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การจําแนกประเภทของพืชผัก
              การจําแนกประเภทของพืชผักจําแนกได 6 ประเภท คือ

1. การจําแนกตามหลักพฤกษศาสตร (Botanical classification) วิธีนี้ยึดเอาลักษณะทาง
พฤกษศาสตรเปนหลักในการแบง เชน ลักษณะ ดอก ผล เมล็ด เปนหลักในการจําแนกได ดังนี้
               อาณาจักรพืช (Plant  Kingdom) แบงออกเปน 4  Division คือ
                    Division  Thallophyta
                    Division  Bryophyta
                    Division  Pteridophyta
                    Division  Spermatophyta  ไดแกพืชที่มีเมล็ด และพืชผักสวนมากอยูใน Division นี้ ยก
เวนพวกเห็ด (Mushroom) ซ่ึงอยูใน Division  Thallophyta ใน Division Spermatophyta นี้แบงออก
เปน 2 Sub Division คือ

1. Sub Division Gymnospermae ไดแกพืชที่มีเมล็ด และเมล็ดที่ไมมีเครื่องหอหุม
2. Sub Division Angiospermae  ไดแกพืชที่มีเมล็ดเปนเครื่องหอหุม  เมล็ดพวกผักทุก

ชนิดอยูใน  Sub Division นี้ ยังไมปรากฏวาผักชนิดใดอยูใน  Sub Division Gymnospermae
              Sub Division Angiospermae  แบงออกได 2 class  คือ

1. Class  Monocotyledoneae  มี ดังนี้
1.1 Family  Gramineae  ( Grass  family)  ไดแก

ขาวโพดหวาน                Sweet corn                                  Zea  mays  var.  rugosa
ตะไคร                           Lemon  grass                               Cymboposon  citratus
หนอไมหวาน                Sweet  bamboo  shoot                  Dendrocalamus  latiflorus
หนอไมน้ํา                     Water bamboo, Wild  rice,          Zizania  aquatica
                                      Manchurian  rice                         Zizania  latifolia

1.2 Family  Zingiberaceae  ไดแก
ขิง                                 Ginger                                         Zinglber  officinale  Rose.



ขมิ้น                             Turmeric                                     Zurcuma  longa  linn.
ขา                                                                                     Aipipia  galanga  Swartz.
ไพล                                                                                 Zingiba  cassumuna  Roxb.
กระชาย                                                                            Kacmferic  pandurata  Roxb

1.3 Family  Araceae  ( Arum  family)  ไดแก
เผือก                           Taro, dasheen                              Colocasia  esculentum

1.4 Family  Liliaceae  (Lily  Family)  ไดแก
หนอไมฝร่ัง                Asparagus                                    Asparagus  officinalis

1.5 Family  Amaryllodaceae  (Amaryllis  family)  ไดแก
หัวหอมใหญ              Onion                                            Allium  cepa
หอมแดง                    Shallot                                           Allium ascalonicum
หอมแบง                   Chive  or  Cive                               Allium aschoenoprasum
กระเทียมใบ              Leek                                               Allium  porrum
กระเทียมหัว             Garlic                                             Allium safluum
                                                                                        A  ampeloprasum
กุยชาย                     Chinese chiue  Kui                         Allium  odorum

1.6 Family  Cyperaceae  ไดแก
แหว                         Water  chestnut                              Eleocharis  dulcis

1.7 Family Dioscoraacas  ไดแก
มันมือเสือ                Lesser  Asiatiz  yam                      Dioscorea  esculenta
                                mountain  yam                               D. Japonica

2. Class  Dicotyledoneae  ไดแกพวกใบเลี้ยงคูมี ดังนี้
2.1 Family  Polygonaceae  (Buck  wheat  family)  ไดแก

รูบารบ                    Rhubarb                                        Rheum  rhaponticum
ซอรเรล                   Sorrel                                            Rumex  acetosa

2.2 Family Cruciferae    (Mustard  family) ไดแก
คะนาจีน                 Kailaan  Chinese  Kale                Brassica  rhaponticum
คะนาฝรั่ง               Kale                                             Brassica  Oleracea  var  acephala
กะหล่ําปลี              Cabbage                                       B.oleracea  var.  captitata



กะหล่ําปม                    Kohlrabi                                      B.oleracea  var.  caulorapa
                                                                                         B.oleracea  var.  gongylodes
 กะหล่ําดอก                Cauliflower                                  B.oleracea  var.  botrytis
กะหล่ําดอกอิตาเลี่ยน  Broccoli , Sprouting broccoli      B.oleracea  var.  italica
กะหล่ําดาว กะหลํ่าพวง Brussels  sprouts                       B.oleracea  var. gemmifera
ผักกาดเขียวปลี           Indian  mustard, Leaf mustard,    Barssica  Juncea var.rugosa
                                  swatow mustard
ผักกาดเขียวกวางตุง   Edible rape,Chinese mustard       Brassica  chinesis  Parachinensis
                                   Pakchoi  chinese  cabbage
ผักกาดขาวปลี           Pe-tsai chinese cabbage               Brassica  pekinensese
แรดิส                        Radish,  Europpean  radish          Raphanus   sativas
ผักกาดหัวจีน            Chinese radish                              Raphanus  sativas var.  longipinnatus

2.3 Family  Chenopodiaceae       ไดแก
บีท                            Beet                                              Beta  vuigaris
ผักโขมฝรั่ง, ปวยเหล็ง  Spinach                                     Spinacia  oleraceae

2.4 Family Leguminosae  (Pea  or  pulse  family)  ไดแก
ถ่ัวฝกยาว                 Yard long bean.                           Vigna  sinensis var.
                                Asparagus  bean                          sesquipe  dalis
ถ่ัวลันเตา                 Sugar  pea,  Edoble  poded         Pisum  sativum
                                pea, Greenpea’ Sweep  pea
ถ่ัวพู                         Four  angled  bean,                    Psophocarpus fefragonolobus
                               Winged  bean
ถ่ัวแขก                   Pole bean’ Snap bean                 Phaseolus  vulgaris
                              Kindney bean
ถ่ัวแปบ                  Hyacinth bean                             Dolichos  lablab
ถ่ัวพุม                    Cow  pea                                     Vigna  sinensis
มันแกว                  Yam bean                                    Pachyrrhizus  erosus

2.5 Family  Malvaceae  (Mallow Family)  ไดแก
กระเจี๊ยบ                         okra                                       Hibiscus  esculenfus
                                                                                      Abelmoschus  esculenfus



2.6 Family  Umbelliferae (Parsley  famiyl)  ไดแก
แครอท                            Cattot                                    Daucus  carota  var  safiva
ผักชี                                Coriander                              Coriandrum  sativum
ขึ้นฉาย                            Celery                                   Apium  graveolens  var  dulce

2.7 Family convolvulaceae  (Morning-glory)  ไดแก
มันเทศ                            Sweet  potato                       lpomoea  batatus
ผักบุง                              Water  convolvylus,             lpomoea  aquatica
                                       Water spinach                      l.reptans
                                                                                    l. repens

2.8 Family  Solanaceae  (Night  shade  family) ไดแก
พริกหยวก                      Sweet  pepper,                     Capsicum  annuum  var. Longum
                                     Babana pepper,
                                     paprike  paprika
พริกยักษ                       Bell  pepper, Pimento,          Capsicum  annuum  var. grossum
                                      Paprika
พริกขี้หนูปา                  Bird pepper,                         Capsicum frutescens
                                      Perennial  chili,
                                      Spur pepper
มะเขือเทศ                    Tomato                                  Lycopersicon  esculentum
มะเขือเปราะ                 Brinjal                                  Solanum  Xanthocarpum
มันฝรั่ง                          Potato                                  Solanum fuberosum
มะเขือยาว                     Eggplant                              Solanum  melongena
มะเขือพวง                    Plate  brush                         Solanum  torvum

2.9 Family  Cucurbitaceae  (Gourd  family)  ไดแก
แตงโม                         Water  melon                       Citrullus  vulgaris
                                                                                 Citrullus   lanatus
แตงกวา                       Cucumber                            Cucumis   Sativus
แตงเทศ,แตงแคนตาลูป  MusK melon,Cantaloupe        Cucumis melo var
                                                                                       Cantaloupensis C.melo var
                                                                                        Reticutatus



บวบงู                           Snake  gourd                              Trichosanthes  anguina
น้ําเตา                          Bottle  gourd                               Lagenaria  siceraria
                                   White  flower  gourd
บวบเหลี่ยม                 Angle  loofah, Ridge gourd        Luffa  acutangulka
บวบหอม                    Smooth  loofah,                          Luffa   Cylindrica
                                   Sponge  gourd
ฟก-แฟง                     Waxc  gourd                               Benincasa  hispida
                                  Chinese  Watermelon
มะระ                         Balsam  pear,  Bitter                   Momordica  charantia
                                  cucumber, Bitter  gourd,
                                  ampaloya, Amagaso
ฟกขาว                       Spiny  bitter   cucumber           Momordica  cochinchinensls
น้ําเตัา                         Squash                                      Cucurbita  maxima
ฟกทอง                      Pumpkin                                   Cucurbita  moschata
ฟกแมว                     Chayote                                      Sechium  edule
ตําลึง                        lvy  gourd,  Cephalenda            Coccinea  indica

2.10 Family  Compositae  (Composite  family)  ไดแก
ตั้งโอ                         Summer  chrysanthemum        Chrycanthemum  coronarium
                                 Crown  daisy
ผักกาดหอม              Lettuce                                      Lactuca  sativa

2.11 Family  Aizoaceae
    New  Zealand  spinach             Tetragonium  expansa

2.12 Family  Martynaceae  (Marynia  family)
    Martynia                                     Probascidea  louisiana

2.13 Family Valerianaceae  (Valerian  family)
   Cron  salad                                  Valerianalla  olitoria

2.14 Family  Amaranthaceae  ไดแก
ผักโขมจีน            Chinese  spinach                        Amaranthus  gangeticus

2.15 Family  Onagraceae  ไดแก
กระจับ                               Water   chestnut                                            Trapa  bicornis



  2. การจําแนกตามอายุของพืชผัก แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
              2.1 พืชผักฤดูเดียว (annual crops) คือพืชที่จบชีพจักร (lifecycle) ภายใน 1 ป หรือ 1
ฤดูกาล เชน คะนา ผักสลัดตาง ๆ
                    2.2 พืชผัก 2 ฤดู (biennial crops) คือพืชผักที่จบชีพจักรภายใน 2 ป หรือ 2 ฤดูกาล เชน
พริก มะเขือ หอมหัวใหญ
                    2.3 พืชผักยืนตน (perennial crops) คือพืชผักที่จบชีพจักรภายใน 3 ป หรือมากกวา เชน
ขิง ขา หนอไมฝร่ัง ชะอม ตําลึง

3. การจําแนกตามฤดูกาลเพาะปลูก  แบงได ดังนี้
              3.1 พืชผักฤดูหนาว (cool season crops) เชน กะหลํ่าปลีหรือกะหล่ําตาง ๆ ผักสลัด
มันฝรั่ง มะเขือเทศ ถ่ัวลันเตา หอมหัวใหญ
                    3.2 พืชผักฤดูฝนและฤดูรอน (warm season crops) เชน แตงตาง ๆ ฟก แฟง บวบ มะระ
              3.3 พืชผักที่ปลูกไดทุกฤดูกาล (day neutral crops) เชน พริก มะเขือ ขาวโพดหวาน
หอมแบง ผักกาดกวางตุง ผักบุง ผักกาดหัว

4. การจําแนกตามความตองการความชื้น  แบงได ดังนี้
                   4.1 พืชผักที่ตองการความชื้นมาก เชน ผักบุง ผักกาดตาง ๆ กะหลํ่าปลี กะหล่ําดอก แตง
คะนา
                   4.2  พืชผักที่ตองการความชื้นปานกลาง  เชน ผักกาดหัว  บวบ  ฝก
                   4.3  พืชผักที่ตองการความชื้นนอย เชน พริก  มะเขือ ถ่ัวตาง ๆ
         5. การจําแนกตามลักษณะการนําไปใชประโยชน  แบงได ดังนี้

      5.1 ใชใบเปนอาหาร เชน กะหลํ่าตาง ๆ ผักกาดตาง ๆ คะนา ผักชี
      5.2 ใชหัวเปนอาหาร เชน มันฝรั่ง

       5.3 ใชรากที่สะสมอาหารเปนอาหาร เชน หัวผักกาด มันเทศ แครอท บีท
      5.4 ใชกานใบเปนอาหาร เชน ตั้งโอ ขึ้นฉาย
      5.5 ใชลําตนเปนอาหาร เชน  หนอไมฝร่ัง  กะหลํ่าปม  เผือก
      5.6 ใชผลเปนอาหาร  เชน พริกตาง ๆ  แตงตาง ๆ มะเขือตาง ๆ
      5.7 ใชเมล็ดหรือฝกเปนอาหาร เชน ถ่ัวลันเตา ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพู
      5.8 ใชกาบใบเปนอาหาร เชน หอม กระเทียม
      5.9 ใชดอกเปนอาหาร เชน  กะหลํ่าดอก กะหลํ่าอิตาเลี่ยน



 6 . จําแนกตามวิธีการเพาะปลูก มี 4 ประเภท คือ
      6.1 พวกที่เพาะเมล็ดกอนแลวยายกลาปลูก ไดแก   พวกผักที่มีเมล็ดเล็ก ราคาแพง เชน

หอมหัวใหญ ผักกาดขาวปลี กะหลํ่าปลี กะหล่ําปม มะเขือเทศ พริกยักษ ผักพวกนี้ตองยายกลากอน
แลวยายปลูก หรือยายชํากอน  เมื่อโตพอสมควรแลวจึงยายปลูก
                     6.2 พวกผักที่หวานเมล็ดลงในแปลงเลย ไดแก พวกผักที่มีอายุส้ัน โตเร็ว และมีระยะ
ปลูกดี เมล็ดหางาย ราคาถูก เชน ผักบุง ผักชี ผักกาดหัว คะนา ผักกาดเขียวปลี ผักพวกนี้ใชวิธีหวาน
ลงในแปลง พอตนมีใบจริง  2 ใบ จึงถอนแยกเหลือไวในแปลงใหมีระยะหางพอดีตามชนิดของผัก
นั้น ๆ แลวบํารุงใหเจริญเติบโตตอไป
                     6.3 พวกที่ใชปลูกเปนหลุมในแปลงปลูก ไดแก ผักที่มีเมล็ดโต ใชปลูกในหลุมหรือใน
รอง เชน ถัวตาง ๆ ขาวโพดหวาน บวบ มะระ ฟกเขียว แตงตาง ๆ
                     6.4 พวกที่ใชสวนตาง ๆ ปลูก เชน ใช  หัว สําหรับปลูกเชนหอมแดง ผักที่ใชตนปลูก
เชน หอมแบง ตะไคร แมงลัก โหระพา ผักที่ใชกลีบปลูก เชน กระเทียม ผักที่ใชเหงาปลูก เชน ขิง
ขา กระชาย
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