ปริมาณธาตุอาหารที่ไดจากการไถกลบถั่วมะแฮะ
ไนโตรเจน
(N)

2.34%

ฟอสฟอรัส (P)

0.25%

โพแทสเซียม
(K)

1.11%

เทียบเทา 20-36
เทียบเทาปุย
2-4
ปุยยูเรีย กก.ตอไร ทริปเปลซุปเปอร กก.ตอไร
(46-0-0)
ฟอสเฟต
(กก.)
(0-46-0)
(กก.)

เทียบเทาปุย
โพแทสเซียม
คลอไรด
(0-0-60)
(กก.)

7-13
กก.ตอไร

ลดตนทุน 340-612 ลดตนทุนการใช 50-100 ลดตนทุนการ 152-283
บาท.ตอไร
การใชปุย บาท.ตอไร ปุยทริปเปล บาท.ตอไร
ใชปยุ
โพแทสเซียม
ซุปเปอร
ยูเรีย
(บาท)
ฟอสเฟต (บาท)
คลอไรด (บาท)

การปลูกถั่วมะแฮะเพื่อประโยชนอื่น ๆ

ถั่วมะแฮะ (Pigeon pea)
ชื่อวิทยาศาสตร Cajanus cajan

2. เมล็ดถั่วมะแฮะใชประกอบอาหาร เนื่องจากถั่ว
มะแฮะเปนพืชขามป สามารถเก็บฝกออนมาเปนอาหาร
ผักเครื่องเคียง หรือ ใชเมล็ดมาแปรรูปเปนอาหาร เชน
ถั่วมะแฮะตมนํ้าตาล นํ้าเตาหูถั่วมะแฮะ ซึ่งใหโปรตีนสูง

1.ปลูกเปนแถบอนุรกั ษดนิ และนํา้ โดยปลูกเปนแถบขวาง
ความลาดเทของพืน้ ที่ ใชระยะหางในแนวราบ 8 - 10 เมตร
ปลูกแบบโรยเปนแถวคู ตอนตนฤดูฝน ระยะระหวางแถว
50 เซนติเมตร อัตราเมล็ด 2 กิโลกรัมตอไร หลังจากถัว่ มะแฮะ
เจริญเติบโตสูงเกิน 1 เมตร ทําการตัดแตงกิ่งใหเปนทรง
พุม แบบรัว้ ระดับ 1 เมตรใบกิง่ ทีต่ ดั นําไปคลุมดินแปลงพืช
ที่ปลูกระหวางแถบอนุรักษ ซากของถั่วมะแฮะจะเพิ่ม
อินทรียวัตถุใหกบั ดินเฉลีย่ 0.13 - 0.24 เปอรเซ็นตตอ ไรตอ ป

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
เชิงพระธาตุเขานอย 95 หมูที่ 11 ถนนพญาวัด - เขานอย
ตําบลดูใต อ.เมือง จังหวัดนาน http://r07.ldd.go.th
โทรศัพท: 054-771-588 โทรสาร: 054-771-664

จัดทําโดย :

กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ถั่วมะแฮะ (Pigeon pea)
ชื่อวิทยาศาสตร Cajanus cajan

ลักษณะทั่วไป
มะแฮะเปนพืชตระกูลถั่ว ลักษณะเปนไมพุมขนาด
เล็กมีอายุ 2 - 3 ป สูง 1 - 5 เมตร ใบเปนใบรวม มีใบยอย
3 ใบ รูปรางยาวรี ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ มีขน ดาน
บนมีสเี ขียวเขม ดานลางเปนสีเงิน ดอกสีเหลืองหรือสีแดง
ออกดอกเปนชอ ชอดอกยาว 3 - 10 เซนติเมตร ฝกแบน
ฝกออนมีสีเขียวลายแดง เมื่อแกเปนสีนํ้าตาลดํา ฝกยาว
5.5 - 10 เซนติเมตร กวาง 0.6 - 0.9 เซนติเมตร เมล็ดกลม
รูปไตหรือรูปไข ในฝกหนึ่งมี 3 - 5 เมล็ด

ถัว่ มะแฮะเจริญเติบโตไดดใี นเขตรอนกึง่ แหงแลงและ
อุณหภูมิสูง ขึ้นไดในระดับความสูง 0 - 1,000 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง เจริญเติบโตไดดีบนดิน
หลายชนิ ด มีการเจริญเติบโตดีที่สุดในดินรวน ระดับ
ความเปนกรดดาง 4.5 - 8.0 และไมทนตอนํ้าขัง

การขยายพันธุถั่วมะแฮะ
ถัว่ มะแฮะขยายพันธุโ ดยเมล็ด ปลูกตัง้ แตกลางเดือน
เมษายน-พฤษภาคม ระยะปลูกระหวางตน 50 เซนติเมตร
ระหวางแถว 100 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 - 3 เมล็ด
อัตราการใชเมล็ด 5 - 6 กิโลกรัมตอไร เริ่มออกดอก
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

หลังจากหยอดเมล็ด 7 - 10 วัน ทําการพรวนดินกําจัด
วัชพืช เมื่ออายุได 30 วัน กรณีดินมีความอุดมสมบูรณ
ตํ่า - ตํ่ามาก ใหใสปุยเคมีเกรด 15-15-15 อัตรา 5 - 10
กิโลกรัมตอไร
เก็บเกี่ยวผลผลิตไดเมื่ออายุประมาณ 180 - 270 วัน
ไดนํ้าหนักเมล็ด 300 - 400 กิโลกรัมตอไร เมื่อฝกแก
ประมาณ 3 ใน 4 ก็ทําการเก็บเกี่ยวโดยตัดกิ่งยอยที่มีฝก
แกทั้งหมด นํามากองเรียงผึ่งแดดใหแหง 2 - 3 แดดแลว
ทําการคัดแยกเมล็ดออกจากฝก เพือ่ บรรจุกระสอบตอไป

เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดตอเนื่องได 2 - 3 ป หลังจาก
นั้นปลูกทดแทนในพื้นที่เดิมหรือปลูกเปนพืชหมุนเวียน
เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน

การปลูกถั่วมะแฮะเปนปุยพืชสด
กรมพัฒนาทีด่ นิ แนะนําใหเกษตรกรปลูกถัว่ มะแฮะเปน
ปุย พืชสด ในนาขาว โดยหวานเมล็ดพันธุอ ตั รา 5 - 6 กิโลกรัม
ตอไร กอนปลูกขาวประมาณกลางเดือนเมษายน - พฤษภาคม
และไถกลบเปนปุย พืชสดเมือ่ อายุ 65 - 75 วัน ปลอยนํา้ เขา
นาเพือ่ หมักซากมะแฮะประมาณ 10 - 15 วัน ถัว่ มะแฮะให
นํา้ หนักมวลชีวภาพ 2,000 - 2,500 กิโลกรัมตอไร นํา้ หนักแหง
400 – 700 กิโลกรัมตอไร

