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แนะนําเกษตรกรให้มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดการเผา                                          

ด้วยการผลิตปุ๋ยเบญจคุณใช้เอง 

 

การสร้างแรงบันดาลใจ โดยอัญเชิญพระราชดํารสัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่

ปรากฏอยู ่ณ ศูนย์ภูมริักษ์ธรรมชาติ  จังหวัดนครนายกเรื่อง “ดิน” ไว้ว่า “จะต้องให้

ดินดี ดินจะเล้ียงพืช แล้วพืช จะเล้ียงเรา” วธิีการท่ีแนะนําไว้คือ “แห้งชาม น้ําชาม”

และ “ ห่มดินด้วยฟางข้าว ไม่เปลือยดิน” 

การแปลความหมาย ได้ประยุกต์เพ่ิมเติมเพ่ือทําให้ง่ายต่อการนําไปปฏิบัติของ

เกษตรกร โดยยึดหลัก “แห้งชาม” และ “น้ําชาม” ตามที่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวทรงแนะนําเปรียบเทียบกับความรู้ที่ได้ศกึษาดังกล่าวแล้วให้ความหมายใหม่

ว่า “แห้งสาม น้ําสอง” 

“แห้งสาม” คือส่ิงท่ีมีชีวิตในดินเล็กๆท่ีเรียกว่าจุลินทรีย์ในดิน 3 ชนิดเป็น

ของ แห้ง คือ 

1. ดินรากข้าว หรือรากผักตบชวา 

2. ดินบริเวณกอไผ่ หรือใต้ใบไผ่ 

3. ดินบริเวณจอมปลวก 

                     “น้ําสอง” คือส่ิงท่ีมีชีวิตเล็กเล็กๆท่ีเรียกว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในของเหลว คือ 

1. น้ําหมัก หรือนมเปรี้ยว 

2. น้ําตาลหมัก หรือน้ําข้าวหมาก    
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ความหมายทางวิทยาศาสตร์ “แห้งสาม” ได้แก่ 

1. แบคทีเรียสังเคราะห์แสง (Photosynthesis Bacteria) มอียู่มากบริเวณรากข้าว

และรากผักตบชวา เป็นบักเตรีที่ใช้แสงอาทิตย์เป็นพลังงาน ดึง แก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์ กับ แก๊สไข่เน่า(ไฮโดรเจนซัลไฟด์: H2S) มาปรุงเป็นอาหารได้

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้สีเป็นเคร่ืองจําแนก คือ กลุ่มสีเขียว (Chlorobiales) กลุ่มสี

กุหลาบม่วงอมแดง(Rhodospirillales) 

2. แบคทีเรียที่มีเส้นใย (Actinomycetes) เป็นบักเตรีที่มีเส้นใยคล้ายราที่อยู่ใน

ลําไส้ปลวก ดินบริเวณจอมปลวก 

3. เชื้อราขาว (Mycorrhyzal fungi) เป็น“ราที่อยู่คู่กับรากพืช”มาต้ังแต่ยุคดึกดํา

บรรพ์ เป็นราที่พืชอุปการะไว้ โดยให้อาหารและให้อาศัยอยู่ในรากอ่อน เพ่ือทํา

หน้าที่หานํ้าและแร่ธาตุในดินมาป้อนให้พืช และคุ้มครองป้องกันรากอ่อน มีมากอยู่

บริเวณกอไผ่ หรือกอกล้วย 

ความหมายทางวิทยาศาสตร์ “นํ้าสอง” ได้แก่ 

1.   แบคทีเรียย่อยน้ํานม (Lactobacillus Bacteria) เป็นแบคทีเรียทีม่ีรปูร่างเป็น

ท่อนๆ ซึ่งมนุษยชาติรู้จักดีและนํามาใช้หมักนํ้านม “นมส้ม”เพ่ือบริโภคบํารุงสุขภาพ มีมากใน

อาหารประเภทหมัก ดอง 

2.   ราประเภทยีสต์ (Yeast) เป็นราเซลล์เด่ียว ที่มนุษยชาติรู้จักสรรพคณุและนํามาใช้

หมักแป้งทําขนมอบ ขนมทอด, เบียร์, ไวน์, นํ้าส้มสายชู, และอ่ืนๆ ยีสต์ชํานาญการหมักย่อย 

“แป้ง” ให้เป็น “นํ้าตาล” จากนํ้าตาลเป็น “นํ้าเมา”หรือแอลกอฮอล์ และจากแอลกอฮอล์เป็น

กรด หรือ “นํ้าส้ม” 
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ผังรูปแบบเพื่อให้เข้าใจง่าย และสามารถฝึกทําใช้เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            แห้งสาม              

- รากข้าวหรือรากผักตบชวา  

- ดินจอมปลวก                  

- ดินกอไผ่ 

            น้ําสอง               

- น้ํานมหมัก  น้ํานมเปร้ียว  

- น้ําแป้งข้าวหมาก หรือ

น้ําตาลหมัก 

ผสมเข้าด้วยกัน 

เติมอาหารสัตว์เล็ก (ไก่ หมู ปลา)   

และมูลสัตว์แห้ง ในอัตรา 1 : 1  

นําไปทําอินทรียวตัถหุมกั 

คลุกเคล้าใหเ้ข้ากัน              

ถ้าแห้งเกินไปเติมน้ําสะอาดพอหมาด 

ปั้นเป็นก้อนกลมขนาดเทา่ลกูเทนนิส 

ใช้ผา้หรือกระสอบป่านชุบน้าํคลุมไว้ 

7 วัน ที่อุณหภูมิห้อง ใช้ชื่อว่า 

“เบญจคุณ”                
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การนํา “เบญจคุณ” ไปใช ้

1. ใช้โดยตรง ด้วยการป้ันขยายปริมาณ 1 น้ําหนักให้มากข้ึน เมื่อหมักได้ 7 วัน 

แล้วนําลงดิน และเติมปุ๋ยหมักธรรมดา หรือมูลสัตว์แห้ง เตรียมดินไว้ 1- 2 

อาทิตย์ล่วงหน้าเพ่ือปลูกพืชผักในภาชนะบรรจุ หรอืแปลงปลูกในสวนหน้า

บ้านหลังบ้านไว้บริโภคเองได้ เหลือก็ขายตามท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงแนะนําไว ้

2. ขยายเป็นเบญจคุณน้ําตามสูตรท่ีแนะนําไว้ในเอกสาร ใช้ทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์

ใช้เอง หรือทาํเป็นโรงงานเล็กๆ หรือใชห้มักขยะฟางข้าวและอินทรียวัตถุอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นแหล่งสร้างปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติในดิน 

3. ใช้หมักกับผัก ผลไม้ทําเป็นเอ็นไซม์ (Enzyme) บํารุงพืช หรือผสมอาหาร

สัตว์ได้ทุกชนิด 

4. ใช้หมักสมุนไพรไล่แมลงได ้

อัตราการใช ้

- ก้อนเบญจคุณ 1 ก้อน (0.2 กก.(2 ขีด) ราคาประมาณ 3 บาท) ใช้ได้กับพ้ืนที่ 1 

ตารางเมตร 

- น้ําหมักเบญจคุณ 200 ลิตร (ราคาประมาณลิตรละ 6.30 บาท) ใช้ได้หลาย

อย่างเช่น ผสมน้ํา 20 เท่า เพ่ือใช้สลายอินทรียวัตถุธรรมชาติได้ทุกอย่าง และ

ใช้น้ําหมักเบญจคุณ 200 ลิตรหมักปุ๋ยอินทรีย์เบญจคุณได้ 1 ตัน 

- น้ําหมักเบญจคุณนําไปทําปุ๋ยอินทรีย์เบญจคุณ (รายละเอียดของสูตรจะกล่าว

ในตอนต่อไป) จะได้ปุ๋ยไปใช้ในอัตรา 200 กิโลกรรมต่อไร่ ราคาไม่เกินตันละ 

7,000 บาท ปุ๋ย 1 ตัน ใช้ได้ 5 ไร่ และผสมมูลสัตว์ 100 กิโลกรรมต่อไร่ 
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วิธีทํานํ้าหมักชีวภาพเบญจคุณ 

 วัสดุ                     

1. ก้อนหัวเชื้อเบญจคุณ  15 ก้อน 

2. รําอ่อน    10 กก. 

3. น้ําตาลทรายแดง   5 กก. 

4. นมเปรี้ยว หรือน้ํานมหมัก  1 ลิตร (ดูวิธีการทํานํ้าหมักประกอบ) 

5. ถังหมักขนาด 200 ลิตร  1 ถัง 

วิธีทํา 

1. เดิมน้ําธรรมดา 50 ลิตร 

2. เทนํ้า 50 ลิตรลงไปในถังขนาด 200 ลิตร แล้วนําส่วนผสมในข้อ 2. ข้อ 

3. ข้อ 4. ใส่ลงไปกวนให้เข้ากัน 

3. เติมน้ําเพ่ิมลงไปให้ได้ 180 ลิตร (ใส่ไปแล้ว 50 ลิตร) แล้วใส่ก้อนหัว

เชื้อเบญจคุณ 15 ก้อน ในข้อ 1. ลงไปกวนให้เข้ากัน 

4. ปิดฝาให้สนิท และเจาะรูระบายอากาศ เพ่ือป้องกันไม่ให้ระเบิด หมัก

ท้ิงไว้ 4 – 5 วัน จะมีกล่ินหอมอมเปรี้ยว และมีฝ้าสีขาวอมเหลืองระ

เรื่อข้ึน (ถ้ามีกล่ินเหม็นจะต้องแก้ไข เพราะอาจขาดอะไรบางอย่างให้

ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน) 

วิธีใช ้

1. พ่นสลายอินทรียวัตถุ เชน่เศษวัชพืช ตอซัง ใช้ในอัตราส่วนผสมน้ํา

ธรรมดา 1 : 20 ลิตร 

2. นําไปทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง โดยใช้อัตราส่วน น้ําหมัก 200 ลิตร ทําปุ๋ย

อินทรีย์ได้ 1 ตัน 
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การทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ 1 ตัน ประกอบด้วย 

1. มูลสัตว์แห้ง  700 กิโลกรัม 

2. รําอ่อน   300  กิโลกรัม 

3. น้ําหมักเบญจคุณ 200 ลิตร 

หมักท้ิงไว้โดยใส่กระสอบปุ๋ยเก่า มัดปากถุงเก็บไว้ 15 วันเป็นอย่าง

น้อย จึงจะสามารถนําไปใช้ได้ 

ถ้าจะหมักเป็นแบบกระจายกอง ให้หมักบนพ้ืนซีเมนต์ สูงประมาณ 

1 ศอก แล้วใช้กระสอบป่านชุบน้ําคลุมไว้ 15 วัน ไม่ต้องพลิกกลับ 
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การทํานมเปร้ียว (น้ําหมักนม) 

ส่วนผสม การทําน้ําหมักเชื้อต้ังต้น 

1. น้ํามะพร้าวอ่อน หรือน้ําซาวข้าว   10 ลิตร 

2. น้ําตาลทรายแดง     1 กก. 

นําน้ําตาลทรายเทใส่น้ํามะพร้าว คนให้เข้ากันหมักใส่ภาชนะพลาสติกปิด

ฝาให้สนิท (เป็นการจํากัดอากาศ) หมกัทิ้งไว้ 7 – 15 วัน เป็นเอ็นไซม์ที่มีรถ

เปรี้ยว 

ส่วนผสมการทํานมเปรี้ยว 

1. หัวเชื้อจากนํ้ามะพร้าว    1 ลิตร 

2. นมสด นมตกเกรด (นมผงผสมนํ้าก็ได้) 10 ลิตร  

นํานมผสมกับน้ําเอ็นไซม์หัวเชื้อ แล้วใส่ถังหมักไว้ 21 วัน จะเกดิการแยก

ชั้นไขมัน (ถ้าเป็นหางนมไขมันจะไม่ลอย แต่เนื้อนมจะตกตะกอน) ชั้นล่าง

จะเป็นน้ําสีเหลืองอ่อนใสคล้ายเซรุ่ม เรียกว่า “นมเปรี้ยวเบญจคุณ” 

สามารถนํา “นมเปรี้ยวเบญจคุณ”ไปใช้เป็นเอนไซม์ฮอร์โมน ฉีดพ่น ผัก 

ข้าว ผลไม้ โดยใช้ในอัตราส่วนผสมกับน้ํา 1 : 20 (น้ํา 20 ลิตร ต่อน้ํา 

“นมเปรี้ยวเบญจคุณ” 1 ลิตร 
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การทําฮอร์โมนเบญจคณุ 

ฮอร์โมนมีอยู ่3 ประเภท คือ 

3. ฮอร์โมนผลไม้ ได้จากการหมักผลไม้ทุกชนิด 

4. ฮอร์โมนพืช ได้จากการหมักเศษผักต่างๆ 

5. ฮอร์โมนสัตว ์ได้จากการหมักเศษหอย ปู ปลาต่างๆ 

ส่วนผสมการทําน้ําหมักเอ็นไซม์ฮอร์โมนจากผลไม้ปริมาณ 200 ลิตร ดังนี้ 

3. ผลไม้    50 กก. (อยา่งน้อย 5 ชนิด) 

4. น้ําตาลทรายแดง     5 กก. 

5. นมเปรี้ยวเบญจคุณ    1 ลิตร 

6. ก้อนจุลินทรีย์เบญจคุณ  15 ก้อน 

วิธีการทํา ห่ัน หรือสับผลไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้า

ให้เข้ากัน แล้วเติมน้ําให้เต็ม (ประมาณ 160 ลิตร) ปิดฝาท้ิงไว้อย่างน้อย 45 

วัน จึงนําไปใช้ 

วิธีการใช้ ใชฉี้ดพ่นทางใบเป็นอาหรเสริมให้พืช อัตราในการฉีดพ่น 

1. ข้าว พ่นเม่ือข้าวแตกกอ ฉีด 1 : 100 ลิตร ทุก 15 หรือ 30 วัน 

2. ผัก ผลไม้   1 :   40 ลิตร (ถ้าเข้มเกินไปเร่ิมจาก 1 : 80 ก่อน)  

ฮอร์โมน :   น้ํา 

      ถ้าทําน้อยใช้สูตร         

วัสดุ  3 กก.      

น้ําตาลทรายแดง 1 กก.  

น้ํา  10 ลิตร 
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พระราชดําริพระเจ้าอยู่หัวฯ (ร.9) 
(ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ) 

องค์ความรู้โดยสรุป การแปลความหมายเป็นวิทยาศาสตร ์

1. ทําดินให้ดี ดินจะเลี้ยงพืช แล้ว
พืชจะเลี้ยงเรา 

ดินเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในการปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด เพราะ
ดินมีสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆขนาดมอง
ด้วยตาเปล่าไม่เห็น ระดับไมโคร 
เรียกว่า “จุลินทรีย์” ที่สามารถ
อยู่ร่วมกันเป็นล้านๆหน่วย และ
สามารถย่อยสลายอินทรีวัตถุที่
เกิดจากสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตให้
เป็นอนุมูลเล็กๆระดับโมเลกุลได้ 
โมเลกุลน้ีจะสามารถผ่านเข้าไปใน
รากพืชด้วยการดูดซึม (Osmosis) 

สิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินที่นํามาใช้กับ
การเกษตรแบบยั่งยืน ถูกค้นพบโดย ดร.
เทรูโอะ ฮิงะ นักพืชสวนชาวญ่ีปุ่น เมือง
โอกินาวา และเขียนเป็นบทความเชิง
วิชาการโดยนักจุลวิทยาชาวอเมริกันช่ือ 
ดร.เจมส์ เอฟ พาร์ เมืองเบสท์ วิลล ์
รัฐแมรี่แลนด์ เมื่อปี ค.ศ. 1994 
     ดร.ฮิงะ ทําการวิจัยค้นพบจุลินทรีย์ 
5 ชนิดที่ให้คุณประโยชน์ และมี
ประสิทธิภาพ คือ 

1. แบคทีเรียสังเคราะห์แสง 
2. แบคทีเรียย่อยนํ้านม 
3. แบคทีเรียสร้างเส้นใย 
4. รายีสต์ 
5. ราบ่มหมัก 

    โดยแนะนําให้นํามาเลี้ยงใน
อินทรียวัตถุที่ได้จากรําข้าว กากถ่ัว ปลา
ป่น และอ่ืนๆอีกสองสามชนิดเพ่ือให้
แข็งแรงมีประสิทธิภาพในรูปของ
อินทรียวัตถุหมัก (Medium) แล้วนําคืน
สู่ดิน เพ่ือทําให้ดินธรรมดา กลายเป็นดิน
อุดมสมบูรณ์ (Synthetic Soil) 
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2. แห้งชาม นํ้าชาม 
   2.1 เป็นการนําปุ๋ยชีวภาพอย่าง
แห้งมาโรยบนวัสดุคลุมดิน 
   2.2 เป็นนํานํ้าหมักชีวภาพ
มารดบนปุ๋ยชีวภาพ 

 
แห้ง มี 3 อย่าง คือ จลุินทรีย์ที่
เก็บแบบแห้งได้ 
  1. ดินบริเวณรากข้าว หรือราก
ผักตบชวา 
  2. ดินบริเวณก่อไผ่ ป่า หรือป่า
ลึก 
  3. ดินบริเวณจอมปลวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ํา มีสองอย่าง คือ จลุินทรีย์ที่
อยู่ในสภาพของเหลวได้ 
  1. แบคทีเรียย่อยนํ้านม 
  2. รายีสต์ 

 
 1. ดินบริเวณรากข้าวจะมีจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงอยู่มาก โดยเฉพาะขณะที่
ข้าวต้ังท้องเพราะจะขาดออกซิเจน(O2) 
และยังชอบอยู่บริเวณนํ้าน่ิง นํ้าเน่าเสีย 
เช่นรากผักตบชวาที่ซึ่งหาง่าย 
 2. ดินบริเวณกอไผ่ หรือป่าลึกจะมีรา
ขาว หรือราบ่มหมัก (Mycorrhyzal 
fungi) ราชนิดน้ีมีประโยชน์ต่อการย่อย
สลายอินทรีวัตถุที่เป็นของแข็ง เช่นใบไม้ 
ก่ิงไม้ วัชพืชต่างๆเป็นต้น ชอบอยู่ร่วมกับ 
รากไม้ยืนต้นและไม้ผล เมื่อราแพร่พันธ์ุ
จะออกดอกผลเป็นเห็ดสารพัดชนิดอยู่ใต้
ร่มไม ้
 3. มีผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่าลําไส้
ปลวกมีแบคทีเรียประเภทแอคทีโนไมสีท
(Actinomycetes) อาศัยอยู่มาก และ
ช่วยปลวกย่อยของแข็งประเภทลิกนิ
นเป็นกรดอะมิโนโปรตีนสําหรับเลี้ยง
ตัวเอง 
 1. แบคทีเรียย่อยนํ้านม สามารถเปลี่ยน
นํ้านมให้เป็นกรดนํ้านม (Lactic Acid) 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ทั้งในรูป
ของเอนไซม์ และยาป้องกันโรคพืชและ
สัตว์ 
 2. รายีสต์ เป็นตัวสร้างนํ้าตาลเลี้ยง
จุลินทรีย์อ่ืนๆ และปรับสภาพให้เป็นกรด
เพ่ือการอยู่อาศัยของจุลิรทรย์ีทุกชนิด 
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3. ห่มดินด้วยฟางข้าว 

 
    การช่วยรักษาดินให้ชุ่มช้ืนอยู่
เสมอ จะมผีลต่อการเจริญเติบโต
ของสิ่งมีชีวิตในดินทุกชนิด 
รวมทั้งจะเป็นอาหารของพืชไป
ด้วย 
   การห่มดิน เป็นการช่วยให้
เกษตรกรขยันปราบศัตรูพืชแล้ว
เปลี่ยนเป็นอาหารพืช โดยไม่เผา
ทิ้งซึ่งเป็นผลเสยีต่อการทําลาย
สิ่งแวดล้อมรวมท้ังก่อให้เกิดภาวะ
โรคร้อน 
 
 

 
    ฟางข้าว และวัชพืชทุกชนิดเป็น
อินทรียวัตถุธรรมชาติที่หาได้ง่าย และยัง
มีธาตุอาหารพืชทุกชนิด เช่น ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และธาตุอาหาร
รองทุกชนิด เช่นแคลเซียม แมกนีเซียม 
เหล็ก ทองแดง เป็นต้น ธาตุอาหารพวก
น้ีจะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนโปรตีน ซึ่ง
พิสูจน์ได้จากการนําปุ๋ยอินทรีย์ที่
เกษตรกรทําใช้เองที่หมักด้วยอินทรีย์
เบญจคุณไปตรวจสอบแล้วเป็นจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย อารยี ์คลอ่งขยนั 


