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หากกลาวถึงการบริโภคเผือก สวนใหญเรามักจะนึกถึงเฉพาะการบริโภคสวนของหัวเผือก หรือหัวใต

ดิน (corm) ท่ีสามารถนํามาทําอาหารไดหลากหลายชนิด ท้ังอาหารคาว อาหารหวาน ขนม และของกินเลน

ตาง ๆ แตในความเปนจริงแลว ทั้งสวนของใบ ลําตน และดอกของเผือกก็สามารถนํามารับประทานไดเชนกัน 

โดยเฉพาะสวนใบเผือกทีม่ีคุณคาทางอาหารสูง มีสารสําคัญและการศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาที่นาสนใจ 

เผือก (Taro) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Colocasia esculenta (L.) Schott เปนพืชในวงศ ARACEAE มี

ถิ่นกําเนิดอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ปจจุบันมีการเพาะปลูกอยางแพรหลายในบริเวณเขตรอนและ

เขตก่ึงรอน นิยมขยายพันธุดวยสวนหัว โดยเผือกจะเจริญเติบโตไดดีที่อุณหภูมิ 21-27oC ในสิ่งแวดลอมที่มี

ความชื้น มีปริมาณน้ําฝน 1,000 มม./ป และในดินที่มีความเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-5.6) ประเทศที่เปน

ผูผลิตรายใหญ ไดแก ไนจีเรีย แคมเมอรูน กานา เอธิโอเปย และจีน (1)  

เผือก เปนไมลมลุก ลําตนสั้น มีหัวใตดิน ใบรูปไขแกมรูปหัวใจ สีเขียวเขมปลายใบแหลม และมักจะ

หอยลง โคนใบเวาลึกเปนรูปสามเหลี่ยม ขอบใบเรียบ กานใบยาว 30-100 ซม. สีเขียวหรือมวง ติดกับแผนใบ

แบบกานรม ดอกออกเปนชอ มีกานชอสั้นกวากานใบชอดอกเปนแทงสั้นกวากาบหุมดอกมาก ดอกเพศผูอยู

ตอนบน ดอกเพศเมียอยูตอนลางระหวางกลางคั่นดวยดอกไมมีเพศ ปลายชอดอกเรียวแหลม กาบหุมดอกสี

เหลืองตั้งตรงรูปยาวแคบ ผลเปนผลสด รูปขอบขนาน เมล็ดเล็กมีจํานวนมาก (2-4)  

คุณคาทางโภชนาการ 
ใบเผือกสด 100 ก. ใหพลังงาน 42-56 กิโลแคลอรี ประกอบดวยน้ํา 82.7-85.66 ก., คารโบไฮเดรต 

3.69-6.8 ก., โปรตีน 3.42-4.98 ก., ไขมัน 0.74-1.5 ก., ใยอาหาร 2.9-6.32 ก., แคลเซียม 107-216 มก., 



เหล็ก 2.25-3.41 มก.,  แมกนีเซียม 45-59.44 มก., ฟอสฟอรัส 57.88-60 มก., โซเดียม 3-12.08 มก., 

โพแทสเซียม 404-648 มก., แมงกานีส 0.71-1.30 มก., สังกะสี 0.41-0.82 มก., วิตามิน B3 (0.80 มก.), B5 

(0.27 มก.), B6 (0.29 มก.), B7 (12.10 มก.), B9 (159 มคก.), C (40.71 มก.), A (4825 IU), thiamin (0.209 

มก.), riboflavin (0.456 มก.), niacin (1.513 มก.), และ pantothenic acid (0.084 มก.) (1) 

แมใบเผือกจะอุดมไปดวยสารอาหารและแรธาตุหลายชนิด แตทุกสวนของเผือกมีสารที่ลดหรือตาน

คุณคาทางโภชนาการ (antinutritional factors) ไดแก phytates, tannins, และ oxalates โดยใบเผือก 100 

ก. จะมีสาร phytates 8.59-9.88 มก. มีสาร tannins 419.80-504.24 มก. และมีสาร oxalates 198.61-

257.92 มก. ซึ่งปริมาณของสารลดหรือตานคุณคาทางโภชนาการดังกลาวจะลดลงตามอายุของพืชท่ีมากขึ้น 

และผลึกของ calcium oxalate นี้เองท่ีทําใหใบเผือกมีรสเฝอน หากรับประทานเขาไปจะทําใหเกิดอาการคัน 

บริเวณริมฝปาก ชองปาก และลําคอเกิดการบวม ดังนั้นกอนนําสวนตาง ๆ ของเผือกมารับประทาน ตองนําไป

ผานกรรมวิธีในการกําจัดหรือลดปริมาณของ oxalates เสียกอน เชน การนําไปแชในน้ํา, การตมในน้ําเดือด, 

การตมกับน้ําเกลือ 5%, การหมัก, การอบรวมกับนมวัว, หรือการอบรวมกับกะทิ (1) 

สารสําคัญ 
ใบเผือกมีสารสําคัญในกลุมโพลีฟนอลิก โดยใบเผือก 100 ก. มีปริมาณผลรวมสารฟนอริก (total 

phenolic content) เทียบเทาสารมาตรฐาน gallic acid 250.23 มก. และมีปริมาณผลรวมสารฟลาโวนอยด 

(total flavonoid content) เทียบเทาสารมาตรฐาน rutin 154.4 มก. โดยมีสารที่เปนองคประกอบหลัก 

ไ ด แ ก  orientin, vitexin, isovitexin, caffeic acid, p-coumaric acid, isoorientin, อนุ พั น ธ  luteolin, 

อนุพันธ apigenin, และ อนุพันธ chrysoeriol 

 

 
 

สารสําคัญในใบเผือก (1) 

 

  อยางไรก็ตาม ปริมาณสารอาหารและสารสําคัญตาง ๆ อาจตางจากนี้ ขึ้นอยูกับสายพันธุ แหลงที่

ปลูก และสภาพดินฟาอากาศของแตละพ้ืนที่ 



การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบวา สารสกัดจากใบเผือกมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ตานอาการวิตกกังวล 

ตานภาวะซึมเศรา ตานความผิดปกติในระบบประสาท ชวยสมานแผล ลดน้ําตาลในเลือด ปกปองตับ ตานการ

เกิดนิ่วในไต ตานเชื้อแบคทีเรียกอโรคหลายชนิด ลดความดันโลหิต ตานการกอกลายพันธุ มีฤทธิ์คลายเอสโตร

เจน มีความเปนพิษตอเซลลมะเร็งหลายชนิด  และกระตุนการสรางเม็ดเลือด แตทั้งหมดยังเปนการศึกษาใน

ระดับหลอดทดลองและสัตวทดลอง (1) 

การศึกษาความเปนพิษ 
การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันในหนูเมาส พบวาการใหหนูกินสารสกัดน้ําจากใบเผือกขนาด 2,000 

มก./กก. (5) และสารสกัดเอทานอลจากใบเผือกขนาด 5,000 มก./กก. (6) ไมทําใหเกิดการตายหรือความ

ผิดปกติใด ๆ กับสัตวทดลอง 

บทสรุป 
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา การนําใบเผือกมาบริโภคหรือนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร

นาจะเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีตอสุขภาพ และเปนการชวยเพ่ิมมูลคาใหกับวัสดุเหลือใช เนื่องจากใบเผือกมี

คุณคาทางอาหารสูง มีสารสําคัญ และมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่นาสนใจมากมาย อยางไรก็ตาม ตองมีวิธีกําจัด

หรือลดปริมาณของสารตานคุณคาทางโภชนาการในใบเผือกเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกอนนํามารับประทาน  
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