การผลิตเกลือสิ นเธาว์ จากดั้งเดิมสู่ การผลิตในระดับอุตสาหกรรม
Production of rock salt from traditional to industrial level
อรภา สกุลพาณิชย์ a, †, อรุณ อินเจริญศักดิ์ b และปรีชา เรืองสุ พันธุ์ b
a

b

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เภสั ชกรรม คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริ ษัท เกลือพิมาย จํากัด อําเภอเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสี มา

เกลือ (Salt หรื อ Sodium chloride หรื อ NaCl) เป็ นผลึกสีขาวมีรสชาติอนั เป็ นเอกลักษณ์น้ นั คือ ความเค็ม
เกลือแบ่งได้เป็ น 2 ชนิด คือ เกลือสมุทร (Sea Salt) และเกลือสินเธาว์ (Rock salt) เกลือสมุทรเป็ นเกลือที่ได้จาก
นํ้าทะเลโดยสูบนํ้าทะเลเข้าวังขังนํ้า หลังจากนั้นนํ้าเกลือจะถูกถ่ายไปยังนาชนิดต่างๆ คือ นาตาก นาเชื้อและนา
ปลง ตามลําดับ เมื่อนํ้าเกลือถูกความร้อนจากแสงอาทิตย์ทาํ ให้น้ าํ ระเหยส่ งผลให้น้ าํ เกลือมีความเข้มข้นมากขึ้น
จนเกลือ เกิ ดการตกผลึ กออกมา แหล่ งผลิตเกลื อสมุ ทรในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ งจังหวัดเหล่านี้ ลว้ นอยูใ่ กล้ทะเล ส่ วนเกลือสิ นเธาว์เป็ นเกลือที่ได้จากเกลือ
หิ น หรื อเกลือที่ได้จากนํ้าเกลือที่อยูใ่ ต้ดิน หรื อได้จากดินที่มีเกลือปกคลุมอยูแ่ ล้วผ่านกรรมวิธีต่างๆ ทําให้ไ ด้
เกลือสิ นเธาว์ แหล่งผลิตเกลือ สิ นเธาว์พบได้ในภาคเหนื อของประเทศไทย เช่น อําเภอบ่อเกลื อ จังหวัดน่ าน1)
และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ของชุมชนบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนบ้าน
นาหลู่ จังหวัดยโสธร อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา บ่อเกลือหัวแฮด จังหวัดบึงกาฬ 2, 3)
การผลิตเกลือสินเธาว์แบบดั้งเดิมนั้นทําในหน้าแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ชาวบ้าน
จะหาดินที่มีส่าเกลือซึ่งเป็ นดินเค็มที่มีเกล็ดเกลือเป็ นดอกสีขาว เรี ยกดินนี้วา่ ดินเอียดหรื อดินขี้กะทา นําดินเอียด
ผสมกับแกลบข้าวหรื อเศษฟาง แล้วเทใส่ในรางเกรอะนํ้าเกลือ หลังจากนั้นเทนํ้าสะอาดลงไป ด้านล่างของราง
เกรอะจะมีรูให้น้ าํ เกลือไหลลงไปเก็บในภาชนะรองรับได้เป็ นนํ้าเกลือที่ผ่านการกรองแล้ว เรี ยกว่า นํ้าเอียด 3)
หรื ออีกวิธีหนึ่ง คือ การขุดหลุมที่เรี ยกว่า ซุง ประกอบด้วยหลุมขนาดใหญ่โดยข้างในหลุมทาด้วยดินนาผสมนํ้า
เพือ่ ขังนํ้าเกลือไว้และหลุมขนาดเล็กเป็ นที่ใส่ภาชนะรองรับนํ้าเกลือ และระหว่างหลุมทั้งสองใช้ปล้องไม้ไผ่ทาํ
เป็ นทางเชื่อมเพือ่ ให้น้ าํ เกลือไหลผ่าน หลังจากนั้นเอาลูกบวบซึ่ งทําจากฟางข้าวมัดปลายข้างหนึ่ งปลายอีกข้าง
หนึ่ งมี ล ักษณะคล้ายพัดวางไว้ที่รูของท่อ นไม้ไ ผ่แล้วเอาผ้ากระสอบวางทับลู กบวบอี กที ทั้งลู กบวบและผ้า
กระสอบทําหน้าที่เป็ นตัวกรองสิ่งสกปรก เทดินเอียดให้เต็มหลุมแล้วเติมนํ้าให้ท่วม นํ้าเกลือจะไหลไปสะสมใน
ภาชนะรองรับ หลังจากนั้น ชาวบ้านจะนําไข่เป็ ด 4) หรื อลูกดิ่ง (คัง่ ผสมข้าวสารแล้วนํามาปั้ นเป็ นก้อน) 5) มา
เป็ นตัวทดสอบความเค็มของนํ้าเอียดที่ได้ โดยสังเกตว่า ถ้าไข่เป็ ดที่ยงั ไม่สุกหรื อลูกดิ่งลอยนํ้าแสดงว่า นํ้าเอียด
นี้พร้อมจะนําไปเคี่ยวหุงต่อเพือ่ ทําเป็ นเกลือได้ เมื่อได้น้ าํ เอียดที่เหมาะสมแล้ว เทนํ้าเอียดใส่ ในกระทะเคี่ยวหุ ง
จนได้ผลึกเกลือ ตักเกลือที่ได้ใส่ในตะกร้าไม้ไผ่แล้วนําไปผึ่งให้แห้ง หลังจากนั้นจึงบรรจุเกลือใส่กะทอ ได้เป็ น
เกลือกะทอ แล้วให้นายฮ้อยเกลือนําไปขายต่อไป หรื อบางแห่งบรรจุเกลือใส่ไห 3-5)
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รู ปที่ 13,4) ก). เทนํ้าสะอาดใส่ ดินเอียดที่บรรจุอยู่ในรางเกรอะนํ้าเกลือ ด้านล่างของรางเกรอะมีรูให้น้ าํ เกลือไหลผ่านมาสะสมในภาชนะรองรับ
ข). การต้มนํ้าเกลือหรื อนํ้าเอียดจนได้เป็ นเกลือสิ นเธาว์
ค). หลังจากเคี่ยวหุ งนํ้าเอียดได้เป็ นเกลือแล้วจะนํามาผึ่งให้แห้ง

ก

ข

รู ปที่ 24) ก). การบรรจุเกลือใส่ ในกะทอและ ข). เกลือกะทอ

หรื ออีกวิธีหนึ่งคือ การสูบหรื อตักนํ้าเกลือจากใต้ดินขึ้นมาเคี่ยวหุ งจนได้ผลึกเกลือ เช่น อําเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน 1, 6) และบ่อเกลือหัวแฮด จังหวัดบึงกาฬ 2)
ก

ข

รู ปที่ 3 ก). บ่อเกลือโบราณ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน และ ข). การต้มเกลือ6)

จากการสํารวจทางธรณี วิทยาพบว่า ชั้นใต้ดินบริ เวณภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ของประเทศไทยเป็ น
แหล่งของเกลือหินขนาดใหญ่ซ่ ึ งแบ่งได้เป็ น 2 แอ่ง คือ แอ่งเหนื อ (สกลนคร) ครอบคลุมพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี
หนองคาย สกลนคร และนครพนม คิดเป็ นเนื้ อ ที่ประมาณ 17,000 ตารางกิ โลเมตร 7, 8) และแอ่ งใต้ (โคราช)
ครอบคลุ มพื้นที่จงั หวัดขอนแก่ น มหาสารคาม กาฬสิ นธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุ บลราชธานี นครราชสี มา ชัยภูมิ
สุรินทร์ และบุรีรัมย์ คิดเป็ นเนื้ อที่ประมาณ 33,000 ตารางกิโลเมตร 7, 8) ดังนั้น การผลิตเกลือสิ นเธาว์ในระดับ
อุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้นในแถบภาคอีสาน ดังเช่น อุตสาหกรรมเกลือบริ สุทธิ์ ผลิตโดย บริ ษทั เกลือพิมาย จํากัด
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อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา การผลิ ตเกลือ ในระดับอุ ตสาหกรรมนั้นทําโดยใช้วิธีการทําเหมือ งละลาย
(Solution mining) ซึ่ งมีข้ นั ตอนโดยรวมดังนี้ คือ การทําเหมืองละลาย (Solution Mining) โดยการฉี ดนํ้าลงไป
ละลายเกลือหินแล้วสูบนํ้าเกลือขึ้นมาแล้วเข้าสู่กระบวนการทํานํ้าเกลือให้บริ สุทธิ์ (Brine Purification) โดยอาศัย
ปฏิกริ ยาทางเคมีเพือ่ กําจัดสิ่งปนเปื้ อนและสารที่ไม่ตอ้ งการออกจากนํ้าเกลือ หลังจากนั้น นํานํ้าเกลือบริ สุทธิ์ที่
ได้น้ ี เข้าสู่ กระบวนการเคี่ยวเกลือ (Evaporation) ด้วยเครื่ อ งตกผลึกเกลือ ที่อาศัยความร้อ นและภายใต้สภาวะ
สูญญากาศ เพือ่ ระเหยนํ้าออกจากนํ้าเกลือบริ สุทธิ์ นํ้าเกลือจึงเข้มข้นขึ้น เกลือจึงเกิดการตกผลึกออกมา เม็ดผลึก
เกลือผสมนํ้าเกลือ (Salt slurry) จะถูกปล่อยออกจากหม้อ เคี่ยวเกลื อให้ไหลเข้าสู่ เครื่ องสลัดแห้ง (Centrifuge)
เพือ่ แยกเอานํ้าเกลือออกมาและไหลกลับคืนสู่ระบบต่อไป เกลือบริ สุทธิ์ที่ได้ออกมาเรี ยกว่า เกลือเปี ยก (Undried
salt) มีค่าความชื้นไม่เกิน 2.5 % โดยนํ้าหนัก ส่วนหนึ่งจะลําเลียงไปเก็บไว้ในอาคารเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อจําหน่ าย
เป็ นเกลือบริ สุทธิ์อุ ตสาหกรรม เกลื อเปี ยกส่ วนหนึ่ งจะแบ่งมาเติมสารไอโอดีน ก่อ นป้ อนเข้าสู่ เครื่ อ งอบแห้ง
(Dryer) เกลือบริ โภคที่ได้จะมีค่าความชื้นไม่เกิน 0.15% โดยนํ้าหนัก (Dried salt) ซึ่ งจะลําเลียงเพื่อจัดเก็บ บรรจุ
และจัดจําหน่ายเป็ นเกลือสินเธาว์บริ โภคสําหรับบริ โภคภายในครัวเรื อนเพือ่ ใช้เป็ นสิ่ งปรุ งแต่งรสอาหาร ถนอม
อาหาร หมักดองผักผลไม้ หมักหมูไก่ปลา ทําปลาร้า ผสมเครื่ องดื่ม ในส่วนของเกลืออุตสาหกรรมซึ่ งเป็ นเกลือ
ที่ไม่มีการเติมสารไอโอดีนจะจัดจําหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมคลออัลคาไลน์ซ่ ึงได้ผลผลิต
คือ โซเดียมไฮดรอกไซด์หรื อโซดาไฟและคลอรี น อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีและเม็ดพลาสติก อุตสาหกรรม
กระจก ต่อไป
การผลิตเกลือ สิ นเธาว์จากอดีตจนถึงปั จจุบนั อาศัยหลักการที่คล้ายกัน คือ ละลายเกลื อด้วยนํ้าให้เป็ น
นํ้าเกลือ ผ่านกรรมวิธีทาํ ให้สะอาดหรื อบริ สุทธิ์ แล้วอาศัยความร้อนทําให้น้ าํ ระเหยออกไป นํ้าเกลือจึงเข้มข้น
ขึ้น จนถึงจุดที่เกลือเกิดการตกผลึกออกมา การผลิตเกลือสินเธาว์แบบดั้งเดิมนั้นเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้าน
สามารถผลิ ตเกลื อด้วยกรรมวิธีที่เรี ยบง่ายและประยุกด์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัว เช่น การขุดหลุมสองหลุ ม
การใช้มดั ฟางข้าวและผ้ากระสอบเป็ นตัวกรอง แล้วต้มเกลือ ในหม้อดิ นเผาหรื อกระทะ เป็ นต้น ซึ่ งแสดงถึ ง
อัจฉริ ยภาพของบรรพชน และในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาเครื่ องสูบนํ้าเกลือ เตาต้มเกลือทําให้สามารถผลิตเกลือ
ได้ในปริ มาณที่สูงขึ้นและได้มาตรฐานมากขึ้น พร้อมกับลดการใช้ทรัพยากรป่ าไม้ ได้แก่ การใช้แกลบแทนฟื น
เป็ นต้น เนื่องเกลือสินเธาว์เป็ นวัตถุดิบต้นนํ้าต่อยอดให้กบั อุตสาหกรรมอื่นๆ ดังนั้น ความต้องการเกลือสิ นเธาว์
จึงมีสูง และต้องการใช้ในปริ มาณมาก ประกอบกับเกลือสินเธาว์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีตอ้ งมีความบริ สุทธิ์สู ง
ดังนั้น การผลิตเกลือสินเธาว์ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยจึงเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม การผลิตเกลือสิ นเธาว์แบบดั้งเดิม ถือเป็ นมรดกทางภูมิปัญญาที่ล้ าํ ค่า ควรถ่ายทอดองค์
ความรู ้น้ ี สู่ อ นุ ชนรุ่ นหลังเพื่อ ให้ได้รับรู ้ สื บทอดและต่อยอดองค์ความรู ้ต่อไป เพราะเกลือบ่งบอกถึ งรากเหง้า
เรื่ องราวการตั้งถิ่นฐานของบรรพบุรุษและประวัติศาสตร์ของชุมชน 2, 3, 5) ที่ใดมีเกลือที่น้ ันมีชุมชนเพราะเกลือ
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เป็ นสิ่งจําเป็ นในวัฒนธรรมการกินอยู่ เช่น วัฒนธรรมการกินปลาร้า และมีความสําคัญเชิงพาณิ ชย์ ดังเช่น พ่อค้า
เกลือ ข้าวแลกเกลือ เกลือแลกข้าว

รู ปที่ 4 กิจกรรมศึกษาดูงานของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น ณ อุตสาหกรรมเกลือบริ สุทธิ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา
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ผลิตเกลือในครั้งนี้
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