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คู่มือการเรียนรู้
เรื่อง ถั่วมะแฮะ (Pigeon pea)

โดย นายศรั ญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล
ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดนิ
สานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 7 กรมพัฒนาที่ดนิ
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บทนา
คู่มือการเรี ยนรู้ ฉบับนี ้ เป็ นเอกสารวิชาการ เรื่ อง การใช้ ถั่วมะแฮะ เพื่อปรับปรุงบารุ งดิน
และอนุรักษ์ดินและน ้า และใช้ ประโยชน์เป็ นอาหาร โดยรวบรวมจากเอกสารวิชาการ ผลการทดลองค้ นคว้ า
ทดลอง ของนักวิจยั ทังในและต่
้
างประเทศ รวมทังนั
้ กวิจยั ของกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สานักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 7 ตังแต่
้ ปี 2527 เป็ นต้ นมา รวมทังประสบการณ์
้
ของผู้เขียนเอง ที่ได้ ทางานเกี่ยวข้ องกับถัว่
มะแฮะ ทังในแง่
้
ของงานวิจยั และทดสอบ ตลอดจนงานส่งเสริมการใช้ ถวั่ มะแฮะ เพื่อปรับปรุงบารุงดิน และ
อนุรักษ์ ดนิ และน ้าบนพื ้นที่ลมุ่ ดอน และพื ้นที่สงู โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นเอกสารที่นักวิจยั นักวิชาการ
และผู้สนใจได้ นาไปใช้ ประโยชน์ในการกอบการทางานวิจยั และในการใช้ ถั่วมะแฮะ เพื่อปรับปรุงบารุงดิน
และอนุรัก ษ์ ดิ น และน า้ และใช้ ป ระโยชน์ เป็ นอาหารวัต ถุป ระสงค์ ที่ ส าคัญ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ เพื่ อ ให้
นักวิชาการใช้ เป็ นคูม่ ือในการปฏิบตั งิ านในภาคสนาม และใช้ ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถวั่ มะแฮะ ไว้ ใช้ เอง
เอกสารวิชาการฉบับนี ้ ผู้เขียนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะเป็ นประโยชน์แก่นกั วิจยั นักวิชาการ
ตลอดจนนักส่งเสริ ม ของสถานีพัฒ นาที่ดิน และนักวิชาการรุ่ นใหม่ของกรมพัฒ นาที่ดิน และในโอการนี ้
ผู้เขียนขอขอบคุณ นัก วิจยั รุ่นพี่ๆ ของกรมพัฒ นาที่ดิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในการจัดทาคู่มือการเรี ยนรู้
ฉบับนี ้

(นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล)
30 กันยายน2558
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ถั่วมะแฮะ (Pigeonpea)
ถั่วมะแฮะ ชื่ อสามัญ : Pigeon pea ชื่ อ วิทยาศาสตร์ : Cajanuscajan ลักษณะต้ นเป็ นทรงพุ่ม
สามารถเจริ ญเติบโตข้ ามปี ได้ 2-3 ปี สูงประมาณ 1-5 เมตร เจริ ญเติบโตได้ ดีในดินร่วนที่มีการระบายน ้าดี
ไม่ทนต่อสภาพน ้าท่วมขัง และไม่ทนเค็ม มีระบบรากแก้ ว และรากแขนงจานวนมาก และหยัง่ ลึกสามารถ
ดูดฟอสฟอรัสได้ ดี จึงทาให้ เกิดการหมุนเวียนธาตุฟอสฟอรัสจากชันดิ
้ นล่างสู่ผิวดิน ในด้ านการใช้ ประโยชน์
โดยปลูกถั่วมะแฮะไถกลบเป็ นปุ๋ยพื ช สดอายุประมาณ 60 วัน แล้ วปลูกพื ช ไร่ ตามให้ น า้ หนักสดเฉลี่ ย
ประมาณ 2-2.5 ตันต่อไร่ ตามลาดับ มีปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ เฉลี่ย 2.34, 0.25, 1.11, 1.45, 1.92 และ0.54 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ หรื อใช้ ใน
ระบบปลูกพืชแซมแบบแถบ เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียหน้ าดินจากการชะล้ างพังทลายของดิน เช่น
การปลูกกระถินผสมถั่วมะแฮะเป็ นแถบไม้ พ่มุ บารุงดินสามารถลดการสูญเสียหน้ าดินในพื ้นที่มีความลาด
ชัน และทาให้ ผลผลิตข้ าวไร่ที่ปลูกในระหว่างแถบพืชอนุรักษ์เพิ่มขึ ้น
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ถั่วมะแฮะนับว่าเป็ นพืชที่มีบทบาทมากในการรณรงค์ให้ เกษตรกรบน
พื ้นที่ลาดเทปลูกเป็ นแนวอนุรักษ์ ดินและนา้ ถาวร Chedgerowse ขวางความลาดเทของพืน้ ที่เป็ นระยะๆ
เพื่อช่วยดักตะกอนดินไม่ให้ ไหลลงสู่ที่ล่มุ ขณะเดียวกันก็ช่วยดูดซับน ้าไว้ ในดินเป็ นการช่วยอนุรักษ์ ดินและ
น ้า อีกทังถั
้ ่วมะแฮะเป็ นไม้ ตระกูลถั่วบารุ งดินที่มีระยะรากลึก จึงช่วยหมุนเวียนธาตุอาหารจากดินชันล่
้ าง
นาไปใช้ ประโยชน์ได้ ต่อมาได้ มีการนาไปใช้ ปลูกเป็ นปุ๋ยพืชสดในพื ้นที่ล่มุ และพื ้นที่ดอน เพื่อปรับปรุงบารุง
ดิน และสามารถนาไปใช้ เป็ นอาหารได้ ดังนันในคู
้ ่มือการเรี ยนรู้ฉบับนี ้ จึงใคร่ขอแนะนาท่านได้ ร้ ูจกั ถั่วมะ
แฮะพอสังเขปได้ ดงั นี ้
ชื่อของถั่วมะแฮะ
ถัว่ มะแฮะมีชื่อเรี ยกกันมากมายหลายชื่อแตกต่างกันไปตามภาษาพื ้นเมืองของแต่ละประเทศ ซึ่ง
ชื่อเหล่านี ้จะชี ้ให้ เห็นถั่วมะแฮะมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ของแต่ละชุมชน สาหรับชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ นัน้ นักพฤษาศาสตร์ ช าวสวิสเชอร์ แลนด์ De Candolle ได้ จาแนกเอาถั่วมะแฮะอยู่ในวงศ์
Phaseoleae ตระกูล Cajanusflavus De และ Cajanus bicolor De ซึ่งต่อมาได้ พบการพิจารณารวมชื่อ
ให้ เป็ นเดี ยวกัน เรี ย กว่า Cajanuscajan (L) Millsp. ตัวอย่างการจ าแนกชนิ ด พื ช ตระกูล ถั่วที่ มี ส ายพัน ธุ์
ใกล้ เคียงอยูใ่ นวงศ์ Phaseoleae
ถิ่นกาเนิด
ถัว่ มะแฮะสามารถขึ ้นได้ ดี ในเขตร้ อนและเขตร้ อนกึ่งแห้ งแล้ ง นิเวศวิทยา แหล่งกาเนิดมีอยู่เองใน
ธรรมชาติ แต่พบว่าปลูกกันมากในประเทศอินเดีย อเมริ กา เกาะฮาวาย และออสเตรเลีย ปั จจุบนั ประเทศ
อินเดีย เป็ นแหล่งผลิตถัว่ มะแฮะที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกและขยายไปพื ้นที่ปลูกไปยังอัฟริ กาตะวันออก และแถบ
แคริบเบียน ในประเทศอินเดียนัน่ ถือว่าเป็ นประเพณีที่ต้องปลูกถัว่ มะแฮะเป็ นเสมือนพืชหลักพืชหนึ่ งใช้ เป็ น
อาหารเสริมแทนเนื ้อสัตว์ ซึง่ ถัว่ มะแฮะมีโปรตีนเป็ นองค์ประกอบสูงถึง 21- 26 เปอร์ เซ็นต์
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พืน้ ที่ ปลูกในเอเชีย มีพื น้ ที่ปลูกถัวมะแฮะ 4.33 ล้ านเฮกต้ าร์ ได้ ผลผลิต 3.8 ล้ านตัน โดยมี พืน้ ที่
ปลูก ที่ อิ น เดี ย 3.38 ล้ านเฮกต้ าร์ เมี ย นมาร์ 580,000 เฮกต้ าร์ จี น 150,000 เฮกต้ าร์ แ ละเนปาน 21,360
เฮกต้ าร์
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ถั่วมะแฮะ เป็ นไม้ พุ่ม ขนาดเล็ ก ชื่ อวิทยาศาสตร์ Cajanuscajan (L.) Millspชื่ อสามัญ Pigeon
pea อยู่ในวงศ์ Leguminosae มีชื่ออื่นๆว่า Kadios ถั่วมะแฮะ สามารถเจริ ญเติบโตข้ ามปี ได้ 2- 3 ปี สูง
1-5 เมตร รู ปทรงผันแปรตามลักษณะของพันธุ์ มีรากแก้ วหยัง่ ลึกในดิน ลักษณะใบเป็ นใบย่อย 3 ใบ รู ป
ยาวรี คล้ ายหอกปลายแหลม ขอบใบเรี ยบ มีขน ด้ านบนสีเขียวเข้ ม ส่วนด้ านล่างของงใบเป็ นสีเงิน ดอกสี
เหลืองหรื อสีแดง ออกเป็ นช่อขนาดแตกต่างกันตามพันธุ์ ยาวตังแต่
้ 3-10 เซนติเมตร ขนาดดอกยาว 2.82.9 เซนติเมตร ฝั กมีลกั ษณะแบน เมื่อมีฝักอ่อนมีสีเขียวลายแดง เมื่อแก่จะเป็ นสีน ้าตาลดา ยาว 5.5-10
เซนติเมตร กว้ าง 0.6-0.9 เซนติเมตร ภายในเมล็ดกลมหรื อรูปไข่ รูปไตมีหลายสี จานวน 3-5 เมล็ด
ถัว่ มะแฮะ เป็ นพืชที่มีช่วงการเจริญเติบโตแตกต่างกันมาก กล่าวคือมีสายพันธุ์ที่มีอายุสนั ้ 3 เดือน
จนกระทั่งมีการเจริ ญ เติบ โตข้ ามปี 2- 3 ปี ถั่วมะแฮะสามารถเจริ ญ เติบโตในช่วงพิสัยของสิ่ งแวดล้ อมที่
แตกต่างกันอย่างมาก เจริ ญเติบโตได้ ดีในดินหลายชนิด แต่ในดินร่ วนที่มีการระบายน ้าดีจะให้ ผลผลิตใบ
และเมล็ดสูง เจริ ญเติบโตได้ ดีในช่วง pH ระหว่าง 4.5-8.0 สามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศและทิ ้งใบ
บารุงดิน คิดเป็ นธาตุไนโตรเจนแก่พืชที่ปลูกตาม 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ มีระบบรากลึก มีการหมุนเวียนธาตุ
อาหารในระดับที่ลกึ ขึ ้นมาสูผ่ ิวดินได้
ลักษณะทางพืชไร่ ถัว่ มะแฮะเจริญเติบโตได้ ดีในเขตร้ อนกึ่งแห้ งแล้ ง ปริ มาณฝน 500-2,500 มิลลิเมตรต่อ
ปี ทนต่อ สภาพแห้ ง แล้ ง และอุณ หภูมิ สูง ได้ ดี ก ว่าพื ช ชนิ ดอื่ น ๆ สามารถทนแล้ งได้ ย าวนานถึง 6 เดื อ น
การปรั บ เข้ า กับ สภาพแวดล้ อ มได้ ก ว้ า งมากขึ น้ ได้ ร ะดับ ความสูง 0-1,000 เมตร จากระดับ น า้ ทะเล
เจริ ญ เติบโตได้ ดีบนดินหลายชนิด แต่ดินร่ วนที่ มีการระบายนา้ ดีจะได้ ผลผลิตใบและเมล็ดสูงไม่ทนต่อ
สภาพน ้าแช่ขงั ความเป็ นกรดเป็ นด่างของดินระหว่าง 4.5-8 มีระบบรากแก้ วและรากแขนงจานวนมากและ
หยั่งลึกสามารถดูดธาตุฟอสฟอรัสได้ ดี จึงทาให้ เกิดการหมุนเวียนธาตุฟอสฟอรัสจากดิ นชัน้ ล่างสู่ผิวดิน
โดยทัว่ ไปถัว่ มะแฮะมักปลูกในลักษณะพืชไร่ เพื่อเก็บเมล็ดมากกว่าจะใช้ ประโยชน์อย่างอื่น ลาต้ นและกิ่ง
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ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง ปั จจุบนั โดยสถาบัน IXRISAT ประเทศอินเดียได้ ดดั แปลงและปรับปรุ งพันธุ์มีไม่ต่ากว่า
5,000 เพื่อใช้ ในวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ซึง่ อาจแบ่งเป็ น 2 พวกใหญ่ คือ
1. พวกต้ นโตเป็ นพั น ธุ์ ห นั ก ไวต่ อ ช่ ว งแสงดอกมั ก มี สี แ ดงหรื อ สี ม่ ว ง มี ข น ฝั กมี สี เขี ย วแก่
หรื อสีมว่ งมีจดุ ม่วง เมล็ดมี 4-5 เมล็ด
2. พวกต้ นเล็กเป็ นพันธุ์เบาไม่ไวต่อแสงดอกสีเหลืองทุกพันธุ์ ฝั กสีเขียวอ่อน มีเมล็ด 2-3 เมล็ด

นอกจากนีพ้ บว่าถั่วมะแฮะบางสายพันธุ์ใช้ เวลาเพียง 4 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ย วผลผลิตได้ และ
ผลผลิตค่อนข้ างสูง ในการทดลองได้ ถึง 500-800 กิโลกรัมต่อไร่ บางสายพันธุ์ขึ ้นได้ ดีบนพื ้นที่ที่มีความสูง
เหนือระดับน ้าทะเลถึง 3,000 เมตร มีอากาศหนาวเย็น ถัว่ มะแฮะที่ปลูกในภาคเหนือของประเทศไทย เป็ น
พันธุ์ ICP7035 สามารถเจริ ญเติบโตข้ ามปี 2-3 ปี เพื่อใช้ ประโยชน์ในด้ านอนุรักษ์ ดินและน ้า ปรับปรุงบารุง
ดิน และเป็ นร่มเงาให้ กบั ต้ นชาปลูกใหม่ เนื่องจากเมล็ดไม่นิยมใช้ รับประทานในประเทศไทย
การใช้ ประโยชน์ ถั่วมะแฮะนับว่าเป็ นพืชเอนกประสงค์ชนิดหนึ่ง เมล็ดนาไปใช้ ประกอบอาหาร
เนื่องจากมีโปรตีนสูงถึง 21-26 เปอร์ เซ็นต์ จึงเป็ นแหล่งโปรตีนที่สาคัญของประชากรที่อยู่ในเขตแห้ งแล้ ง
เช่น อินเดีย และประเทศทางอัฟริกา เป็ นต้ น และใช้ เลี ้ยงครั่งซึง่ ทาให้ ผลผลิตได้ ถึงต้ นละ 1 กิโลกรัม
รากของถัว่ มะแฮะที่หยัง่ ลึกมาก สามารถหมุนเวียนธาตุอาหารพืชที่อยู่ลึกมาใช้ ประโยชน์ดงั นันใบ
้
ของถัว่ มะแฮะจึงนามาใช้ เป็ นปุ๋ยบารุงดินได้ อย่างดี จึงนิยมปลูกเป็ นพืชแซม เช่น แซมกับธัญพืช แซมกับ
ถัว่ ลิสง โดยใช้ ถั่วลิสง 6 แถว แซมด้ วยมะแฮะ 1 แถว ใช้ เป็ นพืชร่ มเงากับพืชยืนต้ นในช่วงแรกๆ 2 - 3 ปี
เช่น ไม้ ผล ชา กาแฟ โกโก้ ในภาคเหนือใช้ ถั่วมะแฮะปลูกร่วมกับกระถินในอัตราเมล็ด 1:1 แล้ วนาไปโรย
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เป็ นแถวขวางความลาดเท ระยะห่างของแถวตามค่าระดับในแนวดิ่ง 1:3 เพื่อป้องกันการชะล้ างพังทลาย
ของดินซึ่งถั่วมะแฮะจะโตเร็ วกระถินในระยะ 1:2 ปี แรก หลังจากนัน้ ถั่วมะแฮะจะตายลงคงเหลือแต่แนว
กระถินเป็ นแนวถาวรต่อไป ถั่วมะแฮะสามารถใช้ เป็ นอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มโปรตีนในอาหารสัตว์ ลาต้ นใช้
เป็ นฟื นเป็ นเชื ้อเพลิงอย่างดี
การปลูกถั่วมะแฮะเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์
การปลูกเป็ นพืชเดี่ยวเพื่อเก็บเมล็ดในระยะปลูกระหว่างต้ นและระหว่างแถว 25x150 เซนติเมตร
หยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุม ปลูกลึก 4 เซนติเมตร ใช้ เมล็ด 10 กิ โลกรัมต่อไร่ ให้ ผลผลิตเมล็ดประมาณ
320 กิโลกรัมต่อไร่
การปลูกเป็ นพืชแซมสามารถใช้ ปลูกแซมร่ วมข้ าวฟ่ าง ข้ าวโพด และถั่วลิสง โดยปลูกพร้ อมกันได้
ตอนต้ นฤดูฝน เนื่องจากมีการเจริ ญเติบโตช้ าในช่วง 46–60 วันแรก และเจริ ญเติบโตได้ เต็มที่หลังจากทา
การเก็บเกี่ยวพืชหลัก ซึ่งจะให้ ผลผลิตเมล็ด 70เปอร์ เซ็นต์ ของการปลูกพืชเป็ นพืชเดี่ยว เช่น การปลูกแซม
ในระหว่ า งแถวถั่ว ลิ ส ง โดยการปลูก ถั่ว ลิ ส งตอนกลางหรื อ ปลายพฤษภาคม ใช้ ร ะยะปลูก 30 x 30
เซนติเมตร
ทาการปลูกถั่วลิสง 6 แถว และถั่วมะแฮะ 1 แถวสลับกันไป ปลูกถั่วลิสง 7–10 วัน ถั่วมะแฮะจะ
เจริญเติบโตคลุกดินในช่วงปลายฝนได้ ดีและเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดได้ ประมาณ 150 กก./ไร่
การปลูกถั่วมะแฮะเป็ นแนวอนุรักษ์ ดินและน ้า ที่นามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้ างแนวไม้ พ่มุ บารุ งดินที่
ดอนและที่สงู ขึ ้นได้ ดีระดับทะเลปานกลางตังแต่
้ 300-1,200 เมตร วิธีการปลูกโดยวางแนวระดับก่อนโดย
การใช้ เอ-เฟรม หรื อสายยางระดับน ้า แล้ วปลูกมะแฮะแบบโรยเป็ นแถวคูต่ อนต้ นฤดูฝนใช้ ระยะระหว่างแถว
50 เซนติเมตร ใช้ อตั ราเมล็ดปลูก 2 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากที่ถั่วมะแฮะเจริ ญเติบโตสู.เกิน 1 เมตร ทาการ
ตัดแต่งกิ่งให้ เป็ นทรงพุ่มตามแนวรัว้ ในระดับ 1 เมตร เศษใบและกิ่งมะแฮะหลังการตัดแต่งใช้ วสั ดุคลุมดิน
บารุงดินได้ เป็ นอย่างดี ในบางพื ้นที่ถวั่ มะแฮะสามารถเจริญเติบโตข้ ามปี มีอายุ 3-4 ปี
พันธุ์ที่แนะนาปั จจุบนั ได้ แก่ พันธุ์ ไอ.ซี.พี 7035 ซึ่งเป็ นพันธุ์ต้นสูง 2-3 เมตร การตัดแต่งกิ่งในรอบ
1 ปี ได้ น ้าแห้ งเฉลี่ย 2,400 กิ โลกรัมต่อไร่ การปลูกต้ นฤดูฝนจะออกดอกในเดือนพฤศจิกายน และเริ่ มเก็ บ
เกี่ยวเมล็ดในเดือนกุมภาพันธุ์ ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 150 กก./ไร่ และไม่พบการระบาดของโรคและแมลงที่
รุ นแรง ดังนัน้ มะแฮะจึงนับว่าเป็ นไม้ พุ่ม บารุ งดินที่ สามารถนาเข้ ามาปลูกในระบบอนุรักษ์ ดินและนา้ ได้
เนื่องจากให้ ประโยชน์หลายประการดังกล่าว
ข้ อควรระวัง ถัว่ มะแฮะมีลกั ษณะการเจริญเติบโตเป็ นต้ นและแตกกิ่งก้ านส่วนบนระดับ 1-1.5 เมตร
จากผิวดินดังนันการตั
้
ดถั่วมะแฮะเพื่อแตกใบอ่อนจึงไม่ควรตัดต่ากว่า 1 เมตร มิฉะนันจะท
้
าให้ ถั่วมะแฮะ
ตายได้
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วิธีปลูก การปลูกถั่วมะแฮะควรเตรี ยมดินอย่างดี แล้ วปลูกถั่วมะแฮะโดยใช้ เมล็ดโดยตรง ไม่มี
ความจาเป็ นต้ องคลุกเชื ้อไรโซเบียมหรื อแช่เมล็ดก่อนปลูก ควรปลูกช่วงต้ นฝน ขณะดินมีความชื ้นเพียงพอ
(พฤษภาคม-มิถนุ ายน)
การขยายพันธุ์ ถั่วมะแฮะขยายพันธุ์โดยเมล็ดระยะปลูกขยายพันธุ์ ใช้ ระยะ 25x150 เซนติเมตร
หรื อ 50x75 เซนติเมตร ปลูกเป็ นหลุมๆละ 2-3 เมล็ด อัตราเมล็ด 24 กิโลกรัมต่อไร่ ปุ๋ยที่ใช้ สูตร 3–9-6
อัตรา 5-6 กิโลกรัมต่อไร่ ถัว่ มะแฮะจะออกดอกประมาณ ตุลาคม-พฤษภาคม และฝั กจะแก่เก็บเกี่ยวได้ ช่วง
ธันวาคม-มกราคม หรื อ 180-270 วัน โดยตัดต้ นคะเนว่าฝั กแก่ประมาณ 3 ใน 4
โรคและแมลงโรคที่ทาความเสียหายให้ กับถั่วมะแฮะได้ แก่โรคเหี่ยวโรคใบไหม้ พอเสมอในช่วงฤดู
ฝนและพื ้นที่มีน ้าแช่ขงั จึงควรคลุกเมล็ดเพื่อป้องกันเชื ้อราก่อนปลูก ช่วงติดฝั กอ่อนพบเพลี ้ยอ่อนเพลี ้ยไฟ
และหนอนเจาะฝั กจึงควรพ่นด้ วยยากาจัดแมลงป้องกันบ้ าง 1-2 ครัง้ เมล็ดมักพบด้ วงงวงเจาะเมล็ด ทาให้
เมล็ดสูญเสียความงอก จึงควรนาเมล็ดออกตากแดดตามสมควร
การใช้ ถ่ วั มะแฮะ ด้ านการพัฒนาที่ดนิ
เนื่องจากเป็ นไม้ พ่มุ บารุ งดิน (Nitrogen Fixing Trees) มีระบบรากแก้ วและตรึ งไนโตรเจนได้ ดีถั่ว
มะแฮะจึงสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาที่ดนิ ได้ 2 ลักษณะคือ
1. ปลูกเพื่อปรับปรุงบารุ งดิน
2. ปลูกเพื่ออนุรักษ์ ดนิ และนา้
1.ปลูกเพื่อปรั บปรุ งบารุ งดิน
ปลูกมะแฮะ เป็ นปุ๋ยพืชสด เพื่อปรับปรุงบารุ งดิน บนพื ้นที่ล่มุ โดยการปลูกถั่วมะแฮะแล้ วไถกลบ
เป็ นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพืชสด (green manure) คือ ปุ๋ยอินทรี ย์ชนิดหนึ่ง ที่ได้ จากการตัดสับและไถกลบพืชที่ยัง
เขียวสดอยู่ลงไปในดินขณะที่พืชนันเจริ
้ ญเติบโตเต็มที่คือ ช่วงที่พืชออกดอกนัน่ เอง เพราะจะให้ น ้าหนักสด
และปริ มาณธาตุอาหารพืชสูง เพื่อปรับปรุงบารุงดินให้ มีความอุดมสมบู รณ์ จากนันปล่
้ อยให้ เกิดการย่อย
สลายประมาณ 10-15 วัน ก็จะให้ ธาตุอาหารพืชและเพิ่มอินทรี ยวัตถุแก่ดิน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์สาหรับพืช
ที่ปลูกตาม พืชที่ปลูกเรี ยกว่า พืชปุ๋ยสด (green manure crop) ซึ่งอาจเป็ นพืชตระกูลถัว่ หรื อมิใช่พืชตระกูล
ถัว่ ก็ได้ แต่พืชตระกูลถัว่ มีความเหมาะสมในการทาปุ๋ยพืชสด เนื่องจากรากพืชตระกูลถั่วจะเป็ นที่อยู่อาศัย
ของแบคทีเรี ย ชนิดหนึง่ คือ ไรโซเบียม (Rhizobium) ซึง่ สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้
ประโยชน์ ท่ ีได้ จากปุ๋ยพืชสดคือ 1) ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้ แก่ดิน 2) ช่วยเพิ่มอินทรี ยวัตถุแก่ดิน
3) ช่วยปรับปรุงสมบัตทิ างกายภาพของดินให้ ดีขึ ้น 4) ช่วยในการป้องกันการชะล้ างพังทลายของหน้ าดิน 5)
ช่วยในการเพิ่มคาร์ บอนไดออกไซด์ในดิน 6) ช่วยในการเจริ ญเติบโตของรากพืช 7) ช่วยในการควบคุมโรค
พืช 8) ช่วยในการสร้ างเม็ดดิน ช่วยเชื่อมประสานอนุภาคของดินให้ เกาะกันเป็ นเม็ด 9) ทาให้ สะดวกในการ
ไถพรวนและบารุงรักษาดิน
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การใช้ ประโยชน์ จากถั่วมะแฮะ ด้ านการพัฒนาที่ดิน
1. ปลูกเพื่อปรั บปรุ งบารุ งดิน
1.1 การปลูกถั่วมะแฮะ เป็ นปุ๋ยพืชสดในพืน้ ที่ล่ ุม (พืน้ ที่นา)
การใช้ ถ่ ัวมะแฮะ เป็ นปุ๋ยพืชสดในนาข้ าวปลูกถั่วมะแฮะ ในช่วงกลางเดือนเมษายน โดยไถ
พรวนดินอย่างดี ในพื ้นที่ ล่มุ หรื อพื ้นที่ นามักมีนา้ ขังเมื่อฝนตกลงมา การแก้ ปัญหาคือ ให้ ยกร่ องด้ านข้ าง
กระทงนา และยกร่ องตรงกลางนาจนถึงด้ านข้ างกระทงนาประมาณ 2 - 3 ร่ อง ตามความเหมาะสมของ
กระทงนาเพื่อระบายน ้าออก แล้ วหว่านเมล็ดพันธุ์ ถั่วมะแฮะ ในอัตรา 8 กิโลกรัมต่อไร่ และไถกลบเป็ นปุ๋ย
พืชสดเมื่ออายุประมาณ 60 วัน ปล่อยให้ มีการย่อยสลาย 10-15 วัน แล้ วไถแปร คราด แล้ วจึง ปลูกพืชไร่
ตามจะให้ ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอร์ เฉลี่ย 2.34,
0.25, 1.11, 1.45, 1.92 และ 0.54 เปอร์ เซ็ น ต์ ตามล าดับ มี ค่าอัต ราส่วนระหว่างคาร์ บ อนต่อไนโตรเจน
27.33 มีน ้าหนักสดเฉลี่ย 2-4 ตันต่อไร่ (สานักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน, 2549) จากผลงานวิจยั ของกลุ่ม
วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้ ทาการทดลองใช้ ถวั่ มะแฮะเป็ นปุ๋ยพืชสดในนา
ข้ าวดาเนินการที่ บ้ านสันสลี ตาบลสันสลี อาเภอเวียงป่ าเป้า จังหวัดเชียงรายในกลุม่ ชุดดินสรรพยา พบว่า
การใช้ ถวั่ มะแฮะเป็ นปุ๋ยพืชสดเพียงอย่างเดียว ให้ ผลผลิตข้ าวเหนียวพันธุ์ กข6 เฉลี่ยสูงสุด 650กิโลกรัมต่อ
ไร่ การไถกลบถัว่ มะแฮะ ให้ น ้าหนักสดเฉลี่ยต่าสุด 2,597 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ น ้าหนักแห้ ง 1,583 กิโลกรัม
ต่อไร่ คิด เป็ นธาตุไนโตรเจน 23.50 กิ โลกรัม ต่อ ไร่ ธ าตุฟ อสฟอรัส 1.69 กิ โลกรัม ต่อไร่ ธ าตุโพแทสเซี ย ม
16.04 กิโลกรัมต่อไร่(ศรัญณุพงศ์, 2554)

10

1.2 การใช้ ถ่ วั มะแฮะ เป็ นพืชปุ๋ยสดในระบบการปลูกพืช (Cropping System)บนพืน้ ที่ดอน
1.2.1 การใช้ พชื ปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation ) ซึง่ เป็ นการปลูกพืชปุ๋ยสด
ที่เหมาะสมบางชนิดหมุนเวียนให้ พอเหมาะกับระยะเวลาในการปลูกพืชหลักหรื อพืชเศรษฐกิจ ซึง่ สามารถ
แบ่งออกได้
1) ปลูกพืชหลักหนึง่ ชนิดหมุนเวียนสลับกับปลูกพืชปุ๋ยสดหนึง่ ชนิดภายในเวลาหนึง่
2) ปลูกพืชหลักในต้ นฤดูฝนและปลูกพืชปุ๋ยสดในปลายฤดูฝน ในระยะเวลาหนึง่ ปี
3) ปลูกพืชหลักหนึง่ ชนิดสลับหมุนเวียนกับปลูกพืชปุ๋ยสดหนึง่ ชนิดในระยะเวลาสองปี
การปลูกถั่วมะแฮะ เป็ นพื ช ปุ๋ยสดในระบบปลูกพื ช หมุนเวียน (Crop Rotation)บนพื น้ ที่ ดอน ใน
ระยะเวลา 1 ปี โดยการปลูกถั่วมะแฮะ เป็ นพืชปุ๋ยสดในต้ นฤดูฝน ในช่วงต้ นเดือน พฤษภาคม แล้ วไถกลบ
เป็ นปุ๋ยพื ช สด ในช่ ว งปลายต้ น เดื อ น กรกฎาคม หลัง จากนัน้ จึ ง ปลูก พื ช ไร่ ต ามเช่ น ข้ า วโพด ข้ า วไร่
ทานตะวัน เป็ นต้ น จากการศึกษาการปลูกถัว่ มะแฮะในระหว่างแถวถัว่ ลิสง พบว่าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
ถัว่ ลิสง ถัว่ มะแฮะเจริญเติบโตคลุมดินได้ ดีในช่วงฤดูแล้ ง และให้ น ้าหนักแห้ งสูงถึง 1.79-3.33 ตันต่อไร่ หาก
ปลูกถัว่ มะแฮะหมุนเวียนกับพืชอื่น เช่น หมุนเวียนกับพืชไร่ ข้ าวโพด เพื่อเป็ นการปรับปรุงบารุงดินให้ ดีขึ ้น
ใบของถัว่ มะแฮะที่ร่วงหล่นลงบนพื ้นดิน จะช่วยสะสมอินทรี ยวัตถุให้ แก่ดิน มีส่วนทาให้ พืชที่ปลูกตามเช่น
ข้ าวโพดมี ก ารเจริ ญ เติบ โตและให้ ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึน้ 20 เปอร์ เซ็ น ต์ (โครงการพัฒ นาที่ ดินเพื่ อ การเกษตร
ภาคเหนือ, 2526)

1.2.2 ปลู กถั่วมะแฮะ เป็ นพืชปุ๋ยสดในระบบปลู กพื ชแซม (Intercropping)คือ ปลูกพืชหลัก
ชนิดหนึ่งแล้ วแซมด้ วยพืชปุ๋ยสดอีกชนิดหนึ่ง ในระยะเวลา1 ปี โดยการปลูกถัว่ มะแฮะ แซมในแถวข้ าวโพด
แบบแถวต่อแถว หรื อพืชหลัก 2 แถวคู่ แล้ วแซมด้ วยพืชปุ๋ยสด เมื่ออายุได้ พอเหมาะทาการสับกลบหรื อไถ
กลบพืชปุ๋ยสด พร้ อมกับการสับกลบตอซังพืชหลัก
1.2.3 ใช้ พื ช ปุ๋ ยสดในระดั บ ปลู ก พื ช แซม (Inter cropping) คื อ การปลู ก พื ช สดบางชนิ ด ที่
เหมาะสมแซมในแถวพืชหลัก ซึ่งอาจเป็ นการปลูกพืชหลักแล้ วก็ปลูกพืชปุ๋ยสดแซมในแถบพร้ อมๆ กันใน
เวลาเดียวกัน หรื ปลูกพืชหลักแล้ วระยะเวลาหนึ่งจึงปลูกพืชปุ๋ยสดแซมเป็ นการเหลื่อมเวลากันในหนึง่ ปี โดย
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ทาการปลูกถั่วพุ่มแซมในแถวมันสาปะหลังในดินชุดวาริ น ทาให้ ผลผลิตมันสาปะหลังเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,668
กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ปลูกมันสาปะหลังอย่างเดียวให้ ผลผลิตเพียง 1,158 กิโลกรัมต่อไร่

1.2.4การปลูกพืชปุ๋ยสดในระบบพืชคลุมดิน (Cover cropping)การปลูกพืชในระบบนี ้มักเป็ น
การปลูกพืชปุ๋ยสดตระกูลถัว่ ชนิดที่มีลาต้ นเป็ นเถาเลื ้อย เพื่อให้ เจริ ญเติบโตปกคลุมผิวดินทาให้ น ้าฝนที่ตก
ลงมากระทบผิวดิน ไม่รุนแรงเพราะจะกระทบถูกกิ่งใบของพืชปุ๋ยสด ก่อนถึงดินช่วยมิให้ เกิดการชะล้ างหน้ า
ดินได้ พืชปุ๋ยสดที่เป็ นเถาเลื ้อยที่ใช้ ปลูกกันในระบบนี ้ ได้ แก่ ถัว่ คาโลโปโกเนียม ถัว่ คุดซู ถัว่ ฮามาต้ า เป็ นต้ น
จากการทดลองพบว่า เปอร์ เซ็นต์ความชื ้นในดินระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร และ 30-60 เวนติเมตร
ภายใต้ พืชคลุมดินดังกล่าว จะมีความชื ้นสูงกว่าแปลงที่ไม่มีพืชคลุมดิน
1.3 การใช้ ถ่ วั มะแฮะ เป็ นพืชปุ๋ยสดในระบบการปลูกพืช (Cropping System) บนพืน้ ที่ลาดเท
1.3.1 ปลู ก ถั่ วมะแฮะ เป็ นปุ๋ ยพื ช สดในระบบปลู ก พื ช หมุ น เวี ย น (Crop rotation )ใน
ระยะเวลา 2 ปี เพื่อปรับปรุงบารุงดิน โดยการปลูกถัว่ มะแฮะในช่วงปลายเดือน เมษายน ในระยะเวลา 1 ปี
แล้ วสับกลบเป็ นปุ๋ยพืชสด สลับกับการปลูกข้ าวไร่ หรื อถัว่ แดงหลวง ที่ใช้ เป็ นพืชหลักอีก 1 ปี

1.3.2 ปลูกถั่วมะแฮะเป็ นปุ๋ยพืชสดในระบบปลูกพืชแบบแถบพืช (Strip cropping)โดยการ
ปลูกถัว่ มะแฮะเป็ นแนวแถบพืชขวางความลาดเทไปตามแนวเส้ นระดับ พืชปุ๋ยสดที่นิยมใช้ เป็ นแนวแถบพืช
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ได้ แก่ ถัว่ มะแฮะ หรื อกระถิน หรื อกระถินผสมถัว่ มะแฮะ ในอัตราเมล็ดพันธุ์ 1:1 ปลูกสลับกับแถบของพืชไร่
เช่น ข้ าวไร่ ข้ าวโพด ข้ าวฟ่ าง และฝ้าย แถบพืชปุ๋ยสดกว้ างประมาณ 2 เมตร ยาวตามแนวระดับ แปลงปลูก
พืชหลักกว้ างประมาณ 3 เมตร ทาเช่นนี ้สลับกันไปจนเต็มพื ้นที่ ควรมีการตัดแต่งกิ่งก้ านของพืชปุ๋ยสด แล้ ว
นาไปสับกลบก่อนการปลูกพืชหลัก
1.2.3 ใช้ พืชปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชแบบแถบพืช (strip cropping) เป็ นวิธีการใช้ ป๋ ยพื
ุ ชสดปลูก
เป็ นกาแพง เพื่อเป็ นการป้องกันและลดการสูญเสียหน้ าดินจากการชะล้ างพังทลายของดินโดยแนวชนวน
ของปุ๋ยสดนี ้ทาหน้ าที่เป็ นแนวดักตะกอนอันเกิดจาก การชะล้ างพังทลายจากฝนและลดความรุนแรงจาก
การไหลบ่าของนา้ ฝนได้ โดยการใช้ แถบไม้ พุ่มบารุ งดิน กระถินผสมถั่วมะแฮะ สามารถลดปริ มาณการ
สูญ เสียหน้ าดินในพืน้ ที่ที่มีความลาดชัน 30-40 เปอร์ เซ็นต์ ได้ ถึง 27 เปอร์ เซ็นต์เปรี ยบเทียบกับการปลูก
แบบเกษตรกร เมื่อปลูกข้ าวไร่ ในระหว่างแถบอนุรักษ์ โดยตัดแต่งกิ่งก้ านใบของไม้ พ่มุ ทุกเดื อนที่ระดับที่ 1
เมตรจากพื ้นดินแล้ ววางคลุมดินในพื ้นที่ปลูกข้ าวไร่ ทาให้ ผลผลิตข้ าวไร่สงู ขึ ้น 88 เปอร์ เซ็นต์

2. การใช้ ถ่ วั มะแฮะ เพื่ออนุรักษ์ ดนิ และนา้ บนพืน้ ที่ลาดเท หรื อพืน้ ที่สูง
พื ้นที่ลาดชันสูงในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื ้นที่รับผิดชอบของสานักงานพัฒนา
ที่ดินเขต 7 คือ จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็ นภูเขา สูงจาก
ระดับนา้ ทะเลปานกลางตังแต่
้ 500 เมตร ขึ ้นไป ซึ่งจัดได้ ว่าเป็ นพืน้ ที่สูง ดังนันพื
้ น้ ที่นี ้จึงเป็ นพื ้นที่มีความ
ลาดชันสูง และเป็ นพื ้นที่สูง เกษตรกรที่ใช้ ประโยชน์ที่ดินในพื ้นที่เหล่ านี ้ ส่วนใหญ่เป็ นชาวไทยภูเขา ซึ่งใช้
ระบบการเกษตรแบบดัง่ เดิม คือ ฟั น ถางและเผา (slash and burn) ปั ญหาสาคัญของพืน้ ที่เหล่านี ้ได้ แก่
การชะล้ างพังทลายของดิน การเสื่อมโทรมของดินทังด้
้ านเคมีและกายภาพ ก่อให้ เกิดปั ญหาต่าง ๆ ติดตาม
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มามาก ทัง้ ปั ญ หาด้ า นสภาพแวดล้ อ ม สั ง คม สุข ภาพ ปั ญ หาข้ า วไม่ พ อบริ โภค เป็ นปั ญ หาหนึ่ ง ที่ มี
ความส าคัญ เนื่ องจากเกษตรกรจะปลูก ข้ าวไร่ ไ ว้ บ ริ โภค เมื่ อระบบการเกษตรเป็ นแบบดั่งเดิม ซึ่ง ไม่มี
มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าในระบบ ทาให้ ดินที่ใช้ ปลูกข้ าวไร่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เกษตรกร
เปิ ดป่ าใหม่ จะสามารถปลูกข้ าวไร่ ติดต่อกันประมาณ 3 ปี จากนัน้ ผลผลิตจะลดลงอย่างรวดเร็ ว จนไม่
สามารถปลูกข้ าวไร่ตอ่ ไปได้ เกษตรกรต้ องปล่อยพื ้นที่นี ้ให้ วา่ งเปล่า ไม่มีการปลูกพืช เพื่อให้ ดนิ มีการสะสม
ความอุดมสมบูรณ์ ประมาณ 4-5 ปี จึงจะกลับมาปลูกข้ าวไร่ได้ อีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งเป็ นวัฏจักรหมุนเวียนกันไป
อย่างนี ้ เรี ยกว่าการทิ ้งไร่เหล่า (fallow) เมื่อทาการเก็บตัวอย่างดินในพื ้นที่เหล่านี ้ไปวิเคราะห์ จะพบว่าดินมี
สภาพความเป็ นกรดเพิ่มขึ ้น ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็ นประโยชน์ มีแนวโน้ ม
ลดลง การปรับปรุ งบารุ งดินเพื่อให้ ผลผลิตข้ าวไร่ เพิ่ม ขึ ้นหรื อคงที่ ในพืน้ ที่เหล่านีจ้ ึงมีความจาเป็ น กลุ่ม
วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จึงได้ ศึกษาหาระบบการปลูกพืชที่สามารถเพิ่ม
ผลผลิตข้ าวไร่หรื อทาให้ ผลผลิตข้ าวไร่คงที่ เพื่อให้ เกษตรกรมีข้าวเพียงพอต่อการบริ โภค และไม่ต้องเปิ ดป่ า
ใหม่ เพื่อปลูกข้ าวไร่
จึ ง มี ก ารน าถั่ ว มะแฮะมาใช้ ในการปรั บ ปรุ ง ดิ น เนื่ อ งจากมะแฮะเป็ นไม้ พุ่ ม ที่ มี อ ายุ 2-3 ปี
เจริ ญเติบโตได้ ดีบนที่ดอน จึงนามาปลูกเป็ นแนวขวางความลาดเทของพื ้นที่ เพื่อช่วยลดการพังทลายของ
หน้ าดินและเพิ่มขึ ้นซึมซับน ้าในดินให้ ดีขึ ้นในทางปฏิบตั ิ จะใช้ ถัว่ มะแฮะผสมกับเมล็ดกระถินและปลูกเป็ น
แถวคู่ห่างกัน 50 ซม. ระยะห่างระหว่างแถวไม้ พุ่ม 6-8 เมตร แนวอนุรักษ์ ฯ ดังกล่าวร่ วมกับการจัดระบบ
ปลูก พื ช ที่ เหมาะสม สามารถช่ว ยลดการพัง ทลายของหน้ าดิ น บนที่ สูง ประมาณปี ละ 4.4 ตัน /ไร่ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบการปลูกข้ าวไร่ตามแบบวิธีการเกษตรกร (พิทกั ษ์ , 2533) และยังมีสว่ นช่วยลดปริ มาณการไหล่
บ่าของนา้ ได้ ดี ทาให้ การใช้ ประโยชน์ของนา้ ในดินดีขึน้ พื ชที่ปลูกมีการเจริ ญเติบโตดีกว่าในพื น้ ที่ไม่มี
อนุรักษ์ ฯ นอกจากนี ้ถั่วมะแฮะที่ปลูกเป็ นแนวอนุรักษ์ ฯ สามารถตักแต่งใบปี ละ 3-4 ครัง้ เพื่อนามาใช้ เป็ น
วัสดุคลุมดินและบารุงดินได้ ดี หลังจากการตัดแต่งใบมะแฮะครัง้ สุดท้ ายตอนปลายฤดูฝน (ตุลาคม) ถัว่ มะ
แฮะจะออกดอกและติดเมล็ดส่วนหนึ่งซึ่งเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวนาไปบริ โภคในครัวเรื อน หรื อขายเป็ น
รายได้ เสริ มในราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท ซึ่งปั จจุบนั โครงการเอกชนของภาครัฐบาลที่ปฏิบตั ิพฒ
ั นาบน
พื ้นที่สงู มีความต้ องการเมล็ดพันธุ์ถวั่ มะแฮะอีกมาก ซึง่ คาดว่าจะเป็ นพืชเสริ มรายได้ ให้ แก่เกษตรกรอีกพืช
ในอนาคต
นอกจากนี ้ในพืน้ ที่ดินเสื่อมโทรม และเป็ นพืน้ ที่ที่เกษตรกรต้ องพักดินโดยการปล่อยให้ หญ้ าตาม
ธรรมชาติขึน้ ซึ่งการนาถั่วมะแฮะไปปลูกมีส่วนปรับปรุ งดินให้ ดีขึน้ เนื่องจากถั่วมะแฮะเจริ ญเติบโตได้ ดี
หรื ออาจจะใช้ ปลูกในบริเวณที่เป็ นไร่เลื่อนลอย หรื อใช้ ปลูกเป็ นแถบพืช โดยปลูกเป็ นแนวฉนวนคล้ ายๆ เป็ น
กาแพง เพื่อเป็ นการป้องกันและลดการสูญเสียหน้ าดิน จากการกร่อนของดิน การใช้ แถบไม้ พุ่มบารุ งดิน
สามารถลดปริ ม าณการสู ญ เสี ย ดิ น และน า้ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในพื น้ ที่ ที่ มี ค วามลาดชัน 30-40
เปอร์ เซ็นต์ ในกลุ่มชุดดินที่ 62 การปลูกข้ าวไร่ระหว่างแถบพืชอนุรักษ์ โดยการตัดแต่งกิ่งก้ านและใบของไม้
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พุ่มบารุงดินทุกๆ เดือน ที่ระดับความสูง 1 เมตร จากพื ้นดินแล้ ววางคลุมดินในพื ้นที่ที่ปลูกข้ าวไร่ ทาให้ ผล
ผลิตข้ าวไร่ สูงกว่าวิธีไม่มีแถบพืชอนุรักษ์ ถึง 88 เปอร์ เซ็นต์ (สวัสดีและคณะ, 2537)การใช้ ถั่วมะแฮะผสม
เมล็ดกระถินเป็ นแนวขวางความลาดเทของพื ้นที่ สามารถลดการกร่อนของดินได้ ถึงปี ละ 4.4 ตันต่อปี เมื่อ
เปรี ยบเทียบวิธีไม่มีแถบพืชอนุรักษ์ และช่วยลดการไหลบ่าของน ้าได้ ดี ทาให้ มีการใช้ ประโยชน์ของน ้าในดิน
ดีขึ ้น พื ้นที่ปลูกตามมีการเจริ ญเติบโตดีกว่าวิธีไม่มีแถบพืชอนุรักษ์ เมื่อมีการตัดแต่งกิ่งก้ านและใบของถั่ว
มะแฮะ ปี ละ 3-4 ครัง้ แล้ วนามาใช้ เป็ นวัสดุคลุมดินและบารุงดิน หลังจากตัดแต่งใบครัง้ สุดท้ าย ช่วงปลาย
เดือนตุลาคม ถัว่ มะแฮะจะออกดอกและติดเมล็ดระยะหนึง่ ซึง่ เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไปบริ โภค
หรื อขายเป็ นรายได้ เสริม (พิทกั ษ์ และสวัสดี, 2533)
การใช้ ถ่ วั มะแฮะเพื่อการปรับปรุงดิน และการอนุรักษ์ ดนิ และนา้
การปลูกถั่วมะแฮะเป็ นปุ๋ยพืชสดจะไถกลบเมื่ออายุประมาณ 60 วัน และปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น
อ้ อย ตาม จะให้ ปริ ม าณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนี เซียม และซัลเฟอร์ เฉลี่ ย 2.34,
0.25, 1.11, 1.45, 1.92 และ 0.54 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ มีอตั ราส่วนระหว่างคาร์ บอนต่อไนโตรเจน 27.33
มีน ้าหนักสดเฉลี่ย 2-4 ตัน สาหรับการปลูกถัว่ มะแฮะเพื่อการปรับปรุงบารุงดินและอนุรักษ์ ดนิ เป็ นการปลูก
พืชโดยแบ่งพื ้นที่ทาการเกษตรออกเป็ นสาวนๆ เพื่อการปรับปรุงบารุงดินและการอนุรักษ์ ดิน เป็ นการปลูก
พืชโดยแบ่งพืน้ ที่ทาการเกษตรออกเป็ นส่วนๆ เพื่ อปลูกพื ชหลายชนิดสลับกันไป เช่น ปลูกถั่วมะแฮะใน
ระหว่างถั่วลิสง จากการศึกษาพบว่าหลังจากเก็บเกี่ ยวถั่วลิสง และถั่วมะแฮะเจริ ญ เติบโตคลุม ดินได้ ดี
ในช่วงฤดูแล้ งและให้ นา้ หนักแห้ งสูงระกว่าง 1.79-3.33 ตันต่อไร่ ปลูกมะแฮะหมุนเวียนกับพื ช อื่น เช่น
หมุนเวียนกับข้ าวไร่ ข้ าวโพด เพื่อเป็ นการปรับปรุ งดินให้ ดีขึ ้น ใบของถั่วมะแฮะที่ร่วงหล่นลงบนพื ้นดินจะ
ช่วยสะสมอินทรี ยวัตถุให้ แก่ดินได้ เป็ นอย่างมาก และมีสาวนช่วยทาให้ พื ชปลูกตาม เช่น ข้ าวโพดมีการ
เจริ ญเติบโตและให้ ผลผลิตเพิ่มขึ ้น 20 เปอร์ เซ็นต์ (โครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคเหนือ, 2526)
นอกจากนี ้ในพื ้นที่ดนิ เสื่อมโทรมและเป็ นพื ้นที่ที่เกษตรกรต้ องพักดินโดยการปล่อยให้ หญ้ าตามธรรมชาติขึ ้น
ซึ่งการนาถัว่ มะแฮะไปปลูกเป็ นสาวนปรับปรุงดินให้ ดีขึ ้นเนื่องจากถัว่ มะแฮะเจริ ญเติบโตได้ หรื ออาจจะใช้
ปลูกในบริ เวณที่เป็ นไร่เลื่อนลอย หรื อใช้ ปลูกเป็ นแถบพืช โดยปลูกเป็ นแนวชนวนคล้ ายกาแพงเพื่อป้องกัน
และลดการสูญ เสี ย หน้ าดิน จากการชะล้ างพังทลายของดิน จากการทดลอง สวัสดี และคณะ (2537)
สรุปว่า การใช้ แถบไม้ พ่มุ บารุงดินสามารถลดปริ มาณการสูญเสียดินและน ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพในพื ้นที่
ที่มีความลาดชัน 30-40 เปอร์ เซ็นต์ ชุดดินลาดเชิงซ้ อน กลุ่มดินที่ 62 จังหวัดแม่ฮ่องสอน การปลูกข้ าวไร่
ระหว่างแถบพืชอนุรักษ์ โดยการตัดแต่งกิ่งก้ านและใบของไม้ พ่มุ ทุกๆเดือนที่ระดับ 1 เมตร จากพื ้นดินแล้ ว
วางคลุม ดินในพื น้ ที่ที่ปลูกข้ าวไร่ ทาให้ ผลผิตข้ าวไร่ สูงกว่าวิธีของเกษตรกรที่ไม่มีแถบพื ชอนุรักษ์ ถึง 88
เปอร์ เซ็นต์ และจากผลการทดลองของ พิทกั ษ์ และสวัสดี(2533) ใช้ ถั่วมะแฮะผสมเมล็ดกระถินปลูกเป็ น
แนวขวางความลาดเทของพื น้ ที่ สามารชะลอการชะล้ างพังทลายของหน้ าดินบนที่ สูงปี ละ 4.4 ตัน เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับการปลูกข้ าวไร่ตามวิธีการเกษตรกรและยังมีส่วนช่วยลดปริ มาณการไหลบ่าของน ้าได้ ดีทา
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ให้ การใช้ ประโยชน์น ้าในดินดีขึ ้น พืชที่ปลูกมีการเจริ ญเติบโตดีกว่าในพื ้นที่ไม่มีแนวอนุรักษ์ นอกจากนี ้ถั่ว
มะแฮะที่ปลูกเป็ นแนวอนุรักษ์ สามารถตัดแต่งใบปี ละ 3-4 ครัง้ เพื่อนามาใช้ เป็ นวัสดุคลุมดินและบารุงดิน
หลังจากการตัดแต่งใบถั่วมะแฮะครัง้ สุดท้ ายตอนปลายฤดูฝน (ตุลาคม) ถั่ วมะแฮะจะออกดอกและติด
เมล็ดระยะหนึ่งซึ่งเกษตรกร สามารถเก็บเกี่ยวนาไปบริ โภคในครัวเรื อนหรื อขายเป็ นรายได้ เสริ ม ปลูกเพื่อ
เป็ นพืชคลุมดินโดยหว่านเมล็ดให้ หนาแน่นทัว่ พื ้นที่ ถัว่ มะแฮะจะขึ ้นปกคลุมดินและช่วยป้องกันดินถูกน ้าฝน
กระแทกและชะพังเพราะถัว่ มะแฮะเป็ นพุม่ ช่วยลดอัตราการชะพังของดิน
ตาราง1 แสดงผลของการใช้ แถบไม้ พ่ มุ บารุงดินที่มีต่อผลผลิตของพืชไร่

*

การใช้ ป๋ ุยพืชสดในพืชไร่
ในปั จ จุบัน การปรั บ ปรุ งบ ารุ ง ดิน ในพื น้ ที ที่ ป ลูก พื ช ไร่ ที่ มี ขนาดใหญ่ จ าพวกมัน ส าปะหลัง อ้ อ ย
ข้ าวโพดเลีย้ งสัตว์และสับปะรด ส่วนใหญ่ นิยมใช้ ป๋ ยพื
ุ ชสด ได้ แก่ ปอเทือง ถั่วพุ่มและถั่วพร้ า เนื่องจาก
เจริ ญเติบโตและทนต่อความแห้ งแล้ งได้ ดี โดยนิยมปลูกก่อนปลูกพืช และไถกลบระยะออกดอกแล้ วปลูก
พืชหลักตาม หรื ออาจจะปลูกแซมระหว่างแถวมันสาปะหลังหลังจากปลูกมันสาปะหลังประมาณ 1 เดือน
และอาจจะมีการใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์น ้าร่วมด้ วยเพื่อเร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตพืช
การใช้ ป๋ ุยพืชสดในยางพารา กาแฟ และปาล์ มนา้ มัน
พืชปุ๋ยสดที่นิยมปลูกเป็ นพืชคลุมดินระหว่างแถวพืชที่ปลูกเพื่อป้องกันกาจัดวัชพืช ป้องกันการชะ
ล้ างพังทลาย และช่วยรักษาความชื ้นของดิน
-ยางพารา ใช้ พืชตระกูลถัว่ 3 ชนิด ได้ แก่ ถั่วคาโลโปโกเนียม ถั่วลาย และถัว่ เพอราเรี ยม มาผสม
ในอัต ราส่ ว น 5:4:1 หรื อ 2:2:1 อัต ราเมล็ ด 1-2 กิ โลกรั ม ต่อ ไร่ ปลูก เป็ นแถว 3 แถว แถวที่ ติ ด กับ ต้ น
ยางพารา ห่าง 2 เมตร
-ปาล์ ม น า้ มัน และกาแฟ ใช้ ถั่วคาโลโปโกเนี ย มและถั่วลาย ปลูก เป็ นแถวใช้ อัต ราเมล็ ด 1-2
กิโลกรัมต่อไร่
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การปลูกใช้ ป๋ ุยพืชสดในไม้ ผล
ในปั จจุบนั เกษตรกรนิยมนาถัว่ มะแฮะ ปลูกแซมในระหว่างแถวไม้ ผล เช่น พุทรา มะม่วง มังคุด
และลาไย ในช่วงปี แรก และสับกลบนามาคลุกดินเพื่อเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วย
การปลูกข้ าวไร่ หมุนเวียน กับการปลูกถั่วมะแฮะเป็ นพืชคลุมดิน พืน้ ที่ภาคเหนือตอนบน
สืบเนื่องมาจากสภาพพื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นภูเขามีความลาดชันสูง ประกอบด้ วยประชากรที่อาศัยอยู่
เป็ นชาวไทยภูเขา และประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็ นหลัก โดยยังคงยึดถือปฏิบตั ิของการทาการเกษตร
แบบไร่เลื่อนลอย หรื อหมุนเวียน ซึ่งเป็ นระบบการปลูกพืชดังเดิ
้ ม คือ ปลูกข้ าวไร่แบบเลื่อนลอย หรื อทาไร่
หมุนเวียน โดยการแผ้ วถางพืน้ ที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มาปลูกข้ าวไร่ 1 ฤดู จากนัน้ ก็จะแผ้ วถางป่ าที่
สมบูรณ์ในบริ เวณอื่นอีกในปี ต่อๆไป และจะทิ ้งให้ บริ เวณปลูกข้ าวพื ้นคืนเองสภาพตามธรรมชาติ ต้ อ งใช้
เวลาประมาณ 3-4 ปี ก็จะหมุนเวียนกลับมาปลูกข้ าวในที่เดิมอีก จึงเป็ นสาเหตุให้ มีการบุกรุกทาลายป่ าไป
เรื่ อยๆ และการทาการเกษตรขาดการอนุรักษ์ ดินและน ้า การจัดการพืชที่เหมาะสม จึงก่อให้ เกิดปั ญหาการ
ชะล้ างพังทลายค่อนข้ างรุนแรง และเกิดการระบาดของวัชพืชโดยเฉพาะหญ้ าคา ผลผลิตของพืชหรื อข้ าวไร่
ลดลงไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ รวมทังปั
้ ญหาด้ านการใช้ ที่ดิน
บนพื ้นที่สูงเป็ นพื ้นที่เกษตรกรรม และพื ้นที่ทิ ้งร้ างที่มาจากการบุกรุกทาลายป่ า หรื อพื ้นที่แหล่งต้ นน ้าลา
ธารส่งผลกระทบต่อการเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน แหล่งน ้า และระบบนิเวศของพื ้นที่ตอนล่างการใช้
ที่ดนิ ปลูกข้ าวไร่ โดยมีพืชตระกูลถัว่ เป็ นพืชหมุนเวียนทดแทนการใช้ พืชธรรมชาติ(ป่ าเหล่า)
เพื่ อ ท าการเกษตรหรื อ วนเกษตรบนพื น้ ที่ สูง ให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาพทางกาย ภาพของพื น้ ที่
วัฒนธรรมท้ องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้ าน และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ อยที่สดุ เพื่อให้ มีพื ้นที่ทามาหา
กิ น ของเกษตรแบบถาวรหรื อแบบยั่ง ยื น และมี ม าตรการอนุรัก ษ์ ดิน และน า้ เพื่ อ ลดปั ญ หาการชะล้ า ง
พังทลาย และการระบาดของวัชพืชโดยหญ้ าคาเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชหรื อข้ าวไร่ให้ เพียงพอต่อการบริ โภค
ตลอดปี
วิธีดาเนินการ
1.การเตรี ยมพื ้นที่ปลูกถัว่ มะแฮะจานวน 15 ไร่ และมีการจัดทาระบบอนุรักษ์ดนิ และน ้า เช่น การ
ปลูกแถบหญ้ าแฝก การทาขันบั
้ นไดดิน เป็ นต้ น
2.ถั่วมะแฮะ สามารถเจริ ญ เติบโตข้ ามปี ได้ 2- 3 ปี สูง 1-5 เมตรมีรากแก้ วหยั่งลึก ทนต่อสภาพ
แห้ งแล้ งและอุณ หภูมิ สูงได้ ดีกว่าพื ชชนิดอื่นๆ สามารถทนแล้ งได้ ยาวนานกว่า 6 เดือน การปรับเข้ ากับ
สภาพแวดล้ อมได้ กว้ างมากขึ ้นได้ ระดับความสูง 0-1,000 เมตร จากระดับน ้าทะเล เจริญเติบโตได้ ดีบนดิน
หลายชนิด แต่ดินร่วนที่มีการะบายน ้าดีจะได้ ผลผลิตใบและเมล็ดสูงไม่ทนต่อสภาพน ้าแช่ การใช้ ประโยชน์
ถั่ว มะแฮะนับ ว่าเป็ นพื ช เอนกประสงค์ ช นิ ดหนึ่ง เมล็ด น าไปใช้ ป ระกอบอาหารได้ ถั่วมะแฮะที่ ป ลูกใน
ภาคเหนือของประเทศไทย เป็ นพันธุ์ ICP7035 สามารถเจริ ญเติบโต 2-3 ปี เพื่ อใช้ ประโยชน์ในด้ านการ
อนุรักษ์ ดินและน ้า ปรับปรุงบารุงดิน และเป็ นไม้ ร่มเงาให้ กบั ต้ นชาปลูกใหม่ ถัวมะแฮะมีร ะบบรากแก้ วและ

17

รากแขนงจานวนมากและหยัง่ ลึก สามารถหมุนเวียนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในระดับลึกมาใช้ ประโยชน์ เช่น
ดูดธาตุอาหารฟอสฟอรัสได้ ดี จึงทาให้ เกิดการหมุนเวียนธาตุฟอสฟอรัสจากดินชันล่
้ างสู่ผิวดิน โดยทัว่ ไป
ถัว่ มะแฮะมักปลูกในลักษณะพืชไร่ จากคุณสมบัติดงั กล่าวของถั่ วมะแฮะจึงนามาปลูกเป็ นพื ้นคลุมดินเต็ม
พื ้นที่ เมื่อโตเต็มที่ทรงพุ่มจะชิดกันทาให้ แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องลงถึงพื ้นดินได้ จะสามารถยับยังการ
้
เจริ ญเติบโตของหญ้ าคาได้ และเศษใบที่ร่วงหล่นจะย่อยสลายเพิ่มธาตุอินทรี ยวัตถุให้ กบั ดิน เพิ่มน ้าหนัก
สดได้ ถึง 2.0-4.0 ตันต่อไร่ และเพิ่มเปอร์ เซ็นต์ธาตุอาหารไนโตรเจน 1.50-2.0, ฟอสฟอรัส 0.05–0.10, และ
โปแทสเซียม 0.05-1.00 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงปลูกระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และจะเก็บเมล็ดเมื่อ
เดือน กุมภาพันธ์ ของปี ถัดมาไว้ เพื่อนาไปขยายพันธุ์ตอ่ ไป
3.การปลูกข้ าวไร่ เมื่อเดือนเมษายน-พฤษภาคม ในปี เดียวกัน แบ่งพื ้นที่จานวน 5 ไร่ ทาการตัดลา
ต้ นชิดพื ้นดิน แล้ วปล่อยทิ ้งไว้ 1 อาทิตย์ เพื่อให้ ใบร่วงหล่นจากนันก็
้ ทาการกระทุ้ง หรื อหยดเมล็ดข้ าว หรื อ
ทาตามแบบวิธีการของเกษตรกร พันธุ์ข้าวไร่ที่นามาปลูกควรเป็ นพันธุ์พื ้นเมือง หรื อพันธุ์ส่งเสริ มของทาง
ราชการที่เหมาะสมกับสภาพพื ้นที่ และให้ ผลผลิตสูง ควรมีการกาจักวัชพืช และใส่ป๋ ยุ 15–15-15 จานวน
25-30 กิโลกรัมต่อไร่ 2 ครัง้ เมื่อข้ าวอายุ 35 และ 65 วัน และเมื่อเก็บเกี่ ยวข้ าวประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ในปี เดียวกัน หลังการเก็บเกี่ยวข้ าวแล้ วควรนาเมล็ดพันธุ์ถั่ วมะแฮะที่เก็บไว้ ปลูกตาม เพราะ
ช่วงระยะเวลานี ้ยังคงมีฝนตกอยู่บ้าง แล้ วฟั นตอซังข้ าวกลบเพื่อเก็บรักษาความชื ้น และควรมีการปลูกเสริ ม
อีกในเดือน มิถนุ ายนของปี ถัดมา ถ้ าต้ นถั่วเจริ ญเติบโตไม่เต็มพื ้นที่ ส่วนพื ้นที่แปลงถั่วมะแฮะที่มีอายุ 2 ปี
เหลืออีก 10 ไร่ ทาการแบ่งแปลงอีก 5 ไร่ เมื่อถึงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ของปี ถัดมาก็ดาเนินการเตรี ยม
แปลงปลูกข้ าวไร่เช่นเดียวกับปี ก่อน และแปลงถัว่ มะแฮะที่มีอายุ 3 ปี ที่เหลืออีก 5 ไร่ ก็เก็บไว้ ปลูกข้ าวในปี
ต่อๆไป
แปลงปลูกถั่วมะแฮะจานวน 15 ไร่
แปลงที่1
ปลูกข้ าวไร่ ในฤดูฝน
ปลูกถัว่ มะแฮะปลายฝน
กลับมาปลูกข้ าวไร่ ในฤดูฝนปี
ต่อไป

แปลงที่ 2
ปลูกข้ าวไร่ ในฤดูฝน
ปลูกถัว่ มะแฮะปลายปี 2547
กลับมาปลูกข้ าวไร่ หลังเวลา
ผ่านไปอีก 3 ปี

แปลงที่ 3
ปลูกข้ าวไร่ในฤดูฝนปี ที่ 2
ปลูกถัว่ มะแฮะปลายปี ที่ 2
กลับมาปลูกข้ าวปี หลังเวลา
ผ่านไปอีก 3 ปี

3. การใช้ ประโยชน์ จากถั่วมะแฮะ เป็ นอาหารของมนุษย์
เมล็ดถั่วมะแฮะมีโปรตีนเป็ นองค์ประกอบ 21–26% และยังมี กรดอะมี โนต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการ
เจริญเติบโตของร่างกายอีกมากมายเปรี ยบได้ กบั อาหารพวกธัญพืชต่างๆ ดังนัน้ ในประเทศอินเดียจึงใช้ ถวั่
มะแฮะเป็ นแหล่งธาตุอาหารโปรตีนที่สาคัญสาหรับประชาชนที่บริโภคอาหารแบบมังสวิรัติ
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ถัว่ มะแฮะสามารถกินได้ ทงฝั
ั ้ กสดและเมล็ดแห้ ง บางสายพันธุ์มีฝักที่ใหญ่มาก ฝั กสดสามารถนามา
ต้ มหรื อเผากินได้ สาหรับเมล็ดแห้ งก็จะน ้ามาแช่น ้าทิ ้งไว้ หนึ่งคืน แล้ วนาไปผึ่งแดดให้ เปลือกแตกใช้ เวลา 23 วัน จะเป็ นการง่ายต่อการเอาเปลือกเมล็ดออก จากนันจึ
้ งนาเอาเมล็ดมาบดด้ วยครกหรื อเครื่ องโม่อีกที
หนึ่งเพื่อเป็ นการง่ายต่อการนามาปรุงอาหาร เปลือกเมล็ดและเปลือกแห้ งของฝั กสามารถนามาเป็ นอาหาร
ของไก่และแกะได้ ใบของถัว่ มะแฮะสามารถใช้ เป็ นปุ๋ยพืชสดหรื อใช้ เป็ นอาหารสัตว์ก็ได้
ซึง่ จากรายงานของสุธนและบุญล้ อม (2532 ก) พบว่าใบของถัว่ มะแฮะมีโปรตีนสูงถึง 20% กิ่งและ
ลาต้ นของถัว่ มะแฮะสามารถนามาทาฟื น ทารัว้ นอกจากนันยั
้ งมีการปลูกถัว่ มะแฮะไว้ สาหรับเลี ้ยงครั่ง ซึ่ง
ได้ มีรายงานว่า ถัว่ มะแฮะ 1 ต้ น สามารถให้ ผลผลิตครั่งได้ ถึง 1 กิโลกรัม จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีถวั่ มะแฮะ ของ Duke (1981) ในตารางที่ 8 ต้ นถั่วมะแฮะ มีความชื ้น โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต
แร่ ธ าตุอาหารอื่ น ๆ แคลเซี ยม และฟอสฟอรั ส เฉลี่ ย 15.2, 22.3, 3.6, 57.2, 9.1 และ0.26 เปอร์ เซ็ น ต์
ตามลาดับ มีวิตามินเอ และวิตามินบี1 เฉลี่ย 220 และ 150 IU ต่อ 100 กรัม เมล็ดตากแห้ งใน 100 กรัม ให้
พลังงานเฉลี่ย 345 แคลลอรี มีความชื ้นเฉลี่ย 9.9 เปอร์ เซ็นต์ มีปริ มาณโปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต เส้ นใย
และขี ้เถ้ า เฉลี่ย 19.5, 1.3, 65.5, 1.3, และ 3.8 กรัม ตามลาดับ มีปริ มาณธาตุอาหารแคลเซียม ฟอสฟอรัส
และเหล็ก เฉลี่ย 161, 285 และ 15.0 มิลลิกรัม ตามลาดับ มีเบต้ าแคโรทีนไทอะมีน ไรโบฟลาวิน และไนอะ
ซิน เฉลี่ย 55, 0.72, 0.14 และ 2.9 มิลลิกรัม ตามลาดับ เมล็ดอ่อน 100 กรัม ให้ พลังงาน 117 แคลลอรี มี
ความชืน้ เฉลี่ย 69.5 เปอร์ เซ็นต์ มีปริ มาณโปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต เส้ นใย และขี ้เถ้ า เฉลี่ย 7.2, 0.6,
21.3, 3.3 และ 1.4 กรัม ตามลาดับ มีปริมาณแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก โซเดียม และโพแทสเซียม เฉลี่ย
29, 135, 1.3, 5, และ 563 มิลลิกรัมตามลาดับ มีปริ มาณเบต้ าแคโรทีนไทอะมีน ไรโบฟลาวินไนอะซีน และ
แอสคอบิค เฉลี่ย 145, 0.40, 0.25, 2.4, และ 26 มิลลิกรัม และมีกรดอะมิโน เช่น อาร์ จีนิน ไคทีนฮิสทิดีน
ไอโซลิวซีน ลิวซีนไลซีน เมไทโอนีนฟี นิลอะลานีนธีโอนีนไธโรซีน วาลีนแอสพาคิตกลูตามิค อะลานีน ไกลซีน
โพรลีน และซีริน เฉลี่ย 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 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เมล็ดประกอบด้ วยนา้ มัน ไลโนลิคไลโนเลอิคโอเลอิค และไขมันอิ่มตัว เฉลี่ย
5.7, 51.4, 6.3 และ 76.6 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ใบสดถัว่ มะแฮะมีความชื ้น โปรตีน เส้ นใย ไขมัน และขี ้เถ้ า
เฉลี่ย 70.4, 71.0, 10.7, 1.6 และ 2.3 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อพิจารณาผลวิเคราะห์ทางเคมีของลาต้ น
และราก พบว่ามีโปรตีน เส้ นใย ไขมัน และขี ้เถ้ า เฉลี่ย 14.8, 28.9, 17 และ 3.5 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ จาก
ผลวิเคราะห์ทางเคมีของส่วนต่างๆ ของถั่วมะแฮะ พบว่ามีปริ มาณธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อมนุษย์
ค่อนข้ างสูงจึงนิยมใช้ เป็ นอาหารมนุษย์
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ตาราง2 ผลวิเคราะห์ ทางเคมีของส่ วนต่ าง ของถั่วมะแฮะ (Duke, 1981)
องค์ ประกอบทางเคมีส่วนต่ างๆ
องค์ ประกอบทางเคมี
ส่ วนต่ างๆ
ลาต้ น
เมล็ดแห้ ง เมล็ดอ่อน

ใบ

ความชืน้ (เปอร์ เซ็นต์ )
โปรตีน (เปอร์ เซ็นต์ )
คาร์ โบไฮเดรต (เปอร์ เซ็นต์ )
ไขมัน (เปอร์ เซ็นต์ )
เส้ นใย (เปอร์ เซ็นต์ )
ขีเ้ ถ้ า (เปอร์ เซ็นต์ )
วิตามิน เอ (IU ต่ อ 100 ก.)
วิตามิน บี1 (IU ต่ อ 100 ก.)
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม)
โพแทสเวียม (มิลลิกรัม)
เหล็ก (มิลลิกรัม)
โซเดียม (มิลลิกรัม)
เบต้ าแคโรทีน (มิลลิกรัม)
ไธอะมีน (มิลลิกรัม)
ไรโบฟลาวิน (มิลลิกรัม)
ไนอะซีน (มิลลิกรัม)
แอสคอร์ บิค (มิลลิกรัม)

70.4
7.1
1.6
10.7
2.3
-

15.2
22.3
3.657.2
3.6
220
150
9.1
0.26
-

9.9
69.5
19.5 (กรัม) 7.2 (กรัม)
65.5 (กรัม) 21.3 (กรัม)
1.3 (กรัม) 0.6 (กรัม)
1.3 (กรัม) 3.3 (กรัม)
3.8 (กรัม) 1.4 (กรัม)
161
29
285
135
563
15
1.3
5
55
145
0.72
0.4
0.14
0.25
2.9
2.4
26

ลาต้ น+
ราก
14.8
1.7
28.9
3.5
-

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดถัว่ มะแฮะแต่ละสายพันธุ์พบว่าองค์ประกอบทางเคมี
แตกต่างกันไป ดังแสดงไว้ ในตารางที่ 2 ซึ่งจะพบว่าถั่วมะแฮะที่ มี เปอร์ เซ็ น ต์ ของโปรตี นและแป้ งเป็ น
องค์ประกอบยู่คอ่ นข้ างสูง โดยพบว่าถัว่ มะแฮะสายพันธุ์ HPL8 มีโปรตีน แป้ง น ้าตาล ไขมัน ขี ้เถ้ า และเส้ น
ใย เฉลี่ ย 25.7, 53.2, 2.0, 2.3, 4.4 และ 1.3 เปอร์ เซ็ น ต์ ตามล าดับ ถั่วมะแฮะสายพัน ธุ์ ICPL211 มี
ปริมาณโปรตีน แป้ง น ้าตาล ไขมัน ชี ้เถ้ า เฉลี่ย 20.9, 58.4, 4.6, 2.8, 4.5 และ 1.1 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
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ตาราง3 แสดงเปอร์ เซ็นต์ องค์ ประกอบทางเคมีของถั่วมะแฮะสายพันธุ์ HPL8 และ ICPL211
องค์ ประกอบทางเคมี
HPL8
ICPL211
โปรตีน
25.7
20.9
แป้ง
53.2
58.4
นา้ ตาล
2.0
4.6
ไขมัน
2.3
2.8
ขีเ้ ถ้ า
4.4
4.5
เส้ นใย
1.3
1.1
ที่มา : ICRISAT Annual Report 1987.P.202
ดังนั
้ นในประเทศอิ
้
นเดียจึงใช้ ถวั่ มะแฮะเป็ นแหล่งอาหารโปรตีนที่สาคัญสาหรับประชาชนที่บริ โภค
แบบมังสวิรัติ ซึ่งเป็ นอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ ถัว่ มะแฮะสามารถกินได้ ฝักสดและ
เมล็ดแห้ ง บางสายพันธุ์มีฝักขนาดใหญ่มาก ฝั กสดสามารถนามาต้ มหรื อเผากินได้ สาหรั บเมล็ดแห้ งเป็ นที่
ทราบกันแล้ วว่าสามารถนามาประกอบเป็ นอาหารได้ โดยเอาเปลือกออกก่อนและจึงนามาบดให้ ละเอียด
เพื่อสะดวกและประหยัดเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง แต่ถ้านาเมล็ดที่บดแล้ วมาทาเป็ นอาหารเลยจะใช้ เวลา
เพี ยง 20-30 นาที ซึ่งเมล็ดถั่วมะแฮะสามารถนามาทาเต้ าส่วนได้ สมชาย (2537) ได้ ศึกษาการทาและ
ยอมรับเต้ าส่วนจากถั่วมะแฮะพันธุ์ต่างๆ เปรี ยบเทียบกับถั่วเขียว พบว่า เต้ าส่วนที่ทาจากถั่วมะแฮะพันธุ์
20-4 จะเป็ นที่ยอมรับในการบริ โภคจากผู้ชิมรองจากถั่วเขียว ถั่วมะแฮะผ่าซีกตากแห้ งพันธุ์ 20-4 ก่อนทา
เป็ นเต้ าส่วนมีปริ มาณโปรตีนเท่ากับ 25.86 เปอร์ เซ็นต์โดยน ้าหนักและยังนามาทาเป็ นอาหารเช้ าสาเร็จรูป
ชนิ ด แผ่ น รสโกโก้ จากถั่ว มะแฮะ ซึ่ ง ให้ คุณ ค่า ทางโภชนาการ 10 เปอร์ เซ็ น ต์ ข องปริ ม าณที่ แ นะน าให้
รับ ประทานส าหรั บ บุค คลทั่วไป (วิชัย และคณะ,2537) นอกจากนี ย้ ัง พบว่าในประเทศแถวแคริ เบี ย น
และอัฟริ กา มีการนามาใช้ รับประทานเป็ นผักสดและบรรจุกระป๋ องขายเป็ นการค้ า เนื่องจากถั่วมะแฮะมี
วิตามินเอ 470 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และวิตามินซี 25 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม (Farisและคณะ, 1987)
การใช้ ประโยชน์ จากถั่วมะแฮะเป็ นอาหารสัตว์
การใช้ ถั่วมะแฮะเป็ นอาหารโดนใช้ เป็ นอาหารนก ในประเทศอินเดียเมื่อปี ค.ศ.1986 (Van der
Maesen, 1986) จึงทาให้ มีการเรี ยกชื่อสามัญว่า Pigeon pea เนื่องจากถัว่ มะแฮะมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
โดยพบว่า ใบถั่วมะแฮะมี ป ริ ม าณโปรตี น ประมาณ 15-24 เปอร์ เซ็ น ต์ (Whiteman และ Norton, 1981)
ใกล้ เคียงกับใบกระถินคุณภาพดี ซึง่ มีปริ มาณเป็ นครึ่งของกากถัว่ เหลืองที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเลี ้ยงสัตว์ แต่มี
เยื่อสู.กว่าใบกระถินประมาณ 3-5 เปอร์ เซ็นต์และสู.กว่ากากถัว่ เหลืองประมาณ 3 เท่า นอกจากนี ้ใบถัว่ มะ
แฮะยังมีสารยับยังการเจริ
้
ญเติบโต จึงอาจทาให้ การนาใบถั่วมะแฮะไปใช้ ในสูตรอาหารสัตว์ค่อนข้ างต่า
จากรายงานของสุช น และบุญ ล้ อ ม(2534) พบว่าใบถั่วมะแฮะสามารถใช้ ในอาหารไก่ เนื อ้ ในระดับ 5
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เปอร์ เซ็นต์ โดยไม่ก่อให้ เกิดผลเสียทังด้
้ านการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพของการใช้ อาหารองค์ประกอบ
ทางเคมีของใบถัว่ มะแฮะเปรี ยบเทียบกับกระถินและกากถัว่ เหลืองได้ แสดงไว้ ใน ตารางที่ 10
ตาราง4แสดงองค์ประกอบทางเคมีของใบถัว่ มะแฮะเปรี ยบเทียบใบกับใบกระถิน และกากาถัว่ เหลือง
เมล็ดถั่ว ใบ
กระถิน ใบ
กากาถั่ว
มะแฮะ
เหลือง
นา้ หนักแห้ ง
96.7
94.1
90.0
89.1
89.0
โปรตีนหยาบ
19.8
21.1
22.4
24.3
49.4
เส้ นใย23.2
25.6
20.0
11.2
8.2
ก๊ าซอีเทอร์ ท่ สี กัดได้
7.3
7.3
3.9
8.8
0.9
ไนโตรเจนที่สกัดได้
43.7
40.0
43.9
49.4
32.7
เถ้ า
6.0
6.0
9.8
9.8
8.8
TIA (mg TI/g)
7.0
n.a
8.0
n.a = not analysed
พิสทุ ธิ์ และคณะ (2538) ได้ ศกึ ษาการใช้ ถวั่ มะแฮะในอาหารโครี ดนมพบว่าใบถัว่ มะแฮะใช้ ทดแทน
ใบกระถิ น ได้ ในระดับ 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องสู ต รอาหารโครี ด นม โดยไม่ มี ผ ลต่ อ การกิ น อาหารโค ซึ่ ง
เปรี ยบเทียบในรูปของปริมาณอาหารที่กินต่อวัน นอกจากนี ้เปลือกของเมล็ดและเปลือกแห้ งของฝั กสามารถ
นามาเป็ นอาหารของไก่และแกะได้ และยังมีกี่ปลูกถัว่ มะแฮะไง้ สาหรับเลี ้ยงครั่ง ซึ่งรายงานว่าถั่วมะแฮะ 1
ต้ น สามารถให้ ผลผลิตครั่งได้ ถึง 1 กิโลกรัมซึงอายุเก็บเกี่ยวครั่งที่เหมาะสมคือ ที่อายุ 10 เดือนหลังจาก
ปล่อยครั่ง จะให้ น ้าหนักสูงสุด (วิจิตร และคณะ, 2535 )
นอกจากการใช้ ประโยชน์จากถั่วมะแฮะในด้ านการเกษตรเป็ นอาหารมนุษย์ และอาหารสัตว์แล้ ว
กิ่งและลาต้ นถั่วมะแฮะสามารถใช้ ทาฟื น ทารัง้ ทาตะกร้ า และมุงหลังคาได้ รวมทังยั
้ งสามารถใช้ เป็ นยา
พื ้นบ้ านในประเทศอัฟริกาและอินเดีย (Purseglove, 1968)
การใช้ ประโยชน์ จากถั่วมะแฮะเป็ นยาแผนโบราณ
Morton (1976) รายงานว่ามีการใช้ ถั่วมะแฮะเป็ นยาแผนโบราณโดยใบอ่อนของถัว่ มะแฮะใช้ เป็ น
ยาแก้ ปวดเมื่อย และเมื่อนาใบไปตากแดดให้ แห้ งแล้ วบดให้ ละเอียดสามารถใช้ ขบั นิ่วในกระเพาะปั สสาวะ
ในประเทศอาร์ เจนตินามีการนาถัว่ มะแฮะไปใช้ รักษาอาการผื่นคันที่ผิวหนัง ดอกสามารถใช้ ขบั เสมหะ แก้
ไอ และโรคปอดอักเสบ ในประเทศจีนมีการใช้ กากถั่วมะแฮะเป็ นยาแผนโบราณ แก้ อาการอ่อนเพลีย และ
เป็ นยานอนหลับ ใบถั่วมะแฮะสามรถล้ างปาก ปละแก้ อาการปวดฟั น โรคเหงือก อาการหน้ ามืดวิงเวียน
และปวดศีรษะได้ Duke (1983) เมล็ดบดสดบรรเทาอาการกลัน่ ปั สสาวะไม่อยู่ในเพศชาย และสามารถลด
ความเจ็บปวดที่เกิดที่ตบั และไต
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