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ค าน า 
 

 เอกสารประกอบการเรียนการฝึกปฏิบติัการท าเคร่ืองด่ืม ส าหรับนกัเรียนจดัท าข้ึนเพื่อให้
นักเรียนได้ศึกษาในขณะมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย บทท่ี 1 เร่ืองความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม บทท่ี 2 เร่ืองประโยชน์ สรรพคุณของผกัผลไมแ้ละสมุนไพร  บทท่ี 3 เร่ืองวสัดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบติัท าเคร่ืองด่ืม บทท่ี 4 เร่ือง การจดัตกแต่งเคร่ืองด่ืม บทท่ี 5 เร่ือง เคร่ืองปรุง
ส่วนผสมในการท าเคร่ืองด่ืม และบทท่ี 6 เร่ืองการประกอบและการบริการเคร่ืองด่ืม  
 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่เอกสารประกอบการเรียนการฝึกปฏิบติัการท าเคร่ืองด่ืม ส าหรับ
นกัเรียนฉบบัน้ี  คงจะเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียนและผูท่ี้สนใจไม่มากก็น้อย และคงจะท าให้
ท่านผูอ่้านไดเ้กิดแรงบนัดาลใจในการท่ีจะเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายรวมถึง
สามารถประกอบท าเคร่ืองด่ืมรับประทานเองได้พร้อมกบัท าบริการให้กับสมาชิกในครอบครัว  
หรือท าเป็นอาชีพเสริมรายได ้และถา้เอกสารฉบบัน้ีมีขอ้บกพร่องประการใดโปรดใหค้  าแนะน าและ
แจง้กบัผูจ้ดัท า พร้อมนอ้มรับเพื่อจะไดป้รับปรุงใหมี้ความสมบรูณ์มากยิง่ข้ึนต่อไป   
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ค าช้ีแจง 
เอกสารประกอบการเรียนรู้ เร่ือง การปฏิบัติการท าเคร่ืองด่ืม  กลุ่มสาระการเรียนรู้              

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นส่ือประกอบกระบวนการจดัการเรียนรู้พฒันา
ทกัษะการคิดควบคู่กับวิธีการสอนแบบบนัได 5 ขั้น  รายวิชา ง 22101  การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  3  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  พะเยา ใน
พระราชูปถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เอกสารประกอบการเรียนชุดน้ี 
ประกอบดว้ย 

บทท่ี 1 เร่ืองความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม  
บทท่ี 2 เร่ืองประโยชน์ สรรพคุณของผกัผลไมแ้ละสมุนไพร   
บทท่ี 3 เร่ืองวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติัท าเคร่ืองด่ืม  
บทท่ี 4 เร่ือง การจดัตกแต่งเคร่ืองด่ืม  
บทท่ี 5 เร่ือง เคร่ืองปรุงส่วนผสมในการท าเคร่ืองด่ืม 
บทท่ี 6 เร่ืองการประกอบและการบริการเคร่ืองด่ืม  
 
เอกสารประกอบการเรียนเพื่อพฒันาทกัษะการคิดเป็นเอกสารส าหรับครูใชค้วบคู่กบั

วธีิการสอนแบบบนัได 5 ขั้น ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การจดัชั้นเรียนเพื่อการใชเ้อกสาร
ประกอบการเรียนในขณะจดักิจกรรม จะแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 6 คน จะมีก่ีกลุ่มแลว้แต่
จ านวนนกัเรียนแต่ละหอ้ง ก่อนลงมือท ากิจกรรมในแต่ละบทใหน้กัเรียนอ่านค าช้ีแจงใหเ้ขา้ใจก่อน
ทุกคร้ัง  ถา้นกัเรียนมีขอ้สงสัยใหป้รึกษาครูประจ าวชิาไดท้นัที  
 

ค าแนะน าส าหรับครู  
ก่อนใชเ้อกสารประกอบการเรียน ครูผูส้อนควรปฏิบติัดงัน้ี   
1. ก่อนใชเ้อกสารประกอบการเรียน ครูผูส้อนควรศึกษาใหล้ะเอียดก่อนน าไปใช ้  
2. ครูผูส้อนควรเตรียมส่ือท่ีเก่ียวขอ้งใหพ้ร้อม เพื่อให้ผูเ้รียนมีการพฒันาทกัษะการคิด เกิด

ความสนใจ ท่ีจะศึกษาและปฏิบติัตาม   
3. ครูผูส้อนควรประเมินผลการพฒันาทกัษะการคิดของนกัเรียน ทั้งก่อนเรียน และหลงั

เรียน เม่ือศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเสร็จส้ิน   
4. หากนกัเรียนมีขอ้สงสัย ไม่เขา้ใจ ใหอ้ธิบายเพิ่มเติมใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

 
 



ค าแนะน าส าหรับนักเรียน  
ก่อนใชเ้อกสารประกอบการเรียน  ผูเ้รียนควรปฏิบติัดงัน้ี   
1. ก่อนศึกษา ผูเ้รียนตอ้งท าแบบวดัความคิดก่อนเรียนและเก็บคะแนนไวเ้ปรียบเทียบ หลงั

เรียน   
2. ผูเ้รียนตอ้งอ่านท าความเขา้ใจใหล้ะเอียดทุกเร่ืองและท ากิจกรรมทา้ยบทใหค้รบ   
3. ผูเ้รียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนจบ ตอ้งท าแบบวดัความคิดหลงัเรียนเพื่อ

เปรียบเทียบความกา้วหนา้   
4. หากผูเ้รียนมีขอ้สงสัย หรือไม่เขา้ใจเน้ือหาใดๆในเล่ม จะตอ้งสอบถาม ขอ้มูลใหล้ะเอียด

เพิ่มเติมจากครูผูส้อนทนัที 
 

มาตรฐาน 
 มาตรฐานการเรียนรู้ ง 1.1  เขา้ใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะกระบวนการ
ท างาน ทกัษะการจดัการ  ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะการ
แสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และลกัษณะนิสยัท่ีดีในการท างาน มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน 
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

ตัวช้ีวดั 
 1.  มาตรฐานการเรียนรู้ ง 1.1 ม.2/1  ใชท้กัษะแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาการท างาน                             
 2.  มาตรฐานการเรียนรู้ ง 1.1 ม.2/1  ใชท้กัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการท างาน 
 3.  มาตรฐานการเรียนรู้ ง 1.1 ม.2/1  มีจิตส านึกในการท างานและใชท้รัพยากรในการ
ปฏิบติังานอยา่งประหยดัและคุม้ค่า 
 

จุดประสงค์ 
        ด้านความรู้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจความหมาย ประเภท  ประโยชน์ สรรพคุณของเคร่ืองด่ืมได ้
2. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกใช ้การเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ในการท าเคร่ืองด่ืม

ไดถู้กตอ้ง 
3. รู้จกัเลือกใชว้สัดุและวตัถุดิบท่ีเหมาะสม ในการจดัตกแต่งแกว้เคร่ืองด่ืมแต่ละชนิดได ้
4. รู้จกัเลือกใชเ้คร่ืองปรุงและส่วนผสมท่ีเหมาะสมในการท าเคร่ืองด่ืมได ้



5. สามารถน าไปจดัท าเคร่ืองด่ืมจากวตัถุดิบธรรมชาติดว้ยวธีิการต่างๆในชีวติประจ าวนั
ได ้

6. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

7. มีเจตคติท่ีดี ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ประหยดัในการปฏิบติัการท าเคร่ืองด่ืมจนส าเร็จตาม
ขั้นตอน 
 

   
 
 



บทที ่1 
ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัเคร่ืองดื่ม 

ขอบข่ายเนือ้หา 
1. ความหมายของเคร่ืองด่ืม 
2. ประเภทของเคร่ืองด่ืม 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของเคร่ืองด่ืมได ้
2. ระบุประเภทของเคร่ืองด่ืมได ้

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. รับฟังการบรรยาย 
2. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนประกอบการบรรยาย 
3. ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
4. ท ากิจกรรมท่ี 1 
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เนือ้หา 
1. ความหมายของเคร่ืองดื่ม 

มีผูใ้หค้วามหมายของเคร่ืองด่ืมไว ้ท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
จากวิกิพี เดีย สารานุกรมเสรี(th.wikipedia.org/wiki/เคร่ืองด่ืม)ได้ให้ความหมายของ

เคร่ืองด่ืมวา่ เคร่ืองด่ืม มกัจะเป็นส่ิงท่ีมนุษยจ์ดัเตรียมส าหรับด่ืม มีสถานะเป็นของเหลว และมกัจะมี
น ้ าเป็นส่วนประกอบหลกั เคร่ืองด่ืมอาจเป็นปัจจยัในการด ารงชีพ เช่นน ้ า หรือใช้ในดา้นอ่ืน เช่น 
เหลา้ หรือ ไวน์ ถูกใชเ้ป็นส่วนประกอบของพิธีกรรม 

อภิญญา  บุญนาว (http://guru.google.co.th/guru/user?userid)  ได้ให้ความหมายของ
เคร่ืองด่ืมวา่  เคร่ืองด่ืม หมายความวา่  ส่ิงซ่ึงตามปกติใชเ้ป็นเคร่ืองด่ืมไดโ้ดยไม่ตอ้งเจือปนและไม่มี
แอลกอฮอล ์โดยจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์ยูด่ว้ยหรือไม่ก็ตาม  อนับรรจุอยูใ่นภาชนะและผนึก
ไว ้เช่น น ้าแร่ น ้าหวาน น ้าผลไม ้น ้าพืชผกั และน ้าโซดา เป็นตน้ และใหห้มายความรวมถึงเคร่ืองด่ืม
ท่ีท าหรือบรรจุหรือไดจ้ากเคร่ืองขายเคร่ืองด่ืมไม่ว่าจะขายดว้ยวิธีใด แมจ้ะไม่ไดบ้รรจุภาชนะและ
ผนึกไว ้แต่ไม่รวมถึง 

1. น ้าหรือน ้าแร่ตามธรรมชาติ 
2. น ้ากลัน่หรือน ้ากรองส าหรับด่ืมโดยไม่ตอ้งปรุงแต่ 
3 .  เค ร่ื อง ด่ืม ซ่ึ งผู ้ผ ลิ ตได้ผ ลิต ข้ึน เพื่ อขายป ลีก เองโดย เฉพาะ  อัน มิ ได้ มี ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซดอ์ยูด่ว้ย ทั้งมิไดส้งวนคุณภาพดว้ยเคร่ืองเคมี 
4. น ้ านมจืด น ้ านมอ่ืนๆ ไม่ว่าจะปรุงแต่งหรือไม่ ทั้ งน้ี ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้น

กฎหมายวา่ดว้ย อาหาร 
5. เคร่ืองด่ืมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
เทวี  โพธิผละ(2543 : 23) ไดใ้ห้ความหมายของเคร่ืองด่ืมจากผลไมว้า่  น ้ าผลไม ้(juice)  

หมายถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีกล่ินรสของผลไม้ซ่ึงสามารถท าจากผลไม้ได้แทบทุกชนิด  บางคร้ังอาจ
ครอบคลุมถึงน ้าจากพืชผกั  สมุนไพร  รวมทั้งดอกไมซ่ึ้งสามารถบีบคั้นเป็นเคร่ืองด่ืมธรรมชาติเพื่อ
สุขภาพอนามยั  ทั้งน้ีอาจคั้นจากผลไมล้้วนโดยไม่มีการปรุงแต่งเพื่อด่ืมไดท้นัที  หรือเก็บรักษา
ถนอมไวใ้นสภาพเขม้ขน้เป็นน ้าเช่ือม  หรือปรุงแต่งกล่ินรสแตกต่างกนัตามความนิยม 

สรุปได้ว่า เคร่ืองด่ืมหมายความว่า เป็นส่ิงท่ีมนุษย์จดัเตรียมส าหรับด่ืม มีสถานะเป็น
ของเหลว และมกัจะมีน ้ าเป็นส่วนประกอบหลกั สามารถใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติมาเป็นส่วนผสม 
และใชว้ธีิการประกอบแตกต่างกนัไป เช่น การบีบคั้น การป่ัน การตม้ เค่ียว เป็นตน้ 
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2. ประเภทของเคร่ืองดื่ม 
 วิทยาลัย เทคนิคพะเยา  ท่ีมา  (http://www.phukettechno.ac.th/article/hc.doc)  ได้แบ่ ง
ประเภทของเคร่ืองด่ืมไวด้งัน้ี 
 เคร่ืองด่ืมเราสามารถแบ่งเคร่ืองด่ืมออกไดเ้ป็น  2   ประเภทใหญ่ๆดงัน้ี 
                  1. เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcohol Beverage) หรือเรียกไดอี้กอยา่งวา่ (Soft 
Drink) 
                  2. เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ (Alcohol Beverage)   หรือเรียกไดอี้กอย่างว่า  (Hard 
Drink) 
          เคร่ืองด่ืมทั้ง 2 ประเภทเรายงัสามารถแบ่งออกเป็นชนิดไดอี้กหลายชนิดดงัต่อไปน้ี 
      1. เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์(Non- Alcohol Beverage) (Soft drink) 
      เคร่ืองด่ืมประเภทน้ีมีหลายชนิดไดแ้ก่ 
  1.1 น ้ าเปล่า (Water)  คือน ้ าท่ีบริสุทธ์ิไม่มีส่ิงอ่ืนๆ เจอปนเหมาะส าหรับการด่ืมใน
ทุกๆม้ืออาหาร ด่ืมไดท้ั้งเยน็ๆ และตามอุณหภูมิหอ้ง 
  1.2. น ้ าแร่ธรรมชาติ(Natural Mineral Water) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดจ้ากธรรมชาติมี
สารพวกเกลือแร่ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายซ่ึงทางวิทยาศาสตร์การแพทยย์อมรับว่าจะช่วยในการ
ยอ่ยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารได ้เหมาะกบัการด่ืมในทุกๆม้ือของอาหารด่ืมไดท้ั้งเยน็
และตามอุณหภูมิหอ้ง 
  1.3. น ้ าผลไมส้ด (Fresh Fruit Juice) เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก
ไดม้าจากการน าผลไมท่ี้ตอ้งการท ามาคั้นเอาแต่น ้าซ่ึงก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายดว้ยเช่นกนั ด่ืมได้
ทั้งเยน็และตามอุณหภูมิหอ้งและสามารถด่ืมไดทุ้กม้ืออาหารมีทั้งเป็นกระป๋อง (Canned Fruit  
 Juice) ดว้ย 
  1.4. น ้ าสมุนไพร (Herbal Juice) นอกจากน ้ าผลไม้สดแล้วเรายงัสามารถน า
สมุนไพรมาท า เป็นเคร่ืองด่ืมได้อีกด้วยในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมมากและยงัเป็นท่ียอมรับว่ามี
ประโยชน์แก่ร่างกายเป็นอยา่งมากด่ืมไดท้ั้งแบบร้อนๆ เยน็ ๆ และบางชนิดสามารถด่ืมไดทุ้กม้ือ
อาหารมีทั้งเป็น กระป๋องดว้ย 
  1.5 น ้า เช่ือม (syrup)และน ้าเช่ือมผลไม ้(Cordial )  
  - น ้ าเช่ือมหมายถึงน ้ ากบัน ้ าตาลเค่ียวรวมกนัหรือมาละลายกบัน ้ าเปล่าซ่ึงสามารถ
น ามาปรุงเคร่ืองด่ืมและอาหารได ้

http://www.phukettechno.ac.th/article/hc.doc
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  - น ้ าเช่ือมผลไมห้มายถึงการเติม สี กล่ิน รสของผลไมท่ี้ไดจ้ากการสังเคราะห์ลง
ไปในน ้าเช่ือม  เช่น  น ้ าเช่ือมท่ีมีรสมะนาว  (Lime Cordial ) น ้ าเช่ือมรสทบัทิม (Grenadine Syrub 
) เป็นตน้ 
   1.6 น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ ( Fruit Squash )  หมายถึงเคร่ืองด่ืมชนิดท่ีท าจากน ้ าผลไม้
ชนิดต่าง ๆ และมีการเติมน ้าตาลหรือน ้าเช่ือมเพื่อให้มีความเขม้ขน้มากข้ึน นอกจากน้ีอาจจะมีการ
ปรุงแต่งสี กล่ิน และรสลงไปดว้ย 
   1.7 น ้ าโซดา ( Soda water )  เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีผสมระหว่างเกลือโซเดียมไบ
คาร์บอเนต กบั น ้ามีรสซ่า 
  1.8  อาร์ทิฟิเชียล วอเตอร์ (Artificial Water ) หมายถึงเคร่ืองด่ืมท่ีไดจ้ากการน าเอา
น ้ามาปรุงแต่งสี กล่ินและรสชาติลงไปตามตอ้งการเช่น Coca Cola  Seven up เป็นตน้ 
  1.9  น ้ านม (Milk) สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นน ้ านมท่ีผ่านกระบวนการฆ่าเช้ือตาม
วธีิการต่าง ๆ และน ้านมสด 
   
 2. เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ ( Alcoholic Beverage ) 
     ค  าว่า สุรา ตาม พระราชบญัญติัสุรา กรมสรรพสามิต ในกระทรวงการคลัง ได้แบ่ง
ประเภทของสุราออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  2.1 เมรัย  (  fermented liquors )คือ ผลท่ีไดจ้ากการหมกัส่า *ให้เกิดน ้ าเมา มีแรง
แอลกอฮอล ์ มากหรือนอ้ยตามความตอ้งการโดยไม่มีการกลัน่ แบ่งได ้4 ชนิด 
  - เมรัยจากธญัพืช เป็นเมรัยท่ีไดจ้ากการหมกัเมล็ดธัญพืช หรือแป้งจากเมล็ด หรือ
แป้งจากหวัธญัพืชเช่น เบียร์ อุ สาโท ไวน์ขา้ว 
  - เมรัยจากน ้ าหวาน เป็นเมรัยท่ีได้จากการหมกัน ้ าหวานและน ้ าตาลจากพืชหรือ
สัตว ์เช่นน ้าตาลเมา กะแช่(toddy) ไซเดอร์ ( cider ) ไวน์ผลไม ้ ไวน์น ้าผึ้ง 
  - เมรัยผสม เป็นเมรัยท่ีใช้เมรัยชนิดท่ี  1 และ 2 ผสมกนัแล้วแต่งกล่ิน สี รสชาติ
ดว้ยตวัยาสมุนไพร หรือผลไม ้เช่น เวอร์มุธ  (vermouth) ไวน์ยา  ( medicated wines ) ไวน์พั้นซ์ 
(punch wine ) 
  - เมรัยผสมสุรากลัน่ เป็นเมรัยท่ีผสมระหวา่งเมรัยชนิดท่ี 1 กบัชนิดท่ี 2 แลว้ปรับ
แรงแอลอกฮอลด์ว้ยสุรากลัน่เพื่อใหมี้แรงแอลกอฮอลสู์งข้ึน แต่ไม่เกิน 23 ดีกรี เช่น ไวน์ดีกรีสูง  
(  fortified wine ) เหลา้เชอร่ี (sherry ) ปอร์ตไวน์( Port wine ) 
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  2.2 สุรากลัน่  ( distilled liquors / distilled  spirits ) คือแอลกอฮอล์กินได ้( ethyl 
alcohol ) ท่ีไดจ้ากการหมกัส่าผลไม ้น ้าหวาน พืชและธญัพืชใหเ้กิดแรงแอลกอฮอล์แลว้น ามากลัน่ 
โดยบางชนิดมี การบ่มใหมี้รสชาติและกล่ินดี  แบ่งได ้3 ชนิด 
        - สุรากลั่นโดยตรง เพื่อให้ได้รสและกล่ินเฉพาะตวัของวตัถุดิบท่ีใช้ในการ
หมกั อาจมีการปรุงแต่งกล่ิน รส และปรับระดบัความแรงแอลกอฮอล์ให้พอเหมาะ เช่นสุราขาว 
หรือเหลา้โรง  วอดกา้ (  vodka ) เตกิล่า ( tequila ) เป็นตน้ 
        - สุรากลัน่ปรุงหรือผสมพิเศษ  เป็นสุรากลัน่ท่ีน ามาปรุงแต่งระดบัแอลกอฮอล ์
กล่ินสี และรสชาติดว้ย สมุนไพรและวตัถุดิบปรุงแต่งอ่ืน ๆ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ สุราแช่
สมุนไพร เช่น สุราจีนชนิดต่าง ๆ    
        - สุราแช่สมุนไพรกลัน่ทบั แบ่งไดอ้อกเป็น 3 ชนิดยอ่ยคือ   
   ก. สุรากลั่นแช่สมุนไพรและผลไม้กลั่นทับเป็นสุราท่ีแช่ผลไม้หรือ
สมุนไพรจนได้กล่ินตามท่ีต้องการจากนั้นจึงน าไปกลั่นซ ้ าเอาแต่กล่ิน มิได้มุ่งเอารสชาติหรือ
สรรพคุณตวัยา  เช่นเหลา้ยนิ (  Gin  )  สุราผสม หรือสุราผสมพิเศษ  สุราปรุงพิเศษ 
   ข. สุรากลัน่ปรุงรส เป็นสุรากลัน่ปรุงรส เป็นสุราท่ีกลัน่แลว้น ามาปรุงแต่ง
รสใหห้วาน หอม มีสีต่าง เช่นสุราเป๊ปเปอร์มินท ์(Peppermint) สุรากาแฟ (Cream of   coffee ) เป็น
ตน้ 
   ค. สุรากลัน่ปรุงและบ่ม  เป็นสุรากลัน่ท่ีปรุงแต่งแรงแอลกอฮอล์ กล่ิน สี 
และรสชาติดว้ยหวัเช้ือปรุงแลว้น ามาบ่มในถงัไมโ้อก๊ เช่น สก็อตวสิก้ี (Scotch Whisky ) 
 (Bourbon ) (Brandy)  (Rum) 
  2.3 สุราพิเศษ  หมายถึงสุรากลัน่ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ฉ.ท่ี 46 (พ.ศ. 2513)
ซ่ึงท าโดยใชว้ตัถุดิบ การกลัน่ การเก็บบ่มและการปรุงแต่งดงัน้ี 
           -  whisky 
           -  rum 
            -  vodka                                    
            -  Liqueur 
            -  Brandy 
            -  Gin 
        เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลจ์ากความหมายในทางวชิาการ 
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        “สุรา” หมายถึง เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ชนิดท่ีด่ืมไดห้รือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl 
Alcohol) ผสมอยู่ในปริมาณไม่เกิน 60 %  ปริมาณดงักล่าวน้ีเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับ
ปริมาณท่ีคนสามารถด่ืมได ้ (ขณะท่ีเมืองไทยอนุญาตใหมี้ปริมาณแอลกอฮอลไ์ดสู้งถึง ๘0 %) 
          สุราแบ่งเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ 
  1. สุราหมกัหรือเมรัย ได้จากการน าเมล็ดธัญพืช เช่น ขา้วชนิดต่าง ๆ ผลไม ้เช่น 
องุ่น  น ้าตาลจากพืช เช่น น ้าตาลออ้ย น ้าตาลสด ไปหมกักบัยสีตจ์นเกิดปฏิกิริยาเปล่ียนเป็นน ้ าตาล
เป็นแอลกอฮอล์ดีกรี อ่อน ๆ กลายเป็นน ้ าเมาท่ีรสชาติดี ไดแ้ก่ เบียร์ ไวน์ แชมเปญ กระแช่ สาโท 
น ้าตาลเมา  สาเก  เป็นตน้ 
  2. สุรากลั่น  คือการน าสุราหมักมาผ่านกรรมวิธีการต้มกลั่นอีกคร้ัง จนได้
แอลกอฮอลท่ี์มีดีกรีสูงข้ึน เช่น วสิก้ี บร่ันดี รัม คอนยคั เหลา้โรงหรือเหลา้ขาว และสุราผสมพิเศษ
ของไทยท่ีน าเหลา้โรงมาปรุงแต่งกล่ินรส  เช่น แม่โขง แสงทิพย ์
  
 เทว ี โพธิผละ(2543 : 23-28) ไดแ้บ่งตามประเภทของน ้าผลไมไ้วด้งัน้ี 
 1. น า้ผลไม้สด(fruit juice)  
 น ้ าผลไมส้ด  คือน ้ าท่ีได้รับจากการบีบหรือคั้นออกจากผลไม ้ ซ่ึงจะไดบ้ริมาณเพียงคร่ึง
เดียวของปริมาณผลไมท้ั้งหมด  และมีใยหรือช้ินเน้ือผลไมแ้ขวนลอยอยูด่ว้ย  สามารถน าไปด่ืมได้
โดยตรงทนัทีหลงัจากบีบหรือคั้นเสร็จใหม่ๆ  โดยไม่มีการเจือจางหรือปรุงแต่งกล่ินรสใดๆ 
    1.1การเลือกผลไม ้ ถึงแมจ้ะมีผลไมม้ากมายหลายชนิด  แต่มิไดห้มายความว่าผลไมทุ้ก
ชนิดจะสามารถน ามาบีบหรือคั้นเป็นน ้ าผลไมส้ดส าหรับด่ืมไดเ้หมือนกนัหมดทุกชนิดไป  ซ่ึงมี
หลกัการเลือกผลไมส้ าหรับท าน ้าผลไมส้ดดงัน้ี 
  1) เลือกผลไมท่ี้สุกพอดี  ไม่ซ ้ า  ไม่มีรา  หรือไม่มีรอยแมลงกดักิน  และเลือกผลไม้
ชนิดท่ีมีตามฤดูกาลและหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน  มีคุณค่าทางโภชนาการไม่บูดเสียง่าย 
  2) เลือกผลไมส้ด  ซ่ึงจะตอ้งมีความรู้และประสบการณ์เร่ืองการสังเกตลกัษณะ
หรือคุณภาพท่ีดีของผลไมแ้ต่ละชนิดท่ีอาจแตกต่างกนั  โดยทัว่ไปแลว้สามารถสังเกตไดจ้ากผิวสด
ใหม่  ขั้วหรือกา้นยงัเขียวหรือสดหรือแขง็ไม่เห่ียว  เปลือกไม่ซ ้ าด าเพราะแรงกระทบกระแทกจาก
การขนส่ง 
  3) ผลไม้ท่ีสามารถน ามาบีบหรือคั้นเป็นน ้ าผลไม้สดจากธรรมชาติเพื่อด่ืมสด
โดยตรงไดเ้ลยไดแ้ก่  ผลไมส้ดท่ีมีลกัษณะชุ่มฉ ่ามีน ้ ามาก  เช่น  ส้มเขียวหวาน  สับปะรด  มะม่วง
สุก  ผร่ังสุก  แตงโม  องุ่น เป็นตน้ 
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 1.2 วิธีท าน ้ าผลไมส้ด  การท าน ้ าผลไมส้ดจากผลไมแ้ต่ละชนิดย่อมแตกต่างกนั  ถา้ผลไม้
เปลือกบางไม่ตอ้งปอกเปลือก  แต่ผลไมเ้ปลือกหนาตอ้งปอกเปลือก  ไม่ว่าจะท าน ้ าผลไมส้ดจาก
ผลไมเ้ปลือกบางหรือผลไมเ้ปลือกหนา  มีความส าคญัประการหน่ึงท่ีเหมือนกนัคือตอ้งลา้งท า
ความสะอาดผิวเสียก่อน  ผลไมเ้ปลือกบางท่ีไม่ตอ้งปอกเปลือกตอ้งพิถีพิถนัในการลา้งให้สะอาด
เป็นพิเศษเพราะขณะคั้นหรือบีบอาจมีการปนเป้ือนผวิเปลือกกบัน ้าผลไมด้ว้ย 
  1) การท าน ้ าผลไมส้ดจากผลไมเ้ปลือกบาง  เช่น  ส้มเขียวหวาน  เม่ือลา้งสะอาด
แลว้  ผา่คร่ึงบีบดว้ยเคร่ืองบีบโดยค่อยๆ  กดเบาๆ  ไม่ควรกดแรงนกัเพราะจะท าให้น ้ ามนัท่ีผิวถูก
บีบออกมาท าใหน้ ้าส้มคั้นมีรสขมแลว้จึงกรองเอากากออก 
  2) การท าน ้าผลไมส้ดจากผลไมเ้ปลือกหนา  เช่น  สับปะรด  จะตอ้งปอกเปลือกเอา
ตาออก  แลว้คั้นหรือสับเฉพาะเน้ือสับปะรดเป็นช้ินเล็กๆ  ห่อดว้ยผา้กรองสองชั้นแลว้น าไปบีบ
หรือคั้น  ดว้ยเคร่ืองคั้นกดแรงๆ  เพื่อให้น ้ าสับปะรดออกมาให้หมด  เหลือแต่ส่วนกาก  อยูใ่นห่อ
ผา้กรอง 
 นอกจากน้ีอาจท าน ้าผลไมส้ดจากผลไมอ่ื้น  เช่น  องุ่น  แตงโม  มะเขือเทศ  ท าไดใ้นท านอง
เดียวกนัทั้งน้ีจะตอ้งท าดว้ยความสะอาดและด่ืมทนัทีจึงจะเรียกน ้ าผลไมส้ดอุปกรณ์ท่ีใชบี้บคั้นท า
น ้ าผลไมส้ด  เช่นมีด  เขียง  ผา้กรอง  หรือเคร่ืองบีบคั้น  รวมทั้งภาชนะท่ีใส่น ้ าผลไมส้ดส าหรับ
เสิร์ฟ  จะตอ้งสะอาดและแห้ง  ควรเป็นภาชนะแกว้หรือท าดว้ยวสัดุทนกรดมิฉะนั้นอาจท าให้น ้ า
ผลไมเ้สียและมีกล่ินไม่น่าด่ืมได ้ 
 1.3 ประโยชน์ของน ้าผลไมส้ด  ผลไมท้ัว่ไปมกัอุดมดว้ยวติามินซี  วิตามินเอ  และใยอาหาร  
การคั้นน ้ าผลไม้สดด่ืมทนัที  จะมีคุณค่าทางโภชนาการของน ้ าผลไม้สดแต่อาจมีสารอาหาร
บางอยา่งนอ้ยกวา่ท่ีมีในผลไมส้ดบา้ง  เช่น 
  1) วิตามิน  น ้ าส้มคั้นสด  จะมีวิตามินซีนอ้ยกวา่การบริโภคผลส้มสดส่วนท่ีกินได้
ในปริมาณเท่ากนั  เพราะวิตามินซีบางส่วนอาจติดอยู่ในเยื่อสีขาวของผลส้มท่ีไม่ได้ผสมอยู่ใน
น ้าส้มคั้นดว้ย 
  2) แร่ธาตุ  ผลไมห้ลายชนิดมีแร่เหล็กและโพแทสเซียมสูง  เช่นน ้ าส้มคั้นสดท่ีไม่มี
การปรุงรสดว้ยเกลือ  น ้าตาล  จะไม่เป็นปัญหากบัผูป่้วยโรคไต  โรคหวัใจและโรคความดนัโลหิต
สูง  ท่ีแพทยส์ั่งให้จ  ากดัโซเดียม  จึงควรให้ด่ืมน ้ าผลไมส้ดท่ีไม่ปรุงรสนอกจากน้ียงัมีแรธาตุอ่ืนๆ 
อีก  เช่น  แคลเซียม  แมกนีเซียม  ไอโอดีน  ฟลูออไรด ์ แมงกานีส 
  3) ใยอาหาร (fiber)  ซ่ึงมีอยูม่ากในผลไมท้ัว่ไปและมีประโยชน์มากช่วยในระบบ
ขบัถ่ายอุจจาระเน่ืองจากใยอาหารไม่สามารถถูกยอ่ยได ้ จึงกลายเป็นกากอาหารถา้คั้นน ้ าส้มโดย
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ไม่กรองจะมีส่วนใยอาหารบางๆ  แขวนลอยอยู่ในน ้ าส้มคั้น  ท าให้น่าด่ืมและเป็นท่ีสังเกตไดว้่า
เป็นน ้าส้มคั้นสดแท้ๆ   ไม่ใช่น ้าส้มปรุงแต่งส าเร็จรูป 
  4) น ้าตาล  ผลไมสุ้กทัง่ไปมกัจะมีน ้าตาลประมาณร้อยละ  10  แลว้แต่ประเภทของ
ผลไม ้ ซ่ึงใหพ้ลงังานไม่มากนกั  เพราะผลไมท้ัว่ไปแทบไม่มีไขมนัเลยและมีโซเดียมบา้งเล็กนอ้ย 
 1.4 การเสิร์ฟน ้าผลไมส้ด  น ้ าผลไมส้ด  จะมีรสชาติดีเหมือนผลไมท่ี้น ามาคั้น  มีคุณค่าทาง
โภชนาการมากดงักล่าวมาแลว้  จึงควรด่ืมทนัทีท่ีคั้นเสร็จ  ถา้ตั้งทิ้งไวน้านๆ  ในท่ีมีอากาศร้อนอบ
อา้ว  จะท าให้วิตามินซีค่อยๆ  เส่ือมสลายลดปริมาณลง  และรสชาติเปล่ียนไปได้  การแช่เย็น
นอกจากจะสงวนคุณค่าวิตามินซีแลว้ยงัช่วยให้น ้ าผลไมน่้าด่ืมเพิ่มยิ่งข้ึน  แต่การแช่เยน็หลงัจาก
คั้นผลไมแ้ลว้  อาจตอ้งใชเ้วลาพอสมควรท าใหคุ้ณค่าของอาหารเส่ือมสลายและกล่ินรสเปล่ียนไป  
จึงควรน าผลไมม้าแช่เยน็ก่อนคั้น  หรืออาจแช่น ้ าผลไมท่ี้คั้นใหม่ๆ  ในช่องความเยน็จดั  ไม่ควร
ใส่กอ้นน ้าแขง็ลงไปในน ้าผลไมส้ด  เพราะน ้าแขง็จะละลายออกมาท าใหน้ ้าผลไมมี้รสจืดซืด 
เน่ืองจากน ้าผลไมส้ดท่ีคั้นไดจ้ะมีปริมาณนอ้ยกวา่ผลไมส้ดท่ีน ามาคั้นมาก  เช่น  ส้มเขียวหวาน  1  
ผลขนาดเราบริโภคพอดี  อาจคั้นได้น ้ าผลไม้สดเพียงปริมาณเพียงคร่ึงเดียวประมาณ  60-80  
มิลลิลิตร จึงมกัเสิร์ฟด้วยถ้วยแก้วขนาดย่อมกว่าเคร่ืองด่ืมชนิดอ่ืนถึงแม้การท าน ้ าผลไม้สด
จ าหน่ายโดยตรงแก่ผูบ้ริโภคจะตอ้งไม่มีฉลากตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
ฉบบัท่ี  62  (พ.ศ.2524)  เร่ืองเคร่ืองด่ืมออกตามความในพระราชบญัญติัอาหาร  พ.ศ.2522แต่
จะตอ้งใชภ้าชนะบรรจุใหเ้ป็นไปตามประกาศเร่ืองภาชนะบรรจุ  และจะตอ้งมีคุณภาพปลอดภยัแก่
ผูบ้ริโภคดว้ย 
 2.น า้ผลไม้สดในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 
  เน่ืองจากกาคั้นน ้ าผลไมส้ดเพื่อจ าหน่ายวนัต่อวนั  อาจเกิดปัญหายุง่ยากบางอย่าง
เป็นตน้วา่  การเตรียมผลไมสุ้กสดไวค้ั้นไม่เพียงพอแก่ปริมาณจ าหน่าย  หรือเตรียมไวม้ากเกินไป  
ท าให้เส่ือมเสียไม่เหมาะท่ีจะน ามาท าน ้ าผลไม้สดในวนัถัดไปประกอบกับผูบ้ริโภคได้เห็น
ความส าคญัและค านึงถึงสุขภาพอนามยัเพิ่มมากข้ึน  โดยได้พยายามสรรหาเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่า
และให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากกว่า  เช่น  น ้ าผลไมส้ดจึงจ าเป็นตอ้งท าน ้ าผลไมส้ดปริมาณมาก  
เก็บรักษาไวใ้หค้งสภาพสดเหมือนใหม่  ดงัไดมี้ประกอบธุรกิจการจ าหน่ายน ้ าผลไมส้ดในภาชนะ
บรรจุท่ีปิดสนิท  อ านวยความสะดวกส าหรับผูป้ระกอบการร้านอาหาร  เพื่อลดปัญหาภาระการท า
น ้าผลไมส้ดแต่ละรายยอ่ย 
  2.1 ลกัษณะการจ าหน่าย  น ้าผลไมส้ดในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทจะมีจ าหน่ายใน
ลกัษณะท่ีเรียกวา่น ้าผลไม ้ 100  เปอร์เซ็นต ์ มีทั้งท่ีผลิตจากวตัถุดิบหรือผลไมภ้ายในประเทศและ
น าเขา้มาจากต่างประเทศ  มีขนาดบรรจุและใชภ้าชนะบรรจุแตกต่างกนั  แลว้แต่สภาพการ
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จ าหน่าย  ซ่ึงจะตอ้งเก็บรักษาไวใ้นท่ีเยน็ไม่เกิน  4  องศาเซสเซียส  ตลอดเวลาจนกวา่จะถึงเวลา
เสิร์ฟบริโภค 
  การท าน ้าผลไมส้ดเพื่อจ าหน่ายส่งตามภตัตาคารและโรงงานจะมีขนาดบรรจุ  1  
ลิตร  2.5  ลิตร  และ 5  ลิตร  เป็นตน้  โดยบรรจุในขวดแกว้  หรือขวดพลาสติกหรือภาชนะท่ีท า
ดว้ยวสัดุท่ีทนกรด  และสะดวกต่อการขนส่ง ซ่ึงจะตอ้งเก็บรักษาไวใ้นท่ีเยน็เช่นเดียวกนั 
             ส่วนน ้าผลไมใ้นลกัษณะพร้อมด่ืมท่ีวางจ าหน่ายตามหา้งสรรพสินคา้หรือ
ร้านอาหาร  ส าหรับจ าหน่ายปลีกเพื่อด่ืมแต่ละม้ือและแต่ละคน  จะมีขนาดบรรจุ  150,  180,  200,  
225,  250  และ  325  มิลลิลิตร  โดยบรรจุในภาชนะบรรจุท่ีท าดว้ยแกว้  พลาสติกแขง็ทนกรด  
พร้อมหลอดด่ืมในลกัษณะเดียวกบันมยเูอชที 
              น ้าผลไมท่ี้มีจ าหน่ายเป็นน ้าผลไม ้ 100  เปอร์เซ็นต ์ เช่น  ส้ม  สับปะรด  องุ่น  
มะเขือเทศ  เสาวรส  แอปเปิลเป็นตน้  มีเคร่ืองหมายการคา้ของน ้าผลไมท่ี้จ าหน่าย  เช่น  สิงห์
เฟรช  ยโูร่  ฟรีซซ  ทิปโก ้ ฟรุ๊ตเน็ต  พีเจียน  สไมล ์ แพนซี  เดล่ีกรีนเวย ์ ซีไซดแ์ละมาลี  เป็นตน้ 
  2.2 การเลือกบริโภค  ในการเลือกซ้ือน ้าผลไมใ้นภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  ตอ้ง
ตรวจสอบลกัษณะภายนอกของภาชนะบรรจุตอ้งสะอาด  ไม่มีร่องรอยการใชบ้รรจุอาหารหรือ
วตัถุใดมาก่อน  เวน้แต่ภาชนะบรรจุท่ีเป็นแกว้  เซรามิก  และโลหะเคลือบ  หรือพลาสติกชนิดทน
กรด  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เคยใชบ้รรจุหรือหุม้ปุ๋ยหรือวตัถุท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและตอ้งไม่ใช่
ภาชนะท่ีท าข้ึนเพื่อใชบ้รรจุส่ิงของอยา่งอ่ืนท่ีไม่ใช่อาหาร  หรือมีรูปแบบประดิษฐ ์ หรือขอ้
ความผดิท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดิในสาระส าคญัของอาหารท่ีบรรจุอยูใ่นภาชนะนั้น 
  นอกจากน้ีจะตอ้งตรวจสอบฉลาก  ส าหรับน ้าผลไมท่ี้บรรจุในภาชนะขนาดใหญ่
ส าหรับจ าหน่ายส่งโรงแรมและภตัตาคารเพื่อแบ่งจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภค  ควรมีค าแนะน าวธีิใชใ้ห้
ชดัเจน  และน าน ้าผลไมส้ดในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีจ าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค  จะตอ้งมี
ฉลากแสดงขอ้ความภาษาไทยดงัต่อไปน้ี 
  1) ช่ือเคร่ืองด่ืมหรือช่ือทางการคา้  โดยมีค าวา่  “เคร่ืองด่ืม”  ก ากบัไวแ้ละตอ้งใช้
ช่ือตามชนิดของผลไม ้ เช่น  น ้าส้ม  100% 
  2) เลขทะเบียนต าหรับอาหาร  หรือเลขอนุญาตใชฉ้ลากอาหารแลว้แต่กรณีแสดง
ตามแบบท่ีส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาก าหนดไว ้
 3. น า้ผลไม้เข้มข้น 
            น ้าผลไมเ้ขม้ขน้เป็นการเก็บรักษาและถนอมน ้าผลไมด้ว้ยน ้าตาล  เพื่อความ
สะดวกในการขนถ่ายและเก็บรักษาไวไ้ดน้าน  และสามารถน ามาปรุงแต่งส าหรับเสิร์ฟด่ืมไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  น ้าผลไมเ้ขม้ขน้ 
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  อาจท าในรูปลกัษณะน ้ าเช่ือมเจือจางและหรือท าเป็นผงละลายน ้ าด่ืม  แต่น ้ าผลไม้
เขม้ขน้ส าหรับน ามาเจือจางเป็นเคร่ืองด่ืมบริการในโรงแรมและภตัตาคาร  จะท าในรูปน ้ าเช่ือมซ่ึง
มีความเขม้ขน้ของน ้าตาลสูง  เพื่อป้องกนัการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์
  3.1 แนวทางการท าน ้ าผลไมเ้ขม้ขน้  น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้  ควรมีส่วนผสมท่ีเป็นน ้ า
ผลไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  25  และมีปริมาณสารท่ีละลายน ้ าได้อย่างน้อยร้อยละ  65  มีวิธีท  า
แตกต่างกนัตามประเภทของผลไมด้งัน้ี 
  1. ผลไม้ท่ีมีน ้ ามากเปลือกบาง  เช่น  มะนาว  ส้มเขียวหวาน  ซ่ึงมีผลเล็กและ
เปลือกบางไม่ตอ้งปอกเปลือกจะผ่าซีกแคะเม็ดบีบน ้ าออกกรองไม่ตอ้งตม้  ผสมน ้ าเช่ือมและอาจ
เติมเกลือ  กรดซิตริก  แต่งรส 
  2 .ผลไมท่ี้มีน ้ าและใยมากเปลือกหนา  เช่น  สับประรด  เม่ือปอกเปลือกตดัส่วนท่ี
ซ ้ าทิ้งเซาะตาออกแลว้  ให้ลา้งอีกคร้ังแยกตดัแกนออก  หัน่และสับเฉพาะเน้ือสับปะรดให้เป็นช้ิน
เล็กๆ  ใส่ในผา้กรองอย่างหยาบ  คั้นน ้ าออก  แลว้กรองอีกคร้ัง  ตม้น ้ าสับปะรดท่ีคั้นไดใ้ห้เดือด
นาน  10  นาที  ผสมกบัน ้าเช่ือมร้อน  เติมกรดซิตริก  และเกลือ 
  3. ผลไมเ้น้ือละเอียด  เช่น  กลว้ยหอม  ละมุด  ปอกเปลือกแลว้  หั่นเป็นช้ินเล็กๆ  
ใส่น ้าตาลตม้ไฟอ่อนๆ  ประมาณ  15-30  นาที  แลว้แต่ละชนิดของผลไม ้ ส่วนละมุดให้แกะเมล็ด
แยกออกและตม้นาน  30  นาที  เพราะเน้ือหยาบกวา่  กรองแลว้ผสมน ้ าเช่ือม  กลว้ยหอมใชเ้วลา
ตม้เพียง  15  นาที  แต่งรสดว้ยกรดซิตริกและเกลือ 
  4. ผลไมเ้น้ือละเอียดเปลือกบางปอกยาก  เช่น  มะเขือเทศ  ให้ลวก  ลอกเปลือก
แยกเมล็ดออกท านองเดียวกบัมะละกอ  แล้วยีบนตะแกรงหรือบดกบัน ้ าสะอาดจนเละเป็นเน้ือ
เดียวกนัผสมกบัน ้าเช่ือม  เติมเกลือ  ส าหรับมะละกอควรเติมน ้ าเช่ือมร้อน  กรดซิตริกและสารกนั
เสียดว้ยถา้เก็บไวไ้ดน้าน 
  5. ผลไมร้สจดัน ้ าน้อย  เช่น  ตะลิงปริง  มะดนั  ให้ตม้กบัน ้ าสะอาดดว้ยไฟอ่อน
ประมาณ  5-10 นาที  แลว้ใส่น ้ าตาลทราย  ตม้ต่อไปประมาณ  45  นาที  กรองเติมเกลือ  แต่งรส  
และอาจใส่สารกนัเสียดว้ยก็ได ้
  6. ผลไมแ้หง้  เช่น  พุทราแหง้หรือพุทราแผน่  ใส่น ้ าพอท่วมตม้เค่ียวจนมีน ้ าสีแดง
รินน ้ าออกเก็บไวเ้ติมน ้ าใหม่ตม้อีกคร้ังรวมกนัแลว้กรอง  ผสมน ้ าเช่ือมร้อน  เติมกรดซิตริกเกลือ
และสารกนัเสีย 
  น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้แบบน ้ าเช่ือมท่ีผลิตจ าหน่ายทัว่ไปตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบบัท่ี  62  (พ.ศ.2524)  เพราะจดัเป็นอาหาร
ควบคุมเฉพาะประเภทหน่ึง  และถา้ตอ้งการจ าหน่ายในลกัษณะภาชนะบรรจุปิดสนิทตอ้งมีฉลาก
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ตามท่ีก าหนดเร่ืองฉลากดว้ย  โดยตอ้งมีขอ้ความ  “เขม้ขน้”  และขอ้ความวา่เม่ือเจือจางแลว้มีน ้ า
.....(ระบุชนิดและปริมาณของผลไม)้  ไวใ้ตช่ื้อเคร่ืองด่ืมดว้ย 
  3.2 ภาชนะบรรจุตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐานดงัน้ี 
  1) สะอาด 
  2) ไม่เคยใชบ้รรจุหรือใส่อาหารหรือวตัถุอ่ืนใดมาก่อน  เวน้แต่ภาชนะบรรจุท่ีเป็น
แกว้  เซรามิก  โลหะเคลือบ  หรือพลาสติก  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เคยใชบ้รรจุหรือหุ้มปุ๋ยหรือวตัถุท่ีอาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  และตอ้งไม่ใช้ภาชนะท่ีท าข้ึนเพื่อใช้บรรจุส่ิงของอย่างอ่ืนไม่ใช่อาหาร  
หรือมีรูปแบบประดิษฐ์  หรือขอ้ความใดท่ีม าให้เกิดความเขา้ใจผิดในสาระส าคญัของอาหารท่ี
บรรจุอยูใ่นภาชนะนั้น 
  3.3 การบริการน ้ าผลไมเ้ป็นเคร่ืองด่ืม  ซ่ึงซ้ือน ้ าผลไมเ้ขม้ขน้ส าเร็จรูปท่ีมีจ าหน่าย
ทัว่ไป  หรืออาจจะท าเองโดยน ามาเจือจางดว้ยน ้ าเปล่าหรือน ้ าโซดาใส่น ้ าแข็ง  หรืออาจผสมนม
ร้อนหรือนมเยน็ดว้ยก็ไดก้ารผสมนมตอ้งค่อยๆ  เทนมใส่น ้ าผลไมเ้ขม้ขน้พร้อมกบัคนเร็วๆ  เพื่อ
ป้องกนันมเป็นกอ้น  อาจเติมน ้ าเช่ือมหรือน ้ าผึ้งเพิ่มรสหวานตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมกั
เสิร์ฟดว้ยแกใ้สประดบัดว้ยช้ินผลไมท่ี้ปากแกว้พร้อมท่ีคนและหลอดด่ืม 
 4. น า้ผลไม้ปรุงแต่ง 
 ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่  น ้าผลไมส้ดมีประโยชน์เหมาะสมต่อสุขภาพร่างกายทั้งในภาวะปกติ
และยามเจบ็ป่วย  เพราะอุดมดว้ยวติามิน  แร่ธาตุและใยอาหารตามธรรมชาติท่ีช่วยเสริมสร้างและ
บ ารุงร่างกาย  แต่การท าน ้ าผลไมส้ดแทจ้ากธรรมชาติเพื่อด่ืมโดยตรงโดยไม่มีการปรุงแต่งหรือ
ผา่นกรรมวิธีใดๆ  ท าให้ไม่สามารถจะเก็บรักษาให้คงคุณค่าอยูไ่ดน้าน  และตอ้งระมดัระวงัเร่ือง
ความสะอาดในการท า  และการใช้ภาชนะบรรจุท่ีอาจมีการปนเป้ือนจุลินทรียแ์ละสารละลาย
ปนเป้ือนจากภาชนะได ้ ทั้งยงัมีความยุง่ยากในการท าเพื่อด่ืมหรือบริการเฉพาะแต่ละม้ือดว้ยความ
ยุ่งยาก  นอกจากน้ีผลไม้ท่ีน ามาท าน ้ าผลไม้แต่ละคร้ังย่อมมีความแตกต่างกันทั้งรสชาติและ
คุณภาพจึงไดมี้การท าน ้ าผลไมผ้า่นกรรมวิธีเพื่อฆ่าเช้ือจุลินทรีย ์ ใช้สารกนัเสียและปรุงแต่งกล่ิน
รสเพื่อใหค้งท่ีเป็นท่ีคุน้เคยของผูบ้ริโภคและพฒันาผสมผลไมแ้ละพืชผกัต่างๆ ให้มีลกัษณะแปลก
ใหม่เป็นท่ีชวนเชิญด่ืมมากยิง่ข้ึน 
 นอกจากน ้าผลไมส้ดท่ีกล่าวมาแลว้ในขอ้ 1  ซ่ึงตอ้งท าจากผลไมท่ี้มีน ้ ามากเท่านั้นแต่ผลไม้
ท่ีมีน ้ าน้อยรวมทั้งพืชผกัสามารถน ามาท าเป็นน ้ าผลไมด่ื้มได ้ แต่ตอ้งใช้น ้ าช่วยสกดัสารละลาย
หรือเจือจางความเขม้ขน้ของผลไมด้้วย  จึงจดัเป็นน ้ าผลไมป้รุงแต่ง  ซ่ึงหมายถึงน ้ าผลไมท่ี้ท า
ผลไมท่ี้มีกล่ินรสอย่างใดอย่างหน่ึงรุนแรงหรือเรียกว่ารสจดั  เช่น  มะนาวมีรสเปร้ียวจดั  จึง
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จ าเป็นต้องเจือจางรสจดั  และปรุงผสมด้วยรสอ่ืน  ให้เหมาะสมแก่การด่ืมเพิ่มมากข้ึน  อาจ
แบ่งเป็นน ้าผลไมป้รุงประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

 1) เนคตา (nectar) ไดแ้ก่น ้ าผลไมท่ี้ท าจากผลไมห้ลายชนิดผสมกนัหรือท าจากผลไมช้นิด
เดียวก็ได ้แต่มีน ้าผลไมผ้สมอยูด่ว้ย โดยมีเน้ือผลไมบ้ดระเอียดประมาณร้อยละ 40 แลว้ผสมน ้ าตาล
ให้มีความเขม้ขน้ประมาณ 1-20 องศาบริกซ์ ผลไมท่ี้ใชท้  าเนคตา เช่น กลว้ย ฝร่ัง มะม่วง มะละกอ 
สับปะรด พุทราและผลไมเ้มืองหนาว เช่น อะปริคอต พีช พลมั เป็นตน้ 
 2) สควอช (squash) เป็นน ้ าผลไมป้รุงแต่งอีกประเภทหน่ึง มีลกัษณะขุ่นแต่ไม่มากเหมือน
เนคตาจะตอ้งประกอบดว้ยน ้ าผลไมท่ี้ขุ่นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 มีปริมาณสารท่ีละลายไดใ้นน ้ าไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ 40 และมีความเป็นกรดอยูร่ะหวา่งร้อยละ 1.2-1.5 ผลไมนิ้ยมใชท าสควอช ไดแ้ก่ มะนาว 
ละมุด สับปะรด มะม่วง ส้ม เป็นตน้ 

สควอชสับปะรดท าไดโ้ดยน าสับปะรดลา้งปอกเปลือกเอาไส้ออกหัน่ให้เป็นช้ินเล็กๆ แลว้
ตม้กบัน ้ าดว้ยไฟอ่อนๆนาน 30 นาที กรองคั้นน ้ าน าไปตม้กบัน ้ าตาล 250 กรัมต่อน ้ าสับปะรด 250 
มิลลิลิตรดว้ยไฟอ่อนๆ จนน ้าตาลละลายท าใหเ้ยน็แลว้ผสมน ้ ามะนาวบรรจุขวดสะอาดปิดฝาเก็บไว้
ในตูเ้ยน็ เม่ือตอ้งการเสิร์ฟใหเ้ติมน ้าเยน็ใหร้สดีตามชอบ 

3)  พนัช์ (punch) คือน ้ าผลไมท่ี้ปรุงแต่งท่ีท าจากผลไมห้ลายอยา่งผสมกนัให้มีกล่ิน สี และ
รสชาติแปลกใหม่แตกต่างกนั และอาจมีช้ินผลไมห้รือตดัเป็นรูปร่างต่างๆลอยเพื่อความสวยงาม 
บางคร้ังอาจเติมน ้ าโซดาก่อนเสิร์ฟให้มีรสซ่า ถ้าตอ้งการเติมน ้ าแข็งตอ้งปรุงรสให้เขม้ขน้กว่าท่ี
ตอ้งการ หรืออาจผสมสีในน ้ าท่ีจะท าน ้ าแข็งมาใส่เพื่อความสวยงามด้วยก็ได้ภาชนะท่ีใช้มกัใช้
ภาชนะแกว้ อาจน าภาชนะแช่เยน็เพื่อใหพ้นัช์เยน็โดยไม่ตอ้งเติมน ้าแขง็ลงไปก็ได ้

4)  ค็อกเทล (cocktail) คือเคร่ืองด่ืมอีกประเภทหน่ึงท่ีอาจท าจากผลไมห้รือพืชผกัน ามาคั้น
น ้าหรือแช่น ้าใหส้ารกล่ินรสละลายออกมาเป็นของเหลว หรือหัน่พืชผกัเป็นช้ินส่วนละเอียดผสมอยู่
ในของเหลวแล้วเติมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ กล่ินรสหรือเคร่ืองเทศตามตอ้งการเพื่อช่วยเจริญ
อาหารทั้งพนัช์และค็อกเทล นิยมด่ืมก่อนอาหารเพื่อให้เจริญอาหารอาจเตรียมไดจ้ากพืชทั้งส่วนใบ 
ผล และราก 

5)  น ้ าผลไมป่ั้น  หมายถึง น ้ าผลไมท่ี้ท าจากเน้ือผลไมป่ั้นจนละเอียดดว้ยเคร่ืองป่ันไฟฟ้า 
ผสมน ้ าเช่ือมและน ้ าแข็งบดละเอียดเขา้ดว้ยกนั เช่น น ้ าแตงโมป่ัน ท าไดจ้ากน าแตงโมมาลา้งปอก
เปลือก แล้วหั่นเน้ือแตงโมเป็นช้ินเล็กๆ และแคะเม็ดออกให้หมด ใส่ในเคร่ืองป่ันไฟฟ้า  เติม
น ้าเช่ือม และน ้าแขง็ บดละเอียดไปดว้ยกนัจึงใส่แกว้เสิร์ฟทนัที 

น ้าผลไมป่ั้นควรเสิร์ฟแกว้ทรงสูงท่ีมีบรรจุ ประมาณ 8 ออนซ์หรือ 240 มิลลิลิตร 
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พืชผกับางชนิด เช่น แครอท อาจเป็นเคร่ืองด่ืมไดโ้ดยการป่ันกบัน ้ าแข็งแลว้เติมเกลือและ
เคร่ืองเทศตามชอบ 
6)  น ้ าพืชผกั  พืชผกับางชนิดสามารถน ามาบีบคั้นน ้ าด่ืมได้ในท านองเดียวกบัน ้ าผลไม ้

พืชผกัหลายชนิดยงัมีสรรพคุณทางยา จึงเรียกน ้ าจากพืชผกัวา่ น ้ าสมุนไพรเน่ืองจากพืชผกัส่วนมาก
มีน ้านอ้ย เช่น ใบบวับกจะท าเป็นเคร่ืองด่ืมไดโ้ดยน ามาลา้งน ้ าให้สะอาดต าให้เซลล์พืชแตกแลว้บีบ
คั้นน ้าออกมาไดบ้า้งเล็กนอ้ย กรองน ้าและน ากาก  
พืชผกัท่ีมีรสจดั  เช่น  ขิง  ใช้แง่งขิงแก่ล้างน ้ าขูดเปลือกเบาๆ  ทุบพอแตกต้มกับน ้ าเดือดนาน
พอสมควรเพื่อสกดัสารละลายจากขิง  แลว้จึงปรุงรส  ใชด่ื้มไดท้ั้งร้อนและเยน็ กระเจ๊ียบแดงใชว้ิธี
ตม้อยา่งเดียวกนั  ผลไมบ้างชนิดเช่น  มะตูม  นิยมใชม้ะตูมฝานเป็นแวน่ตากแห้งป้ิงไฟพอหอมแลว้
ตม้กบัน ้าปรุงรสด่ืมเช่นเดียวกนั    ตวัอยา่งรูปน ้าผลไมป้ระเภทต่างๆ ดงัน้ี 

 
 

 
 
 
               น ้าผลไมส้ด                                                          น ้าผลไมเ้ขม้ขน้ 
 
 
 

 
                น ้าผลไมป่ั้น                                                               สควอช 
 
 
 
 
                     พนัช์                                                                    คอ็กเทล 
 
 
 
                                                                                           เนคตา 
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
      1. ส่ือการเรียนรู้ 

 1.1  หนงัสือเรียนรายวชิาพิน้ฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 1.2   http://guru.google.co.th/guru/user?userid 
 1.3  http://www.phukettechno.ac.th/article/hc.doc 
 
      2.  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.2  หอ้งสมุด  IT 

2.3  หอ้งคน้ควา้อินเตอร์เน็ต 
 

3. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
3.3 ร้านจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมประเภทน ้าผกัผลไมต่้างๆ 
3.4 หอ้งสมุดชุมชน 

 
กจิกรรมฝึกปฏิบัติ 

1. ใหท้  ากิจกรรมท่ี 1 
 

กจิกรรมที ่1 
 

ค าช้ีแจง 
 ใหน้กัเรียนตอบค าถามในประเด็นต่อไปน้ี                 

  1. จงบอกความหมายของเคร่ืองด่ืมมาอยา่งกวา้งๆ  
  2. เคร่ืองด่ืมแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือประเภทอะไรบา้ง ? 
  3. ถา้แบ่งเคร่ืองด่ืมตามประเภทของน ้าผลไมมี้ก่ีชนิดอะไรบา้ง ? 
ค าตอบ  ข้อที ่1 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 

http://guru.google.co.th/guru/user?userid
http://www.phukettechno.ac.th/article/hc.doc
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ค าตอบ  ข้อที ่2 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
ค าตอบ  ข้อที ่3 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
บทสรุป 
 เคร่ืองด่ืมมีอยูห่ลายชนิดและมีประโยชน์แตกต่างกนัไป เช่น น ้ าผกัผลไมก้็จะอุดมไปดว้ย
วิตามินแร่ธาตุและใยอาหารตามธรรมชาติท่ีช่วยเสริมสร้างและบ ารุงร่างกาย รวมถึงมีสรรพคุณ
ทางยารักษาโรคไดอี้กทางดว้ย เพราะฉะนั้นควรเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีให้ประโยชน์ต่อร่างกาย 
และควรหลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีใหโ้ทษต่อสุขภาพ เช่น เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลป์ระเภทต่างๆ 
 
การวดัและประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการท ากิจกรรมท่ี 1 
2. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
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บทที ่2 
ประโยชน์ สรรพคุณของผกัผลไม้และสมุนไพร 

 
ขอบข่ายเนือ้หา 
 1. ประโยชน์ของเคร่ืองด่ืมจากธรรมชาติ 
 2. ประโยชน์ สรรพคุณของผกัผลไมแ้ละสมุนไพร 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.บอกประโยชน์ สรรพคุณของผกัผลไมแ้ละสมุนไพรท่ีใชท้  าเคร่ืองด่ืมได ้

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.รับฟังการบรรยาย 
 2.ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนประกอบการบรรยาย 
 3.ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 4.ท ากิจกรรมท่ี 2 
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เนือ้หา 
        
 ประโยชน์ของเคร่ืองดื่มจากธรรมชาติ 
 เคร่ืองด่ืมจากธรรมชาติใหป้ระโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ช่วยแกก้ระหาย ท าให้ร่างกาย
สดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า บ ารุงร่างกาย เคร่ืองด่ืมจากธรรมชาติท่ีนิยมด่ืม ไดแ้ก่ น ้ าออ้ย มะพร้าว น ้ า
มะนาว นมถัว่เหลือง น ้าบวับก น ้าเก็กฮวย และ น ้ามะตูม เป็นตน้  
         เคร่ืองด่ืมท่ีคนไทยนิยมด่ืม ได้แก่ น ้ าชา กาแฟ น ้ าอดัลม น ้ าหวาน น ้ าผลไม ้ตลอดจน
เคร่ืองด่ืมท่ีเตรียมจากส่วนต่างๆ ของพืช เคร่ืองด่ืมจากธรรมชาติส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ น ้าผลไมซ่ึ้งรวมทั้ง
น ้ าคั้นจากผลไมส้ด เช่น น ้ าส้ม น ้ ามะนาว น ้ ามะพร้าว เป็นตน้ และน ้ าผลไมท่ี้มีเน้ือผลไมป้น น ้ า
ผลไมช้นิดหลงัน้ี ทั้งน ้ าและเน้ือผลไมจ้ะผ่านการบดหรือป่ันให้ละเอียดและแต่งเติมรสหวานดว้ย
น ้าตาล หรือน ้าเช่ือม และอาจเติมกรดผลไมเ้พื่อแต่งรสเปร้ียวได ้ตวัอยา่งของน ้าผลไมด้งักล่าวไดแ้ก่ 
น ้ าสัปปะรด น ้ าแตงโม น ้ ามะเขือเทศ น ้ ามะขาม เป็นตน้ นอกจากน ้ าผลไมแ้ลว้ เคร่ืองด่ืมท่ีไดจ้าก
ธรรมชาติยงัสามารถเตรียมจากส่วนอ่ืนๆของพืช เช่น ส่วนเหงา้ ตน้ ใบ ดอก เมล็ด เป็นตน้ ตวัอยา่ง
เคร่ืองด่ืมประเภทน้ี ไดแ้ก่ น ้าออ้ย น ้าขิง น ้าเก็กฮวย น ้าบวับก นมถัว่เหลือง เป็นตน้  
        นอกจากเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ยงัมีน ้ าผลไม้อีกหลายชนิดท่ีนิยมด่ืมกัน
แพร่หลาย เช่น น ้ าฝร่ัง น ้ าแตงโม น ้ ามะขาม น ้ าองุ่น น ้ าล าใย น ้ าทบัทิม น ้ ารากบวั น ้ าบ๊วย ฯลฯ น ้ า
ผลไมส่้วนใหญ่มีวิธีการเตรียมเป็นเคร่ืองด่ืมคลา้ยคลึงกนัดบัท่ีกล่าวมาแลว้ นอกจากน ้ าผลไมแ้ลว้ 
ยงัมีผูนิ้ยมด่ืมน ้ าผกัอีกดว้ย น ้ าผกัจะให้ วิตะมินซี และ แคลเซียม สูงกว่าน ้ าผลไมบ้างอยา่งดว้ยซ ้ า
ไป แถมยงัเป็นยาอายุวฒันะอีกดว้ย ผกัท่ีนิยมน ามาบดเป็นน ้ าผกั เช่น ค่ืนช่าย ผกักาดหอม แตงกวา 
เป็นตน้  
         จะเห็นไดว้่า เคร่ืองด่ืมจากธรรมชาติให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม ประโยชน์
ทางตรงก็คือ ช่วยให้ไดเ้คร่ืองด่ืมท่ีอร่อย สะอาด ช่วยดบักระหาย คลายร้อน ท าให้ร่างกายสดช่ืน 
กระปร้ีกระเปร่า ส่วนประโยชน์ทางออ้ม คือ ใชเ้ป็นยาบ ารุง และยารักษาโรค เช่น ช่วยขบัปัสสาวะ 
ขบัเหง่ือ บ ารุงร่างกาย ช่วยระบาย หรือช่วยแกท้อ้งเสีย เป็นตน้ นอกจากนั้น เคร่ืองด่ืมจากธรรมชาติ 
สามารถเตรียมไดง่้ายๆ และ รวดเร็ว อีกทั้งช่วยประหยดัรายจ่ายของครอบครัวอีกดว้ย ประโยชน์ท่ี
ส าคญัอีกประการหน่ึงคือ เคร่ืองด่ืมจากธรรมชาติ ไม่ตอ้งแต่งดว้ยสีสังเคราะห์ สีของเคร่ืองด่ืมเป็น
สีจากพืชโดยตรง ดงันั้นจึงไม่มีพิษต่อร่างกายอยา่งแน่นอน 
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 ในน ้าผลไมส้ดๆ จะอุดมไปดว้ยเอน็ไซมซ่ึ์งมีคุณสมบติัท่ีจะช่วยเสริมการท างานของระบบ
ย่อยอาหารจึงส่งผลให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารท่ีจ าเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
เอน็ไซมจ์ากพืชน้ีมีความส าคญัอยา่งมากต่อการ Electrolytes ซ่ึงจะช่วยให้ของเหลวไหลเวียนไปทัว่
ร่างกายอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ  ถ้าในแต่ละวนั คุณด่ืมน ้ าผลไมใ้ห้ได้สัก 2 
ชนิด ร่างกายก็จะไดรั้บสารอาหารท่ีจ าเป็นมากมาย ทั้งสารแอนต้ี - อ๊อกซิแดนท ์วิตามิน และแร่ธาตุ
ต่างๆ ซ่ึงมีประโยชน์ในการช่วยขบัสารพิษ เสริมภูมิคุม้กนั ช่วยป้องกนัภาวะการอกัเสบ และสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีจะช่วยลดความเส่ียงของการเกิดเน้ืองอก น ้ าผลไมย้งัช่วยในเร่ืองของการท าให้
สะอาด ยอ่ย และขจดัของเสีย นอกจากนั้นกรดท่ีมีอยูใ่นพืช สารเพคติน และเอ็นไซม ์ยงัช่วยรักษา
ความสมดุลของความเป็นกรดและด่างอีกดว้ย ในยามท่ีร่างกายเจ็บป่วย น ้ าผลไมก้็เป็นเคร่ืองด่ืมท่ี
ย่อยง่าย และช่วยเสริมก าลงัวงัชาให้กบัผูสู้งอายุ หรือคนท่ีรู้สึกอ่อนเปล้ียเพลียแรง อีกทั้งช่วยให้
คนไขห้ลงัผา่ตดัฟ้ืนตวัไดเ้ร็วข้ึน 
 

ประโยชน์ สรรพคุณของผกัผลไม้และสมุนไพร 
 พินิจ  จนัทรและคณะ (2554 : 62-65) พืชผกัและผลไมท่ี้เป็นสมุนไพร (herbs) โดยมีคุณค่า
ทางโภชนาการแร่ธาตุต่างๆ และมีสรรพคุณทางยาเป็นจ านวนมากนั้น หากแบ่งตามหลกัวิชาการ
แลว้มี 2 สาขา คือ 
 สาขาที่ 1 สมุนไพรแผนโบราณ ได้แก่ พืช สัตว ์หรือแร่ธาตุ ท่ีเภสัชกร หรือแพทยแ์ผน
โบราณ และประชาชนน ามาใช้เป็นอาหาร เคร่ืองด่ืมหรือเคร่ืองส าอาง ส าหรับป้องกนั รักษาโรค 
บ ารุงสุขภาพ หรือเสริมสวยตามหลกัวิชาของแพทยแ์ละเภสัชกรไทยแผนโบราณ หรือจากความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีบรรพบุรุษในอดีตเคยใชสื้บต่อกนัมา 
 นอกจากน้ีแลว้สมุนไพรแผนโบราณในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมุนไพร
ไทยแผนโบราณ และสมุนไพรจีนแผนโบราณ  
 1.1 สมุนไพรไทยแผนโบราณ คือ สมุนไพรท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยและบางชนิดก็ตอ้งน าเขา้
มาจากประเทศ ซ่ึงแพทย์และเภสัชกรไทยแผนโบราณน ามาปรุงเป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม ยา 
เคร่ืองส าอาง ส าหรับป้องกนัรักษาโรค บ ารุงสุขภาพ หรือเสริมสวย ตามทฤษฎี หรือหลกัวิชาการ
ของการแพทยแ์ละเภสัชกรไทยแผนโบราณ 
 1.2 สมุนไพรจีนแผนโบราณ คือ สมุนไพรท่ีมีอยู่ในประเทศจีนท่ีแพทยแ์ละเภสัชกรจีน
แผนโบราณน ามาปรุงอาหาร เคร่ืองด่ืม ยา หรือเคร่ืองส าอาง ส าหรับป้องกนัรักษาโรค บ ารุงสุขภาพ 
หรือเสริมสวย ตามทฤษฎีหรือหลกัวชิาของแพทยแ์ละเภสัชกรรมของจีนแผนโบราณ เภสัชวตัถุ คือ 
วตัถุท่ีใชเ้ป็นสมุนไพรไทยแผนโบราณมี 3 ประเภท คือ 
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      ประเภทท่ี 1 ไดแ้ก่พืช แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ 
 ประเภทตน้ เช่น ตน้พิกุล ตน้ข้ีเหล็ก ตน้มะตูม  ประเภทเถา เครือ เช่น เถาบอระเพด็ เถาคนั
แดง                      
 ประเภทหัว เหงา้ เช่น หวัแห้วหมู เหงา้ข่า เหงา้ขิง  ประเภทผกั เช่น ผกับุง้ ผกัหนอก ผกัชี 
ผกักาดน ้าประเภทหญา้ เช่น หญา้แพรก หญา้คา หญา้ใตใ้บ 
      ประเภทท่ี 2 ไดแ้ก่สัตว ์แบ่งอออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 ประเภทสัตวบ์ก เช่น ควายเผือก หมี งูเหลือม  ประเภทน ้ า เช่น ปลาหมึก หอยสังข์ เต่า  
ประเภทสัตวอ์ากาศ เช่น นกนางแอ่น ผึ้ง 
      ประเภทท่ี 3 ไดแ้ก่แร่ธาตุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 ประเภทแร่ธาตุท่ีสลายตวัยาก เช่นเหล็ก ทองค า เงิน  ประเภทแร่ธาตุท่ีสลายตวัเร็ว หรือ
สลายตวัอยูแ่ลว้ เช่น สารส้ม พิมเสน เกลือ 
 สาขาที่ 2 สมุนไพรแผนปัจจุบัน ไดแ้ก่ พืช สัตว ์หรือแร่ธาตุ ท่ีคน้ควา้ทดลอง วิจยั แล้ว
สกดัเอาสารบางชนิดจากพืช สัตว ์ หรือแร่ธาตุออกมาใชเ้ป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม ยา หรือเคร่ืองส าอาง 
ส าหรับป้องกนั รักษาโรคบ ารุงสุขภาพ หรือเสริมสวย ตามหลกัและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดย
อาศยัขอ้มูลความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์เดิมของแพทยแ์ละเภสัชกรแผนโบราณหรือประชาชน
ท่ีเคยรู้และเคยใช้กนัมาตั้งแต่อดีตเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัวา่ในพืช สัตว ์หรือแร่ธาตุนั้นๆ มี
สารเคมีอะไรจึงมีสรรพคุณตามท่ีคนโบราณกล่าวไว ้โดยน ามาทดลองทั้งดา้นเภสัชวิทยาและทาง
คลินิค คือ ทดลองใชก้บัสัตวแ์ละคนท่ีเจบ็ป่วย 
 สรรพคุณสมุนไพรไทย  สมุนไพรไทยจะแสดงสรรพคุณตามรสดงัต่อไปน้ี 
  ร ส ฝ า ด   ใ ช้ ส ม า น แ ผ ล  แ ก้ บิ ด  คุ ม ธ า ตุ  แ ก้ ท้ อ ง เ สี ย                                                                             
  รสหวาน  ซึมซาบไปตามเน้ือ ท าให้ร่างกายชุ่มช่ืน บ ารุงก าลงั แกอ่้อนเพลียท าให้
ชุ่มคอ แกไ้อ            
  รสเมาเบ่ือ  แกพ้ิษ แกพ้ยาธิ แกส้ัตวก์ดัต่อย ขบัพยาธิ แกโ้รคผวิหนงั    
  รสขม  แก้ทางโลหิตและดี แก้ไข้ เจ็บคอ ร้อนใน กระหายน ้ าเจริญอาหาร                                       
รส เผ็ด ร้อน   แก้ลม  บ า รุ งธ า ตุ  ขับลมในกระ เพาะอาหารและล า ไ ส้ ช่ วยย่อยอาหาร                           
  รสมัน  แก้เส้นเอ็น แก้ปวดเม่ือยร่างกาย แก้ไข้พิการ แก้ปวดเข่าปวดข้อ               
  รสหอมเย็น  ท าให้ช่ืนใจ บ ารุงหัวใจ ชูก าลัง แก้อ่อนเพลีย แก้ไข้ แก้ร้อนใน
กระหายน ้า                                        
  รสเค็ม  ซ่ึมซาบไปตามผิวหนงั รักษาโรคผิวหนงั รักษาเน้ือไม่ให้เน่า แกป้ระดง 
ลมพิษ                             
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  รสเปร้ียว  กดัเสมหะ แก้เสมหะพิการ แก้ได ช่วยให้ระบายขบัถ่ายเมือกมนั แก้
เลือดออกตามไรฟัน ฟอกโลหิต ท าใหโ้ลหิตไหลเวยีนดีข้ึน 
 

สรรพคุณและประโยชน์ของ ผกัผลไม้ สมุนไพร แต่ละชนิด 
 
  

1. กระชาย 
 สรรพคุณและประโยชน์ ในเงา้กระชายมีสาระส าคญัคือ น ้ ามนัหอมระเหย ในการทดลอง
พบว่าสารจากเง้ากระชายมีประสิทธิภาพยบัย ั้ งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียท่ีได้ผลคือ 
BACILLUS  SUBTILIS แบคทีเรียในล าไส้และแบคทีเรียท่ีท าให้เกิดหนอง น ้ ามนัหอมระเหย ช่วย
ขบัลมในกระเพาะและล าไส้ช่วยให้เจริญอาหารอีกดว้ย กรมวิทยาศาสตร์การแพทยว์ิจยัวา่ไม่มีพิษ
เฉียบพลนัช่วยคลายเครียด ขยายหลอดเลือดท าให้สมองโปร่งใส อารมณ์ดีข้ึน แกอ้าการอ่อนเพลีย
เน่ืองจากนอนดึกหรือพกัผอ่นไม่เพียงพอ ปรับสมดุลของความดนัโลหิตและฮอร์โมน ทั้งยงักระตุน้
สมรรถนะร่างกาย และกระชับกล้ามเน้ือ แต่กระชายอาจไม่เหมาะกับผูท่ี้มีความดันโลหิตสูง     
 คุณค่าทางอาหาร    กระชายมีรสเผด็พอสมควร จึงช่วยดบักล่ินคาวได ้น าไปปรุงกบัอาหาร
ไดห้ลายอยา่ง โดยเฉพาะอาหารไทยเราเช่น แกงเลียง แกงข้ีเหล็ก ผดัเผด็ปลาดุก  ในรากเหงา้ของ
กระชายมี แคลเซียม เหล็กมากนอกจากนั้นยงัมีเกลือแร่ต่างๆ และวติามินเอ วติามินซี อีกดว้ย 
 
  

2. กะเพราแดง 
 สรรพคุณและประโยชน์ ใบ มีน ้ามนัหอมระเหย(Essential oil) และประกอบกบัสารอ่ืนอีก
เช่น Apigenin,Ocimol,Phenols,Chavibetol,Linalool,Organic Acid มีฤทธ์ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของ
แบ ค ที เ รี ย  แ ล ะ ช่ ว ย ขับ ล ม  ( เ ก็ บ ใ บ ท่ี ส มบู ร ณ์ เ ต็ ม ท่ี  ไ ม่ แ ก่ ห รื อ ไ ม่ อ่ อ น เ กิ น ไ ป )                             
 คุณค่าทางอาหาร   ใบกระเพรามีวิตามินเอและฟอสฟอรัสค่อนขา้งมากวิตามินซีก็ไม่น้อย
นอกจากนั้นยงัมีเกลือแร่และวติามินอ่ืนๆอีก 
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3. กาฝากมะม่วง 
 สรรพคุณและประโยชน์ มีสรรพคุณแก้ปวดศีรษะ รักษาโรคความดนัสูง เบาหวาน การ
ทดสอบดา้นพิษในสุนขั และหนูโดยให้ยาในขนาดสูงๆไม่พบพิษทั้งตน้ ตม้น ้ าด่ืมเป็นยาลดความ
ดนัโลหิต(ด่ืมน ้ากาฝากสัก 10 วนั) แกไ้อ พอกแผล ปรุงยา ตม้ส าหรับสตรีหลงัคลอด 
 
 

4. กุหลาบ  
 สรรพคุณและประโยชน์ ดอก มีสรรพคุณบ ารุงหัวใจ ขบัน ้ าดี  ผล มีวิตามินซีมาก  กลีบ
ดอกแรกแยม้สกดัไดน้ ้ามนัหอมระเกยใชแ้ต่งกล่ิน โดยเฉพาะเคร่ืองส าอาง 
 
 

5. เกก็ฮวย 
 สรรพคุณและประโยชน์ เก็กฮวยนอกจากจะหอมสดช่ืนแลว้ น ้ าเก็กฮวยยงัมีสรรพคุณท่ี
ส าคญัคือ จะประกอบดว้ยสารเคมีส าคญัเช่น น ้ ามนัหอมระเหย Adenline ChoineStachydrine ซ่ึงจะ
ใหร้สหวานขม มีฤทธ์ิเป็นยาถอนพิษ ดบัร้อน แกโ้รคโกโนเรียปวดศีรษะ เป็นยาเจริญอาหารช่วย 
ระบบย่อย และการขบัถ่ายในร่างกายให้ดีข้ึนเป็นยาขบัลมในล าไส้ บ ารุงประสาท และสายตาแก้
โรคน่ิว โรคเก่ียวกบัต่อมน ้ าเหลือง วณัโรค ใบและล าตน้ ใช้เป็นยาทาภายนอกแกแ้ผลน ้ าร้อนลวก
และโรคผิวหนงั แกอ้าการซ ้ าบวม เป็นตน้ รักษาอาการปวดเน่ืองจากเส้นเลือดหัวใจตีบตนัโดยใช้
ดอกเก็กฮวย 300 กรัม แช่น ้าอุ่นทิ้งไว ้1 คืน แลว้น ามาตม้ 2 คร้ัง คร้ังละคร่ึงชัว่โมง ทิ้งให้ตกตะกอน
แลว้เอาน ้ าเก็กฮวยท่ีไดท้ั้งสองคร้ังมาเค่ียวรวมกนัจนไดป้ริมาณ 500 มิลลิลิตร ใช้ด่ืมวนัละ 2 คร้ัง 
คร้ังละ25 มิลลิลิตร ด่ืมติดต่อกนั 2 เดือน ซ่ึงแพทยจี์นเคยน ามารักษากบัผูป่้วยโรคหัวใจแลว้ไดผ้ล
ประมาณ 80%และยงัท าใหค้วามดนัเลือดลดลงอีกดว้ย ลดความร้อนของร่างการเน่ืองจากมีฤทธ์ิเยน็ 
จะช่วยขบัพิษร้อนจากตบัออกมาได ้โดยเฉพาะคนท่ีเป็นโรคมะเร็งและเขา้รับการรักษาดว้ยการฉาย
แสงหรือเคมีบ าบดั ตบัก็จะตอ้งท างานหนกัมากในการขจดัสารพิษออกไป เม่ือตบัท างานหนกัก็จะ
ท าใหร่้างกายเกิดอาการร้อน ดูไดจ้ากการท่ีคอแหง้ ปากแหง้ ตาแหง้ ทอ้งผกู ปวดเม่ือยร่างกาย 
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6. คื่นช่าย  
    
 สรรพคุณและประโยชน์ช่วยลดความดนัโลหิต คนเป็นโรคไตทานไดเ้พราะมีโซเดียมต ่า 
 
 

7. งาด า                                                                 
   
 สรรพคุณ  ช่วยลดคลอเลสเตอรอล  ช่วยป้องกนัหลอดเลือดแขง็ตวั   ป้องกนัโรคหวัใจ   ท า
ใหร้ะบบหวัใจแข็งแรง  บ ารุงผิวพรรณให้ชุ่มช้ืน  ท าให้ผมดกด า ไม่ร่วง ช่วยบ ารุงรากผม   ช่วยให้
นอนหลบั กระปร้ีกระเปร่า  ป้องกนัโรคเหน็บชา  บ ารุงกระดูก  ป้องกนัอาการทอ้งผูก   บรรเทา
อาการริดสีดวงทวาร  ท าให้ผิวขาว   รักษาโรคพิษสุราเร้ือรัง  ช่วยถอนพิษ  ขบัพยาธิตวักลม   ช่วย
ต่อตา้นการเกิดเน้ืองอก และตา้นมะเร็ง 
 ลดอาการไมเกรน  ต่อตา้นการเกิดออกซิไดส์   รักษาโรคปวดขอ้ เคล็ดขดัยอก ขอ้บวม ขอ้เทา้แพลง   
ใหผ้ลดีต่อระบบประสาท (บ ารุงประสาท) เป็นตน้ 
 
 
        

8. ชะพล ู
 สรรพคุณและประโยชน์ ดอก ท าให้เสมหะแห้ง ช่วยขบัลมในล าไส้ ราก ขบัเสมหะให้
ออกมาทางระบบขบัถ่าย ขบัลมในล าไส้ท าให้เสมหะแห้ง  ตน้ ขบัเสมหะในทรวงอก ใบ มีสาร
เบตา้-แคราทีนสูงมาก มีรสเผด็ร้อนช่วยเจริญอาหารขบัเสมหะ 
 
 
       9.   ดอกค าฝอย 
 สรรพคุณและประโยชน์ มีสรรพคุณขบัระดู บ ารุงประสาท บ ารุงหัวใจ ขบัเหง่ือ ระงับ
ประสาทแก้ไขขอ้อกัเสบ แกห้วดัน ้ ามูกไหล ระงบัอาการปวดรอบประจ าเดือน ลดไขมนัในเส้น
เลือด บ ารุงโลหิตและน ้ าเหลืองให้ปกติ มีการทดลองกบัอาสาสมคัรท่ีมีระดบัคลอเลสเตรอลสูง ให้
ด่ืมชาดอกค าฝอยเป็นประจ าพบว่าเม่ือด่ืมในระยะหน่ึง(ประมาณ3เดือน) สามารถลดระดบัคลอ
เลสเตรอลลงใหอ้ยูใ่นระดบัปกติหรือใกลเ้คียงปกติ 
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       10.  ตะไคร้ 
 สรรพคุณและประโยชน์ เหงา้และล าตน้แก่  ใชเ้ป็นส่วนประกอบของอาหารท่ีส าคญัหลาย
ชนิดเช่น ต้มย  า และอาหารไทยหลายชนิด ให้กล่ินหอมมีสรรพคุณทางยาเช่น บ ารุธาตุแก้โรค
ทางเดินปัสสาวะขบัลมในล าไส้ท าให้เจริญอาหาร แก้กล่ินคาวหรือดับกล่ินคาวของปลา และ
เน้ือสัตวไ์ดดี้มาก บ ารุงสมอง ช่วยใหส้มาธิดีตม้กบัน ้าใชด่ื้มแกอ้าเจียน 
 
 
 
       11.  ทองพนัช่ัง 
 สรรพคุณและประโยชน์ ทองพนัชั่งเป็นพืชท่ีสามารถใช้บรรเทาอาการและรักษาโรคได้
หลายชนิดจากทั้งใบและราก อย่างเช่น ใช้ดบัไข ้รักษาโรคผิวหนงั แก้ริดสีดวง แก้อาการไอเป็น
เลือด ฆ่าเช้ือพยาธิ กลาก เกล้ือน แกม้ะเร็ง หรือแกผ้มหงอกเน่ืองจากเช้ือรา เป็นตน้ 
 
 
 
       12.  มะตูม 
 สรรพคุณและประโยชน์ มะตูมประกอบดว้ยสารเพคติน(pectin)สารเมือก(mucilage)และ
สารแทนนินซ่ึงให้รสฝาด นอกจากน้ียงัมีสารขมต่างๆ ไดแ้ก่ สารคูมาริน(coumarin)และมีสารฟลา
โวนอยด(์flavonoids)ซ่ึงมีสรรพคุณแกท้อ้งเสียแกบิ้ด ใชเ้ป็นยาอายวุฒันะ 
 
 
       13.  มะระขีน้ก 
 สรรพคุณและประโยชน์ ราก มีรสฝาดสมานแก้พิษ ดบัร้อน แก้บิด รักษาริดสีดวงทวาร
ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด แผลฝีบวมอกัเสบ ปวดฟันท่ีเกิดจากลมร้อนเถา ยาระบายอ่อนๆ แกพ้ิษทั้งปวง 
เจริญอาหาร แกโ้รคลมเขา้ขอ้และเทา้บวม แกป้วดตามขอ้มือและน้ิวมือน้ิวเทา้ แกโ้รคมา้ม แกโ้รค
ตบั ขบัพยาธิในทอ้ง แกพ้ิษน ้าดีพิการลดเสมหะบ ารุงน ้าดี แกพ้ิษดบัร้อน แกบิ้ด แกฝี้อกัเสบ แกป้วด
ฟัน แกไ้ข ้ ใบ ใบสดมีสาร momordicine แกไ้ข ้ดบัพิษร้อน แกป้ากเป่ือยเป็นขุย ขบัพยาธิ ขบัระดู 
บีบมดลูก ขบัลม แกธ้าตุไม่ปกติท าให้นอนหลบั แกป้วดศีรษะ แกพ้ิษ แกไ้อเร้ือรัง ยาระบายอ่อนๆ 
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แกเ้สียดทอ้ง บ ารุงธาตุ ขบัพยาธิเส้นดา้ย ดบัพิษฝีท่ีร้อน รักษาแผล บ ารุงน ้ าดี แกไ้ขห้วดั ไขต้วัร้อน 
ยาฟอกเลือด แกร้้อนใน แกม้า้ม แกต้บัพิการ แกฟ้กบวมอกัเสบ แกป้วดเน่ืองจากลมคัง่ในขอ้รัดถาน
และถอนไส้ฝี ดอก  แกพ้ิษ แกบิ้ด ผล มีสาร แกพ้ิษฝี แกฟ้กบวม แกอ้กัเสบ แกโ้รคลมเขา้ขอ้ บ ารุง
น ้ าดีขบัพยาธิ แกป้ากเป่ือย ปากเป็นขุย บ ารุงระดู ดบัพิษร้อน ถ่ายทอ้ง แกพ้ิษขบัลม แกค้นั ธาตุไม่
ปกติ แกเ้สียดทอ้ง แกเ้จ็บปวดอกัเสบ ระบายอ่อนๆ แกบ้วม แกโ้รคผิวหนงั บ าบดัโรคเบาหวาน ยา
บ ารุง ทาหิต ฝาดสมาน แกโ้รคเมด็ผดผืน่คนัในตวัเด็ก แกพ้ิษไข ้
 
 
14. กระเจ๊ียบแดง 
 สรรพคุณและประโยชน์   กลีบรองดอกกลีบเล้ียง(มีช่ือวา่แอนโธโซยานิน จึงท าให ้มีสีแดง
ม่วงและประกอบดว้ยกรดอินทรียอี์กหลายชนิดดว้ยกนั)และใบมีรสเปร้ียวใชเ้ป็นยากดัเสมหะ 
 
 
       15. กระเทียม 
 สรรพคุณและประโยชน์   กระเทียมมีรสเผด็ร้อน เป็นยาขบัลมในล าไส้ แกไ้อ ขบัเสมหะ 
ช่วยยอ่ยอาหาร โดยรับประทานกระเทียมดิบๆ คร้ังละประมาณ 5-7 กลีบหลงัอาหารนอกจากน้ีแลว้
ใหฝ้านหวักระเทียมเอามาถูเบาๆหรือโขลกคั้นเอาน ้ ามาทาบริเวณท่ีเป็นกลากเกล้ือนจะหายมีคุณค่า
ทางอาหาร คือ ใช้ปรุงรสอาหารได้เป็นอย่างดีมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส ก ามะถนั ไขมนั โปรตีน 
วติามินเอ 
       
       16. กล้วยน า้ว้า 
 สรรพคุณและประโยชน์   เป็นยาอายุวฒันะ น ากลว้ยสุกปอกเปลือกออก แลว้น าไปแช่กบั
น ้ าผึ้ง ซัก 1 สัปดาห์ แลว้จึงน ามาทานวนัละ 1-2 ผล จะช่วยบ ารุงสุขภาพให้แข็งแรงได(้ใช้เป็นยา
อายวุฒันะ ซ่ึงไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่โบราณ) 
 บรรเทาอาการเจ็บคอ หรืออาจเจ็บอกจากการไอแห้งๆทานวนัละ 5 -6 ผล จะช่วยให้อาการ
ระคายเคืองลดน้อยลงมาก ดบักล่ินปากรุนแรงในตอนเช้า ทานกลว้ยน ้ าวา้หลงัต่ืนนอนทนัทีแล้ว
ค่อยแปรงฟัน จะช่วยลดกล่ินปากได ้ทอ้งผกู หรือระบบขบัถ่ายไม่ปกติ เน่ืองจากสารแพคตินจะเป็น
ตวัเพิ่มใยอาหารใหก้บัล าไส้ เม่ือล าไส้มีกากอาหารมาก จะไปดนัผนงัส าไส้ ท าให้ผนงัล าไส้เกิดการ
บีบตวั จึงท าใหรู้้สึกอยากถ่ายนั้นเองโดยเป็นวธีิการแกท้อ้งผกูไดอี้วิธีหน่ึง คือให้ทานกลว้ยน ้ าวา้สุก 
1-2 ผล ก่อนนอนแลว้ด่ืมน ้ าตามมากๆจะช่วยให้ถ่ายทอ้งไดดี้ในวนัรุ่งข้ึน แกท้อ้งเดินหรือทอ้งเสีย 
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เพราะในกลว้ยน ้ าวา้มีสารแทนนินอยูม่ากจึงสามารถช่วยรักษาอาการทอ้งเสียแบบไม่รุนแรงได ้ใช้
กลว้ยน ้าวา้ดิบหรือห่ามมาปอกเปลือกหัน่เป็นช้ินบางๆ ใส่น ้ าพอท่วมยา ตม้นานคร่ึงชัว่โมง ด่ืมคร้ัง
ละ1/2-1 ถว้ยแกว้ ให้ด่ืมทุกคร้ังท่ีถ่าย หรือทุกๆ 1-2 ชัว่โมง ใน 4-5 ชัง่โมงแรกหลงัจากนั้นให้ด่ืม
ทุกๆ 3-4 ชัว่โมง หรือวนัละ 3-4 คร้ัง โรคกระเพาะ โดยการน ากลว้ยน ้ าวา้ดิบมาปอกเปลือก แลว้น า
เน้ือมาฝานเป็นแผน่บางๆตากแดด 2 วนัใหแ้ห้งกรอบ บดเป็นผงให้ละเอียด ใชท้างคร้ังละ 1-2 ชอ้น
โต๊ะ ละลายน ้ าขา้วหรือน ้ าผึ้งทานก่อนอาหารคร่ึงชัว่โมง หรือก่อนนอนทุกวนัทั้งน้ีในกลว้ยดิบ จะ
กระตุน้เซลลใ์นเยือ่บุกระเพาะเพื่อหลัง่สารพวกมิวชิน ออกมาเคลือบกระเพาะซ่ึงมีฤทธ์ิในการรักษา
แผลในกระเพาะ บรรเทาอาการคนั ใชเ้นอ้และเปลือกทากลว้ยทาบริเวณแมลงกดัต่อย และผื่นแดง
จากอาการคนัเน่ืองจากเน้ือและเปลือกกลว้ยมีฤทธ์ิในการตา้นเช้ือราและเช้ือราและเช้ือแบคทีเรีย ท่ี
ท าใหเ้กิดหนองได ้
 
       17. กล้วยหอม   
 สรรพคุณและประโยชน์   ยางจากใบ ใชห้า้มเลือดโดยใชย้างกลว้ยจากใบหยดลงท่ีบาดแผล 
ผลดิบ แกโ้รคทอ้งเสีย ยาฝาดสมานแผลในกระเพาะอาหารและอาหารไม่ยอ่ย โดยใชก้ลว้ยดิบทั้งลูก
บดน ้าใหล้ะเอียดและใส่น ้าตาลรับประทาน(หรืออาจใชก้ลว้ยดิบตากแหง้บดเป็นผงเก็บไวใ้ชใ้นยาม
ท่ีจ าเป็นอาจใชผ้สมกบัน ้ าผึ้งหรือน ้ าอุ่นกิน) ผลสุก ใชเ้ป็นอาหาร เป็นยาระบายส าหรับผูท่ี้เป็นโรค
ริดสีดวงทวารหรือผูท่ี้อุจจาระแข็งวิธีใช้โดยใช้กล้วยสุก 2 ผลป้ิงกินทั้งเปลือก หัวปลี แก้โรค
เก่ียวกบัล าไส้ แกโ้รคโลหิตจาง และลดน ้ าตาลในเลือด ลดอาการซึมเศร้า มีการศึกษาทดลองกบั
กลุ่มผูป่้วยท่ีเป็นโรคซึมเศร้าเม่ือไดรั้บประทานกลว้ยหอมแลว้ท าให้รู้สึกดีข้ึนทั้งน้ีกลว้ยหอมมีสาร 
Trytophan เป็นกรดอะมิโนชนิดหน่ึง ร่างกายสามารถแปลงเป็น Serotoninสารกระตุน้ท่ีท าให้
ร่างกายรู้สึกผอ่นคลาย อารมณ์สดใสและมีความสุข 
 
 
        18. ขนุน    
 สรรพคุณและประโยชน์   ราก(ขนุนละมุด) รสหวานอมขมแก้ทอ้งร่วงแก้ไขส้รรพคุณ
อาโปธาตุก าเริบ และโลหิตพิการฝาดสมาน บ ารุงก าลงับ ารุงโลหิต ยาง รสจืดฝาดเล็กนอ้ยรักษาแผล
เร้ือรังมีหนองขบัพยาธิ ใบสด ใช้ตม้น ้ าให้สัตวกิ์นช่วยขบัน ้ านม ใบแห้ง น ามาบดเป็นผงหรือใช้
ผสมยาทาตรงเป็นแผลภายนอกและแผลมีหนองเร้ือรัง กา้นขนุนอ่อน น ากา้นขนุนอ่อนท่ีมีผลขนุน
อ่อนท่ีมีผลขนุนติดอยู ่3-7 กา้นตม้น ้ารับประทานช่วยขบัน ้านม (ยาพื้นบา้นของชาวเหนือ) ดอกตวัผู ้
(ขนุนหนัง)หรือเรียกว่าส่า ตากแห้งเป็นเช้ือจุดไฟและน ามาสุมแทรกน ้ าปูนใสทาล้ินเด็กแก้ซาง
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ละอองซาง ผลอ่อน สรรพคุณฝาดสมานรักษาอาหารทอ้งเสีย เน้ือผลสุกรสหวานบ ารุงก าลงักล่ิน
หอม เมล็ด ช่วยขบัน ้านมในสตรีหลงัคลอดบ ารุงร่างกาย 
 
 
       19. ข้าวโพด 
 สรรคุณและประโยชน์   ฝอยขา้วโพดสด เก็บขณะท่ีเมล็ดขา้วโพดก าลงัเป็นน ้ านมจะมี
สารอลัคาลอยด ์ท่ีระเหยไดมี้น ้าตาล ชนั น ้ามนัไม่หอมระเหยและอ่ืนๆ เมล็ดขา้วโพด ประกอบดว้ย
วิตามินเอมีธาตุฟอสฟอรัสสูง มีธาตุแมกนีเซียม แคลเซียม แป้ง น ้ าตาลเด็กซตริน โปรตีนเล็กนอ้ย 
และอ่ืนๆ ใช้เป็นยา เมล็ด ฝาดสมาน บ ารุงหวัใจท าให้เจริญอาหาร ตน้และใบตากแห้ง น ามาตม้น ้ า
รักษาน่ิว น ้ามนัขา้วโพด ท่ีสกดัจากเมล็ดขา้วโพดท่ีแก่และแหง้แลว้ประกอบดว้ยกรดไขมนัท่ีจ าเป็น
คือกรดไลโนเลอิกอยู่มากจดัเป็นน ้ ามนัท่ีมีคุณภาพดีและมีประโยชน์เหมาะแก่การบริโภคมาชนิด
หน่ึงใชใ้นการประกอบอาหารหลายชนิด เช่น ท าน ้ามนัสลดัท าขนม ใชท้อดอาหารต่างๆ 
 
        
 
      20. ขิง 
 สรรพคุณและประโยชน์   เหง้าขิงมีน ้ ามนัหอมระเหย ในน ้ ามนัน้ีมีสารเคมีหลายชนิด
ดว้ยกนัท่ีสารส าคญัมีZingiberine,Zingiberol,Citral นอกจากน้ีน ้ ามนัหอมระเหยยงัมีสารท่ีช่ือ Oleo-
resin อยูใ่นปริมาณสูง เป็นสารท่ีท าให้ขิงมีรสเผด็และกล่ินหอมน ้ ามนัหอมระเหยมีฤทธ์ิต่อตา้นเช้ือ
แบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดหนอง สารสกดัจากขิงป้องกนัและแกค้ล่ืนเหียนอาเจียน แกจุ้กเสียด แกเ้สมหะ
บ ารุงธาตุ เหง้าสด ขนาดเท่าหัวแม่มือทุบให้แตกตม้เอาน ้ ามาด่ืมได ้อาการไอมีเสมหะ แกอ้าการ
ทอ้งเสีย ทอ้งเฟ้อ แน่นจุกคล่ืนไส้ อาเจียน หรือให้ฝนขิงผสมกบัน ้ ามะนาวสดใชก้วาดคอบ่อยๆ ขิง
อ่อน เอามาปรุงอาหารไดม้ามายหลายอยา่ง เช่นไก่ผดัขิง ใส่ในตม้ส้มปลากระบอก โจ๊กหมู โจ๊กไก่ 
โจก๊กุง้หรือโจก๊อะไรก็ตามทั้งนั้น 
 
 
       21. แครอท 
  สรรพคุณและประโยชน์   แครอทมีสารเบตา้แคโรทีน ท่ช่วยยบัย ั้งเซลล์มะเร็งและต่อตา้น
สารอนุมูลอิสระซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดเซลล์มะเร็งไดเ้ป็นอย่างดี มีส่วนช่วยให้ตบัขบัสารพิษออกจาก
ร่างกายแคลเซียมเพคเตทในแครอท ช่วยลดระดบัคลอเลสเตอรอล ลดการเกิดโรคหวัใจและภาวะ
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หวัใจลม้เหลว บ ารุงเซลลผ์วิหนงัและเส้นผม นอกจากน้ียงัมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัส เหล็ก มีวิตามิน
เอ บี1 บี2 และวติามินซี แต่การกินแครอทสีส้มจ านวนมากเป็นประจ าท าใหสี้ผวิเป็นสีเหลืองและให้
ความสดช่ืน 
        
 
       22. ชมพู่น า้ดอกไม้  
   สรรพคุณและประโยชน์   เน้ือของชมพู่เป็นยาบ ารุงก าลงั ท าให้เกิดความสดช่ืนหอม โดย
การเอาเน้ือชมพู่แห้งมาบดหรือรับประทานสดก็ได้ จะเกิดความสดช่ืนข้ึนมาทนัทีสามารถน ามา
บ ารุงหวัใจไดม้ากเพราะชมพูมี่กล่ินหอมอ่อนๆ 
 
 
 
       23. ช ามะเลยีง 
 สรรพคุณและประโยชน์   ผลช ามะเลียงกินเป็นผลไมส้ด คนสมยัก่อนจะท าให้เด็กกินแก้
อาการทอ้งเสีย เพราะมีรสฝาด เน้ือช ามะเลียงน ามาท าเป็นน ้ าผลไม้ได้รสดี สีสวยเพียงแต่ต้อง
คดัเลือกผลโตๆ สุกงอมเตม็ท่ี ผวิสีด าเน้ือจึงจะเป็นสีม่วงและรสหวานอร่อยส่วนยอดอ่อนท าเป็นผกั
จ้ิมหรือลวกกบักินกบัน ้าพริกมะม่วง น ้าพริกปลาร้าหรือย  า เป็นตน้ ราก แกไ้ขเ้หนือ ไขส้ันนิบาต ไข้
ก าเดา แกร้้อนใน ผลแก่สีด า รสฝาดหวานคนโบราณใหเ้ด็กทานแกโ้รคทอ้งเสีย 
 
 
        24. ตะลงิปลงิ 
    สรรพคุณและประโยชน์   ราก สรรพคุณแก้พิษร้อนใน กระหายน ้ า ฝาดสมาน บ ารุง
กระเพาะอาหาร แกโ้ลหิตออกตามกระเพาะอาหารล าไส้ ดบัพิษร้อนของไข ้แกริ้ดสีดวงทวาร แก้
คนั แกค้างทูม แกไ้ขขอ้อกัเสบ รักษาสิว รักษาซิฟิลิส บรรเทาโรคเก๊าท ์บรรเทาอาการอกัเสบของ
ล าไส้ใหญ่ ใบ สรรคุณใช้พอกแกค้นั ใช้ภายในโดยน ามาตม้ด่ืมรักษาอาการอกัเสบของล าไส้ใหญ่ 
รักษาซิฟิลิส แกไ้ขขอ้อกัเสบ รักษาคางทูม รักษาสิว ดอก น ามาชงเป็นชา สรรพคุณแกไ้อ ผล มีรส
เปร้ียวจดั นิยมใชแ้กงส้ม แกงคัว่ ต าน ้าพริก ตม้หมู ตม้เน้ือย  าต่างๆ น ามาดอง หรือหัน่เป็นเล็กๆ กิน
กบัขนนมจีน หรือใช้แทนมะนาวในเม่ียงค า(ภูเก็ต) เจริญอาหาร บ ารุงกระเพาะอาหาร ฝาดสมาน
และลดไขแ้กเ้สมหะเหนียว ฟอกโลหิต ยาบ ารุงแกป้วดมดลูก แกไ้อ บรรเทาโรคริดสีดวงทวาร แก้
ลกัปิดลกัเปิด 
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       25. แตงไทย  
 สรรพคุณและประโยชน์   ดอกอ่อน ตากแห้งแลว้น ามาตม้กินท าให้อาเจียนเพื่อแก้โรคดี
ซ่าน ผล เป็นยาละบาย ขบัปัสสาวะ บ ารุงธาตุ ขบัน ้ านม ขบัเหง่ือ บ ารุงหัวใจ บ ารุงสมอง บรรเทา
อาการกระปัสสาวะอักเสบ เมล็ดเป็นยาเย็น ขบัปัสสาวะ แก้ไอ ผลอ่อน รสเย็นจืด แก้ก าเดา 
(เลือดออกทางจมูก)ใช้เป็นผกัจ าพวกผกัผลสดเช่นเดียวกบัแตงกวา นิยมใช้กินสดเป็นผกัจ้ิมชนิด
หน่ึง รสชาติคลา้ยแตงกวา นิยมใช้กินสดเป็นผกัจ้ิมชนิดหน่ึงรสชาติคลา้ยแตงกวาแต่เน้ือแน่นกว่า 
(น ้านอ้ยกวา่) นอกจากนั้นยงัน าไปย  าและแกงเช่นเดียวกนักบัแตงกวา รวมทั้งใชด้องเป็นแตงดองได้
อีกด้วย นิยมดองให้มีรสออกหวานและเค็มเล็กน้อยมากกว่าดองเปร้ียว น่าเสียดายท่ีคนไทยยุค
ปัจจุบนัไม่นิยมน าผลแตงไทยอ่อนมาใชเ้ป็นผกัมากเหมือนในอดีต เท่าท่ีสังเกตดูจะมีแต่ภาคอีสาน
เท่านั้นท่ียงันิยมมากพอสมควร ผลสุก น ามากินโดยตรงไดเ้ช่นเดียวกบัแตงโม แต่ไม่นิยมเท่าแตงโม
เพราะไม่หวานเท่าและเน้ือเละกวา่ เมล็ดแก่ ใชข้บัปัสสาวะ ช่วยอาหารแกไ้อ โคนกา้นผล มีสารรส
ขม ช่ือ elaterin แกไ้อ ท าใหอ้าเจียน 
 
 
        26. แตงโม 
  สรรพคุณและประโยชน์   ความเยน็ของแตงโมช่วยผอ่นคลายผิวดา้นนอกให้สดช่ืน สารสี
แดงจากแตงโม ท่ีเรียกว่า ไลโคปีน ท่ีมีแอนต้ีออกซิเด้นท์ นอกจากช่วยในการบ ารุงหัวใจหัวใจ
รวมถึงมะเร็งแลว้ ยงัสามารถดูดซบัความมนับนใบหนา้ไดอ้ยา่งดีอีกทั้งยงัอุดมไปดว้ยโพแทสเซียม
ท่ีจะช่วยควบคุมระบบการไหลเวยีนของโลหิตในบริเวณผิวหนา้ให้เป็นปกติ ช่วยให้รูขุมขนมีความ
ยืดหยุ่น ชุ่มช่ืน อีกทั้งในน ้ าแตงโม มีโมเลกุลของน ้ าตาลอยู่พอประมาณ รวมทั้งกรดอะมิโนอีก
เล็กนอ้ยช่วยในการบ ารุงผวิเป็นอยา่งดี 
 คุณค่าทางอาหาร มีวติามินเอช่วยบ ารุงสายตาและวติามินซีช่วยป้องกนัเลือดออกตามไรฟัน 
คุณค่าทางยา ช่วยขบัปัสสาวะ ปากเป็นแผล แกร้้อนใน กระหายน ้า 
 
 
       27. ถั่วเขียว   
    สรรพคุณและประโยชน์   ใชรั้กษาโรคบางชนิดไดด้ว้ยในต าราสรรพคุณสมุนไพร ระบุวา่ 
เมล็ดถัว่เขียว รสมนั แกข้ดัขอ้ บ ารุงร่างกาย แกร้้อนใน บ ารุงก าลงันอกจากน้ีต าราบางฉบบัยงับอก
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สรรพคุณดา้นอ่ืน เช่น มีฤทธ์ิขบัปัสสาวะ แกเ้หน็บชา ใชต้  าพอกแผล เมล็ดตม้กบัเกลือใชอ้มแกอ้อก
ตามไรฟัน เป็นตน้ 
 ช่วยขบัร้อนถอนพิษขบัของเหลวในร่างกาย บ ารุงสายตา ลดความดนัโลหิตมีประโยชน์ต่อ
ล าคอและผิวหนงัรักษาอาการกระหายน ้ า ไตอกัเสบหรือล าไส้อกัเสบ ไขห้วดั ผื่นคนั เบาหวานพิษ
จากพืชและสารหนูช่วยกระตุน้ประสาทเจริญอาหารมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และแคโรทีน มกั
ท าเป็นเคร่ืองด่ืมแก้ร้อนในและแก้พิษในฤดูร้อนผูท่ี้ร่างกายเย็นไม่ควรกินผูท่ี้มา้มและกระเพาะ
อาหารอ่อนแอ ถ่ายอุจจาระบ่อยหรือทอ้งเดินควรกินแต่นอ้ย  
 
 
   
       28. บ๊วย 
 สรรพคุณและประโยชน์   เน้ือผล มีกรดอินทรียห์ลายชนิด มีวิตามินซี และสารอ่ืนๆ น าไป
แช่น ้ าเกลือ น าไปคั้นน ้ า ด่ืมรักษาประจ าเดือนมาไม่ปกติ ผลสุก (นิยมชนิดขาว) น ามาท าบ๊วยเค็ม 
ดองน ้าเกลือส าหรับใชน่ึ้งกบัปลาหรือท าน ้าบว๊ยน ามาเช่ือมตากแหง้ดองรับประทานเป็นผลไมท้ าน ้ า
ผลไม ้ช่วยเพิ่มก าลงั บรรเทาอาการอ่อนเพลีย คนเรามีอาการเหน่ือยเพราะกรดในเลือดสูงร่างกายไม่
สามารถปรับดุลความเป็นด่างได้ทนัท าให้ตบัมกัอ่อนแอลงอาการไวรัสตบัจึงเป็นไปไดสู้ง ช่วย
เสริมระบบการย่อยอาหารการเผาไหมส้ารอาหารในล าไส้ ช่วยลดมลพิษความเป็นพิษของอาหาร
เน้ือสัตวใ์นกระเพาะท่ีบูดเน่าเสียก่อนจะขบัออกจากร่างกาย ช่วยดบักล่ินปากหรือมีปัญหาโรคฟัน 
เหงือกอกัเสบ ช่วยแกอ้าการเมาคา้งเน่ืองจากการด่ืมเหลา้ สุรามากเกินไปปวดศีรษะอยากอาเจียน
อาหารไม่ย่อย ช่วยแกอ้าการคล่ืนไส้ เมารถเมาเรือ เมาเคร่ืองบิน อมบ๊วยช่วยปรับสภาวะสมดุลใน
กระเพาะใหม้ัน่คง 
 
       29. บัวบก 
 สรรพคุณและประโยชน์   บวับกมีฤทธ์ิในการสมานผแผลและลดการอกัเสบ เน่ืองจากมี
สารพวกกรดมาดิคาสสิค กรดเอเชียติค เอเชียติโคไซด ์และมาดิคคาสโซไวด์ ซ่ึงมีสรรพคุณในการ
สมานแผล และมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือแบคทีเรียท่ีเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดหนอง ฆ่าเช้ือราและลดการอกัเสบได ้
สารสกดัจากตน้ใบบวับกแกช้ ้าในช่วยลดการกระหายน ้าบ ารุงก าลงัอ่อนเพลีย เม่ือยลา้ บ ารุงธาตุ 
บ ารุงหวัใจ ขบัปัสสาวะ ขบัโลหิตเสียแกร้้อนในและความดนัโลหิตสูง สารสกดัจากตน้ใบบวับก
ดว้ยน ้ามีฤทธ์ิในการรักษาแผลในกระเพาะอาหาร สารสกดัจากผลแหง้ของบวับกมีฤทธ์ิยบัย ั้งการ
แบ่งตวัของเซลลม์ะเร็งบางชนิด สาระส าคญัในใบบวับกมีฤทธ์ิในการเร่งสร้างเน้ือเยือ่และคอลลา
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เจนจึงช่วยสมานแผลท าใหเ้ลือดไหลเวยีนดี ใบและเถา รสกรอบมนั รับประทานเป็นผกั ปรุงเป็น
เคร่ืองด่ืมไดใ้บบวับกเอาไปรับประทานกบัก๋วยเต๋ียวผดัไทยไดอ้ยา่งเอร็ดอร่อยเขา้กนัไดดี้มากหรือ
ใชเ้ป็นผกัแกลม้กบัแกงเป็ดทางใต ้ท่ีนิยมกนัมากคือน ้าใบบวับกมีผูข้ายเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีกล่ินหอมรส
ดี บวกกบัความหอมหวานความเยน็แสนจะช่ืนใจราคาไม่แพงอยา่งท่ีคิด 
 
 
 
        30. ทบัทมิ         
  สรรพคุณใบ : ใชใ้บสดน ามาตม้ กรองเอาน ้าใชล้า้งแผลเน่ืองจากมีหนองเร้ือรังบน
หวั หรือใชใ้บสดน ามาต าให้ละเอียดแลว้เอาไปพอกในบริเวณท่ีเป็นแผลถลอก เน่ืองจากหกลม้ได ้
เป็นต ้
 
 
 
       30. เตย 
 สรรพคุณและประโยชน์   ตน้และราก ใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะ แกก้ระษยั ใบสด ต าพอกโรค
ผวิหนงั น ้าใบเตย ใชเ้ป็นยาบ ารุงหวัใจใหชุ่้มช่ืน ผสมอาการ แต่งกล่ินใหสี้เขียวแต่งสีขนม 
 
 
       31. ผกัคาวตอง 
 
 สรรพคุณและประโยชน์   ช่วยเพิ่มกระตุ้นการท างานของเม็ดเลือดขาว  ยบัย ั้งท าลาย
เซลล์มะเร็ง-รังไข่ ปอด สมอง ล าไส้ใหญ่ เม็ดเลือดขาว  ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของไวรัส ไขห้วดั
ใหญ่  เอดส์ Hiv-1HSV-1(Herpes simplex virus type1)  ยบัย ั้งและก าจดัแบคทีเรียและเช้ือราหลาย
ชนิด  ฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ ปวดบวม  ฤทธ์ิขบัปัสสาวะ  ฤทธ์ิต่อตา้นอนุมูลอิสระหลายชนิด 
 
 
       31. ฝร่ัง 
 สรรพคุณและประโยชน์   ใบฝร่ังมีน ้ ามนัหอมระเหย Eugenol,Tannin รวม 8-10% และ
อ่ืนๆส่วนผลดิบอยูก่็มีแทนนิน วติตามินซี แคลเซียม ออกซาเลท และอ่ืนๆ สารแทนนินท่ีมีอยูท่  าให้
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ใบและผลดิบของฝร่ังมีรสฝาดสมานใชรั้กษาอาการทอ้งเสียและสารสกดัดว้ยน ้ าจากใบ ออกฤทธ์ิ
ตา้นเช้ือแบคทีเรียท่ีท าใหเ้กิดหนอนอีกดว้ย 
 ผลอ่อนและใบแก่ เป็นยาแก้ท้องเดินแบบไม่ รุนแรง ท่ีไม่ใช่ เกิดจากเช้ือบิดหรือ
อหิวาตกโรคโดยใชใ้บแก่ 10-15 ใบ ป้ิงไฟแลว้ชงน ้าร้อนด่ืม หรือใหใ้ชผ้ลอ่อนๆ 1 ผล ฝนกบัน ้ าปูน
ใสด่ืมเม่ือมีอาการทอ้งเสีย เน้ือ มีวิตามินซีสูงช่วยบรรเทาและแกโ้รคเลือดออกตามไรฟัน หรือโรค
ลกัปิดลกัเปิดไดดี้นอกจากน้ียงัวิตามินเอ เหล็ก แคลเซียมและเกลือแร่อ่ืนๆมีฤทธ์ิดบักล่ินปากไดดี้
เยี่ยมตามท่ีเราท่านทราบกนัดีอยูแ่ลว้เช่นเค้ียวใบฝร่ังสักใบเดียวในปากก็ดบักล่ินปากไดอ้ย่างวิเศษ
มากวา่กนัวา่เอาลูกฝร่ังสุกๆวางไวใ้นโลงศพยงัสามารถดบักล่ินเหมน็เน่าของศพไดอี้กดว้ย 
 
 
      32. พริกหยวก  
 
 สรรพคุณ   พริกหยวกทุกชนิดอุดมไปดว้ยสารแอนต้ีออกซิเดนท์ แต่ชนิดท่ีดีท่ีสุดคือพริก
หยวกแดง เหลือง และส้ม สีเหล่าน้ีก็มาจากสาร "แคโรตินอย" ท่ีอดัแน่นอยูใ่นเน้ือของพริกหยวก   
สารแคโรตินอยน้ีมีประโยชน์มากมาย ตั้งแต่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนั ป้องกนัอนัตรายจากแสงแดด 
และลดความเส่ียงการเกิดมะเร็งหลายๆ ชนิด 
 
 
         32. พุทรา 
 สรรพคุณและประโยชน์   ในพุทรามีวิตามิน ซี น ้ าตาล ฟอสฟอรัส และแคลเซียม ไขมนั 
มิวซิเลจ เปลือกตน้,ใบ รสฝาดอมเปร้ียว แกจุ้กเสียด แกท้อ้งเสีย แกท้อ้งร่วง แกอ้าเจียน ผลดิบ มีรส
ฝาดจึงมารรพคุณใชเ้ป็นยาบ ารุง และแกไ้ข ้ช่วยระงบัอาการคนเป็นประสาทอ่อนๆ ผลสุกหรือผล
แก่จดั รสฝาดเปร้ียว ขบัเสมหะ แกไ้อเป็นยาระบายใชรั้บประทานเป็นผลไม ้หรือน าพุทรามาเช่ือม
เป็นผลไมเ้ช่ือม หรือน ามาท าน ้ าผลไม ้หรือน าผลสุกมาต าทั้งเม็ดใชท้  าพุทราแผ่น เป็นตน้ ผลแห้ง
หรือใบ น าป้ิงไฟหรือคัว่อบใหแ้หง้ก่อนจึงน ามาใชช้งน ้าด่ืมใชแ้กไ้อ ราก ใชต้ม้ด่ืมเพื่อรักษาหรือแก้
ไขไ้ดดี้ เมล็ด น าพุทรามาเผาไฟ แลว้ป่น ใชท้  ายารักษาซางชกัของเด็กหรือต าสุมหวัเด็ก รักษาอาการ
หวดัคดัจมูก รักษาอาการบวม รักษาพยาธิฝีอาการลงทอ้ง และอาการตกเลือด 
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       33. ฟ้าทะลายโจร 
 สรรพคุณและประโยชน์   เม่ือเป็นไขห้วดัปวดหวัตวัร้อน เจ็บคอ ต่อมทอนซิลอกัเสบ ใช้
ใบและก่ิง 1 ก ามือ (แห้งหนกั 3 กรัม สดหนกั 25 กรัม)ตม้น ้ าด่ืมก่อนอาหารวนัละ 2 คร้ัง เช้า-เยน็ 
หรือเวลามีอาการ หรือหากฟ้าทะลายโจรผง ใหน้ าไปผสมน ้าผึ้งใชก้วาดคอ หรือหากเป็นยาเม็ด 250 
มิลลิกรัม ใหรั้บทาน 3 -5 วนั เม่ืออาการหายก็หยดุยา 
       
       34.  ฟักทอง 
  
   สรรพคุณ    ผล : เน้ือในของผลฟักทองนั้นจะมีสารพวก carotenes อยู ่ซ่ึงสารน้ีเม่ือเขา้ไป
ในร่างกายแลว้จะเปล่ียนเป็นวิตามินเอ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของคาวหรือของหวาน เป็นอาหารเสริม
สุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี ฟักทองมีกากใยสูง อุดมดว้ยวิตามินเอและสารต่อตา้นการผสมกบัออกซิเจน
กบัเกลือแร่ และมี “กรดโปรไพโอนิค” กรดน้ีท าใหท้  าใหเ้ซลลม์ะเร็งใหอ่้อนแอลง 
 
 
      33. มะขาม 
 สรรพคุณและประโยชน์   เน้ือแก่เป็นมะขามเปียก ประกอบดว้ยกรดอินทรียห์ลายตวั เช่น
กรดทาร์ททาร์ริค กรดซิริค เป็นตน้ ท าให้ออกฤทธ์ิ ระบายและลดความร้อนของร่างกายลงไดบ้า้ง 
แพทย์ไทยเช่ือว่า รสเปร้ียวน้ีจะกัดเสมหะให้ละลายเป็นยาระบาย แก้อาการท้องผูกโดยใช้
มะขามเปียกรสเปร้ียว 10-20 ฝักจ้ิมเกลือรับประทานแลว้ด่ืมน ้ าตามมากๆหรือตม้น ้ าใส่เกลือสัก
เล็กนอ้ยด่ืมเป็นน ้ามะขาม ขบัพยาธิไส้เดือน น าเอาเมล็ดแก่มาคัว่แลว้กะเทาะเปลือกออก เอาเน้ือใน
เมล็ดไปแช่น ้าจนนุ่ม รับประทานคร้ังละ 20-30 เม็ด ขบัเสมหะ ใชเ้น้ือในฝักแก่หรือมะขามเปียกจ้ิม
เกลือรับประทานพอสมควร 
       
34. มะเขือเทศ 
 สรรพคุณและประโยชน์   มะเขือเทศมีสารแอนต้ีออกซิแดนท์ คือไลโคปีน ท่ีมีคุณสาบติั
สามารถลดการเกิดมะเร็งล าไส้ และมะเร็งต่อมลูกหมากไดห้ากทานมะเขือเทศ 10 คร้ัง /สัปดาห์ จะ
ช่วยลดอตัราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายไดถึ้ง 45%นอกจากน้ีมะเขือเทศยงัมีเบตา้แคโร
ทีน และฟอสฟอรัสสูงท่ีมะเขือเทศมีรสชาติอร่อยนั้น เพราะมีกรดอะมิโนท่ีช่ือกลูตามิคสูง กรดอะมิ
โนน้ีเองเป็นตวัเพิ่มรสชาติใหอ้าหาร ทั้งยงัเป็นกรดอะมิโนตวัเดียวกบัท่ีอยูใ่นผงชูรส 
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       35. มะดัน 
 สรรพคุณและประโยชน์   ใบมีรสเปร้ียวแก้หวดั แก้ไอ แก้กระษยั แก้เสมหะพิการ แก้
น ้ าลายเหนียว กดัเสมหะ แกป้ระจ าเดือนพิการ แกร้ะดูเสีย ขบัฟอกโลหิตเป็นยาระบายอ่อนๆ ขบั
ปัสสาวะ ยอดและใบอ่อน มีรสเปร้ียวน าใชเ้ป็นผกั หรือรับประกอบอาหารไดห้ลายชนิด เช่นตม้ส้ม
แกง หรือย  าใบมะดนัอ่อนกินเป็นผกั ราก มีรสเปร้ียว แกเ้บาหวาน แกไ้ขห้วดั แกไ้ขท้บัระดู ขบัฟอก
โลหิต กดัเมหะในล าคอ แกก้ระษยั แกร้ะดูเสีย เป็นยาระบายอ่อนๆ ผลมีรสเปร้ียว ลา้งเสมหะ กดั
เสมหะ ฟอกโลหิต แกไ้อ แกป้ระจ าเดือนพิการนิยมรับประทานสด โดยจ้ิมเกลือ กะปิ หรือน ้ าปลา
หวานใชแ้ต่งรสอาหารใหเ้ปร้ียวแทนมะนาวไดดี้ น ามาท าน ้าพริกกะปิ อาหารประเภทย  าต่างๆ หลน
ต่างๆ กินแกล้มขา้วคลุกกะปิ นอกจากน้ียงัมีการน ามา แปรรูปได้หลายแบบเช่น แช่อ่ิม ดองเค็ม 
เช่ือม เป็นตน้ 
        
       36. มะนาว 
 สรรพคุณและประโยชน์   เปลือกผลรสขม ช่วยขบัลมไดดี้ น ้ าของผลมะนาวเปร้ียวจดั เป็น
ยาขบัเสมหะเม่ือเด็กหกลม้หวัโนมะนาวผสมกบัดินสอพองพอกบริเวณท่ีโนจะท าให้เยน็และยุบเร็ว 
น ้ า มีฤทธ์ิรักษาโรคลักปิดลักเปิด เน่ืองจากมีวิตามินซีสูง และมีฤทธ์ิในการแก้ไอขับเสมหะ 
เน่ืองจากกรดท่ีมีอยูใ่นมะนาว กระตุน้ใหมี้การขบัน ้ าลายออกมา ท าให้เกิดอาการชุ่มคอจึงลดอาการ
ไอ เปลือก ผล รสขม ช่วยขบัลมไดดี้ มีน ้ ามนัหอมระเหยโวลาทิล เช่นSlaronoid,Organic,citral และ
วิตามินซี โดยน าเอาเปลือกของผลสดมาประมาณคร่ึงผลคลึงหรือทุบเล็กนอ้ยพอให้น ้ ามนัออก ชง
กบัน ้ าร้อนด่ืมเวลามีอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ แน่นจุกเสียด น ้ า รักษาอาการไอและขบัเสมหะโดยใช้
ผลสดคั้นน ้ าจะไดน้ ้ ามะนาวเขม้ขน้ ใส่เกลือเล็กน้อยแลว้จิบบ่อยๆ หรือท าเป็นน ้ ามะนาวใส่เกลือ
และน ้าตาล ปรุงรสให้เขม้ขน้พอสมควรด่ืมบ่อยๆ ก็ไดอี้กเช่นกนั อร่อย ชุ่มคออยา่ลืมใส่น ้ าแข็งทุบ
ลงไปดว้ยจะเป็นน ้ามะนาวเยน็ 
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     37. มะพร้าว  

สรรพคุณและประโยชน์   เน้ือมะพร้าว เป็นยาบ ารุงก าลัง ขบัปัสสาวะ ขบัพยาธิแก้ไข ้
กระหายน ้ า น ้ ามะพร้าว รสหวานเค็ม รับประทานเป็นยาระบาย แกท้อ้งเสียขบัปัสสาวะ แกพ้ิษ แก้
กระหายน ้ า แกน่ิ้ว แกอ้าเจียนเป็นโลหิตและบวมน ้ า นอกจากน้ียงัท าเป็นน ้ าส้มสายชูใชป้ระโยชน์
อ่ืน ๆอีกมากมาย น ้ามนัมะพร้าว รสหวานเคม็ รับประทานเป็นยาบ ารุงก าลงั หรือทาเป็นยาแกก้ลาก
เกล้ือน บ ารุงหัวใจ แก้โรคผิวหนังต่าง ๆ ทาแผลน ้ าร้อนลวก ทาผิวหนังแตกแห้ง และใช้ทาผล 
น ้ามนัท่ีไดจ้าการเผากะลา ใชท้าบาดแผล และโรคผวิหนงั แกก้ลาก อุดฟัน แกป้วดฟัน กะลา เป็นยา
แกท้อ้งเสีย แกป้วดกระดูกและเอ็น ดอก รสหวานหอมเป็นยาแกเ้จ็บปากเจ็บคอ แกท้อ้งเสีย แกไ้ข ้
แก้ร้อนใน กระหายน ้ า ขบัเสมหะ บ ารุงโลหิต แก้ปากเป่ือย ราก รสฝาดหวานหอม เป็นยาแก้
ทอ้งเสีย ขบัปัสสาวะ หรืออมบว้นปากแกเ้จ็บคอ เปลือกผล รสฝาดขม ใชห้้ามเลือด แกป้วด เลือด
ก าเดาออก โรคกระเพาะ และแกอ้าเจียน ถ่านจากกะลา รับประทานแกท้อ้งเสีย และดูดสารพิษต่างๆ 
เปลือกตน้สด เผาเป็นเถา้ ใชท้าแกหิ้ด และสีฟันแกป้วดฟัน สารสีน ้ าตาล ท่ีไหลออกมาแข็งตวัท่ีใต้
ใบ ใชห้า้มเลือดไดดี้ 

 
 

       38. มะเฟือง  
 สรรพคุณและประโยชน์   มะเฟืองถือวา่เป็นพืชสมุนไพรอยา่งหน่ึงในการบ าบดัรักษาโรค 
จากการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของมะเฟืองแล้วพบว่า อุดมไปด้วย วิตามินเอ วิตามิน บี 1 
วติามินบี 2 ไนอะซีน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนัเส้นใย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็กและพลงังาน
ในปริมาณท่ีไม่น้อยเลย ดงันั้นมะเฟืองหน่ึงผลสามารถช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
ควบคุมการเตน้ของหัวใจให้สม ่าเสมอ ควบคุมกลา้มเน้ือ ช่วยให้เลือดแข็งตวัง่าย กล่อมประสาท
ช่วยระงบัความฟุ้งซ่าน จึงช่วยใหน้อนหลบัง่ายข้ึนในผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองการนอนไม่หลบั 
 น ้ ามะเฟืองคั้น ต าราโบราณกล่าววา่มีสรรพคุณในการแกร้้อนในดบักระหายลดความร้อน
ภายในร่างกายถอนพิษก็ไดเ้ป็นยาขบัเสมหะป้องกนัโรคโลหิตจาง โรคเลือดออกตามไรฟัน มะเฟือง
สด ท าให้เน้ือเยื่อแข็งแรง จบัสารก่อมะเร็ง ช่วยท าให้เหงือกแข็งแรง เพิ่มก าลงัให้เสปิร์มของผูช้าย
และท าให้เรารู้สึกสดช่ืนและปลอดโปร่งในอารมณ์ ส่วนวิตามินบี 1 จะช่วยป้องกนัโรคเหน็บชา 
ราก ตม้กินแกท้อ้งร่วง และผลสามารถน ามาสระผมบ ารุงเส้นผมให้เงางาม และขจดัรังแค ใบ น าใบ
สดๆมาต าทาเป็นยารักษาโรคอีสุกอีใส และกลากเกล้ือนน ามาตม้รับประทานเป็นยาถอนพิษไข ้ผล  
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น ามาตม้รับประทานเป็นยาแกท้อ้งบิด อาเจียนเป็นเลือด ขบัปัสสาวะปวดฟัน น่ิว และแกเ้ลือดออก
ตามไรฟัน เปลือกล าตน้ น ามาตม้ด่ืมแกอ้าการเมาเหลา้ เมารถ แกไ้ข ้ทอ้งร่วงและแกพ้ิษยาเสพติดท่ี
ร้ายกาจอยา่งเฮโลอีนได ้
 
 
       39.      มะม่วง 
 สรรพคุณและประโยชน์   เปลือกตน้และเน้ือในเมล็ด มีฤทธ์ิฝาดสมาน ใชรั้กษาอาการแก้
ทอ้งเสีย แกบิ้ดและอาเจียนได ้ผลสดแก่ รับประทานแกค้ล้ืนไส้อาเจียน วิงเวียน กระหายน ้ า เมล็ด
ตากแห้ง ตม้เอาน ้ าด่ืมหรือบดเป็นผง รับประทานแกท้อ้งอืดแน่น ขบัพยาธิ แกล้  าไส้อกัเสบเร้ือรัง 
แก้ปวดประจ าเดือน ผลดิบและผลสุก ให้พลงังานต่อร่างกาย ซ่ึงประกอบด้วย เส้นใยแคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เหล็ก เบตา้-แคโรทีน วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอาซิน วิตามินซี เป็นตน้ สามารถแปร
รูปเป็นมะม่วงกวน มะม่วงดอง มะม่วงแช่อ่ิม มะม่วงเค็ม น ้ ามะม่วงหรือแยม ฯลฯ ยอดอ่อนและใบ
อ่อน รับประทานเป็นผกัสดแกล้มกับน ้ าพริกหรือน าไปย  าได้ ชาวเหนือน าใบอ่อนของมะม่วง
เรียกว่าส้ายอดมะม่วง ผลดิบ ท่ีมีรสเปร้ียวน ามารับประทานเป็นผกัจ้ิมกบัน ้ าพริก เช่นน ้ าพริกกะปิ 
น ้ าพริกปลาร้า น ้ าพริกมะม่วง เป็นตน้ หรืออาจปรุงเป็นย  ามะม่วงโดยซอยมะม่วงดิบเป็นฝอยเล็กๆ 
ปรุงร่วมกบัน ้าตาล น ้าปลา มะนาว พริก กุง้แหง้ ถัว่ลิสงก็ได ้
 
 
       40. มะม่วงหิมพานต์ 
    สรรพคุณและประโยชน์   ในศวรรษท่ี 16 ชาวยุโรปไดน้ าผลมะม่วงหิมพานต์และน ้ า
ของมนัไปใชใ้นการรักษาอาการไข ้ท าให้ลมหายใจหอมสดช่ืน และบรรเทาอาการทอ้งร่วงซ่ึงอนัท่ี
จริง ชาวพื้นเมืองหลายเผา่ในบราซิลไดน้ าเมล็ด ผลและส่วนต่างๆของมะม่วงหิมพานตเ์ป็นยารักษา
โรคหวดั นายเจมส์ ดุ๊ค รายงานว่า ผลมะม่วงหิมพานต์ท่ียงัไม่สุก น ามาใชรั้กษาอาการไอในเลือด 
ยางจากผลใช้ทาแก้หูด ตาปลา และโรคผิวหนังต่างๆ น ้ าผลมะม่วงหิมพานต์ประกอบด้วยธาตุ
แคลเซียมฟอสฟอรัส เหล็ก และวติามินซี จากขอ้มูลวจิยัล่าสุดจากการศึกษาทางวทิยาศาสตร์ของผล
มะม่วงหิมพานต์พบว่า ผลมะม่วงหิมพานต์ให้สารสกดัท่ีต่อตา้นการเจริญของเน้ืองอกโดยในผล
มะม่วงหิมพานต์จะมีสารอะนาคาร์ดิค แอซิดยบัย ั้งการเติบโตของมะเร็งเตา้นมและสารคาร์ดอล
ยบัย ั้งการเติบโตของเซลลม์ะเร็งปากช่องคลอด 
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       41. มะยงชิด 
 สรรพคุณและประโยชน์   ผลดิบ มีรสเปร้ียว ไม่ท าใหเ้กิดอาการคนัคอ ผลสุก มีรส
หวานอมเปร้ียว จะมีสีออกเหลืองอมส้ม จะมีขนาดใหญ่วา่มะปราง 
 
 
 
       42. มะยม 
 สรรพคุณและประโยชน์   ต าราไทยใช ้รากแกไ้ข ้รักษาโรคผวิหนงั น ้าเหลืองเสีย ผืน่
คนั ใบ ตม้น ้าอาบแกค้นั แกไ้ข ้เหือด หิด อีสุกอีใส 
 
 
       43. มะละกอ 
 สรรพคุณและประโยชน์   มะละกอสุก เป็นผลไมท่ี้มีคุณค่าทางอาหารครบถว้นมีวิตามินเอ
มาก ช่วยบ ารุงสายตา และยงัประกอบดว้ยน ้ าตาล วิตามินบีหน่ึงและบีสอง วิตามินซีเกลือแร่ต่างๆ 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส รวมทั้งมีกากหรือเส้นใยอาหารมาก มะละกอดิบ มีน ้ าย่อยหรือพาเพน ช่วย
ยอ่ยอาหารประเภทเน้ือไดดี้นิยมใชเ้ป็นอาหารมากเช่นส้มต า แกงส้ม ผดักบัไข่ก็ได ้น ้ามะละกอ เป็น
ยาระบายไดอ้ยา่งดีเยีย่ม เป็นยาแกท้อ้งผกูไดอ้ยา่งวเิศษและยงัช่วยยอ่ยอาหารไดอี้กดว้ย 
 
 
       44. แมงลกั 
 สรรพคุณและประโยชน์   แมงลกัเป็นผกัสวนครัว ท่ีมีหนา้ตาคลา้ยกบักระเพราและโหรพา 
เป็นผกัท่ีรู้จกักนัดี เน่ืองจากน ามาเป็นส่วนประกอบของอาหารไดห้ลายชนิดเช่นเอาใบมาใส่แกง
เลียงหรือกินสดๆ ใบ มีน ้ ามนัหอมระเหยราวร้อยละ 0.7 รักษาโรคเก่ียวกบัล าไส้ ช่วยขบัเหง่ือ ขบั
ลมในล าไส้ แกว้ิงเวียน แกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อ บรรเทาอาการผื่นคนั พิษจากแมลงกดัต่อยหรืออาการ
คนัจากเช้ือรา แกท้อ้งร่วงทอ้งเสีย เพิ่มน ้านมแม่ใหแ้ม่ท่ีใหน้มลูกกินแกงเลียงหวัปลี บ ารุงสายตา ใบ
แมงลกัมีวิตามินเอสูง บ ารุงเลือด แกโ้ลหิตจาง ช่วยลดไขมนัในเส้นเลือด ช่วยลดความเส่ียงต่อการ
เป็นโรคหวัใจ 
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       45. ระก าหรือสละ 
 สรรพคุณและประโยชน์   เน้ือมีกรดอินทรียแ์ละสารอาหารต่างๆ เช่นแคลเซียม ฟอสฟอรัส 
คาร์โบไฮเดตร เหล็ก และวิตามินซี เป็นตน้มีสรรพคุณทางยา ท าให้ชุ่มคอ ช่วยแกไ้อ ขบัเสมหะ 
ช่วยป้องกนัโรคหวดั คลายร้อน ช่วยยอ่ยอาหารและท าให้เจริญอาหาร ผลอ่อนจะมีสีน ้ าตาล พอแก่
หรือสุกก็จะเป็นสีแดงสด ใชกิ้นไดผ้ลจะมีรสเปร้ียวบา้ง หวานบา้ง ใชกิ้นเป็นยารักษาอาการไอ และ
ขบัเสมหะ แก่น จะมีรสขมหวาน ใชเ้ป็นยาขบัเสมหะ รักษาเลือด รักษาก าเดาและรักษาอาการไขส้ า
ประชวร เน้ือในของตน้ อ่อนนุ่ม หยุน่ได ้ใชท้  าจุกขวด ใชเ้ป็นของเล่นเด็ก เน่ืองจากลอยน ้ าได ้ใช้
เป็นเคร่ืองประกอบดอกไมเ้พลิง และปลูกเป็นร้ัวบา้นก็ได ้
 
 
 
       46. ละมุด 
 สรรพคุณและประโยชน์   ละมุดเป็นผลไมไ้ทยท่ีให้ความหวานมาก แต่ในขณะเดียวกนัก็
เป็นผลไมท่ี้ให้เส้นใยอาหารค่อนขา้งสูง ใยอาหารเหล่าน้ีส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารและระบบ
ขบัถ่ายท าให้การท างานเป็นปกติหรืออาจจะดีมากข้ึนเม่ือการขบัถ่ายเป็นปกติไม่มีการตกคา้งของ
อาหาร ก็จะช่วยลดอตัราเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งล าไส้ไดอี้กดว้ย ยาง น ามาท าหมากฝร่ังท่ีวยัรุ่นชอบ
เค้ียวกนัแบบเพลินๆ และท ารองเทา้ 
 
 
       47. ล าไย 
 สรรพคุณและประโยชน์   ถึงแมว้า่หลายคนจะมีความเช่ือกนัว่าหากรับประทานล าไยมาก
จะท าให้อว้น แต่ความเป็นจริงรสหวานจากน ้ าตาลผลไมน้ั้นจะย่อยง่ายและมีคุณประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ซ่ึงคือน ้ าตาล 3 ชนิด กลูโคส ฟรุกโตส และซูโครส จึงช่วยให้ร่างกายสดช่ืนไดเ้ร็ว เน้ือผล 
บ ารุงเลือด ท าใหผ้วิพรรณสดใส จึงเหมาะกบัสตรีหลงัคลอด ใบ ใชช้งเป็นชารักษาโรคมาลาเรีย แก้
หวดั แกริ้ดสีดวงทวาร  เมล็ด ใชแ้กป้วด รักษาโรคผิวหนงั ใชท้าแผลเน่าเป่ือย คนั หรือแผลเร้ือรังท่ี
มีหนอง ช่วยรักษาเกล้ือนใชห้้ามเลือด ขบัปัสสาวะ เปลือกใช้ทาแผลท่ีโดนน ้ าร้อนลวกจะไม่ปวด
แผลและไม่เกิดแผลเป็น ดอก ใชข้บัปัสสาวะ ขบัน่ิว เปลือกของตน้ มีสีน ้ าตาลอ่อนหรือเทา และมี
รสฝาด ใชต้ม้น ้ าเป็นยาหมอ้แกท้อ้งร่วง ผลแห้ง มีคุณค่าอยา่งมหศัจรรย ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การไหลเวยีนของโลหิต บ ารุงร่างกาย ช่วยบ ารุงประสาทในคนท่ีเป็นโรคประสาทอ่อนๆ 
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       48. หนามแดง 
 สรรพคุณและประโยชน์   ใชเ้น้ือไม ้น ามาปรุงเป็นยาบ ารุงธาตุ บ ารุงไขมนัในร่างกายให้
แข็งแรง และเป็นยาแกอ่้อนเพลีย ใบสด น ามาตม้เอาน ้ ากินเป็นยาแกท้อ้งร่วง แกป้วดหู แกไ้ข ้แก้
เจบ็คอ และแกเ้จบ็ปาก ผลสุกและผลดิบ มีรสเปร้ียว คลา้ยมะนาวใชแ้กไ้อ แกโ้รคลกัปิดลกัเปิด แก้
ทอ้งเสีย แกเ้จ็บคอ ช่วยขบัเสมหะ และเป็นยาฝาดสมานแผล รากสด น ามาตม้เอาน ้ ากิน เป็นยาขบั
พยาธิบ ารุงธาตุ เจริญอาหารเป็นยาบ ารุงกระเพาะอาหาร หรือใชร้ากสดน ามาต าให้ละเอียด ผสมกบั
สุราน ามาทาหรือพอกแกค้นัและใชพ้อกบาดแผลเป็นตน้ 
 
 
 
       49. หว้า 
 สรรพคุณและประโยชน์   ผลหวา้จะประกอบด้วยน ้ าตาล วิตามินซี มีแคลเซียมสูง และ
เหล็กน ามาตม้หรือบด แลว้น ามารับประทาน มีสรรพคุณใชแ้กเ้บาหวาน แกบิ้ด แกท้อ้งร่วง ผลหวา้
สุก จะมีลกัษณะสีม่วงด า และมีรสเปร้ียวฝาดอมหวาน จึงสามารถน ามาใชใ้นการท าไวน์ไดดี้ เมล็ด 
มีสารอลัคาลอยด์ น ้ ามนัหอมระเหย ฟอสฟอรัส และแคลเซียม ช่วยลดน ้ าตาลในเลือด แกท้อ้งเสีย 
ถอนพิษแมลงกดัต่อย เปลือกและใบ ใชท้  ายาอม ยากวาดคอ ตม้น ้าด่ืมแกบิ้ด แกป้ากเป่ือยล้ินและคอ
มีเม็ดตุ่ม ใบและเม็ด ใชแ้กบิ้ดมูกเลือด ทอ้งเสีย น าใบและเม็ดหวา้มาตม้กบัน ้ าแลว้น าน ้ าท่ีไดม้าใช้
ในการช าระลา้งแผลเน่าเป่ือย หรือน าใบและเมล็ดหวา้มาต าแลว้ใชท้าแกโ้รคผิวหนงั เน้ือไม ้ใชท้  า
ส่ิงปลูกสร้างท่ีอยูใ่นร่ม ยอดอ่อน ใชรั้บประทานเป็นผกัสด 
 
 
       50. ว่านหางจระเข้ 
 สรรพคุณและประโยชน์  วา่นหางจระเข ้มีรสจืดเยน็ ใชผ้สมกบัปูนแดงปิดขมบัใชแ้กป้วด
ศีรษะ วุน้ในใบ มีสารเคมีอยู่หลายชนิด เช่น ALOE-CMODIN,ALOESIN,ALOIN สารประเภท 
GLYCOPROTEIN และอ่ืนๆ อีกมากมาย ยางท่ีอยู่ในใบ มีสาร ANTHRAQUINONE ซ่ึงมีฤทธ์ิ
ขบัถ่ายดว้ยใชท้  าเป็นยาด า มีการศึกษาวิจยัรายงานวา่วุน้หรือเมือกของวา่นหางจระเข ้รักษาแผลไฟ
ไหม้น ้ าร้อนลวกแผลเร้ือรัง และแผลในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีและสามารถต่อต้านเช้ือ
แบคทีเรียช่วยสมานแผลไดด้ว้ย 
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       51. สตรอเบอร์ร่ี   
 สรรพคุณและประโยชน์   ผลสตรอเบอร์ร่ี อุดมดว้ยวติามินซีและธาตุเหล็ก มีคุณประโยชน์
ต่อระบบเลือดและหวัใจ ลูกสีแดงสดอุดมดว้ยซุปเปอร็ไฟเบอร์เพคติน ซ่ึงสามารถช่วยลดปริมาณ
โคเลสเตอรอลไดร้ะดบัหน่ึง นอกจากน้ียงัช่วยให้ระบบทางเดินอาหารท างานไดส้ะดวกมีสรรพคุณ
เป็นยาระบายอย่างอ่อนยาขับปัสสาวะและสามารถยบัย ั้งสารก่อมะเร็งกลุ่มไนโตรซามึนได ้
เน่ืองจากมีโพลิฟินอลปริมาณสูง ดูแลสายตา มีสารตา้นอนุมูลอาระ อยา่งวติามินซี ลดความดนั 
โลหิต โรคหวัใจ ใยอาหาร โพเลต และสารตา้นอนุมูลอิสระมากมาย จะช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอล
ในร่างกาย แถมวติามินบีบางชนิดท่ีพบในสตรอเบอร์ร่ีจะเสริมสร้างกลา้มเน้ือหวัใจให้แขง็แรงอีก 
ดว้ย 
 
       52. ส้มเกลีย้ง 
 สรรพคุณและประโยชน์   ส่วนต่างๆของส้มเกล้ียงก็ลว้นแต่มีสรรพคุณทางยา ดงัต่อไปน้ี 
ผล ประกอบดว้ยสารอาหารท่ีมีความจ าเป็นกบัร่างกายของมนุษยไ์ม่วา่จะเป็นวิตามินหรือเกลือแร่ 
เน้ือ แกห้วดัลดอาการไข ้และยงัช่วยบรรเทาอาการเจบ็คออีกดว้ย เปลือกของส้มสด ท่ีคน้เอาน ้ าออก
หมดแลว้ มาถูท่ีผวิหนงัในบริเวณขอ้ศอกและหวัเข่าก็จะช่วยท าใหห้วัเข่าและขอ้ศอกหายด าดา้นได ้
 
 
       53. ส้มเขียวหวาน 
 สรรพคุณและประโยชน์   ผลส้มสด เป็นแหล่งวิตามิน เกลือแร่ และเส้นใยธรรมชาติ โดย
ผลส้มสด 100 กรัม จะมีเบตา้แคโรทีน 82 ไมโครกรัม และวิตามินซี 42 มิลลิกรัม เปลือกผลแห้ง จะ
มีน ้ ามนัหอมระเหยซ่ึงประกอบดว้ย ซิตรัลเจอรานิออล และไลนาโลออล ซ่ึงน ้ ามนัหอมระเหยน้ี
สามารถสกดัออกมาเพื่อใชแ้ต่งกล่ินยา กล่ินหอมและสามารถไล่ยุง่ไดดี้ ผิวส้ม มีน ้ ามนัหอมระเหย 
วิตามินซี และสารอ่ืนๆ ใช้เป็นยา ผิวผล ใช้สกดัท าทิงเจอร์ส าหรับแต่งกล่ินยาและมีฤทธ์ิขบัลม 
เปลือก ปรุงเป็นยาหอมแกล้มวงิเวยีน หนา้มืด ตาลาย แกล้มจุกเสียดแน่นเฟ้อ 
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       54. ส้มโอ 
  สรรพคุณผล : แกเ้มาสุรา ขบัลมในล าไส้และกระเพาะอาหาร ท าใหเ้จริญอาหาร 
เหมาะส าหรับสตรีมีครรภเ์บ่ืออาหาร ปากไม่รู้รสอาหาร 
 
 
       54. สับปะรด 
 สรรพคุณและประโยชน์   สับปะรดเป็นพืชท่ีมีคุณค่าทางอาหารสูงเน่ืองจากมีปริมาณของ
วติามิน เกลือแร่ และเส้นใยไฟเบอร์ท่ีมีอยูม่ากมายในผลสับปะรด หากรับประทานน ้ าสับปะรดเป็น
ประจ าแลว้ก็จะช่วยลดความร้อนของร่างกาย และช่วยลดอาการกระสับกระส่ายไดเ้ป็นอย่างดีอีก
ดว้ย มีสรรพคุณทางยามากมายหลายอยา่ง เน้ือของผล ช่วยบรรเทาอาการบวมน ้ าของร่างกายและยงั
ช่วยในการขบัปัสสาวะ รักษาแผลเป็นหนอง โดยน าผลสดๆมาคั้นเอาแต่น ้ า ชโลมแผลเอนไซมจ์ะ
ช่วยยอ่ยกดัเน้ือเยือ่และหนองใหห้ลุด ยงัแกท้อ้งผกูไดอี้กดว้ย 
 
 
        
       55. เสาวรส 
 สรรพคุณและประโยชน์   เสาวรสมีวิตามินเอค่อนขา้งสูงและสารแคโรทีนนอยด์ จึงช่วย
บ ารุงสายตาและผิวพรรณ จากการศึกษาพบวา่วิตามินซีของน ้ าเสาวรสจะมีมากกวา่ท่ีพบในมะนาว 
ยอด ใช้เป็นผกัสด มีรสขมเล็กน้อยหรือลวกจ้ิมกบัน ้ าพริกและใช้แกงเลียง เน้ือไม ้เป็นยาควบคุม
ธาตุ ถอนพิษเบ่ือเมาทุกชนิดและใชรั้กษาบาดแผล ราก ใชต้ม้น ้าแกไ้ข ้แกก้ามโรค ใบ ต าให้ระเอียด
แลว้คั้นเอาน ้าด่ืมเป็นยาเบ่ือและขบัพยาธิ ใบสด ใชพ้อกแกสิ้ว ตน้ ใชข้บัปัสสาวะ ขบัเสมหะ แกไ้อ 
และอาการบวม ดอก ขบัเสมหะ แกไ้อ ผลแกป้วดบ ารุงปอด เน้ือในหรือรกหุ้มเมล็ด ใชรั้บประทาน
สดได ้โดยผา่ผลแลว้เติมน ้าตาลทรายเพียงเล็กนอ้ย รับประทานไดท้ั้งเมล็ด เปลือกและเน้ือส่วนนอก 
ท าน ้าคั้นจากเน้ือซ่ึงจะมีกล่ินหอมและมีกรดมาก ใชผ้สมเป็นเคร่ืองด่ืมหรือใชผ้สมกบัน ้ าผลไมช้นิด
อ่ืนซ่ึงเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายในต่างประเทศ 
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       56. สะระแหน่  
  ประโยชน์   สะระแหน่ มีฤทธ์ิเยน็รสเผด็ น ้ามนัสาระแหน่ช่วยขจดัลมร้อน ใชเ้ป็น
ยาดบัร้อน ถอนพิษไข ้ขบัลม ขบัเหง่ือ รักษาอาการหวดัลมร้อน ใชผ้สมยาหรือยาอมเพื่อใหเ้ยน็ชุ่ม
คอ 
 
 
 
       59. โหรพา 
  สรรพคุณและประโยชน์   ใช้ล าตน้สด ประมาณ 6-10 กรัม น ามาตม้เอาน ้ า กินเป็นยาแก้
ปวด แกห้วดั ปวดกระเพาะอาหาร ทอ้งเสีย จุกเสียดแน่นทอ้ง ท าใหเ้จริญอาหาร ขบัเหง่ือ ขบัเสมหะ 
ขบัลม ปวดศีรษะ ปวดขอ้ หนองใน หรือใชต้  าให้ละเอียด คั้นเอาน ้ าทา หรือใชพ้อกแผลฟกช ้ าจาก
การหกลม้ หรือถูกกระทบกระแทก แผลท่ีเป็นหนองเร้ือรัง แกพ้ิษถูกงูกดั แมลงสัตวก์ดัต่อย เป้นก
ลากเกล้ือน และใชห้ยอดหูแกป้วดหู เป็นตน้ 
 
 
 
 56. หน่อไม้ฝร่ัง 
 สรรพคุณและประโยชน์   หน่อไมฝ้ร่ังเป็นแหล่งให้โฟเลต เบตา้แคโรทีน วิตามินซี อี และ
โพแทสเซียม มีคุณสมบติัเป็นยาระบายอ่อน ขบัปัสสาวะ ช่วยกระตุน้การท างานของไต ชาวอินเดีย
แดงสมยัก่อนใชห้น่อไมฝ้ร่ังตากแหง้ เป็นยาขบัปัสสาวะแกปั้ญหาโรคปัสสาวะและโรคไตมนัมีสาร
บางชนิดป้องกนัการฉีกขาดของเส้นโลหิตฝอย ช่วยบรรเทาโรคหวัใจ 
 
 
      57. องุ่น 
 สรรพคุณและประโยชน์   หากน ารากองุ่นสดมาตม้รับประทานกบัน ้ าแลว้ก็จะช่วยระงบั
อาการของโรคตบัอกัเสบแลดีซ่านได ้นอกจากน้ีแลว้หากด่ืมไวน์จากผลองุ่นเป็นประจ าก็จะช่วยใน
การรักษาโรคโลหิตจาง และอาการวงิเวยีนศีรษะไดเ้ป็นอยา่งดีหรือหากาตรีมีครรภท่ี์รับประทานผล
องุ่นสดแลว้ก็จะช่วยบรรเทาอาการแพท้อ้งได ้
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        58. อญัชัน 
 สรรพคุณและประโยชน์   ในดอกมีสารแอนโธไซยานิน ซ่ึงเป็นสารท่ีใหสี้แดงและสีน ้ าเงิน 
มีคุณสมบติัเป็นอิดิเคเตอร์ เช่นเดียวกบั ลิสมสั นอกจากน้ีสารแอโธไซยานินยงัมีคุณสมบติัเป็นสาร
ตา้นอนุมูลอิสระจากธรรมชาติอีกดว้ยและในต าราไทยไดก้ล่าวถึงสรรพคุณของอญัชนัไวว้า่รากใช้
เป็นยาขบัปัสสาวะ เป็นยาระบาย ช่วยบ ารุงสายตา แกต้าอกัเสบ ตาฟาง ตาแฉะ อีกทั้งเม่ือน าราก
อญัชนัมาถูฟันแกป้วด ในสมยัก่อนหญิงสาวมกัน าอญัชนัมาเขียนคิ้วใหด้ าขลบัซ่ึงนิราศธารโศกและ
มหาชาติค าหลวง ไดเ้ปรียบเทียบคิ้วหญิงสาวนั้นงามราวดอกอญัชนั 
 
 
        
       59. ลูกยอ  
 สรรพคุณและประโยชน์       ใชบ้รรเทาอาการคล่ืนไส้อาเจียน การท่ีผลโตเต็มท่ีแต่ยงัไม่สุก
ของยอ ช่วยบรรเทาอาการ คล่ืนไส้อาเจียนได ้เพราะมีสาร ASPERULOSIDE ซ่ึงออกฤทธ์ิลดอาการ
คล่ืนไส้อาเจียน ปัจจุบนัมีการน าลูกยอมาใช้ในทางแพทยท์างเลือก (complementary alternative 
medicine, CAM) กนัอยา่งแพร่หลายในการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคติดสุราหรือยาเสพติด อาการ
แพ ้โรคขอ้อกัเสบ โรคหอบหืด โรคสมอง แผลพุพอง มะเร็ง โรคเส้นโลหิตหล่อเล้ียงหวัใจ อาการ
แพส้ารเคมี โรคอ่อนเพลียเร้ือรัง โรคเบาหวาน โรคเก่ียวกบัทางเดินอาหาร โรคเซลล์เจริญเติบโต
นอกมดลูก (endometriosis) โรคเก๊า โรคความดนัโลหิตสูง ภูมิคุม้กนัต ่า อาการอกัเสบต่างๆ อาการ
ปวดบวม อาการอ่อนเพลียจากการนัง่เคร่ืองบินนานๆ โรคเส้นโลหิตตีบ อาการปวดกลา้มเน้ือและ
ขอ้ต่อ โปลิโอ โรคปวดในขอ้ ไซนสั และใชเ้ป็นยารักษาสัตว ์
 
 
       60. ถั่วเหลอืง  
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 ประโยชน์ในถัว่เหลืองยงัอุดมไปดว้ยสารอาหารอีกมากมายคือ คาร์โบไฮเดรต แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส วิตามิน A,B,B1,B2,B6,B12, ไนอาซิน และวิตตามิน C,D,E อีกดว้ย ในเมล็ดถัว่เหลือง
นั้นยงัมี เลซิทิน อนัเป็นสารบ ารุงสมอง เพิ่มความทรงจ า ลดไขมนัและ ลดโคเลสเตอรอลในร่างกาย
ไดอี้กดว้ย 
 

10 อนัดับ ผลไม้ไทยทีม่สีารต้านมะเร็งสูง  
 กรมอนามยัวิจยั 10 ผลไมไ้ทย มีสารตา้นมะเร็งสูง นางนทัยา จงใจเทศ นกัวิทยาศาสตร์

การแพทย ์กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าววา่ จากการท าวิจยั “องค์
ความรู้เร่ืองปริมาณสารตา้นอนุมูลอิสระในผลไมเ้พื่อส่งเสริมสุขภาพ (วติามินซี วติามินอี และ เบตา้
แคโรทีน) ในผลไม”้ ท่ีท  าการศึกษาในผลไม ้83 ชนิด พบวา่ 
                    
ผลไม้ 10 อนัดับแรกทีม่ีเบต้าแคโรทนีสูง คือ 
  
 1. มะม่วงน ้าดอกไมสุ้ก     2. มะเขือเทศราชินี 
 
   
 3. มะละกอสุก      4. กลว้ยไข่  
 
  
 5. มะม่วงยายกล ่า     6. มะปรางหวาน 
 
   
 7. แคนตาลูปเน้ือเหลือง     8. มะยงชิด 
 
  
 9. มะม่วงเขียวเสวยสุก     10. สับปะรดภูเก็ต  
 
  
 ผลไมท้ั้งหมดน้ีมีเน้ือสีเหลืองและสีเหลืองเขม้ 
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ผกัผลไม้ทีม่สีารเบต้าแคโรทนี สูง  
                     ผลไมท่ี้มีสีเขียวและสีเหลือง จะช่วยป้องกนัมะเร็งหลอดอาหาร กล่องเสียง และมะเร็ง
ปอดได ้ส่วนเบตา้แคโรทีน ซ่ึงเป็นสารท่ีร่างกายน าไปใชส้ร้างวิตามินเอนั้น จะช่วยป้องกนัการเกิด
อนุมูลอิสระ สาเหตุของโรคมะเร็ง สารชนิดน้ีมีมากในพืชผกัสีแดง เหลือง ส้ม หรือเขียวเขม้ เบตา้
แคโรทีน มีอยูม่ากในผกัจ าพวกผกัใบเขียว และผลไม ้ท่ีมีสีเหลือง ส้ม หรือแดงส้ม เช่น ผกับุง้ ต าลึง 
แครอท ฟักทอง มะลอกอสุก แอ๊ปเป้ิล ซ่ึงผกัผลไมเ้หล่าน้ียงัให้กากใย มีผลดีต่อการก าจดัพิษท่ีคัง่
คา้งในร่างกายไดด้ว้ย  
 
ประโยชน์ของเบต้าแคโรทนี( Usefulness of Beta-carotene )   
                    จากท่ีหลายท่านได้รู้จกัพิษร้ายของสารชนิดหน่ึงท่ีเราเรียกกนัว่า อนุมูลอิสระ (Free 
Radicals)ท่ีมีอยู่อย่างมากมายในร่างกายของเรา และมีทั้งชนิดท่ีร่างกายของเราสร้างข้ึนเอง ไดแ้ก่ 
สารของเสียจากขบวนการสันดาป ( Metabolism ) ต่างๆ ในตบั และอวยัวะต่างๆและชนิดท่ีร่างกาย
ได้รับจากภายนอก เช่น ก๊าซอ๊อกซิเจนท่ีเราหายใจเข้าไป และเหลือเกินความจ าเป็น สารจาก
มลภาวะ โลหะหนกั สีผสมอาหาร และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซ่ึงเราก็ทราบกนัเป็นอย่างดีอยู่แลว้ สาร
อนุมูลอิสระเหล่าน้ี พบว่านอกจากจะท าให้เกิด ความเส่ือมของอวยัวะต่างๆ ตั้งแต่ ความเห่ียวย่น
ของผวิพรรณ ไปจนกระทัง่ถึงความเส่ือมของอวยัวะส าคญัภายใน อยา่งเช่น ระบบหวัใจและหลอด
เลือดแลว้ เรายงัพบว่า สารอนุมูลอิสระ เหล่าน้ี ยงัสามารถส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาในการกระตุน้ ให้
เซลล์ปกติของเราเจริญเติบโตอย่างผิดปกติได ้หรือท่ีเราเรียกว่า เซลล์มะเร็งเน้ือร้าย ( Cancers ) 
นัน่เอง  
            เบตา้แคโรทีน ( Beta-carotene ) เป็นสารอาหารชนิดหน่ึงท่ีถูกคน้พบวา่มีคุณสมบติัในการ
ท าลายอนุมูลอิสระ ไดอ้ย่างดีเลิศ โดยพบว่าเบตา้แคโรทีน จะท าปฏิกิริยาตา้นการเกิดอ๊อกซิเดชัน่
ระหวา่งอนุมูลอิสระกบัสารส าคญัในเซลลท่ี์มีชีวติ โดยแยง่ท าปฏิกิริยากบัอนุมูลอิสระเสียก่อน แลว้
ขบัถ่ายออกไปตามระบบขบัถ่ายต่างๆ ของร่างกาย เซลล์ของเราก็รอดชีวิตจากขบวนการในการ
ท าลาย โดยอนุมูลอิสระดงักล่าว เราเรียกขบวนการในการแย่งท าปฏิกิริยาของเบตา้แคโรทีน กบั
อนุมูลอิสระวา่ การตา้นปฏิกิริยาออ๊กซิเดชัน่ หรือเอนต้ีออ๊กซิแดน้ ( Antioxidants ) นัน่เอง                            
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10 อนัดับแรกของผลไม้ทีม่ีวิตามินซีสูงคือ  
 
 1. ฝร่ังกลมสาล่ี      2. ฝร่ังไร้เมล็ด  
  
   
 3. มะขามป้อม      4. มะขามเทศ  
  
 
 5. เงาะโรงเรียน      6. ลูกพลบั  
 
   
 7. สตรอเบอร์ร่ี      8. มะละกอสุก 
  
 
 9. ส้มโอขาว      10. แตงกวา    
     
     
     
   11. พุทราแอปเปิล  
 
 
 

วติามนิซี 
       วิตามินซี (องักฤษ: vitamin C) หรือ กรดแอล-แอสคอร์บิก (องักฤษ: L-ascorbic acid) 
หรือ แอล-แอสคอร์เบต (องักฤษ: L-ascorbate) เป็นวิตามินท่ีละลายไดใ้นน ้ า ร่างกายไม่สามารถท่ี
จะสร้างข้ึนเองได ้จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บจากการรับประทานเขา้ไป วิตามินซีเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ
ในร่างกาย ช่วยเพิ่มภูมิชีวิตได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถป้องกันและรักษาการอักเสบอัน
เน่ืองมาจากแบคทีเรียและไวรัสได ้
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  ประโยชน์ของวติามินซี 
 1. เป็นตวัสร้างคอลลาเจน ซ่ึงเป็นเส้นใยท าหนา้ท่ีเช่ือมเน้ือเยื่อต่างๆ ไวด้ว้ยกนั ทั้งยงัเป็น
ตวัสร้างกระดูก ฟัน เหงือก และเส้นเลือด 
 2. ช่วยใหแ้ผลสดและแผลไฟไหมห้ายเร็วข้ึน 
 3. ช่วยใหก้ารดูดซึมธาตุเหล็กดีข้ึน ซ่ึงเป็นการสร้างเมด็เลือดทางออ้ม 
 4. ช่วยป้องกนัการเปล่ียนแปลงของเซลล ์(Mutation) 
 5. ช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดโรคนอนหลบัตายในกรณีเด็กอ่อน (SIDS: Sudden Infant Death 
Syndrome) 
 6. ช่วยแกโ้รคเลือดออกตามไรฟัน 
 7. ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด 
 8. ช่วยคลายเครียด 
 9. การฉีดด้วยวิตามินซีปริมาณสูง อาจช่วยหยุดย ั้งโรคมะเร็งได้ โดยวิตามินอาจเขา้ท า
ปฏิกิริยาทางเคมีในเซลล ์มะเร็ง ใหก้ลายเป็นกรดข้ึน ท าใหเ้น้ือร้ายชะงกัและน ้าหนกัลดไปได ้[1] 
 
 ผลไม้ทีม่ีวติามินอสูีง 10 อนัดับแรก  จากการศึกษา คือ  
 1. ขนุนหนงั   2. มะขามเทศ   3. มะม่วงเขียวเสวยดิบ   
 4. มะเขือเทศราชินี   5. มะม่วงเขียวเสวยสุก  6. มะม่วงน ้าดอกไมสุ้ก   
 7. มะม่วงยายกล ่าสุก 8. แกว้มงักรเน้ือสีชมพ ู 9. สตรอเบอร์ร่ี       10. กลว้ยไข่ 
 

 วติามนิอ ี     
       เป็นวิตามินท่ีช่วยในการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายหลายระบบ และเป็นแอนติ
ออกซิเดนทท่ี์ช่วยใหเ้ซลลต่์างๆ รอดอนัตรายจากทอ็กซิน ช่วยชะลอความแก่ได ้
   
ประโยชน์ของวติามินอ ี 
 1. เป็นตวัแอนติออกซิเดนท ์คือท าให้เกิดการเผาผลาญโดยมีออกซิเจนเป็นตวัการส าคญัท า
ใหร่้างกายเผาผลาญไดดี้ 
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 2 .เป็นตวัช่วยไขกระดูกในการสร้างเลือด ช่วยขยายเส้นเลือด ตา้นการแข็งตวัของเลือด ลด
ความสามารถในการจบัตวัเป็นล่ิมเลือด และลดอตัราเส่ียงของโรคท่ีเก่ียวกบัหลอดเลือดสมองและ
หวัใจ 
 3. บ ารุงตบัซ่ึงท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัเลือดมาก 
 4. ช่วยในระบบสืบพนัธ์ุ เซลลป์ระสาท และกลา้มเน้ือใหท้  างานไดต้ามปกติ 
 5. ช่วยใหผ้วิพรรณสดใส และช่วยสมานแผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวกใหห้ายเร็วข้ึน 
 6. ช่วยใหป้อดท างานดีข้ึนและไม่อ่อนเพลียง่าย 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

      1. ส่ือการเรียนรู้ 
 1.1  หนงัสือเรียนรายวชิาพิน้ฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 1.2   archive.voicetv.co.th/.../ 
 1.3  http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=88 
 
      2.  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.1  หอ้งสมุด  IT 
 2.2  หอ้งคน้ควา้อินเตอร์เน็ต 

2.3  สวนพฤกษาศาสตร์หลงัอาคารร่มเกลา้ 
 

3.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
3.1  ปราชญช์าวบา้น 
3.2 หอ้งสมุดชุมชน 
3.3 ร้านขายเคร่ืองด่ืมหรือร้านน ้าป่ันผลไมใ้นชุมชน 
3.4 สวนพฤกษาศาสตร์ในชุมชน 

กจิกรรมฝึกปฏิบัติ 
1. ใหท้  ากิจกรรมท่ี 2 
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กจิกรรมที ่2 
 
ค าช้ีแจง 

ใหน้กัเรียนตอบค าถามในประเด็นต่อไปน้ี 
  1. เคร่ืองด่ืมจากธรรมชาติมีประโยชน์ต่อมนุษยอ์ยา่งไร? 
  2. ผลไมอ้ะไรบา้ง ? ท่ีมีวติามินซี และวติามินซีมีประโยชน์ต่อร่างกายอยา่งไร?  
ใหบ้อกมาเป็นขอ้ๆ 
  3.  ผลไมอ้ะไรบา้ง ? ท่ีมีสารเบตา้แคโรทีน และสารเบตา้แคโรทีน มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายอยา่งไร? ใหบ้อกมาเป็นขอ้ๆ 

************************************ 
ค าตอบ  ข้อที ่1 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
ค าตอบ  ข้อที ่2 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
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ค าตอบข้อที ่3 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

 
บทสรุป 
 ผกัผลไมแ้ละสมุนไพร มีประโยชน์ และสรรพคุณต่อสุขภาพ ถา้เรารู้จกัน ามาประยุกต์ใช้
ท  าในการท าเคร่ืองด่ืมดว้ยวธีิการต่างๆ เช่นการป่ัน การชง คั้นสดหรือตม้ ก็จะท าให้ไดรั้บประโยชน์
ทั้งทางตรงและทางออ้ม ประโยชน์ทางตรงก็คือ ช่วยใหไ้ดเ้คร่ืองด่ืมท่ีอร่อย สะอาด ช่วยดบักระหาย 
คลายร้อน ท าใหร่้างกายสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า ส่วนประโยชน์ทางออ้ม คือ ใชเ้ป็นยาบ ารุง และยา
รักษาโรค เช่น ช่วยขบัปัสสาวะ ขบัเหง่ือ บ ารุงร่างกาย ช่วยระบาย หรือช่วยแกท้อ้งเสีย เป็นตน้  
 
การวดัและประเมนิผล 
 1. ประเมินผลจากการท ากิจกรรมท่ี 2 
 2. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
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บทที ่3 
วสัดุอปุกรณ์ในการปฏิบัติท าเคร่ืองดื่ม 

 
ขอบข่ายเนือ้หา 
 1.วสัดุอุปกรณ์ในการท าเคร่ืองด่ืม 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเลือกใช ้การเก็บรักษาวสัดุอุปกรณ์ในการท าเคร่ืองด่ืม
ไดถู้กตอ้ง 

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.รับฟังการบรรยาย 
 2.ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนประกอบการบรรยาย 
 3.ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 4.ท ากิจกรรมท่ี 3 
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เนือ้หา 
       การใช้วสัดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติการท าเคร่ืองดื่ม  
 ภาชนะท่ีใชต้อ้งไม่ท าปฏิกิริยากบัสารท่ีมีในผกัผลไม ้ตอ้งสะอาด ส าหรับผกัผลไมท่ี้มีรส
เปร้ียว เช่น มะขาม สับปะรด มะเฟือง กระเจ๊ียบ เป็นตน้ควรใชภ้าชนะเคลือบ หมอ้เคลือบในการตม้ 
เคียว เน่ืองจากกรดต่างๆ ท่ีมีอยู่ในเน้ือผลไม้ท าปฏิกิริยากับภาชนะอลูมิเนียม ทองแดง หรือ
ทองเหลือง ท าให้โลหะหนกัจากภาชนะเหล่านั้นละลายปนออกมากบัน ้ า ผกัผลไมน้ั้น มีดส าหรับ
หัน่หรือปอกก็เช่นเดียวกนั ไม่ควรใชมี้ดเหล็ก จะท าใหผ้ลไมมี้ผวิสีด าเพราะไปท าปฏิกิริยากบัสาร 
แทนนินในผลไม ้ใหเ้ลือกแบบมีดสเตนเลสสามารถป้องกนัปฏิกิริยาได ้การใชภ้าชนะไม่เหมาะสม
ยงัท าให้รสชาติ สีสันของเคร่ืองด่ืมเปล่ียนไป เขียงท่ีใช้หั่นหรือสับตอ้งสะอาดไม่มีซอก หรือรอย
แตกท่ีมีเศษส่ิงสกปรกซุก ให้เกิดเช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และกล่ินเหม็นผา้ขาวบางท่ีใชก้รองไม่ควรมี
เช้ือรา ควรซกัลา้งใหส้ะอาดหลงัการใชง้านทนัที 

 
 
  
 

 
 
  
ปรุงภาชนะท่ีใช้บรรจุหลงัเสร็จ ถา้ท าเองในครอบครัวควรเป็นภาชนะแกว้ซ่ึงไม่มีโทษ ทนความ
ร้อนจากเคร่ืองด่ืมหลงัการตม้ และเก็บไวไ้ดน้านเพราะมีการแลกเปล่ียนก๊าชกบัอากาศภายนอกนอ้ย 
ทั้งน้ีขวดแกว้นั้นตอ้งตม้หรือน่ึงฆ่าเช้ือก่อน ไม่นอ้ยกวา่ 30 นาที แลว้ปิดฝาเกลียวให้แน่นสนิท ทิ้ง
ไวใ้หเ้ยน็แลว้จึงเก็บเขา้ตูเ้ยน็ ถา้จะเก็บในขวดพลาสติกจะตอ้งรอให้น ้ าเยน็ลงเสียก่อน จากงานวิจยั
บอกวา่มกัมีสารอนัตรายในพลาสติกละลายออกมาในปริมาณหน่ึงโดยท่ีขวดยงัทรงรูปร่างเดิมปกติ 
สารนั้นเม่ือได้รับมาก ๆ จะมีความเส่ียงสูงต่อการเป็นมะเร็ง จึงควรหลีกเล่ียงท่ีจะใช้ภาชนะ
พลาสติก  
 เคร่ืองป่ันผลไมมี้หลายแบบ มีทั้งแบบไม่แยกกาก ความเร็วคงท่ี หรือแบบปรับความเร็วได ้
มีเคร่ืองท่ีสามารถคั้นแยกกากออกไปไดใ้นตวัแน่นอนวา่ราคาแพงข้ึนตามคุณสมบติั การใชเ้คร่ือง
ป่ันเหล่าน้ีมกัจะมีคู่มือการใชติ้ดมากบัเคร่ือง ระวงัเร่ืองระยะเวลาการใชง้าน ไม่ควรป่ันนานเกินไป 
จะท าให้มอเตอร์ไหมไ้ด ้ปกติแลว้ควรป่ันราว 30 วินาทีแลว้หยุดพกัครู่หน่ึงจึงป่ันอีกคร้ังท าซ ้ า ๆ 
จนกว่าจะละเอียดดี ระวงัให้ใบมีดหมุนได้ปกติ อย่าให้ติดขดัซ่ึงอาจจะเป็นเพราะผกันั้นช้ินใหญ่
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และแข็งเกินไป หรือน ้ าน้อยเกินไปท าให้ป่ันยาก และอีกขอ้หน่ึงตอ้งระวงัเร่ืองไฟร่ัว ไฟดูด ดูแล
อยา่ใหเ้คร่ืองช ารุด 
 

วสัดุ-อปุกรณ์ในการท าเคร่ืองดื่ม  
 

1. เคร่ืองป่ัน   Blender                  2. ถว้ยตวงของเหลว  Liquid Measuring Cup 
  
 
 
3. ชอ้นตวง Table Spoon     4.ทพัพี Ladle 
  
  
 
5. หมอ้ตม้น ้าเช่ือม  pots     6. โหลแกว้ใส่น ้าเช่ือม Jar 
  
 
 
 
7. กระติกใส่น ้าแขง็  ice Bucket     8. ท่ีตกัน ้าแขง็  ice Scoop  
 
 
 
9. เขียง     Cutting Brord       10.  มีดปลอกผลไม ้ Fruit Knife  
 
 
 
11.  หลอดดูดน ้า    Straw      12.  ท่ีรองแกว้  Coaster 
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13. ท่ีตกัผลไมเ้ป็นลูกกลมๆ  Melon  Baller   14. แกว้ผสมเคร่ืองด่ืมส าหรับชง 
                                Mixing  Glass 
 
 
15. ท่ีคัน่น ้าผลไม ้ Fruit  Juicer    16. ท่ีคนเคร่ืองด่ืมแบบยาว 
       Swizzle  Stick 
 
 
 
17.  ท่ีเสียบผลไมแ้ต่งปากแกว้    18.  ท่ีคีบน ้าแขง็ Ice Tong 
      Cockteil Pick 
 
 
 
19.  เหยอืกแกว้ใส่น ้า Pitcher  Glass   20. ท่ีเปิดขวด Bottle  Opener 
 
 
 
21.  ท่ีเปิดกระป๋อง Tin Opener     22. ผา้เช็ดแกว้  Cleaning Cloth 
  
 
 
23.   กระชอนตาถ่ี   colander    24. แกว้ทรงต่างๆ  
        Glass   
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
      1. ส่ือการเรียนรู้ 

 1.1  หนงัสือเรียนรายวชิาพิน้ฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 1.2   http://www.cocktailthai.com/Tripod . 
  
      2.  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.1  หอ้งสมุด  IT 
 2.2  หอ้งคน้ควา้อินเตอร์เน็ต 
 

3.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
3.1  หอ้งสมุดชุมชน 
3.2  ร้านขายเคร่ืองด่ืมหรือร้านน ้ าป่ันผลไมใ้นชุมชน 

 
กจิกรรมฝึกปฏิบัติ 

1. ใหท้  ากิจกรรมท่ี 3 
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    กจิกรรมที ่3 
 
ค าช้ีแจง 

 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิดตามหวัขอ้ 
1. ใหน้กัเรียนเลือกชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีจะปฏิบติัมากลุ่มละ 1 ชนิด 
2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบท าเคร่ืองด่ืมมีอะไรบา้ง? 

*********************************** 
 
ค าตอบขอ้ท่ี 1  เคร่ืองด่ืมท่ีเลือกท า  คือ............................................................................................. 
 
ค าตอบขอ้ท่ี 2  วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช ้คือ 
 1……………………………….. 
 2………………………………. 
 3. ……………………………….. 
 4. ……………………………….. 
 5……………………………….. 
 6. ……………………………….. 
 7. ……………………………….. 
 8. ……………………………….. 
 9. ……………………………….. 
 10. ……………………………….. 
 11. ……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

บทสรุป 
 วสัดุอุปกรณ์ในการท าเคร่ืองด่ืมควรเลือกท่ีมีคุณภาพเพื่อจะไดไ้ม่มีอนัตรายและมีสารพิษ
ตกคา้งต่อร่างกาย เลือกใชใ้ห้ถูกกบัประเภท ควรใชอ้ยา่งประหยดัและคุม้ค่า หลงัใชค้วรลา้งท า
ความสะอาดตากใหแ้หง้ และจดัเก็บเขา้ท่ีให้เรียบร้อยมิดชิด เพื่อท่ีจะใชง้านใหไ้ดน้านๆไม่
ส้ินเปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุ  
 
การวดัและประเมนิผล 
 1. ประเมินผลจากการร่วมกนัท ากิจกรรมท่ี 3 
 2. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
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บทที ่4 
การจดัตกแต่งแก้วเคร่ืองดืม่ 

ขอบข่ายเนือ้หา 
 1.การจดัตกแต่งแกว้เคร่ืองด่ืม 

2. ดอกไมแ้ละพืชผกัผลไมส้ าหรับตกแต่งภาชนะใส่เคร่ืองด่ืม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. รู้เทคนิคและวธีิการในการจดัตกแต่งแกว้เคร่ืองด่ืมได ้
2. รู้จกัเลือกใชว้สัดุและวตัถุดิบท่ีเหมาะสม ในการจดัตกแต่งแกว้เคร่ืองด่ืมแต่ละชนิดได ้

 
กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.รับฟังการบรรยาย 
 2.ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนประกอบการบรรยาย 
 3.ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
 4 ท ากิจกรรมท่ี 4 
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เนือ้หา 
       การจัดตกแต่งเคร่ืองดื่ม nokbudsaba01.tripod.com/3-6.html 
 เคร่ืองประดบัเคร่ืองด่ืม มี 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ                                                               
 1.เคร่ืองประดบัท่ีรับประทานได ้
 ไดแ้ก่ผลไมทุ้กชนิดท่ีเหมาะสมกบัส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมเช่น ไมไต ซ่ึงมีส่วนผสมของน ้ า
สับปะรดและน ้าส้มคั้นอยูด่ว้ย ก็อาจใชส้้มฝานและช้ินสับปะรดเป็นเคร่ืองประดบัไดดี้ เป็นตน้ 
      ปกติสูตรเคร่ืองด่ืมจะระบุไวใ้นวิธีปรุงว่าให้ใชเ้คร่ืองประดบัอะไร ไม่วา่จะเป็นสับปะรด, 
แตงโม ,ส้ม,ใบสะระแหน่,ผิวมะนาว ,มะนาวฝาน ,แตงกวา ,สตรอเบอร่ี ,องุ่น,และท่ีส าคัญคือ
Marachino Cherry (มาราชิโน เชอร่ี) 
      ส าหรับ Marachino Cherry (มาราชิโน เชอร่ี)น้ี หาซ้ือไดต้ามซุปเปอร์มาร์เก็ตทัว่ไป เป็นลูก
เชอร่ีแช่อยูใ่นน ้ าเช่ือมสีแดงใส ซ่ึงเราเรียกน ้ าเช่ือมน้ีวา่Marachino Syrup (มาราชิโน ไซรัพ หรือ
น ้าเช่ือมมาราชิโน ดงักล่าวในรายละเอียดเก่ียวกบัส่วนผสมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ปน) ซ่ึงเป็นส่วนผสม
ส าคญัของเคร่ืองด่ืมหลายชนิด ดังนั้น เม่ีอซ้ือมาราชิโน เชอร่ี 1 ขวด จะได้ทั้ งลูกเชอร่ีส าหรับ
ประดบั และน ้าเช่ือมมาราชิโนส าหรับผสมเคร่ืองด่ืมดว้ย 
      การเตรียมผลไม้ส าหรับประดับนั้น ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัว เพียงแต่ต้องหั่นให้ดู
สวยงามและมีขนาดพอเหมาะ ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป 
 2. เคร่ืองประดบัท่ีรับประทานไม่ได ้
       Cocktail Pick (ค็อกเทล พิค) เป็นแท่งพลาสติกหรือวสัดุอ่ืนท่ีท าข้ึนคลา้ยไมจ้ิ้มฟัน หรือท่ี
จ้ิมผลไมอ้นัเล็กๆ  
      ค็อกเทล พิค มีไวส้ าหรับเสียบผลไมท่ี้ใช้เป็นเคร่ืองประดบัให้ติดกนั หรือประดบัไวใ้น
แกว้โดดๆ เพื่อให้ผูด่ื้มคนเคร่ืองด่ืมให้เขา้กนัในขณะด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีอยูใ่นแกว้ขนาดเล็ก หรือไมจ้ิ้ม
ผลไมท่ี้ใชล้อยหนา้เคร่ืองด่ืมบางชนิด เช่น รัมพนัช์ (rum Punch)หรือ(Fruit Punch)ฟรุท พนัช์ เป็น
ตน้ 
      Cocktail Stick(ค็อกเทล สต๊ิค) หรือท่ีบางแห่งเรียกว่า Swizzle Stick(สวิซเซ่ิล สต๊ิค) เป็น
แท่งพลาสติกหรือวสัดุอ่ืนท่ีมีลักษณะ ยาว เรียว ประมาณเกือบคืบหรือกว่านั้น ใช้ส าหรับคน
ส่วนผสมเคร่ืองด่ืมใหเ้ขา้กนัเสมอในขณะด่ืม 
      ขอ้ควรระวงัคือ อยา่ไดใ้ช้หลอดดูดใส่แทนค็อกเทล สต๊ิคเป็นอนัขาด เพราะเคร่ืองด่ืมท่ีใช้
คอ็กเทล สต๊ิค ประดบันั้นแสดงวา่เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีใชด่ื้มโดยตรงจากแกว้มิใช่ใชห้ลอดดูด 
      เคร่ืองประดบัอ่ืนๆท่ีเหมาะสม แต่ไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกายหรือเป็นอุปสรรคต่อการด่ืม
มากเกินไป เช่น ร่มคนัเล็กๆ , ใบเตย, ดอกไมบ้างชนิด เป็นตน้ 
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ดอกไม้และพชืผกัผลไม้ส าหรับตกแต่งปากแก้วเพือ่ความสวยงาม 
 
 
 
 
 สับปะรดสี                 สับปะรดเล็ก             ลูกเชอร่ี            ลูกสตอเบอร่ี 
 
   
 
 
          ส้มเล็ก          มะนาว   
 
 
             
    
              ใบสะระแหน่                               ใบเตย            ดอกส้ม 

 
 
 
 
                ดอกลีลาวดีสีต่างๆ 

 
 
 
 
 
      ดอกกลว้ยไมพ้นัธ์ุต่างๆ 
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ตัวอย่าง  การจัดตกแต่งปากแก้วเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

      1. ส่ือการเรียนรู้ 



61 
 

 
 

 

 1.1  หนงัสือเรียนรายวชิาพิน้ฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 1.2   nokbudsaba01.tripod.com/3-6.html 
  
      2.  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.1  หอ้งสมุด  IT 
 2.2  หอ้งคน้ควา้อินเตอร์เน็ต 
 

 3.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
3.1  หอ้งสมุดชุมชน 
3.2  ร้านขายเคร่ืองด่ืมหรือร้านน ้ าป่ันผลไมใ้นชุมชน 

 
กจิกรรมฝึกปฏิบัติ 

1. ใหท้  ากิจกรรมท่ี 4 
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กจิกรรม ที ่4 
 
ค าช้ีแจง 

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิด และปฏิบติัการดงัน้ี 
  1.ใหน้กัเรียนออกแบบการจดัตกแต่งแกว้เคร่ืองด่ืม โดยใชเ้คร่ืองด่ืมจากกิจกรรมท่ี 
3  รวมถึงระบุวตัถุดิบท่ีใช ้ควรใหส้ัมพนัธ์กบัเคร่ืองด่ืมท่ีปฏิบติัท าดว้ย อาทิ เคร่ืองด่ืมมีส้มเป็น
ส่วนผสมก็ควรท่ีจะมีส้มในการจดัตกแต่งดว้ย เป็นตน้  (ใหน้กัเรียนออกแบบพร้อมวาดรูปแกว้ 
พร้อมกบัมีเคร่ืองตกแต่งและระบายสีใหส้วยงาม) 

************************************ 
ค าตอบขอ้ท่ี 1  การออกแบบจดัตกแต่งปากแกว้เคร่ืองด่ืม  
ช่ือเคร่ืองด่ืม........................................................................................................................... 
วสัดุหรือวตัถุดิบท่ีใช้………………………………………………………………………… 
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บทสรุป 
 การจดัตกแต่งปากแกว้เคร่ืองด่ืมตอ้งเลือกใช ้ผกัผลไมท่ี้สดและควรลา้งให้สะอาด ถา้เป็น
ดอกไม้ก็เช่นกันต้องล้างให้สะอาดและแช่ตู้เย็นไวส้ักครู่เพื่อความสดและอยู่ได้นาน เช่น ดอก
กลว้ยไมพ้นัธ์ุต่างๆ รวมถึงประเภทวสัดุ เช่น ค็อกเทล พิค ค็อกเทล สต๊ิค ร่มคนัเล็ก ควรมีการแช่น ้ า
ร้อนก่อนน ามาประดบัเพื่อสุขภาพอนามยัของผูบ้ริโภค 

 
การวดัและประเมนิผล 
 1. ประเมินผลจากการร่วมกนัท ากิจกรรมท่ี 4 
 2. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
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บทที ่5 
เคร่ืองปรุงส่วนผสมในการท าเคร่ืองดืม่ 

 
ขอบข่ายเนือ้หา 
 1.เคร่ืองปรุงส่วนผสมในการท าเคร่ืองด่ืม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.บอกเคร่ืองปรุงและส่วนผสมในการท าเคร่ืองด่ืมได ้
 2.รู้จกัเลือกใชเ้คร่ืองปรุงและส่วนผสมท่ีเหมาะสมในการท าเคร่ืองด่ืมได ้
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.รับฟังการบรรยาย 
 2.ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนประกอบการบรรยาย 
 3.ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 4.ท ากิจกรรมท่ี 5 
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เนือ้หา 
       เคร่ืองปรุงส่วนผสมในการท าเคร่ืองดื่ม 
  
 เคร่ืองปรุงส่วนผสมหลกัในการท าเคร่ืองด่ืม  มีดงัน้ี 
  1.  น ้าเช่ือม 2. นมสด  3. เกลือป่น 4. น ้าตม้สุก 5. น ้าแขง็      
  6.  น ้ามะนาว 7. กะทิ  8. น ้าตม้จากหญา้หวาน 
 
 
 
 

 1.การท าน า้เช่ือมแบบเข้มข้นและแบบใส  

 ขอ้แนะน าการบริโภคน ้าตาลของคนไทย ควรไดรั้บไม่เกิดวนัละ 2 ชอ้นโตะ๊ (หนกั 30 กรัม 

หรือ 6 ชอ้นชา) ซ่ึงค านวณวา่น ้าผลไมท่ี้ท าด่ืมนั้นมีปริมาณน ้าตาลใน 1 แกว้เป็นปริมาณเท่าไร และ

นัน่ไม่รวมน ้าตาลจากผลไมด้ว้ย อยา่งเช่น ท าน ้าแตงโม 1 แกว้ ใชน้ ้าเช่ือมอยา่งใส 1 ชอ้นโตะ๊ (15 

มล.) จะมีน ้าตาลอยู ่15 กรัม นัน่ถา้ชอบเราไม่ตอ้งพยายามหลีเล่ียงน ้าตาล โดยเฉพาะน ้าตาล

ทรายขาวท่ีปราศจากวติามิน เกลือแร่ ควรท าน ้าผลไมล้ว้น ๆ โดยเลือกผลไมท่ี้มีรสหวาน เช่น ส้ม 

องุ่น แตงโม มาเป็นส่วนผสมและเพิ่มน ้ามะนาว จะช่วยให้รสดีและด่ืมง่ายข้ึน 

 1. การท าน ้าเช่ือมแบบเขม้ขน้      น ้าตาลทราย 1 กิโลกรัมกบัน ้าสะอาดคร่ึงลิตร (ใช้

อตัราส่วนน้ีในการเตรียมมากหรือนอ้ยกวา่น้ี) ตั้งไฟปานกลาง คนใหน้ ้าตาลทรายละลายหมดพอ

เดือดแลว้ยกลงทิ้งไวใ้หเ้ยน็จะไดน้ ้าเช่ือมประมาณ 1.5 ลิตร มีลกัษณะเหนียวหนืด กรองดว้ยผา้ขาว

บางเอาเศษต่าง ๆ ออกไป เก็บไวใ้นภาชนะท่ีมีฝามิดชิดกนัมดและแมลง 

 2.น ้าเช่ือมอยา่งใส   น ้าตาลทราย 1 กิโลกรัมในน ้าสะอาด 1 ลิตร (ผสมน ้าตาลและน ้าตาม

อตัราส่วนน้ี) ตั้งไฟปานกลาง คนใหน้ ้าตาลทรายละลายหมดพอเดือดแลว้ยกลงทิ้งไวใ้หเ้ยน็ จะได ้

น ้าเช่ือมประมาณ 2 ลิตร มีลกัษณะเหนียวหนืด กรองดว้ยผา้ขาวบางเอาเศษต่าง ๆ ออกไป เก็บไวใ้น

ภาชนะท่ีมีฝามิดชิดกนัมดและแมลงได ้
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 วธีิฟอกน ้าเช่ือม  

    น ้าเช่ือมท่ีดีควรจะใส ไม่มีตะกอน หรือออกสีเหลือง ใหใ้ชเ้ปลือกไข่ท่ีลา้งสะอาดแลว้ 

ขย  ากบัน ้าตาลพอเปลือก ละเอียด เติมน ้าลงไปตามส่วน คนจนน ้าตาลละลาย พรมไข่ขาวลงไปบา้ง 

พอเดือดชอ้นฟองออกให้หมด กรอง ดว้ยผา้ขาวบาง  

 เทคนิคการท าน ้าเช่ือมอีกสูตรหน่ึง 

  1. น ้าเช่ือมชนิดเขม้ขน้ น ้าตาลทราย 1 ส่วน น ้า 1 ส่วน  

  2. น ้าเช่ือมชนิดกลาง น ้าตาลทราย 1 ส่วน น ้า 1 1/2 ส่วน  

  3. น ้าเช่ือมชนิดใส น ้าตาลทราย 1 ส่วน น ้า 2 ส่วน  

         ***เทคนิค ตอนตม้น ้าเช่ือมใหใ้ส่ใบเตยท่ีลา้งสะอาดแลว้สัก 4-5 ใบ จะท าใหน้ ้าเช่ือม

มีกล่ินหอมน่ารับประทานมากยิง่ข้ึน 

 

 2.นมสด 

 การเลือกซ้ือ เลือกประเภทท่ีตอ้งการ ดูวนัเดือนปีท่ีผลิต ดูหีบห่อ ตอ้งอยูใ่นสภาพดีไม่ฉีด

ขาด ส าหรับนมสด จะเลือกใส่น ้าผลไมท่ี้เหมาะสมหรือแลว้แต่ความชอบของแต่ละคน เช่น บางคน

อาจจะชอบน ้าผกัผลไมป่ั้นเฉพาะไม่ตอ้งผสมนมหรือเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ  ผลไมท่ี้เหมาะสมใส่นมสด 

เช่น  แคนตาลูป แตงโม มะพร้าวอ่อน ฯลฯ เป็นตน้ 

 

 3.เกลอืป่น 

 ส าหรับเกลือป่นจะใชใ้ส่ในน ้าผกัผลไมท่ี้มีรสเปร้ียว อาทิ  ส้ม มะนาว สัปปะรด ฯลฯ เพื่อ

ตดัใหร้สชาติมีความกลมกล่อมมากยิง่ข้ึน 
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 4. น า้ต้มสุก  

 จะใชใ้ส่เติมในกรณีท่ีคนท่ีไม่ชอบรสหวานหรือกรณีคนป่วยท่ีแพทยห์า้มทานหวาน มาก 

เช่น คนท่ีเป็นโรคเบาหวาน โรคอว้น หรือใชเ้ติมเจือจางผลไมท่ี้มีรสเปร้ียวมาก เช่น น ้ามะนาว น ้า

เสาวรส ก็จะท าใหเ้คร่ืองด่ืม มีรสชาติท่ีกลมกล่อมมากยิง่ข้ึน  และไม่เปร้ียวจดัเกินไป  เป็นตน้ 

 

 5. น า้แข็ง  

 ประเภทของน ้าแขง็ แบ่งออกได 4 ประเภท ตามรูปทรง คือ 
    1. น ้าแขง็กอ้น( Cubed Ice)  คือน ้าแขง็กอ้นใหญ่ รูปทรงส่ีเหล่ียม ละลายชา้ ใหค้วามเยน็
ไดม้าก มกัจะเรียกกนัวา่ น ้าแขง็ยนิูต เหมาะกบัการผสมแบบการ วธีิการเขยา่ (Shake) ในกระบอก
เช็ค เน่ืองจากใหค้วามเยน็ไดเ้ร็ว และละลายชา้ 
    2. น ้าแขง็ทุบ ( Cracked Ice)  คือน ้าแขง็ท่ีไดจ้ากการบด ทุบหรือตีใหแ้ตก จากน ้าแขง็ 
ยนิูตนั้นเอง  ส่วนใหญ่เหมาะกบัการผสมแบบ วธีิคนผสม วธีิการริน การป่ัน 
    3. น ้าแขง็บดละเอียด (Crushed Ice) คือน ้าแขง็บดละเอียดเหมือนน ้าแขง็ไส แต่ใหญ่กวา่
เล็กนอ้ย  เหมาะกบัเคร่ืองด่ืมท่ีตอ้งการท าให้เยน็เร็ว เช่น ชา – กาแฟ 
   4.  น ้าแขง็เกล็ด (Flaked  Ice) คือน ้าแขง็ไส เหมาะกบัเคร่ืองด่ืมพวกพนัซ์ผลไม ้คอ็กเทล 
ท าใหด่ื้มง่าย เหมาะกบัการผสมแบบวธีิการ ริน (Build) 
 
 

 

 6. น า้มะนาว  

 จะใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการเพิ่มรสชาติเคร่ืองด่ืม อ่ืนๆ ใหมี้รสชาติเปร้ียวข้ึน เช่น น ้าขิง น ้าตระ

ไคร้ ฯลฯ เพื่อใหไ้ดร้สชาติท่ีกลมกล่อมและไดรั้บวติามินซีเพิ่มข้ึน  เป็นตน้ 
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  7. กะท ิ 

 จะใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการเพิ่มรสชาติใหเ้คร่ืองด่ืม มีความเขม้ขน้กลมกล่อมมากข้ึน หรือ

อาจจะ ใชใ้นกรณีท่ีผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีจะเพิ่มน ้าหนกั เพราะกะทิมีสารอาหาร คือ ไขมนั 

หรือใชใ้น กรณีท่ีผูบ้ริโภคไม่ชอบใส่นมสด เป็นตน้ เคร่ืองด่ืมท่ีเหมาะสม มีกะทิ เป็นส่วนผสม เป็น

ประเภทน ้าป่ัน ต่างๆ  อาทิ  น ้าแตงไทย น ้าแคนตาลูป  น ้ากลว้ยหอมป่ัน ฯลฯ 

 

 

            น า้ต้มจากหญ้าหวาน  

 เราสามารถใช ้หญา้หวานแทนน ้าตาล  เป็นพืชท่ีมีความหวานมากกวา่น ้าตาล 10-15 เท่า 

สารสกดัจากหญา้หวาน "สตีวโิอไซท"์ มีความหวานกวา่น ้าตาล 100-300 เท่า แต่ไม่ถูกยอ่ยใหเ้กิด

พลงังาน สามารถใชแ้ทนน ้าตาลในผูป่้วยโรคเบาหวาน หรือโรคไขมนัในเส้นเลือดสูง (ไม่ท าให้

อว้น) ในการท าน ้าป่ันผลไม ้เราสามารถใชห้ญา้หวานตม้แทนน ้าเช่ือมได ้

ลกัษณะ :เป็นไมล้ม้ลุกอายปุระมาณ 3 ปี เป็นพุม่เต้ีย สูง 30-90 ซม. ใบเป็นใบเด่ียว รูปใบหอกกลบั 

ขอบใบหยกั มีรสหวาน มีดอกช่อสีขาว 
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
      1. ส่ือการเรียนรู้ 

 1.1  หนงัสือเรียนรายวชิาพิน้ฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 1.2   th.wikipedia.org/wiki/ 
  
      2.  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.1  หอ้งสมุด  IT 
 2.2  หอ้งคน้ควา้อินเตอร์เน็ต 
 

 3.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
3.1  หอ้งสมุดชุมชน 
3.2  ร้านขายเคร่ืองด่ืมหรือร้านน ้ าป่ันผลไมใ้นชุมชน 

 
กจิกรรมฝึกปฏิบัติ 

1. ใหท้  ากิจกรรมท่ี 5 
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กจิกรรม ที ่5 
ค าช้ีแจง 

 ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดดงัน้ี  
  1.ใหน้กัเรียนระบุเคร่ืองปรุงส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมท่ีกลุ่มเลือกรวมถึงประโยชน์ 
(เคร่ืองด่ืมตามกิจกรรมท่ี 3) 

************************************** 
ค าตอบขอ้ท่ี 1  
เคร่ืองด่ืมช่ือ................................................... 
เคร่ืองปรุงส่วนผสมท่ีใช ้คือ 
 1……………………………ประโยชน์...............................................................................
 2……………………………ประโยชน์……………………………………………………. 
 3……………………………ประโยชน์……………………………………………………. 
 4……………………………ประโยชน์…………………………………………………
 5………………………….....ประโยชน์………………………………………………….. 
 6……………………………..ประโยชน.์........................................................................... 
 7……………………………..ประโยชน.์........................................................................... 
 
บทสรุป 
 เคร่ืองปรุงส่วนผสมในแต่ละชนิดมีคุณลกัษณะและรสชาติแตกต่างกนัไป ตอ้งเลือกใชก้บั
เคร่ืองด่ืมและวตัถุดิบให้เหมาะสม ก็จะไดเ้คร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติท่ีอร่อยและลงตวั วตัถุดิบท่ีมีรส
เปร้ียว เช่น มะนาว  สับปะรด ก็ตอ้งผสมเกลือใหพ้อดีเพื่อตดัรสชาติความเปร้ียวใหล้ดลง ก็จะได้
เคร่ืองด่ืมท่ีมีรสชาติกลมกล่อมมากข้ึนหรือน ้าช็อคโกแล็ตป่ันผสมนมสดและน ้าเช่ือมใหพ้อดีก็จะ
ไดเ้คร่ืองด่ืมท่ีมีความหวานมนัมากข้ึนเป็นตน้ 
 
การวดัและประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากการร่วมกนัท างานในกิจกรรมท่ี 5 
 2. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
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บทที ่6 
การประกอบและการบริการเคร่ืองดืม่ 

 
ขอบข่ายเนือ้หา 

1. การประกอบเคร่ืองด่ืม 
2. การบริการเคร่ืองด่ืม 
3. ตวัอยา่งการประกอบเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. สามารถจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ วตัถุดิบและประกอบท าเคร่ืองด่ืมได ้ 

2. คิดสร้างสรรค ์ คิดแกไ้ขปัญหา  คิดตั้งสมมุติฐาน คิดพิสูจน์ คิดสังเคราะห์  คิดวเิคราะห์     
    คิดประยกุตใ์ชค้วามรู้ ในการท าเคร่ืองด่ืมไดค้ล่องแคล่ว   

 3. สามารถปฏิบติัการท าเคร่ืองด่ืมรวมถึงจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยหลงัการปฏิบติัได ้
 4. อธิบายถึงประโยชน์สรรพคุณของผลไมพ้ืชผกัสมุนไพร ท่ีน ามาประกอบท าเคร่ืองด่ืมได ้   
 5. สามารถท าเคร่ืองด่ืมบริการแก่สมาชิกในครอบครัวและบริการสังคมได ้
 6. ใชเ้ป็นแนวทางในการน าไปประกอบเป็นอาชีพเสริมรายไดใ้หก้บัครอบครัว  
 7. ใชท้กัษะกระบวนการท างานและทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการประกอบเคร่ืองด่ืม 
 8. มีเจตคติท่ีดี ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ ประหยดัในการปฏิบติัการท าเคร่ืองด่ืมจนส าเร็จตาม
ขั้นตอน 
 

กจิกรรมการเรียนรู้ 
 1.รับฟังการบรรยาย 
 2.ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนประกอบการบรรยาย 
 3.ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 4.ปฏิบติักิจกรรมท่ี 6 
  
 
  

 

 



72 
 

เนือ้หา 
       การประกอบเคร่ืองดื่ม 

คนเราทุกคนปรารถนาท่ีจะมีสุขภาพท่ีดี  การไดรั้บอาหารท่ีถูกสัดส่วน ถูกสุขลกัษณะด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีสะอาด มีประโยชน์ต่อร่างกาย ก็จะช่วยใหมี้สุขภาพดี ดงันั้น การประกอบเคร่ืองด่ืมเองก็
เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วยให้ไดเ้คร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลกัษณะ มีประโยชน์ต่อร่างกาย และช่วยให้
เราได้รับสารอาหารท่ีมีประโยชน์เพิ่มมากข้ึน ช่วยท าให้ร่างกายสดช่ืน มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ซ่ึง
ขั้นตอนการประกอบเคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีดงัน้ี 

 การเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวตัถุดิบในการประกอบเคร่ืองด่ืม ควรเตรียม
อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และวตัถุดิบให้พร้อมเพื่อความสะดวกรวดเร็วและได้เคร่ืองด่ืมท่ีมี
คุณภาพ ดงัน้ี 

1) การเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ในการประกอบเคร่ืองด่ืม ตอ้งจดัเตรียมท่ี
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั ดงัน้ี 

         1.1 เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้หเ้พียงพอและเหมาะสมต่อการใชง้าน เช่น มีด หมอ้
เคลือบ เขียง ทพัพี เคร่ืองป่ัน เป็นตน้ 

         1.2 ท าความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้สะอาด โดยลา้งน ้ า 2-3 คร้ัง และคว  ่าไวใ้ห้
แหง้ ไม่ตอ้งใชผ้า้เช็ด 

         1.3 ไม่ควรใช้เขียงเดียวกบัท่ีหั่นเน้ือสัตวม์าหั่นผกัและผลไมท่ี้น ามาท าเคร่ืองด่ืม 
เพราะจะท าให้ผกัและผลไมมี้กล่ินเหม็นคาว พยาธิ หรือเช้ือโรคจากเน้ือสัตวดิ์บท่ีอาจตกคา้งอยู่ท่ี
เน้ือไมข้องเขียงเขา้ไปปนเป้ือนกบัผกัและผลไมไ้ด ้ซ่ึงอาจท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บพยาธิหรือเช้ือโรคท่ี
ตกคา้งอยูใ่นเน้ือไมข้องเขียงเขา้สู่ร่างกาย และอาจท าใหเ้กิดโรคต่างๆตามมา 

             1.4 ควรใช้หมอ้เคลือบตม้เคร่ืองด่ืม ไม่ควรใชห้มอ้ทองเหลืองหรือ หมอ้อะลูมิเนียม
เพราะผกัและผลไมบ้างชนิดมีฤทธ์ิเป็นกรด อาจท าปฏิกิริยากบัภาชนะท่ีน ามาตม้เคร่ืองด่ืม ซ่ึงจะท า
ใหสี้และรสชาติของเคร่ืองด่ืมเปล่ียนไป และท่ีส าคญัอาจก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายของผูบ้ริโภค
ได ้ผูผ้ลิตจึงควรระมดัระวงัในการเลือกหมอ้ตม้เคร่ืองด่ืม 

2) การเตรียมวตัถุดิบ ในการประกอบเคร่ืองด่ืม วตัถุดิบท่ีต้องใช้ ได้แก่ ผกั ผลไม ้เกลือ 
น ้าเช่ือม น ้า และน ้าตาล ซ่ึงจะตอ้งจดัเตรียมวตัถุดิบ ดงัน้ี 

         2.1 การเตรียมผกัและผลไม ้ผกัและผลไมแ้ทบทุกชนิดสามารถน ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืม
ได้ การเตรียมวตัถุดิบประเภทผกัและผลไม ้เพื่อประกอบเคร่ืองด่ืม ควรเลือกซ้ือผกัและผลไมท่ี้
ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานราชการหรือองคก์รต่างๆ ท่ีเช่ือถือได ้เพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงในการเตรียมผกัและผลไมเ้พื่อประกอบเคร่ืองด่ืม มีขั้นตอนดงัน้ี 
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              2.2 เลือกผลไมท่ี้สุกพอดีไม่สุกงอมเกินไป เลือกท่ีสดใหม่ไม่เน่าเสีย ส่วนผกัควร
เลือกท่ีสดใหม่ ไม่เห่ียวช ้ า ไม่เน่าเสีย เพื่อท่ีผูบ้ริโภคจะได้น ้ าผกัและน ้ าผลไม้ท่ีมีรสชาติดี มี
ประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการครบถว้น 

ท าความสะอาดผกัและผลไม ้โดยการลา้งผกัและผลไมใ้หส้ะอาดเพื่อปลอดจากสารพิษ ดงัน้ี 
-  ถา้เป็นผลไมค้วรปอกเปลือกก่อน เพื่อป้องกนัยาฆ่าแมลงลงไปผสมกบัน ้าผลไม ้
-  ลา้งดว้ยน ้ าท่ีไหลจากก๊อกนานประมาณ 2 นาที เพื่อลา้งยาฆ่าแมลง และส่ิงตกคา้งจาก
ผกัและผลไม ้
 -  แช่ในน ้าเกลือหรือน ้าด่างทบัทิมประมาณ 15-20 นาที 
 -  ลา้งดว้ยน ้าอีกคร้ัง เพื่อลดปริมาณสารพิษตกคา้งในผกัและผลไม ้
 -  น าข้ึนจากน ้า และทิ้งไวใ้หส้ะเด็ด 

3) การเตรียมน ้ า น ้ าท่ีใช้ในการน ามาผสมในเคร่ืองด่ืม ไม่ควรใชน้ ้ าบาดาลหรือน ้ าประปา
จากก๊อกโดยตรง เน่ืองจากน ้ าบาดาลม่ีรสฝาดและน ้ าประปาจะมีคลอรีนผสมอยู ่ท  าให้เม่ือน ามาใช้
ผสมในเคร่ืองด่ืมแลว้ จะท าให้รสชาติของเคร่ืองด่ืมเปล่ียนไป เราจึงควรใช้น ้ ากรองท่ีผ่านการฆ่า
เช้ือโรคดว้ยการตม้สุกและทิ้งไวใ้ห้เย็น มาผสมในเคร่ืองด่ืมเพื่อท่ีรสชาติของเคร่ืองด่ืมจะได้ไม่
เปล่ียนไป 
 การปฏิบติัการท าเคร่ืองด่ืม ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ ตอ้งศึกษาขั้นตอนวิธีการท าให้ละเอียด 
ตอ้งใส่ความตั้งใจลงไปดว้ย ถึงจะไดเ้คร่ืองด่ืมออกมามีรสชาติท่ีอร่อย ในการท าเคร่ืองด่ืมบริการ
ให้กบัครอบครัวก็เช่นกนั ตอ้งคิดถึงธรรมชาติของบุคคลในครอบครัว ถ้าคนในครอบครัวมีโรค
ประจ าตวั ตอ้งเลือกวตัถุดิบให้ถูกกบัโรคท่ีเป็น เช่น คนท่ีเป็นโรคไขมนัในเส้นเลือดสูง  ก็ใช้น ้ า
ดอกค าฝอยเป็นเคร่ืองด่ืมประจ าวนั  ถา้มีคนทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ก็ใชน้ ้ าขิงผสมมะนาวให้ด่ืม เป็นตน้ 
นอกจากจะแกก้ระหายไดแ้ลว้ ก็ยงัสามารถบ าบดัโรคไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ก็จะท าใหป้ระหยดัรายจ่าย
ภายในครอบครัวในการรักษาพยาบาล  และยงัสามารถท าเป็นอาชีพเสริมรายไดใ้ห้กบัครอบครัวได้
อีกทางหน่ึงด้วย หรือเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนในช่วงปิดเทอมก็จะท าให้นักเรียนรู้จกัการ
จัดการและเป็นการฝึกทักษะอาชีพได้อีกด้วย  ถ้าเรารู้จักคิดค้นสูตรท่ีอร่อยและมีความขยนั 
นอกจากน้ีแลว้ยงัสามารถท าบริการให้กบัสังคมหรือน าไปท าบุญบริจาคเคร่ืองด่ืมให้กบัชุมชนเวลา
มีงานบุญในหมู่บา้นก็จ  าท าใหเ้ราอ่ิมอุ่นใจรู้จกัการใหก้บัสังคม 
 การปฏิบติัการท าเคร่ืองด่ืม มีวิธีการผสมท าเคร่ืองด่ืมท่ีแตกต่างกนั แลว้แต่ความเหมาะสม
ของวตัถุดิบ อาทิ วตัถุดิบท่ีเป็นประเภทสมุนไพร เช่น ดอกค าฝอย  ดอกเก๊กฮวย กระเจ๊ียบ ฯลฯ 
เหมาะสมโดยวิธีการตม้ผสมกบัน ้ าตาลพอประมาณ ถ้าเป็นสมุนไพรท่ีมีรสชาติเปร้ียวก็ตดัเกลือ
เล็กน้อย พอเค่ียวไดท่ี้ยกลงกรองดว้ยผา้ขาวบางหรือใช้กระชอนตาถ่ีกรอง  รอให้เยน็สักพกัก็ผสม
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กบัน ้ าแข็งด่ืมไดเ้ลย  ประเภทผกัและผลไมโ้ดยส่วนมากจะนิยมใชว้ิธีป่ัน ถา้ผลไมมี้รสหวาน เช่น 
แตงโม แตงไทย แคนตาลูป ก็จะผสมนมสดเล็กนอ้ยเพื่อท าใหมี้รสชาติหวานมนัมากข้ึน น ้ าเช่ือมใส่
ไม่เยอะจนเกินไปน ้ าแข็งใส่พอดี  ถา้เป็นผลไมท่ี้มีรสเปร้ียวก็ตดัเกลือลงไปหรือน ้ าตม้สุกเล็กนอ้ย
เพื่อให้มีรสชาติท่ีกลมกล่อมข้ึน  มีอีกวิธีหน่ึง คือ วิธีการคนหรือชง โดยส่วนมากจะใช้ผลไม้ท่ี
สามารถขั้นออกมาเป็นน ้ าได ้ เช่น ส้ม  มะนาว วิธีการก็คือ ใส่น ้ าผลไมส้ดประมาณ 30 %น ้ าเช่ือม
ประมาณ 70 %  ใส่เกลือพอประมาณ แลว้คนไปทางเดียวกนัประมาณ 1 นาที แลว้น าเทใส่แกว้ท่ีมี
น ้ าแข็งก็สามารถด่ืมได้เลย และผลไม้ท่ีมีน ้ าอยู่ในตวั เช่น  มะพร้าว  กระทกรก หรือเคร่ืองด่ืม
ประเภท โอวลัติน โกโก ้ก็สามารถท าวธีิชงไดเ้ช่นกนั 
       
 ส่ิงทีต้่องค านึงในการท าเคร่ืองดื่ม 

 1.ควรเลือกวตัถุดิบท่ีใหม่สด ไม่เก็บคา้งไวน้าน เพราะจะท าให้คุณภาพดอ้ย หรือเลือก
วตัถุดิบท่ีแก่จดั เช่น ฝร่ังสุกจะใหร้สชาติและกล่ินดีกวา่ฝร่ังดิบ เพราะจะมีรสฝาด หรือมะยมแก่จะ
ไม่มีรสฝาด เป็นตน้  
 2.ความสะอาด ไม่วา่จะเป็นวตัถุดิบ ภาชนะในการเตรียมการท า การบรรจุจะตอ้งสะอาด 
เพราะถา้ไม่สะอาดจะท าใหท้อ้งเสียไดง่้าย 
 3.การเก็บรักษา ถา้ไม่ไดมี้การใส่สารกนับูด ควรมีการเก็บรักษาในอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ บาง
ชนิดไม่ควรเก็บไวน้าน ควรท าแลว้รับประทานทนัที หรือเก็บในท่ีอุณหภูมิตูเ้ยน็ เพราะจะช่วย
ชะลออายกุารเก็บไวไ้ดน้านยิง่ข้ึน 

 
การบริการเคร่ืองดื่ม 

การบริการเคร่ืองด่ืมเป็นหน่ึงในการบริการท่ีมีมากมายหลายประเภท แต่ในท่ีน้ีจะขอ
กล่าวถึงเฉพาะการบริการเคร่ืองด่ืมในครอบครัวและในงานเล้ียง ซ่ึงผูใ้ห้บริการควรบริการด้วย
ความเต็มใจและยิม้แยม้ เพื่อเป็นการสร้างความประทบัใจให้แก่สมาชิกในครอบครัวและผูม้าร่วม
งาน 
  การบริการเคร่ืองด่ืมในครอบครัว 

       การบริการเคร่ืองด่ืมในครอบครัวท าไดห้ลายโอกาส เช่น ในขณะรับประทานอาหาร
ในการเล้ียงสังสรรค์ภายในครอบครัว เป็นต้น ผูใ้ห้บริการควรบริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแยม้
เพื่อใหผู้รั้บบริการเกิดความสะดวกสบายและประทบัใจ นอกจากน้ี ยงัท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อ
กนัในครอบครัวอีกดว้ย การบริการเคร่ืองด่ืมในครอบครัว ควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. รินน ้าใส่แกว้ ใส่น ้าแขง็ พร้อมเสิร์ฟ 
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2. ถา้เป็นน ้าผกัและน ้าผลไมค้วรมีการจดัตกแต่งใหส้วยงามก่อนเสิร์ฟ 
การบริการเคร่ืองด่ืมในงานเล้ียง 
       การบริการเคร่ืองด่ืมในงานเล้ียงให้แก่ผูม้าร่วมงานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งสร้างความ

ประทับใจ และความสะดวกสบายให้แก่ผู ้มาร่วมงาน ทั้ งในด้านมารยาทและการให้บริการ
ใหบ้ริการท่ีดี ซ่ึงผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีดี ดงัน้ี 

1. พดูจาสุภาพ เรียบร้อย คอยเล่ือนและถอยเกา้อ้ีใหผู้ม้าร่วมงาน 
2. บริการดว้ยความเตม็ใจ และมีรอยยิม้ในการใหบ้ริการ 
3. มีความอดทน อดกลั้น ไม่แสดงกิริยาท่ีไม่สุภาพขณะก าลงัให้บริการ เช่น ไอ จาม หาว 

เรอ แคะข้ีตา แคะหู เสยผม หวผีม เกาหวั แคะข้ีมูก บีบสิว แคะฟัน เป็นตน้ 
4. ตอ้งรู้จกัขอโทษ เม่ือท าผดิพลาด 
5. ไม่พูดคุยกนัเสียงดงั เหม่อ หรือฟังผูรั้บประทานคุยกนัจนเผลอตวัหัวเราะหรือแสดง

กิริยาขบขนั 
6. ขณะเสิร์ฟควรระมดัระวงั อยา่ใหห้กหรือหยดรดผูม้าร่วมงาน 
7. ไม่เก็บภาชนะ ส่ิงของ เคร่ืองใช ้ตลอดจนการเสิร์ฟอาหารต่างๆ ขา้มศีรษะ แขน หรือ

ภาชนะของผูม้าร่วมงาน ขณะท่ีก าลงัรับประทานอาหารอยู่ ตอ้งระวงัอย่าให้ภาชนะ
กระทบร่างกายผูม้าร่วมงาน 

8. อย่าเก็บภาชนะให้กระทบกนัจนมีเสียงดงัเกินควร และระมดัระวงัภาชนะตกหล่นใน
หอ้งรับประทานอาหาร 
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ตังอย่างการประกอบเคร่ืองดื่มชนิดต่างๆ 
   
 

1. น า้กระเจี๊ยบ 
 

ส่วนผสม 
 กระเจ๊ียบแดงสด  150 กรัม 
 น ้า   4 ขวดแม่โขง 
 น ้าตาลทราย  1 กิโลกรัม 
 เกลือ   2-3 ชอ้นชา 
วธีิท า 

1. น ากระเจ๊ียบลา้งน ้าใหส้ะอาด 
2. ตม้เค่ียว 30 – 40  นาที  จนกระเจ๊ียบเป่ือย  กรองเอากากออก 
3. เติมน ้าตาลทราย เกลือ ชิมรสตามชอบ 

วธีิเสิร์ฟ    เสิร์ฟกบัน ้าแขง็ทุบ 
 

2. น า้เกก็ฮวย 
 
 ส่วนผสม 
  เก็กฮวยแหง้  100 กรัม 
  น ้าเปล่า   1,000 กรัม 
  น ้าตาลทราย  100 กรัม 
 วธีิท า 

1. น าเก็กฮวยมาลา้งน ้าใหส้ะอาด 
2. ใส่หมอ้ตม้เค่ียว  5  นาที  เติมน ้าตาลทราย  ชิมรสตามชอบ 
3. กรองเอากากออก 

วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟกบัน ้าแขง็ทุบหรือรับประทานร้อนก็ได ้
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3. น า้ขิง 
 
 ส่วนผสม 
  ขิงแก่   400 กรัม 
  น ้า   9 ถว้ยตวง 
  น ้าตาลทราย  1 ½ ถว้ยตวง 
 วธีิท า 

1. ลา้งขิงใหส้ะอาด ทุบพอแตก  น าไปตม้จนเดือด  นานประมาณ  20 นาที ยกลง
กรองใหห้มดกาก 

2. น าข้ึนตั้งไฟอีกคร้ัง  ใส่น ้าตาลทรายแดงคนใหล้ะลาย  พอเดือดอีกคร้ังยกลง 
วธีิเสิร์ฟ   ด่ืมไดท้ั้งร้อนและพกัไวใ้หเ้ยน็ก็ได ้
 

4. น า้แคนตาลูป 
 
 ส่วนผสม 
  แคนตาลูป  100 กรัม 
  น ้าเช่ือม  (1:1)  1 ถว้ยตวง 
  เกลือ   ½ ชอ้นชา 

 วธีิท า 
1. ปอกเปลือกเอาเมล็ดออก  หัน่เป็นช้ิน 
2. น าไปผสมในเคร่ืองบดไฟฟ้า  แคนตาลูป  น ้าเช่ือม  เกลือ  น ้าแขง็บดเล็กนอ้ย  บด
ผสมใหเ้ขา้กนัจดัใส่ถว้ยเสิร์ฟ 
 วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟทนัทีเม่ือท าเสร็จ  อาจตกแต่งแกว้ใหส้วยโดยใชช้ิ้นแคนตาลูปวาง
ดา้นบน 
 

5. น า้ขึน้ฉ่าย 
  

    ส่วนผสม 
  ข้ึนฉ่ายหัน่ท่อนสั้น 1 ถว้ยตวง 
  น ้าเปล่า   6 ถว้ยตวง 
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  น ้าเช่ือม (อตัราส่วน น ้า 1: น ้ าตาล  1)  ¼ ถว้ยตวง 
    วธีิท า 

1. ลา้งข้ึนฉ่ายใหส้ะอาด  หัน่เป็นท่อน 
2. น ามาผสมกบัน ้า  บดใหล้ะเอียด  กรองเอาแต่น ้า 
3. ผสมน ้าเช่ือม  พร้อมด่ืม 

วธีิเสิร์ฟ   แช่ตูเ้ยน็  หรือใส่น ้ าแขง็  2-3  กอ้น 
 

6. น า้ชะเอม 
 
       ส่วนผสม 
 ชะเอมตากแหง้  ¼ ถว้ยตวง 
 น ้าเปล่า   6 ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย  2 ถว้ยตวง 
       วธีิท า 

1. ผสมชะเอมกบัน ้า  ตม้ให้เดือดประมาณ  15  นาที 
2. กรองเอาแต่น ้า  ผสมน ้าตาลทราย 
3. น าข้ึนตม้อีกคร้ัง  พอเดือดยกลง 

   วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟขณะร้อน  หรือจะใส่น ้าแขง็สัก  2-3 กอ้น  เป็นการเสิร์ฟเยน็ก็ได ้
 

7. น า้ตะไคร้ 
 
       ส่วนผสม 
 ตะไคร้สด  200 กรัม 
 น ้าเปล่า   8 ถว้ยตวง 
       วธีิท า 

1. น าตะไคร้มาหัน่เป็นท่อน  ๆ  ตม้ในน ้าเดือด  1-2 นาทียกลง 
2. ถา้ตอ้งการใหมี้รสหวาน  ให้เติมน ้าตาลทรายเล็กนอ้ย 

วธีิเสิร์ฟ   ใชด่ื้มไดท้ั้งร้อน  หรือผสมน ้าแขง็ 
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8. น า้ตะลงิปลงิ 
 
          ส่วนผสม 
   ตะลิงปลิง  100 กรัม 
   น ้าตาลทราย  1 ถว้ยตวง 
   น ้าเปล่า   2 ถว้ยตวง 
   เกลือ   ½ ชอ้นชา 
         วธีิท า 

1. ลา้งตะลิงปลิงใหส้ะอาด  ตม้ตะลิงปลิงกบัน ้าจนกระทัง่เป่ือยยกลง 
2. กรองหรือยนี ้าตะลิงปลิงใหล้ะเอียด  ผสมน ้าตาลทราย  เกลือ  คนใหล้ะลาย 

วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟคู่กบัน ้าแขง็ 
 
 

9. น า้แตงโม 
 
         ส่วนผสม 
   แตงโมหัน่  4 ถว้ยตวง 
   น ้าตาลทราย  3 ถว้ยตวง 
   น ้าเปล่า   5 ถว้ยตวง 
   เกลือ   2  ชอ้นชา 
   นะนาวสีเขียวสด  2  ลูก 
         วธีิท า 

1. ลา้งเปลือกแตงโมใหส้ะอาด  ผา่ซีกใชเ้คร่ืองตกัแตงโมควา้นเป็นรูปกลม  ๆ  
ไวป้ระมาณ  1  ถว้ยตวง 

2. แตงโมท่ีเหลือแคะเมล็ดออกใหห้มด  เอามีดสับใหล้ะเอียด  คั้นเอาแต่น ้า  หรือ
ใชบ้ดดว้ยโถป่ันไฟฟ้า  กรองเอาแต่น ้าดว้ยผา้ขาวบาง  พกัไวใ้หเ้ยน็ 

3. น าไปตม้ใหเ้ดือด  ใส่น ้าตาลทรายและเกลือตามส่วน  น ามากรองอีกคร้ังพกัไว้
ใหเ้ยน็ 
วธีิเสิร์ฟ   น าแตงโมท่ีควา้นลงลอยแกว้ละ  1  ลูก  มะนาว  1  แวน่  ใส่น ้าแขง็
ใหเ้ยน็  และแต่งดว้ยใบสะระแหน่ใหส้วยงาม 
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10. น า้ใบเตยหอม 
 
 ส่วนผสม 
 ใบเตยสดหัน่  3-4 ถว้ยตวง 
 น ้า   8  ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย  2  ถว้ยตวง 
 วธีิท า 
  1. ใบเตยลา้งใหส้ะอาด  หัน่เป็นช้ินเล็ก  เวลาตวงกดใหแ้น่น 
  2.  ตม้น ้าใหเ้ดือด  น าใบเตยลงใส่ทิ้งไวส้ักครู่ 
  3.  เติมน ้าตาลทรายลงไปคนใหล้ะลาย 
  4.  ยกลงมากรองดว้ยผา้ขาวบาง 
        วธีิเสิร์ฟ   ด่ืมไดท้ั้งร้อนและเยน็  จะมีกล่ินหอมช่ืนใจ 
 

 
11. น า้ใบบัวบก 

 
 ส่วนผสม 
 ใบและกา้น 
 บวับกหัน่ฝอย  2  ถว้ยตวง 
 น ้าสุก   2  ถว้ยตวง 
 น ้าเช่ือม   1   ถว้ยตวง 
  
 วธีิท า 
  1.   โขลกใบและกา้นบวับกใหล้ะเอียด 
  2.   แลว้ละลายน ้าสุก  2  ถว้ยตวง  กรองเอาแต่น ้าใบบวับก 
   วธีิเสิร์ฟ   ผสมน ้าเช่ือมใหมี้รสหวาน  ใส่น ้าแขง็ด่ืม 
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12. น า้ฝร่ัง 

 
 ส่วนผสม 
 เน้ือฝร่ังสุกหัน่ 6 ถว้ยตวง 

 น ้าเปล่า  10              ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย 3    ชอ้นโตะ๊ 
 เกลือป่น 1   ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  1.   หัน่เน้ือฝร่ังสุกเป็นช้ินเล็กๆ  บดใหล้ะเอียด 
  2.   ละลายเน้ือฝร่ังกบัน ้า  ตั้งไฟพอเดือด  กรองดว้ยผา้ขาวบางเอาแต่น ้าฝร่ัง 
  3.   น าไปตั้งไฟใหเ้ดือด ใส่น ้ าตาล เกลือ คนใหล้ะลาย เดือดอีกคร้ังยกลงพกัใหเ้ยน็ 
    วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟคู่กบัน ้าแขง็  หรือจะแช่เยน็ก็ได ้
 
 

13. น า้มะขาม 
 

 ส่วนผสม 
 น ้ามะขามคั้นอยา่ขน้มาก      1 ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย                         1  1/ 2ถว้ยตวง 
 น ้าเปล่า                              2 ถว้ยตวง 
 เกลือ                              2 ชอ้นชา 
  
 
 วธีิท า 
  1.   น ามะขามเปียกท่ีออกใหม่  เลือกใหส้ะอาด  ลา้งใหส้ะอาด  คั้นใหไ้ดข้น้ปาน
กลาง  1  ถว้ยตวง 
  2.   ผสมน ้าตาลทราย  น ้า  ตามส่วนคนไปเร่ือย ๆ  จนน ้าตาลทรายละลายเขา้กนัดี  
กรองใหส้ะอาดดว้ยผา้ขาวบางทบ  2 ชั้น  สัก  2  คร้ัง น าไปตม้ใหเ้ดือดพล่าน ทิ้งไวใ้ห้เยน็ 
  วธีิเสิร์ฟ  เสิร์ฟผสมกบัน ้าแข็ง 
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14. น า้มะเขือเทศ 

 
 ส่วนผสม 
 มะเขือเทศ สุกงอม                 1  กิโลกรัม 
 น ้าเช่ือม                                ¼  ถว้ยตวง 
 เกลือป่น                                1  ชอ้นชา 
 น ้าเปล่า                                1      ถว้ยตวง 
 น ้ามะนาวตามชอบ 
 วธีิท า 
  1.   มะเขือเทศใส่หมอ้เคลือบ  ใส่น ้า  ตม้ไปจนมะเขือเทศน่ิม 
  2.   ลอกเปลือกออก  ผา่คร่ึงแกะเมล็ดออกใหห้มด 
  3.   ยมีะเขือเทศบนกระชอน  หรือใชเ้คร่ืองบดก็ได ้
  4.   ผสมน ้ามะเขือเทศท่ียไีว ้ น ้า  น ้าเช่ือม  และเกลือตม้พอเดือด 
  5.   เติมน ้ามะนาวชิมรสตามชอบ  ยกลงพกัไวใ้หเ้ยน็ 
   วธีิเสิร์ฟ  เสิร์ฟเยน็จดั  โดยไม่ใส่น ้าแขง็ 
 

 
15. น า้มะกอก 

 ส่วนผสม 
 เน้ือมะกอกสุกหัน่                   1  ถว้ยตวง 
 น ้าสุก                                 2  ถว้ยตวง 
 น ้าเช่ือม                                 1  ถว้ยตวง 
 เกลือป่น                                 1  ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  1.   น ามะกอกสุกฝานเอาแต่เน้ือ  1  ถว้ยตวง 
  2.   เติมน ้าสุก  น ้าเช่ือม  เกลือป่น  น ามาป่ันใหเ้ขา้กนั 
  3.   น าข้ึนตั้งไฟใหเ้ดือด  3-5  นาที          วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟรับประทานเยน็ๆ 
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16. น า้มะเฟือง 
 ส่วนผสม 
 มะเฟืองหัน่เป็นช้ินๆเล็กๆ      2  ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย                           1 ½      ถว้ยตวง  
 เกลือป่น                                ½  ชอ้นชา 
 น ้าเปล่า                               4  ถว้ยตวง 
 วธีิท า 
  1.   ในมะเฟืองลงในหมอ้  ใส่น ้าตม้ใหเ้ป่ือย  ยกลงแลว้ยใีหส้ะอาด  กรองดว้ยผา้
ขาวบาง  เอาแต่น ้ามะเฟือง  ทิ้งกากไป 
  2.   ผสมน ้าตาลทราย  เกลือ  ลงในน ้ามะเฟือง  คนใหล้ะลายน าข้ึนตั้งไฟใหเ้ดือด
อีกคร้ัง  ยกลงพกัไวใ้หเ้ยน็ 
  วธีิเสิร์ฟ  เสิร์ฟโดยใส่น ้าแขง็ทุบละเอียด ตกแต่งแกว้ดว้ยมะเฟืองหัน่เป็นแวน่ ๆ 
 

 
17. น า้มะตูมแห้ง 

  
 ส่วนผสม 
 มะตูมแหง้                            100 กรัม 
 น ้าเปล่า                                6 ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย                           1 ถว้ยตวง 
 วธีิท า 
  1.   น ามะตูมแหง้ไปป้ิงไฟ  จนเหลืองจดัเกือบไหม ้
  2.   ตม้มะตูมกบัน ้า  พอเดือดเติมน ้าตาลทรายคนจนละลายเขา้กนั  ยกลงแลว้กรอง
ดว้ยผา้ขาวบาง 
   วธีิเสิร์ฟ  จะด่ืมร้อนหรือเยน็ก็ไดต้ามความชอบ 
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18. น า้มะปราง 

  
 ส่วนผสม 
 เน้ือมะปรางบดละเอียด           1 ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย                             2 ถว้ยตวง 
 น ้าเปล่า                                  1 ถว้ยตวง 
 เกลือ                                      3-4 ชอ้นชา 
 กรดซิตริก                              2 ชอ้นชา 
 (ถา้ใชม้ะปรางเปร้ียวไม่ตอ้งใส่กรด) 
 วธีิท า 
  1.   ผสมน ้ามะปรางกบัน ้า  ตม้ใหเ้ดือด 
  2.   ใส่น ้าตาล  เกลือ  กรดซิตริก  คนใหล้ะลายพอเดือดอีกคร้ัง  ยกลงกรองให้
สะอาด  พกัไวใ้หเ้ยน็ 
   วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟคู่กบัน ้าแขง็  ตกแต่งแกว้ดว้ยเน้ือมะปราง 
 

 
19. น า้มะม่วง 

 
 ส่วนผสม 
 เน้ือมะม่วงบด                        1 ½ ถว้ยตวง 
 น ้าเปล่า                                2 ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย                           1 ถว้ยตวง 
 น ้ามะนาว                                1 ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  1.   น าเน้ือมะม่วง  น ้า  ตั้งไฟใหเ้ดือด 
  2.   ผสมน ้าตาลทราย  น ้ามะนาว  คนจนละลายและเดือดอีกคร้ัง 
  3.   ยกลงกรองใหส้ะอาด  พกัไวใ้หเ้ยน็ 
   วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟกบัน ้าแขง็  ตกแต่งใหส้วยงาม  ดว้ยช้ินมะม่วงและช้ินมะนาว
ฝานบาง  
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20. น า้มะละกอ 

 
 ส่วนผสม 
 เน้ือมะละกอสุก                     1 ถว้ยตวง 
 น ้าเช่ือม                               ½ ถว้ยตวง 
 น ้ามะนาว                               2 ชอ้นโตะ๊ 
 น ้าสุก                               ½ ถว้ยตวง 
 วธีิท า 
  1.   น ามะละกอสุกลา้งทั้งเปลือก  แลว้ปอกและฝานไส้ทิ้ง  แลว้หัน่เป็นช้ิน  แลว้ใส่
ลงในเคร่ืองป่ันผลไม ้ ป่ันให้ละเอียด 
  2.   เช่ือมน ้าเช่ือม (น ้าตาล 1 ถว้ยตวง ต่อน ้า 2 ถว้ยตวง) 
  3.   ผสมน ้ามะละกอกบัน ้าเช่ือมและน ้าสุก  ดูความขน้ใสตามชอบ 
  4.   เติมน ้ามะนาวคนใหเ้ขา้กนั 
   วธีิเสิร์ฟ  แช่ใหเ้ยน็หรือเสิร์ฟกบัน ้าแขง็ 
 

 

21. น า้มะยม 
 
 ส่วนผสม 
 มะยมแก่                        3 ถว้ยตวง 
 น ้าเปล่า                        7 ถว้ยตวง  
 น ้าตาลทราย                   5 ถว้ยตวง 
 วธีิท า 
  1.   น ามะยมมาลา้งใหห้มดส่ิงสกปรก  พกัใหส้ะเด็ดน ้า 
  2.   ใส่หมอ้เคลือบ  ใส่น ้า  ตม้ไฟอ่อนจนเน้ือมะยมน่ิม 
  3.   น ามาใส่กระชอนกรอง  ส่วนเน้ือยีดว้ยตะแกรงห่าง ๆ เอาเมล็ดออก 
  4.   ผสมน ้ามะยมกบัน ้าตาลทรายคนใหล้ะลาย  ยกข้ึนตั้งไฟใหเ้ดือด  แลว้กรองอีก
คร้ัง 
   วธีิเสิร์ฟ  เสิร์ฟเยน็โดยใส่น ้าแขง็ 
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22. น า้รากบัว 
 
 ส่วนผสม 
 รากบวัหลวง                       200 กรัม 
 น ้าตาลทราย                           2 ถว้ยตวง   
 น ้าเปล่า                               6 ถว้ยตวง 
 วธีิท า 
  1.   น ารากบวัปอกเปลือกแลว้หัน่เป็นแวน่ ๆ 
  2.   ตม้เค่ียวจนรากบวัน่ิม 
  3.   ใส่น ้าตาลทราย  คนใหล้ะลาย  กรองใหส้ะอาด 
   วธีิเสิร์ฟ  เสิร์ฟร้อน  หรือพกัไวใ้หเ้ยน็ใส่น ้าแขง็ด่ืมตกแต่งดว้ยช้ินรากบวั 
 
 

23. น า้ลูกเดือย 
 ส่วนผสม 
 ลูกเดือยตม้สุก                        2 ถว้ยตวง 
 น ้าเปล่า                               5 ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย                          1 ถว้ยตวง  
 เกลือ                               ½ ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  1.   ลูกเดือยตม้สุกผสมน ้าน ้า  ตม้ใหเ้ป่ือย  ยกลงพกัใหเ้ยน็ 
  2.   บดใหล้ะเอียด 
  3.   ผสมน ้าตาลทราย  เกลือ  คนใหล้ะลายเขา้กนั  น าไปตั้งไฟอีกคร้ังยกลง 
   วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟขณะอุ่น  หรือแช่เยน็ 
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24. น า้ละมุด 
  
 ส่วนผสม 
 ละมุดสุกงอม                        1 ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย                         ½ ถว้ยตวง   
 น ้าเปล่า                              3 ถว้ยตวง 
 วธีิท า 
  1.   ละมุดลา้งใหส้ะอาด  หัน่เป็นช้ิน 
  2.   ผสมกบัน ้า  ตม้ใหเ้ป่ือย  น ามาขดูเน้ือผา่นตะแกรง 
  3.   เติมน ้าตาลทรายคนใหล้ะลาย  ตั้งไฟใหเ้ดือดยกลงพกัใหเ้ยน็ 
   วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟคู่กบัน ้าแขง็ 
 
 
 

25. น า้ลูกพรุน 
 ส่วนผสม 
 ลูกพรุน                               1 ถว้ยตวง 
 น ้าเปล่า                               8 ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย                          3 ถว้ยตวง 
 เกลือ                               1 ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  1.   ลูกพรุนแกะเมล็ดออก  ผสมน ้าน าไปตม้ใหเ้ป่ือย 
  2.   เอาเน้ือพรุนยใีหล้ะเอียด  กรองเอาแต่น ้า 
  3.   ผสมเกลือ  น ้าตาลทราย  คนใหล้ะลาย  ตั้งไฟใหเ้ดือดอีกคร้ัง 
   วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟเยน็คู่กบัน ้าแขง็ทุบ 
 
 
 



88 
 

 
 

26. น า้ส้มจี๊ด 
 
 ส่วนผสม 
 น ้าส้มจ๊ีด                               ½ ถว้ยตวง 
 ผวิส้มจ๊ีด                               1 ผล  
 น ้าสุก                               1 ถว้ยตวง 
 น ้าเช่ือม                               ½ ถว้ยตวง 
 เกลือป่น                              1/3            ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  1.   น าเน้ือส้มจ๊ีดมาคั้นน ้า  ½  ถว้ยตวง 
  2.   น าผวิส้มจ๊ีดมาป่ันกบัน ้าส้มจ๊ีด  ใหผ้วิละเอียด 
  3.   เติมน ้าสุก  น ้าเช่ือม  เกลือป่น  น ามาป่ันใหเ้ขา้กนั 
  4.   ชิมรสตามใจชอบ 
   วธีิเสิร์ฟ   เสิร์ฟกบัน ้าแขง็ทุบ  รับประทานเยน็ 
 

 
27. น า้สับประรด 

 
 ส่วนผสม 
 น ้าสับประรดคั้นสด               2 ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย                          1 ถว้ยตวง 
 น ้าสุก                               1 ถว้ยตวง 
 เกลือ                               1 ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  1.   เอาเน้ือสับประรดสับให้ละเอียด  คั้นเอาแต่น ้าใหไ้ด ้ 2  ถว้ยตวง   
  2.   ผสมกบัน ้าตาลทราย น ้าสุก  เกลือคนจนละลาย  น าไปกรองใหส้ะอาด 
  3.   น าข้ึนตั้งไฟ  พอเร่ิมเดือด  คนใหท้ัว่ยกลง 
   วธีิเสิร์ฟ   พอเยน็เสิร์ฟกบัน ้าแขง็ 
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28. น า้แอปเปิล 

 
 ส่วนผสม 
 เน้ือแอปเปิลสุก                     2 ถว้ยตวง   
            น ้าเปล่า                               4 ถว้ยตวง 
 น ้าตาลทราย                          1 ถว้ยตวง 
 เกลือ                               ½ ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  1.   ลา้งแอปเปิลใหส้ะอาด  หัน่เป็นช้ินเล็ก ๆ 
  2.   น าเน้ือแอปเปิลผสมน ้า  ตม้ใหเ้ดือด  พอเน้ือแอปเปิลเป่ือยน ามายใีหล้ะเอียด 
  3.   ผสมน ้าตาลทราย  เกลือ  คนใหล้ะลาย  น าไปตม้อีกคร้ังใหเ้ดือด  ยกลงพกัให้
เยน็ 
  วธีิเสิร์ฟ   แช่ใหเ้ยน็ในตูเ้ยน็  หรือลอยดว้ยน ้าแขง็ 2-3 กอ้น 
 
 

29. น า้อนิทผลมั 
  
 ส่วนผสม 
 อินทผลมั                                1 ถว้ยตวง 
 น ้าเปล่า                                3 ถว้ยตวง 
 วธีิท า 
  1.   อินทผลมัผา่เอาเมล็ดออก 
  2.   ผสมกบัน ้าใส่เคร่ืองป่ันใหล้ะเอียด 
  3.   ตั้งไฟพอเดือด  คนตลอดเวลา  ยกลงพกัใหเ้ยน็ 
   วธีิเสิร์ฟ   แช่เยน็ในตูเ้ยน็ 
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30. น า้ผกัผลไม้ 
 
ส่วนผสม 
 แครอทหัน่ช้ินเล็กๆ                     ½ ถว้ยตวง 
 แอปเป้ิล                                ½ ถว้ยตวง 
 มะเขือเทศ                               ½ ถว้ยตวง 
 ข้ึนฉ่าย                               ½ ถว้ยตวง 
 น ้าเช่ือม                               1 ถว้ยตวง 
 น ้าตม้สุก                               2 ถว้ยตวง 
 น ้ามะนาว                               2 ชอ้นโตะ๊ 
 เกลือ                               2 ชอ้นชา 
วธีิท า 
 น าผกัผลไมม้าลา้งท าความสะอาด  แครอทและแอปเป้ิลปอกเปลือกออก  หัน่ผกัและ
ผลไมเ้ป็นช้ินเล็กๆ น าใส่โถป่ันพร้อมน ้าเช่ือม น ้ามะนาว น ้าตม้สุก และเกลือ  ป่ันทุกอยา่ง
ใหเ้ขา้กนัจนละเอียดดีแลว้ชิมรสชาติ น าเขา้แช่เยน็หรือด่ืมสดๆไดเ้ลย 
 
 

 

31.  น า้กวี ี
ส่วนผสม 
 ผลกีวเีฉพาะเน้ือ                          6 ผล 
 น ้าเช่ือม                               1-1/2 ถว้ยตวง 
 น ้าตม้สุก                                3 ถว้ยตวง 
 เกลือ                               ½ ถว้ยตวง 
 
วธีิท า 
 น าผลกีวปีอกเปลือก  หัน่เน้ือกีวเีป็นช้ินเล็กๆ น าใส่โถป่ัน ใส่น ้าเช่ือม น ้าตม้สุก และ
เกลือ ป่ันเขา้กนัจนละเอียด จะไดน้ ้ากีวสีีเขียวใสน่าด่ืม น าไปแช่เยน็ หรือด่ืมพร้อมน ้าแขง็ 
สดช่ืนหวานหอมช่ืนใจ 
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32. น า้แก้วมงักร 
 
 ส่วนผสม 
  เน้ือแกว้มงักร                         2 ถว้ยตวง 
  น ้าเช่ือม                                1    ถว้ยตวง  
  น ้าตม้สุก                                2 ถว้ยตวง 
  เกลือ                               ½ ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  ลา้งน ้าใหส้ะอาด ปอกเปลือกออก หัน่เอาแต่เน้ือ แลว้น าใส่โถป่ันเติมน ้าเช่ือม น ้า
ตม้สุก และเกลือ ป่ันจนละเอียด ชิมรสตามชอบ แลว้จึงน าไปแช่เยน็ หรือด่ืมกบัน ้าแขง็ก็
ช่ืนใจ 
 
 

33.  น า้กล้วยหอม 
  
 ส่วนผสม 
  กลว้ยหอมหัน่เป็นช้ิน            2 ถว้ยตวง 
  น ้าเช่ือม                               1 ถว้ยตวง 
  น ้าตม้สุก                               2 ถว้ยตวง 
  นมสด                               2 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ                               2 ชอ้นชา 
 
 วธีิท า 
  น ากลว้ยหอมมาปอกเปลือกออกหัน่เป็นช้ินๆ ใส่ลงโถป่ัน เติมนมสด น ้าเช่ือม 
เกลือ น ้าแขง็ และน ้าตม้สุกป่ันใหเ้ขา้กนั แลว้แช่เยน็ หรือป่ันโดยไม่ใส่น ้าแขง็ แลว้เติม
น ้าแขง็ตอนเวลาเสิร์ฟก็ได ้ด่ืมแลว้หวานเยน็หอมช่ืนใจ 
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34. น า้ขนุน 
 
 ส่วนผสม 
  เน้ือขนุน                               2 ถว้ยตวง 
  น ้าเช่ือม                               1 ถว้ยตวง 
  น ้าตม้สุก                               4 ถว้ยตวง 
  นมสด                               2 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ                              ½ ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  แกะเน้ือขนุนฉีกเป็นเส้นแลว้หัน่เป็นช้ินเล็กๆ ใส่เคร่ืองป่ัน เติมน ้าเช่ือม น ้าตม้สุก 
นมสด เกลือ ป่ันจนละเอียดเนียนเป็นเน้ือเดียวกนั  จะไดข้นุนสีเหลืองเขม้ ด่ืมพร้อมกบั
น ้าแขง็ หรือน าไปแช่เยน็ รสชาติหวานช่ืนใจ 
 
 

35.  น า้ข้าวโพด 
 
 ส่วนผสม 
  เมล็ดขา้วโพดตม้สุก              2 ถว้ยตวง 
  น ้าเช่ือม                               1 ถว้ยตวง 
  น ้าตม้สุก                               4 ถว้ยตวง 
  นมสด                               2 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ                               ½ ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  น าขา้วโพดสดลา้งน ้าใหส้ะอาดแลว้จึงน าไปตม้ใหสุ้ก แกะเมล็ด หรือฝานใหไ้ด้
ประมาณ 2 ถว้ย น าไปใส่เคร่ืองป่ัน เติมน ้าสุก น ้าเช่ือม นมสด เกลือ ป่ันใหเ้ขา้กนัจน
ละเอียดเนียนจะไดน้ ้าขา้วโพด ด่ืมพร้อมกบัน ้าแขง็หรือน าไปแช่เยน็ รสชาติหอมหวาน
อร่อย 
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36. น า้แครอท  
 

 ส่วนผสม 
  แครอทหัน่เป็นช้ินๆ               1 ถว้ยตวง 
  น ้าเช่ือม                                1 ถว้ยตวง 
  น ้ามะนาว                                2 ชอ้นโตะ๊ 
  น ้าตม้สุก                                4 ถว้ยตวง 
  เกลือ                                2 ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  ปอกเปลือกแครอทลา้งใหส้ะอาดหัน่เป็นช้ินๆ ใสโถป่ัน เติมน ้าเช่ือม น ้าตม้สุก น ้า
มะนาว เกลือ ป่ันใหเ้นียนละเอียด จะไดน้ ้าแครอทน าไปแช่เยน็แลว้ด่ืม หรือจะรินเสิร์ฟพร้อม 
น ้าแขง็ 
 
 

37. น า้เงาะ 
 
 ส่วนผสม 
  เน้ือเงาะ                               2 ถว้ยตวง 
  น ้าเช่ือม                                 ½ ถว้ยตวง 
  น ้าตม้สุก                                2 ถว้ยตวง 
  เกลือ                               ½ ชอ้นชา 
 วธีิท า 
  น าเงาะมาลา้งใหส้ะอาดปอกเปลือก แกะเมด็ออก เอาแต่เน้ือใส่โถป่ัน เติมน ้าเช่ือม 
น ้าตม้สุก เกลือ ป่ันจนเน้ือเนียน ด่ืมพร้อมน ้าแขง็ หรือน าไปแช่เยน็ รสชาติหวานช่ืนใจ 
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38. น า้ชมพู่ 
 
 ส่วนผสม 
  ผลชมพูส่ด                             4   ผล 
  น ้าเช่ือม                                 ½   ถว้ยตวง 
  น ้าตม้สุก                                3   ถว้ยตวง 
  เกลือ                                1  ชอ้นชา 
 วธีิท า 
 น าชมพูม่าลา้งใหส้ะอาด ผา่เอาเมล็ดออกหัน่เป็นช้ินเล็กๆน าใส่โถป่ัน เติมน ้าเช่ือม น ้า
ตม้สุก และเกลือป่ันใหล้ะเอียด จะไดน้ ้าชมพู ่น าไปแช่เยน็แลว้ด่ืมหรือจะรินเสิร์ฟพร้อมน ้าแขง็ 
 
 

39. น า้แตงไทย 
 

 ส่วนผสม 
  เน้ือแตงไทย                          2   ถว้ยตวง 
  น ้าเช่ือม                                 1 ถว้ยตวง 
  น ้าตม้สุก                                1 ½  ถว้ยตวง 
  เกลือ                                 ½             ถว้ยตวง 
วธีิท า 
 น าแตงไทยสุกมาปอกเปลือกเอาเมล็ดออก หัน่เอาแต่เน้ือใส่เคร่ืองป่ัน เติมน ้าเช่ือม น ้า
ตม้สุกและเกลือ ป่ันใหล้ะเอียด จะไดน้ ้าแตงไทย น าไปแช่เยน็แลว้ด่ืม หรือจะรินเสิร์ฟ
พร้อมน ้าแขง็ รสหอมหวานอร่อย 
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40. น า้แตงกวา 
 
 ส่วนผสม 
  แตงกวา                                  4   ผล 
  น ้าเช่ือม                                  1            ถว้ยตวง 
  น ้าตม้สุก                                2  ถว้ยตวง 
  เกลือ                                  ½   ชอ้นชา 
วธีิท า  
 แตงกวาน ามาลา้งน ้าใหส้ะอาดควา้นเอาเมล็ดออก หัน่เป็นช้ินๆ ใส่ลงในโถป่ัน เติมน ้า
สุก น ้าเช่ือม เกลือป่น ป่ันให้ละเอียด รินเสิร์ฟพร้อมน ้าแข็ง รสหวานช่ืนใจ 
 
 

41. น า้ทบัทมิ 
 

 ส่วนผสม   
  เมล็ดทบัทิม  2  ถว้ยตวง 
  น ้าเช่ือม    1 ถว้ยตวง 
  น ้าตม้สุก    4   ถว้ยตวง 
 วธีิท า 
  เอาเมล็ดทบัทิมขย  ากบัน ้าตม้ใหไ้ดเ้น้ือออกจากเมล็ดมากท่ีสุด แลว้กรองดว้ยผา้ขาว
บาง ใส่หมอ้ตั้งไฟ 5 นาที ยกลงใส่น ้าเช่ือม และเกลือคนใหเ้ขา้กนั ชิมให้รสออก
เปร้ียวหวานแลว้จึงรินใส่ขวดท่ีลวกหรือน่ึงเตรียมไวแ้ลว้ แลว้จึงปิดฝาน าไปแช่เยน็จะได้
น ้าทบัทิมรสอร่อย รินเสิร์ฟพร้อมน ้าแขง็ 
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42. น า้ถั่วแดง 
 
 ส่วนผสม 
  ถัง่แดงดิบ 2 ถว้ยตวง 
  น ้าเปล่า  6 ถว้ยตวง 
  นมขน้จืด  1 ถว้ยตวง 
  น ้าตาลทรายแดง 2 ถว้ยตวง 
 วธีิท า 

1. ลา้งถัง่แดงใหส้ะอาดเลือกเมล็ดเสียทิ้ง  แช่น ้าไว ้ 1  คืน 
2. ตม้ถัว่แดงกระทัง่สุก  ยกข้ึนพกัไวใ้หเ้ยน็ 
3. ผสมถัว่แดงกบัน ้าเปล่า  แลว้น ามาป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันใหล้ะเอียด 
4. ผสมนมขน้จืดกบัถัว่แดงท่ีป่ันเรียบร้อยแลว้ให้เขา้กนั 
5. ยกข้ึนตั้งไฟปานกลาง  คนตลอดเวลา  ใส่น ้าตาลทรายแดงชิมรสใหอ้อกหวาน

เล็กนอ้ย 
 

 

43. น า้ฟักทอง 
 
 ส่วนผสม 
  เน้ือฟักทอง 1 กิโลกรัม 
  น ้าเปล่า  6 ถว้ยตวง 
  นมขน้จืด  1 ถว้ยตวง 
  น ้าตาลทราย 2 ถว้ยตวง 
  เกลือป่น  ½ ชอ้นชา 
 วธีิท า 

1. ปอกเปลือกฟักทองแลว้หัน่เป็นช้ิน  ตม้ใหสุ้ก  ตกัข้ึนใส่กระชอนพกัไวใ้หเ้ยน็ 
2. ผสมฟักทอง  น ้าเปล่าป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันใหล้ะเอียด 
3. ตม้ฟักทองดว้ยไฟปานกลาง  ใส่น ้าตาลทราย  เกลือป่น  พอเดือดใส่นมขน้จืด  

พอเดือดอีกคร้ังปิดไฟ  ยกลง 



97 
 

 

44. น า้งาด า 
 
 ส่วนผสม 
  งาด า  1 ถว้ยตวง 
  น ้านมถัว่เหลือง 8 ถว้ยตวง 
  น ้าตาลทราย 1 ½ ถว้ยตวง 
 วธีิท า 

1. คัว่งาด าดว้ยไฟร้อนจนกระทัง่สุก 
2. โขลกงาด าใหล้ะเอียดหรือจะป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันแหง้ก็ได ้
3. ตม้น ้านมถัว่เหลืองดว้ยไฟปานกลาง ใส่งาด าคนใหล้ะลายเขา้กนั  ปล่อยให้

เดือดอีกคร้ัง  ใส่น ้าตาลทรายพอเดือด  ยกลง 
 

 

45. น า้ลูกเดือยใบเตย 
 
 ส่วนผสม 
  ลูกเดือย  2 ถว้ยตวง 
  น ้าเปล่า  10 ถว้ยตวง 
  น ้าใบเตย  4 ถว้ยตวง 
  น ้าตาลทราย 2-3 ถว้ยตวง 
 วธีิท า 

1. ลา้งลูกเดือยใหส้ะอาด  แช่น ้าคา้งคืนไว ้ 1  คืน 
2. น าลูกเดือยมาตม้ดว้ยไฟปานกลางจนเป่ือยนุ่ม  ตกัข้ึนพกัไวใ้หเ้ยน็ 
3. ผสมลูกเดือยกบัน ้าเปล่า  น ามาป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันใหล้ะเอียด 
4. ตม้น ้าลูกเดือยดว้ยไฟปานกลาง  ใส่น ้าใบเตยพอเดือด  ใส่น ้าตาลทราย  ปล่อย

ใหเ้ดือดอีกคร้ัง  ยกลง 
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46. น า้ถั่วด า 
 
 ส่วนผสม 
  ถัว่ด า  2 ถว้ยตวง 
  น ้าเปล่า  8 ถว้ยตวง 
  นม  2 ถว้ยตวง 
  น ้าตาลทราย 2 ถว้ยตวง 
  เกลือป่น  1 ชอ้นชา 
 วธีิท า 

1. ลา้งถัว่ใหส้ะอาด  แช่น ้าไว ้ 1  คืนหรือจนกระทงัถัง่พอง 
2. ตม้ถัว่ดว้ยไฟปานกลางจนถัว่สุกน่ิม  ไม่กระดา้ง  ยกลง  ทิง้ไวใ้หเ้ยน็ 
3. ผสมถัว่กบัน ้าเปล่าแลว้น ามาป่ันดว้ยเคร่ืองป่ันใหล้ะเอียด 
4. ตม้ถัว่ด าพอเดือด  ใส่นม  น ้าตาลทราย  เกลือ  พอเดือดอีกคร้ังยกลง 

  
 
 

47. น า้กล้วยน า้ว้า  
 
 ส่วนผสม 
  เน้ือกลว้ยน ้าวา้สุกบด 500 กรัม 
  น ้าเช่ือม  1,500 กรัม 
  กรดซิริกประมาณ 1 ชอ้นชา 
  สารกนัเสียโซเดียมเบนโซเอท(ถา้ตอ้งการเก็บไวน้าน) 
 วธีิท า 

1. ลา้งกลว้ย  ปอกเปลือก  หัน่เป็นช้ินเล็ก ๆ ดีใหล้ะเอียดโดยเคร่ืองตีไฟฟ้า 
2. ท าน ้าเช่ือมโดยใชน้ ้าตาลทราย 1,000 กรัม และน ้าสะอาด 1,000 กรัมตม้ให้

เดือด แลว้กรอง 
3. เอาเน้ือกลว้ยบดมาผสมกบัน ้ าเช่ือมร้อน กรอง ตม้ใหเ้ดือด เติมกรดซิตริก 
4. บรรจุขวดท่ีสะอาดและฆ่าเช้ือแลว้  ปิดสนิท 
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48. น า้กระเทยีม  
 
 ส่วนผสม 
  เน้ือกระเทียม 100 กรัม 
  น ้าตาลทรายขาว 800 กรัม 
  น ้ามะนาวหรือน ้าส้มสายชู 500 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
  เกลือ  10 กรัม 
 วธีิท า 

1. สับเน้ือกระเทียม  แช่น ้าส้มสายชู 300 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร นาน 4 วนั 
2. บีบเอาน ้าออก เติมน ้าส้มสายชูท่ีเหลือลงในกาก บีบน ้าออกอีกคร้ัง 
3. เติมน ้าตาลทรายขาวและเกลือ คนใหล้ะลาย ตั้งไฟใหเ้ดือด แลว้น ามากรองอีก

คร้ัง 
 
 
 

49. น า้มะพร้าว  
 
 ส่วนผสม 
  น ้ามะพร้าวแก่ 1 ลิตร 
  น ้าตาลทราย 100 กรัม 
  กรดซิตริก 0.5 กรัม 
 วธีิท า 
  ตม้น ้ามะพร้าวแก่กบัน ้าตาลทรายขาว  พอให้เดือดแลว้กรอง  ผสมกรดซิตริก  
บรรจุขวดท่ีฆ่าเช้ือแลว้ปิดฝา  ตม้ฆ่าเช้ือในน ้าเดือด  30  นาที ทิ้งใหเ้ยน็ ปิดฉลาก 
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50. น า้มะนาว  
 
 ส่วนผสม 
  มะนาวคั้น  1 ลิตร 
  น ้าเช่ือม  3 ¼  ลิตร 
  เกลือ  20 กรัม 
  สารกนัเสีย โซเดียมเบนโซเอท(ถา้ตอ้งการเก็บไวน้าน) 
 วธีิท า 
  ลา้งผลมะนาวใหส้ะอาด  ผา่คร่ึง บีบน ้า กรองใหไ้ด ้1 ลิตร  เอาน ้ามะนาวท่ีกรอง
ไดม้าผสมน ้าเช่ือมและเติมเกลือ 
 
 

51. น า้มะม่วงหิมพานต์  
 
 ส่วนผสม 
  น ้ามะม่วงหิมพานต ์ 1 ลิตร 
  น ้าเช่ือม  1 ลิตร 
  กรดซิตริก 10 กรัม 
  เกลือ  5 กรัม 
  สารกนัเสีย  โซเดียมเบนโซเอท(ถา้ตอ้งการเก็บไวน้าน) 
 วธีิท า 

 ลา้งผลมะม่วงหิมพานตใ์หส้ะอาด  บีบน ้ากรองใหไ้ด ้ 1  ลิตร   
  ตม้น ้ามะม่วงหิมพานตด์ว้ยไฟอ่อนๆ ประมาณ 10นาที ผสมน ้าเช่ือมร้อน 
  เติมกรดซิตริกและเกลือ 
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52. มะยงชิด  
 
 ส่วนผสม 
  เน้ือมะยงสุก 500 กรัม 
  น ้าเช่ือม  1 ลิตร 
  เกลือ  13 กรัม 
  สารกนัเสียโซเดียมเบนโซเอท(ถา้ตอ้งการเก็บไวน้าน) 
 วธีิท า 

1. ลา้งผลมะยงใหส้ะอาด  ปอกเปลือก ฝานเอาแต่เน้ือมะยง 
2. น าเน้ือมะยงมาตีใหล้ะเอียดโดยเคร่ืองตีไฟฟ้า หรือยบีนตะแกรง 
3. เอาเน้ือมะยงท่ียไีดม้าผสมน ้าเช่ือมร้อน  เติมเกลือ 

 

53. น า้ระก าหรือสละ  
 
 ส่วนผสม 
  ระก าเปร้ียว 1 กิโลกรัม 
  น ้าสะอาด  1 ลิตร 
  น ้าเช่ือม  2 ลิตร 
  เกลือ  20 กรัม 
  ถา้ตอ้งการเก็บไวน้านใส่สารกนัเสีย  โซเดียมเบนโซเอท 
 วธีิท า 

1. ตม้ระก ากบัน ้าสะอาด  นานประมาณ  20  นาที 
2. ยรีะก าเปร้ียวเอาแต่เน้ือ  แยกเมล็ดออก  เอาเน้ือกบัน ้าเขา้เคร่ืองตีไฟฟ้าให้

ละเอียด  กรองใหไ้ดน้ ้า  1 ลิตร 
3. เอาน ้าระก าท่ีกรองไดม้าผสมน ้าเช่ือม  เกลือ 
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54. น า้ล าไย  
 
 ส่วนผสม 
  เน้ือล าไยแหง้ 100 กรัม 
  น ้าสะอาด  2 ลิตร 
  น ้าเช่ือม  2 ลิตร 
  ถา้ตอ้งการเก็บไวน้านใส่สารกนัเสีย  โซเดียมเบนโซเอท 
 วธีิท า 
  ตม้เน้ือล าไยแหง้กบัน ้าสะอาด  นานประมาณ  20  นาที  ผสมน ้าเช่ือม 
 
 

55. น า้ลูกหนามแดง  
 
 ส่วนผสม 
  ลูกหนามแดงสุก 1 กิโลกรัม 
  น ้าตาลทราย 1 กิโลกรัม 
  น ้าสะอาด  5 ลิตร 
  เกลือ  25 กรัม 
  ถา้ตอ้งการเก็บไวน้านใส่สารกนัเสียโซเดียมเบนโซเอท 
 วธีิท า 

1. ลา้งผลลูกหนามแดงใหส้ะอาด  ตม้ดว้ยไฟอ่อนๆ ประมาณ 30 นาที กรองให้
ไดน้ ้า 4 ลิตร 

2. ใส่น ้าตาลทรายและเกลือลงในน ้าลูกหนามแดงท่ีกรองไว ้ คนจนละลาย กรอง
อีกคร้ัง 
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56. น า้ลูกหว้า  
 
 ส่วนผสม 
  ลูกหวา้สุก 500 กรัม 
  น ้าสะอาด  1 ½  ลิตร 
  น ้าเช่ือม  1 ½  ลิตร 
  กรดซิตริก 10 กรัม 
  เกลือ  10 กรัม 
  ถา้ตอ้งการเก็บไวน้านใส่สารกนัเสียโซเดียมเบนโซเอท 
 วธีิท า 

1. ลา้งผลลูกหวา้ใหส้ะอาด  ใส่น ้าสะอาด 
2. ตม้ดว้ยไฟอ่อนๆประมาณ  30  นาที  กรองใหไ้ด1้ ลิตร 
3. เอาน ้าลูกหวา้ท่ีกรองไดม้าผสมน ้าเช่ือม เติมกรดซิตริกและเกลือ 

 

57. น า้ว่านหางจระเข้  
 
 ส่วนผสม 
  วา่นหางจระเขห้ัน่เป็นช้ิน ½ ถว้ยตวง 
  ใบเตยหอม 1 ถว้ยตวง 
  น ้าตาลทรายแดง 2 ชอ้นโตะ๊ 
  น ้าแขง็ทุบ 1 ถว้ยตวง 
 วธีิท า 

1. เอาวา่นหางจระเขต้ม้ใหสุ้ก  แลว้เอามาหัน่เป็นช้ินเล็กๆ ใบเตยหอมก็
เช่นเดียวกนั  ตม้ใหล้ะลาย กบัน ้าเวลาผสม 

2. เอาวา่นหางจระเขใ้ส่เคร่ืองป่ันไฟฟ้าเอาน ้าแขง็ทุบใส่ลงไป  ใส่น ้าตาลทราย
แดงผสม  จดัป่ันใหล้ะเอียดเขา้ดว้ยกนั 

3. เสร็จแลว้ก็สามารถด่ืมไดท้นัที 
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58. น า้สตรอเบอร่ี  
 
 ส่วนผสม 
  สตรอเบอร่ี 1 กิโลกรัม 
  น ้าสะอาด  1 ลิตร 
  น ้าเช่ือม  1 ½ ลิตร 
  กรดซิตริก 15 กรัม 
 วธีิท า 

1. ลา้งผลสตรอเบอร่ีใหส้ะอาด ใส่น ้าสะอาด ตม้ดว้ยไฟอ่อนๆ ประมาณ  30  
นาที กรองไดน้ ้า 1 ½ ลิตร 

2. เอาน ้าสตรอเบอร่ีท่ีกรองได ้มาผสมน ้าเช่ือม เติมกรดซิตริกและเกลือ 
3.  

 

59. น า้ส้มเกลีย้ง  
 
 ส่วนผสม 
  น ้าส้มเกล้ียงคั้น 1 ลิตร 
  น ้าเช่ือม  1 ลิตร 
  กรดซิตริก 15 กรัม 
  เกลือ  10 กรัม 
  สารกนัเสีย โซเดียมเบนโซเอท(ถา้ตอ้งการเก็บไวน้าน) 
 วธีิท า 

1. ลา้งผลส้มเกล้ียงใหส้ะอาดผา่คร่ึง บีบน ้า กรองน ้าใหไ้ด ้ 1 ลิตร 
2. เอาน ้าผลส้มเกล้ียงไดม้าผสมน ้าเช่ือม เติมกรดซิตริกและเกลือ 
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60. น า้ส้มเขยีวหวาน  
 
 ส่วนผสม 
  น ้าส้มเขียวหวานคั้น   1 ลิตร 
  น ้าเช่ือม  1 ลิตร 
  กรดซิตริก 10-15 กรัม 
  เกลือ  9 กรัม 
  สารกนัเสีย โซเดียมเบนโซเอท(ถา้ตอ้งการเก็บไวน้าน) 
 วธีิท า 

1. ลา้งผลส้มเขียวหวานใหส้ะอาด  ผา่คร่ึง  บีบน ้า กรองใหไ้ด ้1 ลิตร 
2. เอาส้มเขียวหวานท่ีกรองไดม้าผสมน ้าเช่ือม เติมกรดซิตริกและน ้าเกลือ 

 
 
 

61. น า้เสาวรส  
 
 ส่วนผสม 
  น ้าเสาวรส 500 กรัม 
  น ้าเช่ือม  1,500 กรัม 
  เกลือ  10 กรัม 
 วธีิท า 

1. ลา้งเสาวรสท่ีสุกและแก่จดัใหส้ะอาด  น าเน้ือใส่ผา้ขาวบาง  บีบไดน้ ้าเสาวรส
ตม้ใหเ้กือบเดือด ประมาณ  5  นาที 

2. ท าน ้าเช่ือม  โดยใชน้ ้าตาลทราย  1  กิโลกรัมและน ้าสะอาด  1  ลิตร  ตม้ให้
เดือด  กรอง 

3. ผสมน ้าเช่ือมกรองลงในน ้าเสาวรส  เติมเกลือ  ตม้ให้เดือดอีกคร้ังยกลง 
4. บรรจุขวดท่ีฆ่าเช้ือแลว้  ขณะร้อนปิดฝา 
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62. น า้หน่อไม้ฝร่ัง 
 
 ส่วนผสม 
  หน่อไมฝ้ร่ังส่วนโคน 500 กรัม 
  น ้า  2 ลิตร 
  น ้าตาลทราย 400 กรัม 
  เกลือ  ½ ชอ้นชา 
 วธีิท า 

1. ลา้งหน่อไมใ้หส้ะอาด  เด็ดยอดอ่อนไปใชป้รุงอาหาร 
2. ส่วนท่ีเหลือน ามาปอกเปลือก  หัน่เป็นท่อนสั้นๆ น าไปตม้ประมาณ  30 นาที  

ยกลง ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ 
3. ต่อจากนั้นน ามาป่ันใหล้ะเอียด  แลว้กรองดว้ยผา้ขาวบาง 
4. เอาน ้าท่ีกรองแลว้มาตม้พอเดือด  เติมน ้าตาลทราย  และเกลือ 
5. กรองอีกคร้ังแลว้ตม้ใหเ้ดือดประมาณ  10  นาที  บรรจุขวดท่ีสะอาดผา่นการ

ฆ่าเช้ือแลว้  แช่เยน็ด่ืมเป็นเคร่ืองด่ืมคลายร้อน 
 

 

63. น า้องุ่น  
 
 ส่วนผสม 
  องุ่น  2 กิโลกรัม 
  น ้าเช่ือม  1 ลิตร 
  กรดซิตริก 10 กรัม 
  เกลือ  5 กรัม 
  สารกนัเสีย โซเดียมเบนโซเอท(ถา้ตอ้งการเก็บไวน้าน) 
 วธีิท า 

1. ลา้งผลองุ่นใหส้ะอาด  บีบให้แตก 
2. ตม้ผลองุ่นดว้ยไฟอ่อนๆ ประมาณ  20  นาที  กรองใหไ้ดน้ ้ า  1 ลิตร 
3. เอาน ้าองุ่นท่ีกรองไดม้าผสมกบัน ้าเช่ือมร้อน  เติมกรดซิตริกและเกลือ 
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64. น า้อญัชัน  
 
 วธีิท า 

1. ใชด้อกอญัชนัสดหรือแหง้ 
2. ใส่น ้าลงในหมอ้สัก  4  แกว้  ตม้ใหเ้ดือด  หลงัจากนั้นใส่ดอกอญัชนัสดหรือ

แหง้ประมาณ  1  หยบิมือ  ตม้ต่อสัก  5  นาที  จะไดน้ ้าอญัชนัสีน ้าเงินสวยใส 
3. ใส่น ้าตาลกรวดพอหวานจะด่ืมแบบร้อนหรือเยน็ก็ได ้

    
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

      1. ส่ือการเรียนรู้ 
 1.1  หนงัสือเรียนรายวชิาพิน้ฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
 1.2   archive.voicetv.co.th/.../ 
 1.3  http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=88 
 1.4  http://www.cocktailthai.com/Tripod . 
 1.5  nokbudsaba01.tripod.com/3-6.html 
 1.6  th.wikipedia.org/wiki/ 
      2.  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
 2.1  หอ้งสมุด  IT 
 2.2  หอ้งคน้ควา้อินเตอร์เน็ต 

2.3  สวนพฤกษาศาสตร์หลงัอาคารร่มเกลา้ 
3.  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

3.1  ปราชญช์าวบา้น 
3.2 หอ้งสมุดชุมชน 
3.3 ร้านขายเคร่ืองด่ืมหรือร้านน ้าป่ันผลไมใ้นชุมชน 
3.4 สวนพฤกษาศาสตร์ในชุมชน 

กจิกรรมฝึกปฏิบัติ 
1. ใหท้  ากิจกรรมท่ี 6 

 

http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=88
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กจิกรรม  ที่  6 
ใบมอบหมายงาน  เร่ือง การเตรียม ประกอบ จัด และตกแต่งเคร่ืองดื่ม 
ค าช้ีแจง  

1. ใหน้กัเรียนปฏิบติังานกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ฝึกการประกอบเคร่ืองด่ืม 1 ชนิด 
โดยเลือกเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และวางแผนการท างานในเร่ืองต่อไปน้ี 

 เลือกชนิดของเคร่ืองด่ืมมากลุ่มละ 1 ชนิด 
 ศึกษาวธีิการประกอบเคร่ืองด่ืมจากส่ือต่างๆ เช่น อินเทอร์เนต หนงัสือ นิตยสาร 

เอกสารประกอบการเรียน เป็นตน้ 
 ศึกษาวธีิการจดัและตกแต่งภาชนะเคร่ืองด่ืมจากส่ือต่างๆ หรือใชค้วามคิด

สร้างสรรคใ์นการจดัและตกแต่ง 
2.จดัเตรียมส่วนผสมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบ จดั และตกแต่งเคร่ืองด่ืม เพื่อน ามา

ประกอบเคร่ืองด่ืมในชั้นเรียน 
3.ใหน้กัเรียนใชท้กัษะกระบวนการท างานและทกัษะกระบวนการแกปั้ญหาในการ

ประกอบเคร่ืองด่ืม 
4. เม่ือประกอบ จดั และตกแต่งเคร่ืองด่ืมท่ีเลือกเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหม้าน าเสนอเคร่ืองด่ืม

ท่ีกลุ่มตนเองช่วยกนัท าหนา้ชั้นเรียน ดงัน้ี (บูรณาการน าเสนอร่วมกบัวชิาภาษาไทย) 
 เคร่ืองด่ืมท่ีกลุ่มของตนเองเลือกมีคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณทางยา

อยา่งไร 
 ส่วนผสมและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบ จดัและตกแต่งเคร่ืองด่ืมมีอะไรบา้ง 
 วธีิการท าเคร่ืองด่ืมชนิดนั้นๆ 
 ในการปฏิบติังานกลุ่ม นกัเรียนพบปัญหาหรืออุปสรรคใด และสมาชิกในกลุ่ม

ช่วยกนัแกปั้ญหานั้นอยา่งไร 
 ใหถ่้ายรูปการปฏิบติัจริงวธีิท าผลงานส าเร็จไวทุ้กขั้นตอน และใหน้ ารูปถ่ายส่งเป็น

ไฟล ์
 สมาชิกทุกกลุ่มจะตอ้งมีส่วนร่วมในการท าเคร่ืองด่ืมบริการในงานกิจกรรมของ

ทางโรงเรียน และท าจ าหน่ายในงานกิจกรรมร่วมกบักลุ่มสาระอ่ืนๆหรือใน
วนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์ภาคบ่าย เพื่อน ารายไดส้มทบใหก้บักองทุนรถบาส (สถานท่ี
จ าหน่าย ร้านแฮปป้ีหรือตามสถานท่ีท่ีเหมาะสม) 

 หมายเหตุ  บูรณาการร่วมกบั วชิา IS รูปเล่มรายงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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บทสรุป 
ร่างกายของคนเราตอ้งการน ้ าไปหล่อเล้ียงส่วนต่างๆ เราจึงควรด่ืมน ้ าให้เพียงพอต่อความ

ตอ้งการ โดยเลือกด่ืมเคร่ืองท่ีสะอาด มีประโยชน์ และไม่มีโทษต่อร่างกาย เราตอ้งมีการจดัและ
ตกแต่งเคร่ืองด่ืมใหส้วยงาม เพื่อช่วยท าใหเ้คร่ืองด่ืมน่าด่ืมยิง่ข้ึน  และรู้จกัการใหบ้ริการเคร่ืองด่ืมแก่
สมาชิกในครอบครัวและผูอ่ื้นในงานเล้ียง หรือน าความรู้เร่ืองการประกอบเคร่ืองด่ืมมาประกอบ
อาชีพ เพื่อเป็นการหารายไดใ้นระหวา่งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่นอกจากน้ีการประกอบเคร่ืองด่ืมยงัช่วยให้
เราสามารถเลือกเคร่ืองด่ืมท่ีมีคุณภาพ ถูกสุขลกัษณะ มีประโยชน์ต่อร่างกาย และยงัช่วยให้ไดรั้บ
สารอาหารท่ีมีประโยชน์เพิ่มมากข้ึนดว้ย และในบา้นเมืองของเรามีผกั ผลไม ้และผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
นานาชนิดแทบทุกฤดูกาล ท่ีสามารถน ามาประยกุตท์  าเป็นเคร่ืองด่ืมไดใ้นรูปแบบต่างๆ หลากหลาย 
ซ่ึงจะให้คุณประโยชน์เป็นต้นว่า เป็นเคร่ืองผ่อนคลายความกระหายน ้ า ช่วยเสริมคุณค่าทาง
โภชนาการในวิตามิน เกลือแร่ ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายในส่วนท่ีได้ไม่พบจากการรับประทาน
อาหารม้ือปกติ เช่น วติามิน ซี วติามินเอ วติามินบี ธาตุฟอสฟอรัส เป็นตน้ หรือให้สรรพคุณในเร่ือง
การรักษาโรคท่ีเรียกวา่ “สมุนไพร” เช่น น ้ าขิงช่วยขบัลม น ้ าใบบวัช่วยแกอ้าการช ้ าใน น ้ ามะตูมแก้
อาการทอ้งเสีย ข้ึนฉ่ายช่วยลดความดนัโลหิต เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีถือวา่เป็นภูมิปัญญาพื้นบา้น 

  ฉะนั้นในการผลิตเคร่ืองด่ืมก็หมายถึงวิธีการต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัถูกตอ้ง เพื่อจะไดเ้คร่ืองด่ืม
ไวด่ื้มเอง หรือรับรองแขกแทนท่ีจะตอ้งไปซ้ือหาดว้ยราคาแพง และปลอดภยัในการด่ืม อีกทั้งอาจ
ท าเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพนูรายไดใ้หก้บัครอบครัวไดอี้กดว้ย  

 
การวดัและประเมนิผล 
 1. ประเมินผลจากการร่วมกนัท ากิจกรรมท่ี 6  
 2. ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมขณะจดักิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 
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แบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองดื่ม 
 ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องหลงัขอ้ความท่ีท่านไดต้รวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองด่ืมของนกัเรียนท่ีไดจ้ดัท าข้ึนตรงกบัขอ้เท็จจริงโดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนและมี
ความหมาย ดงัน้ี 
 5 หมายถึง   เคร่ืองด่ืมมีรสชาติอร่อย  มีสารอาหารหรือวติามินและเกลือแร่ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  มีสีสันดึงดูดน่ารับประทาน ภาชนะท่ีใส่มีการจดัตกแต่งปากแกว้ไดดึ้งดูด
สวยงามและเหมาะสม  อยู่ในระดับ   ดีเยีย่ม 
  4 หมายถึง   เคร่ืองด่ืมมีรสชาติอร่อย  มีสารอาหารหรือวติามินและเกลือแร่ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  มีสีสันดึงดูดน่ารับประทาน ภาชนะท่ีใส่มีการจดัตกแต่งปากแกว้ไดดึ้งดูด
สวยงามและเหมาะสม อยู่ในระดับ   ดีมาก 
  3 หมายถึง   เคร่ืองด่ืมมีรสชาติอร่อย  มีสารอาหารหรือวติามินและเกลือแร่ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  มีสีสันดึงดูดน่ารับประทาน มีภาชนะท่ีใส่การจดัตกแต่งปากแกว้ไดดึ้งดูด
สวยงามและเหมาะสม   อยู่ในระดับ  ดีพอใช้  
 2 หมายถึง   เคร่ืองด่ืมมีรสชาติอร่อย  มีสารอาหารหรือวติามินและเกลือแร่ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  มีสีสันดึงดูดน่ารับประทาน ภาชนะท่ีใส่มีการจดัตกแต่งปากแกว้ไดดึ้งดูด
สวยงามและเหมาะสม   อยู่ในระดับ  ดีเลก็น้อย 
 1 หมายถึง   เคร่ืองด่ืมมีรสชาติอร่อย  มีสารอาหารหรือวติามินและเกลือแร่ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  มีสีสันดึงดูดน่ารับประทาน ภาชนะท่ีใส่ไม่มีการจดัตกแต่งปากแกว้ได้
ดึงดูดสวยงามและเหมาะสม   อยู่ในระดับ  ปรับปรุง 
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รายละเอยีดเกณฑ์การให้คะแนนแบบตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองดื่ม 
 วชิา ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลย ี3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1  
ปีการศึกษา 2556  ช่ือเคร่ืองด่ืม...............................กลุ่มท่ี.......... หอ้ง...........เลขท่ี..................... 
ขอ้ท่ี ข้อความการให้คะแนน ระดับคุณภาพ รวม

(25) 5 4 3 2 1 
1 เคร่ืองด่ืมมีรสชาติอร่อย       
2 สรรพคุณเคร่ืองด่ืมมีสารอาหารหรือวิตามินและ

เกลือแร่ท่ีเป็นประโยชน์ 
      

3 เคร่ืองด่ืมมีสรรพคุณทางยาเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย 

      

4 สีสันของเคร่ืองด่ืมดึงดูดน่ารับประทาน       
5 ภาชนะท่ีใส่มีการจดัตกแต่งปากแกว้เคร่ืองด่ืม

ไดดึ้งดูดผูบ้ริโภค มีความสวยงามและเหมาะสม 
      

 รวมคะแนน       
 
ขอ้เสนอแนะ........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
 
      ช่ือผูป้ระเมิน...................................................... 
                          (                                                    ) 
                        วนัท่ี......เดือน..................พ.ศ. ................... 
 
หมายเหตุ***  การแปลระดบัคุณภาพของเคร่ืองด่ืม มีดงัน้ี 
ขอบข่ายคะแนน  21.01 – 25.00    หมายถึง  เคร่ืองด่ืมมีคุณภาพ ดีเยีย่ม 

17.01 – 21.00        หมายถึง  เคร่ืองด่ืมมีคุณภาพ ดีมาก 
13.01 – 17.00        หมายถึง  เคร่ืองด่ืมมีคุณภาพ ดีพอใช ้

     9.01 –    13.00       หมายถึง  เคร่ืองด่ืมมีคุณภาพ ดีเล็กนอ้ย 
     5.00 –   9.00          หมายถึง  เคร่ืองด่ืมมีคุณภาพ ปรับปรุง 
 


