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ขณะนี้ความเจริญทางดานวัตถุและไฟฟาเขาไปในหมูบานกันเปนสวนใหญ
แลว การหุงขาวนิยมใชหมอหุงขาวไฟฟามากขึ้นเพราะสะดวกดี ดังนัน้ การใชกาซชีวภาพ
ปรุงอาหารจึงลดลงเหลือประมาณครึง่ หนึง่ ของปริมาณทีใ่ ชแตกอ น ประกอบกับถังลูกลอย
เก็บกาซที่ใชกับบอผลิตกาซแบบหลอวงบอมีราคาแพง
และการกอวงบอดวยอิฐแบบของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีราคาสูงทั้งใชวัสดุแรงงานมากกวาหลอวงบอ แตมขี อ ดีท่ี
โดมเก็บกาซราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับถังเหล็กลูกลอยเก็บกาซมาก จึงมีความคิดทีจ่ ะเอา
ขอดีทั้งสองแบบมารวมกันในบอผลิตกาซเดียวกัน และมีขนาดเล็กประมาณเพียง 2 ลูก
บาศกเมตรเทานัน้ ราคาถูกลงมาก ซึ่งเพียงพอตอการใชกาซปรุงอาหาร จึงไดนําแมพิมพ
เหล็กหลอวงบอหนา 3 เซนติเมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.50 เมตร สูง 60
เซนติเมตร 1 ชุด พรอมดวยแมแบบพิมพเหล็กหลอทอเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว ยาว
ํ กงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราดําเนินการสาธิต
50 เซนติเมตร จํานวน 2 ชุด ไปใหสานั
กับเกษตรกรในจังหวัดนี้ เพื่อเปนตัวอยางในความเปนไปได
เมือ่ เดือนเมษายน 2530 นายหมุด หมัดลัง บานเลขที่ 4 หมูท ่ี 6
บานดอนกลางคลอง 17 ตําบลดอนฉิมพลี อําเภอบางนําเปรี
้ ย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได
รวมโครงการสรางบอผลิตกาซดังกลาวตามรายละเอียดแผนผังบอที่ใหไว
ดังนั้นจึงขอ
อธิบายการสรางบอฯ พอสรุปโดยยอดังนี้
เมือ่ เลือกทําเลทีจ่ ะสรางบอไดแลว ทําการขุดดินเปนบอรูปวงกลมเสนผา
ศูนยกลาง 1.90 เมตร ลึกจากผิวดินเดิม 2 เมตร จัดการเทพืน้ กนกะทะเสนผา
ศูนยกลาง 1.60 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ดวยปูนซิเมนต ทราย หินเบอร 2
อัตรา 1:2:3 ถาตองการจะหลอวงบอเสนผาศูนยกลางภายใน 1.50 เมตร สูง 60
* สํานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
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เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร ขางบนแลวหยอนไปภายหลังก็ได หรือจะตั้งแมพิมพ
หลอวงบอขางลางในบอดินเลยก็ได โดยการใชปนู ซิเมนต ทรายหยาบ อัตราสวน 1:3
และใชลวดขาวเบอร 11 เปนโครงซึ่งมีลูกตั้ง 8 เสน วงกลม 2 วง เพื่อใหมีความแข็ง
แรง การหลอวงบอที่ 2 สูงขึ้นมาตองเวนชองเปนวงรีกวาง 6 นิว้ ยาว 10 นิว้ สําหรับ
วางทอเติมมูลสัตวและทอลนใหอยูต รงกันขาม
ในขณะเดียวกันกับการหลอวงบออันลาง
หลอทอเติมมูลสัตวและทอลนปูนทรายขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 4 นิว้ ยาว 50
เซนติเมตร ดวยอัตราสวนเชนเดียวกับวงบอจํานวน 5 ทอน หลังจากนัน้ ทําการกอโดม
เก็บกาซเหมือนกันกับวิธีการของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทุกประการ สวนบอเติม
ขนาดกวาง 60 เซนติเมตร ยาว 65 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร และบอลนขนาด
กวาง 80 เซนติเมตร ยาว 105 เซนติเมตร ลึก 85 เซนติเมตร กอดวยซิเมนตบลอค
สําหรับรายการวัสดุท่ีใชสรางบอไดบนั ทึกไวรวมยอดแตละชนิดดังแสดงไวขา ง
ลางนี้ สนราคาวัสดุไดสอบถามทีร่ า นคาขายวัสดุกอ สรางในตลาดอําเภอบางนําเปรี
้ ย้ ว เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2534 ซึ่งพอประมวลเปนคาใชจายยังไมรวมวาวลกาซและทอแปป
นํ้าดังตอไปนี้
1. ปูนซิเมนตตราเสือ 287.8 กิโลกรัม ราคาถุงละ 93 บาท เปนเงิน
535.30 บาท
2. ทรายหยาบ–ละเอียด 27 ปบ คิวละ 240 บาท (50 ปบ)
เปน
เงิน 129.60 บาท
3. หินเบอร 2 จํานวน 6.3 ปบ คิวละ 300 บาท(50 ปบ)
เปน
เงิน 39.00 บาท
4. ลวดขาว 1.8 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 20 บาท
เปนเงิน
36.00 บาท
5. อิฐ 2 รู 316 กอนราคารอยละ 55 บาท
เปนเงิน
173.80 บาท
6. ซิเมนตบลอค 47 กอนราคากอนละ 4 บาท
เปนเงิน
188.00 บาท
รวม
1,101.70 บาท
อนึง่ เมื่อตรวจสอบโดมเก็บกาซใชการไดดีไมรั่วไหลแลว ครัง้ แรกใชมลู
ควายผสมกับผักตบชวาสดสับเปนชิ้นเล็ก ๆ อัตราสวน 1:1 และผสมกับนํ้าอัตราสวน 1:1

ใสจนเต็มบอ หลังจากนัน้ ราว 3 สัปดาหจึงเริ่มใชกาซนี้ บานของนายหมุด หมัดลัง มีผู
ใหญ 4 คน เด็ก 2 คน ใชปรุงอาหารเชา 30 นาที ตมนําตอนเที
้
ย่ ง 10 นาที ปรุง
อาหารเย็น 20 นาที รวมวันละ 1 ชั่วโมง โดยไมไดใชหุงขาวแตมีกาซใชเพียงพอ ดวย
การเติมมูลควาย 1 ปบ ผสมกับนํ้า 1 ปบลงในบอทุกวัน
ตอมาป 2534 ไดสรางบอขนาดนีอ้ กี 1 บอ ใหกับนายพิชยั ประเสริฐ
ชัยโชคดี เจาของฟารมหมู บานเลขที่ 324 หมูที่ 8 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีสมาชิกในครอบครัว 8 คน ผูใหญ 5 คน เด็ก 3
คน ครั้งแรกใชมูลหมูผสมกับนําอั
้ ตราสวน 1:1 ใสจนเต็มบอ หลังจากนัน้ 1 สัปดาห
เริ่มใชกาซนี้ แลวเติมมูลหมู 3 วันตอครั้ง รวมทัง้ นําครั
้ ง้ ละ 4 ปบ ใชปรุงอาหารอยาง
เดียววันละ 2 มือ้ เชาเย็น แตละมื้อใชกาซประมาณ ชั่วโมงครึ่ง มีกาซพอใชไมไดหุงขาว
เพราะมีหมอหุงขาวไฟฟา กากมูลหมูจากบอลนใชเปนปุยในแปลงผักผลไม หากทานผูใ ด
ทีอ่ ยูใ นจังหวัดเชียงใหมและใกลเคียง สนใจการสรางบอขนาดนี้ไวใชกรุณาติดตอ คุณ
มานิตย อําพันธุ ศูนยพัฒนาและสงเสริมกาซชีวภาพภาคเหนือ 13 ถนนอารักษ ซอย 5
ตําบลศรีภมู ิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โทร.(053) 211448 เพราะมีอุปกรณแม
แบบพิมพหลอวงบอและทอที่ผูเขียนไดใหไว
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