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เรื่อง นํ้าหมักชีวภาพสูตรนํ้าซาวข้าว
เสรี เพิม่ ชาติ1
0

พลังงาน หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิง่ ทีอ่ าจให้แรงงานได้
พลังงาน หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํางานได้ หรือความสามารถทีจ่ ะทํางานได้
พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานซึง่ มีอยู่ในตัวของสิง่ ทีอ่ าจให้งานได้โดยการ
ทําให้วตั ถุหรือธาตุเกิดการเคลื่อนทีห่ รือเปลีย่ นรูปแบบไปได้ การทีว่ ตั ถุเคลื่อนทีจ่ ากทีห่ นึ่งไปยังอีก
ทีห่ นึ่งได้ ก็เพราะมีแรงหรือพลังงานเข้าไปกระทํา
พลังงาน หมายถึง สิง่ ทีท่ ําให้สงิ่ ต่างๆ เคลือ่ นทีไ่ ด้ ถ้าไม่มพี ลังงานก็ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ สิง่
ใดก็ตามทีเ่ คลือ่ นไหว เติบโต หรือทํางานในทางใดทางหนึ่ง ย่อมมีพลังงาน
จากความหมายของพลังงานทีผ่ รู้ ไู้ ด้กล่าวไว้ในข้างต้น สรุปได้วา่ พลังงานคือความสามารถใน
ตัวของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งทีท่ ําให้สงิ่ ใดอีกสิง่ หนึ่งสามารถทํางานหรือเปลีย่ นแปลงไปในทางใดทางหนึ่งได้ เช่น
การเคลื่อนที่ การเคลือ่ นไหว การเจริญเติบโต ฯลฯ ในการจัดบริการวิชาการแก่สงั คม โครงการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดในทีอ่ ยูอ่ าศัย จัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้พลังงานในทีอ่ ยูอ่ าศัยอย่างประหยัดและถูกต้อง และ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานในทีอ่ ยู่อาศัยอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการ
อบรมครัง้ นี้มเี รื่องราวและเทคนิคหลากหลายทีเ่ ราสามารถลดการใช้พลังหรือประหยัดพลังงาน โดยใช้ภูม ิ
ปญั ญาชาวบ้านทีม่ อี ยู่จริงในพืน้ ทีห่ รือชุมชน ทีเ่ ราสามารถนํามาปฏิบตั ใิ ช้ในชีวติ ประจําวันได้ ในครัง้ นี้
ในฐานะผูจ้ ดั โครงการทีไ่ ด้พบเห็นสิง่ ดีดมี ปี ระโยชน์ เพื่อการประหยัดพลังงานในทีอ่ ยู่อาศัย ซึ่งจะขอเล่า
ไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทกุ คนทีไ่ ด้อ่านและสนใจ รวมถึงต้องการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง ในทีน่ ้จี งึ
ขอเสนอเทคนิคการประหยัดพลังงาน เรื่อง นํ้าหมักชีวภาพสูตรนํ้าซาวข้าว สูตรคุณอัจฉรา รัตนกสิณ
แห่งศูนย์เกษตรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จังหวัดราชบุรี (บ้านสงกรานต์) บ้านหนองกระทุ่ม ตําบลจอม
บึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
นํ้าซาวข้าว เป็นของเสียจากครัวเรือนทีท่ ําให้เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมได้ง่ายมาก เพราะใน
นํ้าซาวข้าวมีสารอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวติ ของจุลนิ ทรียอ์ ยูม่ ากมาย หากเราทิง้ นํ้าซาวข้าว
ลงในท่อระบายนํ้า
จะเป็นการส่งเสริมให้จุลนิ ทรียก์ ลุม่ ทําลายทีอ่ าศัยอยู่ในนํ้าเน่าเสียมีอาหารในการ
ดํารงชีวติ มากขึน้ และเป็นการกระตุน้ ให้มกี จิ กรรมทําลายสิง่ แวดล้อมมากขึน้ นํ้าจะเน่าเสียมากขึน้ ท่อ
ระบายนํ้าจะมีกลิน่ เหม็นรุนแรงขึน้ มาช่วยกันทํา EM นํ้าซาวข้าว (Effective Microorganisms) สําหรับ
ใช้ในชีวติ ประจําวันกันดีกว่า ซึ่งมีวธิ กี ารทําและใช้อุปกรณ์ทห่ี าได้ง่าย และมีประโยชน์มากมายดังนี้
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อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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ส่วนผสมทีส่ าํ คัญ
1. นํ้าซาวข้าว 1.5 ลิตร (ขนาดนํ้าดื่มขวดใหญ่)
2. หัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์ EM (ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ)
3. กากนํ้าตาล หรือนํ้าตาลทรายแดง (ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ) (จะเลือกใช้กากนํ้าตาล
หรือนํ้าตาลทรายธรรมชาติ ขึน้ อยู่กบั การนําไปใช้ประโยชน์และความสะดวกในการจัดหา)
4. มะนาวฝานชืน้ เล็กๆ เพื่อเพิม่ กลิน่ หอม
วิธที ํา
นํานํ้าซาวข้าวมาเทใส่ขวดพลาสติกชนิดทีม่ ฝี าปิดสนิท ให้เหลือทีอ่ ากาศเพียงเล็กน้อย
ใส่ส่วนผสมต่างๆ ลงในขวด แล้วเขย่าขวดให้ส่วนผสมทัง้ หมดละลายเข้ากัน ปิดฝาขวดให้สนิท
หมักไว้นาน 5-7 วัน โดยเมือ่ หมักครบ 3 วันแรก ขวดอาจจะพองเพราะมีแก๊สทีเ่ กิดจากการ
กระบวนการหมัก ให้เปิดฝาขวดเพือ่ ระบายแก๊สออกบ้าง แล้วปิดฝาให้แน่นเหมือนเดิมหมักต่อไป
อีก 2 วัน ก็จะได้น้ําหมักชีวภาพจากนํ้าซาวข้าว กลิน่ หอมอมเปรีย้ ว ก้นขวดมีตะกอนขาว พร้อม
นําไปใช้งานได้ทนั ที

ประโยชน์ของนํ้าหมักชีวภาพจากนํ้าซาวข้าว
1. ใช้ราดลงในโถส้วม สัปดาห์ละ 1-2 แก้ว จะช่วยดับกลิน่ เหม็นของห้องส้วมและทํา
ให้สว้ มไม่เต็มเร็ว
2. ใช้เทใส่อ่างล้างจานหรือท่อนํ้าทิง้ เป็นประจํา จะช่วยขจัดคราบไขมันทีอ่ ุดตันในท่อนํ้าได้
3. ใช้ถูบา้ น โดยผสมนํ้าหมักชีวภาพจากนํ้ าซาวข้าว 10 ซีซี. ต่อนํ้ าสะอาด 1 ลิตร ใช้
ซักผ้า เช็ดถูบา้ น จะช่วยขจัดคราบสกปรกทีพ่ น้ื ให้ออกได้ง่าย ช่วยขจัดกลิน่ เหม็นหรือกลิน่ อับชืน้
ในห้อง
4. ใช้ล้างพื้นหรือ เครื่อ งสุข ภัณฑ์ในห้อ งนํ้ า โดยผสมนํ้ าหมัก ชีวภาพจากนํ้ าซาว
ข้าว อัตราส่วน 1 ลิตร ต่อนํ้าสะอาด 5 ลิตร จะช่วยให้ลา้ งคราบสกปรก คราบไขมัน คราบหินปูน
ออกได้ง่าย
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5. ใช้ปรับบรรยากาศภายในห้องต่างๆ ของบ้านและที่อ ยู่อ าศัย โดยผสมนํ้ าหมัก
ชีวภาพจากนํ้ าซาวข้าว อัตราส่วน 10 ซีซี. ต่อนํ้ าสะอาด 1 ลิตร ใส่ในกระบอกฉีด ฉีดพ่นไปใน
อากาศให้เป็นละอองแล้วปล่อยทิง้ ไว้ จะช่วยลดกลิน่ เหม็นหรือกลิน่ อับชืน้ ตามห้องต่าง ๆ
6. ใช้กบั เครื่องนอนต่างๆ โดยผสมนํ้ าหมักชีวภาพจากนํ้ าซาวข้าว อัตราส่วน 10 ซีซี.
ต่อนํ้าสะอาด 1 ลิตร ฉีดพ่นไปบนเครื่องนอน ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชัวโมง
่
แล้วนํ าไปผึง่ แดดให้แห้ง
สนิท จะช่วยขจัดกลิน่ อับชืน้ ทําให้มกี ลิน่ สะอาดขึน้
7. ใช้ซักผ้า โดยผสมนํ้ าหมัก ชีวภาพจากนํ้ าซาวข้าวลงในนํ้ าสุดท้ายของการซัก
อัตราส่วน 20 ซีซ.ี ต่อนํ้าสะอาด 1 ลิตร แช่ผา้ ไว้ในนํ้ าอย่างน้อย 30 นาที จะทําให้ผา้ สะอาดมาก
ขึน้ เมื่อผ้าแห้งแล้วจะไม่มกี ลิน่ เหม็นอับ
ข้อแนะนํา
การทํานํ้ าหมักชีวภาพจากนํ้ าซาวข้าว ควรทําต่อ เนื่อ งกันเป็ นหลายรุ่น เพื่อให้ม ีใช้
สมํ่าเสมอ และหลังจากทีห่ มักไว้ครบ 5 วันแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน 7 วัน หากยังใช้ไม่หมดให้
นํานํ้าหมักชีวภาพจากนํ้าซาวข้าวทีเ่ หลือไปเทราดลงในโถส้วม ท่อระบายนํ้า หรือแหล่งที่มนี ้ํ าเน่ า
เสีย ถ้าหมักเกิน 7 วัน นํ้าหมักจะเริม่ มีกลิน่ เหม็น เพราะจุลนิ ทรีย์กนิ อาหาร (นํ้ าตาล) หมดแล้ว
ให้แก้ไขด้วยการเติมกากนํ้าตาลลงไปอีกประมาณ 5 ซีซี. แล้วหมักต่อประมาณ 3 วัน จึงนํ าไปเท
ลงในท่อระบายนํ้า
และสุดท้ายต้องขอบอกว่า สูตรนํ้ าหมักชีวภาพนัน้ มีมากมายนับร้อยสูตร และปจั จุบนั ก็
ยังคงมีบุคคลที่สนใจในเรื่อ งนี้ได้ค้นคว้าทดลองหาสูตรใหม่ๆ ขึน้ อย่างต่อ เนื่อ ง ในที่น้ีเป็ นเพียง
ตัวอย่างนํ้าหมักชีวภาพทีท่ ําได้ง่าย ราคาถูกมาก และสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
ได้หลากหลาย ผูเ้ ขียนขอขอบคุณผูใ้ ห้ความรูแ้ ละผูร้ ูท้ ไ่ี ด้เผยแพร่ขอ้ มูลไว้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ช่วยกันเผยแพร่สงิ่ ดีดใี ห้กบั ผูส้ นใจทัวไปได้
่
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็ นอีกเทคนิควิธหี นึ่งใน
การประหยัดพลังงานไว้ใช้ให้ตราบนานเท่านาน
อ้างอิ ง
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