
การผลติเกลอืสินเธาว์จากดั้งเดมิสู่การผลติในระดบัอตุสาหกรรม  

Production of rock salt from traditional to industrial level  
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 เกลือ (Salt หรือ Sodium chloride หรือ NaCl) เป็นผลึกสีขาวมีรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์นั้นคือ ความเคม็  

เกลือแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ เกลือสมุทร (Sea Salt) และเกลือสินเธาว ์(Rock salt)  เกลือสมุทรเป็นเกลือที่ไดจ้าก

นํ้ าทะเลโดยสูบนํ้ าทะเลเขา้วงัขงันํ้ า หลงัจากนั้นนํ้ าเกลือจะถูกถ่ายไปยงันาชนิดต่างๆ  คือ นาตาก  นาเช้ือและนา

ปลง ตามลาํดบั เม่ือนํ้ าเกลือถูกความร้อนจากแสงอาทิตยท์าํให้นํ้ าระเหยส่งผลให้นํ้ าเกลือมีความเขม้ขน้มากขึ้น 

จนเกลือเกิดการตกผลึกออกมา  แหล่งผลิตเกลือสมุทรในประเทศไทย  ได้แก่  จงัหวดัสมุทรสาคร  จงัหวดั

เพชรบุรี  จงัหวดัสมุทรสงคราม  ซ่ึงจงัหวดัเหล่าน้ีลว้นอยูใ่กลท้ะเล  ส่วนเกลือสินเธาวเ์ป็นเกลือท่ีไดจ้ากเกลือ

หิน หรือเกลือที่ไดจ้ากนํ้ าเกลือที่อยูใ่ตดิ้น หรือไดจ้ากดินที่มีเกลือปกคลุมอยูแ่ลว้ผ่านกรรมวิธีต่างๆ ทาํให้ได้

เกลือสินเธาว ์ แหล่งผลิตเกลือสินเธาวพ์บไดใ้นภาคเหนือของประเทศไทย เช่น อาํเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน1) 

และในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เช่น แหล่งผลิตเกลือสินเธาวข์องชุมชนบ่อพนัขนั จงัหวดัร้อยเอ็ด   ชุมชนบา้น

นาหลู่  จงัหวดัยโสธร  อาํเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา  บ่อเกลือหวัแฮด จงัหวดับึงกาฬ 2, 3) 

 การผลิตเกลือสินเธาวแ์บบดั้งเดิมนั้นทาํในหนา้แลง้ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน  ชาวบา้น

จะหาดินที่มีส่าเกลือซ่ึงเป็นดินเคม็ที่มีเกล็ดเกลือเป็นดอกสีขาว เรียกดินน้ีวา่ ดินเอียดหรือดินขี้กะทา นาํดินเอียด

ผสมกบัแกลบขา้วหรือเศษฟาง แลว้เทใส่ในรางเกรอะนํ้ าเกลือ  หลงัจากนั้นเทนํ้ าสะอาดลงไป  ดา้นล่างของราง

เกรอะจะมีรูให้นํ้ าเกลือไหลลงไปเก็บในภาชนะรองรับไดเ้ป็นนํ้ าเกลือที่ผ่านการกรองแลว้  เรียกว่า นํ้ าเอียด 3) 

หรืออีกวธีิหน่ึง คือ การขดุหลุมที่เรียกวา่ ซุง ประกอบดว้ยหลุมขนาดใหญ่โดยขา้งในหลุมทาดว้ยดินนาผสมนํ้ า

เพือ่ขงันํ้ าเกลือไวแ้ละหลุมขนาดเล็กเป็นที่ใส่ภาชนะรองรับนํ้ าเกลือ และระหว่างหลุมทั้งสองใชป้ลอ้งไมไ้ผ่ทาํ

เป็นทางเช่ือมเพือ่ใหน้ํ้ าเกลือไหลผ่าน  หลงัจากนั้นเอาลูกบวบซ่ึงทาํจากฟางขา้วมดัปลายขา้งหน่ึงปลายอีกขา้ง

หน่ึงมีลักษณะคล้ายพดัวางไวท้ี่รูของท่อนไม้ไผ่แล้วเอาผา้กระสอบวางทบัลูกบวบอีกที ทั้งลูกบวบและผา้

กระสอบทาํหนา้ที่เป็นตวักรองส่ิงสกปรก  เทดินเอียดใหเ้ตม็หลุมแลว้เติมนํ้ าใหท่้วม นํ้ าเกลือจะไหลไปสะสมใน

ภาชนะรองรับ  หลงัจากนั้น ชาวบา้นจะนาํไข่เป็ด 4) หรือลูกด่ิง (คัง่ผสมขา้วสารแลว้นาํมาป้ันเป็นกอ้น) 5)  มา

เป็นตวัทดสอบความเคม็ของนํ้ าเอียดที่ได ้ โดยสงัเกตวา่ ถา้ไข่เป็ดที่ยงัไม่สุกหรือลูกด่ิงลอยนํ้ าแสดงว่า นํ้ าเอียด

น้ีพร้อมจะนาํไปเคี่ยวหุงต่อเพือ่ทาํเป็นเกลือได ้ เม่ือไดน้ํ้ าเอียดที่เหมาะสมแลว้ เทนํ้ าเอียดใส่ในกระทะเคี่ยวหุง

จนไดผ้ลึกเกลือ  ตกัเกลือที่ไดใ้ส่ในตะกร้าไมไ้ผแ่ลว้นาํไปผึ่งใหแ้หง้  หลงัจากนั้นจึงบรรจุเกลือใส่กะทอ ไดเ้ป็น

เกลือกะทอ แลว้ใหน้ายฮอ้ยเกลือนาํไปขายต่อไป หรือบางแห่งบรรจุเกลือใส่ไห 3-5)  
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รูปที่ 13,4)  ก).  เทนํ้ าสะอาดใส่ดินเอียดที่บรรจุอยู่ในรางเกรอะนํ้ าเกลือ ดา้นล่างของรางเกรอะมีรูให้นํ้ าเกลือไหลผา่นมาสะสมในภาชนะรองรับ  

              ข).  การตม้นํ้ าเกลือหรือนํ้ าเอียดจนไดเ้ป็นเกลือสินเธาว ์ 

              ค).  หลงัจากเคี่ยวหุงนํ้ าเอียดไดเ้ป็นเกลือแลว้จะนาํมาผึ่งให้แห้ง  

 

รูปที่ 24)  ก). การบรรจุเกลือใส่ในกะทอและ ข). เกลือกะทอ 

 หรืออีกวธีิหน่ึงคือ การสูบหรือตกันํ้ าเกลือจากใตดิ้นขึ้นมาเคี่ยวหุงจนไดผ้ลึกเกลือ เช่น อาํเภอบ่อเกลือ 

จงัหวดัน่าน 1, 6) และบ่อเกลือหวัแฮด จงัหวดับึงกาฬ 2) 

 

รูปที่ 3  ก). บอ่เกลอืโบราณ อาํเภอบ่อเกลือ จงัหวดัน่าน และ ข). การตม้เกลือ6)  

 จากการสํารวจทางธรณีวิทยาพบว่า ชั้นใตดิ้นบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็น

แหล่งของเกลือหินขนาดใหญ่ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 2 แอ่ง คือ แอ่งเหนือ (สกลนคร) ครอบคลุมพื้นที่จงัหวดัอุดรธานี 

หนองคาย สกลนคร และนครพนม คิดเป็นเน้ือที่ประมาณ 17,000 ตารางกิโลเมตร 7, 8) และแอ่งใต ้(โคราช) 

ครอบคลุมพื้นที่จงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี นครราชสีมา ชัยภูมิ 

สุรินทร์ และบุรีรัมย ์คิดเป็นเน้ือที่ประมาณ 33,000 ตารางกิโลเมตร 7, 8)  ดงันั้น การผลิตเกลือสินเธาวใ์นระดบั

อุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้นในแถบภาคอีสาน ดงัเช่น อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธ์ิ ผลิตโดย บริษทั เกลือพิมาย จาํกดั
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อาํเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา การผลิตเกลือในระดับอุตสาหกรรมนั้นทาํโดยใชว้ิธีการทาํเหมืองละลาย 

(Solution mining) ซ่ึงมีขั้นตอนโดยรวมดงัน้ี คือ การทาํเหมืองละลาย (Solution Mining) โดยการฉีดนํ้ าลงไป

ละลายเกลือหินแลว้สูบนํ้ าเกลือขึ้นมาแลว้เขา้สู่กระบวนการทาํนํ้ าเกลือใหบ้ริสุทธ์ิ (Brine Purification) โดยอาศยั

ปฏิกริยาทางเคมีเพือ่กาํจดัส่ิงปนเป้ือนและสารที่ไม่ตอ้งการออกจากนํ้ าเกลือ  หลงัจากนั้น นาํนํ้ าเกลือบริสุทธ์ิที่

ได้น้ี เขา้สู่กระบวนการเคี่ยวเกลือ (Evaporation) ด้วยเคร่ืองตกผลึกเกลือที่อาศยัความร้อนและภายใตส้ภาวะ

สูญญากาศ เพือ่ระเหยนํ้ าออกจากนํ้ าเกลือบริสุทธ์ิ นํ้ าเกลือจึงเขม้ขน้ขึ้น เกลือจึงเกิดการตกผลึกออกมา เม็ดผลึก

เกลือผสมนํ้ าเกลือ (Salt slurry) จะถูกปล่อยออกจากหมอ้เคี่ยวเกลือให้ไหลเขา้สู่เคร่ืองสลดัแห้ง (Centrifuge) 

เพือ่แยกเอานํ้ าเกลือออกมาและไหลกลบัคืนสู่ระบบต่อไป เกลือบริสุทธ์ิท่ีไดอ้อกมาเรียกวา่ เกลือเปียก (Undried 

salt) มีค่าความช้ืนไม่เกิน 2.5 % โดยนํ้ าหนกั  ส่วนหน่ึงจะลาํเลียงไปเก็บไวใ้นอาคารเก็บผลิตภณัฑเ์พื่อจาํหน่าย

เป็นเกลือบริสุทธ์ิอุตสาหกรรม เกลือเปียกส่วนหน่ึงจะแบ่งมาเติมสารไอโอดีน ก่อนป้อนเขา้สู่เคร่ืองอบแห้ง 

(Dryer) เกลือบริโภคที่ไดจ้ะมีค่าความช้ืนไม่เกิน 0.15% โดยนํ้ าหนกั (Dried salt) ซ่ึงจะลาํเลียงเพื่อจดัเก็บ บรรจุ

และจดัจาํหน่ายเป็นเกลือสินเธาวบ์ริโภคสาํหรับบริโภคภายในครัวเรือนเพือ่ใชเ้ป็นส่ิงปรุงแต่งรสอาหาร  ถนอม

อาหาร หมกัดองผกัผลไม ้ หมกัหมูไก่ปลา  ทาํปลาร้า ผสมเคร่ืองด่ืม ในส่วนของเกลืออุตสาหกรรมซ่ึงเป็นเกลือ

ที่ไม่มีการเติมสารไอโอดีนจะจดัจาํหน่ายใหแ้ก่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมคลออลัคาไลน์ซ่ึงไดผ้ลผลิต 

คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟและคลอรีน  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติก  อุตสาหกรรม

กระจก ต่อไป  

 การผลิตเกลือสินเธาวจ์ากอดีตจนถึงปัจจุบนัอาศยัหลักการที่คล้ายกัน คือ ละลายเกลือดว้ยนํ้ าให้เป็น

นํ้ าเกลือ ผา่นกรรมวธีิทาํให้สะอาดหรือบริสุทธ์ิ  แลว้อาศยัความร้อนทาํให้นํ้ าระเหยออกไป นํ้ าเกลือจึงเขม้ขน้

ขึ้น จนถึงจุดที่เกลือเกิดการตกผลึกออกมา  การผลิตเกลือสินเธาวแ์บบดั้งเดิมนั้นเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่ชาวบา้น

สามารถผลิตเกลือดว้ยกรรมวิธีที่เรียบง่ายและประยกุด์ใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่รอบตวั  เช่น การขุดหลุมสองหลุม 

การใช้มดัฟางขา้วและผา้กระสอบเป็นตวักรอง แล้วตม้เกลือในหม้อดินเผาหรือกระทะ เป็นตน้ ซ่ึงแสดงถึง

อจัฉริยภาพของบรรพชน  และในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเคร่ืองสูบนํ้ าเกลือ  เตาตม้เกลือทาํให้สามารถผลิตเกลือ

ไดใ้นปริมาณที่สูงขึ้นและไดม้าตรฐานมากขึ้น พร้อมกบัลดการใชท้รัพยากรป่าไม ้ไดแ้ก่ การใชแ้กลบแทนฟืน 

เป็นตน้  เน่ืองเกลือสินเธาวเ์ป็นวตัถุดิบตน้นํ้ าต่อยอดใหก้บัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ดงันั้น ความตอ้งการเกลือสินเธาว์

จึงมีสูง และตอ้งการใชใ้นปริมาณมาก  ประกอบกบัเกลือสินเธาวท์ี่ใชใ้นอุตสาหกรรมเคมีตอ้งมีความบริสุทธ์ิสูง 

ดงันั้น การผลิตเกลือสินเธาวใ์นระดบัอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยัจึงเกิดขึ้น  

 อยา่งไรก็ตาม  การผลิตเกลือสินเธาวแ์บบดั้งเดิมถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ล ํ้ าค่า ควรถ่ายทอดองค์

ความรู้น้ีสู่อนุชนรุ่นหลังเพื่อให้ได้รับรู้ สืบทอดและต่อยอดองคค์วามรู้ต่อไป เพราะเกลือบ่งบอกถึงรากเหงา้ 

เร่ืองราวการตั้งถ่ินฐานของบรรพบุรุษและประวติัศาสตร์ของชุมชน 2, 3, 5)  ที่ใดมีเกลือที่นั้นมีชุมชนเพราะเกลือ

 หนา้ 3 

 



เป็นส่ิงจาํเป็นในวฒันธรรมการกินอยู ่เช่น วฒันธรรมการกินปลาร้า และมีความสาํคญัเชิงพาณิชย ์ดงัเช่น พ่อคา้

เกลือ ขา้วแลกเกลือ เกลือแลกขา้ว   

 

 
 

รูปที่  4   กิจกรรมศึกษาดูงานของคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน ณ อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธ์ิ อาํเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา  
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บทความน้ีจดัทาํขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้นไม่มีผลประโยชน์ในเชิงการคา้หรือพาณิชยใ์ดๆทั้งส้ิน 
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