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   ระบบขอมูลผัก มหาวิทยาลัยแมโจ

   สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

ถั่วงอก
Bean sprout

มีนาคม 2548
นิพนธ ไชยมงคล

ถ่ัวงอกเปนอาหารที่ใชเวลาผลิตส้ัน
สามารถผลิตไดตลอดป อาจจะผลิตเพื่อบริโภค
ในครอบครัวหรือผลิตในเชิงธุระกิจ เปนแนวทาง
สรางอาชีพเสริมทางหนึ่ง สรางความมั่นคงทาง
ดานอาหาร ลดการอดอยาก และการขาดธาตุ
อาหารในกลุมประเทศกาํลังพัฒนา เน่ืองจาก
กรรมวิธีผลิตสะดวก รวดเร็ว งาย ราคาถูก และมี
คุณคาทางอาหารสูง

การผลิตถ่ัวงอกเพื่อใหปลอดภัยสูงสําหรับผูบริโภค ไมควรใชสารเคมี หรือฮอรโมน ชวย
ในการงอก (ถ่ัวงอกอินทรีย) เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค ซึ่งเปนจุดขายสาํหรับถ่ัวงอกใน
ตลาดที่ตองการคุณภาพและความปลอดภัยสูง
คุณคาทางโภชนาการ

ถ่ัวงอกมีคุณคาทางโภชนาการสูง เมล็ดพืชที่เริ่มงอกจะสรางฮอรโมนเพื่อชวยในการ
เพ่ิมจาํนวนและขยายขนาดของเซลล นอกจากนี้ประกอบดวยวิตามิน แรธาตุ โปรตีน และน้าํ
ยอยซึ่งอยูในรูปที่รางกายสามารถนาํไปใชประโยชนไดเร็ว ชวยระบบยอยอาหารและการขับถาย
ตลอดจนชวยสรางภูมิตานทาน

ในระยะที่เมล็ดเริ่มงอก โปรตีนในเมล็ดจะเปลี่ยนเปนกรดอะมิโน วิตามิน บีรวม
วิตามิน อี และวิตามิน ซี ที่อยูในรูปสารละลายมีปริมาณเพิ่มขึ้น ไขมันและแปงจะเปลี่ยนเปนน้าํ
ตาล นอกจากนี้ ไทอะมินมีปริมาณเพิ่มขึ้นเปน 5 เทา และประกอบดวยวิตามิน ซี ปริมาณเทา
กับมะเขือเทศ

ตนออนจากเมล็ดบรอคโคลี ประกอบดวยสาร sulforaphanes ชวยปองกันโรคมะเร็ง
ในถั่วงอกบรอคโคลี มีปริมาณสูงกวาในดอก 10-100 เทา การบริโภคในปริมาณ 1 กิโลกรัม
ตออาทิตย สามารถลดอัตราการเสี่ยงจากโรคมะเร็งไดรอยละ 50
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อัลฟลฟา ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเชื่อวามีคุณคาทางอาหารสูงที่สุด เน่ืองจากประกอบดวย
โปรตีน เม็ดสีเขียว แคลเซียม โพแทสเซียม วิตามิน เอและวิตามิน เค เม่ือเริ่มงอกยาว 1 น้ิว
จะปรากฎใบเลี้ยงสีเขียว ขนาดเล็ก ซึ่งเปนระยะที่เหมาะสาํหรับการเก็บเกี่ยว เน่ืองจากเมื่อตน
ออนเริ่มสังเคราะหแสง จะสูญเสียคุณคาทางโภชนาการ

ขาวบารเลย ซึ่งเปนเมล็ดพืชที่ประกอบดวยแปงสูง ในระยะเริ่มงอกแปงจะเปลี่ยนเปน
นํ้าตาล เก็บเกี่ยวเมื่อรากมีความยาวเทากับเมล็ด

ถ่ัวมันมัน (chickpeas) ตนออนจะมีรสชาติดี เม่ือเก็บเกี่ยวในระยะที่รากมีความยาว
1½  - 2 น้ิว
คุณคาทางโภชนาการ

พลังงาน
(แคลอรี่)

โปรตีน
(กรัม)

เถา
(%DV)

วิตามิน ซี
(%DV)

เหล็ก
(%DV)

โฟเลท
(%DV)

อัลฟลฟา 10 1.3 3 5 2 3
ถ่ัวเขียว 26 2.5 4 23 4 9
ถ่ัวเหลือง 86 1.3 3 5 2 3
หัวผักกาด 16 2.5 - 18 2 9
ที่มา; US Department of Agriculture

ถ่ัวงอกเปนอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง แตระบบการผลิตที่ไมสะอาด อาจทาํให
เกิดการปนเปอนของจุลินทรียที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาตรวจพบ
แบคทีเรีย เชน Samonella และ E. coli (Escherichia coli 0157:H7) ใน ถ่ัวงอกที่ผลิตจาก
เมล็ดถ่ัวอัลฟลฟา ในป 1996 ประเทศญี่ปุนพบผูปวย 9000 ราย และเสียชีวิต 17 คน เน่ือง
จากรับประทานถั่วงอกที่มีเชื้อ Escherichia coli 0157:H7

ควรลางดวย calcium hypochlorite หรือใชนํ้าปะปาทาํความสะอาด 2-3 ครั้ง เก็บ
รักษาในอุณหภูมิต่าํกวา 4 o ซ การลวกถั่วงอกกอนบริโภค
ชวยปองกันเชื้อแบคทีเรียได
ถั่วงอก คือตนออนระยะเริ่มงอกของเมล็ด ระยะเก็บเกี่ยว
2 ระยะ คือ

1. เม่ือรากเจริญ 1-2 น้ิว
2.  ระยะที่ใบเลี้ยงคลี่ออก

ในประเทศไทยสวนใหญเก็บเกี่ยวในระยะรากเจริญสําหรับ
ตลาดทั่วไป สวนตลาดรานอาหารญี่ปุน จีน และยุโรป
นิยม แบบที่ 2 เรียก แรดิช สเปราส (radish sprout) หรือ บรอคโคลี สเปราส (broccoli
sprout)
เมล็ดพืชที่นิยมนํามาผลิตถั่วงอก
ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัวลันเตา ถ่ัวลูกไก(chickpeas) ถ่ัวอัลฟลฟา ผักหูด บรอคโคลี เปนตน
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สภาพแวดลอม
กระบวนการงอกของเมล็ดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความชื้น และ

ออกซิเจน เปนปจจัยที่สําคัญตอการงอกของเมล็ด
• ความชื้น เมล็ดจะดูดน้าํเขาไป เพ่ือชวยในกระบวนการทางชีวเคมี
•  การทาํงานของน้าํยอย ซึ่งทาํหนาที่เปลี่ยนแปลงอาหารสะสมในพืชและเคลื่อนยาย

อาหารไปยังสวนที่เจริญ
• ออกซิเจนจาํเปนสําหรับกระบวนการหายใจ ทาํหนาที่เปลี่ยนอาหารสาํรองเปนพลัง

งาน และการดูดอาหารของราก เพ่ือการงอกของตนออน
•  อุณหภูมิที่เหมาะสม ความงอกสูง กระบวนการงอกดาํเนินไปตามปกติ ตนออน

สมบูรณ อุณหภูมิสูง ความงอกต่าํ รากเจริญเร็ว ขนาดเล็ก อุณหภูมิต่าํ ความงอก
ต่าํ รากเจริญชา

•  แสงไมจาํเปนสําหรับการงอกของเมล็ด อาจทาํใหรากเปลี่ยนเปนสีเขียว
วิธีการเพาะ
1. ภาชนะ

การเพาะถั่วงอกอาจเพาะในโองดินเผา ไหดิน เขงไมไผ ตะกราพลาสติก ถังซีเมนตกลม
ปบอะลูมิเนียม เปนตน

2.  วัสดุเพาะ
อาจใชนํ้า ทรายละเอียด เถาแกลบ

3. การเพาะ
เมล็ดที่นํามาเพาะควรเปนเมล็ดพันธุใหม เน่ืองจากเมล็ดพืชบางชนิดเชนถ่ัวเหลืองมี

ความงอกสูงที่สุดในระยะเวลา 2-3 เดือนหลังการเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นเมล็ดจะเสื่อม นอกจาก
จะเก็บรักษาเมล็ดในอุณหภูมิต่าํ กอนเพาะถั่วงอกควรตรวจสอบความงอกกอน โดยเพาะใน
ทรายละเอียด ใชจาํนวน 100 เมล็ด เพ่ือความสะดวกในการหาอัตราความงอกเปนเปอรเซ็นต
ทดสอบวิธีการเพาะเพื่อหาประสบการณ ความชาํนาญและผลผลิตตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม
เพ่ือการคาํนวณหาปริมาณเมล็ดถ่ัวที่ใชใหเหมาะกับความตองการของตลาด เชน เมล็ดถ่ัว
เหลือง 1 กิโลกรัมเพาะเมล็ดถ่ัวงอกได 5-6 กิโลกรัม ถ่ัวเขียว 2.5-3.0 กิโลกรัมผลิตได 15-
20 กิโลกรัม ขึ้นอยูกับความงอก สภาพแวดลอมและความชาํนาญของผูผลิต
กระบวนการเพาะ

• ลางเมล็ดใหสะอาด 2-3 ครั้ง
•  แชเมล็ดในน้าํอุน 50 o ซ เปนเวลา 20 นาที เพ่ือกาํจัดโรคที่ติดมากับเมล็ด ชวย

ใหเปลือกนุมและขยายตัว เมล็ดจะงอกเร็ว
•  แชเมล็ดในน้าํอุณหภูมิ 32-35 o ซ 2-4 ชั่วโมง หรือ 20-22  o ซ เปนเวลา 12

ชั่วโมง เพ่ือใหเมล็ดพองตัว และเริ่มกระบวนการงอก
•  คัดเลือกถ่ัวที่แข็ง ไมพองตัว และเมล็ดที่เสียทิ้ง
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•  ควบคุมอุณหภูมิในระหวางเพาะ 21-26 o ซ เพ่ือใหไดถ่ัวงอกที่มีคุณภาพสูง
•   อุณหภูมิ 27-29 o ซ เมล็ดงอกเร็ว ตนจะผอม ยาว
•   ใหนํ้าอุณหภูมิ 32 o ซ ทุก 4-6 ชั่วโมง
•   นํ้าจาํเปนสําหรับการงอกของเมล็ด ลดอุณหภูมิ เน่ืองจากในระหวางกระบวนการ

งอก จะมีความรอนสูง ชะลางคารบอนไดออกไซด และเพิ่มอากาศในภาชนะปลูก
• ในวันที่สองของการเพาะเมล็ด ในกองเมล็ดที่เริ่มงอกจะมีอุณหภูมิสูง ควรตรวจ

สอบและใหนํ้า เพ่ือควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสม  เมล็ดจะมีความงอกต่าํในสภาพ
อุณหภูมิสูงหรือต่าํกวาอุณหภูมิเหมาะสม

•  ระวังอยาใหนํ้าขัง เพ่ือปองกันการเมล็ดตาย เนา เหม็น
• เมล็ดจะงอกภายในเวลา 2-3 วัน

การเพาะในภาชนะ
เขงไมไผ หรือตะกรา ใชกระสอบปานรองกนเขง แชและลางเมล็ดใหสะอาด ใสเมล็ดที่

พองตัวลงไปในเขง ประมาณครึ่งหน่ึงของความสูง เน่ืองจากเมื่อเมล็ดพองตัวเต็มที่จะมีขนาด
เพ่ิมขึ้น 6-8 เทา ใชกระสอบปานคลุมดานหนา เก็บไวในที่รม ชื้น รดน้าํทุก 4-6 ชั่วโมง เก็บ
เกี่ยวในเวลา 3 วัน การผลิตในระบบอุตสาหกรรมอาจควบคุมโดยตั้งเวลาใหนํ้าอัตโนมัติ

ไหดิน โองดินเผา ถังซีเมนต เจาะรูระบายน้าํที่กนภาชนะเพาะ เพ่ือการระบายน้าํ แช
เมล็ดในน้าํจนกระทั้งเมล็ดพองตัว ใชกระสอบปานรองดานลาง ใสเมล็ดลงไปสูง ½  ของ
ภาชนะ ใชฟางปดดานหนา เพ่ือปองกันแสง เก็บไวในที่รม ชื้น รดน้าํทุก 4-6 ชั่วโมง เก็บเกี่ยว
ในเวลา 3 วัน
วัสดุเพาะ

เจาะรูระบายน้าํ ทาํตระแกรงไมไผใสดานลางภาชนะ เพ่ือการระบายน้าํ ปูกระสอบปาน
บนตระแกรง ใสทรายละเอียดหรือขี้เถาแกลบสูง 2 น้ิว เรียงเมล็ดที่ผานการแชและลางเมล็ดให
สูง 1 น้ิว สลับกันสูง 5 ชั้นหรือไมเกิน ½  ของความสูงภาชนะเพาะ รดน้าํ 3 เวลาตอวัน หรือ
เชา บาย เย็น  เก็บเกี่ยวในเวลา 3 วัน
หลังการเก็บเกี่ยว

• เก็บเกี่ยวหลังเพาะเมล็ด 3-4 วัน ควรตรวจสอบกอนเก็บเกี่ยว ในฤดูรอนจะงอก
เร็วกวาในฤดูหนาว เก็บเกี่ยวชา ตนยาว ผอม

•  หลังการเก็บเกี่ยว ลางใหสะอาด และใสตะกราระบายน้าํใหผิวรากแหง
•  บรรจุในภาชนะ เพ่ือขาย ถุงพลาสติกสามารถรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวได

นาน
• เก็บรักษาในที่มืด เย็น เพ่ือปองกันรากเปลี่ยนเปนสีเขียว
• อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 0 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 95 %
•  อัตราการหายใจของถั่วงอกเพาะจากเมล็ดถ่ัวเขียว จะมีอัตราการหายใจสูง ตาม

อุณหภูมิในที่เก็บรักษาที่สูงขึ้น
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•  คุณภาพจะลดลงอยางรวดเร็วในอุณหภูมิสูง รากและใบเลี้ยงปรากฏรอยขีดเปน
เสนสีดาํ หลังจากนั้นจะมีกลิ่นเหม็น
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