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 อยางที่ทราบกันดีวา คนรักตนไมนิยมปลูกตนไมเพื่อประดับตกแตงบาน และหากการปลูกนี้ไดประโยชน
มากกวาการชื่นชมความสวยงามของใบและดอก นั่นคือ การไดเก็บใบ เก็บผลมากิน คุณวานาสนใจใชไหม
 หนังสือ “ใบไมกินได” เลมนี้รวบรวมพันธุไมประดับ ทั้งไมตน ไมพุม ไมเลื้อย ไมลมลุก ที่นิยม
ปลูกประดับบานและสามารถนำสวนตางๆ มาบริโภคได
 การลงแรงปลูกครั้งนี้นอกจากไดความรื่นรมยจากบรรดาพฤกษชาติแลว ยังไดอาหารที่อรอย
และเปนยารักษาโรคดวย ที่สำคัญคือ คุณไดกินอาหารปลอดภัยจากหัวใจรักการปลูกของตัวเอง
และชวยประหยัดเงินคากับขาวในยุคขาวยากหมากแพงเชนนี้ดวย

ใบไมกินไดหลายชนิดสามารถปลูกประดับริมทางเดิน
เพื่อความสวยงามและเก็บกินได

มารูจัก 
“ใบไมกินได” กันกอน

มะสังปลูกเปนไมประธานในสวน
มีทรงพุมรูปกรวยคว่ำสวยงาม

ตัวอย่าง
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ของใบไม 
โครงสรางมหัศจรรย 

 ไมประดับที่สวยงามนั้นขึ้นอยูกับสวนประกอบหลายอยาง ทั้งลำตน ทรงพุม ดอก ผล 
และที่ขาดเสียไมไดคือ ใบ 
 ใบไม ที่เราเห็นกันจนชินตาหากพินิจใหดีแลวจะพบวา แตละใบมีโครงสรางที่เปนลักษณะเฉพาะตัว 
ซึ่งทำใหตนไมชนิดนั้นมีความสวยงามเปนเอกลักษณ ลองสังเกตใกล ๆ จะเห็นวาใบประกอบดวย 3 สวน คือ
1. แผนใบ (blade หรือ lamina) มีขนาด รูปราง และเนื้อใบแตกตางกันไป ประกอบดวยเสนกลางใบ 
(midrib) คือ เสนใบขนาดใหญที่อยูตรงกลางใบ เสนใบ (vein) มีการเรียงตัวหลายแบบ เชน เสนใบขนาน 
เสนใบรางแห ฯลฯ ปลายใบ (apex) มีรูปรางหลากหลาย เชน ปลายใบแหลม ปลายใบมน ปลายใบเวาตื้น 
ฯลฯ โคนใบ (base) เชน โคนใบรูปลิ่ม โคนมน โคนตัด ฯลฯ ขอบใบ (margin) เชน ขอบใบเรียบ 
ขอบใบหยัก ขอบใบจักฟนเลื่อย ฯลฯ
2. กานใบ (petiole หรือ leaf stalk) คือ สวนที่ติดกับแผนใบตรงโคนใบ บางชนิดกานใบออกจากกึ่งกลางใบ 
เรียกวาใบกนปด เชน ใบบัว ในกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวโคนกานใบแผเปนกาบหุมลำตน เรียกวากาบใบ
3. หูใบ (stipule) เปนรยางคหนึ่งคูที่โคนกานใบ พืชบางชนิดหูใบอาจแปลี่ยนรูปไปเปนหนาม เชน คัดเคา

สวนประกอบของใบ
1. เสนกลางใบ

2. แผนใบ
3. ปลายใบ

4. เสนใบยอย
5. โคนใบ
6. กานใบ

7. หูใบ

ตัวอย่าง
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 นอกจากสวนตาง ๆ ที่กลาวไปขางตน ใบพืชยังแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. ใบเดี่ยว (simple leaf) คือ ใบที่มีแผนใบและกานใบเดียว
2. ใบประกอบ (compound leaves) คือ ใบท่ีประกอบดวยแผนใบมากกวาหน่ึง 
เรียกใบเหลาน้ีวาใบยอย (leaflets) มีหลายแบบ ไดแก ใบประกอบแบบขนนก
ใบประกอบแบบน้ิวมือ ใบยอยเหลาน้ีมีรูปรางแตกตางกันไป เชน ใบรูปล่ิมแคบ
ใบรูปแถบ ใบรูปไข ใบรูปหอก ใบรูปหัวใจ ใบรูปรี ฯลฯ 
 สวนสีสันของใบโดยทั่วไปมีสีเขียวเนื่องจากมีคลอโรฟลล สารที่รับ
พลังงานแสงมาใชในกระบวนการสังเคราะหอาหาร แตพืชบางชนิดมีใบสีแดง
สีเหลือง หรือสีสม เปนเพราะภายในใบมีการสรางสารสีอื่น ๆ เชน
แอนโทไซยานิน (anthocyanin) แคโรทีนอยด (carotenoid) ซึ่งถามีมากกวา
คลอโรฟลลจะทำใหใบมีสีแดงหรือเหลือง

ใบประกอบแบบขนนก
ของขี้เหล็กบาน

ตัวอย่าง
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พรรณไมที่เราปลูกประดับกันทั่วไปสามารถจำแนก
ตามลักษณะการเจริญเติบโตเปน 6 ประเภท ดังนี้ 

1. ไมตน (tree)
คือ พืชที่มีลำตนเดี่ยว เจริญเติบโตในแนวตรง แตก
กิ่งกานอยางอิสระโดยไมตองยึดเกาะ ตนมีความสูง
มากกวา 6 เมตร สวนมากมีอายุยืนและมีเนื้อไม 
ทรงตนมีรูปรางแตกตางกันออกไป เชน แผเปนพุม
กวาง เปนรูปรม รูปทรงกลม รูปกรวยคว่ำ รูปพีระมิด
หรือสูงชะลูด สวนใหญนิยมปลูกประดับเพื่อความ
สวยงาม และใหรมเงาเพื่อลดความรอนของบาน

2. ไมพุม (shrub)
คือ พืชอายุหลายปที่มีลำตนตั้งตรงเปนอิสระ
โดยไมตองยึดเกาะกับตนไมหรือวัสดุอื่น แตกกิ่งกาน
ใกลกับระนาบผิวดิน เจริญเปนพุมสูง 1.50 - 6 เมตร
สามารถตัดแตงใหเปนลักษณะตามตองการได 
นิยมปลูกประดับสถานที่ หรือปลูกริมรั้ว

มีกี่ประเภท 
ใบไมกินได 

ตัวอย่าง



14

อะไรบาง 
ปรุงไมประดับเปนอาหาร 

 ไมประดับที่ปลูกเลี้ยงกันทั่วไป จะวาไปแลวสวนหนึ่งคือผักพื้นบานที่ขึ้นตามธรรมชาติแตนำมาปลูก
ตกแตงบานนั่นเอง ดังนั้นพืชบางชนิดจึงเปนที่คุนปากคุนลิ้นของคนทั่วไป โดยเฉพาะผูเฒาผูแกที่นิยมกินผัก
เคียงน้ำพริกเปนอาจินต มาดูกันวาไมประดับนำมาปรุงอาหารอะไรไดบาง
   เปนผักสด ยอดออน ใบออนกินกับน้ำพริก ลาบ กอย อาหารรสจัดตาง ๆ 
   เปนสวนประกอบของอาหาร เชน แกงสม ตมยำ แกงออม แกงแค 
   ปรุงแตงกลิ่น รส และใหสีสันที่สวยงาม เชน ใบเตยนอกจากมีกลิ่นหอมชวนชื่นใจแลว ยังเปน
สีผสมอาหารตามธรรมชาติ ทำใหอาหารมีสีเขียวเย็นตานากิน
   เปนชาสมุนไพรดื่มบรรเทาอาการปวย เชน ชาใบหมอนมีกลิ่นหอมออน ๆ มีสรรพคุณชวยลด
ความดันโลหิต หรือชาใบเตยชวยบำรุงหัวใจ

ใบหมอน
ใชปรุงอาหารก็ได

เปนชาก็ดี

ตัวอย่าง
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