การเลีย้ งปลาร่ วมกับการปลูกพืชในระบบนา้ หมุนเวียน (Aquaponics)
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พ้วน เพ่งเซ้ง, Ph.D.
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อ. ท่าศาลา จ. นคศรี ธรรมราช 80160

_______________________________________________
อะควาโปนิคคืออะไร
อะควาโปนิคเกิดจากระบบ 2 ระบบที่เคยปฏิบตั ิกนั มานานแล้วมารวมกัน ระบบหนึ่ งคือการเลี้ยงปลาในระบบ
น้ าหมุนเวียน (Recirculating Aquaculture System) รวมกับอีกระบบหนึ่ งคือการปลูกพืชในสารละลาย (Hydroponics)
เกิ ดเป็ นระบบใหม่ เรี ยกว่า อะควาโปนิค (Aquaponics) ทั้ง 2 ระบบนี้ มีความเกี่ ยวของกันได้อย่างไร สารประกอบ
แอมโมเนี ย ที่ มี ค วามเป็ นพิ ษ ต่ อ ปลาสู ง ที่ ล ะลายในน้ า เสี ย จากการเลี้ ย งปลา ในสภาวะที่ มี อ อกซิ เ จนจะถู ก ใช้ใ น
กระบวนการ Mineralization โดยแบคทีเรี ยในกลุ่ม Nitrifying bacteria ได้สารประกอบสุ ดท้ายคือไนเตรทซึ่ งมีความ
เป็ นพิษต่อปลาต่าและพืชสามารดูดซึ มไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที ในการเลี้ยงปลาในระบบน้ าหมุนเวียนต้องมีอุปกรณ์อีก
ชุดหนึ่งเพิ่มเข้ามาในระบบเพื่อกาจัดสารประกอบตัวนี้ ซึ่งต้องมีตน้ ทุน ดังนั้น เพื่อใช้แร่ ธาตุที่เกิดขึ้นให้เป็ นประโยชน์
จึงนาระบบการปลูกพืชในสารละลายมาเพิ่มเข้าไปเพื่อให้พืชดูดซับแร่ ธาตุเหล่านี้ ไปใช้ประโยชน์ สามารถลดอุปกรณ์
กาจัดไนเตรทลง โดยที่ไม่ตอ้ งเติมปุ๋ ยผสมใด ๆ ลงไปในระบบอีก ยกเว้นอาหารปลาแต่เพียงอย่างเดียว
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อะควาโปนิคแบ่ งออกเป็ นแบบหลัก ๆ ได้ กแี่ บบ
การแบ่งระบบอะควาโปนิ กส์ สามารถแบ่งตามแบบของการปลูกพืชซึ่ งมีแบบหลัก ๆ อยู่ 3 แบบ คืออะควาโป
นิกส์แบบลอยหรื อแบบรากแช่ลึก อะควาโปนิกส์แบบรากแช่ต้ืนและอะควาโปนิ กส์ แบบรากยึด ซึ่ งจะได้อธิ บายในแต่
ละแบบต่อไป
1. อะควาโปนิกส์ แบบลอยหรือแบบรากแช่ ลกึ
อะควาโปนิกส์แบบรากแช่ลึก (Raft) (ภาพที่ 2 และ 3) เป็ นแบบที่มวลน้ าทั้งหมดจะไหลเวียนแบบต่อเนื่ องจาก
ถังเลี้ยงปลาผ่านตัวกรองที่มีขนาดใหญ่ และตื้น พืชจะปลูกบนแพที่ลอยอยูใ่ นภาชนะเหล่านี้ รากของพืชจะแขวนลอย
อยูใ่ นน้ า ของเสี ยที่เป็ นของแข็งในถังเลี้ยงปลาจะถูกกาจัดออกไปโดยใช้ถงั ตกตะกอน หรื อเครื่ องมือกาจัดของแข็งอื่น ๆ

ภาพที่ 2 อะควาโปนิกส์แบบรากแช่ลึกตามแบบของ UVI ที่ผลิตระดับการค้า
ทีม่ า : Rakocy (2010)

ภาพที่ 3 ส่ วนประกอบอะควาโปนิกส์แบบรากแช่ลึก ทีม่ า : Nelson (2008)

2 อะควาโปนิกส์ แบบรากแช่ ตนื้
อะควาโปนิ กส์ แบบรากแช่ ต้ื น (Nutrient Film Technique, NFT)เป็ นวิธีดดั แปลงจากวิธีการปลูกพืชใน
สารละลายซึ่ งเป็ นที่นิยมใช้กนั ทัว่ โลก ในระบบนี้จะปลูกพืชในรางปลูกพืชต่าง ๆ น้ าที่มีแร่ ธาตุถูกส่ งให้ไหลเคลือบราก
พืชเป็ นเยื่อบาง ๆ ทาให้รากพื ชเปี ยกชื้ นอยู่ตลอดเวลา ข้อดี คื อส่ วนล่ า งของรากพื ชจะแช่ อยู่ใ นสารละลายแร่ ธาตุ
ในขณะที่ส่วนบนของรากจะโผล่อยูเ่ หนือสารละลาย ทาให้รากได้รับอากาศ ช่องสารละลายจะชื้นแต่จะไม่อุดตัน
ระบบแบบรากแช่ต้ืน จะให้น้ าไหลผ่านระบบตลอดเวลาที่อตั ราการไหล 1 ลิตร/นาที เนื่ องจากรากพืชไม่ได้
อยูใ่ นวัสดุปลูก จึงต้องรักษาให้มีความชื้นอยูต่ ลอดเวลา
กระบะปลูกพืช

ถังพักนำ้
ถังกรองชีวภำพ
ถังดักตะกอน
ถังเลีย้ งปลำ

ภาพที่ 4 ส่ วนประกอบของอะควาโปนิกส์แบบรากแช่ลึกขนาดเล็ก
2. อะควาโปนิกส์ แบบรากยึด
อะควาโปนิ กส์ แบบรากยึด (Media filled bed, MFB) คือแบบที่ท้ งั น้ าและตะกอนจากถังเลี้ ยงปลาถูกสู บสู่
กระบะปลูกพืช ซึ่ งกระบะปลูกพืชจะเป็ นตัวกรองชี วภาพตลอดเวลา ของแข็งจะถูกสลายในกระบะปลูกพืชจน
กลายเป็ นธาตุต่าง ๆ ที่พืชต้องการ น้ าจากถังเลี้ ยงปลาจะถู กพ่นไปจนทัว่ กระบะปลู กพืช โดยใช้ท่อพีวีซีเจาะรู เล็ก ๆ
หรื ออาจจะใช้วิธีอื่น ๆ เติมน้ าในแปลงปลูกพืชจนเต็มแล้วระบายออกเป็ นระยะ ๆ น้ าท่วมจะนามาทั้งน้ าสะอาด และ
แร่ ธาตุ และการระบายน้ าออกจะช่วยเพิ่มออกซิ เจนให้แก่แปลงพืช โดยธรรมชาติของอะควาโปนิกส์แบบนี้ วัสดุปลูก
จะอุดตันได้ง่าย เมื่อสารอินทรี ยย์ อ่ ยสลายจะทาให้เกิดการขาดออกซิ เจน ซึ่ งเป็ นผลทาให้พืชโตช้าหรื อทาให้รากพืชเน่า
เสี ยได้ ดังนั้นแปลงปลูกพืชต้องล้างทาความสะอาดเป็ นระยะ ๆ

ปั๊มอากาศ
กระบะปลูกพืช
ท่อนาน้ ากลับสู่ ถงั เลี้ยง
ปลา

ถังเลี้ยงปลา
ท่อนาน้ าออกจากถังเลี้ยงปลา

ภาพที่ 5 แปลงผักกาดที่ปลูกโดยอะควาโปนิกส์แบบรากยึด ทีม่ า : ดัดแปลงจาก Nelson (2008)
วัสดุที่เหมาะสมต่อการใช้งานต้องสลายตัวช้า มีรูพรุ น ทาความสะอาดง่ายและระบายน้ าได้ดี วัสดุที่นิยมใช้
ได้แก่กรวด ทราย เม็ดดิ นเหนี ยว กรวดเป็ นที่นิยมใช้เพราะหาใช้ได้ง่าย มีความพรุ น แต่มีขอ้ เสี ย มีน้ าหนักมากเสี ย
ค่าใช้จ่ายสู ง และทาความสะอาดยาก วัสดุปลูกดังที่แสดงในภาพ 6

เม็ดดินเหนียว

เวอร์ มิคิวไลท์

เพอร์ ไลท์

ร็อควูล

ภาพที่ 6 วัสดุที่ใช้เติมในแปลงปลูกพืชแบบต่าง ๆ

อะควาโปนิคเป็ นอินทรีย์หรือไม่
อะควาโปนิคเป็ นกระบวนการทางธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ที่จาลองทั้งระบบทะเลสาบ บ่อ
แม่น้ าและแหล่งน้ าต่าง ๆ บนโลก สิ่ งเดียวที่เติมลงไปในระบบของอะควาโปนิคคืออาหารปลา ปลากินอาหารแล้ว
ขับถ่ายของเสี ยออกมา ซึ่ งถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรี ยไปอยูใ่ นรู ปที่พืชใช้ประโยชน์ได้ การที่พืชใช้ประโยชน์จากแร่
ธาตุเหล่านี้จะช่วยทาให้น้ าบริ สุทธิ์ ข้ ึน ไม่จาเป็ นต้องใช้ยาปราบวัชพืช ยาฆ่าแมลงหรื อสารเคมีที่มีพิษร้ายแรงใด ๆ ใน
ระบบอะควาโปนิค ทาให้ปลาและพืชมีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อการบริ โภค หน่วยงาน USDA ของอเมริ กาได้ให้การ
รับรองว่าพืชที่ปลูกในระบบนี้เป็ นออร์ แกนิค แต่ยงั ไม่ได้ให้การรับรองกับปลา

ข้ อดีของการผลิตในระบบอะควาโปนิคคืออะไร
จากการนา 2 ระบบมารวมกันคือการเลี้ยงสัตว์น้ ากับการปลูกพืชในสารละลาย ซึ่งเป็ นสิ่ งค่อนข้างใหม่และ
ระบบนี้มีศกั ยภาพสู งมากที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพของโลก ข้อดีของการผลิตโดยวิธีอะควาโปนิคมีดงั นี้
1. ช่วยบาบัดน้ าเสี ยที่จะมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม อะควาโปนิคจะใช้น้ าที่อุดมด้วยแร่ ธาตุจากการเลี้ยงปลา
ซึ่ งถือว่าเป็ นน้ าเสี ยที่จะต้องมีการบาบัดและต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
2. ไม่ตอ้ งใช้แร่ ธาตุผสมในการปลูกพืช อะควาโปนิคช่วยลดต้นทุนและเวลาในการผสมแร่ ธาตุที่ใช้ในการ
ปลูกพืชแบบไร้ดินเหมือนในอดีต
3. อะควาโปนิคเป็ นเกษตรอินทรี ยแ์ ท้ แร่ ธาตุอยูท่ ี่พืชใช้ในการเจริ ญเติบโตได้มาจากอาหารที่ใช้เลี้ยงปลา
สาหรับการปลูกพืชแบบไร้ดินนาไปใช้ทาให้ป้องกันโรคที่มากับดินได้
4. ช่วยประหยัดการใช้น้ า อะควาโปนิคใช้น้ าเพียงส่ วนหนึ่งของการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมใช้ เพราะว่าน้ าไม่
มีการสู ญเสี ยหรื อถูกใช้โดยวัชพืชหรื อจาการรั่วซึ ม
5. ประหยัดการใช้พ้นื ที่ ในอะความโปนิคพืชต้องการพื้นที่นอ้ ยทาให้ปลูกพืชได้มากขึ้นในพื้นที่จากัด
และด้วยการปล่อยปลาที่ความหนาแน่นสู งในถังเลี้ยงปลาทาให้พืชพัฒนาและเจริ ญเติบโตได้อย่างรวดเร็ วในระบบอะค
วาโปนิค
6. ในระบบอะควาโปนิคจะไม่ใช้ยาปราบศัตรู พืช ทาให้ไม่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพของผูผ้ ลิตและผลผลิตที่ได้
ก็ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค
7. สามารถผลิตได้ตลิดทั้งปี ถ้าสภาพภูมิอากาศเอื้ออานวยหรื อถ้ามีกรี นเฮ้าสามารถทาการผลิตในระบบอะควาโปนิคได้ตลอดทั้งปี ไม่มีขอ้ จากัดเรื่ องสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
8. ใช้น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการใช้น้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดซึ่ งเข้ากับแนวโน้มของโลกในปั จจุบนั ที่
ต้องใช้น้ าแบบ ทั้งลดการใช้น้ าในการผลิตลง และการนาน้ ามาใช้ใหม่ หรื อการใช้น้ าแบบหมุนเวียน สามารถลด
ปั ญหาการขาดแคลนน้ าในการผลิตทางการเกษตรได้

พืชอะไรบ้ างทีส่ ามารถปลูกได้ ในระบบนี้
ในเริ่ มแรกของการทดลองในระบบน้ าหมุนเวียน การทาลองได้ทาขึ้นเพื่อทดสอบประสิ ทธิ ภาพของพืชน้ าใน
การดูดซับแร่ ธาตุในน้ าจากการเลี้ยงสัตว์น้ า ดังนั้น พืชจึงสามารถช่วยปรับปรุ งคุณภาพน้ าเพื่อการอยูอ่ าศัยของปลาใน
ระบบ การวิจยั ต่อมา ได้ทดสอบกับพืชบกและแสดงให้เห็นว่าเป็ นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้บาบัดน้ าจากการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าที่ได้ผลและน้ าที่อุดมด้วยแร่ ธาตุน้ ีมีความเหมาะสมใกล้เคียงที่จะนาไปใช้เป็ นสารละลายในการปลูกพืชในระบบการ
ปลูกพืชแบบไร้ดินได้ ผักกินใบ เช่น ผักกาด ต้นหอม หรื อพืชกินใบอื่น ๆ เป็ นลาดับแรก ๆ ที่เลือกมาเพื่อใช้ในการปลูก
ในระบบอะควาโปนิค แต่ในปั จจุบนั การผลิตทางการค้า นักวิจยั ได้ประสบความสาเร็ จอย่างสู งในการผลิตผักกินผล
เช่น มะเขือเทศ แตงกวา พริ ก แตงโม ไม้ดอกและพืชสมุนไพรอื่น ๆ เช่น กะเพรา โหระพา สาระแหน่ ก็สามารถ
นามาใช้ในการผลิตกับระบบนี้ได้

ปลาอะไรทีส่ ามารเลีย้ งได้ ในระบบนี้
ปลานิล เป็ นปลาน้ าจืดโตเร็ วและมีเนื้อแน่น เป็ นปลาชนิ ดหนึ่งที่นิยมใช้ในการเลี้ยงในระบบนี้ เพระว่ามันมี
ความอดทนและต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าได้ช่วงกว้าง ปลาชนิด
อื่น ๆ เช่น ปลาคาร์ พ ปลาทอง ก็สามารเลี้ยงได้ในระบบนี้ ได้เหมือนกัน

สามารถปล่อยปลาในถังเลีย้ งปลาได้ จานวนเท่ าไหร่
ขึ้นกับขนาดของถังกับชนิดของตัวกรองที่ใช้ ในระบบการเลี้ยงในอะแควร์ เรี ยม มีขอ้ กาหนดอยูว่ า่ ปล่อยปลา
ขนาด 1 นิ้วต่อน้ า 1 แกลลอน ในระบบที่ใหญ่ข้ ึนและมีระบบกรองที่เหมาะสมการเลี้ยงเพื่อการค้า ปกติจะปล่อยปลา
ขนาดสู งสุ ดที่ครึ่ งปอนด์ต่อแกลลอนของน้ า 60 ถึง 100 กิโลกรัมต่อน้ า 1 ตัน

จะปลูกพืชได้ สักเท่ าไหร่ ต่อจานวนปลาทีม่ ี
จานวนพืชที่ปลูกมีความสัมพันธุ์โดยตรงกับ จานวนปลา ขนาดของปลา ปริ มาณอาหารปลาที่ให้แต่ละวัน
นักวิจยั ได้ทาการทดสอบพบว่าในแต่ละ 60-100 กรัมของอาหารปลาที่ให้แต่ละวัน สามารถจะปลูกพืชในระบบอะควา
โปนิคได้ 1- 3 ตารางเมตร

ข้ อควรระวังในการใช้ ภาชนะในระบบอะควาโปนิคมีอะไรบ้ าง
ถังที่ใช้เลี้ยงปลาควรใช้ถงั ที่ทาจากวัสดุที่มีคุณภาพสู ง ไม่มีการสลายตัวของวัสดุที่ใช้ผลิตถังและปล่อยสารเคมี
เข้าสู่ น้ าในระบบ ไม่ควรใช้ถงั ที่ทาจากวัสดุที่ไม่แนะนาให้ใช้กบั การเลี้ยงปลาและการปลูกพืช

จะใช้ อะไรเป็ นอาหารเลีย้ งปลาได้ บ้าง
ถ้าต้องการให้ปลาเจริ ญเติบโตตามปกติและเพื่อผลิตเป็ นอาหารควรใช้อาหารที่จาหน่ายตามท้องตลาด ถ้าใช้
วิธีการเลี้ยงแบบง่าย ๆ และไม่ตอ้ งการผลผลิตที่สูงมากนัก สามารถผลิตอาหารเลี้ยงปลาขึ้นใช้เอง พวกพืชน้ าจาพวก
แหน ผักบุง้ ลูกน้ าหรื ออาหารทีมีชีวติ ชนิดอื่น ๆ สามารถใช้เลี้ยงปลานิลได้เป็ นอย่างดี

ความสาเร็จของระบบขึน้ อยู่กบั อะไร
ปัจจัยหลักที่ทาให้ระบบอะควาโปนิคประสบความสาเร็ จคือ การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรี ยเพื่อเปลี่ยนของเสี ย
จากปลาเป็ นแร่ ธาตุที่พืชสามารถนาไปใช้เจริ ญเติบโตได้ มากกว่า 50% ของของเสี ยที่ผลิตโดยปลาอยูใ่ นรู ปของ

แอมโมเนียที่ขบั ผ่านเหงือกและของเสี ยที่เป็ นของเหลว ของเสี ยที่เหลือถูกขับออกมาในรู ปที่เป็ นของแข็ง ภายใต้
กระบวนการที่เรี ยกว่าการย่อยสลาย (mineralization) เกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรี ยในกลุ่ม heterotrophic ใช้ของเสี ย ชิ้นส่ วน
ของพืชที่ผกุ ร่ อน และอาหารเหลือ เปลี่ยนไปเป็ นแอมโนเนีย (ammonia) และสารประกอบรู ปอื่น ๆ ความเข้มข้นของ
แอมโมเนียที่ระดับหนึ่งจะเป็ นพิษต่อปลาและพืช Nitrifying bacteria ตามธรรมชาติที่พบอาศัยในดิน น้ า และในอากาศ
อันดับแรกจะเปลี่ยนแอมโมเนียไปเป็ นไนไตรท์ และต่อมาไปเป็ นไนเตรท ซึ่ งเป็ นรู ปที่พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ ในระบบอะควาโปนิค Nitrifying bacteria จะเจริ ญเติบโตได้ดีโดยอาศัยยึดเกาะตามพื้นที่ผวิ ของวัสดุที่มีพ้ืนที่ผวิ
เยอะ ๆ เรี ยกว่า biofilter และแบคทีเรี ยที่เกาะเป็ นฟิ ล์มบาง ๆ ตามผิวขอวัสดุเหล่านี้เรี ยก biofilm ได้แก่วสั ดุพวกกรวด
ทราย วัสดุเกาะ ผิวของถังเลี้ยงปลา และวัสดุที่ใช้ในระบบปลูกพืช พืชสามารถดูดซับไนเตรทที่ละลายอยูใ่ นน้ าได้
โดยง่าย และโดยวิธีน้ ีพืชจะช่วยทาให้คุณภาพน้ าดีข้ ึนและมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาอีกครั้งหนึ่ง

ต้ องใช้ โรงเรือนหรือไม่
โรงเรื อนช่วยป้ องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมเช่น ความร้อน ความเย็น ฝนและการ
ทาลายจากแมลง สภาพภูมิอากาศในเขตหนาวและเขตอบอุ่น โดยส่ วนมากต้องการกรี นเฮาส์ หรื อแม้แต่ในเขตร้อน
โรงเรื อนยังสามารถป้ องกันพืชที่จะได้รับผลกระทบจากฝน ลม และแมลงได้ ประเภทของกรี นเฮาส์และเครื่ องมือใน
การควบคุมสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมอะควาโปนิคมีอยูห่ ลายแบบ บางระบบ
อาจจะทาเป็ นงานอดิเรกอยูใ่ นโรงเรื อน ในที่ร่มก็ไม่จาเป็ นต้องสร้างโรงเรื อน เมื่ออยูใ่ นร่ มจาเป็ นต้องมีการเพิ่มแสง
สว่างเพื่อการเจริ ญเติบโตของพืชด้วย

สรุป
1. อะควาโปนิกส์ คือ
อะควาโปนิกส์เกิดจากระบบ 2 ระบบที่เคยปฎิบตั ิกนั มานานช้านานแล้วมารวมกัน ระบบหนึ่ งคือการเลีย้ งปลา
ในระบบน้าหมุนเวียน (Recirculating Aquaculture System ; RAS) รวมกับอีกระบบหนึ่ งคือการปลูกพืชในสารละลาย
(Hydroponics) เกิดเป็ นระบบใหม่ คือระบบที่นาปลาและพืชมาเลี้ยงร่ วมกันในระบบน้ าแบบหมุนเวียน เรี ยกว่า อะควา
โปนิกส์ (Aquaponics) ทั้ง 2 ระบบนี้มีความเกี่ยวข้องกัน (Rakocy et. al. 2006)
สารประกอบแอมโมเนี ย ที่ ล ะลายในน้ า เสี ยจากการเลี้ ย งปลามี ค วามเป็ นพิ ษ ต่ อปลาสู ง ด้วยสภาวะที่ มี
ออกซิ เจนจะถู กใช้ในกระบวนการสลายตัวของแร่ ธาตุ (Mineralization) โดยแบคทีเรี ยในกลุ่ม Nitrifying bacteria
เกิ ดเป็ นสารประกอบสุ ดท้ายคือไนเตรท ซึ่ งมีความเป็ นพิษต่อปลาต่ าและเป็ นสารประกอบที่พืชสามารถดูดซึ มไปใช้
ประโยชน์ได้ทนั ที ในการเลี้ยงปลาในระบบน้ าหมุนเวียนต้องมีอุปกรณ์อีกชุ ดหนึ่ งเพิ่มเข้ามาเพื่อกาจัดสารประกอบตัว
นี้ ซึ่ งใช้ตน้ ทุนสู ง ดังนั้นเพื่อลดต้นทุนส่ วนนี้ และสามารถนาแร่ ธาตุที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในรู ปผลผลิตในพืช จึง

นาระบบการปลูกพืชในสารละลายมาเสริ ม เพื่อบาบัดน้ าให้มีคุณภาพอยูใ่ นระดับที่สามารถนาไปใช้หมุนเวียนเลี้ยงปลา
ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ า และไม่ตอ้ งเติมปุ๋ ย ลงไปในระบบเพื่อการปลูกพืช (Nelson, 2008)
2. ความสาคัญของวิธีการผลิตแบบอะควาโปนิกส์
ภาคการเกษตรจาเป็ นต้องปรั บตัวเนื่ องจากประชากรโลกได้เพิ่ มสู ง ขึ้ นทาให้อตั ราการบริ โภคเพิ่ มขึ้ น ใน
อนาคต ประมาณปลายปี 2554 โลกจะมีประชากร 65,000 - 70,000 ล้านคน และถ้าชาวโลกยังบริ โภคแบบชาวยุโรป
หรื อชาวอเมริ กนั เราต้องใช้โลกอีก 3 ถึง 5 ใบ หรื อต้องมีพ้ืนที่การเกษตรเพิ่มขึ้นเท่ากับประเทศบราซิ ลหรื ออัฟริ กา
สาหรับผลิ ตอาหารถึงจะเพียงพอต่อการบริ โภค ประกอบกับในปั จจุบนั นี้ โลกกาลังเผชิ ญกับวิกฤต 8 ประการ ได้แก่
ปั ญหาโลกร้อน ปั ญหาวงจรไนโตรเจน ปั ญหาฟอสฟอรัส ปั ญหาน้ าในมหาสมุทรเป็ นกรด ปั ญหาการสู ญสิ้ นของสาย
พันธุ์ ปั ญหาการใช้พ้ืนที่ในการเกษตร ปั ญหาแหล่งน้ าจืด และปั ญหาชั้นโอโซน ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ทา้ ทายทุกคน และ
ต้องใช้การเกษตรเข้ามาแก้ไข แนวโน้มระบบการเกษตรของโลกต้องปรับตัวเป็ นเกษตรอินทรี ยห์ รื อต้องทาการเกษตร
แบบประณี ตมากขึ้นและการใช้วิธีการปรับปรุ งพันธุ์ ดังนั้น วิถีการเกษตรต้องเป็ นไปในแนวทาง ดังนี้ (ธรรมศักดิ์ ,
2554)
1. วิธีการเกษตรในเมืองและในแนวตั้ง เพื่อลดการใช้น้ า ปุ๋ ย ที่ดิน การขนส่ งและก๊าซมีเทน
2. การใช้ระบบการเกษตรและเขตกรรมแบบประณีต โดยการลดต้นทุนและรายจ่ายสิ้ นเปลืองหน้าฟาร์ ม
3. การพัฒนาวิธีการเกษตรแบบยัง่ ยืนและเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยและมัน่ คงของอาหาร
4. การผลิตแก๊สชีวภาพโดยใช้ ของเหลือจากภาคการเกษตร เพื่อเป็ นแห่งพลังงานทดแทนจากฟอสซิ ล
5. การประยุกต์ใช้ Marked gene ในการปรับปรุ งพันธุ์ เพื่อการใช้พนั ธุ์พืชและสัตว์ในการผลิตที่เหมาะสม
จากแนวทางดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ระบบอะควาโปนิกส์มีความสาคัญในการนามาใช้ในในการพัฒนาวิถี
การเกษตรแนวใหม่ที่รวมเอาการเลี้ยงสัตว์น้ า และการปลูกพืชไร้ดินไว้ในระบบเดียวกัน ซึ่ งเรี ยกระบบนี้วา่ การเลี้ยงปลา
ร่ วมกับการปลูกพืชในระบบน้ าหมุนเวียนหรื ออะควาโปนิกส์ ทาให้เป็ นระบบการผลิตที่ลดการใช้น้ าเพราะสามารถนา
น้ ากลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เพราะไม่ทิ้งน้ าเสี ยสู่ สิ่งแวดล้อมโดยตรงและที่สาคัญเป็ น
การเกษตรแบบอินทรี ยแ์ ท้ จึงไม่เพียงแต่เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพของผูผ้ ลิตเท่านั้นแต่ยงั มีผลดีต่อผูบ้ ริ โภคด้วย
3. ประโยชน์ ของการผลิตในระบบอะควาโปนิกส์
วิธีการผลิตแบบอะควาโปนิ กส์ ทาให้ได้ผลผลิตทั้งโปรตีนจากปลาและเส้นใยจากพืช ซึ่ งสามารถใช้เลี้ยงปลา
และปลูกพืชได้หลายชนิ ด ทั้งนี้ ข้ ึนกับความยากง่ายของการเลี้ยงปลาและพืชแต่ละชนิ ด เป็ นวิธีการผลิตที่ง่าย เพราะ
สามารถนาเทคนิ คการปลูกพืชไร้ดินกับการเลี้ ยงปลาในน้ าหมุนเวียนซึ่ งได้พฒั นาและใช้งานมานานแล้วมาใช้ได้เลย
สามารถใช้ในการเลี้ยงปลาตั้งแต่ปลาสวยงามและปลาที่ใช้บริ โภค และการผลิตพืชตั้งแต่ผกั ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
ไม้เลื้อย จนถึงพืชยืนต้น แต่ส่วนมากนิยม ปลูกพวกพืชผัก ไม้ผลที่เป็ นพืชที่เก็บเกี่ยวช่วงอายุส้ นั
การผลิตในระบบนี้ สามารถใช้ได้ในทุกสถานที่โดยไม่มีขอ้ จากัดเรื่ อง ภูมิประเทศ น้ าและปริ มาณน้ า ความ
ต้องการผลผลิ ตจานวนน้อยหรื อการผลิ ตแบบเศรษฐกิ จเชิ งการค้า เป็ นวิธีที่เหมาะสมกับผูผ้ ลิ ตที่ มีพ้ืนที่ ปลู กน้อย

สามารถผลิตได้ในชุมชนเมืองที่แออัดคับแคบสามารถปลูกแบบเล็ก ๆ หรื อปลูกเป็ นงานอดิเรก หรื อชุ มชนที่อยูห่ ่ างไกล
จากแหล่งน้ าเพราะใช้น้ าน้อย ระบบนี้จึงเป็ นการผลิตที่ไม่กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นการเกษตรแบบออร์ แกนิกส์เพราะ
ไม่มีการใช้สารเคมี และไม่ใช้ดิน ทาให้เป็ นผลดีต่อสุ ขภาพของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค พืชที่ได้มีความสะอาดสวยงามกว่า
การปลูกในดิน และยังสามารถปลูกเป็ นไม้ประดับ ให้ความเจริ ญตา ให้ความสุ ขแก่ผปู ้ ลูกและผูท้ ี่พบเห็น แต่สาหรับ
การปลูกเชิงการค้านั้นก็ตอ้ งมีเทคนิคต่างๆ ในการจัดการให้รัดกุมมากยิง่ ขึ้น
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