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ส่ิงที่ได้เรียนรู้จากระบบอะควาโพนิคบ่อคอนกรีตในภาคเหนือของประเทศไทย 

โดย สก็อต เบรเดน 
 
คณุ สก็อต เบรเดนอาศยัอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยมา 8 ปีแล้ว และมีประสบการณ์มากมายในพนัธกิจข้าม
วฒันธรรม, การจดัการโครงการ และการพฒันาในเขตออสตราเลเชียและอฟัริกา โดยในช่วง 6 ปีทีผ่่านมาไดมี้
โอกาสทดลองท าสวนครัวหลงับา้นและอะควาโพนิคในจงัหวดัเชียงใหม่ที่บา้นที่อาศยัอยู่กบัภรรยาและลูกชาย 
 
เร่ิมแรก 
 เม่ือประมาณ 5 ปีท่ีแล้ว หลงัจากท่ีได้อา่นเร่ืองราวเก่ียวกบัอะควาโพนิคทางอินเตอร์เน็ต  มีเพ่ือนของผมคน
หนึง่อยากจะทดลองท าระบบขนาดเล็กในพืน้ท่ีสวนหลงับ้านท่ีเชา่อยูใ่นเมือง ในจงัหวัดเชียงใหม ่ตอนนัน้ผมเคยมี
ประสบการณ์ท าระบบท่ีใหญ่กวา่มาก่อนและมีความสนใจอยูแ่ล้วท่ีจะลองท าระบบขนาดเล็ก ใช้ต้นทนุน้อย 
เคล่ือนย้ายได้ และสามารถใช้เป็นต้นแบบเพ่ือการศกึษาอบรมได้  ในเวลานัน้ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการออกแบบ ตดิตัง้ 
และดแูลรักษาส าหรับระบบขนาดเล็กยงัมีน้อยมาก ซึง่ตา่งกบัปัจจบุนันีท่ี้สามารถค้นหาข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตได้
มากมาย (โดยเฉพาะในรูปแบบวิดีโอจากYoutube) ดงันัน้ทกุอยา่งท่ีเราท าในชว่งแรกนัน้สว่นใหญ่จงึมาจากการ
ลองผิดลองถกู 
 
วัสดุท่ีใช้ 
 ทางภาคเหนือของประเทศไทยนัน้ อตุสาหกรรมการผลิตวสัดอุปุกรณ์จากซีเมนต์ขนาดเล็กหลายแหง่จะ
ผลิตบอ่คอนกรีต (ทัง้แบบเส้นผา่ศนูย์กลาง 80 หรือ 100 ซม และความสงู 40 ซม) บอ่คอนกรีตท่ีไมมี่ก้นเหลา่นีจ้ะ
น ามาวางซ้อนตอ่ๆกนัขึน้ไปเพ่ือท าเป็นบอ่ส้วม หรือท่ีเก็บน า้หรือท่ีกรองน า้ โดยบอ่ล่างสดุจะมีก้นคอนกรีตและมกั
น าไปใช้ปลกูพืชผกั ท าเป็นสระน า้เล็กๆไว้ตกแตง่สถานท่ี และเลีย้งกบหรือปลาดกุ นอกจากบอ่คอนกรีตแล้ว ยงัมี
ทอ่พีวีซีสีฟ้าและข้อตอ่ตา่งๆอยูห่ลายขนาดและราคาไมแ่พงมากนกั สว่นป๊ัมเล็กใช้ในตู้ปลาขนาด  220 โวล์ตก็หา
ได้ไมย่าก (ในเมือง) และมกัจะใช้ท าน า้พหุรือน า้ตกจ าลองภายในบ้าน ร้านอาหารและสวนนัง่เลน่  สว่นหินปลกู 
(หินกลมๆขนาดเทา่กนั เส้นผา่ศนูย์กลาง 1-2 ซม) หาคอ่นข้างยาก แตก็่มีหินคลกุหรือหินโมท่ี่ใช้ผสมปนูซีเมนต์เพ่ือ
ท าคอนกรีตท่ีราคาไมแ่พงและหาได้ง่าย   
 
 
 
 



การตดิตั้ง (ภาพท่ี 1) 
 เม่ือรวบรวมวสัดท่ีุต้องการแล้ว (เราใช้บอ่คอนกรีตขนาด 1 เมตรท่ีมีก้น ป๊ัมขนาดเล็ก หินคลกุขนาด
เส้นผา่ศนูย์กลาง 0.5-0.75 ซม และอปุกรณ์ทอ่พีวีซี) ระบบของเราใช้เวลาประกอบและตดิตัง้ในเวลาไมถ่ึงสาม
ชัว่โมง และมีการทดสอบการใช้งานโดยไมมี่ปลาในวนัรุ่งขึน้เม่ือปนูซีเมนต์แห้งแล้ว จากนัน้เราใสล่กูปลาดกุท่ีซือ้มา

ใสล่งไปในบอ่ท่ีเตรียมไว้ (ทางภาคเหนือมีการเลีย้งปลาดกุในบอ่คอนกรีตท่ีบางครัง้มีปลาดกุถึง 50 ตวั) โดยทัว่ไป 
แล้ว ปลาดกุจะถกูเลีย้งในบอ่คอนกรีตท่ีใช้น า้คณุภาพต ่า ดงันัน้จงึมีความเส่ียงน้อยท่ีปลาจะตายหากมีความ
ผิดพลาดเกิดขึน้ในระบบ  
 
  กวา่ท่ีพืชจะเติบโตได้ดีนัน้ใช้เวลาประมาณเดือนกวา่ ขณะท่ีปลามีขนาดเทา่นิว้มืออยู ่การจดัการระบบจะ
ไมย่ากนกั แตเ่ม่ือปลาโตขึน้ ป๊ัมขนาดเล็กจะท างานหนกัขึน้เพราะมีขีป้ลามากขึน้และต้องล้างท าความสะอาจทกุวนั  
[บก.: ดงัท่ีกลา่วในบทความก่อนหน้านีว้า่ขีป้ลาท่ีมีมากขึน้จะท าให้การไหลของน า้น้อยลงและท าให้เกิดปัญหาตอ่
ระบบอะควาโพนิค] เราทดลองวิธีตา่งๆหลายวิธีท่ีจะรักษาการไหลของน า้ให้อยูใ่นอตัราสงูและป๊ัมน า้ไมส่กปรก 
(ตวัอยา่งเชน่ การใช้ท่ีกรองท่ีท าขึน้เอง) แตป๊ั่มราคาถกูยงัถือเป็นจดุออ่นของระบบ ระบบขนาดเล็กนีใ้ช้งานได้ดีแต่
คงไมอ่าจบอกได้เตม็ปากวา่การดแูลการท างานเป็นเร่ืองง่าย อย่างไรก็ตามก็เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ในเวลานัน้ 
คือ1) ราคาถกู (คา่ใช้ไมถ่ึง 1500 บาท) และ 2) แสดงให้เห็นวา่หลกัการอะควาโพนิคสามารถใช้งานได้ในขนาดท่ี
เล็กลง   

 
          ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ (ภาพท่ี 2) 

 การท่ีเราใช้บอ่คอนกรีต ท าให้ง่ายตอ่การเพิ่มและเปล่ียนแปลงทอ่จากแบบท่ีวางไว้ อยา่งไรก็ตาม บอ่
คอนกรีตมีน า้หนกัมากและยากตอ่การเคล่ือนย้ายหรือปรับเปล่ียน ซึง่ผมพบกบัปัญหานีด้้วยตนเองเม่ือเพ่ือนต้อง
ย้ายไปตา่งประเทศและผมต้องเคล่ือนย้ายระบบมาไว้ในสวนหลงับ้านของตวัเอง อีกอยา่งหนึง่ท่ียุง่ยากคือต้องมีการ

ภาพที ่1 ระบบบอ่คอนกรตีทีท่ าขึน้ครัง้แรก 



ภาพที ่3 ระบบอะควาโพนคิทีอ่ยากท าในอนาคต 

ตรวจสอบและท าความสะอาดป๊ัมเป็นประจ าทกุวนั ดงันัน้ผมจงึเปล่ียนแบบด้วยการเพิ่มบอ่เข้าไปอีกบอ่ให้ท า
หน้าท่ีเป็นเหมือนบอ่พกัน า้เสีย ท่ีเป็นส่วนกกัเก็บขีป้ลาและชว่ยรักษาป๊ัมน า้ให้สะอาด ผลท่ีออกมาคือผมสามารถ
ตรวจสอบและท าความสะอาดป๊ัมเพียงเดือนละครัง้เทา่นัน้ ( ภาพท่ี 2) นอกจากนี ้ผมมีปลาดกุเพียง 15 ตวั แทนท่ี
จะใช้ 30 ตวัเหมือนตอนแรกท่ีเร่ิมการใช้งาน และได้

ปลกูพืชปีเดียวและพืชท่ีชอบน า้เพ่ือชว่ยในขบวนการ
กรองน า้ ระบบสดุท้ายท่ีผมมีนัน้ปลกูสมนุไพรไทยได้ดี

มาก ตอนนัน้พืชท่ีผมมีเชน่ตะไคร้ พริกขีห้น ูโหระพา 
ใบเตย ขิง ขา่ ผกักดู และผกับุ้ง ในชว่งฤดท่ีูอากาศเย็น ผมได้ปลกูมะเขือเทศ ผกัสลดั ผกักาด สตรอเบอร์ร่ี และผกั
ใบเขียวอ่ืนๆ ซึง่ระบบโดยรวมนัน้ไมไ่ด้ให้ปริมาณปลาหรืออาหารในปริมาณมาก แตส่ าหรับผมโดยส่วนตวัแล้วถือว่า
มีประโยชน์มากท่ีได้ผกัปลอดสารพิษ แม้จะในปริมาณไมม่ากนกั และพบวา่สิ่งท่ีท านีเ้ป็นสิ่งท่ีเพ่ือนบ้านและแขก
ท่ีมาเย่ียมเรา ให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก 
 
มองย้อนกลับไป  
 วนันี ้ถ้ามีคนถามผมว่า ถา้ผมจะช่วยติดตัง้ระบบขนาดเล็กในสวนหลงับ้านทีเ่ป็นบา้นเช่าในเมือง ผมจะใช้
บ่อคอนกรีตหรือไม่? ค าตอบง่ายๆคือ “ใช่” แต่ผมจะไม่ใช้ขนาดทีใ่หญ่เกินกว่า 1 เมตร  ปัจจุบนันีมี้วสัดอืุน่ๆและมี
แบบหลายแบบทีเ่ป็นทางเลือกมากข้ึน (ดูภาพที ่3 ทีเ่ป็นงานตน้แบบทีผ่มเองอยากจะทดลองท าในอนาคต) วสัดุ
อปุกรณ์ทีน่ ้าหนกัเบากว่าและเคลือ่นย้ายไดง่้ายกว่าบ่อคอนกรีตขนาด 1 เมตร น่าจะเหมาะสมกบัสภาพในเมือง
มากกว่า ผมคิดว่าแบบทีใ่ช้บ่อคอนกรีตขนาดใหญ่นัน้เหมาะกบัพืน้ทีใ่นชนบท (อย่างน้อยทางภาคเหนือ) เพราะใน
ชนบทมีการต่อบ่อคอนกรีตเข้าดว้ยกนัและมีการใช้อปุกรณ์ท่ออยู่ ถ้ามีคนมาช่วยกนั 4-5 คนเพือ่ยกหรือเคลือ่นยา้ย
บ่อก็สามารถท าไดง่้าย อีกอย่างไม่มีปัญหาเร่ืองน ้าหนกัและการโยกยา้ยระบบ และสดุทา้ย ชาวบา้นในชนบทไม่

ภาพที ่2 ระบบทีป่รับปรุงใหม่ 



นอ้ยทีมี่ประสบการณ์ในการเลีย้งปลาดกุในบ่อคอนกรีต ดงันัน้การใช้ป๊ัมน ้าและแปลงปลูกทีใ่ช้หินกรวดก็เป็นเพียง
ส่ิงทีเ่พ่ิมเข้าไปในระบบทีช่าวบา้นมีอยู่แลว้ 
 
ภาพโดยรวม  
 โดยส่วนตวัแล้ว ผมคดิวา่ระบบอะควาโพนิคขนาดเล็กนัน้มีการจดัการท่ียากกวา่ระบบขนาดใหญ่ (1000 
ลิตรขึน้ไป) และผมจะย า้อยูเ่สมอวา่ในระบบขนาดเล็กนัน้ข้อผิดพลาดเกิดขึน้รวดเร็ว แตผ่มคิดวา่ระบบขนาดเล็กท่ี
ผมมีใช้งานและพดูถึงไปนัน้เป็นประโยชน์อยา่งมากในการอธิบายถึงหลกัการและสว่นประกอบตา่งๆของระบบอะค
วาโพนิค (เชน่ แสดงถึงการท างานของไซฟ่อน, ป๊ัม, ฯลฯ และแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งปลา แบคทีเรียท่ี
เปล่ียนแปลงไนไตรท์ และพืชท่ีเตบิโตแข็งแรง นอกจากนีย้งัสามารถใช้เป็นสว่นตกแตง่น า้ในสวนได้) แตร่ะบบขนาด
เล็กอาจไมส่ามารถใช้เป็นตวัอยา่งในการผลิตอาหารได้ เพราะไมใ่หญ่พอท่ีจะผลิตอาหารไมว่า่จะเป็นผกัหรือปลา
ในปริมาณมากได้ (หรือใช้ส าหรับโครงการใหญ่ๆ เชน่ บ้านรับเลีย้งเด็ก) 
 ระบบท่ีขนาดใหญ่ขึน้ไปก็มกัมีปัญหาอ่ืนตามมาด้วย ท่ีนอกจากการท าให้เกิดการสมดลุระหวา่งปลาและ
ผกัแล้ว ผู้ ท่ีดแูลระบบขนาดใหญ่ยงัจ าเป็นต้องหาแหลง่และท่ีเก็บเมล็ดพนัธุ์ ท าการเพาะเมล็ดและย้ายต้นกล้า มี
ขัน้ตอนการเก็บผลผลิต และการตลาดส าหรับปลาและผกั ความยุง่ยากในการท างานร่วมกนัของสว่นตา่งๆเหลา่นี ้
จะน ามาซึง่ความพงึพอใจได้ง่ายกวา่ในระบบขนาดใหญ่ แตอ่ยา่งไรก็ดี ส าหรับผู้ ท่ีใช้บริโภคเองในครัวเรือน ระบบ
ขนาดเล็กก็เป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดีมากในการเรียนรู้หลกัการการเลีย้งปลาและปลกูผกัเพ่ือน าไปตอ่ยอดได้ 
เม่ือผมท าระบบอะควาโพนิคในสวนหลงับ้านเอง ก็มีความคดิอยู่ตลอดเวลาถึงวิธีท่ีจะท าอย่างไรให้ง่ายขึน้และจะ
ท าให้ใช้งานได้โดยประหยดัต้นทนุท่ีสุด และง่ายท่ีสดุได้อยา่งไร เน่ืองจากผมเองมีประสบการณ์จากการเกษตรแบบ
ขยาย ( extensive agriculture) ในพืน้ท่ีขนาดใหญ่และไมมี่ประสบการณ์หรือความรู้ด้านการเกษตรแบบเข้มข้นใน
พืน้ท่ีขนาดจ ากดั เม่ือเวลาผ่านไประบบอะควาโพนิคท่ีผมมีดเูหมือนจะซบัซ้อนขึน้เร่ือยๆแตก่ลบัมีผลดีคือท าให้
ได้ผลผลิตมากขึน้ด้วย นอกจากนี ้ผมได้ค้นพบว่ายิ่งใช้เวลาและพลงังานในการพฒันารูปแบบไปมากเท่าไร ผลจาก
การจดัการก็เป็นท่ีน่าพงึพอใจมากขึน้เทา่นัน้  
 ขณะนีผ้มมีก าลงัท่ีจะผลิตอาหารส าหรับครอบครัวของตนเองในระดบัหนึง่ และไมก่ลวัแล้วท่ีจะใช้วิธีผลิต
อาหารแบบเข้มข้น ผมสนกุกบัความซบัซ้อนของระบบและมองเห็นวา่นัน่เป็นคณุสมบตัด้ิานบวก เพราะนัน่คือประตู
ท่ีเปิดออกเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และวิธีการจดัการแบบใหม่ๆ  ซึง่อะควาโพนิคนี ้สามารถเร่ิมต้นจากแบบท่ีไมซ่บัซ้อน
ก่อน และเม่ือมีความรู้เพิ่มเติม (เก่ียวกบัวิธีการและการรักษาการท างานของระบบ) ทา่นก็สามารถขยายระบบให้
ใหญ่ขึน้ได้ในหลายๆรูปแบบ และขณะเดียวกนัก็ได้รับความรู้สกึพงึพอใจกบัความคดิสร้างสรรค์ของทา่นเอง (เชน่ 
การออกแบบท่ีดีก็จะได้ปริมาณผลผลิตท่ีเห็นได้ชดัเจน) 
 สดุท้าย ประโยชน์ด้านท่ีไมค่าดคิดท่ีได้รับจากการท าระบบนี ้คือผมได้พบกบัหลายๆคนและสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ ท่ีอาจไมมี่วนัได้พบกนัเลย ซึง่สิ่งนีท้ าให้ชีวิตมีความหมายมากย่ิงขึน้ ระบบอะควาโพนิคของผม
เป็นหวัข้อส าคญัท่ีผมได้ใช้เวลาคยุกบัเพ่ือนบ้านซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้ ท่ีให้ความส าคญัตอ่อาหารเพ่ือสขุภาพ และได้
เห็นวา่ระบบนีเ้ป็นท่ีมาของความรักและความหว่งใยในการผลิตอาหารท่ีดีและมีประโยชน์แก่ครอบครัว  


