การเกิดดินเค็มในอําเภอบ่ อเกลือ จ.น่ าน
นายนคร สื บแสน ส่ วนวิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ สนง.พัฒนาทีด่ นิ เขต 7 น่ าน
..............
อําเภอบ่ อเกลือ ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดน่าน มีเนื้อทีประมาณ 5 แสนไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนื อ ติดต่อกับอําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอแม่จริ มและอําเภอสันติสุข ทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอปั ว สภาพภูมิประเทศ มี
ลักษณะเป็ นเทือกเขาและเนินเขามีความสูงจากระดับนํ้าทะเล 700-1,890 เมตร บริ เวณพื้นที่ลุ่ม ปลูกข้าวเป็ นส่ วนใหญ่ ตามริ มลํานํ้ามาง และลํานํ้าว้า บริ เวณ
ที่ดอนและที่สูงปลูกพืชไร่ และไม้ผล

สภาพพื้นที่ทวั่ ไปของ อ.บ่อเกลือเป็ นพื้นที่ภูเขา มีความลาดชันสูง
มีพ้นื ที่ราบระหว่างหุบเขาเพียงเล็กน้อย
อําเภอบ่อเกลือ สามารถผลิตเกลือสิ นเธาว์จากนํ้าที่ตกั มาจากบ่อ แล้วนํามาต้ม เมื่อแห้งจะได้เกลือ จากนั้นนําไปผสมกับธาตุไอโอดีนนําไปบริ โภค
ได้ สิ่ งที่น่าสนใจ คือ มีเกษตรกรประมาณ 2-3 ราย ได้รับผลกระทบจากดินเค็ม โดยข้าวนาดําเสี ยหาย ดังนั้น สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ร่ วมกับสํานักผูเ้ ชี่ยว
ชาญได้สาํ รวจข้อมูลพื้นที่ที่เกิดดินเค็ม สาเหตุที่เกิดดินเค็ม ฯลฯ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป ดินเค็มในอําเภอบ่อเกลือ เกษตรกรเรี ยกว่า โป่ งเกลือ บางจุดมีการขุด
เป็ นบ่อ นํานํ้าที่อยูใ่ นบ่อไปใช้ตม้ เกลือ รวมทั้งหมดประมาณ 9 บ่อ การทําเกลือมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ จุดที่เกิดดินเค็มจะเกิดบริ เวณฝั่งนํ้าว้า และนํ้ามาง ซึ่งเป็ น
แม่น้ าํ สายหลักของอําเภอ ปัจจุบนั มีการต้มเกลืออยูส่ มํ่าเสมอประมาณ 2 จุด อยูบ่ ริ เวณบ้านบ่อหลวง ตําบลบ่อเกลือใต้ นอกจากนั้นมีอยูท่ ี่บา้ นบ่อหยวกแต่ใน
ฤดูฝนจะหยุดต้ม

รู ปที่ 1 ผชช.รังสรรค์ อิ่มเอิบร่ วมกับกรมทรัพยากรธรณี และส่ วนวิชาการฯ
และส่ วนวางแผนฯ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 7 สํารวจข้อมูลดินเค็มพื้นที่ อ.บ่อเกลือ
โครงสร้างธรณี วิทยาที่สาํ คัญในพื้นที่ คือรอยเลื่อนที่มีอยู่ 3 แนว คือ แนวตะวันออกเฉี ยงเหนือ –ตะวันตกเฉี ยงใต้ แนวเหนื อ – ใต้ และแนวตะวันตก
เฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉี ยงใต้ แนวที่ใหญ่ที่สุด คือรอยเลื่อนบ่อเกลือ วางตัวในแนวเหนือ – ใต้ รอยแยกหรื อแนวแตก มีแนวขนานหรื อตั้งฉากกับรอยเลื่อน
ที่อยูข่ า้ งเคียง จากการสํารวจธรณี วิทยาพบว่า แหล่งเกลือในปัจจุบนั มีความสัมพันธ์กบั ลักษณะทางธรณี วิทยา 3 ประการ คือ
1.จุดพบเกลือทั้งหมดอยูใ่ นแนวรอยเลื่อนบ่อเกลือซึ่งเป็ นรอยเลื่อนในแนวเหนือ- ใต้ และเป็ นรอยเลื่อนเฉียงข้าง ที่มีการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ไปทางขวา
2.บริ เวณที่พบแหล่งเกลือมักมีรอยเลื่อนในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉี ยงใต้ หรื อแนวตะวันตกเฉียงเหนือ–ตะวันออกเฉียงใต้ หรื อทั้งสอง
แนวตัดผ่านรอยเลื่อนบ่อเกลือ
3.บริ เวณที่พบแหล่งเกลือมักอยูใ่ นพื้นที่หน่วยหิ นที่มีชื่อว่า “หมวดหิ นบ่อเกลือ” ซึ่งเป็ นหน่วยหิ นที่มีความหนาประมาณ 200-300 เมตร ประกอบด้วย
หิ นทรายแป้ งสลับหิ นโคลน สี แดง สี แดงนํ้าตาล ชั้นหนาถึงหนามาก บางครั้งพบแร่ เกลือระเหยปนในเนื้อหิ นหรื อพบเป็ นชั้นบาง หมวดหิ นนี้อาจวางทับ
ด้วยหน่วยหิ นที่ประกอบด้วยทรายหิ นสี แดงชั้นหนามาก ซึ่งโผล่กระจายตามเทือกเขาทางทิศตะวันออกของอําเภอบ่อเกลือและตามเทือกเขาสะจุก- สะเกียง
หรื อ หมวดหินสะปั นหรื อหมวดหินภูทอก ลักษณะของหน่วยหิ นที่พบบ่อเกลือนี้มีความคล้ายคลึงกับหน่วยหิ นที่พบบริ เวณ บ่อโพธิ์ ตําบลบ่อโพธิ์ อําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลกและบ่อเกลือทางทิศเหนือของบ้านบ่อแตน ประเทศลาว ซึ่งเป็ นบ่อเกลือภูเขาที่อยูท่ างทิศใต้ของบ่อเกลือภูเขานี้ และพบว่าใต้ช้ นั
หิ นโคลน หิ นทรายแป้ งชั้นหนา ในบ่อโพธิ์และบ่อแตน มีช้ นั เกลือหิ นอยู่

จุดที่พบเกลือ

หมวดหินนํ้ารี

รอยเลื่อน

หมวดหินกิ่วจันทร์
หมวดหินบ่อเกลือ
หมวดหินสะปัน
ตะกอนเศษหินเชิงเขา
ตะกอนนํ้าพา

รู ปที่ 2 แผนที่ธรณี วิทยามาตราส่วน 1:50,000 ระวางอําเภอบ่อเกลือ (5247III)

จุดที่พบเกลือ
รอยเลื่อน

หมวดหินนํ้ารี
หมวดหินกิ่วจันทร์
หมวดหินบ่อเกลือ
หมวดหินสะปัน
ตะกอนเศษหินเชิงเขา
ตะกอนนํ้าพา

รู ปที่ 3 แผนที่ธรณี วิทยามาตราส่วน 1:50,000 ระวางอําเภอบ่อเกลือ (5247 IV)

การเกิดของเกลือภูเขา
ปัจจุบนั ยังไม่มีหลักฐานว่าเกลือหิ นดังกล่าวอยูใ่ นพื้นที่ที่ลึกลงไปหรื อไม่ จากการเทียบเคียงลําดับชั้นหิ นทางธรณี พบว่าหน่วยหิ นบริ เวณบ่อ
เกลือ มีความคล้ายกับหน่วยหิ นบริ เวณบ้านบ่อโพธิ์ และบ้านบ่อแตน ซึ่งพบว่ามีช้ นั เกลือหิ นวางตัวอยูใ่ ต้ช้ นั หิ นโคลนสี แดงชั้นหนา คาดว่าแหล่งเกลือ
จะเป็ นชั้นหนาอยูใ่ ต้เทือกเขาสะปั น-สะจุก สะเกลี้ยงหรื อเทือกเขาพรมแดนทางทิศตะวันออก ละลายออก มาเป็ นนํ้าเกลือเจือจางตามแนวรอยเลื่อนบ่อ
เกลือและเกลือที่ละลายมาจะสะสม บริ เวณที่มีรอยเลื่อนหลายแนวตัดกัน และเพิ่มความเข็มข้นของนํ้าเกลืออย่างชัดเจนในหน้าแล้ง สามารถมองเห็น
คราบเกลือตามพื้นดินได้
การเกิดและการแพร่ กระจายดินเค็มบริ เวณอําเภอบ่อเกลือ น่าจะมาจากนํ้าเค็มใต้ดินที่ไหลขึ้นมาและนําเกลือขึ้นมาสะสมบนผิวดิน ในปริ มาณมาก
พอที่จะทําอันตรายต่อการเจริ ญเติบโตของพืช การแพร่ กระจายของดินเค็มในพื้นที่ที่สาํ รวจบริ เวณบ้านนาเปรื่ องและบ้านบ่อหลวงมีประมาณ 20 ไร่
จากการวิเคราะห์ตวั อย่างดิน บริ เวณบ้านนาเปรื่ อง พบว่าดินบริ เวณที่พบคราบเกลือบนผิวดินเป็ นดินเค็มปานกลางถึงเค็มจัดมีค่าการนําไฟฟ้ า 8-35
dS/m. ส่วนที่ไม่พบคราบเกลือบริ เวณถัดไป ไม่เป็ นดินเค็มมีค่าการนําไฟฟ้ า 0.4-1.7 dS/m. ดินที่สาํ รวจบริ เวณบ้านนาขวาง ไม่เป็ นดินเค็มมีค่าการไฟฟ้ า
0.3-1.3 dS/m. ดินที่สาํ รวจบริ เวณบ้านบ่อหลวงที่เป็ นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็ นดินเค็มจัดและพบว่ามีน้ าํ ใต้ดินเค็มซึมขึ้นสู่ผวิ ดิน มีคา่ การนําไฟฟ้ า
16-31 dS/m. ส่วนพื้นที่ทาํ นาข้าว บ้านบ่อหลวง พบมีน้ าํ เค็มใต้ดินซึมขึ้นสู่ ผวิ ดินเป็ นดินเค็มมากถึงเค็มจัด มีคา่ การนําไฟฟ้ า 13-18 dS/m. ผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างนํ้าในบ่อที่ตกั มาต้มเกลือ พบว่ามีความเค็มจัดมีค่าการนําไฟฟ้ า 192 ถึงมากกว่า 200 dS/m. ส่วนตัวอย่างนํ้าจากลําห้วยที่ใช้ในการเกษตร มีความ
เค็มตํ่า มีคา่ การนําไฟฟ้ า 0.1 dS/m.

รู ปที่ 4 นาข้าวที่ได้รับผลกระทบจากดินเค็มบริ เวณบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ ในฤดูปลูก 2552

สรุป
ดินเค็มบริ เวณอําเภอบ่อเกลือน่าจะเกิดจากชั้นหิ นเกลือใต้ดินใต้เทือกเขาสะปัน-สจุก สะเกลี้ยงหรื อเทือกเขาพรมแดนไทยลาวด้านทิศตะวันออก เกลือ
จากชั้นหิ นนี้ ละลายเป็ นนํ้าเกลือออกมาตามแนวรอยเลื่อนที่ชื่อ รอยเลื่อนบ่อเกลือ จากนั้นจะมาสะสมบริ เวณที่มีรอยเลื่อนหลายแนวตัดกัน ส่ วนการ
แพร่ กระจายเกิดจากนํ้าเค็มใต้ดินที่ผดุ ขึ้นมาเป็ นจุด จากการสํารวจบริ เวณบ้านนาเปรื่ อง บ้านบ่อหลวง บ้านนาขวาง บ่อนํ้าเกลือบ้านบ่อหลวง และลําห้วย
ที่ใช้ในการเกษตร พบว่า บริ เวณบ้านนาเปรื่ องเป็ นดินเค็มปานกลางถึงเค็มจัด บริ เวณบ้านบ่อหลวงเป็ นดินเค็มมากถึงดินเค็มจัด ส่ วนนํ้าในบ่อที่น้ าํ มาต้ม
เกลือ 2 บ่อ คือบ่อเก่าและบ่อใหม่ พบว่านํ้าในบ่อเก่าเค็มมากกว่าบ่อใหม่ บริ เวณลําห้วยที่ใช้ในการเกษตร (นํ้ามาง) นํ้าไม่เค็ม ดังนั้นดินเค็มบ่อเกลือเมื่อ
พิจารณาในด้านการเกษตรมีผลเสี ยหายต่อเกษตรกรน้อย ถ้าไม่มีการปรับพื้นที่เพื่อปลูกพืช เช่น ข้าว ฯลฯ ดินเค็มบ่อเกลือน่าจะเป็ นผลดี เช่น เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ผลิตเกลือจําหน่าย ฯลฯ ส่ วนในพื้นที่นาที่มีปัญหาแนวทางแก้ไข คือ การล้างเกลือ ใช้วสั ดุ เช่น แกลบ ใส่ ให้เป็ นชั้นป้ องกันนํ้าเกลือผุดขึ้นมา

