ความรู้ท่ วั ไป
เกลือ...คุณค่ าที่มากกว่ าความเค็ม

สําหรั บนักเคมีแล้ ว “เกลือ ” อาจหมายถึงสารประกอบไอออนิก ที่เกิ ดจากโซเดียมซึ่ งเป็ นไอออนบวกมา
สร้ างพันธะทางเคมีร่วมกับคลอไรด์ที่เป็ นไอออนลบ แต่สาํ หรับในวิถีชีวิต ของมนุษย์แล้ ว “เกลือ” คือผลึกสีขาวที่มีมากด้ วย
คุณค่า ทัง้ การเป็ น เครื่ องปรุ งรส วัตถุดิบในการถนอมอาหาร และมีสรรพคุณทางยา ยิ่งสมัยโบราณแล้ วนัน้ “เกลือ”
ถือเป็ นหนึง่ ในธาตุวตั ถุที่มีคา่ เปรี ยบได้ ดงั่ “ทอง” เลยทีเดียว
โดยชาวจีนมักกล่าวไว้ วา่ “ เปิ ดประตูตืน่ ขึ้นสิ่ งจาเป็ นเจ็ดอย่างคือ ไม้ฟืน ข้าว น้ามัน เกลือ ซี อิ๊ว น้าส้ม และชา "
ในฝรั่งเศสก็เช่นกัน ในสมัยโบราณ กษัตริ ย์ฝรั่งเศสในสมันนันก็
้ เคยเก็บภาษี จากเกลือในราคาสูง โดยกําหนดให้
ประชาชน 3 คน ซื ้อเกลือได้ ครัง้ เดียว และราคาเกลือที่ซื ้อในแต่ละครัง้ นันแพงมาก
้
คือเท่ากับรายได้ ของคนๆหนึ่งในหนึ่งปี
ในโรมันสมัยโบราณก็เคยให้ เงินเดือนแก่ทหารโดยให้ เป็ นเกลือ และ ชาวกรี กสมัยโบราณก็เช่นกัน ในการเซ่นไหว้
พระเจ้ า สิง่ ที่ขาดไมได้ คือเกลือ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นเครื่ องแสดงความจริ งใจต่อพระเจ้ า
ดังนัน้ ในสมัยโบราณ เกลือจึงมีความสําคัญแง่ของสังคมและเศรษฐกิจ
และ จากข้ อมูลข้ างต้ น ด้ วยยุคสมัยที่เปลีย่ นไป ผู้จดั ทําจึงได้ รวบรวมคุณประโยชน์ที่ได้ จากเกลือ ที่สามารถ
นํามาใช้ ในชีวิตประจําวันได้ จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ โดยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อา่ นต่อไป
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ประโยชน์ ของเกลือ
1. เกลือกับสรรพคุณทางยา
1.1 แก้ ท้องผูก
ให้ ดื่มนํ ้าเกลือ 1 แก้ ว ขณะท้ องว่าง จะทําให้ อาการท้ องผูกทุเลาลงได้
1.2 ช่ วยทาความสะอาดฟั น
เห็นได้ จากยาสีฟันหลากหลายยี่ห้อต่างก็มีสตู รที่ผสมเกลือด้ วยกันทังนั
้ น้ เพราะในเกลือมีสารที่ช่วยให้ ฟันขาว
สะอาด และแข็งแรงมากขึ ้น
1.3 ทาความสะอาดช่ องปาก
ผสมเกลือกับนํ ้าโซดา แล้ วใช้ บ้วนปากจะช่วยขจัดกลิ่นปากได้ นอกจากนันแล้
้ วยังช่วยลดปั ญหาการเกิดโรค
และอาการในช่องปาก เช่น ฟั นกร่อน เสียวฟั น ได้ ดีอีกด้ วย
1.4 บรรเทาความปวดอันเนื่องมาจากการถูกผึง้ ต่ อย
ถ้ าโดนผึ ง้ ต่ อ ยให้ นํ า เกลื อ ในปริ ม าณเล็ ก น้ อยมาทาในบริ เ วณที่ ถู ก ต่ อ ย จะช่ ว ยบรรเทาความปวดได้
1.5 ป้ องกันพิษจากยุงและไม้ เลือ้ ยที่ทาให้ คัน
หากนํ า บริ เ วณที่ ถูก ยุง กัด หรื อ ไปสัม ผัสกับ ไม้ เ ลือ้ ย ไปแช่ นํ า้ เกลื อ และพอกด้ ว ยเกลือ ผสมนํ า้ มัน มะกอก
ก็จะช่วยให้ ลดอาการคันเป็ นอย่างดี
1.6 ขัดผิวได้
เกลือช่วยขจัดผิวให้ มีความกระจ่างใสได้ ดังนันหลั
้ งจากที่อาบนํ ้าแล้ ว นําเกลือมาขัดผิวและนวดคลึงเบา ๆ
จะทําให้ ผิวดูกระจ่างขึ ้นมา
1.7 บรรเทาอาการเจ็บคอ
ผสมเกลือกับนํ ้าอุน่ แล้ วกลัวคอ
้ จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้
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2. เกลือกับอาหาร
2.1 ทาให้ อาหารสุกเร็วขึน้
เกลือช่วยให้ อณ
ุ หภูมิของนํ ้าเดือดเพิ่มขึ ้นได้ ทําให้ อาหารสุกเร็ วขึ ้น จึงมักใช้ ในการต้ มไข่
2.2 ลดสารพิษจากยาฆ่ าแมลง บนผิวผักและผลไม้
การล้ างผักและผลไม้ ด้วยนํ ้าเกลือ ทําให้ ลดปริ มาณสารพิษจากยาฆ่าแมลงบนผิวของผักและผลไม้ ได้
2.3 แกะเปลือกถั่วได้ ง่ายขึน้
การแช่ ถั่ ว ไว้ ในนํ า้ ที่ ผ สมเกลื อ หลาย ๆ ชั่ ว โมงก่ อ นรั บ ประทาน จะช่ ว ยให้ แกะเปลื อ กถั่ ว ได้ ง่ า ยขึ น้
2.4 ป้ องกันไม่ ให้ นา้ ตาลไอซิ่งติดกันเป็ นก้ อน
การเหยาะเกลือเพียงเล็กน้ อยบนนํ ้าตาลไอซิ่ง จะทําให้ นํ ้าตาลไอซิ่งไม่จบั ตัวกันเป็ นก้ อน
2.5 ขจัดกลิ่นที่ติดมือ
หากล้ างมือด้ วยสบู่ หรื อนํ ้าสะอาดแล้ วยังมีกลิ่ นที่ไม่พึงประสงค์ติดมือ ให้ ใช้ เกลือผสมกับนํ ้าส้ มสายชูล้างมือ
แทน จะทําให้ กลิน่ หายไปได้
2.6 ยืดอายุชีส
หากมีชีสเหลืออยูจ่ ากการทําอาหาร วิธีที่ทําให้ วนั หมดอายุของชีสยืดออกไปอีก ก็คือการนําชีสมาแช่ด้ วยนํ ้าเกลือ
ก่อนที่จะนําไปแช่เก็บไว้ ในตู้เย็นต่อไป อีกทังยั
้ งเป็ นการช่วยยับยังเชื
้ ้อราอีกด้ วย
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3. เกลือกับที่อยู่อาศัย
3.1 ขวางทางเดินของมด
เพื่อไม่ให้ มดเดินเข้ าไปทํารังในบ้ าน ให้ โรยเกลือไว้ ตามบริ เวณประตู หน้ าต่างหรื อในที่ต่าง ๆ ที่มดสามารถเดิน
ผ่านได้
3.2 ป้ องกันการเกิดเพลิงไหม้
ให้ เก็ บ กล่ อ งที่ ใ ส่ เ กลื อ ไว้ ใกล้ ๆ กั บ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งครั ว และตู้ อบต่ า ง ๆ เพราะหากเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ขึ น้
เกลือสามารถที่จะดับไฟได้
3.3 ลดการละลายของเทียน
หากนําเทียนแท่งใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ มาแช่ในนํ ้าที่ผสมเกลือ จากนันเมื
้ ่อเทียนแห้ งเทียนจะละลายได้ น้อยลงเมื่อ
นํามาใช้
3.4 รักษาความสดของดอกไม้
เพื่อรักษาความสดของดอกไม้ ให้ ใส่เกลือลงไปในแจกัน วิธีนี ้จะทําให้ ดอกไม้ มีความสดที่ยาวนานขึ ้น
3.5 ซ่ อมกาแพง
หากกําแพงมีรอย หรื อมีรู ให้ ผสมเกลือ 2 ช้ อนโต๊ ะเข้ ากับแป้งข้ าวโพดอีก 2 ช้ อนโต๊ ะ ตามด้ วยนํ ้าในปริ มาณ
ที่พอเหมาะ คนให้ เข้ ากัน เท่านี ้ก็สามารถนําไปปิ ดรูหรื อลบรอยบนกําแพงได้
3.6 กาจัดวัชพืชที่ไม่ พึงประสงค์
กํ า จัด วัช พื ช ที่ ขึน้ รกตามลานบ้ า น ทางเดิ น ด้ ว ยการโรยเกลื อ ให้ ทั่ว แล้ ว รดนํ า้ ตามให้ ทั่ว หรื อ รอให้ ฝ นตก
เพราะเกลือจะยับยังไม่
้ ให้ วชั พืชเจริ ญเติบโต
3.7 ลดควันที่เกิดจากการย่ างอาหารบนกองไฟ
ถ้ ามีควันจากการย่างอาหารบนกองไฟออกมามาก ให้ ใส่เกลือลงไปในกองไฟที่ใช้ ย่างอาหารนัน้ ก็ช่วยให้ ควัน
ลดน้ อยลงไป
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4. เกลือกับการทาความสะอาด
4.1 ทาความสะอาดอ่ างล้ างจาน
เทเกลือผสมกับนํ ้าร้ อนแล้ วทําความสะอาดอ่างล้ างจาน จะทําให้ อา่ งมีความสะอาด ไม่มีคราบของความสกปรก
และกลิน่ ที่ไม่พงึ ประสงค์
4.2 ทาความสะอาดแหวน
หากแหวนไม่เงาเหมือนแต่ก่อน ให้ ใช้ เกลือผสมกับนํ ้ามันพืชเช็ดแหวน เท่านี ้แหวนก็จะกลับมาเงางามเช่นเดิม
4.3 ทาความสะอาดได้ ทงั ้ กระทะและถ้ วยต่ าง ๆ ได้
หลังจากการประกอบอาหาร คราบสิง่ สกปรกต่าง ๆ มักจะติดตามอุปกรณ์เครื่ องครัวอยูเ่ สมอ รวมไปถึงตามจาน
ชามและถ้ วยต่าง ๆ ให้ ใช้ เกลือผสมนํ ้ายาล้ างจานเช็ดล้ าง ทําความสะอาด ก็จะทําให้ คราบต่าง ๆ ออกง่ายขึ ้น และล้ างทํา
ความสะอาดได้ ดียิ่งขึ ้น
4.4 ทาความสะอาดคราบในตู้เย็น
ผสมเกลือกับนํ ้าโซดาเข้ าด้ วยกัน ก็จะทําให้ เช็ดล้ าง ขจัดคราบที่อยูใ่ นตู้เย็นที่ไม่ได้ ทําความสะอาดมานานออกได้
ซึง่ เป็ นการป้องกันอาหารในตู้เย็น ให้ หา่ งไกลจากเชื ้อโรคได้ เป็ นอย่างดีและควรใช้ ผา่ ชุช เช็ด
4.5 ทาความสะอาดทองเหลืองหรือทองแดง รวมไปถึงคราบสนิม
เครื่ องครัวที่เป็ นทองเหลือง ทองแดง หรื อเป็ นสนิม สามารถใช้ เกลือทําความสะอาดได้
4.6 จัดการหม้ อกาแฟให้ สะอาด ก็เป็ นเรื่องง่ าย
ใส่เกลือและนํ ้าแข็งก้ อนลงไปในหม้ อกาแฟ จะช่วยให้ ขดั คราบที่ติดอยูอ่ อกได้ ง่ายมากยิ่งขึ ้น
4.7 ขจัดคราบนา้ ที่หกเลอะเสือ้
โรยเกลื อ บริ เ วณคราบที่ เ ลอะทิ ง้ ไว้ ก่ อ นที่ จ ะนํ า ไปซัก โดยเกลื อ จะซึ ม ซับ คราบสกปรกเหล่ า นัน้ ออกไป
จะทําให้ ซกั คราบส่วนนันออกได้
้
ง่ายยิ่งขึ ้น
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4.8 ช่ วยเพิ่มให้ สีเสือ้ ของผ้ าสว่ างมากยิ่งขึน้
เกลือจะช่วยขจัดคราบสิง่ สกปรกที่ฝังอยูใ่ นเนื ้อผ้ า และจะทําให้ สเี สื ้อของผ้ าสว่างมากยิ่งขึ ้น
4.9 กาจัดคราบเหงื่อไคล
ใส่ เ กลื อ 4

ช้ อนโต๊ ะกั บ นํ า้ ร้ อน 1 ส่ ว น และใช้ ฟองนํ า้ เช็ ด ทํ า ความสะอาด คราบเหงื่ อ ไคลที่ ติ ด อยู่

ก็จะหลุดออกไปได้ ง่ายมากขึ ้น
4.10 ทาความสะอาดผ้ าที่มีคราบเลือด
ทําความสะอาดคราบเลือดด้ วยการแช่ในนํ ้าเย็นที่ผสมเกลือไว้ แล้ ว จากนันนํ
้ าไปซักด้ วยนํ ้าสบู่อ่นุ ๆ และล้ างด้ วย
นํ ้าเดือดอีกหลังจากซัก จะเป็ นการลดคราบเลือดได้ อย่างดี แต่วิธีนี ้ควรใช้ เฉพาะกับเนื ้อผ้ าที่เป็ นคอตตอน ลินิน หรื อเนื ้อผ้ า
ที่มีเส้ นใยธรรมชาติเท่านัน้ ถึงจะทนความร้ อนที่สงู ได้
4.11 กาจัดเชือ้ รา
ผสมนํ ้ามะนาวกับเกลือเข้ าด้ วยกันจากนันเทลงไปบริ
้
เวณที่เป็ นเชื ้อรา จากนันนํ
้ าไปตากแดด ซักทําความสะอาด
และแห้ งตามปกติ
____________________________________
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