ถัว่ สอดหรือถัว่ ลอดกับการใช้ ประโยชน์ ในงานพัฒนาทีด่ นิ
นายนคร สื บแสน ส่ วนวิชาการเพือ่ การพัฒนาทีด่ นิ สนง.พัฒนาทีด่ นิ เขต 7 น่ าน
..............
ถัว่ สอดหรื อถัว่ ลอดเป็ นพืชตระกูลถัว่ ชนิ ดหนึ่ ง อยู่ในตระกูลถัว่ ดํา ซึ่ งเป็ นพืชที่รู้จกั กันทัว่ ไป พืชตระกูลถัว่ ดําเป็ นพืชที่เกษตรกรภาคเหนื อ
รู ้จกั เป็ นอย่างดี เช่น ถัว่ เขียว ถัว่ พุ่มดําหรื อถัว่ ปี ถัว่ อีกชนิ ดหนึ่ งที่เกษตรกรนิ ยมปลูกร่ วมกับข้าวโพดหรื อปลูกทัว่ ไปในหัวไร่ ปลายนา คือ ถัว่ สอด หรื อถัว่
ลอด ลักษณะลําต้น ใบ ดอกและฝักคล้ายกับถัว่ ดํา เกษตรกรจะนําเมล็ดที่สุกแก่แต่ยงั ไม่แห้งมาบริ โภค เช่น ลวกหรื อนึ่ งทั้งฝัก นําเมล็ดมาใส่ ในข้าวหลาม
ฯลฯ เกษตรกรบางพื้นที่ เช่น อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ปลูกกับข้าวไร่ โดยปลูกพร้อมกับหยอดเมล็ดข้าวไร่ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไร่ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตถัว่ สอด
ไปด้วย ในทางพัฒนาที่ดินเป็ นพืชที่มีศกั ยภาพในด้านการคลุมบํารุ งดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่ และข้าวโพด เนื่องจากไม่เลื้อยพันพืชหลักมากนัก ขึ้นอยูก่ บั การ
บังร่ มเงาของพืชหลัก

การเจริ ญเติบโตคลุมดินและแย่งพื้นที่กบั วัชพืช
ในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวโพด (เดือนกันยายน) ของถัว่ สอด
พืชตระกูลถั่วพุ่มดํา (cowpea) ตามหลักของการจําแนกสิ่ งมีชีวิตหรื ออนุกรมวิธาน (taxonomy)เป็ นการจําแนกสิ่ งมีชีวติ ออกเป็ นหมวดหมูต่ ามสาย
วิวฒั นาการ การจัดหมวดหมู่เริ่ มต้นด้วยการแบ่งอย่างกว้าง เรี ยกว่า อาณาจักร (kingdom) แบ่งออกเป็ น 5 อาณาจักร พืชอยูใ่ นอาณาจักรที่ 2 เรี ยกว่าอาณาจักร
พืช (kingdom plantae) จากนั้นจะแบ่งย่อยไปอีก 6 อันดับ อันดับที่ 6 คือ สกุล (genus) ถัว่ พุม่ ดําอยูใ่ นอาณาจักรพืช อยูใ่ นตระกูลถัว่ พืชตระกูลถัว่ เป็ นพืชที่อยู่
ในตระกูล fabaceae หรื อ leguminosae เป็ นพืชกลุ่มใหญ่เป็ นอันดับ 3 รองจากตระกูลทานตะวัน (compositae) และพืชตระกูลกล้วยไม้

การเจริ ญเติบโตของถัว่ สอดเมื่ออายุ 7 วัน ในการปลูกเป็ น
พืชเหลื่อมกับข้าวโพดเมื่อข้าวโพดอายุ 20 วัน
ส่ วนใหญ่พืชตระกูลถัว่ เป็ นไม้พมุ่ ไม้ยนื ต้น หรื อไม้ลม้ ลุก ใบเรี ยงสลับ มักเป็ นใบประกอบแบบ 3 ใบ หรื อใบประกอบแบบขนนก อาจเป็ นชนิดขนนก
ชั้นเดียวหรื อขนนก 2 ชั้น มีหูใบบนก้านใบ ดอกมีท้ งั ดอกเดี่ยวและดอกช่อ ผลมีลกั ษณะเป็ นฝักแตกได้ หรื อแตกไม่ได้
ถัว่ พุ่ม (Cowpea : Vigna unguiculata) เป็ นพืชตระกูลถัว่ ที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ทนแล้ง และปลูกง่าย ปลูกได้ท้ งั ใน สภาพไร่ และสภาพนา (หลังเก็บเกี่ยว
ข้าว) เป็ นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายใช้บริ โภคทั้งในรู ปฝักสดและเมล็ดแห้ง เมล็ดถัว่ พุม่ มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง มีคาร์ โบไฮเดรท 50-67 เปอร์ เซ็นต์
โปรตีน 23-25 เปอร์เซ็นต์ สามารถใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ ส่ วนต้นและใบของถัว่ พุม่ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วยังคงมีสีเขียวสด และมีโปรตีน
ค่อนข้างสูง สามารถใช้เป็ นอาหารสัตว์ได้ หรื อไถกลบเป็ นปุ๋ ยพืชสดบํารุ งดินให้ธาตุไนโตรเจนประมาณ 6-13 กิโลกรัมต่อไร่
ถัว่ พุม่ ดําเป็ นพืชที่มีการปลูกอยูเ่ กือบทุกภาค โดยปลูกมากในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีท้ งั พันธุ์ที่ใช้เพื่อบริ โภคฝักสดและเมล็ดแห้ง เมล็ด
มีหลายสี เช่น ดํา ลายนํ้าปนดํา ขาวฯลฯ เกษตรกรนิยมปลูกชนิดเมล็ดสี ดาํ ถัว่ พุม่ ดําที่เกษตรกรปลูกเป็ นพันธุ์พ้ืนเมือง ให้ผลผลิตตํ่า และอ่อนแอต่อโรคใบ
ไหม้
ถัว่ พุ่มดําเป็ นพืชที่อยูใ่ นสกุลถัว่ เขียว (vigna sp.) ซึ่ งมีประมาณ 150 ชนิด (species) ถัว่ พุ่มดําเป็ นชนิด unguiculata จึงมีชื่อว่า Vigna unguiculata และถัว่
พุม่ ดํามีหลายชนิดย่อย (sub species) ซึ่งจะพบว่าเมล็ดถัว่ พุม่ ดํามีหลายสี ต้ งั แต่ขาว ลายนํ้าตาล แดงจนถึงดํา

ถัว่ สอดหรื อถัว่ ลอดเป็ นถัว่ พุม่ ดําชนิดหนึ่ง (sub species) ขณะนี้ยงั ไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ มีลกั ษณะลําต้น ใบ ดอก ฝัก และเมล็ดเช่นเดียวกับถัว่
พุม่ ดํา แตกต่างกันที่เป็ นพืชที่เป็ นเถาเลื้อยไปกับพื้นถ้าปลูกในที่ที่มีแสงแดดจัด ไม่มีพืชบังร่ มมากนัก แต่ถา้ ปลูกในสภาพมีพืชหลักร่ วม เช่น ข้าวโพดฯลฯ
จะมีการเลื้อยพันต้นข้าวโพดบ้าง ขึ้นอยูก่ บั การบังร่ ม และช่วงที่ปลูก เป็ นพืชที่สามารถขึ้นในพื้นที่ร่มเงาได้ เช่น ระหว่างแถวข้าวโพด แถวข้าวไร่ ฯลฯ ถ้า
เป็ นถัว่ พุม่ ดําทัว่ ไปเมื่อมีร่มเงามากจะตายเนื่องจากถูกแย่งแสง ถัว่ สอดมีหลายชนิดเมื่อใช้สีของเมล็ดจําแนก ประกอบด้วยเมล็ดสี ดาํ ลายแดงปนนํ้าตาล
และสี แดง นอกจากนั้นมีความแตกต่างกันที่สีของฝักในระยะสุ กแก่ คือ สี เขียวอ่อน และสี ม่วงหรื อเขียวปนม่วง ขนาดของฝักและเมล็ดจะโตกว่าถัว่ พุม่
ดําทัว่ ไป

ถัว่ พุม่ ดําพันธุ์พ้นื เมือง

ถัว่ พุม่ ดําพันธุ์เบา (KK)

ถัว่ สอดหรื อถัว่ ลอด

การใช้ ประโยชน์ ถั่วสอดของเกษตรกรปัจจุบัน
จากการสํารวจและเก็บข้อมูลเบื้องต้นของสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 พบว่าถัว่ ลอดหรื อถัว่ สอด (ภาษาท้องถิ่น) จัดเป็ นถัว่ พุม่ ชนิดหนึ่ง เป็ น
พืชท้องถิ่นของประเทศไทย มีความหลากหลายทางพันธุกรรม เจริ ญเติบโตแบบทอดยอด ลําต้นเลื้อยแผ่ราบคลุมดินใบเป็ นแบบ 3 ใบย่อย ทยอยออกดอกเป็ น
ชุด ฝักมีลกั ษณะเรี ยวยาวสี ฟางข้าว เมื่อแห้ง เมล็ดมีสีแตกต่างกัน เช่นสี ดาํ และสี แดงสลับขาว จํานวนเมล็ดเฉลี่ย 17 เมล็ดต่อฝัก มีระบบรากแก้ว ทนแล้งดีกว่าถัว่
เหลือง มีปมทั้งรากแก้วรากแขนง ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย ปลดปล่อยไนโตรเจนแก่ดิน 6-13 กิโลกรัมต่อไร่ ถัว่ สอดเจริ ญเติบโตได้ดี แม้ในดินที่มีความสมบรู ณ์
ตํ่า และดินที่มีหน้าดินตื้นหรื อเป็ นกรดจัด ทนทานต่อสภาพร่ มเงาได้ดี แต่จะอ่อนแอต่อโรครานํ้าค้าง หากอยูใ่ นสภาพร่ มเงาจัดเกินไป

ถัว่ สอดเมื่ออายุ 20 วัน ในการปลูกเหลื่อมกับข้าวโพด

ถัว่ สอดเมื่ออายุ 40 วัน

ดอกและฝักถัว่ สอด

วิธีการปลูกและประโยชน์ จากลักษณะทางสสรี รวิทยาที่สาํ คัญของถัว่ ลอดที่เจริ ญเติบโตแบบทอดยอด เลื้อยแผ่ปกคลุมดินไม่พนั ต้นพืชอื่น ที่ปลูกร่ วม อายุ
เก็บเกี่ยวยาวกว่าข้าวไร่ สามารถพัฒนาระบบการปลูกข้าวไร่ ร่วมกับถัว่ ลอดได้โดยวิธีการผสมเมล็ดถัว่ ลอดกับเมล็ดข้าวไร่ คลุกกันก่อนปลูก อัตราเมล็ดถัว่ 40-80
กรัมต่อข้าวไร่ 1 ถัง (360-420เมล็ด) หยอดเมล็ดข้าวไร่ ผสมถัว่ ลอดตามวิธีการปลูกข้าวไร่ ปกติของเกษตรกร ข้าวไร่ และถัว่ ลอดจะเติบโตไปพร้อมกัน ป้ องกันวัช
พืชได้ การเจริ ญเติบโตไม่รบกวนหรื อเลื้อยพัน แต่อยูร่ ่ วมกันไป ตลอดฤดูปลูกข้าวไร่ เมื่อข้าวไร่ ถึงระยะเก็บเกี่ยวเกษตรกรสามารถเก็บฝักบริ โภคได้ นอกจากนั้น
ฝักละเมล็ดสามารถขายได้ โดยฝักสดราคา 5 บาทต่อมัด (1 กํามือ) เมล็ดแห้งราคา 25-30 บาทต่อกิโลกรัม
งานวิจยั เกี่ยวกับการใช้ถวั่ สอดร่ วมในระบบปลูกพืชเพือ่ อนุรักษ์ดินและนํ้า ส่วนวิชาการเพือ่ การพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้นาํ ถัว่ สอดมาใช้
ร่ วมกับระบบการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ดอนเพื่อลดปริ มาณวัชพืช ลดปั ญหาการเผาเศษพืช ลดปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืชและปรับปรุ งบํารุ งดิน โดย
ใช้ถวั่ สอดปลูกเหลื่อมกับข้าวโพดเมื่อข้าวโพดอายุได้ 20 วัน ดําเนินงานได้ 1 ปี พบว่าถัว่ สอดสามารถขึ้นร่ วมกับข้าวโพดได้ และสามารถแย่งพื้นที่กบั วัชพืชใน
ช่วงการเจริ ญเติบโตของข้าวโพด ทําให้ปริ มาณวัชพืชมีแนวโน้มลดลง นอกจากนั้นถัว่ สอดมีอายุมากกว่าข้าวโพด หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดแล้ว ถัว่ สอด
สามารถเจริ ญเติบโตต่อไปได้ จนถึงเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตฝักแห้งได้ ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งประมาณ 20 กิโลกรัมต่อไร่ บางแห่งที่ดินมีความชื้นดีเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ 2 ครั้ง ส่ วนการคลุมดินในระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดพบว่า ยังน้อยกว่าถัว่ พุม่ ดําซึ่งปลูกเป็ นพืชรุ่ นที่ 2 หลังเก็บเกี่ยวข้าวโพด อาจเกิดจาก
ถัว่ สอดมีอายุมากแล้วจึงมีการเจริ ญเติบโตคลุมดินน้อยกว่าถัว่ ดําซึ่งปลูกทีหลัง หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งถัว่ สอดและถัว่ ดําแล้ว (เดือนมกราคม) ถัว่ ดําตายไป
แต่ถวั่ สอดยังเจริ ญเติบโตได้อยู่ แต่มีวชั พืชขึ้นแซมบ้าง ซึ่งในขณะนี้ท้ งั วัชพืชและถัว่ หมดอายุลงและทิ้งซากไว้เป็ นอินทรี ยวัตถุต่อไป

ใช้ถวั่ สอดปลูกระหว่างแถวข้าวโพดเมื่อข้าวโพด
อายุ 20 วัน

ถัว่ สอดสามารถเจริ ญเติบโตในสภาพร่ มเงาข้าวโพด
ได้ดีกว่าถัว่ พุม่ ดํา

เจริ ญเติบโตของถัว่ สอดในระยะข้าวโพดสุ กแก่

ส่ วนวิชาการฯ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้ทดลองใช้ถวั่ สอดปลูกระหว่างแถวหญ้าแฝกในแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก โดยปลูกในเดือนธันวาคมขณะนั้น
หญ้าแฝกยังไม่สูงมากนัก ระหว่างแถวมีแสงเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของพืชได้ ถัว่ สอดสามารถเจริ ญเติบโตได้ดี การปลูกถัว่ สอดมีวตั ถุประสงค์เพื่อปลูก
ขยายพันธุ์ และคลุมดินในระหว่างแถวหญ้าแฝก ช่วยรักษาความชื้นของดิน และแย่งพื้นที่กบั วัชพืชลดปริ มาณวัชพืชลง ทําให้ลดการให้น้ าํ ใช้ประโยชน์พ้ืน
ที่อย่างเต็มที่ การให้น้ าํ แก่หญ้าแฝกเท่ากับให้น้ าํ แก่ถวั่ สอดด้วย เมื่อถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมใกล้จะขุดหญ้าแฝก ถัว่ สอดเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ดังนั้นสามารถ
ปลูกขยายพันธุ์ถวั่ สอดในแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกได้

การเจริ ญเติบโตถัว่ สอดที่ปลูกระหว่างแถวหญ้าแฝกในแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก (เดือนกุมภาพันธ์)

สรุป
ถัว่ สอดหรื อถัว่ ลอดเป็ นพืชตระกูลถัว่ พุ่มดํา เป็ นพืชพื้นบ้านที่เกษตรกรคุน้ เคยเป็ นอย่างดี ทั้งบนพื้นที่ดอนและพื้นที่สูงในพื้นที่สูงเกษตรกรมักปลูก
ร่ วมกับข้าวไร่ ส่ วนเกษตรกรในพื้นที่ดอนมักปลูกร่ วมกับข้าวโพด ลักษณะเด่นของถัว่ สอดคือไม่เลื้อยพันพืชหลักมากนัก ทนร่ มเงาได้ดีกว่าถัว่ พุ่มดํา จึง
สามารถปลูกเป็ นพืชเหลื่อ (relay crop)ได้ ถัว่ สอดมีลกั ษณะลําต้น ใบ ดอก ฝักและเมล็ดคล้ายถัว่ ดํา ขณะนี้ยงั ไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ คาดว่าจะเป็ น sub
species ของถัว่ พุ่มดํา ในด้านการพัฒนาที่ดิน กลุ่มวิชาการฯ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้ศึกษาการนําไปปลูกร่ วมกับข้าวโพดเพื่อควบคุมวัชพืชและ
ปรับปรุ งบํารุ งดิน ซึ่งช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกําจัดวัชพืช ปัญหาการเผาเศษพืช และลดการไถพรวน ผลการดําเนินงาน (ขณะนี้งานวิจยั ยังไม่
เสร็ จสิ้ น) พบว่าถัว่ สอดมีการคลุมดินแย่งพื้นที่กบั วัชพืชในช่วงข้าวโพดเจริ ญเติบ (หลัง 20 วัน) และในช่วงข้าวโพดสุ กแก่รอการเก็บเกี่ยวได้ ถึงแม้ไม่ถึง
100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งช่วยลดปริ มาณวัชพืชลงได้บา้ ง เมื่อเกษตรกรปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องจะช่วยลดปั ญหาวัชพืชได้ นอกจากนั้นส่ วนวิชาการฯได้ทดลองปลูก
ขยายพันธุ์ถวั่ สอดในแถวหญ้าแฝก แปลงขยายพันธุ์หญ้าในช่วงแล้ง (เดือนมกราคม) พบว่าถัว่ สอดสามารถเจริ ญเติบโตได้ดี ขณะนี้ ยงั ไม่ออกดอก และ
หญ้าแฝกไม่รบกวนถัว่ สอดเนื่องจากหญ้าแฝกยังเจริ ญเติบโตไม่เต็มที่ และมีการตัดใบเพื่อเร่ งการแตกกอ จึงทําให้มีพ้ืนที่ที่ถวั่ สอดจะเจริ ญเติบโตได้ คาด
ว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตถัว่ สอดในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งขณะนั้นเตรี ยมขุดกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูกในพื้นที่เป้ าหมายแล้ว

