
                                                                             การเกดิดนิเคม็ในอาํเภอบ่อเกลอื จ.น่าน

                                            นายนคร  สืบแสน  ส่วนวชิาการเพือ่การพฒันาทีด่นิ  สนง.พฒันาทีด่นิเขต 7 น่าน

                                                                                                       ..............

                      อาํเภอบ่อเกลอื ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจงัหวดัน่าน มีเนื้อทีประมาณ 5 แสนไร่ มีอาณาเขตติดต่อดงันี้ ทิศเหนือ ติดต่อกบัอาํเภอ

เฉลิมพระเกียรติ ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัประเทศลาว ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอแม่จริมและอาํเภอสันติสุข ทิศตะวนัตกติดต่อกบัอาํเภอปัว สภาพภูมิประเทศ มี

ลกัษณะเป็นเทือกเขาและเนินเขามีความสูงจากระดบันํ้าทะเล 700-1,890 เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่ม ปลูกขา้วเป็นส่วนใหญ่ ตามริมลาํนํ้ ามาง และลาํนํ้ าวา้ บริเวณ

ที่ดอนและที่สูงปลูกพืชไร่และไมผ้ล

สภาพพื้นที่ทัว่ไปของ อ.บ่อเกลือเป็นพื้นที่ภูเขา มีความลาดชนัสูง

มีพื้นที่ราบระหวา่งหุบเขาเพียงเลก็นอ้ย

                  อาํเภอบ่อเกลือ สามารถผลิตเกลือสินเธาวจ์ากนํ้าที่ตกัมาจากบ่อ แลว้นาํมาตม้ เมื่อแหง้จะไดเ้กลือ จากนั้นนาํไปผสมกบัธาตุไอโอดีนนาํไปบริโภค

ได ้สิ่งที่น่าสนใจ คือ มีเกษตรกรประมาณ 2-3 ราย ไดร้ับผลกระทบจากดินเคม็ โดยขา้วนาดาํเสียหาย ดงันั้น สาํนกังานพฒันาที่ดินเขต 7  ร่วมกบัสาํนกัผูเ้ชี่ยว

ชาญไดส้าํรวจขอ้มูลพื้นที่ที่เกิดดินเคม็ สาเหตุที่เกิดดินเคม็ ฯลฯ เพื่อหาทางแกไ้ขต่อไป ดินเคม็ในอาํเภอบ่อเกลือ เกษตรกรเรียกวา่ โป่งเกลือ บางจุดมีการขดุ

เป็นบ่อ นาํนํ้าที่อยูใ่นบ่อไปใชต้ม้เกลือ รวมทั้งหมดประมาณ 9 บ่อ การทาํเกลือมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ จุดที่เกิดดินเคม็จะเกิดบริเวณฝั่งนํ้าวา้ และนํ้ามาง ซึ่งเป็น

แม่นํ้าสายหลกัของอาํเภอ ปัจจุบนัมีการตม้เกลืออยูส่มํ่าเสมอประมาณ 2 จุด อยูบ่ริเวณบา้นบ่อหลวง ตาํบลบ่อเกลือใต ้นอกจากนั้นมีอยูท่ี่บา้นบ่อหยวกแต่ใน

ฤดูฝนจะหยดุตม้  



รูปที่ 1  ผชช.รังสรรค ์ อิ่มเอิบร่วมกบักรมทรัพยากรธรณี และส่วนวิชาการฯ 

และส่วนวางแผนฯ สนง.พฒันาที่ดินเขต 7 สาํรวจขอ้มูลดินเคม็พื้นที่ อ.บ่อเกลือ 

        โครงสร้างธรณีวิทยาที่สาํคญัในพื้นที่ คือรอยเลื่อนที่มีอยู ่3 แนว คือ แนวตะวนัออกเฉียงเหนือ –ตะวนัตกเฉียงใต ้แนวเหนือ – ใต ้และแนวตะวนัตก

เฉียงเหนือ – ตะวนัออกเฉียงใต ้แนวที่ใหญ่ที่สุด คือรอยเลื่อนบ่อเกลือ วางตวัในแนวเหนือ – ใต ้รอยแยกหรือแนวแตก มีแนวขนานหรือตั้งฉากกบัรอยเลื่อน

ที่อยูข่า้งเคียง  จากการสาํรวจธรณีวิทยาพบวา่ แหล่งเกลือในปัจจุบนัมีความสมัพนัธ์กบัลกัษณะทางธรณีวิทยา  3  ประการ คือ

1.จุดพบเกลือทั้งหมดอยูใ่นแนวรอยเลื่อนบ่อเกลือซึ่งเป็นรอยเลื่อนในแนวเหนือ- ใต ้และเป็นรอยเลื่อนเฉียงขา้ง ที่มีการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ไปทางขวา

          2.บริเวณที่พบแหล่งเกลือมกัมีรอยเลื่อนในแนวตะวนัออกเฉียงเหนือ-ตะวนัตกเฉียงใต ้หรือแนวตะวนัตกเฉียงเหนือ–ตะวนัออกเฉียงใต ้หรือทั้งสอง

แนวตดัผา่นรอยเลื่อนบ่อเกลือ

3.บริเวณที่พบแหล่งเกลือมกัอยูใ่นพื้นที่หน่วยหินที่มีชื่อวา่ “หมวดหินบ่อเกลือ” ซึ่งเป็นหน่วยหินที่มีความหนาประมาณ 200-300 เมตร ประกอบดว้ย

หินทรายแป้งสลบัหินโคลน สีแดง สีแดงนํ้าตาล ชั้นหนาถึงหนามาก บางครั้งพบแร่เกลือระเหยปนในเนื้อหินหรือพบเป็นชั้นบาง หมวดหินนี้อาจวางทบั

ดว้ยหน่วยหินที่ประกอบดว้ยทรายหินสีแดงชั้นหนามาก ซึ่งโผล่กระจายตามเทือกเขาทางทิศตะวนัออกของอาํเภอบ่อเกลือและตามเทือกเขาสะจุก- สะเกียง 

หรือ หมวดหินสะปันหรือหมวดหินภูทอก ลกัษณะของหน่วยหินที่พบบ่อเกลือนี้มีความคลา้ยคลึงกบัหน่วยหินที่พบบริเวณ บ่อโพธิ์ ตาํบลบ่อโพธิ์ อาํเภอ

นครไทย จงัหวดัพิษณุโลกและบ่อเกลือทางทิศเหนือของบา้นบ่อแตน ประเทศลาว  ซึ่งเป็นบ่อเกลือภูเขาที่อยูท่างทิศใตข้องบ่อเกลือภูเขานี้ และพบวา่ใตช้ั้น

หินโคลน หินทรายแป้งชั้นหนา ในบ่อโพธิ์และบ่อแตน มีชั้นเกลือหินอยู่



รูปที่ 2 แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000 ระวางอาํเภอบ่อเกลือ (5247III)

จุดที่พบเกลือ

รอยเลื่อน

หมวดหินนํ้ารี

หมวดหินกิ่วจนัทร์

หมวดหินบ่อเกลือ

หมวดหินสะปัน

ตะกอนเศษหินเชิงเขา

ตะกอนนํ้าพา



รูปที่ 3 แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000 ระวางอาํเภอบ่อเกลือ (5247 IV)

จุดที่พบเกลือ

รอยเลื่อน

หมวดหินนํ้ารี

หมวดหินกิ่วจนัทร์

หมวดหินบ่อเกลือ

หมวดหินสะปัน

ตะกอนเศษหินเชิงเขา

ตะกอนนํ้าพา



        การเกดิของเกลอืภูเขา  

                 ปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐานวา่เกลือหินดงักล่าวอยูใ่นพื้นที่ที่ลึกลงไปหรือไม่ จากการเทียบเคียงลาํดบัชั้นหินทางธรณี  พบวา่หน่วยหินบริเวณบ่อ

เกลือ มีความคลา้ยกบัหน่วยหินบริเวณบา้นบ่อโพธิ์ และบา้นบ่อแตน   ซึ่งพบวา่มีชั้นเกลือหินวางตวัอยูใ่ตช้ั้นหินโคลนสีแดงชั้นหนา คาดวา่แหล่งเกลือ

จะเป็นชั้นหนาอยูใ่ตเ้ทือกเขาสะปัน-สะจุก สะเกลี้ยงหรือเทือกเขาพรมแดนทางทิศตะวนัออก  ละลายออก มาเป็นนํ้าเกลือเจือจางตามแนวรอยเลื่อนบ่อ

เกลือและเกลือที่ละลายมาจะสะสม   บริเวณที่มีรอยเลื่อนหลายแนวตดักนั และเพิ่มความเขม็ขน้ของนํ้าเกลืออยา่งชดัเจนในหนา้แลง้   สามารถมองเห็น

คราบเกลือตามพื้นดินได้

      การเกิดและการแพร่กระจายดินเคม็บริเวณอาํเภอบ่อเกลือ น่าจะมาจากนํ้าเคม็ใตด้ินที่ไหลขึ้นมาและนาํเกลือขึ้นมาสะสมบนผวิดิน ในปริมาณมาก

พอที่จะทาํอนัตรายต่อการเจริญเติบโตของพืช  การแพร่กระจายของดินเคม็ในพื้นที่ที่สาํรวจบริเวณบา้นนาเปรื่องและบา้นบ่อหลวงมีประมาณ  20   ไร่

      จากการวิเคราะห์ตวัอยา่งดิน บริเวณบา้นนาเปรื่อง พบวา่ดินบริเวณที่พบคราบเกลือบนผวิดินเป็นดินเคม็ปานกลางถึงเคม็จดัมีค่าการนาํไฟฟ้า 8-35 

dS/m. ส่วนที่ไม่พบคราบเกลือบริเวณถดัไป ไม่เป็นดินเคม็มีค่าการนาํไฟฟ้า 0.4-1.7 dS/m.  ดินที่สาํรวจบริเวณบา้นนาขวาง ไม่เป็นดินเคม็มีค่าการไฟฟ้า 

0.3-1.3 dS/m.  ดินที่สาํรวจบริเวณบา้นบ่อหลวงที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เป็นดินเคม็จดัและพบวา่มีนํ้ าใตด้ินเคม็ซึมขึ้นสู่ผวิดิน มีค่าการนาํไฟฟ้า 

16-31 dS/m. ส่วนพื้นที่ทาํนาขา้ว บา้นบ่อหลวง พบมีนํ้าเคม็ใตด้ินซึมขึ้นสู่ผวิดินเป็นดินเคม็มากถึงเคม็จดั มีค่าการนาํไฟฟ้า 13-18 dS/m. ผลการวิเคราะห์

ตวัอยา่งนํ้าในบ่อที่ตกัมาตม้เกลือ  พบวา่มีความเคม็จดัมีค่าการนาํไฟฟ้า 192 ถึงมากกวา่ 200 dS/m. ส่วนตวัอยา่งนํ้าจากลาํหว้ยที่ใชใ้นการเกษตร มีความ

เคม็ตํ่า มีค่าการนาํไฟฟ้า 0.1 dS/m. 

รูปที่ 4 นาขา้วที่ไดร้ับผลกระทบจากดินเคม็บริเวณบา้นบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ ในฤดูปลูก 2552 



สรุป

      ดินเคม็บริเวณอาํเภอบ่อเกลือน่าจะเกิดจากชั้นหินเกลือใตด้ินใตเ้ทือกเขาสะปัน-สจุก สะเกลี้ยงหรือเทือกเขาพรมแดนไทยลาวดา้นทิศตะวนัออก เกลือ

จากชั้นหินนี้ละลายเป็นนํ้ าเกลือออกมาตามแนวรอยเลื่อนที่ชื่อ รอยเลื่อนบ่อเกลือ จากนั้นจะมาสะสมบริเวณที่มีรอยเลื่อนหลายแนวตดักนั ส่วนการ

แพร่กระจายเกิดจากนํ้าเคม็ใตด้ินที่ผดุขึ้นมาเป็นจุด จากการสาํรวจบริเวณบา้นนาเปรื่อง บา้นบ่อหลวง บา้นนาขวาง บ่อนํ้ าเกลือบา้นบ่อหลวง และลาํหว้ย

ที่ใชใ้นการเกษตร พบว่า บริเวณบา้นนาเปรื่องเป็นดินเคม็ปานกลางถึงเคม็จดั บริเวณบา้นบ่อหลวงเป็นดินเคม็มากถึงดินเคม็จดั ส่วนนํ้ าในบ่อที่นํ้ ามาตม้

เกลือ 2 บ่อ คือบ่อเก่าและบ่อใหม่ พบว่านํ้ าในบ่อเก่าเคม็มากกว่าบ่อใหม่ บริเวณลาํห้วยที่ใชใ้นการเกษตร (นํ้ ามาง) นํ้าไม่เคม็ ดงันั้นดินเคม็บ่อเกลือเมื่อ

พิจารณาในดา้นการเกษตรมีผลเสียหายต่อเกษตรกรนอ้ย ถา้ไม่มีการปรับพื้นที่เพื่อปลูกพืช เช่น ขา้ว ฯลฯ ดินเคม็บ่อเกลือน่าจะเป็นผลดี เช่น เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว ผลิตเกลือจาํหน่าย ฯลฯ ส่วนในพื้นที่นาที่มีปัญหาแนวทางแกไ้ข คือ การลา้งเกลือ ใชว้สัดุ เช่น แกลบ ใส่ใหเ้ป็นชั้นป้องกนันํ้าเกลือผดุขึ้นมา 
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