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 ระบบขอมูลพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ
 สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

วาซาบิ
   ปรับปรุงแกไข 17 มีนาคม 2547

รศ.นิพนธ ไชยมงคล                  

วาซาบ ิJapanese horseradish/ Wasabi ; Eutrema wasabi (Siebold)
Maxim. Syn. Wasabia japonica (Miq.) Matsumuraอยูในวงศ
Brassicaceae (Cruciferae) หรือ พืชตระกูลกะหล่ํ า ภาษาเขียนของญ่ีปุน
มีความหมายคือ Mountain Hollyhock เน่ืองจากใบมีลักษณะคลายดอกโฮ
ล่ีฮอค และข้ึนบนภูเขา รากวาซาบิ เรียก hon wasabi หรือ true wasabi
เปนพืชปาด่ังเดิมของญ่ีปุน เจริญไดดีในสภาพที่มีอุณหภูมิ ความเขมแสง
ต่ํ า ความช้ืนสูง พบเจริญตามธรรมชาติใกลแหลงน้ํ า ลํ าธารบนภูเขา เชื่อ
วาแหลงก ําเนิดมาจากเกาะ Sakhalin
ทางทศิเหนือของ Hokkaido ตอมา

แพรกระจายไปทั่วเกาะญี่ปุน
สายพันธุที่พบมีสองสายพันธุคือ Wasabi tenuis ซึ่งเปน
สายพันธุปาเรียก yuri wasabi และ Wasabia japonica
สายพันธุที่น ํามาเพาะปลูกเรียก swamp wasabi หรือ
sawa wasabi ทั้งสองสายพันธุจะแตกตางกันดานขนาด
ของราก สีของดอก และขนาดของใบ Wasabia japonica มีช่ือวิทยาศาสตรตาง ๆกันคือ Allaria
wasabi (Sieb.) Makiko.; Cochlearia wasabi (Sieb.); Eutrema wasabi (Sieb.) Maxim.;
Eutrema japonica (Miq.) Koidz; Eutrema okinosi mensis Takenouchi; Lunaria japonica
Miq.; Wasabia pungons Malsum. เปนตน

ชาวญี่ปุนรูจัก wasabi และนํ ามาประกอบอาหารกวา 400 ปและนํ ามาเพาะปลูกเปน
การคาประมาณ 300 ป โดยในระยะแรกจะปลูกแบบธรรมชาติคือ ปลูกในลํ าธารท่ีมีน้ํ าไหล
ผานตลอดเวลา แตเน่ืองจากความตองการของตลาดสูงข้ึนจึงไดนํ าไปปลูกในนาขาวท่ีอยูในพ้ืนท่ี
สูงและรักษาระดับความชื้นสมํ ่าเสมอ นอกจากน้ีไดนํ าไปขยายพื้นที่ผลิตในไตหวันและเกาหลี
เม่ือประมาณ 60 ปท่ีผานมา

ปจจุบันความตองการของตลาดในประเทศไตหวันและเกาหลีสูงข้ึน ทํ าใหผลผลิตไมพอ
เพียงสํ าหรับความตองการของตลาดในญ่ีปุน จึงไดนํ าไปขยายพื้นที่ปลูกใน ประเทศจีน เนปาล
นิวซแีลนด สหรัฐอเมริกา  แคนนาดา และ อินโดนีเซีย
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วาซาบิปลูกเพ่ือใชราก กานใบและใบ ประกอบอาหาร หรือแปรรูป ในระยะแรกใช
ประกอบอาหารทะเล เน่ืองจากมีรสชาติเผ็ดและมีความ
หวาน สีเขียวออน กล่ินหอม จึงนิยมใชประกอบอาหารญ่ีปุน
เชน ปลาดิบ(sashimi) ขาวหอสาหราย(sushi) กวยเตี๋ยว
(soba) วาซาบิมีรสชาติเผ็ดแตกตางจากพริกคือ มีระยะ
ความเผ็ดสั้น กล่ินจะสูญเสียเม่ือผสมซีอ้ิวหรือเม่ือไดรับ
ความรอน

การบริโภคอาจจะใชในรูปสดโดยบดหรือขูดเปนฝอย ใสอาหาร หรือแปรรูป เชน วาซา
บิเขมขน (paste) วาซาบิผง (powder) และในรูปน้ํ า เพ่ือใชปรุงแตงกล่ิน กานใบและใบใชดอง
ในเหลาสาเกหรือในซีอ้ิว

เน่ืองจากปริมาณการผลิตวาซาบิไมพอเพียง จึงนํ าฮอสเรดิช หรือมัสตาด ผสมแปง และ
สีเขียวจากพืชมาใชแทน

วาซาบิเปนพืชที่มีมูลคาสูง เน่ืองจากปลูกไดเฉพาะบางพ้ืนท่ี ๆมีสภาพแวดลอมเหมาะ
สม ใชเวลาต้ังแตปลูกจนถึงเก็บเก่ียวนาน 18 เดือน ถึง 2 ป อยูในกลุมพืชตองการความช้ืนสูง
(aquatic plant) เจริญไดดีในสภาพแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิต่ํ า และความเขมแสงต่ํ า ในพ้ืนท่ี ๆ มี
อุณหภูมิเฉล่ีย 20 o ซ  อุณหภูมิน้ํ า 10-13 o ซ  ความเขมของแสงไมเกิน 2,000 แรงเทียน คือ
สภาพแปลงปลูกที่เหมาะสํ าหรับการปลูกวาซาบ ิ โดยทั่วไปจะปลูกในพื้นที่สูง 1,000 เมตร
เหนือระดับน้ํ าทะเลข้ึนไป มีแหลงน้ํ าสะอาดพอเพียง ในเขตรอนเจริญไดดีในสภาพแปลงปลูกท่ี
มีตนไมไมผลัดใบขนาดใหญ ข้ึนหนาแนน

วาซาบิเปนพืชขามป ประกอบดวยรากสะสมอาหาร
(rhizome) และรากดูดกลืนอยูใตดิน รากสะสมอาหารมีลักษณะ
กลม ปลายรากแหลม ประกอบดวยตาหนอ ซึ่งจะเจริญและใช
ขยายพันธุตอไป แตละรากจะมีจ ํานวนหนอ 20 หนอ ข้ึนอยูกับ
สายพันธุและสภาพแวดลอม ขณะท่ีตาหนอเจริญ ตาหนออ่ืน ๆจะ
พักตัว จนกวาจะปลิดหนอแรกออก หนออ่ืนจึงจะสามารถเจริญได

W. japonica มีความยาว 5.0 – 30.0 ซม. เสนผานศูนย
กลาง 2.0 ซม. มีจ ํานวนราก 20-25 รากตอตน ความยาว 30 –

100 เซนติเมตร ซ่ึงจะเจริญเปนรากสะสมอาหารและรากดูดกลืน
สวนท่ีอยูเหนือดินประกอบดวยกานใบยาว 30 – 50 ซม. ใบมีลักษณะรูปไขหรือกลม

สวนโคนใบที่ติดกับกานใบจะเวาเขาไปเปนรูปหัวใจ คลายใบบัวบก กวาง 15.0-30.0
เซนติเมตร จ ํานวน 55 – 65 ใบตอตน

การเจริญของใบในฤดูหนาวและฤดูรอนคอนขางชาประมาณ 2-3 ใบตอเดือน ใน
สภาพอากาศที่เหมาะสมใบเจริญ 5-6 ใบตอเดือน ตนวาซาบิท่ีมีอายุ 15 เดือนจะมีจํ านวนใบ
ประมาณ 62 ใบ และใบจะเหลือง รวง 2-6 ใบตอเดือน

ชอดอกแบบไมจํ ากัด ยาว 20 – 60 ซม. ดอกมีสีขาว กลีบดอกยาว 8.0-9.0
มิลลิเมตร เมล็ดจะมีการพักตัว 3 เดือน
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ในประเทศญี่ปุ นดอกเร่ิมเจริญในเดือนมกราคมและดอกบานสูงสุดในเดือนเมษายน 
เมล็ดพันธุสามารถเก็บเกี่ยวได 50-60 วันหลังจากดอกบาน เมล็ดออนสีเหลือง สวนเมล็ดแกสี
ดํ า การเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุเร่ิมจากปลายเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม

ความแข็งแรงของเมล็ดข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในระยะท่ีเมล็ดเจริญ การเก็บเกี่ยว
เมล็ดในชวงกลางเดือนเมษายนจะใหเมล็ดที่มีคุณภาพสูงที่
สุด

เมล็ดทีเ่ก็บเก่ียวใหม ไมสามารถงอกได ระยะเวลา
การพักตัวข้ึนอยูกับอุณหภูมิในระหวางท่ีเมล็ดเจริญ เมล็ดท่ี
แกในระยะที่มีอุณหภูมิตํ ่า จะมีระยะพักตัวนาน
คุณคาทางโภชนาการ

จากการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของวาซาบิพบวา ประกอบดวยสารท่ีสามารถสะ
ลายสารพิษในอาหาร ซ่ึงอาจเปนเหตุผลหน่ึงท่ีนิยมนํ ามาบริโภคกับปลาดิบ

การเปล่ียนรูปของ glucoside (sinigrin; C10H16KNO9S2) โดย enzyme myrosinase ท ํา
ใหเกิดสารระเหยท่ีใหกล่ินหอมของวาซาบิ โดยม ีallyl isothiocyanate เปนสวนประกอบท่ีสํ าคัญ
เม่ือบริโภควาซาบิ จะท ําใหเกิดความรอนข้ึนจมูก สวนประกอบที่ส ําคัญของสารน้ีคือ 6-
methylthiohexyl isothiocyanate, 7-methylthioheptyl isothiocyanaye และ 8-
methylthioocytyl isothiocyanate

จากการคนพบสาร isothiocyanate ในวาซาบิ เม่ือนํ าไปทดลองกับสัตวเล้ียงพบวานอก
จากจะท ําลายจุลินทรียที่ทํ าใหเกิดอาหารเปนพิษ ยังสามารถปองกันเลือดแข็งตัว ปองกันโรค
หลอดลมอักเสบและปองกันโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร มะเร็งเตานม และมะเร็งในลํ าไสใหญ
นอกจากนี้พบวาสามารถปองกันโรคฟนผุที่เกิดจากเชื้อ Streptococcus mutans.
การขยายพันธุ สามารถทํ าไดโดยการเพาะเมล็ด แยกกอ การเล้ียเน้ือเย่ือหรือใชหนอขนาดเล็ก
การเพาะกลาจะใชเวลา 1 ป และเก็บเกี่ยวหลังยายปลูก 10 – 12 เดือน การใชรากขนาดเล็ก
จะเก็บเกี่ยวหลังปลูก 8 – 10 เดือน
การปลูกในประเทศไทย มีผูนํ าเขามาทดลองปลูกกันมาก แต
ไมประสพผลสํ าเร็จเน่ืองจากพันธุและสภาพแวดลอมไมเหมาะ
สม สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ ไดเริ่มท ําการศึกษาเม่ือเดือนมีนาคม
2531 ท่ีศูนยฝกอบรมและสาธิต  หวยทราย อ.พราว จ.
เชียงใหม (ระดับความสูง750 เมตร จากระดับน้ํ าทะเล) พบวา
ในระยะตนกลา ลํ าตน และใบ เจริญไดดี แตรากมีขนาดเล็ก
เน่ืองจากอุณหภูมิคอนขางสูงและเปนปาโปรง การเจริญทางลํ าตน ใบ สูง
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แหลงผลิตการตลาด
แหลงผลิตและตลาดท่ีสํ าคัญคือ ประเทศญี่ปุน เกาหลี จีน และไตหวัน ซ่ึงเปน

ทั้งประเทศผูผลิตและผูนํ าเขา แตตลาดที่ใหญที่สุดคือ ญี่ปุน
การผลิตในปจจุบัน
         ประเทศ      ผลผลิต (ตัน/ป)

ญี่ปุน 5,000
ไตหวัน    500
อ่ืน ๆ    500

*****  ผลผลิตในไตหวัน 5,040 กิโลกรัมตอไร (เฉล่ีย 250 กรัม/ตน)
สภาพดินปลูก

วาชาบิ เปนพืชที่ใชรากเปนอาหาร ดังน้ันดินในพ้ืนท่ีปลูกควรจะรวนซุย หนา
ดินลึก ระบายน้ํ าไดดีปานกลาง มีอินทรียวัตถุสูง pH 6.0 – 6.5
การเตรียมแปลงเพาะกลา

ท ําแปลงเพาะกวาง 1.00 เมตร ยาว 10 – 15 เมตร (แปลงยาวเหนือ – ใต)
สูง 40 ซม. ทํ าหลังแปลงเปนรูปโดม นูนข้ึนเล็กนอย

ปรับ pH ใหอยูระหวาง 6.0 – 6.7
ปุยสูตรท่ี 1 เตรียมดิน (กก./ม.2)      ปุยสูตรที ่2 กอนเพาะเมล็ด(กก./ ม.2)
1.  ปุยหมัก  1.4 กก. 1.  ปุยหมัก             1.4 กก.
2.  มูลวัว  0.5 กก. 2.  12-24-12           0.25 กก.
3.  ปูนขาว 0.25 กก. 3.  โดโลไมท            0.25 กก.

การอบดิน
หลังจากใสปุย คลุกดินดวย ไตรโคเดอรมา หรือ Tachigaren อัตรา 30 กรัม/ม2 เพื่อ

ปองกันและกํ าจัดโรคในดิน
การเพาะเมล็ด

1.  แชเมล็ดใน เบนเลท อัตรา 1: 1000 (เก็บรักษาใน 5 o ซ  เวลา 6 ชั่วโมง)
2.  แชเมล็ดใน จิบเบอเรลลิค แอซิด 100 ppm (เก็บรักษา 5 o ซ  เวลา 4-5 ชั่วโมง)
3.! หยอดเมล็ดระยะ 4x6 ซม. ใชเมล็ด 3-4 ตน/หลุม
4.! กลบปุยหมักบาง ๆ
5.! ใช เบนเลท อัตรา 1 : 1000 รดแปลงใหทั่ว
6.! รักษาอุณหภูมิแปลงเพาะใหอยูระหวาง 12 – 13 o ซ
7.! รักษาความช้ืนใหสม่ํ าเสมอ อยางใหแฉะหรือแหงเกินไป
8.! เมล็ดจะงอกภายในเวลา 7-10 วัน

การยายกลา
คร้ังท่ีหน่ึง
-! ยายเม่ือมีใบจริงใบแรกกางออกเต็มท่ี 1 ใบ
-! ใชจ ํานวนตน 120-180 ตน/ม2 (7x10 ซม.)
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การใสปุยแปลงกลา
ระยะที่มีใบจริง 1-2 ใบ ใช ยูเรียละลายน้ํ า 1.5 - 1.8 กรัม/ลิตร
ระยะที่มีใบจริง 3-4 ใบ ใช ยูเรียละลายน้ํ า 2.0 - 3.0 กรัม/ลิตร
พรวนดินและใสปุยคอกเพ่ิม
รักษาอุณหภูมิใหอยูในระหวาง 13-15 o ซ
คร้ังท่ีสอง
ท ําการยายกลาคร้ังท่ี 2 หลังจากยายครั้งที่ 1 เปนเวลา  3 เดือน
การยายกลาควรขุดใหลึกและรากติดมากท่ีสุด
ใชจ ํานวนตน 30  ตน/ม2(15 x 20 ซม.)
คร้ังท่ีสาม
ข้ึนอยูกับการเจริญเติบโตของพืช
ใชจ ํานวนตน 10 ตน/ม2  (20x30 ซม.)

การยายกลา
หลังจากถอนกลาควรเก็บไวในท่ีรมทันที ในกรณีท่ีไมสามารถปลูกไดในทันที สามารถ

เก็บรักษาในหองเย็นได 30 วัน
การปลูกควรทํ าความสะอาดราก โดยใชนํ้ าสะอาด ตัดแตงใบท่ีเสียออก เพ่ือปองกันโรค

แพรกระจายในแปลงปลูกและลดการคายน้ํ าในระยะแรก
แปลงปลูก

ควรเตรียมดินใหลึก 50-60 ซม. ใชหินเรียง
ดานขางแปลง เพ่ือปองกันการพังทะลายของดิน

เจาะรองแปลงปลูก ใสปุยหมัก ปุยคอก ปุย
เคมี ตามวิธีการใสปุย ผสมใหคลุกกับดิน

ข้ึนแปลงใหมีหนาดินสูง 40-50 ซม.
ใชจ ํานวนตน 9-10 ตน/ม2 หรือใชระยะปลูก 25 x 40 ซม.

การใสปุย (จ ํานวน กก./ 1000 ม2 )
1 2 3 4 5

1.  มูลวัว 600 150 150 150 150
2.  กากถั่ว 20 45-50 - - -
3.Fuse magnesium Phosphate 10 40 40 40 40
4.  ปุยหมัก - 300 - 2000 -
5.  magnesia lime - 160 - 60 150
6. 15-15-15 - - 60 90 200

การใสปุยหลังจากคร้ังท่ี 5
ใสปุย 13-13-21 จ ํานวน 40 กก./1000 ม2  ทุก 3-6 เดือน



การคลุมดิน
หลังจากยายปลูกควรใชวัสดุคลุมดิน เพื่อรักษา

ความชื้น ควบคุมวัชพืช และควบคุมอุณหภูมิในดิน โดย
รักษาอุณหภูมิในดินใหอยูในระดับ 19 o ซ ฟางขาว
สามารถลดอุณหภูมิในดินชวงฤดูรอน ขี้เถาแกลบชวย
เพิ่มอุณหภูมิในฤดูหนาว
การพลางแสง
เน่ืองจากเปนพืชท่ีตองการความเขมแสงต่ํ า การปลูกในเขตรอนซ่ึงมีความเขมแสงสูง และ
อุณหภูมิสูงกวา 24.0 o ซ ควรปลูกในระหวางตนไมใหญ หรือพลางแสง 70-75 %
การใหน้ํ า

วาซาบิเปนพืชท่ีตองการความช้ืนสูง อาจจะปลูกโดย
ใหน้ํ าไหลผานแปลงปลูกสูง 2-3 เซนติเมตร หรือทดน้ํ าเขา
แปลง หรือใหน้ํ าระบบสปริงเกอร โดยเฉพาะชวงที่มีอุณหภูมิ
สูง การใหน้ํ าชวยลดอุณหภูมิในดินและในแปลงปลูก

การปลูกในพ้ืนท่ี ๆมีความช้ืนสูง ประกอบดวยราก
จ ํานวน 20-25 ราก มีความยาวแตกตางกันต้ังแต 30 –100
เซนติเมตร ซ่ึงจะพัฒนาเปนรากสะสมอาหารและรากดูดกลืน

ตอไป
การปองกันและก ําจัดโรคแมลง

วาซาบิเปนพืชตระกูลกะหลํ ่า โรคและแมลงเขาท ําลายเชนเดียวกับพืชตระกูลกะหลํ ่าอ่ืน
ๆ โดยทั่วไปวาซาบิคอนขางทนทานตอโรคและแมลง ควรฉีดสารเคมีปองกันและกํ าจัดเฉพาะ
เมื่อศัตรูพืชเขาท ําลาย

ในระยะเพาะกลาหรือในแปลงปลูก ควรใสกํ ามะถันผง (sulfur dust) เพื่อปองกันมด
และหอยทาก

หมายเหตุ:  สรุปผลการทดลองพบวา
>เมล็ดพันธุท่ีนํ าเขามาควรรักษาใหมีสภาพความช้ืนสูง
>  การปลูกดวยเมล็ด จะใหผลดีกวาการปลูกดวยหัวพันธุทั้งที่มาจากไตหวัน
หรือญี่ปุน โดย มีน้ํ าหนักเฉล่ีย 380 และ 470 กรัมตอตนในเวลา 5 และ 7
เดือนตามลํ าดับ
>หัวพันธุที่มาจากญี่ปุน จะเจริญไดดีและเร็วกวา
ไตหวัน แตคอนขางออนแอ อัตราการรอดตายหลัง
ยายปลูกต่ํ า พบโรครากเนาดํ า เช่ือวาจะติดมากับ
wasabi paste
ทอนพันธุ โรคน้ีระบาดมากในประเทศญ่ีปุน
• !  หัวพันธุที่มาจากไตหวัน เจริญชาแตคอนขางทนทานตอโรค
• !  หัวพันธุที่มาจากไตหวันจะทิ้งใบและแตกใบใหม สวนท่ีมา
จากญี่ปุน จะไมทิ้งใบ
wasabi powder
6
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• !  การปลูกในเดือน กรกฎาคม จะเจริญไดดีกวา
การปลูกในเดือนพฤษภาคม

การเก็บเก่ียว
เก็บเกี่ยวหลังยายปลูก 18-24 เดือน หรือเม่ือรากมี

ความยาว 4-6 น้ิว เสนผาศูนยกลาง 1 น้ิว ทํ าความสะอาด
แยกรากขนาดเล็กออก เพ่ือนํ าไปขยายพันธุตอไป
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