
  เคร่ืองปนไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กในประเทศพมาและประเทศไทย 
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ผูอํานวยการ สํานักงาน ECHO เขตภาคพื้นเอเซีย 

 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพมาที่เต็มไปดวยภูเขาสูงนั้นคือถิ่นอาศัยของชนเผาหลายๆชนเผาดวยกันไดแก ลาหู ไทยใหญ อาขา ปะหลอง 
และเนื่องจากถนนลาดยางที่มีเพียงไมกี่แหงและประชากรจํานวนนอยในรัฐ Shan ที่มีกระแสไฟฟาใช การที่ประชากรในทองถิ่นหางไกล
ออกไปจะสามารถใชบริการสาธารณูปโภคนี้จึงเปนไปอยางจํากัด 
 
เมื่อประมาณ 10 ปที่แลว พอคาจากประเทศจีนที่อยูเขตตดิตอกันไดใชโอกาส
ในการขาดแคลนไฟฟาใชนี้แนะนําเครื่องปนไฟพลังน้ําขนาดเล็กที่ผลิตจาก
ประเทศจีน โดยมีขนาดประมาณถัง 20 ลิตร และผลิตกระแสไฟฟาไดในชวง 
1-3 กิโลวัตต โดยที่ขนาดใหญขึ้นไปใหพลังงานที่ 5 กิโลวัตตหรือมากกวานั้น 
ขณะที่พลังงานไฟฟาในปริมาณนี้ไมพอที่จะใชกับเครื่องใชไฟฟาขนาดใหญ
ได(เชนตูเย็น, เคร่ืองซักผา) แตสามารถใชไดกับหลอดไฟที่ใหแสงสวางและ
เคร่ืองใชไฟฟาขนาดเล็กบางอยางเชนพัดลม โทรทัศนและวิทย ุ
 
เคร่ืองปนไฟนี้มีราคาไมแพงมากนัก (ขายที่ราคาประมาณ 70-450 ดอลลารหรือ  
2,300-15,000 บาท) และงายตอการติดตั้ง แตการที่กังหันของเครื่องปนไฟนีจ้ะใชงานไดที่สําคญัจะตองติดตั้งในที่ที่มีปริมาณของน้ําไหล
ผานในอัตราความเร็วที่กําหนดไว 
 
ตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ระบบเครื่องปนไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กนี้จําเปนตองมีการประสานกันที่ดีระหวางความดัน(ความลาดชนัที่น้ํา
ไหลอยูระหวาง 2 จุดหรือมากกวานั้น) และการไหล (ปริมาณของน้ําที่ไหลผานในจุดนั้นตอหนวยเวลา) ในอัตราสวนที่ไมนอยกวานี้คอื: 
ระยะ2 ฟุต(0.6 เมตร) ของความลาดชนัและปริมาณน้ํา 500 แกลลอน (1,892.7 ลิตรl) ตอนาที หรือปริมาณน้ํา 2 แกลลอน (7.5 ลิตร) ตอ
นาทีและที่ความลาดชัน 500 ฟุต (152.4 เมตร)  ซึ่งถือเปนความโชคดีของภาคตะวันออกของรัฐ Shan ที่มีจุดที่ไดมาตรฐานเหลานี้อยู
มากมาย 
 
ประเภทเครื่องผลติไฟฟาพลังน้าํขนาดเล็กท่ีมีอยูในชุมชน 
อาจารย ลาซารัส ปา ซึ่งเปนผูอํานวยการของแผนกบริการและพัฒนาสังคมคริสเตียน (Christian Social Service and Development 
Department หรือCSSDD) ของที่ประชุมลาหูแบบติสทแหงเมือง Keng Tung และทานยังเปนผูควบคุมงานของโครงการพัฒนาชนบทแบบ
ผสมผสาน (Rural Integrated Development Program หรือ RIDP)  นอกจากการชวยเหลือชุมชนของชนกลุมนอยลาหูใหมีน้ําสะอาดใชแลว 
ทีมงานของ RIDP ยังทําการสงเสริมการผลิตดานการเกษตรที่ไดรับการพัฒนาและขยายโอกาสการกูยืมเงินปริมาณนอย 
 
ไมนานหลังจากที่เคร่ืองปนไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กเปนที่รูจักในแถบนั้น ผูอํานวยการของโครงการ RIDP ไดซื้อเคร่ืองปนไฟขนาด 3 
กิโลวัตตมาทดลองใชเอง และเนื่องจากเครื่องปนไฟนี้ไมแพงเกินไป ติดตั้งงายและใชงานไดดี อ.ลาซารัสจึงยอมรับวาเทคโนโลยีของ
เคร่ืองปนไฟพลังน้าํขนาดเล็กนี้จะเปนวิธีที่ดีมากในการผลิตไฟฟาใหกับชุมชนที่สาธารณูปโภคไฟฟาไปไมถึง   
 
หลังจากทําการประเมินการทํางานของเครื่องปนไฟชุดแรก ทีมงานของโครงการ RIDP ไดชวยชุมชนกวา 30 แหงทําการติดตั้งเครื่องปน
ไฟพลังน้ําขนาดเลก็แบบธรรมดาที่ทําจากประเทศจีน 2 ชนิดไดแก: 

1) ชุดใชทอแบบมีใบพัดในตัว (Internal turbines) 
2) ชุดที่มีใบพัดดานนอก(External turbines)ติดกับแกนขนาดยาว(ลักษณะคลายกับเครื่องยนตติดทายเรือ) 

แสงไฟจากเครื่องปนไฟพลังน้ํา 



 
เทคโนโลยีเคร่ืองปนไฟพลังน้ําขนาดเล็กที่มีอยูตามสถานที่ตางๆไมไดจํากัดอยูเฉพาะรุนที่มีใบพัดดานนอกและดานในเทานั้น ดร.ถนัด 
เกษประดิษฐผูจัดการของหางหุนสวนจํากันเอ็นจินีโอ ซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดเชียงใหม 
(http://www.engineo.co.th/index%20Eng.html) ไดบอกวารุนใหมที่ใชงานไดแบบเอนกประสงคและใชกับทั้งพลังน้ําและเครื่องยนตก็มี
จําหนายในทองตลาดดวย แตอยางไรก็ตามชุดเครื่องปนไฟพลังน้ําขนาดเลก็นี้ใชงานไดดี ราคาไมแพงและเปนตัวเลือกที่ดีสําหรับรัฐ Shan 
 
การติดตัง้ชุดใชทอแบบมีใบพัดในตัว 

ตามคําบอกของอ.ลาซารัสนั้น ชุดที่ใชทอตอติดตั้งงายที่สุด แตสิ่งที่
จําเปนหลักๆคือการตกของน้ําตองเพียงพอโดยน้ําจะสามารถไหลเขา
ไปในปากทอขนาด 3 นิ้วในตําแหนงทํามุม 45 องศา (แตจาก
ประสบการณของอาจารยเองแมมุมเพียง 20 องศาก็ยังสามารถใชได)   
 
อ.ลาซารัสประมาณไววา การทําใหเครื่องปนไฟพลังน้ําขนาด 1 
กิโลวัตตทํางานในระดับความเร็วที่เพยีงพอในการใหกําเนิด
กระแสไฟนั้น ตองมีระยะตกในแนวตั้งอยางนอย 25 ฟุต(7.6 เมตร) 
สวนเครื่องขนาด 2 กิโลวัตตและ 3 กิโลวัตตตองมีระยะตกในแนวตั้ง  
50 ฟุต( 15.2 เมตร) และ 75 ฟุต(22.9 เมตร) ตามลําดับ 
 

 
ตารางตอไปนี้แสดงตัวอยางรายละเอียดที่เกี่ยวกับระยะตกและปริมาณน้ําที่ตองใชในการทํางานของชุดเครื่องปนไฟพลังน้ําแตละชนิด 
(หจก.เอ็นนิจีโอ): 

 

ปริมาณและระยะตกของน้ําที่จําเปนสําหรับชุดเครื่องปนไฟพลังน้ําแบบตอทอ*  
 

รุน (กิโลวัตต)  ระยะตก (เมตร)  ปริมาณน้ํา (l/วินาท)ี  ขนาดของปากทอ (นิ้ว) 

0.6 5   5-8  3 

1.0 5   5-8 3 

1.5 8   10-12 3 

2.0 10   15-20 3.5 

3.0 15   15-30 3.5 

 
*ปริมาณและระยะตกของน้ําอาจแตกตางกันไปตามสินคา เคร่ืองกําเนิดไฟควรจะไดรับการติดตั้งและดูแลรักษาตามวัสดุท่ีผูผลิตแนะนําไว  
 

ดังนั้น การใชชุดปนไฟแบบใชทอและมีใบพัดดานในนั้น ครัวเรือนและชุมชนที่ใชอุปกรณชุดนี้จะตองตั้งอยูใกลกับแหลงน้ําพอสมควร 
เชนลําน้ําจากภูเขาหรือทางน้ําชลประทาน ที่มีระยะตกที่เพียงพอตอจุดที่จะใชติดตั้ง 
 
 
 
 
 

แบบใบพัดในตัว 



 
 
ชุดใบพัดดานนอก 
อยางไรก็ตาม แหลงที่ไมมีน้ําในระยะตกอยางนอย 5-7 เมตร ชุดใบพัดดาน
นอกก็นาจะเปนทางเลือกอีกทางหนึ่งเพราะสามารถใชงานไดกับระยะตก
ของน้ําที่นอยกวามาก (1.8-3.2 เมตร) ตัวอยางเชน ในที่ทีไ่มลาดชันในรัฐ
ชานจะมีแหลงน้ําไหลที่เพียงพอ ชวงหนึ่งของลําธารสามารถดัดแปลงเปน
ชองทางน้ําไหลเล็กๆที่ทําขึ้นเปนพิเศษสําหรับแบบใบพัดดานนอก   
 

อ.ลาซารัสอธิบายวาชองทางน้ําเล็กนี้ทาํใหเกิดการไหลของน้ําในอัตราที่
พอเพียงตอชุดใบพดัดานนอก ซึ่งวัดคาประมาณอยูที่ความลึก 1 ฟุตตอ
ความกวาง 1 ฟุต สําหรับชุดเครื่องปนไฟ 1 กิโลวัตต สวนเครื่องขนาด 2 

กิโลวัตตซึ่งใหญกวาตองใชชองน้ําขนาด 2 ฟุตx 2 ฟุต และเครื่องขนาด 3 กิโลวัตตจะ
ใชชองน้ําขนาดที่ใหญกวานั้นขึ้นมาอีกเล็กนอย   
  
องคประกอบที่สําคญัที่สุดของชองน้ํานี้คือลักษณะที่บังคบัใหน้ําหมุนวนตามเข็ม
นาฬิกาใหมากที่สุดซึ่งจะทําใหใบพัดดานนอกของเครื่องปนไฟนี้หมุนได การที่จะทํา
ใหเกิดน้ําไหลวนนี้  ที่ปลายสุดของชองน้ํา(Outlet)จะตองกลมและตองมีชองเปดรับน้ํา 
(Intake)ขนาดอยางนอย 5-6 นิ้ว ที่น้ําจะสามารถหมุนลงไปทางดานบนของทอสงน้ํา
(Penstock)ที่เปนซีเมนตหรือพีวีซี (ทอที่ปลอยน้ําออกในแนวตั้ง) โดยใบพัดดานนอก

จะถูกติดตั้งไวภายในทอนี้เพื่อใชประโยชนจากการหมุนของน้ํา   
 
ความสูงของทอสงน้ําเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับการทํางานของชุดใบพัดดานนอก ระยะตกของน้ําควรอยูระหวาง 6-10 ฟุต(1.8 ม.- 
3.1 ม.) ขึ้นอยูกับขนาดกิโลวัตต นอกจากนี้ การเพิ่มการหมุนวนของน้ํานั้น เสนผาศูนยกลางของชองที่น้ําออกมาดานลางควรมีขนาดใหญ
เปนสองเทาของชองรับดานบน โดยใหมีน้ําไหลออกทางดานขางของทอสงน้ํามากกวาจะใหไหลออกมาในแนวดิ่ง คูมือการใชของเครื่อง
ปนไฟพลังน้ําขนาดเล็กนี้ยังแนะนําไววาชองปลอยน้ําดานลางของทอแตละอันที่ปลอยน้ําออกมาควรจมอยูใตน้ําทั้งหมด 

แบบใบพัดดานนอกที่ใชงานอยู 

น้ําหมุน 



 
 
การติดตัง้และดูแลรักษาเครื่องปนไฟที่ใชสําหรับชุมชน 
จากการดําเนินงานอยางตอเนื่องของ RIDP ไดมีการติดตั้งเครื่องปนไฟตั้งแต 1-3 เคร่ือง (1.5, 2 หรือ 3.5 กิโลวัตต) ในหมูบานที่มีโครงการ
อยู อ.ลาซารัสบอกวาแมจะมีเครื่องขนาด 5 กิโลวัตตอยู แตก็มีราคาแพงกวา ตองใชน้ํามากกวาและติดตั้งยากกวา  
 
ผูอาศัยในชุมชนมีสวนชวยคาใชจายบางสวนของเครื่องปนไฟตามแตความสามารถของแตละชุมชน และหลังจากรับการอบรมเบื้องตน
แลวสมาชิกของชุมชนจะมีหนาที่รับผิดชอบในการติดตั้งอุปกรณและการกอสรางที่จําเปนเชนชองทางน้ําไหล อยางไรก็ตาม ทีมของ 
RIDP จะทําการติดตามผลและใหความชวยเหลือตามที่จาํเปน 
 
เนื่องจากแบริ่งลูกปนภายในเครื่องปนไฟมักจะมีคุณภาพไมไดมาตรฐาน อ.ลาซารัสจึงแนะนําวาควรมีการเปลี่ยนแบร่ิงที่มีคุณภาพดีกวามา
แทนภายใน 6 เดือนตั้งแตการใชงานครั้งแรก และนอกจากการปองกันไมใหดานในของเครื่องปนไฟโดนฝน ทรายและสิ่งที่เกิดการกัด
กรอนไดเชนเกลือแลว จะตองทําการบํารุงรักษาเพิ่มเติมเล็กๆนอยๆดวย 
 
นอกจากนี้ ใบไมและเศษขยะอาจถูกสะสมในชองที่น้ําไหลไปยังสวนของใบพัดดานนอก ทําใหชองรับน้ําอุดตันและใบพัดหยุดหมุน 
ดังนั้นควรทําการตรวจดูชองน้ําและทอที่น้ําไหลอยูเปนประจําเพื่อกําจัดเศษวัสดุที่ไมตองการออก 
 

ไฟฟาท่ีชุมชน Eden 
อ.Jabo ซึ่งเปนศิษยาภิบาลของคริสตจกัรแบบติสทในชุมชน Eden ทางชานเมือง Keng Tung ที่ RIDP ทํางานอยูดวย ทานไดรายงานวามี 
140 หลังคาเรือนที่ขณะนี้มีเคร่ืองปนไฟพลังน้ําขนาดเล็กใชอยู 20 เคร่ือง เปนทั้งแบบตอทอและแบบใบพัดดานนอก เคร่ืองปนไฟเครื่อง
แรกของหมูบานนั้นซื้อมาจากพอคาชาวจีนเมื่อ 6 ปที่แลว ปจจุบันนี้มีสายไฟที่ตอไขวสลับกันไปมาอยูทั่วหมูบาน จากบานเรอืนไปยัง
เคร่ืองปนไฟที่ตั้งเรียงรายอยูขางน้ําตกที่ไหลกระทบโขดหินอยูนอกหมูบาน 
 
ศิษยาภิบาลที่คริสตจักรไดอธิบายวาเครื่องปนไฟ 1 กิโลวัตตเครื่องหนึ่งใชไดกับ 5 หลังคาเรือน โดยใหปริมาณไฟฟาพอสําหรับหลอดไฟ 
2-3 ดวง วิทยุหนึ่งเคร่ืองและอาจใชกับโทรทัศนไดอีกหนึ่งเครื่อง   
 



อยางไรก็ตาม เปนที่สังเกตวาเครื่องปนไฟพลังน้ําขนาดเล็กนี้ใชไมไดกับเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟาที่ใชรักษาความคงที่ของการจาย
กระแสไฟเพื่อการใชงานอยางมีประสทิธิภาพของเครื่องใชไฟฟาตางๆในบาน ดังนั้นเพื่อหลีกเลีย่งปญหาปริมาณไฟฟาที่จะเขา
เคร่ืองใชไฟฟา ดร.ถนัดไดแนะนําการใชเคร่ืองควบคมุแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ(AVR) หรือ stabilizer 
 
นอกจากปริมาณกระแสไฟที่แตละบานไดรับอยางจํากัดนั้น อ.Jabo บอกวาประโยชนจากเครื่องปนไฟพลังน้ํานี้มมีากมาย ตัวอยางเชน 
เด็กๆมีเวลาไดอานหนังสือ ทําการบานหลังพระอาทิตยตกดินจึงทําใหผลการเรียนดีขึ้น การมีไฟฟาใชยังทําใหพวกผูหญิงมีเวลาทําการ
ฝมือมากขึ้นในชวงกลางคืน ซึ่งเปนการเสริมรายไดของครอบครัว และในระดับชุมชนเอง ไฟฟาที่ไดจากเครื่องปนไฟนี้ทําใหสมาชิกใน
คริสตจักรไดฝกรองเพลงและสามารถจัดกิจกรรมอื่นๆที่คริสตจักรในชวงกลางคืนได 
 
การแพรขยายของการใชเครือ่งปนไฟพลังน้ํา 
อ.ลาซารัสสังเกตวาการใชเครื่องปนไฟพลังน้ําจากประเทศจีนนี้ไมไดจํากัดอยูเฉพาะที่รัฐ Shan ทานไดยินวาเทคโนโลยีนี้ไดแพรขยายไป
ยังเขตที่เปนภูเขาอืน่ๆในประเทศพมา ซึ่งรวมทั้งรัฐ Kachinและ รัฐChinที่อยูไกลออกไปดวย   
 
นอกจากกลุม RIDP ที่ทําการสงเสริมพลังทางเลือกในเขตนี้แลว ในประเทศเพื่อนบานคือประเทศไทย มีกลุมพลังไท Palang Thai 
(http://www.palangthai.org/en/home) ซึ่งเปนองคการที่ไมแสวงหาผลกําไรและกลุม Border Green Energy Team (BGET) 
http://www.bget.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 ที่ทําการสงเสริมพลังงานทางเลือกหลายอยางรวมทั้งการติดตั้งและการ
รักษาระบบการทํางานของเครื่องปนไฟฟาพลังน้ํา   
 
หัวขอที่เกี่ยวของกบัการติดตั้งเครื่องปนไฟฟาพลังน้ํานี้ กลุมพลังไทและกลุมBGET ไดถายทําภาพขั้นตอนการติดตั้งในหลายๆสถานที่ 
โดยวิดีโอเหลานั้นสามารถดูไดที่ YouTube  ลิงคตอไปนี้เปนภาพการทํางานของเครื่องปนไฟฟาพลังน้ําที่บานแมเหวย อ.ทาสองยาง จ.ตาก 
http://www.youtube.com/watch?v=CG95NnnzPYo ระบบ 200 วัตตที่แมกลางหลวง จ.เชียงใหม 
http://www.youtube.com/watch?v=fuz7KMx8dJc, ระบบ 500 วัตตที่แมกลางหลวง จ.เชียงใหม 
http://www.youtube.com/watch?v=OzmZa0kEv0o&feature=related,  และที่โครงการพลังน้ําบานเกระคี่ อ.ทาสองยาง จ.ตาก 
http://www.youtube.com/watch?v=8ZdM7YHY2YY. 
 
ที่เมืองTachilekซึ่งอยูเขตชายแดนของพมาและเมือง Keng Tung มีเคร่ืองปนไฟฟาพลังน้ําที่ผลิต
จากประเทศจีนวางขายอยูตามรานอุปกรณกอสราง แตในประเทศไทยซึ่งประชากรเกือบทั้งหมดมี
ไฟฟาใชแลว เคร่ืองปนไฟแบบนี้จึงหาไดยาก ถารวมคาภาษีนําเขาแลวเคร่ืองปนไฟนี้ราคาแพงขึน้
เปนประมาณสองเทาจากที่ซื้อไดในประเทศพมา 
 
ขณะเดยีวกัน การแพรขยายของการใชเครื่องปนไฟพลังน้าํทางภาคตะวันออกของรัฐ Shan นี้เห็น
ไดชัดจากจํานวนของหลอดไฟที่สวางภายในบานเรือนทีต่ั้งอยูตามถนนที่หางไกลออกไประหวาง
ชายแดนไทยกับเมอืง Keng Tung ซึ่งดูแลวเปนที่ประทับใจมากวาไฟฟานี้เกดิขึ้นไดจาก
เทคโนโลยีราคาไมแพง จากแหลงธรรมชาติที่มีอยูและจากผูที่คิดคนนํามาใชอยางชาญฉลาด   
 
 
 
 
 

เคร่ืองปนไฟที่มีขายอยู 
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ปอเทือง  
อนาคตของปุยพืชสดสําหรับเขตรอน 

โดย เจฟ รัทเธอรฟอรด 
แฟร เอิรธ ฟารม(Fair Earth Farm) 

เชียงใหม 
 
ปอเทืองหรือ Crotalaria juncea เปนพืชในตระกูลถ่ัว (Fabaceae) ที่ปลูกไดในหลายประเทศเพื่อใชเปนปุยพืชสด
หรือปลูกเพื่อเปนอาหารสัตว มีถ่ินกําเนิดในเอเซียใต แตวามีการเพาะปลูกกันอยางแพรหลายในประเทศฮาวาย 
เปนพืชที่โตเร็ว ทนความแหงแลง มีลักษณะสวยงาม และยังมีศักยภาพสูงในการทําการเกษตรแบบผสมผสาน
สําหรับภูมิภาคในเขตรอน  
 
เนื่องจากปอเทืองมีประสิทธิภาพสูงในการตรึงไนโตรเจน มีความตานทานตอไสเดือนฝอยปมราก สามารถรวมตัว
เขากับดินและใชเวลาเพียงเดือนกวาในการเจริญเติบโต สามารถใชปลูกเปนพืชหมุนเวียนระหวางพืชหลักที่ปลูก
ทั้งในพื้นที่แบบที่มีและไมมีระบบชลประทาน แตเนื่องจากปอเทืองเปนพืชที่ตองการดินที่ระบายน้ําไดดี และไม
นาจะเหมาะสมสําหรับปลูกในนาที่มีปญหาเรื่องการระบายน้ํา นอกจากนี้ปอเทืองยังใชปลูกเพื่อเปนอาหารหยาบ
ใหแกปศุสัตว โดยเฉพาะในแถบเอเซียใต  
 
แมปอเทืองในภาคเหนือของประเทศไทยจะไดรับการสงเสริมโดยหนวยงานตางๆเชนกระทรวงพัฒนาที่ดิน แตก็
ปรากฏวาไมเปนที่แพรหลายสําหรับเกษตรกรที่เปนชาวนา ปอเทืองนี้เปนที่รูจักของชาวนาบางคนในชื่อที่ใช
เรียกวา ถ่ัวปุย  
 
สถานที่ที่ใชทําการทดลองปลูกปอเทืองของเราอยูทางตอนเหนือของตัวเมืองเชียงใหมไป 20 กิโลเมตร เราเริ่มตน
ดวยการปลูกแปลงทดลองแปลงหนึ่งกอน โดยทําหลุมในแปลงใหลึก 1 เซนติเมตร และใสเมล็ดลงไปประมาณ
สิบกวาเมล็ด ไมตองปดปากหลุม การทดลองนี้ทําขึ้นในชวงฤดูฝน ปอเทืองจึงเจริญเติบโตไดดีและรวดเร็วมาก 
โดยมีความสูงกวาหนึ่งเมตรภายในเวลา 3 อาทิตยและออกดอกในเวลาไมถึง 6 อาทิตย แปลงดอกของถั่วสีเหลือง
สวยงามนี้ทําใหทุกคนที่ผานไปมาหยุดและถามถึง คนในทองถิ่นสวนใหญไมรูจักพืชชนิดนี้ แตผูมาเยือนทาน
หนึ่งที่บอกวารูจักปอเทืองเพราะมีปลูกโดยทั่วไปในอําเภอที่ตนอยูคืออําเภอแมสะเรียงตามเขตชายแดนที่ติดกับ
ประเทศพมา ชาวนาที่นั่นปลูกพืชชนิดนี้ในทุงนาสลับระหวางการปลูกกระเทียมในหนาแลงและขาวในหนาฝน 
ชายทานนั้นบอกวาชาวนาที่นั่นจะหวานเมล็ดปอเทืองแลวหลังจากนั้นหนึ่งเดือนกวาจึงทําการไถกลบไปกับดิน 
และการทําเชนนี้ก็เพื่อลดคาใชจายในการซื้อปุย  
 
ผลผลิตชวงแรกและการเก็บเก่ียวเมล็ด 
หลังจากประสบความสําเร็จในแปลงทดลองที่จํากัดขนาดไวแลว เราจึงเริ่มปลูกปอเทืองทางดานทิศใตที่ทําไวเปน
แนวกั้นน้ําขนาดกวาง 4 เมตรซึ่งกั้นระหวางบอเลี้ยงปลาของเรากับที่นาของเพื่อนบาน เราปลูกปอเทืองตาม
แนวขนานไปกับที่นาเพื่อใชเปนที่ก้ันเขตแดนและเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ด คนงานที่เราจางไวนั้นมีความคิดที่ไมเห็น
ดวยเหมือนชาวนาในบริเวณนั้นเกี่ยวกับการปลูกปอเทืองวาเพียงปลูกใหโตเพ่ือตัดและ “โยนทิ้งไป” เทานั้น และ
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ยังไมมีความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิดของปุยพืชสด คนงานของเราไดปลูกปอเทืองไวเปนแถวอยางมี
ระเบียบโดยหางจากกันประมาณ 30 ซม.ซึ่งถือวาเปนระยะหางที่ใชไดสําหรับการเก็บเกี่ยวเมล็ด แตถือวาหางไป
ถาจะปลูกเพื่อเปนทําเปนปุยหรือใชคลุมดิน  
 

จากนั้นมา เราจึงมีเมล็ดของปอเทืองเก็บไวใชเอง การเก็บเกี่ยวเมล็ด
นั้น เราเริ่มที่การเก็บเอาฝกของเมล็ดที่มีลักษณะเปนหนังเหนียวๆ 
พองๆ ขนาดเทากับยาแคปซูลขนาดใหญ การที่จะรูวาฝกนั้นพรอมจะ
เก็บไดนั้นไมยาก เพียงแคเขยาตน ถาไดยินเสียงเมล็ดขางในก็แสดงวา
เก็บฝกไดแลว (ถือเปนลักษณะทั่วไปของพืชตระกูล Crotalaria ที่
แปลวา “ฝกที่มีเสียง”) หลังจากเก็บฝกจากตน เราเอาตากแดดไว  

 
จากนั้นเอาใสถุงปุยแลวใชเทาเหยียบ แลวรอนเอาแตเมล็ดไว ซึ่งเปนขบวนการที่ใชแรงงานพอสมควร แต
เนื่องจากเมล็ดปอเทืองที่ขายที่รานอุปกรณการเกษตรบริเวณนั้นตกที่กิโลกรัมละ 35 บาท และที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหมราคาถูกลงเหลือกิโลกรัมละ 15 บาท และกระสอบหนึ่งตกที่ประมาณ 700 บาท จึงถือวาคุม
สําหรับการเก็บเกี่ยวเมล็ดดวยวิธีนี้  
 
เพื่อนบานคนหนึ่งมาเลาใหฟงวาไดเห็นในโทรทัศนวาดอกออนของปอเทืองนั้นรับประทานได โดยคนมักนําไป
ทอดกับไข ขาพเจาทดลองดูที่บานก็ใชรับประทานได แตก็ไมไดมีรสชาดพิเศษอะไรมาก พืชตระกูล Crotalaria 
หลายอยางมีสารพิษอัลคาลอยด แตเห็นไดวาชนิดนี้ไมมี แตมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ C. juncea นี้แนะนํา
วาควรจํากัดสัดสวนในการนําไปเลี้ยงสัตวที่ 45 เปอรเซนตหรือนอยกวานั้น  
 
ศัตรูพืช 
หลังจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดแลว ตนปอเทืองก็ออกดอกอีกครั้งอยางรวดเร็ว เราสามารถเก็บเมล็ดจากตนเดียวไดถึง
สามครั้งแตแตละครั้งก็มีจํานวนนอยลงไป อยางไรก็ตามการใหผลผลิตที่มากเกินไปนี้อาจนํามาซึ่งปญหาของ
ศัตรูพืช เพราะในเวลาตอมาเราไดขยายการผลิตเมล็ดไปจนถึงแนวเขตที่ดินของเราทางดานทิศเหนือ ดานขางลํา
น้ําริมดานทิศตะวันออก และหลายจุดทั่วไปในที่ดินของเรา และเหตุนี้จึงทําใหเกิดการรบกวนจากตัวออนที่อาจ
เปนผีเสื้อสีน้ําเงิน (Lampides sp.) โดยจะสังเกตุเห็นวาเกือบทุกฝกของตนที่แกกวาในแนวเขตทางทิศใตที่เราเริ่ม
ปลูกตนปอเทืองครั้งแรกนั้นเกือบทุกฝกจะมีรู
อยู โดยที่ฝกนั้นจะโตเต็มที่แตขางในฝกไมมี
อะไรเลยนอกจากผงละเอียด 
 
จากนั้นมาเราจึงจํากัดการผลิตเมล็ดของ
ปอเทืองใหเหลือเปนเพียงกอๆ โดยกอ
เหลานั้นกระจัดกระจายหางกันอยูทั่วไป 
เนื่องจากดอกสีเหลืองนั้นมีลักษณะคอนขาง
สวยงาม และฝกสีน้ําตาลมีนอยลงไปมาก 

ฝกปอเทือง 

แปลงทดลองปลูกปอเทืองในนาขาวหนาแลง 
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ปอเทืองจึงเปนจุดเดนของสวน ดอกสีเหลืองนั้นเปนที่ดึงดูดของผึ้งทั้งเล็กและใหญที่อยูในบริเวณนั้น หลังจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมใหกับปอเทืองเปนเวลาประมาณ 6 เดือนตั้งแตที่มีการสังเกตุเห็นฝกที่เปนโรค ก็ไมมี
ปญหาจากศัตรูพืชใดอีก  
 
เมล็ดแหงของปอเทืองที่เก็บรักษาไวดูเหมือนจะปลอดภัยจากแมลงอื่นๆเชนตัวมอด ซึ่งมีเยอะมากในเมล็ดชนิดอื่น
ที่เราเก็บไวแตเมล็ดปอเทืองก็ปลอดภัยจากแมลงเหลานี้ทั้งที่มีโอกาสที่จะถูกกัดกินไดงาย  
 
การปลูกเพื่อใชเปนปุยพืชสด 
ปญหาเรื่องศัตรูพืชของปอเทืองเกิดขึ้นเฉพาะการปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ด การใชงานหลักของปอเทืองคือเพื่อการ
ปรับปรุงดินบริเวณที่ปลูกปอเทืองไว โดยการตัดใหเปนเศษเล็กเศษนอย หรือทําเปนปุย หรือผสมไปกับดินใน
ระหวางชวงเวลาที่ออกดอกและกอนที่จะเกิดฝก จากเว็บไซทของ Tropical Forage นี่เปนชวงเวลาที่ดีที่สุดในการ
ใชประโยชนจากความสามารถของพืชในการตรึงไนโตรเจน โดยกลาวไววา “ปริมาณไนโตรเจนของตนพืชจะมี
มากที่สุดในชวงที่เริ่มออกดอกจนถึงระยะกลางของการออกดอกและจะลดลงเมื่อการสะสมของไนโตรเจนตกไป
อยูที่การสรางเมล็ด” นอกจากนั้น ในระยะนี้พืชจะไมเหนียว งายตอการตัดและใชเปนปุย เราไดปลูกปอเทืองเปน
พืชรองจากการปลูกพืชหลักและเปนตัวปรับปรุงดิน 
 
นอกจากนี้ยังไดมีการทดลองหลายๆวิธีในการใชปอเทืองเพื่อเปนปุยพืชสดในพื้นที่บริเวณที่กวางขึ้นทั้งในที่นา
และสวนของที่ดินที่พ่ึงยกขึ้นสูงจากที่นาเพื่อถมเปนแนวกั้นน้ําขนาดกวางทางทิศเหนือ แนวกั้นน้ํานี้ออกแบบมา
เพื่อจุดประสงคหลายอยาง คือ เพื่อแยกเขตที่ดินของเราจากนาของเพื่อนบานและเพื่อเปนแปลงถั่วที่ขนานไปตาม
ลําน้ํา ใชทําเปนทางเดิน และเปนแนวสวนปาเกษตร 
 
ดินจากทองนาที่เราใชทําเปนแนวกั้นน้ํานี้ เมื่อใชจอบขุดขึ้นมาแลวปลอยใหถูกแดด ผิวหนานั้นจะแข็งเหมือน
คอนกรีต ไมเหมาะที่จะใชปลูกอะไรเลยในปแรก แมจะมีการใชปุยชวย ตนเผือก ขาวโพดและพืชชนิดอื่นก็ตาย
หรือไมก็แคระแกน มีถ่ัวเขียวที่โตไดตามรอยแตกที่มีความชื้นอยูและโตไดคอนขางดี สวนปอเทืองนั้นเมื่อทุบ
หนาดินที่แข็งเหมือนหินนี้ออกและขุดหลุมตื้นๆเวลาปลูก ก็สามารถเติบโตไดดีพอสมควร เราจึงปลูกปอเทืองใน
บริเวณนั้นรวมทั้งถั่วดาํและถั่วเขียว แมเปนชวงกลางฤดูแลงแตบริเวณนั้นก็เปนสีเขียวขึ้นมา โดยเราไดรดน้ําใน
ตอนเชาทุกวันจนเมื่อพืชโตไดระยะหนึ่งจึงลดลงเหลืออาทิตยละสองครั้ง 
 
สวนการปลูกปอเทืองในที่นานั้นแตกตางจากนี้มาก ในเดือนมกราคมหลังจากที่เสร็จเรื่องการเตรียมดินอยางที่
กลาวไวขางตนแลว เราไดจางรถแทรคเตอรมาคันหนึ่งเพื่อไถกลับหนาดินและกลบรอยไถเดิม เราปลอยน้ําเขาเปน
ชวงเวลาสั้นๆและหวานเมล็ดถั่วหลายชนิดในแนวที่ใชทดลอง โดยมีปอเทืองรวมทั้งถั่วอีกหาชนิด(ถ่ัวแดง ถ่ัว
เขียว ถ่ัวดํา ถ่ัวขาว และถั่วพู) การงอกนั้นไมดีนัก เราคิดวาอาจเปนเพราะหนาดินแหงไปจึงทําใหการงอกไม
เปนไปตามที่ควรเปน แตอาจเปนเพราะขาพเจาใจรอนไปเพราะความจริงแลวดินช้ันลางอาจจะยังชุมน้ําอยู 
 
เมื่อเปนเชนนี้ เราจึงทําการปลอยน้ําเขาอีกครั้ง ครั้งนี้ทําใหถ่ัวเกือบทั้งหมดไมสามารถงอกได ถ่ัวดําและถั่วเขียว
งอกขึ้นแตอยูในลักษณะแคระแกน เราจึงคิดวาดินอาจจะเปยกไปทําใหรากไดรับผลกระทบ 
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ในทางกลับกัน บนสันดินบางแหงที่สูงกวาที่อื่น ปอเทืองเติบโตไดดี จึงทําใหขาพเจาเชื่อวาปญหาอยูตรงที่น้ํามาก
เกินไปไมใชเพราะน้ํานอยเกินไป และการหวานครั้งที่สองซึ่งเราหวานเฉพาะเมล็ดของปอเทืองนั้นเกิดผลชดเชย
ประมาณ 40 เปอรเซนต  
 
ในเวลาเดียวกัน ขาพเจาไดจัดแปลงทดลองไวสองแปลงในที่สูงมุมหนึ่งในที่นา แตละแปลงมีขนาด 5 ม.x 5 ม. 
แปลงแรกขาพเจาไดหวานขาวฟาง(เพื่อเปนสารอินทรีย)และปอเทืองโดยหวานเปนจํานวนมาก อีกแปลงหนึ่งนั้น
ขาพเจาขุดหลุมและปลูกเมล็ดทั้งสองอยางในหลุม ไมมีการใสปุยในทั้งสองแปลง แตรดน้ําดวยฝกบัวทั้งสอง
แปลงทุกวันเปนเวลา 7 วันจากนั้นลดลงเหลืออาทิตยละ2 ครั้งเปนเวลาอีกประมาณ 2 อาทิตย  
 

ปอเทืองเติบโตหนาแนนมากในทั้งสองแปลง แต
ในแปลงที่ทําการหวานเมล็ดนั้นหนาแนนกวา
แปลงที่ขุดหลุมปลูก สวนขาวฟางโตไดดีกวาใน
แปลงที่ขุดหลุมปลูก หลังจาก 3 อาทิตยที่พืช
สามารถตั้งตัวไดดีแลวจึงหยุดรดน้ํา ชวงเวลานั้น
ถือเปนเวลาที่แหงแลงที่สุด เพราะมีเพียงแคฝนที่
หลงฤดูในปลายเดือนกุมภาพันธและมีนาคม
เทานั้น  
 

 
เมื่อปอเทืองเริ่มออกดอกหลังจากปลูกไมถึง 6 อาทิตย ขาพเจาใชเคียวตัดตนปอเทืองและขาวฟางออกใหเหลือ
ความสูงไวที่ประมาณครึ่งเมตรโดยเวนตนที่จะเก็บไวเก็บเกี่ยวเมล็ดเพียงแปลงละ 5 ตน ขณะที่ตัดขาพเจาโยน
สวนที่ตัดออกลงในแปลงเพื่อทิ้งใหเปนปุย โดยทําการตัดแบบนี้อีกสองครั้งในชวงเวลา 6 อาทิตยหลังจากนั้น 
สวนปอเทืองที่เหลือในนาเราใชเครื่องตัดหญาตัดและขาพเจาไดเก็บเมล็ด 1 ครั้งจากตนที่หลงอยูที่ไมโดนตัด  
 
วัชพืชในแปลงทดลองทั้งสองโตไดดีกวาสวนอื่นในที่นาที่แหงกวา แตปอเทืองก็ชวยลดการเติบโตของวัชพืชดวย 
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับสวนของที่นาที่มีการใสปุยหมักและปลูกฟกทองไว  
 
ในเดือนพฤษภาคม เราทําการไถทั้งในที่นาและแนวกั้นน้ําหลังจากที่ไดโรยดินทรายและขี้มาบนแนวกั้นน้ําไว ทั้ง
สองแหงนั้นฝกปอเทืองที่โตเต็มที่ที่เราไมไดเก็บก็ผสมเขากับดินดวย ในที่สุดจึงทําใหตนปอเทืองงอกขึ้นมาอยาง
รวดเร็ว ทั้งหนาแนนและแข็งแรงกอนที่เราจะปลูกเมล็ดใหมลงไป แตปอเทืองโตไดดีเชนนี้เฉพาะมุมที่สูงกวาและ
แหงกวาสวนอื่นในที่นาที่เคยเปนแปลงทดลองเทานั้น  
 
ขณะที่ตนปอเทืองเริ่มออกดอก เราทําการตัดตนปอเทืองที่อยูตามแนวกั้นน้ําออกในระดับหนึ่ง บางตนเราเก็บฝก
ไวและบางตนก็ปลอยใหตกลงดินเปนปุยไป ในสวนของที่นาเราปลอยน้ําเขาและไถเพื่อเตรียมสําหรับปลูกขาว
หนาแลง  

แปลงหวานปอเทือง อายุ 40 วัน 
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ในชวงกลางเดือนตุลาคม 2009 ซึ่งเปนเวลาไมถึงหนึ่งเดือนกอนเวลาเก็บเกี่ยว นาขาวนั้นใหผลผลิตที่ดีตาม
ความเห็นของชาวนาในบริเวณนั้น โดยปราศจากการ
ใชปุยสังเคราะหมาเปนเวลา 3 ป และในสวนแนวกั้น
น้ํานั้นไดกลายมาเปนแปลงขนาดยาวเนื้อที่ 50 ตาราง
เมตร โดยใน “แปลงปุยคลุมดิน” ดวยเมล็ดถั่วเขียว 
ปอเทือง และขาวฟาง(เพื่อเปนสารอินทรีย) ทามกลาง
ตนปอเทืองงอกขึ้นใหม (แมบางแหงของแปลงมี
ปอเทืองขึ้นอยูแนนเกินไปที่จะหวานเมล็ดใหม)  
 
สวนแผนตอไปสําหรับที่นานั้นคือหวานปอเทืองหลัง
(หรือเพียงกอนหนา)การเกี่ยวขาวในเดือนธันวาคม  
โดยจะทําการตัดทิ้งใหเหลือระดับหนึ่งในเดือนมกราคมหรือตนกุมภาพันธุกอนถึงการปลูกขาวหนาแลง ถ่ัวเหลือง
และอื่นๆ โดยเราไดเตรียมปอเทืองไวใน “แปลงปุยคลุมดิน”เพื่อเก็บเอาเมล็ดไวแลว ซึ่งขณะนี้ปอเทืองเหลานี้
กําลังดอกสีเหลืองสดและแมลงที่บินวนเวียนมาผสมเกษรกลายเปนสะดุดตาของผูที่ผานไปมา 
 
[ผูเขียน: สามารถติดตอคุณเจฟไดที่ tjeffrutherford@gmail.com. 
 
ขอมูลเกี่ยวกับปอเทือง ผูอานสามารถคนหาไดจาก ปุยพืชสดและพืชคลุมดินของ ECHO (ECHO’s Green 
Manures and Cover Crops) ที่: http://www.echotech.org/technical/az/aztext/azch6gre.htm. 
 
นอกจากนี้ตัวอยางเมล็ดพันธุปอเทืองสามารถสั่งได(ถามีอยู)จากแผนกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัวและปุยพืชสด( 
Leguminous Ground Covers and Green Manures) ที่ธนาคารเมล็ดพืชของ ECHO ที่ 
http://www.echonet.org/content/SeedBank/550] 
 
 
อางอิง:  
 

• University of Hawaii: http://www2.ctahr.hawaii.edu/sustainag/GreenManures/tropicsunnhemp.asp 

• Tropical Forages: http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Crotalaria_juncea.htm 

• FAO: http://www.fao.org/ag/AGP/AGPC/doc/GBASE/data/pf000475.htm 

• Purdue University: http://www.hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1996/v3-389.html 

• Treadwell D.D. and M. Alligood. 2008. Sunn hemp (Crotalaria juncea L.): A summer cover crop for 
Florida vegetable producers. Horticultural Sciences Department, Florida Cooperative Extension 
Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. Accessed October 27, 
2009. http://edis.ifas.ufl.edu/HS376 

ปอเทืองท่ีถูกตัดเปนปุย: แปลซาย, สําหรับเก็บเมล็ด: แปลงขวา 
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