
ถั่วมะแฮะ (Pigeon pea)
ชื่อวิทยาศาสตร Cajanus cajan

 1.ปลูกเปนแถบอนุรักษดินและน้ํา โดยปลูกเปนแถบขวาง

ความลาดเทของพ้ืนท่ี ใชระยะหางในแนวราบ 8 - 10 เมตร

ปลกูแบบโรยเปนแถวคู ตอนตนฤดฝูน ระยะระหวางแถว 

50 เซนติเมตร อัตราเมล็ด 2 กิโลกรัมตอไร หลังจากถ่ัวมะแฮะ

เจริญเติบโตสูงเกิน 1 เมตร ทําการตัดแตงกิ่งใหเปนทรง

พุมแบบร้ัวระดับ 1 เมตรใบก่ิงท่ีตัดนําไปคลุมดินแปลงพืช

ที่ปลูกระหวางแถบอนุรักษ ซากของถั่วมะแฮะจะเพิ่ม

อินทรียวัตถุใหกับดินเฉล่ีย 0.13 - 0.24 เปอรเซ็นตตอไรตอป

 2. เมล็ดถั่วมะแฮะใชประกอบอาหาร เนื่องจากถั่ว

มะแฮะเปนพืชขามป สามารถเก็บฝกออนมาเปนอาหาร 

ผักเคร่ืองเคียง หรือ ใชเมล็ดมาแปรรูปเปนอาหาร เชน 

ถั่วมะแฮะตมนํ้าตาล นํ้าเตาหูถั่วมะแฮะ  ซึ่งใหโปรตีนสูง 
การปลูกถั่วมะแฮะเพื่อประโยชนอื่น ๆ

ปริมาณธาตุอาหารที่ไดจากการไถกลบถั่วมะแฮะ

ไนโตรเจน 

(N) 

2.34% ฟอสฟอรัส (P) 0.25% โพแทสเซียม 

(K) 

1.11%

เทียบเทา

ปุยยูเรีย 

(46-0-0)

(กก.) 

20-36

กก.ตอไร

เทียบเทาปุย

ทรปิเปลซปุเปอร

ฟอสเฟต

(0-46-0)

(กก.)

2-4

กก.ตอไร

เทียบเทาปุย

โพแทสเซียม

คลอไรด

(0-0-60)

(กก.)

7-13

กก.ตอไร

ลดตนทุน

การใชปุย

ยูเรีย 

(บาท)

340-612

บาท.ตอไร

ลดตนทุนการใช

ปุยทริปเปล

ซุปเปอร

ฟอสเฟต (บาท)

50-100

บาท.ตอไร

ลดตนทุนการ

ใชปุย

โพแทสเซยีม

คลอไรด (บาท)

152-283

บาท.ตอไร
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ถั่วมะแฮะ (Pigeon pea)
ชื่อวิทยาศาสตร Cajanus cajan

ลักษณะทั่วไป
 มะแฮะเปนพืชตระกูลถั่ว  ลักษณะเปนไมพุมขนาด

เล็กมีอายุ 2 - 3 ป สูง 1 - 5 เมตร ใบเปนใบรวม มีใบยอย 

3 ใบ รปูรางยาวร ีปลายใบแหลม ขอบใบเรยีบ มขีน ดาน

บนมสีเีขยีวเขม ดานลางเปนสเีงนิ ดอกสเีหลอืงหรอืสแีดง 

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  

 ถัว่มะแฮะขยายพนัธุโดยเมลด็ ปลกูต้ังแตกลางเดอืน

เมษายน-พฤษภาคม ระยะปลูกระหวางตน 50 เซนตเิมตร 

ระหวางแถว 100 เซนติเมตร ปลูกหลุมละ 2 - 3 เมล็ด 

อัตราการใชเมล็ด 5 - 6 กิโลกรัมตอไร เริ ่มออกดอก 

เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

  เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดตอเนื่องได 2 - 3 ป หลังจาก

นั้นปลูกทดแทนในพื้นที่เดิมหรือปลูกเปนพืชหมุนเวียน 

เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 

 กรมพัฒนาท่ีดินแนะนําใหเกษตรกรปลูกถ่ัวมะแฮะเปน

ปุยพืชสด  ในนาขาว โดยหวานเมล็ดพันธุอัตรา 5 - 6 กิโลกรัม

ตอไร กอนปลูกขาวประมาณกลางเดือนเมษายน  - พฤษภาคม 

และไถกลบเปนปุยพืชสดเม่ืออายุ 65 - 75 วัน ปลอยน้ําเขา

นาเพ่ือหมักซากมะแฮะประมาณ 10 - 15 วัน  ถ่ัวมะแฮะให

น้ําหนักมวลชีวภาพ 2,000 - 2,500 กิโลกรัมตอไร น้ําหนักแหง 

400 – 700 กิโลกรัมตอไร  

 หลงัจากหยอดเมลด็ 7 - 10 วนั ทาํการพรวนดินกาํจดั

วัชพืช เมื่ออายุได 30 วัน กรณีดินมีความอุดมสมบูรณ 

ตํ่า - ตํ่ามาก ใหใสปุยเคมีเกรด 15-15-15 อัตรา 5 - 10 

กิโลกรัมตอไร 

 เก็บเกี่ยวผลผลิตไดเมื่ออายุประมาณ 180 - 270 วัน 

ไดนํ้าหนักเมล็ด 300 - 400 กิโลกรัมตอไร เม่ือฝกแก

ประมาณ 3 ใน 4 ก็ทําการเก็บเกี่ยวโดยตัดกิ่งยอยที่มีฝก

แกทั้งหมด นํามากองเรียงผึ่งแดดใหแหง 2 - 3 แดดแลว

ทาํการคดัแยกเมลด็ออกจากฝก เพือ่บรรจกุระสอบตอไป

 ถัว่มะแฮะเจรญิเตบิโตไดดใีนเขตรอนกึง่แหงแลงและ

อุณหภูมิสูง ขึ ้นไดในระดับความสูง 0 - 1,000 เมตร 

จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง เจริญเติบโตไดดีบนดิน

หลายชนิด มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดในดินรวน ระดับ

ความเปนกรดดาง 4.5 - 8.0 และไมทนตอนํ้าขัง 

 ถัว่มะแฮะเจรญิเตบิโตไดดใีนเขตรอนกึง่แหงแลงและ

การขยายพันธุถั่วมะแฮะ

การปลูกถั่วมะแฮะเปนปุยพืชสด 


