การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ประจาปี 2562
ศูนย์เครือข่าย ศพก. อาเภอเมืองสมุทรสาคร “วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม”

สถานการณ์ที่มา
นายเลอพงษ์ จั่นทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม เล่าที่มาว่าแต่เดิมการทานาเกลือนั้น
ยังไม่ถูกระบุว่าเป็นการทาการเกษตร เกษตรกรผู้ทานาเกลือจึงไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบ ทาให้เกษตรกร
ผู้ทานาเกลือเสียสิทธิ์การได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) มีเพียงพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธกส.) พ.ศ. 2508 เท่ า นั้ น ที่ ก าหนดว่ า การท านาเกลื อ
เป็นเกษตรกรรม ซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลได้เข้ามาจัดสรรที่ดินทากินให้แก่ราษฎรและมอบพื้นที่ติดกับทะเลให้กับ
เกษตรกรเพื่อ น าไปประกอบอาชีพ การทานาเกลื อ โดยกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ได้ เข้ ามามีบทบาทในการส่ งเสริ ม
ให้เกษตรกรมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ขึ้นชื่อว่า “สหกรณ์กรุงเทพ จากัด” ซึ่งในปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งสิ้น 28 ราย
รายละ 40 ไร่ มีพื้นที่รวม 1,120 ไร่
ในขณะนั้ น นายเลอพงษ์ จั่ น ทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ได้มีการเรียกร้อ ง
ให้ รั ฐ บาลทบทวนการตีความเกี่ย วกับ การท านาเกลื อใหม่ อีก ครั้ง โดยขอให้ ก รมส่ งเสริมการเกษตรทาหน้า ที่
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทานาเกลือ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมส่งเสริม
การเกษตรทาหน้ าที่ ในการรั บ ขึ้น ทะเบี ย นเกษตรกรผู้ ทานาเกลื อ ส่ ง ผลให้ เกษตรกรผู้ ทานาเกลื อ มี สิ ทธิ์ ได้รั บ
การช่วยเหลือจากทางภาครัฐ และงบสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนาไปพัฒนาการผลิตและด้านการตลาด
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ราคาเกลื อ ตกต่ า นายเลอพงษ์ จั่ น ทอง จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากเกลื อ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต
โดยการชักชวนเกษตรกรในชุมชนที่มีอาชีพทานาเกลือสมุทร ประมงพื้นบ้าน แปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล และรับจ้าง
รวมตัวจดทะเบียนกิจการวิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งหวังในการยกระดับคุณภาพสินค้าของกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของสมาชิก การเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยใช้ทรัพยากรของชุมชนนามาต่อยอดเพื่อนามาทาผลิตภัณฑ์เพื่อการขยายสินค้าของกลุ่ม
สู่ลูกค้าเพื่อให้ผลตอบรับจากลูกค้าที่ดีขึ้น โดยกลุ่มมีความมั่นคงและกลุ่มมีรายได้มากขึ้น ซึ่งวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์
หมู่ 3 โคกขาม ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยมีนายเลอพงษ์ จั่นทอง
เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งและเป็นผู้ประสานงานชักชวนสมาชิกเข้ากลุ่ม พร้อมทั้งรวมทุนจากการรวมหุ้นจากสมาชิก
หุ้นละ 100 บาท ตามแต่สมาชิกจะจัดซื้อหุ้น วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ได้มีการดาเนินการจัดระบบ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพและขีดจากัดของชุมชน สมาชิกได้เรียนรู้เพิ่มเติม
จากหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ยังทาหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้
การทานาเกลือสมุทร โดยมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง สมาชิกได้รับความรู้จากการสนับสนุนของสานักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรสาครในการไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกังหันทอง อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้าเชี่ยว ซึ่งมีวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเกลือสมุทรให้กับสมาชิก
ในกลุ่ม โดยสมาชิก ของวิส าหกิจ ชุม ชน หมู่ 3 โคกขาม สามารถแปรรูป เกลือ สมุท รให้เ ป็น ผลิต ภัณ ฑ์ต่า ง ๆ
ได้หลากหลาย ตัวอย่ างเช่น เกลื อสปา เกลือแช่เท้า สบู่ ผลิตภัณฑ์จากดอกเกลื อ ครีมบารุงผิว ภายใต้ชื่อแบรนด์
“Siam Sea Salt” และได้รับงบพัฒนาจังหวัด สนับสนุนวัสดุปัจจัยเพื่อใช้ในกลุ่ม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
จากผลการดาเนิ น งานที่ผ่ านมา ในปี พ.ศ. 2561 วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขามมีผ ลกาไรจากการ
จาหน่ายผลผลิตเกลือสมุทร ประมาณ 50,000 บาท
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ศูนย์เครือข่ายศพก. ของอาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีทั้งหมด 14 ศูนย์ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเลี้ยงปลา เลี้ยงแพะ และไม้ผล วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขามเป็น 1 ใน 14
ศูนย์เครือข่ายของศพก. ของอาเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ถือว่าเป็นจุดเรียนรู้
และเป็นโรงเรียนเกษตรกรในเรื่องการทานาเกลือตั้งแต่กระบวนการผลิตเกลือจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกลือ
ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ยังมีการทางานร่วมกับเครือข่ายของศพก. โดยมีการนาวัตถุดิบเกลือ
ไปใช้ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ในครือข่าย ศพก. เช่น การทาปลาแดดเดียว การแปรรูปฝรั่งหยี และการนาเกลือ
ไปใช้ในสวนมะพร้าว
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การมีส่วนร่วมของสมาชิก
มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามศักยภาพ ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนตั้งแต่ฝ่ายการผลิต
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจัดซื้อ จาหน่าย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และท่องเที่ยวเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ
ดาเนินกิจกรรมในทุกขั้นตอน ร่วมกันเรียนรู้ และช่วยกันแก้ปัญหา ตลอดจนการรับผลประโยชน์ร่วมกัน
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กิจกรรม
จากเดิมที่รวมกลุ่มเพื่อผลิตเกลือเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันได้พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกลือ ภายใต้ชื่อ
แบรนด์ “Siam Sea Salt” หลายชนิด เช่น เกลือสปา เกลือแช่เท้า ผลิตภัณฑ์จากดอกเกลือ สบู่ ครีมบารุงผิว
โดยอยู่ระหว่างดาเนินการขอรับรองมาตรฐาน อย.
ในด้ านการท่ องเที่ ยว วิ สาหกิ จชุ มชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ถื อได้ ว่ าเป็ น จุ ดเรี ยนรู้ หนึ่ งในเส้ นทาง
ท่ องเที่ ย วเชิ งเกษตร ซึ่ งประกอบด้ ว ยศู นย์ อนุ รั กษ์ ป่ า ชายเลน จุ ด ชมนกนานาชาติ โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น
จากวิทยาลัยชุมชน เข้ามาสนับสนุนในเรื่องการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ one day trip นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม ยั ง มีบ ทบาทในการทาหน้าที่เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของ
เกษตรกรผู้ทานาเกลือ กระบวนการผลิตเกลื อสมุทรสาคร การแปรรูปเกลือสมุทรเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับ
นักท่องเที่ยว
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สิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่ม
1. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดาเนินการ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ การตัดสินใจมารวมตัวกัน
จนกาเนิดของวิสาหกิจชุมชนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของสมาชิก เกิดการตัดสินใจร่วมกันในการบริหารจัดการทุกขั้นตอน
มีการร่วมตัวกันติดตาม ตรวจสอบ ผลการดาเนินงาน ร่วมรับผิดชอบต่อผลการกระทา มีการรับประโยชน์ร่วมกัน
เช่น การแบ่งผลกาไร เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก กลุ่มเกิดการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของสมาชิก ร่วมกันคิด
และกาหนดวิสัยทัศน์ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ มีการร่วมวิเคราะห์ วางแผน มีการรวมกลุ่มกันทากิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาของ
สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม มีการร่วมตัดสินใจในการดาเนินกิจกรรม ทั้งด้านธุรกิจการ
ประกอบการและด้านสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสมาชิกจากการเข้าฝึกอบรม ร่วมกันคิด เสนอความเห็นในการหา
ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของสมาชิก ร่วมกันวางแผน กาหนดแนวทางการพัฒนาตนเองของสมาชิกร่วมกันสนับสนุน
ให้สมาชิกได้รับการพัฒนาตนเองตามแนวทางที่กาหนด

2. วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม มีความเจริญเติบโต เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสมาชิก
อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกันมีความหลากหลาย เชื่อมโยง เกื้อกูลกัน ส่งผลให้เกิดการลดความเสี่ย ง
ในการประกอบการตอบสนองความต้องการ สร้างความพอใจและความสุขในการดาเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ม สมาชิกมีความเชื่อมั่นในสถาบันและสร้างความมั่นใจของสมาชิกในการดาเนินการร่วมกับกลุ่มต่อไป นาไปสู่
ความมั่นคงเข้มแข็งของกลุ่ม กิจกรรมมีความหลากหลาย เชื่อมโยงเกื้อกูลกัน ส่งผลให้เกิดการลดความเสี่ยงในการ
ประกอบการ สมาชิกมีสวัสดิการอย่างเป็นระบบ สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น มีรายจ่ายลดลง กลุ่มมีเงินทุนสารอง
สาหรับการประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง
3. เกษตรกรผู้ทานาเกลือ มีงานทา มีรายได้เสริมเฉลี่ยจากการร่วมทากิจกรรม ประมาณ 5,๐00 บาท/ราย
/เดือน
4. สมาชิก ฯ เกิดความรัก สามัคคี เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน
5. สมาชิก ฯ รู้จักการทางานเป็นทีม รู้จักความเสียสละ
6. สมาชิก ฯ ได้รับความรู้ และรู้จักเพื่อนใหม่จากเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
7. สมาชิก ฯ ได้รับความรู้เรื่อง การจัดทาบัญชี วิเคราะห์ต้นทุน และแผนการผลิต การออม ตลอดจน
การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ
8. สมาชิก ฯ สามารถผลิตสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรโดยนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปให้เกิด
มูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

-89. สมาชิก ฯ ให้ความร่วมมือในการร่วมกัน ดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของหมู่บ้านชุมชน เช่น ปลูกป่าชายเลน
10. สมาชิก ฯ นาความรู้ที่ได้จาการร่วมทากิจกรรมกลุ่มไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาและอุปสรรค
1. สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งช่วงที่ฝนแล้งและฝนชุก ส่งผลถึงปริมาณผลผลิตเกลือ
2. ไม่มีผู้สืบทอดการทาอาชีพนาเกลือ
3. เมื่อกลุ่มดาเนินการประสบความสาเร็จ สมาชิกมีองค์ความรู้ จะเกิดการแยกตัวเพื่อไปดาเนินกิจการเอง
4. เงินทุนในการพัฒนาของกลุ่มยังมีน้อย

สิ่งที่ทาให้กลุม่ ประสบความสาเร็จ
1. มีการจัดระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการเรียนรู้ในการรู้จักตนเอง เพื่อทราบศักยภาพ
และขีดจากัดของชุมชน
2. สมาชิก ฯ ได้รับความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น
- สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร/สานักงานอาเภอเมืองสมุทรสาคร
- สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
- สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร/อาเภอเมืองสมุทรสาคร
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
- สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร
- สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
- สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์/ธนาคารออมสิน
3. มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากเกลือสมุทร หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากฐานทรัพยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทีม่ ีความโดดเด่นและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
4. มีการกาหนดเป้าหมายและทิศทาง วิสัยทัศน์ มุ่งไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ให้มีความพอเหมาะ
พอดีกับเงื่อนไขสอดคล้องความเป็นไปของชุมชนตามทรัพยากรที่มีในชุมชน
5. มีการกาหนดแผนการดาเนินงานและกิจกรรม ประสานแผนกับหน่วยงานภาคี จนบรรลุวิสัยทัศน์
ที่กาหนด
6. มีการประชาสัมพันธ์ให้ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยใช้ประโยชน์จากสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อวีดิทัศน์
สื่อสังคมออนไลน์ (Social network) สื่ออินเทอร์เน็ต และเว็บเพจของกลุ่ม เป็นต้น
7. มีแผนควบคุมหรือแผนบริหารความเสี่ยง มีการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่น ราคาเกลือในช่วงราคาตกต่า
8. มีการประชุมทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง จากการระดมความคิดจากสมาชิก
9. การพูดคุยด้วยกันด้วยความจริงใจ
10. สมาชิก ฯ มีความสามัคคี มีความเสียสละที่จะมาเข้าร่ว มทากิจกรรมกับกลุ่ม เช่น การเข้าร่ว ม
ประชุม การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โดยสมาชิกทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้ตกลงกันไว้

-911. การมีผู้นากลุ่มที่เข้มแข็ง เก่ง รอบรู้ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ความเสียสละเพื่อส่วนรวม และพยายาม
ที่จะพัฒนากลุ่ม เพื่อสมาชิกทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
12. การทางานเป็นทีม เกิดจากความตั้งใจของสมาชิกทุกคน ที่พร้อมจะพากันไปให้ถึงเป้าหมาย
13. หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาสนับสนุน ทั้งเรื่องของงบประมาณ และการถ่ายทอดความรู้
14. มีการกาหนดโครงสร้างที่ของสมาชิก ฯ ใช้การบริหารจัดการคนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
ให้เกิดการปฏิบัติตามแผนที่กาหนด ตามบทบาทหน้าที่มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีการชี้แจงหรือ
แจ้งให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่รับทราบ ตามความเหมาะสมของงาน มีข้อกาหนดกฎระเบียบหรือข้อตกลง
ข้อบังคับการอยู่ร่วมกันถูกกาหนดโดยสมาชิก มีความชัดเจนและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ข้อตกลง ข้อบังคับ ที่กาหนดไว้ มีการจัดสวัสดิการ แก่สมาชิกและชุมชน

แนวคิดและแผนการพัฒนากลุ่มในอนาคต
1. ด้านการอนุรักษ์การทานาเกลือ
ในปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์ หมู่ 3 โคกขาม มีสมาชิกกลุ่ม จานวน 54 คน โดยสมาชิกที่มีอายุ
น้อยที่สุด มีอายุ 55 ปี และพื้นที่ในการทานาเกลือลดลงอย่างมาก จากเดิมที่มีเนื้อที่ประมาณ 10,000 กว่าไร่
ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นบ่อกุ้ง บ่อหอย และโอนขายที่ดินไป เพราะการทานาเกลือต้องใช้ความอดทนสูง ทั้งยังทาได้ปีละ
1 ครั้ ง ดังนั้ น จะทาอย่างไรเพื่อให้ คนรุ่ นหลัง ให้ความสาคัญและกลับมามองว่า “ทานาเกลื อทาแล้ ว เท่ ห์ ”
เพื่ออนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของคนไทยให้คงอยู่ และพัฒนาเป็นเป็นจุดท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ต่อไป
2. ด้านเทคโนโลยี
มีการนานวัตกรรมเครื่องจักรที่สามารถช่วยทุ่นแรง ลดแรงงานหรือขั้นตอนการทานาเกลือ และช่วย
ให้การผลิตเป็นเรื่องง่าย เช่น วิธีการนาเกลือเข้ายุ้งฉาง การกองเกลือ ซึ่งปัจจุบันได้มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้ามาทาการศึกษาวิจัย เรื่องการทานาเกลือ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการทานาเกลือ
3. ด้านการผลิต
มีการแผนเพื่อจัดตั้งโรงผลิตเกลือแบบครบวงจร ประกอบด้วย โรงล้าง โรงโม่ และโรงอบเพื่อร่วมกัน
ในการจัดระบบผลิต และการตลาดเกลือ พัฒนาการผลิตเกลือที่มีคุณภาพ การจัดเก็บรักษา รวมถึงจัดระบบการ
ขายเกลือ ยกระดับราคาเกลือและป้องกันราคาเกลือตกต่า

การสนับสนุนจากหน่วยงาน
1. มีการทาประกันราคาเกลือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 5 ล้านบาท
2. วิทยาลัยชุมชน เข้ามาสนับสนุนความรู้ด้านการแปรรรูป การสร้างแบรนด์ “Siam Sea Salt”
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุน กังหันลม เพื่อมาเป็นจุด check in
4. สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สานักงานเกษตรอาเภอที่ให้การสนับสนุนด้านความรู้ การศึกษาดูงาน
วัสดุปัจจัยจากงบพัฒนาจังหวัด เช่น โต๊ะ เก้าอี้
5. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่นานักศึกษาเข้ามาเรียนรู้และทาวิทยานิพนธ์ เพือพัฒนาศักยภาพในการผลิต
เกลือให้แก่กลุ่ม เช่น มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยา
ราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี, มหาวิทยาลัยธัญญบุรี
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เครือข่ายสหกรณ์เกลือ
ชุมนุ มสหกรณ์ เกลื อ กลางแห่ งประเทศไทย ประกอบด้ ว ย 3 จังหวัด คื อ จัง หวัดสมุทรสาคร จังหวั ด
สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี โดยทา MOU กับหอการค้า ระยะเวลา 1 ปี เมื่อปี 61 เพื่อนาผลิตภัณฑ์จากเกลือ
ไปบรรจุเป็นของขวัญวันปีใหม่
กระบวนการทานาเกลือของจังหวัดสมุทรสาคร
แบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน โดยปรับพื้นที่แต่ละส่วนเป็นแบบขั้นบันได

ส่วนที่ 1 เป็นพื้นที่ส่วนที่อยู่ไกลที่สุด เรียกว่า “วังขังน้า” มีพื้นที่ 15 ไร่ เริ่มจากการสูบน้าไว้ในพื้นที่ เพื่อให้เกิด
การตกตะกอน ใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน น้าที่อยู่ในวังน้าขัง จะมีระดับความเค็มที่ 0 ดีกรี
ส่วนที่ 2 ส่วนที่เรียกว่า “นาประเทียบ” มีพื้นที่ 6 ไร่ รองรับน้าจากน้าจากวังน้าขัง น้าที่อยู่ในนาประเทียบ
จะมีระดับความเค็มที่ 2 ดีกรี
ส่วนที่ 3 เรียกว่า “นาตาก” มีพื้นที่ 10 ไร่ โดยจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นกระทงๆ ละ 1 ไร่ รับน้าจากนาประเทียบเข้ามา
น้าในนาตาก จะมีระดับความเค็มที่ 4 ดีกรี
ส่วนที่ 4 เรียกว่า “นารองเชื้อ” มีพื้นที่ 2 ไร่ รับน้าจากที่ไขมาจากนาตาก มีระดับความเค็มที่ 20 ดีกรี
ส่วนที่ 5 เรียกว่า “นาเชื้อ” เป็นนาที่เกลือพร้อมตกผลึก มีระดับความเค็มที่ 25 ดีกรี

-11ส่วนที่ 6 เรียกว่า “นาปรง” หรือ “นาหว่าน” แบ่งพื้นที่ออกเป็นกระทงๆ ละ 1 ไร่ จานวน 6 กระทง ต้องกลิ้งนาปรง
ให้แข็งเหยียบไม่จม พอกลิ้งได้ที่จึงไขน้าจากนาเชื้อเข้ามา อาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์ ทาให้เกิดดอกเกลือ

ภาพประกอบการถอดบทเรียน

-12-

-13-

