
 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

                 จาก  ผืนนา (เกลือ)  

                   สู  ปาชายเลน 

  

  
                                                                                      เพชรพนม  จิตม่ัน  

เอกสารประกอบโครงการบูรณาการสัญจร  

โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ปการศกึษา ๒๕๖๐ 



 

มารูจัก อาว ก. กันเถอะ  
 

   อาวไทยตอนบน หรือ ที่เรารูจักกันอีกช่ือหนึ่ง คือ  อาวตัว ก มี

พ้ืนที่ประมาณ ๙,๕๖๕ ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวชายฝงทะเลประมาณ 

๔๐๐ กิโลเมตร และความลึกของน้ํามากที่สุดประมาณ  ๕๖ เมตร  บริเวณ

ใกลเกาะคราม  จังหวัดชลบุรี  ซึ่งไดรับอิทธิพลของน้ําจืดจากแมน้ําหลายสาย  

เชน  แมน้ําเจาพระยา แมน้ําทาจีน แมน้ําบางปะกง แมน้ําแมกลอง และ

แมน้ําเพชรบุรี  

   แมน้ําสายหลักเหลานี้ไมไดไหลมาเปลา ๆ แตยังนําตะกอนดิน 

รวมถึงแรธาตุตาง ๆ ลงสูอาวตัว ก กอใหเกิดระบบนิเวศหาดเลนที่อุดม

สมบูรณ เหมาะแกการเจริญเติบโตแพลงกตอนพืช สาหรายหนาดิน แพลงก

ตอนสัตว สัตวหนาดินทั้งขนาดเล็กและใหญ ซึ่งเปนอาหารของสัตวน้ํา สัตว

บก รวมถึงนกนานาชนิด    

 
ภาพที ่๑  วาฬบรูดา : ยักษใหญใจดีแหงอาวไทย 

 

 

 

   นอกจากนั้น อาวตัว ก ยังเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวทะเลหา

ยากใกลสูญพันธุ ไดแก วาฬบรูดา โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และ

โลมาหลังโหนก  

 

แมกลอง : เมือง ๓ น้ํา : สมุทรสงคราม 
 

  สมุทรสงคราม เปนจังหวัดเล็ก ๆ มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๑๖.๗ ตาราง

กิโลเมตร ประกอบดวย  ๓  อําเภอ คือ    อําเภอเมือง    อําเภออัมพวา และ

อําเภอบางคนที  มีพ้ืนที่ที่เปนทั้งระบบนิเวศน้ําเค็ม ระบบนิเวศน้ํากรอย   

และระบบนิเวศน้ําจืด    จึงไดช่ือวา  “เมืองสามน้ํา”  โดยระบบนิเวศน้ําเค็ม 

อยูในพ้ืนที่อําเภออัมพวาและอําเภอเมือง  ระบบนิเวศน้ํากรอย อยูในพ้ืนที่

อําเภออัมพวา  และอําเภอเมือง  ระบบนิเวศน้ําจืดอยูในพ้ืนที่อําเภออัมพวา

ตอนเหนือและอําเภอบางคนทีทั้งหมด   โดยมีแมน้ําแมกลองเปนแมน้ําสาย

หลักหลอเล้ียงใหความชุมช้ืน และแยกไปยังลําคลองสายหลักตาง ๆ ที่เปน

เสนทางสัญจรทางเรือของชาวบานมาเนิ่นนาน    

 

หนา ๒ หนา ๑ 



 
ภาพที ่๒ ชีวิตกับสายนํ้าของชาวบานในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

  พ้ืนที่บางสวนของเมืองแมกลองเปนสวนผลไม   โดยมากอยูในเขต

อําเภออัมพวาและอําเภอบางคนที  นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ปาชายเลนและหาด

เลนติดกับอาวไทยตอนบน ยาวประมาณ ๒๓ กิโลเมตร ในพ้ืนที่ตําบลบางแกว 

ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง และตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา  

  ดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่จึงทําใหมีนกนานาชนิดทั้งนกประจํา

ถิ่นและนกอพยพกวา ๑๑๗ ชนิด  เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่เมืองสามน้ํา   

โดยนกที่พบในปาชายเลนสวนใหญ เชน นกกระจอยปาโกงกาง นกแวนตา-

ขาวสีทอง นกกระจอยปาโกงกาง  นกกินเปยว สวนบริเวณหาดเลนและ

ชายหาดชายฝงทะเล เปนพ้ืนที่ที่มีความสําคัญสําหรับนกชายเลนที่บินยายถิ่น

เขามาหากินในชวงฤดูหนาว 

  ในชวงเวลาน้ําลด พ้ืนที่หาดเลนจะกลายเปนแหลงหากินของนก 

ชายเลนหลายชนิด เชน นกหัวโตทรายเล็ก นกตีนเหลือง นกปากแอนหางดํา 

นกชายเลนปากแอน เขามากินสัตวขนาดเล็กและตัวออนของสัตวน้ําจํานวน

มาก  ดังนั้น บรรดานกชายเลนทั้งหลายจึงเปนช้ีวัดความอุดมสมบูรณของ

พ้ืนที่หาดเลนวามีความอุดมสมบูรณของอาหารมากนอยเพียงใด อันจะบง

บอกถึงความสมบูรณของระบบนิเวศไดเปนอยางดี  

 
ภาพที ่๓  ฝูง นกหัวโตทราย หากินบนหาดเลนหลังนํ้าลด 

 
 

ปาชายเลนนั้น สําคัญไฉน 
  

   ปาชายเลน   เปนบริเวณที่มีส่ิงมีชีวิตตาง ๆ      อาศัยอยูรวมกัน

มากมายทั้งสัตวน้ําและสัตวบก อีกทั้งยังเปนแหลงอนุบาลตัวออนของสัตวน้ํา

นานาชนิด    เนื่องจากปาชายเลนเปนระบบนิเวศที่เช่ือมตอกันระหวางระบบ

หนา ๔ หนา ๓ 



นิเวศบนบกและระบบนิเวศทางทะเล ทําหนาที่เปนกําแพงธรรมชาติที่ลด

ความแรงของคล่ืนและลมทะเล   สงผลตอการลดการกัดเซาะพ้ืนที่บริเวณ

ชายฝง ทําใหเกิดการสะสมของตะกอนดินและทรายชวยเพ่ิมพ้ืนที่ของชายฝง 

ตนไมชายเลนมีระบบรากที่มีลักษณะเฉพาะ  ทําใหชวยในการสะสมตะกอน

และธาตุอาหารตาง ๆ  ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตที่อาศัยใน

ระบบนิเวศปาชายเลน ซึ่งถือวาเปนแหลงอนุบาลตัวออนของส่ิงมีชีวิตตางๆ ที่

เขามาอาศัยหาอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตและหลบภัย รอเวลาจนเติบใหญ 

กอนออกสูทะเลลึกตอไป 

 
ภาพที ่๔ สภาพแวดลอมของปาชายเลน 

 

 

 

 

  พืชและสัตวที่พบในปาชายเลน 

    พืชในระบบนิเวศปาชายเลน  เปนพืชที่มีลักษณะเฉพาะ แตกตาง

กับพืชที่ขึ้นอยูในระบบนิเวศบนบก กลาวคือ เปนพืชที่มีความสามารถในการ

ปรับตัวเพ่ือใหสามารถทนตอความเค็มของน้ําทะเลได มีรากอากาศและระบบ

รากที่ทําใหสามารถไดออกซิเจนเพียงพอตอการดํารงชีวิตในดินที่มีน้ําขัง

ตลอดเวลาได ดินในสภาพดังกลาวจะมีออกซิเจนนอย นอกจากนี้พืชหลาย

ชนิดยังมีความสามารถในการขับเกลือจากน้ําทะเลออกจากตนได ทําให

สามารถเจริญเติบโตได ดีในสภาพดินที่ เค็มและมีน้ําทะเลทวมถึง  เชน  

โกงกางใบเล็ก ซึ่งเปนพืชที่พบมากที่สุด  และโกงกางใบใหญ  

  
ภาพที ่๕  โพทะเล (ดอกออน)   ภาพที ่๖  โพทะเล (ดอกแก) 

  
ภาพที ่๗  แสม 

หนา ๖ หนา ๕ 



  
ภาพที ่๘  ผักเบี้ยทะเล  

  
ภาพที ่๙  โกงกางใบเล็ก ภาพที ่๑๐ โกงกางใบใหญ 

  
ภาพที ่๑๑  ชะคราม (ใบสีเขียว) ภาพที ่๑๒  ชะคราม (ใบสีชมพู) 

 

    ในระบบนิเวศปาชายเลนจะพบสัตวหลากหลายชนิด ไมวาจะเปน 

สัตวบกและสัตวน้ํา เชน  กุง   หอย   หอยจุบแจง  หอยปากเปด  ปลา เชน 

ปลาตีน ปลากระบอก เปนตน สัตวเลื้อยคลาน เชน งู ตะกวด เปนตน สัตว

ในกลุมปู เชน ปูแสม ปูกามดาบ เปนตน นก เชน นกกินเปยว นกกระจอย-

ปาโกงกาง นกแวนตาขาวสีทอง เปนตน  ปาชายเลนยังเปนแหลงอาศัยของ

ส่ิงมีชีวิตมากมายอีกหลายชนิดรวมถึงจุลินทรีย และโปรโตซัวชนิดตางๆ ดวย 

ทําใหระบบนิเวศของที่นี่มีความอุดมสมบูรณเปนอยางมาก  

  
ภาพที ่๑๓  ลิงแสม ภาพที ่๑๔  นกกระจอยปาโกงกาง 

  
ภาพที ่๑๕  ปูแสม ภาพที ่๑๖  ปลาตีนจุดฟา 

 

  ประโยชนของปาชายเลน 

- เปนแหลงอาหารสําคัญของมนุษยเนื่องจากเปนที่ที่ส่ิงมีชีวิตใน

ทะเล เชน ปลา ปู กุง และหอยนานาชนิด เขามาอาศัยหลบ

ภัย เจริญเติบโต สืบพันธุและวางไข  

หนา ๗ หนา ๘ 



- เปนแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล และลดความรุนแรง

ของคล่ืนน้ําทะเลที่กระทบกับชายฝง 

- เปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชนได

อยางยั่งยืน  หากมีการจัดการที่ถูกตองและเหมาะสม 

- ประโยชนจากการใชไมในปาชายเลนในเรื่องตาง ๆ มากมาย 

เชน สรางบานเรือน ใชเปนเช้ือเพลิง และยารักษาโรค 

- เปนแหลงอาหารและสรางรายไดใหกับคนในชุมชนในดานของ

การทําประมงชายฝง 

 
ภาพที ่๑๗  ชาวบานกําลังเก็บหอยแครง หอยปากเปด และหอยหลอด ในพ้ืนท่ีเดียวกันกับเหลา 
นกชายเลนหลากหลายชนิด ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีหาดเลนบริเวณปาชายเลน 

 

        ปาชายเลนจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความสัมพันธ

กับส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศปาชายเลนซึ่งเปนแหลงอาหารสําคัญของมนุษย 

เนื่องจากเปนพ้ืนที่ที่เปนแหลงอนุบาลสัตวน้ําวัยออน  ที่ในที่สุดก็จะเจริญไป

เปนตัวเต็มวัยที่เปนอาหารของมนุษย  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่ิงมีชีวิตชนิด

หนึ่งยอมสงผลถึงส่ิงมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งในสายใยอาหารในระบบนิเวศปาชาย

เลนอยางหลีกเล่ียงไมได   

เสนทางสายเกลือ 
 เกลือ – เค็ม ๆ                            

          เกลือเปนสารเคมีชนิดหนึ่ง มีช่ือทางเคมีวา “โซเดียมคลอไรด” มี

ลักษณะเปนผลึกสีขาว รสเค็ม เปนอาหารธรรมชาติที่มีความสําคัญตอมนุษย 

และสัตวมาต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน มนุษยตองบริโภคเกลือประมาณ

วันละ ๕ – ๑๐ กรัม เพ่ือนําไปชวยรักษาสมดุลของน้ําในรางกายและสงผลให

เซลลเนื้อเยื่อตางๆ ทํางานอยางปกติ นอกจากนี้  เกลือยังสามารถนําไปใช

ประโยชนตาง ๆ ไดมากมาย เชน ปรุงอาหาร ถนอมอาหาร ผสมกับน้ําแข็ง

เพ่ือเพ่ิมความเย็น ใชในอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีตาง ๆ ไดแก โซเดียม

ไฮโดรเจนคารบอเนต หรือ โซดาทําขนมโซเดียมคารบอเนต หรือ โซดาแอส 

โซเดียมไฮดรอกไซด หรือโซดาไฟ และ ไฮโดรคลอริก หรือกรดเกลือ เปนตน 

 
ภาพที ่๑๘  นาเกลือสมุทรในพ้ืนท่ีตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

หนา ๙ หนา ๑๐ 



 ตตางที่มา แต “เค็ม” เหมือนกัน””    

          เกลือ ในประเทศไทยแบงออกไดเปน ๒ ประเภท   คือ  เกลือทะเล 

หรือ เกลือสมุทร  และ   เกลือหิน หรือ  เกลือสินเธาว  โดยเกลือทั้งสอง

ประเภท มีที่มาแตกตางกัน ดังนี้ 

          เกลือทะเล หรือ เกลือสมุทร (Sea Salt) คือ เกลือที่ผลิตขึ้นโดยการ

นําน้ําทะเลขึ้นมาตากแดดใหน้ําระเหยไปเหลือแตผลึกเกลือตกอยู (Solar 

Evaporation System) เกลือประเภทนี้มีการผลิตและการใชมาต้ังแตสมัย

โบราณและถือเปนอาชีพเกาแกอาชีพหนึ่งของโลกและของคนไทย โดยไดมี

การกําหนดเปนสินคาเกษตรกรรมขั้นตนตามพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการ 

เกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ 

 
ภาพที ่๑๙  ชาวนาเกลือกําลังทําความสะอาดบริเวณนาเกลือ  

 

          เกลือหินหรือเกลือสินเธาว (Rock Salt) คือ เกลือที่ทําจากดินที่น้ํา

ชะดินละลายแลวแหง ปรากฏเปนคราบเกลือติดอยูบนผิวดิน เรียกวา      

“สาดิน” เมื่อนําน้ําผิวดินหรือสาดินมาละลายน้ําแลวตมจะไดเกลือสินเธาว 

  ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๒ ไดมีการคนพบเกลือหินที่อยูใตดินในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทําใหรูปแบบการผลิตเกลือสินเธาวเปล่ียนแปลงไป

เปนการใชเกลือหินแทน โดยใชวิธีฉีดน้ําลงไปละลายเกลือในบอเกลือ หรือใช

วิธีสูบน้ําเกลือใตดินขึ้นมาตากแดด หรือโดยการตมเพ่ือใหไดตะกอนเกลือ 

และหากใชเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถผลิตไดตลอดป 

         ปจจุบัน เกลือหิน ไดถูกนํามาใชประโยชนอยางแพรหลายและเปน

คูแขงกับ เกลือทะเล เพราะสามารถใชทดแทนกันได แตเกลือหินมีขอ

แตกตางจากเกลือทะเลที่ไมมีธาตุไอโอดีน   (ปองกันโรคคอหอยพอกและ      

โรคเออ)    และไดถูกกําหนดเปนสินคาอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติแร      

พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 
 กวาจะมาเปน “เกลือสมุทร” 

  การทํานาเกลือสมุทรเปนอาชีพทีตองใชพ้ืนที่คอนขางมาก และตอง

ติดชายทะเล เพราะฉะนั้น พ้ืนที่ที่เหมาะในการทํานาเกลือ คือ บริเวณที่โลง

ชายทะเล เพ่ือสะดวกในการวิดน้ําทะเลเขานา และอาศัยลมทะเลและ

แสงแดดแรงกลาชวยใหน้ําทะเลระเหยไดดีขึ้น 

  การทํานาเกลือประกอบดวยขั้นตอนใหญ ๆ ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นการ

เตรียม อันนา หรือ กระทงนา และขั้นตอนการผลิตเกลือ  

หนา ๑๑ หนา ๑๒ 



 เตรียม อันนา หรือ กระทงนา 

  อันนา หรือ กระทงนา เปนพ้ืนที่ส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีคันนาซึ่งเปนคันดิน

ลอมรอบ โดยปกติ ๑ อันนา จะมีขนาดประมาณ ๔๐ – ๕๐ เมตร ลึก

ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร สวนใหญแลว การทํานาเกลือ ๑ แปลง จะ

ประกอบดวย ๔ อันนา และมี ลําราง หรือ รางหลอด สงน้ําเล็ก ๆ อยูขาง ๆ 

เช่ือมตอถึงกัน   

  อันนา มี ๒ ประเภท คือ อันนาสําหรับพักขังน้ําทะเล และ อันนา

สําหรับผลิตเกลือ 

    

อันนา ท่ี ๑ 
  

อันนา สําหรับขังน้ําทะเล (วังน้ํา) 

อันนา ท่ี ๒ 
 

อันนาสําหรับตากน้ําทะเล 

อันนา ท่ี ๓ 
 

อันนา สําหรับปรับความเขมของน้ําทะเล 

อันนา ท่ี ๔ 
 

อันนา สําหรับผลิตเกลือ 

 

 

แผนผังแสดงอันนา ๑ แปลง 

 

 

 

 อันนาสําหรับพักขังนํ้าทะเล 

  อันนาชนิดนี้ เรียกอีกอยางหนึ่งวา วังน้ํา แตละแปลงจะมีอันนา

ประเภทนี้เพียงหนึ่งอันนา เปนอันนาที่ไมไดกําหนดขนาดและความลึกตายตัว 

เนื่องจากมีไวกักเก็บ พักขังน้ําทะเลไวใชทํานาเกลือ โดยใชกังหันลมฉุดระหัด

วิดน้ําเขานา แตในปจจุบันนิยมใหเครื่องสูบน้ําแทน แตตองมีคาใชจาย

เพ่ิมเติมในการซื้อเครื่องสูบน้ําและคาน้ํามันเช้ือเพลิง  

 
ภาพที ่๒๐  กองเกลือท่ีเกิดจากการชักแถวเกลือในนาอันปลง เพ่ือรอการเก็บเขายุงเกลือ 

 

 อันนาสําหรับผลิตเกลือผ 

  อันนา หรือ กระทงนา อีก ๓ อันนา ในแปลงนา ๑ แปลงมีไวสําหรับ

ใชในการตากน้ําทะเลตอจากอันนาสําหรับพักขังน้ําทะเล ตามขั้นตอนการ

ผลิตเกลือ จะมีการปรับพ้ืนดินใหเรียบแนน โดยใชลูกกล้ิงไม หรือ รถกล้ิงบด 

โดยอันนาทั้งสามนี้ มีช่ือเรียกและหนาที่แตกตางกันโดยลําดับ  

ลําราง หรือ รางหลอด 

หนา ๑๓ หนา ๑๔ 



  นาอันตาก ใชตากน้ําทะเลใหมีความเค็มประมาณ ๑๐ – ๑๖ ดีกรี 

  นาอันเช้ือ ใชตากน้ําทะเลใหมีความเค็มประมาณ ๒๐ – ๒๕ ดีกรี 

  นาอันปลง ใชตากน้ําทะเลอีกประมาณ ๑๐ – ๑๕ วัน 

 

 ขั้นตอนการผลิตเกลือผ 

  การทํานาเกลือนั้น  มีขั้นตอนสําคัญอยู ๓ ขั้นตอน  คือ  การเตรียม

ความพรอม การหมักเกลือ และ การเก็บเกลือ 

   ๑. การเตรียมความพรอม เปนการทํางานในพ้ืนที่นาเกลือทั้ง ๔ 

อันนาไปพรอมกัน ดังนี้ 

    - ปรับพ้ืนที่อันนาสําหรับพักขังน้ําทะเลใหเรียบรอย จากนั้นจึง

ทดน้ําเขาพักขังในอันนา 

 
ภาพที ่๒๑  รถกลิ้งบด เพ่ือปรับพ้ืนท่ีแปลงนาเกลือใหเรียบแนน 

 

    - ปรับพ้ืนที่อันนาสําหรับผลิตเกลือทั้งสามอันนาเพ่ือตากน้ํา

ทะเล     โดยการขูดเก็บขี้แดดนาเกลือ ที่มีลักษณะเปนแผนสะเก็ดดินบาง ๆ   

บิดงอ ติดอยูกับผิวดินบนพ้ืนอันนา ถาเก็บไมหมด หรือไมเก็บออก จะทําให

เกลือดอยคุณภาพ  

    - ปลอยน้ําทะเลจากอันนาพักขังน้ําทะเลเขาสูอันนาทั้ง ๓ 

พอประมาณ เพ่ือใหดินชุมฉ่ําและนิ่ม จากนั้นใชพล่ัวตักแตงดินคันนาและราง

หลอดใหเรียบรอย  

    - ใชคราด คราดนาทั้งสามเพ่ือใหดินฟูตัว แลวใชไมละเลงนา

นวดดินใหนิ่มเหนียว จากนั้นปาดใหหนาดินเรียบเสมอกัน 

    - ปลอยใหผิวนาทั้งสามแหง 

    - ใชลูกกล้ิงไมหรือรถกล้ิงบดทับใหพ้ืนนาอันปลงเรียบแนน

และแหงสนิท 

   ๒. การหมักเกลือ   เปนขั้นตอนการหมักน้ําทะเลหมุนเวียนเพ่ือ

ผลิตเกลือ ระหวางการดําเนินการนี้ จะไดผลขางเคียงของเกลือดวย เชน เกสร

เกลือ ดีเกลือ เกลือตัวผู เกลือตัวเมีย เกลือจืด เปนตน  

   การหมักเกลือมีรายละเอียดดังนี้ 

    - ปลอยน้ําในอันนาพักขังน้ําทะเลเขาสูนาอันตาก นาอันเช้ือ 

และนาอันปลงทีละนอย เพ่ือตากน้ําทะเลใหเค็มจัด ภายใน ๒ - ๓ วัน จะ

สังเกตเห็นวา น้ําในอันนางวดลงและความเค็มของน้ําจะมีดีกรีสูงขึ้น การวัด

ความเค็มของน้ําทะเลในอันนา ในอดีตชาวนาเกลือจะใชกานแสมลอยน้ําดู 

ปจจุบันใชไฮดรอมิเตอร หรือบางที่เรียกวา โบเม มีหนวยวัดเปน ดีกรี 

หนา ๑๕ หนา ๑๖ 



    - ปลอยน้ําเขาอันนาเรื่อย ๆ มา โดยทดน้ําจากอันนา ดังนี้ 

       ทดน้ําจากนาอันเช้ือเขาสูนาอันปลง เพ่ือปลอยใหน้ํา

ทะเลในอันนาระเหย มีระดับความเค็มอยูที่ ๒๐ – ๒๕ ดีกรี   

       ทดน้ําจากนาอันตาก เขาในเพ่ิมในนาอันเช้ือ เพ่ือปลอย

ใหน้ําทะเลระเหย มีระดับความเค็มอยูที่ ๑๐ – ๑๖ ดีกรี ปลอยใหน้ําในนาอัน

ปลงตากแดดไวประมาณ ๑๐ – ๑๕ วัน จะเกิดผลึกเกลือขึ้นในนาอันปลง  

    - ทดน้ําจากนาอันปลงออกไปพักไวที่นาอันเช้ือ เรียกวา การ

กลับน้ํา โดยการนําเอาน้ําในนาอันปลงที่เกิดผลึกเกลือแลว ปลอยใหกลับไป

เก็บไวในนาอันเช้ือ เพ่ือนํากลับมาหมักไวในนาอันปลงอีกครั้งหลังจากเก็บ

เกลือไปแลว การกระทําเชนนี้ จะทําใหเกิดเกลือรอบใหมเร็วขึ้น อีกทั้งการดึง

น้ําไปนี้ จะทําใหเกลือสะเด็ดน้ํา หรือ แหงเร็วขึ้น  

 
ภาพที ่๒๒  การหาบเกลือเขามาเก็บในฉางเกลือ บริเวณนาเกลือ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุร ี

 

 
ภาพที ่๒๓  การหาบเกลือเขาฉางเกลือ ตองอาศัยความท้ังพละกําลังและความชํานาญ 

 

   ๓. การเก็บเกลือ   เปนขั้นตอนสุดทายในการทํานาเกลือ แตใน

การทํางานในขั้นตอนนี้ไมใชเรื่องงาย เพราะผลึกเกลือที่ไดจะเกาะกันเปนแผน

ติดบนผิวดินในนาอันปลงแนนมาก ดังนั้น การเก็บเกลือจึงตองอาศัยวิธีการ

ดังนี้  

     การรื้อเกลือ เปนงานแรกของการเก็บเกลือ โดยชาวนา

เกลือจะใช คทารื้อเกลือ ซึ่งทําดวยไม มีดามยาว หนากวางประมาณ ๑ ฟุต

หรือใช อีลุน กระทุงใหผลึกเกลือแตกออกจากกันเปนเม็ดเกลือ เพ่ือทําการชัก

แถวในขั้นตอนตอไป 

     การชักแถวเกลือ  ชาวนาเกลือจะใชเครื่องมือที่เรียกวา 

คทาชักแถว ที่มีหนาแบนกวางกวา คทารื้อเกลือ เกือบหนึ่งเทาตัว และมีดาม

ยาว เพ่ือจะไดเบาแรงในขณะที่ลากเม็ดเกลือมารวมกันไวเปนแถวเกลือ เพ่ือ

หนา ๑๗ หนา ๑๘ 



สะดวกในการกองเกลือหรือกอเกลือ การชักแถวเกลือในนาอันปลง ชาวนา

เกลือจะชักแถวเกลือประมาณ ๖ - ๗ แถว เพ่ือใหมีปริมาณเกลือพอเหมาะแก

การตัดแถวกองเกลือและขนเกลือ    

     การกองเกลือ  ชาวนาเกลือจะใชเครื่องมือที่เรียกวา คทา

ซุม ตัดแถวเกลือและโกยเกลือรวมกันเปนกองเกลือ หรืออาจเรียกอีกอยาง

หนึ่งวา การกอเกลือ โดยกอใหเปนกองยอม ๆ คลายพีรามิด เพ่ือใหเกลือ

สะเด็ดน้ํา ในขณะเดียวกันก็เปนการระบายน้ําในนาอันปลงลงสูรางหลอดดวย 

     การหาบเกลือเขาเก็บในยุงเกลือ หรือ ฉางเกลือ  เมื่อกอง

เกลือเสร็จแลว ชาวนาเกลือจะใชคทาซุมโกยกองเกลือใสในปุงกี๋ และหาบไป

เทกองเก็บไวในยุงเกลือ การใชปุงกี๋ขนยายเกลือนี้ นอกจากจะเปนการสะดวก

แลว ยังชวยใหเกลือสะเด็ดน้ํา แตถาไมเก็บเกลือเขายุงเกลือ ก็อาจกองเกลือ

ไวที่โคกเกลือก็ได   

 

 เกร็ดเล็ก เกร็ดนอย 

  

  ข้ีแดดนาเกลือ มีลักษณะเปนแผนเล็ก ๆ บิดงอ แหง น้ําหนักเบา 

หนาประมาณ ๒ - ๕ มิลลิเมตร สีน้ําตาลดํา พบตามผิวดินในอันนาเกลือกอน

ทําการปรับพ้ืนผิวดิน ใชประโยชนในการเปนดินปุยสําหรับปลูกพืช ผัก ผลไม 

อีกทั้งยังสามารถใชเปนอาหารเสริมสําหรับเล้ียงไก นก และ ปลาได 

  ดอกเกลือ หรือ เกสรเกลือ เปนเกลือเม็ดเล็ก ๆ คลายเกลือปน      

สีขาวสะอาด โดยพบลอยเกาะติดกันเปนแพในนาอันปลง มองเห็นเปนแผนฝา

เกลือที่ผิวน้ํา ใชประโยชนในการปรุงอาหารไดทุกชนิด แตตองใชหลังจากทิ้ง

ไวประมาณ ๑ – ๒ เดือน  

 
ภาพที ่๒๔ ข้ีแดดนาเกลือ ปุยอันอุดมดวยสารอาหาร หน่ึงในผลผลิตจากนาเกลือสมุทร 

 

  ดีเกลือ เปนผลึกเม็ดเกลือเม็ดเล็ก ๆ มีเหล่ียมคม คอนขางใส มี

น้ําหนักมากกวาเกลือปกติ ชาวนาเกลือเรียกวา เกลือแคระแกร็น พบอยูบน

ผิวผลึกเกลือในนาอันปลง เมื่อปลอยใหน้ํามีความเค็ม ๒๖ ดีกรี ใชประโยชน

ในการเปนตัวยาประกอบการปรุงยาโบราณ 

  เกลือตัวผู เปนเม็ดเกลือที่ตางจากเกลือธรรมดา มีขนาดใหญกวา

ชนิดอื่น ๆ ตัวคอนขางยาวและแหลม บนเมล็ดเกลือจะมีผลึกเกลือเล็ก ๆ 

เกาะติดอยูเปนช้ัน ๆ มองเห็นชัดเจน มักพบปะปนอยูกับเม็ดเกลือธรรมดา ใช

ประโยชนในการเปนสวนผสมของตัวยา เชน ผสมยากวาดคอเด็ก ผสมน้ํา

มะนาวด่ืมแกไอ เปนตน  
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  เกลือตัวเมีย มีรูปรางแบน ไมยาวเหมือนเกลือตัวผู และมีเหล่ียมตาง

จากเม็ดเกลือธรรมดา มักพบปะปนอยูกับเม็ดเกลือธรรมดา 

  เกลือจืด เปนผลึกเกลือเม็ดเล็ก ๆ มีเหล่ียมคลายเม็ดทราย มีสี

น้ําตาลทั้งใส และ ขุน รสชาติออกกรอย ๆ พบบนพ้ืนดินในนาอันเช้ือ เปน

ตะกอนผลึกเกลือทับถมกันอยู ใชประโยชนในการหมักแปงดินสอพอง ทํา

ชอลกสําหรับเขียนกระดานดํา ทําปูนพลาสเตอร นอกจากนี้ ยังใชเปน

สวนผสมของยาสีฟน 

  ดินฝุนนาเกลือ เปนฝุนดินละเอียด สีน้ําตาลดํา มีรสเค็มจัด พบอยู

บนผิวดินตามคันนาเกลือทั่วไป ใชประโยชนในการพอกไขเค็ม  

 

 
ภาพที ่๒๕ ความศรัทธาในธรรมชาติเปนหน่ึงในเครื่องแสดงใหเห็นถึงความเคารพในธรรมชาติ ซึ่ง

สามารถพบไดในหลากหลายอาชีพของเกษตรกรไทย 
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