โครงงาน
เรื่อง เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า

จัดท้าโดย
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บทคัดย่อ

ชื่อโครงงาน เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า
ชื่อผู้จัดท้าโครงงาน
1. นางสาวกิติยากรณ์ เหิมรักษ์พงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ระยะเวลา

2. นางสาวศศิลักษณ์

โอริศ

3. นางสาวศิริลักษณ์

กล่้ามาก

4. นายประสิทธิ์

สีนารอด

5. นายเจษฎากรณ์

รอดภัย

ครู กศน.อ้าเภอเมืองนครสวรรค์
1. นางกัลยา
หอมดี
19 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2557

การศึกษาเรื่อง เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประดิษฐ์
เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัด น้า 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการปลูกถั่วงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอก
อัตโนมัติประหยัดน้า ซึ่งเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า เป็นอุปกรณ์ที่ท้ามาจากกล่องพลาสติก และต่อ
พวงกั บ ระบบการจ่ า ยน้ า โดยอั ต โนมั ติ พ ร้ อ มระบบดู ด น้ า ที่ ใ ช้ แ ล้ ว เพื่ อ น้ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ โดยทุ ก ระ บบจะ
ด้าเนินการโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่แรงงานคนจนเสร็จกระบวนการผลิต โดยมีวิธีการด้าเนินงาน 2 ขันตอน คือ 1)
การประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกประหยัดน้า ซึ่งสามารถประหยั ดน้าและแรงงาน เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมใน
ครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2) การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่ องเพาะถั่วงอกประหยัดน้า โดยการ
ทดลองเพาะถั่วงอก จ้านวน 5 ครัง 1 พบว่า เมื่อใช้เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า สามารถเพาะถั่วเขียว
จ้านวน 2 กิโลกรัม ได้ถั่วงอกเฉลี่ยในปริมาณ 20.2 กิโลกรัม และการใช้น้าในปริมาณ 50 ลิตร มีความเพียงพอ
ต่อการเพาะถั่วงอกในแต่ละครัง จากการทดลองเพาะถั่วงอกจากเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้าแล้วน้า
ได้มีข้อเสนอแนะดังนี 1) ในการประดิษฐ์โครงเหล็กส้าหรับชันวางถังน้า ชันที่ 1 ควรประดิษฐ์ให้สามารถเพิ่ม
และลดระดับความสูงได้ เพื่อเหมาะสมต่อปริมาณการเพาะในแต่ละครัง
2) เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ
ประหยัดน้าที่ประดิษฐ์ขึนสามารถพัฒนาต่อยอดใช้ในการเพาะเมล็ดพืชต่าง ๆ อาทิเช่น ทานตะวันงอก ถั่วเหลือง
งอก ถั่วลิสงงอก ฯลฯ

ข

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่อง เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า ที่ส้าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดีก็เพราะได้รับการ
ช่วยเหลือจากอาจารย์กัลยา หอมดี ที่ให้ค้าปรึกษาและให้ค้าแนะน้าตลอดเวลาของการด้าเนินงาน ขอขอบคุณ ที่
ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนท้าให้โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้
คณะผู้จัดท้าขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่ องต่าง ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงาน
เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า เรื่องนี จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไปนี

คณะผู้จัดท้า
17 กุมภาพันธ์ 2557
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณการงอกของถั่วเขียว จ้านวน 2 กิโลกรัม
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ภาพที่ 2 เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า
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บทที่ 1
บทน้า
1.1 ความเป็นมาและความส้าคัญของโครงงาน
ถั่วงอกเป็นพืชที่เพาะง่ายและเป็นที่นิยมในครัวเรือนและท้องตลาด สามารถท้าเป็น
อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ดี บางคนยึดเป็นอาชีพหลัก ซึ่งปัจจุบันการเพาะถั่วงอกมี วิธีการ
เพาะที่หลากหลาย อาทิ การเพาะในตะกร้า เพาะในโอ่งดิน โดยใช้วัสดุเพาะธรรมชาติ เช่น แกลบ ทราย ขีเลื่อย มี
ขันตอนที่ สลับซับซ้อนและเสียเวลาในการดูแล บางครังมีการใส่สารเพื่อให้ถั่วงอกสดอยู่ไ ด้หลายวัน เมื่อ
ผู้บริโภคน้ามารับประทานก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีก
กศน.เมืองนครสวรรค์ จึงได้คิดค้นเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่ท้ามาจากกล่องพลาสติก และต่อพวงกับระบบการจ่ายน้าโดยอัตโนมัติพร้อมระบบดูดน้าที่ใช้แล้วเพื่อ
น้ากลับมาใช้ใหม่ โดยทุกระบบจะด้าเนินการโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่แรงงานคนจนเสร็จกระบวนการผลิตโดยมุ่งเน้น
เรื่องการเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ ประหยัดน้า รักษาสิ่งแวดล้อม
1.2 วัตถุประสงค์ในการท้าโครงการ
1.2.1 เพื่อประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า
1.2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการปลูกถั่วงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า
1.3 สมมุติฐานในการท้าโครงงาน
เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า สามารถเพาะถั่วงอก 20 กิโลกรัม จากถั่วเขียว 2
กิโลกรัม ได้ด้วยน้าเพียง 50 ลิตร
1.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1.4.1 ตัวแปรต้น

เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า

1.4.2 ตัวแปรตาม

ปริมาณน้าหนักถั่วงอกที่ได้จากการเพาะจากเครื่องเพาะถั่วงอก

2
1.4.3 ตัวแปรควบคุม
เพาะ 3 วัน

ชนิดถั่ว, ปริมาณถั่ว 2 กิโลกรัม, ปริมาณน้า 1 ลิตร ต่อ ชั่วโมง , เวลา

1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 สิ่งที่ศึกษา
เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า เป็นอุปกรณ์ที่ท้ามาจากกล่องพลาสติก และ
ต่อพวงกับ ระบบการจ่า ยน้า โดยอัตโนมั ติพ ร้อมระบบดูดน้าที่ใช้แล้วเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ โดยทุกระบบจะ
ด้าเนินการโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่แรงงานคนจนเสร็จกระบวนการผลิต
1.5.2 ระยะเวลา วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2557
1.5.3

สถานที่ โรงแรมเบเวอร์รี่ฮิลล์ปาร์ค ต้าบลปากน้าโพ อ้าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด

นครสวรรค์
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถเพาะถั่วงอกได้อัตโนมัติและประหยัดน้า
2. สามารถบังคับรากให้งอกในรูตาข่ายเพื่อที่จะตัดรากได้ง่ายและสะอาด ปลอดภัย ไร้
สารพิษ
3. รักษาสิ่งแวดล้อม เพราะสามารถน้าน้าที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ได้
1.7 นิยามปฏิบัติงาน
1.7.1 ถั่วงอก หมายถึง ต้นถั่วที่มีรากงอกมาจากเมล็ดถั่วด้า , ถั่วเขียว, ถั่วลันเตา และถั่วเหลือง
(ถั่วงอกหัวโต) โดยว่าถือเป็นผักชนิดหนึ่ง ซึ่งถั่วงอกที่เพาะมาจากถั่วด้าหรือถั่วเขียวจะมีวิตามินและเกลือแร่สูง
1.7.2 เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเพาะถั่วงอก
ได้อัตโนมัติ จากระบบการควบคุมการจ่ายน้าและการดูดน้ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อช่วยให้การเพาะถั่วงอกสะดวก
รวดเร็วและประหยัดน้า
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษา โครงงาน เรื่อง เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า คณะผู้ศึกษา ได้
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและเว็บไซด์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยขอน้าเสนอตามล้าดับ
ดังนี
2.1 เมล็ดถั่วเขียวพันธุ์ก้าแพงแสน 1 (มก.)
สุทิน คล้ายมนต์.ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย (2557:เว็บไซด์)
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง วันที่รับรอง : 11 เมษายน 2529
ลักษณะดีเด่น :
1. ทรงต้นเตีย พุ่มใบเล็กกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 ซึ่งเป็นพันธุ์แนะน้าในปัจจุบัน ท้าให้การหักล้มน้อยกว่าฝักชู
ขึนเหนือใบ ท้าให้เก็บเกี่ยวได้ง่าย
2. ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง1 ร้อยละ 37 ผลผลิตโดยเฉลี่ย 201.6 กิโลกรัมต่อไร่ แนวโน้มผลผลิต
เพิ่มขึนถ้าเพิ่มอัตราปลูก ส่วนอายุเก็บเกี่ยว น้าหนักเมล็ดและองค์ประกอบทางเคมี ในเมล็ดมีค่าใกล้เคียงกับพันธุ์อู่
ทอง 1
3. สามารถต้านทานโรคราแป้งและใบจุดได้ดีกว่าพันธุ์อู่ทอง 1
4. ปลูกได้ทังต้นฝน ปลายฝน และฤดูแล้ง ปลูกได้ทุกภาคในประเทศไทย
5. แนวโน้มถ้าเป็นพันธุ์นีจะให้น้าหนักถั่วงอกมากกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 เมื่อเพาะจากเมล็ดหนักเท่า ๆ กัน
2.2 การเพาะถั่วงอก
ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ คอลัมน์บันทึกไว้เป็นเกียรติ (2557:เว็บไซด์) กล่าวไว้ว่ารูปแบบการเพาะถั่วงอกตัด
ราก และผลิตในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์ จนได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มาตรฐานประเทศไทย จากกรม
วิชาการเกษตร จะมีอยู่เพียงไม่กี่ราย และที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจะเป็นของ คุณนิมิตร์ เทียมมงคล บ้านเลขที่ 98
หมู่ที่ 3 ต้าบลโคกล้าพาน อ้าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 เริ่มต้นจากการเพาะถั่วงอกตัดรากไร้สารพิษในตะกร้า
พลาสติกเพื่อใช้ในครัวเรือนและใช้ในร้านอาหารเจที่ครอบครัวท้าอยู่ ต่อมาถั่วงอกตัดรากเป็นที่ต้องการของตลาด
มากขึน ผลิตส่งป้อนตลาดในจังหวัดและส่งขายในกรุงเทพฯ จึงต้องค้นหาวิธีการเพาะเพื่อจะเพิ่มปริมาณการผลิต
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ถั่วงอกตัดราก ก็ได้ประยุกต์ใช้วัสดุเพาะที่มีขนาดใหญ่ขึน ได้ผลิตถั่วงอกจ้านวนมากขึนต่อการเพาะ 1 ครัง จึงมา
เพาะในวงบ่อซีเมนต์
การเพาะถั่วงอกตัดรากแบบอินทรีย์ในวงบ่อซีเมนต์
คุณนิมิตร์ กล่าวว่า หลักส้าคัญ 3 ประการ ที่จะท้าให้การเพาะถั่วงอกตัดรากแบบอินทรีย์ประสบ
ความส้าเร็จ คือ หนึ่ง เมล็ดพันธุ์ถั่วดี คือ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง สายพันธุ์ถั่วเขียวที่คุณนิมิตร์แนะน้าคือ สาย
พันธุ์ ′ก้าแพงแสน 2′ เนื่องจากเป็นถั่วเขียวผิวมัน เมล็ดใหญ่ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง ท้าให้ถั่วงอกที่เพาะ
ออกมา ต้นโต ยาว อวบอ้วน น่ารับประทาน สอง ภาชนะที่เพาะต้องทึบแสง มีการระบายน้าดี เช่น การเพาะ
ถั่วงอกในตะกร้า ก็เอาถุงด้ามาคลุมแล้วเอาไว้ในห้องที่มืด หรือเพาะในวงบ่อซีเมนต์ที่ปิดปากบ่อให้มืด เป็นต้น
สาม มีการให้น้าอย่างเหมาะสมและเพี ยงพอที่จะท้าให้ถั่วงอกที่เพาะไม่เกิดความร้อนที่สะสมมากเกินไป วิธี
สังเกตง่ายๆ ว่ามีความร้อนสะสมหรือไม่ โดยให้ผู้เพาะใช้มือสัมผัสเมล็ดถั่วเขียวชันบนสุดว่ารู้สึกร้อนหรือไม่
และการให้น้าแต่ละครังจะต้องไม่มีไอจากความร้อนขึนมา เพราะถ้าตะกร้าหรือวงบ่อที่เพาะถั่ วงอกมีความร้อน
สะสมมากไป ก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของถั่วงอก จะท้าให้ล้าต้นเล็ก ไม่อวบอ้วน จะท้าให้ถั่วงอกมีรากฝอย
มาก ท้าให้ไม่น่ารับประทาน

ภาพที่ 1 การเพาะถั่วงอกในวงบ่อซีเมนต์
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การผลิตถั่วงอกตัดรากแบบอินทรีย์ใน 1 วงบ่อซีเมนต์ (ขนาดวงบ่อซีเมนต์มีความกว้างปากบ่อ 50
เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร) จะใช้เมล็ดถั่วเขียว ประมาณ 1.8 กิโลกรัม เมื่อเพาะแล้วจะได้ถั่วงอก 10-12
กิโลกรัม เอกลักษณ์ของถั่วงอกตัดรากแบบอินทรีย์ ต้นยาวและขาว มีรสชาติหวาน กรอบ (หลายคนรับประทาน
เหมือนมันแกว ไม่เหม็นเขียว) แต่หากเก็บไว้ในตู้เย็น จะเก็บไว้ได้นานราว 7-10 วัน
ตะแกรงรองพืนก้นวงบ่อซีเมนต์
จะใช้ตะแกรงพลาสติคขนาดรูตาใหญ่ ตัดให้ใหญ่ตามขนาดวงบ่อซีเมนต์ที่ใช้เพาะ แต่จะต้องมี
ขนาดของรูตะแกรง กว้างxยาว = 1x1 นิว ดัดขาตะแกรงเหล็กให้สูงจากก้นวงบ่อ จุดประสงค์ที่ยกตะแกรงเพาะให้
สูงจากพืนเล็กน้อย เพื่อให้มีการระบายน้าเป็นไปอย่างสะดวก ′ตะแกรงเกล็ดปลา′ เป็นตะแกรงพลาสติคที่มีรู
ละเอียด ที่มีขนาดของรู กว้างxยาว เพียง 4-5 มิลลิเมตร เท่านัน หรือดูให้มีรูตาเล็กกว่าเมล็ดถั่วเขียว ป้องกันการ
หลุดร่วง ตะแกรงชนิดนีจะมีจ้าหน่ายตามร้านวัสดุก่อสร้าง เมื่อเมล็ดถั่วเขียวงอกออกมา ส่วนของรากจะแทงทะลุ
ตะแกรงออกมา ส่วนของต้นจะตังตรง สะดวกต่อการตัดต้นถั่วงอกออกจากราก ในการเพาะถั่วงอกตัดรากไร้
สารพิษต่อ 1 วงบ่อ จะใช้ตะแกรงรองพืน 1 แผ่น และตะแกรงเกล็ดปลา จ้านวน 4 แผ่น ใช้กระสอบป่านเพื่อให้
ความชุ่มชืน ประโยชน์ของการใช้กระสอบป่าน (กระสอบข้าวสาร) เพื่อให้ความชุ่มชืนแก่เมล็ดถั่วเขียวที่เพาะ
และสามารถซักท้าความสะอาดได้หลายครังหลังจากเพาะถั่วงอกในแต่ละครัง จะต้องตัดกระสอบป่านให้มีขนาด
เท่ากับตะแกรงเกล็ดปลา และจะใช้จ้านวน 6 ผืน ต่อการเพาะถั่วงอก 1 วงบ่อ
เทคนิคในการแช่เมล็ดถั่วเขียว
ในการแช่เมล็ดถั่วเขียวเป็นขันตอนที่ต้องให้ความส้าคัญมาก เมื่อคัดเมล็ดที่แตก เมล็ดลีบ หรือ
เมล็ดที่ถูกแมลงเจาะท้าลายออกด้วยมือแล้ว น้ามาล้างน้าสะอาด 2-3 น้า ถ้าพบเมล็ดถั่วที่ลอยน้าขึนมาให้รินทิงไป
พร้อมกับน้าได้เลย เพราะเป็นเมล็ดเสีย ที่ไม่งอก ต่อมาให้เตรียมน้าอุ่นส้าหรับแช่เมล็ดถั่วเขียว ในการเตรียม
น้าอุ่น ให้ใช้น้าต้มเดือด 1 ส่วน ผสมกับน้าเย็นธรรมดา 3 ส่วน น้าเมล็ดถั่วเขียวมาแช่ในถังพลาสติคให้น้าอุ่นท่วม
เมล็ดสูงขึนมาสัก 1-2 นิว แช่เมล็ดถั่วเขียวนาน 8 ชั่วโมง ประโยชน์ของการแช่เมล็ดในน้าอุ่นจะช่วยในการ
กระตุ้นการงอกของเมล็ดถั่วได้เร็วขึน เมื่อแช่ครบ 8 ชั่วโมงแล้ว จะสังเกตเห็นเมล็ดถั่วเขียวพองตัวใหญ่กว่าเดิม
ประมาณ 1 เท่า สังเกตเห็นเปลือกหุ้มเมล็ดปริแตกออก มีตุ่มรากงอกออกมาให้เห็น รินน้าที่แช่เมล็ดถั่วเขียวออก
ล้างเมล็ดถั่วเขียวด้วยน้าสะอาดอีก 3 น้า เพื่อมั่นใจในความสะอาด และมีส่วนที่เป็นเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วก็จะหลุด
ออกไปบางส่วน
ความจริงแล้ว เมล็ดถั่วเขียว ที่มีวางขายในท้องตลาดจะแบ่ งออกเป็น 2 ชนิด คือ ถั่วเขียวผิวมัน
และถั่วเขียวผิวด้า ถั่วทัง 2 ชนิด เมื่อน้ามาเพาะเป็นถั่วงอกจะมีความแตกต่างกัน ถั่วเขียวผิวมันเพาะได้ถั่วงอกที่มี
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ขนาดต้นโต สีขาวอมเหลือง แต่จะมีการเปลี่ยนสีค่อนข้างไวเมื่อโดนลมและแสง แต่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว
โดยเอาถั่ว งอกใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่น ไม่ให้โดนลม จะคงความขาวได้นาน แต่ถ้าจะเก็บไว้บริโภค
หลายๆ วัน ควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน 7 วัน ส้าหรับถั่วเขียวผิวด้าหรือหลายคนเรียกว่า ′ถั่วแขก′ จะมีขนาด
ของเมล็ดเล็กกว่า เมล็ดมีสีด้า เมื่อน้ามาเพาะเป็นถั่วงอกจะได้ถั่วงอกที่มีสี ขาว มีความกรอบและรสชาติที่ดีกว่าถั่ว
เขียวผิวมัน แต่มีข้อเสียตรงที่ได้ต้นถั่วงอกที่มีขนาดต้นเล็กกว่า มีอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่า สีของต้นถั่วงอกที่
เพาะจากถั่วเขียวผิวด้าจะทนต่อการเปลี่ยนสีได้ดีกว่าถั่วเขียวผิวมัน แต่ตลาดจะต้องการถั่วงอกที่เพาะจากถั่วเขียว
ผิวมันมากกว่า เนื่องจากมีสีขาวอมเหลืองน่ารับประทาน เมล็ดถั่วเขียว 1 กิโลกรัม เพาะถั่วงอกได้ 6-7 กิโลกรัม
เคล็ดลับในการตัดรากถั่วงอก
เมื่อครบเวลา 2 วัน 3 คืนแล้ว เช้าขึนมา เราจะเปิดปากถุงด้า น้าตะกร้าเพาะถั่วงอกออกมาจากถุง
ด้า จะพบว่าถั่วเขียวที่เราเพาะไว้นันงอกออกมาจนเต็มตะกร้าครบทัง 4 ชัน จะสังเกตเห็นรากถั่วเขียวแทงทะลุ
ตะแกรงเกล็ดปลาออกมา จะมองเห็นส่วนของต้นและรากของถั่วงอกแยกกันอย่างชัดเจน น้าน้าสะอาดใส่
กะละมัง น้าแผงถั่วงอกออกมาจากตะกร้า ให้คว่้าส่วนหัวของถั่วงอกลงน้าในกะละมัง จากนันเราจะกระแทกแผง
ถั่วงอกกับน้าเบาๆ เพื่อให้เปลือกหุ้มเมล็ดถั่วเขียวหลุดออกจากส่วนหัว จะท้าให้ถั่วงอกดูสวยและสะอาดยิ่งขึน ใน
การตัดต้นถั่วงอกออกจากรากนัน แนะน้าให้ใช้มีดคมๆ ในการตัดควรจะตัดฝั่งที่เป็นตะแกรงเกล็ดปลา เพราะจะ
ตัดง่ายกว่าฝั่งที่เป็นกระสอบป่าน ตัดต้นถั่วงอกลงในกะละมังที่มีน้าสะอาด จากนันใช้ตะแกรงพลาสติกตาใหญ่มา
ร่อนเอาเปลือกหุ้มเมล็ดออกจากต้นถั่วงอกอีกครัง ส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดจะจมลงก้นกะละมัง ร่อนเอาต้น
ถั่วงอกมาสะเด็ดน้าในตะกร้าสักพัก
ปัจจุบันนี ถั่วงอกตัดรากสมุนไพร ของคุณนิมิตร์ ได้รับการติดต่อจากตลาดในกรุงเทพฯ เพื่อ
น้าไปขายเป็นถั่วงอกดิบที่รับประทานกับขนมจีนน้ายาและวางร่วมชันของผักสลัด ราคาส่งขายจากเดิมถั่วงอกตัด
รากที่บรรจุถุง 300 กรัม ขายส่งได้ราคา 10 บาท แต่ถั่วงอกตัดรากสมุนไพรขายส่งได้ถึง 15 บาท ซึ่งคุณนิมิตร์
กล่าวว่า เราเพียงมีขันตอนเพิ่มอีกเล็กน้อย ก็เพิ่มมูลค่าของถั่วงอกได้โดยไม่ยากเลย การเพาะถั่วงอกนับเป็นอีก
อาชีพหนึ่งที่ท้าเงินได้เร็ว ใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน
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บทที่ 3
วิธีด้าเนินการ
3.1 วัสดุ อุปกรณ์
1. กล่องพลาสติก ความจุปริมาณ 50 ลิตร
จ้านวน 4 ใบ
2. ฟองน้าใช้ทางการเกษตร
จ้านวน 4 แผ่น
3. ถังน้า ความจุ ปริมาณ 100 ลิตร
จ้านวน 1 ใบ
4. วาวท่อ PVC 2”
จ้านวน 1 ตัว
5. ที่ตักผงขยะ
จ้านวน 1 อัน
6. สปริง ขนาด 1/8 x 3 นิว
จ้านวน 1 ตัว
7. เหล็กกล่อง 1”x1”
จ้านวน 3 เส้น
8. เหล็กแบน 1”
จ้านวน 1 เส้น
9. สว่านเจาะรู พร้อมดอก 3/16”
จ้านวน 1 ตัว
10. ปั๊มน้าขนาด 50 W
จ้านวน 1 ตัว
11. สายยาง ½”
จ้านวน 5 เมตร
12. ลูกลอยพร้อมสวิทซ์
จ้านวน 1 ชุด
3.2 วิธีด้าเนินการ การศึกษาเรื่อง เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า ได้ด้าเนินการทดลอง ดังนี
ขันตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์
วัสดุ 1. ถังน้าขนาดความจุ 100 ลิตร
2. กล่องพลาสติก ส้าหรับเพาะถั่วงอกขนาดความจุ 50 ลิตร จะมี 5 ชัน
ประกอบด้วย
ชั้นที่ 1 เป็นถังเก็บน้าความจุ 100 ลิตร โดยบรรจุน้าเพียง 50 ลิตร ซึ่งเป็นชันบนสุดที่
ควบคุมการจ่ายน้าให้เมล็ดถั่ว ประกอบด้วย ชุดวาวหยดน้า และถาดกระดกน้า โดยจะจ่ายน้าด้วยอัตรา 1 ลิตร ต่อ
ชั่วโมง
ชั้นที่ 2 เป็นกล่องพลาสติก ที่มีช่องระบายน้าเป็นรู และฟองน้า เพื่อรองรับแรงกระแทก
ของน้าที่จะท้าให้เมล็ดถั่วงอกกระจาย
ชั้นที่ 3 เป็นชันที่เพาะถั่วงอกใส่เมล็ดเพาะถั่วงอก โดยใช้กระสอบป่านรองเป็นชัน
ระหว่างถั่วงอกแต่ละชัน กล่องพลาสติกชันนีเป็นชันที่เจาะรูระบายน้าให้ลงไปสู่ชันล่างต่อไป
ชั้นที่ 4 เป็นชันที่เพาะถั่วงอกอีกชันเหมือนชันที่3 และหากต้องการปริมาณถั่วงอกที่มากก็
ให้เพิ่มชันแบบนีตามที่ต้องการ
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ชั้นที่ 5 เป็นชันล่างสุด ส้าหรับรองรับน้า ที่ระบายน้าก่อนทิงจากชันที่ 4 และมีข้อต่อ
ส้าหรับระบายน้าทิง
วิธีการเพาะถั่วงอกด้วยถังเพาะอัตโนมัติประหยัดน้า
1. เมล็ดถั่วที่ใช้เพาะควรจะเป็นถั่วใหม่ อยู่ระหว่าง 3-8 เดือน และควรคัดเลือกชนิดที่มี
การงอกดี ซึ่งโดยทั่วไปถั่วเขียว 1 กก. จะเพาะถั่วงอกได้ประมาณ 6-8 กก
2. ชั่งเมล็ดถั่วเขียวส้าหรับเพาะ 2 กก. ซึ่งจะได้ถั่วงอกประมาณ 15-18 กก. แต่อาจจะใช้
น้อยกว่านีก็ได้ขึนอยู่กับความต้องการ
3. น้าเมล็ดถั่วล้างน้าท้าความสะอาด 2 ครัง
4. แช่เมล็ดถั่วในน้าอุ่นที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (น้าเดือด 1 ส่วน น้าเย็น 1 ส่วน) นาน
6 ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้ถั่วงอกได้ไวขึนและเพื่อขจัดเชือโรคและสิ่งต่างๆที่ติดมากับเมล็ด เมื่อแช่น้าได้ 2 ชม.แรก
จะสังเกตว่ามีเมล็ดถั่วที่พองก่อนหรือถั่วอ่อนต้องคัดทิง รวมทังการเอาถั่วเมล็ดแตกๆออกด้วย
5. ถ่ายเมล็ดลงกล่องชันที่ 3และ4 ที่มีกระสอบป่านและตะแกรงรอง เกลี่ยให้กระจาย
เท่าๆกัน
6. น้ากล่องชันที่ 2-5 วางซ้อนกันตามล็อคที่วางไว้ และเปิดวาวน้าจากถังชันที่ 1 ทดสอบ
การกระดกของถาดกระดกว่าสมบูรณ์ หรือเปล่าทุกครัง โดยปล่อยให้น้าไหลหยดตลอดการเพาะ 2-3 วัน ห้ามปิด
ก๊อกน้า
7. ต่อสายจากถังกักเก็บน้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว เพื่อปั๊มกลับไปไว้ยังถังพักน้าด้านบนต่อ
ซึ่งสามารถน้าน้ากลับมาใช้ใหม่
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษา เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า ซึ่งได้ด้าเนินการศึกษา มี 2 ขันตอน คือ
ขันตอนที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า ได้ออกแบบและประดิษฐ์
อุปกรณ์ใหม่ โดยการดัดแปลงใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องตลาด และมีราคาไม่แพง เพื่อที่จะสามารถเพาะ
ถั่วงอกได้ในปริมาณมาก โดยใช้น้าในปริมาณเท่าเดิม ทังยังสามารถน้าไปใช้ในครัวเรือนหรือการค้าขายถั่วงอก
ได้ดี

ภาพที่ 2 เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า
ลักษณะเด่นของเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า
1. ประหยัดน้าที่ใช้ในการเพาะถั่วงอก
2. ประหยัดเวลาที่ใช้ในการดูแลการเพาะถัวงอกสามารถเพาะถั่วงอกขายเป็นรายได้
เสริมจากงานประจ้าได้ เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการดูแล
3. ผสมปุ๋ย รดน้า จนได้ถั่วงอกขนาดที่ต้องการ โดยการท้างานอัตโนมัติ
4. สามารถบังคับรากให้งอกในรูตาข่าย เพื่อที่จะตัดรากได้ง่าย
5. สามารถผลิตถั่วงอกได้ง่าย สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
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ขันตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า
ได้ด้าเนินการเพาะถั่วงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า จ้านวน 5 ครัง ๆละ 3 วัน
น้าถั่วงอกที่ได้จากการเพาะมาชั่งน้าหนักเปรียบเทียบเพื่อหาค่าเฉลี่ยผล ดังนี
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณการงอกของถั่วเขียว จ้านวน 2 กิโลกรัม
การทดลอง
ครังที่
1

ปริมาณถั่วงอก
(กิโลกรัม)
20.2

2

20.6



-

3

20.8



-

4

19.2



-

5

20.1



-

ค่าเฉลี่ย

20.2

100.00

ปริมาณน้า 50 ลิตร เพียงพอต่อการเพาะถั่วงอก
เพียงพอ
ไม่พอ


0.00

จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อใช้เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัด น้า สามารถเพาะถั่วเขียว จ้านวน 2
กิโลกรัม ได้ถั่วงอกเฉลี่ยในปริมาณ 20.2 กิโลกรัม และการใช้น้าในปริมาณ 50 ลิตร มีความเพียงพอต่อการเพาะ
ถั่วงอกในแต่ละครัง
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 การประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกประหยัดน้า
1) ได้เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า ซึ่งสามารถประหยัดน้าและ
แรงงาน เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยมีลักษณะเด่น คือ
- ประหยัดน้าที่ใช้ในการเพาะถั่วงอก
- ประหยัดเวลาที่ใช้ในการดูแลการเพาะถั่วงอกสามารถเพาะถั่วงอก
ขายเป็นรายได้เสริมจากงานประจ้าได้ เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการดูแล
- ผสมปุ๋ย รดน้า จนได้ถั่วงอกขนาดที่ต้องการ โดยการท้างานอัตโนมัติ
- สามารถบังคับรากให้งอกในรูตาข่าย เพื่อที่จะตัดรากได้ง่าย
- สามารถผลิตถั่วงอกได้ง่าย สะอาด ปลอดภัย ไม่เป็นพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม
5.1.2 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเพาะถั่วงอกประหยัดน้า โดยการ
ทดลองเพาะถั่วงอก จ้านวน 5 ครัง 1 พบว่า เมื่อใช้เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า สามารถเพาะถั่วเขียว
จ้านวน 2 กิโลกรัม ได้ถั่วงอกเฉลี่ยในปริมาณ 20.2 กิโลกรัม และการใช้น้าในปริมาณ 50 ลิตร มีความเพียงพอ
ต่อการเพาะถั่วงอกในแต่ละครัง
5.2 อภิปรายผล
เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า เป็นอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึน โดยใช้หลักระบบ
น้าหยดจนถึงปริมาณที่ต้องการท้าให้ถาดกระดกน้ารดถั่วงอกผ่านชันต่าง ๆ จนถึงชันที่ 5 ที่กักเก็บน้าที่ใช้แล้วและ
เมื่อเก็บน้าถึงระดับที่ต้องการก็จะปั๊มขึนไปเก็บไว้ที่ ชันที่ 1 เพื่อใช้ในการรดน้ารอบต่อไป
และจากการทดลองใช้ทัง 5 ครัง ผลที่ได้สามารถเพาะถั่วงอกได้ในอัตราที่คงที่โดยเฉลี่ย
อยู่ที่ถั่วเขียว 2 กิโลกรัม สามารถเพาะถั่วงอกได้ปริมาณ 20.2 กิโลกรัม
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ในการประดิษฐ์โครงเหล็กส้าหรับชันวางถังน้า ชันที่ 1 ควรประดิษฐ์ให้สามารถ
เพิ่มและลดระดับความสูงได้ เพื่อเหมาะสมต่อปริมาณการเพาะในแต่ละครัง
5.3.2 เครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้าที่ประดิษฐ์ขึนสามารถพัฒนาต่อยอดใช้
ในการเพาะเมล็ดพืชต่าง ๆ อาทิเช่น ทานตะวันงอก ถั่วเหลืองงอก ถั่วลิสงงอก ฯลฯ

12

บรรณานุกรม

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ.คอลัมน์บันทึกไว้เป็นเกียรติ.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1299471501&grpid=no&catid=51 (วันที่ค้นข้อมูล
: 17 กุมภาพันธ์ 2557)
สุทิน คล้ายมนต์.ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก
https://soclaimon.wordpress.com/2011/06/12/%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A
7 % E0 % B9 % 8 0 % E0 % B8 % 8 2 % E0 % B8 % B5 % E0 % B8 % A2 % E0 % B8 % A7 %E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9
9%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B3/
(วันที่ค้นข้อมูล : 17
กุมภาพันธ์ 2557)

13

ภาคผนวก

14

ภาคผนวก
ภาพประกอบ

15
ขันตอนการท้าโครงสร้างเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติประหยัดน้า
ขันตอนการเจาะและตัดฝากล่อง

ขันตอนการประกอบเครื่องเพาะถัวงอกอัตโนมัติ

ขันตอนการเพาะและการตัดราก

