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บทคัดย่อ: การพัฒนาการผลิตถั่วลอดในระบบการปลูกพืชที่ดอนและที่สูง มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทางพัฒนาใช้ประโยชน์
จากพชืวงศ์ถัว่ท้องถิน่ทีม่ลีกัษณะเด่นด้านการเจรญิเตบิโตแบบเลือ้ยแผ่ราบไม่รบกวนพชืหลกั แบ่งเป็น 2 การทดลอง ได้แก่ 
การคัดเลือกพันธุ์และระบบการปลูกถั่วลอดร่วมกับข้าวไร่ การคัดเลือกพันธุ์ถั่วลอด ด�าเนินการที่แปลงทดลองและขยาย
พันธุ์พืชไร่ อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2554 – 2556 ท�าการศึกษาส�ารวจพื้นที่ปลูกถั่วลอดในชุมชนต่างๆ ของภาค
เหนอืตอนบน น�าตวัอย่างฝักถัว่ลอดจากแหล่งต่างๆ มาปลกูแบบ 1 ฝักต่อแปลงรวม 130 แปลง (สายพนัธุ)์ บนัทกึลกัษณะ
ประจ�าพนัธุ ์ตัง้เกณฑ์การคดัเลอืกทีม่กีารเจรญิเตบิโตเลือ้ยไปไกลแผ่คลมุและให้ผลผลติด ีเพือ่ท�า pure line selection ในปี 
2555 น�าข้อมูลจ�านวนกิ่งจากล�าต้นหลัก ความยาวต้นถั่วลอดและลักษณะการปกคลุมดิน มาร่วมให้คะแนนกับความยาว
และความกว้างฝัก จ�านวนเมลด็ต่อฝัก ขนาดเมลด็ สเีมลด็ น�า้หนกั 100 เมลด็มาประกอบในการคดัเลอืก ทดสอบความงอก
ในถาดเพาะเมลด็คดัเลอืกเฉพาะสายพนัธุท์ีม่คีวามงอกสงูกว่า 54% เข้าปลกูคดัเลอืกขัน้ต่อไป รวมจ�านวน 12 สายพนัธุ ์น�า
ไปปลูกจ�านวน 3 ซ�้าต่อสายพันธุ์ รวม 36 แปลงย่อย บันทึกข้อมูลทางเกษตรและพฤกษศาสตร์ของถั่วลอดแต่ละสายพันธุ์ 
ผลการทดลองพบว่าสายพันธุ์ที่มีศักยภาพ ได้แก่ หมายเลข 4, 14 และ 41 เนื่องจากมีข้อเด่น คือ มีใบแผ่กว้าง ฝักใหญ่ 
น�้าหนักเมล็ดดี (หมายเลข 41) หรือแตกกิ่งมากเลือ้ยไปได้ไกลกว่า 10 เมตร (หมายเลข 14) หรอืมจี�านวนเมลด็ต่อฝักมาก
และมคีวามงอกสงู (หมายเลข 4)  ถัว่ลอด สามารถน�าไปเสรมิในระบบการปลกูพชืหลกัในสภาพทีด่อนและทีส่งูได้ จากการ
ทดสอบอัตราที่เหมาะสมของถั่วลอด ใช้ปริมาณเมล็ดถั่วลอด 2 ระดับ คือ 40 และ 80 กรัมคลุกเมล็ดปนกับเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไร่ 10 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับการปลูกข้าวไร่โดยไม่ผสมถั่วลอด ปี 2554 ทดสอบในพื้นที่เกษตร อ�าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ จ�านวน 7 ราย รายละ 1 ไร่ การปลูกข้าวไร่และใส่ถั่วลอด ท�าให้ข้าวไร่มีผลผลิต 200-211 กิโลกรัมต่อไร่ และได้
ผลผลติเมลด็ถัว่ลอด 32 - 38 กโิลกรมัต่อไร่ พร้อมน�า้หนกัมวลชวีภาพ 500-700 กโิลกรมัต่อไร่ และผลผลติข้าวไม่ลดลงเมือ่
เปรยีบเทยีบการปลกูข้าวเพยีงอย่างเดยีว โดยให้ผลผลติข้าว 207 กโิลกรมัต่อไร่ และให้ผลผลติถัว่ลอดทีส่ามารถบรโิภคได้
และสามารถจ�าหน่ายได้ พร้อมเพิม่ซากอนิทรยีวตัถแุก่ดนิซึง่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ทีด่นิและทรพัยากรการเกษตรบนที่
ดอนและที่สูงในระยะยาว ในปี 2555 ทดสอบยืนยันผลในแปลงเกษตรกรเพียง 1 ราย โดยแบ่งแปลงย่อยเพื่อทดลอง 7 ซ�้า 
ผลการทดลองพบว่า การปลูกถั่วลอดลดปริมาณวัชพืชในแปลงข้าวไร่แต่ไม่ท�าให้ผลผลิตข้าวไร่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ: ระบบการปลูกพืช, ถั่วลอด, ข้าวไร่, ที่ดอน, ที่สูง
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บทน�ำ

การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากร

การเกษตรให้ยัง่ยนื จ�าเป็นต้องมกีารปฏบิตัทิีไ่ม่ท�าลาย

สิง่แวดล้อม มกีารบ�ารงุรกัษาทรพัยากรการผลติ ระบบ

การปลูกพืชหลักในสภาพที่ดอนและที่สูงที่มีพืช

เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพด ในช่วงการเจริญ

เติบโตของพืชเศรษฐกิจหลักเหล่านี้ ยังมีช่องทางของ

การน�าพืชไปเสริมในระบบในลักษณะของพืชร่วมหรือ 

Mixed Cropping System ได้ โดยต้องคัดเลือกพืชที่

ไม่รบกวนพืชหลัก บ�ารุงความสมบูรณ์ทรัพยากรดิน 

สามารถลดการชะล้างและได้ซากทีจ่ะเพิม่อนิทรยีวตัถุ

แก่ดินได ้

ถั่วลอด เป็นถั่วพุ่มชนิดหนึ่ง (Cowpea : Vigna 

unquiculata L.Walp) เป็นพชือาหารวงศ์ถัว่ (ศนูย์วจิยั

พืชไร ่อุบลราชธานี, 2546) มีลักษณะพิเศษทาง

สรีรวิทยาการเจริญเติบโตเลื้อยแผ่ราบ มีความหลาก

หลายทางพนัธกุรรม มชีือ่เรยีกแตกต่างกนัตามท้องถิน่ 

สีเมล็ดมีความแตกต่างกัน แต่ยังไม่มีการส�ารวจ 

รวบรวม ศกึษา และรายงานทางวชิาการเกษตร ถัว่ลอด

เป็นพชืทีป่รบัตวัได้ดใีนท้องถิน่ในสภาพไร่ อาศยัน�้าฝน 

มีปมไรโซเบียมที่ราก ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายแต่ชุมชน

บนที่สูงบางแห่งพึ่งพิงและใช้ประโยชน์ถั่วลอดได้ดี  

บรโิภคได้ทัง้ฝักอ่อน ฝักแก่ และเมลด็ สามารถจ�าหน่าย

ในชุมชน ราคาฝักสดมัดละ 10 บาท เมล็ดกิโลกรัมละ 

30-40  บาท เมลด็ใช้ประกอบอาหารเช่นเดยีวกบัถัว่ด�า 

(ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1, 2551)   

บอืพอ (2547) รายงานว่า ช่วงปลกูข้าวไร่ หญงิชาวปกา

เกอะญอ  ยงัลงปลกูพชืผลและพชืผกัไปเรือ่ยๆ เช่น ถัว่ 

มัน เผือก เป็นต้น การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการปลูก

พืชโดยมีถั่วลอดร่วมระบบ จ�าเป็นต้องศึกษารวบรวม

พันธุ ์  ศึกษาการเจริญเติบโต และการเขตกรรม 

เนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยเพื่อแนะน�าอัตราปลูกที่

เหมาะสมทัง้ในกรณปีลกูร่วมระบบกบัข้าวไร่ การปลกู

เป็นพืชเดี่ยว หรือปลูกเป็นพืชคลุมดิน จึงจ�าเป็นต้อง

ท�าการทดลอง การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ถั่วลอด  

และทดสอบการปลูกถั่วลอดร่วมกับข้าวไร ่ครั้งนี้   

วิลาสลักษณ์ และคณะ (2547) รายงานผลเรื่องการ

ABSTRACT: Crawling cowpea varieties selection was held at Field Crop Experiment and Seed Multiplication 
Center at Phrao District Chiang Mai Province from 2011 to 2013. Researchers surveyed rural communities in the 
upper north of Thailand and collected crawling cowpea pods from each area in which grew 1 pod per plot.(total 130 
plot) Researchers collected data such as morphology phenotype, set up criteria for selection, selected the varieties 
that showed good performance in growth, development and yield for the pure line selection step. From a total of 130 
varieties that grew in year 2011, the data such as number of branches from main stem, length of stem, and ground 
cover feature were scored. Moreover, pod length and width, seed size, seed color and 100 seed weight were combined 
to make a decision for selection the good performance. Before 2012 rainy season, germination test was done all seed 
varieties and varieties with germination over 54% were selected, total 12 varieties. Those varieties in 3 replications 
in a total of 36 plots were sown. Agronomic and botanical data were collected in each variety. We found that high 
potential varieties were no. #4, #14 and #41 due to wide spread  leaves, big pod, high seed weight (#41), stem longer 
than 10 m (#14), or higher number of seeds per pod, and a high rate of germination (#4).
 The growth and development of crawling cowpeas showed indeterminate growth, suitable to mix with other 
main crops in upland and highland areas In the experiment, the seed were mixed with upland rice seeds in two ratios 
: 40 and 80 g mixed with 10 kg of upland rice seed compared with a crop of only upland rice. In 2011, the trial was 
conducted on 7 farmers’ land in Chiang Dao District, Chiang Mai Province using an area of 1 rai per farmer. We found 
that mix cropping system upland rice with crawling cowpea gave 200-211 kg per rai of rice yield and got 32-38 kg per 
rai of crawling cowpea seed yield with 500-700 kg per rai biomass.  It showed that rice yield did not decrease when 
crawling cowpea grew mixed with upland rice and could provide edible seed yield of crawling cowpea for household 
consumption or sale in local market. It also added biomass as organic matter into soil resource. The advantage of 
this cropping system will be long-term benefit for land use and agricultural resources in upland and highland areas. 
In 2012, on-farm trial verification experiment was held in 1 farmer’s  field with 3 treatments in 7 replications. The 
results showed that crawling cowpea mixed with upland rice cropping could reduce the amount of weeds without 
having  significant impact on rice yield.
Keywords: cropping system, crawling cowpea, upland rice, upland and highland
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วิจัยระบบการปลูกพืชวงศ์ถั่วหมุนเวียนร่วมกับข้าวไร่ 

โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จากการเปรียบเทียบ

กบัพชืวงศ์ถัว่ชนดิต่างๆ (ถัว่พร้า ถัว่ขอ ถัว่ด�า ถัว่นิว้นาง

แดง ถัว่ท้องแตก ถัว่เหลอืง และถัว่ลอด) พบว่า ถัว่ลอด

เป็นพืชเดียวที่ปลูกพร้อมกันในพื้นที่แปลงเดียวกัน

กับข้าวไร่ได้ การปลูกถั่วลอดร่วมกับข้าวไร่นับเป็น

ระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ของ

เกษตรกร เสนอแนะว่าควรมกีารส่งเสรมิระบบการปลกู

พืชวงศ์ถั่วหมุนเวียนและ/หรือร่วมระบบกับข้าวไร่ให้

แพร่หลายยิง่ขึน้  คณะท�างานศนูย์ภฟู้าพฒันา (2546) 

รายงานผลโครงการตามพระราชด�าริ จังหวัดน่าน พบ

ว่า ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา มีการน�าระบบการปลูกข้าวไร่

+ถั่วลอดไปขยายผล 157 ไร่ โดยคลุกเมล็ดถั่วปน

กับข้าวไร่ อัตรา 40 กรัมต่อข้าวไร่ 10 กิโลกรัม ผลจาก

การปลกูร่วมในลกัษณะ Mixed cropping นอกจากจะ

ไม่พันต้นข้าวแล้วยังช่วยคลุมดิน ลดปริมาณวัชพืชได้

อีกทางหนึ่ง ความยาวต้นถั่ววัดได้ 9.10–9.50 เมตร มี

กิ่งก้าน 5-6 กิ่ง โดยมีจ�านวนประชากรต้นถั่วเพียง 60 

ต้นต่อไร่ ผลลัพธ์จากงานวิจัยจะน�าไปสู่เป้าหมายให้

เกษตรกรมีพืชอาหารเพิ่มขึ้นอีกในช่วงเวลาเดียวกับ

การผลิตพืชหลัก มีความมั่นคงทางอาหาร และระบบ

การผลิตดังกล่าวช่วยบ�ารุงดิน เนื่องจากมีปมที่ราก

                                             

วิธีกำรศึกษำ

1. กำรคัดเลือกพันธุ์ถั่วลอด

รวบรวมพันธุ์ถั่วลอดจาก จังหวัดน่าน เชียงใหม่ 

และล�าพูน น�ามาปลูก แบบ 1 ฝักต่อแปลง รวม 130 

แปลง ปลูกข้าวไร่เป็นพืชร่วมระบบ ปฏิบัติดูแลรักษา

แปลงก�าจัดศัตรูพืชตามปกติ บันทึกข้อมูล จ�านวนกิ่ง 

ความยาวถั่วลอด ลักษณะการปกคลุมดิน ความยาว

และความกว้างฝัก จ�านวนเมล็ดต่อฝัก ขนาดเมล็ด  

สีเมล็ด น�้าหนัก 100 เมล็ด เก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลอด

รกัษาไว้ปลกูและคดัเลอืกพนัธุร์ุน่ต่อไปคดัเลอืกเฉพาะ

สายพนัธุท์ีม่คีวามงอกสงูกว่า 54% เข้าปลกู ในปี 2555 

รวมจ�านวน 12 สายพนัธุ ์โดยปลกูจ�านวน 3 ซ�า้ต่อพนัธุ์ 

รวม 36 แปลงย่อย ขนาดแปลงย่อย 5 x 17 เมตร  

ตัง้เกณฑ์การคดัเลอืกและบนัทกึข้อมลูการเจรญิเตบิโต

และลักษณะทางการเกษตรต่างๆ คัดเลือกพันธุ์ที่มี

ลักษณะตามต้องการ อย่างน้อย 1-2 สายพันธุ์ไว้ใช้

ประโยชน์ต่อไป

ด�าเนินการที่แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชไร่ 

อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,119 - 

1,136 มม.ต่อปี (เฉลี่ย 10 ปี) เริ่มต้นเดือน ตุลาคม 

2553 สิ้นสุดเดือน กันยายน 2556

2.  ระบบกำรปลูกถั่วลอดร่วมกับข้ำวไร่

ท�าการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีการปลูกข้าวไร่

และคดัเลอืกเกษตรกรเข้าร่วมการทดสอบตามกรรมวธิี

ที่ก�าหนด เก็บตัวอย่างดินเพื่อศึกษาสมบัติดิน ทดลอง

ปลูกข้าวไร่ร่วมกับถั่วลอด จ�านวน 7 ราย รายละ 1 ไร่ 

(จ�านวน 2 ซ�้า) โดยปลูกข้าวไร ่ตามวิธีปกติของ

เกษตรกร และทดลองปลกูข้าวไร่ร่วมกบัถัว่ลอด อตัรา 

40 และ 80 กรัม คลุกเมล็ดปนกับเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ 10 

กโิลกรมั บนัทกึข้อมลู พนัธุข้์าวของเกษตรกรแต่ละราย 

ผลผลิตถั่วลอดและข้าวไร่ น�้าหนักมวลชีวภาพของถั่ว

ลอด วเิคราะห์คณุสมบตัดินิหลงัการปลกู ปี 2555 ปลกู

ทดสอบในเกษตรกร 1 ราย โดยวางแผนการทดลอง

แบบ RCBD 3 กรรมวิธี จ�านวน 7 ซ�้า พื้นที่แปลงขนาด 

6 x 10 เมตร ใช้กรรมวิธีเดิม บันทึกข้อมูล การคลุมดิน

ของถั่วลอด ปริมาณและชนิดของวัชพืช ที่ระยะ 30 50 

และ 70 วันหลังปลูก เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวไร่ ถั่วลอด 

ค�านวณผลผลิต และวัดความชื้นของผลผลิต สถาน

ทีท่�าการทดลองแปลงเกษตรกร อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ 

เริม่ต้น เดอืนตลุาคม 2553 สิน้สดุ เดอืน กนัยายน 2556 

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

1.  กำรคัดเลือกพันธุ์ถั่วลอด

ถั่วลอดมีรูปแบบการเจริญเติบโตเป ็นแบบ

ทอดยอด (indeterminate growth) ออกดอกตามซอก

มุมใบ ช่วงออกดอกค่อนข้างยาว ฝักแก่ไม่พร้อมกัน 

ล�าต้นเลื้อยแผ่ราบคลุมดิน (prostrate) ใบเป็นใบ

ประกอบ trifoliate leaves เกิดสลับบนต้นหรือกิ่ง  
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ใบจริงคู่แรกที่เกิดเหนือใบเลี้ยงอยู่ตรงข้าม เป็นชนิด 

simple leaves แต่ใบที่เกิดต่อๆ ไปเป็นชนิด com-

pound leaves สีใบเขียวถึงเขียวเข้ม มีก้านใบ (pedi-

cel) ยาว ใบจะร่วงเมื่อฝักแก่ ดอกมีสีแตกต่างกัน เป็น

พืชผสมตัวเอง ฝักมีลักษณะเรียวยาว 15-25 ซม. รูป

ร่างเรียวยาว มีสีฟางข้าวเมื่อแห้ง เมล็ดแต่ละเมล็ดจะ

แยกกันอยู่ในฝักอย่างชัดเจน มีสีแตกต่างกันไปตั้งแต่ 

น�า้ตาล น�า้ตาลแดง ขาว-แดง ขาว-ด�า ด�า น�า้ตาลมจีดุ

ประหรือมีลวดลาย รูปร่างเมล็ดเป็นแบบรูปสี่เหลี่ยม 

(rhomboid) ขนาดเมล็ดมีทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาด

ใหญ่ น�้าหนัก 100 เมล็ด อยู่ระหว่าง 11-21 กรัม 

ส�ารวจพื้นที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อ.สันติสุข 

อ.นาน้อย อ.เวียงสา จ.น่าน อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล�าพูน 

พบถัว่ลอดเรยีกชือ่ต่างกนัตามท้องถิน่ เช่น ถัว่ลอด ถัว่

สอด ถั่วจร ปลูกร่วมในระบบข้าวไร่ หรือพื้นที่ขั้นบันได

ปรับใหม่และสภาพลาดชันทั่วไป  ลักษณะสีเมล็ดถั่ว

ลอดหลากหลายต่างกนัไม่ต�า่กว่า 4 แบบ เกบ็ตวัอย่าง

ฝักถัว่ลอดในแหล่งต่างๆ คดัเลอืกฝักทีส่มบรูณ์ ปลกูใน

ฤดูฝน ปี 2554 เตรียมแปลงทดลอง โดยการไถพรวน 

เก็บตัวอย่างดิน และแบ่งแปลงย่อย รวม 130 แปลง 

บนที่ดอนสภาพไร่ที่แปลงขยายพันธุ์พืชไร่ อ. พร้าว 

จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 โดยปลูก 1 

ฝักต่อแปลงย่อย ขนาดแปลง 4 x 6 เมตร จ�านวน 5 

หลุม และปลูกข้าวไร่ 4 แถวต่อแปลง พบว่า ถั่วลอด

ส่วนใหญ่มคีวามงอกด ีแตกกิง่ตัง้แต่ 0.5-12 กิง่ต่อต้น 

เจรญิเตบิโตในแนวราบเลือ้ยไปตามพืน้ดนิไม่สร้างทรง

พุ่ม ไม่เลื้อยพันพืชหลัก พบว่า 61% ของสายพันธุ์ มี

ความยาวล�าต้นหลักไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร เมื่ออายุ 8 

สัปดาห์ โดยวัดความยาวได้ตั้งแต่ 0.7 เมตร ไปจนถึง 

4.4 เมตร และเพิ่มขึ้นเป็น 5.5 -12.9 เมตร เมื่ออายุได้ 

18 สัปดาห ์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาพบว่า สีล�าต้น

เป็นสีเขียวหรือเขียวปนม่วง ลักษณะของใบเป็นใบ

ประกอบแผ่ออก ผิวใบเรียบ สีเขียวอ่อน ดอกมีสีเล็ก

น้อย โดยพบสขีาว เหลอืงเข้ม เหลอืงอมม่วงและสม่ีวง 

บริเวณที่เกิดฝักจะเกิดฝักบริเวณใบ ฝักเกาะกลุ่มกัน 

ผิวฝักสดด้านเป็นสีเขียวหรือเขียวม่วงอ่อน ทยอย

ออกดอกติดฝักและฝักแก่โดยมีทั้ง 3 ระยะ ในต้น

เดียวกัน หรือมีลักษณะทอดยอด (Indeterminate 

growth) เมือ่ฝักแห้งมสีฟีางข้าว – สนี�้าตาล หรอืน�า้ตาล

อมม่วง ท�าการประเมินการเจริญเติบโต พบว่าแปลงที่

มีการปกคลุมดินดีมีเพียง 53 แปลง เก็บเกี่ยวถั่วลอด

เดือนพฤศจิกายน 2554 

ก่อนฤดูฝน 2555 ทดสอบความงอกในถาดเพาะ  

คัดเลือกเฉพาะที่มีความงอกสูงกว่า 54% เข้าปลูกคัด

เลือกขั้นต่อไป ซึ่งได้แก่หมายเลขสายพันธุ์ที่ 4 (T
1
) 14 

(T
2
) 18 (T

3
)  21 (T

4
)  23 (T

5
)  39 (T

6
)  41 (T

7
)  42 (T

8
)  

43 (T
9
)  59 (T

10
)  72 (T

11
)  และ 82 (T

12
)   รวม 12 สาย

พันธุ์  จ�านวน 3 ซ�้า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ต้น

ถั่วเริ่มงอกในวันที่ 3 มิถุนายน 2555 พบว่าเปอร์เซ็นต์

ความงอกอยู่ระหว่าง 67-87% บันทึกการเจริญเติบโต 

ลักษณะทางการเกษตรและทางพฤกษศาสตร์ได้แก่ 

ล�าต้น ใบ ดอก ฝัก เมล็ด ผลผลิต เก็บเกี่ยวผลผลิต

เดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 2556 วิเคราะห์ข้อมูลการ

เจริญเติบโต (Table 1) พบว่าสายพันธุ์ที่มีศักยภาพ 

ได้แก่ T
1
  T

2
 และ T

7
 (หมายเลข 4  14  และ 41 )ตาม

ล�าดับ (Table 2)
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Table 1  Phenotypic of crawling cowpea in potential varieties at  Phrao District, Chiang Mai 2012. 
Variety %germin

ation 
%germi
nation 

land cover 
(sq.cm./plant) 

% land coverage Leaf size Stem long (cm.) 
at each stage 

Branc
hing/p

lant 

100 seed 
weight 

score 

 (seed 
test) 

(on 
field) 

18 
DAY 

31 DAY 80 DAY 130 DAY (sq.cm.) 80 DAY harvest  (gram)  

T1 74 91 683 13941 47 52 138 472 649 3.33 16 29 

T2 70 78 546 17787 66 55 149 318 762 4 15 28 

T3 56 69 387 12504 65 70 104 463 590 3.5 17 23 

T4 76 67 504 6458 40 36 101 346 792 3.83 16 18 

T5 58 78 450 16804 42 61 114 354 522 4 13 24 

T6 60 78 549 10137 37 61 119 364 586 3.16 13 21 

T7 70 76 633 10142 62 74 209 406 603 3 21 28 

T8 60 78 508 6858 30 49 125 323 832 3 14 18 

T9 62 73 471 9742 34 55 131 373 696 4.16 14 23 

T10 64 73 566 12737 63 54 107 309 na 4 14 26 

T11 80 85 466 13479 71 62 126 291 447 3.5 14 26 

T12 54 80 404 10504 50 52 133 397 608 3.66 15 23 
 
 
Table 2 Growth and botanical and agronomic data of selected varieties of cowpea 

varie
ty 

stem leaf flower pod               seed pod yield 

code %ger
mina
tion 

Length 
(cm.) 

branch color
** 

%land cover Size 
(sq.cm) 

color color 
fresh 
pod 
***  

length 
(cm.) 

width
(cm.) 

seed 
per 
pod   

color 100 
seed 
wt. 

(gm/plot) 

80 
DAY 

130 
DAY 

T1 #4 91 825 3.33 3 47 52 138 yellow 5 18.24 0.95 17.6 black 16 520 
T2 #14 78 1014 4 3 66 55 149 white 5 17.77 0.93 15.7 black 15 668 
T7 #41 76 835 3 1 62 74 209 purple 2 23.2 1.22 16 brown 

spot 
21 1212 

Remarks:   *length at 4 month in growing year 2011    **stem color  1=green  3=green and red 
***fresh pod color  2=green  5=green + purple 

  
2. ระบบการปลูกถ่ัวลอดรวมกับขาวไร 
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ป 2554 ปลูกทดสอบถ่ัวลอดรวมกับขาวไร จํานวน 3 ระดับ ไดแกการปลูกถั่วลอดรวมกับขาวไร อัตรา 0, 40, 80 
กรัมรวมกับขาวไร 10 กิโลกรัมตอพื้นที่ 1 ไร ในพื้นที่กําหนดของเกษตรกร 7 ราย ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ปลูกขาวไรและ
ถ่ัวลอด (พฤษภาคม ถึง มิถุนายน) โดยเกษตรกรปลูกขาวแตกตางกันตามเมล็ดพันธุที่เก็บไว ไดแก ขาวซิวแมจัน ขาวก่ัก 
ขาวจาวหอม ขาวแป ติดตามการเจริญของถ่ัวลอดที่ V3 พบวาถ่ัวลอดมีความยาวต้ังแต 0.70–4.50 เมตร เก็บเก่ียวขาวไร
ในเดือนตุลาคม ไดผลผลิต 200-211 กิโลกรัมตอไร เมล็ดถ่ัวลอด 32-38 กิโลกรัมตอไร และมีน้ําหนักมวลชีวภาพ 500-700 
กิโลกรัมตอไร ผลผลิตขาวไมลดลงเมื่อเปรียบเทียบการปลูกขาวเพียงอยางเดียวใหผลผลิตขาว 207 กิโลกรัมตอไร      
(Table 3, 4) 

Table 3 Rice productions on farm trail intercrop in a mixed cropping with crawling cowpea at Chiang Dao District, 
Chiang Mai 2011  

Farmer Rice varietie 
Non-cowpea 

(kg./rai*) 
With cowpea 
40 g (kg./rai*)  

With cowpea 
80 g (kg./rai*) 

%moisture 

Tui Joa Hom 240 256 236 12.7 
Sang Joa Hom 204 192 200 12.7 
Jai Joa Hom 184 164 216 13.6 

Tauy Joa Hom 116 112 108 12.6 
Mun Pae 208 188 200 17.1 
Yoon Kuk 200 204 180 13.9 
Auy Sew Mae Chan 292 288 340 15.7 

Mean  206.29 200.57 211.43 14.0 
* 6.25 rai = 1 hectare 

 

Table 4 Crawling cowpea production on farm trail intercrop in a mixed cropping with rice at Chiang Dao District, 
Chiang Mai 2012. 

Farmer 
Biomass (kg./rai*) Seed yield (kg./rai*) 

With cowpea 40 g With cowpea 80 g With cowpea 40 g With cowpea 80 g 
Tui 160 376 10 19 

Sang 998 1236 46 49 
Jai 96 176 7 9 

Tauy 824 1108 63 71 
Mun 608 736 44 43 

Yoon** - - - - 
Auy 373 568 25 35 

Mean 510 700 32 38 

2.  ระบบกำรปลูกถั่วลอดร่วมกับข้ำวไร่

ปี 2554 ปลกูทดสอบถัว่ลอดร่วมกบัข้าวไร่ จ�านวน 

3 ระดับ ได้แก่การปลูกถั่วลอดร่วมกับข้าวไร่ อัตรา 0, 

40, 80 กรัมร่วมกับข้าวไร่ 10 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ ใน

พื้นที่ก�าหนดของเกษตรกร 7 ราย ใน อ.เชียงดาว  

จ.เชียงใหม่ ปลูกข้าวไร่และถั่วลอด (พฤษภาคม ถึง 

มถินุายน) โดยเกษตรกรปลกูข้าวแตกต่างกนัตามเมลด็

พนัธุท์ีเ่กบ็ไว้ ได้แก่ ข้าวซวิแม่จนั ข้าวกัก่ ข้าวจ้าวหอม 

ข้าวแป ติดตามการเจริญของถั่วลอดที่ V3 พบว่าถั่ว

ลอดมีความยาวตั้งแต่ 0.70–4.50 เมตร เก็บเกี่ยวข้าว

ไร่ในเดือนตุลาคม ได้ผลผลิต 200-211 กิโลกรัมต่อไร่ 

เมล็ดถั่วลอด 32-38 กิโลกรัมต่อไร่ และมีน�้าหนักมวล

ชีวภาพ 500-700 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตข้าวไม่ลดลง

เมื่อเปรียบเทียบการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวให้

ผลผลิตข้าว 207 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 3, 4)
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* 6.25 rai = 1 hectare   ** area affect by collapsed tree unavailable yield 
 

ศึกษาการคลุมดินของถ่ัวลอดที่ปลูกรวมกับขาวไร ดานการแขงขันในการเจริญเติบโตระหวางถ่ัวลอดและวัชพืชใน
แปลง โดยการเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของถั่วลอดและวัชพืชที่ระยะเวลา 35, 50 และ 75 วันหลังปลูกพบวาวัชพืชใน
แปลงการปลูกขาวไรอยางเดียวมีปริมาณสูงกวาการปลูกขาวไรรวมกับถั่วลอด ในทุกระยะการเจริญเติบโต นอกจากนี้ 
แปลงที่มีถ่ัวลอดปริมาณ 80 กรัมตอไร มีการคลุมพื้นที่สูงกวาการใสถ่ัวลอด 40 กรัมตอไร (Table 5) แสดงใหเห็นวาการ
ปลูกถ่ัวลอดรวมกับขาวไร สามารถลดปริมาณวัชพืชในแปลงขาวไรได 
 

Table 5 Area cover of crawling cowpea on farm trail intercrop rice with crawling cowpea. 

Treatment 
Area cover of crawling cowpea (%)  

35 DAP 50 DAP 75 DAP  
1. rice without crawling cowpea 0b  0b  0b   
2. rice + crawling cowpea 40 g 4.0a  31.4a  38.6a   

3. rice + crawling cowpea 80 g 6.4a  32.9a  42.6a   

Level of significant at 95 %   
 
ในป 2555 เก็บเก่ียวผลผลิตขาวไร พบวา การปลูกขาวไรเพียงอยางเดียวใหผลผลิต 180 กิโลกรัมตอไร เม่ือปลูก

ขาวไรรวมกับถ่ัวลอดที่ 40 และ 80 กรัมตอไร ใหผลผลิต 191 และ 184 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตถ่ัวลอด 2 อัตราในพื้นที่ปลูกขาวไร พบวาการใสถ่ัวลอดที่อัตรา 40 และ 80 กรัมตอไร ใหน้ําหนักถั่วลอดรวมตนและ
เมล็ด 73.71 และ 76.14 กิโลกรัมตอไร เม่ือคัดแยกเมล็ดแลวใหผลผลิต 2.17 และ 2.31 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ  

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

การคัดเลือกพันธุถ่ัวลอด ซึ่งเปนพืชทองถิ่นในภาคเหนือตอนบน เพื่อใชเปนพืชรวมระบบกับขาวไร เนื่องจากมีการ
เจริญเติบโตแบบเลื้อยแผราบบนดิน ไมพันพืชหลัก จากการรวบรวมพันธุจากแหลงตาง ๆ มาปลูกคัดเลือกได 3 สายพันธุ 
คือ พันธุหมายเลข 4, 14 และ 41 ซึ่งมีขอเดนคือมีใบแผกวาง ฝกใหญ น้ําหนักเมล็ดดี (#41) หรือ แตกกิ่งมากเลื้อยไป
ไดไกลกวา 10 เมตร (#14) หรือมีจํานวนเมล็ดตอฝกมากและมีความงอกสูง (#4) ไวเพื่อนําพันธุไปใชประโยชนที่เอื้อตอ
ระบบการปลูกพืชในการปลูกรวมกับพืชหลักตอไป 

การทดลองระบบการปลูกถ่ัวลอดรวมกับขาวไรป 2554 สรุปไดวา การปลูกขาวไรรวมกับถ่ัวลอด ทําใหขาวไรมี
ผลผลิต 200-211 กิโลกรัมตอไร และไดผลผลิตเมล็ดถ่ัวลอด 32-38 กิโลกรัมตอไร พรอมน้ําหนักมวลชีวภาพ 500-700 
กิโลกรัมตอไร โดยผลผลิตขาวไมลดลง แตใหผลผลิตถ่ัวลอดที่สามารถบริโภคและจําหนายได พรอมเพิ่มซากอินทรียวัตถุแก
ดิน ในป 2555 ทดสอบยืนยันผลการปลูกถั่วลอด สามารถชวยลดปริมาณวัชพืชในแปลงขาวไร แตไมทําใหผลผลิตขาวไร
แตกตางกัน 

 
เอกสารอางอิง 

 

ศกึษาการคลมุดนิของถัว่ลอดทีป่ลกูร่วมกบัข้าวไร่ 
ด้านการแข่งขนัในการเจรญิเตบิโตระหว่างถัว่ลอดและ
วัชพืชในแปลง โดยการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของ
ถั่วลอดและวัชพืชที่ระยะเวลา 35, 50 และ 75 วันหลัง
ปลูกพบว่าวัชพืชในแปลงการปลูกข้าวไร่อย่างเดียวมี
ปริมาณสูงกว่าการปลูกข้าวไร่ร่วมกับถั่วลอด ในทุก

ระยะการเจริญเติบโต นอกจากนี้ แปลงที่มีถั่วลอด
ปรมิาณ 80 กรมัต่อไร่ มกีารคลมุพืน้ทีส่งูกว่าการใส่ถัว่
ลอด 40 กรัมต่อไร่ (Table 5) แสดงให้เห็นว่าการปลูก
ถั่วลอดร่วมกับข้าวไร่ สามารถลดปริมาณวัชพืชใน
แปลงข้าวไร่ได้

ในปี 2555 เกบ็เกีย่วผลผลติข้าวไร่ พบว่า การปลกู
ข้าวไร่เพียงอย่างเดียวให้ผลผลิต 180 กิโลกรัมต่อไร่ 
เมื่อปลูกข้าวไร่ร่วมกับถั่วลอดที่ 40 และ 80 กรัมต่อไร่ 
ให้ผลผลติ 191 และ 184 กโิลกรมัต่อไร่ ตามล�าดบั และ
เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตถั่วลอด 2 อัตราในพื้นที่ปลูก
ข้าวไร่ พบว่าการใส่ถั่วลอดที่อัตรา 40 และ 80 กรัมต่อ
ไร่ ให้น�้าหนักถั่วลอดรวมต้นและเมล็ด 73.71 และ 
76.14 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อคัดแยกเมล็ดแล้วให้ผลผลิต 
2.17 และ 2.31 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�าดับ 

สรุปและข้อเสนอแนะ

การคดัเลอืกพนัธุถ์ัว่ลอด ซึง่เป็นพชืท้องถิน่ในภาค
เหนือตอนบน เพื่อใช้เป็นพืชร่วมระบบกับข้าวไร่ 
เนือ่งจากมกีารเจรญิเตบิโตแบบเลือ้ยแผ่ราบบนดนิ ไม่
พันพืชหลัก จากการรวบรวมพันธุ์จากแหล่งต่าง ๆ มา
ปลูกคัดเลือกได้ 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์หมายเลข 4, 14 
และ 41 ซึ่งมีข้อเด่นคือมีใบแผ่กว้าง ฝักใหญ่ น�้าหนัก
เมล็ดดี (#41) หรือ แตกกิ่งมากเลื้อยไปได้ไกลกว่า 10 
เมตร (#14) หรือมีจ�านวนเมล็ดต่อฝักมากและมีความ

งอกสูง (#4) ไว้เพื่อน�าพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ที่เอื้อต่อ
ระบบการปลูกพืชในการปลูกร่วมกับพืชหลักต่อไป

การทดลองระบบการปลูกถั่วลอดร่วมกับข้าวไร่ปี 
2554 สรุปได้ว่า การปลูกข้าวไร่ร่วมกับถั่วลอด ท�าให้
ข้าวไร่มผีลผลติ 200-211 กโิลกรมัต่อไร่ และได้ผลผลติ
เมล็ดถั่วลอด 32-38 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมน�้าหนักมวล
ชีวภาพ 500-700 กิโลกรัมต่อไร่ โดยผลผลิตข้าวไม่ลด
ลง แต่ให้ผลผลติถัว่ลอดทีส่ามารถบรโิภคและจ�าหน่าย
ได้ พร้อมเพิ่มซากอินทรียวัตถุแก่ดิน ในปี 2555 
ทดสอบยืนยันผลการปลูกถั่วลอด สามารถช่วยลด
ปริมาณวัชพืชในแปลงข้าวไร่ แต่ไม่ท�าให้ผลผลิตข้าว

ไร่แตกต่างกัน
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