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ค ำน ำ
รายงานเร่ืองน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยชีั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อใหไ้ดศึ้กษาหาความรู้
ในเร่ือง ผกัหวานบา้น และไดศึ้กษาอยา่งเขา้ใจเพื่อเป็นประโยชน์กบัการเรียน
ผูจ้ดัท าหวงัวา่ รายงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูอ่้าน หรือนกัเรียน ท่ีก าลงั
หาขอ้มูลเร่ืองน้ีอยู ่หากมีขอ้แนะน าหรือขอ้ผดิพลาดประการใด ผูจ้ดัท าขอ
นอ้มรับไวแ้ละขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย



ผกัหวำนบ้ำน
ผกัหวำนบ้ำน ช่ือสามญั Star gooseberry

ผกัหวำนบ้ำน ช่ือวิทยาศาสตร์ Sauropus androgynus (L.)
Merr. (ช่ือพอ้งวิทยาศาสตร์ Sauropus albicans Blume)
จดัอยูใ่นวงศม์ะขามป้อม (PHYLLANTHACEAE)

ผกัหวานบา้น มีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ วา่ ผกัหวาน (ทัว่ไป), มะยมป่า
(ประจวบคีรีขนัธ์), ผกัหวานใตใ้บ (สตูล), กา้นตง จ๊าผกัหวาน 
ใตใ้บใหญ่ ผกัหลน (ภาคเหนือ), นานาเซียม (มลาย-ูสตูล), ตาเช
เคา๊ะ โถหลุ่ยกะนีเตา๊ะ (กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) เป็นตน้

https://medthai.com/tag/PHYLLANTHACEAE/


ลกัษณะของผกัหวานบา้น

ต้นผกัหวำนบ้ำน จดัเป็นไมพุ้ม่ขนาดกลาง มีความสูงของตน้ประมาณ 0.5-3เมตร ล าตน้แขง็แตกก่ิง
กา้นระนาบไปกบัพื้นหรือเกือบปรกดิน ล าตน้อ่อน กลม หรือเป็นเหล่ียม เปลือกตน้ขรุขระเป็นสี
น ้าตาล ส่วนก่ิงอ่อนเป็นสีเขียวเขม้ผวิเรียบ ก่ิงเรียวงอเลก็นอ้ยตามขอ้ ขยายพนัธ์ุโดยใชเ้มลด็ และการ
ปักช าก่ิง เจริญเติบโตไดดี้ในท่ีลุ่มต ่าท่ีมีความช้ืนพอเหมาะ ดินร่วนชุ่มช้ืนและระบายน ้าไดดี้ สามารถ
พบไดต้ามป่าดิบแลง ป่าละเมาะ ป่าดิบช้ืน ท่ีโล่งแจง้ ตามเรือกสวน หรือตามท่ีรกร้างทัว่ไป



ใบผกัหวานบา้น ใบเป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลบั ลกัษณะของใบเป็นรูปไข่ รูปไข่แกมขอบขนาน 
รูปขอบขนาน หรือรูปคลา้ยขนมเปียกปูน ปลายใบแหลม โคนใบมน ส่วนขอบใบเรียบ ใบมี
ขนาดกวา้งประมาณ 1.5-3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2-7 เซนติเมตร ลกัษณะของแผน่ใบเรียบ
เกล้ียงทั้งสองดา้น หลงัใบเป็นสีเขียวเขม้ ส่วนทอ้งใบเป็นสีเขียวอ่อน เส้นแขนงใบมีขา้งละ
ประมาณ 5-7 เส้น โคง้เลก็นอ้ย เม่ือท าใหแ้หง้ใบจะเป็นสีเขียวอมเหลือง กา้นใบมีขนาดสั้น ยาว
ประมาณ 2-4 มิลลิเมตร มีหูใบเป็นรูปสามเหล่ียม ปลายแหลม ยาวประมาณ 1.7-3 มิลลิเมตร



ดอกผกัหวานบา้น ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกเป็นกระจุกตามซอกใบ เรียงไปตามกา้นใบ 
ดอกเป็นดอกเด่ียวแบบแยกเพศแต่อยูบ่นตน้เดียว มีใบปรกอยูด่า้นบน ดอกมีขนาดเลก็ มี 2 ชนิด 
โดยตอนบนของก่ิงกา้นจะเป็นดอกเพศเมีย ส่วนตอนล่างเป็นดอกเพศผู ้ดอกเพศเมียจะมี
ประมาณ 1-3 ดอกและดอกเพศผูจ้ะมีจ านวนมาก และดอกเพศผูจ้ะมีกลีบเล้ียง 6 กลีบ กลีบดอก 6 
กลีบ ลกัษณะเป็นรูปจานกลมแบน สีน ้าตาลแดง มีขนาดประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร มีเกสรเพศผู ้
3 อนั กา้นเกสรเช่ือมติดกนั ปลายแยกเป็นแฉก 3 แฉก ส่วนดอกเพศเมียรังไข่จะอยูเ่หนือวงกลีบ 
ดอกเป็นสีเขียวอมเหลือง โดยมีกลีบเล้ียง 6 กลีบ ลกัษณะเป็นรูปไข่กลบั ซอ้น เรียงเหล่ือมกนัเป็น
ชั้น 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ และกลีบเล้ียงจะเป็นสีแดงเขม้หรือสีเหลืองจุดประสีแดงเขม้  โดยจะออก
ดอกในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจิกายน



ผลผกัหวานบา้น ลกัษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแป้น มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1.5-
1.8 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-1.3 เซนติเมตร ผลฉ ่าน ้ า ผวิผลเป็นพเูลก็นอ้ย ผลเป็นสีเขียวถึง
สีขาว เม่ือแก่เตม็ท่ีจะเป็นสีขาวอมเหลือง เม่ือแหง้แลว้จะแตกได ้ผลมีกลีบเล้ียงสีแดงติดคงทน 
หอ้ยลงใตใ้บ ภายในผลแบ่งเป็นพ ู6 พ ูในแต่ละพจูะมีเมลด็ 1 เมลด็ ลกัษณะของเมลด็เป็นรูปคร่ึง
วงกลม เปลือกเมลด็เป็นสีด าหรือสีน ้าตาลเขม้ มีความหนาและแขง็ เมลด็มีขนาดกวา้งประมาณ 5
มิลลิเมตร และยาวประมาณ 8 มิลลิเมตร



ประโยชน์ของผกัหวานบา้น

1.ใบและยอดอ่อนเม่ือน ำมำลวก ต้ม หรือนึ่ง รับประทำนเป็นผกัจิม้น ำ้พริก ลำบ ปลำน่ึง หรือจะ

น ำมำประกอบอำหำรหรือใช้เพ่ือเพิม่รสชำติให้อำหำรมรีสหวำนตำมธรรมชำติ เช่น แกงเลียง แกง
อ่อม แกงส้ม แกงจืด แกงกบัหมู แกงกบัปลำ แกงเขยีวหวำน แกงกะทสิด แกงใส่ไข่มดแดง แกงเห็ด 
ผดัน ำ้มนัหอย ย ำผกัหวำน ก๋วยเตี๋ยวรำดหน้ำผกัหวำน ฯลฯ หรือน ำไปแปรรูปเป็นน ำ้ป่ันผกัหวำน ชำ
ผกัหวำน หรือเคร่ืองด่ืมต้ำนอนุมูลอสิระ ฯลฯ

2.ผกัหวำนบ้ำนเป็นผกัทีม่วีติำมนิเอมำกเป็นพเิศษ คือ ใน 100 กรัม จะมวีติำมนิเออยู่สูงถึง 16,590 

หน่วยสำกล (บำงรำยงำนระบุว่ำมวีติำมนิสูงถึง 20,503 หน่วยสำกล) (วติำมนิเอมปีระโยชน์กบัสำยตำ
มำก) และยงัเป็นผกัในจ ำนวนไม่มำกนักทีม่วีติำมนิเค (วติำมนิเคมปีระโยชน์ในเร่ืองกำรช่วยให้เลือด
แขง็ตัวเม่ือมบีำดแผลแล้วเลือดออก ท ำให้ตับท ำงำนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ ท ำงำนร่วมกบัวิตำมนิดี
ในกำรควบคุมระดบัแคลเซียมในร่ำงกำย ช่วยเสริมสร้ำงเซลล์กระดูกและเน้ือเย่ือในไต)



3.คุณค่าทางโภชนาการของส่วนท่ีรับประทานได ้(ยอดอ่อนหรือใบอ่อน) ต่อ 100 กรัม 
ประกอบไปดว้ย พลงังาน 39 แคลอร่ี, น ้ า 87.1%, โปรตีน 0.1 กรัม, ไขมนั 0.6 กรัม, 
คาร์โบไฮเดรต 8.3 กรัม, ใยอาหาร 2.1 กรัม, เถา้ 1.8 กรัม, วติามินเอ 8,500 หน่วยสากล, 
วติามินบี1 0.12 มิลลิกรัม, วติามินบี2 1.65 มิลลิกรัม, วติามินบี3 3.6 มิลลิกรัม, วติามินซี 32 
มิลลิกรัม, แคลเซียม 24 มิลลิกรัม, ฟอสฟอรัส 68 มิลลิกรัม, ธาตุเหลก็ 1.3 มิลลิกรัม

4.ผกัหวานบา้นเป็นผกัท่ีช่วยในการขบัถ่ายไดดี้ ช่วยท าใหก้ระดูกและฟันแขง็แรง ช่วย
ป้องกนัโรคภูมิแพจ้ากมลพิษทางอากาศ ช่วยในการยดืหดตวัของกลา้มเน้ือ

5.ตน้ผกัหวานบา้นมีทรงพุม่ไม่ใหญ่โต ทรงก่ิงและใบดูงดงามคลา้ยตน้มะยม มีใบเขียว
ตลอดปี มีดอกและผลหอ้ยอยูใ่ตใ้บดูแปลกตาและสวยงาม อีกทั้งสีผลยงัเป็นสีขาวตดักบักลีบ
รองผลซ่ึงเป็นสีแดง จึงมีความงดงามและดูเป็นเอกลกัษณ์ จึงเหมาะส าหรับน ามาใชป้ลูกเป็น
ไมป้ระดบัในบริเวณบา้นไดดี้ และยงัใชป้ลูกเป็นพืชผกัสวนครัวกไ็ด ้เพราะเม่ือเดด็ยอดแลว้ก็
ยงัสามารถแตกยอดไดใ้หม่ ยอดอ่อนและใบอ่อนมีรสชาติดี มีคุณค่าทางอาหารสูง ใช้
ประกอบอาหารหลากหลายเมนู อีกทั้งพรรณไมช้นิดน้ียงัเพาะปลูกไดง่้าย และมีความแขง็แรง
ทนทานอีกดว้ย



กำรปลูกผกัหวำนบ้ำน

• 1.พนัธ์ุ เป็นพนัธ์ุพืน้เมืองที่มีกำรขยำยต่อๆกนัมำ
• 2. กำรเตรียมดนิ ไถ ดนิตำกประมำณ 7 วนัพรวนดนิให้ดนิร่วนซุยขุดหลุมใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมำณ 2-3 ก ำ

มือ คลุกเคล้ำให้เข้ำกบัดนิใช้ระยะปลูกระหว่ำงต้น 50 เซนตเิมตรระยะระหว่ำงแถว 80 เซนตเิมตร รดน ำ้ให้ชุ่ม
• 3 . กำรปลูก น ำกิง่พนัธ์ุที่ได้จำกกำรปักช ำลงปลูกในหลมุกลบดนิรดน ำ้ให้ชุ่มนิยมปลกูเป็นร้ัวบ้ำน

เช่นเดยีวกบักระถนิและชะอมปัจจุบันปลูกเป็นกำรค้ำแล้ว
• 4. กำรใส่ปุ๋ย ควร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรำ 30 กโิลกรัมต่อไร่เม่ือผกัหวำนบ้ำนอำยุได้ 15 วนัและทุก ๆ 15 วนัใส่

ปุ๋ยเคมีสูตรเดมิในอตัรำ 50 กโิลกรัมต่อไร่
• 5. กำรให้น ำ้ เน่ืองจำกผกัหวำนบ้ำนเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดแีต่หลงัจำกปลูกใหม่ๆควรให้น ำ้สม ่ำเสมอ

จนเม่ือผกัหวำนตดิดแีล้วกเ็ว้นกำรให้น ำ้ได้ส่วนถ้ำปลูกเป็นกำรค้ำในฤดูแล้งต้องรดน ำ้ทุกๆวนั
หรือเว้นวนัตำมสภำพดนิฟ้ำอำกำศ

• 6. กำรตดัแต่งกิง่ กำร ตดัแต่งกิง่ผกัหวำนเม่ือผกัหวำนเจริญเตบิโตสูงประมำณ 75-100 เซนตเิมตรควรตดัแต่งยอด
ด้ำนบนของผกัหวำนให้มีควมสูงในระดบันีต้ลอดเพ่ือ สะดวกในกำรเกบ็ยอดผกัหวำน

• 7. กำรเกบ็เกีย่ว หลงัจำกปลูกผกัหวำนได้ 2-3 เดือนกจ็ะเร่ิมเกบ็ยอดอ่อนของผกัหวำนบ้ำน
น ำมำบริโภคได้หรือตดัน ำไปขำยได้โดยใช้มีดที่คมและสะอำดตดัยอดยำวประมำณ 10-15 เซนตเิมตร

• 8. โรคและแมลง เน่ืองจำกผกัหวำนบ้ำนไม่ค่อยมีปัญหำเร่ืองโรคและแมลงจงึไม่จ ำเป็นต้องพ่น
สำรเคมีป้องกนัก ำจดัจะมีกช่็วยพ่นปุ๋ยน ำ้หรืออำหำรเสริมเพ่ือให้ยอดผกัหวำนยำว ใหญ่ อวบหน้ำรับประทำน



อา้งอิง

• http://www.doa.go.th/hort/index.php?option=com_
content&view=article&id=132:androgynusplant&cati
d=25:plantmanagement

• http://pakwanpan.circlecamp.com/index.php?page=
Growing

• https://medthai.com/ผกัหวานบา้น/

http://www.doa.go.th/hort/index.php?option=com_content&view=article&id=132:androgynusplant&catid=25:plantmanagement
http://pakwanpan.circlecamp.com/index.php?page=Growing

