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เกษตรกรเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ได้ เฮ กรมส่ งเสริมการเกษตร คัด เลือกเรียบร้อย 

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ สมัยที่ 4 ศพก. สายชล จันทร์วิไร เป็นประธาน 
ส่วนประธานแปลงใหญ่ สมเกียรติ ทองพันธ์ ลั่นผนึกก าลังพัฒนาภาคเกษตรตามพันธกิจทั้งพ่ึงพาตนเอง 
ศูนย์กลางบูรณาการ คิดค้นนวัตกรรม และสร้างทายาทเกษตรกร 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือก
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการ
เครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ สมัยที่ 4 โดยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ประกอบด้วย นายสายชล จันทร์วิไร 
ประธานกรรมการฯ นายปัญญา แก้วทอง รองประธานฯ นายสุมาตร อินทรมณี รองประธานฯ นายประทิน อ่อนน้อย 
รองประธานฯ นายอธิภัทร ศรีวิเศษ รองประธานฯ นายสมชาติ วรรณค า รองประธานฯ นายประมาณ สว่างญาติ 
เหรัญญิก นายเชิดชัย จิณะแสน เลขานุการฯ และนายสุชาติ เสน่หา ผู้ช่วยเลขานุการฯ ส่วนคณะกรรมการ
เครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ทองพันธ์ ประธานกรรมการฯ นายวุฒิไกร 
ไทยประยูร รองประธานฯ นายเกียรติศักดิ์ กายสุต รองประธานฯ นายขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ รองประธานฯ 
นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ เลขานุการฯ นายชัยศรี กีฬา เหรัญญิก นายธวัช อุทัย ผู้ช่วยเหรัญญิก นายสุเชษ ทองมาก 
ประชาสัมพันธ์ และนายพรชัย บัวประดิษฐ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีระยะเวลา
ด ารงต าแหน่ง 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ถึง 18 
ตุลาคม 2569 

“ส าหรับนโยบายการท างานของ ศพก. และแปลงใหญ่  คณะกรรมการได้มีการแถลงนโยบาย            
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นตามพันธกิจ คือ การส่งเสริมให้ 
ศพก. และแปลงใหญ่ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีเทคนิคทักษะการเป็นผู้น าที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางบูรณาการ เชื่อมโยงกับเครือข่ายครอบคลุมหน่วยงานทุกมิติ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน อีกทั้งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม และส่งเสริม          
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทั้งสร้างทายาทให้สืบทอดอาชีพทางการเกษตรสู่ความยั่งยืน และจัดท าแผ น
โครงการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจดังกล่าว จึงมีข้อตกลงความ
ร่วมมือ ระหว่าง ศพก .และแปลงใหญ่ ภายใต้ 5 แนวทางส าคัญ คือ หนึ่ง ผนึกก าลังเพ่ือความสมัครสมาน
สามัคคี ให้มีทิศทางการด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน พบปะสังสรรค์ร่วมกันในบางโอกาส สอง          
สร้างกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตร และสาธารณประโยชน์ทั่วไป 
สาม สร้างการรับรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการ การบูรณาการ ภาครัฐ และประชาชนร่วมกัน สี่ ส่งเสริม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมกัน ยกระดับเชื่อมโยงกันให้มีศักยภาพ เป็นผู้ประกอบการให้มี
สินค้าหรือกิจกรรมหลักท่ีขึ้นชื่อ ศพก. และแปลงใหญ่ ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 

“ส าหรับการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานฯ ศพก. และแปลงใหญ่ จะมีการ
ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประสาน
ขอความร่วมมือไปที่นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ใช้งบด้านบริการ
สังคมบางส่วนมาช่วยท าระบบประกันภัยหมู่ให้กับ ประธาน ศพก.และแปลงใหญ่ ทั่วประเทศ” อธิบดี        
กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 

ขณะเดียวกัน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้กล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมการ ศพก. และ
คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ต่อการสนับสนุนส่งเสริม และประสานงานกระทรวงหรือหน่วยงานด้าน 
BCG Model หรือโครงการเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy – 
Circular Economy – Green Economy) ว่า ทางศพก. และแปลงใหญ่ จะท าหน้าที่เป็นหน่วยงานบูรณาการ
ในระดับพื้นท่ี โดยเฉพาะระดับอ าเภอที่ตั้ง ศพก. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนในพ้ืนที่สังกัดของ ศพก. และแปลงใหญ่ระดับอ าเภอ เพ่ือสร้าง    
ความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของทรัพยากร ความเสถียรภาพทางสังคม ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ       
ให้ภาคการเกษตรของประเทศไทย สู่ 3 สูง ได้แก่ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และรายได้สูง โดยมีหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ภาครัฐน าบุคลากรและงบประมาณลงไปด าเนินงานกับ ศพก. และแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ 
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เกษตรกรเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ได้ เฮ กรมส่ งเสริมการเกษตร คัด เลือกเรียบ ร้อย 

คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ สมัยที่ 4 ศพก. สายชล จันทร์วิไร เป็นประธาน 
ส่วนประธานแปลงใหญ่ สมเกียรติ ทองพันธ์ ลั่นผนึกก าลังพัฒนาภาคเกษตรตามพันธกิจทั้งพ่ึงพาตนเอง 
ศูนย์กลางบูรณาการ คิดค้นนวัตกรรม และสร้างทายาทเกษตรกร 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือก
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และคณะกรรมการ
เครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ สมัยที่ 4 โดยคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ประกอบด้วย นายสายชล จันทร์วิไร 
ประธานกรรมการฯ นายปัญญา แก้วทอง รองประธานฯ นายสุมาตร อินทรมณี รองประธานฯ นายประทิน อ่อนน้อย 
รองประธานฯ นายอธิภัทร ศรีวิเศษ รองประธานฯ นายสมชาติ วรรณค า รองประธานฯ นายประมาณ สว่างญาติ 
เหรัญญิก นายเชิดชัย จิณะแสน เลขานุการฯ และนายสุชาติ เสน่หา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ส่วนคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ทองพันธ์ ประธาน
กรรมการฯ นายวุฒิไกร ไทยประยูร รองประธานฯ นายเกียรติศักดิ์ กายสุต รองประธานฯ นายขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ 
รองประธานฯ นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ เลขานุการฯ นายชัยศรี กีฬา เหรัญญิก นายธวัช อุทัย ผู้ช่วยเหรัญญิก 
นายสุเชษ ทองมาก ประชาสัมพันธ์ และนายพรชัย บัวประดิษฐ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการ     
ทั้ง 2 ชุด มีระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 
2565 ถึง 18 ตุลาคม 2569 

“ส าหรับนโยบายการท างานของ ศพก. และแปลงใหญ่  คณะกรรมการได้มีการแถลงนโยบาย             
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นตามพันธกิจ คือ การส่งเสริมให้ 
ศพก. และแปลงใหญ่ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีเทคนิคทักษะการเป็นผู้น าที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางบูรณาการ เชื่อมโยงกับเครือข่ายครอบคลุมหน่วยงานทุกมิติ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน อีกทั้งคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรม และส่งเสริม          
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมทั้งสร้างทายาทให้สืบทอดอาชีพทางการเกษตรสู่ความยั่งยืน และจัดท าแผน
โครงการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจดังกล่าว จึงมีข้อตกลง   
ความร่วมมือ ระหว่าง ศพก .และแปลงใหญ่ ภายใต้  5 แนวทางส าคัญ คือ หนึ่ง ผนึกก าลังเพ่ือความ       
สมัครสมานสามัคคี ให้มีทิศทางการด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน พบปะสังสรรค์ร่วมกันในบางโอกาส     
สอง สร้างกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตร และสาธารณประโยชน์
ทั่วไป สาม สร้างการรับรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการ การบูรณาการ ภาครัฐ และประชาชนร่วมกัน          
สี่  ส่ งเสริมแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่  ๆ  รวมกัน  ยกระดับ เชื่ อมโยงกัน ให้มีศักยภาพ                 
เป็นผู้ประกอบการให้มีสินค้าหรือกิจกรรมหลักท่ีขึ้นชื่อ ศพก. และแปลงใหญ่ ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 

“ส าหรับการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานฯ ศพก. และแปลงใหญ่ จะมีการ
ประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อประสาน
ขอความร่วมมือไปที่นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  ใช้งบด้านบริการ
สังคมบางส่วนมาช่วยท าระบบประกันภัยหมู่ให้กับ ประธาน ศพก.และแปลงใหญ่ ทั่วประเทศ” อธิบดี       
กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะ    

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ให้ เกษตรกรผู้ท านาเกลือสามารถพัฒนาการประกอบอาชีพการท านาเกลือให้ ได้รับ รอง              
ตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตให้เกษตรกรในโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและขับเคลื่อน   
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านเกลือทะเลมีทักษะความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผน     
การด าเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยไปในทิศทางเดียวกัน 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ส าเร็จโดดเด่นเป็นรูปธรรม ได้แก่        
การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566 -2570 เพ่ือให้เกลือทะเลมีคุณภาพ   
ตามมาตรฐานสากล มีตลาดที่หลากหลาย ราคามีเสถียรภาพ และพ้ืนที่นาเกลือมีการจัดการที่เหมาะสม      
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้หารือร่วมกับสถาบัน
การเงิน เจ้าหนี้ และเกษตรกรเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของทุกฝ่าย    
การฟ้ืนฟูพิธีท าขวัญเกลือ ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจแก่พ่ีน้องเกษตรกรชาวนาเกลือทั่วประเทศ และ        
การยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลไทยให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
หรือ GAP ส าหรับการท านาเกลือทะเล ในปี 2565 มีเกษตรกรได้รับการรับรองแล้วถึง 11 ราย พ้ืนที่ 
809.39 ไร่ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยยังร่วมผลั กดัน       
ให้มีการควบคุมการน าเข้าเกลือทะเล โดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องก าหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมี
หนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร และประกาศ       
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กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเข้า เป็นการป้องกันเกลือล้นตลาด ท าให้เกลือ           
ในประเทศราคาตกต่ า ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ
แก้ไขปัญหาเกลือทะเล ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ ในการหา
มาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเกลือทะเลไทย ซึ่งด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 
เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาเกลือตกต่ า และผลผลิตค้างสต๊อก โดยชดเชยส่วนต่างราคาขายเกลือทะเลให้เกษตรกร 
111 ราย ระบายเกลือทะเลได้กว่า 3.9 หมื่นตัน ใช้เงินชดเชย 9.9 ล้านบาท ส่งผลให้ราคาเกลือมีการปรับตัว
สูงขึ้น  จากเดิมในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 กิโลกรัมละ 0.51 บาท ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 1.71 บาท      
ในเดือนสิงหาคม 2565 และได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานและเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายส าหรับ
บรรจุ      ในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยช่วย เหลือตามจ านวนพ้ืนที่
เสียหายจริง    ในอัตราไร่ละ 1,220 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งในปี 2565 มีเกษตรกรจังหวัด
เพชรบุรีได้รับการช่วยเหลือแล้ว 80 ราย พ้ืนที่ 719.50 ไร่ เป็นเงินรวม 877,790 บาท รวมทั้งลงพ้ืนที่
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตเกลือกับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือเป็นวัตถุดิบและ
ผู้ค้าส่งเกลือทะเล และสนับสนุนการน าวัสดุเหลือใช้จากนาเกลือทะเลมาใช้ในการผลิตไม้ผลตามหลักตลาด    
น าการผลิต 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเกลือทะเล      
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันอย่างยั่งยืน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตเกลือทะเลให้สอดคล้องกับ
นโยบายเกษตรสมัยใหม่ ด้วยการปูผ้าใบในพ้ืนนาเกลือ ปรับปรุงยุ้งฉางเก็บเกลือ และเทคโนโลยีการผลิตที่
เกี่ยวข้อง เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต น าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรผู้ท านาเกลือ
ทะเล สร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ท านาเกลือทะเลสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยยังได้พยายามเพ่ิมช่องทางการตลาดให้กับเกลือทะเลไทย          
โดยหาแนวทางการส่งออกเกลือทะเลไปต่างประเทศเพ่ือใช้งานด้านต่างๆ เช่น เกลือส าหรับละลายหิมะ      
บนถนนหรือรันเวย์สนามบิน เป็นต้น พร้อมส่งเสริมการยกระดับนาเกลือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน      
ของชุมชน จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนานาเกลือทะเลให้เป็นมรดกทางการเกษตรโลก โดยส่งบุคลากร       
เข้าอบรมออนไลน์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบมรดกทางการเกษตรของโลก ร่วมกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นแนวทางในการขึ้นทะเบียนระบบมรดกทางการเกษตรของโลกในประเทศไทย
ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ เพ่ือมุ่งเน้นขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพและกระบวนการผลิตเกลือทะเลและผลิตภัณฑ์
ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมมูลค่าและเพ่ิมช่องทางการตลาดให้หลากหลายขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลเกลือทะเล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการเกลือทะเลได้ทั้งระบบ อันจะเป็น         
การยกระดับการท านาเกลือทะเลให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน สมดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “เกลือทะเลไทย          
ได้มาตรฐานและคุณภาพระดับสากล” 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะ   
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ให้ เกษตรกรผู้ท านาเกลือสามารถพัฒนาการประกอบอาชีพการท านาเกลือให้ ได้รับรอง               
ตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตให้กับเกษตรกรในโครงการพัฒนาเกลือทะเลครบวงจร ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการและขับเคลื่อน
การด าเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านเกลือทะเล มีทักษะความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผน    
การด าเนินงานในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทยไปในทิศทางเดียวกัน  

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยที่ส าเร็จโดดเด่นเป็นรูปธรรม ได้แก่         
การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปีงบประมาณ 2566 – 2570 เพ่ือให้เกลือทะเลมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีตลาดที่หลากหลาย ราคามีเสถียรภาพ และพ้ืนที่นาเกลือมีการจัดการที่เหมาะสม       
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้หารือร่วมกับสถาบัน
การเงินเจ้าหนี้และเกษตรกรเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกันเพ่ือประโยชน์ของทุกฝ่าย       
การฟ้ืนฟูพิธีท าขวัญเกลือ ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจแก่พ่ีน้องเกษตรกรชาวนาเกลือทั่วประเทศ และ        
การยกระดับมาตรฐานเกลือทะเลไทยให้มีการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
หรือ GAP ส าหรับการท านาเกลือทะเล ในปี 2565 มีเกษตรกรได้รับการรับรองแล้วถึง 11 ราย พ้ืนที่ 
809.39 ไร่ 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ยังร่วมผลักดัน     
ให้มีการควบคุมการน าเข้าเกลือทะเล โดยประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่องก าหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมี
หนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร และประกาศกรมการค้า
ต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้น าเข้า เป็นการป้องกันเกลือล้นตลาด ท าให้เกลือในประเทศราคา
ตกต่ า ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาเกลือ
ทะเล ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ ในการหามาตรการแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเกลือทะเลไทย ซึ่งด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล ปี 2564 เพ่ือแก้ไขปัญหา
ราคาเกลือตกต่ า และผลผลิตค้างสต็อก โดยชดเชยส่วนต่างราคาขายเกลือทะเลให้กับเกษตรกร 111 ราย 
ระบายเกลือทะเลได้กว่า 3.9 สามหมื่นตัน ใช้เงินชดเชย 9.9 ล้านบาท  

ส่งผลให้ราคาเกลือมีการปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 กิโลกรัมละ 0.51 บาท 
ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 1.71 บาท ในเดือนสิงหาคม 2565 และได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานและเกณฑ์
การพิจารณาความเสียหายส าหรับบรรจุในคู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร  โดย
ช่วยเหลือตามจ านวนพ้ืนที่เสียหายจริง ในอัตราไร่ละ 1,220 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ซึ่งในปี 2565 
มีเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 80 ราย พ้ืนที่ 719.50 ไร่ เป็นเงินรวม 877,790 บาท 
รวมทั้ง ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีและเกษตรกร เพ่ือเชื่อมโยงการผลิตเกลือกับผู้ประกอบการที่ใช้เกลือ
เป็นวัตถุดิบและผู้ค้าส่งเกลือทะเล และสนับสนุนการน าวัสดุเหลือใช้จากนาเกลือทะเลมาใช้ในการผลิตไม้ผล
ตามหลักตลาดน าการผลิต 

 
 


