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ถั่วลันเตา

นิพนธ ไชยมงคล

ถ่ัวลันเตา  (Peas; Pisum sativum  )
วงศ Fabaceae (Leguminosae) ประกอบดวย 450

genera และมากกวา 12,000 species.  เปนแหลงโปรตีนท่ี
สํ าคัญของคนและสัตว Peas ในขณะท่ีเมล็ดงอกอาหารสํ ารองอยู
ใตดิน Beans ใบเล้ียงอยูเหนือดิน เปนพืชฤดูเดียว ใบแบบสลับ
(alternate leaves) ปลายใบเปล่ียนเปนมือเกาะ (tendril) การ
เจริญเติบโตแบบพุม (determinate) หรือข้ึนคาง
(indeterminate) บางสายพันธุอาจมีเฉพาะใบ (leaflet; tl ) บาง
สายพันธุอาจมีเฉพาะมือเกาะ (leafless; af ) ใบมีสีเขียวออนจนถึงเขียวเขม ลํ าตนเล็ก มี
ลักษณะเปนเหล่ียม รากเปนระบบรากแกว อาจเจริญลึก 80 เซนติเมตร ประกอบดวยรากแขนง
ดอกแบบสมบูรณเพศ ผสมตัวเอง  ปกติจะผสมเกสรกอนท่ีกลีบดอกบานเต็มท่ี  กลีบดอกสีขาว
ชมพู หรือมวง ถ่ัวลันเตาเมล็ดมีดอกสีมวง สายพันธที่เก็บเกี่ยวเร็ว ดอกเจริญในขอท่ี 5 หรือ 6
สายพันธุที่เก็บเกี่ยวชาดอกเจริญในขอ 15 หรือสูงกวา สายพันธุเก็บเกี่ยวเร็วอาจติดฝก 1-2
ฝกตอขอ สายพันธุเก็บเกี่ยวชาติดฝกมากกวา 2 ฝกตอขอ   ขนาดฝก เมล็ดและจ ํานวนเมล็ดตอ
ฝกข้ึนอยูกับสายพันธุ เมล็ดท่ีมีผิวเรียบ พัฒนาและสะสมแปงอยางรวดเร็ว ประกอบดวยน้ํ าตาล
ในปริมาณที่ตํ ่ากวาเมล็ดท่ีมีผิวขรุขระ  เมล็ดออนประกอบดวยน้ํ าหนักแหง 18-20 % โปรตีน
5-8 % ไขมัน 0.5 % แปง10-15 % เมล็ดแกประกอบดวย โปรตีน 20-25 % ไขมัน 1-3 %
แปง 60 %
การแบงกลุมถ่ัวลันเตา

1. Oriental edible pod pea หรือ Chinese pod pea หรือ Snow pea หรือ Sugar pea
(Pisum sativum  var. saccharatum) ฝกแบน เก็บเก่ียวฝกและเมล็ดออน เพือ่ประกอบอาหาร

2. Snap Pea หรือ Sugar Snap Pea (Pisum sativum  var. macrocarpon) พัฒนาสาย
พันธุใหม ฝกกลมยาว มีเสนใยต่ํ า บริโภคฝกและเมล็ดออน มีการเจริญแบบพุม(bush type)
และแบบข้ึนคาง(pole type) การผลิตเพื่อการแปรรูปจะใชสายพันธุพุม เน่ืองจากสามารถใช
เครื่องจักรเก็บเกี่ยว



สายพันธุที่มีเสนใยตํ่ า (stringless) เก็บรักษาได  2-3 วัน มีรายงานวาการเก็บรักษา
สายพันธุที่มีเสนใยตํ่ าในอุณหภูมิ ต่ํ ากวา 21 o ซ เมล็ดจะพัฒนาท ําใหฝกบวม และสรางเสนใย
นอกจากน้ีสายพันธุดังกลาวจะมีความแข็งแรงต่ํ า พืชมีทรงพุมเล็ก และผลผลิตต่ํ ากวาสายพันธุ
ปกติ

3. Green Pea หรือ Field Pea หรือ Shelling Peas ถ่ัวลันเตาเมล็ด ใชเมล็ดแก
ประกอบอาหารหรือแปรรูป ฝกมีลักษณะคลายกับ Snap Pea แตมีปริมาณเสนใยสูง ฝกหนา
แข็ง และมีรสขม เมล็ดขนาดใหญ มีการเจริญแบบพุม และแบบข้ึนคาง

4. ถ่ัวลันเตายอด (โตเหมี่ยว/Top Green Pea) สายพันธุที่มีล ําตนใหญ ใชยอดและ
หนอออนประกอบอาหาร
สายพันธุ
Oriental Pod types
 Oregon Sugar Pod II  สายพันธุพุม อายุเก็บเกี่ยว 65 วัน ดอกสี
แดง ฝก แบน บาง ขนาดเล็ก
ทนทานโรค ราแปง และ ไวรัส
 Oregon Giant  ทนทานโรคราแปง และ ไวรัส ฝกขนาดใหญ
 Nofilla (stringless), Norli (stringless).

Snap Pea Types (Sugar Snap Pea)
   สายพันธุพุม

Sugar Daddy อายุเก็บเกี่ยว 74 วัน ฝกกลม ยาว
ขนาดใหญ เสนใยต่ํ า สํ าหรับการแปรรูป

Sugar Snap อายุเก็บเกี่ยว 70 วัน สูง 180 ซม. ทน
ทานตอโรคเหียว

Sugar Bon อายุเก็บเกี่ยว 56 วัน ฝกยาว 7 ซม. ตนสูง
60 ซม. ทนทานตอโรคราแปง

Cascadia and Sugar Ray ทนทานตอไวรัส มีเสนใย
   สายพันธุข้ึนคาง

Super Sugar Snap ทนทานตอราแปง
Green Peas

Mendota (PVP) สูง 65-70 เซนติเมตร อายุเก็บ
เกี่ยว 68 วัน สํ าหรับบรรจุกระปอง เมล็ดสีเขียวออน ทนทาน
ตอโรคฟวซาเร่ียม ราแปง

Alpine (PVP) สูง 60 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 67
วัน สํ าหรับแชแข็ง เมล็ดสีเขียวเขม ทนทานตอโรคฟวซาเรี่ยม

Alaska 28:57 WR สูง 60-70 เซนติเมตร อายุเก็บ



เกี่ยว 56 วัน สํ าหรับบรรจุกระปอง เมล็ดสีเขียวออน ทนทานตอโรคฟวซาเร่ียม
Rondo สูง 75-100 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 69 วัน สํ าหรับประกอบอาหาร เมล็ดสี

เขียวเขม
Knight  สูง 40-45 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 60 วัน สํ าหรับประกอบอาหาร เมล็ดสี

เขียวเขม ทนทานโรค ฟวซาเรียม ราแปง โรคไวรัส
สภาพแวดลอม

อุณหภูมิที่เหมาะสมสํ าหรับการเจริญเติบโตอยูระหวาง 13-18 o ซ อุณหภูมิต่ํ ากวา 4 o

ซ หรือสูงกวา 29 o ซ จ ํากัดการเจริญ อุณหภูมิสูงกวา 30 o ซ ทํ าใหดอกและฝกรวง อุณหภูมิมี
อิทธิพลตอการเจริญเติบโตของถ่ัวลันเตา ถึงแมจะเปนพืชเมืองหนาว แตไมทนทานตอน้ํ าคาง
แข็ง โดยเฉพาะในระยะท่ีดอกบานและเร่ิมติดฝก อายุเก็บเก่ียวข้ึนอยูกับความรอนสะสม (heat
unit) สายพันธุเก็บเกี่ยวเร็ว สามารถเก็บเก่ียวไดเม่ือมีความรอนสะสม 1000 ยูนิต และ 1600
ยูนิต สํ าหรับสายพันธุเก็บเกี่ยวชา

   ชวงแสงไมมีอิทธิพลสํ าหรับการเจริญของดอกสายพันธุเก็บเกี่ยวเร็ว แตสายพันธุเก็บ
เกี่ยวชาตองการชวงแสงยาว
ดินและการเตรียมดิน

เลือกพื้นที่ปลูกที่มีความสม่ํ าเสมอในดานความอุดมสมบูรณของดิน ชนิดของดิน ความ
ลาดเอียงและการระบายน้ํ า เพื่อใหพืชเจริญเติบโตสมํ่ าเสมอ ดินท่ีเหมาะสํ าหรับการปลูกถั่ว
ลันเตาคือดินที่รวนซุย มีความอุดมสมบูรณของดินสูง หนาดินลึก ระบายน้ํ าไดดี ในท่ีๆ มี
ความชื้นเพียงพอ พืชมีอัตราการเจริญและผลผลิตสูง การใหน้ํ ามากหรือนอยเกินไป จะจ ํากัด
การเจริญและผลผลิตต่ํ า ในพ้ืนท่ี ๆมีน้ํ าขัง พืชจะมีระบบรากตื้น เม่ืออุณหภูมิสูง ความช้ืนใน
อากาศต่ํ า ระบบรากไมสามารถดูดน้ํ าและธาตุอาหารไดพอเพียงตอความตองการของพืช นอก
จากน้ีรากอาจเนา ตาย pH ที่เหมาะสม 6.5 ในดินท่ีมี pH สูง พืชแสดงอาการขาดธาตุ
แมงกานีส
การหยอดเมล็ด

คัดเลือกเมล็ดท่ีสมบูรณ ทดสอบความงอก กอนหยอดเมล็ด เมล็ดงอกไดในอุณหภูมิต่ํ า
หรืออุณหภูมิดินเฉล่ียระหวาง 4-14 o ซ  อุณหภูมิที่เหมาะสมส ําหรับการงอกของเมล็ด อยู
ระหวาง 20-25 o ซ  สูงกวา 25 o ซ  จะจ ํากัดความงอก คลุกเมล็ดดวยไรโซเบียม (Rhizobium
leguminosarium   Bacteria)  สายพันธุที่เหมาะสมสํ าหรับถ่ัวลันเตา เพื่อเพิ่มไนโตรเจน
ส ําหรับการเจริญเติบโต

ระยะระหวางตน 5-10 ซม. ระหวางแถว 75-100 ซม. ข้ึนอยูกับสายพันธุ สภาพดิน
และฤดูปลูก การปลูกถี่อาจท ําใหฝกไมไดรับแสงเต็มที่ ขนาดฝกและสีไมสม่ํ าเสมอ ระยะปลูกมี
อิทธิพลตอขนาดของเมล็ด green pea ควรศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมส ําหรับแตละพันธุและแต
ละฤดูกาล
การจัดการปุย

การจัดการปุยตามผลการวิเคราะหดิน ชวยประหยัดคาใชจาย ปองกันดินเส่ือมและลด
มลภาวะ



ปุยคอก ปุยหมัก ชวยในการปรับปรุงคุณภาพของดิน ทํ าใหดินโปรง เพิม่ออกซิเจนในดิน ซึ่งจ ํา
เปนสํ าหรับ rhizobium ที่ชวยตรึงไนโจนจากอากาศ
  ไนโตรเจน

พืชตองการไนโตรเจนสํ าหรับการเจริญเติบโต แตการใสไนโตรเจนในอัตราสูง อาจท ํา
ใหเฟอใบหรือมีการเจริญทางลํ าตนสูง ทํ าใหการเจริญของดอก ฝกลดลง

ถ่ัวลันเตาตองการไนโตรเจน อัตรา 4-6 กิโลกรัม N ตอไร
ฟอสฟอรัส

จํ าเปนสํ าหรับการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืช โดยเฉพาะการเจริญของราก
   โพแทสเซียม

มีอิทธิพลตอการเจริญของตนและการพัฒนาของเมล็ด
วิธีการใสปุยควรหวานท่ัวพ้ืนท่ีกอนเตรียมแปลงปลูก

ปริมาณฟอสฟอรัส
(ppm)

ปริมาณที่ใสเพิ่ม
P2O5 (กก/ไร)

ปริมาณโพแทสเซียม
(ppm)

ปริมาณที่ใสเพิ่ม
K2O (กก/ไร)**

0-15 22-27 0-100 16-22
15-60 15-22 75-150 11-16
สูงกวา 60 7-15 150-200 7-11

**การใสปุยโพแทสเซียมเกินกวา 11 กิโลกรัม K2O ตอไร ควรแบงใสสองคร้ัง
ซัลเฟอร(S) พชืนํ า S ข้ึนไปใชประโยชนในรูปของซัลเฟต  ซัลเฟอรในรูปผงละเอียดจะเปล่ียน
รูปเปนซัลเฟตไดเร็ว ในดินท่ีมีความช้ืนและอุณหภูมิสูง ใชอัตรา 4-6 กิโลกรัมตอไรกอนปลูก
แมกนีเซียม (Mg) เม่ือคาการวิเคราะหดินต่ํ ากวา 0.5 meq Mg/100 g หรือ มีปริมาณ
แคลเซียมสูงกวาแมกนีเซียมเกิน 10 เทา เพิ่มปุย 2-3 กิโลกรัม Mg ตอไร หรือใสโดโลไมท
กอนปลูก 3-4 อาทิตย
การใหน้ํ า

ถ่ัวลันเตาตองการความช้ืนต่ํ า โดยทั่วไปพืชตองการนํ ้า 75-150 มิลลิเมตรตอฤดูปลูก
ระยะท่ีตองการน้ํ าอยางพอเพียงคือระยะที่ดอกและฝกเจริญ การใหน้ํ ามากเกินไป มีน้ํ าขัง พืช
ชะงักการเจริญ ดอกรวง สายพันธุท่ีไมมีใบจะทนทานตอความช้ืนในดินสูงไดดีกวาสายพันธุท่ีมี
ใบ
การเก็บเก่ียว

เร่ิมเก็บเก่ียวหลังหยอดเมล็ด 50-90 วันข้ึนอยูกับสายพันธุและอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิ
สูงสามารถเก็บเก่ียวไดเร็วกวาอุณหภูมิต่ํ า

ระยะที่เหมาะส ําหรับการเก็บเกี่ยวคือระยะที่เมล็ดเจริญเติบโตเต็มที ่สีเขียว สด ในระยะ
ที่เมล็ดแก เมล็ดจะแข็ง เปลือกหุมเมล็ดหนา น้ํ าตาลเปล่ียนเปนแปง

green pea เก็บเกีย่วเม่ือเมล็ดมีความช้ืน 16-18 % หรือเม่ือเมล็ดพัฒนาเต็มท่ี และมี
สีเขียวเขม การเก็บรักษาควรลดความช้ืนในเมล็ดใหต่ํ ากวา 16 %



การเก็บรักษา
อุณหภูมิมีอิทธิพลตอคุณภาพหลังการเก็บเก่ียว ในอุณหภูมิสูงน้ํ าตาลเปล่ียนเปนแปงได

เร็ว หลังเก็บรักษาควรลดอุณหภูมิเฉียบพลัน โดยระบบ Forced air cooled หรือ  hydrocooling
หรือใชน้ํ าเย็นจัด เพื่อจ ํากัดการเปล่ียนรูปของน้ํ าตาล และเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํ า การเก็บไวใน
อุณหภูมิหอง 3 ชั่วโมง คุณภาพจะลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ

การเก็บรักษาฝกถ่ัวลันเตาในอุณหภูมิ 0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 90-95 % สามารถเก็บ
รักษาได 1-2 อาทิตย การเก็บรักษาในภาชนะบรรจุประกอบดวย คารบอนไดออกไซด 5-7 %
สามารถรักษาสีเขียวไดนาน

นอกจากน้ีถ่ัวลันเตาฝก ขนสงโดยการใสน้ํ าแข็งเกล็ดในภาชนะบรรจุ สามารถรักษาคุณ
ภาพหลังการเก็บเกี่ยวไดนาน ถ่ัวลันเตาเมล็ดสามารถเก็บรักษาได 6-8 วัน
การแปรรูป

นอกจากนํ าไปประกอบอาหาร ถ่ัวลันเตาสามารถแปรรูป เพือ่การถนอมอาหารและเพิม่
มูลคา โดยอาจจะแชแข็ง บรรจุกระปอง และอบแหง สายพันธุที่ใชในการแชแข็งจะใชเมล็ดผิว
ขรุขระ ฝกหรือเมล็ดสีเขียวเขม เมล็ดมีขนาดเล็ก สวนสายพันธุผิวเรียบ ฝกหรือเมล็ดสีเขียวออน
เมล็ดขนาดใหญใชบรรจุกระปอง

มาตรฐานเมล็ดท่ีใชแปรรูป
เกรด 1 เสนผาศูนยกลาง     >  7 มิลลิเมตร
เกรด 2 5-7 มิลลิเมตร
เกรด 3                             3.5- 5 มิลลิเมตร
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