
 

  
     ผกัเหลียงเป็นพืชยืนต้นท่ีมีลกัษณะ

เป็นไม้พุ่ม   สงูประมาณ  ๑-๒  เมตร  มีใบเรียว

ยาว   สามารถนํายอด    ของผักเหลียงมา

รับประทานได้    โดยนํามาปรุงเป็นอาหาร  ได้

หลายอย่าง เช่น ผดัผกัเหลียงใส่ไข่ แกงเลียง 

ผกัเหลียงใสกุ่้ ง      หรือนํามาต้มกะทิ ใช้รองห่อ

หมก   ซึง่เป็นท่ีนิยมรับประทานมากของชาว

ภาคใต้ 

 

       ลักษณะพฤกษศาสตร์ลักษณะพฤกษศาสตร์ลักษณะพฤกษศาสตร์   
   

ต้นผักเหลียงเป็นไม้ป่าชนิดหนึ่ ง  

เป็นพืชท่ีอยูใ่นวงศ์   Gentaceae  เป็นไม้พุ่ม  มี

ช่ือทางวิทยาศาสต ร์ว่ า   Gnetumgnemon 

Limm  มีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปตามแต่ละ

ท้องถ่ิน  เช่น  ผกัเหลียง  ผกัเหมียง(พงังา) ผกั

กะเหรียง (ชมุพร)  เขลียง (นครศรีธรรมราช) 
 

   ผกัเหลียงจดัเป็นผกัพืน้บ้านประเภทไม้ยืนต้นขนาดกลาง   มีมากแถบจงัหวดัระนอง   

ชมุพร   ประจวบคีรีขนัธ์       โดยเฉพาะจงัหวดัระนอง เขาถือเป็นผกัประจําถ่ินเลย  ถงึขนาดพดูกนัวา่ ถ้ามา

ระนองแล้ว ไมไ่ด้กินผกัเหลียงแสดงวา่ยงัมาไมถ่ึง     วา่กนัวา่ถ้าจะกินผกัเหลียงท่ีมีรสหวานอร่อยแล้วละก็

ต้องเป็นผกัเหลียงท่ีขึน้ในร่ม   หรือไมก็่ต้องหลงัฤดฝูนไปแล้ว  เพราะเป็นช่วงท่ีผกัเหลียงเร่ิมแตกใบ

ใหม ่  แหลง่ดัง้เดมิของผกัเหลียงขึน้อยูต่ามป่าเขา  ท่ีราบ  บางครัง้ก็เห็นขึน้เคียงข้างกบัต้นสะตอและต้น

ยาง 



        ด้วยรสชาติท่ีออกจืดๆ   มนัๆ    ของผกัเหลียง     คนใต้จึงนิยมนํามากินสดเป็นผกัเหนาะ

กบัขนมจีน   นํา้ยาปักษ์ใต้   และนําไปประกอบอาหารตา่งๆ   ลกัษณะของผกัเหลียงท่ีอร่อย  คนใต้เขา

แนะนําให้เลือกใบท่ีเป็นเพหลาด  คือไมอ่อ่นหรือไมแ่ก่จนเกินไป ใบจะออกรสหวานนิดๆ    

       อาหารยอดนิยมจากผกัเหลียงท่ีขึน้ช่ือของเมืองใต้คือ  "ผกัเหลียงต้มกะปิ"  หรือท่ีรู้จกักนัดี 

ว่า  "แกงเคย"   กรรมวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากเลย เพียงต้มนํา้ให้เดือด   ใส่กะปิ   หอมแดงบบุ   นํา้ตาลทราย 

พอเคร่ืองเดือดทัว่กนัก็ใสผ่กัเหลียงได้เลย   สว่นใหญ่ใสก่นัทัง้ใบ   ไม่เด็ดก้านใบทิง้ เพราะก้านทําให้นํา้แกง 

มีรสหวาน   พอใสผ่กัเหลียงแล้วยกลงได้เลย เค่ียวนานไปผกัจะสลดหมด    แกงหม้อนีใ้ช้เกลือปรุงรสแทน 

นํา้ปลา แตอ่าจเสริมรสชาติความอร่อยด้วยการใสกุ่้ งแห้งหรือกุ้ งใหญ่ลงไปด้วย  รสชาติเหมือนแกงเลียง  

ตา่งกนัตรงท่ีเคร่ืองแกงของแกงเลียงจะนํามาโขลกก่อน แล้วจึงใสล่งในหม้อแกง แตแ่กงผกัเหลียงนีไ้ม่ต้อง 

นําเคร่ืองแกงไปโขลก 

      นอกจากนีย้งัสามารถนํามาทําอาหารจานผดัท่ีแสนธรรมดา แต่รสชาติไม่ธรรมดาอย่าง    

"ผกัเหลียงผดัไข่" วิธีทําจะว่าไปแล้วก็เหมือนพวกหวัไชโป๊ผดัไข่    มะละกอสบัผดัไข่    เพียงแต่เรา 

เปล่ียนเป็นใบเหลียงเท่านัน้ รับประทานกนัข้าวสวยร้อนๆ ก็อร่อยไปอีกแบบ    แม้แตห่่อหมกของคนใต้ยงั 

นิยมใช้ใบเหลียงมารองก้นกระทง นอกเหนือไปจากใบโหระพา ผกักาดขาว  และใบยออีกด้วย  หรือจะ

นํามาต้มกบักะทิเป็น "ผกัเหลียงต้มกะทิ"  ก็ได้ 
 

คุณค่าทางอาหารของผักเหลียงคุณค่าทางอาหารของผักเหลียงคุณค่าทางอาหารของผักเหลียง   
     จากการวิเคราะห์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน และกอง

โภชนาการกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข  พบว่าจาก   100  กรัม  ของยอดอ่อนใบเหลียงของส่วนท่ี

รับประทานได้  มีสว่นประกอบดงันี ้

1. แคลอร่ี  400.61  ให้พลงังานแก่ร่างกาย  8. นํา้     35.13    กรัม 

2. ไขมนั  1.17  กรัม    9. คาร์โบไฮเดรต  90.96 กรัม 

3. โปรตีน  6.56  กรัม    10. แคลเซ่ียม  1500.56  ม.ก. 

4. ฟอสฟอรัส  224.37 ม.ก.   11. เหลก็  2.51  ม.ก. 

5. วิตามินเอ   10.889   (หน่วยสากล)  12. วิตามินบี 1   0.18  ม.ก. 

6. วิตามินบี  2  1.25  ม.ก.   13. วิตามินไนอาซนิ    1.73   ม.ก. 

7. กาก    6.80    กรัม    14. เถ้า     1.30    กรัม 
 

    นอกจากนัน้ผกัเหลียงอดุมไปด้วย   เบต้าแคโรทีน    ท่ีต้องถือวา่เป็น  สารต้านออกซเิดชัน่  

ท่ีสําคญั ทัง้ยงัเป็นสารตัง้ต้นสร้างวิตามนิเออีกด้วย     มีข้อมลูออกมาจากภาควิชาอตุสาหกรรมเกษตมหา

วิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ ผกัเหลียงร้อยกรัมหรือหนึง่ขีดไมร่วมก้าน ให้เบต้าแคโรทีน สงูถึง 1,089 

ไมโครกรัมหนว่ยเรตนิลั สงูกวา่ผกับุ้งจีนสามเทา่ มากกวา่ผกับุ้งไทย 5-10 เท่า  



                   ผกัเหลียงมีเบต้าแคโรทีนมากกวา่ใบตําลงึเสียด้วยซํา้ ผกัท่ีถือวา่ เป็นสดุยอดของแหลง่

เบต้าแคโรทีนคือแครอท ก็ไมไ่ด้มีเบต้าแคโรทีนมากไปกวา่ผกัเหลียงเลย   เบต้าแคโรทีนเป็นสารสีส้ม แต่

กลบัมองไมเ่ห็นสีส้มในผกัเหลียงก็เพราะมนัถกูสีเขียว    ของใบผกัปกปิดไว้จนหมด กินผกัเหลียงจงึให้ทัง้

คณุคา่ของเบต้าแคโรทีนและสารพฤกษเคมีจากผกัใบ  
 

การปลกูผกัเหลยีงการปลกูผกัเหลยีงการปลกูผกัเหลยีง   
 

       เน่ืองจากผกัเหลียงเป็นผกัป่าพืน้บ้าน เป็นไม้พุม่สงูประมาณ 1 -2 เมตร เร่ิมปลกูวนันีเ้พียง 

2 ปี ก็เก็บยอดมารับประทานหรือขายเป็นรายได้เสริมได้   การปลกูผกัเหลียงเหมือนกบัการการปลกูไม้ผล

ทัว่ๆ ไป คือขดุหลมุกว้าง  x  ลกึ ประมาณ  30  เซนติเมตร  คลกุดินก้นหลมุด้วยปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยหมกั  ควร

ปลกูต้นฤดฝูน แซมในสวนยางพาราหรือไม้ผลท่ีโต  แล้วมีร่มเงา  ไมค่วรปลกูกลางแจ้ง  เพราะผกัเหลียงโดย

ธรรมชาตจิะขึน้แซมในสวนยางพาราหรือต้นสะตอ (ในภาคใต้) 

     การขยายพนัธุ์ผกัเหลียง  ขยายพนัธุ์โดยเมล็ด  โดยเพาะในกระบะทรายหรือขีเ้ถ้าแกลบ

ประมาณ  4  เดือน   เม่ือเมล็ดงอกมีใบ  2 -3  คู่  จึงนําลงถงุเพาะชําเลีย้งไว้ประมาณ  1   ปี  จึงลงแปลง

ปลกู    อีกวิธีหนึ่งคือผกัเหลียงเม่ือต้นโตเต็มท่ีจะมีไหลราก  คือรากแขนงท่ีอยู่ระดบัผิวดินจะแตกเป็นต้นได้   

ก็สามารถขดุต้นแล้วนํามาลงถงุเลีย้งไว้ประมาณ  6  เดือน  จึงลงแปลงปลกู  การขยายพนัธุ์อีกวิธีหนึ่งคือ

การตอนควรเลือกก่ิงท่ี  ไม่แก่หรืออ่อนเกินไป   ตอนประมาณ  2  เดือนเม่ือรากออกสมบรูณ์แล้ว  ตดัลงชํา

ในถงุอีกประมาณ  2 – 3   เดือน  ก็สามารถนําไปปลกูได้ 

       ศนูย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัระยอง(พืชสวน)  กรมส่งเสริมการเกษตร  

ได้ทดลองนํามาปลูกในสวนยางพารา  บริเวณอ่างเก็บนํา้หนองปลาไหล  อําเภอปลวกแดงจงัหวดัระยอง 

ปรากฏวา่ได้ผลดี  หากผู้สนใจจะนําไปปลกูในสวนยางพารา  หรือในสวนผลไม้ในภาคตะวนัออกให้มาเย่ียม

ชม  หรือจะขอพนัธุ์ไปทดลองปลกูได้  เพราะขณะนีมี้ต้นพนัธุ์ผกัเหลียงอยู่ประมาณ  500  ต้น  ท่ีจะบริการ

แก่ผู้ สนใจฟรี  โดยมาขอได้ท่ีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน)  บริเวณ

โครงการชลประทานอ่างเก็บนํา้ดอกกราย   ตําบลแมนํ่า้คู้  อ ําเภอปลวกแดงจงัหวดัระยอง   ตามวนั และ 

เวลา ราชการ 

 

********************************** 

 

 

 


