
 
 

กระเจ๊ียบ 
 

สมุนไพรในต ำรำวำ่ดียิ่ง  ประโยชน์จริงแต่โบรำณแนะขำนไข 
คือกระเจี๊ยบสรรพคุณเหมำะเหลือใจ  น ำมำใช้บ ำรุงปรุงเป็นยำ 

 

กระเจี๊ยบที่ปลูกกันนั้นสองชนิด  พันธุ์สีแดงเปรี้ยวจี๊ดคิดสรรหำ 
กระเจี๊ยบเขียวต่ำงไปใช้กันมำ  ทั้งสองพันธุ์คุณค่ำน่ำสนใจ 

 
 
 

 



 

 

 
กระเจ๊ียบแดง (๑) 

 

จะกล่ำวถึงกระเจี๊ยบแดงนิยมปลูก  พืชให้ลูกสีแดงดูสดใส 
ชื่อท้องถิ่นเรียกกันนั้นต่ำงไป  เป็นพันธุ์ไม้ปีเดียวแห้งเหี่ยวตำย 

 

กระเจี๊ยบเปรี้ยผักเก็งเค็งนั้นเรียกหำ  ต่ำงภำษำตะเลงเครงไม่สูญหำย 
ส้มเก็งเค็งเรียกกันแพร่กระจำย  ชื่อออกคล้ำยแผกเพี้ยนตำมกลุ่มชน 

 

สีม่วงแดงท่ีล ำต้นและก้ำนกิ่ง  เปลือกล ำต้นเรียบจริงน่ำฉงน 
พืชใบเดี่ยวเรียงสลับขอบหยักยล  โคนใบมนกิ่งก้ำนยำวแหลมปลำยใบ 

 

ออกดอกเดี่ยวดูพลิ้วริ้วประดับ  มีกลีบเลี้ยงรองรับแดงสดใส 
โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันที่ซอกใบ  ปลำยแยกได้ห้ำแฉกดูแปลกดี 

 

กลีบดอกมีสีเหลืองดูอวบน้ ำ  ตรงกลำงน ำม่วงแดงสลับสี 
เกษรดอกเพศผู้ดูมำกมี  ผลรูปไข่วงรีสีเข้มแดง 

 

เมื่อผลแก่จะแห้งแตกออกได้  เก็บเมล็ดขยำยให้แตกแขนง 
ปลูกไว้กินได้ทุกส่วนล้วนแจกแจง  พืชแสดงสรรพคุณหนุนทำงยำ 

 

กลีบเลี้ยงดอกและที่เหลืออยู่ที่ผล  ประโยชน์ล้นลดไขมันช่วยรักษำ 
ทั้งควำมดันโลหิตสูงลดลงมำ  ลดน้ ำหนักกำยำตำมต้องกำร 

 

น้ ำกระเจี๊ยบลดควำมข้นของโลหิต  อีกมีฤทธิ์ขับปัสสำวะย่อยอำหำร 
ช่วยลดกรดในกระเพำะพอประมำณ  หำกรับประทำนหมำยมุ่งบ ำรุงตน 

 

ใบกระเจี๊ยบรสเปรี้ยวนั้นกินได้  กัดเสมหะแก้ไอมักได้ผล 
โรคพยำธิตัวจี๊ดคลำยทุกข์ทน  ประโยชน์ล้นคุณค่ำยำโบรำณ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ดอกกระเจ๊ียบแก้โรคนิ่วในไต  อีกแก้ไขโรคขัดเบำช่วยประสำน 
สรรพคุณรู้ดีมีมำนำน  ผลกินได้ตำมต้องกำรสมำนกำย 

 

ลดไขมันในเลือดของดีแน่   รักษำแผลในกระเพำะแก้กระหำย 
ส่วนเมล็ดบ ำรุงธำตุไม่อันตรำย  ขับปัสสำวะไขมันสลำยบ ำรุงก ำลัง 

 

สรรพคุณทั่วไปให้ประโยชน์  ตำมหลักโภชนำกำรได้ดังหวัง 
แก้ร้อนในกระหำยน้ ำเพิ่มพลัง  เปรียบเหมือนดังอำหำรเสริมเติมเป็นยำ 

 

น้ ำกระเจี๊ยบสีแดงน ำมำต้ม   เป็นสีผสมในอำหำรไม่มีปัญหำ 
เก็บใบอ่อนเป็นผักแกงนำนำ  บ ำรุงสำยตำช่วยเสริมกระดูกและฟัน 

 
กระเจ๊ียบเขยีว (๒) 

 

กระเจี๊ยบเขียวเห็นประจักษ์ผักพื้นบ้ำน  มีคุณค่ำทำงอำหำรที่สร้ำงสรรค์ 
ประกอบด้วยสำรอำหำรที่ส ำคัญ   หลำยสำยพันธุ์มีประโยชน์โภชนำ 

 

ชื่อพื้นเมืองเรียกกันนั้นหลำกหลำย  มะเขือทะวำยกระเจ๊ียบมอญปลูกง่ำยหนำ 
ภำคเหนือเรียกมะเขือมื่นชื่นอุรำ   ต่ำงประเทศซื้อหำรำคำดี 

 

ปลูกกันมำกในประเทศเอเซียใต้  พม่ำไทยทั้งอินเดียน ำวิถี 
เป็นพืชผักอำยุยำวรำวหนึ่งปี  ล ำต้นมีหลำยสีตำมสำยพันธุ์ 

 

มีใบกว้ำงเป็นแฉกคล้ำยละหุ่ง  ดอกเหลืองอ่อนบำนเต็มทุ่งมีสีสัน 
ผลห้ำเหลี่ยมเป็นที่นิยมกัน   คือสำยพันธุ์ของไทยให้ผลดี 

 

กระเจี๊ยบเขียวล ำต้นมีขนหยำบ  เป็นใบเดี่ยวเรียงรำบดูสดสี 
ผลเป็นฝักสีเขียวทรงยำวรี   ฝักอ่อนมีรสหวำนดูนำ่กิน 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

อุดมด้วยคุณค่ำทำงอำหำร   โภชนำกำรล้ ำค่ำพำถวิล 
ส่วนประกอบแร่ธำตุวิตำมิน  ควรต้องกินเสริมคุณสมุนไพร 

 

สำรส ำคัญครบถ้วนกระบวนค่ำ   คือกลูต้ำไธโอนไม่สงสัย 
สร้ำงสำรเมือกกระเจี๊ยบเขียวไม่เหมือนใคร  อนุมูลอิสระต้ำนไว้ไรโ้รคำ 

 

ช่วยดูดซึมสำรพิษที่ตกค้ำง  ขับถ่ำยออกจำกร่ำงช่วยรักษำ 
มีเยื่อใยเป็นกำกขับออกมำ  ได้น ำพำร่ำงกำยสบำยตน 

 

ช่วยเสริมสร้ำงจ ำนวนเม็ดเลือดแดง  สำรโฟเลตชัดแจ้งบังเกิดผล 
ขับพยำธิ์ตัวจี๊ดไม่ทุกข์ทน   ประโยชน์ล้นกระเจ๊ียบเขียวมีมำกมำย 

 

ลดเบำหวำนและคลอเรสเตอรอล  ผลกระเจี๊ยบฝักอ่อนดีเหลือหลำย 
กินประจ ำท ำประโยชน์แก่ร่ำงกำย   ไม่กลับกลำยทรงคุณสมุนไพร 

 
ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่ 

        

 

 



 

 
กระเจ๊ียบแดง 

 

     สมุนไพร กระเจี๊ยบแดง Rosella  Vinela Cabitutu Red sorrel 
Khakade Roselle หรือ Sorrel  Jamaican Sorel Kakade 

     

 ชื่อลำติน Hibiscus sabdariffa  จัดอยู่ใน วงศำ Malvaceae 
ชื่อท้องถิ่น ผักเก็งเค็ง แบลมีฉี่  บำงท้องที่ แกงแคง หรือส้มปู 

 

     ส้มพอเหมำะ ใบส้มม่ำ ส้มเก็งเค็ง  ส้มตะเลงเครง กระเจี๊ยบ ปร่ำงจ ำบู้ 
ชื่อแตกต่ำง ตำมที่กิน ถิ่นที่อยู่  ไม้ดีคู่ เคียงเรือน เพื่อนเคียงใจ 

 

     ถิ่นก ำเนิด ซูดำน มำเลเซีย  ทั้งอินเดีย ศรีลังกำ ดำดำษหลำย 
อีกจีนลำว กัมพูชำ พม่ำไทย  มีมำกมำย ในแปดริ้ว สระบุรี 

 

     อุตรดติถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย   แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ นครศรี 
ตำกล ำพูน ระนอง ชลบุรี   ลพบุรี อุทัยธำนี มีทั่วไป 

 

     ลักษณะ กระเจ๊ียบแดง แจงไม้พุ่ม  ขึ้นเป็นกลุ่ม พุ่มสูง สองเมตรได้ 
หลำยสำยพันธุ์ มำกมำย ในเมืองไทย  ล ำต้นใบ กิ่งก้ำน สีม่วงแดง 

 



 

 

 
     กระเจี๊ยบแดง ใบเดี่ยว ทรงหยักแฉก  คล้ำยฝ่ำมือ สำมแฉก ห้ำแฉกแฉ่ง 

ใบเว้ำลึก ขอบย่น ล ำต้นแกร่ง  ใบแข็งแรง กว้ำงยำวใหญ่ ใกล้เคียงกัน 
 

     กระเจี๊ยบแดง ออกดอก ทำงซอกใบ  ดอกเหลืองใส ชมพู ชูสีสัน 
กลำงดอกสี แดงม่วง ดวงตะวัน  ก้ำนดอกสั้น กลีบเลี้ยงแดง แข่งสุรีย์ 

 

     กระเจี๊ยบแดง ผลอ่อน คล้ำยรูปไต   กลีบเลี้ยงใส ฉ่ ำน้ ำ ค้ ำส่วนนี้ 
คนทั่วไป เข้ำใจ คล้ำยมำลี  จึงบ่งช้ี กลีบรองดอก คือดอกกระเจ๊ียบ 

 

   สรรพคุณ กระเจี๊ยบแดง แจงเรียบเรียง  ว่ำกลีบเลี้ยง ของดอก บอกว่ำเฉียบ 
ลดไขมัน ในเส้นเลือด เชือดรำบเรียบ  ดอกกระเจ๊ียบ เพิ่มปริมำน ไขมันดี 

 

     เมล็ดกระเจ๊ียบ เป็นยำ บ ำรุงก ำลัง  แก้อ่อนเพลีย เสียพลัง นั่งริบหรี่ 
แก้เบำหวำน บ ำรุงธำตุ เลือดฝำดดี  บ ำรุงไต เต็มที่ วิตำมินซีมำกมำย 

 

     ช่วยเสริมสรำ้ง ภูมิคุ้มกัน กั้นแข็งขัน  เลือดออกตำม ไรฟัน ป้องกันได้ 
สำรแอนโท ไซยำนิน กินแก้ไอ  ช่วยลดไข้ ลดเสมหะ ยำระบำย 

 

     ย่อยอำหำร หล่อลื่นล ำไส้ ขับถ่ำยดี  รักษำฝี ในล ำไส้ ให้ขำดหำย 
ก ำจัดพยำธิ ตัวจี๊ด ประชิดกำย  นิ่วในไต ในกระเพำะ สะเดำะขัดเบำ 

 

     ดอกกระเจ๊ียบ แก้โรคร้ำย ไตพิกำร  แก้อำกำร ต่อมลูกหมำก จำกอับเฉำ 
พิษในตับ ปรับน้ ำดี ฝีรุกเร้ำ  ใบพอกฝี ทุเลำ บรรเทำเนื้อร้ำย 

 

     สำรสกัด กระเจี๊ยบ เปรียบเอสโตรเจน  สำรจ ำเป็น เน้นประโยชน์ โจษจันหลำย 
เหล่ำสตรี วัยทอง ตรองต้องใจ   จัดหำไว้ ควำมสวยใส ได้คืนมำ 

 

     ช่วยป้องกัน กำรเกิด โรคมะเร็ง  สำรตัวเก่ง แอนโทไซยำนิน กินรักษำ 
ช่วยต่อต้ำน อนุมูลอิสระ ละลดลำ  ควำมชรำ ชลอลง ทรวดทรงดี 

 
 



 

 
 

น้ ำกระเจี๊ยบ ใช้ดื่ม ดูดซึมง่ำย  มีแคลเซี่ยม มำกมำย ให้เต็มที่ 
ส่วนผสม ส ำคัญ Herbal tea  เป็นผลดี ด้ำนอำหำร ผลิตภัณฑ์ไทย 

 

     ปรุงอำหำร รสถึงใจ อนำมัยด ี  แยมเยลลี่ เบเกอรี่ ที่ผลิตได้ 
ทั้งน้ ำหวำน น้ ำซอส ยอดย ำใหญ่  กรดผลไม้ หลำยชนิด ผลิตเครื่องส ำอำง 

 

     ดอกกระเจ๊ียบ มีเมนู ยอดนยิม  ท ำแกงส้ม กับแกล้ม แยมหลำยอย่ำง 
กระเจี๊ยบกวน แช่อิ่ม ชิมไม่ยั้ง  หวังสักครั้ง นั่งชิมไวน์ กระเจี๊ยบแดง 

           
ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์  

       
 

 

 

 
 

 

 



 

 

กระเจ๊ียบแดง 
 

กระเจี๊ยบแดง แรงฤทธิ์ ประสิทธิผล  คุณประโยชน์ มำกล้น ชนรู้ทั่ว 
เป็นอำหำร ทำนได้ ในครอบครัว   มิต้องกลัว...อดตำย...ปลูกง่ำยดี 

 

สรรพคุณ อนันต์ เกินบรรยำย  จักปลูกขำย..ใช้เอง..เปล่งรำศี 
เงินพอใช้...ไร้โรค...โศกไม่มี  เป็นเศรษฐี...แห่งสุข...ทกุทิวำ 

 

เติบโตได้...ทั่วไป...ในทุกภำค  ปลูกแสนง่ำย ตำยยำก หำกรักษำ 
โดยใส่ปุ๋ย รดน้ ำบ้ำง บำงเวลำ  ผลิตผล..ล้นคุณค่ำ..ถ้ำตรองดู 

 

มีชื่อแปลก แตกต่ำง ดังจะกล่ำว   เป็นเรื่องรำว อย่ำงย่อ พอให้รู้ 
ศึกษำเพิ่ม...เติมได้...คล้ำยกูรู  ถำมอำกู๋...สู่ปฏิบัติ...ชดัเจนนี้ 

 

ตะเลงเครง ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง  ใบส้มม่ำ...ส้มเก็ง...แบลมีฉี่ 
ปร่ำงจำบู้ ส้มพอเหมำะ ส้มพอดี  ต่ำงถิ่นที่...ต่ำงมีชื่อ...บ่คือกัน 

 

ถิ่นก ำเนิด เกิดมำ กระเจี๊ยบแดง  มีหลำยแหล่ง ประเทศ ทั่วเขตขัณฑ์  
ในซูดำน...มำเลเซีย...อนิเดียนั้น  ทั้งไทยแลนด์ แดนสวรรค์ ถิ่นขวำนทอง 

 



 

 
 

 

คุณประโยชน์ มำกมำย ไม่น่ำเช่ือ  พืชกูลเก้ือ...ชุมชน...คนทั้งผอง 
ยำมเมื่อได้ เสพสม อำรมณ์ปอง  ทั้งอิ่มท้อง...สรรพคุณ...สมุนไพร 

 

ป้องกันโรค มะเร็ง เส็งเคร็งหนอ  ชะลอ...เฒ่ำชแร...แก่ชรำได้  
ช่วยกำยำ...พำสดชื่น...รื่นเริงใจ  บ ำรุงตำ มองใกล้ไกล แจ่มใสดี 

 

เสริมกระดูก ทนทำน ฟันกล้ำแกร่ง  กระเจี๊ยบแดง ส่งออก เมืองนอกนี้ 
สร้ำงรำยได้...ให้ประชำ...ผำสุกม ี  จิตเกษม...เปรมปรีด์...ทุกทิวำ  

 

ใช้เป็นส่วน...ผสมที่...มีค่ำล้ ำ  ในอุตสำหกรรม อำหำร นั้นเล่ำหนำ 
ท ำผลิตภัณฑ์ หลำกหลำย ได้รำคำ  เกินพรรณนำ ให้ครบถ้วน กระบวนควำม 

 
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์ 

 
 

 

 

 

 



 

กระเจ๊ียบแดง (๑) 
 

เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้ได้สรรพคุณ  ชื่อก็คุ้นกระเจี๊ยบแดงแหล่งพืชนี้ 
ปลูกกันทั่วเมืองไทยสมุนไพรด ี  ทุกภำคมีชื่อเรียกนั้นต่ำงกันไป 

 

มีผักส้ม เก็งเค็ง ตะเลงเครง  ทั้งส้มเก็ง ส้มพอเหมำะ นี่ก็ใช่ 
ส้มแกงแคง ใบส้มม่ำ ว่ำกันไป  ส้มปูไซร้ ส้มพอดี แบลมีฉี่  

 

สระบุรี เชียงใหม่ อุตรดิตถ์  ตำก พิจิตร สุโขทัย นครศรีฯ 
ฉะเชิงเทรำ แม่ฮ่องสอน ลพบุรี  สุพรรณบุรี ที่น่ำน กำญจน์กบินทร์ 

 
 



 

 

 

 

 

 

ที่รำบสูงมีปลูกที่มุกดำหำร   ทั้งบึงกำฬ นครรำชสีมำ กำฬสินธุ์ 
บุรีรัมย์ หนองบำงล ำภู สุรินทร์  สภำพดินเหมำะดีมีทั่วไป 

 
กระเจ๊ียบแดง (๒) 

 

กระเจี๊ยบแดงมีต้นเป็นทรงพุ่ม  กิ่งก้ำนคลุมปิดโคนจนแดงใส 
ปลูกก็ง่ำยใช้เมล็ดหว่ำนหยอดไช  เป็นพืชไร่ทนแล้งแห้งได้ดี 

 

ใบนั้นมีลักษณะเด่นเป็นใบเดี่ยว  ปลำยแหลมเรียวรีแยกเป็นแฉกชี้ 
สำมแฉกบ้ำงห้ำแฉกมั่งก็ยังมี  ดูให้ดีเป็นรูปได้คล้ำยฝ่ำมือ 

 

ขอบใบเล่ำสวยสดงดงำมนัก  เป็นฟันเลื่อยลอนหยักจักนั้นหรือ 
ควำมกว้ำงยำววัดไดใ้กล้เคียงครือ  นั่นก็คือแปดถึงสิบห้ำเซนต์เป็นประมำณ 

 

เป็นดอกเดี่ยวที่ออกตำมซอกใบ  แต่เห็นได้มีดอกตำมซอกก้ำน 
กลีบดอกมีสีชมพูดูตระกำร  สีเหลืองบำนเต็มที่มีเช่นกัน 

 

ตรงกลำงดอกจะเป็นสีที่เข้มกว่ำ   สวยเจิดจ้ำหำยห่วงม่วงแดงฉำน 
อีกกลีบเลี้ยงก็แดงดีสีเดียวกัน  ก้ำนดอกสั้นใกล้ชิดดอกติดกอ 

 

ผลกระเจี๊ยบแดงดูได้คล้ำยรูปใบ  แหลมตรงปลำยผลรีสีเขียวหนอ 
มีควำมยำวสองจุดกว่ำห้ำซอมอ.  เมื่อแก่พอปลำยจะแยกเป็นแฉกห้ำ 

  

เมล็ดในสีน้ ำตำลประมำณได้  ลักษณะคล้ำยรูปไตไม่ต่ ำกว่ำ 
สำมสิบเมล็ดต่อผลคน้นับมำ  ซึ่งพบว่ำมีประโยชน์โทษบ้ำงมี 

  

รอบใต้ผลรองเรียงกลีบเลี้ยงหนำ  สีเด่นจ้ำแดงฉำนปำนฉะนี้ 
คอยห่อหุ้มผลน้อยเรียบร้อยดี  เรียกส่วนนี้ดอกกระเจ๊ียบเทียบสมุนไพร 

 
 

 



 

 
 

 

 

กระเจ๊ียบแดง (๓) 
 

สรรพคุณของกระเจี๊ยบแดงมีแจ้งชัด  สำรสกัดจำกผล เมล็ด เด็ดไฉน 
อีกจำกดอกตลอดทั้งยอดใบ  สำมำรถใช้เป็นยำได้สำรพัน 

  

น้ ำดอกกระเจ๊ียบแนะให้ใส่พุทรำ  ดื่มเป็นยำช่วยรักษำโรคเบำหวำน 
ช่วยลดไข้ แก้ไอ ลดไขมัน  ช่วยป้องกันตับไตไม่ถูกท ำลำย 

 

โรคเส้นเลือดแข็งเปรำะเหมำะนักหนำ  น้ ำกระเจี๊ยบจะเป็นยำรักษำได้ 
ช่วยป้องกันกำรเกิดมะเร็งร้ำย  แก้กระหำย โรคกษัยไตพิกำร 

 

น้ ำกระเจี๊ยบอีกทั้งยังมีฤทธิ์  ลดสำรพิษป้องกันตับขับพิษสำร 
แก้คอแห้ง ขับเบำหมด ลดควำมดัน  แก้อำกำรอ่อนเพลียละเหี่ยใจ 

 

เมล็ดผลกระเจ๊ียบแดงแจ้งไว้ว่ำ  ใช้เป็นยำบ ำรุงโลหิตฤทธ์ิช่วยได้ 
อำหำรไม่ย่อยดีด้วยชว่ยระบำย  เป็นยำใช้บ ำรุงก ำลังทั้งยอดใบ 

 

ถ้ำเอำต้น ผลและใบใส่หม้อต้ม  แล้วผสมกับน้ ำผึ้งสักกึ่งได้ 
หรือต ำรับยำสมุนไพรใดใส่ไป  จะเป็นยำช่วยระบำยขับถ่ำยดี 

 

 



 

 

 

 

ลดน้ ำหนัก อีกด้วยก็ช่วยได้  โรคหัวใจ โรคประสำท พยำธิ 
ยังฆ่ำเชื้อในล ำไส้ได้อย่ำงดี  ใบต้นนี้มีสรรพคุณหนนุเป็นยำ 

 

ผลกระเจี๊ยบแห้งบดบี้ขยี้ใช้  โรคล ำไส้โรคกระเพำะเหมำะรักษำ 
หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วดื่มน้ ำตำมต่อมำ  สี่เวลำก่อนนอนเล่ำเช้ำกลำงวันเย็น 

 

กลีบดอกกระเจี๊ยบแดงฤทธ์ิแรงจัด  สำรสกัดที่ได้คล้ำยเอสโตรเจน 
คือฮอร์โมนในเพศหญิงสิ่งจ ำเป็น  ประโยชน์เด่นต่อสตรมีีวัยทอง  

 
 

สรรพคุณกระเจ๊ียบแดงแจ้งประจักษ์  เป็นยำรักษ์โรคมำกมำยหำยฟูฟ่อง 
เมล็ดดอก ผลต้นใบ ใคร่ควรปอง  น ำมำลองท ำเป็นยำสมุนไพร 

  
 กระเจ๊ียบแดง (๔) 

 

ประโยชน์ของกระเจี๊ยบแดงที่แจ้งชัด  คุณสมบัติกรดซิตริกที่มีมำกหลำย 
ท ำน้ ำดื่มปลื้มนักจักผ่อนคลำย  ช่วยร่ำงกำยให้สดชื่นเริงรื่นดี  

  

ยอดใบอ่อนก็กินได้ใช้เป็นผัก  รสดีนักท ำแกงส้มขอชมชี้ 
ให้รสเปรี้ยวได้เหมำะจังก ำลังดี   วิตำมินเอมีสูงด้วยช่วยบ ำรุงสำยตำ 

  

กลีบเลี้ยงดอกเลี้ยงผลอุดมด้วย  แคลเซียมช่วยบ ำรุงกระดูกถูกรักษำ 
บ ำรุงฟันให้แข็งแรงแแกร่งดีนำ  ประโยชน์มำกนักหนำกระเจี๊ยบแดง 

  

ท ำผลิตภัณฑ์ก็ได้หลำกหลำยอย่ำง  เครื่องส ำอำง สีผสม ขนมอบแห้ง 
ท ำอำหำร เครื่องดื่มไวน์ ได้น้ ำแดง  เป็นผักแกงรสเด็ดเชียวเปรี้ยวพอดี  

 

อีกขนม น้ ำหวำนท ำทำนได้  นอกจำกไวน์ ก็มีแยมแถมเยลลี่ 
ซอส ชำชง ไอศครีม แช่อิ่มมี  ท ำเบเกอรีหรือว่ำน ำมำกวน  

 
 

 

 



 

 
 

  

กระเจี๊ยบแดงพืชนี้มีโทษบ้ำง  พึงระวังไว้สักนิดคิดถี่ถ้วน 
ท้องเสียได้อำจท ำให้ระบบรวน  ดื่มไม่ควรเข้มข้นมำกจักไม่ดี 

 
กระเจ๊ียบแดง (๕) 

 

จะท ำน้ ำกระเจ๊ียบแดงใส่พุทรำจีน  ให้ดื่มกินหอมหวำนอำ่นตรงนี้ 
น ำกระเจี๊ยบหนึ่งก ำมือถือพอดี  และยังมีพุทรำร่วมรวมหนึ่งก ำ 

 
 

ล้ำงทั้งสองให้สะอำดไม่พลำดนะ  บีบพุทรำให้แตกแหลกขย ำ 
น้ ำสองลิตรใส่ผสมตม้รวมควำม  เดือดแล้วกรองเอำแต่น้ ำตำมต ำรำ 

  

เพื่อปรุงแต่งอำจเติมเพิ่มน้ ำตำล  ได้รสหวำนเป็นยำด้วยช่วยรักษำ 
น้ ำกระเจี๊ยบแดงสดใสใส่พุทรำ  สรรพคุณต ำรับยำสมุนไพร 

  
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปำกแพรก 

 
 


