
 

 

ชัน้ท่ี 2 

ชัน้ท่ี 1 

ถัว่เขียว 

กระสอบป่าน 

ตะแกรงพลาสติก 

วสัดรุองก้นกระป๋อง
พลาสติก 

เคลด็ลบัการเพาะถัว่งอก 
1. การแช่เมลด็ถัว่เขยีว ควรแช่ไม่เกนิ 8-9 ชัว่โมง 
เพราะจะไม่ท าใหเ้มลด็ถัว่เขยีวเน่าเสยีหาย 
2. หากตอ้งการใหถ้ัว่งอกทีเ่พาะอวบอว้น 
น่ารบัประทาน อย่าลมืปิดผา้กระสอบดา้นบนสุดของชัน้
ถัว่งอกหรอือาจใชว้ธิถี่วงน ้า โดยใชถุ้งพลาสตกิใส่น ้าวาง
ทบัลงไปบนกระสอบอกีชัน้ วธิกีารเหล่านี้จะท าให้ 
ตน้ถัว่งอกทีไ่ด ้มคีวามอวบอว้น 
3. ควรรดน ้าอย่างสม ่าเสมอ ในปรมิาณทีพ่อเหมาะ  
โดยสงัเกตเวลารดน ้าจะมนี ้าไหลออกมาจากก้นกระป๋อง
พลาสตกิ ใหร้ดน ้าซ ้าสองรอบตดิกนั จะช่วยลดความ
รอ้นภายในกระป๋องทีเ่พาะถัว่งอกไดด้ ีและจะท าให้
ถัว่งอกโตสม ่าเสมอ 
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วิธีการเพาะถัว่งอก (ต่อ) 

วางวสัดรุองก้นกระป๋อง
พลาสติกท่ีเจาะร ู
เรียบร้อยแลว้ 

วางตะแกรง  
กระสอบป่าน  

และถัว่เขียวลงไป 

ชัน้ท่ี 1 เสรจ็เรียบร้อย 
ท าชัน้ต่อไปตามความสูง
ของกระป๋องพลาสติก 

วิธีการเพาะถัว่งอก (ต่อ)    

ชัน้สุดท้ายปิดทบัด้วย 
กระสอบป่าน 3 ผืน 

เกบ็ถงัไว้ในท่ีร่ม รดน ้าสม า่เสมอ  
วนัท่ี 4 ตดัรากรบัประทานได ้

กระสอบป่าน 3 ใบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ท าไมต้องเพาะถัว่งอก ??? 
ถัว่งอกเป็นผกัทีม่อีายุในการเพาะปลูกสัน้ทีสุ่ด 

ใช้เวลา 4 วนั ก็สามารถน าไปขายได้ นอกจากนี้  ถัว่งอก
ยังเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารหลากหลายชนิด  
มีคุณค่าทางอาหารสูง ที่ส าคัญตลาดมีความต้องการ
ถัว่งอกสงูถงึ 1 ลา้นกโิลกรมัต่อวนั 

 

 คณุค่าทางอาหารของถัว่งอก 
      ถ้าเรารบัประทานถัว่งอกหนัก 100 กรมั (1ขดี) จะได้
คุณค่าทางโภชนาการ ดงันี้ ให้พลงังาน 39 กิโลแคลอรี่ 
พรอ้มดว้ยโปรตนี 2.8 กรมั และมไีขมนัต ่าเพยีง 0.1 กรมั 
นอกจากนัน้ ถัว่งอกยังเป็นแหล่งของวิตามินที่ส าคัญ 
ที่ร่ างกายต้องการ ได้แก่  แคลเซียม 27 มิลลิกรัม
ฟอสฟอรสั 85 มลิลกิรมั เหลก็ 1.9 มลิลกิรมั และวติามนิซ ี
12 มลิลิกรมั นอกจากคุณค่าทางอาหาร ที่กล่าวมาแล้ว 
ถัว่งอกยังมีกากใยอาหารเหมือนผักและผลไม้ทัว่ไป  
ซึ่งกากใยอาหารดงักล่าวมปีระโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่าง
มากในการช่วยระบบขบัถ่ายของร่างกายและยงัช่วยดูด
ซบัไขมนัส่วนเกนิ ซึ่งมสี่วนในการป้องกนัโรคมะเรง็ล าไส้
ได้เป็นอย่างดี จึงไม่ต้องแปลกใจที่ถัว่งอกเป็นผักเพื่อ
สุขภาพที่ได้รับความนิยมใน อันดับต้นๆ ของคนที่ร ัก
สุขภาพทุกคน  

 
 

         การเพาะถัว่งอกมือถือ 
วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ 
1. เมล็ดถัว่เขียว ถัว่เขียวที่นิยมใช้เพาะถัว่งอก ได้แก่ 
พนัธุ์ถัว่เขียวผิวมนัมีหลายพนัธุ์ เช่น พนัธุ์อู่ทอง พนัธุ์
ก าแพงแสน และพนัธุ์ถัว่เขยีวผวิด า ซึ่งคุณสมบตัขิองถัว่
เขยีวผวิด า เมื่อ เพาะเป็นถัว่งอกแลว้ถัว่งอกจะม ีสเีขยีว
กว่า แต่ถ้าใช้ถัว่เขียวผิวมนัถัว่งอกที่ได้จะออก เหลือง
อ่อนๆ ไม่ขาว เท่าถัว่งอกจากถัว่เขียวผิวด า ซึ่งเกณฑ์
การคิดใช้เมล็ดพนัธุ์ถัว่เขยีว 1 กิโลกรมั สามารถเพาะ
เป็นถัว่งอกได ้5-6 กโิลกรมั 
2. กระสอบป่านขนาดเท่ากบัภาชนะทีใ่ชเ้พาะเมลด็ 
3. ตะแกรงพลาสตกิขนาดเท่ากบัภาชนะทีใ่ชเ้พาะเมลด็ 
4. กระป๋องพลาสตกิเจาะรทูีก่น้ เพือ่ช่วยระบายน ้า 
5. วัสดุรองก้น เช่น สายยางน ามาขดไว้บริเวณก้น
กระป๋องพลาสตกิ 

วิธีการเพาะถัว่งอก 
1. ลา้งเมลด็ถัว่เขยีวใหส้ะอาดโดยคดัเมลด็ทีแ่ตกและเสยี
ออก (เมล็ดลอยน ้ า) การล้างเมล็ดถัว่เขียวอาจผสม
คลอรนีลงไป โดยใช้ความเขม้ขน้ของคลอรนี 100 ppm. 
แช่เมลด็ถัว่เขยีว ไวน้าน 1 - 2 ชัว่โมง 
2. ผสมน ้ าร้อน 1 ส่วน น ้ าธรรมดา 3 ส่วน แช่เมล็ด 
ถัว่เขยีว นาน 8 - 10 ชม. 
3. น าวสัดุรองก้นกระป๋องพลาสติก ปูทบัด้วยตะแกรง
พลาสตกิ และกระสอบป่าน 
4. น าเมลด็ถัว่เขยีวทีเ่ตรยีมไวว้างลงไปบนกระสอบป่าน
ใหห้นาประมาณ 1 ซม. หรอืประมาณเมลด็ถัว่เขยีวซอ้น
กนั 2 เมลด็ 
5. ท าซ ้าขัน้ตอนเดมิใหไ้ด ้3 ชัน้ (หรอืขึน้อยู่กบัความสูง 
ของกระป๋องพลาสตกิ โดยจ านวนชัน้ไม่ควรเกนิ 1 ใน 3 
ความสงูของกระป๋องพลาสตกิเพาะ) 
6. ชัน้สุดทา้ยปิดด้วยกระสอบป่าน 3 ชัน้ เพื่อช่วยรกัษา 
ความชืน้ 
7. น ากระป๋องพลาสตกิเพาะไปวางบนอฐิบลอ็กท าเป็นขา
ตัง้รองกระป๋องพลาสติกเพาะถัว่งอก เพื่อช่วยในการ
ระบายน ้าและอากาศใหผ้่านเข้าออกทางดา้นก้นกระป๋อง
พลาสติก รดน ้ าวันละ 5 ครัง้ หรือ ทุก 3 - 4 ชัว่โมง 
ปรมิาณน ้าที่ใช้รดแต่ละครัง้ต้องเพยีงพอ และควรรดน ้า
สม ่าเสมอ 
8. วันที่ 4 หลังจากเพาะเมล็ด น ามาตัดราก ล้างให้
สะอาด น าไปรบัประทานได ้


