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 การด าเนินการจดัท าวจิยัเรื่อง การแปรรปูเกลอืจากเกลอืสนิเธาว ์ บา้นบอ่โพธิ ์
หมูท่ี ่ 1 ต าบลบอ่โพธิ ์ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก  เป็นการด าเนินการวจิยัที่
เน้นศกึษาทางดา้นศลิปวฒันธรรม ประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีม่มีาแต่โบราณกาล  
ประกอบกบัเป็นการชว่ยผลกัดนัใหช้าวบา้นสามารถน าความรู ้ ความสามารถมาใชใ้น
การอนุรกัษ์ และหวงแหนทอ้งถิน่ของตนเองใหม้คีวามคงอยูต่ลอดไปจนถงึชว่ง
ลกูหลานได ้ อกีทัง้ขอ้มลูความรูใ้นบทการวจิยัน้ีสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิใน
ชวีติประจ าวนัของชาวบา้น  
 ทางคณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ การท าวจิยัเรื่อง “ กลุม่แปรรปูเกลอื
สนิเธาวจ์ากบอ่เกลอืพนัปี” จะเป็นประโยชน์ต่อชมุชน และผูท้ีต่อ้งการคน้ควา้ อา้งองิ 
จากภมูปัิญญาทอ้งถิน่ไมม่ากกน้็อย  
 

คณะผูจ้ดัท าการวจิยั 
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กลุ่มแปรรปูเกลือสินเธำวจ์ำกบ่อเกลือพนัปี 
 

บทท่ี 1  
ประวติัและควำมเป็นมำของหมู่บำ้นบอ่โพธ์ิ  

 
 หมูบ่า้นบอ่โพธิ ์ เป็นหมูบ่า้นเลก็ๆ ทีม่คีวามสงบสุข การด าเนินชวีติอยูก่นั
อยา่งเรยีบงา่ย ไมม่กีารทะเลาะเบาะแวง้ทีรุ่นแรง ประกอบสมัมาอาชพีเลีย้งชพีดว้ย
การท าไร ่ อาชพีเสรมิคอืการท าเกลอื หมูบ่า้นน้ีมสีิง่ทีโ่ดเดน่ทีห่มูบ่า้นอื่นไมม่คีอื    
“บอ่เกลอื” ใหใ้ชส้บืต่อกนัมาเป็นพนัๆปี โดยมเีกลอืใหใ้ชก้นัอยา่งต่อเน่ือง เพราะผูค้น
มคีวามเชื่อและศรทัธาในขนบธรรมเนียมวฒันธรรมประเพณีทีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา 
 
ท ำเลและท่ีตัง้  
 หมูบ่า้นบอ่โพธิ ์ เป็นหมูบ่า้นทีอ่ยูเ่หนือสุดของอ าเภอนครไทย ตัง้อยูห่มูท่ี ่     
1 ต าบลบอ่โพธิ ์ อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก อยูห่า่งจากตวัอ าเภอนครไทย
ประมาณ 30  กโิลเมตร อยูห่า่งจากตวัจงัหวดัพษิณุโลกประมาณ 130 กโิลเมตร  และ
อยูห่า่งจากแนวเขตอ าเภอ       ดา่นซา้ยจงัหวดัเลยประมาณ 15 กโิลเมตร  
บา้นเรอืนตัง้อยูต่ามทีร่าบเชงิเขาและทีร่าบรมิน ้า มภีเูขาลอ้มรอบ มลี าน ้าเฟ้ียไหล
ผา่นหมูบ่า้น  
 
อำณำเขต  
 ทศิเหนือ  ตดิต่อกบัอ าเภอดา่นซา้ยจงัหวดัเลย มทีวิเขาผามุงเป็นแนวกัน้
พรมแดน และมนี ้าเฟ้ียไหลผา่นหมูบ่า้น  
 ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัอ าเภอหลม่เก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยมทีวิเขาภูซาง
หรอืเรยีกอกีอยา่งหน่ึงวา่ ภคูอ้เป็นแนวกัน้พรมแดน  
 ทศิใต ้ตดิต่อกบั หมูท่ี ่14 บา้นป่าบง (น ้าเลา) ต าบลบอ่โพธิ ์ อ าเภอนครไทย 
จงัหวดัพษิณุโลก 
 ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั ต าบลยางโกลน อ าเภอนครไทย จงัหวดัพษิณุโลก  
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กลุ่มแปรรปูเกลือสินเธำวจ์ำกบ่อเกลือพนัปี 

 
ลกัษณะภมิูอำกำศ  
 ภมูอิากาศ หมายถงึ ลกัษณะอากาศทีม่อียูป่ระจ าในทอ้งถิน่หน่ึง ในระยะหน่ึง
ทีย่าวนานพอสมควร สามารถบอกลกัษณะภมูอิากาศไดจ้ากระดบัอุณหภมู ิ และ
ปรมิาณน ้าฝนทีต่กเฉลีย่ในแต่ละชว่ง เน่ืองจากพืน้ทีส่ว่นใหญ่ของหมูบ่า้นบอ่โพธิเ์ป็น
ทีร่าบสลบักบัภเูขาท าใหล้กัษณะของภมูอิากาศของหมูบ่า้นมอีากาศหนาวเยน็ในฤดู
หนาว ในฤดรูอ้นอากาศไมร่อ้นมากนกั อุณหภมูเิฉลีย่ 5-27 องศาเซลเซยีส และในฤดู
ฝนมฝีนตกชุก  
 
ลกัษณะภมิูประเทศ  
 สภาพพืน้ทีม่ลีกัษณะเป็นพืน้ทีร่าบ สลบัเชงิเขา มสีภาพป่าทีอุ่ดมสมบรูณ์ซึง่
เป็นตน้น ้าล าธารของล าน ้าเฟ้ีย 
 
ประชำกร  
 บา้นบอ่โพธิม์จี านวนครวัเรอืนทัง้หมด 207 ครวัเรอืน จ านวนประชากร      
724 คน แยกเป็นชาย 348 หญงิ 376 คน (ขอ้มลู ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2550 )  
 
ทรพัยำกรธรรมชำติ  
 ทรพัยากรธรรมชาตหิมายถงึ สิง่ต่างๆทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตแิละถูกน ามา
ใหใ้ชป้ระโยชน์ต่อการด ารงชวีติ ทรพัยากรธรรมชาตทิีพ่บในหมูบ่า้นคอื ดนิ น ้า ป่า
ไม ้ และเกลอื ป่าไมส้ว่นใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าโปรง่ มตีน้ไมข้นาดใหญ่ 
กลางและเลก็ปะปนอยู ่พนัธุไ์มท้ีส่ าคญัเชน่ ไมส้กั ประดู ่ ไมแ่ดง ตะแบก ไมม้ะเกลอื 
ไมม้ะคา่ ไมเ้สลา และไมไ้ผ ่ 
 เกลอื จดัเป็นแรอ่โลหะ แรอ่โลหะเป็นแรท่ีเ่ปราะและหกังา่ยโปรง่แสง ไม่เป็น
ตวัน าความรอ้นหรอืไฟฟ้า เกลอื หรอืแรห่นิเกลอื หรอืทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปวา่ เกลอื
แกง เกดิจากการตกตะกอนทีส่ะสมจากน ้าทะเลบรเิวณทีลุ่ม่น ้าเคม็หรอืทีต่ดิต่อกบั
ทะเลหรอืทีเ่คยเป็นทะเลมาก่อนดงัเชน่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ 
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กลุ่มแปรรปูเกลือสินเธำวจ์ำกบ่อเกลือพนัปี 

 
เกลอืทีไ่ดม้าจากน ้าทะเลเรยีกวา่เกลอืสมุทร สว่นเกลอืทีไ่ดม้าจากใตด้นิ

เรยีกวา่เกลอืสนิเธาว ์เกลอื (ชื่อทางวทิยาศาสตรว์า่ โซเดยีมคลอไรด ์: NaCl) 
จากการศกึษาพบวา่ ความเคม็ในการผลติเกลอืสนิเธาวก์บัเกลอืสมุทรนัน้จะมี

ระดบัความเค็มที่แตกต่างกนั หมายถงึว่า ในน ้าเกลอือสีาน (สนิเธาว์) จะมปีรมิาณ
สารละลายชนิดต่างๆ ไมเ่ทา่กนั และยงัแปรปรวนไปมาดว้ย ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัปรมิาณน ้า
บาดาลที่ไปละลายเกลอื องค์ประกอบน ้าตัง้ต้น และองค์ประกอบเกลอืที่อยู่ตรง
ต าแหน่งทีถู่กละลาย ในขณะทีน่ ้าทะเล ถอืไดว้่ามอีงคป์ระกอบคงที่ ในเกลอืสมุทรจะ
มไีอโอดนีอยูม่ากส าหรบัเกลอืสนิเธาว์จะมไีอโอดนีอยูใ่นเกลอืน้อยกว่าหรอื ไม่มเีลย 
คนในสมยัโบราณจงึเป็นโรคคอพอกกนัมาก นกัวทิยาศาสตร ์   น าเกลอืธรรมชาตไิป 

 
ภาพที ่1 บ่อเกลอืพนัปี  

 
วเิคราะหพ์บวา่ เกลอืบรสิุทธิป์ระกอบดว้ยธาตุ สองชนิดไดแ้ก่ โซเดยีม มปีรมิาณรอ้ย
ละ 39.3 คลอรนี มปีระมาณรอ้ยละ 60.7 และอาจมสีารประกอบอื่นเจอืปน เลก็น้อย
เชน่ แคลเซยีมซลัเฟต แคลเซยีมคารบ์อเนต และแมกนีเซยีมคลอไรด ์ 
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กลุ่มแปรรปูเกลือสินเธำวจ์ำกบ่อเกลือพนัปี 

 
สภำพทำงเศรษฐกิจ  
 ราษฎรสว่นใหญ่ประกอบอาชพีจากการท าเกษตรกรรม ท าไรข่า้วโพด ปลูกถัว่
เขยีว ปลกูมนัเทศ อาชพีเกลอืคอืท าน ้าปลา หน่อไมด้อง และรบัจา้งทัว่ไป 
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กลุ่มแปรรปูเกลือสินเธำวจ์ำกบ่อเกลือพนัปี 

 
บทท่ี 2  

บอ่เกลือพนัปี 
 

 
 

ภาพที ่2.1 บ่อเกลอืพนัปี 
 

ประวติับอ่เกลือพนัปี  
 ชาวบา้นไดเ้ลา่ขานกนัสบืต่อกนัมาเกีย่วกบับอ่เกลอืพนัปีวา่ บอ่เกลอืพนัปีเป็น
บอ่เกลอืธรรมชาตทิีป่รากฏมาตัง้แต่สมยัก่อนพทุธกาล โดยถอืก าเนิดจากการที่
ชาวเมอืงเชยีงของประเทศลาว มงีานประเพณีจุดบัง้ไฟประจ าปี เชื่อวา่ บัง้ไฟไปตกที่
ใดจะเป็นบอ่เกลอืทีน่ัน่ ในการท าบัง้ไฟใชต้น้โพธิท์ า ครัง้หน่ึงไดม้กีารจดับัง้ไฟซึง่ได้
ตกลงมากลางล าน ้าเฟ้ียดา้นทีพุ่ง่ลงเป็นดา้นปลายลง ปักลกึลงไปในดนิวดัได ้
ประมาณ 12 ตาพะอง เกดิอศัจรรยข์ึน้น ้าทีอ่ยูใ่นโพรงตน้โพธิม์รีสเคม็ไหลออกมา
ตลอดทัง้ปีไมม่แีหง้ ชาวบา้นจงึน ามาประกอบอาหารและตัง้ชื่อบอ่น ้าเคม็น้ีวา่       
“บอ่โพธิ”์   
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 บอ่เกลอืพนัปี ถูกตัง้ชื่อขึน้ในสมยัพอ่ขนุบางกลาทา่วเจา้เมอืงบางยาง (นคร
ไทยในปัจจุบนั) ไดย้กทพัไปตเีมอืงขอมเพือ่ขยายอาณาเขตใหก้วา้งขวางขึน้ เมื่อพา
ไพรพ่ลเดนิทางมาถงึบา้นบอ่โพธิ ์

 
ภาพ 2.2 บ่อเกลอืพนัปี 

 

จงึหยดุพกัและตัง้ทพัทีบ่า้นบอ่ใตท้ีผ่าประตูเมอืง ทหารออกมาหาเสบยีงอาหารตาม
หมูบ่า้นพบบอ่น ้าทีใ่สสะอาดทีใ่ชต้น้โพธิท์ าเป็นวงบอ่ เมื่อตกัขึน้มาชมิพบวา่มรีสเคม็ 
จงึตดักระบอกไมไ้ผน่ าไปกราบทลูพอ่ขนุบางกลางทา่วไดช้มิน ้า และไดส้ัง่ใหท้หารตม้
น ้าในกระทะทีว่างบนกนัเซา (หนิ 3 กอ้นท าเป็นเตา) ปรากฏว่าน ้านัน้ตกผลกึเป็น
เมลด็เกลอืสขีาว ใชป้ระกอบอาหารใหม้รีสเคม็ไดใ้ชเ้ป็นเสบยีงอาหารไปรบกบัขอมที่
กรุงสุโขทยั เผยแพรใ่หผู้ค้นทัว่ไปไดรู้แ้ละตัง้ชื่อวา่บอ่เกลอืพนัปี เมอืยกทพักลบัมี
ทหารกลุม่หน่ึงตัง้รกรากและอาศยัอยูใ่นหมูบ่า้นน้ีท าเกลอืขายแลกเปลีย่นสนิคา้ทีใ่ช้
ด ารงชวีติประจ าวนั และกลายเป็นบรรพบุรุษของชาวบา้นบอ่โพธิ ์
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กลุ่มแปรรปูเกลือสินเธำวจ์ำกบ่อเกลือพนัปี 

 
 
ประเพณีส ำคญัของหมู่บำ้นบอ่โพธ์ิท่ีเก่ียวกบับอ่เกลือพนัปี  
 วถิชีวีติของชาวบา้นมคีวามผกูพนักบับอ่เกลอืมานบัเป็นพนัๆปี ชาวบา้นบอ่
โพธิม์กีารท ามาหาเลีย้งชพีดว้ยการตม้เกลอืเพือ่ใชป้ระกอบอาหาร ท าเกลอืเพือ่แลก
ขา้วของเครื่องใชท้ีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนั ชาวบา้นบอ่โพธิเ์ชื่อวา่ บอ่เกลอืทีเ่กดิขึน้น้ี
เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิม์เีจา้ปู่ คอยปกปักรกัษาเพือ่แสดงความเคารพต่อเจา้ปู่  ผูท้ีเ่ขา้ไปใน
บรเิวณบอ่เกลอื (บรเิวณ 5 เมตรหา่งจากบอ่เกลอื) จะถูกหา้มสวมรองเทา้ หา้มสวม
หมวก หา้มแต่งสแีดง(เพราะถอืไมเ่ป็นมงคล) หา้มใชน้ิ้วแต่น ้าเกลอืในบอ่แลว้บว้น
น ้าลายลงในบรเิวณบอ่ หา้มสัง่น ้ามกู  
พิธีบวงสรวงบอ่เกลือ (เปิดบอ่เกลือพนัปี) 
 พธิบีวงสรวงเจา้ปู่ บอ่เกลอืเป็นพธิแีรกของปี พธิน้ีีเป็นการขอใหเ้จา้ปู่ เปิดบอ่
เกลอื เพือ่จะไดน้ าน ้าเกลอืมาตม้ท าเกลอืนัน่เอง การตม้เกลอืน้ีกระท ากนัไดเ้ฉพาะ
ชว่งหลงัฤดเูกบ็เกีย่วจนถงึตน้ฤดฝูน (เดอืนธนัวาคม – เมษายน) เน่ืองจากเป็นชว่งที่
ชาวบา้นวา่งจากการเกบ็เกีย่วพชืไร ่และเป็นชว่งทีน่ ้าในล าน ้าเฟ้ียลด ชาวบา้นสมารถ
ตกัน ้าเกลอืในบอ่ซึง่อยูก่ลางล าน ้าได ้บอ่เกลอืน้ีอยูใ่นล าน ้าเฟ้ีย ขณะเดยีวกนักพ็ดัพา
เอาดนิโคลน กิง่ไมใ้บหญา้ลงไปในบอ่เกลอืดว้ย เมื่อจะตม้เกลอืกจ็ะท าพธิเีปิดบอ่
เกลอืพธิกีรรมมหีลายขัน้ตอน  ดงัน้ี  
 ขัน้ท่ี 1  เจา้กวนจะประกาศไปตามบา้นเรอืนในหมูบ่า้นทุกหลงัคาเรอืนวา่ ปีน้ี
จะมพีธิบีวงสรวงปู่ เจา้วนัใด การก าหนดวนับวงสรวงจะขึน้อยูก่บัการทรง (การทรง 
หมายถงึ การนัง่สมาธบิวงสรวงเจา้ปู่ ใหม้าบอก) และจะใชเ้งนิเพือ่เตรยีมซือ้เครื่อง
บวงสรวงครอบครวัละ 10  บาท ปัจจุบนัน้ีไมก่ าหนดแลว้แตศ่รทัธาของแต่ละ
ครอบครวั  
 ขัน้ท่ี 2 เมื่อชาวบา้นทราบ วนัรุง่ขึน้กจ็ะน าเงนิมามอบใหท้ีบ่า้นเจา้กวน 
ครวัเรอืนละ 10 ทุกครวัเรอืนกจ็ะน าเงนิมาใหด้ว้ยวามสมคัรใจ เพราะเขาเชื่อกนัวา่
เป็นบญัชาของเจา้ปู่  หากไมใ่หก้จ็ะเกดิภยัพบิตัแิก่คนในครอบครวั ส าหรบัเครื่อง
บวงสรวงทีเ่จา้กวนจะตอ้งเตรยีมมดีงัน้ี  
 
 



 

 

9 

กลุ่มแปรรปูเกลือสินเธำวจ์ำกบ่อเกลือพนัปี 

 
 

1) หวัหมู ่2 หวั  
2) เหลา้ขาว 2 ขวด  
3) แป้งฝุ่ น 2 กระป๋อง  
4) น ้ามนัใสผ่ม 2 ขวด  
5) เงนิ 200 บาท  
ขัน้ท่ี 3 ในเชา้ของวนันดัหมาย สมาชกิของครวัเรอืนคนใดคนหน่ึงจะน าเครื่อง

ไหวห้รอืดอกไมส้ขีาว 2 ดอก เทยีนเหลอืง 2 เลม่ มาวางรวมกนัทีบ่า้นของเจา้กวน 
(บา้นของนายเจรญิ  จนัตน้) ซึง่จะมรีองเทา้เจา้กวน เรยีกวา่ กวนจ ้า หรอื หมอขา้ว
จ ้า คณะกรรมการหมูบ่า้นคอยรวบรวมลงถาดใบใหญ่ 2 ชุด พรอ้มเครื่องเซ่นทีเ่จา้
กวนเตรยีมไว ้ ชาวบา้นเมื่อน าดอกไมแ้ละเทยีนมาใหแ้ลว้จะอยูร่ว่มพธิหีรอืไมก่ไ็ด ้
การเซ่นไหวม้ ี3 จุด 

 จดุท่ี 1 เมื่อเตรยีมเครื่องเซ่นครบ 2 จุด เจา้กวนพรอ้มดว้ยกวนจ ้าและ
บรวิารถอืเครื่องเซ่น 1 ชุด ลงจากบา้นไปศาลเพยีงตาทา้ยบา้น (ตัง้อยูบ่า้นของเจา้
กวน) ต่อจากนัน้กวนจ ้า จะเป็นคนกลา่วค าขอจอ่เจา้ปู่  เป็นภาษาพืน้บา้นวา่ “วนัน้ี
พวกพ่ีน้องลกูหลำนได้พำกนัมำเซ่นไหว้เจ้ำปู่  ขอให้เจ้ำปู่ เปิดบอ่โดยสะดวก 
อย่ำได้มีอนัเป็นไปขอให้มีน ้ำเกลือหลำยๆ อย่ำได้หมดส้ินให้ลกูหลำนอยู่ดีกิน
ดี อย่ำให้เจบ็ อย่ำให้ไข้ ลกูหลำนกะ๊อ่ีไหว้ทกุๆปีแน้ว..”   

 ทุกคนทีไ่ปดว้ยจะนัง่ยองๆ โดยมไิดส้ง่เสยีงแต่ประการใด ปลอ่ยใหเ้จา้
กวนพดูแต่ผูเ้ดยีว เมื่อพดูจบบรวิารกจ็ะยกเครื่องเซ่นกลบัขึน้บา้นเจา้กวนแลว้เปลีย่น
เครื่องเซ่นชุดที ่2 ลงมาเพือ่ไปยงัจุดที ่2  

 จดุท่ี 2 เป็นจุดทีอ่ยูบ่นเชงิเขา หา่งจากหมูบ่า้นขึน้ไปบนภเูขา
ประมาณ 100 เมตรมศีาลเพยีงตาอยูใ่กลต้น้ไม ้ 3 ศาลเมื่อขบวนมาถงึกวนจ ้ากจ็ะ
ปฏบิตัแิละกลา่วค าขอเหมอืนเดมิ เชน่เดยีวกบัจดุทา้ยบา้น จุดที ่ 1 จากนัน้กเ็คลื่อน
ขบวนไปจุดที ่3โดยใชเ้ครื่องเซ่นชุดเดมิ  

 จดุท่ี 3 เป็นจุดสุดทา้ย อยูห่า่งจากบอ่เกลอืไปประมาณ 25 เมตรมศีาล
เพยีงตาอยู ่1 ศาลเมื่อขบวนมาถงึกป็ฏบิตัเิชน่เดมิ  

  



 

 

10 

กลุ่มแปรรปูเกลือสินเธำวจ์ำกบ่อเกลือพนัปี 

 
 

เมื่อกวนจ ้าพูดจบ เจา้กวนกจ็ะเดนิไปหยบิกระป๋องแป้งฝุ่ นโรยแป้งใส่
ดอกไม ้และเทยีนที่ยกมาต่อจากนัน้จะใชแ้ป้งผดัหน้าตนเองแลว้ยื่นต่อใหก้วนจ ้าผดั
หน้าตนเองแลว้ยืน่ต่อใหบ้รวิารและคนอื่นๆ  

จากนัน้เจา้กวนกจ็ะหยบิน ้ามนัใสผ่มใสใ่หต้นเองแลว้ยืน่ใหก้วนจ ้าและ
บรวิารคนอื่นๆต่อไป  

ของสองอย่างน้ีชาวบา้นเชื่อว่าหากใครไดใ้ชจ้ะเป็นสริมิงคลแก่ตนเอง
ในพธิจีุดที ่3 น้ีนอกจากเพื่อบูชาเจา้ปู่ แลว้ยงัเป็นการบอกกล่าวใหเ้จา้ปู่ รูว้่าลูกหลาน
จะมาท าการกวดบอ่ (ขดุบอ่)  

ขัน้ท่ี 4 กวดบอ่  
กวดบอ่ กวด เป็นภาษาอสีาน หมายถงึกวาด ดงันัน้ กวดบอ่ หมายถงึ

การท าความสะอาดบอ่หรอืขดุบอ่นัน่เอง  
เน่ืองจากบ่อเกลอือยู่ในล าน าเฟ้ีย ในช่วงฤดูฝนน ้าจะท่วมบ่อเกลอืท า

ใหด้นิทีถู่กน ้าพดัมาตกทบัถมลงในบ่อเกลอืท าใหไ้ม่สามารถน าน ้าเกลอืออกมาตม้ได ้
เมื่อถงึปลายฤดหูนาวยา่งเขา้ฤดูรอ้น ชาวบา้นจะร่วมแรงร่วมใจกนัขุดดนิออกจากบ่อ
เกลือโดยเมื่อเสร็จพิธีบวงสรวงเจ้าปู่  ณ จุดที่ 3 แล้ว เจ้ากวนก็จะสัง่ให้ชาวบ้าน
ชว่ยกนัขดุเอาทรายและดนิทีอ่ดัแน่นอยูใ่นบอ่เกลอืขึน้มา  

ในการกวดบอ่น้ีสามารถกระท าไดท้ัง้ชายและหญงิ ดงันัน้ในตอนขุดบ่อ
ชาวบ้านช่วยกันขนดินมากัน้น ้ าซึ่งไหลเป็นล าธารไม่ให้น ้ าไหลเข้าไปในบ่อ ชาย
ฉกรรจข์ดุดนิออกจากบอ่โดยขุดลกึลงไปประมาณ 1 ช่วงคน จะมนี ้าเกลอือกมาจะน า
ถงัตกัน ้าเกลอืผสมดนิออกมาเรื่อยๆ โดยเททิง้ลงในล าธารการกวาดบ่อจะกวาดจนถงึ
พืน้ทีเ่ป็นหนิลาดอยูใ่ตบ้อ่ซึง่มคีวามลกึมากขนาด "สุดล าไมไ้ผ ่12 ตา " 

เมื่อกวาดบอ่ถงึพืน้หนิ จงึยตุกิารกวาดบอ่ น ้าเกลอืทีส่ะอาดจะซมึ
ออกมาเรื่อยๆจนเตม็วงบอ่ น ้าเกลอืจะมรีสเคม็จดัเมื่อเสรจ็พธิบีวงสรวงชาวบา้นกเ็ริม่
ตกัน ้าเกลอืไปตม้เพือ่ท าเกลอืต่อไป  

ในขณะทีต่กัน ้าเกลอืกจ็ะเขา้ควิใครมาก่อนกต็กักอ่น ในขณะทีต่กั
น ้าเกลอืกห็า้มถกเถยีงหรอืทะเลาะกนั ชาวบา้นมคีวามเชื่อวา่ถา้ถกเถยีงทะเลาะกนั 
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น ้าเกลอืจะไมอ่อก หรอืถา้ออกกจ็ะเป็นสขีุน่แดง แสดงวา่เจา้ปู่ ไมพ่อใจและจะตอ้งท า
พธิขีอขมา 
ประเพณีบญุเดือนเจด็หรือบญุปรำสำทผึง้ 
 ชาวบา้นบอ่โพธิจ์ะจดังานน้ีขึน้ในวนัขึน้ 14 ค ่าเดอืน 7 หลงัจากทีก่ารตม้เกลอื
ใกลเ้สรจ็สิน้ฤดกูาล เพราะเมื่อยา่งเขา้ฤดฝูนน ้าในล าน ้าเฟ้ียจะไหลเขา้สูบ่อ่เกลอื 
ลกัษณะของงานเป็นงานประเพณีประจ าปีทีช่าวบา้นบอ่โพธิถ์วายเจา้หลวง หนัหา้ว 
(ทา่นทา้ว) แมน้่อย และนางเอย เพือ่เป็นการขอบคุณทีใ่หน้ ้าเกลอื  
 พธิจีะเริม่ตน้ทีบ่า้นเจา้กวน โดยชาวบา้นทุกหลงัคาเรอืนจะน าขีผ้ ึง้ มารวมกนั
เพือ่สรา้งเป็นตน้ผึง้มา 1 ตน้ ชาวบา้นทีส่งูอายทุัง้ชายและหญงิจะแต่งกายดว้ยชุด
ขาว-แดง เรยีกวา่นางร าและคนทรง ต่อจากนัน้ทัง้หมดจะพรอ้มใจกนัแหต่น้ผึง้จาก
บานเจา้กวนไปยงัวดับา้นบอ่โพธิ ์ (ตอ้งเป็นวดัน้ีเทา่นัน้ วดัอื่นไมไ่ด)้ เมื่อถงึวดัจะแห่
รอบศาลาวดั 3 รอบ (วนขวา) พรอ้มกนันัน้พวกนางร าและคนทรงจะฟ้อนร าตาม
ขบวนตน้ผึง้ไปจนครบ 3 รอบ แลว้น าตน้ผึง้ไปตัง้ไวบ้นศาลาวดัซึง่นิมนตพ์ระ 6 รปู
มาสวดอาหารแลว้แต่ชาวบา้นจะน ามาใสบ่าตรท าบุญเชา้ ไมม่เีพล กลางคนืจะมงีาน
รื่นเรงิตามอธัยาศยั  
ประเพณีเลีย้งเจ้ำปู่ หรือประเพณีเลีย้งหอ (ปิดบอ่เกลือพนัปี)  
 ประเพณีน้ีจดัขึน้หลงัจากทีห่ยดุท าเกลอืแลว้ ตรงกบัวนัขึน้ 8 ค ่าเดอืน 8 
เน่ืองจากน ้าในล าน ้าเฟ้ียไหลลงในบอ่เกลอื ไมส่ามารถน าน ้าเกลอืมาตม้เป็นน ้าเกลอื
ไดป้ระกอบกบัการท าไรเ่สรจ็สิน้ก าลงัอยูใ่นระหวา่งรอผลผลติ ชาวบา้นจงึว่างจากการ
ท างานจงึพรอ้มใจกนัจดังานน้ีขึน้เรยีกอกีอยา่งวา่ “ประเพณีเลีย้งหอ”  
 พธิจีะเริม่ทีบ่า้นเจา้กวน โดยผูส้งูอายทุีม่คีวามสามารถในการท าบายศรี
ชว่ยกนัท าจนเสรจ็ จากนัน้เจา้กวนจะเป็นผูน้ าชาวบา้นขึน้ไปยงัศาลซึง่เรยีกวา่ “ศาล
เจา้ปู่ ” อยู ่ ณ บรเิวณศาลเพยีงตาบนเชงิเขา เพื่อถวายบายศรแีก่เจา้ปู่  ในบายศรจีะ
บรรจุขา้วตอกดอกไม ้ขา้วด า ขา้วแดง ประเพณีน้ีใชเ้วลาไมน่าน และสว่นมากจะมแีต่
ผูส้งูอายเุทา่นัน้ ทีม่ารว่มพธิ ี 
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บทท่ี 3  

กำรท ำเกลือสินเธำวจ์ำกบอ่เกลือพนัปีหมู่บำ้นบอ่โพธ์ิ  
 

 การท าเกลือสินเธาว์เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านบ่อโพธิม์าตัง้แต่อดีตดัง
ปรากฏวา่ ในปีพทุธศกัราช 2467 หมู่บา้นน้ีมปีระมาณ 40 หลงัคาเรอืน สามารถผลติ
เกลอืได ้2,000 หาบ ชาวบา้นจะน าเกลอืไปขายยงัเมอืงต่างๆ อาท ิล่มสกั เมอืงเลย 
นครไทย แมใ้นพุทธศกัราช 2539  ชาวบา้นบ่อโพธิส์ามารถผลติเกลอืไดป้ระมาณ ปี
ละ 30,000 หาบ น าเกลอืที่ผลติได้มาแลกขา้วที่หมู่บา้นนาตาด ี กกม่วง ท่าหนิลาด
ของอ าเภอนครไทย  
วิธีกำรต้มเกลือและท ำเกลือ  
 วธิกีารตม้เกลอื เป็นเทคโนโลยทีีช่าวบา้นท ามาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ไมม่ี
การเปลีย่นแปลงหรอืใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้ชว่ย 
อปุกรณ์ในกำรต้มเกลือ  

1. เตำต้มเกลือ เป็นเตาทีช่าวบา้นท าขึน้มาแบบงา่ยๆ โดยใชไ้มไ้ผห่รอืไม่อื่นๆ 
มาสบัเป็นฟากแลว้น าดนิมาปัน้เป็นรปูเตาซึง่นิยมท าเป็น 2 เตานบัเป็น
รปูแบบทีท่ าการมาแต่โบราณและใชส้บืต่อกนัมาจนในปัจจุบนั  

2. ฟืน ไดแ้ก่ไมท้ีใ่ชใ้นการตม้เกลอื น ามาจากบรเิวณรอบๆ หมูบ่า้น 

 
 

รปูที ่3.1 เตาตม้เกลอื  
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3. บำก เป็นภาชนะซึง่ม ี ลกัษณะปากกวา้งกน้แหลมใชส้ าหรบัใสเ่กลอืตม้เคีย่ว

จนตกผลกึเป็นเมลด็เกลอื จงึคอ่ยๆตกัสว่นทีเ่ป็นเกลอืออกใสบ่าก ใหน้ ้าไหล
ลงรดูา้นลา่งจนกวา่เกลอืจะแหง้  

4. รำงไม้ ใชส้ าหรบัรองน ้าเกลอืทีไ่หลออกจากบากน ้าเกลอืในรางน้ีสามารถ
น าไปตม้เป็นเกลอืใหมไ่ด ้ 

5. เปลือกไม้จะแข เป็นเปลอืกไมท้ีใ่สไ่วใ้นกระทะขณะตม้เกลอืเพือ่ท าใหเ้กลอื
ตกผลกึจบัตวักนัเป็นกอ้น หรอืเป็นเมด็เกลอืงา่ยขึน้  

6. กระชอน ใชส้ าหรบัตกัเกลอืใสภ่าชนะคอื บาก  
7. กระทะ เป็นกระทะใบบวัขนาดใหญ่ใชต้ม้เกลอื  

ขัน้ตอนและวิธีกำรต้มเกลือ  
 ขัน้ตอนการตม้เกลอืมดีงัน้ี  

1. ตกัเกลอืจากบอ่มาใสโ่อง่ทิง้ไวใ้หต้กตะกอนประมาณ 1 คนื 
2. น าน ้าใสทีต่กตะกอนแลว้ใสใ่นกระทะ ท าการตม้น ้าและหยดไอโอดนีเพือ่เพิม่

ปรมิาณใหก้บัเกลอืสนิเธาว ์ เคีย่วทัง้กลางวนัและกลางคนืครัง้ละ 2 กระทะ 
คอยเตมิฟืนในเตาใหม้คีวามรอ้นตลอดเวลา เคีย่วไปเรื่อยๆจนกวา่เกลอืจะตก
ผลกึ 

3. น าน ้าทีต่ม้เทใสต่ะแกรงหรอืกระทอรองดว้ยโอง่ขา้งลา่ง น ้าจะรัว่ไหลลงโอง่ 
สว่นบนกระทอจะมกีารจบัเป็นซากเกลอืและน ้าในโอง่สามารถน าใสก่ระทะตม้
อกีครัง้ได ้

4. เกลอืทีไ่ดใ้นตะแกรงหรอืกระทอน ามาบรรจุถุง 
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กลุ่มแปรรปูเกลือสินเธำวจ์ำกบ่อเกลือพนัปี 

 

 
 

รปูที ่3.2 บากเกลอื  

 
 การจ าหน่ายในปีหน่ึงๆ ชาวบา้นจะผลติเกลอืไดป้ระมาณ 2,000 หาบ หรอื
ครอบครวัละประมาณ 20,000 บาท โดยใชร้ะยะเวลาท าเพยีง 2-3 เดอืน คอืประมาณ
เดอืนมกราคม – เมษายน หรอืจนกวา่ฝนจะตก และไมส่ามารถผลติเกลอืได ้
 
ประโยชน์ท่ีได้รบัจำกกำรท ำเกลือ 
 เป็นการสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน เน่ืองจากการท าเกลอืเป็นอาชพีหลกัของ
ชาวบา้นประโยชน์จากการท าเกลอืมทีัง้ทางตรงและทางออ้ม ประโยชน์ทางตรงไดแ้ก่
การตม้เกลอืเพือ่การบรโิภคและจ าหน่าย ประโยชน์ทางออ้มคอื การท าใหชุ้มชนเกดิ
ความสามคัคแีละมวีนิยั ในชุมชน 
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กลุ่มแปรรปูเกลือสินเธำวจ์ำกบ่อเกลือพนัปี 

 
กำรสนับสนุนของหน่วยงำนรำชกำรต่อกิจกรรมบอ่เกลือ  
 เมื่อปี พ.ศ. 2533 ชาวบา้นไดร้วมตวักนัขึน้ในรปูแบบของกองทุนเกลอื ซึ่งใน
ปีนัน้ มทีุนด าเนินการ 1,200 บาท มสีมาชกิคอืผูท้ีเ่ป็นผูป้ระกอบอาชพีการตม้เกลอื 
สมาชกิทุกคนจะเกบ็เกลอืไวท้ีก่องทุนเพือ่รอการจ าหน่ายรวมกนัเพือ่สามารถต่อรอง
ราคากบัพอ่คา้คนกลางได ้ จากการด าเนินงานดงักลา่ว สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเครื่องผสมเกลอืกบัสาร
ไอโอดนีให ้ 1 เครื่อง และเมื่อปี พ.ศ.2537 องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัพษิณุโลก 
สนบัสนุนวสัดุเป็นจ านวนเงนิ 97,350 บาท  
 
ปัญหำท่ีพบในกำรท ำเกลือ  
 จากการส ารวจพบวา่ชาวบา้นผูท้ีป่ระกอบอาชพีในการท าเกลอืนัน้มปัีญหาที่
พบขณะก าลงัด าเนินการดงัน้ี คอื  

1. ขาดแคลนไมฟื้นเชือ้เพลงิ เน่ืองจากการท าเกลอืนัน้ ตอ้งใชไ้มฟื้นเชือ้เพลงิ
ซึง่ปัจจุบนัหายากมากขึน้  

2. ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินการ ส าหรบัจดัหาวสัดุอุปกรณ์ เชน่ 
กระทะ ซึง่ตอ้งเปลีย่นบอ่ย เพราะความเคม็ของเกลอื ท าใหเ้กดิการกรอ่น
และความรอ้นจากไฟท าใหช้ ารุดเรว็  

3. ไมม่ตีลาดรองรบั เน่ืองจากผูบ้รโิภคสว่นมากมกัไมค่อ่ยนิยมบรโิภคเกลอื
สนิเธาวแ์ต่หนัไปบรโิภคน ้าปลาหรอืเกลอืสมุทรแทน 

 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

1. เปลีย่นเชือ้เพลงิจากการใชฟื้นมาเป็น ผลติถ่านทีท่ าจากซงัขา้วโพดซึง่
เป็นวตัถุเหลอืใชม้าใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยใชค้วบคูก่บัเตาประหยดัพลงังานซึ่ง
จะใหค้วามรอ้นสงูกวา่และประหยดัเชือ้เพลงิมากกวา่ 

2. ขอสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการจดัท าเตา
รปูแบบใหม ่ 

3. หาตลาดรองรบัใหก้บักลุม่  
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กลุ่มแปรรปูเกลือสินเธำวจ์ำกบ่อเกลือพนัปี 

 
4. เปลีย่นรปูแบบการจดัท าผลติภณัฑใ์หด้นู่าใชย้ิง่ขึน้ เชน่ บรรจุภณัฑท์ี่

สะอาด และรปูทรงทีท่นัสมยั แต่ยงัคงความเป็นวฒันธรรมไว ้
5. สง่เสรมิใหม้อีาชพีอื่นทีใ่ชเ้กลอืเป็นสว่นประกอบ เพราะจะไดม้กีารผลติ

สองอยา่งไปดว้ยกนัและใชว้ตัถุดบิในพืน้ที ่ เชน่การผลติเครื่องส าอาง ทีม่ี
สว่นผสมของเกลอื การถนอมอาหารทีม่สีว่นประกอบของเกลอื เชน่ การ
ท าปลารา้อนามยั ผกักาดดอง หน่อไมด้อง น ้าพรกิ หรอืขา้วเกรยีบ ซึ่ง
วตัถุดบิบางอยา่งสามารถหาไดใ้นทอ้งถิน่เอง  

 
ทุกวนัน้ี ความศรทัธา ความเชื่อของการด าเนินวถิีวฒันธรรมของตนเองเริม่

เสื่อมถอยลงไป ศรทัธาอนัแรงกล้ายงัคงไว้แต่กลุ่มคนผูสู้งอายุในชุมชนการพฒันา
สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมในชุมชน จงึมคีวามส าคญัอยา่งยิง่ในอนัจะเป็นส่วนใน
การผลกัดนัใหเ้กดิแรงศรทัธา ในวฒันธรรมของตนเองกบัผูค้นทุกท่านทุกวยัเพื่อให้
เกดิการสบืทอดและคงอยูใ่นวถิวีฒันธรรมการด าเนินชวีติอยา่งยาวนานและยัง่ยนื 

 
--------------------------- 
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ธรณีวิทยำของกำรเกิดบอ่เกลือพนัปี 

 
พืน้ผวิต่างๆ ของโลกในทีต่่างๆ กนัจะมลีกัษณะแตกต่างกนั บางแหง่เป็นพืน้

น ้า บางแหง่เป็นพืน้ดนิ บางแหง่เป็นภเูขาและป่าทบึ สิง่ต่างๆ ดงักล่าวน้ีลว้นเป็น
ลกัษณะของพืน้ผวิของเปลอืกโลกทัง้สิน้ เปลอืกโลกคอืสว่นทีเ่ป็นของแขง็ของโลกซึ่ง
ประกอบดว้ยหนิชนิดต่างๆ ทีม่คีวามแขง็ การเกาะตวั และการยอมใหน้ ้าซมึผา่น
ต่างๆกนั  

เปลอืกโลกเกอืบทัง้หมดประกอบขึน้ดว้ย หนิทีย่งัคงสภาพเดมิตัง้แต่แรก
ก าเนิดของมนั และไมม่กีารเคลื่อนทีจ่ากแหลง่ก าเนิดเรยีกหนิดาน หนิดานโดยทัว่ไป
จะอยูใ่นระดบัลกึ นอกจากหนิตอนบนจะสกึกรอ่น ท าใหห้นิดานโผลพ่น้ผวิดนิ เรยีก
หนิโผลถ่ดัจากชัน้หนิดานขึน้มาเป็นชัน้ของหนิดานทีแ่ตกปรกัหกัพงั บางแหง่มผีงดนิ
ปนเลก็น้อย ถดัขึน้มาตอนบนสุดไดแ้ก่ชัน้หนิผ ุกรอ่นสลายตวัเป็นผงเลก็ๆ กลายเป็น
แรอ่กีครัง้หน่ึง สว่นใหญ่ไดแ้ก่ แรด่นิเหนียว ซึง่ผา่นกระบวนการต่างๆ บนผวิโลก 
ผสมกบัอนิทรยีวตัถุและอื่นๆ กลายเป็นดนิ ทีป่กคลุมอยูช่ ัน้บนสุดของสว่นทีเ่ป็น
พืน้ดนิ  

ส าหรบั “หนิ” หนิคอืของแขง็ ทีป่ระกอบดว้ยแรต่ัง้แต่หน่ึงชนิดขึน้ไป แรค่อื
สารเคมทีีป่ระกอบดว้ยธาตุตัง้แต่หน่ึงชนิดขึน้ไป โดยมสีดัสว่นคงที ่ เช่น แรค่วอตต ์
ประกอบดว้ยธาตุซลิกิอน และธาตุออกซเิจน แรบ่างชนิดประกอบดว้ยผงธาตุชนิด
เดยีว เชน่ แรท่องแดง ดบีุก ตะกัว่ กลา่วสรุปไดด้งัน้ีคอื  

 
ธาตุ + ธาตุ ------- แร ่ 
  แร ่+ แร ่  -----   หนิ  
หนิผกุรอ่น + อนิทรยีวตัถุ ------ ดนิ 
 
หนิแบง่ตามวธิกีารก าเนิดไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื  

หินอคันี  เป็นหนิทีเ่กดิจากการแขง็ตวัของหนิทีห่ลอมเหลว หรอืหนิหนืด เมื่อหนิ
แขง็ตวัถูกหลอมรวมกนัเป็นของเหลวภายใตค้วามรอ้นและกดดนัสงู หนิหลอมละลาย
บางสว่นจะถูกดนัขึน้มาตามรอยแยกของเปลอืกโลก หนิหลอมละลายดงักลา่วออก
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จากชอ่งภเูขาไปเรยีกวา่ “ลาวา” เมื่อลาวาปะทะกบัอากาศจะเยน็ตวัลงกลายเป็นหนิ
อคันี ตวัอยา่งของหนิอคันีมดีงัน้ี  

1) หนิแกรนิต เป็นหนิผลกึโต เน้ือหยาบ สว่นใหญ่มสีจีาง ขาวซดี แต่
บางครัง้มสีชีมพหูรอืสเีทา  

2) หนิบะซอลต ์เป็นหนิทีท่สีคีล ้า ไมแ่วววาว แขง็ ทนทานต่อการผพุงั 
สกึกรอ่น 

3) หนิออบซเีดยีน เป็นหนิทีม่เีน้ือละเอยีดมาก มสีดี าเป็นมนัวาว  
4) หนิพมัมชิ เป็นหนิทีม่รีพูรุนมาก เน่ืองจากมฟีองอากาศเลก็มากๆ 

แทรกอยูจ่ านวนมาก มนี ้าหนกัเบา ลอยน ้าได ้ 
 

หินแปร หนิทีเ่กดิจากการเปลีย่นรปูรา่ง และสว่นประกอยทางเคมขีองแรห่นิ
เดมิภายใตค้วามกดดนัและอุณหภมูสิงู แต่ยงัไม่ถงึกบัหลอมเหลวเป็นหนิหนืด หนิ
แปรเป็นหนิทีแ่ปรสภาพจากหนิอคันีหรอืหนิตะกอนเน่ืองจากความกดดนัและการ
เคลื่อนทีข่องเปลอืกโลก ตวัอยา่งของหนิแปรมดีงัน้ี 

1) หนิออ่น เป็นหนิทีแ่ปรสภาพมาจาหนิปนู มเีน้ือละเอยีดมสีขีาวหรอืสอีื่นๆ  
2) หนิชนวน เป็นหนิทีม่เีน้ือละเอยีด มสี าเทาแกมน ้าเงนิด าเกดิจากการแปร

สภาพของหนิดนิดาน 
3) หนิไนส ์ เป็นหนิทีแ่ปรสภาพมาจากหนิแกรนิต เน้ือแน่น และแขง็มสีเีขม้

และจางสลบักนั  
 

หินชัน้หรือหินตะกอน หนิทีไ่ดจ้ากการสะสมของเศษหนิทีเ่กดิจากการสกึ
กรอ่น ของหนิต่างๆ บนผวิโลก เชน่ หนิอคันี หนิแปร หรอืตวัหนิตะกอนเอง ตะกอน
เหลา่น้ีมทีัง้ทีค่งสภาพของหนิเดมิและทีเ่ป็นแรช่นิดใหมท่ีเ่กดิจากการสกึกรอ่นของ
หนิต่างๆ หรอืทีไ่ดจ้ากซากของอนิทรยีวตัถุ ตวัอยา่งของหนิชัน้หรอืหนิตะกอนมดีงัน้ี  

1) หนิศลิาแลง เป็นหนิทีเ่กดิจากการผสุลายของหนิอคันี มสี าน ้าตาล
ด า มลีกัษณะขรุขระ  

2) หนิทราย เป็นหนิทีป่ระกอบดว้ยเมด็ทรายเลก็ๆ เกาะกนัแน่นจน
เป็นหนิมสีหีลายสตี่างกนัไป เชน่ สเีทา สดี า หรอืสนี ้าตาลปนแดง 
และมกัพบซากพชืซากสตัวโ์บราณอยูด่ว้ยเสมอ  
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3) หนิปนู เป็นหนิทีม่เีน้ือแน่นละเอยีด อาจมสีขีาว สเีทา สชีมพ ูหรอื
สดี า เกดิจากการสะสมตวัของโคลน ซึง่ทบัถมกนัเป็นเวลานานๆ  

4) หนิดนิดาน เป็นหนิเน้ือละเอยีดประกอบดว้ยหนิเหนียวสเีมาหรอื
ด า  

5) หนิเกลอืแร ่ จดัวา่เป็นหนิชัน้ประเภทหน่ึง ไดจ้ากการตกผลกึของ
แรเ่กลอืจากน ้าทะเลทีม่คีวามเคม็สงูมกัจะพบกบัชัน้ของดนิยบิซมั 
และหนิเกลอื สลบักบัชัน้หนิปนู หนิทราย หรอืหนิดนิดานหลาย
แหง่  

ในพืน้ทีห่ลายแหง่ในภาคอสีานของไทย มแีรห่นิเกลอืพบอยู ่ สลบักบั
หนิทราย และหนิโกลนสแีดงในระดบัลกึตัง้แต่ 50 – 450 เมตร แรเ่กลอืหนิ
ดงักลา่วเกดิมาเมื่อประมาณ 100-150 ลา้นปีทีแ่ลว้ ดดยการตกผลกึจาก
น ้าเคม็ทีถู่กปิดกัน้ใหม้คีวามเขม้ขน้มากขึน้ แลว้น ้าระเหยไปตกผลกึเป็นเกลอื
ในบรเิวณแอง่สะสมตวั ในอดตีแรท่ีเ่ป็นองคป์ระกอบหลกัของแรเ่กลอืหนิ 
ไดแ้ก่ เฮไลต ์ ซึง่ประกอบดว้ยธาตุโซเดยีม และคลอรนี แรเ่กลอืหนิมรีสเคม็ 
สว่นใหญ่สใีสหรอืขาวขุน่ ละลายน ้าไดด้ ี ท าใหน้ ้าใตด้นิในบรเิวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมรีสกรอ่ยหรอืเคม็ไป เน่ืองจากชัน้หนิเกลอืถูกน ้าใตด้นิ
ละลายออกมานัน่เอง  

 
 


