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ชุดประมวลความรู้ 
“เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 

Salt at Samut Sakhon 

บทน า  

    หลักการและเหตุผล 
                 “เกลือ” เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคญัต่อชีวิตมนุษย์อย่างไม่เส่ือมคลาย ตัง้แต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัมนุษย์จําเป็นต้องใช้เกลือทัง้ด้านการบริโภคและอุปโภค ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรุงอาหาร การ
ถนอมอาหาร หรือจะใช้เป็นยารักษาโรคก็ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าชีวิตมนุษย์ขาดเกลือไม่ได้ ในอดีตนัน้   
“การผลิตเกลือ” มีความสําคญัทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจ สําหรับรัฐโบราณ เกลือเป็นทรัพยากรของรัฐ
ท่ีจะสร้างอํานาจ หรือพลงัตอ่รองให้แก่รัฐนัน้ ๆ จากบนัทึกทางประวตัิศาสตร์หลายพนัพบว่า หลายครัง้  
ได้เกิดการตอ่สู้แย่งชิงแหล่งผลิตเกลือกันระหว่างมนุษย์ ดงัเช่นในสมยัท่ีองักฤษเข้ายึดครองอินเดียก็ได้ 
ยดึสมัปทานการทํานาเกลือเป็นของตนเองแตเ่พียงฝ่ายเดียวส่งผลให้ประชาชนชายอินเดียภายใต้การนํา
ของมหาตมะคานที ได้ลกุขึน้ตอ่สู้ เพ่ือเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของตนกลบัคืน 

                         พืน้ท่ีท่ีมีการทํานาเกลือจํานวนมากท่ีสุดของประเทศไทย ได้แก่ พืน้ท่ีในจังหวัดสมุทรสาคร
รองลงมาคือจงัหวดัเพชรบรีุ และจงัหวดัสมุทรสงคราม โดยจากข้อมูลการขึน้ทะเบียนเกษตรกรผู้ ทํานา
เกลือสมุทร ณ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พบว่าจังหวัดสมุทรสาครมีเกษตรกรท่ีทํานาเกลือ ๒๔๒ 
ครัวเรือน พืน้ท่ี ๑๒,๕๗๒ ไร่  จงัหวดัเพชรบรีุ มีเกษตรกรท่ีทํานาเกลือ ๑๓๗ ครัวเรือน พืน้ท่ี ๙,๘๘๐ ไร่  
และจงัหวดัสมทุรสงคราม มีเกษตรกรท่ีทํานาเกลือ ๑๑๑ ครัวเรือน พืน้ท่ี ๔,๕๓๕ ไร่ แตใ่นปัจจบุนัพบว่า
พืน้ท่ีท่ีมีการทํานาเกลือมากท่ีสุดคือ จังหวัดเพชรบุรี รองลงมาคือจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมทุรสงคราม ตามลําดบั ผู้ รู้ชีว้่าเกลือจะทําหน้าท่ีบ่งบอกถึงสภาพของดินได้ด้วย กล่าวคือหากพืน้ท่ีใด     
มีนาเกลือแสดงวา่ดนิในพืน้ท่ีแถบนัน้ต้องมีลกัษณะเป็นดินเหนียวและอยูใ่กล้ทะเล 

                        ปัจจุบนัเกษตรกรท่ีทํานาเกลือมีจํานวนลดลงอย่างมาก เน่ืองจากการทํานาเกลือต้องอาศยั
ปัจจยัด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีควบคมุไม่ได้ อีกทัง้การทํานาเกลือสามารถทําได้ปีละ ๑ ครัง้ 
เท่านัน้  ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดพร้อมกนัจํานวนมาในช่วงฤดแูล้ง ราคามกัจะปรับลดลง รวมถึงความ
นิยมของผู้บริโภคท่ีหนัไปใช้เกลือสินเธาว์แทนเกลือทะเลมากขึน้ วิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงอย่างมากทําให้
เกษตรกรท่ีทํานาเกลือหันไปทํานากุ้ งหรืออาชีพอ่ืนแทน องค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับการทํานาเกลือเร่ิมจะ    
เลือนหายไปจากประเทศไทย และจงัหวดัสมทุรสาคร 

       



ชุดประมวลความรู้ 
“เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 

Salt at Samut Sakhon 

    วัตถุประสงค์ของการจัดท าชุดประมวลความรู้ 
                    ๑. เพ่ืออนรัุกษ์ และสืบทอดองค์ความรู้เก่ียวกบัการทํานาเกลือ และวิถีชีวิตเกษตรกรท่ีทํานาเกลือ 

                    ๒. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัการทํานาเกลือ 

                    ๓. เพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุการประกอบอาชีพนาเกลือ 

                    ๔. เพ่ือรวบรวมข้อมลูสารสนเทศท้องถ่ินเก่ียวกบัวิถีชีวิตนาเกลือ 

     กลุ่มเป้าหมาย 
                ๑. เดก็ เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจในการประกอบอาชีพการทํานาเกลือ 

                    ๒. เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพนาเกลือ 

      ขัน้ตอนการจัดท าชุดประมวลความรู้ 

       



ชุดประมวลความรู้ 
“เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
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      ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                 ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจได้รับองค์ความรู้เก่ียวกับการประกอบอาชีพนาเกลือ ,       
วิถีชีวิตเกษตรกรท่ีทํานาเกลือ, ภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัการทํานาเกลือ และผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการประกอบ
อาชีพนาเกลือ 

                      ๒. เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพนาเกลือ สามารถนําความรู้หรือเทคนิคต่างๆ  นําไปพัฒนาการ
ประกอบอาชีพการทํานาเกลือของตนเอง ให้มีความกินดีอยูดี่มากยิ่งขึน้ 

                      ๓. เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพนาเกลือ เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจในอาชีพนาเกลือ ได้นําองค์
ความรู้เพ่ือนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีได้จากการประกอบอาชีพนาเกลือให้ก้าวสู่ระดับสากล เช่น  
ธุรกิจบริการเกลือสปา และธุรกิจบริการถํา้เกลือเพ่ือสขุภาพ เป็นต้น  
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เกลอืสมุทร... 
ที่สมุทรสาคร 

กระบวนการป้ันน า้เป็นเกลอืสมุทร 

   

   

เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ 

   

ลูกกลิง้ อรุีน พลัว่ซอย คะทาชัก คะทาลอม คะทาโกย 

ต้นทุนการผลติเกลอืสมุทร วตัถุดบิที่ส าคญั (น า้ทะเล) 

   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ 
๑. กระบวนการผลิต  

    - ความรู้ / ทักษะส าหรับด าเนินการ 
             ประวัตศิาสตร์โลกผ่านเกลือ Salt : A World History 
                    การเสาะหาเกลือเป็นงานท่ีท้าทายวิศวกรมานานหลายพันปี เป็นแรงผลักดันในการคิดค้น

เคร่ืองจกัรมหศัจรรย์ท่ีสุด รวมทัง้เคร่ืองจกัรท่ีคล่องแคล่วท่ีสุด งานสาธารณะท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดจํานวนหนึ่ง
เกิดจากความจําเป็นในการขนย้ายเกลือ เกลืออยู่ในแถวหน้าท่ีสุดของการพัฒนาทัง้วิชาเคมีและ
ธรณีวิทยา เกิดเส้นทางการค้าท่ียังคงเป็นเส้นทางสญัจรหลกั มีการสร้างพันธมิตร ได้ปกป้องจกัรวรรด ิ
และได้กระตุ้นการปฏิวตั ิทัง้หมดนีเ้พ่ือบางสิ่งท่ีมีอยูเ่ตม็มหาสมทุร ผดุขึน้จากบอ่นํา้พ ุก่อตวัเป็นแผ่นท่ีพืน้
ทะเลสาบ เป็นสายแร่เข้มข้นกินบริเวณกว้างในชัน้หินแร่ตดิกบัผิวดนิ  

                    แทบจะไม่มีสถานท่ีใดบนโลกท่ีปราศจากเกลือ แต่เร่ืองนีไ้ม่เป็นท่ีกระจ่างชัดเจนจนกระทั่ง
ธรณีวิทยาสมยัใหม่ได้เผยให้รู้ ดงันัน้ประวตัิศาสตร์ทัง้หมดก่อนศตวรรษท่ีย่ีสิบ จึงเป็นเร่ืองราวของการ
ค้นหาเกลือท่ีเต็มไปด้วยอนัตราย การค้าเกลือ และการตอ่สู้แย่งชิงเกลือ เป็นเวลาหลายพนัปีแล้วท่ีเกลือ
เป็นตวัแทนของความมัง่คัง่ พ่อค้าเกลือในแคริบเบียนจะเก็บเกลือไว้ในห้องใต้ดิน ชาวจีน ชาวโรมนั ชาว
ฝร่ังเศส ชาวเวนิซ ตระกูลฮพัเบิร์ก และรัฐบาลอ่ืนๆ อีกมากมายได้เก็บภาษีเกลือเพ่ือหาเงินในการทํา
สงคราม มีการจา่ยเกลือเป็นคา่จ้างให้แก่ทหาร และบางครัง้ก็ให้แก่คนงานด้วย  

                     เกลือมีค่าเสมือนเงินตราตลอดมา ในตําราเ ก่ียวกับทุนนิยมเ ร่ืองความมั่งคั่งของชาต ิ            
(The Wealth of Nations) ของ อดมั สมิธ ซึง่เขียนขึน้ใน ค.ศ.1776 เขาได้ชีว้่าแทบทกุอย่างท่ีมี
คา่สามารถนํามาใช้เป็นเงินได้ เขายกตวัอยา่งเชน่ ยาสบู นํา้ตาล ปลาคอดแห้ง และววัควาย ทัง้ยงับอกว่า 
"ว่ากนัว่าเกลือเป็นเคร่ืองมือสามญัของการค้าและการแลกเปล่ียนในอะบีส ซีเนีย" แตเ่ขาเสนอความเห็น
วา่เงินตราท่ีดีท่ีสดุทําจากโลหะ เน่ืองจากมีลกัษณะทางกายภาพท่ีคงทนถาวร แม้ว่าคา่ของโลหะไม่ถาวร
เชน่เดียวกบัสินค้าอ่ืน ทกุวนันีภ้าพเม่ือหลายพนัปีของความปรารถนา การตอ่สู้แย่งชิง การกกัตนุ การเก็บ
ภาษี และการแสวงหาเกลือดเูหมือนจะเป็นภาพท่ีงดงาม แตค่อ่นข้างโง่เขลา ผู้ นําขององักฤษในศตวรรษท่ี
สิบเจ็ดซึง่กลา่วอยา่งร้อนรนเก่ียวกบัอนัตรายของชาติท่ีต้องพึ่งพาเกลือทะเลของฝร่ังเศส ดนู่าขนัมากกว่า
ผู้ นําในปัจจบุนัท่ีห่วงใยเร่ืองการพึ่งพานํา้มนัตา่งประเทศ ทกุยคุทกุสมยัผู้คนจะมัน่ใจว่าสิ่งท่ีพวกเขารู้สึก
วา่มีคา่เทา่นัน้จงึจะมีคา่อยา่งแท้จริง การแสวงหาความรักและการเสาะหาความร่ํารวยมกัจะเป็นเร่ืองราว
ท่ีสนุกท่ีสุดเสมอ ขณะท่ีเร่ืองราวแห่งความรักเป็นเร่ืองนิ รันดร์ แต่เร่ืองราวการเสาะหาความร่ํารวยเม่ือ
เวลาผา่นไปสกัระยะก็ดเูหมือนวา่จะเป็นภาพลวงตาท่ีดําเนินไปอยา่งไร้แก่นสารเสมอ 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 

 สงครามเกลือในอเมริกา  

                    เม่ือศกึษาแผนท่ีของถนนแทบทกุแห่งในอเมริกาเหนือ จะสงัเกตเห็นการออกแบบท่ีไม่เป็นไปตาม
หลักเรขาคณิต แลดูแปลกตาของถนนสายรองซึ่งเป็นถนนในท้องถ่ิน ผู้ดูแผนท่ีคงคาดเดาไว้ว่าเมือง
เหลา่นีต้ัง้ขึน้และเช่ือมโยงถึงกนัอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีการวางแผนหรือออกแบบ ทัง้นีเ้พราะถนนเหล่านี ้
เกิดจากการขยายทางเท้าหรือเส้นทางเดิน ซึ่งเดิมเป็นเส้นทางเดินของสตัว์ท่ีค้นหาเกลือ สตัว์หาเกลือได้
ด้วยการหาบอ่นํา้พนํุา้เกลือ นํา้กร่อย เกลือสินเธาว์ หรือแหลง่เกลือตามธรรมชาตท่ีิพอให้เลียกินได้  

                   โป่งเกลือท่ีค้นพบทัว่ทัง้ทวีปมกัจะเป็นบริเวณท่ีราบรกร้างขนาดหลายเอเคอร์ เนือ้ดินสีนํา้ตาลอม
ขาวหรือสีเทาอมขาวมีโพรงลึกจนเกือบเป็นหลืบถํา้ เน่ืองจากถกูเลียกินเป็นประจํา โป่งเกลือมกัอยู่ปลาย
สดุของถนน เพราะเป็นแหล่งท่ีมีเกลือ เป็นจุดท่ีเหมาะสําหรับการตัง้ถ่ินฐาน มีการสร้างหมู่บ้านตามโป่ง
เกลือ โป่งเกลือใกล้ทะเลสาบ อีรีเป็นทางกว้างท่ีเกิดจากควายป่า เมืองท่ีสร้างขึน้ท่ีนัน่จึงมีช่ือว่าบฟัฟาโล 
อยูใ่นรัฐนิวยอร์ก  

                    ตอนท่ีชาวยโุรปมาถึงได้พบการทําเกลือปริมาณมากตามหมู่บ้านในอเมริกาเหนือ เม่ือ ค .ศ.1541 
เฮอร์นนัโด เดอ โซโต นกัสํารวจชาวสเปนได้เดนิทางขึน้ไปตามลํานํา้มิสซิสซิปปี และพบเห็น "การทําเกลือ
ตามแม่นํา้ พอนํา้ลดก็จะเหลือเกลืออยู่บนทราย เน่ืองจากไม่สามารถเก็บเกลือโดยไม่มีทรายมาด้วย       
จงึต้องนําไปใสใ่นตะกร้าท่ีทําขึน้เฉพาะ มีปากกว้างและก้นแคบ แล้วแขวนตะกร้าไว้บนเสาอกไก่ จากนัน้
จงึเทนํา้ลงไป โดยมีภาชนะรองรับข้างลา่ง แล้วนําไปต้มให้ระเหยเหลือแตเ่กลืออยูท่ี่ก้นภาชนะ"  

                 ชนเผ่าล่าสตัว์ท่ีไม่ได้ปลกูพืชจะไม่ทําเกลือ ยกเว้นชาวเอสกิโมท่ีช่องแคบแบริง พวกเขาล่ากวาง
เรนเดียร์ แกะภูเขา หมี แมวนํา้ วอลรัส และสตัว์อ่ืนๆ แล้วนํามาต้มในนํา้ทะเลเพ่ือให้มีรสเค็ม ก่อนท่ีชาว
ยุโรปจะมาถึง หลายชนเผ่าอย่างเพนอบสกอต เมโนมินิ และชิพเพวาไม่เคยใช้เกลือ มิชชันนารีนิกาย
เยซูอิตในดินแดนของอินเดียนแดงเผ่าฮูรอนบ่นเร่ืองท่ีไม่มีเกลือ แม้ว่ามิชชันนารีท่านหนึ่งจะได้ให้
ความเห็นวา่ คนเผา่ฮรูอนมีสายตาดีกวา่ชาวฝร่ังเศส และเห็นว่าท่ีเป็นเช่นนีเ้พราะพวกเขาละเว้นจากไวน์ 
เกลือ และ "สิ่งอ่ืนท่ีทําให้ความร่ืนรมย์ของดวงตาเหือดแห้งไป และทําลายความมีสีสนัของดวงตา"  

                      กล่าวกันว่าชาวอินเดียนเผ่าพูเกตซาวนด์ซึ่งกินปลาแซลมอนเป็นอาหารหลกั ก็ไม่กินเกลือ ชาว
เผ่าโมฮีแกนในคอนเนกติคตักินกุ้ งล็อบสเตอร์ หอยกาบ ปลาแชด ปลาแลมเพรย์ รวมทัง้ข้าวโพดเป็น
อาหารหลกั แตท่วา่ ตามท่ีคอตตนั เมเธอร์ กล่าวอ้าง "พวกเขาไม่มีเกลือแม้แตเ่ม็ดเดียวในโลก จนกระทัง่
พวกเรานําไปมอบให้" 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
                    แต่ชาวเผ่าเดลาแวร์เติมเกลือลงในอาหารท่ีทําจากข้าวโพด ชาวเผ่าโฮพีต้มถัว่และปลาหมึกด้วย

เกลือ และกินกระตา่ยแจ๊กแรบบิตด้วยการตุน๋กบัพริกและหวัหอมป่าในนํา้ท่ีเติมเกลือ ชาวเผ่าซูนิกินก้อน
แป้งต้มในซอสนํา้เกลือ และทําคูเชเว (kushewe) ซึ่งเป็นขนมปังเค็มทําจากมะนาวและซุเอตเค็ม 
เวลาเดินทางชาวเผ่าซูนิมกัจะพกกระปกุเกลือและพริกแดงไปด้วย ส่วนประกอบของสองสิ่งนีย้งัคงเป็น
เคร่ืองปรุงรสชัน้เย่ียมในแถบตะวนัตกเฉียงใต้  

                     ประวตัศิาสตร์ของทวีปอเมริกาเป็นประวตัศิาสตร์แหง่สงครามเพ่ือแยง่ชิงเกลืออยา่งไมห่ยดุหยอ่น  
         ใครก็ตามท่ีครอบครองเกลือจะเป็นผู้ มีอํานาจ เร่ืองนีเ้ป็นความจริงทัง้ก่อนท่ีชาวยโุรปจะมาถึง และยงัคง

ดําเนินตอ่ไปจนกระทัง่หลงัสงครามกลางเมืองในอเมริกา 

 

              “เกลือ” นิยามแห่งความเคม็ 
                  นิยามความเค็มของ “เกลือ” สําหรับนกัเคมีแล้ว เกลือ อาจ หมายถึงสารประกอบไอออนิก       

ท่ีเกิดจากโซเดียมซึง่เป็นไอออนบวกมา สร้างพนัธะทางเคมีร่วมกบัคลอไรด์ท่ีเป็นไอออนลบ แตสํ่าหรับใน
วิถีชีวิต ของมนุษย์แล้ว เกลือ คือผลึกสีขาวท่ีมีมากด้วยคณุค่า ทัง้การเป็น เคร่ืองปรุงรส วตัถุดิบในการ
ถนอมอาหาร และมีสรรพคณุทางยา ยิ่งสมัย โบราณแล้วนัน้ “เกลือ” ถือเป็นหนึ่งในธาตวุตัถุท่ีมีค่า
เปรียบได้ดัง่ “ทอง” เลยทีเดียว  

 

 

 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
       ส่อง “ผลึกเกลือ”  

                    อนุภาคเกลือ ท่ีเรารู้จกักันดี คือ เกลือแกง หรือ โซเดียมคลอไรด์ (Sodium chloride   
สตูร เคมี: NaCl) เป็นของแข็ง ใส ไม่มีสี มีผลึกเป็นรูปส่ีเหล่ียมลกูบาศก์ เกิดจากโซเดียมไอออนและ
คลอ ไรด์ไอออนท่ีมีการยึดเหน่ียวกนัด้วยพนัธะทางเคมีท่ีเรียกว่า พันธะไอออนิก (พนัธะท่ีเกิดขึน้จาก
แรง ดงึดดูทางไฟฟ้าสถิตระหวา่งไอออนบวกและไอออนลบ เน่ืองจากมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน)  

 

 

 

 

 

 

 

                         

                       โครงสร้างของโซเดียมคลอไรด์ ประกอบด้วยโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนท่ีเรียงเป็น     
แถวสลบักันมีลกัษณะคล้ายตาข่าย ซึ่งแต่ละไอออนจะมีไอออนชนิดตรงข้ามล้อมรอบอยู่ ๖ ไอออน       
โดยโครงสร้างเชน่นีน้บัเป็นโครงสร้างพืน้ฐานท่ีพบได้ในแร่อ่ืนๆ หลายชนิด  

                       สําหรับคณุสมบตัทิัว่ไปของโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกง คือ มีนํา้หนกัโมเลกลุเท่ากบั ๕๘๓๔ 
มีความถ่วงจําเพาะ ๒.๑๖๕ มีจดุหลอมเหลวท่ี ๘๐๐.๘ องศาเซลเซียส มีจดุเดือดท่ี ๑,๔๖๕ องศา 
เซลเซียส และนํา้เกลือจะสามารถเปล่ียนเป็นนํา้แข็งได้ท่ีอณุหภมูิ -๒๑.๑๒ องศาเซลเซียส  

 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
             แหล่งท านาเกลือในประเทศไทย และประเภทของเกลือ 
                การทํานาเกลือ ถือเป็นอาชีพท่ีต้องอาศัยภูมิปัญญา ประสบการณ์ และการสังเกต ร่วมกับ       

การพึ่งพาอาศยัธรรมชาติ โดยพืน้ท่ีท่ีเหมาะกบัการทํานาเกลือนัน้ นอกจากเป็นพืน้ท่ีติดริมชายฝ่ัง ทะเล
แล้ว ลกัษณะภูมิประเทศยงัต้องเป็นท่ีราบลุ่ม และท่ีสําคญัคือดินต้องเป็นดินเหนียว อุ้มนํา้ได้ดี ซึ่งปัจจยั
เหล่านีเ้ป็นเหตผุลว่าเพราะเหตใุดท่ีประเทศไทยมีชายฝ่ังทะเลยาวถึง ๒,๖๐๐ กิโลเมตร แต ่กลบัมีไม่ก่ี
จงัหวดัเทา่นัน้ท่ีทําเกลือสมทุรได้ 

                     แม้ผลึกเกลือสีขาวท่ีเราเห็นจะมีลักษณะท่ีเหมือนกัน แต่เส้นทางความเป็นมาของเกลือ และ 
กระบวนการผลิตก็ไม่ได้เหมือนกนัเสียทีเดียวนกั โดยแหล่งกําเนิดเกลือในประเทศไทยมี  ๒ แหล่ง ใหญ่ๆ 
คือ เกลือสมุทร และ เกลือสินเธาว์  

                 เกลือสมุทร หรือ เกลือทะเล เป็นเกลือท่ีผลิตได้จากนํา้ทะเล ด้วยการสบูนํา้ทะเลเข้ามาขงัไว้ 
ในนาพัก อาศัยลมและความร้อนจากแสงแดดของดวงอาทิตย์ช่วยระเหยนํา้ เพ่ือให้นํา้เกลือมีความ 
เข้มข้นมากขึน้จนถึงระดับหนึ่ง  เกลือจะตกผลึกออกมา จังหวัดท่ีมีการผลิตเกลือสมุทร ได้แก่ 
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ชลบุรี และเพชรบุรี เป็นต้น โดยผู้ผลิตเกลือสมุทร เรียกว่า 
ชาวนาเกลือ  

                  เกลือสินเธาว์ เป็นเกลือท่ีผลิตจากดนิและชัน้หิน ซึง่มีแหลง่ท่ีมา ๓ แหล่งด้วยกนั คือ ๑) คราบ
เกลือบนผิวดิน เม่ือนําดินมาละลายนํา้ก็จะได้นํา้เกลือ ๒) บ่อน า้เกลือ หรือ แหล่งน า้บาดาล เกิด
จากนํา้ผิวดนิไหลผา่นชัน้แร่เกลือหินและละลายเกลือออกมารวมกนัเป็นบอ่นํา้ ส่วนการนํานํา้เกลือขึน้มา
ใช้ จะทําได้ด้วยการสูบนํา้ขึน้มา และ ๓) ชัน้เกลือหินใต้ดิน วิธีการได้เกลือมา คือเจาะชัน้ หินให้เป็น
โพรงเพ่ืออดันํา้ลงไปละลายแร่เกลือหิน จากนัน้ก็สบูนํา้เกลือขึน้มาใช้  

                        สําหรับวิธีการผลิตเกลือทําได้สองวิธี คือ การนํานํา้เกลือมาตากแดด หรือ การต้มในกระทะ 
เหล็กขนาดใหญ่ให้นํา้ระเหย กระทั่งเ ม่ือถึงจุดอ่ิมตัว ของเกลือ อนุภาคเกลือจะตกผลึกออกมา             
โดย จงัหวดัท่ีเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ พบได้แถบภาคอีสาน เช่น จงัหวดัชยัภูมิ มหาสารคาม ยโสธร 
อบุลราชธานี และอดุรธานี รวมถึงภาคเหนือ เชน่ บอ่เกลือ จงัหวดันา่น เป็นต้น  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

                        
 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
             แหล่งท านาเกลือในประเทศไทย และประเภทของเกลือ (ต่อ) 
                     นอกจากแหล่งกําเนิดเกลือในประเทศไทยท่ีมี ๒ แหล่ง ใหญ่ๆ คือ เกลือสมุทร และ             

เกลือสินเธาว์ แล้วนัน้ยงัมีแหลง่กําเนิดเกลืออีก ๒ ประเภท คือ เกลือหินและนาเกลือพลาสตกิ 

                     เกลือหิน  เกลือหินเป็นเกลือท่ีได้จากแร่เกลือหิน (Rock salt, Halite) โดยเจาะพืน้ดินไป
ยงัโพรงเกลือ เพ่ือส่งนํา้ไปละลายแร่เกลือหิน จากนัน้สูบนํา้เกลือขึน้มาทําให้บริสุทธ์ิ ก่อนส่งต่อไปยัง
กระบวนการเค่ียวเกลือและทําให้แห้วด้วยเคร่ืองหมนุเหว่ียง เติมสารป้องกนัการจบัตวัของเม็ดเกลือและ
ใสส่ารไอโอดีน เพ่ือนําไปบริโภคและใช้ในภาคอตุสาหกรรมการผลิตเกลือแกงจากเกลือหินเป็นการผลิตใน
ระดบัอตุสาหกรรมท่ีใช้เงินในการลงทนุสงู แตส่ามารถผลิตเกลือได้เป็นจํานวนมาก พืน้ท่ีผลิตเกลือชนิดนี ้
ต้องมีทรัพยากรแร่เกลือหินฝังอยู่ใต้ดินเป็นจํานวนมาก โดยจังหวดัท่ีมีการทําเหมืองแร่เกลือหิน ได้แก่ 
นครราชสีมา มหาสารคาม อดุรธานี สกลนครและหนองคาย 

   

                    นาเกลือพลาสตกิ   การทํานาเกลือพลาสติกซึ่งเป็นแนวความคิดของชาวเกาหลี เน่ืองจากสภาพ
ภูมิประเทศของเกาหลีทํานาเกลือได้น้อย จึงขอมาเช่าท่ีเกษตรกรในตําบลพัน ท้ายนรสิงห์ทํานาเกลือ
พลาสตกิ ซึง่เป็นผลผลิตท่ีได้นายทนุชาวเกาหลีจะเป็นผู้จดัการนําสง่ตลาดตอ่ไป 

                 ลักษณะของนาเกลือพลาสติก พืน้ท่ีในนาเกลือปดู้วยพลาสติกสีดํา โดยปทูบัขึน้ไปบนคนันา
ด้วยเป็นการป้องกันดินพงัทลายลงไปในนาเกลือการปพูลาสติกจะต้องปใูห้เรียบและแน่นตึงเพ่ือไม่ให้
อากาศเข้าไปใต้พลาสตกิบนคนันาจะปดู้วยผ้า แล้วทบัพลาสติกอีกชัน้หนึ่งเพ่ือกนัล่ืน การปพูลาสติกช่วย
ทําให้ความร้อนเพิ่มขึน้ ดงันัน้การตกผลกึจงึเร็วขึน้ ลกัษณะของเม็ดเกลือมีความเล็ก 

                  ขัน้ตอนการท านาเกลือพลาสติก ใช้ลูกกลิง้ กลิง้ดินให้เรียบแน่นและแข็งทิง้ไว้ประมาณ        
๑ อาทิตย์ ขดุร่องเพ่ือฟังพลาสติก ทากาวเพ่ือติดแผ่นพลาสติกและจะต้องติดไปทางเดียวกนั สูบนํา้จาก
ทะเลเข้านา จากนัน้รอให้เกลือตกผลกึประมาณ ๕ วนั หลงัจากท่ีเกลือตกผลกึจะใช้ไม้ดนัเกลือให้เป็นแถว
และลอมเกลือ ลกัษณะเหมือนเจดีย์โดยใช้ช้อนเกลือลกัษณะเหมือนพลัว่ 

                      การเก็บเกลือ การเก็บเกลือของนาพลาสตกิไมจํ่าเป็นต้องเปิดนํา้ออกขณะรือ้เกลือ เพราะการปู
พลาสติกจะไม่มีดินจึงไม่ต้องล้างเกลือเหมือนนาดิน สามารถท่ีจะรือ้เกลือท่ีตกผลึกต่อได้เลย เม่ือทําให้
เกลือเป็นลอมเกลือคล้ายเจดีย์แล้วจะใช้ช้อนเกลือตกัใส่รถเข็นถ่ายเข้ายุ้ งเก็บเกลือ รถเข็นและช้อนตกั
เกลือจะเป็นพลาสตกิอยา่งดีและหนา ด้ามจะทําด้วยไม้ป้องกนัสนิม 

 

 

 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

                        
 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
            สมุทรสาคร ต้นก าเนิดแห่งการท านาเกลือ 
                 จงัหวดัสมทุรสาครมีลกัษณะภมูิประเทศเป็นท่ีราบลุม่ชายฝ่ังทะเล สงูจากระดบันํา้ทะเลประมาณ 

๑.๐๐ - ๒.๐๐ เมตร มีแมนํ่า้ทา่จีนไหลผา่นตอนกลางจงัหวดั ไหลคดเคีย้วตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยท่ี
อําเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ ๗๐ กิโลเมตร พืน้ท่ีตอนบนในเขตอําเภอบ้านแพ้วและ
อําเภอกระทุม่แบนมีความอดุมสมบรูณ์ของดนิและมีโครงขา่ยแมนํ่า้ลําคลองเช่ือมโยงถึงกนักระจายอยู่ทัว่
พืน้ท่ีกว่า ๑๗๐ สาย จึงเหมาะท่ีจะทําการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ 
อตุสาหกรรมและท่ีอยู่อาศยั พืน้ท่ีตอนล่างของจงัหวดัในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาครอยู่ติดชายฝ่ังทะเล
ยาว ๔๑.๘ กิโลเมตร จงึเหมาะท่ีจะประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ังและทํานาเกลือ 

                       แหล่งผลิตเกลือทะเลท่ีสําคัญของประเทศไทยตัง้แต่สมัยโบราณ ได้แก่  จังหวัดสมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม และเพชรบุรี การทํานาเกลือทะเลหรือเกลือสมทุรใช้พืน้ท่ีประมาณ ๓๐ – ๔๐ ไร่ขึน้ไป 
โดยอาศัยแสงแดดช่วยเพิ่มความเค็มให้กับนํา้ทะเลจนตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ การทํานาเกลือจึงเป็น        
ภมูิปัญญาท่ีท่ีต้องพึง่พาสายลม แสงแดด และคนเดนินํา้ 

                   ชาวต าบลบางโทรัด จังหวัดสมุทรสาคร คือคนท านาเกลือกลุ่มแรกที่ค้นพบ โดยบงัเอิญ
วา่ดนิเลนท่ีเคม็จดั มีเนือ้ดนิเหนียวจนกระทัง่นํา้ไมส่ามารถซมึผา่นได้ คือคณุสมบตัิเดน่ท่ีเอือ้ตอ่การทํานา
เกลือ หลังจากนัน้จึงเร่ิมทําเป็นอาชีพและขยายวงกว้างไปแถบ บางหญ้าแพรก นาโคก บ้านบ่อ บาง
กระเจ้า ฯลฯ ซึง่ล้วนเป็นตําบลท่ีมีเขตพืน้ท่ีตดิกบัชายทะเลสมทุรสาคร นยัว่าครัง้หนึ่งเคยเป็นอาชีพสงวน
ไว้สําหรับชาวสมุทรสาครเท่านัน้ การทํานาเกลือท่ีทํากันอยู่ตามท่ีต่างๆ  ในปัจจุบันอย่างในจังหวัด      
สมทุรสาคราม เพชรบรีุ จนัทบรีุ ชลบรีุ และปัตตานี ก็ล้วนได้แบบอยา่งมาจากบางโทรัด 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

                        
 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
            ฤดูกาลท านาเกลือ 
                     โดยฤดูกาลทํานาเกลือจะเร่ิมประมาณเดือนตุลาคม ขัน้ตอนแรกคือการเตรียมพืน้ท่ีแปลงนา     

ด้วยการปรับสภาพหน้าดินให้เรียบ เสริมคนันาให้แข็งแรง ขดุร่องช่องนํา้ไหลเข้าออก ระหว่างแปลงนาท่ี
ตืน้เขินให้นํา้ไหลได้สะดวก  

                      สําหรับพืน้ท่ีการทํานาเกลือทัง้หมดต้องมีเนือ้ท่ีไม่น้อยกว่า ๒๕ ไร่ เน่ืองจากต้องใช้พืน้ท่ีใน       
การตากนํา้จํานวนมาก ซึ่งในนาเกลือจะมีการทําแปลงนาเกลือย่อยๆ ท่ีเช่ือมโยงกัน นาแต่ละแปลง        
จะเรียกวา่ อันนา หรือกระทงนา โดยกระทงนาท่ีสําคญัๆ ได้แก่ นาขังหรือวังน า้ นาตาก นาเชือ้ และ
นาปลง  

                       เม่ือย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงท่ีฝนเร่ิมทิง้ช่วงหรือเร่ิมหมดฝนแล้ว ชาวนาเกลือ จะ
เร่ิมผันนํา้จากนาขัง ซึ่งเป็นแปลงท่ีใช้เก็บกักนํา้ทะเลจากคลองส่งนํา้เข้ามาเก็บไว้ใช้ตลอดการทํานา 
เกลือเพ่ือเข้าสู่นาตาก เพ่ือตากนํา้ให้มีระดบัความเค็มสงูขึน้เร่ือยๆ และปล่อยสิ่งสกปรกตกตะกอน ออก
จากนํา้ หลงัจากนัน้จะดนันํา้เข้าสู่นาเชือ้ เป็นแปลงนาท่ีสําหรับพกันํา้ให้แสงแดดแผดเผานํา้ให้ ค่อยๆ 
ระเหย เป็นการงวดนํา้ทะเลให้มีระดบัความเคม็มากขึน้เร่ือยๆ กระทัง่ใกล้กบัจดุอ่ิมตวั คือ ๒๒ - ๒๕ ดีกรี 
ซึง่เป็นระดบัความเคม็เกลือพร้อมจะตกผลกึ ชาวนาเกลือเรียกวา่เป็นการเพาะเชือ้เกลือ ซึ่ง เม่ือนํา้ทะเลมี
ความเคม็ท่ีเหมาะสมตอ่การตกผลึกแล้ว ชาวนาเกลือก็จะระบายนํา้สู่นาปลง เป็นแปลง ท่ีนํา้เค็มเข้มข้น
จนตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ ชาวนาเกลือจะปล่อยให้เกลือตกผลึกอยู่ในนาปลงประมาณ  ๙ - ๑๐ วนั จึงจะ
รือ้เกลือ ชกัแถวกองเกลือ แล้วตกัเกลือขึน้บุ้ งก๋ีหาบเข้าเก็บในยุ้ งเกลือ เพ่ือผึ่งให้แห้ง และเตรียมขาย
ตอ่ไป โดยเกลือแกงท่ีได้จะมีผลผลิตประมาณ ๔ - ๙ ตนัตอ่ไร่ หรือ ๒.๕ - ๖ กิโลกรัมต่อ พืน้ท่ีนา          
๑ ตารางเมตร 

                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

                        
 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
               ประเพณีอันเก่ียวเน่ืองกับการท านาเกลือ 
                       ขวัญข้าวเท่าหัวเรือ ขวัญเกลือเท่าหัวแพ (พธีิแรกนา)   

                   ทุกปีหลังเทศกาลออกพรรษา ปฏิบัติการแรกก่อนลงมือทํานา ชาวนาเกลือแถบจังหวัด
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี จะต้องมีการทําพิธีแรกนาเกลือเหมือนนาข้าว จึงมีคํากล่าวว่า 
“ขวญัข้าวเท่าหวัเรือขวญัเกลือเท่าหวัแพ” พิธีแรกนาหรือทําขวญันา เป็นพิธีท่ีแสดงออกถึงความเคารพ 
ความกตญัํูรู้คุณธรรมชาติ การเซ่นไหว้เจ้าท่ีเจ้าทางใช้สํารับคาวหวาน ต้มแดง ต้มขาว หวัหมู ผลไม้ 
และดอกไม้ธูปเทียน เพ่ือขอความเป็นสิริมงคลจงเกิดแก่ชาวนาเกลือ หลงัจากนัน้จงึเร่ิมลงมือละเลงนา 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

                        
 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
               ประเพณีอันเก่ียวเน่ืองกับการท านาเกลือ (ต่อ) 
                       พธีิท าขวัญเกลือ    

                   ชาวนาเกลือเช่ือว่า เป็นการตอบแทนพระแม่ธรณี เทวดา เจ้าท่ีเจ้าทางทัง้หลาย เพ่ือเป็นขวญั
และกําลงัใจให้การทํานาเกลือในปีตอ่ไปได้ผลผลิตดี โดยชาวนาเกลือจะประกอบพิธีทําขวญัเกลือ ๒ ชว่ง  

                        ช่วงแรก คือ ทําขวญัเกลือก่อนการรือ้เกลือ อยู่ในช่วงท่ีนํา้เค็มตกผลึกเป็นเม็ดเกลือแล้ว ซึ่งจะ
ใช้เวลาประมาณ ๑๕ – ๒๐ วนั หลงัจากปลอ่ยนํา้เคม็เข้าหมกัในนาเกลือ 

                         ช่วงที่สอง คือ การทําพิธีขวญันาเกลือหลงัการรือ้เกลือ เม่ือชาวนาเกลือหาบเกลือเก็บเกลือเข้า
ยุ้งแล้ว ทัง้นีช้าวนาเกลือจะเลือกทําพิธีในชว่งไหนก็ได้ ตามความเช่ือและความสะดวกของแตล่ะบคุคล 

  

                    พธีิเปิดยุ้งเกลือ 

                          หลังจากเก็บเกลือเข้ายุ้ งแล้วประมาณ ๖ – ๑๐ เดือน หรือ ๑ ปี เพ่ือให้เกลือแห้งสนิทมี
คณุภาพดีพร้อมท่ีจะขายได้ ชาวนาเกลือจะทําพิธีเปิดยุ้งเกลือ โดยนําเคร่ืองบชูามาวางบนเส่ือหรือโต๊ะพิธี
บริเวณหน้ายุ้งเกลือ กลา่วถวายอาหารและเคร่ืองบริวารแก่เทวดา เจ้าท่ีเจ้าทางท่ีช่วยปกปักษ์รักษาเกลือ
ไมใ่ห้เสียหายและขอให้ขายได้ราคาดี 

 

                     พธีิเปิดเหยียบรอยแตก 

                           รอยแตกเป็นปัญหาสําคญัท่ีพบในการทํานาเกลือ นาแตก จะมี ๒ แบบ  คือ แตกแบบนํา้แห้ง 
อีกแบบแตกแบบนํา้ใต้ดนิพุง่ขึน้มาจะเหม็นมาก นาท่ีแตกสามารถเอานิว้แหย่ได้ สาเหตเุกิดจากเอาเกลือ
ขึน้บ่อยไป ดินชํา้มาก หรือเกิดจากนํา้ใต้ดินสกปรก เพราะอยู่ใกล้กับพืน้ท่ีท่ีปล่อยนํา้เสียออกมาทางนา  
ทําให้นาแตก สมัยก่อนถ้านาแตกต้องไปนิมนต์พระมาเหยียบรอยแตกและทําบุญยุ้ ง พร้อมกับขอขมา    
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ปัจจบุนัมีผู้ รู้พิธีเหยียบรอยแตกเหลืออยูน้่อยมาก วิธีคือต้องกลัน้ใจเขียนอกัขระขอมแล้วกลัน้
ใจว่าคาถาพร้อมย่ําเท้าเหยียบถอยหลงั พอจะหายใจให้เอานิว้หวัแม่เท้าจิกแม่ธรณีไว้ กลัน้ใจว่าคาถา
พร้อมเหยียบถอยหลงัใหมจ่นเสร็จ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                         

                        
 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
            เคมี จาก “นาเกลือ” 
                     วิถีการทํานาเกลือ นับเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีมีการสั่งสมความรู้และถ่ายทอดกันมา 

ยาวนาน ซึ่งในองค์ความรู้เหล่านัน้ก็มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ด้านเคมี          
อยูไ่มน้่อย  

                      การผลิตเม็ดเกลือแกง หรือ โซเดียมคลอไรด์ จากนํา้ทะเลนัน้ อาศยัหลกัการท่ีเรียกว่า “การตก
ผลึก” (Crystallization) เป็นกระบวนการทางเคมีท่ีใช้ในการทําสารให้บริสุทธ์ิ ด้วยการแยก
ของแข็งออกจากของเหลว โดย อาศยัความสามารถในการละลายนํา้หรือจุดอ่ิมตวัของ สารประกอบ        
ท่ีเม่ืออุณหภูมิลดลง ความสามารถในการ ละลายก็ลดลง สารประกอบเหล่านัน้จะแยกตัวออกจาก
สารละลายเป็นของแข็งท่ีมีรูปทรงเรขาคณิต เรียกว่า ผลึก (crystal) ทัง้นีส้ารท่ีต้องการแยกและไม่
ต้องการแยกจะต้องละลายได้ในตวัทําละลาย ชนิดเดียวกนั แตต้่องมีความสามารถในการละลายตา่งกนั 
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เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
           ในการทํานาเกลือนัน้ นํา้ทะเลประกอบด้วยอนภุาคไอออนตา่งๆ ซึ่งมีทัง้ไอออนบวก เช่น โซเดียม 

(Na+) โปแทสเซียม (K+) แคลเซียม (Ca2+) แมกนีเซียม (Mg2+) และไอออนลบ เช่น คลอไรด์      
(Cl-) ซลัเฟต(SO4

2-) เป็นต้น เม่ือนํา้ทะเลถกูแสงแดดแผดเผาจนนํา้ระเหยกลายเป็นไอ นํา้ทะเลก็จะมี
ความเข้มข้นเพิ่มมากขึน้ ไอออนของธาตตุา่งๆ ท่ีละลายได้น้อยลงจนไม่สามารถละลายได้ ก็จะจบัตวั กนั
เป็นสารประกอบและตกผลกึออกมาก่อน ซึ่งในนาเกลือจะมีสารประกอบตกผลึกท่ีสําคญัอยู่  ๓ ชนิด คือ 
เกลือจืดหรือยิปซมั (CaSO4) เกลือแกง(NaCl) และดีเกลือ (MgSO4)  

                  เกลือจืดหรือยิปซัม (CaSO4) เป็นสารประกอบท่ี ละลายนํา้ได้น้อยท่ีสดุ จะมีการตกผลึกใน
นาเชือ้ซึ่งมีความ เค็มประมาณ ๒๐ - ๒๕ ดีกรี ผลึกเกลือจะมีลกัษณะเป็นผลึก ส่ีเหล่ียม ใส ขนาดเล็กๆ 
เกาะตัวเป็นแผ่นแข็งอยู่ติดกับดิน ชาวนาเกลือนิยมนําเกลือจืดไปใช้ทําแป้งดินสอพอง ชอล์ก              
เขียนกระดานดํา หรือใช้เป็นสว่นผสมในการทํายาสีฟัน เป็นต้น  

 

 

 

                   เกลือแกง (NaCl) ตกผลึกในนาปลง เป็นช่วงท่ีนํา้ทะเลมีความเค็มท่ีระดบั ๒๕ ดีกรี             
มีลกัษณะเป็นลูกบาศก์ โปร่ง แสง โดยเม็ดเกลือแกง จะมี ๒ เพศ คือ เกลือตัวผู้ รูปร่างเป็น เม็ดยาว
แหลม นิยมใช่ผสมยาไว้กวาดคอเด็ก เช่ือว่ามีฤทธ์ิแก้ ซาง (ไข้,ตวัร้อน) ได้ และเกลือตัวเมีย มีรูปร่าง
เป็นเหล่ียม ใช้ ประโยชน์ได้ทัง้สําหรับการบริโภค ดองอาหาร รวมถึงเป็น ส่วนประกอบในอุตสาหกรรม
ตา่งๆ  

 

 

                         

                        
 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

 

 
Ca2+ (aq) + SO4

2-
(aq)                   CaSO4(s)    

 

 

 
Na 2+(aq) + Cl -(aq)                    NaCl(s)  

 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
 

                    ดีเกลือ (MgSO4) เป็นเกลือท่ีมีรสเค็มจดัจนขม เกลือชนิดนีจ้ะตกผลึกท่ีระดบัความเค็ม 
มากกว่า ๒๗ ดีกรี ขึน้ไป ลกัษณะจะมีรูปร่างแหลมเหมือนเข็ม ชาวนาเกลือจะไม่ชอบเพราะหากปล่อย 
นาปลงให้มีระดบัความเค็มมากจนดีเกลือมีการตกผลึก ก็จะมีผลให้เกลือแกงท่ีได้ไม่บริสุทธ์ิ มีคณุภาพ 
ต่ํา ชืน้ง่าย ซึ่งชาวนาเกลือจะป้องกนัด้วยการผนันํา้จากนาเชือ้สู่นาปลงอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้มี ความ
เคม็ท่ีไมม่ากเกินไป อยา่งไรก็ตามดีเกลือก็มีสรรพคณุทางยา โดยใช้เป็นยาระบาย แก้ท้องผกู หรือเป็นยา
ถ่ายพยาธิได้  

 

 

 

                         

           คุณค่า จาก “เม็ดเกลือ” 
                    คณุประโยชน์จาก เม็ดเกลือ ท่ีนอกจากการเป็นเคร่ืองปรุงรสอาหารท่ีบริโภคกนัอยู่เป็น ประจําแล้ว 

ความเคม็ของเกลือยงัมีคณุคา่อีกมากมายหลายประการ ได้แก่  
                ถนอมอาหาร มีการใช้เกลือสําหรับดองผัก ผลไม้ ไข่ หรือแม้แต่เนือ้สัตว์ เพ่ือยืดอายุในการ 

รับประทานได้นานขึน้ ซึ่งเกลือจะเข้าไปช่วยยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้จลุินทรีย์ท่ีจะทําให้ เกิดอาการ
เนา่เสีย  

                อุตสาหกรรมห้องเย็น มีการนําเกลือมาใช้รักษาอาหาร สดมานานแล้ว เน่ืองจากคณุสมบตัิของ
เกลือ หากมีการ เติมเกลือแกงลงในนํา้แข็งในอตัราส่วน ๑ : ๓ จะมีผลให้ จดุเยือกแข็งของนํา้ลดลงถึง      
-๑๘ องศาเซลเซียส  
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Mg2+

(aq) + SO4
2-

(aq)                 MgSO4(s)  



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
                อุตสาหกรรมเคมี เกลือถูกใช้เป็นสารตัง้ต้นในการผลิตเคมีภัณฑ์หลายชนิด เช่น ผลิตคลอรีน 

โซดาไฟ กรดเกลือ เป็นต้น  
                อุตสาหกรรมความงาม ในธุรกิจสปามีการนําเกลือไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือความงาม อาทิ 

เกลือขดัผิว เกลือสปา เกลือหอม เน่ืองจากเกลือมีสรรพคณุในการเปิดรูขมุขนบริเวณผิวหนงั ทําให้วิตามิน
และสารบํารุงตา่งๆ ซมึซาบเข้าสูผ่ิวหนงัได้ดีขึน้  

                 ยา ในตําราแพทย์แผนไทย เกลือ ถือเป็นยาท่ีนํามาใช้ในการรักษาโรคมากมาย ทัง้ในการฆ่าเชือ้ 
แก้ปวดฟัน ท่ีสําคญัในเกลือยงัมีสารประกอบไอโอดีนท่ีชว่ยป้องกนัโรคคอพอกได้อีกด้วย  

 

               ปฏิทนิการท านาเกลือ 
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เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
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เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
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เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
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         เพศของเกลือ 

          ผลกึของเกลือมีรูปร่างสองแบบ ใครท่ีสนใจตํารับยาโบราณหรือแมค่รัวยคุเก่าก็รู้ดีวา่มีการเรียกเกลือ
ได้สองแบบ คือ  

                “เกลือตัวผู้”  เม็ดเกลือจะมีรูปร่างลกัษณะเป็นเม็ดยาวแหลม ชาวนาเกลือจะใช้ประโยชน์ภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน คือนําไปผสมนํา้มะนาวจะแก้ไอได้ดี หรือใช้อดุฟันแก้ปวดก็ได้  

             “เกลือตัวเมีย” เม็ดเกลือจะมีรูปร่างลกัษณะแบนเป็นเหล่ียม ประโยชน์ของเกลือตวัเมียสามารถ
ใช้ได้สารพดัประโยชน์ใช้บริโภค ใช้ดองผกั ดองปลา ทํานํา้ปลา และใช้ในงานอตุสาหกรรมตา่งๆ 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
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เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
        ผลพลอยได้ในแต่ละช่วงของวงจรการท านาเกลือ             
ที่ก่อให้เกิดรายได้กับเกษตรกรชาวนาเกลือ 
             ๑. สัตว์น า้ทะเลต่างๆ เกษตรกรชาวนาเกลือท่ีมีพืน้ท่ีกกัเก็บนํา้ทะเล (วงั) ก็จะมีสตัว์นํา้ทะเลตา่งๆ 

เชน่ กุ้ งขาว กุ้งแชบ๊วย ปลาหมอเทศ ปลากระพง ปทูะเล ฯลฯ อยูภ่ายในวงั เป็นการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้แบบ
ธรรมชาตเิพ่ือเป็นรายได้เสริมทางหนึง่ 

              ๒. น า้เค็ม เน่ืองจากนํา้ในนาเกลือมีความเค็มมากกว่านํา้ทะเล เกษตรกรชาวนาเกลือสามารถ
จําหนา่ยนํา้เคม็ให้กบัเกษตรกรชาวนากุ้ง เพ่ือนําไปผสมกบันํา้ปกตเิพ่ือใช้เพาะเลีย้งกุ้ง 

                  ๓. เกลือจืด (ยิปซ่ัม) เกลือจืดหรือยิปซัม่เป็นสินแร่ท่ีเกิดในนาเกลือเฉพาะแปลงท่ีใช้กกัเก็บนํา้แก่ 
(นารองเชือ้และนาเชือ้) เกลือจืดจะเกิดอยู่บนหน้าดิน เกษตรกรชาวนาเกลือจะทําเกลือจืดในฤดูฝน 
หลงัจากหมดฤดทํูานาเกลือแล้ว โดยจะขงันํา้ฝนไว้ในแปลงนาท่ีมีเกลือจืด แล้วรวบรวมเกลือจืดเข้าเป็น
กองๆ จากนัน้ก็จะร่อนและล้างเอาเศษดนิเศษโคลนออกให้เหลือแตเ่ม็ดเกลือจืดท่ีแข็ง คล้ายทรายหยาบๆ 
และไมล่ะลายนํา้ 

                   การทําเกลือจืดมกัเป็นงานของผู้หญิงท่ีรวมกลุม่กนั  ๔ - ๕ คน ชว่ยกนัทํา เป็นงานท่ีไม่หนกัเหมือน
การทํานาเกลือ แต่เป็นงานท่ีช้าและเสียเวลา รวมทัง้ต้องแช่อยู่ในนํา้ตลอดเวลาท่ีทําเกลือจืด โดยปกติ
ราคาเกลือจืดจะสูงกว่าเกลือทะเล สามารถนําไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตปนูปลาสเตอร์ ทํายาสีฟัน
ชนิดผง และแป้งผดัหน้า เป็นต้น 

                    ๔. ดีเกลือ การทําดีเกลือจะทําแปลงเฉพาะไม่ปนกบัแปลงนาเกลือ โดยนํานํา้จากการรือ้เกลือแต่
ละครัง้ไปขงัรวมกนัไว้ ทิง้ไว้ระยะหนึง่ก็จะมีดีเกลือเกิดขึน้เกาะอยูต่ามพืน้นา เกษตรกรชาวนาเกลือจะเก็บ
ดีเกลือทกุวนัในเวลาเช้าก่อนแดดออก (ถ้าแดดจดัดีเกลือจะละลายไปกับนํา้) ดีเกลือชนิดนีจ้ะเป็นเม็ดสี
ขาวมีรสขม นําไปใช้ประกอบเป็นเคร่ืองยาไทยโบราณประเภทยาระบายหรือยาถ่าย และนํา้ท่ีอยู่ในนาดี
เกลือจะมีความเคม็จดัมากเรียกว่า “นํา้ดีเกลือ” นําไปใช้เป็นส่วนประกอบในการทําเต้าหู้  เป็นสารทําให้
เต้าหู้แข็งตวั 

                     ๕. ขีแ้ดด เป็นส่วนท่ีอยู่บนผิวดินของนาเกลือ มีลกัษณะเป็นแผ่นร่อนอยู่บนผิวนา ซึ่งเกษตรกร
ชาวนาเกลือต้องทําการเก็บขีแ้ดดก่อนทําการบดดินตอนต้นฤดกูารทํานาเกลือ ขีแ้ดดนีส้ามารถนําไปใช้
เป็นปุ๋ ยปลกูพืชได้ 
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เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 

      - เงนิลงทุนเท่าไหร่/การจัดการเงนิ 
              ต้นทุนการผลิต 
                         ต้นทุนการผลิตเกลือทะเล ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทนุด้านค่าจ้างแรงงาน รองลงมาเป็นค่านํา้มนั

เชือ้เพลิง สําหรับวตัถุดิบท่ีใช้ผลิตคือนํา้ทะเลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยมีต้นทุนการผลิตเฉล่ียประมาณ 
๗๓๗ บาทตอ่ตนั 
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เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 

      - การจัดการก าลังคน 

           การเดินน า้ คนเดินนํา้ต้องมีทักษะความรู้ด้านการเดินนํา้ จากการถ่ายทอดจากรุ่น    
สู่รุ่น ต้องมีความขยันในการเปล่ียนนํา้บ่อยๆ เพ่ือเพิ่มดีกรีความเค็มของนํา้  คนเดินน า้ใช้ก าลัง  
คนเพียง ๑ คน เท่านัน้ 

                การรื ้อนา จะทําการรือ้เม่ือเกลือหนาเท่าฝ่ามือ หรือท่ีเกษตรกรชาวนาเกลือ
เห็นสมควร โดยใช้ “พลัว่ซอย อีรุน สะฑาชกัแถว และสะทาสุ่มเกลือ” สุ่มเกลือเป็นกองสามเหล่ียม
เรียงเป็นแถว ทิง้ไว้ประมาณ ๑-๒ วนั (หรือตามท่ีเกษตรกรเห็นสมควร) เพ่ือให้น้าแห้งสนิท  

   โดยใช้ก าลังคนในการรือ้นา ประมาณ ๖ – ๑๐ คน ต่อ นาเกลือ ๑ ไร่ 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 

      - การจัดการก าลังคน 

         การกลิง้ท้องนา การกลิง้ท้องนาต้องอาศยัความขยนัในการกลิง้เป็นหลกั เพ่ือให้พืน้ของ
ท้องนามีความแน่น (เป็นการเพิ่มผลผลิตอีกทางหนึ่ง)  คนกลิง้ท้องนา ใช้ก าลังคนเพียง ๑ คน 
เท่านัน้ 

          การเข็นเกลือ หลงัจากนํา้ในนาท่ีรือ้แห้งสนิทแล้ว ก็จะดําเนินการเก็บเกลือเข้ายุ้งฉาง 
ในปัจจุบันก็จะใช้รถเข็นเกลือ (แต่ในอดีตใช้การหาบ) เพ่ือนําเกลือมาเก็บรักษาไว้ในยุ้ งฉาง            
ท่ีมีความปลอดภยัจากฝน เพ่ือรอการจําหน่ายให้พ่อค้า แม่ค้า มารับซือ้ต่อไป 

 

                    โดยใช้ก าลังคนในการเข็นเกลือ  ประมาณ ๑ คน ต่อ ๑ แถว  

                   และใช้ก าลังคนในการหาบเกลือ ประมาณ ๒ คน ต่อ ๑ แถว              

      

   

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
     - เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ 

 

 

 

 

        ๑. ระหดัวิดน า้  ใช้ส าหรับวิดน า้   

        ๒. มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ฉุดระหัดวิดน า้ 

     

 

 

 

 

        ๓. ยุ้งฉาง  สถานที่เก็บเกลือ 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
     - เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ (ต่อ) 
 

     ๔. ลูกกลิง้  ใช้กลิง้นาให้เรียบ 

 

 

 

 

 

      ๕. ปรอทวัดน า้เค็ม วัดความเข้มข้นของน า้เค็ม 

 

      ๖. ละเลง    ใช้ปรับพืน้นาให้เรียบ   

      ๗. พล่ัวขุด  ใช้ขุดนา  

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
     - เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ (ต่อ) 

     ๘.  พล่ัวเจื่อน  ใช้เจื่อนนา 

     ๙.  อีรุน          ใช้ตีเกลือให้แตก 

 

 

 

     ๑๐. พล่ัวซอย    ใช้ซอยเกลือให้แตก 

      

 

      

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

   

   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
     - เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ (ต่อ) 

     ๑๑. คะทาชัก   ใช้ชักแถว                ๑๒. คะทาลอม ใช้ลอมเกลือให้เป็นลูก 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ๑๓. คะทาโกย   ใช้โกยเกลือ 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

      

   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
    - เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ (ต่อ) 

     ๑๔.  คะทาท ากอง        ใช้ท ากองเกลือ 

     ๑๕.  ไม้วา                  ใช้วัดขนาดของเกลือ 

     ๑๖.  เต้าสาด              ใช้สาดเกลือ 

     ๑๗.  กระดานปูท้องนา  ใช้รองรับรถเข็นเกลือ 

     ๑๘.  รถเข็นเกลือ         ใช้เข็นเกลือเข้ายุ้งฉาง 

 

 

 

 

      

      

 

      

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
     - เคร่ืองมือ / อุปกรณ์ (ต่อ) 

     ๑๙.  รถกลิง้นา พร้อมเคร่ืองขนาด ๓ แรงม้า    ใช้กลิง้นา 

 

      

      

 

 

      ๒๐.  ปุ้งกี ้  ใช้หาบเกลือเก็บเข้ายุ้งฉาง 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

   

   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
       - วัตถุดบิ 
                ๑. วตัถุดิบท่ีใช้ในการทํานาเกลือ คือ “น า้ทะเล” ไม่ต้องเสียคา่ใช้จ่าย โดยมีต้นทุนการผลิต
เฉล่ียประมาณ  ๗๓๗ บาทตอ่ตนั 

 

 

 

 

 
                      ๒. “น า้มัน” เป็นวตัถดุบิท่ีจําเป็นอีกอยา่งหนึง่ เพราะนํา้มนัเป็นวตัถดุบิท่ีต้องนํามาเป็น
เชือ้เพลิงให้มอเตอร์ไฟฟ้าวิดนํา้ทํางาน เพ่ือวิดนํา้เข้าในนาตา่งๆ    

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

   

   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ 

     - กระบวนการ / ขัน้ตอนในการท า 
           กระบวนการป้ันน า้เป็นเกลือสมุทร 
              การทํานาเกลือเป็นภมูิปัญญาชาวบ้านท่ีสลบัซบัซ้อน เป็นอาชีพกลางแจ้งท่ีต้องอาศยัเชาวน์ปัญญา
ในการบริหารจดัการนํา้ “คนเดินนํา้” คือบคุคลสําคญัท่ีถือเป็น “จอมยทุธ์แห่งการทํานาเกลือ” นบัตัง้แต ่“ลงมือ
ละเลงนาจนได้ผลกึเกลือ เพ่ือรือ้เกลือขึน้ยุ้งฉาง” ประกอบด้วย ๘ ขัน้ตอน ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน 

                  ขัน้ท่ี ๑  ปรับปรุงคนันา โดยใช้พลัว่เจือนขานา ขดูดนิหนงัหมา ตากท้องนาทิง้ไว้ ๗ วนั 

              ขัน้ที่  ๒  ผนันํา้จากนาประเทียบ (วงันํา้) เพ่ือลาดนา แล้วปล่อยทิง้ไว้ ๑ อาทิตย์ จนความเค็มของ
นํา้ขึน้ไปท่ีระดบั ๑๐ ดีกรี 

               ขัน้ท่ี ๓  ถอดนา คือถอดนํา้จากนาประเทียบขึน้ไปพกัไว้ยงั “นาเชือ้”  

เพ่ือตากแดดเพิ่มดีกรีความเคม็ของนํา้ 

 

 

               ขัน้ท่ี ๔  เตรียมกลิง้นาท้องกลิง้จนท้องเหนียวและแห้งสนิท แล้วตากไว้อีก ๓ วนั                        

                                 เพ่ือให้ท้องนาระอ ุ

 

   

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ 
           กระบวนการป้ันน า้เป็นเกลือสมุทร (ต่อ) 
               

                  ขัน้ที่  ๕  ผนันํา้จากนาประเทียบมาใส่นาท้องกลิง้ พกันํา้ไว้ ๕ วนั จนกว่านํา้จะมีความเค็มสูงถึง 
๒๐ ดีกรี เพ่ือชว่ยให้นาท้องกลิง้ซึง่จะถกูเปล่ียนไปเป็น “นาปลง” เกิดความฉนุ (อมความเคม็มากขึน้) 

              ขัน้ท่ี ๖  ถอดนํา้จากนาท้องกลิง้ไปพกัไว้ในนาเชือ้ตอ่ ๓ วนั รอจนนํา้เคม็จดัถึง ๒๓ ดีกรี 

 

 

 

 

 

 

              ขัน้ท่ี ๗   ระหวา่งพกันํา้รอบท่ี ๒ ชาวนาจะกลิง้นาท้องกลิง้เพ่ือเตรียม 

ให้เป็น “นาปลง” ราวส่ีห้าตลบ จนกวา่ท้องนาจะเหนียวแนน่และแข็ง ชนิดท่ีวา่หากย่ํา 

ลงไปจะไมป่รากฏรอยเท้า 

 

                     ขัน้ท่ี ๘  ถอดนํา้จากนาเชือ้ท่ีบม่ไว้จนความเคม็ได้ ๒๓ ดีกรี เข้าไปยงั “นาปลง” ผา่นทาง 

                           “หนูา”  ปลอ่ยให้บม่ด้วยความร้อนจากธรรมชาต ิหากได้สายลมและแสงแดดท่ีมีความสมดลุ  

                           และไมเ่กิดข้อผิดพลาดจนเกิด “นํา้อมลกูโพธ์ิ” เข้าไปกดัแง่เกลือ เพียงชัว่ข้ามคืนเหนือผิวนํา้ก็ 

                           จะเกิดเป็นผลกึ  เกลือบางๆ ละเพียง ๑๐ – ๑๕ วนัให้หลงั พืน้ท่ีทกุตารางนิว้ของนาปลงก็จะ 
                            ขาวโพลนไปด้วยดอกเกลือบริสทุธ์ิ 

 

   

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ 
           กระบวนการป้ันน า้เป็นเกลือสมุทร (ต่อ) 
                  ระหวา่งท่ีเกิดผลกึเกลือ คนดนินํา้ต้องคอยเติมนํา้จาก “นาเชือ้” เข้าสู่ “นาปลง” อีกราวสองสามครัง้
เพ่ือเพิ่มผลกึเกลือ และรอตอ่ไปจนกวา่ผลกึเกลือจะหนาเทา่ฝ่ามือ 

                  ขัน้ที่  ๙ “รือ้นา” โดยใช้ พลั่วซอย อีรุน สะฑาชักแถว และสะฑาสุ่มเกลือ สุ่มเกลือเป็นกอง
สามเหล่ียมเรียงเป็นแถว ทิง้ไว้ประมาณ ๑ – ๒ วนั ให้นํา้แห้งสนิท  
                  ขัน้ที่ ๑๐  หลงัจากนัน้ชาวนาเกลือจงึทําการหาบ หรือเข็นเก็บใสยุ่้ง 

 

 

 

   

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
๒. การตลาด 
              สถานการณ์การค้าเกลือในประเทศไทย 
                       การผลิตเกลือทะเลในรูปของเกลือเม็ด จะถูกรวบรวมโดยพ่อค้าคนกลางประเภทพ่อค้าท้องท่ี

และพอ่ค้าท้องถ่ิน โดยพอ่ค้าคนกลางจะไปรับซือ้ถึงฟาร์มของเกษตรกรทัง้ทางบกและทางนํา้ และในบาง
ท้องท่ีเกษตรกรจะขายผ่านสหกรณ์การเกษตรท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่ จากนัน้สินค้าเกลือทะเลจะ
ไหลเวียนไปยงัแหล่งต่างๆ ได้แก่ โรงโม่เกลือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และโรงงานอตุสาหกรรมอ่ืนๆ     
ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น ก่อนจะกระจายไปถึงผู้บริโภค 

                       ตลาดเกลือทะเลภายในประเทศ เม่ือพิจารณาตามคุณภาพสินค้าท่ีนําเกลือทะเลไปประกอบ    
ใช้เป็นวตัถดุบิในขบวนการผลิต สามารถแบง่ออกได้เป็น ๓ กลุม่ใหญ่ๆ คือ 

                  ๑. เกลือคณุภาพสูง คือ กลุ่มท่ีต้องการเกลือทะเลท่ีมีความบริสุทธ์ิ ประมาณร้อยละ ๙๙.๙        
มีสิ่งเจือปนต่ํา โดยนําไปใช้ทําประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ การใช้ในการสร้างเรซิน การผลิตกระจก การผลิต
เคมีภณัฑ์ตา่งๆ และใช้ในการบริโภค 

                  ๒. เกลือคุณภาพปานกลาง คือ กลุ่มท่ีไม่จําเป็นต้องใช้เกลือท่ีมีความบริสุทธ์ิมากนกั ได้แก่       
การนําไปใช้บริโภค การถนอมอาหาร การผลิตอาหารสตัว์ และการฟอกย้อม เป็นต้น 

                      ๓. เกลือคุณภาพปานกลางถึงต่ําเป็นเกลือท่ีมีความบริสุทธ์ิน้อยกว่าสองกลุ่มแรกและมี 
สิ่งเจือปนพอสมควร มกันิยมใช้ในอตุสาหกรรมบําบดันํา้เสีย เป็นต้น 

                        

 
 

 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
               ราคาเกลือทะเล (เกลือสมุทร) 

               เกลือทะเลมีหน่วยการขายเป็นเกวียนโดย ๑ เกวียนเท่ากบั ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ราคาเกลือทะเลท่ี
เกษตรกรขายได้ในฤดกูารผลิตปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ไมค่อ่ยคงท่ี ราคาเกลือโดยปกตจิะเคล่ือนไหวขึน้
ลงตามอปุสงค์และอปุทาน โดยตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ มีราคาเฉล่ียดงัภาพด้านลา่ง 

 

 
 

 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
           การน าเข้าและการส่งออกเกลือทะเล (เกลือสมุทร) 
              ๑. การนําเข้าเกลือทะเล เกลือสามารถนําเข้าเสรีโดยชําระภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนด ปี ๒๕๕๐ - 

๒๕๕๓ ประเทศไทยมีการนําเข้าเกลือทะเลประมาณปีละเฉล่ีย ๗,๓๘๓.๕ ตนั คดิเป็นมลูคา่ประมาณ ๗๘ 
ล้านบาท ซึ่งโดยปกติการนําเข้าเกลือทะเลจากต่างประเทศจะนําเข้ามากเฉพาะในปีท่ีขาดแคลน
ภายในประเทศเทา่นัน้ ประเทศท่ีไทยสัง่นําเข้า ได้แก่ เวียดนาม ออสเตรเลีย และมาเลเซีย เป็นต้น 

 

 

 

                  
 

                   ๒. การส่งออกเกลือทะเล ประเทศไทยมีการส่งออกเกลือทะเลมานานแล้ว แต่มีแนวโน้มลดลง
เร่ือยๆ เน่ืองจากมีคูแ่ข่งมาก ได้แก่ สาธารณรัฐปราะชาชนจีน เวียดนาม และออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งโดย
เฉล่ียแล้วประเทศไทยมีการสง่ออกประมาณปีละ ๑,๙๐๐ ตนั คดิเป็นมลูคา่ ๕ ล้านบาท โดยประเทศคูค้่า     
รายใหญ่ ได้แก่ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา 

 

 
 

 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
               อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับนาเกลือ 

               ๑. ธุรกจิท่องเที่ยวทวัร์นาเกลือ สมัผสัแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เก่ียวกบั “เกลือ” 

 “วันแรกของการเดนิทาง” 
 

 

 
 

 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
               อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับนาเกลือ 

               ๑.ธุรกจิท่องเที่ยวทวัร์นาเกลือ (ต่อ) 

 
 

 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
               อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับนาเกลือ 

               ๑.ธุรกจิท่องเที่ยวทวัร์นาเกลือ (ต่อ) 
 “วันที่สองของการเดนิทาง” 

 

 
 

 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
               อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับนาเกลือ 

               ๑.ธุรกจิท่องเที่ยวทวัร์นาเกลือ (ต่อ) 
 “แผนที่เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้” 

 

 

 
 

 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
               อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับนาเกลือ (ต่อ) 

               ๒. ธุรกิจเกลือบ าบัด (Salt Therapy) การบําบดัโรคด้วยทางเลือกนอกเหนือจากใช้
ยาและสารเคมี หรือการผ่าตดัมีหลากหลายลกัษณะโดยหนึ่งในวิธีการบําบดั คือ การบําบดัโรคทางเดิน
หายใจเรือ้รังด้วยวิธีเกลือบําบดั (Salt Therapy)  

                        วิธีการรักษาด้วยเกลือบําบดัเป็นศาสตร์ท่ีมีการดําเนินการมานานในประเทศทางยุโรป
ตะวนัออก โดยมีงานเขียนเผยแพร่เร่ืองนีม้าตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 18 โดยใช้วิธีการให้ลกูค้าเข้าไปอยู่ในถํา้เกลือ
ธรรมชาต ิและสดูดมอากาศท่ีอ่ิมตวัด้วยอณูของเกลือ โดยไม่ต้องใช้ยาและไม่มีอาการเจ็บปวด ซึ่งวิธีการ
บําบดัแบบนีเ้ป็นวิธีท่ีได้รับรองทางวิทยาศาสตร์ มีการนําไปใช้ในทางการแพทย์ท่ียเูครน 

  

 

 
 

 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ (ต่อ) 
               อุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับนาเกลือ 

               ๓. ธุรกจิอุตสาหกรรมน า้แข็ง 
                ๔. ธุรกจิอุตสาหกรรมกระจก 
                            ** ธุรกิจอตุสาหกรรมการทํานํา้แข็ง และกระจกล้วนแตมี่เกลือเข้ามาเป็นสว่นประกอบทัง้สิน้ 

 

                 ปัจจุบนัเกลือถูกผลิตโดย การระเหย ของ นํา้ทะเล หรือ นํา้เค็ม (brine) จากแหล่งอ่ืนๆ เช่น   
บอ่นํา้เค็ม ทะเลสาบนํา้เค็ม (salt lake) และการทําเหมืองเกลือท่ีเรียกว่า ร็อกซอลต์ (rock salt 
หรือ ฮาไลต)์ 

                     ในขณะท่ีผู้ คนจํานวนมากคุ้นเคยกับการใช้เกลือ ปรุงอาหาร แต่พวกเขาอาจไม่รู้ว่าเกลือใช้
ประโยชน์ได้อีกมากมาย เชน่ 

                         -  ใช้ในการผลิตกระดาษ 

                         -  ใช้ในหมกึพิมพ์ผ้าในอตุสาหกรรมเท็กไทล์ 

                         -  ใช้ในอตุสาหกรรมผลิต สบูแ่ละผงซกัฟอก 

                         -  ใช้ในการละลายนํา้แข็งท่ีเกาะบนพืน้ถนน ใน แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ในช่วงฤดหูนาวท่ี
อณุภมูิตํ่ากวา่จดุเยือกแข็งของนํา้ 

                         -  ใช้เป็นวตัถดุบิในการผลิต คลอรีน พีวีซี และยาฆา่แมลง 

 

 

 

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ 
๓. ปัญหา / วิธีการตัดสินใจ / กระบวนการแก้ปัญหา 
           ๓.๑  ปัญหานํา้เสียจากโรงงาน และสารเคมีท่ีมากบันํา้ 
              ๓.๒  ราคาตกต่ําของ “เกลือ” 

              ๓.๓  ปัญหาธรรมชาติ สภาพดิน ฟ้า อากาศ  

              ๓.๔  ปัญหานํา้ท่วม 

              ๓.๕  ปัญหาพอ่ค้าคนกลาง เข้ามากดราคาขายของเกษตรกร 

 

 

    

 

 
  

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ 
๔. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
           ๔.๑ ความอดทน การประกอบอาชีพนาเกลือนัน้เป็นอาชีพท่ีต้องมีกระบวนการขัน้ตอน
การทําท่ีต้องอาศยัสายลม และแสงแดด เป็นปัจจยัสําคญั ดงันัน้เกษตรกรนาเกลือ หรือผู้ ท่ีประกอบ
อาชีพการทํานาเกลือนีป้ระสบความสําเร็จได้ ต้องเป็นผู้ ท่ี มีความ ”อดทน” เป็นอย่างมาก           
เพราะขัน้ตอนกระบวนการส่วนใหญ่ในการทํานัน้ ต้องทําท่ามกลางแสงแดดท่ีร้อนๆ เพราะแสงแดดท่ี
ร้อนๆ นี ้ คือความสําเร็จในการประกอบอาชีพนาเกลือ  

          ๔.๒ ความขยัน การจะประกอบอาชีพนาเกลือนี ้ให้ประสบความสําเร็จนัน้ เกษตรกรหรือ 
ผู้ ท่ีประกอบอาชีพนาเกลือ ต้องมีความ ”ขยัน” เน่ืองจากเทคนิคการประกอบอาชีพนาเกลือท่ีสําคญั
นัน้ ต้องมีการบริหารจัดการนํา้ คือการถ่ายเทนํา้ในแต่ละนา เพ่ือเพิ่มความเข้มข้นของนํา้ ดังนัน้        
ถ้าเกษตรกร หรือผู้ประกอบอาชีพนีไ้มมี่ความขยนั ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตหุนึ่งท่ีไม่ประสบความสําเร็จ
ในอาชีพนาเกลือนีก็้เป็นได้ 

        

    

 

 

    

 

 
  

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ 
๕. แนวคิดใหม่ในการพฒันาอาชีพ 
                  ๕.๑ ขีแ้ดดนาเกลือปุ๋ ยชัน้ดี การเพิ่มมลูคา่ของ “ขีแ้ดดนาเกลือ” ซึ่งเป็นตะไคร่
จบักันบนนาเกลือ สําหรับเกษตรกรสิ่งนีคื้อ “ขยะ” ต้องจ้างคนกวาดทิง้ แต่ในปัจจบุนัขึแ้ดดนาเกลือ
เป็นปุ๋ ยชัน้ดีสําหรับต้นไม้ โดยเฉพาะไม้ผล เม่ือไร่ท่ีใสขี่แ้ดดนาเกลือลงไปจะตดิลกูและให้รสหวานฉ่ําดี
นกั วนันีจ้ากขีแ้ดดนาเกลือจากท่ีเป็น “ขยะ”  จึงกลายเป็นของมีคา่ ขายได้กิโลกรัมละ ๒ บาท ทําให้
เกษตรกรนาเกลือมีรายได้เพิ่มขึน้ ถือเป็นความสําเร็จอยา่งหนึง่ในการประกอบอาชีพนาเกลือ 

 

 

 

 

 

                       ๕.๒ การแยกขายดอกเกลือ “ดอกเกลือ” หรือ “เกสรเกลือ” เป็นเกลือ เกรดเอ 
คุณภาพดีท่ีสุด ผลึกของดอกเกลือจะเป็นเกล็ดขาวใสก่อตัวอยู่บนผิวนํา้ ใช้เป็นส่วนผสมของ
ผลิตภณัฑ์สปา รักษาโรคผิวหนงั ซือ้ขายกนักิโลกรัมละ ๑๐๐ บาทขึน้ไป ถือว่าเป็นแนวคิดใหม่ในการ
แยกจําหน่ายผลผลิตของเกลือในแต่ละช่วง เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพ          
นาเกลือ 

        

    

 

 

    

 

 
  

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ 
๖. การต่อยอดผลผลิตจากเกลือ 
                  ๖.๑ เกลือสปาขัดผิว  คณุสมบตัิพิเศษของเกลือสปา คือจะมีคณุคา่และแร่ธาตุ
มากกว่า 80 ชนิด เช่น แคลเซียม ฟลูออไรด์ และรวมถึงไอโอดีน ซึ่งประโยชน์ท่ีสําคญัคือจะช่วยขจดั
เซลล์ผิดท่ีตายแล้ว และกระตุ้นการผลิตเซลล์ผิวใหม่ และเม่ือนําเกลือสปาเหล่านัน้ ทําการผสมกับ
สมุนไพรต่างๆ เช่น นํา้นม โยเกิร์ต มะละกอ มังคุด มะขาม แตงกวา ชาเขียว ลาเวนเดอร์ แอปเปิ้ล     
จะทําให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชืน้ สุขภาพผิวดีขึน้ ทัง้นีเ้พราะเกลือ จะนําสมุนไพรและนํา้ลงไปหล่อ เลีย้ง     
ใต้ผิว ชว่ยขบัไขมนัอดุตนั เผยผิวใหมท่ี่สดใสสมนุไพร แตล่ะชนิดก็จะมีคณุสมบตัิเฉพาะตวั ช่วยรักษา 
อาการทางผิวหนงั เชน่ สิว ผด ผ่ืน คนั  ชว่ยทําให้เกิดการผอ่นคลาย 

 

 

 

 

        

 

                  ๖.๒ ยาสีฟันสูตรเกลือ   ยาสีฟันเป็นของใช้จําเป็นอยา่งหนึง่ในชีวิตประจําวนั    

ยาสีฟันสูตรเกลือมีประโยชน์ในการรักษาโรครํามะนาด ปวดฟัน ใช้สีฟัน หรืออมตอนต่ืนนอนทกุเช้า 
และก่อนนอน เป็นยารักษาฟันให้สะอาดและทน แก้รํามะนาด ทําให้เหงือกกระชบักบัฟันแนน่  

    

 

 
  

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

   
   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ 
๖. การต่อยอดผลผลิตจากเกลือ (ต่อ) 
                  ๖.๓ แป้งเกลือจืด  

                   เกลือจืด เป็นผลึกสารแคลเซียมซัลเฟต ท่ีเหลืออยู่ในเกลือหลังจากท่ีตักเกลือ
ออกไปจากนาเกลือจนหมดแล้ว โดยจะเกาะกันเป็นแผ่นแข็งอยู่ติดกับดิน ซึ่งชาวบ้านจะต้องขดูออก
เสียก่อนท่ีจะปลอ่ยนํา้ทะเลเข้ามาเพ่ือทํานาเกลือรอบใหม ่

                        ด้วยคณุประโยชน์ของเกลือจืดมากมาย โดยเฉพาะชว่ยบํารุงผิวพรรณ ทําให้กลุ่มผู้ ทํา
นาเกลือนําเกลือจืดมาแปรรูปเป็นแป้งเกลือจืด โดยการนําเกลือจืดท่ีได้มาแช่นํา้ทิง้ไว้ประมาณ         
๘-๑๐ วัน เพ่ือให้เกลือท่ีเกาะติดกันอยู่ละลายนํา้ให้หมด จากนัน้ปล่อยนํา้ทิง้ให้เหลือแต่ เกลือ        
แล้วนํามาคัว่บนกะทะใช้ไฟปานกลางนานประมาณ ๒ ชัว่โมงคร่ึง จนได้เป็นก้อนเกลือ แล้วจึงนํามา
บดเป็นผงละลายนํา้ ทิง้ไว้ ๑ คืน แล้วจงึนํามาหยอดเป็นพิมพ์เล็กๆ แบบดนิสอพอง 

                         ไม่น่าเช่ือว่าจากเกล็ดเกลือท่ีต้องขูดทิง้ นํามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมาย มีสปา
หลายแห่งมารับซือ้ เพราะคณุสมบตัิของแป้งเกลือจืดท่ีช่วยลดสิว ลดฝ้า แก้ผด ใช้ผสมมะขามเปียก
หรือนํา้ผึง้ขดัผิว ก็จะชว่ยให้ผิวเรียบเนียนอีกด้วย 

 

 

 

 

        

 

                   

 
  

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 

   



เนือ้หาชุดประมวลความรู้ 
๗. แหล่งอ้างอิง (รายช่ือบุคคล/ช่ือหนังสือ/เว็ปไซต์ ฯลฯ) 
        เจ้าของความรู้   

 

 

 

 

                  -  คุณเลอพงษ์  จั่นทอง สหกรณ์กรุงเทพ จํากัด ศูนย์เรียนยรู้การทํานาเกลือ
ตําบลโคกขาม หมูท่ี่ ๓ ตําบลโคกขาม จงัหวดัสมทุรสาคร   

                        ท่ีอยู ่: ๒๙/๔ หมูท่ี่ ๓ ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ๗๔๐๐๐ 

                        โทรศพัท์ : ๐๘-๖๕๒๔-๑๐๒๑ , ๐-๓๔๘๖-๙๖๙๖ , ๐-๓๔๘๖-๙๖๙๘ 
 

 

 

 

 

 

 

                        -  คุณบุญปรอด  เจริญฤทธ์ิ (ครูโต) ศนูย์มหาวิชชาลยัภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
จงัหวดัสมทุรสงคราม โรงเรียนการทํานาเกลือสมทุรสงคราม 

                         ท่ีอยู ่: ๙๙/๑ หมูท่ี่ ๗ ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม ๗๕๑๒๐ 

                         โทรศพัท์ : ๐๘-๑๘๕๖-๒๖๗๓ , ๐-๓๔๗๖-๑๙๘๕  

 

    

 

 
  

“เกลอืสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 
 

ประมวลเนือ้หา 
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เกลือ ขุมทรัพย์แห่งแผ่นดนิ  
โดย ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
นําเสนอแหลง่ทอ่งเท่ียวด้วยการนํา “ภาพลกัษณ์คณุคา่สินค้าทอ่งเท่ียว” และนํามา
ออกแบบเป็นเส้นทางทอ่งเท่ียวในมิตท่ีิก่อให้เกิด “การตดิตามเร่ืองราวภมูิปัญญา
ท้องถ่ินและทรัพยากรอนัทรงคณุคา่ไทย” 

ประวัติศาสตร์โลกผ่าน “เกลือ” Salt : A World History : โดย เรืองชัย รักศรีอักษร 
"ประวตัิศาสตร์โลกผ่านเกลือ" เป็นหนังสือแปล ผลงานการเขียนของ มาร์ก เคอร์ลนัสกี นักเขียนผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าสามารถหยิบ
หวัข้อธรรมดาที่คนทัว่ไปมองข้ามมาเป็นประเด็นที่สื่อถึงประวตัิศาสตร์และสงัคมศาสตร์ได้อยา่งน่าสนใจ ทัง้ยงัมีสํานวนที่อ่านสนกุและ
ชวนติดตาม / เรืองชยั รักศรีอกัษร ผู้แปล 

เกลือบ าบัดโรคแห่งมหาสมุทรแห่งความเค็ม : กองบรรณาธิการแบงค์คอกบุ๊คส์ 
หนังสือเล่มนี ้บอกถึงโรคบางโรคที่สามารถรักษาได้ด้วยเกลือ จะยงัคงมีอยู่ และทําให้เราไม่ต้องเสียเงินซือ้ยาแพงๆ มาบําบัดอาการ        
จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า เพราะเหตุใดคนโบราณจึงมักสั่งสอนลูกหลานให้รักษาความดีไว้อย่างเกลือรักษาความเค็ม นั่นก็เพราะว่า        
เกลือ...เค็มดี...และมีประโยชน์มากมายนัน่เอง 

หนังสือการเรียนรู้ เร่ืองเกลือสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม  : คุณบุญปรอด  เจริญฤทธ์ิ  
หนงัสือการเรียนรู้เร่ืองเกลือสมทุรเลม่นี ้เป็นหนงัสือที่รวบรวมความรู้ตา่งๆ เก่ียวกบั “เกลือ” อาทิ เชน่ กําเนิดเกลือ สอ่งวิถีชาวนาเกลอื 
เคมีหรรษาจากนาเกลือ ผลผลิตจากนาเกลอื และภมิูปัญญานาเกลือ เป็นต้น 

เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร 
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แผ่นพับ : การท าเกลือทะเล โดย : ศูนย์การเรียนรู้การท านาเกลือต าบลโคกขาม 

แผ่นพับ : เที่ยวละไมไปนาเกลือ โดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
สมุทรสงคราม 
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โรลอัพ (Roll Up) : ชุดนิทรรศการเส้นทางสายเกลือ โดย : ส านักอุทยานการเรียนรู้          
(TK Park) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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CD: คู่มือหนังสือ เกลือขุมทรัพย์แห่งแผ่นดนิ  โดย ททท. 
คณุสามารถใช้เป็นข้อมลูในการศกึษาเร่ืองราวเก่ียวกบัเกลอื 



ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล - http://www.mkh.in.th 
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นาเกลือพลาสตกิ - http://th.wikipedia.org 

ธุรกิจเกลือบ าบัด (Salt Therapy) - https://www.facebook.com/pages/Salt-Cave-Rayong 

บทความวทิยาศาสตร์ (Science News)  
http://www.neutron.rmutphysics.com/science-news/index.php?option=com_content&task=view&id=753&Itemid=4 

จดัทําขึน้ภายใต้โครงการจดัการความรู้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างเครือข่ายของข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการผลประโยชน์
ทางทะเลทกุด้านโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ท 

การท านาเกลือ - http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=49401 
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แป้งเกลือจืด - http://www.amphawanurak.com/ 

ยาสีฟันสมุนไพรสูตรผสมเกลือ - http://www.trueplookpanya.com/ 



แหล่งอ้างองิ 
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• เจ้าของความรู้ 

 

 

         -  คุณเลอพงษ์  จั่ นทอง สหกรณ์กรุงเทพ จํากัด ศูนย์เรียนยรู้การทํานาเกลือ     

ตําบลโคกขาม หมู่ท่ี ๓ ตําบลโคกขาม จงัหวดัสมทุรสาคร   

                        ท่ีอยู่ : ๒๙/๔ หมู่ท่ี ๓ ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ๗๔๐๐๐ 

                        โทรศพัท์ : ๐๘-๖๕๒๔-๑๐๒๑ , ๐-๓๔๘๖-๙๖๙๖ , ๐-๓๔๘๖-๙๖๙๘ 
 

 

 

 

 

                        -  คุณบุญปรอด  เจริญฤทธ์ิ (ครูโต) ศูนย์มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
จงัหวดัสมทุรสงคราม  

                         ท่ีอยู่ : ๙๙/๑ หมู่ท่ี ๗ ตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม ๗๕๑๒๐ 

                         โทรศพัท์ : ๐๘-๑๘๕๖-๒๖๗๓ , ๐-๓๔๗๖-๑๙๘๕  

   

   



ระหัดวดิน า้ 
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ยุ้งฉาง 
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ลูกกลิง้ ปรอทวัดน า้เคม็ 

อีรุน พล่ัวซอย 



คะทาชัก 
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คะทาลอม 

เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร 
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คะทาโกย รถเขน็เกลือ 

รถกลิง้นา ปุ้งกี ้



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ 

• จัดมุมความรู้กินได้ เร่ือง “เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร” 

         จดัแสดงเป็นมมุหนงัสือ และส่ือท่ีให้ความรู้ เก่ียวกบัเกลือสมทุร...ท่ีสมทุรสาคร  พร้อมส่ือท่ีให้
ความรู้เก่ียวการตอ่ยอดผลิตภณัฑ์จากเกลือ   

 

 

 

 
 

 

• จัดมุมนิทรรศการที่ให้ความรู้เก่ียวกับการท านาเกลือ 

 

   
   



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ 

• จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) ดังนี ้
        Workshop เกลือขัดผิวท าเองได้ง่ายนิดเดียว 

       

 

 
 

 

 

            

        Workshop แป้งเกลือจืดผสมทานาคา 
 

 

 

      

   



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ 

• จัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (Workshop) ดังนี ้(ต่อ) 
            Workshop ไข่เคม็จากดนินาเกลือ 

 

 

       

 

 

 

• จัดกิจกรรมส าหรับเดก็ เพื่อเรียนรู้เก่ียวกับเร่ือง “เกลือ” 
       กิจกรรม “กังหันลม พาเพลิน” 
 

 

      

   



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ 

• จัดกิจกรรมส าหรับเดก็ เพื่อเรียนรู้เก่ียวกับเร่ือง “เกลือ” 
       กิจกรรม “ผลึกเกลือหน้าตาเป็นอย่างไร” 

    
 

 

 

 

 
 

         กิจกรรม “การระบายสีน า้โดยใช้เทคนิคโรยเกลือ” 

 

   

   


