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เรื่อง ขึ้นฉาย

รายละเอียด

ขึน้ฉาย (คื่นไฉ) หรือ ขึน้ฉายฝรั่ง ภาษาอังกฤษ Celery (เซเลอรี) (มักสะกดผิดเป็น "คื่นชาย" หรือ "คื่นฉาย"

หรือ "คึ่นไช")

ขึน้ฉาย ชื่อวิทยาศาสตร Apium graveolens L. จัดอยูในวงศผักชี (APIACEAE หรือ

 UMBELLIFERAE) ขึ้นฉายเป็นผักที่ใบคลายกับผักชี แตใบใหญกวาและมีกลิ่นฉุน โดยขึ้นฉายเป็นชื่อผักที่มา

จากภาษาจีน หรือที่คนไทยเรียกวา ผักขาวปีน, ผักปืน, ผักป๋ิม เป็นตน

        ผักขึน้ฉาย มีอยู 2 สายพันธุ สายพันธุแรกก็คือ ขึน้ฉายฝรั่ง ลักษณะตนจะอวบใหญมาก ลําตนมีความสูง

ประมาณ 40-60 เซนติเมตร ลาํตนขาวใบเหลอืงอมเขยีว และอกีสายพนัธุคอื ขึน้ฉายจนี หรอื "Chinese celery"

ซึ่งจะมีขนาดของลําตนที่เล็กกวา มีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร และใบคอนขางแก สวนสรรพคุณก็จะคลาย

ๆ กัน 

        สมุนไพรขึน้ฉาย ผักสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม (สําหรับบางคนอาจจะรูสึกวามีกลิ่นฉุนและอาจไมเป็นที่
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โปรดปรานมากนัก) นิยมนํามาใชในการปรุงอาหารเพื่อชวยในการดับกลิ่นคาวตาง ๆ หรือนํามาใชเพิ่มความหอม

ใหน้ําซุป

ลักษณะของขึน้ฉาย

        ตนขึน้ฉาย เป็นพชืลมลกุ ตนขึ้นฉาย (ขึ้นฉายจนี) มีความสงูประมาณ 30 เซนติเมตร สวนตนขึ้นฉายฝรัง่

จะมีความสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร สวนลําตนมีลักษณะกลวง มีกลิ่นหอมทัง้ตน มีอายุประมาณ 1-2 ปี

และมีอยูดวยกัน 3 ชนิด คือ ตนสีขาว ตนสีเขียว และตนสีน้ําตาลเขียว (ภาพแรกขึ้นฉายจีน สวนภาพสอง

ขึ้นฉายฝรัง่)

        ใบขึน้ฉาย ลกัษณะของใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ออกตรงขามกนั ใบสีเขยีวอมเหลอืง ใบยอยมีลกัษณะ

เป็นรูปลิ่มหยัก ขอบใบหยักเป็นแฉกลึก แตละแฉกอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือรูปหาเหลี่ยม กานใบยาวแผออก

เป็นกาบ

         ดอกขึน้ฉาย ดอกมีขนาดเลก็สีขาว เป็นดอกสมบรูณเพศ ออกเป็นชอแบบซี่รม ตรงยอดดอกนัน้แผเป็นรศัมี

         ผลขึน้ฉาย ผลมีลักษณะกลมรี สีน้ําตาล มีขนาดเล็กมาก และมีกลิ่นหอม จะใหผลเพียงครัง้เดียว

สรรพคุณของขึน้ฉาย

1. ชวยทําใหเจริญอาหาร กระตุนใหเกิดความอยากอาหาร

2. ขึ้นฉายเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูง ซึ่งชวยในการขยายตัวของหลอดเลือด ป องกันโรคหัวใจขาดเลือด

3. ขึ้นฉายมีโซเดียมอินทรียที่ชวยในการปรับสมดุลของกรดและดางในเลือด

4. ขึ้นฉายเป็นหน่ึงในผักที่มีสารโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นตัวชวยป องกัน DNA ถูกทําลาย ชวยลดอาการอักเสบ และ

ป องกันมะเร็งดวยการไปยับยัง้การกลายพันธุและสารกอมะเร็งในรางกาย

5. น้ําคัน้จากขึ้นฉายมีสรรพคุณใชเป็นยากลอมประสาท ชวยในการนอนหลับ ทําใหรูสึกสบายขึ้น

6. ชวยรักษาโรคอัลไซเมอร น้ําคัน้จากขึ้นฉายมีสรรพคุณใชเป็นยากลอมประสาท ชวยในการนอนหลับ ทําใหรูสึก

สบายขึ้นที และมีคุณสมบัติในการนํามาสกัดเป็นยารักษาโรคอัลไซเมอรได

7. ชวยบํารุงหัวใจและรักษาโรคหัวใจ

8. ชวยในการทํางานของระบบหมุนเวียนตาง ๆ ในรางกาย

9. ชวยลดอาการของโรคหอบหืด

10. ขึ้นฉายกับการลางพิษในรางกาย ขึ้นฉายเป็นสุดยอดอาหารหรือผักที่ชวยทําความสะอาดเลือด ชวยทําให

รางกายสะอาด

11. ขึ้นฉายสามารถชวยป องกันโรคซิลิโคซิส (Silicosis) หรือโรคที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีสาเหตุ
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มาจากการสูดฝ ุนที่มีสวนประกอบของซิลิกาเขาไป

12. ชวยลดความดันโลหิต รักษาโรคความดันโลหิตสูง และผูที่มีความดันปกติแตตรวจพบวาความดันเริ่มสูง การ

รับประทานผักขึ้นฉายวันละ 4 กานจะชวยควบคุมระดับความดันโลหิตไดเป็น

       อยางดี โดยไมตองใชยารักษา และวิธีการใชขึ้นฉายรักษาความดันก็งาย ๆ เพียงแคใชตนสด ๆ นํามาตําแลว

คัน้เอาแตน้ํา หรือจะใชตนสด 1-2 กํา นํามาตําใหละเอียดผสมกับน้ํา

       กรองเอากากออก ใชรบัประทานกอนอาหารครัง้ละ 1-2 ชอนโตะ หรอืงายทีส่ดุก็รบัประทานเป็นผกัสดรวมกบั

อาหารก็ได

13. ชวยลดปริมาณของคอเลสเตอรอล ระดับน้ําตาล ไตรกลีเซอไรด และไขมันในเสนเลือด

14. ใชเป็นยาดับรอนในรางกาย แกอาการรอนใน

15. ขึ้นฉายมีสรรพคุณชวยในการขับเสมหะ

16. สรรพคุณขึ้นฉายชวยแกอาเจียน

17. ชวยบํารุงระบบยอยอาหารในรางกาย ชวยลดอาการของโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร เชน โรคบิด ทองรวง

ทองเสีย ทองอืดทองเฟ อ จุกเสียดแนนทอง กรดเกิน กรดไหลยอน รวมไป

      ถึงโรคที่เกี่ยวกับลําไส เป็นตน

18. ชวยขับลมในกระเพาะ

19. ชวยขับปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นเลือด รักษาน่ิว ขับปัสสาวะสําหรับผูที่เป็นน่ิว

20. สําหรับสตรีที่ประจําเดือนมาไมเป็นปกติ การรับประทานผักขึ้นฉายเป็นประจําจะชวยแกปัญหาน้ีได

21. ชวยแกอาการปวดประจําเดือนของสตรี ทัง้กอนและหลังการมีประจําเดือน ดวยการใชขึ้นฉายสด 1 ขีด /

รากบัวสด 1 ขีด / ขิงสด 1 ขีด / พุทราแดงจีนแบบแหง 1/2 ขีด นํามาตมรวมกัน

      ในหมอโดยกะน้ําพอทวมยามากหนอย ตมจนเดือนแลวนํามาดื่มกอนหรือหลังมีประจําเดือน ถาหากชวงไหน

ปวดชวงไหนก็ใหดื่มบอย ๆ หรือจิบกินเรื่อย ๆ แบบน้ําชา จะชวยบรรเทา

      อาการปวดได หรือไมมีอาการปวดเลย

22. ชวยบํารุงตับและไตใหแข็งแรง

23. ชวยลดอาการบวมน้ํา เชน อาการบวมน้ํากอนการมีประจําเดือน เป็นตน

24. ใบขึ้นฉายมีสรรพคุณชวยแกอาการตกเลือด

25. ชวยรักษาโรคปวดขอตาง ๆ และอาการปวดตามปลายประสาท เชน รูมาติกและโรคเกาต ดวยการใชผัก

ขึ้นฉายประมาณ 3-4 ตน นํามาตมกับน้ํา 1 ลิตร ดื่มครัง้ละ 1 แกว วันละ 3 ครัง้

      หรือจะรับประทานแบบสด ๆ หรือทําเป็นอาหารผสมกินทุกมื้อติดตอกันเป็นเวลา 1 เดือนก็ไดเชนกัน

26. ชวยทําใหกลามเน้ือเรียบบีบตัว แกอาการเกร็งของกลามเน้ือ
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27. สรรพคุณคึ่นชายชวยแกลมพิษ ผดผื่นคันตาง ๆ

28. ทัง้ตนขึ้นฉายมีสรรพคุณชวยรักษาฝีฝักบัว

29. สารลูเทโอลินที่พบในขึ้นฉายเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการตอตานการอักเสบเรื้อรัง และจากการทดสอบใน

หนูทดลองพบวาสารดังกลาวสามารถชวยลดอาการอักเสบเรื้อรังในสมอง

      หนูไดอีกดวย (ดร.ร็อดนีย จอหนสัน)

30. ชวยในการคุมกําเนิด มีฤทธิ ์ในการลดปริมาณการสรางอสุจิในเพศชาย ชวยลดอัตราการตัง้ครรภได

31. สารสกัดดวยเอทานอลจากผลและเมล็ดขึ้นฉายมีฤทธิ ์ในการยับยัง้การเจริญเติบโตและการงอกของถัว่เขียว

ผิวดําได (ศานิต สวัสดิกาญจน)

ประโยชน ของขึน้ฉาย

1. ชวยตอตานอนุมูลอิสระ ชวยเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย ป องกันหวัด และชะลอความเสื่อมของรางกาย

ไดเป็นอยางดี

2. ชวยยับยัง้การเกิดมะเร็งและเน้ืองอก ขึ้นฉายมีสารที่ชวยยับยัง้หรือชะลอการขยายตัวของเซลลมะเร็ง ชวยตอ

ตานมะเร็งได และยังมีสารที่ชวยขับของเสียจากบุหรี่ในผูสูบบุหรี่และผูที่ไดรับ

    ควันบุหรี่อีกดวย

3. ชวยบํารุงสมอง ชวยในเรื่องของความจํา

4. ชวยบํารุงกระดูกและฟันใหแข็งแรง เน่ืองจากขึ้นฉายอุดมไปดวยแคลเซียมและฟอสฟอรัส

5. การศึกษาของทีมนักวิจัยสหรัฐฯ พบวามีสารเคมีบางชนิดในผักชวยบํารุงสมอง ชวยในเรื่องของความจํา

6. ชวยบํารุงสายตาและผิวพรรณ เน่ืองจากในผักขึ้นฉายนัน้ประกอบไปดวยวิตามินหลายชนิด เชน วิตามินเอ วิ

ตามินบี วิตามินซี และเบตาแคโรทีน เป็นตน

7. เมล็ดขึ้นฉาย เมื่อนํามานํามาสกัดดวย Petroleum ether จะไดสารที่ชวยทําใหน้ํามันไมมีกลิ่นเหม็นหืน

8. น้ํามันขึ้นฉาย สามารถนํามาใชในการแตงกลิ่นเครื่องสําอาง ยาทาผิว ครีม และสบูได

9. ใชรับประทานเป็นผัก ชวยเพิ่มรสชาติ ชวยดับกลิ่นคาวอาหาร และชวยเพิ่มความหอมของน้ําซุป เพราะใน

ขึ้นฉายมีสารจําพวกน้ํามันหอมระเหย ซึ่งไดแก ไลโมนีน (Limonene), ซีลินีน

    (Selinene), ฟทาไลด (Phthaildes) ซึ่งเป็นตัวที่ทําใหเกิดกลิ่นหอมเฉพาะตัว

10.นอกจากใชเป็นสวนประกอบในอาหารแลว ยังสามารถนําผักขึ้นฉายมาคัน้เป็นน้ําดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพได

อีกดวย เพียงแคนําขึ้นฉายมาป่ันแลวกรองเอาแตน้ํา ผสมเกลือเล็กน อย

    เป็นอันเสร็จใชดื่มเพื่อบํารุงรางกายไดทันที

11.ขึ้นฉายสามารถนํามาประกอบอาหารไดหลากหลายเมนูเมนูขึน้ฉาย เชน ปลาผัดขึน้ฉาย, ปลากะพงผัดขึน้
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ฉาย, ปลาทับทิมผัดขึ้นฉาย, ปลานิลผัดขึ้นฉาย, ขึ้นฉายยําวุนเสน,

     ผัดเตาหูขึ้นฉาย, กะเพราหมูผัดขึ้นฉาย เป็นตน

ขอควรระวังในการรับประทานผักขึน้ฉาย

1. การรับประทานผักขึ้นฉายในปริมาณมากเกินไป ในเพศชายอาจจะทําใหเป็นหมันได และจะทําใหอสุจิลดลงถึง

50% แตถาหากหยุดรับประทานแลว จํานวนของเชื้ออสุจิจะกลับสูระดับ

    ปกติในระยะเวลา 8-13 สัปดาห

2. ในบางรายอาจเกิดอาการแพจากการสัมผัสตนขึ้นฉายจนถึงขัน้รุนแรงได

3. สารสกัดจากตนขึ้นฉายอาจชวยเรงใหสีผิวเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลมากขึ้น

4. การใชขึ้นฉายประกอบอาหาร ไมควรผัดหรือตมผักขึ้นฉายใหสุกนานเกินไป เพราะความรอนจะไปทําลาย

วิตามินและเกลือแรที่มีอยูใหหมดไป

คําสําคัญ : ขึ้นฉาย

ที่มา : ้https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-05-25

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1580&code_db=610010&code_type=01
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