
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผักพื้นบ้านอย่างใบเหลียงมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพไม่น้อยไปกว่าความอร่อยในฐานะอาหาร
จานเด็ดเลย 

ใบเหลียงเป็นผักพื้นเมืองของภาคใต้ แต่มี
ชื่อเสียงได้จากเมนูใบเหลียงผัดไข่ ท่ีคนภาคไหน 
ๆ ก็ชอบกิน ทว่านอกจากความอร่อย ของใบเหลี
ยงแล้ว ผักชนิดน้ียังมีดีต่อสุขภาพไม่น้อยเลยนะ 
เรามาท าความรู้จักผักเหลียงและสรรพคุณของ
ผักกินใบ อาหารเพื่อสุขภาพ ชนิดน้ีกันดีกว่า 

ผักเหลียงหรือในชื่ออื่น ๆ อย่างผักเหมียง 
ผั ก เ ข รี ย ง  จ ริ ง  ๆ  แล้ ว มี ถิ่ น ก า เ นิ ดอยู่ ท่ี      
ประเทศสิงคโปร์ โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 
Gnetum gnemon L. Var. tenerum Markgr. 
เป็นพืชในวงศ์ GNETACEAE ลักษณะ ล าต้นเป็น
ไม้พุ่มสูงประมาณ 1-4 เมตร ผักเหลียงเป็นพืช
กินใบ ลักษณะใบเรียวยาว สีเขียวอ่อน ๆ ไปจน
เขียวเข้ม ท้ังใบและยอดของผักเหลียงสามารถ
รับประทานได้ แต่ต้องท าให้สุกก่อน 

ท้ังน้ีแหล่งปลูกผักเหลียงในประเทศไทย จะ
อยู่ ในแถบภาคใต้ อย่างจังหวัดพังงา ภูเก็ต 
กระบี่ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง เป็นต้น 

ใบเหลียงปริมาณ 100 กรัม ให้คุณค่าทาง
โภชนาการ ดังน้ี พลังงาน 100 กรัม น้ า 75.1 กรัม 
โปรตีน 6.6 กรัม ไขมัน 1.2 กรัม คาร์โบไฮเดรต 
15.8 กรัม ไฟเบอร์ 8.8 กรัม เถ้า 1.3 กรัม 
แคลเซียม 151 มิลลิกรัม  ฟอสฟอรัส 224 
มิลลิกรัม ธาตุเหล็ก 2.5 มิลลิกรัม วิตามินเอ 
1089 ไมโครกรัม ไทอามิน 0.18 มิลลิกรัม     
ไ ร โ บฟล าวิ น  0 . 7 5  มิ ล ลิ ก รั ม  ไ นอะ ซิ น          
1.7 มิลลิกรัม วิตามินซี 192 มิลลิกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากความอร่อยของใบเหลียงท่ีมี      
รสหวาน มัน ในตัวเองจนได้ชื่อว่า "ราชินีแห่งผัก
พื้นบ้านภาคใต้" แล้ว ใบเหลียงยังมีประโยชน์
ด้านสุขภาพ ดังน้ี 

1. วิตามินเอสูง ดีต่อดวงตา วิตามินเอ
หรือเบต้าแคโรทีนในใบเหลียงมีมากกว่าผักบุ้ง
ไทย 5-10 เท่า จึงจัดได้ว่าใบเหลียงเป็นแหล่ง
ของวิตามินเอ และสารต้านอนุมูลอิสระท่ีส าคัญ 
มีประโยชน์ในด้านช่วยเสริมการเจริญเติบโตใน
เด็ก และผู้ท่ีมีปัญหาสายตา เช่น ปัญหาตาบอด
กลางคืน หรือตาฝ้าฟางจากภาวะขาดวิตามินเอ 

นอกจากน้ีวิตามินเอยังเป็นสารอาหาร
ส าคัญท่ีช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตา และ  
ลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกอีกด้วย 

2. กระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย สารต้าน
อนุมูลอิสระในใบเหลียงมีส่วนช่วยกระตุ้นเซลล์
ภูมิคุ้มกันท่ีชื่อว่า ทีเฮลเปอร์ (T helper cell) 
ซ่ึงมีบทบาทในการกระตุ้นและชี้น าการท างาน
ข อ ง เ ซ ล ล์ ร ะ บ บ ภู มิ คุ้ ม กั น อื่ น  ๆ  ใ ห้ มี
ความสามารถในการต้านสิ่งแปลกปลอมและฆ่า
เชื้อโรคท่ีเข้ามาในร่างกายได้ดีขึ้น ดังน้ันหาก
อยากมีภูมิต้านทานท่ีดี อย่าลืมกินใบเหลียงบ่อย ๆ  

3. บ ารุงกระดูกและฟัน จะเห็นได้ว่า     
ใบเหลียงมีท้ังแคลเซียมและฟอสฟอรัส ซ่ึงเป็น
สารอาหารส าคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรง
ของกระดูกและฟัน ท้ังยังมีส่วนช่วยในการ
เจริญเติบโตในเด็กได้อีกด้วย 

4. ชะลอความแก่ บ ารุงผิวพรรณ ท้ังน้ า 
ไฟเบอร์ วิตามินเอ รวมไปถึงสารต้านอนุมูล
อิสระ และสารพฤกษเคมีในใบเหลียง ล้วนเป็น

สารส าคัญในการชะลอความเสื่อมของเซลล์
ผิวพรรณ และยังช่วยเติมความเปล่งปลั่งให้ผิว 
ป้องกันความเหี่ยวย่น รวมท้ังยังต้านความแก่ได้ดี 

5 .  ป้ อ งกั นมะ เ ร็ ง  อย่ า ง ท่ี รู้ กั นดี ว่ า      
สา รต้ านอ นุมู ลอิ ส ร ะ เป็ นอา วุ ธ ส า คัญ ใน       
การป้องกันมะเร็งร้าย และช่วยชะลอความเสื่อม
ของเซลล์ในร่างกายได้ ดังน้ัน การกินอาหารท่ีมี
สารต้านอนุมูลอิสระสูงเป็นประจ า ก็จะช่วย
ป้องกันความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้อีกทางหน่ึง 
และใบเหลียงก็จัดเป็นผักท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระ
สูง แถมยังมีสารพฤกษเคมีในตัวเองอีกด้วย 

ใบเหลียงท าอาหารได้หลายอย่าง เพราะ
เป็นผักท่ีมีรสชาติอร่อยในตัวเอง โดยเมนูใบเหลียง 
ท่ีนิยมท ากันก็จะมี ใบเหลียงต้มกะปิ หรือท่ี    
คนใต้เรียกว่าแกงเคย และอีกหน่ึงเมนูใบเหลียง
ยอดฮิต ท่ีคนภาคไหนก็ชอบกิน ซ่ึงก็คือใบเหลียง
ผัดไข่นั่นเอง 

ใบเหลียง ต้านโควิด 19 ได้จริงไหม 
จากกรณีท่ีมีการแชร์ข้อมูลว่าใบเหลียง

สามารถต้านโควิด 19 ได้ จนเกิดความเข้าใจ   
ผิด ๆ ส่งต่อกันอย่างมากมาย ซ่ึงเรื่องน้ีจริง ๆ 
แล้วเป็นข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องนัก เพราะยังไม่มี
งานวิจัยยืนยันได้ว่า ใบเหลียงมีสรรพคุณต้าน 
COVID-19 ได้แต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม ใบเหลียงมีสารต้านอนุมูล
อิ สระ ท่ีช่ วยกระตุ้ นการท า งานของ เซลล์        
ภูมิต้านทานในร่างกายเรา และเป็นผัก ท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายด้าน อย่างที่เราเพิ่ง
น าเสนอไปข้างต้น ซ่ึงหากต้องการมีร่างกายท่ี
แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในการต่อต้านโรคภัย ก็
สามารถรับประทาน ใบเหลียงเสริมไปได้อย่าง
เหมาะสม ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพใน       
ด้านอื่น ๆ เช่น กินอาหารครบ 5 หมู่  หมั่น      
ออกก าลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ   
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