ผักเหลียงเป็ นพืชยืนต้ นที่มีลกั ษณะ
เป็ นไม้ พ่มุ สูงประมาณ ๑-๒ เมตร มีใบเรี ยว
ยาว สามารถนํ า ยอด ของผั ก เหลี ย งมา
รับประทานได้ โดยนํามาปรุงเป็ นอาหาร ได้
หลายอย่าง เช่น ผัดผักเหลียงใส่ไข่ แกงเลียง
ผักเหลียงใส่ก้ งุ หรื อนํามาต้ มกะทิ ใช้ รองห่อ
หมก ซึง่ เป็ นที่นิยมรับประทานมากของชาว
ภาคใต้

ลักษณะพฤกษศาสตร์
ต้ นผั ก เหลี ย งเป็ นไม้ ป่ าชนิ ด หนึ่ ง
เป็ นพืชที่อยูใ่ นวงศ์ Gentaceae เป็ นไม้ พ่มุ มี
ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Gnetumgnemon
Limm
มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปตามแต่ละ
ท้ องถิ่น เช่น ผักเหลียง ผักเหมียง(พังงา) ผัก
กะเหรี ยง (ชุมพร) เขลียง (นครศรี ธรรมราช)
ผักเหลียงจัดเป็ นผักพื ้นบ้ านประเภทไม้ ยืนต้ นขนาดกลาง มีมากแถบจังหวัดระนอง
ชุมพร ประจวบคีรีขนั ธ์ โดยเฉพาะจังหวัดระนอง เขาถือเป็ นผักประจําถิ่นเลย ถึงขนาดพูดกันว่า ถ้ ามา
ระนองแล้ ว ไม่ได้ กินผักเหลียงแสดงว่ายังมาไม่ถึง ว่ากันว่าถ้ าจะกินผักเหลียงที่มีรสหวานอร่อยแล้ วละก็
ต้ องเป็ นผักเหลียงที่ขึ ้นในร่ม หรื อไม่ก็ต้องหลังฤดูฝนไปแล้ ว เพราะเป็ นช่วงที่ผกั เหลียงเริ่ มแตกใบ
ใหม่ แหล่งดังเดิ
้ มของผักเหลียงขึ ้นอยูต่ ามป่ าเขา ที่ราบ บางครัง้ ก็เห็นขึ ้นเคียงข้ างกับต้ นสะตอและต้ น
ยาง

ด้ วยรสชาติที่ออกจืดๆ มันๆ ของผักเหลียง คนใต้ จึงนิยมนํามากินสดเป็ นผักเหนาะ
กับขนมจีน นํ ้ายาปั กษ์ ใต้ และนําไปประกอบอาหารต่างๆ ลักษณะของผักเหลียงที่อร่อย คนใต้ เขา
แนะนําให้ เลือกใบที่เป็ นเพหลาด คือไม่ออ่ นหรื อไม่แก่จนเกินไป ใบจะออกรสหวานนิดๆ
อาหารยอดนิยมจากผักเหลียงที่ขึ ้นชื่อของเมืองใต้ คือ "ผักเหลียงต้ มกะปิ " หรื อที่ร้ ู จกั กันดี
ว่า "แกงเคย" กรรมวิธีการทําก็ไม่ย่งุ ยากเลย เพียงต้ มนํ ้าให้ เดือด ใส่กะปิ หอมแดงบุบ นํ ้าตาลทราย
พอเครื่ องเดือดทัว่ กันก็ใส่ผกั เหลียงได้ เลย ส่วนใหญ่ใส่กนั ทังใบ
้ ไม่เด็ดก้ านใบทิ ้ง เพราะก้ านทําให้ นํ ้าแกง
มีรสหวาน พอใส่ผกั เหลียงแล้ วยกลงได้ เลย เคี่ยวนานไปผักจะสลดหมด แกงหม้ อนี ้ใช้ เกลือปรุ งรสแทน
นํ ้าปลา แต่อาจเสริ มรสชาติความอร่ อยด้ วยการใส่ก้ งุ แห้ งหรื อกุ้งใหญ่ลงไปด้ วย รสชาติเหมือนแกงเลียง
ต่างกันตรงที่เครื่ องแกงของแกงเลียงจะนํามาโขลกก่อน แล้ วจึงใส่ลงในหม้ อแกง แต่แกงผักเหลียงนี ้ไม่ต้อง
นําเครื่ องแกงไปโขลก
นอกจากนีย้ งั สามารถนํามาทําอาหารจานผัดที่แสนธรรมดา แต่รสชาติไม่ธรรมดาอย่าง
"ผักเหลียงผัดไข่" วิธีทําจะว่าไปแล้ วก็เหมือนพวกหัวไชโป๊ ผัดไข่ มะละกอสับผัดไข่
เพียงแต่เรา
เปลี่ยนเป็ นใบเหลียงเท่านัน้ รับประทานกันข้ าวสวยร้ อนๆ ก็อร่อยไปอีกแบบ แม้ แต่ห่อหมกของคนใต้ ยงั
นิยมใช้ ใบเหลียงมารองก้ นกระทง นอกเหนือไปจากใบโหระพา ผักกาดขาว และใบยออีกด้ วย หรื อจะ
นํามาต้ มกับกะทิเป็ น "ผักเหลียงต้ มกะทิ" ก็ได้

คุณค่ าทางอาหารของผักเหลียง
จากการวิ เ คราะห์ ข องกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละการพลัง งาน และกอง
โภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข พบว่าจาก 100 กรัม ของยอดอ่อนใบเหลียงของส่วนที่
รับประทานได้ มีสว่ นประกอบดังนี ้
1. แคลอรี่ 400.61 ให้ พลังงานแก่ร่างกาย
8. นํ ้า 35.13 กรัม
2. ไขมัน 1.17 กรัม
9. คาร์ โบไฮเดรต 90.96 กรัม
3. โปรตีน 6.56 กรัม
10. แคลเซี่ยม 1500.56 ม.ก.
4. ฟอสฟอรัส 224.37 ม.ก.
11. เหล็ก 2.51 ม.ก.
5. วิตามินเอ 10.889 (หน่วยสากล)
12. วิตามินบี 1 0.18 ม.ก.
6. วิตามินบี 2 1.25 ม.ก.
13. วิตามินไนอาซิน 1.73 ม.ก.
7. กาก 6.80 กรัม
14. เถ้ า 1.30 กรัม
นอกจากนันผั
้ กเหลียงอุดมไปด้ วย เบต้ าแคโรทีน ที่ต้องถือว่าเป็ น สารต้ านออกซิเดชัน่
ที่สําคัญ ทังยั
้ งเป็ นสารตังต้
้ นสร้ างวิตามินเออีกด้ วย มีข้อมูลออกมาจากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตมหา
วิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า ผักเหลียงร้ อยกรัมหรื อหนึง่ ขีดไม่รวมก้ าน ให้ เบต้ าแคโรทีน สูงถึง 1,089
ไมโครกรัมหน่วยเรตินลั สูงกว่าผักบุ้งจีนสามเท่า มากกว่าผักบุ้งไทย 5-10 เท่า

ผักเหลียงมีเบต้ าแคโรทีนมากกว่าใบตําลึงเสียด้ วยซํ ้า ผักที่ถือว่า เป็ นสุดยอดของแหล่ง
เบต้ าแคโรทีนคือแครอท ก็ไม่ได้ มีเบต้ าแคโรทีนมากไปกว่าผักเหลียงเลย เบต้ าแคโรทีนเป็ นสารสีส้ม แต่
กลับมองไม่เห็นสีส้มในผักเหลียงก็เพราะมันถูกสีเขียว ของใบผักปกปิ ดไว้ จนหมด กินผักเหลียงจึงให้ ทงั ้
คุณค่าของเบต้ าแคโรทีนและสารพฤกษเคมีจากผักใบ

การปลูกผักเหลียง
เนื่องจากผักเหลียงเป็ นผักป่ าพื ้นบ้ าน เป็ นไม้ พมุ่ สูงประมาณ 1 -2 เมตร เริ่ มปลูกวันนี ้เพียง
2 ปี ก็เก็บยอดมารับประทานหรื อขายเป็ นรายได้ เสริ มได้ การปลูกผักเหลียงเหมือนกับการการปลูกไม้ ผล
ทัว่ ๆ ไป คือขุดหลุมกว้ าง x ลึก ประมาณ 30 เซนติเมตร คลุกดินก้ นหลุมด้ วยปุ๋ยคอกหรื อปุ๋ยหมัก ควร
ปลูกต้ นฤดูฝน แซมในสวนยางพาราหรื อไม้ ผลที่โต แล้ วมีร่มเงา ไม่ควรปลูกกลางแจ้ ง เพราะผักเหลียงโดย
ธรรมชาติจะขึ ้นแซมในสวนยางพาราหรื อต้ นสะตอ (ในภาคใต้ )
การขยายพันธุ์ผกั เหลียง ขยายพันธุ์โดยเมล็ด โดยเพาะในกระบะทรายหรื อขี ้เถ้ าแกลบ
ประมาณ 4 เดือน เมื่อเมล็ดงอกมีใบ 2 -3 คู่ จึงนําลงถุงเพาะชําเลี ้ยงไว้ ประมาณ 1 ปี จึงลงแปลง
ปลูก อีกวิธีหนึ่งคือผักเหลียงเมื่อต้ นโตเต็มที่จะมีไหลราก คือรากแขนงที่อยู่ระดับผิวดินจะแตกเป็ นต้ นได้
ก็สามารถขุดต้ นแล้ วนํามาลงถุงเลี ้ยงไว้ ประมาณ 6 เดือน จึงลงแปลงปลูก การขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่งคือ
การตอนควรเลือกกิ่งที่ ไม่แก่หรื ออ่อนเกินไป ตอนประมาณ 2 เดือนเมื่อรากออกสมบูรณ์แล้ ว ตัดลงชํา
ในถุงอีกประมาณ 2 – 3 เดือน ก็สามารถนําไปปลูกได้
ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน) กรมส่งเสริ มการเกษตร
ได้ ทดลองนํามาปลูกในสวนยางพารา บริ เวณอ่างเก็บนํ ้าหนองปลาไหล อําเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
ปรากฏว่าได้ ผลดี หากผู้สนใจจะนําไปปลูกในสวนยางพารา หรื อในสวนผลไม้ ในภาคตะวันออกให้ มาเยี่ยม
ชม หรื อจะขอพันธุ์ไปทดลองปลูกได้ เพราะขณะนี ้มีต้นพันธุ์ผกั เหลียงอยู่ประมาณ 500 ต้ น ที่จะบริ การ
แก่ผ้ ูสนใจฟรี โดยมาขอได้ ที่ศูนย์ ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง(พืชสวน) บริ เวณ
โครงการชลประทานอ่างเก็บนํ ้าดอกกราย ตําบลแม่นํ ้าคู้ อาเภอปลวกแดงจั
ํ
งหวัดระยอง ตามวัน และ
เวลา ราชการ
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