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ฉบับที่ 22 เดือนตุลาคม 2014
สิ่งที่ได้ เรียนรู้จากระบบอะควาโพนิคบ่ อคอนกรีตในภาคเหนือของประเทศไทย
โดย สก็อต เบรเดน
คุณ สก็อต เบรเดนอาศัยอยู่ทางภาคเหนื อของประเทศไทยมา 8 ปี แล้ว และมี ประสบการณ์มากมายในพันธกิ จข้าม
วัฒนธรรม, การจัดการโครงการ และการพัฒนาในเขตออสตราเลเชี ยและอัฟริ กา โดยในช่วง 6 ปี ทีผ่ ่านมาได้มี
โอกาสทดลองทาสวนครัวหลังบ้านและอะควาโพนิ คในจังหวัดเชี ยงใหม่ที่บา้ นที ่อาศัยอยู่กบั ภรรยาและลูกชาย
เริ่มแรก
เมื่อประมาณ 5 ปี ที่แล้ ว หลังจากที่ได้ อา่ นเรื่ องราวเกี่ยวกับอะควาโพนิคทางอินเตอร์ เน็ต มีเพื่อนของผมคน
หนึง่ อยากจะทดลองทาระบบขนาดเล็กในพื ้นที่สวนหลังบ้ านที่เช่าอยูใ่ นเมือง ในจังหวัดเชียงใหม่ ตอนนันผมเคยมี
้
ประสบการณ์ทาระบบที่ใหญ่กว่ามาก่อนและมีความสนใจอยูแ่ ล้ วที่จะลองทาระบบขนาดเล็ก ใช้ ต้นทุนน้ อย
เคลื่อนย้ ายได้ และสามารถใช้ เป็ นต้ นแบบเพื่อการศึกษาอบรมได้ ในเวลานันข้
้ อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตัง้
และดูแลรักษาสาหรับระบบขนาดเล็กยังมีน้อยมาก ซึง่ ต่างกับปั จจุบนั นี ้ที่สามารถค้ นหาข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ตได้
มากมาย (โดยเฉพาะในรูปแบบวิดีโอจากYoutube) ดังนันทุ
้ กอย่างที่เราทาในช่วงแรกนันส่
้ วนใหญ่จงึ มาจากการ
ลองผิดลองถูก
วัสดุที่ใช้
ทางภาคเหนือของประเทศไทยนัน้ อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุอปุ กรณ์จากซีเมนต์ขนาดเล็กหลายแห่งจะ
ผลิตบ่อคอนกรี ต (ทังแบบเส้
้
นผ่าศูนย์กลาง 80 หรื อ 100 ซม และความสูง 40 ซม) บ่อคอนกรี ตที่ไม่มีก้นเหล่านี ้จะ
นามาวางซ้ อนต่อๆกันขึ ้นไปเพื่อทาเป็ นบ่อส้ วม หรื อที่เก็บน ้าหรื อที่กรองน ้า โดยบ่อล่างสุดจะมีก้นคอนกรี ตและมัก
นาไปใช้ ปลูกพืชผัก ทาเป็ นสระน ้าเล็กๆไว้ ตกแต่งสถานที่ และเลี ้ยงกบหรื อปลาดุก นอกจากบ่อคอนกรี ตแล้ ว ยังมี
ท่อพีวีซีสีฟ้าและข้ อต่อต่างๆอยูห่ ลายขนาดและราคาไม่แพงมากนัก ส่วนปั๊ มเล็กใช้ ในตู้ปลาขนาด 220 โวล์ตก็หา
ได้ ไม่ยาก (ในเมือง) และมักจะใช้ ทาน ้าพุหรื อน ้าตกจาลองภายในบ้ าน ร้ านอาหารและสวนนัง่ เล่น ส่วนหินปลูก
(หินกลมๆขนาดเท่ากัน เส้ นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม) หาค่อนข้ างยาก แต่ก็มีหินคลุกหรื อหินโม่ที่ใช้ ผสมปูนซีเมนต์เพื่อ
ทาคอนกรี ตที่ราคาไม่แพงและหาได้ ง่าย

การติดตั้ง (ภาพที่ 1)
เมื่อรวบรวมวัสดุที่ต้องการแล้ ว (เราใช้ บอ่ คอนกรี ตขนาด 1 เมตรที่มีก้น ปั๊ มขนาดเล็ก หินคลุกขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 0.5-0.75 ซม และอุปกรณ์ทอ่ พีวีซี) ระบบของเราใช้ เวลาประกอบและติดตังในเวลาไม่
้
ถึงสาม
ชัว่ โมง และมีการทดสอบการใช้ งานโดยไม่มีปลาในวันรุ่งขึ ้นเมื่อปูนซีเมนต์แห้ งแล้ ว จากนันเราใส่
้
ลกู ปลาดุก ที่ซื ้อมา

ภาพที่ 1 ระบบบ่อคอนกรีตทีท
่ าขึน
้ ครัง้ แรก

ใส่ลงไปในบ่อที่เตรี ยมไว้ (ทางภาคเหนือมีการเลี ้ยงปลาดุกในบ่อคอนกรี ตที่บางครัง้ มีปลาดุกถึง 50 ตัว) โดยทัว่ ไป
แล้ ว ปลาดุกจะถูกเลี ้ยงในบ่อคอนกรี ตที่ใช้ น ้าคุณภาพต่า ดังนันจึ
้ งมีความเสี่ยงน้ อยที่ปลาจะตายหากมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ ้นในระบบ
กว่าที่พืชจะเติบโตได้ ดีนนใช้
ั ้ เวลาประมาณเดือนกว่า ขณะที่ปลามีขนาดเท่านิ ้วมืออยู่ การจัดการระบบจะ
ไม่ยากนัก แต่เมื่อปลาโตขึ ้น ปั๊ มขนาดเล็กจะทางานหนักขึ ้นเพราะมีขี ้ปลามากขึ ้นและต้ องล้ างทาความสะอาจทุกวัน
[บก.: ดังที่กล่าวในบทความก่อนหน้ านี ้ว่าขี ้ปลาที่มีมากขึ ้นจะทาให้ การไหลของน ้าน้ อยลงและทาให้ เกิดปั ญหาต่อ
ระบบอะควาโพนิค] เราทดลองวิธีตา่ งๆหลายวิธีที่จะรักษาการไหลของน ้าให้ อยูใ่ นอัตราสูงและปั๊ มน ้าไม่สกปรก
(ตัวอย่างเช่น การใช้ ที่กรองที่ทาขึ ้นเอง) แต่ปั๊มราคาถูกยังถือเป็ นจุดอ่อนของระบบ ระบบขนาดเล็กนี ้ใช้ งานได้ ดีแต่
คงไม่อาจบอกได้ เต็มปากว่าการดูแลการทางานเป็ นเรื่ องง่าย อย่างไรก็ตามก็เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ในเวลานัน้
คือ1) ราคาถูก (ค่าใช้ ไม่ถึง 1500 บาท) และ 2) แสดงให้ เห็นว่าหลักการอะควาโพนิคสามารถใช้ งานได้ ในขนาดที่
เล็กลง
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ (ภาพที่ 2)
การที่เราใช้ บอ่ คอนกรี ต ทาให้ ง่ายต่อการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงท่อจากแบบที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บ่อ
คอนกรี ตมีน ้าหนักมากและยากต่อการเคลื่อนย้ ายหรื อปรับเปลี่ยน ซึง่ ผมพบกับปั ญหานี ้ด้ วยตนเองเมื่อเพื่อนต้ อง
ย้ ายไปต่างประเทศและผมต้ องเคลื่อนย้ ายระบบมาไว้ ในสวนหลังบ้ านของตัวเอง อีกอย่างหนึง่ ที่ยงุ่ ยากคือต้ องมีการ

ตรวจสอบและทาความสะอาดปั๊ มเป็ นประจาทุกวัน ดังนันผมจึ
้
งเปลี่ยนแบบด้ วยการเพิ่มบ่อเข้ าไปอีกบ่อ ให้ ทา
หน้ าที่เป็ นเหมือนบ่อพักน ้าเสีย ที่เป็ นส่วนกักเก็บขี ้ปลาและช่วยรักษาปั๊ มน ้าให้ สะอาด ผลที่ออกมาคือผมสามารถ
ตรวจสอบและทาความสะอาดปั๊ มเพียงเดือนละครัง้ เท่านัน้ ( ภาพที่ 2) นอกจากนี ้ ผมมีปลาดุกเพียง 15 ตัว แทนที่
จะใช้ 30 ตัวเหมือนตอนแรกที่เริ่มการใช้ งาน และได้

ภาพที่ 2 ระบบทีป
่ รับปรุงใหม่

ปลูกพืชปี เดียวและพืชที่ชอบน ้าเพื่อช่วยในขบวนการ
กรองน ้า ระบบสุดท้ ายที่ผมมีนนปลู
ั ้ กสมุนไพรไทยได้ ดี
ภาพที่ 3 ระบบอะควาโพนิคทีอ
่ ยากทาในอนาคต
มาก ตอนนันพื
้ ชที่ผมมีเช่นตะไคร้ พริกขี ้หนู โหระพา
ใบเตย ขิง ข่า ผักกูด และผักบุ้ง ในช่วงฤดูที่อากาศเย็น ผมได้ ปลูกมะเขือเทศ ผักสลัด ผักกาด สตรอเบอร์ รี่ และผัก
ใบเขียวอื่นๆ ซึง่ ระบบโดยรวมนันไม่
้ ได้ ให้ ปริมาณปลาหรื ออาหารในปริมาณมาก แต่สาหรับผมโดยส่วนตัวแล้ วถือว่า
มีประโยชน์มากที่ได้ ผกั ปลอดสารพิษ แม้ จะในปริมาณไม่มากนัก และพบว่าสิ่งที่ทานี ้เป็ นสิ่งที่เพื่อนบ้ านและแขก
ที่มาเยี่ยมเรา ให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก

มองย้ อนกลับไป
วันนี ้ ถ้ามี คนถามผมว่า ถ้าผมจะช่วยติ ดตัง้ ระบบขนาดเล็กในสวนหลังบ้านทีเ่ ป็ นบ้านเช่าในเมื อง ผมจะใช้
บ่อคอนกรี ตหรื อไม่? คาตอบง่ายๆคื อ “ใช่” แต่ผมจะไม่ใช้ขนาดทีใ่ หญ่เกิ นกว่า 1 เมตร ปัจจุบนั นีม้ ี วสั ดุอืน่ ๆและมี
แบบหลายแบบที เ่ ป็ นทางเลื อกมากขึ้ น (ดูภาพที ่ 3 ทีเ่ ป็ นงานต้นแบบทีผ่ มเองอยากจะทดลองทาในอนาคต) วัสดุ
อุปกรณ์ทีน่ ้าหนักเบากว่าและเคลือ่ นย้ายได้ง่ายกว่าบ่อคอนกรี ตขนาด 1 เมตร น่าจะเหมาะสมกับสภาพในเมื อง
มากกว่า ผมคิ ดว่าแบบทีใ่ ช้บ่อคอนกรี ตขนาดใหญ่นนั้ เหมาะกับพืน้ ทีใ่ นชนบท (อย่างน้อยทางภาคเหนือ) เพราะใน
ชนบทมี การต่อบ่อคอนกรี ตเข้าด้วยกันและมี การใช้อปุ กรณ์ ท่ออยู่ ถ้ามี คนมาช่วยกัน 4-5 คนเพือ่ ยกหรื อเคลือ่ นย้าย
บ่อก็สามารถทาได้ง่าย อีกอย่างไม่มีปัญหาเรื ่องน้าหนักและการโยกย้ายระบบ และสุดท้าย ชาวบ้านในชนบทไม่

น้อยทีม่ ี ประสบการณ์ในการเลีย้ งปลาดุกในบ่อคอนกรี ต ดังนัน้ การใช้ปั๊มน้ าและแปลงปลูกทีใ่ ช้หินกรวดก็เป็ นเพียง
สิ่ งที เ่ พิ่ มเข้าไปในระบบที ช่ าวบ้านมี อยู่แล้ว
ภาพโดยรวม
โดยส่วนตัวแล้ ว ผมคิดว่าระบบอะควาโพนิคขนาดเล็กนันมี
้ การจัดการที่ยากกว่าระบบขนาดใหญ่ (1000
ลิตรขึ ้นไป) และผมจะย ้าอยูเ่ สมอว่าในระบบขนาดเล็กนันข้
้ อผิดพลาดเกิดขึ ้นรวดเร็ว แต่ผมคิดว่าระบบขนาดเล็กที่
ผมมีใช้ งานและพูดถึงไปนันเป็
้ นประโยชน์อย่างมากในการอธิบายถึงหลักการและส่วนประกอบต่างๆของระบบอะค
วาโพนิค (เช่น แสดงถึงการทางานของไซฟ่ อน, ปั๊ ม, ฯลฯ และแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปลา แบคทีเรี ยที่
เปลี่ยนแปลงไนไตรท์ และพืชที่เติบโตแข็งแรง นอกจากนี ้ยังสามารถใช้ เป็ นส่วนตกแต่งน ้าในสวนได้ ) แต่ระบบขนาด
เล็กอาจไม่สามารถใช้ เป็ นตัวอย่างในการผลิตอาหารได้ เพราะไม่ใหญ่พอที่จะผลิตอาหารไม่วา่ จะเป็ นผักหรื อปลา
ในปริมาณมากได้ (หรื อใช้ สาหรับโครงการใหญ่ๆ เช่น บ้ านรับเลี ้ยงเด็ก)
ระบบที่ขนาดใหญ่ขึ ้นไปก็มกั มีปัญหาอื่นตามมาด้ วย ที่นอกจากการทาให้ เกิดการสมดุลระหว่างปลาและ
ผักแล้ ว ผู้ที่ดแู ลระบบขนาดใหญ่ยงั จาเป็ นต้ องหาแหล่งและที่เก็บเมล็ดพันธุ์ ทาการเพาะเมล็ดและย้ ายต้ นกล้ า มี
ขันตอนการเก็
้
บผลผลิต และการตลาดสาหรับปลาและผัก ความยุง่ ยากในการทางานร่วมกันของส่วนต่างๆเหล่านี ้
จะนามาซึง่ ความพึงพอใจได้ ง่ายกว่าในระบบขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ดี สาหรับผู้ที่ใช้ บริโภคเองในครัวเรื อน ระบบ
ขนาดเล็กก็เป็ นจุดเริ่มต้ นที่ดีมากในการเรี ยนรู้หลักการการเลี ้ยงปลาและปลูกผักเพื่อนาไปต่อยอดได้
เมื่อผมทาระบบอะควาโพนิคในสวนหลังบ้ านเอง ก็มีความคิดอยู่ตลอดเวลาถึงวิธีที่จะทาอย่างไรให้ ง่ายขึ ้นและจะ
ทาให้ ใช้ งานได้ โดยประหยัดต้ นทุนที่สุด และง่ายที่สดุ ได้ อย่างไร เนื่องจากผมเองมีประสบการณ์จากการเกษตรแบบ
ขยาย ( extensive agriculture) ในพื ้นที่ขนาดใหญ่และไม่มีประสบการณ์หรื อความรู้ด้านการเกษตรแบบเข้ มข้ นใน
พื ้นที่ขนาดจากัด เมื่อเวลาผ่านไประบบอะควาโพนิคที่ผมมีดเู หมือนจะซับซ้ อนขึ ้นเรื่ อยๆแต่กลับมีผลดีคือทาให้
ได้ ผลผลิตมากขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้ ผมได้ ค้นพบว่ายิ่งใช้ เวลาและพลังงานในการพัฒนารูปแบบไปมากเท่าไร ผลจาก
การจัดการก็เป็ นที่น่าพึงพอใจมากขึ ้นเท่านัน้
ขณะนี ้ผมมีกาลังที่จะผลิตอาหารสาหรับครอบครัวของตนเองในระดับหนึง่ และไม่กลัวแล้ วที่จะใช้ วิธีผลิต
อาหารแบบเข้ มข้ น ผมสนุกกับความซับซ้ อนของระบบและมองเห็นว่านัน่ เป็ นคุณสมบัตดิ ้ านบวก เพราะนัน่ คือประตู
ที่เปิ ดออกเพื่อนาไปสู่การเรี ยนรู้และวิธีการจัดการแบบใหม่ๆ ซึง่ อะควาโพนิคนี ้ สามารถเริ่มต้ นจากแบบที่ไม่ซบั ซ้ อน
ก่อน และเมื่อมีความรู้เพิ่มเติม (เกี่ยวกับวิธีการและการรักษาการทางานของระบบ) ท่านก็สามารถขยายระบบให้
ใหญ่ขึ ้นได้ ในหลายๆรูปแบบ และขณะเดียวกันก็ได้ รับความรู้สกึ พึงพอใจกับความคิดสร้ างสรรค์ของท่านเอง (เช่น
การออกแบบที่ดีก็จะได้ ปริมาณผลผลิตที่เห็นได้ ชดั เจน)
สุดท้ าย ประโยชน์ด้านที่ไม่คาดคิดที่ได้ รับจากการทาระบบนี ้ คือผมได้ พบกับหลายๆคนและสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ผู้ที่อาจไม่มีวนั ได้ พบกันเลย ซึง่ สิ่งนี ้ทาให้ ชีวิตมีความหมายมากยิ่งขึ ้น ระบบอะควาโพนิคของผม
เป็ นหัวข้ อสาคัญที่ผมได้ ใช้ เวลาคุยกับเพื่อนบ้ านซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่ให้ ความสาคัญต่ออาหารเพื่อสุขภาพ และได้
เห็นว่าระบบนี ้เป็ นที่มาของความรักและความห่วงใยในการผลิตอาหารที่ดีและมีประโยชน์แก่ครอบครัว

