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เอกสารทางวิชาการ  เรื่อง 

การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอสีาน1 

 

เสนอตอ 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

จัดทําโดย 

เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์2 

 

บทนํา 
 

“ในฟาบมีนํ้า   ในดินซ้ํามแีตทราย 
นํ้าตาที่ตกราย   ก็รีบซาบบรอซึม 
แดดเปรี้องปานหัวแตก     แผนดินแยกอยูทึบทึม 
แผนอกที่ครางครึม   ขยับแยกอยูตาป” 

  จากตอนหนึ่งของบทกวี ‘อีศาน’ ของ ‘นายผ’ี 
 

ปญหาของอีสาน มิใชแคความแหงแลงเทานั้น แตทรัพยากรเกลืออันมหาศาลใตพ้ืนผิวดิน
กําลังเปนประเด็นที่เรียกรองกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน ทั้งน้ีเน่ือง 
จากในปจจุบัน แนวนโยบายของรัฐไดมุงพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองโปแตซซึ่งจะมีเกลือเปนผลพลอย
ไดในจํานวนมหาศาล และยอมมีผลกระทบทางเศรษฐกิจตอผูประกอบการรายยอยที่มีอยูเดิม 
นอกจากนั้นยังอาจมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม คําถามสําคัญของบทความนี้คือ เราจะมีการจัดการ
ทรัพยากรใตดินของอีสานบานเราอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด และสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ
อยูไดอยางยั่งยืน 

 

                                                        
1  รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

2  กลุมนิเวศวัฒนธรรมศึกษา 
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บทความนี้แบงออกเปนสามสวน โดยสวนแรกจะเปนการนําเสนอพัฒนาการการผลิตเกลือ 
ในภาคอีสานซึ่งแบงออกเปน 4 ขั้น ตั้งแตการตมเกลือจากดินเอียด การตมและตากเกลือจาก
นํ้าเกลือใตดิน การทําเหมืองละลายเกลือ จนขั้นสุดทายคือการทําเหมืองแรโปแตซและอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง ตอมาในสวนที่สองจะเปนการกลาวถึงทิศทางและแนวโนมขางหนาของอุตสาหกรรมเกลือ
อีสาน และในสวนสุดทายจะใหขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา 

1. พัฒนาการการผลิตเกลือ 4 ขั้น ในภาคอีสาน 

ขั้นที่ 1   การผลิตและการบรโิภคเกลือของชาวอีสาน : การตมเกลือจากดินเอยีด 
 ชาวอีสานมีการทําเกลือและบริโภคเกลือที่นับเนื่องกับวิถีชีวิตทองถ่ินมาเปน

เวลานาน โดยการทําเกลือในภาคอีสานแตเดิมน้ันเปนการ ตมเกลือ โดยการขูดเอาดินเอียดหรือ
คราบเกลือบนผิวดินมาเกละกับน้ําแลวกรองเอาน้ําเกลือออกมาตม มิไดเปนการทําเกลือตาก เชน
การทํานาเกลือในภาคกลาง ซึ่งระบาดเขามาในภาคอีสานในระยะหลัง 

 งานศึกษาของศรีศักร วัลลิโภดม (2546) ไดชี้ใหเห็นวา แหลงทําเกลือสินเธาวขนาด
ใหญในภาคอีสานที่รูจักกันดี คือบริเวณลําน้ําเสียว ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่เรียกวา      
บอพันขัน  นอกจากนี้ยังพบแหลงทําเกลือในพื้นที่ชายขอบทุงกุลารองไหทางทิศเหนือ ซึ่งมีลําน้ําเสียวไหล
ผาน โดยลําน้ําเสียวนี้มีตนน้ําในเขตอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ไหลผานที่ราบลุมขั้นกระไดต่ําลง
มายังเขตจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งมีแหลงทําเกลืออยูเปนระยะ ๆ และยังมีแหลงเกลือสําคัญในเขตอาํเภอราษไีศล 
จังหวัดศรีสะเกษ อันเปนบริเวณที่สัมพันธกับลําน้ําเสียวที่ไหลมาจากจังหวัดรอยเอ็ด เชน ที่บานดอนเกลือ   
เปนตน แหลงเกลือที่ชาวบานยังคงทําเกลือกันมาจนถึงปจจุบัน เชน แหลงเกลือบอนอย ในเขตบานหนอง
ดุม ใกลลําน้ําเสียว สภาพพื้นที่เปนที่ลุมหนองน้ํา ในฤดูแลงดินและน้ําในหนองเค็มจัด ชาวบานจะขูดดิน
เกลือตามผิวดินรอบ ๆ หนองแลวนําน้ําในหนองมาผสม กรองเปนน้ําเกลือเพื่อนําไปตมเปนเกลืออีกทีหน่ึง 

 สวนที่บอพันขันนั้น ไมมีการทําเกลือแลวในปจจุบัน เน่ืองจากมีการทําเขื่อนกั้นเปน
พ้ืนที่อางเก็บน้ํา อยางไรก็ตาม มีงานศึกษาถึงการทําเกลือที่บอพันขันในอดีต ซึ่งชี้ใหเห็นถึง วิถีการ
ทําเกลือของชาวบาน ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล การบริโภคและการแลกเปลี่ยนสินคาหรือ
ทรัพยากรแตละทองถ่ินไวอยางชัดเจน ดังน้ี (พจน เกื้อกูล, 2518 อางถึงใน ศรีศักร วัลลิโภดม, 2546) 
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ภาพที่ 1   บอพันขัน 
ที่มา : นิตยสารเมืองโบราณ 
 

 “...บอเกลือนี้นับวาเปนแหลงผลิตเกลือที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนลาง 
ปจจุบันมีความสําคัญตอประชากรในเขตนั้นมาก ชาวบานใชเปนแหลงเคี่ยวเกลือ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต
เดือนมกราคมจนกระทั่งถึงตนฤดูฝนราวปลายเดือนพฤษภาคมทุก ๆ ป ฤดูฝนน้ําจะทวมเต็มฝง และ
ดูเวิ้งวางคลายทะเลสาบ ชาวบานในถิ่นนั้นไดจัดพิธีแขงเรือ ซึ่งถือเปนงานประจําป ...เม่ือเสร็จจาก
งานนี้ก็เปนระยะหาปลา บอพันขันในฤดูฝนนับวาเปนแหลงที่มีปลาน้ําจืดชุกชุม ไดแก ปลาดุก   
ปลาชอน และปลาหลด ฯลฯ ชาวบานบริเวณใกลเคียงไดนําเอาไปทําปลาราและปลาแหง เพ่ือเปน
สินคาแลกเปลี่ยนกับเครื่องปนดินเผาและเกลือสินเธาว  
 

 เม่ือใกลส้ินฤดูฝน นํ้าในบอพันขันจะเริ่มงวดลง พรอมกับเปนเวลาที่ปลาน้ําจืดเริ่มปลีกตัว
ออกจากบอเกลือลงสูลําน้ําเสียว...เม่ือน้ํางวดเต็มที่ราวปลายเดือนธันวาคม จะมีชาวบานจาก     
บานดูกอึ่ง ในเขตอําเภอพนมไพรเริ่มเขามาตั้งถ่ินฐานชั่วคราวเพื่อหาแหลงเคี่ยวเกลือสินเธาว 
ตอจากนั้นชุมชนที่วางจากการเก็บเกี่ยวขาวก็เริ่มทยอยเขามายังบริเวณบอพันขันเพื่อหาแหลงเคี่ยว
เกลือ... 
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กอนชาวบานจะทําการเคี่ยวเกลือที่บอพันขัน จะมีการประกอบพิธีกรรมและจัดงานเลี้ยงเจา
ปูพาน ซึ่งชาวบานถือกันวาเปนเจาของบอพันขัน บริเวณสถานที่จัดพิธีดังกลาวนี้อยูริมฝงดานทิศ
ตะวันออกของบอเกลือ ที่น่ันชาวบานไดสรางศาลไวเพ่ือเปนที่สิงสถิตวิญญาณของเจาปูพาน และ
ศาลเล็กอีกหน่ึงแหงสําหรับเปนที่จัดเครื่องเซน ไดแก อาหารและสุราบาน พิธีแรกเริ่มขึ้นในวันพุธ
แรกของเดือนสามหรือเดือนกุมภาพันธทุก ๆ ป กอนจะถึงพิธีกรรมหนึ่งวัน ชาวบานไดพรอมใจกัน
ทําความสะอาดบริเวณศาลและซอมแซมขึ้นใหม ชาวบานดังกลาวนี้มาจากหลาย ๆ หมูบาน         
ในเขตตํ าบลบอพันขัน  ซึ่ งจะ เริ่ ม เข ามาตั้ ง ถ่ินฐานชั่ วคราวรอบ  ๆ  บอพันขันยามแล ง                
เพ่ือหาแหลงตมเกลือ ... 
 

 ...การเคี่ยวเกลือสินเธาวยามแลง นับวาเปนอาชีพหลักอยางหนึ่งของชนในถิ่นนั้น เม่ือน้ําใน
บอพันขันงวดลงแลว จะเริ่มเค็มจัดทุกระยะ บางแหงก็ถูกแดดเผาตกผลึกเกลือ แลเห็นขาวโพลนอยู
โดยรอบ เริ่มแรกทีเดียวชาวบานจะวิดน้ํารวมไวในแหลงเดียวกันในบอเล็ก ๆ ซึ่งไดเตรียมขุดไวขัง
นํ้าเกลือเปนจํานวนมาก ทั้งน้ี เพ่ือใหนํ้าตกตะกอนและเค็มจัดยิ่งขึ้น 
 

 บอเล็กที่ขุดไวเพ่ือใชเปนที่เก็บน้ําเกลือมีพ้ืนที่ขนาด 1x2 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร ผสม
ดินเหนียวและทรายละเอียด บางครั้งชาวบานที่ตองการเกลือสินเธาวที่มีความขาวสะอาดก็จะใชวิธี
เจาะรู เล็ก ๆ ใตพ้ืนราง ในรางใสทรายละเอียดพอประมาณ แลวใสนํ้าเกลือใหเต็มราง ใชไมไผรอง
ทํารางรองรับน้ําเกลือที่กลั่นเก็บไวในบอเล็กที่เตรียมไวดังกลาว บางครั้งชาวบานก็จะเก็บเอาเกลือที่
ตกผลึกแลวมาผสมกับน้ําเกลือในบอ เพ่ือใหมีความเค็มจัดขึ้น   
 

 จากนี้ก็เปนระยะเคี่ยวเกลือ โดยใชนํ้าในบอเล็กที่เตรียมไวซึ่งทิ้งไวใหตกตะกอน 2-3 วัน นํ้า
ที่ใชเคี่ยวเกลือนี้เปนน้ําที่ใสสะอาดจริง ๆ เพราะทําการกลั่นแลว ...ระยะที่ชาวบานเคี่ยวเกลืออยูน้ี 
จะมีชาวบานจากหมูบานตาง ๆ นําเอาสินคาที่ตนมีอยูมาแลกเปลี่ยน เชน เครื่องปนดินเผาและสิ่ง
อื่นๆ รวมทั้งพอคาคนกลางที่ซื้อทีละมาก ๆ ดวย ...บอพันขันระยะนี้จะคึกคักไปดวยผูคน            
จากถิ่นตาง ๆ...” 
 

นอกเหนือจากแหลงผลิตเกลือในลุมนํ้าเสียวแลว ยังมีอาณาบริเวณที่มีการทําเกลือกันอยาง
กวางขวางในเขตลุมนํ้ามูลตอนบน ซึ่งกระจายอยูในเขตจังหวัดนครราชสีมา นับตั้งแตอําเภอดานขุนทด 
อําเภอโนนไทย อําเภอโนนสูง อําเภอพิมายเรื่อยไปจนถึงอําเภอบัวใหญและอําเภอประทาย โดยหลายพื้นที่
มีการทําเกลือตั้งแตอดีตที่ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ทําใหสภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลง เชน 
บนสองฝงถนนมิตรภาพ จากจังหวัดนครราชสีมาผานสี่แยกจอหอไปยังอําเภอโนนสูง พิมายและบัวใหญจะ
แลเห็นพื้นที่โลงเตียนเต็มไปหมด บางแหงเปนหนองน้ําแหง ๆ บางแหงมีโคกเนินกระจายอยูทั่วไป มีตนไม
เล็ก ๆ และหนามพุงดอขึ้นปกคลุม ซึ่งเปนสภาพที่เปนผลมาจากการทําเกลือทั้งส้ิน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 
2546) 
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สวนในเขตลุมนํ้าสงคราม มีแหลงทําเกลือที่สําคัญ คือ บอเกลือหัวแฮด ซึ่งอยูที่บานทาสะอาด 
ตําบลทาสะอาด อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย โดยบอหัวแฮดเปนบอน้ําเค็มอยูบนเกาะกลางแมนํ้า
สงคราม หางจากบานทาสะอาดราว 1- 2 กิโลเมตร ชาวบานมีการผลิตเกลือเปนอาชีพมาตั้งแตเริ่มสราง
หมูบาน  

ชาวบานทาสะอาดซึ่งเดิม ชื่อบานเลิงเปอย เปนกลุมคนจากที่ตาง ๆ ที่เปนพอคาเกลือ 
เดินทางมาตมเกลือ เม่ือไดเกลือแลวก็นําออกไปขายโดยทางเรือ ลองตามแมนํ้าสงครามไปออก
แมน้ําโขง หรือไม เม่ือไดเกลือแลวก็กลับบานเดิม เกลือหมดก็กลับมาอีก จนกระทั่งตัดสินใจอพยพ
มาตั้งบานเรือนและกลายเปนชุมชนใหญในเวลาตอมา (สุวิทย ธีรศาสวัตและคณะ, 2546) 

ชาวบานทาสะอาดจะทําเกลือในหนาแลง เม่ือน้ําในแมนํ้าลด เดิมชาวบานจะลงไปตมเกลือ
บนเกาะกลางแมนํ้าและนําเกลือกลับมาเก็บไวที่โรงเกลือบานทาสะอาด แตปจจุบันชาวบานใชวิธีสูบ
นํ้าเกลือขึ้นมาพักไวที่บอพักในโรงตมเกลือ ซึ่งตั้งเรียงรายอยูริมฝงแมนํ้า กอนจะตมเปนผลึกเกลือ
ตอไป 

สวนการคาเกลือที่บานทาสะอาดนั้น  ชาวบานเลาวา มีพอคามาจากศรีสงคราม ไชยบุรี 
นครพนม มุกดาหาร ใชเรือฉลอมหรือเรือกระแชงถอไปตามลําน้ําสงคราม ขายสินคาที่นํามาดวย 
เม่ือมาถึงบอเกลือหัวแฮดก็ทําการตมเกลือหรือซื้อเกลือจากชาวบานแลวจึงกลับ อีกกลุมหน่ึงเปน
พอคาที่มาคาเกลือโดยเฉพาะ เปนพวกมาจากปากยาม ทาอุเทน และนครพนม ซึ่งจะถอเรือมาตาม
แมนํ้าสงครามในฤดูนํ้า หรือใชเรือกลไฟลากมา เม่ือซื้อเกลือเต็มลําก็ลองลงไปขายหรือแลกเปลี่ยนสินคา      
บริเวณสองฟากแมนํ้าสงครามและแมนํ้าโขง (สุวิทย ธีรศาสวัตและคณะ, 2536) 
 

 
        
ภาพที่ 2   สภาพบอหัวแฮด กลางลําน้ําสงคราม  บานทาสะอาด ต.ทาสะอาด อ.เซกา  จ.หนองคาย 
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จะเห็นไดวาเกลือมีความสําคัญตอชาวอีสาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปรุงอาหาร การทําปลารา
ปลาแดก  ทั้งยังเปนสินคาที่ใชแลกเปลี่ยนกับสินคาอื่น ๆ ในแตละทองถ่ิน การผลิตเกลือในอดีต ยังเปน
การผลิตเฉพาะในชวงฤดูแลง แลวจึงเก็บกักเกลือไวขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาในฤดูที่วางจากการทําเกลือ 
ซึ่งการผลิตเกลือโดยการตมเกลือจากดินเอียดนั้น ปจจุบันยังสามารถพบเห็นไดในบางพื้นที่ในชวงฤดูแลง 
แมวาการทําเกลือในอีสานสวนใหญไดเปลี่ยนแปลงเขาสูการทําเกลือตมและเกลือตากเพื่อการคาและ
อุตสาหกรรมซึ่งกระจายอยูในหลายพื้นที่ ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมอยางกวางขวาง ดังจะกลาวถึงตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 3 ดินเอียดบอเกลือบานขางัว ต.พังงู อ.หนองหาน  อ.อุดรธานี 

 

         
 

     ภาพที่4 การนําดินเอียดมากรอง            ภาพที่5 การกรองเอาน้ําเกลอืออกจากดินเอียด      
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 ภาพที่ 6 – 7  การตมน้ําเกลือสินเธาวจากดินเอียด บอเกลือบานอุมจาน ต.อุมจาน  
อ.กุมภวาป  จ.อุดรธานี 

 

 
 

ภาพที่ 8 การตมเกลือพื้นบาน บอหัวแฮด บ.ทาสะอาด อ.เซกา จ.หนองคาย 
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ขั้นที่ 2 การตมและตากเกลือจากน้ําเกลือใตดิน 
ในป พ.ศ.2514 ไดเกิดวิกฤตการณเกลือทะเลแพง เน่ืองจากเกิดน้ําทวมใหญในภาคกลาง

เม่ือปลายป พ.ศ. 2513 สงผลใหโกดังเก็บเกลือในกรุงเทพฯ ถูกนํ้ากวาดเสียหายไปหมด เกลือทะเล
จึงมีราคาแพงขึ้นทันที จากตันละ 100 บาท ไปเปนตันละประมาณ 900 – 1,000 บาท สถานการณดังกลาว 
ไดพลิกโฉมหนาการผลิตเกลือในภาคอีสาน เน่ืองจากเปนแรงกระตุนสําคัญใหเกิดการยายฐานการ
ผลิตเกลือทะเลจากอาวไทยมาเปนการผลิตเกลือใตดินในภาคอีสาน เพ่ือทดแทนเกลือทะเลที่มีราคาแพง  

โดยจุดแรกสุดที่มีการเคลื่อนยายเขามาของนายทุนเกลือจากอาวไทย คือ การผลิตเกลือที่
อําเภอ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนพื้นที่ที่เจาหนาที่จากกรมทรัพยากรธรณี ไดทําการสํารวจ
ขุดเจาะหาน้ําบาดาลเพื่อนําน้ํามาใหชาวบานใชในการอุปโภคบริโภค แตปรากฏวาการขุดเจาะใน
บางหลุมกลับไดนํ้าเกลือขึ้นมาแทน โดยน้ําเกลือดังกลาวเค็มมาก โดยเฉพาะในเขตตนลําน้ําเสียว 
อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จึงมีการนําน้ําเกลือที่ไดจากการขุดเจาะน้ําบาดาลมาทดลองตมดู 
พบวาไดเกลือคุณภาพดี จึงเริ่มมีการขุดเจาะเอาน้ําเกลือมาตมกันอยางแพรหลายตั้งแตน้ันมา   

เง่ือนไขที่ทําใหมีการริเริ่มทําเกลือตากแบบภาคกลางขึ้นในภาคอีสานนั้น เริ่มมาจากชวงปลายป 
พ.ศ. 2516 ซึ่งอากาศรอนผิดปรกติ เกลือทะเลกลับมาผลิตไดจํานวนมาก ราคาเกลือจึงตกมาเหลือตันละ 
100 บาท ทําใหเกลือที่ผลิตในลุมนํ้าเสียวไมคุมคาที่จะสงขายกรุงเทพฯ เพราะคาขนสงแพงมาก (คาขนสง
เกลือจากอําเภอบรบือมากรุงเทพฯ ประมาณตันละ 100 บาท) แมเกลือจากลําน้ําเสียวจะมีคุณภาพดีกวา 
แตพอคาเกลือที่กรุงเทพฯ ก็เลือกที่จะซื้อเกลือทะเล เน่ืองจากราคาต่ํากวาเกลือน้ําเสียวมาก  

ดวยเหตุน้ี หนวยงานราชการและพอคาซื้อขายเกลือจึงคิดหาชองทางลดตนทุนการผลิต
เกลือจากภาคอีสานลง เพราะยังใหความสนใจกับความบริสุทธ์ิของเกลืออีสานอยู มีความบริสุทธ์ิ
รอยละ 90 ขึ้นไป เหมาะสมในการใชเพ่ือผลประโยชนอุตสาหกรรมมากกวาเกลือทะเลที่มี
เปอรเซ็นตความบริสุทธ์ิอยูในชวงรอยละ 80 – 85 ซึ่งต่ํากวามาก และทําใหยุงยากในการขจัด
ส่ิงเจือปนออกไปเสียกอนที่จะนํามาใช จึงมีการสงเสริมการทําเกลือตากเหมือนกับการทํานาเกลือ
ทะเลบริเวณอาวไทยขึ้นในภาคอีสาน เพราะตนทุนการผลิตต่ํามาก  

โดยรายงานการสํารวจเศรษฐกิจการผลิต และตลาดเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 ได
ทําการประเมินตนทุนการผลิตเกลือตมและเกลือตากในภาคอีสาน ปรากฏวาตนทุนการผลิตเกลือ
ตมเฉลี่ยทั้งภาค ประมาณกิโลกรัมละ 0.26 บาท เทียบกับตนทุนการผลิตเกลือตากเฉลี่ยทั้งภาคประมาณ
กิโลกรัมละ 0.05 บาท นับวาตนทุนการผลิตเกลือตมสูงกวาการผลิตเกลือตากถึงกิโลกรัมละ 0.21 บาท 
หรือสูงกวาถึง 5 เทาตัวทีเดียว  

                                                        
3  รายงานการสํารวจเศรษฐกิจการผลิต และการตลาดเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ผูสํารวจ นายปราณีต โชติกีรติเวช  
 นายประกอบ หาเรือนศรี หนวยวิชาการธนาคารแหงประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ธันวาคม 2512 : 59 หนา 
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ภายหลังการสงเสริมการทําเกลือตากขึ้นในภาคอีสาน ทําใหเกลือจากลําน้ําเสียว สามารถ
กลับมาแขงขันกับเกลือทะเลไดอีก การสูบน้ําเกลือขึ้นมาตากในนาเกลือเริ่มระบาดขึ้นในภาคอีสาน
นับแตน้ันเปนตนมา  

 ผลกระทบจากการตมและตากเกลือ 
ตลอดระยะเวลา 10 ป นับจากป พ.ศ.2514 เปนตนมา หลังจากเริ่มยายฐานการผลิตเกลือ

ทะเลจากอาวไทยมาผลิตเกลือทะเลที่อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เปนนายทุนนอกพื้นที่ที่เคย
ทําเกลือทะเลจากอาวไทย สภาพแวดลอมรอบอางเก็บน้ําหนองบอที่เปนเขตตนน้ําเสียว ตลอดลงไป
จนถึงปลายน้ําเสียวตอแมนํ้ามูน ไดสะสมภาวะวิกฤตจนเกิดความเสื่อมโทรมมากขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่ง
เม่ือมีผูผลิตนับพันรายอยูบริเวณหนองบอ ไดทําใหเกิดปญหาน้ําเค็มและดินเค็มตลอดลําน้ําเสียว
ใหญ โดยสัตวนํ้าตายลงเปนอันมากและความอุดมสมบูรณที่เคยมีก็กลับลดนอยลงอยางเห็นไดชัด  

ผลกระทบจากการทํานาเกลือบริเวณอางเก็บน้ําหนองบอ ไดทําใหชาวบานตลอดลําน้ําเสียว
ไดออกมาเรียกรอง คัดคานการทํานาเกลือจนเปนผลใหรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท มีคําส่ัง
ปดกิจการผลิตเกลือสินเธาวในเขตลุมนํ้าเสียวใหญทั้งหมด ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2523 เปน
ตนมา  

อยางไรก็ตาม คําส่ังดังกลาวไดทําใหการทํานาเกลือบริเวณอางเก็บน้ําหนองบอหยุดชะงักไป
เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ในป พ.ศ.2526 เริ่มมีการลักลอบทํานาเกลือบริเวณอางเก็บน้ําหนอง
บออีกครั้ง โดยเริ่มจากการทําในชวงฤดูแลงอยางลับ ๆ  กระทั่งเริ่มขยายตัวอยางหนักในป พ.ศ.2529 เน่ืองจากมี
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งตองการเกลือสินเธาวไปเปนวัตถุดิบเปนจํานวนมาก โดยการลักลอบ
ทําเกลือในครั้งน้ี นอกจากจะมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการสูบน้ําเกลือและวางระบบใต
ดินแลว ยังมีการบรรทุกนํ้าเกลือที่สูบขึ้นมาไปสงขายตามจุดตาง ๆ เพ่ือตากหรือตม ขณะเดียวกันก็
มีการขยายตัวของพื้นที่ทํานาเกลือในภาคอีสานไปยังแหลงอื่น ๆ  เชน ที่อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี อําเภอบานมวงและอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
อําเภอโซพิสัยและอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  

การกลับมาลักลอบผลิตเกลือครั้งน้ี ไดทําใหสภาพแวดลอมรอบอางเก็บน้ําหนองบอ และ
พ้ืนที่ตลอดลําน้ําเสียวไปจนถึงพ้ืนที่นํ้าเสียวตอแมนํ้ามูนที่อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ความยาวกวา       
240 กิโลเมตร เกิดวิกฤตเส่ือมโทรมอยางหนัก นํ้าในหนองบอและลําน้ําเสียวมีความเค็มมากกวาน้ําทะเลใน
อาวไทยถึง 2 เทา พบซากกุงหอยปูปลาและสัตวนํ้าตายอยูทั่วไป วัวควายลมตายเพราะขาดน้ํา นา
ขาวสองฝงลําน้ําเสียวก็ไดรับความเสียหายเนื่องจากน้ําเค็มจากลําน้ําเสียวไหลทะลักเขาพื้นที่นา 
ตลอดจนปาไมก็ถูกทําลายจากการนําไมใหญมาเปนเชื้อเพลิงในการตมเกลือจนหมด ชาวบานที่
ไดรับความเดือดรอนไมสามารถทนตอสภาวะปญหาที่เกิดขึ้นไดจึงรวมกลุมกันอีกครั้งเพ่ือตอตาน
การทํานาเกลือ มีกระแสเรียกรองใหมีการยุติการทํานาเกลือและฟนฟูสภาพแวดลอมลุมนํ้าเสียว
ใหญใหคืนสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด  
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           ภาพที่ 9   แหลงน้ําในลุมน้ําเสียวกลายเปนเกลือ 

 

 
 

ภาพที่ 10 การชุมนุมของชาวบานเพื่อใหยุติการทําเกลือในลุมน้ําเสียว 
ที่มา: สนิทสุดา  เอกชัย 
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ภาพที่ 11 สภาพความเสื่อมโทรมของน้ําเสียวจากอุตสาหกรรมเกลือ  ป 2532  
ที่มา: สนิทสุดา เอกชัย 

แมวารัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ไดมีคําส่ังนายกรัฐมนตรี ที่ 3/2532 หามมิใหผูใดประกอบ
กิจการทํานาเกลือ หรือผลิตเกลือสินเธาวโดยวิธีสูบหรือนําน้ําจากใตดินขึ้นมาตมหรือตากในพื้นที่อําเภอบรบือ 
อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม อําเภอปทุมรัตน อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอ
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ หรือนําน้ําเกลือใตดินในพื้นที่ดังกลาวไปจําหนายหรือใชประโยชนอยางใด ๆ  ตั้งแต
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 หากแตยังคงมีการลักลอบทํานาเกลือในพื้นที่อางเก็บน้ําหนองบออยู ชาวบาน
ตองออกมาเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจนกระทั่งเดือนเมษายน ป พ.ศ.2533 ชาวบานลุมนํ้าเสียว 3 จังหวัด     
(จังหวัดมหาสารคาม รอยเอ็ด และศรีสะเกษ) ประมาณ 2,000 คน ไดชุมนุมยืดเยื้อ ณ ที่วาการอําเภอวาปปทุม   
จ.มหาสารคาม เรียกรองใหทางราชการดําเนินการกับผูทําผิดกฎหมาย และใหบังคับใชคําส่ังนายกรัฐมนตรีใหมีผล
ในทางปฏิบัติ แตจนกระทั่งวันที่ 5 ของการชุมนุมเรียกรองก็ไมมีคําตอบที่ชัดเจนจากตัวแทนรัฐบาล ที่ชุมนุมจึง
ใชมาตรการปดถนนเพื่อเรียกรองความเห็นใจจากรัฐบาลจนถูกเจาหนาที่ตํารวจและขาราชการใชกําลังตีสลายการ
ชุมนุมและจับกุมผูนําการชุมนุมและนักศึกษารวม 45 คน ดวยขอหาถึง 6 ขอหา เชน รวมตัวกันตั้งแต 10 คนขึ้น
ไป กอความวุนวาย กีดขวางการจราจร แตถึงที่สุดอัยการไดมีคําส่ังไมฟองผูนําการชุมนุมและนักศึกษาจํานวน   
45 คน ถูกตํารวจสลายการชุมนุมและจับกุม4 และจากเหตุการณครั้งน้ีก็มีผลใหการลักลอบทํานาเกลือ               
ในพื้นที่รอบอางเก็บน้ําหนองบอหยุดไป  

                                                        
4  เหตุการณตีสลายการชุมนุมของชาวบานในครั้งน้ี ถูกสงสัยวารัฐมนตรีอุตสาหกรรมในขณะนั้นอยูเบื้องหลังเหตุการณ เน่ืองจาก
เปนผูถือหุนใหญอยูในบริษัท สยามออกซิเดนทอล อิเลคโตรเคมีคอล จํากัด เปนบริษัทอุตสาหกรรมเคมีภัณฑที่ผลิตโซดาไฟ 
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แมการเคลื่อนไหวเรียกรองของชาวบานในพื้นที่ลุมนํ้าเสียวจะสามารถยุติการทํานาเกลือใน
พ้ืนที่ลําน้ําเสียวได แตกลุมนายทุนไดเคลื่อนยายฐานการผลิตไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ ทั่วภาคอีสาน และมี
การสูบน้ําเกลือขึ้นมาตมและตากในปริมาณที่มากยิ่งกวาการผลิตเกลือในลุมน้ําเสียว อัน
เน่ืองมาจากรัฐบาลในยุคนั้นมีแนวโนมที่จะสงเสริมใหมีการทํานาเกลือโดยการสูบน้ําเกลือใตดิน
ขึ้นมาตมและตากในภาคอีสานเปนไปอยางถูกกฎหมาย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอราง
พระราชบัญญัติเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมใหการขุดเจาะน้ําเกลือใตดินอยูภายใตบังคับ พรบ.แร พ.ศ.2510 
แมวาชาวบานในพื้นที่ตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบจากการทํานาเกลือ5 จะรวมตัวกันเรียกรองตอรัฐบาล
ใหยุติการทําเกลือทั้งวิธีตมและตากในทุกจังหวัด แตก็ไมเปนผล กระทั่งพระราชบัญญัติแรฉบับแกไข
เพ่ิมเติมผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติเม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2534 ภายใต
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนายอานันท ปนยารชุน ซึ่งเขามาบริหารประเทศในยุค รสช.โดยกฎหมาย
ดังกลาวไดสอเจตนาบัญญัติขึ้นเพื่อรองรับเหมืองเกลือหินเกือบทุกพ้ืนที่ที่ทํากันอยูใหถูกตองตาม
กฎหมาย ดวยการเปดโอกาสใหขอใบอนุญาตไดงาย ๆ และมีมาตรการควบคุมที่ไมเครงครัดรัดกุม 
จนถึงปจจุบันการทําเกลือโดยการสูบน้ําเกลือขึ้นมาตมและตากในลักษณะนาเกลือไดระบาดอยูใน
หลายพื้นที่ทั่วภาคอีสาน ทั้งในเขตจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนครและมหาสารคาม 
ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 15,000 ไร กําลังการผลิตอยูในชวง 4 - 5 แสนตันตอป แบงเปนเกลือตม
ใชในครัวเรือนประมาณรอยละ 20 - 30 อีกรอยละ 70 - 80 เปนเกลือตากใชในอุตสาหกรรมทั้งหมด 

 

                                                                                                                                                                      
กรดเกลือ คลอรีนเหลว และโซเดียมไฮโปคลอไรด โดยใชเกลือเปนวัตถุดิบในการผลิต และบริษัทฯดังกลาวมีโรงงานผลิตเกลือ
สินเธาวเปนของตัวเองตั้งอยูที่อําเภอโนนสูง จ.นครราชสีมา   

5  ประชาชนในทองถิ่นจากทุกจังหวัดที่ไดรับผลกระทบจากการทํานาเกลือ ไดแสดงการคัดคานการทําเกลืออยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
กลุมชาวบานคัดคานการทําเกลือหลายกลุม คือ กลุมชาวบานแกไขปญหาลําเสียวเค็ม 3 จังหวัด  กลุมจัตุรัสรักบึงละหาน       
อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  กลุมชาวบานคัดคานการทําเกลือ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  กลุมชาวบานคัดคานการทําเกลือ อ.ดานขุนทด 
โนนสูงและโนนไทย จ.นครราชสีมา  กลุมชาวบานคัดคานการทําเกลือ อ.บานดุง จ.อุดรธานี  และกลุมชาวบานคัดคานการทํา
เกลือ อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี ไดรวมตัวกันกอตั้งเปน “คณะกรรมการชาวบานแกปญหาดินเค็มภาคอีสาน” เม่ือป 2533 เพื่อ
เรียกรองตอรัฐบาลใหปราบปรามการลักลอบทําเกลือในภาคอีสาน และคัดคานการแกไข พ.ร.บ.แร    
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ภาพที่ 12   การทํานาเกลือท่ี อ.บานดุง จ.อุดรธานี 

 
 

ภาพที่ 13   การทํานาเกลือท่ี อ.บานดุง จ.อุดรธานี 
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ภาพที่ 14    การกระจายของน้ําเค็มสูธรรมชาติจากนาเกลือ อ.บานดุง จ.อุดรธานี 

 

 
 

ภาพที่ 15   แผนดินทรุดจากการสูบน้าํใตดินมาทํานาเกลือ บ.โนนสะแบง ต.หนองกวั่ง 
 อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
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ขั้นที่ 3 เหมืองละลายเกลือ (Solution Mining) 

โครงการผลิตเกลือของเหมืองเกลือพิมายหรือเหมืองเกลืออาซาฮี ของบริษัท ไทยอาซาอี
โซดาไฟ จํากัด ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรมตั้งแตป 2507 และเริ่มเปดดําเนินการผลิตโซดาไฟ กรดเกลือ คลอรีน และผลิตภัณฑ
เคมี   อื่น ๆ โดยเครื่องแยกน้ําเกลือดวยไฟฟามาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2509  

วัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑเคมีของบริษัทคือ เกลือ แตเดิมบริษัทไดซื้อเกลือทะเล
จากแหลงผลิตเกลือหลายแหงในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยขนสงมายัง
โรงงานทางเรือ ซึ่งทางบริษัทมีความตองการใชเกลือในขณะนั้นประมาณเดือนละ 1,000 ตัน เปนอยางนอย  

เม่ือปลายป 2515 บริษัทไดเริ่มผลิตเกลือสินเธาวขึ้นมาใชเอง โดยขอรับอนุญาตจากกรม
ทรัพยากรธรณี เพ่ือทําเหมืองละลายเกลือในนาม ‘เหมืองเกลือพิมาย’ ขึ้นที่ตําบลตลาดแค   
อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยตั้งเปาหมายการผลิตเกลือไวปละ 40,000 ตัน ในเนื้อที่ 400 ไร          
มีเงินลงทุนทั้งส้ินประมาณ 20 ลานบาท  

การผลิตเกลือของบริษัทในขณะนั้นใชกรรมวิธีการผลิตแบบเหมืองละลายเกลือ โดยทําการ
เจาะชั้นดินลงไปจนถึงแหลงเกลือหิน วางทอ 2 ชั้น เพ่ืออัดฉีดน้ําลงไปใตดินเพื่อละลายเกลือหินที่
อยูใตดิน แลวใชแรงอัดในทอแรกอัดน้ําที่ละลายเกลือซึ่งเปนน้ําเกลือที่เขมขนใหไหลขึ้นตามทอ
ชั้นนอก นําน้ําเกลือที่ไดมาตากในนาซึ่งเตรียมพื้นที่ไว เหมือนการทํานาเกลือทั่ว ๆ ไป ทิ้งไวจนแหง
หรือไดเกลือหนาประมาณ 2 เซนติเมตรแลว จะใชไมหรือพลั่วเหล็กรุนแผนเกลือขึ้นมาและทําให
แตก เอามารวมเปนแถว เปนกอง เพ่ือสะดวกตอการลําเลียงไปเก็บไวในโรงเก็บเพื่อรอการจัดสงเขา
ไปยังโรงงานในกรุงเทพฯตอไป  

ในขณะที่บริษัทมีความตองการใชเกลือเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑเคมีอยางต่ําปละ 
30,000 – 40,000 ตัน จึงทําใหทางบริษัทยังตองส่ังซื้อเกลือเพิ่มเติมอีกประมาณปละ 10,000 ถึง 
20,000 ตัน จากแหลงผลิตเกลือสินเธาวในทองที่อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนแหลงผลิต
เกลือแหลงใหญของภาคอีสานในขณะนั้น (ในป 2521 มีกําลังการผลิตอยูระหวาง 20,000 ถึง       
30,000 ตันตอป) ซึ่งเปนเกลือที่มีความบริสุทธ์ิสูง และมีคุณสมบัติอยางอื่นดีกวาเกลือทะเล 

ดวยขอจํากัดของฤดูกาล ทําใหบริษัทสามารถทํานาเกลือจากเหมืองละลายไดเต็มที่เพียง     6
เดือนตอป ระยะเวลาการผลิตจะอยูในชวงฤดูแลง คือระหวางเดือนธันวาคม – พฤษภาคม ผลิตเกลือได
ประมาณปละ 18,000 – 20,000 ตันเทานั้น นอยกวากําลังการผลิตที่ตั้งเปาหมายไวที่ 40,000 ตันถึง
กึ่งหน่ึง ซึ่งไมเพียงพอกับความตองการใชในแตละป จึงไดคิดหาวิธีทางเพิ่มกาํลงัการผลติขึน้อกี โดยทาํการ
ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก รวมทั้งหมด 975 ไร (ราคาที่ดินในสมัยนั้นตกอยูไรละ 1,500 – 2,000 บาท) และ
ปรับปรุงระบบการผลิตของโรงงาน เพ่ือใหสามารถผลิตเกลือใหไดตามเปาหมายประมาณปละ 
40,000 ตัน รวมทั้งยังไดทําการทดลองวิธีตากเกลือดวยการทําลานปูนตากอีกดวย เพราะคาดวา
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จะเปนวิธีซึ่งทําใหเกลือที่ผลิตไดขาวสะอาดดีและมีความบริสุทธ์ิสูงยิ่งขึ้นไปอีก เพราะความบริสุทธ์ิ
ของเกลือมีความสําคัญตอการใชเปนวัตถุดิบอุตสาหกรรมเคมีเปนอยางมาก 

ในป พ.ศ. 2523 ดวยขอจํากัดดังที่กลาวมาที่ไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดมากไปกวานี้
อีกแลว ประกอบกับการคาดการณความตองการใชเกลือในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ที่
นับวันจะโตขึ้นเรื่อย ๆ จึงไดคิดหาวิธีการขจัดอุปสรรคดังกลาวออกไปดวยการลงทุนซื้อเทคโนโลยทีาํ
เหมืองละลายเกลือมาจากยุโรป โดยบริษัทเริ่มศึกษาโครงการการผลิตเกลือบริสุทธ์ิจากเกลือหิน 
โดยใชเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัยที่สุดจากยุโรป เพ่ือพัฒนาการทําเหมืองเกลือหินภาคใตดิน 
และการเคี่ยวน้ําเกลือบนภาคพื้นดิน คือการทําเหมืองละลาย (Solution Mining) ซึ่งใชเงินลงทุน
หลายรอยลานบาท 

โดยมีวิธีการอัดน้ําจืดลงไปเพ่ือละลายเกลือหินในชั้นเกลือที่ลึกลงไปในระดับ 200 – 270 
เมตร นํ้าเกลือดิบที่ไดจากการละลายจะถูกแรงดันยอนขึ้นมาถึงปากบอ และสิ่งเจือปนที่ติดมา เชน 
แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟต จะถูกกําจัดออกดวยการเติมสารเคมีในถังทําปฏิกิริยา และ
ตกตะกอนสิ่งเจือปนออกมา นํ้าเกลือที่ไดจะเปนน้ําเกลือบริสุทธ์ิจะถูกสงไปยังหมอเคี่ยวตอไป โดย
ทําใหเดือดและระเหยไอน้ําในหมอเคี่ยวออกมา ทําใหนํ้าเกลือมีความเขมขนมากขึ้นเกิดผลึกเปน
เม็ดเกลือไหลลงสูดานลางหมอเคี่ยว ผานไปสูเครื่องสะบัดแหง และจะไดเกลือไหลลงสูสายพาน
ลําเลียงเกลือสูโรงเก็บเกลือ เพ่ือรอการขนสงไปยังผูใชงานตอไป 

        
ภาพที่ 16   ทอสูบน้ําจากลําน้ํามูลเพื่อนําไปใชละลายเกลอืหินใตดินของเหมอืงเกลอืพิมาย 
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โดยสรุปในขั้นนี้ก็คือ กําลังการผลิตที่ไดจากพัฒนาการการผลิตเกลือขั้นที่ 2 น้ัน ไมเพียงพอ
ตอความตองการเกลือในภาคอุตสาหกรรม  และไมสามารถขยายพื้นที่ทําการผลิตของขั้นที่ 2 ให
เพียงพอกับความตองการได เน่ืองจากอุปสรรคของผลกระทบที่แพรกระจายรุนแรงลงไปในนาขาว
และแหลงนํ้าผิวดินและใตดิน จึงไดมีการพัฒนาการการผลิตเกลือเปนแบบการทําเหมืองละลาย
เกลือแบบขั้นที่ 3 ซึ่งพัฒนาการการผลิตเกลือขั้นที่ 3 น้ี มีกําลังผลิตไดถึง 1.1 ลานตัน เปนการทํา
เกลือในระบบปดในอุโมงคใตดินไมเปดพื้นที่หนาดินรบกวนนาขาวและแหลงนํ้าบนผิวดิน เกลือที่ได
จากเหมืองเกลือพิมายหรือเหมืองเกลืออาซาฮีน้ีมีความบริสุทธ์ิถึงรอยละ 99.9 ทีเดียว โดยจะ
แบงเปนเกลือเพื่อนําไปใชในอุตสาหกรรมรอยละ 90   (แผนภาพตนไมของอุตสาหกรรมโซดาไฟ 
คลอรีน อยูทายบทความนี้)  คือ การผลิตโซดาไฟ เพ่ือใชในอุตสาหกรรมแกว เสนใยไนลอน ใย
สังเคราะห พลาสติก สบู ผงซักฟอก และใชในการกลั่นน้ํามัน  การผลิตคลอรีน เพ่ือใชในการทําสาร    
โพลีเมอร การทําสารพลาสติกใยสังเคราะหและยางสังเคราะห ยาฆาแมลง นํ้ายาฆาเชื้อโรค ผลิตน้ําประปา และ  
ปรับสภาพน้ําเสีย การผลิตกรดเกลือ เพ่ือใชในการทํายางสังเคราะห ทําความสะอาดแกว บอน้ํามัน อุตสาหกรรม
เหล็กและรถยนต เปนตน และที่เหลือนําไปใชเปนเกลือบริโภคเติมไอโอดีน ทั้งในระดับอุตสาหกรรม
อาหาร ในรูปแบบของการปรุงรส ถนอมอาหารและเพิ่มธาตุอาหาร และระดับครัวเรือน  

ปจจุบันเมื่อรวมกําลังผลิตจากขั้นที่ 2 และ 3 จะไดกําลังผลิตประมาณ 1.4 – 1.5 ลานตันตอป 
รวมเกลือทะเลอีกประมาณ 2 - 3 แสนตัน ก็จะไดกําลังผลิตทั้งหมดประมาณ 1.7 ลานตันตอป              
ซึ่งเปนกําลังผลิตพอดีกับความตองการใชภายในประเทศไทย  

ขั้นที่ 4 เหมืองแรโปแตซและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
 การขยายตัวของการผลิตเกลือในภาคอีสาน เปนไปอยางสอดคลองกับเงื่อนไขใน

การขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ใชเกลือเปนวัตถุดิบ ปจจุบันการผลิตและใชเกลือภายในประเทศอยู
ในระดับสมดุล คือ มีอัตราเฉลี่ยประมาณ 1.7 ลานตัน/ป ประกอบดวยเกลือสมุทรประมาณ 0.2 - 0.3 
ลานตัน เกลือสินเธาวจากผูผลิตรายยอยในภาคอีสานประมาณ 0.4 - 0.5 ลานตัน และเกลือจากการทํา
เหมืองละลายแรเกลือหินของบริษัท เกลือพิมาย จํากัด ประมาณ 1 ลานตัน ไดพบการบริโภคเกลือ          
ที่นาสนใจ คือ คนไทยประมาณ 63 ลานคนในปจจุบัน บริโภคเกลือประมาณ 27 กิโลกรัมตอคนตอป โดย
แบงเปนการบริโภคในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร (รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตวดวย) ประมาณ 
7.5 กิโลกรัมตอคนตอป หรือประมาณรอยละ 28 อีก 19.5 กิโลกรัมตอคนตอป เปนการบริโภคผาน
กระบวนการอุตสาหกรรม (ประมาณรอยละ 65) คือ อุตสาหกรรมผลิตคลอร-อัลคาไลน (Chlor-Alkaline) 
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน หองเย็น ฟอกยอม โซดาไฟ ฟอกหนัง ฯลฯ และใชในดานอื่น ๆ อีกประมาณ
รอยละ 7 - 10 สวนในสังคมอเมริกันใชเกลือสูงถึง 214 กิโลกรัมตอคนตอป จะเห็นไดวายิ่งสังคมบริโภค
มาก ความตองการใชเกลือยิ่งมาก ดังน้ัน เกลือหินใตดินในภาคอีสานซึ่งเปนเกลือที่มีโซเดียมสูงกวา   
เกลือทะเล มีความบริสุทธ์ิรอยละ 90 ขึ้นไป จึงมีความตองการใชในอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  
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ภาพที่  17  แผนผังความคืบหนาการขอประทานบตัรทําเหมืองใตดินทั้ง  3  โครงการ 

ปจจุบัน บ.ไชนาหมงิตา โปแตซ
ฯ ยืน่ขออาชญาบตัรพิเศษสํารวจ
แรโปแตซในพื้นท่ี จ.สกลนคร 

บ. APMC ยื่นขอประทาน
บัตรเมื่อ 28 ต.ค. 2547  
ปจจุบันอยูในขัน้ตอนนี ้

บ. APPC ยื่นขอพื้นท่ีอุดรเหนือ g
เมื่อ วนัท่ี 8 ก.ย.2547  
ปจจุบันอยูในขัน้ตอนนี ้

บ. APPC ยื่นขอประทานบัตร
อุดรใต เมือ่วันท่ี 27 พ.ค..2546 
การดําเนนิการปจจบุันอยูขั้นนี ้

ปรึกษาหารือเบื้องตนกบัผูมีสวนได

อพร.เรียกประชุมตวัแทนผูมี
สวนไดเสียเพื่อตกลงกําหนดตวั
บุคคลผูมีสิทธติรวจสอบการทํา

เหมืองตามมาตรา 88/1 

สํารวจแร 

ยื่นคําขอประทานยื่นคําขอ

ตรวจเอกสารตามระเบียบกับมาตรา 88/6 

ลงทะเบียนเปนผูขอประทานบัตร 

ยื่นคําขออาชญาบัตรพิเศษ 

รังวัดขึ้นรูปแผนที่ 

ปดประกาศที่อําเภอ ตรวจสอบพื้นที่ 

อบต.ใหความเห็นชอบพื้นที่โครงการ 

ตรวจสอบแผนผังโครงการทําเคร่ืองหมายตรวจสอบประทาน

แจงผูขอประทานบัตรทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามตามแผนผังโครงการทําเหมืองที่ไดรับความ

ผูขอประทานบัตรทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผูขอประทานบัตรยื่นรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอ สผ. 

กพร.จัดตั้งกองทุนสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยของผูมีสวนไดเสียในโครงการทําเหมืองใตดินตามมาตรา 88/7 

คณะกรรมการตาม พรบ.แร พิจารณาใหความเห็น 

รมต.อุตสาหกรรมนํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและขอมูล 88/6   
เขาสูระบบการรับฟงความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตามมาตรา 88/7 

รมว.อุตสาหกรรมพิจารณาแลววินิจฉัยกําหนดเปนเงื่อนไขประทาน

รมว.อุตสาหกรรมลงนามในประทานบัตร 

สงประทานบัตรใหผูวาราชการจังหวัด 

จรท.สงประทานบัตรใหผูขอ 

ตรวจสอบการทําเหมืองใตดนิ 
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ภาพที่ 18   แขนงการนําเกลือไปใชประโยชน 
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี 
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ซึ่งนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเกลือของประเทศไทยเราก็กําลัง
มุงเนนดําเนินรอยตามแนวทางดังกลาว ก็เพราะวานักการเมือง ขาราชการ หนวยงานวางแผน
นโยบาย นายทุนเหมืองแรรายใหญจากตางชาติ นายทุนเกลือภายในประเทศของเรา เปนสวนผสมที่
มีอํานาจครอบงําทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกลือตลอดมา โดยไดรวมกันวางแผนการทําเหมือง
แรโปแตซขึ้นในภาคอีสาน อยางนอยไมต่ํากวา 5 จังหวัด คือ ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร ขอนแกน 
และมหาสารคาม มาตั้งแต 20 ปที่ผานมาแลว  

 

ในปจจุบัน รัฐบาลไทยโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดเขียนแผนแมบท 
‘ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมตอเนื่อง’ เอาไวเม่ือเดือนกันยายน 2547  

 

 

ภาพที่ 19  แผนผังแสดงการเพิ่มมูลคาแรเกลอืหินจากอุตสาหกรรมแรโปแตซ 

ที่มา : ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมตอเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 
กันยายน 2547 

  สินแรโปแตซ   
KCl.NaCl   

KCl.NaCl .  MgCl2.    6H2O 

โปแตซ   
KCl   

ผลพลอยได  

ปุย  อุตสาหกรรม  

ตอเนื่อง  

เกลือ   
NaCl   

แมกนีเซียมคลอไรด   
MgCl 2   

อุตสาหกรรมตอเนื่อง  อุตสาหกรรมตอเนื่อง   
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ภาพที่ 20    แผนผังแสดงการสรางผูประกอบการจากผลผลิตแรเกลือหินของอุตสาหกรรม  
แรโปแตซ 

ที่มา : ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเหมืองแร และอุตสาหกรรมตอเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
 การเหมืองแร, กันยายน 2547 
 

เพ่ือสรางความเชื่อมโยงจากอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา ในการแกปญหาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งที่ผานมามีการพัฒนาแตอุตสาหกรรมปลายน้ําเปนหลัก กลุม
อุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ (โปแตซและเกลือหิน) เปน 1 ใน 6 กลุมอุตสาหกรรม6 โดยตั้งเปาผลักดันโครงการ
เหมืองแรโปแตซอยางนอย 3 แหง คือ โครงการเหมืองแรโปแตซจังหวัดอุดรธานีของบริษัท   

                                                        
6  ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมตอเนื่อง ประกอบดวย 6 กลุมอุตสาหกรรม คือ  1. อุตสาหกรรมกอสราง  

2. อุตสาหกรรมเซรามิก แกวและกระจก  3. อุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ  4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ                  
5. อุตสาหกรรมโลหการ  6. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (ที่มา : ยุทธศาสตรอุตสาหกรรมเหมืองแร และ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, กันยายน 2547.) 

 สินแรโปแตซ   ทําเหมือง  เกิดผูประกอบการประมาณ  100  ราย  

แยกแร  เกิดผูประกอบการประมาณ  100  ราย  

ผลิตภัณฑโปแตซ   ผลพลอยได   

อุตสาหกรรม  
ต อเนื่อง  

ปุยโปแตซ   

ผลิตภัณฑ 
จากเกลือ  

อุตสาหกรรม  
ตอเนื่อง  

ผลิต ภัณฑจาก 
แมกนีเซียมคลอไรด   

อุตสาห 
กรรม 
ตอเนื่อง  

  - สรางผูประกอบการมาก
กวา 500รายกวา  

 - มากกวา 30 ชนิด 
- สรางผูประกอบการ

- สรางผูประกอบ
การมากกวา 100 

     - สรางผูประกอบการ
กวา 100 ราย 

เกลือ  แมกนีเซียมคลอไรด  

- สรางผูประกอบการทั้งผูขนสง
และผูจําหนายปุยมากกวา 1,00ราย

- สรางผู
ประกอบการ
มากกวา 100  
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เอเชีย แปซิฟค โปแตซ คอรปอเรชั่น จํากัด7 ของบริษัทจากประเทศแคนาดา โครงการเหมืองแร
โปแตซบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัท เหมืองแรโปแตซอาเซียน จํากัด ของอาเซียน8  และ
โครงการเหมืองแรโปแตซจังหวัดสกลนคร ของบริษัท ไชนา หมิงตา โปแตซ คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
จํากัด ของบริษัทจากประเทศจีน ใหมีการออกประทานบัตรและมีเหมืองแรโปแตซเกดิขึน้อยางเปนรปูธรรม
ใหไดภายในเวลา 3 ป (พ.ศ. 2548 – 2550) เพ่ือรองรับยุทธศาสตรดังกลาว โดยจะใหไทยเปนศูนยกลาง
การผลิตและจําหนายปุยโปแตซและเกลือในภูมิภาคอาเซียน และสงเสริมใหมีการผลิตและใชเกลือที่ไดจาก
เหมืองละลายแร (ของบริษัทเกลือพิมาย จํากัด) และเกลือที่เปนผลพลอยไดจากเหมืองแรโปแตซทั้ง 3 แหง
ในอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งหากมีการลงทุนและพัฒนาโครงการทั้ง 3 โครงการ จะทําใหมีกาํลงัการผลติเกลอื
จากแรเกลือหินอยางนอยประมาณ 7 - 10 ลานตันตอป  

สาเหตุอันแทจริงที่หนวยงานรัฐตองการผลักดันเหมืองแรโปแตซใหเกิดขึ้น ไมใชเพียงเพราะ
ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากแรโปแตซแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีส่ิงแอบแฝงสําคัญคือการ
ผลักดันใหมีการผลิตและใชเกลือที่เปนผลพลอยไดจากเหมืองแรโปแตซทั้ง 3 แหง โดยไดวางกลยทุธ
เอาไวดังน้ี   

กลยุทธท่ี 1 เพ่ือสนับสนุนใหมีการเพิ่มมูลคาของเกลือที่เปนผลพลอยไดจากเหมืองแร
โปแตซใหเปนเกลืออุตสาหกรรมภายในเวลา 4 ป (2548 – 2551)   

กลยุทธท่ี 2     เพ่ือสนับสนุนใหมีการสงออกเกลือบริโภคและเกลืออุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทาํ
ใหเกิดการระบายเกลือจากระบบสูตลาดตางประเทศภายในเวลา 4 ป (2548 – 2551)   

กลยุทธท่ี 3 เพ่ือใหประชาชนและผูบริโภคตาง ๆ มีความเขาใจ ยอมรับและนิยมบริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนภายใน 4 ป (2548 – 2551)   

                                                        
7  โครงการเหมืองแรโปแตซ จังหวัดอุดรธานี เปนโครงการทําเหมืองแรใตดินขนาดใหญมี 2 แหลง คือ แหลงอุดรใตครอบคลุมพื้นที่ 

36 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,500 ไร ใน 4 ตําบล คือ ตําบลโนนสูง ตําบลหนองไผในเขตอําเภอเมือง และตําบลหวยสามพาด 
ตําบลนามวง ในเขตกิ่งอําเภอประจักษศิลปาคม และแหลงอุดรเหนือครอบคลุมพื้นที่ 83.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,000 ไร 
ใน 6 ตําบล คือ ตําบลหนองขอนกวาง ตําบลหนองนาคํา ตําบลโนนสูง ตําบลหนองไผ ในเขตอําเภอเมือง ตําบลโพนงาม ในเขต
อําเภอหนองหาน และตําบลนามวง ในเขตก่ิงอําเภอประจักษศิลปาคม โดยประกอบดวยเหมืองใตดินที่ระดับความลึกประมาณ 
300-350 เมตร และสวนของโรงแยกแรบนผิวดินเน้ือที่ประมาณ 1,250 ไร ในเขตบานหนองตะไก ตําบลหนองไผ โดยที่บริษัท
เอพีพีซีมีเปาหมายพัฒนาแรโปแตซแหลงอุดรใตกอน ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการทั้งส้ิน 25 ป ตามอายุของประทานบัตรซึ่ง
กําหนดโดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยจะผลิตแรโปแตซถึง 2 ลานตันตอป แลวจึงคอยพัฒนาแรโปแตซ
แหลงอุดรเหนือตอเนื่องจากนั้น  

8  จากการประชุมสุดยอดของผูนํารัฐบาลอาเซียน เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2519 ณ เมืองบาหลี  ประเทศอินโดนีเซีย  ผูนํารัฐบาล
อาเซียนไดลงนามในปฏิญญาสมานฉันทอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord) โดยเห็นพองตองกันวาประเทศสมาชิกควร
จะรวมมือจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญของอาเซียน ประเทศละ 1 โครงการ โดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในประเทศสมาชิก เพื่อ
สนองความตองการผลิตภัณฑที่สําคัญทางอุตสาหกรรมของภูมิภาคนี้ และเปนการเพิ่มรายไดและประหยัดเงินตราตางประเทศ 
รวมทั้งการสรางงานใหกับคนในชาติดวย ปจจุบันประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย มีโครงการผลิตปุยยูเรียประเทศละ              
1 โครงการ ประเทศฟลิปปนสมีโครงการแปรรูปทองแดง ประเทศไทยในตอนแรกไดเสนอโครงการผลิตเกลือหินและโซดาแอช   
เม่ือป 2519 แตมีเหตุใหตองลมเลิกไป แลวจึงไดเปลี่ยนมาเปนโครงการเหมืองแรโปแตซบําเหน็จณรงค เม่ือป 2532   
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กลยุทธท่ี 4   เพ่ือใหมีการแบงสวนตลาดระหวางเกลือจากเหมืองละลายแรและเกลือที่
เปนผลพลอยไดจากเหมืองแรโปแตซเพื่อใหผูประกอบการสามารถดําเนินการผลิตรวมกันตอไปได
อยางมีดุลยภาพภายในเวลา 4 ป   

กลยุทธท่ี 5  เพ่ือใหผูประกอบการเกลือสินเธาวและเกลือทะเลมีประสบการณ ความรู
และเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาของเกลือใหเหมาะกับความตองการของตลาดภายใน 4 ป   

กลยุทธท่ี 6  เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐและเอกชนมีประสบการณและความรูความสามารถ
ในการเพิ่มมูลคาเกลือใหเปนเกลืออุตสาหกรรมภายใน 4 ป   

กลยุทธท่ี 7 เพ่ือควบคุมไมใหมีผลผลิตเกลือจากเหมืองละลายแรใหมีสัดสวนไมเพ่ิมขึ้น
และลดลงในตลาด ภายใน 4 ป 

     

 กลาวใหตรงประเด็นก็คือ 
1. ตองการขจัดการผลิตเกลือแบบขั้นที่ 2 ใหหมดส้ินไป เน่ืองจากวาพัฒนาการการผลิต

เกลือแบบขั้นที่ 2 น้ัน เปนการใชเทคโนโลยีราคาถูก ไมรับผิดชอบกับส่ิงแวดลอมและสังคมใด ๆ ยิ่ง
นับวันจะสงผลกระทบตอสภาวะแวดลอมและธรรมชาติใหเกิดความเสื่อมโทรมมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 
สภาวการณเชนนี้เปนส่ิงรบกวนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร9 มาตลอด ซึ่งตอง
ประสบกับความยากลําบากในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนตาง ๆ ของชาวบาน เกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการทํานาเกลือเปนประจําไมจบสิ้น เชน นํ้าเกลือระบาดไหลลงนาขาวของชาวบาน ดิน
ทรุด ความเค็มจากเกลือไหลปนเปอนแหลงนํ้ากินน้ําใชชาวบาน ทั้งที่เปนแหลงนํ้าบาดาลและใน
แมน้ําหนองบึง  จนเกิดดินและน้ําเค็มแพรกระจายไปทั่วบริเวณที่อยูอาศัยและแหลงทํามาหากิน แต
ก็ไมสามารถหยุดยั้งได เปนไปในลักษณะควบคุมยาก บางก็ปลอยปละละเลยเมินเฉย ทําใหเงื่อนไข
และมาตรการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมที่วางไวออนแอ เน่ืองจากวา ตองการใหแหลงผลิตเกลือ
น้ีคอยพยุงหรือสํารองความตองการของอุตสาหกรรมเคมีในยามขาดแคลนเกลือจากเหมือง       
เกลือพิมาย ที่ผลิตไมเพียงพอหรือทันกับความตองการ เพราะหากจะขจัดการผลิตเกลือแบบขั้นที่ 2        
ใหหมดไปในขณะนี้ ก็จะสงผลใหประเทศไทยเกิดการขาดแคลนเกลือสําหรับใชในอุตสาหกรรมอยาง
แนนอน  

 

                                                        
9  เดิมชื่อกรมทรัพยากรธรณี ตอมาภายหลังการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 3ตุลาคม 2545 กรมทรัพยากรธรณีไดยายไปสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําหนาที่ในการสํารวจทรัพยากรแรและธรณีวิทยา เพื่อใหความรูและการศึกษาแก
ประชาชน สวนบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเกลือถูกโอนมาอยูในความรับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม  
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แตถาหากเหมืองแรโปแตซเกิดขึ้น ก็จะเปนการกําจัดการผลิตเกลือแบบขั้นที่ 2 ใหหมดส้ิน
ไปเองในทางออม โดยไมตองใชมาตรการบีบบังคับใด ๆ เน่ืองจากวาเกลือที่ไดจากการทําเหมือง
โปแตซ และเกลือที่ไดจากการผลิตแบบขั้นที่ 2 เปนเกลือที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน จึงเปนเกลือใน
ตลาดเดียวกัน ซึ่งผูผลิตรายยอย เชนผูทํานาเกลือสินเธาวในทองที่หลายจังหวัดของภาคอีสานไม
สามารถตอสูแขงขันเอาชนะทางธุรกิจกับผูผลิตรายใหญเจาของเหมืองแรโปแตซไดอยางแนนอน  

2.เกลือที่ไดจากการทําเหมืองแรโปแตซนั้น มีปริมาณลนเกินความตองการใชภายในประเทศถึง    
3 - 5 เทาตัว  การแบงขายเพื่อทดแทนเกลือที่ไดจากการผลิตแบบขั้นที่สอง ก็เพียงแคปละ 4 – 5 แสนตัน
เทานั้น ดังน้ัน แผนการขายเกลือออกสูตางประเทศและพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องโดยใชเกลือและ    
โปแตซจากเหมืองแร โปแตซทั้ ง 3 แห ง จึ งถูกกํ าหนดขึ้ น เชนที่ เหมืองแร โปแตซอาเซียน                
กระทรวงอุตสาหกรรมไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีโดยใชเกลือและโปแตซขึ้นไวแลว 
(แผนภาพ Chemical Complex อยูทายบทความนี้)10  

สวนแหลงอุดรใตการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีโดยใชแรโปแตซและเกลือเปนวัตถุดบิถูกผลกัดนัโดย
นักธุรกิจเอกชนที่รวมหุนกันจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโนนสูง ซึ่งอยูติดกับแหลงที่ตั้งโรงงานสกัดแรโปแตซ
แหลงอุดรใต ทั้งน้ี ก็เพ่ือสรางมูลคาของเกลือและโปแตซขึ้นมา โดยวางแผนกอตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
ณ แหลงวัตถุดิบ เพราะไมตองส้ินเปลืองคาขนสงวัตถุดิบไปสูนิคมอุตสาหกรรมทางชายฝงทะเลตะวันออก
ของไทย และเปนแผนผลักดันการแผขยายการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในภาคอีสานใหเชื่อมตอเขาไป
ในประเทศลุมแมนํ้าโขง โดยในอนาคตจะมีเสนทางขนสงสายใหมตามแผนพัฒนาลุมแมนํ้าโขงตอนลาง โดย
จะสรางถนนเชื่อมตอตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor) จากเมืองดานัง ชายทะเล
ของประเทศเวียดนาม ตัดผานประเทศไทยสูเมืองเมาะลําใยของประเทศพมา ซึ่งเปนเสนทางที่สามารถ
เชื่อมตอกับส่ีเหลี่ยมเศรษฐกิจที่จังหวัดพิษณุโลกเขาสูเมืองเชียงแสน จ.เชียงราย และเขาสูประเทศจีนเปน
ประเทศปลายทางของความตองการสินคาได    

                                                        
10  จากขอมูลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ไดคาดการณวาโครงการเหมืองแรโปแตซบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูมิ ของอาเซียน ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่กวา 100 ตารางกิโลเมตร (62,500ไร) จะมีผลพลอยไดที่เปนเกลือ
โซเดียมคลอไรด (NaCl) และแมกนีเซียมคลอไรด (MgCl2) โดยเกลือที่ไดจะเปนเกลือที่มีความบริสุทธ์ิ เทียบกับเกลือสินเธาวที่
ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสามารถใชในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑได โดยปริมาณเกลือที่ไดจากขั้นตอนการเตรียมทํา
เหมืองและจากการผลิตปุยโปแตซมีดังตอไปนี้ 

    1. เกลือ ที่ไดจากการกอสรางอุโมงคเขาชั้นแรและการดําเนินงานทําเหมืองโปแตซขั้นแรก ไดเร่ิมผลิตเมื่อเดือนธันวาคม 
2539 เปนผลิตผลพลอยไดของโครงการประมาณ 100,000 ตัน ซ่ึงเปนเกลือที่มีความบริสุทธ์ิ สามารถใชในอุตสาหกรรม
เคมีภัณฑได  

     2. ในชวงการกอสรางโรงงานผลิตปุยโปแตซในระหวางป พ.ศ.2543-2546 หากมีความตองการใชเกลือ โครงการ
สามารถผลิตเกลือในชั้นแรเกลือหินใตชั้นแรโปแตซ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑไดในอัตราประมาณ 300,000 ตันตอป 

     3. ในชวงการผลิตนับตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนเวลา 30 ป โครงการจะมีเกลือที่ไดจากการทําเหมืองแรโปแตซประมาณ 
2,310,000 ตันตอป โดยจะเปนเกลือจากการเตรียมการทําเหมืองประมาณปละ 110,000 ตัน และเกลือที่ไดจากการผลิตปุย
โปแตซ เปนเกลือที่คงเหลือจากกรรมวิธีการสกัดแรโปแตซมีปริมาณปละ 2.2 ลานตัน มีความสมบูรณของเกลือเทียบกับเกลือที่
ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจําหนายไดทั้งภายในและตางประเทศ ซ่ึงผูถือหุนโครงการฯ จากประเทศอินโดนีเซียได
แจงความจํานงจะซื้อเกลือจากโครงการ 900,000 ตันตอป 
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2. ทิศทางและแนวโนมขางหนาของอุตสาหกรรมเกลืออีสาน 
นับตั้งแตประเทศไทยเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ      

ฉบับแรก (พ.ศ. 2504 – 2509) เปนตนมา การใชเกลือทะเลและเกลืออีสานพื้นบานเพื่อบริโภค
ไดลดความสําคัญลงไปเรื่อย ๆ เน่ืองจากความตองการเกลือขาวบริสุทธ์ิของภาคอุตสาหกรรมเคมี ที่
นําทั้งเกลือทะเลและเกลือสินเธาวไปผานกระบวนการฟอกขาวกําจัดแรธาตุอื่น ๆ ที่มีประโยชนตอ
รางกายทิ้งไป ใหเหลือเฉพาะสารโซเดียมและคลอไรดที่มีประโยชนตออุตสาหกรรมเคมีเทานั้น 
กระบวนการดังกลาวเปนตัวการสําคัญใหเกิดทัศนคติตอการบริโภคเกลือของประชาชนไทย
เปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากวาเกลือสําหรับบริโภคและเกลือสําหรับใชในอุตสาหกรรมเคมีตาง
เคลื่อนไหวอยูในตลาดเดียวกัน บริษัท เกลือพิมาย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทขนาดใหญและใชเทคโนโลยี
ผลิตเกลือทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ทําการผลิตเกลือหินที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ปริมาณ 
1.1 ลานตันตอปน้ัน ผลิตทั้งเกลือใชในอุตสาหกรรมเคมีและเกลือบริโภค โดยเฉพาะเกลือบริโภค
น้ันบริษัทแหงน้ีไดผลิตเกลือขาวบริสุทธ์ิเติมไอโอดีน และมีสวนเขาไปเกี่ยวของตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคเกลือของคนไทยในระดับนโยบายของรัฐทีเดียว โดยมีการใชมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกลือบริ โภค  (มอก .)  เริ่มตั้ งแต  มอก.91/2517 เปนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกลือบริโภคฉบับแรกของประเทศไทย และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 
153 (พ.ศ. 2537) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 84 (พ.ศ. 2527)11 มากํากับควบคุม 

ถึงแมวาจะมีการแยกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกลือบริโภค เปน ๒ มาตรฐาน คือ มอก.
2085/2544 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกลือบริโภค และ มอก.2086/2544 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกลือบริโภคบริสุทธิ์ เพื่อกําหนดคุณภาพเกลือท่ีเหมาะสมสําหรับการบริโภค และ
ครอบคลุมเกลือบริโภคที่มีระดับคุณภาพตาง ๆ  กัน เพื่อใหสอดคลองกับแหลงกําเนิด วัตถุดิบ และ
กรรมวิธีการผลิต เพื่อใหความชวยเหลือภาวะซบเซาของเกลือทะเลใหกลับฟนคืนมาได แตในความเปนจริง 
มาตรฐานดังกลาวเปนเพียงแคการยอมรับวาเกลือทะเลสามารถบริโภคได แตไมไดเปนมาตรฐานบังคับให
ประชาชนตองกินเกลือทะเลแทนเกลือบริโภคผสมไอโอดีนจากบริษัท เกลือพิมาย หรือไมไดเปนการบังคับ
ใหบริษัทเกลือพิมายเลิกขายเกลือบริโภค ดังนั้น จึงไมเกิดความเปลี่ยนแปลงในดานการบริโภคเกลือทะเล
เพิ่มขึ้นแตอยางใด มีแตจะลดความสําคัญลงไปเรื่อย ๆ  ทัศนคติการบริโภคเกลือขาวบริสุทธิ์ของสังคมไทย
เชนนี้ดูไปแลวก็คลาย ๆ กับทัศนคติในการบริโภค ‘ขาวสารขาว’ นั่นเอง ท่ีไมตองมีมาตรการหรือ   

                                                        
11 หากเปนเกลือแกงที่ใชปรุงหรือแตงรสอาหารและบรรจุในภาชนะพรอมจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค จะจัดเปนเกลือบริโภคตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 153 (พ.ศ. 2537) ซ่ึงตองมีไอโอดีนไมนอยกวา 30 มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม และตอง
แสดงฉลากใหถูกตองตามกําหนดในประกาศกระทรวงฯ แตถาเปนเกลือมีวัตถุประสงคที่จะนําไปใชในทางอุตสาหกรรมอาหารจะ
จัดเปนอาหารควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 84 (พ.ศ. 2527) ตองมี
ไอโอดีนไมนอยกวารอยละ 0.006 และไมเกินรอยละ 0.010 ของโพแทสเซียมไอโอไดด สําหรับเกลือไอโอไดด 
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กฎหมายบังคับควบคุมแตอยางใด แตเปนทัศนคติฝงลึกที่ไดทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ภายในจิตใจไปแลว 

สวนการทําเกลือสินเธาวโดยวิธีการตมและตากของผูประกอบการรายยอยในภาคอีสาน ที่มี
กําลังการผลิต 4 – 5 แสนตันตอป มีพ้ืนที่การผลิตรวมประมาณ 15,000 ไร แบงเปนเกลือตมรอย
ละ 30 ใชเพ่ือการบริโภค และเกลือตากรอยละ 70 ใชในภาคอุตสาหกรรมเคมี น้ัน มีความไมม่ันคง
ทางการตลาดสูง เน่ืองจากวาเปนตลาดเกลือที่ถูกวางบทบาทเอาไวคอยพยุงหรือสํารองความ
ตองการของอุตสาหกรรมเคมีในยามขาดแคลนเกลือจากบริษัทเกลือพิมาย ที่ผลิตไมเพียงพอหรอืทนั
กับความตองการ ผูที่ทําอาชีพนี้ถูกประเมินจากหนวยงานแหลงเงินกูของรัฐและเอกชนวาเปนอาชีพ
ไมแนนอน สวนใหญไมมีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน และเปนกิจการที่จัดอยูในประเภทที่ไมใชเงินลงทุนสูง 
ไมสามารถใหเงินกูทํากิจการได เกลือที่ผลิตไดก็ไมมีมาตรการประกันราคาเหมือนอยางพืช
เศรษฐกิจ เชน ออย มันสําปะหลัง เปนตน  

สวนเกลือจากบริษัทเกลือพิมาย (แผนภาพ แสดงเสนทางตลาดเกลืออีสาน อยูทายบทความนี้) มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงไปถึงภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขนาดใหญ โดยบริษัท วีนิไทย จํากัด12 ซึ่ง
เปนบริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีในกลุมของบริษัท โซลเวย จํากัด (ประเทศเบลเยียม) กับเครือเจริญโภค
ภัณฑ (ซี.พี.) ไดเขาถือหุนในบริษัทเกลือพิมายรวมกับบริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด และบริษัทไทย
อาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด13 ซึ่งเปนบริษัทอุตสาหกรรมเคมีในกลุมของบริษัทอาซาฮีกลาส จํากัด   
(ประเทศญี่ปุน) ถือหุนอยูในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของ

                                                        
12 ในปพ.ศ. 2532 วีนิไทย ไดรับการสงเสริมการลงทุนภายใตโครงการอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่สอง จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ในการดําเนินการผลิตพีวีซี วีซีเอ็ม คลอรีน และผลิตภัณฑพลอยไดอื่น ๆ เชน 
โซดาไฟ เปนตน โดยมีโรงงานตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด บนชายฝงทะเลภาคตะวันออกของจังหวัดระยองวีนิไทย เปน
บริษัทรวมลงทุนระหวางกลุมเครือเจริญโภคภัณฑซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญชาวไทย และกลุมโซลเวยซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญชาว
เบลเยี่ยม และนอกนั้นเปนผูถือหุนรายยอยอื่น ๆบริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตได โดย
จําหนายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงในชวงเริ่มตนการผลิต เม่ือป 2535 โรงงานไดดําเนินการผลิตผงพลาสติกพีวีซี 2 
ชนิด คือ พีวีซีชนิดซัสเพนชั่นและชนิดอิมัลชั่น และในป พ.ศ. 2539 ไดขยายโรงงาน โดยการสรางโรงงานผลิตไวนิลคลอไรด-โม
โนเมอร โรงงานผลิตเอธิลีนไดคลอไรด และโรงงานผลิตคลอรีนหรืออีกชื่อหน่ึงวา คลอร-อัลคาไลโรงงานสามโรงที่สรางขึ้น
ภายหลังทําใหกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เปนการผลิตแบบครบวงจร โดยพึ่งพาวัตถุดิบและสาธารณูปโภคที่จัดหาไดใน
ประเทศทั้งหมด  บริษัทฯ ซ้ือเอธิลีนจากบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด  ซ้ือเกลือจากบริษัท เกลือพิมาย จํากัด   และซื้อ
กระแสไฟฟาจากบริษัทเดอะโคเจเนอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  อน่ึง เพื่อความมั่นคงในดานการจัดหาวัตถุดิบ บริษัท วีนิไทย 
จํากัด (มหาชน) ไดถือหุนบางสวนในบริษัท ไทยโอเลฟนส จํากัด และบริษัท เกลือพิมาย จํากัด ดวย 

13 บริษัทน้ีจดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท ไทยโทมีเดนโซดาไฟ จํากัด เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2507 ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ไทยอาซาฮีโซดาไฟ 
จํากัด เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2508 ตอมาเปลี่ยนเปน บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด เม่ือวันที่ 19 กันยายน 2531 และในป 2537 เหมืองเกลือพิมาย
แหงน้ีเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท เกลือพิมาย จํากัด โดยมีการถือหุนรวมกันของบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จํากัด  บริษัท วีนิไทย จํากัด(มหาชน) และบริษัท 
อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธ์ิ จํากัด หรือ Thai Refined Salt Co.,Ltd. โดยมีเปาหมายเพิ่มกําลังผลิตเปน 1.1 ลานตันตอป เปนผูผลิตและจําหนายโซดาไฟราย
ใหญที่สุดในประเทศไทยโดยจําหนายทั้งในรูปของสารละลายชนิดเม็ดและเกล็ดตามความตองการของตลาด รวมกันทั้งหมดประมาณ 213,000 ตันตอป มี
รายชื่อผูถือหุนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ดังน้ี 1. นายเดช บุญหลง 2. บริษัท อาซาฮีกลาส จํากัด ประเทศญี่ปุน 3. นายโชคดี บุญหลง 4. นายสัญญา บุญ
หลง 5. นายทองเปา บุญหลง 6. นายยาซูยูกิ ทาเคจิ ประเทศญี่ปุน 7. นายโทชิโอะ ทสึจิ รวมเปนหุนคนไทย 4 คน จํานวน 42,876 หุน และ
หุนตางดาว 3 คน จํานวน 27,957,124 หุน รวมทั้งส้ิน 28,000,000 หุน  
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บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด ทั้งน้ี ก็เพ่ือหลักประกันความมั่นคงของวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรม
เคมี สวนบริษัทอุตสาหกรรมเคมีอื่น ๆ ก็จะรับซื้อเกลือจากเหมืองเกลือพิมาย และเกลือตมและตาก
ในภาคอีสานที่มักมีปญหาเกี่ยวกับส่ิงเจือปนในเกลือที่ไดจากการตากอยูเปนประจํา โดยจะเปน
แหลงวัตถุดิบที่มีสถานะคอยพยุงหรือสํารองความตองการเกลือของภาคอุตสาหกรรมตาง ๆ ในยาม
ขาดแคลนเกลือจากบริษัทเกลือพิมาย ที่ผลิตไมเพียงพอหรือทันกับความตองการ เชน บริษัท เคม
เม็กอุตสาหกรรม จํากัด บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส จํากัด บริษัท ไทย ออแกนิก เคมิคัลส จํากัด 
เปนตน  และบางบริษัทก็มีแหลงผลิตเกลือสินเธาวเปนของตัวเองดวย คือ บริษัท สยามออกซิเดน
ทอล อิเลคโตรเคมีคอล จํากัด14 อยูที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา  

ตารางที่ 1   โรงงานผลิตโซดาไฟและคลอรีน (ขอมูลลาสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548) 
 

ช่ือโรงงาน / ทะเบียน
โรงงาน 

สถานที่ตั้ง / โทรศัพท ประกอบกิจการ 

บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม 
จํากัด 
3-42(1)-1/37สค  
ประเภทโรงงาน 42(1)  
ISIC 2411  TSIC 24110  

85 ม. 1 
ถ.พระรามที่ 2 ต.บางโทรัด 
อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร   74000 
โทร. 4838862 

ผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด (โซดาไฟ) คลอรีน
เหลว กรดเกลือ โซเดียมไฮโปรคลอไรท 
เครื่องจักร 7,583.50 HP 
เงินทุน 212,000,000 บาท 
คนงาน 112 คน 

บริษัท จักรวาลเคมี จํากัด 
น.42(1)-7/35  
ประเภทโรงงาน 42(1)  
ISIC 2411  TSIC 24110  

376 ม.4 
ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา 
อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ   10280 
โทร. 0 2324 0473 

เคมีภัณฑ(สังกะสีคลอไรด,สังกะสี
ซัลเฟต,สังกะสีคารบอเนต,คาลาไมน บีพี
เกรด, ฟลักซโซดาไฟ และ TITANIUM ANODE 
& HEAT EXCHANGER) 
เครื่องจักร 5,025.50 HP 
เงินทุน 143,450,000 บาท 
คนงาน 140 คน 
 

บริษัท ไทยพลาสติกและ
เคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) 
น.42(1)-19/35  
ประเภทโรงงาน 42(1)  
ISIC 2411  TSIC 24110  

8 ถ.I-1 ต.มาบตาพุด 
อ.เมือง จ.ระยอง   21000 
โทร. 0 3868 3900 

ผลิต PVC 340,000 ตัน/ป,VCM 440,000 
ตัน/ป และโซดาไฟความเขมขน 50% เปนผล
พลอยได 52,000 ตัน/ป 
เครื่องจักร 43,329.74 HP 
เงินทุน 12,923,218,000 บาท 
คนงาน 314 คน 
 
 

                                                        
14 ในบัญชีรายชื่ผูถือหุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2544 พบวามีนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี และครอบครัว เปนผูถือ
หุนรายใหญ  จํานวน 2,975,924 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด 7,220,000 หุน  
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ช่ือโรงงาน / ทะเบียน
โรงงาน 

สถานที่ตั้ง / โทรศัพท ประกอบกิจการ 

บริษัท ไทยออแกนิก เคมี
คัลส จํากัด 
น.42(1)-5/40  
ประเภทโรงงาน 42(1)  
ISIC 2411  TSIC 24110  

3 ซ.G-2 
ถ.ปกรณสงเคราะหราษฎร ต.
หวยโปง 
อ.เมือง จ.ระยอง   21000 
โทร. 0 3868 5073 

ผลิตภัณฑเคมี(EPICHLOROHYDRIN,ก็าซ
คลอรีน,โซดาไฟและกรดเกลือ) 
เครื่องจักร 41,689.63 HP 
เงินทุน 2,115,000,000 บาท 
คนงาน 166 คน 

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ 
จํากัด 
3-42(1)-2/15สป  
ประเภทโรงงาน 42(1)  
ISIC 2411  TSIC 24110  

202 ม. 1 
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบาง
ปลากด 
อ.พระสมุทรเจดีย จ.
สมุทรปราการ   10290 
โทร. 4626341 

ผลิตโซดาไฟน้ํา กรดไฮโดรคลอริค คลอรีน
เหลว น้ํายาฟอกขาว ผงปูนคลอรีน น้ํายาไฮ
คลอร โซดาไฟเกล็ดจากโซดาน้ํา และโวดาไฟ
น้ําดวยกรรมวิธี Ion Exchange Membrane 
เครื่องจักร 43,451.79 HP 
เงินทุน 405,000,000 บาท 
คนงาน 205 คน 

บริษัท ราชาชูรส จํากัด 
ศ3-42(1)-1/37รบ  
ประเภทโรงงาน 42(1)  
ISIC 2411  TSIC 24110  

15 ม. 17 
ถ.แสงชูโต ต.ทาผา 
อ.บานโปง จ.
ราชบุรี   70110 
โทร. 211331 

ผลิตโซดาไฟและกรดเกลือ 
เครื่องจักร 4,584.00 HP 
เงินทุน 110,000,000 บาท 
คนงาน 17 คน 

บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิ
คอลส จํากัด 
นป.42(1)-1/2544  
ประเภทโรงงาน 42(1)  
ISIC   TSIC  

23 
ถ.วิสุทธิกษัตริย ต.บางขุน
พรหม 
อ.พระนคร จ.
กรุงเทพมหานคร   10200 

ผลิตเคมีภัณฑ โซดาไฟ กรดเกลือ คลอรีน
เหลว และโซเดียมไฮโปรคลอไรด 
เครื่องจักร .00 HP 
เงินทุน บาท 
คนงาน คน 
 

บริษัท สยามออกซิเดนทอล 
อิเลคโตรเคมีคอล จํากัด 
น.42(1)-20/35  
ประเภทโรงงาน 42(1)  
ISIC 2411  TSIC 24110  

403 ม.4 
ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา 
อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ   10280 
โทร. 0 2323 9980-1 

เคมีภัณฑ (โซดาไฟ,กรดเกลือ,คลอรีนเหลว) 
เครื่องจักร 1,712.00 HP 
เงินทุน 1,000,000,000 บาท 
คนงาน 206 คน 

บริษัท วีนิ
ไทย จํากัด (มหาชน) 
น.รย.42(1)-4/35  
ประเภทโรงงาน 42(1)  
ISIC 2411  TSIC 24110  

183 นิคมฯมาบตาพุด 
ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด 
อ.เมือง จ.ระยอง   21000 

ผลิตไวนิลคลอไรดโมโนเมอร โพลิไวนิลคลอ
ไรด คลอรีน และโซดาไฟ 
เครื่องจักร .00 HP 
เงินทุน บาท 
คนงาน 414 คน 

ที่มา : ศูนยสารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สืบคนจาก http://www.diw.go.th เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2548 สวนลางของฟอรม 
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ปจจุบันเรามีโรงงานขนาดใหญผลิตโซดาไฟและคลอรีน 10 โรง ซึ่งใชในอุตสาหกรรมเคมีประเภท
ตาง ๆ สวนสารคลอรีนนั้น หลังจากเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก ที่ไดรับการบรรจุอยูใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) ไดถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมป
โตรเคมีเกือบทั้งหมด (ดูแผนภาพ อุตสาหกรรมปโตรเคมีที่ใชเกลือเปนวัตถุดิบ) อาจจะกลาวไดวา ความ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเกลืออีสานไดถูกผูกโยงอยูกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ดวย เน่ืองจากวาตองใชสารคลอรีนที่ไดจากการยอยสลายเกลือดวยไฟฟาเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต
เม็ดพลาสติกขั้นกลางของอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลาง เชน เอธิลีนไดคลอไรด (Ethylene Dichloride - 
EDC) และไวนิลคลอไรดโมโนเมอร (Vinyl Chloride Monomer – VCM) และตอจากนัน้จะนาํเมด็พลาสตกิขัน้
กลางหรือผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นกลางที่ได ไปเปนสวนประกอบผลิตเม็ดพลาสติกและเร
ซินในอุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลายตอไป เชน โพลีเอธิลีน (Polyethylene 3 PE) โพลีโพรไพลีน 
(Polypropylene – PP) โพลีไวนิลคลอไรด (Polyvinylchloride - PVC) โพลีเอสเทอร (Polyester) ฯลฯ และ    
จะนําไปสูอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกตอไป แนวโนมของอุตสาหกรรมปโตรเคมีจะมีความเติบโตมากขึ้น
เรื่อย ๆ เน่ืองจากวัสดุจําพวกพลาสติกสามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑใชในชีวิตประจําวัน ทดแทน  
วัสดุธรรมชาติที่อยูในสภาวะเสื่อมโทรมและขาดแคลนไดเปนอยางดี 

เชนในป 2549 บริษัท วีนิไทย จํากัด(มหาชน)  จะเพิ่มกําลังการผลิตไวนิลคลอไรด  โมโนเมอร (VCM) 
เอธิลีนไดคลอไรด (EDC) และคลอรีน  เปน 4 แสนตัน 3.2 แสนตัน และ 2.4 แสนตัน ตอปตามลําดับ วงเงินลงทุน 
4,600 ลานบาท โดยจะไดโซดาไฟเปนผลพลอยไดเพ่ิมขึ้นเปน 2.66 แสนตันตอป และจะตองผลิตเกลือสินเธาวที่
เหมืองเกลือพิมาย เปนวัตถุดิบเพิ่มอีก 2.5 แสนตันตอป และบริษัท ไทย ออรแกนิกส เคมิคอล จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทอุตสาหกรรมเคมีในกลุมของบริษัท Aditya Birla Group(อินเดีย) กับบริษัท ไทยเรยอน จํากัด จะขยายกําลัง
การผลิตเพิ่มขึ้นอีก รอยละ 30 นํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตโซดาไฟ (NaOH – Caustic Soda) คลอรีน กรดเกลือ 
(Hydrochloric acid) เอพิคลอโรไฮ ดริน (Epichlorohydrin – ECH) อัลลิลคลอไรด (Allylchloride – ALC) และ                  
โ ซเดียมไฮโปคลอไรต (Sodium Hypochlorite)  

การเจริญเติบโตดังกลาว ตองใชสารคลอรีนที่ผลิตจากเกลือมากขึ้นไปดวย ภาวะเชนนี้จะ
นํามาซึ่งการเพิ่มผลผลิตเกลือในภาคอีสานยิ่งขึ้นไปอีก และจะเปนตัวเรงสําคัญที่ทําใหภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมปโตรเคมีอยากไดเกลือหินจากการผลิตแรโปแตซในภาคอีสานภายในระยะเวลา
อันใกลน้ี 
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ภาพที่ 21   แผนภาพอุตสาหกรรมปโตรเคมีท่ีใชเกลือเปนวัตถุดิบ 

 

3. ขอเสนอแนวทางแกไขปญหา 
ปจจุบันการผลิตและใชเกลือภายในประเทศอยูในระดับสมดุล คือ มีอัตราเฉลี่ยประมาณ 

1.7 ลานตัน/ป ประกอบดวยเกลือสมุทรประมาณ 0.2 - 0.3 ลานตัน เกลือสินเธาวจากผูผลิตราย
ยอยในภาคอีสานประมาณ 0.4 - 0.5 ลานตัน และเกลือจากการทําเหมืองละลายแรเกลือหินของ
บริษัท เกลือพิมาย จํากัด ประมาณ 1 ลานตัน ไดพบการบริโภคเกลือที่นาสนใจ คือ คนไทย
ประมาณ 63 ลานคนในปจจุบัน บริโภคเกลือประมาณ 27 กิโลกรัมตอคนตอป โดยแบงเปนการ
บริโภคในครัวเรือนและอุตสาหกรรมอาหาร (รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารสัตวดวย) ประมาณ 7.5 
กิโลกรัมตอคนตอป หรือประมาณรอยละ 28 อีก 19.5 กิโลกรัมตอคนตอป เปนการบริโภคผาน
กระบวนการอุตสาหกรรม (ประมาณรอยละ 65) คือ อุตสาหกรรมผลิตคลอร-อัลคาไลน     
(Chlor-Alkaline) และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน หองเย็น ฟอกยอม โซดาไฟ ฟอกหนัง ฯลฯ และใชใน
ดานอื่น ๆ อีกประมาณรอยละ 7 - 10 สวนในสังคมอเมริกันใชเกลือสูงถึง 214 กิโลกรัมตอคนตอ
ป จะเห็นไดวายิ่งสังคมบริโภคมาก ความตองการใชเกลือยิ่งมาก ดังน้ัน เกลือหินใตดินในภาคอีสาน
ซึ่งเปนเกลือที่มีโซเดียมสูงกวาเกลือทะเล มีความบริสุทธ์ิรอยละ 90 ขึ้นไป จึงมีความตองการใชใน
อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ  

 โซดาไฟ 
(NaOH) 

ไฮโดรเจน 
(H2) 

คลอรนี 
(Cl2) 

เกลืออีสาน
(NaCl) 

เอธิลีนไดคลอไรด 
(EDC) 

ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร 
(VCM) 

(กาซโมเลกุลเดี่ยวของพลาสติก)

เม็ดพลาสติก  พีวีซี
(PVC)

อุตสาหกรรมแปรรูป
พลาสติก

น้ํามันดิบ 
กาซธรรมชาต ิ
คอนเดนเสต 
(ปโตรเลียม) 

เอธิลีน 
(ethylene)

แนฟธา 
(naphtha) 

แผนภาพอุตสาหกรรมปโตรเคมีท่ีใชเกลือเปนวัตถุดิบ  
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                        นโยบายรัฐ                     นโยบายสาธารณะ 

ภาพที่ 22   นโยบายของรัฐ และนโยบายสาธารณะในการผลิตเกลือ 

จะเห็นไดวาการผลิตเกลือสินเธาวในภาคอีสานถูกผลักดันดวยความจําเปนทางอุตสาหกรรม
ตอเนื่องมากกวาส่ิงอื่นใด และโครงการเหมืองแรโปแตซทั้ง 3 แหง ก็เชนกัน เพราะไมใชแคความจําเปน
ของแรโปแตซที่จะนําไปทําปุยเคมีเทานั้น แตดูเหมือนวาเกลือหินที่เปนผลพลอยไดจากการทํา
เหมืองแรโปแตซจะมีความสําคัญเทาๆ กับแรโปแตซไปเสียแลว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปโตรเคมีที่
นับวันยิ่งมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อย ๆ แนวนโยบายของรัฐไดมุงเนนที่จะโอบอุมการทําเกลือจาก
เหมืองเกลือพิมายและเกลือที่เปนผลพลอยไดจากการทําเหมืองโปแตซ โดยจงใจละทิ้งการทําเกลือ
ทะเล การทําเกลือชุมชน และการทําเกลือตากและตมของผูประกอบการรายยอยในภาคอีสาน โดย
ไมมีมาตรการรองรับและแกไขปญหาเศรษฐกิจในทองถ่ินแตอยางใด (ตามแผนภาพที่ 22  นโยบายรัฐ) 
โดยไมสนใจวาเกลือที่ลนเกินจากการทําเหมืองแรโปแตซจะมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร ซึ่งคําถามสําคัญของ

 

เกลือพื้นบาน 

เกลือตากและ
ตมเพื่อ

อุตสาหกรรม 

 
เหมืองเกลอื 

พิมาย 

 

เกลือโปแตซ 

 

เกลือพื้นบาน 

เกลือตากและ
ตมเพื่อ

อุตสาหกรรม 

 
เหมืองเกลอื 

พิมาย 

 

เกลือโปแตซ 
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งานวิจัยนี้ ก็คือ เราจะกําจัดเกลือปริมาณลนเกินความตองการใชภายในประเทศไดหรือไม หรือ
กําจัดไดสวนหน่ึงที่เหลือกองไวในที่โลงแจงหรือไม หรือรัฐบาลไดตัดสินใจแลววาจะไมมีการวาง
นโยบายที่รัดกุมใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เน่ืองจากวา การวางนโยบายควบคุมและจํากัดปริมาณเกลือ
ลนเกินจะเปนอุปสรรคสําคัญตอการดําเนินโครงการเหมืองแรโปแตซ เพราะหากควบคุมปริมาณ
เกลือลนเกินที่ไดจากการสกัดแรโปแตซก็เทากับวาควบคุมปริมาณแรโปแตซที่จะขุดในแตละวันใหได
ในปริมาณที่นอยลงดวย ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงไมคิดหาทางออกหรือปญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ คณะผูวิจัย
จึงขอเสนอแนวทางแกไขปญหาเอาไวดังน้ี 

 

1. ที่ผานมาสังคมไทยผลิตและใชเกลือในจุดสมดุล ในอัตราเฉลี่ยปละประมาณ 1.7 ลาน
ตัน โดยไดจากเกลือทะเล เกลือดินเอียด เกลือที่ไดจากการตมและตากในภาคอีสาน และจากเหมือง
เกลือพิมาย ซึ่งเปนปริมาณเกลือที่พอดีกับความตองการใชภายในประเทศ สวนการพัฒนาการผลิต
เกลือในขั้นที่ 4 คือการทําเหมืองแรโปแตซ น้ัน จะทําใหสังคมไทยกาวกระโดดจนเกินไป เพราะวาจะ
มีปริมาณเกลือที่ไดออกมามากถึง 7 – 10 ลานตัน มากกวาความตองการใชภายในประเทศ 3 – 5 เทา 
ปญหาใหญของการนําเกลือออกมามากจนลนเกินความตองการก็คือ ความตรึงเครียดของสภาวะ
ส่ิงแวดลอมที่ตองแบกรับความเสื่อมโทรมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแพรกระจายของเกลือ 
ดังน้ัน จึงขอเสนอใหยึดถือแนวนโยบายการใชเกลือที่พอดีกับความตองการใชภายในประเทศเปนหลัก  

2. ลําดับตอมา โดยที่ยังยึดถือแนวนโยบายการใชเกลือที่พอดีกับความตองการใช
ภายในประเทศเปนหลัก แตขอใหกลับไปแกไขปญหาและเขมงวดกวดขันกับการผลิตเกลือสินเธาว
ของผูประกอบการรายยอยโดยวิธีการตมและตาก ใหคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิต
ของประชาชนที่นาเกลือเขาไปรุกล้ําแพรกระจายความเค็มลงไปในนาขาวและแหลงนํ้า เพ่ือใหการ
ผลิตเกลือประเภทนี้เปนมิตรกับชุมชนทองถ่ินและสภาวะสิ่งแวดลอมใหได 

 

3. สงเสริมใหมีการผลิตเกลือขนาดเล็กระดับหมูบาน เชนการผลิตพื้นบานหรือเกลือชุมชน
ที่พบเห็นอยูทั่วไปในฤดูแลงกลางทองไรทองนาในภาคอีสาน ทั้งน้ี เพ่ือสรางความมั่นคงทางดาน
อาหารและเพื่อลดภาระใชจายในครัวเรือน  

4.   ปรับเปลี่ยนทัศนคติการกิน ‘เกลือขาว’ ผสมไอโอดีน เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน       
ขอเสนอดังกลาวถือเปนขอเสนอเบื้องตนเพื่อนําไปสูกระบวนการสรางนโยบายสาธารณะ

ขึ้นมาเพื่อดูการผลิตและใชเกลือทั้งระบบ (ตามแผนภาพที่ 22 นโยบายสาธารณะ) ทั้งน้ี เพ่ือหวังให
เกิดการเรียนรูรวมกันของสังคม จนเกิดความเขาใจและเห็นคุณคา แผขยายในวงกวางทุกกลุมคน 
สรางการมีสวนรวมเพื่อเสนอประเด็นตาง ๆ ของนโยบายจากทุก ๆ ฝาย มีเวทีคิดรวมกันวาจะ
จัดการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอยางไร หรือตั้งประเด็นคิดและศึกษาวิจัยรวมกันวาระหวางการนํา
เกลือขึ้นมาใหพอดีกับความตองการกับนําขึ้นมาจนลนความตองการอยางไหนจะดีกวากัน เพ่ือเปน
การสรางนโยบายสาธารณะที่แทจริงเขาไปกําหนดชี้นําการเมืองและภาคราชการใหได หากไม
รวมกันคิดเรื่องนี้รวมกันตั้งแตเดี๋ยวนี้ ผืนดินอีสานจะถูกทําใหเส่ือมโทรมโดยเกลือที่อยูใตดินยิ่งกวา
น้ีอยางแนนอน 
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ปกรณ สุวานิช. การศึกษาและเลือกสรรพื้นที่เปนไปไดในการทําเหมืองแรโพแทชชนิดซิลไวต. 
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 
โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน. หนา 253 – 287, 2537 

เลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์. เกลือและโพแทช ของคูกันที่จะทําใหดินเค็มแพรกระจายไปทั่วอีสาน. เอกสารประกอบ
สัมมนาวิชาการ ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภาคอีสาน. ระหวางวันที่ 1 – 2 กันยายน 
2546 ณ โรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ จังหวัดขอนแกน. หนา 38 – 42, 2546 

คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สภาผูแทนราษฎร. สรุปผลการสัมมนาปญหาการใช
ประโยชนท่ีดินเพื่อการทํานาเกลือในภาคอีสาน, 2533. อัดสําเนา 

สมชัย วงศสวัสดิ์. ดินเค็มกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, มปป. 

สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย. “ผลกระทบทางสังคมจากโครงการเหมืองแรโปแตซ จังหวัด
อุดรธานี”.  เอกสารประกอบการสัมมนา โครงการเหมืองแรโพแทช จังหวัดอุดรธานี ปญหา
และแนวทางแกไข  ณ หองประชุม อาคารสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,วันที่ 29 มีนาคม 2546 
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โครงการสํารวจน้ํา
บาดาล เจาะพบน้ํา
บาดาลในภาคอีสานเค็ม 
มีชั้นเกลือหินอยูใตดิน 

โครงการสํารวจแรใน
ลุมแมน้ําโขง  ทําการ
สํารวจแรเกลือหินใน
ภ า ค อี ส า นพบทั้ ง
เกลือหินและโปแตช 

กรมทรัพยากรธรณี
สํารวจแรโปแตชและ
หินเกลือเปนเวลา 10 
ป (2516 – 2526)  

เริ่มมีการทาํเกลือในภาคอสีาน โดยสูบ
น้ําเกลือใตดนิขึ้นมาตากในนาเกลือ ใน
เขตลุมน้ําเสียว อ.บรบือ อ.วาปปทุม จ.
มหาสารคาม รองรับอุตสาหกรรมเคม ี

บ.ไทยอาซาฮโีซดาไฟ ผลิต
เกลือสินเธาวดวยวิธีการ
ตากที่ อ.พิมาย 
 จ.นครราชสมีา 

มอก.91-2517 
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เกลือบริโภค

2506 - บ.กระจกไทย - อาซาฮี 
ผลิตกระจกแผนแหงแรกและแหง
เดียวของไทย 

2507 – บ.ไทยอาซาฮีโซดาไฟ 
ผลิตโซดาไฟจากเกลือทะเล 

2517 – บ.ไทยอาซาฮโีซดาไฟ 
ยื่นเรื่องขอรับการสงเสริมทาํ
เหมืองเกลือหนิผลิตโซดาแอชกับ
รัฐบาล (แหลงที่ตั้งเหมืองเกลือ
หินอยูที่ อ.บําเหน็จณรงค  
จ.ชัยภูมิ)  

2515 – บ.ไทยอาซาฮีโซดาไฟ 
ผลิตเกลือสินเธาวดวยวิธีตาก
ในนาเกลือ 20,000 ตันตอป 
ที่ อ.พิมาย จ.โคราช เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมผลิต
โซดาไฟ 

แผนภาพลําดับความเปนมาของพัฒนาการอุตสาหกรรมเกลืออีสาน 
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รมต.เศรษฐกจิของอาเซยีนมี
มติเห็นชอบโครงการเกลือ
หินและโซดาแอชเปน
โครงการอุตสาหกรรมของ
อาเซียน 

ครม.มีมตใิหจดัตั้งโรงงานผลิต
โซดาแอชที่แหลมฉบัง จ.
ระยอง ตามแผนการพัฒนา
ชายฝงทะเลตะวันออก 

ครม.มีมตใิหบริษัทดูวาล คอรป,USA 
และCRA ออสเตรเลียไดสิทธิสํารวจ
และทาํเหมืองแรโปแตช 3,500 ตร.
กม. ใน จ.ขอนแกน และ
มหาสารคาม 

รัฐบาลไทยเสนอโครงการ
เกลือหินและโซดาแอชเปน
โครงการอุตสาหกรรมของ
อาเซียน 

ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมเชื้อเชิญให
เอกชนยื่นขอสิทธิสํารวจ
และผลิตแรโปแตชในภาค
อีสาน 

คําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 
4/2523 ใหหยุดการ
ผลิตเกลือสินเธาวใน
บริเวณลุมน้ําเสียวใหญ 

2514 – 2523 เกษตรกรลุมน้ําเสียวไดรับความ
เดือดรอนเพราะน้ําและดินในลุมน้ําเสียว
แพรกระจายความเค็มไปอยางกวางขวาง จากการ
ทํานาเกลือ ไดยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอก
เปรม ติณสูลานนท ใหยุติการทํานาเกลือทีลุ่ม    
น้ําเสียว 

2523 – บ.ไทยอาซาฮโีซดาไฟ เริ่มศึกษาโครงการผลติ
เกลือบริสุทธิ์จากเกลือหินที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และ 
2527 บริษัทเริ่มทําการผลติเกลือหินดวยเทคโนโลยใีหม 
คือ การทาํเหมืองละลาย (Solution Mining) เปนการ
ผลิตน้ําเกลือโดยอัดน้าํจืดลงไปเพื่อละลายเกลือหินในชั้น
เกลือใตดิน แลวนําน้ําเกลือที่ไดมาตากในนาเกลือ    
 

โครงการสํารวจแร
โปแตชในอีสานถูก
สั่งระงับการสาํรวจ 
เพื่อใหเอกชนมา

ครม. มีมติใหอากริโก 
เคมีคอล, สหรัฐอเมริกา
ไดสิทธิสํารวจและผลิต
แรโปแตช 2,333 ตร.
กม. ใน จ.อุดรธานี 

2523 – ปจจุบัน คําสั่งดังกลาวทําใหผู
ลงทุนโยกยายการทํานาเกลือจากลุมน้ํา
เสียวไปที่อื่น ๆ ทั่วอีสาน เชน อ.บานดุง จ.
อุดรฯ อ.บานมวง จ. สกลฯ อ.โพนพิสัย
และโซพิสัย จ.หนองคาย อ.โนนสูงและ
โนนไทย จ.โคราช เปนตน และไดสราง
ความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ 
อื่น ๆ เรื่อยมา  
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กระทรวงอุตสาหกรรม
ทําสัญญาใหสิทธิสํารวจ
และผลิตแรโปแตช จ.
อุดรธานี แตเพียงผูเดียว 
กับบริษัทไทยอะกริโก
โปแตช  

รมต.อาเซยีนมีมติให
ความเห็นชอบโครงการ
ทําเหมืองแรโปแตช  
อ.บําเหน็จณรงค  
จ.ชัยภูมิ เปนโครงการ
อุตสาหกรรมอาเซียน 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนดใหทองที่หลายหมูบานใน
เขต จ.โคราชสกลนคร  หนองคาย 
มหาสารคามและอุดรธานี สามารถ
ทําเกลือสินเธาวได 

ครม.มีมติเหน็ชอบ
โครงการเหมอืงแรโปแตช
อาเซียน เพื่อทดแทน
โครงการอุตสาหกรรมการ
ผลิตเกลือหินและโซดาแอช
ที่ถูกยกเลิกไปเพราะ
รัฐบาลไมมีเงินทุน 
ในการดําเนินการ 

คําสั่งนายกรฐัมนตรีที่ 
3/2532 หามทําเกลือ
สินเธาวในลุมน้ําเสียวใหญ
โดยเด็ดขาด 

พรบ.แร 2510 ฉบับแกไข
เพิ่มเติม 2534 เพิ่มเติมให
น้ําเกลือใตดินเปนแรเพื่อใหมี
การทําเกลือสนิเธาวในทองที่
หลายจังหวัดไดโดยไมผิด
กฎหมาย 

2528 – 2532 มีการลักลอบทําเกลือสินเธาวในลุมน้ําเสียวใหญ จนชาวบาน 
ตองรวมตัวกันตอตาน ผลักดันผูทําเกลือออกไปจากพื้นที่ใหได 
การทําเกลือมพีื้นที่นาเกลือมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งสงผลเสยีหาย 
อยางรุนแรงตอนาขาว แหลงน้ํา สัตวเลี้ยง ฯลฯ ของชาวบานมากกวาครั้งกอน 

2532 - บ.ไทยอาซาฮีเคมีภณัฑ ขยายกําลังผลิตเกลือโดยวิธีทําเหมืองละลายอัดน้ํา
จืดลงไปเพื่อละลายเกลือหินในชั้นเกลือ แลวนําน้ําเกลือที่ไดผานทางทอหมุนเวียนของ
หมอเคี่ยว เกิดเปนผลึกเม็ดเกลือแหง 100,000 ตันตอป และป 2534 เพิ่มเปน 
400,000 ตันตอป และเพิ่มเปน 1.1 ลานตันตอป ในปจจุบัน, ป 2537 เปลี่ยนชื่อ
เปน บ. เกลือพิมาย จํากัด โดยมี บ. วีนิไทย และ บ.อุตสาหกรรมเกลือบริสุทธิ ์หรือ 
Thai Refined Salt Co.,Ltd.  เขารวมทุนดวย โดยมีเปาหมายเพิ่มกําลังผลิตเปน 1.1 
ลานตันตอป 

มีการลักลอบกลับมา
ทํานาเกลือทีลุ่มน้ํา
เสียวอีกครั้ง และขาย
น้ําเกลือใสรถบรรทุก
เอาไปตมและตากที ่
อื่นๆ นอกลุมน้ําเสียว
ดวย  
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มอก.91-2536 กําหนด
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม
เกลือบริโภคขึน้ใหม 

มอก.91-2539 แกไข
เพิ่มเติมจาก มอก91-
2536 

กระทรวงอุตสาหกรรมออก
อาชญาบัตรพเิศษให บรษิัท 
เอพีพีซี ทั้ง53 แปลง  บริษทั
รับไปเพียง 12 แปลง 
(120,000ไร)  

เอพีพีซี ยื่นขออาชญา
บัตรพิเศษ 53 แปลง 
(528,750 ไร) ตาม
เงื่อนไขในสัญญา 

เอพีพีซี ไดรับบัตรสงเสรมิ
การลงทุนเลขที่ 
1727/2543 

ครม.มีมตใิหความ
เห็นชอบรายงานอีไอเอ 
โครงการเหมอืงแร
โปแตซแหลงอุดรใต จ.
อุดรธานี  

ปจจุบัน - เกลือทะเลมีกําลังผลิตลดลงและตลาดแคบลงเรื่อย ๆ จากนโยบายการพัฒนาประเทศดวยผลิตผลอุตสาหกรรม จึงเกิดการกําหนดคุณสมบัติเกลือทะเลให
มีลักษณะขาวสะอาด แหง ไมมีสิ่งเจือปนและสารพิษอื่น ๆ ไมละลายเปลี่ยนสภาพไดงายเมื่อบรรจุหีบหอ หรือกักเก็บไวในโกดัง โดยใชมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมควบคุม สวนเกลือสินเธาวในอีสาน ผลผลิตเกลือตมรอยละ 30 เกลือตาก รอยละ 70 พื้นที่การผลิตรวมมากกวา 20,000 ไร กําลังการผลิต
อยูในชวง 4 – 6 แสนตัน ขึ้นอยูกับความตองการของอุตสาหกรรมเคมี มีปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแพรกระจายไมจบสิ้น เปนไปในลักษณะควบคุมยาก สวน
ราชการปลอยปละละเลยทําใหเงื่อนไขและมาตรการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมที่วางไวออนแอ เนื่องจากวา ตองการใหแหลงผลิตเกลือนี้คอยพยุงหรือรองรับ
ความตองการของอุตฯเคมีในยามขาดแคลนเกลือจาก บ.เกลือพิมาย ที่ผลิตไมเพียงพอหรือทันกับความตองการ 

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี 
โดยใชเกลือและโปแตช จากเหมืองแรโปแตชอาเซียนเปน
วัตถุดิบ ตอคณะกรรมการรัฐมนตรีวาดวยนโยบายเศรษฐกิจ  
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มอก.2085/2544  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกลือ
บริโภค 
มอก.2086/2544 
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกลือ
บริโภคบริสุทธิ์ 

พรบ.แร พ.ศ. 2545 มี
ผลบังคับใช แกไขเรื่อง
การทําเหมืองใตดิน เพื่อ
รองรับการทําเหมือง
โปแตชในภาคอีสาน 

บริษัทไชนาหมิงตา โปแตซฯ
ยื่นขออาชญาบัตรสํารวจแร
โปแตซ ที่ อ.วานรนิวาส จ.
สกลนคร (125,937 ไร)  

เอพีพีซี ยื่นเจตจํานงคขอทาํเหมือง
แรโปแตซแหลงอุดรใต 22,437 ไร 
ตามเงื่อนไขของสัญญาฯ 

รมต.อุตสาหกรรม
มีแนวทางทีจ่ะไม
สนับสนุนเหมืองแร
โปแตชอาเซียน 

รมต.อุตสาหกรรมคนใหม 
(หลังเลือกตั้ง 6 ก.พ. 48) 
ประกาศเดินหนาโครงการ
เหมืองแรโปแตชอาเซียน 
หลังดึงเอกชนจีนเขารวมทุน 

เอพีพีซี ยื่นขอ
ประทานบัตร ทํา
เหมืองแรโปแตช 
แหลงอดุรใต 
22,500 ไร 

เอพีพีซี ยื่นขอ
ประทานบัตรทํา
เหมืองแรโปแตช 
แหลงอดุรเหนือ 
52,000 ไร 

2549 - บริษัท ไทย ออรแกนิกส เคมิคอล จก.  
จะขยายกําลังการผลติ เพิ่มขึ้นอีก รอยละ 30  

2549 - บริษัท วีนิไทย จํากัด(มหาชน) จะเพิม่กําลังการผลิตไวนิลคลอไรด โม
โนเมอร(วีซีเอ็ม) เอธิลีนไดคลอไรด(อีดีซี) และคลอรีน  เปน 4 แสนตัน 3.2 
แสนตัน และ 2.4 แสนตัน ตอปตามลําดับ วงเงินลงทุน 4,600 ลานบาท โดยจะ
ไดโซดาไฟเปนผลพลอยไดเพิ่มขึ้นเปน 2.66 แสนตันตอป และจะตองผลิตเกลือ
สินเธาวที่เหมืองเกลือพิมาย เปนวัตถดุิบเพิ่มอีก 2.5 แสนตันตอป 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เกลือทะเล 2-3 แสนตัน เกลือตมและตากใน
อีสาน 4-5 แสนตัน 

บริษัท เคมเม็ก 
อุตสาหกรรม 

บริษัทสยามพวีี
เอส 

บริษัทสยาม 
ออกซิเด็นทัลอิเล็คโตร 
เคมิคอล จํากัด 

บริษัท ราชาชรูส 

บริษัทไทยโอ
เลฟนส   จํากัด 

บริษัทวีนิไทย 
จํากัด 

บริษัทเกลือพิมาย
จํากัด 1 ลานตัน 

เครือเจริญโภคภัณฑ 
26.9% 

บริษัทโซลเวยเอส.ไอ. 
(เบลเยี่ยม)  

บริษัทไทยอา
ซาฮีเคมีภัณฑ 

จํากัด 
(25 %) 

บริษัทปูนซีเมนตไทย
จํากัด (36.27%) 

อาซาฮีกลาส จํากัด 
(ญี่ปน)

บริษัทกระจกไทย 
อาซาฮี  จาํกดั 

บริษัทฟนิกซพัลพ
แอนดเปเปอร 

จํากัด

Aditya Birla Group 
(อินเดีย) 

บริษัท เยื่อ
กระดาษ 

บริษทัไทย
พลาสติกและ

บริ ษั ท ไทยออ ร แ ก
นิกสเคมิคอลส จํากัด 

บริษัทไทย
คารบอน พีซีแอล

บริษัทไทยเรยอนพีซี
แอล 

อุตสาหกรรมน้ําปลา 

ฝนเทียม 

อุตสาหกรรมน้ําแข็ง 

ปลารา 

แชแขง็ปลา

อุตสาหกรรมผกั
ดอง 

บริโภคในครัวเรือน 

แผนภาพแสดงเสนทางตลาดเกลืออีสาน 
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