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เรื่อง ผักขี้หูด

รายละเอียด

ผักขี ้หูด ชื่อวิทยาศาสตร Raphanus caudatus L. (ชื่อพองวิทยาศาสตร Raphanus sativus var. caudatus

(L.) Hook. f. & T. Anderson) จัดอยูในวงศผักกาด (BRASSICACEAE หรือ CRUCIFERAE)

ผักขี ้หูด คงเป็นชื่อเรียกที่มาจากการเปรียบเทียบกับขี้หูดที่มีลักษณะขึ้นเป็นตะป ุมตะป่ํา เน่ืองจากฝักของผัก

ชนิดน้ีจะมีลักษณะขอดเป็นป ุม ๆ ยาวตลอดทัง้ฝัก ชาวบานจึงนําลักษณะของผักชนิดน้ีมาตัง้ชื่อวา “ผักขี ้

หูด” และดวยความที่วามีกลิ่นฉุน ผักขี้หูดจึงไดรับฉายานามวาเป็น “วาซาบิเมืองไทย” นอกจากน้ีผักขี้หูดยัง

มีชื่อเรียกอื่นอีกวา ผักเป๊ิก

ลักษณะของผักขี ้หูด

        ตนผักขี ้หูด จัดเป็นไมลมลุกมีอายุ 1 ปี หรือ 2 ปี ลําตนตัง้ตรง มีขนแข็งปกคลุมเล็กน อย ตนขึ้นเป็นกอ

เหมือนกับผักกาดเขียว มีความสูงไดประมาณ 30-100 เซนติเมตร ลําตนเป็นรูปทรงกลมหรือทรงกระบอก สวน
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กลางของลําตนจะกลวง กานใบแทงขึ้นจากดิน โดยเป็นผักพื้นบานทางภาคเหนือ ขยายพันธุโดยใชเมล็ด ชอบ

ขึ้นในที่มีอากาศหนาวเย็นหรือที่มีความชุมชื้น หาพบในภาคอื่นไดน อยมาก สวนทางภาคอีสานก็พบไดเฉพาะบนภู

สูงเทานัน้ ดังนัน้ผักชนิดน้ีจึงเป็นที่รูจักและใชกันอยางกวางขวางทางภาคเหนือ

        ใบผักขี ้หูด ใบเป็นใบเดี่ยวสีเขียวออน ออกเรียงสลับเป็นกระจุกที่ผิวดิน ลักษณะของใบเป็นรูปวงรีแกมรูป

ชอนแกมรูปเสน ใบจะอวบน้ํา สวนลางของใบจะมีขอบใบที่เวาหาเสนกลางใบ สวนยอดสุดปลายจะมนหรือแหลม

และมักมีขนาดใหญกวา สวนขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกวางประมาณ 4-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ

10-30 เซนติเมตร ผิวใบเรียบหรือมีขนเล็กน อยคลายกับใบผักกาด กานใบยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร

        ดอกผักขี ้หูด ออกดอกเป็นชอ โดยจะออกที่ปลายกิ่งหรือตามซอกใบ ชอดอกยาวไดประมาณ 10-50 เวนติ

เมตร มีดอกยอยจํานวนมาก ดอกยอยมีขนาดเล็กมาก เป็นดอกแบบสมบูรณเพศ กลีบเลีย้งดอกมี 4 กลีบ เป็นสี

เขียว สวนกลีบมี 4 กลีบ กลีบดอกเป็นสีมวง สีมวงอมชมพู หรือเป็นสีขาว ดอกมีขนาดกวางประมาณ 8-10 มิลลิ

เมตร เมื่อตนผักขี้หูดเจริญเติบโตจนไดที่แลว กานดอกจะแทงยอดขึ้นมาจากกอตนเป็นกานยาว และจะมีดอก

พราวตลอดกานตัง้แตยอดกิ่งถึงโคนกิ่ง โดยผักชนิดน้ีจะออกดอกในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม

        ผลผกัขี ้หดู หรอื ฝักขี ้หดู ผลเป็นผลแหงและแตกได ลกัษณะของผลคลายฝักถัว่ มีขนาดเลก็ ฝักเป็นสีเขยีว

ออน ปลายฝักแหลม ฝักหยักเป็นคอดเวาเป็นขอ ๆ ฝักมีขนาดกวางประมาณ 0.5-2 เซนติเมตรและยาวประมาณ

5-15 เซนติเมตร ผนังดานในของฝักจะออนนุมคลายกับฟองน้ํา ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 2-10 เมล็ด ลักษณะ

ของเมล็ดกลมหรือคอนขางกลม มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3-5 มิลลิเมตร โดยผักชนิดน้ีจะออกผลใน

ชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ 

สรรพคุณของผักขี ้หูด

ฝักและใบชวยทําใหเจริญอาหาร (ใบ, ฝัก)1.

เน่ืองจากผักขี้หูดมีกลิ่นฉุน จึงนิยมนําไปใชเป็นยาสมุนไพรแกหวัด (ฝัก)2.

ชวยแกอาการทองอืดทองเฟ อ อาหารไมยอย (ใบ, ฝัก)3.

ชวยละลายน่ิว (ใบ, ฝัก)4.

ดอกเป็นยาชวยขับน้ําดี (ดอก)5.

ตํารับยาพื้นบานลานนาจะใชประโยชนเชนเดียวกับผักกาดหัวหรือหัวไชเทา6.

ประโยชน ของผักขี ้หูด

ดอกและฝักของผักขี้หูดสามารถใชรับประทานเป็นผักไดทัง้สดและสุก โดยผักขี้หูดเมื่อสดหรือออนจะมี

รสชาติเผ็ดเล็กน อย มีรสคลายกับรสมัสตารด แตเมื่อนําไปตมหรือทําใหสุกก็จะออกรสหวานมัน คลายกับ
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กานดอกหอม มีรสอรอย โดยนิยมรับประทานกันมากทางภาคเหนือ โดยอาหารเหนือจะมีความอรอยเป็น

พิเศษหากนําผักขี้หูดมารวมปรุงดวย เชน การทําแกงแค แกงสมกับปลาชอน แกงสมพริกสดใสมะเขือเทศ

แกงปากับหมูสามชัน้ แกงผักขี้หูดใสมดแดง แกงผักขี้หูดกับแหนมใสไข หรือนํามาใชทําเป็นผัดผักขี้หูด

เป็นตน นอกน้ียังรับประทานเป็นผักสดหรือลวกจิม้กับน้ําพริก เชน น้ําพริกกะปิ น้ําพริกออง ฯลฯ

คุณคาทางโภชนาการของผักขี้หูดตอ 100 กรัมจะใหพลังงาน 30 แคลอรี, ไขมัน 1 กรัม, คารโบไฮเดรต

5.6 กรัม, โปรตีน 1.8 กรัม, ใยอาหาร 0.9 กรัม, วิตามินซี 52 มิลลิกรัม, แคลเซียม 60 มิลลิกรัม,

ฟอสฟอรัส 19 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 0.6 กรัม[2] สวนอีกขอมูลหน่ึงระบุวาคุณคาทางโภชนาการของสวน

ที่รับประทานไดตอ 100 กรัม (ของดอกและฝักออน) จะใหพลังงาน 15 แคลอรี, น้ํา 96.6%, โปรตีน 3.6

กรัม, ไขมัน 0.1 กรัม, ใยอาหาร 0.6 กรัม, เถา 0.4 กรัม, วิตามินเอ 772 หนวยสากล, วิตามินบี 1 0.11

มิลลิกรัม, วิตามินบี 2 0.05 มิลลิกรัม, วิตามินบี 3 1.10 มิลลิกรัม, วิตามินซี 125 มิลลิกรัม, แคลเซียม

44 มิลลิกรัม, ฟอสฟอรัส 35 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 1.8 มิลลิกรัม

หากนําผักขี้หูดไปหมักผสมกับ EM ก็จะสามารถนํามาใชเป็นยาไลแมลงได

 

คําสําคัญ : ผักขี้หูด

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-07-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1681&code_db=610010&code_type=01
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