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แนวคดิส าหรบัปุ๋ ยโบกาฉ ิ
ในปัจจุบนันี ้เกษตรกรและชาวสวนทกุแหง่ทั่วโลกก าลงัน าวธิกีารปรับปรุงดนิและการใชปุ้๋ ยทีเ่รยีกวา่โบกาฉมิาใช ้โบ

กาฉเิป็นค าศพัทภ์าษาญีปุ่่ นทีอ่าจแปลตรงตัวเป็นภาษาองักฤษหรอืภาษาไทยไมไ่ดค้วามหมายครบถว้น ตามความเห็น
ของคณุยูกโิกะ โอวานาก ิเจา้หนา้ทีข่องสถาบนัพัฒนาชนบทแหง่เอเชยี (Asian Rural Institute  หรอื ARI) ใน

ประเทศญีปุ่่ น อยา่งไรก็ตามโบกาฉทิกุชนดิลว้นผลติมาจากขบวนการหมัก   

 
มโีบกาฉอิยา่งนอ้ยสองประเภททีนั่กการเกษตร ชาวนาและชาวสวนท าการสง่เสรมิและใชก้นัอยู ่ประเภทแรกเราจะ

เรยีกวา่เป็นปุ๋ ยหมกัโบกาฉ ิและอกีประเภทหนึง่เป็นโบกาฉเิศษอาหาร ซึง่ทัง้สองประเภทจะมกีารอธบิายไวใ้น
บทความนี้  

 

ปุ๋ ยหมกัโบกาฉ ิ
 

ปุ๋ ยหมักโบกาฉทิีไ่ดรั้บการสง่เสรมิและน าไปใชโ้ดยสถาบนั ARI และองคก์ารอืน่ๆในเอเชยีนัน้ประกอบไปดว้ยมูลสตัว์
แหง้และดนิจากป่าเป็นสว่นใหญ ่ตามค าอธบิายของคณุยกูโิกะ มลูสตัวจ์ะมธีาตอุาหารและสารอนิทรยี ์สว่นดนิจะเป็นตวั

ชว่ยรักษาธาตอุาหารไมใ่หเ้สยี ชว่ยดดูซบักลิน่เหม็นและเป็นทีอ่าศยัอยา่งดสี าหรับจุลนิทรยี ์ถา้มกีารเตมิถา่น (เชน่
แกลบด าหรอืผงถา่นจากไม)้ เขา้ไปจะเป็นการเสรมิประสทิธภิาพการท างานในดนิใหด้ยีิง่ขึน้ ตอ่ไปนีเ้ป็นสว่นประกอบ

ตา่งๆของโบกาฉทิีส่ถาบนั ARI แนะน าไว:้ 

 มูลสตัวแ์หง้ ควรมสีดัสว่นรอ้ยละ 50-60 ของสว่นประกอบทัง้หมดของปรมิาณโบกาฉทิีท่ า ซึง่อาจเป็นมลูสตัวจ์าก 

ววั หม ูแพะ ไก ่เป็ด ควาย รวมถงึมลูของคา้งคาว 
 ดนิจากป่า ควรมสีดัสว่นรอ้ยละ 20-30 ของสว่นประกอบทัง้หมด 

 ร าขา้ว เป็นแหลง่โปรตนีของจุลนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน ์ควรมสีดัสว่นรอ้ยละ 10-20  

 แกลบด า ควรมสีดัสว่นรอ้ยละ 5-10   

 ถา้เป็นได ้อาจใสจุ่ลนิทรยีท์อ้งถิน่(IMO)ทีม่ปีระโยชนใ์นปรมิาณเล็กนอ้ย โดยเก็บ

จากป่าหรอืพืน้ทีเ่พาะปลกู และอาจใสน่ ้าหมักชวีภาพ (FPJ) หรอืกลุม่จลุนิทรยีท์ีม่ ี

ประสทิธภิาพ(EM) ทีจ่ะชว่ยในขบวนการหมัก โดยการใสนั่น้ควรผสมกับน ้า (ดู
รายละเอยีดทีบ่ทความ Multiplication and Use of Soil Microorganisms, EDN 

110, January 2011 by Dawn Berkelaar; 

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/
CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/Issue110.pdf) แมส้ารละลาย

จลุนิทรยีเ์สรมินีจ้ะมคี าแนะน าวา่เป็นการชว่ยกระตุน้ขบวนการหมักในการผลติโบ
กาฉ ิแตถ่า้ไม่สามารถหาสารละลายเสรมินีไ้ดก็้ไมถ่อืวา่จะเป็นอปุสรรคในการท า

ปุ๋ ยหมักโบกาฉเิพราะจลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชนนั์น้มอียูแ่ลว้ในดนิและในมลูสตัว ์  
 

สถาบนั ARI แนะน าวา่การผสม

สว่นประกอบเหลา่นีท้ าไดด้ว้ย
การเทสว่นผสมแหง้ทัง้หมดเป็นกองและใชพ้ลัว่พลกิผสมไปมาให ้

เขา้กนั และในขบวนการผสมและการหมักนีค้วรท าในร่มใตห้ลังคา
เพือ่หลกีเลีย่งแสงแดด ฝนและลม ขณะทีใ่ชพ้ลัว่ผสมใหเ้ตมิน ้า 

(ทีม่หีรอืไมม่ ีIMO, EM และ/หรอื FPJ) ในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 

50 ซึง่ระดบัความชืน้นีอ้าจตรวจสอบไดด้ว้ยการน าเอาสว่นผสมที่
ผสมน ้าแลว้มาหนึง่ก ามอืและบบีใหแ้น่น ถา้ไมม่นี ้าไหลออกมา 

โดยสว่นผสมยังอยูใ่นรูปเดมิเมือ่แบมอืและเมือ่เอานิว้ไปเคาะแลว้
สว่นผสมแตกออก แสดงวา่ไดร้ะดบัความชืน้ทีเ่หมาะสมแลว้  

นักศกึษาARIก าลังท าโบกาฉ ิในภาพ: Fr MacDonald 
จากมาลาว(ีบนซา้ย), Eleazer จากอนิเดยี (ลา่งซา้ย) 
และ Gani จากอนิโดนเีซยี (ลา่งขวา) 
(ภาพจาก ARI) 

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/Issue110.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/CAFC0D87-129B-4DDA-B363-9B9733AAB8F1/Issue110.pdf


 

ปุ๋ ยหมกัโบกาฉทิีผ่สมเสร็จใหม่ๆ นีอ้าจใชฟ้างขา้วคลมุไว ้(หรอืใชว้สัดุแหง้คลา้ยกนันีท้ ีห่าได)้ เพือ่รกัษา
ระดบัความชืน้และความรอ้นไว ้และท าการกลบักองเมือ่มคีวามรอ้น (ประมาณ 60 องศาเซลเซยีส) โดยปกติ

แลว้วนัละคร ัง้ สว่นความชืน้ควรตรวจสอบและปรบัใหเ้ป็นทีร่อ้ยละ 50 ถา้จ าเป็น เมือ่อุณหภูมขิองปุ๋ ยหมกัโบ
กาฉคิงทีแ่ละเทา่กบัอุณหภูมใินอากาศรอบๆบรเิวณ และไมไ่ดก้ลิน่มูลสตัวแ์ลว้ แสดงวา่ปุ๋ ยหมกันีพ้รอ้มใช้

แลว้ และปุ๋ ยนีอ้าจน าไปท าใหแ้หง้และเก็บไวไ้ดน้าน 6 เดอืนถงึหนึง่ปี 

 
เนือ่งจากธาตอุาหารของปุ๋ ยหมักโบกาฉทิีท่ าเสร็จแลว้นีค้อ่นขา้งเขม้ขน้ และสว่นผสมทีต่อ้งใสเ่ชน่ร าขา้วอาจตอ้งไปซือ้

มา สถาบนั ARI จงึแนะน าวา่ควรน าไปใชอ้ยา่งประหยัด โดยอาจน าไปใสเ่ฉพาะบรเิวณเหนอืรากของตน้ไมท้ีก่ าลงัโต 
หรอืผสมกับดนิทีจ่ะใชป้ลกูพชื 

 
เอคโค เอเชยีพบวา่มขีอ้มูลอยู่นอ้ยมากเกีย่วกับสว่นประกอบธาตอุาหารในปุ๋ ยหมักโบกาฉ ิซึง่อาจเนื่องมาจากความ

หลากหลายของสว่นผสมปุ๋ ยหมักโบกาฉ ิ“ทีท่ าเอง” ในแตล่ะพืน้ที ่อยา่งไรก็ตาม ในปี 2011 องคก์ารพัฒนาในประเทศ

เมยีนมา่รไ์ดน้ าผลติภัณฑป์ุ๋ ยหมักโบกาฉขิองตนเองมาวเิคราะหท์ีม่หาวทิยาลยัแมโ่จ ้จังหวัดเชยีงใหม ่ซึง่ปุ๋ ยหมักโบ
กาฉชินดินี้ประกอบไปดว้ยสว่นผสมของมลูไกแ่หง้ (100 กก), ดนิจากป่าไม ้(80 กก), กระดกูป่น (45 กก), ร าขา้ว (30 

กก), ถั่วลสิงอดักอ้น (30 กก), ปลาป่น (30 กก), ขีเ้ถา้จากฟืน (15 กก), แกลบด า (15 กก), น ้าตาลแดง (1 กก), และ
น ้าสม้ควนัไม ้(4 ลติร) ซึง่สตูรโบกาฉทิีค่อ่นขา้งซบัซอ้นนีม้สีว่นผสมทีม่าเสรมิธาตอุาหารหลกั เชน่กระดกูป่นทีม่าแทน

ฟอสฟอรัส รวมถงึปลาป่นและถั่วอดักอ้นทีแ่ทนไนโตรเจน 

 
จากตวัอยา่งสองชดุของโบกาฉชินดินี้ ผลของธาตอุาหารทีว่เิคราะหไ์ดม้ดีงัตอ่ไปนี้ (โดยเฉลีย่): 

คา่pH - 6.82; คา่ความน าไฟฟ้า (EC) – 10.34 dS / m;  ไนโตรเจนทัง้หมด (N) - 1.93%; ฟอสฟอรัสทัง้หมด (P) -  
2.47%; โปตสัเซยีมทัง้หมด (K) – 1.31% 

 

ส านักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแหง่ชาตใินประเทศไทยไดจั้ดท ามาตรฐานส าหรับปุ๋ ยหมักเพือ่การคา้ทีใ่ช ้

กบัปุ๋ ยชวีภาพทั่วไป โดยตามมาตรฐานอยา่งเป็นทางการนี ้คา่เฉลีย่ pH ของตัวอยา่งโบกาฉจิากเมยีนมาร(์6.82) ตกอยู่

ในชว่งคา่ทีเ่ป็นทีย่อมรับไดค้อื 5.5-8.5 อยา่งไรก็ตามคา่ความน าไฟฟ้าเฉลีย่ของตวัอยา่งนี้ (10.34 dS / m) ถอืวา่สงู
กวา่คา่ก าหนดทีค่า่ EC ของปุ๋ ยหมักเพือ่การคา้ตอ้งต า่กวา่หรอืเทา่กับ 3.5 dS / m และยังสงูกวา่คา่ก าหนดของปุ๋ ย

ธรรมชาตขิองกรมสง่เสรมิการเกษตรของไทยทีต่อ้งต า่กวา่ 6 dS / m การวเิคราะหค์า่เฉลีย่ N-P-K ของตัวอย่างจาก
เมยีนมา่รอ์ยูท่ี ่1.93-2.47-1.31 ซึง่สงูกวา่คา่ก าหนดของรัฐบาลไทยทีใ่หปุ้๋ ยหมักเพือ่การคา้ตอ้งม ีN คา่มากกวา่หรอื

เทา่กับ 1.0 % จากน ้าหนัก, ตอ้งม ีP มากกวา่หรอืเทา่กับ 0.5 % จากน ้าหนัก และตอ้งม ีK มากกวา่หรอืเทา่กบั 0.5 % 

จากน ้าหนัก  

    

ขอ้จ ากดัส าคญัส าหรับตัวอยา่งโบกาฉจิากเมยีนมา่รค์อืระดบัคา่ EC ทีส่งู โดยคา่ EC นัน้วดัจากปรมิาณเกลอืทีล่ะลายน ้า
ไดใ้นตวักลาง วัสดทุีเ่ป็นสว่นประกอบของปุ๋ ยสว่นใหญ ่(เชน่ ไนเตรด, แอมโมเนยีม, ฟอสเฟต, โปตัสเซยีม) มสีว่นตอ่

คา่ EC  (Whipker and Cavins) วสัดชุวีภาพเชน่ยเูรยี ก็มสีว่นตอ่คา่ EC หลงัจากทีถ่กูเปลีย่นจากสารทีล่ะลายไม่ได ้

กลายเป็นสารละลาย คา่ EC ในระดบัทีส่งูอาจมผีลใหพ้ชืเจรญิเตบิโตไดไ้มด่ ีเนือ่งจาก "การไหม”้ ทีม่สีาเหตจุากเกลอื
ในระดบัทีเ่ขม้ขน้ในสารละลาย ดงันัน้จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีผู่ผ้ลติและผูใ้ชปุ้๋ ยธรรมชาตเิชน่โบกาฉจิะตอ้งรูค้า่ EC และ

ระมัดระวงัเกีย่วกับปรมิาณทีใ่ชบ้ ารุงพชืผล 
 

คณุ เบง งวน ซึง่ท าการเพาะปลกูในพืน้ทีส่บิกวา่ไร่ในเมอืงบัตต าแบง ประเทศกมัพูชา ไดเ้ลา่ใหฟั้งถงึประสบการณ์
เกีย่วกบัปุ๋ ยหมักโบกาฉ ิโดยคณุ เบงไดใ้สปุ่๋ ยนี้ประมาณ 30 กก. ตอ่พืน้ทีน่าขา้ว 1ไร่ ทีม่ขีา้วอายไุมถ่งึ 1 เดอืน  ปุ๋ ยโบ

กาฉทิีใ่ชป้รมิาณ 600 กก. นัน้ประกอบไปดว้ยมูลสตัวแ์หง้ 200 กก., ดนิจากป่าไม ้200 กก., ร าขา้ว 100 กก., ผงถา่น

จากไม ้100 กก. และสารละลายน ้าหมักชวีภาพ 5 ลติร  
 

หลงัจากทีค่ณุเบง งวน ใสปุ่๋ ยโบกาฉนิีเ้ป็นเวลา 1 เดอืน ไมม่ผีลทีม่องเห็นไดด้ว้ยตาทนัทจีากปุ๋ ยธรรมชาตนิี ้เขาจงึเริม่
หมดหวงัวา่จะเห็นผลก าไรจากการลงทนุของตน เขายอมรับวา่เพือ่นบา้นหัวเราะใสเ่ขาและถามวา่ “ไปใชปุ้๋ ยอนิทรยี์

ท าไม?” ในทางตรงกนัขา้ม นาขา้วของเพือ่นบา้นเขากลบัมสีเีขยีวสด เพราะไดใ้สปุ่๋ ยเคมทีีเ่ขาประมาณวา่น่าจะ

ประมาณ 30-50 กก. ตอ่ไร่  
 

แตต่อ่มาประมาณ 2 อาทติยก์อ่นทีต่น้ขา้วจะออกรวง เบง งวนไดฉ้ดีพ่นตน้ขา้วดว้ยสารละลายน ้าหมักชวีภาพทีผ่สมกบั
กากน ้าตาล โดยฉีดในชว่งเย็นหรอืขณะพระอาทติยข์ึน้ [บก: ไมม่รีายละเอยีดเกีย่วกบัสตูรหรอือัตราสว่นของน ้าหมัก
ชวีภาพ และเทา่ทีท่ราบไมม่คีวามสมัพันธใ์ดจากผลของน ้าหมักฯตอ่ตน้ขา้ว] ในขณะเดยีวกนันัน้ เขาเริม่เห็นวา่สขีอง



ตน้ขา้วเริม่เปลีย่นจากเขยีวออ่นกลายเป็นสเีขยีวแก ่คณุเบงบอกวา่ “ผมดใีจมากและจากนัน้เพือ่นบา้นผมก็มาดทูกุวนั 

แลว้ก็ถามผมถงึวธิกีารใชปุ้๋ ยอนิทรยี”์  
 

เมือ่ท าการเก็บเกีย่วผลผลติขา้ว คณุเบง งวนพบวา่ผลผลติทีไ่ดนั้น้เพิม่ขึน้มาก เขาบอกวา่ “เมือ่กอ่น เราผลติขา้วได ้
170 -250 กก. ตอ่ไร่ แตปี่นีเ้ราได ้500- 600 กก. ตอ่ไร่ ผมขอบคณุพระเจา้จรงิๆ ปีหนา้ผมจะตอ้งใสปุ่๋ ยในชว่งไถนา

ครัง้แรกดว้ย”  

 
โบกาฉเิศษอาหาร – วธิแีกป้ัญหาเศษอาหารทีเ่กดิข ึน้ในโลก 

 
องคก์ารอาหารและการเกษตร (FAO) แหง่สหประชาชาตริายงานวา่ประมาณหนึง่ในสามของอาหารทีผ่ลติส าหรับการ

บรโิภคของมนุษยใ์นทกุๆปีนัน้ มปีระมาณ 1.3 ลา้นตน้ทีไ่มไ่ดใ้ชห้รอืกลายเป็นขยะไป อยา่งไรก็ตาม เศษอาหารทีต่อ้ง
ทิง้ไปตอ่คนในทวปียโุรบและอเมรกิาเหนอื (คาดวา่อยู่ที ่95-115 กก. ตอ่ปี) มคีวามแตกตา่งอยูม่ากพอสมควรเมือ่

เทยีบกบัผูบ้รโิภคในอฟัรกิาใตท้ะเลทรายสะฮาราและเขตเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้(ทีท่ ิง้เศษอาหารไปเพยีง 6-11 กก. 

ตอ่ปี) 
 

ผูบ้รโิภคมักซือ้อาหารมาในปรมิาณทีม่ากเกนิกวา่ทีจ่ะรับประทานหมด หรอืวางแผนผดิพลาดในการซือ้อาหารมาใน
ปรมิาณทีเ่หมาะสม ซึง่สง่ผลใหต้อ้งมกีารทิง้อาหารไปกอ่นทีอ่าหารนัน้จะถงึวนัหมดอาย ุและในการรับมอืกับปัญหานี ้

องคก์าร FAO แนะน าวา่ผูบ้รโิภคในประเทศทีร่ ่ารวยควรไดรั้บการสอนวา่การทิง้อาหารโดยไม่จ าเป็นนัน้เป็นพฤตกิรรมที่

ไมค่วรไดรั้บการยอมรับ นอกจากนัน้ยังมคี าแนะน าวา่การจ ากัดทีม่าของแหลง่อาหารตามธรรมชาตเิพือ่ชว่ยลดการ
สญูเสยีอาหารน่าจะเป็นวธิทีีไ่ดผ้ลกวา่การเพิม่การผลติอาหารเพือ่เลีย้งประชากรทีม่จี านวนเพิม่มากขึน้ 

 
นอกเหนอืจากการสญูเสยีศักยภาพในการเลีย้งดปูระชากรโลก  การสญูเสยีเงนิของบคุคล ครอบครัว และธรุกจิแลว้ 

อาหารทีถ่กูทิง้ไปยังสง่ผลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้มดว้ย อาหารทีท่ ิง้ไปในขยะเป็นแหลง่ทีม่าของแมลงวนั กลิน่เหม็น และ
โรคภัยทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา และเมือ่ถกูทิง้ไปในบอ่เก็บขยะ เศษอาหารเหลา่นี้จะผลติกา๊ซมเีทน ซึง่เป็นกา๊ซส าคญัทีท่ า

ใหเ้กดิปรากฏการณ์เรอืนกระจก   

 
แมก้ารทิง้เศษอาหารสว่นหนึง่เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดใ้นครัวเรอืนหรอืในสถานทีป่ระกอบอาหารอืน่ๆ แตก็่มพีืน้ที่

การเกษตรและสวนครัวทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มทีไ่ดป้ระโยชนจ์ากเศษอาหารเหลอืทิง้ ตวัอยา่งไดแ้ก่:  
• เมือ่มเีศษอาหารทีเ่หมาะสมและไมม่ไีขมัน เชน่ผลไมห้รอืผักทีเ่ก็บ

ไวน้านจนใชไ้ม่ไดแ้ลว้ และใชเ้ตมิลงไปในปุ๋ ยหมักเพือ่ใหว้ัสดทุีอ่ดุม

ไปดว้ยสารอาหารเหลา่นีถู้กน ากลบัไปใชใ้หมเ่พือ่ใชผ้ลติผลไมแ้ละ
ผักขึน้มาอกี โดยเศษอาหารทีเ่ป็นไขมันและเป็นพวกเนื้อสตัวไ์มค่วร

ใสเ่ป็นสว่นประกอบของปุ๋ ยหมัก เพราะอาจกลายเป็นแหลง่ของ
แมลงวนั หนูและสตัวอ์ืน่ๆรวมถงึกลิน่ทีไ่มพ่งึประสงคด์ว้ย 

• ปุ๋ ยไสเ้ดอืน (ใชไ้สเ้ดอืนเพือ่ย่อยสลายของเสยี) เป็นอกีวธิหีนึง่ใน

การผลติตัวปรับปรุงดนิใหก้ับพืน้ทีเ่พาะปลกูและสวนครัว แตท่ัง้นี้
เศษอาหารทีเ่ป็นไขมันและเป็นพวกเนื้อสตัวไ์มค่วรทีจ่ะน ามาเป็น

สว่นผสม   
• การใหเ้ศษอาหารทีเ่หมาะสมเพือ่เลีย้งสตัวเ์ชน่ ไกแ่ละหม ูการใช ้

เศษอาหารเพือ่เป็นเชือ้เพลงิส าหรับระบบก๊าซชวีภาพในครัวเรอืน 
เศษอาหารทีเ่หมาะสมเชน่เปลอืกผลไมแ้ละผัก รวมถงึขา้วและผักที่

ท าใหส้กุแลว้ สามารถน าไปใสใ่นถังหมักกา๊ซชวีภาพได ้(Vig, หนา้ 

23)  ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบกา๊ซชวีภาพในครัวเรอืนทีส่ามารถ
ใชเ้ศษอาหารและเชือ้เพลงิชนดิอืน่สามารถดไูดท้:ี  

 Appropriate Rural Technology Institute (ARTI) webpage - 
ARTI Biogas Plant: A Compact Digester for Producing Biogas 
from Food Waste  http://www.arti-

india.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=45  
 Heifer International Biogas Manual (PDF)  

http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource
/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180-

F391C063E31A/Biogas_-_Heifer_International.pdf  

http://www.arti-india.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=45
http://www.arti-india.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=45
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180-F391C063E31A/Biogas_-_Heifer_International.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180-F391C063E31A/Biogas_-_Heifer_International.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.echocommunity.org/resource/collection/F6FFA3BF-02EF-4FE3-B180-F391C063E31A/Biogas_-_Heifer_International.pdf


 Baron Small-Scale Biogas Digester (link from the Border Green Energy Team website) 

http://www.habmigern2003.info/biogas/Baron-digester/Baron-digester.htm 
 

วธิทีีใ่ชไ้ดด้อีกีวธิหีนึง่ในการน าอาหารทกุชนดิมาใชเ้พือ่เปลีย่นเป็นโบกาฉเิศษอาหาร ซึง่เป็นโบกาฉปิระเภททีส่องที่
เราจะพูดถงึ โบกาฉเิศษอาหารนีเ้ป็นตวัปรับปรุงดนิทีผ่ลติขึน้จากการหมักเศษอาหารภายใตภ้าวะทีไ่มม่อีอกซเิจน 

ขบวนการหมักจะท าใหว้ัสดทุีใ่ชไ้มเ่น่าเสยีซึง่โดยทัว่ไปจะเกดิขึน้กบัภาวะทีม่อีอกซเิจน ผลผลติจากโบกาฉเิศษอาหาร

นีจ้ะท าใหค้รัวเรอืนหรอืหน่วยงานทีใ่ชไ้ดป้ระโยชนค์อื: 
• เป็นวธิทีีส่ะดวกและจัดการไดไ้มย่ากในการลดปรมิาณขยะในบา้นหรอืจากหน่วยงานทีจ่ะน าไปทิง้ทีบ่อ่ขยะ โดย

วธิกีารนีเ้ป็นการน าเศษอาหารกลบัมาใชใ้หม ่(รวมถงึอาหารทีม่คีวามมัน เศษเนือ้และเศษไขมัน) โดยไมม่กีลิน่และ
ความสกปรกทีไ่มพ่งึประสงค ์ 

• มตีวัปรับปรุงดนิทีจ่ะปรับปรุงโครงสรา้งดนิในสวนครัวใหม้คีวามอดุมสมบรูณ์อยูเ่สมอ รวมถงึเป็นประโยชนก์ับ
อนิทรยีว์ตัถใุนดนิดว้ยเชน่กนั    

 

การผลติโบกาฉเิศษอาหาร ท าไดด้ว้ยการเก็บรวมรวมเศษอาหารไวใ้นภาชนะทีปิ่ดสนทิและไดรั้บการปลกูเชือ้จากตวัน า 
เชน่ร าขา้วทีม่กีลุม่จลุนิทรยีห์มัก (เชน่แบคทเีรยีผลติกรดแลคตกิธรรมชาต,ิ ยสีต,์ แบคทเีรยีสงัเคราะหแ์สง) โดยแหลง่

ทีจ่ะหากลุม่จลุนิทรยีเ์หลา่นี้ไดค้อืจากผลติภัณฑท์ีเ่รยีกวา่ อเีอ็ม (Effective Microorganisms หรอื EM) ทีม่ักมี
ขายอยูท่ั่วไปในสตูรตา่งๆ แหลง่ของจลุนิทรยีท์ีค่ลา้ยกนัแตอ่าจไมม่ขีายไดแ้ก่จลุนิทรยีท์ ีม่อียูใ่นทอ้งถิน่ (IMO-1 

หรอื -2) ทีอ่ธบิายไวใ้นบทความ Writer’s Supplement  ของ Berkelaar ทีเ่ว็บไซท ์

http://www.echonet.org/repository#938:d:Issue110Supplement 
  

แตล่ะชัน้บางๆของเศษอาหารนีใ้หโ้รยขัน้ดว้ยตวัน าเชือ้คอืร าขา้ว โดยโรยใหท้ัว่ สลับกนัไปกบัชัน้เศษอาหารใหเ้ต็ม
ภาชนะ เก็บไวใ้นภาวะทีไ่มม่อีอกซเิจน แลว้เชือ้จลุนิทรยีจ์ะแพร่จนทัว่เศษอาหารและหมักเศษอาหารทีใ่สไ่ป   

 
ถา้ท าอยา่งถกูตอ้งแลว้ จะไมม่กีลิน่เหม็นหรอืกลิน่เน่าเสยีเลย เศษอาหารทีห่มักเสร็จแลว้นีส้ามารถเก็บไวไ้ดเ้ป็นระยะ

เวลานานเป็นเดอืนๆจนกวา่จะน าไปใชใ้นดนิ สดุทา้ย หลงัจากระยะเวลาหลายอาทติยท์ีน่ าไปผสมกบัดนิในสวนครัว โบ

กาฉนิีจ้ะกลายเป็นเหมอืนดนิ เป็นแหลง่ของอนิทรยีว์ัตถุและธาตอุาหารในดนิส าหรับตน้ไม ้
 

ทีม่หาวทิยาลยัแมโ่จ ้จากการน าโบกาฉเิศษอาหารมาวเิคราะหใ์นหอ้งทดลอง ระดบั N-P-K ทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบกับปุ๋ ย
ธรรมชาตอิืน่ๆและมลูสตัวม์ดีงันี ้(Silva and Uchida):  

 โบกาฉเิศษอาหาร   2.39 – 0.77 – 0.97 

 ปุ๋ ยไสเ้ดอืน      0.5 - 0.5 – 0.3 

 เลอืดป่น          13 – 2 – 0 

 ขีไ้ก ่    4.4 – 2.1 – 2.6 

 ขีว้วั   2.4 – 0.7 – 2.1  

 

การท าร าขา้วทีเ่ป็นตวัน าเชือ้ส าหรบัโบกาฉเิศษอาหาร  
ตวัน าเชือ้สว่นใหญแ่ลว้คอืร าขา้วทีน่ ามาปรับคณุภาพดว้ย EM เพือ่ใชเ้พาะ

เชือ้เศษอาหารดว้ยกลุม่จลุนิทรยีห์มักทีจ่ าเป็นส าหรับการท าโบกาฉเิศษ
อาหาร ตอ่ไปนีเ้ป็นสว่นผสมและวธิกีารทีใ่ชก้นัอยา่งแพร่หลายในการเพาะ

เชือ้ใหต้วัน าของโบกาฉใินปรมิาณทีไ่มม่ากนัก (5 กโิลกรัม): 
 ร าขา้ว 5 กก. 

 EM 20 มล. (1.4 ชอ้นโตะ๊) •1® (EM สตูรหัวเชือ้ทีม่ขีายทัว่ไป) หรอื

จลุนิทรยีใ์นทอ้งถิน่ (IMO-1/IMO-2) 

 กากน ้าตาล 20 มล. (1.35 ชอ้นโตะ๊)  

 น ้า 1 ลติร  

 

ขัน้ตอนการท า: 
1. ท าการกระตุน้และขยายจุลนิทรยี ์EM ใหม้ปีรมิาณพอส าหรับการ

ท าตัวน ้าเชือ้ทีเ่ป็นร าขา้ว 5 กก. ดว้ยการละลายกากน ้าตาล 20 
มล. ในน ้า 1 ลติร (ควรใชน้ ้าทีไ่มม่คีลอรนี) พรอ้มกับ EM•1® 

20 มล หรอื IMO-1/IMO-2 เก็บสารละลายนี้ไวใ้นขวดพลาสตกิ

ปิดฝาทิง้ไว ้5-7 วนัใหพ้น้จากแสงแดด ใหเ้ปิดฝาปลอ่ยกาซที่
เกดิขึน้ออกมาอยา่งรวดเร็ววนัละหนึง่ครัง้ (ถา้จ าเป็น)     

http://www.habmigern2003.info/biogas/Baron-digester/Baron-digester.htm
http://www.echonet.org/repository#938:d:Issue110Supplement


2. หลงัจากนัน้ ผสมสารละลาย EM หรอื IMO-1/IMO-2 กับร าขา้ว 5 กก. ใหเ้ขา้กนัในถัง พยายามอย่าใหม้สีว่นของ

ของเหลวมากเกนิไป โดยพยายามใหม้รีะดบัความชืน้ในร าขา้วทีร่อ้ยละ 40-50 การทดสอบปรมิาณความชืน้ท าได ้
โดยขณะทีเ่ตมิสารละลาย EM หรอื IMO-1 ลงไปนัน้ใหค้อยปั้นร าขา้วเป็นกอ้น ถา้เป็นปุ๋ ยโบกาฉหิมัก ถา้ปัน้เป็น

กอ้นแลว้บบีไมค่วรมนี ้าไหลออกมา และกอ้นร าขา้วนัน้อยู่ทรงเป็นกอ้นไดเ้มือ่คลายมอืออก แตก่อ้นควรแตกออก
เมือ่เอานิว้เคาะกอ้นนัน้ เมือ่ท าไดอ้ยา่งนี ้ร าขา้วนัน้จงึจะถอืวา่มสีว่นประกอบความชืน้ในปรมิาณทีเ่หมาะสมแลว้ 

ดงันัน้ จงึอาจไมจ่ าเป็นตอ้ง

เตมิสารละลายทัง้หมดเพือ่ท า
ใหร้ าขา้ว 5 กก. มคีวามชืน้ที่

พอด ี  
3. ถา้ใชถ้งุพลาสตกิแบบหนา้

ส าหรับการหมัก ใหอ้ดัร าขา้วที่
ท าใหช้ืน้แลว้นีล้งไปในถงุเพือ่

ไลอ่ากาศออก จากนัน้มัดปาก

ถงุใหแ้น่นหลงัจากไลอ่ากาศ
ออกแลว้ ปลอ่ยถงุร าขา้วไว ้

โดยไมต่อ้งไปท าอะไรกับมัน
เป็นเวลา 2 อาทติยห์รอืมากกวา่นัน้  

4. หลงัจากเก็บภายใตภ้าวะใกลเ้คยีงกับภาวะไรอ้ากาศเป็นเวลาสองอาทติยห์รอืมากกวา่นัน้แลว้ ร าขา้วนัน้จะมกีลิน่

หมักเกดิขึน้ และอาจมรีาสขีาวขึน้บา้ง ซึง่แสดงวา่ใหเ้ห็นวา่มกีลุม่จุลนิทรยีห์มักทีเ่ป็นประโยชนเ์กดิขึน้แลว้ แตถ่า้มี
ราสดี าทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการเกดิขึน้แสดงวา่ร าขา้วทีเ่ป็นตัวน าเชือ้นีไ้ดรั้บอากาศมากไปหรอือาจถกูปนเป้ือน หรอืร า

ขา้วนีถ้กูเก็บไวเ้มือ่มคีวามชืน้มากเกนิ อย่าใชร้ าขา้วนีถ้า้มรีาสดี าหรอืสเีขยีวขึน้ 
5. บีร้ าขา้วหมักและชืน้นี้ออกไมใ่หเ้ป็นกอ้นแลว้กระจายออกไวบ้นแผน่ผา้ใบเพือ่ตากแดดใหแ้หง้ โดยประมาณทกุๆ

ครึง่ชัว่โมงใหใ้ชค้ราดกระจายร าขา้วนี้ออกเพือ่ใหแ้หง้สนทิ    
6. ใชล้กูกลิง้บดร าขา้วทียั่งเป็นกอ้นอยู ่ทัง้กอ้นเล็กและใหญ่ 

7. เก็บผงร าขา้วแหง้ทีม่เีชือ้นีไ้วใ้นถงุพลาสตกิทีปิ่ดผนกึไวห้รอืในภาชนะทีปิ่ดสนทิเพือ่จะเก็บไวไ้ดน้านๆ ภายใต ้

ภาวะทีแ่หง้และใกลเ้คยีงกับภาวะทีไ่รอ้ากาศนี ้สามารถเก็บไวไ้ดอ้ยา่งนอ้ยหนึง่ปี 
 

ถา้ตอ้งการปรมิาณของเชือ้ทีม่ากขึน้เพือ่ใชส้ าหรับหน่วยงานหรอืพืน้ทีเ่พาะปลกู สว่นผสมทีก่ลา่วมาทัง้หมดสามารถ
น ามาผสมในอัตราสว่นทีเ่พิม่ขึน้ได ้นอกจากนีเ้ชือ้โบกาฉอิาจท าขึน้มาจากสตูรทีใ่กลเ้คยีงกันนีแ้ละน าไปใชไ้ด ้คณุ 

Keith Mikkelson แหง่บา้น Aloha House ทีเ่มอืง Palawan ประเทศฟิลปิปินส ์ใชส้ว่นผสมตอ่ไปนีเ้พือ่น าไปท าเชือ้: 

 เนือ้มะพรา้วแหง้ป่น 1 กระสอบ 

 แกลบด า 3 กระสอบ 

 ร าขา้วคณุภาพต า่ 3 กระสอบ 

 EM ทีข่ยายแลว้ 200 มล. ซึง่เป็นสารละลาย EM ทีไ่ดรั้บการกระตุน้และขยายเชือ้แลว้ เพือ่ใหพ้รอ้มส าหรับการใช ้

งานไดท้นัท ี
 กากน ้าตาล 200 มล.  

 

ทีบ่า้น Aloha House ไดน้ าเนือ้มะพรา้วแหง้ป่นมาผสมกับร าขา้วคณุภาพต า่ 3 กระสอบและแกลบด า 3 กระสอบ [บก: 
รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัแกลบด า ดไูดท้ีล่งิคเ์กีย่วกบั PhilRice Open Type Carbonizer ที ่
http://terrapreta.bioenergylists.org/philricecarbhull] สว่นผสมนี้ผสมกนัแบบแหง้บนพืน้ซเีมนตโ์ดยใชพ้ลั่วเป็น
เครือ่งมอืผสม 

 

หลงัจากผสมสว่นผสมแหง้แลว้ จงึฉดีสารละลาย EM (ไดจ้าก EMขยาย 200 มล.และกากน ้าตาล 200 มล.ผสมกบัน ้า 
10 ลติร) ผสมกับสว่นผสมแหง้เพือ่ใหไ้ดป้รมิาณความชืน้ทีต่อ้งการคอืรอ้ยละ 40-50 จากนัน้หมักเชือ้นีแ้ละเก็บไวใ้น

ภาชนะทีปิ่ดสนทิ (เชน่ถังพวีซี ีหรอืภาชนะพลาสตกิขนาด 20 ลติร) จนกวา่จะน ามาใช ้
 

การหมกัเศษอาหาร  

เมือ่ตวัน าเชือ้นีพ้รอ้มแลว้ การผลติโบกาฉเิศษอาหารก็สามารถเริม่ได ้โดยน าถังพลาสตกิทีม่ฝีาปิดสนทิมา เอากระดาษ
หนังสอืพมิพห์รอืกระดาษแข็งรองทีก่น้ถังเพือ่ชว่ยซมึซับของเหลวทีเ่กดิขึน้ (ขัน้ตอนนีเ้ลอืกทีจ่ะไม่ท าก็ได)้ จากนัน้โรย

ร าขา้วทีเ่ป็นเชือ้นี้ประมาณหนึง่ก ามอืใหท้ัว่กน้ถัง   
 

จากนัน้ สามารถน าเศษอาหาร (ทีไ่มเ่น่า) มาใสเ่ป็นชัน้ๆในถังโดยโรยร าขา้วบางๆเป็นชัน้ขัน้กลางระหวา่งชัน้เศษอาหาร 

ร าขา้วนี้ไมจ่ าเป็นตอ้งใสใ่หห้นา โดยอยา่งนอ้ยทีส่ดุควรโรยร าขา้วไวบ้นชัน้ของเศษอาหารทีม่คีวามหนา 1-2 นิว้ และ

http://terrapreta.bioenergylists.org/philricecarbhull


เพือ่เป็นการเพิม่ภาวะไรอ้ากาศ ใหก้ดเศษอาหารทีใ่สล่งในถังเพือ่ไลอ่ากาศใหเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ และใสเ่ศษอาหารเป็น

ชัน้ไปแบบเดยีวกนันีจ้นเต็มถัง     
 

ถา้ภาชนะปิดไม่สนทิจรงิๆ อาจใชถ้งุพลาสตกิชว่ยเป็นตวัเสรมิในการปิดฝาและถัง
ใหส้นทิได ้ และถา้ตอ้งการจะไมใ่หม้อีากาศเขา้ไดอ้กี อาจวางถงุพลาสตกิอกีชัน้

บนเศษอาหารทีอ่ดัแน่นแลว้และทับดว้ยสิง่ของทีม่นี ้าหนัก เชน่เขยีง 

 
ถา้ตอ้งการใหม้กีารเลอะเทอะนอ้ยทีส่ดุ อาจลองแยกของเหลวออกมาจากถัง ถัง

ส าหรับท าโบกาฉเิศษอาหารทีม่ขีายนัน้มจีุก
เปิดปิดทีส่ามารถปลอ่ยใหข้องเหลวที่

เรยีกวา่ “ชาโบกาฉ”ิ ไหลออกมาได ้
โดยงา่ย โดยน าของเหลวนี้ไปเจอืจางดว้ย

น ้าและใชเ้พือ่บ ารุงตน้ไม ้   

 
เมือ่ถังเต็มแลว้ ยังควรปิดฝาใหแ้น่นสนทิอยู่ 

เพือ่ปลอ่ยใหเ้ศษอาหารถกูหมักไวเ้ป็นเวลา
อยา่งนอ้ยสองอาทติยโ์ดยวางไวใ้นทีท่ี่

อากาศเย็น และอยูใ่นร่ม จากการหมักของ

กรดแลคตกิ อาจมแีรงอดัเกดิขึน้เพยีงเล็กนอ้ยเพราะการผลติกา๊ซจะมนีอ้ยมาก แตอ่าจมรีาสขีาวเกดิขึน้ดา้นบน ซึง่เป็น
ตวัทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่มแีบคทเีรยีทีม่ปีระโยชน์อยู ่และตามทีก่ลา่วไวก้อ่นหนา้นีว้า่ถา้มแีตร่าสเีทา ด า หรอืเขยีวและมกีลิน่

เหม็น แสดงวา่ขบวนการหมักอาจไม่ประสบผลส าเร็จและควรทิง้เศษอาหารเหลา่นัน้ไป ถา้การหมักเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 
โบกาฉเิศษอาหารสามารถเก็บไวไ้ดน้านเป็นเดอืนๆ   

 
นอกจากความพยายามทีจ่ะปิดภาชนะหมักของโบกาฉใิหส้นทิแลว้  แมลงวนัลาย (Hermetia illucens) ทีโ่ตเต็มวยัอาจ
เล็ดลอดเขา้ไปในถังโบกาฉแิละวางไข่ ไขส่เีหลอืงหรอืขาวขนาด 1 มม. จ านวนมากทีพ่บมักจะถูกฝังตวัภายในแผน่

พลาสตกิทีใ่ชปิ้ดโบกาฉ ิหลงัจากทีแ่มลงวนัวางไขเ่ป็นเวลาหลายวนัแลว้ ตวัออ่นก็จะเริม่ออกมา แตถ่อืเป็นเรือ่งดทีี่
ทัง้ตวัเต็มวยัและตัวออ่นของแมลงวนัลายนัน้ไมใ่ชต่วัอนัตราย เพราะความจรงิแลว้ตวัออ่นเป็นแหลง่โปรตนีอย่างดี

ส าหรับไกแ่ละปลา โดยอาจน าเอาตวัออ่นไปใหไ้กห่รอืปลากนิ หรอือาจเอาตวัออ่นไปใสไ่วใ้นบรเิวณทีท่ าปุ๋ ยหมักหรอื
ปุ๋ ยไสเ้ดอืนทีต่ัวออ่นจะมอีาหารกนิเพยีงพอและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม ทีเ่ราสามารถน าตวัออ่นทีเ่กดิขึน้มา

ใหมไ่ปใชป้ระโยชน์ไดจ้นกวา่จะหมดไป  

 
การน าโบกาฉเิศษอาหารทีห่มกัแลว้ไปใชเ้พือ่ปรบัปรุงดนิ 

หลงัจากทีห่มักพอแลว้ ควรน าโบกาฉทิีผ่า่นขัน้ตอนเสร็จแลว้ไปฝังไวใ้นหลมุหรอืร่องยาวในสวนใหล้กึลงไปอยา่งนอ้ย 
15-20 ซม. เพือ่ไมใ่หโ้ดนรบกวนจากหนูหรอืสตัวอ์ืน่ๆ การผสมดนิเขา้กบัโบกาฉจิะชว่ยเร่งขบวนการย่อยสลายสดุทา้ย

นีใ้หเ้ร็วขึน้  

 
แมลงวนัลายเองก็อาจฝังตัวในดนิกบัโบกาฉทิีฝั่งไวไ้มล่กึและวางไขใ่นนัน้ ซึง่ตวัออ่นจะปรากฏใหเ้ห็นหลายวนัหลงัจาก

นัน้ ซึง่ไมม่อีะไรทีต่อ้งกงัวล แตถ่า้โบกาฉถิกูรบกวนกอ่นทีจ่ะยอ่ยสลายไปในดนิ อาจท าใหเ้กดิกลิน่ทีไ่มพ่งึประสงคข์ึน้
ได ้  

 
หลงัจากนัน้เป็นเวลาหลายอาทติย ์(ขึน้อยู่กับสภาพแวดลอ้ม) โบกาฉทิีห่มักไวแ้ลว้นี้จะเปลีย่นไปเป็นปุ๋ ยหมัก ทีม่ี

ลกัษณะเหมอืนดนิ เมือ่

ขบวนการย่อยสลายเสร็จ
สิน้ลง เศษอาหารเหลา่นี้

จะไมม่กีลิน่เหม็นเลย   
 

เมือ่โบกาฉเิศษอาหารนี้

ผสมเขา้กับดนิแลว้จะชว่ย
เพิม่ธาตอุาหารและ

จลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน์
ใหก้บัดนิ และจะชว่ย

ปรับปรุงโครงสรา้งของดนิ
ใหด้ขี ึน้ดว้ย สตัวพ์วก



ไสเ้ดอืน แมลงและสตัวข์นาดเล็กอืน่ๆทีเ่ป็นตัวบง่ชีว้า่ดนิมคีวามอดุมสมบรูณ์ จะเตบิโตไดด้ใีนปุ๋ ยหมักโบกาฉ ิแลว้

ตน้ไมก็้จะใหผ้ลติทีด่ดีว้ยเชน่กัน 
 

สรุป 
ทัง้ปุ๋ ยหมักโบกาฉแิละโบกาฉเิศษอาหารนัน้ท าไดไ้มย่ากนักและใหป้ระโยชนอ์ย่างมากมาย การใชโ้บกาฉทิัง้สองแบบนี้

มแีพร่หลายไปทัว่ทัง้ในประเทศญีปุ่่ นและทัว่โลก แมจ้ะมสีว่นประกอบและการใชแ้ตกตา่งกนัไปบา้งแตปุ่๋ ยโบกาฉแิละ

โบกาฉเิศษอาหารทัง้สองประเภทสามารถผลติไดอ้ย่างรวดเร็วและไมย่ากเพือ่น าไปใชก้บัพืน้ทีก่ารเกษตรขนาดเล็กและ
ในสวนครัวหลงับา้น     
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