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                      ถัว่สอดหรือถัว่ลอดเป็นพืชตระกูลถัว่ชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูลถัว่ดาํ ซึ่งเป็นพืชที่รู้จกักนัทัว่ไป พืชตระกูลถัว่ดาํเป็นพืชที่เกษตรกรภาคเหนือ

รู้จกัเป็นอยา่งดี เช่น ถัว่เขียว ถัว่พุ่มดาํหรือถัว่ปี ถัว่อีกชนิดหนึ่งที่เกษตรกรนิยมปลูกร่วมกบัขา้วโพดหรือปลูกทัว่ไปในหัวไร่ปลายนา คือ ถัว่สอด หรือถัว่

ลอด ลกัษณะลาํตน้ ใบ ดอกและฝักคลา้ยกบัถัว่ดาํ เกษตรกรจะนาํเมลด็ที่สุกแก่แต่ยงัไม่แห้งมาบริโภค เช่น ลวกหรือนึ่งทั้งฝัก นาํเมลด็มาใส่ในขา้วหลาม 

ฯลฯ เกษตรกรบางพื้นที่ เช่น อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ปลูกกบัขา้วไร่ โดยปลูกพร้อมกบัหยอดเมลด็ขา้วไร่ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตขา้วไร่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตถัว่สอด

ไปดว้ย ในทางพฒันาที่ดินเป็นพืชที่มีศกัยภาพในดา้นการคลุมบาํรุงดินในพื้นที่ปลูกขา้วไร่ และขา้วโพด เนื่องจากไม่เลื้อยพนัพืชหลกัมากนกั ขึ้นอยูก่บัการ

บงัร่มเงาของพืชหลกั

การเจริญเติบโตคลุมดินและแยง่พื้นที่กบัวชัพืช

ในช่วงเกบ็เกี่ยวขา้วโพด (เดือนกนัยายน) ของถัว่สอด

                  พชืตระกูลถั่วพุ่มดํา (cowpea)  ตามหลกัของการจาํแนกสิ่งมีชีวิตหรืออนุกรมวิธาน (taxonomy)เป็นการจาํแนกสิ่งมีชีวติออกเป็นหมวดหมู่ตามสาย

ววิฒันาการ การจดัหมวดหมู่เริ่มตน้ดว้ยการแบ่งอยา่งกวา้ง เรียกวา่ อาณาจกัร (kingdom) แบ่งออกเป็น 5 อาณาจกัร พืชอยูใ่นอาณาจกัรที่ 2 เรียกวา่อาณาจกัร

พืช (kingdom plantae) จากนั้นจะแบ่งยอ่ยไปอีก 6 อนัดบั อนัดบัที่ 6 คือ สกลุ (genus) ถัว่พุม่ดาํอยูใ่นอาณาจกัรพืช อยูใ่นตระกลูถัว่  พืชตระกลูถัว่เป็นพืชที่อยู่

ในตระกลู fabaceae หรือ leguminosae เป็นพืชกลุ่มใหญ่เป็นอนัดบั 3 รองจากตระกลูทานตะวนั (compositae) และพืชตระกลูกลว้ยไม ้



        ส่วนใหญ่พืชตระกลูถัว่เป็นไมพุ้ม่ ไมย้นืตน้ หรือไมล้ม้ลุก ใบเรียงสลบั มกัเป็นใบประกอบแบบ 3 ใบ หรือใบประกอบแบบขนนก อาจเป็นชนิดขนนก

ชั้นเดียวหรือขนนก 2 ชั้น มีหูใบบนกา้นใบ ดอกมีทั้งดอกเดี่ยวและดอกช่อ ผลมีลกัษณะเป็นฝักแตกได ้หรือแตกไม่ได้

        ถัว่พุ่ม (Cowpea : Vigna unguiculata) เป็นพืชตระกลูถัว่ที่มีอายเุก็บเกี่ยวสั้น ทนแลง้ และปลูกง่าย ปลูกไดท้ั้งใน สภาพไร่และสภาพนา (หลงัเก็บเกี่ยว

ขา้ว) เป็นพืชที่ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายใชบ้ริโภคทั้งในรูปฝักสดและเมลด็แหง้ เมลด็ถัว่พุม่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีคาร์โบไฮเดรท 50-67 เปอร์เซ็นต ์

โปรตีน 23-25 เปอร์เซ็นต ์สามารถใชท้ดแทนโปรตีนจากเนื้อสตัวไ์ด ้ส่วนตน้และใบของถัว่พุม่หลงัจากเกบ็เกี่ยวผลผลิตแลว้ยงัคงมีสีเขียวสด และมีโปรตีน

ค่อนขา้งสูง สามารถใชเ้ป็นอาหารสตัวไ์ด ้หรือไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบาํรุงดินใหธ้าตุไนโตรเจนประมาณ 6-13 กิโลกรัมต่อไร่

   ถัว่พุม่ดาํเป็นพืชที่มีการปลูกอยูเ่กือบทุกภาค โดยปลูกมากในภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีทั้งพนัธุ์ที่ใชเ้พื่อบริโภคฝักสดและเมลด็แหง้ เมลด็

มีหลายสี เช่น ดาํ ลายนํ้าปนดาํ ขาวฯลฯ เกษตรกรนิยมปลูกชนิดเมลด็สีดาํ ถัว่พุม่ดาํที่เกษตรกรปลูกเป็นพนัธุ์พื้นเมือง ใหผ้ลผลิตตํ่า และอ่อนแอต่อโรคใบ

ไหม้

     ถัว่พุ่มดาํเป็นพืชที่อยูใ่นสกุลถัว่เขียว (vigna sp.) ซึ่งมีประมาณ 150 ชนิด (species) ถัว่พุ่มดาํเป็นชนิด unguiculata จึงมีชื่อว่า Vigna unguiculata และถัว่

พุม่ดาํมีหลายชนิดยอ่ย (sub species) ซึ่งจะพบวา่เมลด็ถัว่พุม่ดาํมีหลายสีตั้งแต่ขาว ลายนํ้าตาล แดงจนถึงดาํ

การเจริญเติบโตของถัว่สอดเมื่ออาย ุ7 วนั ในการปลูกเป็น

พืชเหลื่อมกบัขา้วโพดเมื่อขา้วโพดอาย ุ20 วนั



           ถัว่สอดหรือถัว่ลอดเป็นถัว่พุม่ดาํชนิดหนึ่ง (sub species) ขณะนี้ยงัไม่ทราบชื่อวทิยาศาสตร์ มีลกัษณะลาํตน้ ใบ ดอก ฝัก และเมลด็เช่นเดียวกบัถัว่

พุม่ดาํ แตกต่างกนัที่เป็นพืชที่เป็นเถาเลื้อยไปกบัพื้นถา้ปลูกในที่ที่มีแสงแดดจดั ไม่มีพืชบงัร่มมากนกั แต่ถา้ปลูกในสภาพมีพืชหลกัร่วม เช่น ขา้วโพดฯลฯ 

จะมีการเลื้อยพนัตน้ขา้วโพดบา้ง ขึ้นอยูก่บัการบงัร่ม และช่วงที่ปลูก เป็นพืชที่สามารถขึ้นในพื้นที่ร่มเงาได ้เช่น ระหวา่งแถวขา้วโพด แถวขา้วไร่ ฯลฯ ถา้

เป็นถัว่พุม่ดาํทัว่ไปเมื่อมีร่มเงามากจะตายเนื่องจากถูกแยง่แสง ถัว่สอดมีหลายชนิดเมื่อใชส้ีของเมลด็จาํแนก ประกอบดว้ยเมลด็สีดาํ ลายแดงปนนํ้าตาล

และสีแดง   นอกจากนั้นมีความแตกต่างกนัที่สีของฝักในระยะสุกแก่ คือ สีเขียวอ่อน และสีม่วงหรือเขียวปนม่วง ขนาดของฝักและเมลด็จะโตกวา่ถัว่พุม่

ดาํทัว่ไป

การใช้ประโยชน์ถั่วสอดของเกษตรกรปัจจุบัน 

             จากการสาํรวจและเกบ็ขอ้มูลเบื้องตน้ของสาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที่ 1 พบวา่ถัว่ลอดหรือถัว่สอด (ภาษาทอ้งถิ่น) จดัเป็นถัว่พุม่ชนิดหนึ่ง เป็น

พืชทอ้งถิ่นของประเทศไทย มีความหลากหลายทางพนัธุกรรม เจริญเติบโตแบบทอดยอด ลาํตน้เลื้อยแผร่าบคลุมดินใบเป็นแบบ 3 ใบยอ่ย ทยอยออกดอกเป็น

ชุด ฝักมีลกัษณะเรียวยาวสีฟางขา้ว เมื่อแหง้ เมลด็มีสีแตกต่างกนั เช่นสีดาํและสีแดงสลบัขาว จาํนวนเมลด็เฉลี่ย 17 เมลด็ต่อฝัก มีระบบรากแกว้ ทนแลง้ดีกวา่ถัว่

เหลือง มีปมทั้งรากแกว้รากแขนง ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ปลดปล่อยไนโตรเจนแก่ดิน 6-13 กิโลกรัมต่อไร่ ถัว่สอดเจริญเติบโตไดด้ี แมใ้นดินที่มีความสมบรูณ์

ตํ่า และดินที่มีหนา้ดินตื้นหรือเป็นกรดจดั ทนทานต่อสภาพร่มเงาไดด้ี แต่จะอ่อนแอต่อโรครานํ้าคา้ง หากอยูใ่นสภาพร่มเงาจดัเกินไป

ถัว่พุม่ดาํพนัธุ์พื้นเมือง ถัว่พุม่ดาํพนัธุ์เบา (KK) ถัว่สอดหรือถัว่ลอด



ถัว่สอดเมื่ออาย ุ20 วนั ในการปลูกเหลื่อมกบัขา้วโพด ถัว่สอดเมื่ออาย ุ40 วนั ดอกและฝักถัว่สอด

      วธิีการปลูกและประโยชน์     จากลกัษณะทางสสรีรวิทยาที่สาํคญัของถัว่ลอดที่เจริญเติบโตแบบทอดยอด เลื้อยแผป่กคลุมดินไม่พนัตน้พืชอื่น ที่ปลูกร่วม อายุ

เก็บเกี่ยวยาวกวา่ขา้วไร่ สามารถพฒันาระบบการปลูกขา้วไร่ร่วมกบัถัว่ลอดไดโ้ดยวธิีการผสมเมลด็ถัว่ลอดกบัเมลด็ขา้วไร่คลุกกนัก่อนปลูก อตัราเมลด็ถัว่ 40-80 

กรัมต่อขา้วไร่ 1 ถงั (360-420เมลด็)  หยอดเมลด็ขา้วไร่ผสมถัว่ลอดตามวธิีการปลูกขา้วไร่ปกติของเกษตรกร ขา้วไร่และถัว่ลอดจะเติบโตไปพร้อมกนั ป้องกนัวชั

พืชได ้การเจริญเติบโตไม่รบกวนหรือเลื้อยพนั แต่อยูร่่วมกนัไป ตลอดฤดูปลูกขา้วไร่ เมื่อขา้วไร่ถึงระยะเก็บเกี่ยวเกษตรกรสามารถเก็บฝักบริโภคได ้นอกจากนั้น

ฝักละเมลด็สามารถขายได ้โดยฝักสดราคา 5 บาทต่อมดั (1 กาํมือ) เมลด็แหง้ราคา 25-30 บาทต่อกิโลกรัม

      งานวจิยัเกี่ยวกบัการใชถ้ัว่สอดร่วมในระบบปลูกพืชเพือ่อนุรักษด์ินและนํ้า ส่วนวชิาการเพื่อการพฒันาที่ดิน สาํนกังานพฒันาที่ดินเขต 7 ไดน้าํถัว่สอดมาใช้

ร่วมกบัระบบการปลูกขา้วโพดในพื้นที่ดอนเพื่อลดปริมาณวชัพืช ลดปัญหาการเผาเศษพืช ลดปัญหาการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัวชัพืชและปรับปรุงบาํรุงดิน โดย

ใชถ้ัว่สอดปลูกเหลื่อมกบัขา้วโพดเมื่อขา้วโพดอายไุด ้20 วนั ดาํเนินงานได ้1 ปี พบวา่ถัว่สอดสามารถขึ้นร่วมกบัขา้วโพดได ้และสามารถแยง่พื้นที่กบัวชัพชืใน

ช่วงการเจริญเติบโตของขา้วโพด ทาํใหป้ริมาณวชัพืชมีแนวโนม้ลดลง นอกจากนั้นถัว่สอดมีอายมุากกวา่ขา้วโพด หลงัเก็บเกี่ยวผลผลิตขา้วโพดแลว้ ถัว่สอด

สามารถเจริญเติบโตต่อไปได ้จนถึงเดือนมกราคม และเกบ็เกี่ยวผลผลิตฝักแหง้ได ้ใหผ้ลผลิตเมลด็แหง้ประมาณ 20 กิโลกรัมต่อไร่บางแห่งที่ดินมีความชื้นดีเกบ็

เกี่ยวผลผลิตได ้2 ครั้ง ส่วนการคลุมดินในระยะหลงัเก็บเกี่ยวผลผลิตขา้วโพดพบวา่ ยงันอ้ยกวา่ถัว่พุม่ดาํซึ่งปลูกเป็นพืชรุ่นที่ 2 หลงัเก็บเกี่ยวขา้วโพด อาจเกิดจาก

ถัว่สอดมีอายมุากแลว้จึงมีการเจริญเติบโตคลุมดินนอ้ยกวา่ถัว่ดาํซึ่งปลูกทีหลงั หลงัจากเกบ็เกี่ยวผลผลิตทั้งถัว่สอดและถัว่ดาํแลว้ (เดือนมกราคม) ถัว่ดาํตายไป 

แต่ถัว่สอดยงัเจริญเติบโตไดอ้ยู ่แต่มีวชัพืชขึ้นแซมบา้ง ซึ่งในขณะนี้ทั้งวชัพืชและถัว่หมดอายลุงและทิ้งซากไวเ้ป็นอินทรียวตัถุต่อไป



ใชถ้ัว่สอดปลูกระหวา่งแถวขา้วโพดเมื่อขา้วโพด

อาย ุ20 วนั

ถัว่สอดสามารถเจริญเติบโตในสภาพร่มเงาขา้วโพด

ไดด้ีกวา่ถัว่พุม่ดาํ

เจริญเติบโตของถัว่สอดในระยะขา้วโพดสุกแก่

       ส่วนวิชาการฯ สาํนกังานพฒันาที่ดินเขต 7 ไดท้ดลองใชถ้ัว่สอดปลูกระหวา่งแถวหญา้แฝกในแปลงขยายพนัธุ์หญา้แฝก โดยปลูกในเดือนธนัวาคมขณะนั้น

หญา้แฝกยงัไม่สูงมากนกั ระหวา่งแถวมีแสงเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได ้ถัว่สอดสามารถเจริญเติบโตไดด้ี     การปลูกถัว่สอดมีวตัถุประสงคเ์พื่อปลูก

ขยายพนัธุ์ และคลุมดินในระหวา่งแถวหญา้แฝก  ช่วยรักษาความชื้นของดิน  และแยง่พื้นที่กบัวชัพชืลดปริมาณวชัพืชลง  ทาํใหล้ดการใหน้ํ้ า  ใชป้ระโยชน์พื้น

ที่อยา่งเตม็ที่ การใหน้ํ้าแก่หญา้แฝกเท่ากบัใหน้ํ้าแก่ถัว่สอดดว้ย เมื่อถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมใกลจ้ะขดุหญา้แฝก ถัว่สอดเกบ็เกี่ยวผลผลิตแลว้ ดงันั้นสามารถ

ปลูกขยายพนัธุ์ถัว่สอดในแปลงขยายพนัธุ์หญา้แฝกได้



สรุป

      ถัว่สอดหรือถัว่ลอดเป็นพืชตระกูลถัว่พุ่มดาํ เป็นพืชพื้นบา้นที่เกษตรกรคุน้เคยเป็นอยา่งดี ทั้งบนพื้นที่ดอนและพื้นที่สูงในพื้นที่สูงเกษตรกรมกัปลูก

ร่วมกบัขา้วไร่ ส่วนเกษตรกรในพื้นที่ดอนมกัปลูกร่วมกบัขา้วโพด ลกัษณะเด่นของถัว่สอดคือไม่เลื้อยพนัพืชหลกัมากนกั ทนร่มเงาไดด้ีกว่าถัว่พุ่มดาํ จึง

สามารถปลูกเป็นพืชเหลื่อ (relay crop)ได ้ ถัว่สอดมีลกัษณะลาํตน้ ใบ ดอก ฝักและเมลด็คลา้ยถัว่ดาํ ขณะนี้ยงัไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ คาดว่าจะเป็น sub 

species ของถัว่พุ่มดาํ ในดา้นการพฒันาที่ดิน กลุ่มวิชาการฯ สาํนกังานพฒันาที่ดินเขต 7 ไดศ้ึกษาการนาํไปปลูกร่วมกบัขา้วโพดเพื่อควบคุมวชัพืชและ

ปรับปรุงบาํรุงดิน ซึ่งช่วยลดปัญหาการใชส้ารเคมีป้องกนักาํจดัวชัพืช ปัญหาการเผาเศษพืช และลดการไถพรวน ผลการดาํเนินงาน (ขณะนี้งานวิจยัยงัไม่

เสร็จสิ้น) พบวา่ถัว่สอดมีการคลุมดินแยง่พื้นที่กบัวชัพืชในช่วงขา้วโพดเจริญเติบ (หลงั 20 วนั) และในช่วงขา้วโพดสุกแก่รอการเก็บเกี่ยวได ้ถึงแมไ้ม่ถึง 

100 เปอร์เซ็นต ์ซึ่งช่วยลดปริมาณวชัพืชลงไดบ้า้ง เมื่อเกษตรกรปฏิบตัิอยา่งต่อเนื่องจะช่วยลดปัญหาวชัพืชได ้นอกจากนั้นส่วนวิชาการฯไดท้ดลองปลูก

ขยายพนัธุ์ถัว่สอดในแถวหญา้แฝก แปลงขยายพนัธุ์หญา้ในช่วงแลง้ (เดือนมกราคม) พบว่าถัว่สอดสามารถเจริญเติบโตไดด้ี ขณะนี้ยงัไม่ออกดอก และ

หญา้แฝกไม่รบกวนถัว่สอดเนื่องจากหญา้แฝกยงัเจริญเติบโตไม่เตม็ที่ และมีการตดัใบเพื่อเร่งการแตกกอ จึงทาํใหม้ีพื้นที่ที่ถัว่สอดจะเจริญเติบโตได ้คาด

วา่จะเกบ็เกี่ยวผลผลิตถัว่สอดในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งขณะนั้นเตรียมขดุกลา้หญา้แฝกเพื่อปลูกในพื้นที่เป้าหมายแลว้

การเจริญเติบโตถัว่สอดที่ปลูกระหวา่งแถวหญา้แฝกในแปลงขยายพนัธุ์หญา้แฝก (เดือนกมุภาพนัธ์)
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