
  
 
 
  
 

 
อุมาวดี  จันทชาติ 

 
 ในยุคนี้สมัยนี้เร่ืองสุขภาพ เราควรใส่ใจเป็นพิเศษ ไม่ควรที่จะละเลยเร่ืองสุขภาพและการป้องกันย่อมที่จะดีกว่า
การรักษาอย่างแน่นอน การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ได้คุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วน พร้อมทั้งการออก
กําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ระบบขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย เลือดลมและระบบหายใจหมุนเวียน และฉูบฉีด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนําสมุนไพรมาปรุงเป็นเคร่ืองดื่มเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผู้รักษาสุขภาพ ด้วยสูตรการทํา
น้ําสมุนไพรที่สามารถทําทานเองที่บ้านได้ โดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อแบบสําเร็จรูป คุณจะได้ดื่มน้ําสมุนไพรสดๆ และได้รับ
สารอาหารจากธรรมชาติล้วนๆ อีกด้วย 
 และช่วงนี้ก็เป็นฤดูร้อนจึงเหมาะสมอย่างย่ิงในการที่จะหาอะไรที่เย็นๆ มีรสหวานๆ เปร้ียวๆ ตามแต่ชอบมานั่ง
ทานเพื่อคลายความร้อน เราจึงนําวิธีการทําน้ําสมุนไพรที่ทานแล้วชื่นใจมาฝาก นะคะ 
 
 

การทํานํ้าฟักข้าว       
  ฟักข้าว Momordica cochinchinnensis (Lour.) Spreng. อยู่ในวงศ์
แตงกวาและมะระคือวงศ์  Cucurbitaceae ช่ือเรียกอ่ืนคือ ขี้กาเครือ (ปัตตานี) ผักข้าว (ตาก 
ภาคเหนือ) มะข้าว (แพร่) แก็ก (Gac  เวียดนาม) Baby Jackfruit, Spiny Bitter Gourd, 
Sweet Gourd, และ Cochin-chin Gourd ฟักข้าวมีถิ่นกําเนิดในประเทศจีน พม่า ไทย ลาว 
บังกลาเทศ มาเลเซียและฟิลปิปินส์ เป็นพืชที่ชาวเวียดนามใช้ประกอบอาหารมาก ในชนบทมี
ปลูกกันเกือบทุกบ้านเรือนฟักข้าว เป็นไม้เถาเลื้อยพัน  มีมือเกาะ ใบเป็นใบเด่ียว เรียงแบบ
สลับ ใบรูปหัวใจหรือรูปไข่ กว้างยาวเท่ากันประมาณ ๖-๑๕ เซนติเมตร ขอบใบหยักเว้าลึกเป็น
แฉก ๓-๕ แฉก ดอกเป็นดอกเด่ียวพบที่ซอกใบ ต้นแยกเพศอยู่คนละต้น กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง ตรงกลางมีสีนํ้าตาลแกม
ม่วง ใบประดับมีขน ผลอ่อนมีสีเขียวอมเหลือง เจริญได้เองโดยไม่ต้อง ถูกผสม เมื่อผลสุกจะมสีีแดง ขยายพันธ์ุโดยใช้เมล็ดหรือ
แยกรากปลูก  ฟักข้าวเริ่มมีดอกหลังแยกรากปลูกประมาณ ๒ เดือน เร่ิมผลิดอกราวเดือนพฤษภาคมและให้ดอกจน  ถึงราว
เดือนสิงหาคม  ผลสุกใช้เวลาประมาณ ๒๐ วัน และใน ๑ ฤดูกาลจะเก็บเก่ียวผลฟักข้าวได้ ๓๐-๖๐ ผล  โดยเก็บผลสุกได้ต้ังแต่
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ผลของฟักข้าวมี ๒ ชนิด ผลยาวมีขนาดยาว ๖-๑๐ เซนติเมตร ส่วนผลกลมยาว ๔-๖ 
เซนติเมตร เปลือกผลอ่อนสีเขียวมีหนามถี่ เปลี่ยนเป็นสีสม้แก่หรือแดงเมื่อผลสุก แต่ละผลหนักต้ังแต่ ๐.๕-๒ กิโลกรัม  
 
   ส่วนผสม 
      - ฟักข้าว ๒๒.๕%   
      - น้ําเสาวรส   ๕ % 
      - น้ําตาลฟลุกโทส (หรือน้ําตาลทรายก็ได้) ๘  % 
      - น้ําเปล่า ๖๕  %  



   วิธีทํา 
   ใช้ฟักข้าวผลสุก 
   1.แยกเย่ือหุ้มเมล็ดออกจากเมล็ดก่อนนะค่ะ 
   2.ใช้ช้อนควักเอาเนื้อของผลออกมาด้วย เนื้อจะทําให้น้ําฟักข้าวเนียนนุ่มน่ารับประทานและทํา
หน้าที่แทนเจลลาตินให้น้ําเป็นวุ้นเข้มข้น 
   3.นําเนื้อผลและเยื่อหุ้มเมล็ดมาปั่นรวมกันเติมน้ําเสารส (หรือผลไม้อื่นๆที่มีรสเปรี้ยว) ตามชอบ 
และสามารถใช้ ฟักข้าว 22.5% +น้ําเสาวรส 5% หรือเกินนิดหน่อยถ้าชอบเปร้ียวมาก + น้ําตาลฟลุกโทส (หรือน้ําตาล
ทรายก็ได้) 8% ที่เหลือเป็นน้ําเปล่า 65%  (ความเปร้ียวจะอยู่ที่ประมาณ 4.5 - 5  ความหวานจะอยู่ที่ประมาณ 8-10 Brix) 
   4.ละลายน้ําตาลในหม้อให้ละลายให้หมดก่อน แล้วเติมส่วนผสมจากข้อ 3 ลงไปคนให้เข้ากัน
กับน้ําละลาย สังเกตการคนครั้งแรกจะเกิดฟองอากาศค่อนข้างมาก แต่เม่ือคนไปเร่ือยๆ ฟองจะลดลงจนหายไป แสดง
ว่าเข้ากันดีแล้ว 
   5.นําไปพาสเจอร์ไร้ท์ โดยการต้มไฟให้อุณหภูมิ 82 องศา นาน 2 นาที(สังเกตุพอเดือดก็ได้) 
ในขณะที่ต้มคนบ่อย ๆ  จะได้ไม่ไหม้ที่ก้นหม้อต้ม ถ้าไหม้ก็หมดกัน เททิ้งถ้าทานไม่ได้ 
   6.เม่ืออุณหภูมิได้ที่แล้วนําไปลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วด้วยน้ํา โดยนําน้ําใส่กะละมังแล้วนํา
หม้อต้มไปแช่และกวนไปด้วย ให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นน้ําเย็นได้ยิ่งดี เหตุผลเพื่อรักษาคุณภาพ กลิ่นและ
รสชาติของผลไม้ ไว้ให้ได้มากที่สุด 
   7.บรรจุขวดปิดฝาให้สนิท แช่น้ําเย็นอีกคร้ังหนึ่ง ก่อนนําเข้าตู้เย็นในช่อง
ธรรมดา ให้เย็นจัด  
จะอร่อยมาก ถ้าจะให้ถึงใจต้องแช่น้ําแข็ง สุดยอด (อุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ 45-50 องศาซี) 
ข้อควรระวัง ควรเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นตลอดเวลา หรือให้อยู่ในความเย็น เก็บไว้ทานได้ ประมาณ 
15-20 วัน ไม่เสียรสชาติเติมเต็มกันตามความชอบนะคะ 
หมายเหตุ: สาเหตุท่ีต้มก็เพราะนอกจากจะเป็นการฆ่าเชื้อท่ีเป็นอันตรายต่อทางเดินอาหารแล้ว ยังเป็นสาเหตุให้เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมี
ของไลโคปีนด้วย ซ่ึงร่างกายจึงจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

     น้ําใบเตยหอม 

  นอกจากเตยหอม ยังช่วยแก้อ่อนเพลีย ดับพิษไข้ และชูกาํลังได้อีกด้วย เห็นสรรพคุณมากมายขนาดนี้แล้ว 
ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริง ๆ สําหรับเจ้าพืชสีเขียวใบเรียวชนิดน้ี ช่ือวิทยาศาสตร์:  Pandanus amaryllifolius Roxb. 
ช่ือวงศ์:  PANDANACEAEช่ือสามัญ:  Pandanusลักษณะทั่วไป:ต้น  ไม้พุ่มขนาดเล็ก  เจริญเติบโตลักษณะเป็นกอ  มีลําต้น 
เป็นเหง้าอยู่ใต้ผิวดิน ลําต้นติดดิน ออกรากตามข้อของลําต้นได้เมื่อลําต้นยาวมากข้ึนใช้เป็นรากคํ้ายันใบ  เป็นใบเด่ียวเรียงสลับ
เวียนเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด ลักษณะใบยาวเรียวคล้ายใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเป็นมัน เส้นกลางใบ 
เว้าลึกเป็นแอ่ง ถ้าดูด้านท้องใบจะเห็นเป็นรูปคล้ายกระดูกงูเรือ ดอก  เป็นดอกช่อแบบ สแปดิก(spadix) ดอกย่อยแยกเพศและ
แยกต้น ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก ฝัก/ผล  ผลขนาดเลก็ ส่วนใหญ่ไม่เกิดดอกและผล เป็นเตยเพศผู้ การปลูก: ตามริมคูนํ้า
บริเวณท่ีนํ้าขังแฉะ หรือที่ดินช้ืน การดูแลรักษา: ชอบแสงแดดรําไร แต่กท็นต่อแสงแดดจัดการขยายพันธ์ุ: ปักชําลําต้น  หรือ 



กิ่งแขนง ส่วนที่มีกลิ่นหอม: ใบ สรรพคุณทางยา:ใช้ใบเตยสดเป็นยาบํารุงหัวใจ ให้ชุ่มช่ืนช่วยลดอาการกระหายนํ้า รากใช้ 
เป็นยาขับปัสสาวะ ใช้รักษาเบาหวาน 

ส่วนผสม  
     - ใบเตยสด 3 ถ้วย 
     - นํ้าสะอาด 8 ถ้วย 
     - นํ้าตาลทราย 2 ถ้วย 
     - นํ้าแข็ง 

วิธีทํา  
 ใบเตยสดที่ไมแ่ก่มากเก็บใหม่ๆ ล้างทีละใบให้สะอาด แช่นํ้าด่างทับทิมหรือนํ้าเกลือ 10-15 นาที นํามาหันตามขวาง
เป็นช้ินเล็กๆ แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หน่ึงใส่ลงในหม้อที่มนํ้ีากําลังเดือด ต้มเคี่ยว 5-10 นาที เติมนํ้าตาลทรายให้รสหวานจัด 
กรองเอากากออก ใบเตยที่หัน่แล้วส่วนที่สองป่ันให้ละเอียด โดยเติมนํ้า กรองเอากากออก เติมนํ้าที่คั้นได้ซึ่งมีสีเขียวและกลิ่น
หอมลงในหม้อที่เติมนํ้าตาลและกําลังเดือด ชิมให้มีรสหวาน พอเดือดรีบยกลง เมื่อด่ืมใส่นํ้าแข็งบดละเอียด  

คุณคา่ทางโภชนาการ 

 ใบเตยสดมีนํ้ามันหอมระเหย รสหวาน หอม มัน และมีสีเขียวที่นิยมใช้แต่งสีอาหาร เป็น
สารคลอโรฟิลล์  

สรรพคณุ 

 ใบสด ต้มกับนํ้าด่ืม ลดอาการกระหายนํ้า บํารุงหัวใจ ทําให้ชุ่มช่ืน 
ต้นและราก เป็นยาขับปัสสาวะ รักษาโรคเบาหวาน และแก้กระหายนํ้า 
เบาพิการ 
 
 
 
 
 
 
 

นํ้าฝางเสน 
  ฝาง สมุนไพร ดอกสมุนไพรฝางออกเป็นช่ออยู่ตรงส่วนยอดของต้น ดอกมีสีเหลืองกลางดอกเป็นสีแดงชื่อ
วิทยาศาสตร์ : Caesalpinia sappan Linn. ชื่อสามัญ : Sappan  ชื่อวงศ์ : CAESALPINIACEAE     ชื่อสมุนไพรอ่ืน ๆ : 
ฝางเสน (กลาง), ฝางส้ม (กาญจนบุรี), ง้าย (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), หนามโค้ง (แพร่),โซป้ัก (จีน)ต้น : สมุนไพรฝางเป็นพรรณ
ไม้ยืนต้นที่มีขนาดกลาง ตามลําต้นและก่ิงก้านจะมีหนาม ซึ่งโคนหนามน้ีพองคล้ายกับฐานนม ใบ : เป็นไม้ใบรวม ลักษณะการ
เรียงใบคล้ายกับใบหางนกยูงไทย มีสีเขียว ดอก : ฝางออกดอกเป็นช่ออยู่ตรงส่วนยอดของต้น ดอกมีสีเหลืองกลางดอกเป็น 
สีแดง ผล : เป็นฝักรูปสี่เหลี่ยม แข็ง สีนํ้าตาลเข้ม และทีผ่วิฝักจะมีลายจดุ ๆ แต้มอยู่ ซึง่รูปร่างน้ันจะคล้ายกับถ่ัวแปบ ฝักของ 

http://www.csamunpri.com/herbals/


ฝางนี้มีอยู่ 2 ชนิด คือชนิดแก่นสีเหลืองเรียกว่า “ฝางส้ม” และ แก่นสแีดงเข้มเรียกว่า “ฝางเสน” ตรงปลายฝักน้ีจะยาวแหลม
ย่ืนออกมาเล็กน้อย การขยายพันธุ ์: เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่เจริญงอกงามได้ดีในดินที่ร่วนซุยสามารถให้ร่มเงาแก่เราได้ แต่ก็
เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาขนาดเล็ก ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด สรรพคุณของ สมุนไพร :เน้ือไม้และแก่นฝาง รสขื่นขนหวานฝาด   
ใช้แก้ปวดท้องร่วง แก้ธาตุพิการ  แก้ร้อน  ยาบํารุงโลหิตสตรี  ขับประจําเดือน  แก้ปอดพิการ  ขับหนอง  แก้โลหิตออกทาง
ทวารหนักและเบา  รักษาน้ํากัดเท้า  แก้คุดทะราด  แก้เสมหะ  แก้เลือดกําเดา 
 
          ส่วนผสม   

- แก่นไม้ฝาง  
    - นํ้าตาลทราย  
    - นํ้าสะอาด  
    - นํ้าลอยดอกไม้หรือนํ้าหอมกลิ่นมะลิ (เล็กน้อย) 

 วิธีทํา  
    1.เตรียมแก่นไม้ฝางใส่ตะแกรงล้างให้นํ้าไหลผ่านสักครู ่แล้วพักไว้ 
    2.นําน้ําใส่หม้อต้ังไฟ ใสแ่ก่นไม้ฝางลงต้มเคี่ยวไปจนได้นํ้า 
สีชมพูอมม่วงจึงลงยกลงจากเตา กรองเอากากออก ทิ้งไว้ให้เย็น  
    3.ทํานํ้าเช่ือมโดยนํานํ้าใส่หมอ้ต้ังไฟ ใส่นํ้าตาล คนให้ละลาย  
พอเดือดจึงยกลง พักไว้ 
    4.ผสมนํ้าแก่นฝาง นํ้าเช่ือม ชิมรสหวานตามใจชอบ และ 
ใส่นํ้าหอมกลิ่นมะลิลงไปเล็กน้อย เสิร์ฟพร้อมนํ้าแข็ง   
 
 
 
 
 
 
 ในตอนนี้ก็ไดรูจักการทําน้ําดื่มดับกระหายพืชสมุนไพรบางแลว เพราะการด่ืมน้ําสมุนไพร
ไมไดชวยแคใหชุมชื่นอยาเดียว แตยังมีสารอาหารตางๆ เพ่ิมเขาไปดวย 
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