
 
  

พืชผักน้ันมนุษยใชบริโภคเปนอาหารมาต้ังแตอดีต และมีคุณประโยชนตอรางกาย
หลายอยาง เชน ใหวิตามิน และเกลือแร รวมทั้งใหเสนใยซ่ึงสําคัญตอการขับถายใหดี
ยิ่งข้ึน ปจจุบันน้ีเกษตรกรนิยมปลูกพืชผักในเชิงพาณิชยมากข้ึน ท้ังการซ้ือขาย
ภายในประเทศ และสงออกยังตางประเทศ ดวยเหตุน้ีพืชผักจึงเปนพืชเศรษฐกิจท่ีนาสนใจ
อีกประเภทหน่ึง  

1. กระเจ๊ียบ 
ชื่อวิทยาศาสตร Abelmoschus  esculentus   L.  Moench.  

วงศ  Malvaceae 

ประโยชน 

- มีวิตามินซี และแคลเซียมสูง เม่ือเทียบกับผักชนิดอื่น  

- ประกอบดวยสารจําพวกกัม(gum) และเพคติน (pectin) ในปริมาณสูง ทําใหอาหารที่
ประกอบข้ึนจากฝกกระเจ๊ียบมีลักษณะเปนเมือก ซ่ึงชวยปองกันอาการหลอดเลือดตีบ
ตัน สามารถรักษาโรคความดันโลหิต บํารุงสมอง ลดอาการโรคกระเพาะอาหารและยัง
มีสารขับพยาธิตัวจ๊ีดได และเปนแหลงท่ีใหนํ้ามันไมนอยกวา 14 เปอรเซนต  

- มีศักยภาพเปนแหลงใหโปรตีนโดยมีปริมาณโปรตีนไมนอยกวา 20 เปอรเซนต  

กระเจ๊ียบเขียว เปนพืชผักยืนตน อายุประมาณ 1 ป มีความสูง 40 เซนติเมตร ถึง 2 เมตร  

ลําตน  มีขนส้ัน ๆ มีหลายสี แตกตางตามพันธุ  
ใบ  มีลักษณะกวางเปนแฉกคลายใบละหุง แตกานใบจะสั้นกวา  

 

พืชผัก 

BO 216 669 



พันธุพื้นเมืองมีตนสูงใหญ ฝกขนาดใหญ   แตไมมีความสม่ําเสมอ    ฝกสี
เขียวออน  

• 

พันธุลูกผสม จะมีความสมํ่าเสมอ ฝกสีเขียวเขม ฝกติดบริเวณขอ  • 

พันธุลูกผสมที่นิยมในปจจุบัน ไดแก 

- จูบิลี 047 (JUBILEE 047) ใหผลผลิตสูง ฝกสีเขียวออน 5 เหลี่ยม  ตนสามารถตานทาน
โรคและแมลงไดอยางดี 
- แมคกรีน 077 (Mac Green 077) 
ตนเต้ีย พุมแนน เขม 5 เหลี่ยม ขนาด 1.6 x 8-10 เซนติเมตร ตานทานโรคและใหผลผลิต
สูง 
- ทอปกัน 053 (TOP GUN 053) 
ตนเต้ีย พุมแนน ลําตนแข็งแรงดวยโครงสรางแขนงที่ดี ทนทานตอโรค   ฝกใหญสีเขียว 5 
เหลี่ยม ขนาด 1.7 x 8-10 เซนติเมตร 

  แหลงผลิตกระเจี๊ยบเขียวของโลก ไดแก แถบชายฝงทะเลคารริเบียน ทวีปอัฟริกา 
โดยเฉพาะในประเทศซูดาน อียิปต ไนจีเรีย และในประเทศเขตเอเซีย ไดแก มาเลเซียและ
ฟลิปปนส  สําหรับประเทศไทย แหลงปลูกกระเจ๊ียบเขียว ไดแก เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร เปนพ้ืนที่ปลูกประมาณ 2,000 ไร 
การสงออกสวนใหญเปนการสงออกฝกสด และรอยละ 95 ของปริมาณการสงออกท้ังหมด
สงไปประเทศญี่ปุน  ตลาดรองของกระเจี๊ยบเขียว ไดแก ประเทศในยุโรป เชน เยอรมัน
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           กระเจ๊ียบเขียวเปนผักท่ีปลูกไดตลอดปในประเทศไทย อุณหภูมิท่ีเหมาะสมใน
การปลูกและเติบโตคือ 20-30 องศาเซลเซียส กระเจ๊ียบเขียวขึ้นไดท่ีอุณหภูมิตํ่าสุด 18 
องศาเซลเซียส ซ่ึงในอุณหภูมิตํ่าจะเจริญเติบโตชาลง และถาอุณหภูมิตํ่ากวา 10 องศา
เซลเซียส จะไมเจริญเติบโตเลย กระเจ๊ียบเขียวเติบโตไดดีในดินเกือบทุกชนิด แตไมชอบ
ดินที่มีนํ้าขังแฉะหรือระบายนํ้าไมดี และดินที่เปนกรดจัด  pH ควรอยูระหวาง 6.0-6.8  

 

2. พริก (chilli) เปนพืชผักท่ีสําคัญอยูในวงศ  Solanaceae  

สําหรับพริกท่ีนิยมปลูกในประเทศไทยมี 2 กลุม ไดแก  

- พริกหวาน พริกหยวก พริกช้ีฟา ท่ีอยูในกลุม C. annuum  

- พริกเผ็ดไดแก พริกข้ีหนูสวน พริกข้ีหนูใหญ ท่ีอยูในกลุม C. furtescens 

พริกเปนสวนประกอบอาหารประจําของคนไทยมาชานาน และคนหลาย ๆ ชาติใช
พริกเปนสวนประกอบอาหารซึ่งแสดงใหเห็นวา พริกเปนสวนประกอบอาหารของคนเกือบ
ทุกชนิด มีรายงานวา  

คนอินเดียบริโภคพริก 2.5 กรัม/คน/วัน  • 

คนไทยบริโภคพริก 5 กรัม/คน/วัน  • 

คนเม็กซิโกบริโภคพริก 20 กรัม/คน/วัน  • 

คนอเมริกันบริโภคพริก 1.5 มิลลิกรัม/คน/วัน  • 

พริกมีวิตามิน C สูง เปนแหลงของกรด ascorbic acid ซ่ึงสารเหลาน้ี 

ชวยขยายเสนโลหิตในลําไสและกระเพาะอาหารเพื่อใหดูดซึมอาหารดีข้ึน  • 
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ชวยรางกายขับถาย  ของเสียและนําธาตุอาหารไปยังเน้ือเยื่อของรางกาย (tissue)  • 

สําหรับพริกข้ีหนูสดและพริกช้ีฟาของไทย มีปริมาณวิตามิน ซี 87.0 - 90มิลลิกรัม / 100 g 
นอกจากน้ีพริกยังมีสารเบตา-แคโรทีนหรือวิตามิน A สูง (พริกข้ีหนูสด 140 .77 RE )  

พริกยังมีสารสําคัญอีก 2 ชนิด ไดแก Capsaicin และ Oleoresin  

โดยเฉพาะสาร Capsaicin ท่ี นํามาใชในอุตสาหกรรมอาหาร และผลิตภัณฑรักษา
โรค ในอเมริกามีผลิตภัณฑจําหนายในชื่อ Cayenne สําหรับฆาเชื้อแบคทีเรีย
ในกระเพาะ 

• 

Capsaicin  ยังมีคุณสมบัติ   ลดความเจ็บปวดของกลามเนื้อ หัวไหล แขน บั้นเอว 
และสวนตาง ๆ ของรางกาย และมีผลิตภัณฑจําหนายท้ังชนิดเปนโลช่ันและครีม  

( Thaxtra - P Capsaicin)   แตการใชในปริมาณที่มากเกินไป อาจมีผลกระทบตอ
อาการหยุดชะงักการทํางานของกลามเน้ือไดเชนกัน  เพื่อความปลอดภัย USFDA โดยได
กําหนดใหใชสาร capsaicin ได ท่ีความเขมขน 0.75 % สําหรับเปนยารักษาโรค 

สีของพริกมีหลากหลาย เขียว แดง เหลือง สม มวง และสีงาชาง   โดยเฉพาะ
เม่ือนํามาปลูกในเขตรอนช้ืน        ท่ีไดรับแสงแดดตลอดวัน จะมีสี ( colorant) ท่ีสดใส ซ่ึง
สามารถนํามาในอุตสาหกรรมอาหาร ท้ังการปรุงแตงรสชาติ และสีสรร  (colouring spice) 
ไดตามความตองการของผูบริโภคหลากหลายผลิตภัณฑ  

แนวโนมในอนาคต การผสมสีในอาหารจะมาจากธรรมชาติเปนสวนใหญ และพริก
เปนพืชอายุส้ัน ท่ีสามารถใชประโยชนไดท้ัง บริโภคสดและแปรรูป หลายหลายชนิด 
ดังน้ันพริกจึงจัดไดเปนพืชผัก ท่ีมีศักยภาพของไทยชนิดหน่ึง แตจําเปนจะตองพัฒนาท้ัง
ระบบใหครบวงจร เพ่ือใหมีมูลคาสูงข้ึนกวาท่ีเปนในปจจุบัน  

พฤติกรรมการบริโภคและความตองการอาหาร ในชีวิตประจําวันของผูคน ใน
ปจจุบันใหความสนใจ ในอาหารทีมีคุณคาและประโยชนตอรางกาย สะอาด ปลอดภัยจาก
 ส่ิงตกคางท้ังหลาย โดยเฉพาะสารเคมี กระแสความเรียกรองสินคาและพืชชนิดท่ีมี
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พันธุพริก 

1) พันธุพริกข้ีหนูหวยสีทน ศก. 1  

ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ไดนําพันธุหวยสีทนมาทําการคัดเลือกใหม ต้ังแตป 
2528 ถึง 2531 ไดพันธุท่ีคัด เลือกได 7 สายพันธุ และไดนําพันธุคัดเลือกไดท้ัง 7 สาย
พันธุ ไปปลูกในแปลงการเปรียบเทียบพันธุและทด สอบพันธุ พบวามีสายพันธุท่ีใหผล
ผลิตสูง 3 สายพันธุ ระหวางป 2531-2532 ไดนําพันธุท่ีใหผลผลิตสูงท้ัง 3 สาย พันธุ ไป
ปลูกในแปลงทดสอบพันธุ 3 แหง คือ ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถานีทดลองพืชสวน
นครพนม และศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร ผลการทดสอบพันธุพบวา สายพันธุ 5/1 ใหผลผลิต
เฉลี่ยสูงสุด จึงไดเสนอเปน พันธุแนะนํากรมวิชาการเกษตร ช่ือพันธุพริกข้ีหนูหวยสีทน 
ศก. 1 ลักษณะดีเดนของพันธุหวยสีทน คือ ใหผลผลิต 1,000-2,500 กก./ไร (สูงกวาพันธุ
หวยสีทน 1 เดิม 20%) ผลสุกสีแดงเขม เรียบเปนมันเมื่อแหง (ซ่ึง เปนลักษณะดาน
คุณภาพตามที่ตลาดตองการ มีการแตกกิ่งกระโดงท่ีโคนตนมาก 
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2) พริกข้ีหนูพันธุหัวเรือ  

ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษไดทํา การเปรียบเทียบพันธุพริกข้ีหนูพันธุหัวเรอื 
ระหวางป 2542 - 2543 โดยไดทําการเปรียบเทียบพันธุพริกข้ีหนูพันธุหัวเรือท่ีผานการ
คัดเลือกพันธุมาแลวจํานวน 7 สายพันธุ โดยมีพริกหัวเรือจากแปลงเกษตรกรเปนสาย
พันธุเปรียบเทียบ ผลการทดลองพบวา พริกหัวเรือสาย พันธุเบอร 25 ใหผลผลิตสดสูงสุด 
682.2 กรัมตอตน รองลงมาไดแกสายพันธุเบอร 26 เบอร 13 เบอร 1 และเบอร 4 โดยให
ผลผลิตนํ้าหนักสดเฉลี่ย 676.2, 622.8, 587.9 และ 556.4 กรัมตอตนตามลําดับ ซ่ึงสูงกวา
พันธุเปรียบเทียบของเกษตรกร 8.32% สําหรับปริมาณสารเผ็ด (Capsaicin) พบวา สาย
พันธุเบอร 1 มีปริมาณสารเผ็ดสูงสุด 638.3 มิลลิกรัม/100 กรัม (นํ้าหนักแหง) รองลงมา
ไดแกสายพันธุ เบอร 25 และ เบอร 26 ซ่ึงมีปริมาณสารเผ็ด 627.8 และ 604.3 
มิลลิกรัม/100 กรัม (นํ้าหนักแหง) ตามลําดับ ไดนําสายพันธุพริกข้ีหนู จํานวน 5 สายพันธุ 
คือ สายพันธุเบอร 25, เบอร 26, เบอร 13, เบอร 1, และ เบอร 4 ท่ีผานการคัดเลือกท่ี
ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในป 2543 มาทําการทดสอบพันธุในแหลงตาง ๆ จํานวน 5 
แหง คือ ศูนยวิจัยพชืสวนศรีสะเกษ สถานีทดลองพืชสวนบุรีรัมย สถานีทดลองพืชสวน
ขอนแกน สถานีทดลองพืชสวนนครพนม และศูนยวิจัยพืชสวนหนองคาย ซ่ึงขณะนี้อยูใน
ระหวางการวิเคราะหขอมูล 

3) พริกข้ีหนูพันธุใหม   

ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ไดทําการปลูกทดสอบพริกข้ีหนูสายพันธุใหม จํานวน 
4 สายพันธุ เปรียบเทียบ กับพริกขี้หนูหวยสีทน ศก. เม่ือ พ.ศ. 2543 และ 2544 4 
สถานที่ไดแก ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถานีทดลองพืชสวนหนองคาย สถานีทดลอง
พืชสวนนครพนม สถานีทดลองพืชสวนบุรีรัมย พบวา พันธุท่ีใหผลผลิตสูงท่ีสุด คือ พริก
ข้ีหนูอุบล x ข้ีหนูเลย เบอร 1 ใหผลผลิตเฉลี่ย 626.5 กรัม/ตน จํานวนผล 425 ผล/ตน 
รองลงมาไดแก พริกข้ีหนูเบอร 2 x หัวเรือ ใหผลผลิตเฉลี่ย 600.5 กรัม/ตน จํานวนผล 
373 ผล/ตน ซ่ึงท้ัง 2 พันธุใหนํ้าหนักผลเฉลี่ย 1.48 กรัม และ 1.61 กรัมตามลําดับ ซ่ึงทั้ง 
2 พันธุมีปริมาณผลผลิต จํานวนผล นํ้าหนักผล มากกวาพันธุหวยสีทน 
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4) พันธุพริกชี้ฟาเพื่อการบริโภคสด  

ศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตรไดนําพริกช้ีฟาผลสีเขียว 10 พันธุ ผลสีเหลือง 5 พันธุ ไป
ทดสอบ 3 แหง พบวา ท่ีสถานีทดลองพืชสวนฝาง และกาญจนบุรี พริกช้ีฟาผลเขียว พจ. 
5-3-1-1 และผลสีเหลืองสายพันธุ พจ. 28-1-2-1 ใหผลผลิตสูง ขณะท่ีศูนยวิจัยพืชสวน
พิจิตร สายพันธุ พจ. 07 (ผลสีเขียว) และสายพันธุ พจ. 29-1-1 (ผลสีเหลือง) ใหผลผลิต
สูงสุด 

5) พันธุพริกชี้ฟาเพื่อทําพริกแหง  

ศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตรไดนําพริกช้ีฟาท่ีผานการปรับปรุงพันธุใหเหมาะสําหรับ ทํา
พริกแหง จํานวน 10 สายพันธุ ไปทดสอบ 3 แหง พบวาสายพันธุ พจ. 12-1-1-1 ให
ผลผลิตสูงสุดท่ี สถานีทดลองพืชสวนทาชัย และศูนยวิจัยพืชสวนหนองคาย แตท่ีศูนยวิจัย
พืชสวนพิจิตร สายพันธุ พจ. 16-1-1-1 ใหผลผลิตสูงสุด 

 3. ไผตง 
ไผตง มีช่ือวิทยาศาสตร Dendrocalamus asper Backer อยูในวงศ Gramineae 

สกุล Dendrocalamus Nees ไผตงเปนไมท่ีใหประโยชนท้ังในแงของอาหารและการใช
ประโยชนดานอื่นๆ โดยรสชาติและคุณสมบัติเฉพาะดานของไผตงทําใหผูบริโภคนิยม
รับประทาน  

ปจจุบันไผตงปลูกมากแถบจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพ้ืนที่ปลูก จํานวน 58,383 ไร 
ใหผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2,179 กก./ไร (สํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี, 2545) 

พันธุไผตงที่นิยมปลูกมี 2 พันธุคือ พันธุตงดําและพันธุตงเขียว 

ไผตงดํา ตงจีน หรือตงกลาง หรือตงหวาน  

    พันธุไผตงชนิดน้ีลําตนจะมีสีเขียวเขมอมดํา และขนาดเล็กกวาไผตงหมอ มี
เสนผาศูนยกลางลําตน 9-12 เซนติเมตร ใบจะมีสีเขียวเขม หนาใหญ     และมองเห็นรอง
ใบไดชัดเจน หนอจะมีขนาดปานกลาง  
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ไผตงเขียว  

พันธุไผตงเขียวน้ีจะมีขนาดลําตนเล็กและส้ันกวาไผตงดํา มีเสนผาศูนยกลางลําตน 
5-12 เซนติเมตรสีของลําตนจะเปนสีเขียว เน้ือไมบาง ไมคอยแข็งแรง ใบมีขนาดปาน
กลาง บางและสีเขียวเขม จับแลวไมสากมือ หนอมีนํ้าหนัก 1-4 กิโลกรัม หนอไมไผตง
ชนิดน้ีจะมีรสหวานอมขื่นเล็กนอย เน้ือเปนสีขาวอมเหลือง ไผตงเขียวมีความคงทนตอ
สภาพแหงแลงไดดี 

 

4. ผักบุงจีน 
ผักบุงจีนเปนพืชจัดอยูในวงศ  Convolvulaceae  

มีถิ่นกําเนิดในเขตรอนแถบทวีปเอเซีย        ประเทศไทยสามารถปลูกผักบุงจีนได
ตลอดป และไดท่ัวทุกภาคของประเทศ ผักบุงจีนเปนพืชผักท่ีสําคัญพืชหน่ึง  ท่ีมีการ
เจริญเติบโตเร็ว อายุเก็บเกี่ยวส้ัน ประมาณ 20-25 วัน  

ผักบุงจีนไดพัฒนาเปนพืชผักเพ่ือการสงออกอีกดวย โดยสงออกท้ังในรูปเปน
พืชผักสดและเมล็ดพันธุ ตลาดตางประเทศของผักบุงจีนท่ีสําคัญ ไดแก สหราชอาณาจักร
อังกฤษ ฝร่ังเศส สวีเดน สาธารณรัฐเยอรมัน สวิตเซอรแลนด แคนนาดา สิงคโปร ฮองกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และซาอุดิอาระเบีย  

ในดานเมล็ดพันธุน้ัน ในอดีตเราตองส่ังเมล็ดพันธุเขาจากประเทศไตหวัน แตมาใน
ปจจุบัน ประเทศไทย สามารถผลิตเมล็ดพันธุผักบุงจีนเพื่อการสงออกไดในป พ.ศ. 2543 
มีการสงออกเมล็ดพันธุผักบุงจีน ประมาณ 2,473 ตัน มูลคา 100 ลานบาท จากขอมูล
ดังกลาวจะเห็นไดวา ตลาดของผักบุงจีนสามารถพัฒนา เปนพืชผักเพ่ือการสงออกไดดีพืช
หน่ึง ท้ังในรูปของผักสดและเมล็ดพันธุพืช 
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5. เผือก 
เผือกเปนพืชหัวท่ีมีถิ่นกําเนิดในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต สามารถนํามา

ประกอบอาหารไดหลายชนิด ท้ังคาวและหวานและการอุตสาหกรรมแปรรูป ในประเทศ
ไทย คนไทยสวนใหญจะนิยมบริโภคเผือก ในรูปขนมหวานชนิดตาง ๆ เชน เผือกเช่ือม 
เผือกกวน เผือกทอด เผือกฉาบ บัวลอยเผือก ขาวเหนียวเผือก ขนมปงไสเผือก ไอครีม
เผือก โรตีเผือก และอาหารประเภทขบเคี้ยว ซ่ึงเปนอาหารวาง เปนตน  

ปจจุบันเผือกเปนพืชหัวเศรษฐกิจท่ีมีศักยภาพในการสงออกอีกพืชหน่ึง โดย
สงออกท้ังในรูปหัวเผือก กานใบเผือก และใบเผือก เชน ในป 2543 ประเทศไทยมีการ
สงออกหัวเผือกประมาณ 1,039 ตัน คิดเปนมูลคา 14.8 ลานบาท ตลาดตางประเทศของ
เผือกท่ีสําคัญมี ญี่ปุน ฮองกง ออสเตรเลีย มาเลเชีย สิงคโปร และเนเธอแลนด เปนตน ซ่ึง
เม่ือพิจารณาถึงการใชประโยชนไดท้ังหัว กานใบ และใบเผือก รวมท้ังตลาดภายใน และ
ตางประเทศ และเม่ือเปรียบเทียบกับขาวและพืชไรบางชนิดแลวเผือกเปนพืชท่ี นาสนใจ
ของเกษตรกรอีกพืชหน่ึง  

ในป พ.ศ. 2543 พื้นท่ีปลูกเผือกในประเทศไทยมีประมาณ 41,394 ไร ผลผลิต
ท้ังหมดประมาณ 102,126 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 2.1 ตัน/ไร (กรมสงเสริมการเกษตร ,2544) 
แหลงปลูกเผือกท่ีเปนการคาท่ีสําคัญ ไดแก เชียงใหม นครสรรค พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย 
เพชรบูรณ นครราชสีมา สระบุรี สิงหบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี 
นครนายก ปราจีนบุรี และชุมพร เปนตน 
คุณสมบัติทางเคมี 

จากการวิเคราะหของนักวิทยาศาสตรทางอาหาร พบวา หัวเผือก กานใบเผือก 
และใบเผือก มีสารอาหารพวก โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ หัวเผือก
มีโปรตีน 2.5 กรัม กานใบเผือก มีโปรตีน 0.2 กรัม และใบเผือกมีโปรตีน 4.4 กรัม 

ลักษณะดีเดน 

ใหผลผลิตสูงกวาเผือกหอมพันธุเชียงใหม ประมาณ 30 เปอรเซ็นต พันธุ พจ. 016 ให
ผลผลิตเฉลี่ย 1,968 กิโลกรัมตอไร สวนเผือกหอมพันธุเชียงใหมได 1,513 กิโลกรัมตอไร 
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6. หนอไมฝร่ัง  
ช่ือวิทยาศาสตร Asparagus officinalis L. 
วงศ Liliaceae 

ลําตนใตดิน อาจถือเปนสวนหน่ึงของระบบรากรวมเรียกวา rhizome หรือเหงา 
อาหารของหนอไมฝร่ังจะถูกสงมาเก็บ ท่ีสวนน้ี ลําตนใตดินมีลักษณะเปนแทงคลายแทง
ดินสอ งอกกระจายออกเปนรัศมีโดยรอบ เรียกอีกอยางวา crown ระบบราก แผขยาย
ออกไป ประมาณ 3-5 ฟุต หรือมากกวาน้ัน 

ยอดออนหรือหนอออน (spear) เจริญมาจากเหงา เปนสวนที่ใชรับประทาน ถาปลอยให
หนอออนเจริญเติบโตจะกลายเปนลําตนเหนือดิน ซ่ึงมีความสูง 1.5 - 2 เมตร  

ลําตนเหนือดิน   มีใบเปนเกล็ดบาง ๆ ติดอยูตามขอ สวนท่ีเห็นเปนลักษณะคลายเสนขน 
(ท่ีเรียกกันวาใบ) แทจริงเปนสวนของกิ่งกานท่ีเปลี่ยนไปทําหนาท่ีใบ เรียกวา claode หรือ 
cladophyll  
ตน เพศผูและเพศเมียแยกกันอยูคนละตน (dioecious)  

ดอก มีขนาดเล็ก มีจํานวนมากและเกิดตามกิ่งกาน  

ผล มีลักษณะกลม ขนาดเล็ก มีสีเขียวเมื่อออนและสีแดงสม เม่ือสุก มีเมล็ด 

พันธุหนอไมฝรั่งที่เกษตรกรใชปลูกเปนการคาหลัก มีจํานวน 8 สายพันธุ ไดแก 

1. พันธุแมรี่วอชิงตัน   เปนพันธุผสมเปด (open pollination) พันธุแรกท่ีนําเขามาปลูกใน 
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ประเทศไทยใหผลผลิตสูง ตานทานโรคราสนิม สีของหนอเปนสีเขียว  
2. พันธุแคลิฟอรเนีย 309   เปนพันธุผสมเปดท่ีใหผลผลิตสูง ตานทานโรคสูง สีของหนอ
เปนสีเขียว 
3. พันธุแคลิฟอรเนีย 500   เปนพันธุผสมเปดท่ีใหผลผลิตสูง หนอมีขนาดปานกลาง สวน
ปลายหนอจะมีกาบใบหุมแนน สีของหนอเปนเขียว 
4. พันธุ ยูซี 157   เปนพันธุลูกผสมมีท้ังรุนที่ 1 และรุนท่ี 2 (F1 Hybrid และ F2 hybrd) ท่ี
ใหผลผลิตดีมาก  หนอมีขนาดใหญ  ปลายหนอและโคนหนอยาวเรียวเสมอกัน  สวนปลาย
จะมีกาบใบหุมแนน    สีของหนอเปนสีเขียวเขม  ในแหลงปลูกท่ีมีสภาพอุณหภูมิกลางคืน
เย็น และมีปริมาณฝนไมตกชุกมากเกินไป   คุณภาพของหนอไมฝร่ังพันธุน้ีจะมีคุณภาพดี
มาก ปลูกเปนเชิงการคาท่ี จังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี และสุพรรณบุรี 
5. พันธุบร็อคอิมปรูพ   เปนพันธุลูกผสมท่ีใหผลผลิตดีมาก หนอมีขนาดใหญ โดยเฉพาะ
สวนโคนหนอ จะใหญ แตสวนปลายยอดหนอจะเรียวเล็กกวา สวนโคนสวนปลายหนอจะมี
กาบใบหุมไมคอยแนน    มีปลูกเชิงการคาในจังหวัดตาง ๆ ของภาคตะวันตก เชน จังหวัด
นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 
6. พันธุอพอลโล   เปนพันธุลูกผสมท่ีใหผลผลิตดี ลักษณะของหนอยาวเรียวเสมอทั้งโคน
หนอและสวนปลาย แตโคนหนอพันธุน้ีจะมีลักษณะเปนสีเขียวอมมวง  สวนปลายจะมีกาบ
ใบหุมไมแน คอนขางบานเร็วกวาพันธุอื่น    ถาปลกูในแหลงท่ีมีปริมาณฝนตกชุกจะไม
ทนทานตอโรค นิยมปลูกในจังหวัด นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และมหาสารคาม 
7. พันธุบร็อคอิมพีเรียล     เปนพันธุลูกผสมท่ีใหผลผลิตดี หนอมีลักษณะของสวนปลาย
หนอ     และโคนหนอกลมมนสวย สวนปลายหนอจะมีกาบใบหุมแนน มีปลูกเชิงการคาใน
จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี 
8. พันธุแอทลาส เปนพันธุลูกผสมท่ีใหผลผลิตดี หนอมีลักษณะยาวเรียวเสมอกัน กาบใบ
หุมแนน มีปลูกเปนเชิงการคาเพียงเล็กนอยในประเทศไทย 
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7. มันฝร่ัง 

มันฝรั่ง เปนพืชอาหารท่ีสําคัญของโลก มีปริมาณและมูลคาของผลผลิตอยูในลําดับ
ท่ี 4 รองจากขาว ขาวสาลี ขาวโพด ในอดีตคนไทยบริโภคมันฝรั่งในปริมาณท่ีนอย 
สําหรับการประกอบอาหาร ในครัวเรือน แตปจจุบันความตองการมันฝรั่งและผลิตภัณฑ
มันฝรั่งไดเพ่ิมข้ึนมาก เน่ืองจากการขยายตัว อยางรวดเร็ว ของโรงงานอุตสาหกรรมใน
ประเทศท่ีตองการมันฝรั่งเพื่อการแปรรูปท้ังในรูปมันฝร่ังทอดกรอบ มันฝรั่งทอดแทง และ
ขนมคบเคี้ยวอื่น ๆ ท่ีทําจากแปงมันฝร่ังประเทศไทยปลูกมันฝร่ัง 2 ชวง คือชวงฤดูแลง
ระหวางเดือนตุลาคม-มีนาคม และชวงฤดูฝนระหวางเดือนเมษายน-กันยายน มันฝรั่งแบง
ไดเปน 2 ประเภทคือ มันฝรั่งเพื่อการบริโภคสด และเพื่อสงโรงงานแปรรูปในป 2544/45 
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูก 51,510 ไร ผลผลิต 97,370 ตัน พื้นท่ีปลูกไดลดลงจากป 
2543/44 6,564 ไร แตมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน 6,426 ตัน เน่ืองจากในป 2543/44 มีพื้นท่ี
เสียหายจากศัตรูพืชและสภาพแวดลอม แหลงผลิตท่ีสําคัญอยูทางภาคเหนือ จังหวัดท่ีมี
เน้ือท่ีปลูกมาก คือ จังหวัดเชียงใหม ตากเชียงราย (สถิติการเพาะปลูกมันฝร่ัง) รองลงมา
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก จังหวัดเลย และสกลนคร 

                 ตารางที่ 10.1 เน้ือท่ี ผลผลิต ผลผลิตตอไร ของมันฝรั่ง ป 2539/40 - 2544/45 

ปเพาะปลูก  เน้ือท่ีปลูก(ไร)  ผลผลิต(ตัน)  ผลผลิต (กก./ไร)  

2539/40  32,703  89,546  2,740  

2540/41  35,305  93,318  2,667  

2541/42  45,790  90,382  1,976  

2542/43  59,153  100,122  2,092  

2543/44  58,074  90,944  1,934  

2544/45  51,510  97,370  1,931  
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การนําเขา 

การผลิตมันฝร่ังภายในประเทศยังไมเพียงพอตอความตองการของโรงงานแปรรูป
ท่ีมีกําลังผลิต 123,000 ตัน/ป (ป 2545) จึงตองมีการนําเขาโดยเฉพาะชวงขาดแคลนใน
ฤดูฝน การนําเขาในชวง 5 ป (2539-2543) มีการนําเขาพันธุมันฝรั่งเพิ่มจาก 3,350 ตันใน
ป 2539 เพ่ิมข้ึนเปน 9,774 ตัน ใน ป 2543 แตลดลงในป 2544 การนําเขาหัวสดและ
ผลิตภัณฑมันฝรั่ง ป 2539 เทากับ 22,039 ตัน ป 2544 นําเขาเพ่ิมข้ึนเปน 38,254 ตัน  

            ชนิดและผลิตภัณฑนําเขา ไดแก หัวพันธุ มันฝรั่งสด แปง และสตารชท่ีทําจาก
มันฝรั่ง รวมท้ังมันฝรั่งปรุงแตงท้ังแชแข็งและไมแชแข็ง เพ่ือนําไปทอดเปนเฟรนซฟรายส 
ซ่ึงประเทศไทยยังไมมีการปลูกมันฝรั่งพันธุเพ่ืออุตสาหกรรมแปรรูปประเภทนี้ ทําใหตอง
นําเขาผลิตภัณฑมันฝรั่งปรุงแตงเพิ่มข้ึน  

ตารางที่ 10.2 ปริมาณการนําเขา สงออก มันฝรั่งและผลิตภัณฑ 

2542  2543  2544  ชนิด  

ปริมาณ
(ตัน)  

มูลคา ปริมาณ(ตัน) มูลคา ปริมาณ(ตัน)  มูลคา 

ลานบาท)  ( (ลานบาท)  (ลานบาท)  

      การนําเขา  

หัวพันธุ  7,916 177.64 9,774 277.75 5,025 123.23 

มันสดและ
ผลิตภัณฑ  

27,484 671.89 38,623 1,117.86 38,254 1,129.41 

รวม  35,400 849.53 48,397 1,345.61 43,279 1,252.64 

      การสงออก  

มันสดและ
ผลิตภัณฑ  

473 29.46 1,508 76.67 765.98 68.61 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2545 
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          มันฝรั่งเปนพืชท่ีอยูภายใตขอตกลงของ WTO การนําเขาสินคาเกษตร จึงมีการ
กําหนดโควตาการนําเขาภาษี 0% ไวท่ี 297.33 ตัน ในป 2544 หากนําเขานอกโควตา
อัตราภาษี 27 % แตตองผานการพิจารณารวมกันระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงพานิชย และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

การสงออก 

          การสงออกมันฝรั่งและผลิตภัณฑมันฝรั่งยังมีปริมาณและมูลคานอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับการนําเขา ป 2543 มีการสงออกหัวมันฝรั่งสดและผลิตภัณฑรวม 1,508 
ตัน มูลคา 76.7 ลานบาท ในป 2544 มีการสงออก 765 ตัน มูลคา 68.6 ลานบาท 

 

8. ลูกเดือย 
ชื่อสามัญ Pearl barley Adlay Ma Yuen (จีน) 
ชื่อวิทยาศาสตร Coix lacryma-jobi Linn. 
เดือย เปนพืชไรท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจพืชหนึ่งของจังหวัดเลย มีพื้นท่ีปลูก

คิดเปนประมาณรอยละ 95 ของพื้นท่ีปลูกท้ังประเทศพื้นที่ปลูกเดือยสวนใหญจะอยูบน
เนินเขา และท่ีลาดเชิงเขา ซ่ึงมีความลาดเอียงต้ังแต 3 - 45 องศา อําเภอท่ีปลูกเดือยมาก
และปลูกตอเน่ืองกันมาเร่ือยๆ ไดแก อําเภอภูหลวง อําเภอวังสะพุง และอําเภอเมือง 
ตามลําดับ ผลผลิตท่ีไดประมาณรอยละ 85 - 90 จะสงไปขายยังตางประเทศ โดยตลาดที่
สําคัญ คือ ญี่ปุน และ ไตหวัน ผลผลิตท่ีเหลือจะบริโภคภายในประเทศ ในแตละป เดือย
สามารถทํารายไดเขาจังหวัด เลยประมาณ 120 - 250 ลานบาท สําหรับประเทศที่เปน
คูแขงทางการคาของไทยคือ จีน และเวียตนาม เพื่อท่ี จะรักษาตลาดเดือยในตางประเทศ
เราจําเปนที่จะตองผลิตเดือยท่ีมีคุณภาพดี ตรงตามที่ตลาดตองการ และ สามารถแขงขัน
กับประเทศคูแขงได 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

เปนธัญพืชตระกูลหญา (Gramineae) มีโครโมโซม (Chromosome) 2n = 20 
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 ลักษณะการเจริญเติบโตคลายพืชในตระกูลเดียวกัน         เชน  ขาวหรือขาวฟาง 

เดือยท่ีปลูกจาก 1 เมล็ดจะแตกกอ เม่ืออายุประมาณ 2 เดือน ได 4-5 แขนง     ตนเดือยมี
ความสูงต้ังแต 1-3.5 เมตร  

ใบ    มีขนาด 20-45 x 2.5-5 เซนติเมตร ติดอยูกับกาบใบที่หุมลําตน ปลายใบเรียวแหลม 
แผนใบมีลักษณะคลายใบหอก (lanceolate)  สนกลางใบเปนรองยาวไปตามความยาวของ
ใบ  
ชอดอก   แตกข้ึนไปจากซอกใบที่อยูบริเวณของกิ่ง ชอดอกยาว 3-8 เซนติเมตร  เดือยจะ
มีท้ังดอกตัวผูและดอกตัวเมียบนชอเดียวกัน  

ดอก   โครงสรางสลับซับซอน แปลกและนาท่ึงกวาดอกของพืชชนิดอื่นๆ  คือกานดอกจะ
รองรับกระเปราะที่จะพัฒนาตอไปเปนท่ีบรรจุผล หรือเมล็ด  ภายในกระเปาะบรรจุดอกตัว
เมีย 1 ดอก และกานชูเกสรตัวเมียสีแดงคล้ํา 2 อัน ซ่ึงจะยื่นโผลออกมาจากกระเปาะ เพื่อ
รอรับการผสม 
กระเปาะ เปนที่กําเนิดของกานชูชอดอกตัวผูท่ีโผลออกไปอยูเหนือกระเปาะ  ชอดอกตัวผู
จะมีดอกตัวผูอยูประมาณ 10 ดอก    แตละดอกมีความยาว 7-8 เซนติเมตร รูปรางคลายสี
เหลี่ยมขนมเปยกปูนเรียวๆดอกจะรวงเมื่อแก มักจะเกิดเปนคู มีกาบดอกช้ันนอก (glume) 
2 อัน ภายในมีกลีบดอกชนิดlemma 1 อัน  และ palea ท่ีเล็กกวา 1 อัน มีอับเกสร ตัวผู 3 
อัน  

เมล็ด เกิดจากการผสมเกสร รังไขจะเจริญไปเปนผลปลอม  (false fruit) หรือเมล็ด เม่ือ
มองดานหนาจะคลายรูปหัวใจ มองดานบนจะคลายเมล็ดถั่วท่ีมีรองเวาเขาไปตรงกลาง แต
รองจะลึกกวามีความยาว 8-12 มิลลิเมตร เน้ือของผลและเมล็ดจะหลอมเปนเน้ือเดียวกัน
จนแยกไมออก (caryopsis) เยื่อหุมเมล็ดมีสีนํ้าตาลแดง นํ้าตาลเขม หรือนํ้าตาลออน 
เดือยสวนใหญเปนพืชท่ีไวตอชวงแสง โดยจะออกดอกในชวงท่ีมีแสงนอยกวา 12 ช่ัวโมง 
ประมาณเดือนกันยายน สวนใหญจะผสมขาม เน่ืองจากดอกตัวผูและดอกตัวเมียบานไม
พรอมกัน  
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พืชประเภทถั่ว 
ถ่ัวที่ไดชื่อวาพี  ( Peas )  สวนใหญเปนพืชฤดูเดียว  ไมพุมและไมเลื้อย 
 1.  ถั่วลันเตา  ( Garden Pea, Pisum sativum )  มีกลีบดอกสีขาว  เมล็ดเรียบ
หรือยนสีเหลืองหรือขาว  มีปริมาณนํ้าตาลในเมล็ดมากกวาพวก  field peas  และจะเก็บ
เมล็ดท่ีออนทําเปนถั่วกระปอง  Gregor Mwndel  ไดทําการทดลองทางพันธุศาสตร  ใช
ถั่วชนิดน้ี 
 2.  ถั่วหัวชาง  ( Chick Pea, Cicer arietinum )  พืชด้ังเดิมขอบเขตอบอุนเปนไม
พุมสูงประมาณ  50 ซ.ม.  ใบประกอบแบบขนนก  มีใบยอยประมาณ  20  ใบ  ดอกเด่ียว  
กลับดอกสีขาว  หรือสีตะกั่ว  ฝกมีขน  ขนาดของฝกยาว  2 – 3 ซ.ม.  เมล็ดใหญขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ  1  ซ.ม.  เมล็ดยน  สีของเมล็ดอาจเปนแดง  ขาว  เขียว  หรือ
ชมพู 
 3.  ถั่วฝกยาว  ( Cow pea, Vigna sinensis )  ฝกยาว  ดอกสีขาวหรือสีมวงเปน
ชอ  raceme  ส้ัน ๆ เจริญและใหผลไดโดยไมมีขีดจํากัดตราบเทาท่ีมีสภาพแวดลอม
เหมาะสม  เปนพืชด้ังเดิมจากทวีปอัฟริกาตอนกลาง  ปลูกมานานมากกวา  2,000 ป  
เมล็ดใชเลี้ยงสัตวหรือใชแทนกาแฟ    ใชเปนอาหาร  สัตวเปนสวนใหญ  หรือปลูกเพ่ือ
ปองกันการพังทะลายของดิน  จีนถือวาเปนถั่วท่ีมีความสําคัญมาก 
 4.  ถั่วลิสง  ( Peanut, ground nut, Arachis hypogaea )  เปนไมพุมหรือไมเลื้อย
ฤดูเดียว  ผลจะแกเม่ืออยูใตดินเปนพืชด้ังเดิมของอเมริกาใต  มีหลายพันธุท่ีเจริญใน
สภาพแตกตางกัน  ตองการอากาศอบอุนแสงจัด และปริมาณฝนปานกลาง  ดินปนทราย
เล็กนอยดีท่ีสุด  ชาวโปรตุเกสไดนํามาเผยแพรในทางตะวันออกของอัฟริกา และสเปน
นํามาเผยแพรในฟลิปปนส  ปจจุบันนี้ปลูกท่ัวไปในเขตรอนแตเปนพืชท่ีตองการฝนมากถึง  
1,200 ม.ม. ตอป  ถาปลูกในเขตอากาศแหงไมคอยไดผลดี  ผลของถั่วชนิดน้ีจะพัฒนา
เฉพาะอยูใตดินเทาน้ัน  แตตนพืชอาจจะเปนท้ังท่ีต้ังตรงหรือเลื้อยไป  ดอกออกตรงซอก
ใบประกอบแบบขนนก และหลังจากท่ีเกิดการปฏิสนธิแลว  เน้ือเยื่อเจริญบริเวณฐานของ
รังไขจะเจริญยืดยาวเปนกานดึงเอารังไขแทงลงไปใตดิน  รังไขจึงเจริญอยูในดินบริเวณ
ปลายของรังไขมีความแข็งแรงมาก  เม่ือรังไขเจริญมากข้ึนจะกลายเปนฝกถั่วอยูลึก
ประมาณ  3 – 6 ซ.ม.  สําหรับพืชท่ีมีลําตนน้ันรังไขลงไปไมถึงดิน  ก็จะพัฒนาไประยะ
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ถ่ัวที่ไดชื่อวาบีนส  ( Beans )  Beans  หมายถึง  ถั่วประเภท  Field beans  
รวมท้ังท่ีมีรูปรางของเมล็ดคลายไต  ( kidney beans )  อาจเรียกวา  Dry bean  ซ่ึงอาจมี
ตนเปนพุมหรือเปนไมเลื้อยมีใบแบบ  trifoliate  มีขนตามลําตนและใบ  ดอกขนาดเล็ก  
กลีบดอกสีตาง ๆ จากขาวถึงสีนํ้าเงิน  ฝกอาจจะตรงหรือโคงงอ  ยาวประมาณ  10 – 15 
ซ.ม.  มีเมล็ด  ประมาณ  5 – 20 เมล็ด  สีขาว  ชมพู  แดง  นํ้าตาล  นํ้าเงิน  ดํา 
 บีนส  ประกอบดวยสมาชิก  7  สกุล  สกุลที่มีความสําคัญมากท่ีสุดไดแก  สกุล  
Phaseolus  สวนใหญมีปลูกในอเมริกาและเอเซีย  ชนิดท่ีปลูกในอเมริกาใหเมล็ดขนาด
ใหญ  สวนท่ีปลูกในเอเซียมักจะใหเมล็ดขนาดเล็ก  ถั่วพวกนี้มีรูปรางของเมล็ดเปนรูปไต  
เชน  ถั่วเขียว  ( P. vulgaris )  มีดอกสีตาง ๆ กันหลายสี  เชน  สีขาว  สีมวง  สวนฝกก็มี
ท้ังฝกสีเขียว  สีเหลือง  หรือมีแถบสีแดง  สวนใหญจะปลูกเพ่ือเอาเมล็ดซ่ึงมีสารโปรตีนถึง  
25%  ถึงแมวาจะมีปริมาณโปรตีนนอยกวาถั่วเหลืองแตมักจะยอยไดสมบูรณมากกวา 
   1.  ถั่วเหลือง  ( Soybean, Glycine max )  เปนไมพุมขนาดเล็ก  ต้ังตรงหรือ
เลื้อย  เหมาะเปนพืชไร  ใชเฉพาะเมล็ดแกเทาน้ัน  มีถิ่นกําเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต  
ถั่วเหลืองเปนแหลงของอาหารผักและโปรตีนท่ีสําคัญของโลก  มีหลักฐานการเพาะปลูกใน
ประเทศจีนมาแลวนับ  3,000 ป  จากนั้นก็แพรขยายไปในเกาหลี  ญี่ปุน  แตแพรเขาไป
ในยุโรปในศตวรรษที่ 17  ในดานปริมาณของแหลงไนโตรเจนนั้นถั่วเหลืองจะเปนแหลงท่ี
สูงท่ีสุดมีโปรตีนภายในเมล็ดแหงถึง  44%  มีการนํามาแปรรูปอาหารหลายอยาง  เชน  
เตาฮู  ซ่ึงใชเปนแหลงอาหารโปรตีน  ถาหมักกับราพวก  Aspergillus oryzae  จะไดซีอิ้ว  
ซ่ึงมีกรดกลูตามิคสูง 
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 2.  ถั่วแขก  ( Garden Bean, Kidney  Bean, Phaseolus vulgaris )  เปนพืช
ลมลุก  เต้ีย  ต้ังตรงหรือไมเลื้อย  มีกลีบดอกสีขาวหรือสีอื่น  ขนาดเล็ก  ใบประกอบแบบ 
3  ใบ  ยอยฝกยาวเรียว  สีเขียว  หรืออาจมีข้ีผึ้งหุม 
 3.  ถั่วราชมาษ  ( Lima Bean, Phaseolus lunatus )  มีถิ่นกําเนิดท่ีเปรู  ปจจุบัน
มีการเพาะปลูกมากในแคลิฟอรเนีย  เมล็ดแบบขนาดใหญ  มักจะรับประทานขณะที่เมล็ด
ยังเขียว  ถาใหเมล็ดแกแลวเรียกวา  butter beans  ในบางแหงพบวามีสารพิษพวก  
glycoside phaseolunatin  ซ่ึงเม่ือยอยแลวจะใหสารพวก  hydrogen cyanide  แตถาตม
ก็จะไมม่ีปญหาน้ี 
   4.  ถั่วเขียว  ( Mung Bean, Phaseolus aureus )  มีถิ่นกําเนิดในอินเดียและจีน  
เปนที่รูจักดีในนามของถั่วงอก  ( bean sprout )  ถั่วเขียวมักจะมีลําตนแคระ  ปลูกไดผลดี
เฉพาะในฤดูท่ีมีอาการอบอุน  พวกท่ีเมล็ดสีดําปลูกในอินเดียยุคโบราณตอนใต  ท้ังฝก
และเมล็ดมีขนาดเล็ก  เม่ือจะรับประทานมักจะตมหรือไมก็ผัด และนําเมล็ดมาทําเปนแปง 
 5.  ถั่วยาง  ( Windsor Bean, Broas Bean, Vicia faba )  มีกําเนิดในแถบเมดิ
เตอเรเนียนปลูกในประเทศสวิสเซอรแลนดเม่ือ 4,000 ปมาแลว  เปนถั่วชนิดเดียวที่มีถิ่น
กําเนิดในยุโรปแตปจจุบันไดแพรหลายไปในตะวันออกและบราซิล  ลําตนแข็งต้ังตรงใช
เมล็ดเลี้ยงสัตวและคน  สูงประมาณ  3  ฟุต  ผลแบนเมล็ดใหญ  ปลูกในอัลจีเรีย  ชาว
ยุโรปนั้นใชเปนอาหารกอนสมัยของโคลัมบัส  ปลูกไดในท่ีรอน  แหง  แมฤดูรอน  ใชเปน
พืชหมุนเวียนไดดวย 
 6.  ถั่วยาง  ( Bomavist Bean, Dolichos lablab )  นิยมในมาลายูและอัฟริกามี
สารพิษพวกไกลโคไซดเหมือนกัน  แตเม่ือตนแกแลวสารก็หมดไป  ถั่วชนิดน้ีมีลักษณะ
คลายภับ  D. uniflorus  ท่ีนิยมรับประทานในอินเดียตอนใต  บางทองท่ีของเขตรอนปลูก
เปนอาหารสัตว 
 7.  ถั่วแขก  ( Jack Bean, Canavalla ensiformis )  ปลูกมาแลวมากกวา  5,000 
ป  ในเม็กซิโก  เปนพืชด้ังเดิมของหมูเกาะอินเดียตะวันตก  เปนไมพุม  มีฝกคลายดาบ
เมล็ดออนใชเปนอาหารพวกผัก  ลําตนแข็ง  ใชเปนอาหารสัตว  ใชผลออนเปนอาหาร
จําพวกผักมีความคลายคลึงกับพวก  ถั่วพรา  ( Sword Bean, C. gladiata ) ซ่ึงมีกําเนิด
ในเอเซีย  
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 8.  ถั่วพู  ( Winged Bean, Psophocarpus tetragonolobus )  มีกลีบดอกสีนํ้าเงิน  
ท่ีฝกมีปกสีดานลักษณะของใบคลาย  Phaseolus  คือเปนในประกอบแบบสามใบยอย 

 

สีธรรมชาติจากพืช 
(Natural  dyes  from  plants) 
 
แสงและสี 
 การที่ วัตถุจะเปนสีตางๆ  ได น้ันขึ้นอยูกับ  โครงสรางของโมเลกุลท่ีเปน
องคประกอบ  ของวัตถุน้ันเพราะโครงสรางทางเคมีตางๆ กันยอมดูดแสงไวไดตางกันดวย  
แสงท่ีวัตถุน้ันไมไดดูดไวและปลอยออกมานั่นเองที่เปนสีของวัตถุน้ัน  แสงท่ีกลาวถึงน้ี
หมายถึงแสงที่ตาคนสามารถมองเห็นได (visible  light)  ซ่ึงเปนแสงในชวงคล่ืน  
ประมาณ  400-800  นาโนเมตร  เชน  วัตถุชนิดหน่ึงเปนสีแดง  ก็หมายความวาวัตถุน้ัน
ดูดแสงในชวงคล่ืนอื่นไวหมด  แลวปลอยแสงชวงคล่ืนประมาณ  630-720  นาโนเมตร
ออกมาทําใหมองเห็นเปนสีแดง  แตถาวัตถุน้ันดูดแสงสีแดงไวและปลอยแสงสีนํ้าเงินเขียว
ออกมา  เรียกแสงสีนํ้าเงินเขียวน้ีเปนแสงสีประกอบของแสงสีแดง (complementary  
colors)  ดังน้ันแสงสีตางๆ  ท่ีมองเห็นไดน้ีจึงเปนคูแสงสีประกอบกันเสมอคือถาแสงสีหน่ึง
ถูกปลอยออกมาแสงสีท่ีเปนคูประกอบกันก็จะถูกวัตถุน้ันดูดเอาไว  แตถาวัตถุใดไมมีสี
หรือเปนสีขาว  แสดงวาวัตถุน้ันไมดูดหรือปลอยแสงสีในชวงคล่ืน  visible  light  ไวเลย
แตอาจจะดูดหรือปลอยแสงในชวงคลื่นอื่นๆ  ก็ไดแสงสีท่ีมีชวงคลื่นตํ่ากวา  400  นาโน
เมตร  เรียกวาแสงอุลตราไวโอเลต (ultraviolet  light)  สวนแสงที่มีชวงคล่ืนชวงคล่ืนสูง
กวา  750  เรียกวาแสงอินฟาเรด (Infrared  light)  การตรวจสอบแสงเหลาน้ีจะตองใช  
spectometer  เปนเคร่ืองตรวจสอบพิเศษ  แทนตาของคน  ซ่ึงมีอยูหลายชนิด  เชน  UV 
spectometer  และ  IR  spectometer  เปนตน 
 
 
 
 ความยาวคลื่น  แสงสีท่ีประกอบกัน  ความยาวคลื่น 
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 (400-420)  ไวโอเลต  กับ  เขียวเหลือง (530-545) 
 (420-445)  คราม  กับ  เหลือง  (545-580) 
 (445-490)  นํ้าเงิน  กับ  สม  (580-630) 
 (490-510)  นํ้าเงินเขียว  กับ  แดง  (630-720) 
 (510-530)  เขียว  กับ  มวง  (720-750) 
 
 
 อยางไรก็ตามวัตถุใดจะมีสีไดน้ัน  จะเก่ียวของกับหมูหรือกลุมท่ีเปนองคประกอบ
ของโมเลกุลน้ันดวย  กลาวคือถาในโครงสรางทางเคมีของวัตถุน้ันมี  Chromes  structure  
อยูดวยก็จะทําใหวัตถุน้ันมีสีเชน  nitro  group  เม่ือเติมใหกับ  benzene (สารไมมีสี)  จะ
กลายเปน  nitro-benzene (สารมีสี)  หมูท่ีเปนตัวพาใหเกิดสี (color  bearier)  น้ีสวนมาก
จะเปนหมูท่ีพันธะคู  เชน  -N=0 , C=0 , C=S , -N=N- , quinonoid  structure , NO2  
เปนตน  หมูท่ีกลาวถึงน้ี  เปนหมูท่ีมีสี  ยังมีหมูอีกแบบหน่ึงท่ีตัวมันเองไมมีแตมันทําให
เกิดสีได (color  aiding  group)  หรือเรียกอีกอยางวา  auxochromes  ตัวอยางเชน  -
OH , -NH2 , -NH-R , NR2  เปนตน 
 
สีใชแตงอาหาร 
 เกือบทุกสวนของพืชใหสีสําหรับแตงอาหาร  ท้ังน้ีแตกตางกันออกไปตามชนิดของ
พืช  ใบมักจะใหสีเขียว  เชน  ใบเตยซ่ึงนอกจากจะใหสีเขียวแลวยังใหกลิ่นดวย  ลําตนใต
ดิน  ใหสีเหลือง  เชน  ขม้ินสําหรับลําตนบนดินท่ีใหสีแตงอาหารไดแก  แกนของฝาง  
ดอก  ใหสีหลายอยาง  เชน  ดอกโสนใหสีเหลือง  ดอกอัญชันใหสีนํ้าเงิน-มวง  ผล  ใหสี
หลายอยางเชนเดียวกับดอกไดแก  พริกใหสีแดง  สีเหลือง  สีมวง  สม  ผลกระเจี๊ยบใหสี
แดง  ผลผักปลังใหสีมวงแดง  เมล็ด  ก็ใหสีสําหรับยอมแตงอาหารไดหลายสี  เชน  เมล็ด
คําแสดใหสีเหลืองสม 
 
ช่ือไทย/ช่ือสามัญ    ช่ือวิทยาศาสตร/วงศ  /สวนท่ีใช/สาร 
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1.  สีเหลือง 
ขม้ินชัน (Turmeric) Curcuma  longa  Veleton  ZINGIBERACEAE  ลําตน/curcumin 
ขม้ินออย (Zedoary)                   C.zedoaria  Roscoe  ZINGIBERACEAE/  ลําตน 
โสน (Sesbania)  Sesbania  javanica  Miq.  LEGUMINOSAE  ดอก/carotene 
ตาล (Palmyra  Palm)               Borassus  flabellifer  L.  PALMAE  ผล/carotene 
พุดซอน (Cape  Gardenia)     Gardenia  jasminoides  Eills  RUBIACEAE  ผล/crocin 
กรรณิการ                 Nyctanthes  arbor-tristis  L.  OLEACEAE  ดอก/carotene 
หญาฝร้ัน (Crocus)                         Crocus  sativus  L.  IRIDACEAE  ดอก/crocin 
คําฝอย (Safflower)         Carthamus  tinctorius  L.  COMPOSITAE  ดอก/carthamin 
ฟกทอง (Pumpkin) Cucurbita  moschata  Decne.  CUCURBITACEAE  ผล/carotene 
ดาวเรืองใหญ (African Marigold )Tagetes  erecta  L.  COMPOSITAE  ดอก/ carotene 
2.  สีแดง 
มะเขือเทศสุก (Tomato) Lycopersicon  esculentum  Mill. SOLANACEAEผล/lycopene 
กระเจ๊ียบแดง  (Roselle)    Hibiscus  sabdariffa  L.  MALVACEAE  ผล/anthocyanin 
พริกแดง  (Chili)                        Capsicum  spp.  SOLANACEAE  ผล/capsanthin 
ผักกาดแดง  (Beet  Root)  Beta  vulgaris  L.  CHAENOPODIACEAE  ราก/betalaine 
มะละกอ  (Papaya)                    Carica  papaya  L.  CARICACEAE  ผล/catotene 
คําแสด  (Anatto  Tree)              Bixa  orellana  L.  BIXACEAE  เมล็ด/bixin 
ฝาง  (Sappan  Tree)        Caesalpinia  sappan  L.  LEGUMINOSAE  ลําตน/brazilin 
3.  สีมวง 
อัญชัน (Blue  Pea)           Clitoria  ternatea  L.  LEGUMINOSAE  ดอก/anthocyanin 
ขาวเหนียวดํา  (Black  Gluten  Rice)Oryza  sativa  L.  GRAMINEAEผล/anthocyanin 
ถั่วดํา  (Cow  Pes)  Vigna  sinensis  Savi  ex  Hassk  var.  cylindrical  Koern. 

LEGUMINOSAE  เมล็ด/anthocyanin 
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สีแตงอาหารจากพืช 
 
สีเหลือง 
ขมิ้นชัน 
สวนท่ีใช เหงาสดและผลแหง 
วิธีการ       นําเหงาขม้ินสดลางนํ้า  ปอกเปลือก  บดหรือตําใหละเอียดเติมนํ้าเล็กนอย   
          คั้น  กรอก  จะไดนํ้าสีเหลือง 
นําไปทํา แกงเหลือง  แกงกะหร่ี  ขาวหมกไก  อาหารหวาน  แตงสีขาวเหนียว

เหลืองเขม  ผงขมิ้น  ผสมกับผลมัสตารด  เพิ่มสีเหลืองและลดความเผ็ด
ของเน้ือมัสตารด 

 
ขมิ้นออย 
สวนท่ีใช เหงาสดและผงแหง 
วิธีการ เชนเดียวกับขม้ินชัน 
นําไปทํา แตงสีขนมเบื้องญวน  ขนมอื่นๆ  ท่ีตองการสีเหลือง  แตงสีเนยสด  เนย

แข็งและผักดอง 
 
โสน 
สวนท่ีใช ดอก 
วิธีการ ใชดอกโสนผสมกับแปงจะไดแปงสีเหลือง  และมีกลิ่นหอม 
นําไปทํา แตงสีขนมขี้หนู  ขนมบัวลอย  หรือขนมดอกโสน 
ตาล 
สวนท่ีใช ผลตาลสุก 
วิธีการ นํ้าลูกตาลสุกปอกเปลือกสีนํ้าตาลดํา  ออกวางในภาชนะเติมนํ้าเล็กนอย  

ใชมือนวดเอาเน้ือท่ีเปนสีเหลืองออกจากเสนใยแลวเทลงถุงผาท่ีหนา  ใช
ของหนักๆ  ทับใหแหง  จะไดเน้ือลูกตาลสีเหลือง 
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นําไปทํา ขนมตาล  แตงสีชนมขี้หนู  ไอศกรีม  บัวลอยลูกตาล 
 
พุด 
สวนท่ีใช ผล 
วิธีการ นําผลสีเหลือง  ภายในมีเมล็ดสีเหลืองสม  บีบคั้นจะไดสารสีเหลือง 

(Crocin) 
นําไปทํา แตสีนํ้าเกกฮวยใหมีสีเหลืองออนๆ  แตสีเตาหูเหลือง 
 
กรรณิการ 
สวนท่ีใช ดอก (corolla  tube) 
วิธีการ นําดอกท่ีเปนหลอดสีสมมาตํา  เติมนํ้า  คั้น  กรอง  จะไดสีเหลือง 
นําไปทํา แตงสีขนมที่ตองการสีเหลือง  เชน  ขนมน้ําดอกไม 
 
หญาฝรั้น 
สวนท่ีใช เกสรเพศเมีย 
วิธีการ นําเกสรเพศเมียมาและเทนํ้าลงไป  จะไดนํ้าสีเหลือง (สาร Crocin) 
นําไปทํา ใชแตสีและกลิ่นในขาวหมกไก  ยานัดถุ  และนํ้ายาอุทัย  กรณีขาวหมกไก  

เอาเกสรเพศเมียของพืชน้ีหุงปนกันขาว 
 
คําฝอย 
สวนท่ีใช ดอก 
วิธีการ นําดอกมาชงในน้ํารอน  จะไดสารละลายสีเหลืองสม 
นําไปทํา แตงสีอาหารที่ตองการสีเหลืองสม  และใชปนปลอมกับหญาฝร้ัน  

(ราคาถูกกวาหญาฝร้ัน) 

ฟกทอง 

สวนท่ีใช เน้ือฟกทองสีเหลืองแก 
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วิธีการ ปอกเปลือกเขียวแกของผลออก  พรอมท้ังฝานไสและเมล็ดท้ิง  น่ึงใหสุก
แลวนําไปยีผสมกับแปงท่ีตองการใหมีสีเหลือง 

นําไปทํา ขนมฟกทองหรือผสมกับถั่วเขียวกวนท่ีใชทําลูกชุบใหมีสีเหลือง 

 

ดาวเรือง 

สวนท่ีใช กลีบดอกสด 
วิธีการ  นํากลีบดอกมาชงกับนํ้ารอน  คั้น  กรอง 
นําไปทํา แตงสีอาหารที่ตองการสีเหลือง  ในสหรัฐฯ  แตงสีอาหารสัตว  เชน  

อาหารไก  ชวยเพิ่มสีเหลืองใหแกหนัง  และไขแดงของไก 

 

สีแดง 

มะเขือเทศ 
สวนท่ีใช ผลสุก 
วิธีการ   ทําซอส  ใชมะเขือเทศสุก ยี ใหเละ   กรองเอาเมล็ด   และเปลือกนอกออก   

ใสเกลือเล็กนอย  เทลงในขวดท่ีฆาเช้ือ  หรือนําท้ังขวดไปนึ่งฆาเช้ือ  เก็บ
ไวในตูเย็น  ถาตองการเก็บไวนานก็ตองใชยากันบูดใสลงไป  ทางการคา
มักใสของปนปลอม  ลงไป  เชน  มะละกอสุก  มันเทศ  หรือแปง  ทํานํ้า
มะเขือเทศ  ใชมะเขือเทศสุกปน  เติมนํ้าสุกเล็กนอย  กรองเมล็ดออก  
เติมนํ้าเช่ือมและเกลือตามความพอใจ 

นําไปทํา สีแตงอาหารคาว  เชน  ทําซอสมะเขือเทศ  ผัดขาวผัด    ใสเย็นตาโฟ  นํ้า 
มะเขือเทศ 

 

กระเจี๊ยบ 

สวนท่ีใช กลีบเลี้ยงและใบประดับ 
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วิธีการ  นํากลีบเลี้ยงและใบประดับของดอกมาตมนํ้าเคี่ยวจนสีแดงออกมามาก   ท่ี 
สุด  เทใสผาบีบใหนํ้าออกจากกลีบ  เติมนํ้าตาลเกลือ  กรณีทําแยมตมสี
ของกระเจี๊ยบดวยนํ้าไมมาก  เคี่ยว ใหกลีบเปอยตอไปใชไฟออนๆ  เคี่ยว
เติมนํ้าตาล  และเกลือเล็กนอย   กวนตอไปจนขน 

นําไปทํา นํ้ากระเจี๊ยบ  ทํานํ้ากระเจี๊ยบ  แยมกระเจี๊ยบ  กระเจ๊ียบเช่ือม 
 

พริก 

สวนท่ีใช ผลสุก 
วิธีการ ทําซอสพริก  เอาพริกสุกตมกับนํ้าให  เละยี  กรองเอาเมล็ดและเปลือก  

นอกทิ้ง  เติมนํ้าสม  นํ้าตาล  เกลือ  แตงรสดวยเคร่ืองเทศบางชนิด  เชน  
กระเทียม  แตทางการคามักใชมะละกอสุก  หรือแปงผสมปนปลอมลงไป  
เน่ืองจากมีร ราคาถูกกวาพริกสุกมาก 

นําไปทํา แกงเผ็ด  นํ้าพริกขนมจีน (ใชพริกแหง)  และทําชอส  พริก (ใชพริกสุกสด) 

 

ผักกาดแดง 

สวนท่ีใช ราก 
วิธีการ ปอกเปลือกหั่นเปนช้ินเล็กๆ  ปนใหละเอียดใสผาขาวบางคั้นเอแตนํ้า  จะ

ไดนํ้าสีแดงสีน้ีจะไมคงตัว  แตถา  pH (4-7)  เปนกรดจะคงตัว  ถาความ
รอนสูงสีก็จะเปลี่ยนไป 

นําไปทํา แตงสี  ขนมบัวลอย  ขนมน้ําดอกไม  ไสกรอกบด  เน้ือบด 

 

มะละกอ 

สวนท่ีใช ผลสุก 
นําไปทํา ปกติไมไดใชสําหรับแตงกลิ่น  แตผูผลิตชอสมะเขือเทศ  และซอสพริก  ใช

ปลอมปนลงไปแทนมะเขือเทศและพริกแดง 
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คําแสด 

สวนท่ีใช เมล็ด 
วิธีการ นําเมล็ดมาบดแลวแชนํ้า  กรองเอากากออกต้ังท้ิงไวสีจะตกตะกอนนอน

กน  รินน้ําใสออก  แลวนําท่ีเหลือไป  ระเหยนํ้าออกจะไดสีเก็บไวใช 
นําไปใช แตงสีขนมท่ีตองการสีแดงสม  เชน  ไอศกรีม  เนย  นํ้ามัน  นอกจากน้ีใช

ยอมผาฝายและผาไหมสีจะติดแนนดี 

ฝาง 

สวนท่ีใช แกน 
วิธีการ  นํามาแชจะไดนํ้ายาสีชมพูเขม 
นําไปใช แตงสีนํ้ายาอุทัย  ใหเปนสีแดง 

 

สีมวง 

อัญชัน  กลีบดอก 
วิธีการ นํากลีบดอกมาบด  เติมนํ้าเล็กนอยใสผาขาวบาง  คั้นนํ้าออกจะไดนํ้าเงิน  

เติมนํ้ามะนาวลงไปเล็กนอย  จะกลายเปนสีมวง 
นําไปใช แตงสีมวงของขนมเรไร  ขนมนํ้าดอกไม  ขนมข้ีหนูและอื่นๆ 

 

ขาวเหนียวดํา 

สวนท่ีใช เมล็ด 
วิธีการ สีจากขาวเหนียวดําใหสีมวงดํา  ถาตองการสีมวงใหใชขาวเหนียว  ขาวปน

กับขาเหนียวดํา 
นําไปใช ทําขนมใสไส  ขนมไขหงส  ขนมถั่วแปบ  ขนมตม  ขนมแปงจี่  และอื่นๆ 
ถ่ัวดํา 
สวนท่ีใช เมล็ด 
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วิธีการ นําถั่วดํามาลาง  ตมเคี่ยวกับนํ้า  นํ้าจะเปนสีมวง  สีดําจะอยูเปลือกหุม
เมล็ด  เน้ือของถั่วดําจะมีสีขาว 

นําไปใช แตงสีชมท่ีตองการสีมวง 
 
ผักปลัง 
สวนท่ีใช ผลสุก 
วิธีการ นําผลผักปลังสุกใสผาขาวบาง  บีบคั้นนํ้าออกมาสีมวง 
สวนท่ีใช แตงสี  บัวลอย  สลิ่ม  ขนมน้ําดอกไม 
 
มันเลือดนก 
สวนท่ีใช หัวใตดิน 
วิธีการ ปอกเปลือก  นําเน้ือไปน่ึงใหสุกยีผสมกับแปงหรือสวนผสมท่ีตองการให

เปนสีมวง 
นําไปใช แตงสีขนมกวน  เชนเผือกกวน 
สีดํา 
มะพราว 
สวนท่ีใช กาบมะพราว 
วิธีการ นํากาบมะพราวท่ีเปนใยสีนํ้าตาล  มาเผาไฟจนเปนถานแดงๆ  รีบเอานํ้า

ดับบดใหละเอียด  เติมนํ้ากรองเอากากออกจะไดนํ้าสีดํา 
นําไปใช  แตงสีชนมท่ีตองการสีดํา  เชน  ขนมเปยกปูน 
 
ดอกดินแดง 
สวนท่ีใช ดอก 
วิธีการ นําดอกมาโมปนกับแปง  ผสมนํ้าตาล 
นําไปใช ทําขนมดอกดนิหอ  เชน  ขนมกลวย 
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ถ่ัวดํา 
สวนท่ีใช เปลือกเมล็ด 
วิธีการ นําเมล็ดบดกับแปง 
นําไปใช ทําไสขนม  เชน  ไสซาลาเปา  ขนมเปยะ  ลูกชุบ 
 
สีเขียว 
เตยหอม 
สวนท่ีใช ใบท่ีคอนขางแก 
วิธีการ นําใบสดที่สะอาดหั่นตามขวาง  โขลก เติมนํ้าเล็กนอย  คั้นใสผา  ขาวบาง  

กรองจะไดนํ้าสีเขียว  และมีกลิ่นหอม 
นํ้าไปใช แตงสีขนม  เชน  ลอดชอง  สลิ่ม  วุนกะทิ  ขนมเปยกปูน 
 
ยานาง 
สวนท่ีใช ใบ 
วิธีการ นําใบมาโขลก  เติมนํ้าเล็กนอย  ใสผาขาวบางคั้นนํ้าออกจะไดสีเขียว 
นําไปใช แตงสีอาหารคาว  เชน  แกงลาว  ซุปหนอไม 
พริก,  มะตูม 
สวนท่ีใช ใบ 
วิธีการ ตําปนกับนํ้าพริกแกงหรือเคร่ืองแกงบอน 
นําไปใช ใบพริกใชแตงสีเขียวในแกงเขียวหวาน  ใบมะตูมแตงสีแกงบอน 
 
สีนํ้าตาล 
โกโก 
สวนท่ีใช เน้ือในเมล็ด 
วิธีการ นําเมล็ดมาคั่วแลวบดจะไดผงโกโก 
นําไปใช แตงสีเคก  สีและรสไอศรีม  ขนมเอแคร 
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ออย , ตาล, มะพราว 
สวนท่ีใช นํ้าตาลทรายหรือนํ้าตาลปก 
วิธีการ ทํานํ้าตาลหรือนํ้าตาลปกเคี่ยวไฟออนๆ  จนเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล 
นําไปใช ใชราดคัสตาด  ราดหนาเคก  และขนมนางเล็ด 
   

 

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