร วิสาหกจิชุมชน Smart Farmer,Young 
Smart Farmer,ผู้ประกอบการ (ลง้) สมาพันธ์ทุเรียนฯ เป็นต้น 
สำหรับคณะทำงานจดัทำแผนปฏบิัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลติภณัฑส์ินค้าปศสุัตว์ เห็นชอบกำหนดกลุม่สินค้าเป้าหมาย จำนวน 6 ชนิด คือ นมโค เนื้อ
โค เนื้อสุกร ไก่เนื้อ ไขไ่ก่ และเนื้อแพะ โดยได้วางแนวทางการพัฒนาคนให้มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ท่ีสามารถผลิตสินค้ามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์ให้มีมลูคา่เพิ่มและตรงตามความต้องการของตลาด ส่วนคณะทำงานจดัทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลติภณัฑ์สินค้า
ประมง เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินคา้เป้าหมาย จำนวน 2 ชนิด คือ กุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม โดยแนวทางการพัฒนาเริ่มจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพิ่มขดี
ความสามารถการผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลติที่ระเบยีบและกฎหมายกำหนด พัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 
ทั้งนี้ มติที่ประชุมยังได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ปรับปรุงแผนปฏบิัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลติภณัฑ์ใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยแบ่งกลุ่มคนภาคเกษตรใน
อนาคตของประเทศไทย ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง/กลุ่มพื้นฐาน/กลุม่อนุรักษ์ 2.กลุม่คนที่ทำเกษตรแปรรูป 3.กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร/ผู้บริโภค และ 4.กลุ่มนักวิชาการ ภาคประชาสังคม (NGO) เพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคเกษตรในอนาคตต่อไป 
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กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลติ ตั้งอนุกรรมการและคณะทำงานจดัทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคนและ
ผลิตภณัฑ์ใน 4 กลุม่สินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสร้างแพลตฟอรม์กลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพิ่มความเช่ือมั่นด้านคณุภาพ 
มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับให้โดนใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรต์ลาดนำการผลติ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย 
1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสรา้งและใช้ข้อมูลจากฐานเดยีวกัน (Single Big Data) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มคีวามเชื่อมโยงกันและสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสรา้งแพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด" โดยตั้งเป้าหมายหลักเพื่อให้เกดิการซื้อขายสินค้าเกษตรมากขึ้นท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสรา้งความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งเป้ายกระดับสินค้าเกษตรและ
อาหารไทยไปสูร่ะดับมาตรฐานพ้ืนฐานตามที่ตลาดต้องการ 
และ 4. คณะอนุกรรมการขับเคลือ่นการพัฒนาคนและผลติภณัฑ์ใหต้รงตามความต้องการของตลาด วางแนวทางพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร รวมถึงพัฒนา
หลักสตูรให้แก่บุคลากร ตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป 
ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเตมิว่า ในส่วนของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลติภณัฑ์ให้ตรง
ตามความต้องการของตลาด ไดม้มีติแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 คณะ ใน 4 กลุ่มสินค้า 
ประกอบด้วย 1.สินคา้ข้าว พืชไร่และพืชสวน 2.สินค้าผลไม้ 3.สินคา้ปศุสัตว์ และ 4.สินค้าประมง ซึ่งคณะทำงานจัดทำแผนปฏบิัติการขับเคลื่อนการพัฒนา
คนและผลติภณัฑ์สินคา้ข้าว พืชไร ่และพืชสวน เห็นชอบกำหนดกลุม่สินค้าเป้าหมาย จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ สินคา้ข้าว มันสำปะหลัง และยางพารา โดย
กำหนดสินค้าขา้ว และมันสำปะหลังเป็นสินค้านำร่อง (Quick win) 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดังกล่าว และจะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ สร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหต้รงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สนบัสนุนให้มีการนำเทคโนโลยมีาใช้เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน สร้างแรงจูงใจให้คนรุน่ใหม่หันมาทำการเกษตรมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรมาผลิตเป็นสินค้า
นวัตกรรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะสร้างองค์ความรูด้้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ดา้นการตลาดทั้งออฟไลน์ 
ออนไลน์ การพัฒนาผลิตภณัฑ์ การสรา้งแบรนด์ เป็นต้น 
ส่วนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัตกิารขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภณัฑส์ินค้าผลไม้ เห็นชอบกำหนดกลุ่มสินค้าเปา้หมาย จำนวน 4 ชนิด คือ ทุเรียน 
มะม่วง มังคุด และลำไย โดยวางแนวทางการพัฒนาคนให้สามารถผลิตสินค้ามีคณุภาพไดม้าตรฐาน มรีะบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวของทุเรียน มะม่วง 
มังคุด และลำไยที่เหมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร พัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร มีความรู้ในการ
สร้างมลูค่าเพิ่มและแปรรูปสินค้าเกษตร และเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 
ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้กำหนดให้ทุเรียนเป็นสินค้านำร่อง (Quick win) ปี 2564 - 2565 ในการจัดทำแผนปฏิบตัิการขับเคลื่อนดังกล่าว มุ่งเน้นการป้องกัน
และแกไ้ขปญัหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด (ภาคตะวันออก) เริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูผลไม้ออกจะตอ้งจัดฝึกอบรมพัฒนาเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรชาวสวน
ทุเรียนทุกระดับทั้งมือตัด มือคดั สถาบันเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน Smart Farmer, Young Smart Farmer, ผู้ประกอบการ (ล้ง) สมาพันธ์ทุเรียนฯ เป็นต้น 
สำหรับคณะทำงานจดัทำแผนปฏบิัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลติภณัฑส์ินค้าปศสุัตว์ เห็นชอบกำหนดกลุม่สินค้าเป้าหมาย จำนวน 6 ชนิด คือ นม
โค เนื้อโค เนื้อสุกร ไก่เนื้อ ไข่ไก่ และเนื้อแพะ โดยได้วางแนวทางการพัฒนาคนให้มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่สามารถผลติสินค้ามีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน พัฒนาผลติภณัฑ์ปศสุัตว์ให้มีมูลค่าเพิ่มและตรงตามความต้องการของตลาด ส่วนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและ
ผลิตภณัฑ์สินคา้ประมง เห็นชอบกำหนดกลุม่สินค้าเป้าหมาย จำนวน 2 ชนิด คือ กุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม โดยแนวทางการพัฒนาเริม่จากต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ เพิ่มขดีความสามารถการผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด พัฒนาสายพนัธุ์ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของตน 
ทั้งนี้ มติที่ประชุมยังได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ ปรับปรุงแผนปฏบิัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลติภณัฑ์ใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยแบ่งกลุ่มคนภาค
เกษตรในอนาคตของประเทศไทย ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุม่เศรษฐกิจพอเพียง/กลุม่พื้นฐาน/กลุม่อนุรักษ์ 2) กลุ่มคนท่ีทำเกษตรแปรรูป 3) กลุ่มผู้ใช้
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร/ผู้บรโิภค และ 4) กลุม่นักวิชาการ ภาคประชาสังคม (NGO) เพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังคนภาคเกษตรในอนาคตต่อไป 


