คู่มือใช้ถังเกษตรผสมผสานเพื่อเลี้ยงปลาและปลูกผัก
(อะควาโพนิกส์ / Aquaponics) ระบบครัวเรือน

โครงการส่งเสริมอาชีพโดยชุดถังเกษตรแบบผสมผสาน
โดย สมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง (MCI)
สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
1 เมษายน 2565

คู่มือใช้ถังเกษตรผสมผสานเพื่อเลี้ยงปลาและปลูกผักระบบเล็ก
1) ความเป็นมา
ระบบเกษตรแบบผสมผสานเลียงปลาและปลูกผัก หรือ อะควาโพนิกส์ (Aquaponics) เป็นนวัตกรรม
หรือเทคนิคใหม่ในการเกษตรซึ่งมีหลายรูปแบบต่างกันในรายละเอียด เช่น รูปแบบที่ใช้บ่อซีเมนต์ รูปแบบใช้ถัง
พลาสติก ระบบเกษตรฯนีใช้กันมากในประเทศอื่นแต่ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายเนื่องจากขาดคนพัฒนาให้
เหมาะสมกับแต่ละพืนที่และเผยแพร่ โดยในประเทศไทยไกรทอง เหง้าน้อยเป็นผู้หนึ่งที่ได้เรียนรู้และพัฒนา
ระบบถังเกษตรฯขนาดเล็กนีมาตังแต่ปี 2561 ในรูปแบบของถังพลาสติกพร้อมกับการปลูกผักบนฝาถังโดยใช้โซ
ล่าเซลล์ในการหมุนเวียนน้า เนื่องจากเห็นว่าระบบแบบผสมผสานฯที่ได้มีคนพัฒนาขึนบ้างแล้วในประเทศไทย
(ซึ่งก็ยังไม่แพร่หลาย) เป็นระบบขนาดใหญ่ลงทุนเยอะ ระบบขนาดเล็กนีจะช่วยแก้ปัญหาส้าหรับเกษตรกรหรือ
คนที่มีทรัพยากรจ้ากัดคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งต่อมาในช่วงต้นปี 2564 สมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง
โดยการสนับสนุนของ UNDP ได้น้ามาส่งเสริมการใช้ใน 6 หมู่บ้านในลุ่มน้าอิงตอนล่างในจังหวัดเชียงราย ซึ่ง
ได้ผลส้าเร็จเป็นอย่างดี ได้ผลผลิตตามที่คาดไว้ ชาวบ้านมีอาหารกิน คนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียงที่รู้ก็
อยากท้าตาม ที่ส้าคัญยังได้ปรับปรุงชุดถังเกษตรฯให้จัดการง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึน พร้อมกับการ
ทดลองให้เหมาะกับชนิดของปลาที่เลียงได้ดี พัฒนาองค์ความรู้ อื่นๆเกี่ยวกับการผลิตชุดถังเกษตรฯและเคล็ด
ลับในการเลียงปลาและปลูกผัก และในช่วงปลายปี 2564 สมาคมสถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง โดยการสนับสนุน
ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้น้ามาส่ง เสริมในหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้าโขงในจังหวัด
เชียงราย 3 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้าโขง โดยเกิดผลส้าเร็จดีเช่นกัน เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันของผู้รับการสนับสนุนและผู้ด้าเนินงานโครงการตามนโยบายหลักของ กสศ.
สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขงจึงได้มีการท้าคู่มือนีขึนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ ซึ่งได้รวบรวมความรู้
จากการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติร่วมกันของสมาคมฯและชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายใน 3 หมู่บ้านของโครงการคือ
บ้านหาดบ้าย บ้านปากอิงใต้ และบ้านห้วยลึก หวังว่าคู่มือนีจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมนีให้ดียิ่งขึนไป
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2) ความรู้เบื้องต้นและหลักการทางานของถังเกษตรฯ
ระบบถังเกษตรฯที่เราพัฒนาและน้ามาส่งเสริมนีเป็นระบบขนาดเล็กในรูปแบบชุดถังพลาสติกขนาด
200 ลิตรจ้านวน 3 ถังที่ต่อท่อน้าเชื่อมกัน (สามารถปรับลดหรือเพิ่มขนาดและจ้านวนของถังให้เหมาะสมได้)
น้าในแต่ละถังจะหมุนเวียนผ่านท่อและถังกรองโดยปั๊มน้าที่ใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ถังจะสามารถเลียงปลา
ดุกหรือปลาหมอได้ถังละประมาณ 50 ตัว โดยใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนก็สามารถจับปลากินหรือขายได้
นอกจากนีเรายังสามารถปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโฟนิค) ในถ้วยพลาสติกที่ฝาถังได้โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเพราะขี
ปลาในถัง จะเป็นปุ๋ยอย่างดี ซึ่งการหมุนเวียนของน้า ระบบกรองน้า การปลูกผัก รวมทังจุลินทรีย์ในน้า มี
ความส้าคัญต่อระบบนิเวศและคุณภาพน้า การปลูกผักจะช่วยในการท้าให้น้าสะอาดเพราะรากผักและต้นผัก
จะช่วยดูดซับสารอาหารและกรองน้าไปในตัว นอกจากนีจุลินทรีย์ทังประเภทตรึงในโตรเจนและประเภทช่วย
ย่อยของเสียยังมีประโยชน์ต่อการเติบโตของพืช
ประโยชน์ของชุดถังเกษตรฯมีหลายด้านคือ 1) เป็นนวัตกรรมหรือเทคนิคใหม่ในการเกษตรเพื่อการใช้
น้าและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับทุกพืนที่โดยเฉพาะพืนที่ที่ขาดแคลนทรัพยากร 2) ใช้พืนที่
น้อย ไม่ต้องขุดบ่อหรือก่อบ่อซีเมนต์ 3) จัดการดูแลง่าย เด็ก ผู้หญิงและคนแก่สามารถดูแลได้ เมื่อระบบเข้าที่
แล้วน้าจะหมุนเวียนเองโดยพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านระบบกรอง 4) คุ้มค่าต้นทุน มีความทนทานเป็นสิบปี 5)
ติดตังหรือเคลื่อนย้ายได้ง่ายไม่เหมือนบ่อซีเมนต์ 6) สามารถเลียงปลาและปลูกผักได้ในตัว 7) เป็นแหล่งเรียนรู้
แก่คนอื่นๆในชุมชนหรือชุมชนใกล้เคียงได้ ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดได้ โดยเฉพาะชุมชนประมงที่
มีความรู้เรื่องปลาอยู่แล้ว 8) สามารถพัฒนาต่อยอดหรือขยายจ้านวนถังให้มากขึนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตได้ 9)
ชุมชนสามารถพัฒนาเป็นโครงการเสนอต่อส่วนราชการหรืออปท.ได้ 10) เสริมสร้างการเป็นเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มผู้ใช้ชุดถังเกษตรฯได้ เช่น การตังเป็นกลุ่มไลน์ กลุ่มพัฒนาอาชีพ

ภาพ : ระบบการท้างานของชุดถังเกษตรแบบผสมผสาน
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3) การผลิตและบารุงรักษาถังเกษตรฯระบบเล็ก
1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
วัสดุ
1) วัสดุชุดถังเลียงและปลูกผัก
1. ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร พร้อมฝา (ปรับขนาดและจ้านวนได้)
2. ท่อน้าพลาสติก ขนาด 6 หุน
3. ข้อต่อเกลียวนอก-เกลียวใน
4. ข้อต่อสามทาง
5. ข้องอ
6. แก้วพลาสติกปลูกผัก
7. ตาข่ายแบบตาห่าง (หุ้มปลายท่อ)
2) วัสดุชุดระบบกรองและไหลเวียนน้า
1. ถังพลาสติกเล็กขนาด 20 ลิตร (ถังกรองน้า)
2. ตะกร้าพลาสติก (ขนาดเล็กใส่รองในถังกรอง)
3. วัสดุกรอง เช่น เศษผ้า หิน กรวด ทราย และถ่าน
4. สายยางเล็ก
5. ปั๊ม DC ขนาดเล็กประมาณ 12 โวลท์
6. ชุดแผงโซล่าเซลล์เล็ก ขนาด 30 วัตต์ขึนไป
7. สายไฟ

จานวน
3 ถัง
1 เส้น
6 คู่
3 อัน
2 อัน
24 แก้ว
1 แผ่น
1 ถัง
1 อัน
1 ชุด
2 เมตร
1 ตัว
1 ชุด
5 เมตร

ภาพ : วัสดุชุดถังเลียงปลาและปลูกผัก
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ภาพ : วัสดุชุดระบบกรองและไหลเวียนน้า

ภาพ : เครื่องมือช่างที่ใช้ในการผลิต

2) ขั้นตอนการผลิตถัง
1. เตรียมชุดอุปกรณ์เจาะ ประกอบด้วย 1) สว่านเจาะ 2) หัวเจาะ 6 หุน เจาะรู้ข้างถัง 3) หัว
เจาะฝาถังขนาด 2 นิว เจาะรูใส่ถ้วยปลูกผัก 4) เลื่อยจิ๊กซอ เลื่อยฝาถังรูตรงกลาง
2. เตรียมวัสดุ ชุดถังเลียงและปลูกผัก และชุดระบบกรองและไหลเวียนน้า ตามตารางข้างต้น
3. เตรียมชุดถังลียง โดยการเจาะ
a. เจาะบริเวณตัวถัง ขนาด 6 หุนเพื่อต่อท่อเชื่อม โดยวัดจากก้นถังขึนมาประมาณ 2
นิวเท่ากันทุกถัง ถัง ใบแรกและใบที่ 3 เจาะ 1 รู ส่วนใบที่ 2 เจาะ 2 รู โดยเจาะ
ตรงกันข้าม
b. เจาะฝาถัง รูใหญ่ตรงกลาง 1 รูเพื่อการถ่ายเทน้าและอากาศ เจาะรูเล็กรอบฝา 8 รู
เพื่อใส่แก้วปลูกผัก
c. การเจาะถังกรองน้าเพื่อเป็นช่องใส่ท่อน้าเข้าและน้าออก
4. ตัดท่อน้าเชื่อม
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a. ตั ด ท่ อ น้ า ล้ น 1 ท่ อ โดยความสู ง ให้ นั บ จากฝาถั ง ลงมาประมาณ 10 เซนติ เ มตร
เพื่อให้ระดับน้าในถังพอดีกับก้นถ้วยพลาสติกที่ใช้ปลูกผัก
b. ตัดท่อไว้ต่อระหว่าง 3 ถัง ขนาดยาว 10 เซ็นติเมตร จ้านวน 4 อัน
5. เตรียมชุดถังกรอง โดย 1) เจาะตรงข้างล่างถังเพื่อต่อท่อให้น้าไหลกลับไปยังถังน้าที่สาม 2)
เอาวัสดุกรองน้าใส่ลงไปในถัง
6. เตรียมชุดโซล่าเซลล์
7. ประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน
3) ข้อควรระวังในการติดตั้ง การบารุงรักษา
1. ถังน้าและต้าแหน่งการวางถัง
i. กรณีถังใหม่ควรเปิดน้าแช่ในถังไว้ 1 สัปดาห์เพื่อลดสารเคมีในถัง
ii. จุดที่วางถังน้าพืนควรเรียบเสมอกันทัง 3 ถัง
iii. จุดที่วางถังน้าควรเป็นพืนที่ร้าไร
2. ท่อน้า
i. ตรวจเช็คข้อต่อต่าง ๆ ให้แน่นไม่รั่วซึม ควรใช้ยางในรถจักรยายนต์ประกบข้อต่อจุด
ต่างๆเพื่อกันการกันรั่วซึม แต่ไม่ควรใช้ซิลิโคนเนื่องจากเมื่อซิลิโคนแห้งหรือนานไป
จะรั่วซึมง่าย
ii. ควรใช้ตาข่ายพลาสติกแบบตาห่างมาคลุมปลายท่อระบายน้า เพื่อป้องกันลูกปลา
หลุดออกมาทางท่อ
iii. ควรเอาตาข่ายพลาสติก แบบตาห่างปิดท่อที่เชื่อมระหว่างถัง เพื่อป้องกันปลาต่ าง
ชนิดเข้ามาอยู่รวมในถังเดียวกัน ซึ่งจะท้าให้แย่งอาหารหรือกินกันเอง
3. ระบบกรองน้า ปั๊มน้า และโซล่าเซลล์
i. วัสดุในการกรองน้าประเภทหินกรวด ทราย ถ่าน จะท้าความสะอาดง่ายกว่าพวกผ้า
หรือผ้าใยแก้ว หากไม่มีระบบกรองจะท้าให้น้าในถังเน่าเร็ว
ii. ควรน้าตาข่ายมาหุ้มท่อปั๊มน้า เพื่อกันปลาหรือเศษวัสดุถูกดูดเข้าไปตันท่อปั๊มน้า
iii. หากปั๊มไม่ท้างานแต่ยังมีเสียงเครื่องเดินอยู่ แสดงว่าอาจมีอะไรไปอุดตันท่อปั๊ม แก้
โดยการเคาะเอาวัสดุที่ติดค้างออก
iv. หากปั๊มไม่ท้างานและไม่มีเสียงเครื่อง ตรวจเช็คว่าเป็นที่ระบบโซล่าเซลล์หรือที่ปั๊ม
โดยเอาปั๊มไปต่อเข้าแบตเตอร์รี่ ถ้าท้างานเหมือนเดิมแสดงว่าเป็นที่โซล่าเซลล์ ถ้าไม่
ท้างานแสดงว่าเป็นที่ปั๊มน้า
v. ควรเลือกซือโซล่าเซลล์ และปั๊มน้าที่มีคุณภาพ
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4) การเลี้ยงปลา
1) วัสดุอุปกร์ที่ใช้
1. ลูกปลาเล็กหรือขนาดกลาง
2. อาหารปลา ทังชนิดหัวอาหารส้าเร็จรูป หรืออาหารที่ผลิตเอง หรืออาหารจากวัสดุอื่นๆ เช่น
ไก่บดผสมกระดูกส้าหรับเลียงปลาดุก แหนแดง ฯลฯ
2) รวมเทคนิคการเลี้ยงปลาในชุดถังเกษตรฯ
1. ปลา
- ควรเลือกเลียงลูกปลาที่ไม่เล็กเกินไป ขนาดประมาณนิวมือเพื่อลดความเสี่ยงใน
การตายจากการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในถังเลียง
- เมื่ อ ขนส่ ง ลู ก ปลามาถึ ง ควรแช่ ถุ ง ปลาไว้ ใ นถั ง ประมาณ 10-15 นาที เพื่ อ ปรั บ
อุณหภูมิระหว่างน้าในถุงกับน้าในถังที่จะปล่อยปลาเพื่อป้องกันลูกปลาช็อคน้า
- ไม่ เ ลี ยงหนาแน่ น เกิ น ไป เพราะเมื่ อ ปลาโตขึ นต้ อ งใช้ พื นที่ เ ยอะขึ น จ้ า นวนที่
เหมาะสมคือ 50 ตัว/ 1 ถัง ขนาด 200 ลิตร โดยสามารถเพิ่ม ลดได้ ตามความ
เหมาะสม
- กรณีชนิดของปลา เบืองต้นชุดถังเกษตรฯนีเหมาะกับการเลียงปลาดุกมากกว่า
ปลาหมอและปลาชนิดอื่นๆ เนื่องจากปลาดุกใช้ออกซิเจนต่้า เลียงง่าย เลียงใน
พืนที่จ้ากัดได้ การเลียงปลาชนิดอื่น เช่น ปลากดคัง จ้าเป็นต้องมีน้าหมุนเวียน
ตลอดทังวัน หากในช่วงกลางคืนปั๊มน้าไม่ท้างานอาจจะมีผลท้าให้ปลาตายได้
- ไม่ควรเลียงปลาต่างชนิดกันในถังเดียวกันเพราะจะกินกันเอง หรือแย่ง อาหารท้า
ให้อีกชนิดไม่โต เช่น ปลาดุกับปลาหมอ หรือ ปลาดุกรัสเซียกับดุกบิ๊กอุย เนื่องจาก
ปลาดุกรัสเซียจะกินปลาดุกอุย
- หมั่นสังเกตปลา ถ้าปลาโตไม่เท่ากันหรือกินกันเองควรมีการคัดแยกปลาโตออก
จากปลาเล็ก
2. อาหารปลา
- ควรค้านวณปริมาณอาหารที่ให้ให้พอดีกับจ้านวนและขนาดปลาที่มีในแต่ละถัง ไม่
ควรให้อาหารปลาเยอะเกินไปเพราะจะท้าให้น้าเน่าเสียได้เร็ว ซึ่งมีผลส้าคัญ ต่อ
คุณภาพและกลิ่นของน้า
- ควรเปลี่ยนประเภทอาหารไปตามขนาดของปลา ในกรณีที่ปลาในถังโตไม่เท่ากัน
ควรแยกถังตามขนาดของปลาเพื่อสามารถให้อาหารได้ตรงตามขนาดของปลา
- ในการให้อาหารปลาควรค้านึง ถึงช่วงเวลาในการกินอาหารของปลา ช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการให้อาหารปลาคือช่วงสายและช่วงเย็น ในฤดูหนาวควรให้ครังเดียว
ควรรอแดดออกค่อยให้อาหาร การให้อาหารต้องค่อยๆให้ อาจจะแบ่งเป็นให้ตอน
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เช้าเล็กน้อย 1 รอบเพื่อกระตุ้นความอยากอาหารของปลา ให้ปลากินหมดค่อยมา
ให้ช่วงเย็นอีก 1 รอบ
- หมั่นสังเกตพฤติกรรมของปลาระหว่างให้อาหาร สังเกตดูว่าเวลาเราให้อาหารปลา
กินอาหารหรือไม่ เพื่อลดการเกิดเศษอาหารในถัง ลดการเกิดน้าเน่าเสีย
- อาหารปลาดุกต้องเป็นพวกเนือ กินโปรตีนปลาจะโตขึนเร็ว อาจจะมีอาหารอื่น
เสริมเช่น น้าปลาเล็กมาสับ บดเข้ากับลัมข้าวให้ปลากินด้วยเพื่อเพิ่ง สารอาหาร
นอกจากอาหารเม็ดที่ให้ประจ้า
3. คุณภาพน้า
- คุณภาพน้าเป็นปัจจัยส้าคัญของการเลียงปลา ซึ่งต้องใส่ใจในการรักษาระบบกรอง
และหมุนเวียนน้า รวมทังการปลูกผักซึ่งมีผลส้าคัญต่อคุณภาพน้าดังกล่าว
- น้าที่เหมาะสมในการน้ามาเลียงปลาคือน้าจากแหล่งธรรมชาติ เช่น ประปาภูเขา
แม่น้า สระน้า ฯลฯ น้าที่มีคลอรีนจะท้าให้ปลาตายได้ง่ายแต่หากจ้าเป็นต้องใช้
ควรเปิดน้าประปาพักไว้ประมาณ 1 อาทิตย์วันก่อนน้ามาเลียงปลา
- สังเกตน้าในถังจากกลิ่นหรือไม่ถ้ามีกลิ่นควรเปลี่ยนน้าทันที
- หมั่นท้าความสะอาดถังกรองและวัสดุกรอง
- การเปลี่ยนน้าแต่ละครัง ไม่ควรปล่อยน้าเก่าออกทิงจนหมดแล้วเอาน้าใหม่ใส่แทน
ทังหมด ควรจะปล่อยทิงประมาณครึ่ง ถัง แล้ว ปล่อ ยน้า ใหม่เ ติม เข้าไป เพื่อ ลด
ปัญหาคลอรีนในน้าใหม่และลดภาวะปลาช็อคน้าใหม่
- ควรปลูกผักบนฝาถังทุกช่อง เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้าและกรองของเสียในน้า
- เมื่อเกิดปัญหาน้าเป็นกรดด่าง สามารถใช้กระดาษลิตมัสวัดค่ากรดด่างก่อนแล้ว
ค่อยแก้
4. ฤดูการเลียง อุณหภูมิ และแสง
- หลีกเลี่ยงการเลียงในช่วงหน้าหนาวเพราะโดยทั่วไปถ้าอากาศหนาวปลาจะไม่กิน
อาหารท้าให้โตช้า หากต้องเลียงควรวางถังให้โดนแดด การปล่อยลูกปลาในช่วง
อากาศหนาวอาจจะมีผลท้าให้ลูกปลาตายได้ง่าย
- จุดตังชุดถังควรจะโดนแดดร้าไรเพื่อให้อุณหภูมิน้าพอเหมาะไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป
ถังเกษตรฯไม่ควรโดนแดดเยอะเกินไปหรืออยู่ในร่มเกินไป นอกจากนีควรจะดูตาม
ฤดูกาลด้วย เพราะดินฟ้าอากาศมีผลต่ออุณหภูมิน้า ในกรณีที่โดนแดดเยอะไป
และเป็นช่วงฤดูร้อนควรมีวัสดุช่วยบังแสง
5. อื่นๆ
- ช่องตรงกลางควรน้าตะกร้ามาปิดไว้เพื่อกันแมวแอบกินปลา
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3) ปัญหาที่พบบ่อย
1. ปลาตาย: สาเหตที่พบบ่อยเรียงตามล้าดับคือ 1) คลอรีนในน้า 2) ปลาหลุดออกจากถังผ่าน
ท่อน้าล้น 3) ปลาถูกดูดไปติดในปั๊มน้า 4) ปลาต่างชนิดกินกันเอง 5) ลูกปลาเล็กเกินไปท้าให้
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมในถังช่วงแรกไม่ได้ 6) แมวแอบมากินปลา
2. ปลาไม่โต: เกิดจากปลาไม่กินอาหาร โดยสาเหตที่พบบ่อยเรียงตามล้าดับคือ 1) การเลียงใน
ฤดูหนาว 2) ให้อาหารน้อยไปหรือไม่ถูกช่วงเวลา 3) อุณภูมิน้า 4) คุณภาพน้า 5) การแย่ง
อาหารเพราะจ้านวนปลาต่อถังมากเกินไป 5) การแย่งอาหารเพราะเลียงปลาต่างชนิดในถัง
เดียวกัน
3. น้าเหม็นเน่า: 1) ให้อาหารมากไป 2) ระบบกรองน้าและหมุนเวียนของน้าไม่ดี ซึ่งปัญหาที่พบ
ส่วนมากคือมีสิ่งของไปอุดตันท่อ 3) ไม่มีการปลูกผักบนฝาถัง
5) การปลูกผัก
1) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
1. ถ้วยพลาสติกปลูกผัก
2. ผักสวนครัวทั่วไปที่สามารถปลูกในน้าได้
3. วัสดุรองก้นถ้วยเพื่อเป็นที่ยึดของรากผัก (ไม่จ้าเป็นต้องมีก็ได้) เช่น ถ่าน ใยมะพร้าว ดิน
2) เทคนิคการปลูกผัก
1. ระดับน้า
i. ควรรักษาระดับน้าให้ถึงก้นถ้วยปลูกผักสม่้าเสมอ เนื่องจากรากผักจะเจริญเติบโต
จากการใช้น้าและดูดกินสารอาหารในถังเลียงปลา
ii. จุดวางถังส้าคัญต่อการปลูกผักเป็นอย่างมาก การวางถัง ในพืนที่ราดเอียงหรือไม่
เท่ากัน จะท้าให้ระดับน้าในถังไม่เท่ากัน ถังที่อยู่สูงผักจะไม่ได้รับ น้า ส่วนถังที่อยู่ต่้า
ผักอาจจะแช่น้ามากกินไปท้าให้ผักตายได้
2. ใครที่สะดวกน้ากากมะพร้าวมาวางตรงฐานแก้วปลูกผักก็สามารถท้าได้เพื่อเก็บน้าได้นานขึน
3. ผักที่เหมาะสมในการน้ามาปลูกในชุดถังคือพืชกินใบ เช่น ผักบุ้ง ผักแพรว (ผักไผ่) สะระแหน่
(หอมด่วน) หอมแดง ขึนฉ่าย คาวตอง ผักชี ผักชีใบเลื่อย ผักสลัด
4. สามารถเพิ่มพืนที่ปลูกผักให้มากขึนโดยไม่จ้าเป็นต้องใช้ปั๊มน้าที่แรงขึน โดยเพิ่มกะบะปลูกผัก
ตามในรูปตัวอย่างข้างล่าง ซึ่งต้องวางกะบะให้ต่้ากว่าถังกรองแต่สูงกว่าถังเลียงปลาเพื่อให้น้า
ไหลจากกระบะปลูกผักลงมายังถังปลาตามแรงโน้มถ่วง
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ภาพ : การต่อยอดขยายพืนที่ปลูกผักโดยใช้ถาดพลาสติกที่หมู่บ้านปากอิงใต้
6) ต้นทุนและจุดคุ้มทุนในการเลี้ยงปลาโดยถังเกษตรแบบผสมผสาน
1) อายุการใช้งาน ถังพลาสติกเลียงปลามีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี แต่ก็ขึนอยู่กับการดูแลตัวถัง
ร่วมด้วย เช่น จุดตังถังมีผลโดยตรงต่อกายุการใช้งานของถังและการเจริญเติบโตของปลาในถังและผัก
ที่ปลูก ดังนันควรเลือกจุดตังถังที่เหมาะสม ไม่แนะน้าให้ตังกลางแจ้งที่มีแดดจ้าตลอดทังวัน ถ้ามีความ
จะเป็นที่จะต้องตังจุดดังกล่าว ควรท้าที่บังแดดควบคู่ด้วย

9

2) ต้นทุน
ต้นทุน
ต้นทุนชุดถัง
1. ถังพลาสติกขนาด 170-200 ลิตร พร้อมฝา 3 ถัง
2. ท่อน้าพลาสติก ขนาด 6 หุน 1 เส้น
3. ข้อต่อเกลียวนอก-เกลียวใน 6 คู่
4. ข้อต่อสามทาง 3 อัน
5. ข้องอ 2 อัน
6. แก้วพลาสติกปลูกผักประมาณ 24 แก้ว
7. ตาข่าย (ปิดปากท่อปั๊มน้า ท่อระบายน้าทิง และท่อระหว่างถัง)
8. ถังพลาสติกเล็กขนาด 20 ลิตร 1 ถัง (ถังกรองน้า)
9. ตะกร้าพลาสติก (ใส่รองในถังกรอง) 1 อัน
10. วัสดุกรอง เช่น เศษผ้า หิน กรวด ทราย และถ่าน
11. สายยางเล็ก 2 เมตร
12. ปั๊มน้า DC เล็กประมาณ 12 โวลท์ 1 ตัว
13. ชุดแผงโซล่าเซลล์เล็ก ขนาด 30 วัตต์ขึนไป 1 ชุด
14. สายไฟโซล่าเซลล์ 5 เมตร
รวม
ต้นทุนการเลียงปลา/ 1 รอบการผลิต
1. ลูกปลาดุก 150 ตัว
2. อาหารปลาดุกเล็ก กิโลกรัมละ 30 บาท จ้านวน 5 กิโลกรัม
3. อาหารปลาดุกกลางขึนไป กิโลกรัมละ 30 บาทจ้านวน 6 กิโลกรัม
4. น้า
รวม

จานวนเงิน/บาท
900
65
100
30
10
50
20
60
20
30
30
200
600
90
2,205
150
150
180
20
500

3) กาไรและจุดคุ้มทุน จุดคุ้มทุนเบืองต้นในการผลิตโดยชุดถังเกษตรฯมีปัจจัยค้านวนดังนี
1. ปริมาณปลาและผลผลิต : จ้านวนปลาที่เหมาะสมในการเลียงโดยชุดถังเกษตรฯคือ 150 ตัว/ 1
ชุด (50 ตัว/ 1 ถัง)
2. ระยะเวลาและรอบการผลิต :
- ใน 1 ปีมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลียงปลาประมาณ 9 เดือนคือ กุมภาพันธ์-ตุลาคม
โดยช่วงหน้าหนาว 3 เดือนคือ พฤศจิกายน-มกราคม ไม่เหมาะต่อการเลียงเพราะปลาไม่
ค่อยกินอาหารจึงโตช้า
10

- การเลียงปลาโดยชุดถังเกษตรฯ 1 รอบใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ใน 1 ปีจึงสามารถ
เลียงปลาได้ประมาณ 3 รอบ (การปลูกผักสามารถปลูกได้ตลอดทังปี)
3. ก้าไรและจุดคุ้มทุน (ไม่รวมการปลูกผัก)
- ต้นทุน
 ต้นทุนของการผลิตถังรวม 2,205 บาท มีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 10
ปี หรือคิดเป็นประมาณ 220 บาท/ปี หรือ 73 บาท/รอบการผลิต
 ต้นทุนการเลียงปลา 500 บาท/รอบการผลิต
- ผลผลิต 1 รอบการผลิตได้ปลา 150 ตัว คิดเป็น 21 กิโลกรัม หรือ 1,070 บาท (7 ตัว/ 1
กก./ 50 บาท)
ตารางต้นทุนกาไร (ไม่รวมการปลูกผัก)
ต้นทุนกาไรในการเลี้ยงปลา
1 รอบการผลิต 1 ปี (3 รอบ) 5 ปี (15 รอบ)
ต้นทุน
73
220
1,100
 ต้นทุนคงที่จากการผลิตถัง
500
1,500
7,500
 ปลาและอาหารปลา
573
1,720
8,600
รวมต้นทุน
มูลค่าผลผลิต
1,070
3,210
16,050
กาไร
497
1,490
7,450
7) สรุป
ถังเกษตรแบบผสมผสานเป็นนวัตกรรมการเกษตรที่สามารถปรับเปลี่ยนและพัฒนาต่อยอดได้ ต าม
ความต้องการและสภาพแวดล้อมของแต่พืนที่ เป็น สิ่ง ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ดีตอบโจทย์ส้าหรับผู้ที่ มีทรัพยากร
จ้ากัด อย่างไรก็ตามควรจะมีการจัดการด้านความรู้ที่เหมาะสม ทังนีคุณภาพน้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการเลียง
ปลาซึ่ง ระบบกรองและหมุ นเวียนน้ า และการปลูก ผั กมี ผ ลส้ า คัญ ต่อ คุ ณภาพน้ า ดั ง กล่ าว โดยพบว่า ปั จ จั ย
ความส้าเร็จในการส่งเสริมการใช้ถังเกษตรแบบผสมผสานในระดับชุมชนประกอบด้วย
1. การประเมินชุมชนเพื่อให้ได้ความต้องการที่แท้จริง
2. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ตรงเพราะถังเกษตรฯต้องการคนที่มีเวลาและใส่ใจ
3. ถังเกษตรฯ ที่มีประสิทธิภาพและเสถียร
4. การจัดการความรู้แก่ผู้ใช้ถังเกษตรฯ ได้แก่
a. ท้าแผ่นพับสรุปหรือคู่มือประกอบการใช้ถัง เพื่อให้ผู้ที่สนใจประเมินความเหมาะสมกับ
ตัวเองในเบืองต้น
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b.
c.
d.
e.

การจัดอบรมให้ความรู้แก้ผู้ใช้ถังเกษตร
ท้าคู่มืออย่างละเอียด
การท้าสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้ถังเกษตรฯสามารถดูได้เบืองต้นหากมีข้อติดขัด
มีการติดตามให้ค้าแนะน้าและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะเป็นคนในชุมชน หรือ
หน่วยงานข้างนอก

ภาคผนวก
ภาพการระดมคิดเพื่อถอดบทเรียนความรู้ที่ได้จากการทดลองปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมายใน 3 หมู่บ้าน
ในจังหวัดเชียงรายราย คือ บ้านหาดบ้าย บ้านปากอิงใต้ และบ้านห้วยลึก
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