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บทน า 
 

  คู่มือการเรียนรู้ฉบบันี ้เป็นเอกสารวิชาการ เร่ือง การใช้ถั่วมะแฮะ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 
และอนรัุกษ์ดินและน า้ และใช้ประโยชน์เป็นอาหาร โดยรวบรวมจากเอกสารวิชาการ ผลการทดลองค้นคว้า
ทดลอง ของนกัวิจยัทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้นกัวิจยัของกลุ่มวิชาการเพ่ือการพฒันาท่ีดิน ส านกังาน
พฒันาท่ีดินเขต 7 ตัง้แตปี่ 2527 เป็นต้นมา รวมทัง้ประสบการณ์ของผู้ เขียนเอง ท่ีได้ท างานเก่ียวข้องกบัถัว่
มะแฮะ ทัง้ในแง่ของงานวิจยัและทดสอบ ตลอดจนงานส่งเสริมการใช้ถัว่มะแฮะ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดนิ และ
อนรัุกษ์ดนิและน า้บนพืน้ท่ีลุม่ ดอน และพืน้ท่ีสงู โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เป็นเอกสารท่ีนักวิจยั นกัวิชาการ 
และผู้สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ในการกอบการท างานวิจยั และในการใช้ถั่วมะแฮะ เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 
และอนุรักษ์ดินและน า้ และใช้ประโยชน์เป็นอาหารวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เพ่ือให้
นกัวิชาการใช้เป็นคูมื่อในการปฏิบตังิานในภาคสนาม และใช้ในการผลิตเมล็ดพนัธุ์ถัว่มะแฮะ ไว้ใช้เอง  
  เอกสารวิชาการฉบบันี ้ผู้ เขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่นกัวิจยั นกัวิชาการ 
ตลอดจนนักส่งเสริม ของสถานีพัฒนาท่ีดิน และนักวิชาการรุ่นใหม่ของกรมพัฒนาท่ีดิน และในโอการนี ้
ผู้ เขียนขอขอบคุณ นกัวิจยัรุ่นพ่ีๆ ของกรมพฒันาท่ีดิน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการจดัท าคู่มือการเรียนรู้
ฉบบันี ้
 
 
 
        (นายศรัญณพุงศ์ ชยัวฒันกลุ) 
                30 กนัยายน2558 
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ถั่วมะแฮะ (Pigeonpea) 
 

 ถั่วมะแฮะ ช่ือสามัญ : Pigeon  pea ช่ือวิทยาศาสตร์ : Cajanuscajan ลักษณะต้นเป็นทรงพุ่ม
สามารถเจริญเติบโตข้ามปีได้ 2-3 ปี สงูประมาณ 1-5 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนท่ีมีการระบายน า้ดี 
ไม่ทนต่อสภาพน า้ท่วมขงั และไม่ทนเค็ม มีระบบรากแก้ว และรากแขนงจ านวนมาก และหยัง่ลึกสามารถ
ดดูฟอสฟอรัสได้ดี จงึท าให้เกิดการหมนุเวียนธาตฟุอสฟอรัสจากชัน้ดินลา่งสู่ผิวดิน  ในด้านการใช้ประโยชน์ 
โดยปลูกถั่วมะแฮะไถกลบเป็นปุ๋ ยพืชสดอายุประมาณ 60 วัน  แล้วปลูกพืชไร่ตามให้น า้หนักสดเฉล่ีย
ประมาณ 2-2.5 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 
แมกนีเซียม และซลัเฟอร์ เฉล่ีย 2.34, 0.25, 1.11, 1.45, 1.92 และ0.54 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั หรือใช้ใน
ระบบปลูกพืชแซมแบบแถบ เพ่ือป้องกันและลดการสูญเสียหน้าดินจากการชะล้างพังทลายของดิน เช่น 
การปลกูกระถินผสมถั่วมะแฮะเป็นแถบไม้พุ่มบ ารุงดินสามารถลดการสญูเสียหน้าดินในพืน้ท่ีมีความลาด
ชนั และท าให้ผลผลิตข้าวไร่ท่ีปลกูในระหวา่งแถบพืชอนรัุกษ์เพิ่มขึน้ 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ถั่วมะแฮะนบัว่าเป็นพืชท่ีมีบทบาทมากในการรณรงค์ให้เกษตรกรบน
พืน้ท่ีลาดเทปลูกเป็นแนวอนุรักษ์ดินและน า้ถาวร Chedgerowse ขวางความลาดเทของพืน้ท่ีเป็นระยะๆ 
เพ่ือช่วยดกัตะกอนดินไม่ให้ไหลลงสู่ท่ีลุ่ม ขณะเดียวกนัก็ช่วยดดูซบัน า้ไว้ในดินเป็นการช่วยอนรัุกษ์ดินและ
น า้ อีกทัง้ถั่วมะแฮะเป็นไม้ตระกูลถั่วบ ารุงดินท่ีมีระยะรากลึกจึงช่วยหมุนเวียนธาตอุาหารจากดินชัน้ล่าง
น าไปใช้ประโยชน์ได้ ตอ่มาได้มีการน าไปใช้ปลกูเป็นปุ๋ ยพืชสดในพืน้ท่ีลุ่มและพืน้ท่ีดอน เพ่ือปรับปรุงบ ารุง
ดิน และสามารถน าไปใช้เป็นอาหารได้ ดงันัน้ในคู่มือการเรียนรู้ฉบบันี ้จึงใคร่ขอแนะน าท่านได้รู้จกัถั่วมะ
แฮะพอสงัเขปได้ดงันี ้
ช่ือของถ่ัวมะแฮะ 
 ถัว่มะแฮะมีช่ือเรียกกันมากมายหลายช่ือแตกต่างกนัไปตามภาษาพืน้เมืองของแต่ละประเทศ  ซึ่ง
ช่ือเหล่านีจ้ะชีใ้ห้เห็นถั่วมะแฮะมีความส าคญัต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชน ส าหรับช่ือทาง
วิทยาศาสตร์นัน้ นักพฤษาศาสตร์ชาวสวิสเชอร์แลนด์ De Candolle ได้จ าแนกเอาถั่วมะแฮะอยู่ในวงศ์ 
Phaseoleae ตระกูล Cajanusflavus De และ Cajanus  bicolor  De ซึ่งต่อมาได้พบการพิจารณารวมช่ือ
ให้เป็นเดียวกันเรียกว่า Cajanuscajan (L) Millsp. ตัวอย่างการจ าแนกชนิดพืชตระกูลถั่วท่ีมีสายพันธุ์
ใกล้เคียงอยูใ่นวงศ์ Phaseoleae 
ถิ่นก าเนิด 
 ถัว่มะแฮะสามารถขึน้ได้ดี ในเขตร้อนและเขตร้อนกึ่งแห้งแล้ง นิเวศวิทยา แหล่งก าเนิดมีอยู่เองใน
ธรรมชาติ แตพ่บว่าปลูกกนัมากในประเทศอินเดีย อเมริกา เกาะฮาวาย และออสเตรเลีย ปัจจบุนัประเทศ
อินเดีย เป็นแหล่งผลิตถัว่มะแฮะท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกและขยายไปพืน้ท่ีปลกูไปยงัอฟัริกาตะวนัออก และแถบ
แคริบเบียน ในประเทศอินเดียนัน่ถือว่าเป็นประเพณีท่ีต้องปลกูถัว่มะแฮะเป็นเสมือนพืชหลกัพืชหนึ่งใช้เป็น
อาหารเสริมแทนเนือ้สตัว์ ซึง่ถัว่มะแฮะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบสงูถึง 21- 26 เปอร์เซ็นต์ 
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 พืน้ท่ีปลูกในเอเชีย มีพืน้ท่ีปลูกถัวมะแฮะ 4.33 ล้านเฮกต้าร์ ได้ผลผลิต 3.8 ล้านตัน โดยมีพืน้ท่ี
ปลูกท่ีอินเดีย 3.38 ล้านเฮกต้าร์เมียนมาร์ 580,000 เฮกต้าร์ จีน 150,000 เฮกต้าร์และเนปาน 21,360 
เฮกต้าร์ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ถั่วมะแฮะ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ช่ือวิทยาศาสตร์ Cajanuscajan  (L.)  Millspช่ือสามัญ Pigeon 
pea  อยู่ในวงศ์  Leguminosae มีช่ืออ่ืนๆว่า Kadios ถั่วมะแฮะ สามารถเจริญเติบโตข้ามปีได้ 2- 3 ปี สูง 
1-5 เมตร รูปทรงผนัแปรตามลกัษณะของพนัธุ์ มีรากแก้วหยัง่ลึกในดิน  ลกัษณะใบเป็นใบย่อย 3 ใบ  รูป
ยาวรีคล้ายหอกปลายแหลม ขอบใบเรียบ มีขน ด้านบนสีเขียวเข้ม ส่วนด้านล่างของงใบเป็นสีเงิน ดอกสี
เหลืองหรือสีแดง ออกเป็นช่อขนาดแตกต่างกันตามพนัธุ์ ยาวตัง้แต่ 3-10 เซนติเมตร ขนาดดอกยาว 2.8-
2.9 เซนติเมตร  ฝักมีลกัษณะแบน เม่ือมีฝักอ่อนมีสีเขียวลายแดง เม่ือแก่จะเป็นสีน า้ตาลด า ยาว 5.5 -10 
เซนตเิมตร กว้าง 0.6-0.9 เซนตเิมตร ภายในเมล็ดกลมหรือรูปไข ่รูปไตมีหลายสี จ านวน 3-5 เมล็ด 
 ถัว่มะแฮะ เป็นพืชท่ีมีช่วงการเจริญเติบโตแตกตา่งกนัมาก กล่าวคือมีสายพนัธุ์ท่ีมีอายสุัน้ 3 เดือน 
จนกระทั่งมีการเจริญเติบโตข้ามปี 2- 3 ปี ถั่วมะแฮะสามารถเจริญเติบโตในช่วงพิสัยของสิ่ งแวดล้อมท่ี
แตกต่างกันอย่างมาก เจริญเติบโตได้ดีในดินหลายชนิด แต่ในดินร่วนท่ีมีการระบายน า้ดีจะให้ผลผลิตใบ
และเมล็ดสงู เจริญเติบโตได้ดีในชว่ง pH ระหวา่ง 4.5-8.0 สามารถตรึงธาตไุนโตรเจนจากอากาศและทิง้ใบ
บ ารุงดิน  คิดเป็นธาตไุนโตรเจนแก่พืชท่ีปลกูตาม 8-10 กิโลกรัมตอ่ไร่ มีระบบรากลึก  มีการหมุนเวียนธาตุ
อาหารในระดบัท่ีลกึขึน้มาสูผ่ิวดนิได้ 
ลักษณะทางพืชไร่ ถัว่มะแฮะเจริญเตบิโตได้ดีในเขตร้อนกึ่งแห้งแล้ง ปริมาณฝน 500-2,500 มิลลิเมตรตอ่
ปี ทนต่อสภาพแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงได้ดีกว่าพืชชนิดอ่ืนๆ สามารถทนแล้งได้ยาวนานถึง 6 เดือน       
การปรับเข้ากับสภาพแวดล้อมได้กว้างมากขึน้ได้ระดับความสูง 0 -1,000 เมตร จากระดับน า้ทะเล
เจริญเติบโตได้ดีบนดินหลายชนิด  แต่ดินร่วนท่ีมีการระบายน า้ดีจะได้ผลผลิตใบและเมล็ดสูงไม่ทนต่อ
สภาพน า้แชข่งั ความเป็นกรดเป็นดา่งของดนิระหว่าง 4.5-8 มีระบบรากแก้วและรากแขนงจ านวนมากและ
หยั่งลึกสามารถดูดธาตุฟอสฟอรัสได้ดี จึงท าให้เกิดการหมุนเวียนธาตุฟอสฟอรัสจากดินชัน้ล่างสู่ผิวดิน  
โดยทัว่ไปถัว่มะแฮะมกัปลูกในลกัษณะพืชไร่  เพ่ือเก็บเมล็ดมากกว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน ล าต้นและก่ิง
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ใช้เป็นเชือ้เพลิง ปัจจุบนั โดยสถาบนั IXRISAT ประเทศอินเดียได้ดดัแปลงและปรับปรุงพันธุ์มีไม่ต ่ากว่า 
5,000 เพ่ือใช้ในวตัถปุระสงค์ตา่งๆ ซึง่อาจแบง่เป็น 2 พวกใหญ่ คือ 

1. พวกต้นโตเป็นพันธุ์หนักไวต่อช่วงแสงดอกมักมีสีแดงหรือสีม่วง มีขน ฝักมีสีเขียวแก่  
หรือสีมว่งมีจดุมว่ง เมล็ดมี 4-5 เมล็ด 

2. พวกต้นเล็กเป็นพนัธุ์เบาไมไ่วตอ่แสงดอกสีเหลืองทกุพนัธุ์ ฝักสีเขียวออ่น มีเมล็ด 2-3 เมล็ด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นอกจากนีพ้บว่าถั่วมะแฮะบางสายพันธุ์ใช้เวลาเพียง 4 เดือนก็สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้และ
ผลผลิตค่อนข้างสงู ในการทดลองได้ถึง 500-800 กิโลกรัมต่อไร่ บางสายพนัธุ์ขึน้ได้ดีบนพืน้ท่ีท่ีมีความสูง
เหนือระดบัน า้ทะเลถึง 3,000 เมตร มีอากาศหนาวเย็น ถัว่มะแฮะท่ีปลกูในภาคเหนือของประเทศไทย เป็น
พนัธุ์ ICP7035 สามารถเจริญเติบโตข้ามปี 2-3 ปี เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านอนรัุกษ์ดินและน า้ ปรับปรุงบ ารุง
ดนิ และเป็นร่มเงาให้กบัต้นชาปลกูใหม ่เน่ืองจากเมล็ดไมน่ิยมใช้รับประทานในประเทศไทย 
 การใช้ประโยชน์  ถั่วมะแฮะนับว่าเป็นพืชเอนกประสงค์ชนิดหนึ่ง เมล็ดน าไปใช้ประกอบอาหาร
เน่ืองจากมีโปรตีนสูงถึง 21-26 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นแหล่งโปรตีนท่ีส าคญัของประชากรท่ีอยู่ในเขตแห้งแล้ง 
เชน่ อินเดยี และประเทศทางอฟัริกา เป็นต้น และใช้เลีย้งคร่ังซึง่ท าให้ผลผลิตได้ถึงต้นละ 1 กิโลกรัม 
 รากของถัว่มะแฮะท่ีหยัง่ลึกมาก สามารถหมนุเวียนธาตอุาหารพืชท่ีอยู่ลึกมาใช้ประโยชน์ดงันัน้ใบ
ของถัว่มะแฮะจึงน ามาใช้เป็นปุ๋ ยบ ารุงดินได้อย่างดี  จงึนิยมปลกูเป็นพืชแซม  เช่น แซมกบัธัญพืช  แซมกบั
ถัว่ลิสง  โดยใช้ถั่วลิสง 6 แถว  แซมด้วยมะแฮะ 1 แถว  ใช้เป็นพืชร่มเงากบัพืชยืนต้นในช่วงแรกๆ 2 - 3 ปี 
เช่น ไม้ผล ชา กาแฟ โกโก้ ในภาคเหนือใช้ถั่วมะแฮะปลูกร่วมกับกระถินในอตัราเมล็ด 1:1 แล้วน าไปโรย
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เป็นแถวขวางความลาดเท ระยะห่างของแถวตามค่าระดบัในแนวดิ่ง 1:3 เพ่ือป้องกันการชะล้างพงัทลาย
ของดินซึ่งถั่วมะแฮะจะโตเร็วกระถินในระยะ 1:2 ปีแรก หลังจากนัน้ถั่วมะแฮะจะตายลงคงเหลือแต่แนว
กระถินเป็นแนวถาวรต่อไป  ถั่วมะแฮะสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์เพ่ือเพิ่มโปรตีนในอาหารสตัว์ ล าต้นใช้
เป็นฟืนเป็นเชือ้เพลิงอยา่งดี 
การปลูกถ่ัวมะแฮะเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ุ 
 การปลูกเป็นพืชเด่ียวเพ่ือเก็บเมล็ดในระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถว 25x150 เซนติเมตร
หยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุม ปลูกลึก 4 เซนติเมตร ใช้เมล็ด 10 กิโลกรัมตอ่ไร่ ให้ผลผลิตเมล็ดประมาณ  
320 กิโลกรัมตอ่ไร่  
 การปลูกเป็นพืชแซมสามารถใช้ปลูกแซมร่วมข้าวฟ่าง ข้าวโพด และถั่วลิสง โดยปลกูพร้อมกนัได้
ตอนต้นฤดฝูน เน่ืองจากมีการเจริญเติบโตช้าในช่วง 46–60 วนัแรก และเจริญเติบโตได้เต็มท่ีหลงัจากท า
การเก็บเก่ียวพืชหลกั ซึ่งจะให้ผลผลิตเมล็ด 70เปอร์เซ็นต์ ของการปลกูพืชเป็นพืชเด่ียว เช่น การปลกูแซม
ในระหว่างแถวถั่วลิสง โดยการปลูกถั่วลิสงตอนกลางหรือปลายพฤษภาคม ใช้ระยะปลูก 30 x 30 
เซนตเิมตร 
 ท าการปลูกถั่วลิสง 6 แถว และถั่วมะแฮะ 1 แถวสลบักันไป ปลูกถั่วลิสง 7–10 วัน ถั่วมะแฮะจะ
เจริญเตบิโตคลกุดนิในชว่งปลายฝนได้ดีและเก็บเก่ียวผลผลิตเมล็ดได้ประมาณ 150 กก./ไร่ 

การปลูกถั่วมะแฮะเป็นแนวอนุรักษ์ดินและน า้  ท่ีน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างแนวไม้พุ่มบ ารุงดินท่ี
ดอนและท่ีสงู ขึน้ได้ดีระดบัทะเลปานกลางตัง้แต่ 300-1,200 เมตร วิธีการปลกูโดยวางแนวระดบัก่อนโดย
การใช้เอ-เฟรม หรือสายยางระดบัน า้ แล้วปลกูมะแฮะแบบโรยเป็นแถวคูต่อนต้นฤดฝูนใช้ระยะระหว่างแถว
50 เซนติเมตร ใช้อตัราเมล็ดปลูก 2 กิโลกรัมต่อไร่ หลงัจากท่ีถั่วมะแฮะเจริญเติบโตสู.เกิน 1 เมตร ท าการ
ตดัแต่งก่ิงให้เป็นทรงพุ่มตามแนวรัว้ในระดบั 1 เมตร เศษใบและก่ิงมะแฮะหลงัการตดัแต่งใช้วสัดคุลมุดิน
บ ารุงดนิได้เป็นอยา่งดี ในบางพืน้ท่ีถัว่มะแฮะสามารถเจริญเตบิโตข้ามปีมีอาย ุ3-4 ปี  

พนัธุ์ ท่ีแนะน าปัจจุบนัได้แก่ พนัธุ์ ไอ.ซี.พี 7035 ซึ่งเป็นพนัธุ์ต้นสงู 2-3 เมตร การตดัแตง่ก่ิงในรอบ 
1 ปี ได้น า้แห้งเฉล่ีย 2,400 กิโลกรัมตอ่ไร่ การปลกูต้นฤดฝูนจะออกดอกในเดือนพฤศจิกายน  และเร่ิมเก็บ
เก่ียวเมล็ดในเดือนกุมภาพันธุ์ ผลผลิตเมล็ดเฉล่ีย 150 กก./ไร่ และไม่พบการระบาดของโรคและแมลงท่ี
รุนแรง ดงันัน้มะแฮะจึงนับว่าเป็นไม้พุ่มบ ารุงดินท่ีสามารถน าเข้ามาปลูกในระบบอนุรักษ์ดินและน า้ได้ 
เน่ืองจากให้ประโยชน์หลายประการดงักลา่ว 

ข้อควรระวงั ถัว่มะแฮะมีลกัษณะการเจริญเตบิโตเป็นต้นและแตกก่ิงก้านส่วนบนระดบั 1-1.5 เมตร
จากผิวดินดงันัน้การตดัถั่วมะแฮะเพ่ือแตกใบอ่อนจึงไม่ควรตดัต ่ากว่า 1 เมตร มิฉะนัน้จะท าให้ถั่วมะแฮะ
ตายได้ 
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 วิธีปลูก การปลูกถั่วมะแฮะควรเตรียมดินอย่างดี แล้วปลูกถั่วมะแฮะโดยใช้เมล็ดโดยตรง ไม่มี
ความจ าเป็นต้องคลกุเชือ้ไรโซเบียมหรือแช่เมล็ดก่อนปลกู ควรปลกูช่วงต้นฝน ขณะดินมีความชืน้เพียงพอ 
(พฤษภาคม-มิถนุายน) 
 การขยายพันธุ์ ถั่วมะแฮะขยายพันธุ์โดยเมล็ดระยะปลูกขยายพันธุ์ ใช้ระยะ 25x150 เซนติเมตร 
หรือ 50x75 เซนติเมตร ปลูกเป็นหลุมๆละ 2-3 เมล็ด  อตัราเมล็ด 24 กิโลกรัมต่อไร่  ปุ๋ ยท่ีใช้ สูตร 3–9-6 
อตัรา 5-6 กิโลกรัมตอ่ไร่ ถัว่มะแฮะจะออกดอกประมาณ ตลุาคม-พฤษภาคม และฝักจะแก่เก็บเก่ียวได้ ชว่ง
ธนัวาคม-มกราคม หรือ 180-270 วนั  โดยตดัต้นคะเนวา่ฝักแก่ประมาณ 3 ใน 4 
 โรคและแมลงโรคท่ีท าความเสียหายให้กับถั่วมะแฮะได้แก่โรคเห่ียวโรคใบไหม้ พอเสมอในช่วงฤดู
ฝนและพืน้ท่ีมีน า้แช่ขงัจึงควรคลุกเมล็ดเพ่ือป้องกันเชือ้ราก่อนปลูก ช่วงติดฝักอ่อนพบเพลีย้อ่อนเพลีย้ไฟ
และหนอนเจาะฝักจึงควรพ่นด้วยยาก าจดัแมลงป้องกนับ้าง 1-2 ครัง้ เมล็ดมกัพบด้วงงวงเจาะเมล็ด ท าให้
เมล็ดสญูเสียความงอก จงึควรน าเมล็ดออกตากแดดตามสมควร 
การใช้ถั่วมะแฮะ ด้านการพัฒนาที่ดนิ 
 เน่ืองจากเป็นไม้พุ่มบ ารุงดิน (Nitrogen Fixing Trees) มีระบบรากแก้วและตรึงไนโตรเจนได้ดีถั่ว
มะแฮะจงึสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาท่ีดนิได้ 2 ลกัษณะคือ 

1. ปลูกเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดนิ 
2. ปลูกเพ่ืออนุรักษ์ดนิและน า้ 

1.ปลูกเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน 
 ปลูกมะแฮะ เป็นปุ๋ ยพืชสด เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน บนพืน้ท่ีลุ่ม โดยการปลูกถั่วมะแฮะแล้วไถกลบ
เป็นปุ๋ ยพืชสดปุ๋ ยพืชสด (green manure) คือ ปุ๋ ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ท่ีได้จากการตดัสับและไถกลบพืชท่ียัง
เขียวสดอยู่ลงไปในดินขณะท่ีพืชนัน้เจริญเติบโตเต็มท่ีคือ ช่วงท่ีพืชออกดอกนัน่เอง เพราะจะให้น า้หนกัสด
และปริมาณธาตอุาหารพืชสูง เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความอดุมสมบูรณ์ จากนัน้ปล่อยให้เกิดการย่อย
สลายประมาณ  10-15 วนั ก็จะให้ธาตอุาหารพืชและเพิ่มอินทรียวตัถแุก่ดิน ซึง่จะเป็นประโยชน์ส าหรับพืช
ท่ีปลกูตาม พืชท่ีปลกูเรียกวา่ พืชปุ๋ ยสด (green manure crop) ซึ่งอาจเป็นพืชตระกลูถัว่หรือมิใชพื่ชตระกลู
ถัว่ก็ได้ แตพื่ชตระกลูถัว่มีความเหมาะสมในการท าปุ๋ ยพืชสด เน่ืองจากรากพืชตระกลูถั่วจะเป็นท่ีอยู่อาศยั
ของแบคทีเรีย  ชนิดหนึง่คือ ไรโซเบียม (Rhizobium) ซึง่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้  
 ประโยชน์ที่ได้จากปุ๋ยพืชสดคือ 1) ช่วยเพิ่มธาตอุาหารให้แก่ดิน 2) ช่วยเพิ่มอินทรียวตัถแุก่ดิน 
3) ช่วยปรับปรุงสมบตัทิางกายภาพของดนิให้ดีขึน้ 4) ช่วยในการป้องกนัการชะล้างพงัทลายของหน้าดิน 5) 
ช่วยในการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในดิน 6) ช่วยในการเจริญเติบโตของรากพืช 7) ช่วยในการควบคมุโรค
พืช 8) ชว่ยในการสร้างเม็ดดิน ชว่ยเช่ือมประสานอนภุาคของดนิให้เกาะกนัเป็นเม็ด 9) ท าให้สะดวกในการ
ไถพรวนและบ ารุงรักษาดนิ  
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การใช้ประโยชน์จากถั่วมะแฮะ ด้านการพัฒนาที่ดิน 
1. ปลูกเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดนิ 
1.1 การปลูกถั่วมะแฮะ เป็นปุ๋ยพืชสดในพืน้ท่ีลุ่ม (พืน้ท่ีนา) 
 การใช้ถั่ วมะแฮะ เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวปลูกถั่วมะแฮะ ในช่วงกลางเดือนเมษายน โดยไถ
พรวนดินอย่างดี ในพืน้ท่ีลุ่ม หรือพืน้ท่ีนามักมีน า้ขงัเม่ือฝนตกลงมา การแก้ปัญหาคือ ให้ยกร่องด้านข้าง
กระทงนา และยกร่องตรงกลางนาจนถึงด้านข้างกระทงนาประมาณ 2 - 3 ร่อง ตามความเหมาะสมของ
กระทงนาเพ่ือระบายน า้ออก แล้วหว่านเมล็ดพนัธุ์ถั่วมะแฮะ ในอตัรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ และไถกลบเป็นปุ๋ ย
พืชสดเม่ืออายุประมาณ 60 วนั ปล่อยให้มีการย่อยสลาย 10-15 วนั แล้วไถแปร คราด แล้วจึงปลูกพืชไร่
ตามจะให้ปริมาณธาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซลัเฟอร์ เฉล่ีย 2.34, 
0.25, 1.11, 1.45, 1.92 และ 0.54 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ มีค่าอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนต่อไนโตรเจน 
27.33 มีน า้หนกัสดเฉล่ีย 2-4 ตนัต่อไร่ (ส านักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 2549) จากผลงานวิจยัของกลุ่ม
วิชาการเพ่ือการพฒันาท่ีดิน ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 7 ได้ท าการทดลองใช้ถัว่มะแฮะเป็นปุ๋ ยพืชสดในนา
ข้าวด าเนินการท่ี บ้านสนัสลี ต าบลสนัสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงรายในกลุม่ชดุดินสรรพยา พบว่า
การใช้ถัว่มะแฮะเป็นปุ๋ ยพืชสดเพียงอย่างเดียว ให้ผลผลิตข้าวเหนียวพนัธุ์ กข6 เฉล่ียสงูสดุ 650กิโลกรัมตอ่
ไร่การไถกลบถัว่มะแฮะ ให้น า้หนกัสดเฉล่ียต ่าสุด 2,597 กิโลกรัมตอ่ไร่และให้น า้หนกัแห้ง 1,583 กิโลกรัม
ต่อไร่ คิดเป็นธาตุไนโตรเจน 23.50 กิโลกรัมต่อไร่ธาตุฟอสฟอรัส 1.69 กิโลกรัมต่อไร่ธาตุโพแทสเซียม 
16.04 กิโลกรัมตอ่ไร่(ศรัญณพุงศ์, 2554) 
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1.2 การใช้ถั่วมะแฮะ เป็นพืชปุ๋ยสดในระบบการปลูกพืช (Cropping System)บนพืน้ท่ีดอน  
 1.2.1 การใช้พชืปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation ) ซึง่เป็นการปลกูพืชปุ๋ ยสด
ท่ีเหมาะสมบางชนิดหมนุเวียนให้พอเหมาะกบัระยะเวลาในการปลกูพืชหลกัหรือพืชเศรษฐกิจ  ซึง่สามารถ
แบง่ออกได้ 
 1) ปลกูพืชหลกัหนึง่ชนิดหมนุเวียนสลบักบัปลกูพืชปุ๋ ยสดหนึง่ชนิดภายในเวลาหนึง่ 
 2) ปลกูพืชหลกัในต้นฤดฝูนและปลกูพืชปุ๋ ยสดในปลายฤดฝูน ในระยะเวลาหนึง่ปี 
 3) ปลกูพืชหลกัหนึง่ชนิดสลบัหมนุเวียนกบัปลกูพืชปุ๋ ยสดหนึง่ชนิดในระยะเวลาสองปี 
 การปลูกถั่วมะแฮะ เป็นพืชปุ๋ ยสดในระบบปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation)บนพืน้ท่ีดอน ใน
ระยะเวลา 1 ปี โดยการปลกูถั่วมะแฮะ เป็นพืชปุ๋ ยสดในต้นฤดฝูน ในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม แล้วไถกลบ
เป็นปุ๋ ยพืชสด ในช่วงปลายต้นเดือน กรกฎาคม หลังจากนัน้จึงปลูกพืชไร่ตามเช่น ข้าวโพด ข้าวไร่ 
ทานตะวนั เป็นต้น จากการศกึษาการปลกูถัว่มะแฮะในระหวา่งแถวถัว่ลิสง พบวา่หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิต
ถัว่ลิสง ถัว่มะแฮะเจริญเตบิโตคลมุดินได้ดีในชว่งฤดแูล้ง และให้น า้หนกัแห้งสงูถึง 1.79-3.33 ตนัตอ่ไร่ หาก
ปลูกถัว่มะแฮะหมุนเวียนกับพืชอ่ืน เช่น หมนุเวียนกบัพืชไร่ ข้าวโพด เพ่ือเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินให้ดีขึน้ 
ใบของถัว่มะแฮะท่ีร่วงหล่นลงบนพืน้ดิน จะช่วยสะสมอินทรียวตัถใุห้แก่ดิน มีส่วนท าให้พืชท่ีปลูกตามเช่น 
ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเพิ่มขึน้ 20 เปอร์เซ็นต์ (โครงการพัฒนาท่ีดินเพ่ือการเกษตร
ภาคเหนือ, 2526) 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 1.2.2 ปลูกถ่ัวมะแฮะ เป็นพืชปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชแซม (Intercropping)คือ ปลูกพืชหลัก
ชนิดหนึ่งแล้วแซมด้วยพืชปุ๋ ยสดอีกชนิดหนึ่ง ในระยะเวลา1 ปี โดยการปลกูถัว่มะแฮะ แซมในแถวข้าวโพด 
แบบแถวต่อแถว หรือพืชหลกั 2 แถวคู่ แล้วแซมด้วยพืชปุ๋ ยสด เม่ืออายไุด้พอเหมาะท าการสบักลบหรือไถ
กลบพืชปุ๋ ยสด พร้อมกบัการสบักลบตอซงัพืชหลกั  
 1.2.3 ใช้พืชปุ๋ยสดในระดับปลูกพืชแซม (Inter cropping) คือการปลูกพืชสดบางชนิดท่ี
เหมาะสมแซมในแถวพืชหลกั ซึ่งอาจเป็นการปลูกพืชหลกัแล้วก็ปลูกพืชปุ๋ ยสดแซมในแถบพร้อมๆ กันใน
เวลาเดียวกนั หรืปลกูพืชหลกัแล้วระยะเวลาหนึ่งจงึปลกูพืชปุ๋ ยสดแซมเป็นการเหล่ือมเวลากนัในหนึง่ปี โดย
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ท าการปลูกถั่วพุ่มแซมในแถวมันส าปะหลงัในดินชุดวาริน ท าให้ผลผลิตมันส าปะหลังเพิ่มขึน้เป็น 1,668 
กิโลกรัมตอ่ไร่ ในขณะท่ีปลกูมนัส าปะหลงัอยา่งเดียวให้ผลผลิตเพียง 1,158 กิโลกรัมตอ่ไร่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.4การปลูกพืชปุ๋ยสดในระบบพืชคลุมดิน (Cover cropping)การปลูกพืชในระบบนีม้กัเป็น
การปลกูพืชปุ๋ ยสดตระกลูถัว่ชนิดท่ีมีล าต้นเป็นเถาเลือ้ย เพ่ือให้เจริญเติบโตปกคลมุผิวดินท าให้น า้ฝนท่ีตก
ลงมากระทบผิวดนิ ไมรุ่นแรงเพราะจะกระทบถกูก่ิงใบของพืชปุ๋ ยสด ก่อนถึงดินชว่ยมิให้เกิดการชะล้างหน้า
ดนิได้พืชปุ๋ ยสดท่ีเป็นเถาเลือ้ยท่ีใช้ปลกูกนัในระบบนี ้ได้แก่ ถัว่คาโลโปโกเนียม ถัว่คดุซู ถัว่ฮามาต้า เป็นต้น 
จากการทดลองพบว่า เปอร์เซ็นต์ความชืน้ในดินระดบัความลึก 0-30  เซนติเมตร และ 30-60 เวนติเมตร 
ภายใต้พืชคลมุดนิดงักลา่ว จะมีความชืน้สงูกวา่แปลงท่ีไมมี่พืชคลมุดนิ 
1.3 การใช้ถั่วมะแฮะ เป็นพืชปุ๋ยสดในระบบการปลูกพืช (Cropping System) บนพืน้ท่ีลาดเท 
 1.3.1 ปลูกถ่ัวมะแฮะ เป็นปุ๋ยพืชสดในระบบปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation )ใน
ระยะเวลา 2 ปี เพ่ือปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการปลกูถัว่มะแฮะในช่วงปลายเดือน เมษายน ในระยะเวลา 1 ปี 
แล้วสบักลบเป็นปุ๋ ยพืชสด สลบักบัการปลกูข้าวไร่ หรือถัว่แดงหลวง ท่ีใช้เป็นพืชหลกัอีก 1 ปี 
  
 
 
 
 
 
     

 1.3.2 ปลูกถ่ัวมะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสดในระบบปลูกพืชแบบแถบพืช (Strip cropping)โดยการ
ปลกูถัว่มะแฮะเป็นแนวแถบพืชขวางความลาดเทไปตามแนวเส้นระดบั พืชปุ๋ ยสดท่ีนิยมใช้เป็นแนวแถบพืช
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ได้แก่ ถัว่มะแฮะ หรือกระถิน หรือกระถินผสมถัว่มะแฮะ ในอตัราเมล็ดพนัธุ์ 1:1 ปลกูสลบักบัแถบของพืชไร่
เชน่ ข้าวไร่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และฝ้าย แถบพืชปุ๋ ยสดกว้างประมาณ 2 เมตร ยาวตามแนวระดบั แปลงปลกู
พืชหลกักว้างประมาณ 3 เมตร ท าเช่นนีส้ลบักนัไปจนเต็มพืน้ท่ี ควรมีการตดัแตง่ก่ิงก้านของพืชปุ๋ ยสด แล้ว
น าไปสบักลบก่อนการปลกูพืชหลกั 
 1.2.3 ใช้พืชปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชแบบแถบพืช (strip cropping) เป็นวิธีการใช้ปุ๋ ยพืชสดปลกู
เป็นก าแพง เพ่ือเป็นการป้องกันและลดการสญูเสียหน้าดินจากการชะล้างพงัทลายของดินโดยแนวชนวน
ของปุ๋ ยสดนีท้ าหน้าท่ีเป็นแนวดกัตะกอนอนัเกิดจาก  การชะล้างพงัทลายจากฝนและลดความรุนแรงจาก
การไหลบ่าของน า้ฝนได้ โดยการใช้แถบไม้พุ่มบ ารุงดิน กระถินผสมถั่วมะแฮะ สามารถลดปริมาณการ
สูญเสียหน้าดินในพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนั 30-40 เปอร์เซ็นต์ ได้ถึง 27 เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบกับการปลูก
แบบเกษตรกร เม่ือปลูกข้าวไร่ในระหว่างแถบอนุรักษ์ โดยตดัแต่งก่ิงก้านใบของไม้พุ่มทุกเดือนท่ีระดบัท่ี 1 
เมตรจากพืน้ดนิแล้ววางคลมุดนิในพืน้ท่ีปลกูข้าวไร่  ท าให้ผลผลิตข้าวไร่สงูขึน้ 88 เปอร์เซ็นต์  
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
2. การใช้ถั่วมะแฮะ เพื่ออนุรักษ์ดนิและน า้ บนพืน้ท่ีลาดเท หรือพืน้ท่ีสูง 

พืน้ท่ีลาดชนัสูงในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในพืน้ท่ีรับผิดชอบของส านกังานพัฒนา
ท่ีดินเขต 7 คือ จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา สูงจาก
ระดบัน า้ทะเลปานกลางตัง้แต่ 500 เมตร ขึน้ไป ซึ่งจัดได้ว่าเป็นพืน้ท่ีสูง ดงันัน้พืน้ท่ีนีจ้ึงเป็นพืน้ท่ีมีความ
ลาดชนัสูง และเป็นพืน้ท่ีสูง เกษตรกรท่ีใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีเหล่านี ้ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ซึ่งใช้
ระบบการเกษตรแบบดัง่เดิม คือ ฟัน ถางและเผา (slash and burn) ปัญหาส าคญัของพืน้ท่ีเหล่านีไ้ด้แก่ 
การชะล้างพงัทลายของดิน การเส่ือมโทรมของดินทัง้ด้านเคมีและกายภาพ ก่อให้เกิดปัญหาตา่ง ๆ ติดตาม
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มามาก ทัง้ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม สังคม สุขภาพ ปัญหาข้าวไม่พอบริโภค เป็นปัญหาหนึ่งท่ีมี
ความส าคัญ เน่ืองจากเกษตรกรจะปลูกข้าวไร่ไว้บริโภค เม่ือระบบการเกษตรเป็นแบบดั่งเดิมซึ่งไม่มี
มาตรการอนรัุกษ์ดินและน า้ในระบบ ท าให้ดินท่ีใช้ปลกูข้าวไร่เส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ในกรณีท่ีเกษตรกร
เปิดป่าใหม่ จะสามารถปลูกข้าวไร่ติดต่อกันประมาณ 3 ปี จากนัน้ผลผลิตจะลดลงอย่างรวดเร็ว จนไม่
สามารถปลกูข้าวไร่ตอ่ไปได้ เกษตรกรต้องปลอ่ยพืน้ท่ีนีใ้ห้วา่งเปลา่ ไมมี่การปลกูพืช เพ่ือให้ดนิมีการสะสม
ความอุดมสมบูรณ์ประมาณ 4-5 ปี จึงจะกลบัมาปลกูข้าวไร่ได้อีกครัง้หนึ่ง ซึ่งเป็นวัฏจกัรหมุนเวียนกันไป
อย่างนี ้เรียกว่าการทิง้ไร่เหล่า (fallow) เม่ือท าการเก็บตวัอยา่งดนิในพืน้ท่ีเหล่านีไ้ปวิเคราะห์ จะพบวา่ดินมี
สภาพความเป็นกรดเพิ่มขึน้ ปริมาณอินทรียวตัถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ มีแนวโน้ม
ลดลง การปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือให้ผลผลิตข้าวไร่เพิ่มขึน้หรือคงท่ี ในพืน้ท่ีเหล่านีจ้ึงมีความจ าเป็น กลุ่ม
วิชาการเพ่ือการพฒันาท่ีดิน ส านกังานพัฒนาท่ีดินเขต 7 จึงได้ศึกษาหาระบบการปลูกพืชท่ีสามารถเพิ่ม
ผลผลิตข้าวไร่หรือท าให้ผลผลิตข้าวไร่คงท่ี เพ่ือให้เกษตรกรมีข้าวเพียงพอตอ่การบริโภค และไม่ต้องเปิดป่า
ใหม ่เพ่ือปลกูข้าวไร่ 
 จึงมีการน าถั่วมะแฮะมาใช้ในการปรับปรุงดิน เน่ืองจากมะแฮะเป็นไม้พุ่ม ท่ีมีอายุ 2-3 ปี 
เจริญเติบโตได้ดีบนท่ีดอน จึงน ามาปลูกเป็นแนวขวางความลาดเทของพืน้ท่ี เพ่ือช่วยลดการพงัทลายของ
หน้าดินและเพิ่มขึน้ซมึซบัน า้ในดินให้ดีขึน้ในทางปฏิบตัิ  จะใช้ถัว่มะแฮะผสมกบัเมล็ดกระถินและปลกูเป็น
แถวคู่ห่างกัน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างแถวไม้พุ่ม 6-8 เมตร แนวอนุรักษ์ฯ ดงักล่าวร่วมกับการจัดระบบ
ปลูกพืชท่ีเหมาะสม สามารถช่วยลดการพังทลายของหน้าดินบนท่ีสูงประมาณปีละ 4.4 ตัน/ไร่ เม่ือ
เปรียบเทียบการปลกูข้าวไร่ตามแบบวิธีการเกษตรกร (พิทกัษ์, 2533) และยงัมีสว่นช่วยลดปริมาณการไหล่
บ่าของน า้ได้ดี  ท าให้การใช้ประโยชน์ของน า้ในดินดีขึน้  พืชท่ีปลูกมีการเจริญเติบโตดีกว่าในพืน้ท่ีไม่มี
อนุรักษ์ฯ นอกจากนีถ้ั่วมะแฮะท่ีปลูกเป็นแนวอนรัุกษ์ฯ สามารถตกัแต่งใบปีละ 3-4 ครัง้  เพ่ือน ามาใช้เป็น
วสัดคุลมุดนิและบ ารุงดนิได้ดี  หลงัจากการตดัแตง่ใบมะแฮะครัง้สดุท้ายตอนปลายฤดฝูน (ตลุาคม) ถัว่มะ
แฮะจะออกดอกและติดเมล็ดส่วนหนึ่งซึ่งเกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวน าไปบริโภคในครัวเรือน หรือขายเป็น
รายได้เสริมในราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท ซึ่งปัจจบุนัโครงการเอกชนของภาครัฐบาลท่ีปฏิบตัิพฒันาบน
พืน้ท่ีสงู  มีความต้องการเมล็ดพนัธุ์ถัว่มะแฮะอีกมาก  ซึง่คาดวา่จะเป็นพืชเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกพืช
ในอนาคต  
 นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีดินเส่ือมโทรม และเป็นพืน้ท่ีท่ีเกษตรกรต้องพกัดินโดยการปล่อยให้หญ้าตาม
ธรรมชาติขึน้ ซึ่งการน าถั่วมะแฮะไปปลูกมีส่วนปรับปรุงดินให้ดีขึน้ เน่ืองจากถั่วมะแฮะเจริญเติบโตได้ดี 
หรืออาจจะใช้ปลกูในบริเวณท่ีเป็นไร่เล่ือนลอย หรือใช้ปลกูเป็นแถบพืช โดยปลกูเป็นแนวฉนวนคล้ายๆ เป็น
ก าแพง เพ่ือเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียหน้าดิน จากการกร่อนของดิน การใช้แถบไม้พุ่มบ ารุงดิน 
สามารถลดปริมาณการสูญเสียดินและน า้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชัน 30-40 
เปอร์เซ็นต์ ในกลุ่มชดุดินท่ี 62 การปลกูข้าวไร่ระหว่างแถบพืชอนรัุกษ์ โดยการตดัแตง่ก่ิงก้านและใบของไม้
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พุ่มบ ารุงดินทุกๆ เดือน ท่ีระดบัความสงู 1 เมตร จากพืน้ดินแล้ววางคลมุดินในพืน้ท่ีท่ีปลกูข้าวไร่ ท าให้ผล
ผลิตข้าวไร่สูงกว่าวิธีไม่มีแถบพืชอนุรักษ์ถึง 88 เปอร์เซ็นต์ (สวสัดีและคณะ, 2537)การใช้ถั่วมะแฮะผสม
เมล็ดกระถินเป็นแนวขวางความลาดเทของพืน้ท่ี สามารถลดการกร่อนของดินได้ถึงปีละ 4.4 ตนัต่อปี เม่ือ
เปรียบเทียบวิธีไม่มีแถบพืชอนรัุกษ์ และช่วยลดการไหลบา่ของน า้ได้ดี ท าให้มีการใช้ประโยชน์ของน า้ในดิน
ดีขึน้ พืน้ท่ีปลูกตามมีการเจริญเติบโตดีกว่าวิธีไม่มีแถบพืชอนุรักษ์ เม่ือมีการตดัแตง่ก่ิงก้านและใบของถั่ว
มะแฮะ ปีละ 3-4 ครัง้ แล้วน ามาใช้เป็นวสัดคุลมุดินและบ ารุงดิน หลงัจากตดัแตง่ใบครัง้สดุท้าย ช่วงปลาย
เดือนตลุาคม ถัว่มะแฮะจะออกดอกและตดิเมล็ดระยะหนึง่ ซึง่เกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไปบริโภค
หรือขายเป็นรายได้เสริม (พิทกัษ์ และสวสัดี, 2533)  
การใช้ถั่วมะแฮะเพื่อการปรับปรุงดิน และการอนุรักษ์ดนิและน า้ 
 การปลูกถั่วมะแฮะเป็นปุ๋ ยพืชสดจะไถกลบเม่ืออายุประมาณ 60 วนั และปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น 
อ้อย ตาม จะให้ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ เฉล่ีย 2.34, 
0.25, 1.11, 1.45, 1.92 และ 0.54 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั มีอตัราส่วนระหว่างคาร์บอนตอ่ไนโตรเจน 27.33 
มีน า้หนกัสดเฉล่ีย 2-4 ตนั ส าหรับการปลกูถัว่มะแฮะเพื่อการปรับปรุงบ ารุงดนิและอนรัุกษ์ดนิ เป็นการปลกู
พืชโดยแบ่งพืน้ท่ีท าการเกษตรออกเป็นสาวนๆ เพ่ือการปรับปรุงบ ารุงดินและการอนรัุกษ์ดิน เป็นการปลูก
พืชโดยแบ่งพืน้ท่ีท าการเกษตรออกเป็นส่วนๆ เพ่ือปลูกพืชหลายชนิดสลับกันไป เช่น ปลูกถั่วมะแฮะใน
ระหว่างถั่วลิสง  จากการศึกษาพบว่าหลังจากเก็บเก่ียวถั่วลิสง และถั่วมะแฮะเจริญเติบโตคลุมดินได้ดี
ในช่วงฤดูแล้งและให้น า้หนักแห้งสูงระกว่าง 1.79-3.33 ตนัต่อไร่ ปลูกมะแฮะหมุนเวียนกับพืชอ่ืน เช่น 
หมุนเวียนกับข้าวไร่ ข้าวโพด เพ่ือเป็นการปรับปรุงดินให้ดีขึน้ ใบของถั่วมะแฮะท่ีร่วงหล่นลงบนพืน้ดินจะ
ช่วยสะสมอินทรียวตัถุให้แก่ดินได้เป็นอย่างมาก และมีสาวนช่วยท าให้พืชปลูกตาม เช่น ข้าวโพดมีการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตเพิ่มขึน้ 20 เปอร์เซ็นต์ (โครงการพฒันาท่ีดินเพ่ือการเกษตรภาคเหนือ, 2526) 
นอกจากนีใ้นพืน้ท่ีดนิเส่ือมโทรมและเป็นพืน้ท่ีท่ีเกษตรกรต้องพกัดินโดยการปลอ่ยให้หญ้าตามธรรมชาตขิึน้ 
ซึ่งการน าถัว่มะแฮะไปปลกูเป็นสาวนปรับปรุงดินให้ดีขึน้เน่ืองจากถัว่มะแฮะเจริญเติบโตได้ หรืออาจจะใช้
ปลกูในบริเวณท่ีเป็นไร่เล่ือนลอย หรือใช้ปลูกเป็นแถบพืช โดยปลกูเป็นแนวชนวนคล้ายก าแพงเพ่ือป้องกัน
และลดการสูญเสียหน้าดินจากการชะล้างพังทลายของดินจากการทดลอง  สวัสดี และคณะ (2537) 
สรุปว่า การใช้แถบไม้พุ่มบ ารุงดนิสามารถลดปริมาณการสญูเสียดนิและน า้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในพืน้ท่ี
ท่ีมีความลาดชัน 30-40 เปอร์เซ็นต์ ชุดดินลาดเชิงซ้อน กลุ่มดินท่ี 62 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน การปลูกข้าวไร่
ระหว่างแถบพืชอนรัุกษ์ โดยการตดัแตง่ก่ิงก้านและใบของไม้พุ่มทกุๆเดือนท่ีระดบั 1 เมตร จากพืน้ดินแล้ว
วางคลุมดินในพืน้ท่ีท่ีปลูกข้าวไร่ ท าให้ผลผิตข้าวไร่สูงกว่าวิธีของเกษตรกรท่ีไม่มีแถบพืชอนุรักษ์ถึง 88 
เปอร์เซ็นต์ และจากผลการทดลองของ พิทกัษ์ และสวสัดี(2533) ใช้ถั่วมะแฮะผสมเมล็ดกระถินปลูกเป็น
แนวขวางความลาดเทของพืน้ท่ี สามารชะลอการชะล้างพังทลายของหน้าดินบนท่ีสูงปีละ 4.4 ตนั เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการปลกูข้าวไร่ตามวิธีการเกษตรกรและยงัมีส่วนช่วยลดปริมาณการไหลบ่าของน า้ได้ดีท า
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ให้การใช้ประโยชน์น า้ในดินดีขึน้  พืชท่ีปลูกมีการเจริญเติบโตดีกว่าในพืน้ท่ีไม่มีแนวอนุรักษ์ นอกจากนีถ้ั่ว
มะแฮะท่ีปลูกเป็นแนวอนุรักษ์สามารถตดัแต่งใบปีละ 3-4 ครัง้ เพ่ือน ามาใช้เป็นวสัดคุลุมดินและบ ารุงดิน 
หลังจากการตดัแต่งใบถั่วมะแฮะครัง้สุดท้ายตอนปลายฤดูฝน (ตุลาคม) ถั่ วมะแฮะจะออกดอกและติด
เมล็ดระยะหนึ่งซึ่งเกษตรกร สามารถเก็บเก่ียวน าไปบริโภคในครัวเรือนหรือขายเป็นรายได้เสริม ปลูกเพ่ือ
เป็นพืชคลมุดินโดยหวา่นเมล็ดให้หนาแนน่ทัว่พืน้ท่ี ถัว่มะแฮะจะขึน้ปกคลมุดนิและชว่ยป้องกนัดนิถกูน า้ฝน
กระแทกและชะพงัเพราะถัว่มะแฮะเป็นพุม่ชว่ยลดอตัราการชะพงัของดนิ 

ตาราง1 แสดงผลของการใช้แถบไม้พุ่มบ ารุงดนิที่มีต่อผลผลิตของพืชไร่ * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ปุ๋ยพืชสดในพืชไร่ 
 ในปัจจุบันการปรับปรุงบ ารุงดินในพืน้ทีท่ีปลูกพืชไร่ท่ีมีขนาดใหญ่จ าพวกมันส าปะหลัง อ้อย 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์และสับปะรด ส่วนใหญ่นิยมใช้ปุ๋ ยพืชสด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพุ่มและถั่วพร้า เน่ืองจาก
เจริญเติบโตและทนต่อความแห้งแล้งได้ดี โดยนิยมปลกูก่อนปลูกพืช และไถกลบระยะออกดอกแล้วปลูก
พืชหลกัตาม หรืออาจจะปลูกแซมระหว่างแถวมนัส าปะหลงัหลงัจากปลกูมนัส าปะหลงัประมาณ 1 เดือน
และอาจจะมีการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์น า้ร่วมด้วยเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตพืช 
การใช้ปุ๋ยพืชสดในยางพารา กาแฟ และปาล์มน า้มัน 
 พืชปุ๋ ยสดท่ีนิยมปลกูเป็นพืชคลมุดินระหว่างแถวพืชท่ีปลกูเพ่ือป้องกนัก าจดัวชัพืช  ป้องกนัการชะ
ล้างพงัทลาย  และชว่ยรักษาความชืน้ของดนิ 

-ยางพารา  ใช้พืชตระกูลถัว่ 3 ชนิด  ได้แก่ ถั่วคาโลโปโกเนียม ถั่วลาย และถัว่เพอราเรียม มาผสม
ในอัตราส่วน 5:4:1 หรือ 2:2:1 อัตราเมล็ด 1-2 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกเป็นแถว 3 แถว  แถวท่ีติดกับต้น
ยางพารา หา่ง 2 เมตร 

-ปาล์มน า้มัน  และกาแฟ ใช้ถั่วคาโลโปโกเนียมและถั่วลาย  ปลูกเป็นแถวใช้อัตราเมล็ด 1-2 
กิโลกรัมตอ่ไร่ 
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การปลูกใช้ปุ๋ยพืชสดในไม้ผล 
 ในปัจจบุนัเกษตรกรนิยมน าถัว่มะแฮะ ปลกูแซมในระหว่างแถวไม้ผล เชน่ พทุรา มะมว่ง มงัคดุ 
และล าไย ในชว่งปีแรก  และสบักลบน ามาคลกุดินเพ่ือเพิ่มอินทรียวตัถใุนดินด้วย 
การปลูกข้าวไร่หมุนเวียน กับการปลูกถ่ัวมะแฮะเป็นพืชคลุมดนิ พืน้ท่ีภาคเหนือตอนบน 
 สืบเน่ืองมาจากสภาพพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขามีความลาดชนัสงู ประกอบด้วยประชากรท่ีอาศยัอยู่
เป็นชาวไทยภูเขา  และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  โดยยงัคงยึดถือปฏิบตัิของการท าการเกษตร
แบบไร่เล่ือนลอย หรือหมุนเวียน ซึ่งเป็นระบบการปลูกพืชดัง้เดิม คือ ปลูกข้าวไร่แบบเล่ือนลอย หรือท าไร่
หมุนเวียน  โดยการแผ้วถางพืน้ท่ีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาปลูกข้าวไร่ 1 ฤด ูจากนัน้ก็จะแผ้วถางป่าท่ี
สมบูรณ์ในบริเวณอ่ืนอีกในปีต่อๆไป  และจะทิง้ให้บริเวณปลูกข้าวพืน้คืนเองสภาพตามธรรมชาติ ต้องใช้
เวลาประมาณ 3-4 ปี ก็จะหมนุเวียนกลบัมาปลกูข้าวในท่ีเดิมอีก  จงึเป็นสาเหตใุห้มีการบกุรุกท าลายป่าไป
เร่ือยๆ และการท าการเกษตรขาดการอนรัุกษ์ดินและน า้ การจดัการพืชท่ีเหมาะสม  จึงก่อให้เกิดปัญหาการ
ชะล้างพงัทลายคอ่นข้างรุนแรง และเกิดการระบาดของวชัพืชโดยเฉพาะหญ้าคา  ผลผลิตของพืชหรือข้าวไร่
ลดลงไม่เพียงพอตอ่การบริโภคตลอดปี เน่ืองจากดินขาดความอดุมสมบรูณ์ รวมทัง้ปัญหาด้านการใช้ท่ีดิน
บนพืน้ท่ีสูงเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม  และพืน้ท่ีทิง้ร้างท่ีมาจากการบุกรุกท าลายป่า  หรือพืน้ท่ีแหล่งต้นน า้ล า
ธารส่งผลกระทบต่อการเส่ือมโทรมของทรัพยากรท่ีดิน แหล่งน า้ และระบบนิเวศของพืน้ท่ีตอนล่างการใช้
ท่ีดนิปลกูข้าวไร่  โดยมีพืชตระกลูถัว่เป็นพืชหมนุเวียนทดแทนการใช้พืชธรรมชาต(ิป่าเหลา่) 
 เพ่ือท าการเกษตรหรือวนเกษตรบนพืน้ท่ีสูง  ให้สอดคล้องกับสภาพทางกาย ภาพของพืน้ท่ี 
วฒันธรรมท้องถ่ิน และภูมิปัญญาชาวบ้าน และมีผลกระทบตอ่ระบบนิเวศน้อยท่ีสดุเพ่ือให้มีพืน้ท่ีท ามาหา
กิน ของเกษตรแบบถาวรหรือแบบยั่งยืนและมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน า้เพ่ือลดปัญหาการชะล้าง
พงัทลาย และการระบาดของวชัพืชโดยหญ้าคาเพ่ือเพิ่มผลผลิตของพืชหรือข้าวไร่ให้เพียงพอตอ่การบริโภค
ตลอดปี 
 วิธีด าเนินการ 
 1.การเตรียมพืน้ท่ีปลกูถัว่มะแฮะจ านวน 15 ไร่ และมีการจดัท าระบบอนรัุกษ์ดนิและน า้ เชน่ การ
ปลกูแถบหญ้าแฝก การท าขัน้บนัไดดนิ เป็นต้น 
 2.ถั่วมะแฮะ สามารถเจริญเติบโตข้ามปี ได้ 2- 3 ปี สูง 1-5 เมตรมีรากแก้วหยั่งลึก ทนต่อสภาพ
แห้งแล้งและอุณหภูมิสูงได้ดีกว่าพืชชนิดอ่ืนๆ สามารถทนแล้งได้ยาวนานกว่า 6 เดือน การปรับเข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้กว้างมากขึน้ได้ระดบัความสงู 0-1,000 เมตร จากระดบัน า้ทะเล เจริญเติบโตได้ดีบนดิน
หลายชนิด แตด่ินร่วนท่ีมีการะบายน า้ดีจะได้ผลผลิตใบและเมล็ดสงูไม่ทนตอ่สภาพน า้แช่ การใช้ประโยชน์
ถั่วมะแฮะนับว่าเป็นพืชเอนกประสงค์ชนิดหนึ่ง เมล็ดน าไปใช้ประกอบอาหารได้ ถั่วมะแฮะท่ีปลูกใน
ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นพันธุ์  ICP7035 สามารถเจริญเติบโต 2-3 ปี เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการ
อนุรักษ์ดินและน า้ ปรับปรุงบ ารุงดิน และเป็นไม้ร่มเงาให้กบัต้นชาปลกูใหม่ ถวัมะแฮะมีระบบรากแก้วและ
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รากแขนงจ านวนมากและหยัง่ลึก สามารถหมุนเวียนธาตอุาหารพืชท่ีอยู่ในระดบัลึกมาใช้ประโยชน์  เช่น 
ดดูธาตอุาหารฟอสฟอรัสได้ดี จึงท าให้เกิดการหมุนเวียนธาตฟุอสฟอรัสจากดินชัน้ล่างสู่ผิวดิน  โดยทัว่ไป
ถัว่มะแฮะมกัปลกูในลกัษณะพืชไร่ จากคณุสมบตัิดงักล่าวของถั่วมะแฮะจึงน ามาปลกูเป็นพืน้คลุมดินเต็ม
พืน้ท่ี  เม่ือโตเต็มท่ีทรงพุ่มจะชิดกนัท าให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงถึงพืน้ดินได้  จะสามารถยบัยัง้การ
เจริญเติบโตของหญ้าคาได้ และเศษใบท่ีร่วงหล่นจะย่อยสลายเพิ่มธาตอิุนทรียวตัถุให้กบัดิน  เพิ่มน า้หนกั
สดได้ถึง 2.0-4.0 ตนัตอ่ไร่ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ธาตอุาหารไนโตรเจน 1.50-2.0, ฟอสฟอรัส 0.05–0.10, และ
โปแทสเซียม 0.05-1.00 กิโลกรัมตอ่ไร่ ช่วงปลูกระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และจะเก็บเมล็ดเม่ือ
เดือน กมุภาพนัธ์ ของปีถดัมาไว้เพ่ือน าไปขยายพนัธุ์ตอ่ไป 
 3.การปลกูข้าวไร่ เม่ือเดือนเมษายน-พฤษภาคม ในปีเดียวกนั แบง่พืน้ท่ีจ านวน 5 ไร่ ท าการตดัล า
ต้นชิดพืน้ดิน แล้วปล่อยทิง้ไว้ 1 อาทิตย์ เพ่ือให้ใบร่วงหล่นจากนัน้ก็ท าการกระทุ้ง หรือหยดเมล็ดข้าว หรือ
ท าตามแบบวิธีการของเกษตรกร พันธุ์ข้าวไร่ท่ีน ามาปลูกควรเป็นพนัธุ์พืน้เมือง หรือพนัธุ์ส่งเสริมของทาง
ราชการท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี และให้ผลผลิตสงู ควรมีการก าจกัวชัพืช และใส่ปุ๋ ย 15–15-15 จ านวน 
25-30 กิโลกรัมต่อไร่ 2 ครัง้ เม่ือข้าวอายุ 35 และ 65 วัน และเม่ือเก็บเก่ียวข้าวประมาณเดือน ตุลาคม -
พฤศจิกายน ในปีเดียวกัน หลงัการเก็บเก่ียวข้าวแล้วควรน าเมล็ดพนัธุ์ถั่วมะแฮะท่ีเก็บไว้ปลูกตาม  เพราะ
ชว่งระยะเวลานีย้งัคงมีฝนตกอยู่บ้าง แล้วฟันตอซงัข้าวกลบเพ่ือเก็บรักษาความชืน้ และควรมีการปลกูเสริม
อีกในเดือน มิถนุายนของปีถดัมา ถ้าต้นถั่วเจริญเติบโตไม่เต็มพืน้ท่ี ส่วนพืน้ท่ีแปลงถั่วมะแฮะท่ีมีอายุ 2 ปี 
เหลืออีก 10 ไร่ ท าการแบ่งแปลงอีก 5 ไร่ เม่ือถึงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ของปีถดัมาก็ด าเนินการเตรียม
แปลงปลกูข้าวไร่เช่นเดียวกบัปีก่อน และแปลงถัว่มะแฮะท่ีมีอาย ุ3 ปี ท่ีเหลืออีก 5 ไร่ ก็เก็บไว้ปลกูข้าวในปี
ตอ่ๆไป 

แปลงปลูกถ่ัวมะแฮะจ านวน 15 ไร่ 
 

แปลงที่1 
ปลกูข้าวไร่ ในฤดฝูน 
ปลกูถัว่มะแฮะปลายฝน
กลบัมาปลกูข้าวไร่ ในฤดฝูนปี
ตอ่ไป 

แปลงที่ 2 
ปลกูข้าวไร่ ในฤดฝูน 
ปลกูถัว่มะแฮะปลายปี 2547 
กลบัมาปลกูข้าวไร่ หลงัเวลา
ผา่นไปอีก 3 ปี 
 

แปลงที่ 3 
ปลกูข้าวไร่ในฤดฝูนปีท่ี 2 
ปลกูถัว่มะแฮะปลายปีท่ี 2 
กลบัมาปลกูข้าวปี หลงัเวลา
ผา่นไปอีก 3 ปี 
 

3. การใช้ประโยชน์จากถั่วมะแฮะ เป็นอาหารของมนุษย์ 
 เมล็ดถั่วมะแฮะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบ 21–26% และยังมีกรดอะมีโนต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
เจริญเตบิโตของร่างกายอีกมากมายเปรียบได้กบัอาหารพวกธัญพืชตา่งๆ ดงันัน้ ในประเทศอินเดียจึงใช้ถัว่
มะแฮะเป็นแหลง่ธาตอุาหารโปรตีนท่ีส าคญัส าหรับประชาชนท่ีบริโภคอาหารแบบมงัสวิรัติ 
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 ถัว่มะแฮะสามารถกินได้ทัง้ฝักสดและเมล็ดแห้ง บางสายพนัธุ์มีฝักท่ีใหญ่มาก ฝักสดสามารถน ามา
ต้มหรือเผากินได้ ส าหรับเมล็ดแห้งก็จะน า้มาแช่น า้ทิง้ไว้หนึ่งคืน แล้วน าไปผึ่งแดดให้เปลือกแตกใช้เวลา 2-
3 วนั  จะเป็นการง่ายตอ่การเอาเปลือกเมล็ดออก  จากนัน้จึงน าเอาเมล็ดมาบดด้วยครกหรือเคร่ืองโม่อีกที
หนึ่งเพ่ือเป็นการง่ายตอ่การน ามาปรุงอาหาร  เปลือกเมล็ดและเปลือกแห้งของฝักสามารถน ามาเป็นอาหาร
ของไก่และแกะได้  ใบของถัว่มะแฮะสามารถใช้เป็นปุ๋ ยพืชสดหรือใช้เป็นอาหารสตัว์ก็ได้ 
 ซึง่จากรายงานของสธุนและบญุล้อม (2532 ก) พบวา่ใบของถัว่มะแฮะมีโปรตีนสงูถึง 20% ก่ิงและ
ล าต้นของถัว่มะแฮะสามารถน ามาท าฟืน ท ารัว้  นอกจากนัน้ยงัมีการปลกูถัว่มะแฮะไว้ส าหรับเลีย้งคร่ัง ซึ่ง
ได้มีรายงานว่า ถัว่มะแฮะ 1 ต้น สามารถให้ผลผลิตคร่ังได้ถึง 1 กิโลกรัมจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีถัว่มะแฮะ ของ Duke (1981) ในตารางท่ี 8 ต้นถั่วมะแฮะ มีความชืน้ โปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต 
แร่ธาตุอาหารอ่ืนๆ แคลเซียม และฟอสฟอรัส เฉล่ีย 15.2, 22.3, 3.6, 57.2, 9.1 และ0.26 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดบั มีวิตามินเอ และวิตามินบี1 เฉล่ีย 220 และ 150 IU ตอ่ 100 กรัม เมล็ดตากแห้งใน 100 กรัม ให้
พลงังานเฉล่ีย 345 แคลลอรี มีความชืน้เฉล่ีย 9.9 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณโปรตีน ไขมนั คาร์โบไฮเดรต เส้นใย
และขีเ้ถ้า เฉล่ีย 19.5, 1.3, 65.5, 1.3, และ 3.8 กรัม ตามล าดบั มีปริมาณธาตอุาหารแคลเซียม ฟอสฟอรัส 
และเหล็ก เฉล่ีย 161, 285 และ 15.0 มิลลิกรัม ตามล าดบั มีเบต้าแคโรทีนไทอะมีน ไรโบฟลาวิน และไนอะ
ซิน เฉล่ีย 55, 0.72, 0.14 และ 2.9 มิลลิกรัม ตามล าดบั  เมล็ดอ่อน 100 กรัม ให้พลงังาน 117 แคลลอรี มี
ความชืน้เฉล่ีย 69.5 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เส้นใย และขีเ้ถ้า เฉล่ีย 7.2, 0.6, 
21.3, 3.3 และ 1.4 กรัม ตามล าดบั มีปริมาณแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม และโพแทสเซียม เฉล่ีย 
29, 135, 1.3, 5, และ 563 มิลลิกรัมตามล าดบั มีปริมาณเบต้าแคโรทีนไทอะมีน ไรโบฟลาวินไนอะซีน และ
แอสคอบิค เฉล่ีย 145, 0.40, 0.25, 2.4, และ 26 มิลลิกรัม และมีกรดอะมิโน เช่น อาร์จีนิน ไคทีนฮิสทิดีน 
ไอโซลิวซีน ลิวซีนไลซีน เมไทโอนีนฟีนิลอะลานีนธีโอนีนไธโรซีน วาลีนแอสพาคติกลตูามิค อะลานีน ไกลซีน 
โพรลีน และซีริน เฉล่ีย 6.7, 1.2, 3.4, 3.8, 7.6, 7.0, 1.5, 8.7, 3.4, 2.2, 5.0, 9.8, 19.2, 6.4, 3.6, 4.4 และ 
5.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั  เมล็ดประกอบด้วยน า้มัน ไลโนลิคไลโนเลอิคโอเลอิค และไขมันอ่ิมตวั เฉล่ีย 
5.7, 51.4, 6.3 และ 76.6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั  ใบสดถัว่มะแฮะมีความชืน้ โปรตีน เส้นใย ไขมนั และขีเ้ถ้า 
เฉล่ีย 70.4, 71.0, 10.7, 1.6 และ 2.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั เม่ือพิจารณาผลวิเคราะห์ทางเคมีของล าต้น
และราก พบว่ามีโปรตีน เส้นใย ไขมนั และขีเ้ถ้า เฉล่ีย 14.8, 28.9, 17 และ 3.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั จาก
ผลวิเคราะห์ทางเคมีของส่วนต่างๆ ของถั่วมะแฮะ พบว่ามีปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
คอ่นข้างสงูจงึนิยมใช้เป็นอาหารมนษุย์ 
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ตาราง2 ผลวิเคราะห์ทางเคมีของส่วนต่าง ของถั่วมะแฮะ (Duke, 1981)  
 องค์ประกอบทางเคมีส่วนต่างๆ 
องค์ประกอบทางเคมี ส่วนต่างๆ 

ล าต้น เมล็ดแห้ง เมล็ดอ่อน ใบ ล าต้น+
ราก 

ความชืน้ (เปอร์เซ็นต์) 15.2 9.9 69.5 70.4 - 
โปรตีน (เปอร์เซ็นต์) 22.3 19.5 (กรัม) 7.2 (กรัม) 7.1 14.8 
คาร์โบไฮเดรต (เปอร์เซ็นต์) 3.657.2 65.5 (กรัม) 21.3 (กรัม) - - 
ไขมัน (เปอร์เซ็นต์) 3.6 1.3 (กรัม) 0.6 (กรัม) 1.6 1.7 
เส้นใย (เปอร์เซ็นต์) - 1.3 (กรัม) 3.3 (กรัม) 10.7 28.9 
ขีเ้ถ้า (เปอร์เซ็นต์) - 3.8 (กรัม) 1.4 (กรัม) 2.3 3.5 
วิตามิน เอ (IU ต่อ 100 ก.) 220 - - - - 
วิตามิน บี1 (IU ต่อ 100 ก.) 150 - - - - 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 9.1 161 29 - - 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 0.26 285 135 - - 
โพแทสเวียม (มิลลิกรัม) - - 563 - - 
เหล็ก (มิลลิกรัม) - 15 1.3 - - 
โซเดียม (มิลลิกรัม) - - 5 - - 
เบต้าแคโรทีน (มิลลิกรัม) - 55 145 - - 
ไธอะมีน (มิลลิกรัม) - 0.72 0.4 - - 
ไรโบฟลาวิน (มิลลิกรัม) - 0.14 0.25 - - 
ไนอะซีน (มิลลิกรัม) - 2.9 2.4 - - 
แอสคอร์บิค (มิลลิกรัม) - - 26 - - 
 

 เม่ือพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดถัว่มะแฮะแตล่ะสายพนัธุ์พบว่าองค์ประกอบทางเคมี
แตกต่างกันไป ดังแสดงไว้ในตารางท่ี 2  ซึ่งจะพบว่าถั่วมะแฮะท่ีมีเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนและแป้งเป็น
องค์ประกอบยู่คอ่นข้างสงู โดยพบว่าถัว่มะแฮะสายพนัธุ์ HPL8 มีโปรตีน แป้ง น า้ตาล ไขมนั ขีเ้ถ้า และเส้น
ใย เฉล่ีย 25.7, 53.2, 2.0, 2.3, 4.4 และ 1.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ถั่วมะแฮะสายพันธุ์  ICPL211 มี
ปริมาณโปรตีน แป้ง น า้ตาล ไขมนั ชีเ้ถ้า เฉล่ีย 20.9, 58.4, 4.6, 2.8, 4.5 และ 1.1 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั 
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ตาราง3 แสดงเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบทางเคมีของถั่วมะแฮะสายพันธ์ุ HPL8 และ ICPL211 
องค์ประกอบทางเคมี HPL8 ICPL211 
โปรตีน 25.7 20.9 
แป้ง 53.2 58.4 
น า้ตาล 2.0 4.6 
ไขมัน 2.3 2.8 
ขีเ้ถ้า 4.4 4.5 
เส้นใย 1.3 1.1 

 ท่ีมา : ICRISAT Annual Report 1987.P.202 
 ดัง้นัน้ในประเทศอินเดียจึงใช้ถัว่มะแฮะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีส าคญัส าหรับประชาชนท่ีบริโภค
แบบมงัสวิรัติ ซึ่งเป็นอาหารท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการและดีต่อสขุภาพ ถัว่มะแฮะสามารถกินได้ฝักสดและ
เมล็ดแห้ง บางสายพนัธุ์มีฝักขนาดใหญ่มาก ฝักสดสามารถน ามาต้มหรือเผากินได้ส าหรับเมล็ดแห้งเป็นท่ี
ทราบกันแล้วว่าสามารถน ามาประกอบเป็นอาหารได้โดยเอาเปลือกออกก่อนและจึงน ามาบดให้ละเอียด
เพ่ือสะดวกและประหยดัเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง แต่ถ้าน าเมล็ดท่ีบดแล้วมาท าเป็นอาหารเลยจะใช้เวลา
เพียง 20-30 นาที ซึ่งเมล็ดถั่วมะแฮะสามารถน ามาท าเต้าส่วนได้ สมชาย (2537) ได้ศึกษาการท าและ
ยอมรับเต้าส่วนจากถั่วมะแฮะพนัธุ์ต่างๆ เปรียบเทียบกับถั่วเขียว พบว่า เต้าส่วนท่ีท าจากถั่วมะแฮะพนัธุ์ 
20-4 จะเป็นท่ียอมรับในการบริโภคจากผู้ชิมรองจากถั่วเขียว ถั่วมะแฮะผ่าซีกตากแห้งพนัธุ์ 20 -4 ก่อนท า
เป็นเต้าส่วนมีปริมาณโปรตีนเท่ากับ 25.86 เปอร์เซ็นต์โดยน า้หนกัและยงัน ามาท าเป็นอาหารเช้าส าเร็จรูป
ชนิดแผ่นรสโกโก้จากถั่วมะแฮะ ซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการ 10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณท่ีแนะน าให้
รับประทานส าหรับบุคคลทั่วไป (วิชัย และคณะ,2537) นอกจากนีย้ังพบว่าในประเทศแถวแคริเบียน 
และอฟัริกา มีการน ามาใช้รับประทานเป็นผกัสดและบรรจุกระป๋องขายเป็นการค้า เน่ืองจากถั่วมะแฮะมี
วิตามินเอ 470 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัม และวิตามินซี 25 มิลลิกรัมตอ่ 100 กรัม (Farisและคณะ, 1987) 
การใช้ประโยชน์จากถั่วมะแฮะเป็นอาหารสัตว์ 
 การใช้ถั่วมะแฮะเป็นอาหารโดนใช้เป็นอาหารนก  ในประเทศอินเดียเม่ือปี ค.ศ.1986 (Van der 
Maesen, 1986) จึงท าให้มีการเรียกช่ือสามญัว่า Pigeon pea เน่ืองจากถัว่มะแฮะมีคณุคา่ทางโภชนาการ
โดยพบว่าใบถั่วมะแฮะมีปริมาณโปรตีนประมาณ 15-24 เปอร์เซ็นต์ (Whiteman และ Norton, 1981) 
ใกล้เคียงกบัใบกระถินคณุภาพดี ซึง่มีปริมาณเป็นคร่ึงของกากถัว่เหลืองท่ีใช้ในอตุสาหกรรมเลีย้งสตัว์ แตมี่
เย่ือส.ูกว่าใบกระถินประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์และส.ูกว่ากากถัว่เหลืองประมาณ 3 เท่า นอกจากนีใ้บถัว่มะ
แฮะยังมีสารยบัยัง้การเจริญเติบโต  จึงอาจท าให้การน าใบถั่วมะแฮะไปใช้ในสูตรอาหารสตัว์ค่อนข้างต ่า 
จากรายงานของสุชน และบุญล้อม(2534) พบว่าใบถั่วมะแฮะสามารถใช้ในอาหารไก่เนือ้ในระดับ 5 
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เปอร์เซ็นต์ โดยไมก่่อให้เกิดผลเสียทัง้ด้านการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพของการใช้อาหารองค์ประกอบ
ทางเคมีของใบถัว่มะแฮะเปรียบเทียบกบักระถินและกากถัว่เหลืองได้แสดงไว้ใน ตารางท่ี 10  
ตาราง4แสดงองค์ประกอบทางเคมีของใบถัว่มะแฮะเปรียบเทียบใบกบัใบกระถิน และกากาถัว่เหลือง 

 เมล็ดถั่ว 
มะแฮะ 

ใบ กระถิน ใบ กากาถั่ว
เหลือง 

น า้หนักแห้ง 96.7 94.1 90.0 89.1 89.0 
โปรตีนหยาบ 19.8 21.1 22.4 24.3 49.4 
เส้นใย23.2 25.6 20.0 11.2 8.2  
ก๊าซอีเทอร์ที่สกัดได้ 7.3 7.3 3.9 8.8 0.9 
ไนโตรเจนที่สกัดได้ 43.7 40.0 43.9 49.4 32.7 
เถ้า 6.0 6.0 9.8 9.8 8.8 
TIA (mg TI/g) 7.0 n.a - - 8.0 

 n.a = not analysed 
 พิสทุธ์ิ และคณะ (2538) ได้ศกึษาการใช้ถัว่มะแฮะในอาหารโครีดนมพบวา่ใบถัว่มะแฮะใช้ทดแทน
ใบกระถินได้ในระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหารโครีดนม  โดยไม่มีผลต่อการกินอาหารโค ซึ่ง
เปรียบเทียบในรูปของปริมาณอาหารท่ีกินตอ่วนั นอกจากนีเ้ปลือกของเมล็ดและเปลือกแห้งของฝักสามารถ
น ามาเป็นอาหารของไก่และแกะได้ และยงัมีก่ีปลกูถัว่มะแฮะไง้ส าหรับเลีย้งคร่ัง ซึ่งรายงานว่าถั่วมะแฮะ 1 
ต้น สามารถให้ผลผลิตคร่ังได้ถึง 1 กิโลกรัมซึงอายุเก็บเก่ียวคร่ังท่ีเหมาะสมคือ ท่ีอายุ 10 เดือนหลังจาก
ปลอ่ยคร่ัง จะให้น า้หนกัสงูสดุ (วิจิตร และคณะ, 2535 ) 
 นอกจากการใช้ประโยชน์จากถั่วมะแฮะในด้านการเกษตรเป็นอาหารมนุษย์ และอาหารสตัว์แล้ว 
ก่ิงและล าต้นถั่วมะแฮะสามารถใช้ท าฟืน ท ารัง้ ท าตะกร้า และมุงหลังคาได้ รวมทัง้ยังสามารถใช้เป็นยา
พืน้บ้านในประเทศอฟัริกาและอินเดีย (Purseglove, 1968) 
การใช้ประโยชน์จากถั่วมะแฮะเป็นยาแผนโบราณ 
 Morton (1976) รายงานว่ามีการใช้ถั่วมะแฮะเป็นยาแผนโบราณโดยใบอ่อนของถัว่มะแฮะใช้เป็น
ยาแก้ปวดเม่ือย และเม่ือน าใบไปตากแดดให้แห้งแล้วบดให้ละเอียดสามารถใช้ขบันิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 
ในประเทศอาร์เจนตินามีการน าถัว่มะแฮะไปใช้รักษาอาการผ่ืนคนัท่ีผิวหนงั  ดอกสามารถใช้ขบัเสมหะ แก้
ไอ และโรคปอดอกัเสบ ในประเทศจีนมีการใช้กากถั่วมะแฮะเป็นยาแผนโบราณ แก้อาการอ่อนเพลีย และ
เป็นยานอนหลับ ใบถั่วมะแฮะสามรถล้างปาก ปละแก้อาการปวดฟัน โรคเหงือก อาการหน้ามืดวิงเวียน 
และปวดศีรษะได้ Duke (1983) เมล็ดบดสดบรรเทาอาการกลัน่ปัสสาวะไม่อยู่ในเพศชาย และสามารถลด
ความเจ็บปวดท่ีเกิดท่ีตบัและไต 
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