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วาโพนคิและเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้มดา้นน ้า และหวังวา่จะพบเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมและน าไปปฏบิัตไิด ้
ส าหรับคนไทย ทัง้นีเ้พือ่จะน าไปสูก่ารพึง่พาตนเองทีย่ั่งยนืได ้
 

อะควำโพนคิคอือะไร? 
 
ในระบบอะควาโพนคิ จะมทัีง้การเลีย้งปลาและการปลกูพชืไปดว้ยกัน โดยท่ัวไป ปลาจะอยูใ่นบอ่เลีย้งปลา 
สว่นพชืจะอยูใ่นสว่นทีแ่ยกออกมาจากปลาทีอ่าจเป็นบอ่ปลกูหรอืแปลงปลกู โดยปลาในระบบจะชว่ยใหเ้กดิ
สารอาหารทีพ่ชืน าไปใช ้ขณะทีพ่ชืในระบบจะเป็นตัวกรองของเสยีคอืขีป้ลาในน ้า ทีอ่าจสะสมจนถงึขัน้เป็น
พษิได ้(ภาพที ่1 แผนภาพของระบบอะควาโพนคิ (ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของแผนภาพแลว้จาก 
backyardaquaponics.com  ดไูดท้ี ่hptt://www.backyardaquaponics.com/information/the-
nitrogen-cycle/) 

 
หลังจากผมอธบิายสิง่นีก้บัคนอืน่ มักจะมคี าถามวา่ “อยา่งนัน้ 
แสดงวา่พชืกนิขีป้ลาใชห่รอืเปลา่” ค าตอบคอื “ไมใ่ช!่” ขีป้ลามี
สารประกอบสว่นใหญค่อืแอมโมเนยี และมแีบคทเีรยีกลุม่ทีช่ ือ่วา่
ไนโตรโซโมนัส (Nitrosomonas spp.)ทีเ่ปลีย่นแอมโมเนยีเป็น
ไนไตรท ์(ภาพที ่1) และมแีบคทเีรยีอกีกลุม่หนึง่ชือ่ ไนโตรแบค
เตอร ์(Nitrobacter spp.) ทีเ่ปลีย่นไนไตรทเ์ป็นไนเตรด  
(http://dev.brightagrotech.com/?p=1826) พชืในระบบจะ
ดดูซมึไนเตรด ซึง่เป็นรปูแบบหนึง่ทีพ่บมากทีส่ดุของไนโตรเจน
ทีพ่ชืตอ้งการ และดว้ยวธินีีน้ ้าจงึถกูท าใหส้ะอาดและน าไปใชไ้ด ้
อกีโดยไมเ่ป็นพษิตอ่ปลา ทัง้แบคทเีรยี ไนโตรโซโมนัส และไน
โตรแบคเตอร ์จะมอียูใ่นน ้าตามธรรมชาตอิยูแ่ลว้ และมบีทบาท
ส าคัญมากทีจ่ะท าใหร้ะบบอะควาโพนคิด าเนนิไปได ้ถา้
ปราศจากแบคทเีรยีทัง้สองนี ้ระดับแอมโมเนยีจะเพิม่สงูขึน้จน
เป็นอันตรายตอ่ปลาในระบบและท าใหป้ลาตายในทีส่ดุ 
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แมใ้นน ้าจะมแีบคทเีรยี ไนโตรโซโมนัส และ ไนโตรแบคเตอรอ์ยู ่แตถ่า้มปีลามากเกนิไปในระบบอะควาโพ
นคิก็จะเกดิปัญหาได ้ในระบบทุน่ลอยน ้า (Raft System) และระบบแปลงหนิกรวด (Rock bed System) ที่
เป็นระบบขนาดใหญท่ีเ่รามอียู ่เราจะใชเ้ครือ่งกรองเพือ่ป้องกันกอ้นขีป้ลาขนาดใหญ ่เพราะกอ้นขีป้ลาที่
มากเกนิไปอาจไปตดิคา้งและปิดคลมุโครงสรา้งของรากพชื สง่ผลใหพ้ชืไมส่ามารถดดูซมึสารอาหารไดด้ี
เทา่ทีค่วร และเมือ่เวลาผา่นไประยะหนึง่ขีป้ลาทีเ่ป็นกอ้นนีก็้จะเริม่อดุทางระบายน ้าและทอ่ตา่งๆท าใหเ้กดิ
ปัญหาการไหลของน ้า ฉะนัน้การใชเ้ครือ่งกรองในระบบใหญ่ๆ จะชว่ยลดปัญหาส าคัญๆเหลา่นีไ้ด ้ส าหรับ
ขอ้มลูเพิม่เตมิในระบบการกรองนี ้สามารถดไูดท้ี ่www.backyardaquaponics.com  
 
ขอ้ดสี าหรับระบบอะควาโพนคิคอืทา่นสามารถสรา้งระบบในแบบใดก็ไดท้ีท่า่นตอ้งการ จากประสบการณ์
ของผมนัน้ มรีะบบอะควาโพนคิทีพ่บไดท่ั้วไปอยูส่ามแบบ สว่นประกอบตา่งๆของแตล่ะระบบจะมอีธบิายไว ้
ตอ่ไปนี ้ซ ึง่สามารถน ามาผสม หรอืดัดแปลงเพือ่กลายเป็นระบบอะควาโพนคิแบบผสมได ้ 

1. ระบบแพลอยน ้า (Floating Raft System) – ระบบนีม้อีา่งน ้าและมพีชืทีป่ลกูลอยอยูบ่นแพ (ทีม่กั
ท าจากโฟม) ซึง่พชืจะปลกูอยูใ่นถว้ยขนาด 1-2 นิว้ทีว่างอยูใ่นรทูีเ่จาะไวใ้นแผน่โฟม โดยทีร่ากตน้
พชืจะอยูใ่ตน้ ้าทีใ่ตแ้ผน่โฟม และรากพชืท าหนา้ทีก่ าจัดไนเตรทและกรองน ้าทีป่ลาน ากลับไปใชไ้ด ้
อกี  

2. ระบบแปลงหนิกรวด (Rock Bed System) – ระบบนีเ้ป็นระบบอา่งน ้าเหมอืนกับระบบแพลอยน ้า แต่
แทนทีจ่ะเป็นน ้า ระบบนีจ้ะใสก่รวดไวแ้ทน (มักใชห้นิแมน่ ้า) ในระบบนีส้ามารถปลกูพชืโดยใชเ้มล็ด
ปลกูโดยตรงลงในแปลงหนิกรวดและไมต่อ้งใชถ้ว้ย โดยท่ัวไปแลว้ระบบนีจ้ะเป็นการท างานร่วมกัน
กับเบล ไซฟอน (Bell Siphon) ซึง่จะกลา่วถงึตอ่ไป 

3. ระบบทอ่พวีซี ี(PVC System) – ระบบแบบนีม้ชี ือ่เรยีกตา่งๆกันไป โดยเราจะเรยีกวา่  NRT ซึง่ยอ่
มาจาก nutrient-rich technology (เทคโนโลยอีัดแน่นดว้ยสารอาหาร) คลา้ยกับระบบไฮโดรโพ
นคิทีป่ลกูผัดสลดัในทอ่ ทีม่ักจะท ากันในโรงเรอืนทีพ่บไดท้กุแหง่ท่ัวโลก ขณะทีทั่ง้สองระบบคอื
ไฮโดรโพนคิและอะควาโพนคิเป็นระบบทีป่ลกูพชื แตส่ารอาหารทีใ่ชเ้ลีย้งพชืใหเ้ตบิโตในระบบ
ไฮโดรโพนคินัน้ไดม้าจากปุ๋ ยเคมหีรอืปุ๋ ยชวีภาพทีล่ะลายไวใ้นน ้า สว่นในระบบอะควาโพนคิ
สารอาหารทีใ่ชเ้ลีย้งพชืไดม้าจากขีป้ลา ในระบบทอ่พวีซีนีีจ้ะตอ้งมกีารใชเ้ครือ่งกรองหรอืทีก่รอง 
และถา้ไมม่จีะท าใหข้ีป้ลากอ้นใหญไ่ปตดิอยูท่ีร่าก ท าใหพ้ชืดดูสารอาหารไดน้อ้ยลงและท าใหเ้กดิ
ปัญหาการไหลของน ้าทัง้หมดในระบบ ในความเห็นของผม ระบบอะควาโพนคิแบบทอ่พวีซีดีี
ส าหรับพชืทีม่รีากไมย่าวเชน่ผักสลัด แตไ่มด่นัีกส าหรับพชืทีม่รีากยาวเชน่มะเขอืเทศ ถา้พชืทีม่รีาก
ยาวมากรากเหลา่นัน้จะไชไปท่ัว ท าใหร้ะบบเกดิการอดุตันและเป็นปัญหาส าหรับพชืผักชนดิอืน่ดว้ย 

 

ทีฟ่ำรม์ของเรำ 
 
ในปัจจบุัน เรามบีอ่แพลอยน ้าสองบอ่ ขนาด 16 x 1 เมตร และแปลงหนิกรวดหนึง่บอ่ ขนาด 16 x 1 เมตร 
โดยตอ่เขา้กับบอ่ปลาขนาด 1 ลกูบาศกเ์มตร 6 บอ่ ดว้ยทอ่พวีซี ี(เหมอืนระบบที ่1 และ 2 ทีก่ลา่วไป) 
นอกจากนัน้เรายังมรีะบบอะควาโพนคิเล็กๆกวา่นีอ้ยู ่3 ทีท่ีเ่ราใชเ้ป็นตัวอยา่งเมือ่เริม่ท า เป้าหมายหลัก
อยา่งหนึง่ของเราคอืการชว่ยใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจวา่อะควาโพนคิมกีารท างานอยา่งไร โดยเราจะน าเสนออะควาโพ
นคิในแบบทีเ่ขา้ใจงา่ยและกลับไปท าเองได ้ระบบบอ่คอนกรตีและระบบแปลงหนิกรวดของเราซึง่เป็นระบบ
ทีพั่ฒนาขึน้โดยคณุสก็อต เบรเดน ทีท่ าขึน้ใชท้ีบ่า้นและทีศ่นูยเ์อคโค ่เอเชยี อมิแพค เซ็นเตอร ์ ถอืเป็น
การตอบโจทยท์ีเ่ราตอ้งการ เพราะเป็นการชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการจัดตัง้ระบบ ท าใหร้ะบบทัง้หมดงา่ยขึน้ 
และเปิดโอกาสใหเ้ราไดใ้ชว้สัดทุีห่าไดท่ั้วไปในพืน้ที ่
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ระบบบอ่คอนกรตีมกีำรท ำงำนอยำ่งไร? 
 
ระบบบอ่คอนกรตีทีเ่รามอียูเ่ป็นระบบอะควาโพนคิขนาดเล็กทีใ่ชบ้อ่คอนกรตีทีม่กีน้เพือ่ใสน่ ้า แทนการใช ้

บอ่ปลาหรอืแพลอยน ้าส าหรับปลกูพชื 
 

 
                   ซ้าย: ระบบอะควาโพนิคที่เอคโค เอเชีย (ระบบแบบผสมระหว่างแปลงหินกรวดและท่อพวีีซี)  
                   ขวา: ระบบอะควาโพนิคของคุณเพรสตัน (ระบบแปลงหนิกรวด)  
 

ระบบบ่อคอนกรีต 

 
 

ภาพที่ 2 แผนภาพของระบบบ่อคอนกรีต 

 
ระบบทีเ่ราท าอยูน่ีใ้ชบ้อ่คอนกรตีทีว่างดา้นลา่งจ านวน 3 บอ่ และมอีกี 2 บอ่ทีย่กขึน้วางระหวา่งสามบอ่
ดา้นลา่ง ในบอ่ดา้นลา่ง ทีอ่ยูร่มิทัง้สองดา้นใชส้ าหรับปลา ซึง่ขณะนีเ้ลีย้งปลาดกุไว ้(ดรูายละเอยีดและ
เหตผุลในสว่นของปลาทีจ่ะกลา่วตอ่ไป) ทัง้สามบอ่ดา้นลา่งมทีอ่พวีซีตีอ่เขา้ดว้ยกัน เพือ่ใหน้ ้าไหลไปหา
กันไดแ้ละเป็นการสรา้งระดับสมดลุระหวา่งทัง้สามบอ่ เราใชต้าขา่ยพลาสตกิกัน้ไวท้ีป่ากทอ่เพือ่ไมใ่หป้ลา
วา่ยผา่นได ้ในบอ่กลางดา้นลา่งนัน้มปัี้มน ้าสง่น ้าจากบอ่ดา้นลา่งขึน้ไปบอ่ดา้นบน เราใชปั้้มน ้าขนาด 50 
วตัต ์ทีม่แีรงสง่น ้าสงู 3.0 เมตร และอัตราการไหลสงูสดุ 2500 ลติรตอ่ชัว่โมง 
 
สว่นดา้นบนนัน้ประกอบไปดว้ยบอ่คอนกรตีสองบอ่ ทีใ่สห่นิกรวดไว ้(ดรูายละเอยีดในสว่นตอ่ไป) และเราใช ้

สว่นนีป้ลกูพชืทีต่อ้งการ นอกจากนีเ้ราไดต้ดิตัง้เบล ไซฟ่อน ไวใ้นบอ่คอนกรตีดา้นบนทัง้สอง เมือ่เบล ไซ



ฟ่อน เริม่ท างาน น ้าจะถกูสง่จากดา้นบนกลับมาบอ่คอนกรตีดา้นลา่ง การไหลวนของน ้าอยา่งตอ่เนือ่งนี้
เกดิขึน้เมือ่น ้าไหลจากบนลงลา่งดว้ยแรงดงึดดูของโลก และถกูสบูกลับขึน้ไปดา้นบน 
 

เพรำะอะไรเรำจงึสรำ้งระบบแบบนี ้
 
อะควาโพนคิเป็นทางเลอืกทีด่อีกีทางหนึง่ของการท าการเกษตรหรอืการท าสวนครัวในสถานทีท่ีม่เีนือ้ที่
จ ากัด แตก่ารตดิตัง้ระบบอะควาโพนคิอาจดซูบัซอ้นเกนิไปเมือ่เห็นครัง้แรก ดังนัน้เราจงึตอ้งการทีจ่ะท าให ้
ระบบนีง้า่ยขึน้และชว่ยใหใ้ครก็ไดท้ีส่นใจสามารถเริม่การทดลองท าดว้ยตนเองได ้ซึง่แนวทางในการท าให ้
ระบบนีเ้ป็นระบบทีไ่มซ่บัซอ้นมากนัก เราจงึเนน้ที ่4 อยา่งดว้ยกันคอื คา่ใชจ้า่ย วสัดทุีห่าไดง้า่ย ขนาดและ 
การใชง้านไดจ้รงิ 
 
คา่ใชจ้า่ยเป็นปัจจัยหลักในการน าเทคโนโลยไีปใช ้ถา้มคีา่ใชจ้า่ยสงูก็จะไมม่ใีครสนใจ ท่ัวไปแลว้ระบบอะค
วาโพนคิมักจะมกีารลงทนุเบือ้งตน้ทีส่งูในการตดิตัง้ระบบ แตว่สัดอุยา่งหนึง่ทีม่รีาคาถกูมากในเมอืงไทยคอื
บอ่คอนกรตี ซึง่มขีายท่ัวไปและคนไทยมปีระสบการณ์มากอยูแ่ลว้ในการใชบ้อ่คอนกรตี อกีทัง้ยังมหีลาย
ขนาดใหเ้ลอืก คนไทยใชบ้อ่คอนกรตีนีใ้นการปลกูตน้ไม ้กรองน ้า และเก็บน ้า และยังหาซือ้ไดใ้นแบบทีม่ี
กน้เพือ่ใชเ้ก็บกักน ้า การใชบ้อ่คอนกรตีนีจ้ะชว่ยประหยัดคา่ใชจ้า่ยได ้
อยา่งมากในการจัดตัง้ระบบขนาดเล็กแบบใชส้ าหรับครัวเรอืน ซึง่
ขนาดของระบบก็ขึน้อยูก่บัขนาดของบอ่คอนกรตีและปรับไดใ้หเ้ป็น
ขนาดใหญห่รอืเล็กลงได ้นอกจากนีจ้ านวนบอ่ก็สามารถปรับได ้
ระบบบอ่คอนกรตีทีเ่ราใชอ้ยูน่ีม้เีพยีง 5 บอ่ แตบ่างระบบอาจปรับ
จ านวนบอ่เพิม่ไดอ้กี การท าใหร้ะบบมขีนาดเล็กดว้ยจ านวนบอ่ 5 บอ่
จะท าใหร้ะบบไมซ่บัซอ้นและเขา้ใจไดง้า่ย โดยทีข่ณะเดยีวกันก็จะ
แสดงใหเ้ห็นดว้ยวา่ระบบมศีักยภาพทีจ่ะขยายไดอ้กี 
 
 

สิง่ทีต่อ้งมใีนกำรจดัต ัง้ระบบ 
 
บอ่คอนกรตี  
ส าหรับระบบของเรานี ้เราใชบ้อ่คอนกรตีขนาดกวา้ง 80 ซม และลกึ 
40 ซม แบบทีม่กีน้เพือ่จะไดใ้ชเ้ก็บน ้าได ้แตเ่ราใชส้เีคลอืบโคลทาร ์
อพ็ีอกซีเ่พือ่ชว่ยเคลอืบบอ่คอนกรตี นอกจากนีย้ังชว่ยป้องกันการ
เปลีย่นคา่กรดดา่งทีเ่กดิจากคอนกรตีดว้ย (จะกลา่วถงึในตอนตอ่ไป) 
สเีคลอืบนีเ้ป็นวสัดทุีใ่ชเ้พือ่ชว่ยป้องกันเรอืร่ัว เมือ่ทาสเีคลอืบ โคล
ทาร ์อพ็ีอกซีแ่ลว้ใหท้ิง้ไวอ้ยา่งนอ้ยไวส้องวนักอ่นทีจ่ะใสน่ ้าหรอืหนิ
กรวดลงไป 
 
แปลงปลกู  
เราใชบ้อ่คอนกรตีสองบอ่ดา้นบนเป็นแปลงปลกูผัก เราใสห่นิกรวดที่
เป็นหนิแมน่ ้าไวจ้นเกอืบเต็มโดยใหเ้หลอืพืน้ทีต่ า่กวา่ปากบอ่
ประมาณ 2 นิว้ สว่นน ้าในแปลงปลกูนีจ้ะปลอ่ยใหเ้ขา้มาในระดับต า่
กวา่ปากบอ่ 3 นิว้ โดยปลอ่ยใหก้รวดดา้นบนของแปลงแหง้ไว ้เพราะ
วธิกีารเชน่นีจ้ะชว่ยลดปรมิาณตะไครน่ ้าทีจ่ะขึน้ในระบบได ้ในระบบที่
เรามอียูนั่น้ ความสงูของระดับน ้าในแปลงปลกูจะควบคมุโดยความสงู
ของทอ่แนวตัง้ในเบล ไซฟ่อน (จะกลา่วถงึในสว่นตอ่ไป) ในแปลง

ระบบบ่อคอนกรีตมองจากด้านบน 



ปลกูทัง้สองนีเ้ราสามารถปลกูผักชนดิตา่งๆรวมกันได ้ไมว่า่จะหวา่นเมล็ดลงไปเลย หรอืจากตน้กลา้ทีย่า้ย
มาปลกู ซึง่ทีผ่า่นมาเราเก็บผลผลติไดด้จีากการปลกูมะเขอืเทศ ผักสลัด กะหล า่ แตงกวา พรกิ และคะนา้  
 
กอ้นหนิ 
เราใชห้นิแมน่ ้าทีห่าซือ้ไดท่ั้วไป ทีแ่นะน าใหซ้ือ้หนิแมน่ ้าเพราะคอ่นขา้งจะทนทาน สว่นประกอบสว่นใหญ่
เป็นแรค่วอทซท์ีม่โีครงสรา้งโมเลกลุเสถยีรและไมถ่กูกัดเซาะไดง้า่ย หนิชนดิอืน่อาจแตกและท าใหเ้กดิ
ปัญหากับป๊ัมน ้าหรอืปลาได ้ผมขอแนะน าใหซ้ือ้หนิแมน่ ้าทีม่ขีนาดเทา่กับหัวแมม่อืแตอ่ยา่ใหใ้หญเ่กนิขนาด
ก าป้ัน ซึง่ขนาดเทา่หัวแมม่อืนีจ้ะใหญพ่อทีจ่ะไมเ่กดิปัญหาทีม่ผีลกระทบตอ่การไหลของน ้าในระบบ และ
เล็กพอทีจ่ะใหเ้มล็ดพันธุเ์ตบิโตไดอ้ยา่งดใีนแปลง 

 
ปลำ 
ในระบบอะควาโพนคิสามารถใชป้ลาไดห้ลายชนดิ ทีเ่รามอียูน่ีเ้ราใชป้ลาดกุในบอ่คอนกรตี ซึง่ปลาดกุเป็น
ปลาทีห่างา่ยและราคาไมแ่พงนัก (ตัวละ 5 บาท) นอกจานีย้ังเลีย้งดงูา่ย ไมต่อ้งมป๊ัีมออกซเิจน (ทีร่าคา
แพงและใชก้ าลังสงู) เพราะปลาดกุอยูไ่ดด้ว้ยการใชอ้อกซเิจนทีล่ะลายในน ้าในปรมิาณทีไ่มม่าก มเีพยีง
เบล ไซฟ่อนอยา่งเดยีวก็สามารถผลติออกซเิจนทีล่ะลายในน ้าใหก้ับปลาทีจ่ะอยูใ่นระบบได ้
 
แมว้า่ปลาดกุจะเลีย้งดงูา่ย แตก็่ไมง่า่ยไปเสยีทเีดยีว ผมแนะน าใหซ้ือ้ปลาดกุตัวเล็กๆ เพราะตัวใหญจ่ะสูก้ัน
และฆา่กันเองเพือ่แยง่อาณาเขตเมือ่เราเอาไปไวใ้นบอ่ใหม ่นอกจากนีย้ังตอ้งกะปรมิาณความหนาแน่นของ
ปลาใหเ้หมาะสมกับระยะและความสามารถของแปลงปลกูดว้ย  [บก.: ด ูEAN #20 ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกับความหนาแน่นของปลา] สดุทา้ยคอื ปลาดกุชอบกระโดดออกจากบอ่ ดังนัน้จงึควรท าฝาปิดปากบอ่
แบบงา่ยๆไว ้โดยอาจใชว้สัดอุะไรก็ไดไ้มว่า่จะเป็นฝาถังขยะพลาสตกิ, หรอื าขา่ยทีเ่ป็นพลาสตกิหรอืโลหะ 
แตต่อ้งแน่ใจวา่สามารถเปิดปิดไดง้า่ยเวลาใหอ้าหารปลาหรอืตอ้งการจับปลา 
 
อาหารทีใ่หป้ลาดกุนัน้ เราซือ้มาในราคา 550 บาทตอ่ถงุกระสอบขนาด 20 กก. อาหารนีม้ปีรมิาณโปรตนี
รอ้ยละ 32 และเราใชอ้าหารนีเ้ลีย้งปลานลิทีอ่ยูใ่นระบบอะควาโพนคิทีใ่หญก่วา่ดว้ย อาหารปลาแตล่ะชนดิ
มปีรมิาณโปรตนีตา่งกัน และเราควรศกึษาวา่ปรมิาณโปรตนีเทา่ใดจงึจะเหมาะสมกับปลาของเรา ถา้ปรมิาณ
สว่นผสมของโปรตนีมมีาก ราคาก็จะแพงกวา่ แตถ่า้อาหารนัน้มปีรมิาณโปรตนีนอ้ย ปลาของเราก็จะโตชา้
และขีป้ลาก็จะมไีนโตรเจนนอ้ยกวา่ พดูอกีอยา่งคอืการเตบิโตของปลาและปรมิาณไนโตรเจนในระบบจะ
มากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่ับปรมิาณโปรตนีทีม่อียูใ่นอาหารทีใ่ชเ้ลีย้งปลา อยา่ลมืวา่ปลามคีวามสามารถทีจ่ ากัด
ในการดดูซมึปรมิาณโปรตนีในอาหาร ตัวอยา่งเชน่ ปลานลิไมส่ามารถดดูซมึโปรตนีในอาหารทีม่มีากกวา่
รอ้ยละ 32 ได ้ดังนัน้ จงึควรเลอืกชนดิอาหารใหเ้หมาะสมกับชนดิของปลาทีต่อ้งการเลีย้ง [บก.: ดขูอ้มลู
เพิม่เตมิไดท้ี ่ECHO Asia Note #20 เกีย่วกับการท าอาหารปลาดว้ยตนเองจากวตัถดุบิทีม่อียูใ่นฟารม์] 
 
ระบบของเราเป็นระบบเล็กๆเพือ่ใหผู้อ้ ืน่ไดม้าศกึษาเกีย่วกับอะควาโพนคิ ดังนัน้เราจงึไมไ่ดจั้บปลามากนิ 
และดว้ยเหตผุลนี ้เราจงึใหอ้าหารปลาทัง้ระบบเพยีงวนัละ 50 กรัม ซึง่หลักการคดิโดยท่ัวไปแลว้ ถา้ปลา
กนิอาหารทีเ่ราใหไ้มห่มดภายในหา้นาท ีก็แสดงวา่เราใหอ้าหารมากไป ยิง่ใหอ้าหารมาก ขีป้ลาก็จะมมีาก 
ท าใหเ้ราตอ้งมรีะบบกรองทีเ่ขม้ขน้ขึน้หรอืตอ้งมพีชืในระบบทีรั่บไนโตรเจนในปรมิาณมากๆได ้(พชืขนาด
ใหญต่อ้งการไนโตรเจนมากขึน้) 
 
และทา่นสามารถศกึษาจากวดิโีอเพือ่ชว่ยในการท าความเขา้ใจวา่จะใชป้ลาอะไรและอาหารแบบไหน:  
http://www.youtube.com/watch?v=7S-
d6MPvkaU&src_vid=oLwTdpTIXd8&feature=iv&annotation_id=annotation_254067  
เบล ไซฟ่อน (Bell Siphon) 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7S-
http://www.youtube.com/watch?v=7S-


ในระบบอะควาโพนคิแบบบอ่คอนกรตีนีม้บีางสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับความรูเ้ฉพาะทางดว้ย ตัวอยา่งเชน่ เราใช ้

เบล ไซฟ่อน หรอืไซฟ่อนแบบระฆงั เพือ่ใหว้สัดปุลกูและตน้ไมใ้นระบบมคีวามชุม่ชืน้อยา่งเพยีงพอ และ
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ในบรเิวณรากพชืจะไดรั้บออกซเิจน และในการท าใหอ้อกซเิจนเขา้ถงึดา้นลา่งของบอ่
คอนกรตีจะเป็นการชว่ยลดการเตบิโตของแบคทเีรยีทีไ่มใ่ชอ้อกซเิจนซึง่แบคทเีรยีเหลา่นีจ้ะท าใหเ้กดิ

ปัญหาในระบบได ้นีค่อืบลอ๊กทีจ่ะชว่ยใหท้า่นเขา้ใจมากขึน้
เกีย่วกับเบล ไซฟ่อนและประโยชนส์ าหรับการออกแบบใหน้ ้าลน้และ
การระบายน ้า (http://freshfarmct.org/tag/siphons/) และวดิโีอที่
จะอธบิายการท างานของเบล ไซฟ่อนดไูดท้ี ่
http://www.youtube.com/watch?v=lyrvcCqv5V0) 
 
สิง่ส าคัญคอืขอใหใ้ชเ้วลาศกึษาเพือ่การท างานของเบลไซฟ่อน หรอื
ไซฟ่อนแบบระฆงัใหเ้ขา้ใจกอ่น ทีร่ะบบของเรานี ้เราใชเ้บลไซฟ่อน
โดยใชท้อ่ 1 นิว้แนวตัง้และกรวยทีอ่ยูด่า้นบนเอาไวช้ว่ยเมือ่อัตราการ
ไหลมกีารเปลีย่น ความสงูของทอ่แนวตัง้จะเป็นตัวพจิารณาความสงู
ของน ้าภายในบอ่คอนกรตี ซึง่ทอ่แนวตัง้นีค้วรมคีวามสงูอยา่งนอ้ย 2 
ใน 3 ของความสงูของบอ่ สว่นทีเ่ป็นเหมอืนระฆงัหรอืทอ่คว า่ดา้น
นอกท ามาจากทอ่พวีซี ี2 ½ นิว้และมฝีาปิด กฎท่ัวไปของเบล ไซ
ฟ่อนคอืตอ้งมสีดัสว่น 1:2 คอืถา้ทอ่แนวตัง้ขนาด 1 นิว้ ทอ่คว า่ดา้น
นอกตอ้งมขีนาด 2 นิว้ แตส่ าหรับเราแลว้ เราใชท้อ่คว า่ดา้นนอก
ขนาด 2 ½ นิว้เพือ่ใหเ้ขา้กับกรวยทีอ่ยูด่า้นบนของทอ่แนวตัง้ และสิง่
ทีส่ าคัญคอืทอ่คว า่ดา้นนอกนีจ้ะตอ้งสงูกวา่ทอ่แนวตัง้และกรวยดา้นใน
อยา่งนอ้ย 2 นิว้ เพราะถา้สงูไมเ่กนิ 2 นิว้แลว้เบลไซฟ่อนจะไมท่ างาน 
สดุทา้ย สิง่ทีจ่ะท าใหเ้บลไซฟ่อนท างานไดส้ าเร็จ ทอ่น ้าไหล (การ
วางทอ่ดา้นลา่ง) จะตอ้งมขีอ้งอ หรอืมทีีด่ัก ขอ้งอนีจ้ะชว่ยจ ากัดอัตรา
การไหลของน ้าลน้ซึง่จะเป็นตัวทีช่ว่ยใหเ้กดิการท างานของไซฟ่อน 
ถา้ไมต่อ้งการใชข้อ้งอ ก็สามารถใชอ้ปุกรณ์ทีจ่ ากัดการไหลของน ้าใน
ทอ่ตรงได ้ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการท าเบล ไซฟ่อนไดท้ี ่
http://www.instructables.com/id/How-To-Build-A-Bell-Siphon/  
  
นอกจากนี ้เราท าทีก่ัน้ลอ้มรอบเบล ไซฟ่อนของเราดว้ย ซึง่ทีก่ัน้นีท้ า
มาจากทอ่พวีซีขีนาด 6 นิว้ โดยตัดใหม้ขีนาดพอดทีีจ่ะวางครอบเบล 
ไซฟ่อน และเจาะรรูอบๆเพือ่ใหน้ ้าไหลผา่นแตไ่มใ่หห้นิเขา้ได ้ทีก่ัน้นี้
จะชว่ยป้องกันไมใ่หเ้บลไซฟ่อนถกูรากพชืชอนไชเขา้ไป และเราใช ้

ขนาด 6 นิว้เพราะสามารถเอามอืเขา้ไปดงึรากพชืออกมาไมใ่หไ้ปอดุ
ตันทีเ่บล ไซฟ่อน  
เบล ไซฟ่อนถอืวา่เป็นอปุกรณ์ทีม่ปีระโยชนม์าก แตข่ณะเดยีวกันก็
สรา้งความยุง่ยากในระบบไดเ้ชน่กัน ในอดตีผมเองก็เคยประสบปัญหา
กับเบล ไซฟ่อนหลายอยา่ง จงึไดจั้ดท าขอ้ควรพจิารณาตา่งๆเมือ่มี
ปัญหาเกีย่วกับเบล ไซฟ่อนดังนี:้ 

 ปัญหาที ่1: เบล ไซฟ่อนไมด่ดูน ้า- 
o ตรวจดวูา่อัตราการไหลของน ้าสงูพอหรอืไม ่ถา้ไมพ่อ 

น ้าก็จะไหลออกและไมส่ามารถเริม่ขัน้ตอนการดดูน ้าได ้
o สว่นของทอ่คว า่ดา้นนอกและทอ่แนวตัง้เอยีงหรอืไม?่ 

ภาพบน: เบล ไซฟ่อน 
ภาพกลาง: ท่อจากป๊ัม 
ภาพล่าง: ระบบบ่อคอนกรีตทัง้หมด 
 

http://freshfarmct.org/tag/siphons/
http://www.youtube.com/watch?v=lyrvcCqv5V0
http://www.instructables.com/id/How-To-Build-A-Bell-Siphon/


โดยท่ัวไปแลว้ ถา้สว่นทอ่แนวตัง้และทอ่ดา้นนอกอยูใ่นต าแหน่งตัง้ตรงมากเทา่ใด ปัญหาก็
จะมนีอ้ยเทา่นัน้ ถา้สว่นทอ่ดา้นนอกไมต่ัง้ตรง ใหใ้ชเ้ชอืกมดัไวห้รอืใชอ้ปุกรณ์อืน่ๆชว่ย 

o ถา้เบล ไซฟ่อนท างานไปไดส้กัสองเดอืนแลว้ แลว้อยู่ๆ เกดิหยดุท างาน อาจจะมปัีญหาเรือ่ง
การไหลของน ้า เพราะหลังจากทีร่ะบบทัง้หมดท างานไปไดร้ะยะหนึง่ ขีป้ลาอาจไปตดิคา้งที่
ดา้นขา้งของทอ่ท าใหก้ารไหลของน ้าไมด่ ีและโดยท่ัวไปในกรณีนี ้ก็จะตอ้งท าความสะอาด
ทอ่หรอืเปลีย่นทอ่ทีต่อ่ออกจากเครือ่งป๊ัมน ้าใหเ้ป็นทอ่ขนาดใหญข่ึน้  

o เอาสว่นทอ่ทีค่ว า่ดา้นนอกออกแลว้ดวูา่มรีากพชืไชเขา้ไปในเบล ไซฟ่อนหรอืไม ่เพราะราก
พชืจะอดุทางเดนิของน ้าในเบล ไซฟ่อน 

 ปัญหาที ่2: เบล ไซฟ่อนไมห่ยดุท างาน- 
o โดยท่ัวไปแลว้ แสดงวา่มนี ้าไหลมากเกนิไป สิง่ทีค่วรท าคอืตดิตัง้วาลวใ์นทอ่ทีต่อ่มาจากป๊ัม

น ้าเพือ่ควบคมุน ้าทีไ่หลผา่นระบบ 
o ผมเคยไดย้นิวา่ระบบหนิกรวดบางครัง้ก็อาจมปัีญหาการเดนิของน ้า ทีเ่ป็นผลท าใหเ้บล ไซ

ฟ่อนหยดุและท างานอยา่งรวดเร็ว ถา้หนิทีใ่ชม้ขีนาด
เล็กไป ขีป้ลาก็จะไปตดิทีห่นิและท าใหเ้กดิทางไหล
เฉพาะทีใ่ดทีห่นึง่ วธิหีนึง่ทีจ่ะแกปั้ญหาคอืท าความ
สะอาดหนิ แตว่ธิแีกท้ีด่กีวา่คอืการเปลีย่นไปใชห้นิที่
ขนาดใหญก่วา่ 

 
ปั๊มน ำ้ 
ส าหรับระบบทีม่บีอ่คอนกรตี 5 วงเหมอืนของเรา สามารถใชป๊ั้มน ้า
ขนาดตัง้แต ่35 ถงึ 50 วัตต ์ป๊ัมขนาด 35 วตัตส์ามารถป๊ัมน ้าสง่ไป
ส าหรับเบล ไซฟ่อน (ทอ่แนวตัง้ 1 นิว้) ในระบบใหท้ างานได ้แตถ่า้มี
อะไรทีจ่ะขวางการไหลของน ้าก็จะเกดิปัญหากับไซฟ่อนได ้ผมจงึ
แนะน าวา่ควรใชป๊ั้มขนาด 50 วตัตส์ าหรับระบบบอ่ 5 วง และเมือ่ตอ่
ป๊ัมเขา้กับระบบแลว้ ตอ้งแน่ใจวา่ทา่นใชท้อ่พวีซีขีนาดใหญก่วา่
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ½ นิว้ ซึง่ทอ่ขนาด ½ นิว้จะมปัีญหาเรือ่งขีป้ลาตดิ
อยูท่ีท่อ่และท าใหน้ ้าไหลไมส่ะดวกเมือ่ใชง้านไประยะหนึง่ และสิง่ที่

ไมค่วรท าคอืการใชก้าวตอ่ทอ่พวีซีทีีต่อ่จากป๊ัมน ้าไปยังสว่นบนของ
ระบบ ถา้ใชก้าวแลว้เกดิมปัีญหาใดปัญหาหนึง่หรอืตอ้งการเปลีย่นการ
ตดิตัง้ระบบใหมก็่จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงอะไรไดน้อกจากตอ้งรือ้
ท าใหม ่ปัจจบุันนี ้ป๊ัมน ้าของเราท างาน 24 ชัว่โมง สปัดาหล์ะ 7 วนั 
แตท่า่นสามารถตัง้เวลาไดถ้า้ปลาทีท่า่นเลีย้งคอืปลาดกุ (เพราะปลา
ดกุไมต่อ้งใชอ้อกซเิจนในน ้า)  
 
ทีก่นัแดด 
ทีก่ันแดดก็เป็นสว่นส าคัญส าหรับระบบบอ่คอนกรตีนี ้เพราะถา้ตัง้ในที่
ทีม่แีดดสอ่งทัง้วนั น ้าก็จะรอ้นเกนิไปและท าใหพ้ชืผักเหีย่ว ในชว่ง
หนา้รอ้นของเมอืงไทย อณุหภมูเิฉลีย่จะสงูกวา่ 35 องศาเซลเซยีส 
ซึง่ไมด่นัีกส าหรับพชืและปลาในระบบอะควาโพนคิ เราจงึไดท้ าโครงไมไ้ผเ่พือ่ขงึทีก่ันแดดไวเ้หนอืทีป่ลกู
ผักเพือ่ป้องกันแสงแดด แตช่ว่งกลางวนัสว่นใหญใ่นหนา้รอ้น อากาศก็ยังรอ้นอยูด่แีละพชืก็จะเหีย่วในชว่ง
กลางวนั แตช่ว่งกลางคนืก็จะกลับมาตัง้ตรงอกีครัง้เมือ่อากาศเย็นลงบา้ง ถา้ทา่นอยูใ่นประเทศทีม่อีากาศ
และอณุหภมูคิลา้ยๆกันนี ้ผมแนะน าวา่ควรท าระบบในทีท่ีม่รีม่ในชว่งบา่ย 

ภาพบน: ป๊ัมน ้าและท่อจากป๊ัมไปยงัแปลงปลูก 
ภาพล่าง: ระบบน ้าท้ิง 



ในระบบอะควาโพนคิ การป้องกันแดดจะเป็นประโยชนก์ับแบคทเีรยีไนโตรโซโมนัส และ  ไนโตรแบคเตอร์
ทีม่คีวามออ่นไหวตอ่แสงแดดมาก นอกจากจะท าทีก่ันแดดส าหรับระบบทัง้หมดแลว้ เรายังใชท้ีก่ันแดด
ส าหรับบอ่ทีอ่ยูด่า้นลา่งของระบบดว้ย   

 
กำรไหลของน ำ้ในบอ่ดำ้นลำ่ง 
เราเลีย้งปลาดกุในบอ่ดา้นลา่งทัง้สองขา้ง บอ่ทัง้สองนีจ้ะตอ่เขา้กับบอ่ตรงกลางทีต่ดิตัง้ป๊ัมน ้าไว ้ดว้ย
ทอ่พวีซีขีนาด 2 นิว้ฝังและปิดปนูซเีมนตไ์วท้ีผ่นังบอ่ โดยน ้าจะไหลไปตามทอ่พวีซี ี2 นิว้นีโ้ดยไมม่ทีางกัน้ 
นอกจากนีย้ังใชว้สัดทุีน่ ้าไหลผา่นไดปิ้ดปากทอ่ 2 นิว้นีไ้ว ้เพือ่ไมใ่หป้ลาดกุหลดุออกไปนอกบอ่ และ
เนือ่งจากบอ่กลางไมม่อีะไรปิด จงึจ าเป็นตอ้งมกีารป้องกันไมใ่หเ้กดิยงุ ซึง่ในกรณีของเรา เราใชป้ลาหาง
นกยงูเพือ่กนิลกูน ้ายงุ และปลอ่ยใหป้ลาหางนกยงูนีว้า่ยไปยังบอ่ไหนก็ได ้ [บก.: ในระบบทีเ่อคโค เอเชยี 
อมิแพ็ค เซนเตอร ์บอ่ “พักน ้า” ของเรา ทีม่ป๊ัีมน ้านัน้มปีลาหางนกยงูปรมิาณมากและมสีขุภาพดเีพือ่ไว ้
ก าจัดยงุ รวมทัง้เฟิรน์หรอืพชืลอยน ้าทีข่ ึน้คลมุน ้าอยูด่ว้ย ซึง่พชืน ้านีจ้ะเป็นแหลง่อาหารใหก้ับปลาหาง
นกยงู ชว่ยท าความสะอาดน ้า และเป็นแหลง่โปรตนีทีด่มีากดว้ย ถา้ทา่นสนใจท าอาหารปลาดว้ยตนเอง 
สามารถดไูดท้ี ่EAN #20 ในขอ้มลูเพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบักับการใชป้ระโยชนจ์ากพชืลอยน ้า] 
 
ทอ่ปลอ่ยน ำ้ท ิง้ 
เราตดิตัง้ทอ่ส าหรับปลอ่ยน ้าทิง้ในทกุบอ่ เพราะจ าเป็นมากเมือ่เวลาทีเ่ราตอ้ง “ท าความสะอาด”  เราใช ้

ทอ่พวีซี ี1 นิว้และวาลว์ทีจ่ะสามารถปลอ่ยน ้าทิง้ในบรเิวณใกลเ้คยีงได ้ถา้ทา่นตดิตัง้ทีป่ลอ่ยน ้าทิง้
คลา้ยๆกันนี ้ผมแนะน าวา่ใหป้ลอ่ยน ้าลงในทีท่ีส่ามารถเก็บน ้าได ้เพราะน ้าทีป่ลอ่ยนีจ้ะมไีนเตรดสงูและ
สามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ ยน ้าส าหรับพชืผักได ้

 
ทีก่รอง 
เนือ่งจากระบบของเราเป็นแปลงปลกูทีเ่ป็นกอ้นหนิ ทีก่รองจงึไมจ่ าเป็นมากนัก แต่ทีก่รองทีเ่ราใชข้นาดเล็ก
มาก โดยท ามาจากการตดักน้กระถางปลกูขนาด 4 นิว้ออก แลว้ใสว่สัดกุรองทีเ่หมอืนฟองน ้าทีเ่อาเขา้ออก
ไดง้า่ยในกระถางนัน้ แลว้ใสท่ีก่รองนีไ้วด้า้นลา่งของทอ่น ้าทีไ่หลเขา้มาในแปลงปลกู ซึง่จะชว่ยดักจับขี้
ปลาและลดการกระเด็นของน ้าทีไ่หลเขา้มาดว้ย อกีทัง้จะชว่ยลดการเตบิโตของตะไครน่ ้า โดยทีก่รองนีเ้รา
จะลา้งท าความสะอาดทกุวนั เพือ่เอาเศษขีป้ลาสว่นเกนิออกจากระบบ ถา้ขีป้ลามมีากเกนิไปก็จะท าให ้
แปลงปลกูอดุตัน และท าใหน้ ้าไมไ่หลอยา่งท่ัวถงึในแปลงปลกูได ้และก็จะเป็นทีม่าของปัญหาการไหลของ
น ้า (ผูเ้ขยีน: ป๊ัมน ้าสว่นใหญท่ีซ่ ือ้มาจากรา้นขายปลาจะมาพรอ้มกับทีก่รองในตัวอยูแ่ลว้ ผมคดิวา่ควรเอาที่
กรองนีอ้อก เพราะถา้ปลอ่ยใหอ้ยูแ่บบนัน้ทีก่รองจะเต็มไปดว้ยของเสยีและป๊ัมก็จะเสยีดว้ย และจะมผีลท า
ใหเ้บล ไซฟ่อนไมท่ างาน ซึง่ทีก่รองนีส้ามารถถอดออกไดแ้ละใชท้ีก่รองขนาดเล็กทีก่ลา่วมาแลว้) 

 
กำรท ำควำมสะอำด 
การท าความสะอาดระบบอะควาโพนคิจะบอ่ยหรอืไมบ่อ่ยขึน้อยูก่ับประเภทของระบบดว้ย ถา้ในระบบใชท้ี่
กรองโดยสว่นมากแลว้ก็ไมจ่ าเป็นตอ้งท าความสะอาดเป็นเวลา 2 ปี ระบบบอ่คอนกรตีของเราจะตอ้งท า
ความสะอาดประมาณปีละ 4 ครัง้ ปัจจบุันในระบบของเรามปีลาดกุโตเต็มวยัประมาณ 20 ตัวซึง่เราใหอ้าหาร
ปรมิาณ 50 กรัมตอ่วนั ถา้ใหอ้าหารมากกวา่นัน้ก็อาจจะตอ้งท าความสะอาดบอ่ยกวา่นี ้โดยขึน้อยูก่ับปรมิาณ
เศษขีป้ลาการท าความสะอาดระบบนัน้ไมย่ากเลยถา้ไดต้ดิตัง้ทีป่ลอ่ยน ้าทิง้ไว ้กอ่นอืน่ตอ้งแน่ใจวา่เราเอา
ปลาออกมาไวใ้นถังกอ่นทีจ่ะท าความสะอาด และเมือ่ถงึเวลาท าความสะอาด ก็ใหเ้ปิดน ้าทิง้ เมือ่เริม่ใชง้าน
ระบบไปสกัระยะหนึง่บอ่ดา้นลา่งจะมแีตเ่ศษขีป้ลา ดังนัน้เวลาท าความสะอาดระบบ จงึตอ้งคนเอาขีป้ลาที่
นอนกน้อยูใ่หล้อยขึน้มาและไหลออกไปพรอ้มกับน ้าทีป่ลอ่ยทิง้ออกมา  
 
 
 



กำรควบคมุคำ่ pH  
ระบบอะควาโพนคิท่ัวไปมกัจะมคีา่ pH อยูท่ีร่ะหวา่ง 6 ถงึ 8 การใชค้อนกรตีไมว่า่จะชนดิใดจะท าใหค้า่ pH 
ในระบบเปลีย่นไปมาก ซึง่อาจกลายเป็นปัญหาทีก่อ่ใหเ้กดิอันตรายตอ่สขุภาพของปลาและพชืได ้ซึง่
ปัญหานีส้ามารถแกไ้ดด้ว้ยสองวธิ ีคอืเราจะทาโคลทาร ์อพี๊อกซี ่เคลอืบไวด้า้นในของบอ่คอนกรตี (ดงัที่
อธบิายไปแลว้) ซึง่อาจมรีาคาแพง แตก็่ทาเพยีงรอบเดยีว แตถ่า้ไมใ่ชโ้คลทารอ์พี๊อกซี ่ชาวบา้นท่ัวไปก็จะ
ตัดตน้กลว้ยเป็นชิน้ๆ เอามาใสใ่นบอ่คอนกรตีพรอ้มกับน ้าและปลอ่ยทิง้ไว ้2 อาทติย ์ก็จะชว่ยใหค้า่ pH เป็น
กลาง ซึง่ถอืเป็นวธิทีีป่ระสบความส าเร็จในการท าใหค้า่ pH เป็นกลาง แตส่ าหรับเรา เราไดใ้ชน้ ้ายาโคลทาร์
อพี๊อกซี ่เพราะไมอ่ยากรอ 2 อาทติย ์
 
 

เร ิม่กำรใชง้ำน 
 
เมือ่เริม่ท าระบบเป็นครัง้แรก ผมอยากแนะน าวา่ใหใ้ชป้ลาซกั 10 ตัวกอ่น เพราะอยา่งทีก่ลา่วไปกอ่นหนา้นี้
วา่กลุม่แบคทเีรยีทีเ่ปลีย่นแอมโมเนยีใหเ้ป็นไนไตรท ์และจากไนไตรท ์เป็นไนเตรทนัน้ส าคัญมากในการท า
ใหร้ะบบอะควาโพนคิประสบความส าเร็จ กลุม่แบคทเีรยีนีเ้กดิขึน้เองตามธรรมชาตใินน ้า แตจ่ะคอ่ยๆเพิม่
จ านวนขึน้ ยิง่ระบบใชง้านมานานเท่าไรก็จะประสบความส าเร็จไดด้ยี ิง่ข ึน้ เพราะมจี านวนแบคทเีรยีมากขึน้ที่
จะชว่ยใหเ้กดิไนไตรทท์ีเ่ราตอ้งการ ระบบของทา่นอาจไมส่ามารถรับมอืกับปลาเกนิ 10 ตัวไดใ้นตอนแรก 
แตห่ลังจากนัน้สกั 1 เดอืน จงึคอ่ยเพิม่จ านวนปลาใหม้ากขึน้  
 
สว่นเรือ่งทีว่า่จะปลกูอะไรนัน้ ผมแนะน าวา่ในตอนแรกควรเริม่จากผักทีป่ลกูงา่ยและไมต่อ้งการสารอาหาร
มากนัก อยา่ลมืวา่ระบบทีเ่พิง่เริม่มาไมน่านจะมแีบคทเีรยีดไีมม่ากเทา่กับระบบทีม่มีานานแลว้ รวมถงึ
สารอาหารก็จะมนีอ้ยกวา่ดว้ย ส าหรับระบบทีเ่ร ิม่ใชง้านในเมอืงไทย ผมมักจะแนะน าใหป้ลกูผักบุง้ เพราะ
ผักบุง้โตงา่ย และหลังจากนัน้สกัหนึง่เดอืนจงึคอ่ยปลกูอยา่งอืน่ทีต่อ้งใชส้ารอาหารมากกวา่ เชน่ มะเขอื
เทศ  
 
ตามทีไ่ดท้ราบกอ่นหนา้นีแ้ลว้วา่ในระบบอะควาโพนคิ ตน้พชืจะชว่ยปลาและปลาก็จะชว่ยพชื ดังนัน้จงึควร
ค านงึถงึความสมดลุกันระหวา่งปรมิาณปลาและพชืทีม่ดีว้ย อะควาโพนคิเป็นระบบทีข่ ึน้อยูก่ับความสมดลุ 
ดังนัน้ ถา้มปีลามาก ก็ควรมผีักมาก (และทีก่รองมากขึน้) ซึง่จากประสบการณ์ของผมเองนัน้ ปัญหาที่
แทจ้รงิทีพ่บไมไ่ดอ้ยูท่ีว่า่มปีลามากเทา่ไร แตอ่ยู่ทีก่ารใหอ้าหาร เมือ่เริม่เดนิระบบครัง้แรก ผมแนะน าวา่ควร
ทดสอบแอมโมเนยี, ไนไตรท ์และไนเตรทในระบบกอ่น ชดุทดสอบแอมโมเนยี, ไนไตรท ์และไนเตรท
สามารถหาซือ้ไดใ้นรา้นขายปลาท่ัวไป ถา้พบวา่แอมโมเนยี หรอื ไนไตรท ์มสีงูเกนิ 1ppm ใหห้ยดุให ้
อาหารปลาเป็นเวลา 2 วนั (ปลาสามารถมชีวีติอยูไ่ดห้ลายวนัโดยไมม่อีาหาร)  
 
ปรมิาณอาหารทีเ่ราใหป้ลานัน้ยังขึน้อยูก่ับจดุประสงคข์องระบบของเราดว้ย ยกตัวอยา่งเชน่ ถา้ตอ้งการทีจ่ะ
เก็บผลผลติของพชืหรอืผกัมากกวา่จับปลา ก็ไมจ่ าเป็นตอ้งใหอ้าหารปลาทกุวนัก็ได ้และอาหารทีใ่หป้ลาก็
เพยีงเพือ่ใหป้รมิาณไนเตรทในระบบอยูใ่นระดับทีด่ ีทา่นสามารถอา่นบทความนีไ้ดเ้พือ่ศกึษาเพิม่เตมิ
เกีย่วกับสดัสว่นอาหารและแนวทางจัดการท่ัวไปส าหรับอะควาโพนคิ: 
http://aquaponics.com/media/docs/articles/Ten-Guidelines-for-Aquaponics.pdf 
 
 

กำรทดสอบแรธ่ำตทุ ีจ่ะใสเ่พิม่เตมิวำ่ปลอดภยัหรอืไม ่
 
ระบบอะควาโพนคิไมใ่ชด้นิ ซึง่ขอ้ดก็ีมอียูไ่ดแ้กผ่ลผลติทีไ่ดส้ะอาดและไมต่อ้งเตรยีมดนิ แตข่ณะเดยีวกันก็
มขีอ้เสยีดว้ย และขอ้เสยีทีส่ าคัญอยา่งหนึง่คอืมแีรธ่าตบุางอยา่งทีม่ใีนดนิแตไ่มม่ใีนน ้า ตัวอยา่งเชน่ ธาตุ



เหล็ก ซึง่เป็นทีต่อ้งการของพชืท่ัวไป และมักจะไมม่ใีนอะควาโพนคิตามธรรมชาต ิเพราะปลาไมไ่ดใ้หธ้าตุ
เหล็ก ทา่นจงึอาจตอ้งหาซือ้ธาตเุหล็กทีเ่หมาะสม (สว่นใหญค่อืเหล็กคเีลต หรอื chelated iron) แลว้ใส่

เพิม่เขา้ไปในระบบ 
 
สว่นแรธ่าตเุพิม่เตมิอืน่ๆหรอืการควบคมุแมลงในระบบอะควาโพนคินัน้จะตอ้งปลอดสารเคมทัีง้หมด 
ไมเ่ชน่นัน้พชืผักและปลาอาจตายได ้การทีจ่ะรูว้า่ใสอ่ะไรเพิม่ในระบบไดจ้งึมวีธิทีดสอบวา่สิง่นัน้ปลอดภัย
หรอืไม ่วธิกีารคอืน าปลาสองสามตัวจากบอ่ใสใ่นภาชนะทีแ่ยกออกมา แลว้ตอ่เครือ่งป๊ัมออกซเิจน แลว้ใส่

แรธ่าตทุีต่อ้งการจะใสใ่นความเขม้ขน้ครึง่หนึง่ลงไป ปลอ่ยปลาอยูใ่นภาชนะนัน้เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 วนั ถา้
ปลาไมต่าย ใหเ้พิม่ความเขม้ขน้ของแรธ่าตนัุน้เป็นเทา่ตัว ถา้ปลายังมชีวีติอยูห่ลังจากนัน้หนึง่อาทติย ์
แสดงวา่แรธ่าตนัุน้ปลอดภัยและน าไปใชไ้ด ้แตอ่ยา่ใสอ่ะไรทีจ่ะเปลีย่นคา่ pH ของระบบไปอยา่งรวดเร็ว
เพราะคา่ pHในระบบอะควาโพนคิจะเปลีย่นแปลงไวมาก 
 

คำ่ใชจ้ำ่ย  
 

   

แบบบอ่คู ่   แบบบอ่เดี่ยว  
วสัด ุ ราคา (บาท)  วสัด ุ ราคา (บาท) 
บอ่คอนกรีต 5 วง 1000  บอ่คอนกรีต 3 วง 600 
ทอ่พีวีซี 6”(ส าหรับป้องกนัเบล ไซฟ่อน) 400  ทอ่พีวีซี 6”(ส าหรับป้องกนัเบล ไซฟ่อน) 400 
ทอ่พีวีซี 2” 200  ทอ่พีวีซี 2” 200 
ฝาทอ่พีวีซี 2” (x2) 60  ฝาทอ่พีวีซี 2”  30 
ทอ่พีวีซี ½” 200  ทอ่พีวีซี ½” 200 
ทอ่พีวีซี 1” 200  ทอ่พีวีซี 1” 200 
หินปลกู (ข้างละ 80 ลบซม) x2 400  หินปลกู (80 ลบซม)  200 
ป๊ัมน า้ (35 วตัต์) 250  ป๊ัมน า้ (35 วตัต์) 250 
ซีเมนต์ 300  ซีเมนต์ 300 
ตาข่ายพลาสติกส าหรับกรงไก่ 100  ตาข่ายพลาสติกส าหรับกรงไก่ 100 
ข้องอ 90 พีวีซ ี1” x4 100  ข้องอ 90 พีวีซ ี1” x2 50 
ทอ่พีวีซี ½” สามทาง, วาล์ว 2 ตวั, ข้อตอ่แปลง และข้อ
งอส าหรับสายยาง 

100  สายยางสดี าหรือสีเขียว 50 

สายรัด 60  สายรัด 60 
สีทา 400  สีทา 400 
ปลาดกุ ตามน า้หนกั  ปลาดกุ ตามน า้หนกั 
     
คา่ใช้จา่ยทัง้หมดโดยประมาณ 3770  คา่ใช้จา่ยทัง้หมดโดยประมาณ 2840 
     
สามารถใช้ก้อนอิฐแทนได้ ราคาก้อนละ 3   บาท   สามารถใช้ก้อนอิฐแทนได้ ราคาก้อนละ 3   บาท  
หรือใช้ต้นกล้วยแทนสีเพ่ือปรับคา่ pH แตใ่ช้เวลา 2 อาทิตย์  หรือใช้ต้นกล้วยแทนสีเพ่ือปรับคา่ pH แตใ่ช้เวลา 2 อาทิตย์ 
     
ราคาขึน้อยูก่บัวา่ซือ้วสัดทุี่ไหนและซือ้อยา่งไร   ราคาขึน้อยูก่บัวา่ซือ้วสัดทุี่ไหนและซือ้อยา่งไร  
ทอ่พีวีซีคิดที่ราคาความยาว 4 ม   ทอ่พีวีซีคิดที่ราคาความยาว 4 ม  
ไมร่วมราคาพืน้ที่เสริมอีกชัน้   ไมร่วมราคาพืน้ที่เสริมอีกชัน้  



คา่ใชจ้า่ยในระบบอะควาโพนคิขึน้อยูก่ับการออกแบบระบบ คา่ใชจ้า่ยส าหรับวัสดแุละคา่ไฟ คา่ปลา และ
คา่อาหารเลีย้งปลาในพืน้ทีท่ีท่า่นอยู ่ และเพือ่เป็นการประมาณคา่ใชจ้า่ยโดยรวม ตารางนีจ้ะแสดงถงึ
คา่ใชจ้า่ยในการตดิตัง้ส าหรับระบบบอ่คอนกรตีสองระบบทางภาคเหนอืของประเทศไทย 
 
สรปุ 
 
อะควาโพนคินับเป็นเทคโนโลยใีหมท่ีด่แีละสามารถน าไปปรับใชไ้ดห้ลายแบบ แตก่ารใชง้านใหป้ระสบ
ความส าเร็จนัน้จะตอ้งมกีารดแูลจัดการเป็นประจ าทกุวนั รวมถงึตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับเคมใีนน ้าดว้ย 
ทัง้นีต้อ้งอาศัยการลองผดิลองถกูอยูต่ลอดเวลา และเมือ่ทา่นไดท้ดลองระบบไปเรือ่ยๆแลว้ก็จะสามารถ
ปรับใชใ้หเ้ขา้กับความตอ้งการได ้ 
 
อะควาโพนคิเป็นเรือ่งทีใ่หมแ่ตม่กีารพัฒนาอยา่งรวดเร็ว การศกึษาอะควาโพนคิจงึควรเริม่ตน้ดว้ยระบบ
ขนาดเล็กเพือ่เป็นกา้วแรกทีค่วรท ากอ่น การออกแบบระบบบอ่คอนกรตีของเราเป็นโอกาสทีด่แีละมี
คา่ใชจ้า่ยไมม่ากนักส าหรับผูท้ีต่อ้งการจะทดลองดอูะควาโพนคิวา่เป็นอยา่งไร! 
  


