












 
 

แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 

การเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับพืช
สมุนไพร
พ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
2. บอกลักษณะทั่วไป
และลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
3. อธิบายความสำคัญ
ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ฟ้าทะลายโจร 
 

1. ลักษณะทั่วไปของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

1.1 ชื่อสามัญ 
1.2 ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1.3 ชื่ออ่ืน 
1.4 ถิ่นกำเนิด 

2. ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

2.1 ลำต้น 
2.2 ใบ   
2.3 ดอก 
2.4 ผล 

3. ความสำคัญของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
   3.1 ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 
   3.2 ด้านอาหารและ
การบริโภค 
   3.3 ด้านเศรษฐกิจ 
   3.4 ด้านอุตสาหกรรม 
   3.5 ด้านเกษตรกรรม 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

2 2 

2 ประโยชน์และ
สรรพคุณของ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์และ

1. ประโยชน์ของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

2 2 

3

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

พืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
 

สรรพคุณของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
2. สามารถอธิบาย
ประโยชน์ สรรพคุณ
และวิธีใช้ของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

2. สรรพคุณและวิธีใช้
ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ฟ้าทะลายโจร 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
ประโยชน์และสรรพคุณ
ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ฟ้าทะลายโจร 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง ประโยชน์และ
สรรพคุณของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ
ประโยชน์และสรรพคุณ
ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ฟ้าทะลายโจร 

3 การปลูกพืช
สมุนไพร
พ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
2. สามารถปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจรได้ 

1. สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

1.1 สภาพภูมิอากาศ 
1.2 สภาพพ้ืนที่ 
1.3 สภาพดิน 
1.4 สายพันธุ์ฟ้า

ทะลายโจร 
1.5 ผลผลิต 

2. ฤดูกาลปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
3. ขั้นตอนการปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

3.1 การเตรียมดิน 

1. การบรรยาย (เอกสาร
และคลิปวิดีโอประกอบ) 

1.1  ใบความรู้เรื่อง 
การปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1.2 คลิปวิดีโอเรื่อง  
การปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อการ
ปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ฟ้าทะลายโจร 

4 12 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

3.2 การปลูก 
3.3 การดูแลรักษา 
3.4 โรคและศัตรูพืชที่

สำคัญ 
4 การเก็บเกี่ยว

และการแปร
รูปพืชสมุน
พ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเก็บเก่ียว
และการแปรรูปพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
2. สามารถเก็บเกี่ยวพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
3. สามารถแปรรูปพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

1. การเก็บเกี่ยวพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

1.1 การปฏิบ ัต ิก ่อน
และหลังการเก็บเก่ียว 

1.2 วิธีการเก็บเกี่ยว 
1.3 การเก็บเกี่ยว 
1.4 ผลผลิต  

2. การแปรรูปพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

2.1 ยาชง  
2.2 ยาเม็ดลูกกลอน  
2.3 ยาแคปซูล  
2.4 ยาทิงเจอร์หรือยา

ดองเหล้า  
2.5 ยาผงใช้สูดดม 
2.6 ตัวอย่างวิธีการ

แปรรูปฟ้าทะลายโจร  
2.7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ก า ร แ ป ร ร ู ป จ า ก ฟ้ า
ทะลายโจร 

1. การบรรยาย (เอกสาร
และคลิปวิดีโอประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
การเก็บเกี่ยวและการ
แปรรูปพืชสมุนพ้ืนบ้าน 
ฟ้าทะลายโจร 

1.2 คลิปวิดีโอเรื่อง  
การเก็บเกี่ยวพืชสมุน
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1.3 คลิปวิดีโอเรื่อง 
การแปรรูปพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร
แคปซูล 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การเก็บเก่ียวและ
การแปรรูปพืชสมุน
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อการ
เก็บเก่ียวและการแปร
รูปพืชสมุนพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

4 6 

5 การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต 
การตลาด 
และการคิด
คำนวณต้นทุน

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต การตลาด และ
การคิดคำนวณต้นทุน

1. เพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพของฟ้าทะลาย
โจร 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  

3 3 

5

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ผลผลิตพืช
สมุนไพร
พ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
 

ผลผลิตพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
2. สามารถคิดคำนวณ
ต้นทุนผลผลิตพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
 

1.1 วิธีเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพของฟ้าทะลาย
โจร 

1.2 วิธีการเพิ ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการ
ผ ล ิ ต บ ร ร จ ุ ภ ั ณ ฑ ์ ท่ี
สร้างสรรค์  
2. การตลาดพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
3. การคิดคำนวณต้นทุน
ผลผลิต 

ฟ้าทะลายโจร 
1.2 ใบความรู้เรื่อง 

การตลาดพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1.3 ใบความรู้เรื่อง 
การคิดคำนวณต้นทุน
ผลผลิต 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต การตลาด และ
การคิดคำนวณต้นทุน
ผลผลิตพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อการ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
การตลาด และการคิด
คำนวณต้นทุนผลผลิต
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

รวม 15 25 
รวมทั้งสิ้น 40 
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ตารางสรุปส่ือการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 

เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1 1.1 ลักษณะทั่วไปของพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1) ชื่อสามัญ 
2) ชื่อวิทยาศาสตร์ 
3) ชื่ออ่ืน 
4) ถิ่นกำเนิด 

1.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1) ลำต้น 
2) ใบ   
3) ดอก 
4) ผล 

1.3 ความสำคัญของพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
   1) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
   2) ด้านอาหารและการบริโภค 
   3) ด้านเศรษฐกิจ 
   4) ด้านอุตสาหกรรม 
   5) ด้านเกษตรกรรม 

1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
2. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
3. แนวคำตอบ 

10 
 
 

26 
 
 

27 
 
 
 

2 2.1 ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
2.2 สรรพคุณและวิธีใช้ของพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ประโยชน์
และสรรพคุณของพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ประโยชน์และ
สรรพคุณของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
3. แนวคำตอบ 

28 
 
 

38 
 
 

39 
3 3.1 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ

ปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

41 
 

7

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

ฟ้าทะลายโจร 
1) สภาพภูมิอากาศ 
2) สภาพพ้ืนที่ 
3) สภาพดิน 
4) สายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 
5) ผลผลิต 

3.2 ฤดูกาลปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
3.3 ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1) การเตรียมดิน 
2) การปลูก 
3) การดูแลรักษา 
4) โรคและศัตรูพืชที่สำคัญ 

2. คลิปวิดีโอเรื่อง  การปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง การปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
 

53 
 

54 
 
 

4 4.1 การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

1) การปฏิบัติก่อนและหลังการ 
เก็บเก่ียว 

2) วิธีการเก็บเกี่ยว 
3) การเก็บเกี่ยว 
4) ผลผลิต  

4.2 การแปรรูปพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 

1) ยาชง  
2) ยาเม็ดลูกกลอน  
3) ยาแคปซูล  
4) ยาทิงเจอร์หรือยาดองเหล้า  
5) ยาผงใช้สูดดม 
6) ตัวอย่างวิธีการแปรรูปฟ้าทะลายโจร  
7) ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การแปรรูปจาก 

ฟ้าทะลายโจร 

1. ใบความรู้ที่ 4 เรื่อง การเก็บเกี่ยว
และการแปรรูปพืชสมุนพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
2.  คลิปวิดีโอเรื่อง  การเก็บเกี่ยว
พืชสมุนพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
3. คลิปวิดีโอเรื่อง การแปรรูปพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร
แคปซูล 
4. ใบงานที่ 4 เรื่อง การเก็บเกี่ยว
และการแปรรูปพืชสมุนพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

5 5.1 เพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของ 
ฟ้าทะลายโจร 

1) วิธีเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของ 
ฟ้าทะลายโจร 

2) วิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
ด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ 
สร้างสรรค์  

5.2 การตลาดพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
5.3 การคิดคำนวณต้นทุนผลผลิต 

1. ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง การเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตพืชสมุนไพรพื้นบ้าน  
ฟ้าทะลายโจร 
2. ใบความรู้ที่ 5.2 เรื่อง การตลาด
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
3. ใบความรู้ที่ 5.3 เรื่อง การคิด
คำนวณต้นทุนผลผลิต 
4. ใบงานที่ 5 เรื่อง การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต การตลาด และการคิด
คำนวณต้นทุนผลผลิตพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ฟ้าทะลายโจร จัดเป็นสมุนไพรท้องถิ่น มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 
อินเดีย จีน ศรีลังกา และไทย ฟ้าทะลายโจรถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วทวีปเอเชีย โดยนิยมนำ
ส่วนของใบและลำต้นใต้ดินมาทำเป็นยารักษาโรค โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ในประเทศไทยได้บรรจุฟ้าทะลายโจร
เป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติและเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร 1 ใน 2 ลำดับแรก (First Line Drug) ของกรม 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ฟ้าทะลายโจร จัดเป็นสมุนไพรที่มีรสขมจัดอยู่ในกลุ่มยาเย็น มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย  
ใช้สำหรับบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอ และเจ็บคอ จากอิทธิพลของธาตุไฟที่เพ่ิมปริมาณสูงขึ้นทำให้เกิดอาการดังกล่าว 
เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) เพื่อใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของ
ไฟที่เพ่ิมขึ้นได้ เพ่ือปรับหรือลดปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุล แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผล
ทำให้ร่างกายมีปริมาณความเย็นเกินไป จะทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาตามร่างกาย แขนขา
อ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น ฟ้าทะลายโจรจัดเป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข และมีการเพิ่มเติมรายละเอียด
ของการใช้ฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัดและการใช้เพื่อรักษาโรคโควิด (COVID - 19) ในประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 120 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 หน้า 46 - 47) [1] 
.......................................................... 

1 สำนักยา กลุ่มงานพัฒนาระบบงานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ. (2556).บัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลัก
แห่งชาติ. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 
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ลักษณะท่ัวไปของสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร [1] 
ฟ้าทะลายโจร มีชื ่อสามัญ คือ Kariyat หรือ The Creat ชื ่อวิทยาศาสตร์ คือ Andrographis 

paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees เป็นพืชล้มลุกฤดูเดียวที่อยู่ในวงศ์ Acanthaceae (วงศ์เหงือกปลาหมอ)   
มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย จีน และศรีลังกา ลักษณะเป็นไม้พุ่มเตี้ย ลักษณะฟ้าทะลายโจรมีความสูงประมาณ 1 ฟุต      
ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม แตกกิ่งมาก ใบรียาว ปลายใบแหลม ดอกขนาดเล็กสีขาว มีรอยกระสีม่วงแดง ลักษณะเป็นหลอด 
ฝักคล้ายฝักต้อยติ่ง เมล็ดสีน้ำตาลอ่อน ใบมีสารประกอบแลกโตน ซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาแก้ไข้ โรคทางเดินหายใจ แก้เจ็บคอ 
แต่บางคนอาจเกิดอาการแพ้ได้ ซึ่งต้องหยุดยาทันที   

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees  
ชื่อสามัญ : Kariyat , The Creat 
วงศ์ : ACANTHACEAE  
ชื่ออ่ืน เช่น 
 - กรุงเทพฯ : น้ำลายพังพอน ฟ้าละลายโจร  

- สงขลา : หญ้ากันงู  
- พนัสนิคม) : ฟ้าสาง  
- ร้อยเอ็ด : เขยตายยายคลุม สามสิบดี  
- ยะลา : เมฆทะลาย  
- พัทลุง : ฟ้าสะท้าน  

ถิ่นกำเนิด : อินเดีย จีน และศรีลังกา 
 

.......................................................... 
1 สำนักยา กลุ่มงานพัฒนาระบบงานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ. (2556).บัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลัก

แห่งชาติ. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพรขม้ินชัน [2] 

ฟ้าทะลายโจร เป็นไม้ล้มลุก มีลำต้นตั้งตรง สูงประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร ส่วนตรงปลายกิ่งเป็น
เหลี่ยม แตกกิ่งเล็กด้านข้างจำนวนมากลักษณะเป็นพุ่ม กิ่งก้านมีสีเขียว ส่วนที่ใช้ คือ ใช้ทั้งต้น ใบสด ใบแห้ง และใบ 
จะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3 - 5 เดือน ซึ่งจะมลีักษณะทางพฤกษศาสตร์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ลำต้น ฟ้าทะลายโจรจัดเป็นพืชล้มลุกที่มีลำต้นสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร หรือประมาณ 
1-2 ศอก ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม แตกก่ิงมาก ทุกส่วนของต้นมีรสขม กิ่งเป็นใบสีเหลี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. ใบ คือ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะใบรูปไข่รียาว แคบโคนใบ และปลายใบแหลม 
ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบเกลี้ยงมีสีเขียว 

 
 

 

 

 
.......................................................... 
2 ข้อมูลพืชสมุนไพร. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://pharmacy.su.ac.th/herbmed/herb/text/herb_detail.php?herbID=164. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27กรกฎาคม 2564) 
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3. ดอก คือ ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว กลีบรองดอกมี  
5 กลีบ และกลีบดอกมี 5 กลีบ โคนติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 2 ทาง กลีบล่างมี 2 อัน อับเกสรสีม่วงแดง 
และมีขนยาว ๆ 

 
 
 
 

 
 

 

4. ผล คือ เป็นฝัก เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลแตกได้ ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก คล้ายฝักต้อยติ่ง แต่ผอม 
และมีขนาดเล็ก เมื่อฝักแก่จะแตกออกเป็น 2 ซีกอยู่บนต้น ซึ่งทำให้มองเห็นเมล็ดวางอยู่ในผลได้ชัด ปลายแหลม 
และเมล็ดในสีน้ำตาลอ่อน 

    
 

ความสำคัญของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
ฟ้าทะลายโจรเป็นไม้ล้มลุกในตระกูลเดียวกับโหระพาหรือกระเพรา ซึ่งจัดเป็นสมุนไพรท้องถิ่นใน

ประเทศแถบเอเชีย รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินเดีย จีน ศรีลังกา ไทย และยังใช้กันอย่างแพร่หลายใน
หลายประเทศทั่วทวีปเอเชีย โดยนิยมนำส่วนของใบและลำต้นใต้ดินมาทำเป็นยารักษาโรค โดยเป็นพืชล้มลุกที่มี
รสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นจ้าวแห่งความขม “King of the Bitterness” ในปัจจุบันสามารถพบฟ้าทะลายโจรได้
ทั่วไปในประเทศไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน อินเดีย ศรีลังกา และหมู่เกาะในทะเล
แคริบเบียน ส่วนในประเทศไทยนั้นสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศ และยังเป็นสมุนไพรที่กำลังได้รับความนิยม
ในการนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคอีกด้วย เพราะเป็นยาที่มีความหมายในตัวเองไม่น้อย เพราะแม้แต่ชื่อก็
บอกอยู่แล้วว่า ฟ้าประทานมาให้ปราบโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนเหล่าโจรร้าย ส่วนในภาษาจีนกลาง 
ยาตัวนี้มีชื่อว่า “ชวนซิเหลียน” แปลว่า “ดอกบัวอยู่ในหัวใจ” ซึ่งมีความหมายสูงส่งมาก วงการแพทย์จีนได้ยก 
ฟ้าทะลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่ง ที่สำคัญคือสามารถใช้เป็นยาเดี่ยว
เพียงตัวเดียวก็มีฤทธิ์แรงพอที่จะรักษาโรคได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในสมุนไพรตัวอ่ืน นอกจากนี้ฟ้าทะลายโจร 
ยังมคีวามสำคัญด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 
 

ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย “ฟ้าทะลายโจร” จัดเป็นสมุนไพรที ่มีรสขม อยู ่ในกลุ ่มยาเย็น  
มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบยาเดี่ยว 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกันอย่างแพร่หลาย มีข้อมูล
สนับสนุนจากงานวิจัยทางคลินิก พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อเฉียบพลัน
ของระบบทางเดินหายใจ (acute respiratory tract infection) เช่น อาการไอ อาการเจ็บคอได้ดี ในปี พ.ศ.2555    
ได้มีข้อมูลงานวิจัย จากผู้ป่วยจำนวน 807 คน พบว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรอื่น ๆ 
ขนาดรับประทาน 31.5 - 200 มิลลิกรัม/วัน รับประทานเป็นเวลา 3 - 10 วัน มีผลช่วยลดความถี่และความรุนแรง
ของอาการไอเนื่องจากไข้หวัด (common cold) และอาการอักเสบของระบบทางเดินหายใจส่วนบนได้ในมุมมอง
การเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น  อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพลของธาตุไฟที่เพ่ิม
ปริมาณสูงขึ้นทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) เพื่อใช้ในการ
รักษาอาการท่ีส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่เพ่ิมขึ้นได้ พูดง่าย ๆ คือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลดปริมาณความร้อนใน
ร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็น ก็อาจส่งผลทำให้ร่างกายมีปริมาณความเย็นเกินไป 
ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาตามร่างกาย แขนและขาอ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ 
ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น  

สมุนไพรฟ้าทะลายโจร มีสารสำคัญท่ีออกฤทธิ์ทางยาสมุนไพรอยู่ 3 สารด้วยกัน โดยเป็นสารในกลุ่ม 
Lactone ซึ่งก็คือ สารแอดโดรกราโฟไลด ์(Andrographolide), สารนโีอแอนโดรกราโฟไลด์ (Neo-Andrographolide), 
และสาร 14 - ดีอ๊อกซี่แอนโดรกราโฟไลด์ (14 – deoxy - andrographolide) เป็นต้นโดยส่วนทีน่ำมาใช้เป็นยาสมุนไพร 
ได้แก่ ใบสด ใบแห้ง และทั้งต้น โดยใบจะเก็บมาใช้ได้เมื่อต้นมีอายุได้ราว 3-5 เดือนซึ่งมีสูตรโครงสร้างทางเคมี [3] 

 
.......................................................... 

3 ธนโชติ ธรรมชาติ.(2559).ฟ้าทะลายโจร (วิจัยนี้นี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน). นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 
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สูตรโครงสร้างของสารสำคัญทีพ่บในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
(ที่มาของภาพประกอบ : https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1826339) 

 

ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Coronavirus 
Disease 2019 : COVID-19) ได้มีนักวิทยาศาสตร์ไทย ได้ทำการวิจัยทดลองทางห้องปฏิบัติการเพื่อหายาต้าน 
พบว่า “สารสกัดฟ้าทะลายโจร” สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสในหลอดทดลองได้ ทำให้กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม  นำไปพัฒนาต่อยอดสู่ 
ยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ทีมนักวิจัยไทยพิสูจน์ได้ว่า “ฟ้าทะลายโจร” สามารถต้านเชื้อไวรัสได้ผลจริง  
ยิ่งไปกว่านั้น มีการค้นคว้าวิจัยของประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการรักษาไวรัสนี้ พบว่า “สมุนไพรไทย...ฟ้าทะลายโจร”  
ที่เป็นยามีฤทธิ์เพ่ิมภูมิคุ้มกันโรคต้านการอักเสบและต้านไวรัสได้ โดยเฉพาะไวรัสในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ ทำให้
นำฟ้าทะลายโจรมาใช้กับไข้หวัดใหญ่จนผู้ป่วยมีอาการดีข้ึนตามลำดับ  

 
ฟ้าทะลายโจรจัดเป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจาก

สมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข และมีการเพิ่มเติมรายละเอียดของการใช้ฟ้าทะลายโจร เพื่อบรรเทาอาการของ 
โรคหวัดและการใช้เพื่อรักษาโรคโควิด (COVID-19) ในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชี 
ยาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 120 ลงวันที่ 4 
มิถุนายน 2564 หน้า 46 - 47) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ [1] 

 
.......................................................... 

1 สำนักยา กลุ่มงานพัฒนาระบบงานระบบยาแห่งชาติและสารสนเทศ. (2556).บัญชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลัก
แห่งชาติ. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 
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(ทีม่าของภาพ : https://media.nationthailand.com/uploads/images/contents/ 
w1024/2021/04/u15czb2njguzwJa9Tfqa.jpg?x-image-process=style/md) 

 

1. ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร ที่มี Andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก (w/w) 
รูปแบบยา : ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet) 

เงื่อนไข 
1. ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด (Common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้ 
2. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ Andrographolide 60 - 120 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่ง

ให้วันละ 3 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1   ภาพประกอบที่ 2 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 1 : https://siamrath.co.th/n/151980) 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 2 : https://www.thaiherbinfo.com/th/product/ฟ้าทะลายโจรแคปซูล) 

 

2. ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 
รูปแบบยา : ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet) ไม่ระบุบัญชี *** (สั ่งจ่ายโดยแพทย์ 

เวชกรรม เนื่องจากโรคโควิด (COVID-19) ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์) 
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เงื่อนไข 
1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด (COVID-19) ที่มีความรุนแรงน้อย เพ่ือลดการเกิดโรคท่ีรุนแรง 
2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ Andrographolide 
3. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณ Andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ3 ครั้ง 
4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผล และความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://www.rsmall.com/product/thongek-fah-talai-jone) 
 

3. ยาฟ้าทะลายโจร (ยาเดี่ยว) 
คำแนะนำ 

1. บรรเทาอาการเจ็บคอ 
2. บรรเทาอาการของโรคหวัด (Common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 2 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน 
ข้อห้ามใช้ 

1. ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร 
2. ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้ 

คำเตือน 
1. หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชา หรืออ่อนแรง 
2. หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา  

ควรหยุดใช้ฃและพบแพทย์ 
3. ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (Anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของ 

เกล็ดเลือด (Antiplatelets) 
4. ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ 
5. ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์  Cytochrome P450 

(CYP) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และCYP3A4 
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อาการไม่พึงประสงค์ อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน 
คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้ 

 
 

 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1   ภาพประกอบที่ 2 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 1 : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2676865) 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 2 : https:// https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-

general/politics/639382/) 
 

  นอกจากนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการรักษาโรคจากทั้งศาสตร์ตะวันออกและตะวันตก  
ยังมีการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จากผลการศึกษาและวิจัยพบว่าฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาของฟ้าทะลายโจรมีสาระสำคัญชื่อว่า “สารแอนโดรกราโฟไลค์” (Andrographolide) ช่วยยับยั้ง 
การแบ่งตัวของไวรัสได้ในทุกระยะ ช่วยยับยั้งการอักเสบ และยังมีสารประกอบสาร Lactone 4 ชนิดที่มีฤทธิ์ฅ
เย็นหนืด ช่วยจับโปรตีนของไวรัสให้อยู่กับที่ ทำให้ฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรต้านไวรัสได้ดียิ ่งขึ ้น และช่วยป้องกัน
ผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะได้ ลดการบีบตัวของลำไส้ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย ช่วยรักษา
อาการไอ เจ็บคอป้องกันและบรรเทาหวัด 

สำหรับแพทย์แผนจีนนั ้นระบุว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์เย็นจัด มี รสขมและแห้ง มีสรรพคุณ 
ลดความร้อน ทั้งความร้อนในร่างกายและความร้อนเกินที่เข้ามาในร่างกาย เช่น ติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ช่วยดูด
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ความชื้นในร่างกาย ขจัดเสลดของเหลวต่าง ๆ ให้แห้ง จึงช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได้เวลาเป็นไข้ขึ้นสูง ลดเจ็บคอ 
ช่วยเรื่องการทำงานของปอดเป็นหลัก ยิ่งไปกว่านั้นผู้วิจัยยังได้ทดลองใช้กับตนเอง คือ การใช้ฟ้าทะลายโจรควบคู่
กับสูตรยาจีน เพื่อช่วยลดอุณหภูมิความร้อนให้คนไข้ เพราะสามารถใช้ร่วมกันได้ ผู ้วิจัยแนะนำให้กินแบบ
ธรรมชาติ คือ กินเป็นใบทั้งแบบสดหรือแบบตากแห้งบดก็ได้ 

 

ด้านอาหารและการบริโภค 
ฟ้าทะลายโจร นอกจากจะมีการนำไปใช้เป็นตัวยาในการรักษาโรคต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถนำมา

เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารต่าง ๆ เช่น อาหารคาว อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพราะฟ้าทะลายโจร  
มีสารแอนโดรกราโฟไลค์ (Andrographolide) ช่วยยับยั ้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ในทุกระยะและช่วยยับยั้ง 
การอักเสบ และยังมีสารประกอบสาร Lactone 4 ชนิดที่มีฤทธิ์เย็นหนืด ช่วยจับโปรตีนของไวรัสให้อยู่กับที่ ทำให้
ฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรต้านไวรัสได้ดียิ่งขึ้น และช่วยป้องกันผลข้างเคียงจากยาปฏิชีวนะได้ ลดการบีบตัวของลำไส้ 
ต้านเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสีย ช่วยรักษาอาการไอ เจ็บคอป้องกันและบรรเทาหวัด สำหรับแพทย์
แผนจีนนั้นระบุว่า ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์เย็นจัด มีรสขมและแห้ง มีสรรพคุณลดความร้อน ทั้งความร้อนในร่างกายและ
ความร้อนเกินที่เข้ามาในร่างกาย เช่น ติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ช่วยดูดความชื้นในร่างกาย ขจัดเสลดของเหลวต่าง ๆ  
ให้แห้ง จึงช่วยลดอุณหภูมิร่างกายได้เวลาเป็นไข้ขึ ้นสูง ลดเจ็บคอ  ช่วยเรื ่องการทำงานของปอดเป็นหลัก  
สำหรับหมอเองก็ใช้ฟ้าทะลายโจรควบคู่กับสูตรยาจีนเพ่ือช่วยลดอุณหภูมิความร้อนให้คนไข้ เพราะสามารถใช้ร่วมกันได้ 
หมอแนะนำให้กินแบบธรรมชาติ คือ กินเป็นใบทั้งแบบสดหรือแบบตากแห้งบดก็ได้ เช่น 

แบบใบสด ประมาณวันละ 2-3 ใบ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือนในช่วงฤดูหนาว จะช่วยกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันร่างกายได้ 

แบบตากแห้งแล้วบดใส่แคปซูล กินวันละ 1 แคปซูล (ประมาณ 500 มิลลิกรัม) ติดต่อกันทุกวัน
เป็นเวลา 3 เดือน ระยะเวลา และขนาดปริมาณประมาณนี้ยังไม่มีผลข้างเคียงเรื่องการทำลายตับ 

  ดังนั้น จากประโยชน์ดังกล่าว จึงได้มีการนำฟ้าทะลายโจรยังมาประกอบอาหารได้ เช่น บราวนี่ชาเขียว 
ฟ้าทะลายโจร ลูกอมห้าสหาย น้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว สมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า เมี่ยงคำสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
และไข่เจียว ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น 

 

 
    

     น้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว           สมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า                     ลูกอมห้าสหาย  
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ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://www.bangkokbanksme.com/en/covid-19-andrographis-paniculata) 
 

[4] ธุรกิจสมุนไพรไทยยังคงมีโอกาสเติบโตในตลาดโลกได้อีกยาวไกล ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากเทรนด์ 
การบริโภคของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้สมุนไพรไทย เช่น ขมิ้นชัน กราวเครือขาว กระชายดำ ใบบัวบก กระชายดำ 
ไพล ฯลฯ เนื่องจากเป็นทางเลือกดูแลสุขภาพ มีความปลอดภัยสูงและมาจากธรรมชาติ โดยในปี  2562 ที่ผ่านมา
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า ตลาดสมุนไพรไทยมีมูลค่ามากกว่า 18,200 ล้านบาท และปี 2563 
แนวโน้มพุ่งทะลุมากกว่า 20,000 ล้านบาท 

ล่าสุดทั่วโลกกำลังจับมองตลาดสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จะมีมูลค่ามหาศาลหลังจากกรมการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยืนยันเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ถึงผลทดลองใช้ยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร”
กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด (COVID-19) ระดับรุนแรงน้อย พบว่า สามารถยับยั้งและฆ่าเชื้อโรคดังกล่าวได้ โดยให้
ผู้ป่วยกินทันทีเมื่อมีอาการไข้ 

ด้วยเหตุนี้แนวโน้มตลาดภายในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการสูงในอนาคต โดยเฉพาะ
กลุ่มธุรกิจด้านการแพทย์ และตลาดส่งออกที่ต้องการสินค้าจากไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันไทยมียาสมุนไพร
อยู่ในสต็อกแค่ 1 ล้านชุด เพราะสมุนไพรฟ้าทะลายโจนยังขาดแคลน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการผลิตยาสมุนไพร
ป้อนตลาดภายในและต่างประเทศ ซึ ่งส่งผลดีต่อกลุ่มเกษตรชาวไทยให้หันมาขยายพื้นที ่เพาะปลูกพืชสมุนไพร 
ฟ้าทะลายโจรแทนเพราะปลูกข้าว ซึ่งสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างรายได้ให้
เกษตรกรมั่นคงยั่งยืน นอกจากมีราคาสูง ดูแลง่าย ปลูกได้ตลอดทั้งปีแล้วยังมีตลาดรองรับแน่นอน หลังจาก
กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือกับภาคเอกชนวางแผนเดินหน้าผลิตยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรส่งออกไปขายทั่วโลก 
 
 
 
.......................................................... 

4   สมุนไพร ‘ฟ้าทะลายโจร’ พืชเศรษฐกิจต้านโควิด. [ออนไลน์]. เขา้ถึงได้จาก 
https://www.bangkokbanksme.com/en/covid-19-andrographis-paniculata. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564) 
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[5] หลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) คุณสมัย คูณสุข ประธานที่ปรึกษากลุ่ม
สมุนไพรบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี บอกว่า ฟ้าทะลายโจรกำลังกลายเป็น พืช
สมุนไพรเศรษฐกิจตัวใหม่มาแรง และเกษตรกรชาวไทยต้องหันมาให้ความสนใจมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นพืชเศรษฐกิจ
สร้างรายได้ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยในอนาคตข้างหน้า เนื่องจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกำลังขาดแคลนอย่างหนัก 
นอกจากสินค้ามีจำนวนจำกัดแล้ว พ่อค้าคนกลางแย่งกันซื้อเพ่ือส่งโรงพยาบาลผลิตยา ทำให้ราคาขายแพงข้ึนตามไปด้วย 

ขณะเดียวกันประชาชนชาวไทยหันมากินยาสมุนไพรฟ้าทะลายเป็นจำนวนมากกว่าแต่ก่อน เพื่อกิน
ป้องกันการติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงต่อเนื่อง เพราะมีความเชื่อว่าสามารถป้องกันโรคโควิดได้ และยิ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
ออกมารับรองยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั ้งและสกัดโรคโควิด (COVID-19) ได้ ยิ ่งทำให้มีคนแห่ไปซื้อ 
ยาสมนุไพรฟ้าทะลายโจรมาเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านไว้กินยามป่วยไข้ ซึ่งที่ผ่านมาช่วง ประชาชนถึงกับแห่ไป
ซื้อยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแน่นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ถึงขั้นต้องจองใบคิวซื้อ
เพราะผลิตไม่ทัน จึงทำให้มองว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่แห่งอนาคต ที่จะสร้าง
มูลค่าทางการตลาดมหาศาล และยังเป็นโอกาสดีที ่เกษตรกรไทยจะเร่งเพาะปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร  
ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด สร้างรายได้ม่ันคงให้กับครอบครัว” 

คุณสมัย กล่าวต่อว่า ปัจจุบันทางกลุ่มสมุนไพรบ้านดง ถือว่าเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
แหล่งใหญ่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดกว่า 70 ไร่ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่ง ให้
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแห่งเดียว อย่างไรก็ตามในขณะนี้ ทางกลุ่มสมุนไพรบ้านดงเตรียมให้สมาชิก
ขยายพ้ืนที่เพราะปลูกอีกประมาณ 200 ไร่ เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดที่คาดว่าจะสั่งซื้อจำนวนมาก 

อย่างไรก็ตาม สำหรับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร คือ กลุ่มพืชที่มีสรรพคุณทางยาและอยู่คู่ครัวเรือนกับ
วิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านาน ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการเพาะปลูก และยังนับได้ว่า
สมุนไพรเป็นตัวชูโรงอีกตัวหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพของไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลถึง
สรรพคุณที่ช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายของผู้บริโภค และจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยมองหาช่องทางนำสินค้า
สมุนไพรเข้าไปเจาะตลาดทั่วโลก 

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://www.bangkokbanksme.com/en/covid-19-andrographis-paniculata) 
 

.......................................................... 
5 คุณค่าแห่งสมุนไพร สร้างรายไดเ้กษตรกรบา้นดงบัง ปราจีนบรุี ดว้ยแปลงเกษตรอินทรีย์. [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก 

https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_109740. (วันที ่ส ืบค ้นข้อม ูล 27กรกฎาคม 
2564) 
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 ด้านอุตสาหกรรม  
 
 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/ThaiHerb-
FB200420.aspx) 

 
[6]ฟ้าทะลายโจร ถูกพูดถึงมากขึ้นในช่วงของการระบาดของโรคโควิด (COVID - 19) ในประเทศไทย 

เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีสารสำคัญอย่างแอนโดรกราโฟไลด์ ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจได้ ด้วยเหตุนี้ ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ฟ้าทะลายโจรจึงเริ ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น 
ปัจจุบันฟ้าทะลายโจรถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และถูกส่งเสริมให้ใช้เป็นกลุ่มยาลำดับแรก 
(First line drug) เพื ่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน อาทิ Amoxicillin และ Norfloxacin โดยมีข้อบ่งชี ้ทางยาคือ  
แก้ไข ้เจ็บคอ รวมถึงรักษาอาการท้องเสีย 

เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานภาพของฟ้าทะลายโจรในไทยจะพบว่า ในปี 2561 ไทยมีเนื้อที่เพาะปลูก 
ฟ้าทะลายโจร ประมาณ 138 ไร่ ใน 3 จังหวัดหลัก คือ นครปฐม ราชบุรี และลำปาง ซึ่งให้ผลผลิตราว 188,724 
กก./ปี โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตฟ้าทะลายโจรจะมีอยู่ 3 กลุ่มหลัก คือ ผู้ผลิตขั้นต้น (กลุ่มเกษตรกร) 
ผู้ผลิตขั้นกลาง (โรงงานแปรรูปสมุนไพร) และผู้ผลิตขั้นปลาย (กลุ่มธุรกิจยาและโรงพยาบาล)  โดยผลผลิต 
ส่วนใหญ่ที่ผลิตได้จะถูกแปรรูปและนำมาสกัดเป็นสารตั้งต้นเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ซึ่งหลัก ๆ ก็คือ
การผลิตสินค้าในกลุ่มยาเพ่ือทดแทนยาแผนปัจจุบัน ดังนั้น การบริโภคส่วนใหญ่จึงอยู่ที่ตลาดในประเทศ โดยหาก
ไล่มูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่การผลิตจะพบว่า ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 36.8 บาท/กก. แต่หากอยู่
ในรูปแบบผงฟ้าทะลายโจรจะอยู่ที ่ 300 - 600 บาท/กก. ในขณะที่สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรราคาจะอยู ่ที่ 
2,500-3,500 บาท/กก. สะท้อนถึงความสำคัญในการแปรรูปและมูลค่าตลาดที่เพ่ิมข้ึนกว่า 10 - 100 เท่า 
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ความต้องการ 
ฟ้าทะลายโจรที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากลูกค้าทั่วไป (B2C) และกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (B2B) น่าจะผลักดัน    
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตขยายกำลังการผลิตฟ้าทะลายโจร อย่างไรก็ดี การผลิตสมุนไพรกลุ่มฟ้าทะลายโจร 
ในไทยยังมีความท้าทายอยู่ไม่น้อย ประเด็นแรก คือ ผลผลิตในปัจจุบันที่ยังมีไม่มากนัก ซึ่งหากมีความต้องการในตลาด
เพ่ิมสูงในระยะสั้น ดังเช่นช่วง COVID-19 อาจเกิดความไม่เพียงพอของผลผลิต แม้ว่าในระยะหลังจะมีการส่งเสริม
ให้สามารถเพาะปลูกได้ทั่วประเทศ แต่ก็ยังมีความท้าทายประการที่สอง นั่นคือ ความไม่สม่ำเสมอของผลผลิตและ
ปริมาณสารสำคัญที่ได้จากผลผลิตภายใต้การผลิตแบบระบบเปิด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะสภาพอากาศ
และพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นสำคัญ ส่งผลให้ปัจจุบันไทยยังไม่สามารถขยายการผลิตได้อย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งจะขยับ
ไปสู่การส่งออก ดังนั้น ภาครัฐจึงสนับสนุนให้มีการปลูกสมุนไพรในโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ที่มีระบบปิด
เพื่อให้ได้คุณภาพของสมุนไพรที่สูง และสามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ซึ่งจะได้ปริมาณสารสำคัญมากขึ้นและ
ผลผลิตมีความสม่ำเสมอ สามารถป้อนสู่ตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง แต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก  โดยเฉพาะสำหรับ
กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ ที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการลงทุน  เพราะต้นทุนการผลิตเริ่มต้นยังสูงอยู่ที่ราว       
3 ล้านบาท ซึ่งหากจะสามารถทำได้คงต้องอาศัยเวลา ทั้งในเรื่องของความพร้อมด้านการลงทุนและองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง นอกจากนี้ หากวิเคราะห์มิติด้านการตลาดของฟ้าทะลายโจร ก็อาจจะต้องแข่งขัน
กับสินค้าทดแทนอื่นๆ ที่มีสรรพคุณทางยาที่ใกล้เคียงกัน อาทิ ยาพาราเซตามอล เอ็กไคเนเซีย (Echinacea: สมุนไพร
ท้องถิ่นของสหรัฐฯ/แคนาดา) รวมถึงตำรับยาจีนและตำรับยาไทยบางกลุ่ม  

ทั้งนี ้ ศักยภาพการเติบโตของฟ้าทะลายโจรในไทย ประการสำคัญคงอยู ่ที ่การเพิ ่มประสิทธิภาพ  
การเพาะปลูกและการสร้างมูลค่าเพิ่มไปสู่การใช้เป็นสารตั้งต้นในกลุ่มยาและอาหารเสริม  เพื่อให้สอดรับไปกับ 
นโยบายภาครัฐที่ต้องการยกระดับการผลิตพืชสมุนไพร และต่อยอดการแปรรูปสมุนไพรไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ซึ่งทุกฝ่ายคงต้องร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจัง  
อนึ่งหากในอีก 3 ปีข้างหน้า ภายใต้เงื่อนไขผลผลิตฟ้าทะลายโจรระบบเปิดสามารถเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 และมี
โรงงานผลิตพืชเพื่อใช้ในการผลิตฟ้าทะลายโจรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 แห่ง ประเมินว่าจะสามารถทำให้ผลผลิต 
ฟ้าทะลายโจรทั ้งระบบเพิ ่มขึ ้นราว 17 - 22% จากผลผลิตในปัจจุบ ัน เป็น 220,800 - 230,200 กก./ปี  
โดยผลผลิตที่ได้จากโรงงานผลิตพืชที่มีปริมาณสารสำคัญมากขึ้น  น่าจะสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นราว  
1.5 - 2.0 เท่า 

 
 
 
 
 

.......................................................... 
6 ฟ้าทะลายโจร ยกระดับการผลติสมุนไพรไทย สู่อุตสาหกรรมยา. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/ThaiHerb-FB200420.aspx. (วันที ่ส ืบค้นข้อมูล 27
กรกฎาคม 2564) 
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ด้านเกษตรกรรม [7] 
 

 

 

 

 

 

 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 

  ปัจจุบัน “ฟ้าทะลายโจร” เป็นพืชสมุนไพรที ่กำลังเป็นที ่สนใจของสังคมไทยอยู ่ในขณะน้ี  
เนื่องจากสามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด (COVID - 19) ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีสาร “แอนโดรกราโฟไลด์” 
ซึ่งมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด (COVID - 19) ที่มีอาการไม่หนักได้  กรมส่งเสริม
การเกษตรในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืชได้ดำเนินการสนับสนุน ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ก่เกษตรกร 
ผู้ปลูกพืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเพาะปลูก ให้
ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีสาระสำคัญเพียงพอ ตลอดจนมีช่องทางการจำหน่ายที่แน่นอน ประกอบ
กับในปี 2564กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก ซ่ึง
เป็นการพัฒนาพืชสมุนไพรและเปิดโอกาสให้พืชสมุนไพรขยายออกสู่ตลาดได้มากยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ จากความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด (COVID - 19)  ที่ได้มีการมอบ
พืชผักและสมุนไพร 7  ชนิดให้แก่เกษตรกรในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้นกว่า 3.7 ล้านต้น โดยมีฟ้าทะลายโจร รวมอยู่ด้วย 
และจากความต้องการต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรของประชาชนมีปริมาณมาก จึงได้สั่งการให้กองขยายพันธุ์พืชนำ 
เมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรมาเพาะขยายพันธุ์ และต่อยอดสู่โครงการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรสนับสนุนการรักษา 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย ์ได้แก ่จังหวัดชลบุร ีตรัง นครราชสีมา 
นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี ซ่ึงคาดว่าจะสามารถมอบต้น
พันธุ์ฟ้าทะลายโจร ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 โดยจะให้บริการศูนย์ละ 
50,000 ต้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 500,000 ต้น ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะแจ้งวันพร้อมให้บริการต้นพันธุ์ที่
แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง 

นอกจากนี้สำนักงาน กศน.ได้มีนโยบายขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการ “กศน. ห่วงใยร่วมต้าน
ภัยโควิด-19 “โดยประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 มอบหมายให้กศน.จังหวัดทุกแห่งจัด
ฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากผ้าอนามัย เจล แอลกอฮอล์   น้ำยาเอนกประสงค์ต่าง ๆ โดยเปิดกลุ่มสนใจให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ ส่วนกิจกรรมที่ 2 “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” มอบหมายให้ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร
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ไทยบริเวณชายแดนทุกแห่ง  ศูนย์ฝึกวิชาชีพจ.กาญจนบุรี  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรา
รามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกศน.จ.สมุทรสาคร ปลูกผักเพื่อเพาะเมล็ดฟ้าทะลายโจร ขมิ้น 
กระชาย แจกจ่ายทุกจังหวัด รวมทั้งสำนักงานกศน.ทุกจังหวัด สถานศึกษา และห้องสมุดประชาชนทุกแห่งทั่ว
ประเทศ พร้อมจัดสอนหลักสูตรปลูกผักสู้ภัยโควิดอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร) 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
7 กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกร-ประชาชนปลูก ‘ฟ้าทะลายโจร’ พร้อมหาตลาดรองรับ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้

จาก https://www.posttoday.com/economy/news/658699. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27กรกฎาคม 2564) 
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ใบงานที่ 1  
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจรแลว้  

จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงบอกลักษณะทั่วไปของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

1.1 ชื่อสามัญ 
1.2 ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1.3 ชื่ออ่ืน 
1.4 ถิ่นกำเนิด 

 
2. จงบอกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

2.1 ลำต้น 
2.2 ใบ   
2.3 ดอก 
2.4 ผล 
 

3. จงอธิบายความสำคัญของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจรในด้านต่าง ๆ  มาพอสังเขป แล้วนำเสนอใน
รูปแบบแผนผังความคิด Mind mapping 

   3.1 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
   3.2 ด้านอาหารและการบริโภค 
   3.3 ด้านเศรษฐกิจ 
   3.4 ด้านอุตสาหกรรม 
   3.5 ด้านเกษตรกรรม 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 1 เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
1. ตอบ ลักษณะทั่วไปของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees  
ชื่อสามัญ : Kariyat , The Creat 
วงศ์ : ACANTHACEAE  
ชื่ออ่ืน เช่น 
 - กรุงเทพฯ : น้ำลายพังพอน ฟ้าละลายโจร  

- สงขลา : หญ้ากันงู  
- พนัสนิคม) : ฟ้าสาง  
- ร้อยเอ็ด : เขยตายยายคลุม สามสิบดี  
- ยะลา : เมฆทะลาย  
- พัทลุง : ฟ้าสะท้าน  

ถิ่นกำเนิด : อินเดีย จีน และศรีลังกา 
 

2. ตอบ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
1. ลำต้น ฟ้าทะลายโจรจัดเป็นพืชล้มลุกที่มีลำต้นสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตร หรือประมาณ 1-2 

ศอก ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม แตกก่ิงมาก ทุกส่วนของต้นมีรสขม กิ่งเป็นใบสีเหลี่ยม 
2. ใบ คือ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะใบรูปไข่รียาว แคบโคนใบ และปลายใบแหลม ขอบ

ใบเรียบ แผ่นใบเรียบเกลี้ยงมีสีเขียว 
3. ดอก คือ ออกดอกเป็นช่อ ตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว กลีบรองดอกมี 5 กลีบ 

กลีบดอกมี 5 กลีบ โคนติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็น 2 ทาง กลีบล่างมี 2 อัน อับเกสรสีม่วงแดง และมีขนยาว ๆ 
4. ผล คือ เป็นฝัก เมื่อแก่เป็นสีน้ำตาล แตกได้ ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก คล้ายฝักต้อยติ่ง แต่ผอม                  

และมีขนาดเล็ก เมื่อฝักแก่จะแตกออกเป็น 2 ซีกอยู่บนต้น ซึ่งทำให้มองเห็นเมล็ดวางอยู่ในผลได้ชัด ปลายแหลม 
และเมล็ดในสีน้ำตาลอ่อน 
 
3. ตอบ ความสำคัญของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจรในด้านต่าง ๆ  นำเสนอ 5 ด้าน ได้แก่    

2.1 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
2.2 ด้านอาหารและการบริโภค 
2.3 ด้านเศรษฐกิจ 
2.4 ด้านอุตสาหกรรม 
2.5 ด้านเกษตรกรรม 
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ใบความรู้ที่ 2 
เร่ือง ประโยชน์และสรรพคุณของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 
ฟ้าทะลายโจรเป็นไม้ล ้มลุก สูง 30 - 70 ซม. ทุกส่วนมีรสขม กิ ่งเป็นใบสี ่เหลี ่ยม ใบเดี ่ยว  

แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกช่อออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ ดอกย่อย กลีบดอกสีขาว โคนกลีบติดกัน ปลายแยก 2 ปาก 
ปากบนมี 3 กลีบ มีเส้นสีม่วงแดงพาดอยู่ ปากล่างมี 2 กลีบ ผลเป็นฝักเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลแตกได้ ภายในมีเมล็ด
จำนวนมาก ส่วนที่ใช้เป็นยา ได้แก่ ทั้งต้น ใบสด ใบแห้ง ใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3 - 5 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
 

คุณประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร 
1. ใบฟ้าทะลายโจร มีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภท แต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ คือ 

สารกลุ ่ม Lactone คือ สารแอดโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) สารนีโอแอนโดรกราโฟไลด์  (neo-
andrographolide) 14 - ดีอ๊อกซ่ีแอนโดรกราโฟไลด์ (14-deoxy-andrographolide) 

2. ฟ้าทะลายโจรเป็นยาเก่าแก่ของประเทศจีน ใช้ในการรักษาฝี แก้อักเสบ  และรักษาโรคบิด  
การวิจัยด้านเภสัชวิทยาพบว่า ฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของการเป็นหนองได้ และ
มีการศึกษาวิจัยของโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถึงฤทธิ์ในการรักษาโรคอุจจาระร่วงและบิด แบคทีเรียเปรียบเทียบกับ 
เตตราซัยคลิน ในผู้ป่วย 200 ราย อายุระหว่าง 16 - 55 ปี ได้มีการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ถ่ายอุจจาระเหลว 
จำนวนอุจจาระเหลว น้ำเกลือที่ให้ทดแทนระหว่างฟ้าทะลายโจรกับเตตราซันคลิน พบว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
ลดจำนวนอุจจาระร่วงและจำนวนน้ำเกลือที่ให้ทดแทนอย่างน่าพอใจ แม้ว่าจากการทดสอบทางสถิติจะไม่มีความแตกต่าง 
ทางนัยสำคัญก็ตาม ส่วนการลดเชื้ออหิวาตกโรคในอุจจาระ ฟ้าทะลายโจรไม่ได้ผลดีเท่าเตตราซัยคลิน นอกจากนี้
ยังมีโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งได้ใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาอาการเจ็บคอได้ผลดีอีกด้วย มีฤทธิ์เช่นเดียวกับเพนนิซิลิน
เมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันเท่ากับเป็นการช่วยให้มีผู้สนใจทดลองใช้ยานี้รักษาโรคต่าง ๆ มากข้ึน 

 

28



29 
 

3. ฟ้าทะลายโจรมีกลไกการออกฤทธิ์ 3 ประการ ได้แก่ ฤทธิ์ลดไข้ ต้านการอักเสบ และลดอาการจาก
การหวัด พบว่า มีฤทธิ ์ลดการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสและทำให้ความสามารถของเชื้อไวรัสในการเกาะติดกับ  
ผนังเซลล์ลดลง ทำให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ยากขึ้น นอกจากนี้ฟ้าทะลายโจรยังมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ทำให้มี
ร่างกายสามารถต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้ดีขึ้น 

4. ฟ้าทะลายโจรเป็นยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย  โดยมีข้อบ่งใช้ในการ
บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้ำมูกไหล และบรรเทาอาการ
ท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อ 

สำหรับโรคหรือภาวะอื่นที่ถูกกล่าวถึง เช่น รักษาอาการเจ็บคอ ไอ ต่อมทอนซิลบวม หลอดลม
อักเสบ และอาการแพ้ ป้องกันโรคหัวใจและโรคเบาหวาน แมลงกัด โรคตับ โรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน ลดไข้ บรรเทา 
อาการในระบบย่อยอาหาร (ท้องเสียแบบไม่ติดเชื้อ ท้องผูก มีแก๊ซในกระเพาะอาหารมาก ปวดท้อง) โรคเกี่ยวกับตับ 
(ภาวะตับโต ดีซ่าน ตับอักเสบจากการใช้ยา) การติดเชื้อ (โรคเรื้อน โรคปอดบวม วัณโรค โรค หนองใน การติดเชื้อ
เอชไอวีหรือโรคเอดส์) หรืออาการทางผิวหนังอื่น ๆ ซึ่งการวิจัยและค้นคว้าข้อมูลบางส่วน ที่เชื่อว่าฟ้าทะลายโจร
อาจมีส่วนช่วยโรคเหล่านี้ มีดังนี้ [1] 

  โรคหวัด ฟ้าทะลายโจรนิยมใช้รักษาโรคไข้หวัดตามตำราแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่อดีต เนื่องจาก
มีสารสำคัญทางพฤกษศาสตร์หลายชนิด เช่น ไดเทอร์ปีนแลคโตน (Diterpene Lactones) ฟลาโวนอยด์ 
(Flavonoid) และสารประกอบอื่น ๆ ซึ่งมักเชื่อว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานดีชื้น 

จากการศึกษาเรื่องการวัดประสิทธิภาพการใช้สารสกัดจากฟ้าทะลายโจร เพื่อลดการเกิดโรคหวัด
และบรรเทาอาการของโรคในผู้ป่วย 158 คน โดยให้กลุ่มทดลองรับประทานสารสกัดฟ้าทะลายโจร 1,200 
มิลลิกรัมต่อวัน เปรียบเทียบกับยาหลอกเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งจะมีการตรวจดูอาการผู้ป่วยก่อนเริ่มการทดลอง วันที่ 2 
และวันที่ 4 ของการทดลองด้วยการตอบแบบสอบถาม โดยจะวัดความรุนแรงของอาการปวดหัว อ่อนเพลีย ปวดหู 
นอนไม่หลับ เจ็บคอ คัดจมูก มีเสมหะ ความถี่และความรุนแรงของอาการไอ ผลปรากฏว่า กลุ่มที่รับประทาน  
สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรมีอาการของโรคบางอาการลดลงภายในวันที่ 2 และอาการลดลง ทั้งหมดภายในวันที่ 4 
โดยช่วยลดอาการเจ็บคอมากที่สุด ตามมาด้วยอาการคัดจมูกและปวดหู เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก อีกทั้งยังไม่
พบผลช้างเคียง 

สอดคล้องกับงานวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา Kan Jang (ประกอบด้วยสารสกัดของฟ้า
ทะลายโจรและสมุนไพรอื่น) กับยาสมุนไพรชนิดอื่นในผู้ป่วยโรคหวัดไม่รุนแรง อายุ 4-11 ปี จำนวน 130 คน เป็น
ระยะเวลา 10 วัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่รับการรักษาปกติ กลุ่มที่ได้รับยา Kan Jang ควบคู่กับการรักษาปกติ และกลุ่ม
ที่ได้รับยาสมุนไพรอ่ืนเป็นการรักษาเสริมร่วมกับการรักษาปกติ ผลพบว่ากลุ่มที่ได้รับยา Kan Jang มีอาการคัดจมูกและ
น้ำมูกลดลง รวมถึงใช้เวลาในการรักษาน้อยลงและไม่พบผลช้างเคียง แต่กลุ่มที่ได้รับ ยาสมุนไพรชนิดอ่ืนคู่กับการ
รักษาแบบปกติไม่พบผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน จึงเชื่อว่ายา Kan Jang อาจช่วย บรรเทาอาการโรคหวัดให้ลดลง 

 
.......................................................... 

1 ธนโชติ ธรรมชาติ.(2559).ฟ้าทะลายโจร (วิจัยนี้นี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน). นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. 
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  ทั้งนี้ สรรพคุณของฟ้าทะลายโจรต่อโรคหวัดมีการศึกษาค่อนช้างมาก การด้นคว้าส่วนใหญ่พบ 
หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือและระบุประสิทธิภาพของการรักษาอยู่ในระดับที่อาจเป็นไปได้ (Possibly Effective) จึง
คาดว่าฟ้าทะลายโจรอาจมีส่วนช่วยบรรเทาอาการจากโรคหวัดสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง และค่อนข้างปลอดภัย
ในการรับประทาน เน่ืองจากจากการศึกษาไม่พบผลช้างเคียง ซึ่งอาจเป็นอีกตัวเลือกเสริมของการรักษาโรคหวัดทั่วไป 

โรคลำไสใหญ่อักเสบ ฟ้าทะลายโจรมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบ
ในร่างกาย ต้านอนุมูลอิสระ การแข็งตัวของเลือด และยังพบรายงานว่าสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรช่วยป้องกัน  
โรค สำไส้ใหญ่อักเสบจากการทดลองในสัตว์ อีกทั้งยังถูกบรรจุเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของ
กระทรวง สาธารณสุขในหมวดกลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร จึงมักนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาและ
บรรเทาโรคลำไส้อักเสบ 

จากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคลำไส้ใหญ่ 
อักเสบที่มีอาการของโรคในระดับเบาจนถึงปานกลาง จำนวน 120 คน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์โดยให้ 
รับประทานสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 1,200  มิลลิกรัมต่อรัน เปรียบเทียบกับกลุ ่มที ่ได้รับยาเมซาลาซีน 
(Mesalazine) ซึ่งเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ 4,500 มิลลิกรัมต่อรัน จากนั้นมีการประเมินผล 
ทุก 2 สัปดาห์ และเช้ารับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หลังจบการทดลอง ผลพบว่า อัตราการตอบสนองของ
ผู้ป่วยและอาการของโรคลดลงมีความใกล้เคียงกัน สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรก็อาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาใช้
ในการรักษาเช่นเดียวกับยาเมซาลาซีน 

เช่นเดียวกับงานวิจัยอีกชิ้นที่ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่มีอาการของ
โรคในระดับเบาจนถึงปานกลาง จำนวน 224 คน โดยแบ่งให้รับประทานสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1,200 มิลลิกรัมต่อรัน และ 1,800 มิลลิกรัมต่อวัน เปรียบเทียบกับกลุ่มสุดท้ายที่ได้รับยาหลอกในระยะเวลา  
8 สัปดาห์ ผลพบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 1,800 มิลลิกรัมต่อวัน มีผลการตอบสนองทางคลินิก 
และช่วยบรรเทาอาการของโรคได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร  
ในปริมาณ 1,800 มิลลิกรัมต่อวันมีแนวโน้มที่ได้ผลดีกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ยังพบอาการไม่พึงประสงค์  
ในผู้ป่วยทั้ง 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่รับประทานฟ้าทะลายโจรพบรายงานการเกิดผื่นประมาณ 8% ขณะที่กลุ่มที่ได้รับยา
หลอกมีอัตราการเกิดผื่นประมาณ 1% ทั้งนี้ ผื่นที่เกิดชิ้นเป็นผลข้างเคียงที่ไม่ค่อยรุนแรงและไม่กระทบต่อการรักษา 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในข้างต้นเชื่อว่าฟ้าทะลายโจรอาจมีความเป็นไปได้ในการบรรเทา
อาการของโรคลำไส้ใหญ่อักเสบได้ เช่นเดียวกับยาเมซาลาซีนที่ใช้เป็นรักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบในปัจจุบัน แต่ควร 
ระมัดระวังในการใช้อย่างเหมาะสมและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นสำคัญ เนื่องจากการใช้ฟ้าทะลายโจร    
ยังเป็นการแพทย์ทางเลือกและพบรายงานผลข้างเคียงจากการศึกษาอยู่บางส่วน จึงยังต้องการงานวิจัยสนับสนุน
เพ่ิมเติมเพ่ือช่วยยืนยัน 

ลดอาการไข้และอาการเจ็บคอที่มีสาเหตุจากต่อมทอนซิลอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบเป็น   
การอักเสบของต่อมทอนซิลจากการติดเชื้อในช่องคอ ด้วยสรรพคุณช่วยระงับอาการอักเสบและต้านการติดเชื้อของ
ฟ้าทะลายโจร บางส่วนจึงนิยมรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ตามความเชื่อของสูตรยาแผนโบราณ 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจส่วนบน
ไม่รุนแรง 223 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่รับประทานสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร 200 มิลลิกรัมต่อวัน และอีกกลุ่ม 
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รับประทานยาหลอกเป็นระยะเวลา 5 วัน ซึ่งจะวัดผลด้วยการประเมินอาการจากตัวผู้ป่วยเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
อาการไอ เสมหะ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ มีไข้ เจ็บคอ อาการเหนื่อยง่าย และปัญหาในการนอน ผลพบว่า ทั้ง 2 กลุ่ม
มีอาการดีตั้งแต่เริ่มจนจบการทดลอง แต่กลุ่มที่รับประทานสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรเห็นผลได้อย่างชัดเจนในช่วง
วันที่ 3 - 5 มากกว่ากลุ่มที่รับประทานยาหลอก อย่างไรก็ตามยังพบผลข้างเคียงเล็กน้อยใน ทั้ง 2 กลุ่ม จากการทดลอง 
จึงเชื่อว่าฟ้าทะลายโจรอาจช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการติดเชื้อในทางเดินหายใจตอนต้น แต่ต้องรอการค้นคว้า
หรือหลักฐานในอนาคตเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยยืนยันประสิทธิภาพมากกว่านี้ 

โรคข้อรูมาตอยด์ เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดการอักเสบตามข้อและหลายอวัยวะในร่างกาย ซึ่งฟ้าทะลายโจร 
มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ โดยเฉพาะสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) จึงถูกนำมาใช้เป็นการรักษา 
ทางเลือกในโรคภูมิต้านตนเองหรือแพ้ภูมิตนเอง จากการศึกษาการใช้ยาที่มีสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรในผู้ป่ วย 
โรคข้อรูมาตอยด์ที่มีอาการ ,ของโรคกำเริบ 60 คน ซึ่งตัวยาจะประกอบด้วยสารแอนโดรกราโฟไลด์ 30% โดย     
ให้รับประทานวันละ 3 ครั้งติดต่อกันเป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และวัดผล
โดยตอบแบบสอบถามหลังการจบทดลอง 2 สัปดาห์ ผลพบว่า ความรุนแรงของอาการปวดข้อและข้อบวมในกลุ่ม
ที่ได้รับยาที่มีสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรลดลง อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ชี้แนะว่าฟ้าทะลายโจรก็อาจนำไปใช้เป็นการ
รักษาเสริมในผู้ป่วยโรคข้อรูมาตอยด์ในอนาคต แต่ยังต้องศึกษากับกลุ่มการทดลองขนาดใหญ่ขึ้นและติดตามผลใน
ระยะเวลานานกว่าเดิม อีกท้ังยังมีปจัจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับโรคอีกหลายส่วนทำให้ยากต่อการสรุปผลทันที 

  โรคไข้หวัดใหญ่ คุณสมบัติของฟ้าทะลายโจรคือช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้
ทำงานได้ดีขึ้น จึงคาดกันว่าฟ้าทะลายโจรมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน จากการศึกษา  
เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้สารสกัดที่มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 540 คน 
เปรียบเทียบกันยาอะแมนตาดีน (Amantadine) ที ่เป็นยารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ผลพบว่า ผู ้ป่วยที ่ได้รับ 
สารสกัดฟ้าทะลายโจรมีอาการดีขึ้นเร็วและอาการแทรกซ้อนน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาอะแมนตาตีน 
ดังนั้น อาจชี้ให้เห็นว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรจะมีประสิทธิภาพต่อการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ การวิจัยในครั้งนี้
เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นและยังต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านอ่ืนก่อนการสรุปผล 
 
สรรพคุณของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร[2] 

ฟ้าทะลายโจร จัดเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่นำมาเป็นยาใช้ในการรักษา หรือป้องกันโรคต่าง ๆ ซึ่งมี
สรรพคุณ ดังนี้ 

1. สรรพคุณฟ้าทะลายโจรช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย  ช่วยกระตุ ้นการสร้างภูมิคุ ้มกัน 
ในร่างกาย ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย รวมไปถึงช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้จับกินเชื้อโรค
ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

2. สรรพคุณฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 
 

.......................................................... 
2 27 สรรพคุณและประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร ! (Kariyat) . [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก https://medthai.com. (วันท่ี

สืบค้นข้อมูล 28 กรกฎาคม 2564) 
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3. สรรพคุณฟ้าทะลายโจร ใบใช้เป็นยาขมช่วยทำให้เจริญอาหาร (ใบ) 
4. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการใช้ต้นฟ้าทะลายโจร กระชาย และว่านเอ็นเหลือง นำมาทำเป็น

ยาเม็ดลูกรับประทาน (ต้น) 
5. ช่วยป้องกันและแก้อาการหวัด คัดจมูก ด้วยการใช้ใบและกิ่งประมาณ 1 กำมือ (สดใช้ 25 กรัม 

แต่ถ้าแห้งใช้ 3 กรัม) นำมาต้มกับน้ำดื่ม รับประทานก่อนอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หรือในขณะที่มีอาการ 
(ก่ิง, ใบ) 

6. ช่วยแก้อาการปวดหัวตัวร้อน อาการปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุ  ด้วยการใช้ใบและกิ่งประมาณ 1  
กำมือ (สดใช้ 25 กรัม แต่ถ้าแห้งใช้ 3 กรัม) นำมาต้มกับน้ำดื่มก่อนอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หรือในขณะ
ที่มีอาการ (กิ่ง, ใบ) 

7. ฟ้าทะลายโจร สรรพคุณช่วยแก้ไข้ทั ่ว ๆ ไป อาการปวดหัวตัวร้อน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่  
เป็นต้น (ใบ, กิ่ง) 

8. ช่วยรักษาไข้ไทฟอยด์ ด้วยการรับประทานฟ้าทะลายโจรก่อนอาหารครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง 
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้กินยาบำรุงเพ่ือฟ้ืนฟูกำลังของผู้ป่วยร่วมด้วย 

9. ช่วยแก้อาการไอ ลดน้ำมูกและช่วยฆ่าเชื้อที่จมูก ด้วยการใช้ใบนำมาทำเป็นยาผงแล้วนำมาใช้สูดดม (ใบ) 
10. ช่วยลดและขับเสมหะ ด้วยการใช้ใบนำมาทำเป็นยาผงแล้วนำมาใช้สูดดม (ใบ) 
11. ช่วยระงับอาการอักเสบ แก้อาการเจ็บคอ คออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ หลอดลมอักเสบ  

ด้วยการใช้ใบนำมาทำเป็นยาผงแล้วนำมาใช้สูดดม (ใบ) 
12. ช่วยแก้อาการติดเชื้อ ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคท่ีเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดท้อง 

ท้องเสีย ท้องร่วง ท้องเดิน เป็นบิด ด้วยการใช้ทั้งต้น (ส่วนทั้ง 5 ของฟ้าทะลายโจร) นำมาผึ่งลมให้แห้งแล้วหั่น
เป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 1 กำมือ (น้ำหนักประมาณ 3-9 กรัม) แล้วนำมาต้มกับน้ำดื่มตลอดวัน (ท้ังต้น) 

13. ช่วยแก้อาการร้อนใน ด้วยการใช้ใบฟ้าทะลายโจรตากแห้ง 15 กรัมและเตยหอมสดหัน่แล้ว 15 
กรัม นำมาต้มกับน้ำพอท่วมยาจนเดือด ใช้ดื่มก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น จะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้น แต่ถ้า
อยากให้หายขาด แนะนำว่าไม่ต้องดื่มน้ำหลังอาหารมากเกินไป รับประทานอาหารให้ตรงเวลา และออกกำลังกาย
ทุกวัน อาการร้อนในก็จะหายไปในที่สุด (ใบ) 

14. ฟ้าทะลายโจรมีรสขมมาก โดยความขมจะเหนี่ยวนำช่วยทำให้ขับน้ำลายออกมามากขึ้น จึงทำ
ให้ชุ่มคอ 

15. ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 
16. ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการช่วยลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบ ช่วยคลายกล้ามเนื้อมดลูก 
17. ฟ้าทะลายโจรมีส่วนช่วยลดการติดเชื ้ออหิวาตกโรคในอุจจาระ แต่อาจจะไม่ดีเท่าการใช้  

ยาเตตรา - ไซคลีนในการรักษา แต่ก็สามารถใช้ทดแทนได้ 
18. ช่วยรักษากระเพาะลำไส้อักเสบ (ใบ) 
19. ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณช่วยในการย่อยอาหารและช่วยเร่งให้ตับสร้างน้ำดี 
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20. ช่วยบรรเทาอาการของโรคริดสีดวง ด้วยการรับประทานฟ้าทะลายโจรก่อนอาหารและ 
ก่อนนอนครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง จะช่วยทำให้อาการเลือดออกหรืออาการปวดถ่วงหายไป ทำให้ขับถ่าย
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

21. ช่วยรักษาโรคตับ ด้วยการรับประทานฟ้าทะลายโจรก่อนอาหารวันละ 2-3 เม็ด วันละ 3 ครั้ง 
(และควรใช้ยาบำรุงชนิดอื่นด้วย) 

22. ช่วยรักษาโรคผิวหนัง ฝี แผลฝี ด้วยการใช้ใบค่อนข้างแก่ประมาณ 1 กำมือ แล้วเอาเกลือ 3 เม็ด 
นำมาตำผสมรวมกันในครกจนละเอียด แล้วเอาสุราครึ่งถ้วยชา น้ำครึ่งช้อนชาใส่รวมลงไป คนให้เข้ากันแล้วเทกินค่อน
ถ้วยชา ส่วนกากที่เหลือนำมาพอกแผลฝี แล้วใช้ผ้าสะอาดพักไว้ ตอนพอกเสร็จใหม่ ๆ อาจจะรู้สึกปวดบ้างเล็กน้อย (ใบ) 

23. ช่วยรักษาแผลอักเสบที่เกิดจากโรคเบาหวาน ด้วยการรับประทานเป็นยาฟ้าทะลายโจรแบบเม็ด
และการใช้ทาเพ่ือรักษาอาการ 

24. ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดหนองได้ (ใบ) 
25. ช่วยรักษาโรคงูสวัด ด้วยการรับประทานยาฟ้าทะลายโจรก่อนอาหาร 2-3 เม็ด วันละ 3 ครั้ง 

เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ เนื่องจากงูสวัดคือเชื้อไวรัสที่จะอยู่นาน 3 สัปดาห์ ถ้าใช้รักษาให้ครบตามเวลา ก็จะทำ
ให้ไมก่ลับมาเป็นอีก 
 

วิธีใช้ฟ้าทะลายโจร  มีดังนี้ [2] 
1. ทำเป็นยาชง ด้วยการใช้ใบสดหรือใบแห้ง (ใบสดจะมีสรรพคุณที่ดีกว่า) ประมาณ 5-7 ใบ 

แล้วนำมาต้มกับน้ำเดือดลงจนเกือบเต็มแก้ว แล้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง เมื่ออุ่นแล้วก็นำมารินดื่ม โดยให้
รับประทานก่อนอาหารและก่อนนอนครั้งละ 1 แก้ว วันละ 3 - 4 ครั้ง 

2. ทำเป็นยาลูกกลอน หรือยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ด้วยการใช้ใบสดนำมาล้างให้สะอาด แล้วผึ่งใน
ที่ร่มท่ีมีลมโกรกให้แห้ง (ห้ามตากแดด) นำมาบดจนเป็นผงละเอียด แล้วนำมาปั้นผสมกับน้ำผึ้ง (หรือน้ำเชื่อมก็ได้
เช่นกัน) ให้เป็นเม็ดขนาดเท่ากับเม็ดถั่วเหลือง (หนักประมาณ 250 มิลลิกรัม) เมื่อปั้นเสร็จแล้วให้ผึ่งลมจนแห้ง 
(ถ้าไม่แห้งแล้วนำมารับประทานจะขมมาก) โดยรับประทานก่อนอาหารและก่อนนอนครั้งละ 4 - 10 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง 

3. ทำเป็นยาแคปซูล ด้วยการใช้ผงยาที่ปั้นเป็นยาลูกกลอน ก็ให้นำมาใส่ในแคปซูล เพ่ือที่จะช่วย
กลบรสขมของยา ทำให้รับประทานได้ง่าย โดยขนาดแคปซูลที่ใช้คือ ขนาดเบอร์ 2 (250 มิลลิกรัม) ใช้รับประทาน
ก่อนอาหารและก่อนนอนวันละ 3 - 4 แคปซูล วันละ 3 - 4 ครั้ง 

4. ทำเป็นยาผงสำหรับใช้สูดดม โดยใช้ยาผงที่บดละเอียดนำมาใส่ขวด ปิดฝาเขย่าแล้วเปิดฝาออก 
ผงควันก็จะลอยออกมา ก็ให้สูดดมควันนั้นเข้าไป โดยผงยาจะติดที่คอช่วยทำให้ยาออกฤทธิ์ที่ลำคอโดยตรง จึงช่วยลด
เสมหะ แก้อาการเจ็บคอ ช่วยลดน้ำมูก และช่วยฆ่าเชื้อในจมูกได้เป็นอย่างดี (ซึ่งวิธีนี้จะดีกว่าวิธีกวาดคอ วิธีเป่าคอ และ
วิธีการชง เพราะจะรู้สึกขมน้อย ไม่รู้สึกขยาดเวลาใช้ ใช้งานง่ายและสะดวก) โดยนำมาสูดดมบ่อย ๆ  วันละหลาย ๆ  ครั้ง แต่
ถ้ารู้สึกคลื่นไส้ให้หยุดใช้สักพัก เมื่อหายแล้วก็นำมาสูดใหม่จนกว่าอาการจะดีขึ้น 
.......................................................... 

2 27 สรรพคุณและประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร ! (Kariyat) . [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก https://medthai.com. (วันท่ี
สืบค้นข้อมูล 28 กรกฎาคม 2564) 
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5. ทำเป็นยาดองเหล้า หรือทำเป็นยาทิงเจอร์ ด้วยการใช้ผงแห้งที่ได้นำมาแช่กับสุราโรง 40 ดีกรี 
(แต่ถ้าใช้แอลกอฮอล์ที่สามารถรับประทานได้ หรือ Ethyl alcohol ก็จะดีกว่าเหล้า) โดยแช่พอท่วมยาผงขึ้นมา
เล็กน้อย หลังจากนั้นปิดฝาขวดให้แน่น ทิ้งไว้ 7 วัน และให้เขย่าขวดทุก ๆ วัน วันละ 1 ครั้ง เมื่อครบตามกำหนด
ก็ให้กรองเอาแต่น้ำนำมาดื่มก่อนอาหารครั้งละ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ (รสชาติจะขมมาก) วันละ 3 - 4 ครั้ง (ส่วนที่เหลือ
ก็ให้เก็บไว้ในขวดที่สะอาดและปิดให้สนิท) 

 

ความปลอดภัยในการรับประทานฟ้าทะลายโจร[1] 
ฟ้าทะลายโจรค่อนข้างปลอดภัยต่อร่างกายหากรับประทานในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม  

แตบ่างรายอาจเกิดผลข้างเคียงตามมาหลังการรับประทานเล็กน้อย เช่น ไม่อยากอาหาร อาเจียน ท้องเสีย ผื่นขึ้น 
ปวดศีรษะ น้ำมูกไหล หรือเหนื่อยง่าย 

การรับประทานฟ้าทะลายโจรในรูปแบบสารสกัดผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น โดยเฉพาะโสมไซบีเรีย  
(Siberian Ginseng) ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 3 เดือน และควรระมัดระวังการรับประทานสมุนไพรชนิดนี้
ในปริมาณเข้มข้นสูงหรือใช้ติดต่อเป็นเวลานาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ต่อมน้ำเหลืองบวม เกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรง 
เอนไซม์ตับสูงขึ้นหรือมีอาการอ่ืน ๆ ตามมา รวมถึงเพ่ิมความระมัดระวังในการรับประทานฟ้า ทะลายโจรในกรณีต่อไปนี้ 

1. การรับประทานฟ้าทะลายโจรค่อนข้างปลอดภัยต่อเด็กและทารกหากใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ 
และการใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 1 เดือน 

2. หญิงมีครรภ์และคุณแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยงที่จะรับประทาน เนื่องจากอาจ 
เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแท้ง และยังไม่มีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยต่อทารกที่ดื่มนมแม่ 

3. ผลการทดลองในสัตว์พบว่าฟ้าทะลายโจรอาจรบกวนระบบการสืบพันธุ์ แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน
ผลในคน ในปัจจุบันผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก (Infertility) หรือมีปัญหาในการตั้งครรภจ์ึงควรหลีกเลี่ยงที่รับประทาน 

4. ฟ้าทะลายโจรอาจกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ 1วันต่อการทำงานมากขึ้น ผู้ป่วยในกลุ่มโรคภูมิ 
ต้านตนเอง เช่น โรคปลอกประสาทเสื ่อมแข็ง โรคลูปัสหรือโรคเอสแอลอี โรคข้อรูมาตอยด์ หรือสภาวะอื ่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ควรรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ 

5. ฟ้าทะลายโจรอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ หรือรอยฟกซ้ำได้ง่าย    
ผู้ที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติ จึงควรหลีกเสี่ยงที่จะรับประทาน รวมถึงผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดควร หยุดใช้สมุนไพรนี้
อย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

6. ฟ้าทะลายโจรอาจส่งผลให้ความตันโลหิตต่ำลง แต่ยังไม่มีผลการยืนยันผลต่อการใช่ในคน     
ผู้ที่มีภาวะความต่ำจึงไม่ควรรับประทานเพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพ 

7. ผู้ที่รับประทานยาเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานฟ้าทะลายโจรทุกครั้ง 
เนื่องจากยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยาต่อภัยของยาและสมุนไพร เช่น ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยากดภูมิคุ้มกัน 
ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเกล็ดเลือด 

อย่างไรก็ตาม การรับประทานฟ้าทะลายโจร เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาโรค หรือภาวะผิดปกติ
บางอย่างยังคงต้องหาหลักฐานยืนยันถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัย จึงไม่ควรรับประทานตามคำอ้างต่าง ๆ 
โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ 
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ข้อจำกัดสมุนไพรพื้นบ้านฟ้าทะลายโจร  มีดังนี ้[2] 

สำหรับผู้ที่ไม่ควรใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร มีดังนี้ 
1. สตรีมีครรภ์ 
2. สตรีให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้ 
3. ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำ 
4. ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติค (Rheumatic heart disease) 
5. ผู้ที่มีอาการเจ็บคอเนื่องมาจากการติดเชื้อ Streptococcus group A 
6. ผู้ที่มีประวัติเคยเป็นโรคไตอักเสบ เนื่องมาจากการติดเชื้อ Streptococcus group A 
7. ผู้ที ่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียและมีอาการรุนแรง เช่น มีไข้สูง มีอาการหนาวสั่น          

มีหนองในลำคอ 
 

 

 

 

 

 

           ภาพประกอบที่ 1 ภาพประกอบที่ 2   ภาพประกอบที่ 3    ภาพประกอบที่ 3 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 1 : https://today.line.me/th/v2/article/pzODzw) 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 2 : http://www.centralhealthy.com/article/24/ความดันโลหิตต่ำอย่าไว้ใจ) 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 3 : https://www.freepik.com/premium-photo/asian-woman-was-sick-with-

headache-touching-her-head-standing-isolated-background_12309193.htm) 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 4 : https://th.depositphotos.com/stock-photos/39-องศา.html) 
 

อาการไม่พึงประสงค์ มีดังนี ้
บางคนรับประทาน ยาฟ้าทะลายโจร อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องเดิน 

คลื่นไส้ เบื่ออาหาร เวียนหัว วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น ปวดเอว และอาจเกิดลมพิษได้ แสดงว่าแพ้ยา ให้หยุดยา และเปลี่ยนไป
ใช้ยาอ่ืน หรือลดขนาดรับประทานลง 
 

คำแนะนำในการใช้ฟ้าทะลายโจร มีดังนี ้[2] 
1. ในต้นฟ้าทะลายโจรมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ซึ่งละลายได้ดีในแอลกอฮอล์  

แต่ละลายน้ำได้น้อย ดังนั้นตำรับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสูตรยาดองเหล้าหรือยาทิงเจอร์จึงมีฤทธิ์แรงที่สุด 
.......................................................... 

2 27 สรรพคุณและประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร ! (Kariyat) . [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก https://medthai.com. (วันท่ี
สืบค้นข้อมูล 28 กรกฎาคม 2564) 
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2. ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่เหมาะสำหรับใช้รักษา "หวัดร้อน" (อาการเหงื่อออก กระหายน้ำ เจ็บ ท้องผูก 
ปัสสาวะสีเข้ม) แต่ฟ้าทะลายโจรจะไม่เหมาะกับการนำมาใช้รักษาผู้ที่มีอาการ "หวัดเย็น" (ไม่มีเหงื่อ ปัสสาวะบ่อย 
รู้สึกหนาวสะท้านบ่อย อุ้งมืออุ้งเท้าเย็น) เพราะอาจจะเกิดอาการกำเริบขึ้นได้ เช่น มีอาการหนาวสั่น คลื่นไส้ เป็นต้น 

3. ข้อควรระวังในการใช้ ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจร เพราะฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณ  
ในการลดความดันโลหิตอยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากใช้ฟ้าทะลายโจรอาจจะทำให้เกิดอาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ หรือมีอาการ
มึนงง วิธีการแก้ก็คือให้หยุดใช้ทันที หลังจากนั้น 3 - 4 ชั่วโมง อาการก็จะดีขึ้นเอง เพราะตัวยาสามารถถูกขับออกไปได้
และไม่ตกค้างในร่างกาย 

4. ผลข้างเคียงของฟ้าทะลายโจร สำหรับบางรายที่ใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรแล้วเกิดอาการปวดท้อง 
ท้องเสีย มีอาการปวดเอว หรือมีอาการวิงเวียนศีรษะ แสดงว่าคุณแพ้สมุนไพรชนิดนี้ หากมีอาการดังกล่าวให้หยุด
การใช้ยา และเปลี่ยนไปใช้ยาสมุนไพรชนิดอื่นแทน แต่ถ้ามีอาการแพ้ไม่มากก็อาจจะลดขนาดในการรับประทาน
ลงตามความเหมาะสม 

5. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาอาการต่าง ๆ หากใช้ติดต่อกัน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือ 
มีอาการรุนแรงมากข้ึน คุณควรหยุดใช้และให้ไปพบแพทย์ทันที 

6. ไม่ควรรับประทานสมุนไพรฟ้าทะลายโจรติดต่อกันนานเกินกว่า 1 สัปดาห์ เพราะอาจจะส่งผลทำให้
ร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแขนและขา และยังรวมไปถึงอาการท้องอืด หน้ามืดตามัว และมือเท้าชา 
(แต่จากงานวิจัยก็ไม่พบว่าจะเป็นอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือมีผลต่อระบบภายในแต่อย่างใด) เพราะสมุนไพร
ชนิดนี้ตามตำราเวชศาสตร์การแพทย์แผนโบราณระบุไว้ว่าเป็นยาเย็น ช่วยลดธาตุไฟในร่างกาย เมื่อรับประทานเข้าไป
ร่างกายที่ร้อนจากอาการไข้ก็จะเย็นลง แต่ถ้าหากร่างกายอยู่ในสภาพปกติ การรับประทานติดต่อกันนาน ๆ ก็จะทำ
ให้ร่างกายไม่มีแรง แต่ถ้าหากจำเป็นต้องใช้สมุนไพรชนิดนี้ติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ ก็ควรจะรับประทานคู่กับนำ้ขิง 
เพ่ือช่วยเพ่ิมความอบอุ่นให้กับร่างกาย 

 

 
 
 

 
 
 
       ภาพประกอบที่ 1             ภาพประกอบที่ 2        ภาพประกอบที่ 3 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 1 : https://www.gourmetandcuisine.com/stories/detail/1098) 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 2 : https://health.campus-star.com/general/19636.html) 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 3 : https://siamrath.co.th/n/171573) 
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ตัวอย่างวิธีการกินฟ้าทะลายโจรให้ถูกวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/942717) 
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ใบงานที่ 2  
เร่ือง ประโยชน์และสรรพคุณของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 
คำชี ้แจง หลังจากที่ผู ้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน  

ฟ้าทะลายโจรแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายประโยชน์ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร อย่างน้อย 5 ด้าน  

1.1 ............................................................................................................................. ........................................... 
1.2 ............................................................................................................................. ........................................... 
1.3 ............................................................................................................................. ........................................... 
1.4 ............................................................................................................................. ........................................... 
1.5............................................................................................................................. ........................................... 

. 
2. จงบอกสรรพคุณของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร อย่างน้อย 5 ข้อ 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
3. จงบอกวิธีการใช้และข้อจำกัดพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร มาอย่างน้อย 5 ข้อ 

   3.1 ............................................................................................................................. ........................................... 
   3.2 ............................................................................................................................. ........................................... 
   3.3 ............................................................................................................................. ........................................... 
   3.4 ............................................................................................................................. ........................................... 
   3.5 ............................................................................................................................. ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 

38



39 
 

แนวคำตอบ ใบงานที่ 2 เร่ือง ประโยชน์และสรรพคุณของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
 

1. ตอบ ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร มีดังนี้ 
 1. ลดอาการไข ้
 2. ต้านการอักเสบ 
   3. ลดอาการจากการหวัด 
  4. อาการเจ็บคอที่มีสาเหตุจากต่อมทอนซิลอักเสบ 
 5. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อ 
 

2. ตอบ สรรพคุณของพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร มีดังนี้ 
1. สรรพคุณฟ้าทะลายโจรช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย  ช่วยกระตุ ้นการสร้างภูมิคุ ้มกัน 

ในร่างกาย ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย รวมไปถึงช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวให้จับกินเชื้อโรค
ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย 

2. สรรพคุณฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง 
3. สรรพคุณฟ้าทะลายโจร ใบใช้เป็นยาขมช่วยทำให้เจริญอาหาร (ใบ) 
4. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน ด้วยการใช้ต้นฟ้าทะลายโจร กระชาย และว่านเอ็นเหลือง นำมาทำเป็น

ยาเม็ดลูกรับประทาน (ต้น) 
5. ช่วยป้องกันและแก้อาการหวัด คัดจมูก ด้วยการใช้ใบและกิ่งประมาณ 1 กำมือ (สดใช้ 25 กรัม 

แต่ถ้าแห้งใช้ 3 กรัม) นำมาต้มกับน้ำดื่ม รับประทานก่อนอาหารวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หรือในขณะที่มีอาการ 
(ก่ิง, ใบ) 

 

3. ตอบ วิธีการใช้พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
วิธีใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร  มีดังนี ้

1. ทำเป็นยาชง ด้วยการใช้ใบสดหรือใบแห้ง (ใบสดจะมีสรรพคุณที่ดีกว่า) ประมาณ 5-7 ใบ 
แล้วนำมาต้มกับน้ำเดือดลงจนเกือบเต็มแก้ว แล้วปิดฝาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง เมื่ออุ่นแล้วก็นำมารินดื่ม โดยให้
รับประทานก่อนอาหาร และก่อนนอนครั้งละ 1 แก้ว วันละ 3 - 4 ครั้ง 

2. ทำเป็นยาลูกกลอน หรือ ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร ด้วยการใช้ใบสดนำมาล้างให้สะอาด แล้วผึ่งใน
ที่ร่มท่ีมีลมโกรกให้แห้ง (ห้ามตากแดด) นำมาบดจนเป็นผงละเอียด แล้วนำมาปั้นผสมกับน้ำผึ้ง (หรือน้ำเชื่อมก็ได้
เช่นกัน) ให้เป็นเม็ดขนาดเท่ากับเม็ดถั่วเหลือง (หนักประมาณ 250 มิลลิกรัม) เมื่อปั้นเสร็จแล้วให้ผึ่งลมจนแห้ง 
(ถ้าไม่แห้งแล้วนำมารับประทานจะขมมาก) โดยรับประทานก่อนอาหารและก่อนนอนครั้งละ 4 - 10 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง 

3. ทำเป็นยาแคปซูล ด้วยการใช้ผงยาที่ปั้นเป็นยาลูกกลอน ก็ให้นำมาใส่ในแคปซูล เพ่ือที่จะช่วย
กลบรสขมของยา ทำให้รับประทานได้ง่าย โดยขนาดแคปซูลที่ใช้คือ ขนาดเบอร์ 2 (250 มิลลิกรัม) ใช้รับประทาน
ก่อนอาหารและก่อนนอนวันละ 3 - 4 แคปซูล วันละ 3 - 4 ครั้ง 
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ข้อจำกัดสมุนไพรพื้นบ้านฟ้าทะลายโจร  มีดังนี ้
1. สตรีมีครรภ์ 
2. สตรีให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได ้
3. ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตต่ำ 
4. ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติค (Rheumatic heart disease) 
5. ผู้ที่มีอาการเจ็บคอเนื่องมาจากการติดเชื้อ Streptococcus group A 
6. ผู้ที่มีประวัติเคยเป็นโรคไตอักเสบ เนื่องมาจากการติดเชื้อ Streptococcus group A 
7. ผู้ที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียและมีอาการรุนแรง เช่น มีไข้สูง มีอาการหนาวสั่น          

มีหนองในลำคอ 
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ใบความรู้ที่ 3 
เร่ือง การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

ฟ้าทะลายโจรเป็น "พืชสมุนไพร" ที่มีฤทธิ์รักษาอาการโรคหวัดในระยะเริ่มแรก เมื่อมีอาการ ไอ แสบคอ  
ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ หากรับประทานฟ้าทะลายโจรในช่วงแรกก็จะหายหรือทุเลาลง ดังนั้นฟ้าทะลายโจรจึงกลายเป็น
สมุนไพรที่ถูกคาดหวังว่าจะนำมารักษาโควิด (COVID - 19)  ได้  

ในประเทศไทยมีการจำหน่ายฟ้าทะลายโจรในรูปแบบ  "ฟ้าทะลายโจรแบบผงอัดเม็ด" และ  
"ฟ้าทะลายโจรแคปซูล" สำหรับแก้อาการโรคหวัด เจ็บคอ และฟ้าทะลายโจรเติบโตดีในประเทศไทย จึงเป็นพืชสมุนไพร
ที่น่าจับตามองในช่วงหลังโควิด (COVID - 19)  ระบาด หากศึกษาวิธีการปลูกและการจำหน่าย ก็เป็นพืชที่สร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยให้ผลผลิต 2,000 – 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็นสัดส่วนผลผลิตสดต่อผลผลิต
แห้งได้ 4 : 1 

มีข้อมูลจากชาวบ้านกลุ่มสมุนไพรชีววิถี จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในแต่ละสัปดาห์มีผู ้มาขอ       
ซื้อจำนวนมาก ก่อนหน้านี้ฟ้าทะลายโจรแบบผงบดละเอียด มีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 200 บาท หลังจากมีข่าวว่ามี 
ผลยืนยันช่วยยับยั้งเชื ้อโควิด (COVID - 19)  ในระดับหลอดทดลอง ก็ทำให้ราคาเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 650 บาท  
ความต้องการนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกของเกษตรกรกลุ่มอื่นในอนาคต ดังนั้น เราจึงควรศึกษาการปลูกพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร ดังนี้ 
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สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 

1. สภาพภูมิอากาศ  
  1.1 อุณหภูมิ : ร้อนชื้น อุณหภูมิประมาณ 25 - 30 °C 
  1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ : เฉลี่ย 60 - 80% 
  1.3 แสง : ร่มไร ถ้าจำเป็นต้องปลูกกลางแจ้ง ต้องให้น้ำเพิ่มเป็นพิเศษ 
  1.4 น้ำ : ต้องการน้ำเพียงพอตลอดฤดูการปลูก ถ้าขาดน้ำผลผลิตและปริมาณสารสำคัญจะลดลง 
  1.5 ลม : แหล่งปลูกต้องไม่มีลมพัดแรง มีการทำแนวบังลมเพ่ือป้องกันต้นหักล้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 

 
.......................................................... 

1 วิฑูรย์ ปัญญากุล และ กมลศรี ศรีวัฒน์. (2562). คู่มือปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ : ฟ้าทะลายโจร. (ส่วนหนึ่งของ
โครงการส่งเสริมสมุนไพรเกษตรอินทรีย์). มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร. 
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2. สภาพพื้นที่ 
   2.1 ความสูง : จากระดับน้ำทะเลถึง 3,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล 
3. สภาพดิน 
  3.1 ประเภทดิน - ดินร่วนซุย หลีกเลี่ยงดินเหนียว หรือดินทรายจัด 
  3.2 อินทรียวัตถุ - มีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 3.5% 
  3.3 ความเป็นกรดด่างของดิน (pH) - 5.5-8 
  3.4 การระบายน้ำ - ระบายน้ำดี ไม่ท่วมขัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 

4. สายพันธุ์ฟ้าทะลายโจร  
สายพันธุ์ฟ้าทะลายโจรที่นำมาปลูกมี 3 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ สายพันธุ์จาก อำเภอกำแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม เป็นสายพันธุ์ที่ให้ค่าน้ำหนักสดเฉลี่ยต่อต้นสูงสุด นอกเหนือจากนี้ก็มีสายพันธุ์จากระยอง และ 
สายพันธุ์จากศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 

 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
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5. ผลผลิตเฉลี่ยที่เกษตรกรปลูกฟ้าทะลายโจรในประเทศไทย คือ 
ผลผลิตฟ้าทะลายโจรสดเฉลี่ย 1,000 – 2,000 กิโลกรัม /ไร่ /รุ่น (อาจเก็บได้ 2 ครั้ง/ปี                    

แต่ผลผลิตครั้ง 2 จะลดลง) โดยในอัตราผลผลิตฟ้าทะลายโจรสด : ผลผลิตฟ้าทะลายโจรแห้ง 6 : 1 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของฟ้าทะลายโจร [2] 

สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจำกัด 
1. สภาพภูมิอากาศ 

1.1 อุณหภูมิ 
1.2 ความชื้นสัมพัทธ์ 
1.3 แสง 
1.4 น้ำ 
1.5 ลม 

 

 
- ร้อนชื่น อุณหภูมิประมาณ 25 - 30 องศาเซลเซียส 
- เฉลี่ย 60 - 80% 
- ร่มไร 
- ต้องการน้ำพอเพียงตลอดฤดูปลูก 
- แหล่งปลูกต้องไม่มีลมพัดแรง หรือมีการทำแนวบังลม 
เพ่ือป้องกันต้นหกล้ม 

 
- ปลูกกลางแจ้งได้ดี
แต่ต้องมีน้ำพอเพียง 
- ขาดน้ำผลผลิต
และปริมาณ
สารสำคัญจะต่ำ 

2. สภาพพื้นที่ 
2.1 ความสูง 
2.2 ความลาดเท 

 
- จากระดับน้ำทะเลถึง 3,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล 
- มีความลาดเอียงของพื้นที่น้อย ไม่เกิน 3 % 

 

3. สภาพดิน 
3.1 ประเภทดิน 
3.2 อินทรียวัตถุ 
3.3 ความเป็นกรด/                

ด่างของดิน (pH) 
3.4 การระบายน้ำ 

 
- ดินร่วนซุย 
- มีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 3.5 % 
- 5.5 - 8 
- ระบายน้ำดี ไม่ท่วมขัง 

 
- หลีกเลีย่งดินเหนียว 
หรือดินทรายจดั 

4. สภาพดิน - น้ำที่ใช้ในการเกษตร สะอาดไม่มีสารเคมีปนเปื้อน  
 
.......................................................... 

2 กรมส่งเสริมการเกษตร.(2556).ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาฟ้าทะลายโจร. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริม
การเกษตร. 
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ฤดูกาลปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร  
 พบว่าการปลูกในช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ เป็นช่วงปลูก
ที่ต้นฟ้าทะลายโจรมีน้ำหนักแห้งมาก โดยมีน้ำหนักเท่ากับ 1.40, 1.55, 1.40, 1.60 และ 1.62 ตันต่อไร่ ตามลำดับ 
เมื่อวิเคราะห์ปริมาณสาร Andrographolide แล้ว พบว่าการปลูกฟ้าทะลายโจรในเดือนต่างกันให้ปริมาณสาร 
Andrographolide ต่างกันไม่มากนัก และเมื่อประเมินต่อพื้นที่ปลูกแล้ว พบว่าการปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม เป็นช่วงเวลาการปลูกที่เหมาะสมที่ให้ผลผลิตมากและมีปริมาณสาร  
Andrographolide อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://kukr2.lib.ku.ac.th/) 
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ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/2018.pdf) 
 

1. การเตรียมดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 

46



47 
 

การเตรียมดินก่อนปลูก  
1. การเตรียมแปลงปลูก  ยกแปลงปลูกสูง 15 - 20 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 3-5 เมตร (หรือปรับ

ขนาดตามสภาพพ้ืนที่) บำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ถ่านไบโอชาร์ และรดน้ำทิ้งไว้อย่างน้อย 30-45 วัน ก่อนปลูก 
2. การเตรียมดิน โดยการขุดหรือไถพรวนเพื่อให้ดินร่วนซุย และตากดินไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ 

แล้วจึงทำการไถแปร และปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก  
 

 

 

 

 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
3. การเตรียมพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ใช้เมล็ดจากฝักแก่จัด เมล็ดต้องมีสีน้ำตาลแดง ลักษณะสมบูรณ์ 

ปราศจากโรคและแมลง เนื่องจากเมล็ดมีเปลือกแข็ง ก่อนปลูกแช่เมล็ดในน้ำที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 6 – 12 ชั่วโมง 
เพ่ือให้น้ำซึมผ่านเมล็ด และเมล็ดสามารถงอกได้  

 

 

 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
2. การปลูก 

ฟ้าทะลายโจรสามารถปลูกได้หลายวิธี ดังนี้  
2.1. การปลูกแบบหว่าน นำเมล็ดมาผสมทรายหยาบ อัตรา 1:1-2 ใช้เมล็ด 100-400 เมล็ดต่อพื้นที่ 

1 ตารางเมตร วิธีนี้เกษตรกรนิยมแต่มีข้อจำกัด คือทำให้สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีราคาสูง  
 

  

ภาพประกอบที่ 1             ภาพประกอบที่ 2  
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 1 : https://sireepark.mahidol.ac.th/e-news/BehindtheGarden/BG01.html) 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 2 : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
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2.2. การปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถว ขุดร่องตื้น ๆ เป็นแถวยาว โรยเมล็ดและกลบดินบาง ๆ ระยะปลูก
ระหว่างแถวประมาณ 40 เซนติเมตร ใช้เมล็ดประมาณ 50-100 เมล็ดต่อความยาว 1 เมตร วิธีนี้ทำให้สามารถ
กำจัดวัชพืชซึ่งเป็นปัญหาสำคัญได้สะดวก 

 
 

 
 
 
 
 

 
  (ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
 

2.3. การปลูกโดยใช้กล้า มีข้ันตอนดังนี ้ 
1) เพาะกล้า เพาะกล้าในถาดเพาะกล้า หรือเตรียมแปลงเพาะโดยยกแปลงกว้าง 1 เมตร 

สูงประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร ย่อยดินให้ละเอียดใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพ้ืน ½-1 กิโลกรัมต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
 

   2) การเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมกว้างประมาณ  15 เซนติเมตร ลึกประมาณ 8-12 
เซนติเมตร เป็นแถว ให้มีระยะปลูกระหว่างต้น 20 - 30 เซนติเมตร และระหว่างแถว 40 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
รองก้นหลุมประมาณ 125 กรัมต่อหลุม และคลุกเคล้าให้เข้ากับดิน  
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(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
 

3) ย้ายกล้าปลูก เมื่อกล้ามีอายุประมาณ 30 วัน ก่อนย้ายกล้า รดน้ำแปลงให้ชุ่ม แล้วจึง 
ใช้ช้อนขุดหรือเสียมแซะกล้าไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ 1 ต้นต่อหลุม หลังปลูกรดน้ำทันที 

3.1) ปลูกฤดูแล้ง ระยะ 30 x 40 ซม. จะปลูกได้ 8 ต้น/ตรม. 
3.2) ปลูกฤดูฝน ระยะ 30 x 60 ซม. จะปลูกได้ 6 ต้น/ตรม. 

 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
 

3. การดูแลรักษา 
3.1 การคลุมแปลง : โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกเป็นที่โล่งแจ้ง ลมพัดแรงจัด แดดจัด ฝนตกชุก ควรคลุมแปลง

ด้วยฟางหรือใบหญ้าคาบาง ๆ เพื่อลดการชะล้างของน้ำความชื้น ทำให้เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น  
3.2 การปลูกซ่อม : หลังจากปลูกแล้วประมาณ 7 - 15 วัน ถ้าพบว่าต้นกล้าที ่ปลูกตายหรือไม่งอก  

ควรปลูกซ่อมทันที  
3.3 การถอนแยก : หลักจากปลูกแล้วประมาณ 30 - 45 วัน ถ้าพบว่าต้นกล้าที่ขึ้นแน่นมากเกินไป 

ให้ทำการถอนแยกไปปลูกในแปลงอ่ืน  
3.4 การใส่ปุ๋ย :  

1) แบ่งใส่เป็นระยะ ดังนี้  
- อายุ 60 วัน ให้ใส่ปุ ๋ยอินทรีย์ประมาณ 125 กรัมต่อต้น หรือ 300-400 กรัมต่อ

พ้ืนที ่1 ตารางเมตร  
- อายุ 90 - 110 วัน ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 300-500 กรัม ต่อพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร 
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2) วิธีการใส่ปุ๋ย  
- แบบหว่าน ต้องหว่านให้กระจายสม่ำเสมอ หลังหว่านแล้วต้องรดน้ำทันที อย่าให้

ปุ๋ยค้างที่ใบ  
 - แบบโรยหรือหว่านเป็นแถว ตามแนวขนานระหว่างแถวปลูกห่างจากแถวปลูก
ประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร โดยขุดเป็นร่อง ใส่ปุ๋ยพรวนดินกลบ เหมาะกับการปลูกแบบโรยเป็นแถว  
 - แบบหยอดโคน ใส่ปุ๋ยห่างจากโคนต้นประมาณ 10 เซนติเมตร โดยขุดหลุมฝังกลบ
ดินหรือโรยรอบ ๆ โคนต้นแล้วพรวนดินกลบก็ได้ เหมาะกับการปลูกแบบมีระยะปลูก 

3.5 การให้น้ำ : ระยะ 30 - 60 วันแรกหลังจากปลูก ถ้าแดดจัด ควรให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น  
ถ้าแดดไม่จัดควรให้น้ำวันละครั้ง หลังจากอายุ 60 วันไปแล้วอาจให้น้ำวันเว้นวันก็ได้ หรือให้ตามความเหมาะสม
ตามสภาพพ้ืนที่และสภาพอากาศ 

 
4. โรคและศัตรูพืชท่ีสำคัญ  

1) วัชพืช : ควรกำจัดโดยการถอน โดยเฉพาะในระยะแรกปลูกถึง 2 เดือน กำจัดวัชพืช 
ทุกครึ่งเดือน จนกระท้ังฟ้าทะลายโจรเจริญคลุมแปล  

2) โรค : ไม่พบโรคที่ทำความเสียหายรุนแรง เพียงแต่ทำความเสียหายเล็กน้อย ได้แก่ โรคโคนเน่า
และรากเน่าจากเชื้อราหากพบให้ถอนทำลายทันที โรคแอนเทรคโนส พบตรงกลางหรือปลายใบ หากพบให้ตัด
ส่วนที่เป็นโรคทิ้ง  

3) แมลง : ไม่พบแมลงชนิดใดที่ทำความเสียหายรุนแรง 
 

 โรคฟ้าทะลายโจร ได้แก่ โรคโคนเน่า และรากเน่า เกิดจากเชื้อรา หากพบให้ถอนทำลายทันที       
โรคแอนเทรคโนส พบตรงกลางหรือปลายใบ หากพบให้ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้ง (โรคที่เกิดขึ้นกับฟ้าทะลายโจรนั้น       
ไม่พบว่าทำความเสียหายขั้นรุนแรง) แมลงศัตรูฟ้าทะลายโจร ไม่พบแมลงชนิดใดที่ทำความเสียหายรุนแรง อาจพบ
หนอนผีเสื้อได้บ้างก็สามารถจับไปทำลายทิ้งได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ภาพประกอบที่ 1        ภาพประกอบที่ 2          ภาพประกอบที่ 3 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 1 : https://farmerspace.co/มาดูวิธีเลือก-ปุ๋ย-แบบ/ 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 2 : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 3 : https://www.thairath.co.th/content/507223) 
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ตัวอย่างวิธีการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 

(ท่ีมา : https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1826339) 
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(ท่ีมา : https://mgronline.com/infographic/detail/9640000071266) 
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(ท่ีมา : https://home.kapook.com/view224902.html) 

.......................................................... 
 
คลิปวิดีโอเรื่อง  การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ

ชายแดนสระแก้ว และสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. 
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ใบงานที่ 3  
เร่ือง การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู ้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจรแล้ว  

จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  

1. จงอธิบายการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร อย่างละเอียด  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

2. จากข้อ 1 ให้นำเสนอการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจรในรูปแบบ Flowchart  
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

3. จงปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร  อย่างน้อย 1 วิธีการ 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
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4. รายงานผลการพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร ตามขั้นตอนการปลูก พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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ใบความรู้ที่ 4  
เร่ือง การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ท่ีมา : https://web.facebook.com/pg/Bio-one-ผลิตภัณฑ์เกษตรชีวภาพ-269882947072796/posts/) 
 
 

56



57 
 
การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว [1] 

1. เก็บเกี่ยวในช่วงที่พืชออกดอกตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงดอกบาน  50% เป็นช่วงที่มีสารสำคัญสูง 
โดยพบมากจะอยู่ที่ส่วนยอดและใบ  

2. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว นำไปคัดแยกสิ่งปนปลอม เช่น วัชพืชที่ปะปนมา และล้างให้สะอาด 
ตัดเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร ผึ่งให้แห้ง ทำแห้งโดยตากแดดบนลานตากยกพื้นมีวัสดุรองรับที่สะอาด 
หรือใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสใน 8 ชั่วโมงแรก และลดอุณหภูมิเหลือ 40-45 
องศาเซลเซียส อบต่อจนแห้งสนิท 

 

วิธีการเก็บเกี่ยว [1] 
วิธีการเก็บเกี่ยวให้ตัดทั้งต้นให้เหลือตอสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อให้เจริญให้ผลผลิตต่อไป 

ใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน จึงสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
 

การเก็บเกี่ยว [2] 
1. เก็บเก่ียวส่วนเหนือดิน ในช่วงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่ คือ ช่วงที่พืชออกดอกนับตั้งแต่เริ่มออกดอก

จนถึงดอกบาน 50 % ซึ่งพืชจะมีอายุประมาณ 110 – 150 วัน โดยใช้กรรไกรตัดหรือเคียวเกี่ยวทั้งต้นให้เหลือตอ
สูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพื่อเลี้ยงตอให้เจริญเติบโตให้ผลผลิตในรุ่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 

       (ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
.......................................................... 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร.(2556).ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาฟ้าทะลายโจร. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริม
การเกษตร. 

2 วิฑูรย์ ปัญญากุล และ กมลศรี ศรีวัฒน์ . (2562). คู่มือปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ : ฟ้าทะลายโจร. (ส่วนหนึ่งของ
โครงการส่งเสริมสมุนไพรเกษตรอินทรีย์). มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร. 
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2. นำส่วนของพืชที ่เก็บเกี ่ยวแล้วมาล้างน้ำให้สะอาด  ตัดหรือหั ่นให้มีความยาวประมาณ 3-5 
เซนติเมตร ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ แล้วนำมาเกลี่ยบนภาชนะท่ีสะอาด เช่น กระด้งหรือถาด 

 

 

 (ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
 

3. คลุมภาชนะด้วยผ้าขาวบาง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการปลิวของสมุนไพรตากจนแห้งสนิท 
หรือโดยการอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ใน 8 ชั ่วโมงแรก และอบที่อุณหภูมิ 40 -45 องศาเซลเซียส  
จนแห้งสนิท 

4. เก็บฟ้าทะลายโจรที่แห้งสนิทแล้วใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงหรือมัดให้แน่น และเก็บในที่ที่สะอาด 
ไม่ควรเก็บวัตถุดิบไว้ใช้นานเกินไป เพราะสมุนไพรอาจจะเสื่อมคุณภาพได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            (ท่ีมาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
 

5. ฟ้าทะลายโจรสามารถเก็บเกี ่ยวผลผลิตได้ป ีละ2 ครั ้ง ถ้าปลูกต้นฤดูฝนจะเก็บเก ี ่ยวครั ้งแรก  
ได้ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ถึงต้นเดือนสิงหาคม หลังจากนั้น 3 เดือนหรือต้นฤดูหนาวก็สามารถเก็บเกี่ยวได้อีกครั้ง 
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ผลผลิต  

ผลผลิตสดเฉลี่ย 1,000 - 2,000 กิโลกรัม/ไร่/รุ่น (อาจเก็บได้ 2 ครั้ง/ปี แต่ผลผลิตครั้ง 2 จะลดลง) 
ผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง 6 : 1 
 

ตัวอย่างการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวฟ้าทะลายโจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://esc.doae.go.th/ฟ้าทะลายโจร/) 
 
วิธีการแปรรูปพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร [3] 

1. ยาชง – ใช้ใบฟ้าทะลายโจรสดหรือแห้งก็ได้ ประมาณ 5-7 ใบ ใช้ใบสด เติมน้ำเดือดลงจนเกือบเต็ม
แก้ว ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง หรือพอยาอุ่นแล้วรินเอามาดื่ม ขนาดรับประทานครั้งละ 1 แก้ว วันละ 3-4 
ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน 

 
.......................................................... 

3 27 สรรพคุณและประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร ! (Kariyat) . [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก https://medthai.com/. (วันท่ี
สืบค้นข้อมูล 28 กรกฎาคม 2564) 

59

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร



60 
 

2. ยาเม็ดลูกกลอน – เด็ดใบฟ้าทะลายโจรสดมาล้างให้สะอาดผึ่งในที่ร่ม ห้ามตากแดด  ควรผึ่งในที่มี     
ลมโกรก ใบจะแห้งเร็วนำมาบดเป็นผงให้ละเอียดปั้นกับน้ำผึ้งหรือน้ำเชื่อม เป็นเม็ดขนาดเท่าเม็ดถั่วเหลือง    
(หนัก 250 มิลลิกรัม) แล้วผึ่งลมให้แห้ง เพราะถ้าปั้นรับประทานขณะที่ยังเปียกอยู่จะขมมาก ขนาดรับประทาน
ครั้งละ  4-10 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน 

3. ยาแคปซูล – นำผงยาที่ได้จากการปั้นเป็นยาเม็ด นำกลับมาใส่ในแคปซูล เพื่อช่วยกลบรสขมของยา 
แคปซูลที่ใช้ ขนาดเบอร์ 2 (ผงยา 250 มิลลิกรัม) ขนาดรับประทาน ครั้งละ 3-5 แคปซูล วันละ 3-4 ครั้ง ก่อน
อาหารและก่อนนอน 

4. ยาทิงเจอร์หรือยาดองเหล้า – เอาผงใบฟ้าทะลายโจรแห้งใส่ขวด แช่สุราที่แรง ๆ เช่น สุราโรง  40 
ดีกรี ถ้ามี alcohol ที่รับประทานได้ (Ethyl alcohol) จะดีกว่าเหล้า แช่พอให้ท่วมยาขึ้นมาเล็กน้อย ปิดฝาให้
แน่น เขย่าขวดวันละ 1 ครั้ง พอครบ 7 วัน จึงกรองเอาแต่น้ำ เก็บไว้ในขวดให้สะอาดปิดสนิท รับประทาน ครั้งละ 
1-2 ช้อนโต๊ะ (รสขมมาก) วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร 

5. ยาผงใช้สูดดม – เอายาผงที่บดละเอียด มาใส่ขวดหรือกล่องยา ปิดฝาเขย่าแล้วเปิดฝาออก ผงยา   
จะเป็นควันลอยออกมา สูดดมควันนั้นเข้าไป ผงยาจะติดที่คอทำให้ยาไปออกฤทธิ์ที่คอโดยตรง  ช่วยลดเสมหะ 
และแก้เจ็บคอได้ดี วิธีที่ดีกว่านี้คือวิธีเป่าคอ กวาดคอ หรือรับประทานยาชง ตรงที่คอจะรู้สึกขมน้อยมาก ไม่ทำให้
ขยาดเวลาใช้ ใช้สะดวกและง่ายมาก ประโยชน์ที่น่าจะได้รับเพ่ิมคือ ผงยาที่เข้าทางจมูก สามารถลดน้ำมูก และฆ่าเชื้อ
ที่จมูกด้วย 
 
ตัวอย่างวิธีการแปรรูปฟ้าทะลายโจรแคปซูล [4] 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำฟ้าทะลายโจรประกอบด้วย 
1. ฟ้าทะลายโจร 1 กิโลกรัม สด 
2. กระทะ  
3. ตะหลิว 
4. เตาแก๊ส 
5. เครื่องปั่น 
6. แคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม 
7. กระปุกบรรจุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
4 วิธีการแปรรูปฟ้าทะลายโจรแคปซูล. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 

https://esc.doae.go.th/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 28 กรกฎาคม 2564) 
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ขั้นตอนการทำ 
1. นำฟ้าทะลายโจรสด 1 กิโลกรัม นำมาล้างน้ำ ผึ่งให้แห้ง 

 
 
 
 
 
 
 

2. นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 2-3 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. นำมาคั่วด้วยไฟอ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. นำมาปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียด 
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5. ร่อนเอาส่วนที่ละเอียดเพ่ือนำมาบรรจุในแคปซูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. นำมาบรรจุแคปซูลฟ้าทะลายโจร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. บรรจุในภาชนะเพ่ือเก็บรักษาไว้ใช้ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาของภาพประกอบวิธีการแปรรูปฟ้าทะลายโจรแคปซลู : ศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย) 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากฟ้าทะลายโจร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1    ภาพประกอบที่ 2 
(ท่ีมาของภาพประกอบท่ี 1 : ที่มาของภาพประกอบ : https://www.sanook.com/health/21171/) 
(ท่ีมาของภาพประกอบท่ี 2 : https://shopee.co.th/พร้อมส่ง)เจลล้างมือฟ้าทะลายโจร-i.12316528.7078158391) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 3      ภาพประกอบที่ 4 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 3 : https://shopee.co.th/เจลอาบน้ำ-ฟา้ทะลายโจร-มสิทีน--240-มล---8859178737827--
i.217820692.6277178894?gclid=CjwKCAjw9 
aiIBhA1EiwAJ_GTSmgdTJRVGZpO_3VyDDGv8q13TXTvhKOFz 
VWymfV8hybLM2xIgzkAXxoCHnIQAvD_BwE) 

(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 4 : https://thaiherb.online/product/1395-ยาอมคงคาฟ้าทะลายโจร.html) 
 
 

คลิปวิดีโอเรื่อง  การเก็บเก่ียวพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนสระแก้ว  

คลิปวิดีโอเรื่อง  การแปรรูปพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจรแคปซูล โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนสระแก้ว 
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
สำนักงาน กศน. 
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ใบงานที่ 4  
เร่ือง การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู ้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพืชสมุนไพรพื้นบ้าน  

ฟ้าทะลายโจรแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายการเก็บเกี่ยวปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจรอย่างละเอียด โดยการนำเสนอในรูปแบบ 

Flowchart 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

2. ยกตัวอย่างการแปรรูปพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  
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3. ผลผลิตจากการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจรของตนเอง จะมีแนวทางการแปรรูปอย่างไร จงอธิบาย 
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ใบความรู้ที่ 5.1 
เร่ือง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

ฟ้าทะลายโจร ( Kalmegh) มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า (Andrographis paniculata(Burm. f. Need) 
เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นพืชที่มีความขมมากอยู่ในตระกูล  Acanthaceae (Kumar et al., 2012) จัดเป็น 
ไม้พุ่มมีอายุปีเดียว มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในเขตร้อนแถบทวีปเอเชีย เป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยารักษาโรค
ในการต่อต้านโรคมะเร็ง การกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Kumar et al.,2012) และต้านทานต่อเชื้อ
มาลาเรีย (Misha et al.,2007) ฟ้าทะลายโจรสามารถขึ้นได้ดีในเขตอบอุ่น เขตร้อน เขตกึ่งร้อน ซ่ึงมีปริมาณ
น้ำฝนที่ตก 1,500 - 2,000 มิลลิลิตรต่อปี (Zaharah et al., 2001) และเจริญเติบโตได้ดีในที ่มีร่มเงา เช่น  
ใต้ต้นไม้ในป่า (Valdiani et al., 2012) ปัจจุบันฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่จัดว่ามีความสำคัญ และมีการนำมาใช้เป็น
ยารักษาโรคกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย จึงทำให้มีความต้องการใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นจำนวนมาก เกษตรกร
จึงเพิ่มพื้นที่การปลูกฟ้าทะลายโจรและเก็บเกี่ยวใบมาตากแห้ง เพื่อนำมาจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย อย่างไร 
ก็ตามปัญหาในการปลูกฟ้าทะลายโจรที่พบกันคือ เกษตรกรมีการใช้ระยะปลูกฟ้าทะลายโจรอย่างไม่เหมาะสม 
การใช้ระยะปลูกพืชที่แคบมากจนเกินไป ทำให้มีการเจริญเติบโตทางลำต้นไม่ดี มีการแตกกิ่งน้อย มีความสูงของ
ลำต้นมาก มีจำนวนใบต่อต้นและให้ผลผลิตใบต่อต้นน้อย แต่เมื่อใช้ระยะปลูกที่ห่างหรือกว้างขึ้นพืชก็จะมีการ
เจริญเติบโตของลำต้นมาก มีการแตกกิ่งมาก เพราะมีการแข่งขันกันน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อคิดเป็นผลผลิตต่อไร่
อาจมีค่าลดลงก็ได้เพราะมีจำนวนต้นต่อพ้ืนที่น้อยนั่นเอง (สมยศและสมมารถ, 2551; สมยศ และคณะ, 2552) ดังนั้น 
ระยะปลูกฟ้าทะลายโจรที่เหมาะสมควรเป็นเท่ากับเท่าใดฟ้าทลายโจรจึงจะมีการเจริญเติบเจริญเติบโตที่ดี และ
ให้ผลผลิตสูงมากที่สุด ในปัจจุบันก็ยังไม่เคยมีการศึกษากันมาก่อน นอกจากการหาวิธีการปลูกที่เหมาะสมแล้ว ผลผลิต
ของฟ้าทะลายโจรก็ควรมีการเพ่ิมคุณภาพด้วย ดังนี้ 
 
วิธีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของฟ้าทะลายโจร 

วิธีเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของฟ้าทะลายโจร [1] 
1. การเก็บเกี่ยวให้ได้สารสำคัญออกฤทธิ์สูงสุด  

- การเก็บผลผลิตฟ้าทะลายโจรแบบแยกส่วน ได้แก่ ตัดส่วนยอด 25 เซนติเมตร ในระยะออกดอก 25-75 
% จะได้สารสำคัญออกฤทธิ์สูงสุด และตัดส่วนที่เหลือเหนือดินห่างโคนต้น 4 ข้อ แยกผลผลิตจำหน่ายตามคุณภาพ  

- เก็บเกี ่ยวถูกระยะโดยเป็นระยะเริ ่มออกดอกถึงออกดอก  50 % ที ่ฟ้าทะลายโจรมีใบมาก  
ใบฟ้าทะลายโจรจะมีปริมาณสารสำคัญสูงกว่ากิ่งก้าน และไม่ควรนับอายุการเก็บเกี่ยว (110-150 วัน) เพียงอย่างเดียว 
เนื่องจากในแต่ละช่วงการผลิตอายุการออกดอกอาจจะแตกต่างกัน หากเก็บเกี่ยวช้าในระยะที่ติดเมล็ดแล้ว ใบจะ
ลดลงเหลือแต่ก่ิงก้านทำให้มีปริมาณสารสำคัญต่ำ 

 
........................................ 

1 กรมส่งเสริมการเกษตร.(2556).ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาฟ้าทะลายโจร. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริม
การเกษตร. 
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2. การปลูกแบบเพาะกล้าและกำหนดระยะปลูกเพ่ือให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงสุด 
- ปลูกช่วงฤดูแล้ง ให้ปลูกระยะ 30x40 เซนติเมตร หรือประมาณ 13,333 ต้น/ไร่  
- ปลูกในช่วงฤดูฝน ให้ปลูกระยะ 30x60 เซนติเมตร หรือประมาณ 8,888 ต้น/ไร่  

3. การให้น้ำเพ่ือให้ผลผลิตและสารสำคัญสูงสุด  
- การปลูกฟ้าทะลายโจร จำเป็นต้องได้รับน้ำปริมาณที่พอเพียงและสม่ำเสมอตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว 

 
วิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ [2] 

  ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์นั้นเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง สิ่งที่จะ
ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ก็คือ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญมากและมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของ
ผู้บริโภค ถ้าหากสินค้านั้น ๆ ดูสะอาด ดูแปลกตา ดูน่ารับประทาน และดูน่าเชื่อถือก็จะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการซื้อสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น การเพิ่มมูลค่าสินค้าดว้ยบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบหรือ  ผลิตบรรจุภัณฑ์มาอย่างดีนั้น 
จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ในผู้บริโภครับรู้ถึง
คุณภาพของสินค้าและบริการต่าง ๆ  อีกด้วย แถมยังช่วยทำให้สินค้าดูมีคุณค่า แตกต่างจากคู่แข่ง เนื่องจากพฤติกรรม
ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง บรรจุภัณฑ์ท่ีเราใช้ก็จะต้องพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งเช่นกัน ซึ่งในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ด้วยบรรจุภัณฑ์นั้นเราสามารถทำได้โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า 

                              

ภาพประกอบที ่1        ภาพประกอบที ่2 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : 1 https://www.proudpack.net/hot-item/spray-perfume11.html) 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : 2 https://thaiscentplus.com/) 
 

  บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อในระดับหนึ่ง คือ บรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบ  
โดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรมและแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 
 
 
........................................ 

2 เพิ่มมูลค่าให้กับผลติภณัฑ์ด้วยการผลิตบรรจภุัณฑ์ทีส่ร้างสรรค์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://www.vkplastic.com/2019/07/22/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564)  
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  1. ประโยชน์ของการใช้งาน ในการออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์สิ่งแรกที่เราควรจะนึกถึงก่อนทุกครั้ง 
คือ ประโยชน์ของการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเราจะต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของเราคืออะไร และรู้ว่าลูกค้าต้องการแบบ
ไหน เราถึงจะผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อเวลาที่เราออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้น ๆ ได้อย่างดี 
และสะดวกต่อการใช้งาน เช่น บรรจุภัณฑ์ขนม อาหาร เครื่องดื่ม หรือบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยส่วนใหญ่แล้ว
การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน คือ บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง หยิบจับง่าย 
สวยงาม มีขนาดกะทัดรัด หยิบจับถนัดมือ มีฝาปิดสนิทและดูสะอาดปลอดภัย 
  2. ให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ของผู้บริโภค เช่น การที่ผู้บริโภคเห็นครั้งแรกจะต้องให้ความรู้สึกคุ้มค่า ไม่แพง 
ไม่ถูก แต่จะต้องคุ้มค่า ลูกค้าได้ความคุ้มค่า ผู้ประกอบการก็ได้ความคุ้มทุน และสามารถสื่อสารให้ลูกค้าท่ีเห็นแล้ว
เข้าใจชัดเจนว่าบรรจุภัณฑ์นั้นต้องการสื่อสารถึงอะไร โดยภาพที่จะสื่อสารจะต้องตรงกับเรื่องราวของแบรนด์ 
เพราะจะสร้างการจดจำได้ง่าย โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อถึงสินค้าที่อยู่ภายในได้ ซึ่งการออกแบบและ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อในระดับหนึ่ง จะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า และนำสินค้าไปใช้ ในออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ก็คือการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากแบบเดิมทั้งในแง่ของรูปทรง ฉลากและตัวอักษร รวมไปถึงข้อความที่สื่อสาร และสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
  3. ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การนำวัสดุที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์  
จะสามารถทำให้สินค้าของคุณดูน่าเชื่อถือมากกว่าการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ วัสดุที่นำมาผลิตบรรจุภัณฑ์นั้นก็มี
หลากหลาย ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ก็จะขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไร และควรที่จะใช้บรรจุ
ภัณฑ์แบบไหนให้เหมาะกับสินค้าและปลอดภัย 

 
 

 

 

 

 

 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://www.skincarecafefactory.com/category/2541/หมวดe-บรรจุภัณฑ์ครีม-
กระปุก-หลอด-ขวด) 
     

การเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีการคิดสร้างสรรค์นั้น ไม่เพียงแต่เป็นการออกแบบและผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ ให้มีหน้าตาที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังจะต้องเน้นความแตกต่างให้กับสินค้าของแบรนด์เพ่ือให้เกิดเป็นรูปแบบ
ของการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นผู้ที่ ผลิตบรรจุภัณฑ์
ควรจะใส่ใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ดึงดูดใจผู้ซื้อด้วย และนอกจากนี้เรามีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์
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และผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือช่วยให้ทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สวยงามในรูปแบบของ
ตนเอง ในราคาที่ย่อมเยาเรายังมีบริการสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจอีกด้วย 

 
 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์   
 
 

 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://perfect770.com/?p=2383) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://www.pinterest.com/benzpol/ชะลอมไผ่/)  
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ใบความรู้ที่ 5.2 
เร่ือง การตลาดพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 

 
[1] รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรทั่วประเทศให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและ 

ได้มาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เป็นไปตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย อีกทั้งผลักดันต่อเนื่องถึงการปลูกในระดับอุตสาหกรรมและการส่งออก  ที่ต้องคำนึงถึงการแปรรูป
เพ่ิมมูลค่าและปริมาณการผลิต โดยแนวทางท่ีได้ดำเนินการและมีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนแล้วนั้น จะสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน คนไทยมีพืชสมุนไพรบริโภคอย่างพอเพียง อีกทั้งส่งเสริมให้อุตสาหกรรม
สมุนไพรเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่น สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมาก 

ฟ้าทะลายโจร เป็นพืชสมุนไพรที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากสามารถใช้
รักษาผู้ป่วยโรคโควิด (COVID - 19) ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีสาร “แอนโดรกราโฟไลด์” ซึ่งมีสรรพคุณ
สามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด (COVID - 19) ที่มีอาการไม่หนักได้ กรมส่งเสริมการเกษตร 
ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืชได้ดำเนินการสนับสนุน  ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูก 
พืชสมุนไพรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพ่ือให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่การเพาะปลูก ให้ผลผลิตที่
ได้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีสาระสำคัญเพียงพอ 

สำหรับการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันนั้น  มีหลาย
หน่วยงานได้เข้ามาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข อาทิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) จัดส่งกล้าและเมล็ดพันธุ์ ให้กับสำนักงาน กศน.ทั่วประเทศ เพ่ือแจกแก่นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน ขณะที่กระทรวงยุติธรรมได้เดินหน้าให้เรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีความพร้อม  ดำเนินการเพาะปลูก 
ฟ้าทะลายโจร เบื ้องต้นมี 125 แห่ง ทั ้งนี้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที ่สนใจจะปลูกฟ้าทะลายโจรหรือ 
พืชสมุนไพรอื่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถติดต่อเกษตรอำเภอได้ เพ่ือรับคำแนะนำในเรื่องการเพาะปลูกและ
การตลาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................... 
1 รัฐบาลผลักดันสมุนไพรไทย ส่งเสริมปลูกสร้างรายได้ทั้งเกษตรกรและประเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2142750. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 28 กรกฎาคม 2564). 
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ตลาดพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : กรมส่งเสริมการเกษตร) 

ศักยภาพ/จุดเด่น ปัญหา/ข้อจำกัด แนวทางพัฒนาแก้ไข 

  - ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชที่ปลูก
และดูแลรักษาง่าย สามารถเก็บ
ผลผลิตได้ปีละ 2 ครั้งหากมีน้ำ
เพียงพอ 
  - ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้รักษา
โรคได้หลายชนิด เช่น แก้ติดเชื้อ  
แก้ไอ เจ็บคอ แก้ไข้ทั่วไป และเป็น
ยาขม เจริญอาหาร เป็นต้น 
  - กระแสความต้องการบริโภค
สินค้าเพ่ือสุขภาพมีการขยายตัว
เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งฟ้าทะลายโจร
สามารถใช้เป็นทางเลือกในการ
ป้องกันและดูแลสุขภาพอีก
ทางเลือกหนึ่ง 

- เมล็ดพันธุ์มีราคาแพงและ
ค่อนข้างหายาก เกษตรกรส่วนมาก
เก็บเมล็ดพันธุ์เองซึ่งบางครั้ง
เกษตรกรไม่ได้คัดเลือกเมล็ดที่มี
คุณภาพดีเพียงพอที่จะนำมา
ขยายพันธุ์ 
- เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้

คุณภาพทำให้เกิดการปนเปื้อน
จุลินทรีย์ 
- การแปรรูปขั้นต้นยังไม่ได้

มาตรฐานสะอาดและปลอดภัย 
- ขาดการวิจัยและพัฒนาสินค้า

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสร้างความ
หลากหลายให้แก่สินค้า 

- จัดเวทีให้มีการสัมมนาระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร 
การวางแผนการผลิตร่วมกัน 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มผลิตฟ้าทะลายโจรเป็น
การค้า 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตในระยะที่เหมาะสมและ
ปรับปรุงกระบวนการหลังการเก็บ
เกี่ยวให้สะอาดได้มาตรฐาน 
- วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และ
การแปรรูปที่ได้มาตรฐาน 
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ศักยภาพ/จุดเด่น ปัญหา/ข้อจำกัด แนวทางพัฒนาแก้ไข 

  - ฟ้าทะลายโจรสามารถใช้ใน
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เพ่ือ
ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีต้อง
นำเข้าจากต่างประเทศโดยใช้ผสม
ในอาหารสัตว์ 
 

- ขาดการประชาสัมพันธ์ถึง
สรรพคุณของฟ้าทะลายโจรและ
สร้างความตระหนักถึง
คุณประโยชน์ในการใช้เพ่ือทดแทน
ยาแผนปัจจุบัน 
 

- ส่งเสริมให้เกษตรกรทำแปลง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมี
ความรู้  ความเข้าใจ ในการใช้
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร และรณรงค์
การใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อ
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 
2 ฟ้าทะลายโจร . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.agriman.doae.go.th/home/news/2563/61-62.pdf. 

(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 28 กรกฎาคม 2564). 
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ใบความรู้ที่ 5.3 
เร่ือง การคิดคำนวณต้นทุนผลผลิต 

 ธุรกิจ SMEs มักประสบปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง คือขณะที่ธุรกิจกำลังดำเนินไปด้วยดี กลับพบว่าขายดี
แต่ไม่มีกำไรมากเท่าที่ควรจะเป็น หรือผู้ประกอบการหลายรายผลิตสินค้าออกมา กลับประสบกับภาวะการขาดทุน
โดยไม่รู้ตัว นั่นเป็นเพราะผู้ประกอบการไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าที่ขาย การคำนวณต้นทุนผลผลิตจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบบัญชีและการเงินของกิจการ เป็นการบันทึกการวัดผล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าของ
กิจการ โดยทั่วไปการคำนวณต้นทุนจะใช้เวลาและลงรายละเอียดมากในกิจการที่ผลิตสินค้า แต่ไม่ได้หมายความว่า
กิจการประเภทอื่น เช่นกิจการขายส่ง ขายปลีก ร้านอาหารหรือบริการต่าง ๆ ไม่มีความสำคัญในการที่ต้องคำนวณ
ต้นทุนเลย การคำนวณต้นทุนสามารถนำไปใช้ได้ในทุกกิจการ เพราะมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ดังนี้ 
      1. เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของธุรกิจ 
      2. เพื่อสามารถนำต้นทุนทั้งหมดของกิจการมาเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายเพื่อจะได้ทราบว่ามี
กำไร หรือขาดทุนในการขายสินค้า 
      3. เพ่ือคำนวณหรือตีราคาสินค้าคงเหลือท่ีขายได้ไม่หมดว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ 
      4. เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมการซื้อสินค้า และจัดทำงบประมาณในการซื้อสินค้า รวมทั้งต่อรอง
ราคากับผู้ขายวัตถุดิบ 
      5. เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าสินค้าใดควรขายต่อไป และสินค้าใดควรเลิกขาย (ในกรณีที่ผู้ผลิตมีสินค้า
หลายชนิด) 
 

ต้นทุนแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ [1] 
      1. ต้นทุนผันแปร คือต้นทุนที่ผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย เช่น วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางตรงเป็นต้น 
      2. ต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะได้ขายสินค้าหรือไม่ ต้นทุนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม
จำนวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย เช่น เงินเดือนพนักงานหน้าร้าน ค่าเช่าร้าน ค่าเสื่อมราคา และค่าประกันภัย เป็นต้น 
    ดังนั้นต้นทุนการผลิตจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบ บวกค่าแรงงาน บวกค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งทั้งสาม
รายการนี้เป็นเพียงส่วนของการผลิตเท่านั้น หากเราจะคิดต้นทุนรวมของสินค้าแล้วเราจำเป็นต้องนำค่าใช้จ่ายใน
การขายและดำเนินการมารวมด้วยเช่น เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ค่าแรงพนักงานขายหน้าร้าน ค่า
การตลาด (โฆษณา,แผ่นพับ) ค่าเช่าสำนักงานและร้าน ค่าไฟฟ้าและนำ้ประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ดอกเบี้ย 
ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ เพื่อการคำนวณต้นทุนให้ใกล้เคียงความจริง หากเราคำนวณแค่วัตถุดิบ 
ค่าแรงงานและค่าน้ำค่าไฟฟ้า ก็อาจทำให้เราได้ต้นทุนสินค้าที่น้อยกว่าความเป็นจริง และมีผลทำให้ตั้งราคาขายที่
ต่ำไปและอาจขาดทุนได้ 
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วิธีการคำนวณหาต้นทุนการผลิตแบบง่ายมีสูตรดังนี้ [1] 
 

 
 

    การคำนวณแบบง่าย ๆ นี้เหมาะกับผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้อยชนิด อาจขาย
เพียงน้ำพริก หรือแชมพูก็ได้ ซึ่งเหมาะกับการคำนวณสินค้าประเภท OTOP ที่มีความชัดเจนในเรื่องการใช้วัตถุดิบ 
ค่าแรงงานต่อรอบการผลิตและไม่มีการเก็บสต็อกวัตถุดิบไว้ การคำนวณจำเป็นต้องคิดเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนผลิต
ต่อหน่วย และนำต้นทุนผลิตไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนรวมของสินค้าอีกครั้งหนึ่ง  
 

สำหรับธุรกิจ SMEs ที่เป็นธุรกิจผลิตที่ไม่ซับซ้อนมาก ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนได้ดังนี้ [2] 
1. ต้นทุนวัตถุดิบ เป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้า 
ยกตัวอย่างการคำนวณง่าย ๆ เช่น ผู้ประกอบการที่ทำขนมขาย วัตถุดิบได้แก่ แป้ง น้ำตาล ไข่  เป็นต้น 

รวมราคาวัตถุดิบที่ซื้อมาเท่ากับ 500 บาท และผลิตขนมออกมาได้ 1,000 ชิ้น ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อขนม 1 ชิ้น 
เท่ากับ 2 บาท หรืออีกวิธีหนึ่งคือคำนวณต้นทุนวัตถุดิบจากปริมาณที่ใช้จริง จากสมการนี้ต้นทุนวัตถุดิบ = ปริมาณ
วัตถุดิบที่ใช้จริง x (ราคาที่ซื้อหารด้วยปริมาณที่ซื้อ) เช่น ธุรกิจที่ทำขนมขายซื้อแป้งสาลีมาในราคา 50 บาทต่อ 
1,000 กรัม (1ถุง) ใช้แป้งทำขนมไปแค่ 80 กรัม ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบคือ 80x (50/1,000) เท่ากับ 4 บาท 

2. ค่าแรงการผลิต 
กรณีที่มีการจ้างพนักงานที่รับผิดชอบดูแลกระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน ถือเป็นต้นทุน

การผลิตโดยตรง การคำนวณค่าแรงมีดังน้ี เช่น โรงงานผลิตสินค้าได้ 50,000 ชิ้นต่อวัน เงินเดือนของพนักงานท่ี
ดูแลกระบวนการผลิตมี 2 คนเงินเดือนรวมกัน เดือนละ 40,000 บาท ดังนั้น ต้นทุนค่าแรงต่อสินค้า 1 ชิ้นเท่ากับ 
40,000/50,000 เท่ากับ 0.8 บาทต่อ สินค้า 1 ชิ้น เป็นต้น หรืออย่างกรณีของโรงงานทำขนมที่จ้างลูกจ้างรายวัน 
เช่นค่าแรงวันละ400 บาท โดยเฉลี่ยผลิตขนมได้วันละ 1,000 ชิ้น ค่าแรงต่อขนม 1 ชิ้น เท่ากับ 0.4 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
3.1 ค่าไฟฟ้า โดยค่าไฟต่อสินค้า 1 ชิ้น คำนวณจากค่าไฟที่จ่ายจริงแต่ละเดือนหารด้วยปริมาณการผลิต เช่น 

โรงงานผลิตสินค้าจ่ายค่าไฟในเดือนตุลาคม 100,000 บาทผลิตสินค้าได้ 20,000 ชิ้นดังนั้นค่าไฟต่อสินค้า 1 ชิ้นเท่ากับ 5 บาท 
3.2 ค่าน้ำมันรถ โดยคิดจากค่าน้ำมันที่ใช้จริงสำหรับรถแต่ละคัน หรือเทียบจากการใช้รถแท็กชี่โดย

เข้าไปดูราคาใน Application Grab  
3.3 ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ในช่วงแรกๆ อาจใช้วิธีการประเมิน เช่น ผลิตขนม 10 ชิ้นเสีย 1 ชิ้น 

เท่ากับของเสียคิดเป็น 10% ของสินค้าที่ผลิตได้ ต่อไปอาจจะใช้วิธีเก็บข้อมูลและประเมินจากของเสียที่เกิดขึ้นจริงได้ 
........................................ 

1 การคำนวณต้นทุนการผลิตแบบง่าย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-
productcost.  (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 27 กรกฎาคม 2564)  
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ข้อดีของการทราบต้นทุนขาย [2] 

1. นำไปใช้ในการตั้งราคาสินค้าได้อย่างถูกต้อง 
เมื่อคำนวณต้นทุนขายได้แล้วในการตั้งราคาสินค้าค่อยบวกกำไรที่ต้องการเข้าไป  โดยกำหนดเป็นกำไร

เพ่ิมเข้าไป เช่น ต้นทุนขาย 5 บาทต่อชิ้น ต้องการกำไร 1 บาทต่อชิ้น ราคาขายเท่ากับ 6 บาทต่อชิ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย 
ตรงไปตรงมา ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินผลกำไรการดำเนินงานเพ่ือใช้ในการวางแผนงานได้ 

2. สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในเรื่องราคา 
  ผู้ประกอบการสามารถกำหนดกลยุทธ์เรื่องราคา ในการปรับเพิ่ม ลด ราคา หรือจัดการส่งเสริมการขาย
เพ่ือให้แข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่งได้ 

3. ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตได้ 
  เนื่องจากรู้ข้อมูลต้นทุนที่แท้จริง ทำให้วางแผนในการจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบ หรือการจ้างแรงงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก 

4. ช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้  
เมื ่อทราบต้นทุนของเสียผู ้ประกอบการ สามารถวางแผนในการบริหารจัดการเพื ่อลดของเสียใน

กระบวนการผลิต ทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง 
5. ตัวเลขต้นทุนขายและกำไรทางบัญชีและภาษีถูกต้อง 
การที่ธุรกิจสามารถคำนวณตัวเลขต้นทุนขายซึ่งเป็นรายการที่มีสาระสำคัญในงบการเงิน  ย่อมทำให้    

การคำนวณกำไรสุทธิถูกต้องและตัวเลขภาษีถูกต้องตามไปด้วย นอกจากจะลดความเสี่ยงในการเสียค่าปรับทาง
ภาษีแล้ว ในกรณีธุรกิจต้องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน งบการเงินก็มีความถูกต้องน่าเชื่อถือทำให้มีโอกาส
จัดหาแหล่งเงินกู้ได้ การคิดต้นทุนขายเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเหตุให้หลายธุรกิจขายขาดทุนกันมาแล้ว การคิดต้นทุนผิด
อาจทำให้คิดราคาขายผิด ยิ่งคำนวณต้นทุนได้ถูกต้องมากเท่าไร ทำให้ทราบผลกำไรบริษัทได้แม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยลด
การสูญเสียที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ เมื่อต้นทุนขายลดลง ธุรกิจย่อมมีกำไรเพิ่มขึ้นและเติบโตยิ่งขึ้น 

 

การทำบัญชีชาวบ้าน [3] 
บัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นงานพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ที่มีช่องทางขายทางออนไลน์ จำเป็นต้อง

จัดทำอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อดีของการทำธุรกิจออนไลน์ที่เจ้าของธุรกิจหลายคนชื่นชอบ คือ มีช่องทางการสื่อสาร
ที่รวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนมากในการสร้างหน้าร้าน และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่าย  ๆ ซึ่งเจ้าของ
ธุรกิจที่ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัท ก็จะทำธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณเงินได้สุทธิเพ่ือเสียภาษีได้ 2 รูปแบบคือ อัตราเหมา หรือหักตามจริง 
........................................ 

2 วิธีการคำนวณต้นทุนขาย ก่อนตัง้ราคาขายให้คุ้ม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://peakaccount.com/blog/.  
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564)  

3 การทำบัญชีรายรับ รายจา่ย เบือ้งต้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://flowaccount.com/blog/. (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564)  
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หากเจ้าของธุรกิจท่านใดต้องการหักค่าใช้จ่ายตามจริง กรมสรรพากรกำหนดให้เจ้าของธุรกิจที่ยังไม่ได้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจัดทำบัญชีแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวัน โดยมีวิธีการทำดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มาของภาพประกอบ : https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-productcost) 

 

บัญชีรายรับ รายจ่าย วิธีการทำเบื้องต้น มีดังนี ้
1. รายงานเงินสดรับ - จ่าย ต้องมีรายการ และข้อความในการรับจ่าย 
2. ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย หากจัดทำเป็นภาษาต่างชาติให้มีภาษาไทยกำกับ  
3. ต้องลงรายการรับ - จ่าย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย  
4. รายการที่นำมาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย  

- ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน 
- รายจ่ายท่ีนำมาลงในรายงานรายรับ-รายจ่าย ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ 

ต้องไม่เป็นรายจ่ายส่วนตัว 
- สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถนำมาลงเป็นต้นทุนของสินค้า หรือค่าใช้จ่ายได้ทั้ง

จำนวน เพราะผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
- หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ ซื้อสินค้า หรือจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกรายการนั้น

ในวันที่ได้รับชำระ หรือจ่ายชำระ โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ 
- การลงรายการรายรับและรายจ่ายสามารถลงเป็นยอดรวมของวัน โดยมีเอกสารประกอบรายรับ - รายจ่ายนั้น 

หรือลงแยกเป็นรายการก็ได ้
5. สรุปยอดรายรับ รายจ่ายทุก ๆ เดือนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เจ้าของธุรกิจที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา  ต้องทำการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 
(ภ.ง.ด.94) หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90) ซึ่งสามารถนำรายงานเงินสดรับ-จ่ายนี้ มาหัก
ค่าใช้จ่ายเพื่อการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีได้ตามจริง โดยรายจ่ายทั้งหมดต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
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กิจการ และเป็นไปตามเงื ่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด 
  จะเห็นได้ว่า หากเราต้องการคำนวณภาษีในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงกับธุรกิ จของเรานั้น                            
ก็เหมือนเราต้องจัดทำบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจด้วยรูปแบบบุคคลธรรมดาเลย 
  สุดท้ายนี้ การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องดี  เพราะเมื่อธุรกิจของเราเติบโต
ขึ้นจนเป็นบริษัทในรูปแบบนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  การทำบัญชีจะเป็น
ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดให้เราทำ หากเราทำอย่างคุ้นเคยแล้วการทำบัญชีก็จะเป็นสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ต้อง
ปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของเราเลย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มได้จาก รายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
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ใบงานที่ 5 
เร่ือง การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาด  

และการคิดคำนวณต้นทุนผลผลิตพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
 
คำชี้แจง หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาด และการคิดคำนวณ

ต้นทุนผลผลิตพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจรแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทั้งวิธีเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของฟ้าทะลายโจร และวิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับ

ผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์  มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

2. จงอธิบายศักยภาพ/จุดเด่น ปัญหา/ข้อจำกัด และแนวทางการพัฒนาแก้ไขการปลูกพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้า
ทะลายโจร มาพอสังเขป 

................................................................................................................................................................. ............. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

3. จงคิดคำนวณต้นทุนผลผลิตพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ฟ้าทะลายโจร 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
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4. จงอธิบายแนวทางการต่อยอดการความรู้เกี ่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ฟ้าทะลายโจรที่ได้รับในการนำไป

ประกอบอาชีพทั้งตนเองและชุมชน มาพอสังเขป 
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แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ขม้ินชัน 

 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 

การเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับพืช
สมุนไพร
ขม้ินชัน 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 
2. บอกลักษณะทั่วไป
และทางพฤกษศาสตร์
ของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
3. บอกความสำคัญของ
พืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
 

1. ลักษณะทั่วไปของพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

1.1 ชื่อสามัญ 
1.2 ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1.3 ชื่ออ่ืน 
1.4 ถิ่นกำเนิด 

2. ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

2.1 เหง้าขมิ้น 
2.2 แง่งขมิ้น   
2.3 ใบขม้ิน 
2.4 ดอกขม้ิน 

3. ความสำคัญของพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 
   3.1 ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 
   3.2 ด้านอาหารและ
การบริโภค 
   3.3 ด้านเศรษฐกิจ 
   3.4 ด้านอุตสาหกรรม 
   3.5 ด้านเกษตรกรรม 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบและคลิป) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

1.2 คลิปวิดีโอเรื่อง 
หลักสูตรการปลูก
ขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 
2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

2 2 

2 ประโยชน์และ
สรรพคุณของ
พืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 
 

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประโยชน์และ
สรรพคุณของพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 
 

1. ประโยชน์ของพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 
2. สรรพคุณของพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบและคลิป) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
สรรพคุณของพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

2 2 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1.2 คลิปวิดีโอเรื่อง 
หลักสูตรการปลูก
ขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 
2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง สรรพคุณ
ของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ
สรรพคุณของพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

3 การปลูกพืช
สมุนไพร
ขม้ินชัน 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปลูกพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 
2. สามารถปลูกพืช
สมุนไพรขม้ินชันได้ 

1. สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการปลูกพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

1.1 สภาพภูมิอากาศ 
1.2 สภาพพ้ืนที่ปลูก 
1.3 สภาพดิน 
1.4 ธาตุอาหาร 
1.5 สภาพน้ำ 

2. ฤดูกาลปลูกพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 
3. ขั้นตอนการปลูกพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

3.1 การเตรียมดิน 
3.2 เตรียมแปลงปลูก 
3.3 การเตรียมพันธุ์ 
3.4 การปลูก 
3.5 การดูแลรักษา 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบและคลิป) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
การปลูกพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 

1.2 คลิปวิดีโอเรื่อง 
หลักสูตรการปลูก
ขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 
2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง การปลูกพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อการ
ปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

4 12 

4 การเก็บเกี่ยว
และการแปร
รูปพืช

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเก็บเก่ียว
และการแปรรูปพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

1. การเก็บเกี่ยวพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

1.1 ระยะเก็บเก่ียวที่
เหมาะสม 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบและคลิป) 

4 6 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

สมุนไพร
ขม้ินชัน 

2. สามารถการเก็บเกี่ยว
พืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
3. สามารถแปรรูปพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

1.2 วิธีการเก็บเกี่ยว 
1.3 วิธีการขุด  
1.4 ผลผลิต  
1.5 ข้อควรระวังในการ

เก็บเกี่ยว 
1.6 การปฏิบัติหลัง

การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 
2. การแปรรูปพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

2.1 การทำแห้ง
ขม้ินชันทั้งหัว 

2.2 การทำขมิ้นชัน
แห้งแบบชิ้น 

2.3 การทำขมิ้นชันผง  
2.4 การกลั่นน้ำมัน

หอมระเหยขม้ินชัน 
2.5 การบรรจุและการ

เก็บรักษาขม้ินชัน 
2.6 ผลิตภัณฑ์จาก

ขม้ินชัน 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
การเก็บเกี่ยวพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
การแปรรูปพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 

1.3 คลิปวิดีโอเรื่อง 
หลักสูตรการปลูก
ขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 
2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง การเก็บ
เกี่ยวและการแปรรูปพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อการ
เก็บเก่ียวและการแปร
รูปพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

5 การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต 
การตลาด 
และการคิด
คำนวณต้นทุน
ผลผลิตพืช
สมุนไพร
ขม้ินชัน 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต การตลาด และ
การคิดคำนวณต้นทุน
ผลผลิตพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน  
2. สามารถคิดคำนวณ
ต้นทุนผลผลิตพืช
สมุนไพรขม้ินชันได้ 
 

1. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
พืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

1.1 วิธีเพ่ิมผลผลิต
และคุณภาพของขม้ินชัน 

1.2 วิธีการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่
สร้างสรรค์ 
2. การตลาดพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบและคลิป) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
การตลาดพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 

3 3 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

3. การคิดคำนวณต้นทุน
ผลผลิต 

1.3 ใบความรู้เรื่อง 
การคิดคำนวณต้นทุน
ผลผลิต 

1.4 คลิปวิดีโอเรื่อง 
หลักสูตรการปลูก
ขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 

2. การฝึกปฏิบัติ  
ใบงานเรื่อง การเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต การตลาด 
และการคิดคำนวณ
ต้นทุนผลผลิตพืช
สมุนไพรขม้ินชัน  
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันต่อการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต การตลาด และ
การคิดคำนวณต้นทุน
ผลผลิตพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน  

รวม 15 25 
รวมทั้งสิ้น 40 
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ตารางสรุปส่ือการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ขม้ินชัน 

 

เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1 1.1 ลักษณะทั่วไปของพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 

1) ชื่อสามัญ 
2) ชื่อวิทยาศาสตร์ 
3) ชื่ออ่ืน 
4) ถิ่นกำเนิด 

1.2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

1) เหง้าขมิ้น 
2) แง่งขมิ้น   
3) ใบขม้ิน 
4) ดอกขม้ิน 

1.3 ความสำคัญของพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 
   1) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
   2) ด้านอาหารและการบริโภค 
   3) ด้านเศรษฐกิจ 
   4) ด้านอุตสาหกรรม 

5) ด้านเกษตรกรรม 

1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 
2. คลิปวิดีโอเรื่อง หลักสูตรการปลูก
ขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับพืชสมุนไพรขม้ินชัน 
4. แนวคำตอบ 

91 
 
 

99 
 

100 
 

101 

2 2.1 ประโยชน์ของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
2.2 สรรพคุณของพืชสมุนไพรขม้ินชัน 

1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง สรรพคุณ
ของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
2. คลิปวิดีโอเรื่อง หลักสูตรการปลูก
ขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 
3. ใบงานที่ 2 เรื่อง สรรพคุณของ
พืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
4. แนวคำตอบ 

102 
 

112 
 

113 
 

114 
3 3.1 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ

ปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง การปลูกพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 

116 
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1) สภาพภูมิอากาศ 
2) สภาพพ้ืนที่ปลูก 
3) สภาพดิน 
4) ธาตุอาหาร 
5) สภาพน้ำ 

3.2 ฤดูกาลปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
3.3 ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 

1) การเตรียมดิน 
2) เตรียมแปลงปลูก 
3) การเตรียมพันธุ์ 
4) การปลูก 
5) การดูแลรักษา 

2. คลิปวิดีโอเรื่อง หลักสูตรการปลูก
ขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 
3. ใบงานที่ 3 เรื่อง การปลูกพืช
สมุนไพรขม้ินชัน 
 

131 
 

132 

4 4.1 การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรขม้ินชัน 
1) ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 
2) วิธีการเก็บเกี่ยว 
3) วิธีการขุด  
4) ผลผลิต  
5) ข้อควรระวังในการเก็บเกี่ยว 
6) การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืช

สมุนไพรขม้ินชัน 
2.2 การแปรรูปพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

1) การทำแห้งขมิ้นชันทั้งหัว 
2) การทำขม้ินชันแห้งแบบชิ้น 
3) การทำขม้ินชันผง  
4) การกลั่นน้ำมันหอมระเหยขม้ินชัน 
5) การบรรจุและการเก็บรักษา

ขม้ินชัน 
6) ผลิตภัณฑ์จากขม้ินชัน 

1. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง การเก็บ
เกี่ยวพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
2. ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง การแปร
รูปพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
3. คลิปวิดีโอเรื่อง หลักสูตรการปลูก
ขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 
4. ใบงานที่ 4 เรื่อง การเก็บเกี่ยว
และการแปรรูปพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
5. แนวคำตอบ 

133 
 

137 
 

139 
 

140 
 

141 

5 5.1 การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน 

1. ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง การเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

142 
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1) วิธีเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของ
ขม้ินชัน 

2) วิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
ด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ 
5.2 การตลาดพืชสมุนไพรขม้ินชัน 
5.3 การคิดคำนวณต้นทุนผลผลิต 

2. ใบความรู้ที่ 5.2 เรื่อง การตลาด
พืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
3. ใบความรู้ที่ 5.3 เรื่อง การคิด
คำนวณต้นทุนผลผลิต 
4. คลิปวิดีโอเรื่อง หลักสูตรการปลูก
ขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 

5. ใบงานที่ 5 เรื่อง การเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต การตลาด และการคิด
คำนวณต้นทุนผลผลิตพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน  
6. แนวคำตอบ  

147 
 

152 
 

156 
 

157 
 
 
 

159 
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ใบความรู้ที่ 1 
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

 
"ขม้ินชัน" (Turmeric) เป็นสมุนไพรคู่ครัวที่คนไทยรู้จักกันดี ซ่ึงอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด

นิยมนำมาทำอาหาร เนื่องจากมีสีสันสวยงามและให้กลิ่นหอมเครื่องเทศ แต่งสี แต่งกลิ่นอาหาร เช่น แกงไตปลา 
แกงกะหรี่ เป็นต้น ขมิ้นชันถูกจัดอยู่ในตำรับยาสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ โดยองค์การ
เภสัชกรรมยังได้ยกให้ขมิ้นชันเป็น "มหัศจรรย์สมุนไพร" ที่ได้รับการบรรจุเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ ลักษณะของ 
ต้นขมิ้นชัน จะมีลำต้นสูงราว ๆ  50 - 60 เซนติเมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดินแล้วแตกใบโผล่เหนือดินขึ้นมา ลักษณะใบจะเป็น 
ใบกว้างรูปร่างคล้ายหอกปลายแหลมสีเขียวเข้ม บริเวณก้านเป็นสีน้ำตาลอมเขียว ดอกมีลักษณะเป็นช่อใหญ่ปลาย
สีชมพูอ่อน สามารถเพาะปลูกได้ทั่วไปในเขตร้อน และเก็บเกี่ยวเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี 

 

ลักษณะท่ัวไปของพืชสมุนไพรขม้ินชัน [1]  
ขมิ้นชัน หรือ ขมิ ้น มีชื่อสามัญ คือ Turmeric ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma longa L. จัดอยู ่ในวงศ์ขิง 

(ZINGIBERACEAE) ขมิ้นชัน เป็นพืชล้มลุกที่จัดอยู่ในตระกูลขิง มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อในของเหง้าจะเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม
เฉพาะตัว มีตั้งแต่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแสดจัด และมีชื่ออ่ืน ๆ อีก เช่น ขมิ้นแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว ขี้มิ้น หมิ้น เป็นต้น 

ชื่อสามัญ : Turmeric 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa L. 
ชื่อพ้อง : Curcuma domestica Valeton 
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE 
 

.......................................................... 
1 ข้อมูลพืชสมุนไพร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

http://pharmacy.su.ac.th/herbmed/herb/text/herb_detail.php?herbID=51 (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 
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ชื่ออ่ืน ๆ เช่น 
- ทั่วไป : ขม้ิน 
- เชียงใหม่ : ขม้ินแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว 
- กะเหรี่ยง กำแพงเพชร : ตายอ 
- กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน : สะยอ 
- ภาคกลาง พิษณุโลก : ขม้ินชัน 
- ภาคใต้ : ขี้ม้ิน, หมิ้น 
 

[2] ถิ่นกำเนิดของขมิ้นชัน โดยมีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกใต้ ซึ่งไม่ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติในสภาพพืชป่า มีข้อสันนิษฐานว่าเป็นพืชปลูกที่เกิดจากกระบวนการ 
ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติและมีโครโมโซม 3 ชุด ซึ่งเป็นหมันและมีการสืบทอดพันธุ์กันต่อมา โดยวิธีการคัดเลือก
พันธุ์และขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ระหว่างขมิ้นชันสายพันธุ์ที่มีโครโมโซม 2 คู่ และ 4 คู่ 

การปลูกขมิ้นชัน สันนิษฐานว่าเริ่มขึ้นในประเทศอินเดีย และแพร่กระจายไปสู่ประเทศจีนในศตวรรษที่ 7 
แอฟริกาตะวันออกในศตวรรษที่ 8 แอฟริกาตะวันตกในศตวรรษที่ 13 และจาไมก้าในศตวรรษที่ 18 ปัจจุบันมี 
เขตการกระจายพันธุ์ปลูกทั่วไปในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนหรือร้อนชื้นทั่วโลก  แหล่งปลูกขมิ้นชันเป็นการค้า 
ขนาดใหญ่ของโลก คือ อินเดีย และมีแหล่งอื่นบ้างทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์พืชสมุนไพรขม้ินชัน [1] 

ขม้ินชัน เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 30 - 95 เซนติเมตร ซึ่งจะมลีักษณะทางพฤกษศาสตร์ ดังนี้ 
 

1. เหง้าขมิ้น คือ ลำต้นใต้ดินเรียกว่าเหง้า ซึ่งประกอบด้วยแง่งที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน  
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ :  http://pharmacy.su.ac.th/herbmed/herb/text/herb_detail.php?herbID=51) 
 

.......................................................... 
1 ข้อมูลพืชสมุนไพร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

http://pharmacy.su.ac.th/herbmed/herb/text/herb_detail.php?herbID=51 (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 
2 ถิ่นกำเนิดขมิ้นชัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.disthai.com/16488284/ขมิ้นชัน (วันที่สืบค้นข้อมูล 23 

กรกฎาคม 2564) 
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2. แง่งขมิ้น  คือ มีลักษณะกลม ซึ่งจะเป็นที่แตกของแขนงที่สองและสามต่อไป แขนงที่แตกออกมานี้ 
ถ้ามีลักษณะกลมจะเรียกว่า หัว และถ้ามีลักษณะยาวคล้ายนิ้วมือจะเรียกว่า นิ้ว ซึ่งเป็นที่เกิดของรากฝอย เนื้อใน
หัวมีสีเหลือง อมส้มหรือสีเหลืองจำปาปนสีแสด และมีกลิ่นหอม 

 
 
 
 
 
 

 (ที่มาของภาพประกอบ : http://www.agriman.doae.go.th/agriman.html) 
 

3. ใบขมิ้น คือ ลำต้นเหนือดิน มีกาบก้านใบที่เรียงซ้อนกันเป็นลำต้นเทียม ลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยว กลาง
ใบสีแดงคล้ำ แทงออกจากเหง้าใต้ดิน ลักษณะใบรูปใบหอกยาวเรียว ปลายใบแหลม กว้าง 12  - 15 เซนติเมตร  
ยาว 30 - 40 เซนติเมตร มีเส้นกลางใบเห็นได้ชัดเจนทางด้านล่างของใบ ใบเรียงแบบสลับ และอยู่กันเป็นกลุ่ม 

 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

4. ดอกขมิ้น คือ ในส่วนของดอก ออกเป็นช่อ ช่อดอกจะเกิดบนลำต้นที่มีใบหรือโผล่ขึ้นมาจากใจกลางของ
กลุ่มใบ ช่อดอกมีรูปร่างแบบทรงกระบอกหรือรูปกรวย ใบประดับมีสีเขียวอ่อน ๆ หรือสีขาว กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ตรง
ปลายช่อดอกจะมีสีชมพูอ่อน จัดเรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ กลีบรองและกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อ มี
ขน กลีบดอกมีขาว ตรงโคนเชื่อมติดกันเป็นท่อยาว บานครั้งละ 3 - 4 ดอก และผลรูปกลมมี 3 พู 

  
 
 
 
 
 

             ภาพประกอบที่ 1              ภาพประกอบที่ 2  
(ที่มาของภาพประกอบที่ 1 : https://www.smileconsumer.com/2011/10/turmelic/) 

  (ที่มาของภาพประกอบที่ 2 : ศูนยฝ์ึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว 
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ความสำคัญของพืชสมุนไพรขม้ินชัน 

ขมิ้นชัน เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติที่ทั้งคนไทยและนานาประเทศคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะนิยม
นำมาใช้อย่างแพร่หลายทั้งแบบสดและแบบบดเป็นผงเพื่อผสมในเมนูอาหาร ผสมในเครื่องสำอาง รวมถึงนำมา
สกัดใช้แทนยารักษาโรคบางชนิด เนื่องจากขมิ้นชันมีสาระสำคัญที่มีสรรพคุณอันเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
หลากหลายด้าน เพราะขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 
วิตามินบี 3 วิตามินซี วิตามินอี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และเกลือแร่ต่าง ๆ รวมไปถึงเส้นใย 
คาร์โบไฮเดรตและโปรตีน เป็นต้น ขมิ้นชันมีสรรพคุณทางยาที่รักษาอาการและโรคต่าง ๆ  ได้หลายชนิดและมีประวัติใน
การนำมาใช้ในการรักษามากกว่า 5,000 ปี นอกจากนี้ขม้ินชันยังมคีวามสำคัญด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ภาพประกอบที่ 1   ภาพประกอบที่ 2    ภาพประกอบที่ 3 
 

(ที่มาของภาพประกอบที ่1 :  https://www.thaiherbinfo.com/th/product/ขมิ้นชันแคปซูล-250-มก.) 
(ที่มาของภาพประกอบที่ 2 :  https://staubth.com/ความรู้อาหารเสริม/เคอร์คูมินอยด์-คืออะไร/) 
(ที่มาของภาพประกอบที่ 3 :  http://www.baanyim.com/p/296) 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
ในทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้มีการนำขมิ้นชัน นำมาใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบัน    

ซึ่งองค์การเภสัชกรรมสามารถพัฒนาสารสกัดขมิ้นชัน มาผลิตเป็นยาในรูปแบบของแคปซูลในชื่อ “แอนติออกซ์ 
(Antiox)” และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว สามารถใช้ทดแทนยา
แผนปัจจุบันได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรตัวแรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบัน โดยสามารถใช้
ทดแทนยาแผนปัจจุบันตัวอ่ืนที่มีสรรพคุณเช่นเดียวกัน 

การที่สารสกัดขมิ้นชันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบัน สามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบัน 
ที่มีสรรพคุณเหมือนกันได้เลย คือ ถ้าใช้สารสกัดขมิ้นชันแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันตัวอื่นควบคู่กันไปอีก เช่น 
การวิจัยขององค์การเภสัชกรรม พบว่า ผลการศึกษาและวิจัยสารสกัดขมิ้นชัน สามารถช่วยบรรเทาอาการปวด
โรคข้อเข่าเสื่อมได้ไม่แตกต่างจากยาไอบูโปรเฟนที่เป็นยาแผนปัจจุบัน และมีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร
น้อยกว่า เพราะโดยสรรพคุณของขมิ้นชันปกติใช้เป็นยาแก้ท้องอืดอยู่แล้ว และองค์การเภสัชกรรมมีเป้าหมายที่จะ
ศึกษาวิจัยต่อไปเพ่ือใช้ทดแทนยาแก้อักเสบ เพราะแต่ละปีประเทศไทยมีมูลค่าการใช้ยากลุ่มนี้หลายพันล้านบาท เป็นต้น
  

  ส่วนกระทรวงสาธารณสุข ได้ถือว่า ขมิ้นชัน เป็นหนึ่งในสมุนไพร 4 ชนิด ที่กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้คัดเลือก ให้เป็น “Champion Products” ซ่ึงเป็นสมุนไพรไทยที่มี

94



95 
 
ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ขมิ้นชันยังเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่มีใช้ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน 
ด้วยความเป็นเลิศของขมิ้นชันที่มีสรรพคุณ เป็นที่รับรู้กันทั่วโลกมาแต่โบราณ ก็คือ เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ
รักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และกระเพาะอาหาร เพราะมีสาระสำคัญ เคอร์คูมินอยด์ โดยมีผลวิจัยของ 
ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันว่า
ขม้ินชันของไทยพันธุ์ดี ๆ มีสารเคอร์คูมินอยด์สูงถึง 12% 

 

ด้านอาหารและการบริโภค 
ขมิ้นชัน ถือเป็นสุดยอดสมุนไพรไทย ที่สามารถกินได้ทั้งสดและผสมกับเครื่องปรุง ซึ่งถือเป็นความ

มหัศจรรย์ของอาหารทุกชนชาติ ที่สอดแทรกการใส่วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพจากพืชหรือเนื้อสัตว์
พ้ืนเมืองประจำชนชาตินั้น ขม้ินชันเป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมาประกอบอาหาร และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
เพื่อให้ผู้รับประทานมีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งหาง่ายตามท้องถิ่น อย่างในประเทศไทยเรา ครัวแทบทุกบ้านจะต้องมี
ขม้ินชัน ติดบ้านไว้เพื่อใช้ปรุงอาหารโดยทำเป็นเครื่องแกงหรือหมักกับเนื้อสัตว์ให้รสชาติดี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ที่มาของภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

 

ขมิ้นชันแบบไหนใช้ทำอาหารได้บ้าง ดังนั้น การเลือกขมิ้นชันมาใช้ในการปรุงอาหารให้มีสรรพคุณ
ทางยาเพ่ือป้องกันและรักษาโรคนั้น ควรเลือกขมิ้นชันที่ได้คุณภาพ คือ ขม้ินชันต้องมีอายุอย่างน้อย 9 - 12 เดือน 
จึงสามารถขุดเหง้ามาทำอาหารและยาได้ และต้องไม่เก็บไว้นานเกินไปจนน้ำมันหอมระเหยหายหมด และต้องเก็บ 
ให้พ้นแสงเพราะแสงจะมีปฏิกิริยากับสารเคอร์คูมินอยด์ อันเป็นสาระสำคัญในขมิ้นชัน ซึ่งขมิ้นชันมีหลายประเภท 
ได้แก่ ขมิ้นชัน ขมิ้นชันอ้อน และขมิ้นชันป่า ส่วนประเภทที่เรานำมาใช้ประกอบอาหารมากท่ีสุดคือ “ขมิ้นชัน” 

ขมิ้นชัน ใช้ทั้งปรุงอาหารและบำรุงผิว เจริญเติบโตดีในฤดูฝน หัวที่แก่แล้ว สามารถนำไปตากแดด
และไปฝนเพื่อเอาผงขมิ้นชันมาผสมน้ำ โยเกิร์ต หรือไข่ขาว แล้วแต่สูตรเพื่อขัดผิว รักษาสิว ให้ผิวใสขึ้น แต่หาก
นำมาประกอบอาหาร สามารถใช้ได้ทั้งขม้ินชันอ่อนและผงขม้ินชันแตกต่างกัน เพราะเสน่ห์ของขม้ินชัน คือ       มี
กลิ่นหอมช่วยดับคาวของเครื่องในได้ด้วย และเป็นที่นิยมของชาวใต้ แกงของชาวใต้มักใส่ขมิ้นชัน อาทิ แกงเหลือง ข้าว
หมกไก่ แกงกะหรี่ แกงไตปลา แกงฮังเล โดยใช้ผงขมิ้นชันปรุงแต่งไปกับเครื่องแกง และขมิ้นชันสด ใช้รับประทานสด เพ่ือ
เป็นเครื่องเคียงกับเมนูน้ำพริกได้อย่างอร่อย การรับประทานขมิ้นชันเป็นประจำ จะช่วยให้เจริญอาหารและรักษา
ภูมิต้านทานให้กับระบบภูมิคุ้มกัน แต่การรับประทานขมิ้นชันหรือขมิ้นชันสด ก็มีข้อจำกัดควรรับประทานในปริมาณที่
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พอเหมาะและไม่ควรรับประทานร่วมกับยาบางชนิด ซึ่งหลีกเลี่ยงได้ด้วยการเว้นระยะรับประทานยาก่อนหรือหลัง
อาหารเพื่อป้องกันผลต้านฤทธิ์ยา 

เมนูอาหารที่มีส่วนประกอบของขมิ้นชันนั้น ได้รับการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และยังคงเป็น
เมนูคู่โต๊ะอาหารไทยจนถึงปัจจุบัน นับเป็นความโชคดีของคนไทยที่มีทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ และมรดกทาง 
ภูมิปัญญา นับเป็นการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรใกล้ตัวในชีวิตประจำวันได้อย่างชาญฉลาด  ซึ่งทาง
มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้นำมาศึกษาความรู้ด้านสมุนไพรจากผู้เฒ่าผู้แก่  พร้อมทั้งพัฒนาและ
เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา ตัวอย่างเมนูที่ใช้ขมิ้นชันเป็นส่วนประกอบ เช่น ไก่ทอดขมิ้นชัน 
แกงคั่วปูใบชะพลู ปลาทรายขาวทอดขมิ้นชัน ไก่บ้านต้มขมิ้นชัน และห่อหมกย่าง เป็นต้น  

 
 
 

 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : https://waterlibrary.com/turmeric-in-thai-food-is-amazing/) 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
ขม้ินชัน ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถยกฐานะเกษตรกร ส่งขมิ้นชันที่ปลูกให้แก่องค์การเภสัชกรรม 

ซื้อทำยาสามารถสร้างรายให้แก่เกษตรกรได้กว่า 10 ล้านบาท จากประโยชน์อันมากมายของขมิ้นชัน ทำให้
องค์การเภสัชกรรม ได้มีการลงนามสัญญารับซื้อขมิ้นชันคุณภาพกับเกษตรกร 3 จังหวัด 3 ภาค ประกอบด้วย 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดยะลา และจังหวัดตาก พร้อมทั้งยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขมิ้นชัน ที่จะเป็นวัตถุดิบใน 
การนำไปสกัดสารเคอร์คูมินอยด์ไปเป็นยาที่จะช่วยในการรักษาโรคต่าง ๆ ได้ เนื่องจากทางองค์การเภสัชกรรมได้
มีการวิจัยว่าขมิ ้นชันที ่สกัดสารเคอร์คูมินอยด์แล้วสามารถนำไปรักษาโรคได้มากมายข้างต้น ซึ ่งขมิ ้นชัน 
ตากแห้งนั้นยังคงมีความต้องการในการนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตยาประมาณปีละ 90 ตัน โดยได้มีการลงนามสัญญา
จะรับซื้อจากเกษตรกรในราคากิโลละ 120 บาท จะทำให้เกษตรกรมีรายได้กว่า 10 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังได้
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกขมิ้นชันด้วยการมอบพันธุ์ขมิ้นชันให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งจะได้มี  
การติดตามหลังจากที่เกษตรกรที่เข้าโครงการได้ปลูกไปแล้วด้วย เนื่องจากในอนาคตจะได้มีการนำยาที่สกัดจาก
ขมิ้นชันส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรและปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเพาะปลูก ซึ่งจะกระจายรายได้ไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น ๆ กว่า 5 ล้านบาท 
ขมิ้นชันนอกจากเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาที่หลากหลายแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูก
ได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 
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    ภาพประกอบที่ 1        ภาพประกอบที่ 2  
(ที่มาของภาพประกอบที ่1 : https://mgronline.com/south/detail/9590000087806) 
(ที่มาของภาพประกอบที ่2 : https://www.palangkaset.com/ผกัเศรษฐกิจ/ขมิน้ชัน-3-ผงขมิ้น/attachment/ 4-พื้นที่ปลูกขมิ้นชัน/ 

ด้านอุตสาหกรรม 
กรมวิชาการเกษตรแนะนำช่องทางการปลูกขมิ้นชันในด้านอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม 

เร่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชันปลอดโรคสายพันธุ์ตรัง 1 และ ตรัง 84 - 2 เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ผลผลิต - ขยายพันธุ์ดีปลอดโรค พร้อมหนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเชิงการค้ารองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ขม้ินชัน ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศเผยสรรพคุณให้ “สารเคอร์คูมินอยด์” สูงกว่ามาตรฐานยาสมุนไพร 120 
เปอร์เซ็นต์ ทำให้เป็นที่ต้องการสูง 

ปัจจุบันสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้แนะนำว่าขมิ้นชัน เป็นพืชสมุนไพรเศรษฐกิจที่กำลัง
เป็นที่ต้องการสูงของอุตสาหกรรมยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบัน อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยตลาดอุตสาหกรรมสารสกัดขมิ้นชัน มีมูลค่ารวม 49 
ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณผลผลิตหัวสดซึ่งยังผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรมขมิ้นชันในประเทศ 
โดยที่ผ่านมาสถาบันวิจัยพืชสวนได้รับการติดต่อจากองค์การเภสัชกรรม เพื่อขอซื้อพันธุ์ขมิ้นชันคุณภาพปลอดโรค 
เพื่อนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรในเครือข่ายปลูกเชิงการค้า เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอ กับอุตสาหกรรม
ขมิ้นชันหลายแขนงที่กำลังขยายการเติบโต ซึ่งในเบื้องต้นองค์การมีความต้องการใช้ขมิ้นชันตากแห้ง ประมาณปีละ 
90 ตัน ปัจจุบันได้มีการนำสารเคอร์คูมินอยด์ที่สกัดจากขมิ้นชัน ทีข่ึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร      แผน
ปัจจุบันรายการแรกของประเทศไทยสำหรับใช้บรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม เพื่อนำมาผลิตผลิตภัณฑ์
แคปซูลสารสกัดขมิ้นชันทดแทนยาแผนปัจจุบัน สำหรับสรรพคุณของขมิ้นชันมีสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์ 2 กลุ่มคือ 
กลุ่มน้ำมันระเหย (Volatile oil) และกลุ่มสารสีเหลืองส้มหรือที่เรียกว่าสารเคอร์คูมินอยด์(Curcuminoid) 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการขยายการเติบโตของตลาดขมิ้นชัน กรมวิชาการเกษตรกำลังเร่งวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชันปลอดโรคระบบวัสดุปลูก (Substrate Culture) หรือการปลูกที่ใช้วัสดุอ่ืน 
ที่ไม่ใช่ดิน ขมิ้นชัน มี 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ตรัง 1 และสายพันธุ์ตรัง 84 - 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหา  
โรคระบาดและการปนเปื้อนจากสารเคมีตกค้างในดิน ที่อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและสารเคมีตกค้างในผลผลิต
ขม้ินชันซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าการปลูกในดิน 
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(ที่มาของภาพประกอบ : https://www.kasetkaoklai.com/home/2019/09/เผยแทรนด์ขมิ้นชันอุตสาหกรรม) 

ส่วนการขยายพันธุ์ ได้ใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแทนการใช้หัวและแง่ง เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นพันธุ์ได้
มากขึ้น สามารถรองรับความต้องการเกษตรกรที่จะนำขมิ้นชันพันธุ์นี้ไปปลูกเชิงการค้าในอนาคต โดยการวิจัย
ดังกล่าวดำเนินการในศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และจะแล้วเสร็จในปี 2564 นี้ 
และหากสำเร็จก็พร้อมแจกจ่ายขมิ้นชันสายพันธุ์ปลอดโรคไปยังกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ต่อไป  จากกระแสความ
ต้องการของตลาดสมุนไพรที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตรได้ให้ความสำคัญในการพัฒนางานวิจัย
และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรของไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย และทดแทน  
การนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลักดันให้
ขมิ้นชันเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย ในอนาคตด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP และ
อินทรีย์ในทุกพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ ตลอดจนเร่งกระจายขมิ้นชันพันธุ์ปลอดโรคระบบวัสดุปลูกหรือไม่ใช้
ดินให้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งเร่งวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเนื้อเยื่อเพื่อให้ได้ปริมาณต้นพันธุ์คุณภาพมากข้ึน 
ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมขมิ้นชันและเป็นทางเลือกให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อการค้าป้อน
ตลาดทั้งในและต่างประเทศในอนาคต 

ปัจจุบันมีสายพันธุ์ขมิ้นชัน ทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนโดยกรมวิชาการเกษตรแล้วมีจำนวนแล้ว 5 สายพันธุ์
ด้วยกันคือ ขมิ้นชันทับปุก (พังงา) ขมิ้นชันตาขุน (สุราษฎร์ธานี) ขมิ้นชันแดงสยาม ขมิ้นชันส้มปรารถนา และ
ขมิ้นชันเหลืองนนทรี และมีสายพันธุ์ที่ผ่านการรับรองจำนวน 2 พันธุ์ด้วยกัน คือขมิ้นชันสายพันธ์ตรัง 1 และ
ขม้ินชันสายพันธุ์ตรัง 84 - 2  

 
 
 
 
 

                         
                ภาพประกอบที่ 1         ภาพประกอบที่ 2                  ภาพประกอบที่ 3  
(ที่มาของภาพประกอบที ่1 : https://www.thaihealth.or.th/Content/38293-“ขมิ้นชัน”ขึ้นทะเบยีนยาแผนปัจจุบัน.html) 
(ที่มาของภาพประกอบที่ 2 : https://www.abhaiherb.net/article/12/ขมิ้นชัน-ควรรับประทานขมิ้นชันตามเวลาไหนบ้าง-มาดู

กัน) 
(ที่มาของภาพประกอบที่ 3 : https://www.thailandpostmart.com/product/1013450000565/ขมิน้ชัน-500-กรัมบ้านกร่าง/) 
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ด้านเกษตรกรรม 
ด้วยความที่ขม้ินชันเป็นพืชที่ปลูกง่าย มีคุณสมบัติชอบอากาศค่อนข้างร้อนชื้น ชอบดินร่วนปนทราย

ระบายน้ำดี ไม่ชอบดินเหนียวและดินลูกรัง ต้องการความชุ่มชื้นสูง เจริญเติบโตได้ดีในที่กลางแจ้ง เติบโตได้ดีในที่ดอน 
เป็นพืชปลูกง่ายสามารถปลูกขึ้นได้ทุกภาคของประเทศไทย ปัญหาของโรคแมลงรบกวนน้อย อายุเก็บเกี่ยว 
ประมาณ 8 - 9 เดือน ทำให้เป็นที่สนใจของเกษตรกรในการปลูกขมิ้นชันเป็นรายได้เสริมกันทั่วทุกภาคของ
ประเทศและส่วนใหญ่จะปลูกขม้ินชันเป็นพืชสวนครัวหลังบ้านในปริมาณไม่มากนัก 

ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกขมิ้นชัน เนื่องจากขมิ้นชันเป็นพืชที่ปลูกง่ายมาก 
พอเป็นหัวแล้วปล่อยได้จนถึงเวลาเก็บปลูกได้ทุกพื้นที่ เพียงแต่อย่าให้ดินชุ่มน้ำมากอาจทำให้หัวเน่าได้ง่าย ทั้งนี้ 
ขมิ้นชันเป็นพืชตระกูลหัวและชอบดินแห้งแบบดินทราย วิธีการปลูกขมิ้นชัน คือ เริ่มต้นจากการเตรียมดินด้วย 
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยคอกเพียงเล็กน้อยจะไม่ใช้สารเคมี จะต้องพรวนดินทิ้งไว้ ประมาณ 2 ครั้ง แล้วให้ยก
แปลงปลูกขึ้นเล็กน้อยจากนั้นให้หักขมิ้นชันขนาดยาวประมาณ 1 ข้อนิ้วมือ ให้เลือกขมิ้นชันที่มีขนาดปานกลาง 
ไม่แก่และไม่อ่อนจนเกินไป แล้วนำขมิ้นชันไปใส่ในหลุมฝงัลงไปไม่ลึก ระยะระหว่างหลุมประมาณคืบเศษ แล้วจึง
รดน้ำตามขม้ินชันไม่ชอบน้ำมาก จึงไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อย สามารถปลูกแบบปล่อยโดยไม่จำเป็นต้องใส่ใจมาก 

การปลูกขมิ้นชันมักเริ่มปลูกกันในช่วงต้นฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม
ของทุก ๆ ปี จากนั้นนับไปอีกประมาณ 9 เดือน จึงสามารถเก็บได้เพราะเป็นช่วงที่พอเหมาะ เมื่อแตกใบแล้วผ่าน
ไประยะหนึ่งใบจะแหง้แต่จะมีหัวขมิ้นชันอยู่ใต้ดิน ยังไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่รอให้ถึงเวลาเก็บเท่านั้น และคาดว่า
น่าจะเก็บเกี่ยวหัวขมิ้นชันได้ในช่วงฤดูหนาวหรือประมาณปลายเดือนธันวาคมถึงมกราคม ซึ่งช่วงนี้หัวขมิ้นชนัจะ
แห่งสนิทจากนั้นจะถอนต้นออกพร้อมกัน โดยใช้เสียมค่อย ๆ แซะหัวขึ้นมา ใน 1 ต้นได้หัวขมิ้นชันที่มีน้ำหนัก 
ประมาณ 2 ขีด และมีจำนวน 8 - 10 แง่ง หลังจากเก็บทั้งหมดแล้วให้นำมาผึ่งลมในร่มก่อน เพื่อรอให้คนมาซ้ือ
ราคารับซื้อหัวสด ประมาณกิโลกรัมละ 20 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
 

คลิปวิดีโอเรื่อง  หลักสูตรการปลูกขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม โดยศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ 
ชายแดนสระแก้ว 
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
สำนักงาน กศน. 
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ใบงานที่ 1  
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

 
คำชี้แจง  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรขม้ินชันแล้ว          

จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 

1. จงบอกลักษณะทั่วไปของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน  

1.1 ชื่อสามัญ............................................................................................................................. ......... 
1.2 ชื่อวิทยาศาสตร์............................................................................................................................  
1.3 ชื่ออ่ืน....................................................................................................................... .................... 
1.4 ถิ่นกำเนิด............................................................................................................................. ........ 

 
2. จงบอกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรขม้ินชัน 

2.1 เหง้าขมิ้น.......................................................................................................................................  
2.2 แง่งขมิ้น............................................................................................................................. ............ 
2.3 ใบขม้ิน........................................................................................................... ................................ 
2.4 ดอกขม้ิน............................................................................................................................. ........... 
 

3. จงอธิบายความสำคัญของพืชสมุนไพรขมิ้นชันในด้านต่าง ๆ  มาพอสังเขป แล้วนำเสนอในรูปแบบแผนผัง
ความคิด Mind mapping 

   3.1 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
   3.2 ด้านอาหารและการบริโภค 
   3.3 ด้านเศรษฐกิจ 
   3.4 ด้านอุตสาหกรรม 
   3.5 ด้านเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

100



101 
 
แนวคำตอบ ใบงานที่ 1 เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
1. ตอบ ลักษณะทั่วไปของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

ชื่อสามัญ : Turmeric 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Curcuma longa L. 
ชื่อพ้อง : Curcuma domestica Valeton 
ชื่อวงศ์ : ZINGIBERACEAE 
ชื่ออ่ืน ๆ เช่น 

- ทั่วไป : ขม้ิน 
- เชียงใหม่ : ขม้ินแกง ขมิ้นหยอก ขมิ้นหัว 
- กะเหรี่ยง กำแพงเพชร : ตายอ 
- กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน : สะยอ 
- ภาคกลาง พิษณุโลก : ขม้ินชัน 
- ภาคใต้ : ขี้ม้ิน, หมิ้น 

ถิ่นกำเนิดของขม้ินชัน โดยขม้ินชัน มีถ่ินกำเนิดในประเทศแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกใต้ 

2. ตอบ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
1. เหง้าขมิ้น คือ ลำต้นใต้ดิน ซ่ึงประกอบด้วยแง่งที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน 
2. แง่งขมิ้น คือ แง่งแม่หรือแง่งหลักจะมีลักษณะกลม ซึ่งจะเป็นที่แตกของแขนงที่สองและสามต่อไป 

แขนงที่แตกออกมานี้ถ้ามีลักษณะกลมจะเรียกว่า หัว และถ้ามีลักษณะยาวคล้ายนิ้วมือจะเรียกว่า นิ้ว ซึ่งเป็นที่เกิด
ของรากฝอย เนื้อในหัวมีสีเหลืองอมส้มหรือสีเหลืองจำปาปนสีแสด และมีกลิ่นหอม  

3. ใบขมิ้น คือ ลำต้นเหนือดิน มีกาบก้านใบที่เรียงซ้อนกันเป็นลำต้นเทียม ลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยว กลางใบสี
แดงคล้ำ แทงออกจากเหง้าใต้ดิน ลักษณะใบรูปใบหอกยาวเรียว ปลายใบแหลม กว้าง 12 - 15 เซนติเมตร ยาว 30 - 40 
เซนติเมตร มีเส้นกลางใบเห็นได้ชัดเจนทางด้านล่างของใบ ใบเรียงแบบสลับ และอยู่กันเป็นกลุ่ม 

4. ดอกขม้ิน คือ ในส่วนของดอก ออกเป็นช่อ ช่อดอกจะเกิดบนลำต้นที่มีใบหรือโผล่ขึ้นมาจากใจกลาง
ของกลุ่มใบ ช่อดอกมีรูปร่างแบบทรงกระบอกหรือรูปกรวย ใบประดับมีสีเขียวอ่อนๆ หรือสีขาว กลีบดอกสีเหลืองอ่อน 
ตรงปลายช่อดอกจะมีสีชมพูอ่อน จัดเรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบ กลีบรองกลีบดอกจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อ มีขน 
กลีบดอกมีขาว ตรงโคนเชื่อมติดกันเป็นท่อยาว บานครั้งละ 3-4 ดอก และผล รูปกลมมี 3 พู 

 
3. ตอบ ความสำคัญของพืชสมุนไพรขม้ินชันในด้านต่าง ๆ  นำเสนอ 5 ด้าน ได้แก่    

2.1 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
2.2 ด้านอาหารและการบริโภค 
2.3 ด้านเศรษฐกิจ 
2.4 ด้านอุตสาหกรรม 
2.5 ด้านเกษตรกรรม 

101

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ขม้ินชัน



ใบความรู้ที่ 2 
เร่ือง สรรพคุณของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

 
ขมิ้นชัน (Turmeric) หรือขมิ้น เป็นพืชที่มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อของเหง้ามีสีเหลืองเข้มไปจนถึงสีแสด     

มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด คือ รสชาติที่จัดจ้าน สีสันมีความสวยงาม อีกทั้งยังได้มีการนำเอาสมุนไพรมาประยุกต์
ผสมผสานลงไปในอาหารไทย ทำให้ได้รสชาติที่ดูแตกต่างแต่ลงตัว เมื่อพูดถึงเรื่องสมุนไพรที่คนไทยนิยมนำมา
ทำอาหารเราคงจะพลาดที่จะเอ่ยถึงขมิ้นชันไม่ได้ เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่ทำให้อาหารมีสีสันสะดุดตา 
ตลอดจนมีสรรพคุณทางยาที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพิ่มพูนเป็นลำดับถัดมาจากความอร่อย ตอนนี้จะมา       
ทำความรู้จักกับสมุนไพรชนิดนี้กันให้มากขึ้น เพราะเหตุใดจึงเป็นที่นิยมและประโยชน์ที่ได้จากสมุนไพรขมิ้นชัน 
 

คุณประโยชน์ของขม้ินชัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
         (ท่ีมาของภาพประกอบ : https://shopee.co.th/blog/turmeric-health-benefits/) 

 
ขมิ้นชัน มีสารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid) พบได้ในพืชมีเหง้าและพืชวงศ์ขิง มีสารต้านอนุมูลอิสระ 

ช่วยลดอาการอักเสบ และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ทำให้มีการนำขมิ้นชันมาประยุกต์ใช้ในอาหารและยา
อย่างแพร่หลาย ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังนี้ [1] 
  1. ล้างพิษตับ 
  ขมิ้นชันมีสรรพคุณช่วยขับพิษที่สะสมในตับ เนื่องจากมีฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบ ช่วยบำรุงตับ และฟื้นฟูตับ 
โดยมีการใช้ขม้ินชันทดลองรักษาโรคตับแข็งในหนู ผลปรากฏว่าอาการไม่ลุกลามเพ่ิม ทำให้นิยมใช้เป็นสมุนไพรยา
ที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพและล้างพิษออกจากตับ 
  2. รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง 
   ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ เช่น โรคผื่นคัน กลาก เกลื้อน ผิวหนังอักเสบจากอาการแพ้ 
คนไทยสมัยก่อนใช้เหง้าสดของขมิ้นชันมาฝนและบดให้ละเอียด ก่อนจะนำไปทาบริเวณที่มีอาการคัน แต่ปัจจุบัน
สามารถใช้ผงขม้ินชันสำเร็จรูปผสมน้ำเปล่าหรือน้ำมันมะพร้าว นำไปทาบริเวณท่ีอักเสบหรือคันได้ 
.......................................................... 

1 10 คุณประโยชน์ของขมิ้นชัน สรรพคณุป้องกันสารพัดโรค. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก  
https://www.thairath.co.th/lifestyle/food/1999331 (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 25 กรกฎาคม 2564) 
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  3. แก้อาการท้องร่วง 
  สำหรับใครที ่กินของผิดสำแดงเข้าไปแล้วเกิดอาการท้องร่วง สามารถหาขมิ้นชันในครัวมาใช้เป็นยาได้         
โดยนำมาล้างให้สะอาด ปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำไปตำพร้อมผสมน้ำเปล่า หลังจากนั้นคั้นเฉพาะน้ำให้
ได้สัก 1 ถ้วยตวง แบ่งกินคราวละ 2 ช้อนโต๊ะ จะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหาร 
  4. รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
  ขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบ จึงสามารถช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายเร็วขึ้น 
นอกจากนี้หากหั่นขมิ้นชันผสมกับน้ำผึ้ง จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และจุกเสียดแน่น เรียกว่าเป็น
สมุนไพรที่มอบประโยชน์ให้คนกินอย่างครบสูตร ทั้งในรูปแบบอาหารและรูปแบบยา 
  5. ชะลอการแก่ก่อนวัย 
  เนื่องจากขมิ้นชันออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จึงถูกนำมาสกัดเป็นยาเสริมอาหารที่ใช้บำรุงร่างกาย ป้องกันโรค 
ป้องกันการเสื่อมโทรมของเซลล์ และป้องกันร่างกายไม่ให้เสื่อมไปตามวัย ถือเป็นสรรพคุณด้านความงามที่น่าจะ
ถูกใจใครหลายคน 
  6. รักษาริดสีดวง  

สำหรับผู้ที่เป็นริดสีดวงทวารและมีแผลบริเวณทวารหนัก ให้ใช้ผงขม้ินทาหัวริดสีดวง จะช่วยสมานแผลให้
แห้งและหายเร็วขึ้น เพราะขมิ้นชันจะช่วยลดการอักเสบ ช่วยฆ่าเชื้อโรค และทำให้เนื้อเยื่อบริเวณแผลกระชับเร็วขึ้น 
  7. แก้พิษแมลงกัดต่อย 
  หากถูกแมลงกัดจนเป็นแผล มีอาการบวมแดง สามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้ผงขมิ ้นชันผสมกับ  
น้ำมันมะพร้าว แล้วนำไปเคี่ยวบนไฟ จะได้น้ำมันนวดสำหรับทาแก้พิษแมลงกัดต่อย หรือจะนำผงขมิ้นชันไปผสม
กับน้ำปูนใสเพื่อนำมาพอกแผลก็ได้เช่นกัน  
  8. ป้องกันโรคข้อเข่าอักเสบ 
  ในผู้สูงอายุนิยมใช้ขมิ้นชันรักษาอาการข้อตึง ปวดเมื่อยตามข้อเข่า ซึ่งอาจจะเป็นไปตามวัยหรือพฤติกรรม  
ในชีวิตประจำวัน แต่ขมิ้นชันสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อมได้ โดยมีการนำมาใช้ทดแทน  
ยาแผนปัจจุบันอย่างแพร่หลาย 
  9. ลดระดับไขมันในเส้นเลือด 
  สารไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) ที่อยู่ในพืชธรรมชาติอย่างขม้ินชันจะช่วยยับยั้งคอเลสเตอรอล มีฤทธิ์
ในการลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันและโรคหัวใจ 
  10. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
  ขมิ้นชันสามารถช่วยปรับสมดุลและสร้างภูมิคุ ้มกันให้ร่างกาย โดยเฉพาะในปัจจุบันมีปัญหามลพิษ  
ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่าย จึงนิยมกินขมิ้นชัน เพื่อเป็นตัวช่วยเสริม
ร่างกายให้แข็งแรงต่อมลพิษ 

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด เช่น วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 
วิตามินซี วิตามินอี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และเกลือแร่ต่าง ๆ รวมไปถึงเส้นใย คาร์โบไฮเดรต 
และโปรตีน เป็นต้น และขมิ้นชันมีสรรพคุณทางยาที่รักษาอาการและโรคต่าง ๆ ได้หลายชนิด  มีประวัติในการ
นำมาใช้ในการรักษามากกว่า 5,000 ปี สำหรับขมิ้นชันที่จะนำมาใช้ประโยชน์นั้น การเก็บเกี่ยวไม่ควรเก็บในระยะ
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ที่ขมิ้นเริ่มแตกหน่อ เพราะจะทำให้สารที่มีประโยชน์อย่างเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นมีน้อย ส่วนเหง้าที่เก็บมาต้องมี
อายุอย่างน้อย 9 - 12 เดือน และต้องไม่เก็บไว้นานเกินไป และไม่ให้ถูกแสงแดด เพราะน้ำมันหอมระเหยในขมิ้น
จะหมดไปเสียก่อน เมื่อได้เหง้ามาแล้ว หากจะนำไปรับประทานเพื่อใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ  ควรล้างให้สะอาด
ก่อน และไม่ต้องปอกเปลือก แต่หั่นเป็นแว่นชิ้นบาง ๆ แล้วนำไปตากแดดสัก 2 วันแล้วนำมาบดให้ละเอียด ผสมกับ
น้ำผึ้งแล้วปั้นเป็นเม็ดเล็ก ๆ เท่าปลายนิ้วก้อย แล้วนำมารับประทานวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 - 3 เม็ด หลังอาหาร
และช่วงก่อนนอน หรือจะนำเหง้าแก่มาขูดเอาเปลือกออกแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาด นำมาบดให้ละเอียด เติมน้ำ
แล้วคั้นเอาแต่น้ำมารับประทานครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 ครั้ง หากนำขมิ้นมาใช้เป็นยาทาภายนอก เพื่อรักษา
อาการแพ้ ผื่นคัน ผิวหนังอักเสบ แมลงสัตว์กัดต่อย ให้นำเหง้าขมิ้นมาฝนผสมกับน้ำต้มสุก แล้วทาบริเวณที่เป็นวันละ 
3 ครั้ง หรือจะนำเอาผงขมิ้นมาโรยก็ใช้ได้เช่นกัน 

 
วิธีกินขม้ินชันให้ได้ผลดี และได้ประโยชน์ [2] 

     ภาพประกอบที่ 1       ภาพประกอบที่ 2 

(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 1 : https://malikkik.wixsite.com/thaiherbs/post/) 
(ท่ีมาของภาพประกอบที่ 2 : https://www.posttoday.com/life/healthy/638806) 

 
 

วิธีกินขมิ้นชัน มีการศึกษาพบว่า การรับประทานขมิ้นตามเวลาที่อวัยวะต่าง ๆ กำลังทำงาน  จะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของขมิ้นให้มากขึ้น ในขมิ้นชันนั้นมีสารสำคัญชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เคอร์คูมินอยด์ เป็นสารที่มี
ประโยชน์ช่วยลดการอักเสบและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งต่าง ๆ แต่ว่าร่างกายมี ความสามารถในการดูดซึมได้
น้อยมาก การรับประทานขมิ้นชันให้ได้ผลดี ควรรับประทานขม้ินชันตามเวลาต่อไปนี้ตามการรักษา 
 1. เลือกขม้ินที่อายุอย่างน้อย 9 เดือน เพราะขมิ้นชันอ่อนจะมีสารเคอร์คูมินอยด์ในปริมาณน้อย 
   2. รับประทานร่วมกับมื้ออาหาร เช่น กับพริกไทยดำ เพราะพริกไทยดำช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารเคอร์คูมินอยด์
ได้ดีกว่าทานขม้ินชันอย่างเดียวหลายเท่าตัว โดยควรทานระหว่าง หรือหลังรับประทานอาหาร 
  3. เนื่องจากขมิ้นชัน (ผง) นั้นละลายได้ดีในไขมัน หากปรุงอาหารจากขมิ้นชันด้วยน้ำมันจะให้ร่างกาย   
ดูดซึมได้ดีกว่าเดิม 
.......................................................... 

2 ขมิ้น สรรพคณุและประโยชน์ของขมิ้นชัน . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก.https://www.opsmoac.go.th/surin-
local_wisdom-preview-422891791843 . (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 25 กรกฎาคม 2564)  
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  4. รับประทานตามนาฬิกาชีวิต มีการศึกษาพบว่าอวัยวะในร่างกายทำงานในช่วงเวลาต่าง  ๆกัน การรับประทาน
ขม้ินชันตามเวลาที่อวัยวะนั้นทำงานจะได้ประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 

• เวลา 03.00-05.00 น. ช่วงเวลาของปอด หากรับประทานช่วงเวลานี้จะช่วยในการบำรุงปอด
ช่วยให้ปอดแข็งแรง ช่วยป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูก ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนัง และช่วยเรื่องภูมิแพ้ 
หายใจไม่สะดวก 

• เวลา 05.00-07.00 น. ช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่ ช่วยแก้ปัญหาลำไส้ใหญ่ สำหรับผู้ที่ขับถ่ายไม่เป็น
เวลาหรือรับประทานยาถ่ายมานาน หากรับประทานขมิ้นชันในช่วงนี้จะช่วยฟื้นฟูปลายประสาทของลำไส้ใหญใ่ห้
บีบรัดตัว เพ่ือช่วยให้ขับถ่ายได้อย่างเป็นปกติ ช่วยแก้ปัญหาลำไส้ใหญ่ขับถ่ายน้อยหรือมากจนเกินไป และช่วยป้องกัน
การเกิดโรคริดสีดวงทวารและมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วย หากรับประทานพร้อมกับโยเกิร์ต น้ำผึ้ง นมสด มะนาว หรือ
น้ำอุ่น จะช่วยชะล้างผนังลำไส้ให้สะอาดได้ 

• เวลา 07.00-09.00 น. ช่วงเวลาของกระเพาะอาหาร จะช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด 
แน่นท้อง และยังช่วยแก้อาการปวดเข่า ขาตึง บำรุงสมอง ป้องกันโรคความจำเสื่อมได้อีกด้วย จะช่วยแก้ปัญหา
เรื่องกระเพาะอาหารที่เกิดจากการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา และยังลดอาการท้องอืด จุกแน่น ปวดเข่า ขาตึง 
ช่วยบำรุงสมองและป้องกันความจำเสื่อมได้ 

• เวลา 09.00-11.00 น. ช่วงเวลาของม้าม ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเหลืองเสีย มีแผลบริเวณปาก 
บรรเทาอาการของโรคเบาหวาน โรคเกาต์ การอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไป 

• เวลา 11.00-13.00 น. ช่วงเวลาของหัวใจ ช่วยบำรุงหัวใจให้มีสุขภาพแข็งแรง 
• เวลา 15.00-17.00 น. ช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะ ช่วยบำรุงหูรูดกระเพาะปัสสาวะให้

แข็งแรง แก้อาการตกขาว และการทำให้เหงื่อออกในช่วงเวลานี้จะช่วยทำให้ร่างกายขับสารพิษออกไปจากร่างกาย
ได้มาก 

• เวลา 17.00 น. จนถึงเวลาเข้านอน การรับประทานขมิ้นชันในช่วงนี้จะช่วยทำให้ความจำดีขึ้น 
เมื่อตื่นนอนจะไม่อ่อนเพลีย การขับถ่ายก็จะดีข้ึนด้วย 

การหาซื้อขม้ินชันมารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นแบบผงหรือแบบแคปซูล ควรจะซื้อจากแหล่งผลิตที่
ได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดสารเคมี ไม่มีสารสเตียรอยด์ปลอมปน และในกระบวนการผลิตนั้นต้องไม่ผ่าน
ความร้อนเกิน 65 องศา เพ่ือคงคุณภาพของขมิ้นชัน ใส่ใจกันสักนิดเพราะบางคนซื้อมารับประทานเองทุกวัน ทั้งนี้
เพ่ือความปลอดภัย 
 
 
 
    (ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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สรรพคุณของพืชสมุนไพรขม้ินชัน [3] 

ขม้ินชันมีสรรพคุณ ดังนี้ 
1. ขม้ินมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการชะลอวัยและชะลอการเกิดริ้วรอย 
2. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังมีสุขภาพดีแข็งแรง 
4. ขม้ินชันอาจมีบทบาทช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งลำไส้ มะเร็งปากมดลูก 
5. ขม้ินสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ 
6. ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย 
7. ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน 
8. มีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
9. ช่วยลดอาการของโรคเกาต์ 
10. ช่วยขับน้ำนมของมารดาหลังคลอดบุตร 
11. ช่วยรักษาระบบทางเดินหายใจที่มีอาการผิดปกติ 
12. ช่วยบำรุงสมอง ป้องกันโรคความจำเสื่อม 
13. อาจมีส่วนช่วยในการรักษาโรครูมาตอยด์ (ยังไม่ได้รับการยืนยัน) 
14. ช่วยลดการอักเสบ 
15. ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ 
16. ช่วยรักษาอาการแพ้และไข้หวัด 
17. ช่วยบรรเทาอาการไอ 
18. ช่วยรักษาอาการภูมิแพ้ หายใจไม่สะดวกให้มีอาการดีข้ึน 
19. ช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด 
20. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ฮีโมโกบิลอี 
21. ช่วยรักษาแผลที่ปาก 
22. ช่วยบำรุงปอดให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง 
23. น้ำมันหอมระเหยในขม้ินชันมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง 
24. ช่วยรักษาอาการท้องเสีย อุจจาระร่วง โดยนำผงขมิ้นชันผสมน้ำผึ้ง ปั้นเป็นลูกกลอนแล้วนำมา

รับประทานครั้งละ 3 เม็ด 3 เวลา 
25. ช่วยแก้อาการจุดเสียด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ 
26. ช่วยรักษาโรคลำไส้อักเสบ 
27. ช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ 
 

.......................................................... 
3 ขมิ้น สรรพคณุและประโยชน์ของขมิ้นชัน 55 ข้อ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://medthai.com/. (วันท่ีสืบค้น

ข้อมูล 25 กรกฎาคม 2564)  
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28. ช่วยรักษาอาการลำไส้ใหญ่บวม 
29. ช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร 
30. ช่วยในการขับลม 
31. ช่วยบรรเทาอาการนิ่วในถุงน้ำดี 
32. มีฤทธิ์ในการช่วยขับน้ำดี 
33. ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหาร และทำความสะอาดลำไส้ 
34. ช่วยบำรุงตับ ป้องกันตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ และป้องกันตับจากการถูกทำลายของยาพาราเซตามอล 
35. ช่วยบำรุงหูรูดกระเพาะปัสสาวะให้แข็งแรง 
36. ช่วยป้องกันการเกิดโรคริดสีดวงทวาร 
37. ช่วยแก้อาการตกเลือด ด้วยการนำขมิ้นสดมาตำให้ละเอียด แล้วคั้นเอาน้ำมาผสมกับน้ำปูนใสแล้ว

รับประทาน 
38. ช่วยแก้อาการตกขาว 
39. ช่วยรักษาอาการปวดหรืออักเสบเนื่องจากไขข้ออักเสบ 
40. ช่วยแก้อาการน้ำเหลืองเสีย 
41. ช่วยแก้ผื่นคันตามร่างกาย 
42. ช่วยรักษาโรคผิวหนัง ผดผื่นคัน 
43. ช่วยรักษากลาก เกลื้อน ด้วยการใช้ผงขมิ้นผสมกับน้ำ นำมาทาบริเวณที่เป็นกลากเกลื้อนทุกวัน        

วันละ 2 ครั้ง 
44. ช่วยรักษาโรคผิวหนังพุพอง ตุ่มหนองให้หายเร็วยิ่งขึ้น 
45. ช่วยรักษาแผลจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ ด้วยการนำขมิ้นมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วตำจนละเอียด      

คั้นเอาแต่น้ำมาทาบริเวณดังกล่าว 
46. มีฤทธิ์ในการต่อต้านและฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนัง และต่อต้านยีสต์ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้

ภูมิคุ้มกันต่ำ 
47. ช่วยต่อต้านปรสิตหรือเชื้ออะมีบาที่เป็นต้นเหตุของโรคบิดได้ 
48. ช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัส เช่น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร แบคทีเรียที่   

ทำให้เกิดโรคท้องเสีย แบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอง เป็นต้น 
49. มีฤทธิ์ในการต่อต้านการกลายพันธุ์ ต้านสารก่อมะเร็งที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคที่เกิดจากการเสื่อม

ของร่างกาย และโรคเบาหวาน 
50. ช่วยสมานแผลตามร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการนำผงขมิ้นมาผสมกับน้ำแล้วทาลงบนบาดแผล 

และยังช่วยให้บาดแผลไม่ให้ติดเชื้อของกระต่ายและหนูขาวได้ และสามารถเร่งให้แผลที่ติดเชื้อหายได้ 
51. ขมิ้นชันยังมีสรรพคุณช่วยในการป้องกันการงอกของขนอีกด้วย โดยผู้หญิงชาวอินเดียมักนำขมิ้นชัน

มาทาผิวเพ่ือป้องกันไม่ให้ขนงอก 
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52. ขมิ้นชันขัดผิว ใช้ทำทรีตเมนต์พอกผิวขัดผิวด้วยขมิ้นชัน ช่วยให้ผิวพรรณนุ่มนวล ขาวผ่องใส เต่งตึง 
ด้วยการนำขม้ินชันสดมาล้างน้ำให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปปั่นรวมกับดินสอพอง 2-3 เม็ด แล้วผสมกับ
มะนาว 1 ลูก ปั่นจนเข้ากัน นำมาพอกหน้าหรือผิวทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด 

53. ขม้ินชันเป็นส่วนประกอบของทรีตเม้นต์รักษาสิวเสี้ยน สิวผด สิวอุดตัน 
54. ขม้ินชันเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในเครื่องสำอางบำรุงผิวต่าง ๆ 
55. นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย 
 

สรรพคุณเด่นทางยาของขม้ินชัน 
  รักษาอาการท้องอืดเฟ้อ โรคกระเพาะ แผลพุพอง บำรุงผิว เหง้าของขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย 
เชื้อรา ลดการอักเสบ และมีฤทธิ์ในการขับน้ำดี น้ำมันหอมระเหยในขมิ้นชันมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดท้อง 
ท้องอืด แน่นจุดเสียด การใช้ขมิ้นชันแก้แพ้แก้อักเสบ แผล ฝีพุพอง แมลงสัตว์กัดต่อยภายนอกโดยใช้ เหง้ายาว
ประมาณ 2 นิ้ว ฝนกับน้ำต้มสุกทาบริเวณท่ีเป็นวันละ 3 ครั้ง หรือใช้ผงขม้ินชันโรยทาบริเวณท่ีมีอาการผื่นคันจาก
แมลงสัตว์กัดต่อยได้ อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่น จุกเสียด และอาหารไม่ย่อย ใช้เหง้าขมิ้นชันไม่ต้องปอกเปลือก 
หั่นเป็นชิ้นบาง ๆ ตากแดดจัด ๆ สัก 1 - 2 วัน บดให้ละเอียด ผสมกับน้ำผึ้ง ปั้นเป็นเม็ดขนาดปลายนิ้วก้อย 
รับประทานครั้งละ 2 - 3 เม็ด วันละ 3 - 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน ถ้ามีอาการท้องเสียให้หยุดยาทันที 
          นอกจากโรคเกี่ยวกับท้องแล้ว ขมิ้นชันยังมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายและช่วยบำรุงตับ รักษาระบบ
ทางเดินหายใจที่ผิดปกติ หืด ไอ เวียนศีรษะ รักษาอาการปวดและอักเสบเนื่องจากไขข้ออักเสบอีกด้วย เพราะว่ามี
ฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดปฏิกิริยาภูมิแพ้ เพ่ิมภูมิคุ้นกันให้แก่ร่างกาย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอง มีฤทธิ์
ขับน้ำดีช่วยในการย่อยและป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วในถุงน้ำดี มีฤทธิ์ขับลม และมีการศึกษาการใช้ขมิ้นชันรักษา  
โรคกระเพาะในประเทศไทย (โรงพยาบาลศิริราช) พบว่า ได้ผลดีพอควร 

 

ภาพประกอบที่ 1      ภาพประกอบที่ 2               ภาพประกอบที่ 3 

(ท่ีมาของภาพประกอบท่ี 1 : https://sukapap-d.com/archives/1238) 
(ท่ีมาของภาพประกอบท่ี 2 : https://www.msc1999thailand.com/โรคแผลพพุองกบัโรคตุ่มน้ำพอง) 
(ท่ีมาของภาพประกอบท่ี 3 :https://www.pobpad.com/แมลงกัดต่อย-และวิธีรักษา) 
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ผลข้างเคียงของขม้ินชัน [2] 

การรับประทานขมิ้นชันเพ่ือการรักษาโรคใด ๆ ก็ตาม ถ้าหากเรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไร แล้วรับประทานไป
เรื่อย ๆ จนโรคนั้นหายไปแล้ว ก็ควรหยุดรับประทาน ถึงแม้ขมิ้นชันจะมีประโยชน์ก็จริง แต่หากร่างกายได้รับมาก
เกินความต้องการอาจจะกลายเป็นโทษ ขมิ้นชันมีผลข้างเคียง คือ อาการแพ้ เช่น คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดหัว นอนไม่หลับ 
ดังนั้นหากคุณรับประทานขมิ้นชันแล้วมีอาการดังกล่าว ควรหยุดรับประทานและหายาชนิดอื่นรับประทานแทน 
และยังมีความเชื่อเรื่องโทษและข้อเสียของขมิ้นชันในแถบภาคใต้ว่า การรับประทานขมิ้นชันที่มากเกินไปและถี่เกินไปนั้น
แทนที่จะช่วยป้องกันโรคมะเร็ง อาจจะเป็นมะเร็งได้ 

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตอาการของตนเองด้วย เนื่องจากอาการท้องเสียนั้นเป็นอาการข้างเคียงทั่วไป 
อาจมีสาเหตุมาจากยาชนิดอื่น หรือจากภาวะของโรคที่เป็นอยู่แล้วร่วมด้วยก็เป็นได้ ดังนั้นควรสังเกตอาการของ
ตนเองด้วยว่าเดิมกินยาอ่ืนแล้วไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ แต่เพ่ิงมามีปัญหาเมื่อตอนรับประทานขมิ้นชันร่วมด้วย ก็ควรสงสัยไว้
ก่อนว่าอาจเป็นผลข้างเคียงของขมิ้นก็ได้ แต่ทั้งนี้ถ้าคิดว่าเป็นผลข้างเคียงของขมิ้น ก็อาจจะรับประทานขมิ้นชัน
ต่อไปได้ ด้วยการรับประทานซ้ำ และค่อย ๆ ปรับขนาดยา จาก 1 เม็ด เป็น 2 เม็ดต่อครั้ง แล้วดื่มน้ำตามมาก ๆ 
ก็อาจจะทำให้รับประทานขมิ้นชนัต่อไปได้ 

การรับประทานอย่างพอประมาณและเหมาะสม รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ งดพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคคือสิ่งที่ถูกต้อง บางสิ่งบางอย่างถึงแม้มันจะมีประโยชน์มากก็จริง แต่ถ้ามันมากเกินไปก็จะเป็นโทษต่อ
ตนเองได้ จึงไม่ควรหลงและรับประทานทานอย่างไร้สติ 

การค้นพบสรรพคุณใหม่ ๆ ของขมิ ้นชันมีอีกมากมาย เช่น การป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือด  
การชลอความแก่ การเป็นสารต้านมะเร็งและเนื้องอกต่าง ๆ  พบว่า การกินอาหารผสมขมิ้นชันสามารถทำลายเชื้อไวรัส     
ที่ผ่านมาทางอาหารได้ รวมท้ังสามารถป้องกันมะเร็งจากสารก่อมะเร็งต่าง ๆ และยังมีสรรพคุณใน การต้านไวรัส 
โดยเฉพาะเชื้อ HIV อันเป็นต้นเหตุของโรคเอดส์ ขม้ินชันจึงเป็นอีกความหวังหนึ่งของผู้ป่วยเอดส์ 

ขมิ้นชันนอกจากที่จะมีคุณค่าทางอาหารแล้ว ยังถือเป็นพืชที่มีคุณค่าทางยาอีกด้วย ซึ่งชาวไทยนิยมน ำ
ส่วนต่าง ๆ มาใช้เป็นยาเพื่อบรรเทาอาการท่ีเกิดข้ึนกับร่างกาย โดยสามารถดูรายละเอียดได้ ดังนี้ 

 

ตัวอย่างวิธีการนำพืชสมุนไพรขม้ินชันมาใช ้[4]  
เหง้า : เหง้ารสฝาดหวานเอียด ใช้สำหรับแก้อาการไข้เรื้อรัง ผอมเหลือง แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะและโลหิต แก้

ท้องร่วง สมานแผล แก้ธาตุพิการ ขับผายลม แก้ผื่นคัน ขับกลิ่นและสิ่งสกปรกในร่างกาย คุมธาตุ หยอดตา แก้ตาบวม ตาแดง 
 น้ำคั้นจากเหง้าสดทาแก้แผลถลอก แก้โรคผิวหนังผื่นคัน ลดอาการอักเสบ ทำให้ผิวพรรณผุดผ่อง นำมา
อัดเม็ดทำเป็นยารักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ธาตุพิการ อาหารไม่ย่อย กระเพาะอาหารอ่อนแอ รักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร แก้ท้องร่วง แก้บิด 
.......................................................... 

2 ขมิ้น สรรพคณุและประโยชน์ของขมิ้นชัน . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก.https://www.opsmoac.go.th/surin-
local_wisdom-preview-422891791843 . (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 25 กรกฎาคม 2564)  

4 ขมิ้นชัน สมุนไพรไทยแท้ๆ พร้อมประโยชน์ และการนำไปใช้ให้ถูกวิธี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
http://203.157.123.7/ssopanom/?news. (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 25 กรกฎาคม 2564)  
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ผงขม้ิน : (น้ำเหง้าแห้งมาบดเป็นผง) นำมาเคี่ยวกับน้ำมันพืช ทำน้ำมันใส่แผลสด 
 ขมิ้นสด : (ใช้เหง้าสดล้างให้สะอาด) ตำกับดินประสิวเล็กน้อย ผสมน้ำปูนใสพอกบาดแผลและแก้เคล็ด
ขัดยอก เผาไฟ ตำกับน้ำปูนใส รับประทานแก้ท้องร่วง แก้บิด 
 

การใช้ขม้ินเพื่อรักษาอาการแน่นจุกเสียด อาหารไม่ย่อย  
เป็นข้อบ่งใช้เดียวที่มีรายงานการวิจัยทางคลินิกที่เป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก และคณะกรรมการ

แห่งชาติด้านยา 
  วิธีใช ้
  1. รับประทานผงขมิ้นชันในขนาด 1.5 – 4 กรัม/วัน แบ่งเป็นวันละ 3 – 4 ครั้ง ช่วงเวลาหลังอาหารและก่อนนอน 
  2. ใช้ขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอน รับประทานช่วงเวลาหลังอาหารและก่อนนอน ครั้งละ 3 – 5 เม็ด      
วันละ 3 เวลา 
 

  การใช้ขม้ินรักษาอาการท้องเสีย  
  วิธีใช ้
  1. ใช้ขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอน รับประทานช่วงเวลาหลังอาหารและก่อนนอน ครั้งละ 3 – 5 เม็ด  
วันละ 3 เวลา 
 

  การใช้ขม้ินรักษาแผลและแมลงกัดต่อย  
  วิธีใช ้
  1. ใช้ผงขมิ้นชัน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันหมู 2 – 3 ช้อนโต๊ะ เคี่ยวด้วยไฟอ่อน ๆ จน
น้ำมันกลายเป็นสีเหลือง ใช้น้ำมันที่ได้ใส่แผล 
  2. นำขมิ้นชันมาล้างให้สะอาดแล้วตำจนละเอียด คั้นเอาน้ำที่ได้มาใส่แผล 
  3. เอาขม้ินชันผสมกับน้ำปูนใสเล็กน้อย จากนั้นให้ผสมสารส้ม หรือดินประสิว พอกบริเวณที่เป็นแผลและ
แก้เคล็ดขัดยอก 
 

  การใช้ขม้ินเพื่อรักษากลาก เกลื้อน  
  วิธีใช ้
  1. ผสมขมิ้นกับน้ำแล้วทาบริเวณท่ีเป็นกลาก เกลื้อน จำนวน 2 ครั้ง/วัน  
 

  การใช้ขม้ินกำจัดและป้องกันศัตรูพืช  
วิธีใช ้

  1. ตำขมิ้นชันแห้งครึ่งกิโลกรัมให้ละเอียด จากนั้นนำไปหมักในน้ำ 2 ลิตร ทิ้งไว้ค้างคืน เมื่อได้ที่แล้วจึง
กรองเอาเฉพาะน้ำไปผสมน้ำเพิ่มอีก 2 ลิตร ใช้ฉีดพ่นแปลงผักจะช่วยป้องกันหนอนใยผัก หนอนกระทูผัก และ
หนอนผีเสื้อทั่วไป 
.......................................................... 

4 ขมิ้นชัน สมุนไพรไทยแท้ๆ พร้อมประโยชน์ และการนำไปใช้ให้ถูกวิธี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
http://203.157.123.7/ssopanom/?news. (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 25 กรกฎาคม 2564)  
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ผิวสวยด้วยขม้ิน [2] 
1. สูตรขม้ินสด (ช่วยให้ผิวเรียบเนียน รักษาสิวอุดตัน สิวอักเสบ) 

• ผิวสวยด้วยขมิ้นชันสูตรแรก ให้นำขมิ้นชันมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
• เสร็จแล้วนำมาปั่นด้วยเครื่องปั่น แล้วนำมาใส่กระปุกแช่ในตู้เย็นให้ครบ 1 สัปดาห์ 
• ใช้คอตตอนบัดปั่นหูจิ้มน้ำขมิ้นชันแล้วนำมาทาหน้าก่อนล้างหน้า 15 นาท ี
• ควรใช้ตอนเย็นหรือก่อนนอน เพราะอาจทำให้หน้าเหลือง ต้องล้างประมาณ 2 ครั้งถึงจะออกหมด 

2. สูตรขม้ินสด/ ดินสอพอง/ มะนาว (ช่วยให้ผิวหน้าผ่องใสเนียนเรียบ อ่อนเยาว์ สิวยุบเร็ว) 
• เตรียมวัตถุดิบดังนี้ ขม้ินชันสดเล็กน้อย/ ดินสอพอง 3 เม็ด/ น้ำมะนาว 1 ผล 
• นำขมิ้นชันมาล้างน้ำให้สะอาด แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
• นำขมิ้นชันที่หั่นแล้วมาปั่นรวมกับดินสอพองและน้ำมะนาวจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน 
• จะได้เนื้อครีมเข้มข้น ล้างหน้าให้สะอาดแล้วนำครีมที่ได้มาพอกท้ิงไว้ประมาณ 20 นาทีแล้วล้างออก 
• ควรทำเป็นประจำและสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งจะช่วยให้เห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. สูตรผงขมิ้นชัน/ น้ำมะนาว (ช่วยให้หน้าเนียนใส ช่วยลดอาการบวมแดงจากสิว ช่วยลดสิวและช่วยให้
สิวยุบเร็ว) 

• นำผงขม้ินชันมาผสมกับน้ำมะนาวพอข้น 
• นำมาแต้มบริเวณท่ีเป็นสิวก่อนนอนหรือจะพอกท่ัวใบหน้าก็ได้ 
• ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีแล้วล้างออก (หรือจนกว่าจะรู้สึกว่าแสบก็ให้ล้างออกได้เลย) 

4. สูตรผงขมิ้นชัน/ น้ำนม (บำรุงผิวหน้าให้ผ่องใส อ่อนเยาว์ รักษาสิวเสี้ยน กระชับรูขุมขน รักษาแผลสิว) 
• นำผงขม้ินชันผสมกับน้ำนมให้เข้ากัน 
• ล้างหน้าให้สะอาด แล้วนำขมิ้นชันที่ได้มาขัดบนผิวหน้าอย่างเบามือจนทั่วใบหน้า 
• พอกท้ิงไว้ประมาณ 5 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น ๆ 

5. สูตรผงขมิ้นชัน/ น้ำผึ้ง (บำรุงผิวหน้าให้ผ่องใส อ่อนเยาว์ รักษาสิวเสี้ยน กระชับรูขุมขน รักษาแผลสิว) 
• นำผงขม้ินชันผสมกับน้ำผึ้ง ผสมให้เข้ากัน 
• ล้างหน้าให้สะอาด แล้วนำขมิ้นชันที่ได้มาขัดบนผิวหน้าอย่างเบามือจนทั่วใบหน้า 
• แล้วพอกท้ิงไว้ประมาณ 5 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่น ๆ 

 6. สูตรผงขมิ้นชัน/ ดินสอพอง (ช่วยฆ่าเชื้อโรค บรรเทาอาการสิว) 
• นำดินสอพองมาผสมกับผงขมิ้นชันแล้วคนให้เข้ากัน 
• เสร็จแล้วนำมาแต้มที่หัวสิว 
• หากจะนำมาพอกหน้าควรลดปริมาณผงขม้ินชันลงจากเดิม 

  7. สูตรน้ำขมิ้นชัน/ นมสด/ดินสอพอง (ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น เปล่งปลั่ง เรียบเนียน ยับยั้งเชื ้อแบคทีเรีย       
แก้อาการผดผื่นคัน) 

• การทำน้ำขมิ้นชัน ให้นำขมิ้นชันสดมาล้างให้สะอาด หั่นเป็นแว่นแล้วตำจนแหลก ผสมกับน้ำ
เล็กน้อย แล้วกรองเอาน้ำด้วยผ้าขาวบาง 

• เตรียมวัตถุดิบดังนี้ น้ำขมิ้นชัน 1 ช้อนชา/ นมสด 2 ช้อนชา/ และดินสอพองสะตุ 5 เม็ดใหญ ่
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• นำดินสอพองมาบดจนละเอียด แล้วใส่นมสด น้ำขม้ินชันผสมลงไปคนให้เข้ากัน 
• นำมาพอกหน้าทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด 

8. สูตรขม้ินชันแห้ง/ ว่านนางคำ/ ไพล/ ดินสอพอง (สูตรบำรุงผิว ลดสิว) 
• เตรียมวัตถุดิบดังนี้ ขมิ้นชันแห้ง 25 กรัม/ ว่านนางคำ 200 กรัม/ ไพล 50 กรัม/ ดินสอพอง 

1,000 กรัม 
• นำทุกอย่างมาผสมรวมกันแล้วบดให้ละเอียด 
• เสร็จแล้วนำมาพอกหน้าหรือผิวตัวประมาณ 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำอุ่นและตามด้วยน้ำเย็น

สลับกัน 
• หากคุณผิวมันควรนำมาผสมกับน้ำมันมะกรูดเผาไฟ แต่ถ้าคุณเป็นคนผิวแห้งควรนำไปผสมกับ

น้ำผึ้งหรือนมสด 
 
 
คลิปวิดีโอเรื่อง  หลักสูตรการปลูกขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 

Link หลักสูตรการปลูกขมิ้นชันพันธุ์แดงสยาม จำนวน 40 ชั่วโมง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ
สระแก้ว โดย อ.กฤษณา โสภี - YouTube 
 
 

 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 
.......................................................... 

2 ขมิ้น สรรพคณุและประโยชน์ของขมิ้นชัน . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก.https://www.opsmoac.go.th/surin-
local_wisdom-preview-422891791843 . (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 25 กรกฎาคม 2564)  
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ใบงานที่ 2  
เร่ือง สรรพคุณของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

 
คำชี้แจง หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของพืชสมุนไพรขมิ้นชันแล้ว  

จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายประโยชน์ของพืชสมุนไพรขม้ินชัน อย่างน้อย 5 ด้าน  

1.1 ................................................................................................. ..................................................................... 
1.2 ........................................................................................................... ........................................................... 
1.3 .................................................................................................. .................................................................... 
1.4 ..................................................................................... ................................................................................. 
1.5................................................................................................................ ....................................................... 

 
2. จงบอกสรรพคุณของพืชสมุนไพรขม้ินชัน อย่างน้อย 10 ข้อ 

............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................ ...............................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
....................................................................................................................................... ................................ 

3. จงบอกวิธีการใช้พืชสมุนไพรขมิ้นชัน อย่างน้อย 5 ด้าน 

   3.1 ................................................................................................................ ....................................................... 
   3.2 ................................................................................. ...................................................................................... 
   3.3 ................................................................................................................ ....................................................... 
   3.4 ................................................................................................................ ....................................................... 
   3.5 ....................................................................................................................................................................... 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 2 เร่ือง สรรพคุณของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
 
1. ตอบ ประโยชน์ของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

1.1 ล้างพิษตับ 
  ขมิ้นชันมีสรรพคุณช่วยขับพิษที่สะสมในตับ เนื่องจากมีฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบ ช่วยบำรุงตับ และฟื้นฟูตับ 
โดยมีการใช้ขม้ินชันทดลองรักษาโรคตับแข็งในหนู ผลปรากฏว่าอาการไม่ลุกลามเพ่ิม ทำให้นิยมใช้เป็นสมุนไพรยา
ที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพและล้างพิษออกจากตับ 
  1.2 รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง 
   ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ เช่น โรคผื่นคัน กลาก เกลื้อน ผิวหนังอักเสบจากอาการแพ้ 
คนไทยสมัยก่อนใช้เหง้าสดของขมิ้นชันมาฝนและบดให้ละเอียด ก่อนจะนำไปทาบริเวณที่มีอาการคัน แต่ปัจจุบัน
สามารถใช้ผงขม้ินชันสำเร็จรูปผสมน้ำเปล่าหรือน้ำมันมะพร้าว นำไปทาบริเวณท่ีอักเสบหรือคันได้ 
  1.3 แก้อาการท้องร่วง 
  สำหรับใครที ่กินของผิดสำแดงเข้าไปแล้วเกิดอาการท้องร่วง สามารถหาขมิ้นชันในครัวมาใช้เป็นยาได้         
โดยนำมาล้างให้สะอาด ปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ นำไปตำพร้อมผสมน้ำเปล่า หลังจากนั้นคั้นเฉพาะน้ำให้
ได้สัก 1 ถ้วยตวง แบ่งกินคราวละ 2 ช้อนโต๊ะ จะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหาร 
  1.4 รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
  ขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบ จึงสามารถช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายเร็วขึ้น 
นอกจากนี้หากหั่นขมิ้นชันผสมกับน้ำผึ้ง จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และจุกเสียดแน่น เรียกว่าเป็น
สมุนไพรที่มอบประโยชน์ให้คนกินอย่างครบสูตร ทั้งในรูปแบบอาหารและรูปแบบยา 
  1.5 ชะลอการแก่ก่อนวัย 
  เนื่องจากขมิ้นชันออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จึงถูกนำมาสกัดเป็นยาเสริมอาหารที่ใช้บำรุงร่างกาย ป้องกันโรค 
ป้องกันการเสื่อมโทรมของเซลล์ และป้องกันร่างกายไม่ให้เสื่อมไปตามวัย ถือเป็นสรรพคุณด้านความงามที่น่าจะ
ถูกใจใครหลายคน 
 
2. ตอบ สรรพคุณของพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

1. ขม้ินชันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการชะลอวัยและชะลอการเกิดริ้วรอย 
2. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังมีสุขภาพดีแข็งแรง 
4. ขม้ินชันอาจมีบทบาทช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เช่น โรคมะเร็งลำไส้ มะเร็งปากมดลูก 
5. ขม้ินชันสามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ 
6. ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย 
7. ช่วยบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน 
8. มีส่วนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
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9. ช่วยลดอาการของโรคเกาต์ 
10.  ช่วยขับน้ำนมของมารดาหลังคลอดบุตร 
 

3. ตอบ วิธีการใช้พืชสมุนไพรขม้ินชัน 
1. การใช้ขมิ้นเพื่อรักษาอาการแน่นจุกเสียด อาหารไม่ย่อย เป็นข้อบ่งใช้เดียวที่มีรายงานการวิจัยทาง

คลินิกที่เป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก และคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา 
  วิธีใช ้
  1. รับประทานผงขมิ้นชันในขนาด 1.5 – 4 กรัม/วัน แบ่งเป็นวันละ 3 – 4 ครั้ง ช่วงเวลาหลังอาหารและ
ก่อนนอน 
  2. ใช้ขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอน รับประทานช่วงเวลาหลังอาหารและก่อนนอน ครั้งละ 3 – 5 เม็ด    
วันละ 3 เวลา 
  2. การใช้ขม้ินชันรักษาอาการท้องเสีย 
  วิธีใช ้
  1. ใช้ขมิ้นชันผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอน รับประทานช่วงเวลาหลังอาหารและก่อนนอน ครั้งละ 3 – 5 เม็ด        
วันละ 3 เวลา 
  3. การใช้ขม้ินชันรักษาแผลและแมลงกัดต่อย 
  วิธีใช ้
  1. ใช้ผงขมิ้นชัน 1 ช้อนโต๊ะ ผสมน้ำมันมะพร้าว หรือน้ำมันหมู 2 – 3 ช้อนโต๊ะ เคี่ยวด้วยไฟอ่อน ๆ จน
น้ำมันกลายเป็นสีเหลือง ใช้น้ำมันที่ได้ใส่แผล 
  2. นำขมิ้นชันมาล้างให้สะอาดแล้วตำจนละเอียด คั้นเอาน้ำที่ได้มาใส่แผล 
  3. เอาขม้ินชันผสมกับน้ำปูนใสเล็กน้อย จากนั้นให้ผสมสารส้ม หรือดินประสิว พอกบริเวณที่เป็นแผลและ
แก้เคล็ดขัดยอก 
 

  4. การใช้ขม้ินเพื่อรักษากลาก เกลื้อน 
  วิธีใช ้
  1. ผสมขมิ้นชันกับน้ำแล้วทาบริเวณท่ีเป็นกลาก เกลื้อน จำนวน 2 ครั้ง/วัน  
 

  5. สรรพคุณทางการกำจัดและป้องกันศัตรูพืช 
วิธีใช ้

  1. ตำขมิ้นชันแห้งครึ่งกิโลกรัมให้ละเอียด จากนั้นนำไปหมักในน้ำ 2 ลิตร ทิ้งไว้ค้างคืน เมื่อได้ที่แล้วจึงกรอง
เอาเฉพาะน้ำไปผสมน้ำเพิ่มอีก 2 ลิตร ใช้ฉีดพ่นแปลงผักจะช่วยป้องกันหนอนใยผัก หนอนกระทูผัก และหนอน
ผีเสื้อทั่วไป 
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ใบความรู้ที่ 3 
เร่ือง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกพืชสมนุไพรขมิ้นชัน 

 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกพืชสมุนไพรขม้ินชัน [1] 

ขมิ้นชันเป็นพืชที่คนไทยรูจักกันมาแต่โบราณ โดยนำมาใช้แต่งสีแต่งกลิ่นและรสของอาหาร เช่น 
แกงเหลือง แกงไตปลา การใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น ขม้ินผงเป็นแหล่งสีธรรมชาติให้ความปลอดภัยมากกว่า
สีสังเคราะห ตลอดจนเป็นสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ เช่น แผลในกระเพาะอาหาร อาการทองอืด ท้องเฟ้อ ขับลม 
เป็นต้น ขมิ้นชันเป็นพืชปลูกง่ายสามารถปลูกขึ ้นไดทุกภาคของประเทศไทย เติบโตไดดีในที ่ดอนไมชอบ 
น้ำท่วมขัง ปัญหาของโรคแมลงรบกวนน้อย อายุเก็บเกี ่ยวประมาณ 8 - 9 เดือน เกษตรกรส่วนใหญ่จะ 
ปลูกขมิ้นชันเป็นพืชสวนครัวหลังบ้านในปริมาณไมมากนัก การที่พืชจะเจริญเติบโตแข็งแรงได้ดีนั้น หาได้ขึ้นอยู่
กับการให้น้ำและให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอเท่านั้น ไม่แต่ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพรอยู่
อีกหลายประการ ที่ผู้ปลูกเลี้ยงควรจะรู้และทำความเข้าใจ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ :  https://sites.google.com/site/aeo2340/kar-sangkheraah-saeng-cak-dwng-xathity/saeng-
khxng-dwng-xathity-khux-xari  ) 

 
........................................ 

1 การจัดการการผลิตขมิ้นชันในระบบเกษตรอินทรียเ์พื่อเพ่ิมผลผลติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf. (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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1. สภาพภูมิอากาศ 

1.1 อุณหภูมิ เจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง 20 - 35 องศาเซลเซียส ที่ต่างกันในแต่ละช่วงพัฒนาการของพืช 
- ช่วงการงอกเป็นต้นอ่อน ต้องการอุณหภูมิ 30 - 35 องศาเซลเซียส  
- ช่วงการพัฒนาลำต้นเหนือดิน (แตกกอ) ต้องการอุณหภูมิ 25 - 30 องศาเซลเซียส  
- ช่วงเริ่มพัฒนาลำต้นใต้ดิน (เหง้า) ต้องการอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส  
- ช่วงการแตกแขนง (แง่ง) ต้องการอุณหภูมิ 18 - 20 องศาเซลเซียส 

1.2 ความชื้นสัมพัทธ์: ต้องการอากาศร้อนชื้น ความชื้นสัมพัทธ์ 60 - 80 % 
1.3 ความเข้มของแสง เจริญเติบโตได้ทั้งในที่โล่งแจ้งและมีแสงแดดรำไร 

- ขม้ินชันที่ปลูกในที่โล่งแจ้ง และได้รับแสงแดดเต็มที่ ให้ผลผลิตสูงกว่าในที่ร่มรำไร 
- การปลูกในที่ร่มจะส่งผลให้การพัฒนาเหง้าไม่ดี 

1.4 ข้อจำกัด 
1.4.1 ขม้ินชันต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงพัฒนาการของพืช  

- ช่วงการงอกเป็นต้นอ่อน ต้องการอุณหภูมิ 30 - 35 องศาเซลเซียส  
- ช่วงการแตกกอ ต้องการอุณหภูมิ 25 - 30 องศาเซลเซียส  
- ช่วงการเริ่มสร้างหัว (เหง้า) ต้องการอุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส  
- ช่วงการแตกแขนง (แง่ง) ต้องการอุณหภูมิ 18 - 20 องศาเซลเซียส  

  1.4.2 การปลูกขมิ้นชันในที่ที่มีแสงแดดจัด จะได้ผลผลิตมากกว่าการปลูกในที่ร่มรำไร ควรหลีกเลี่ยงที่
ร่มจัด เนื่องจากมีผลต่อการพัฒนาเหง้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            (ท่ีมาของภาพประกอบ :ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 

2. สภาพพื้นที่ปลูก 
2.1 ความสูงจากระดับน้ำทะเล เจริญเติบโตได้ดีที่ระดับความสูง 450 - 900 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
2.2 ความลาดเอียงของพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบ หรือพ้ืนที่ลาดเอียงไม่เกิน 10 % และไม่มีน้ำท่วมขัง 
2.3 ข้อจำกัด 
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- ขม้ินชันไม่ทนทานต่อสภาพน้ำท่วมขัง  
- ไม่ควรปลูกในพ้ืนที่เดิม ติดต่อกันเกิน 2 - 3 ปี ควรเว้นพื้นที่ไว้ 1 ปี เพ่ือป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 

3. สภาพดิน 
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน ขม้ินชันเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี  
3.2 ความลึกของหน้าดิน หน้าดินที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของขมิ้นชัน ควรมีความลึก 30 เซนติเมตร และ

ร่วนซุย 
3.3 ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณอินทรียวัตถุในดินควรมีมากกว่า 2 % 
3.4 การนำไฟฟ้าของดิน มีค่าการนำไฟฟ้าของดิน (EC) เท่ากับ 2 dS/m 
3.5 ความเป็นกรด - ด่างของดิน ขม้ินชันเจริญเติบโตและพัฒนาเหง้าได้ดีในสภาพดินที่มี pH 5-7 
3.6 ข้อจำกัด 

- ดินเหนียว หรือดินลูกรัง ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโต และการพัฒนาของเหง้าขม้ินชัน 
- ดินเป็นด่างจัด ไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของขมิ้นชัน  
- ดินที่มีสภาพเป็นกรด เอ้ือให้เกิดโรคเน่าของเหง้าและรากจากเชื้อแบคทีเรีย 

 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : สไลด์ ที่ 21  การพัฒนาผลิตภณัฑส์มุนไพร
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf ) 
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4. ธาตุอาหาร 

4.1 ขม้ินชันต้องการธาตุอาหารฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ มากกว่า 15 ppm  
4.2 ขม้ินชันต้องการธาตุอาหารโพแตสเซียมที่ละลายน้ำได้ มากกว่า 100 ppm 
4.3 ข้อจำกัด ขม้ินชันต้องการโพแตสเซียมในระยะการเจริญเติบโตของต้นอ่อน แตกกอ และแตกเหง้า 
 

 5. สภาพน้ำ  
  5.1 ปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม 1,000 - 2,000 มิลลิเมตร/ต่อปี และมีการกระจายของฝนสม่ำเสมอใน
ช่วงเวลา 100 - 120 วัน  
  5.2 ปลูกขมิ้นชันในช่วงต้นฤดูฝน เพื่อให้มีระยะเวลาการรับน้ำฝนอย่างน้อย 4 - 5 เดือน  
  5.3 น้ำที่เหมาะสมกับการเกษตร ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน ควรมีลักษณะดังนี้  
   - มีความสะอาด ไม่มีสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่เป็นพิษปนเปื้อน  
   - มีค่าโลหะหนัก เช่น สารหนู ไม่เกิน 0.25 มิลิกรัมต่อลิตร , แคดเมียม ไม่เกิน 0.03 มิลิกรัมต่อลิตร, 
ตะกั่ว ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 - มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ระหว่าง 6.0 - 7.9  
  - มีค่าอุณหภูมิของน้ำไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส  
  - มีค่าความเค็มของน้ำไม่เกิน 0.3 กรัมต่อลิตร  
  - มีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำไม่ตำ่กว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
5.4 ข้อจำกัด 

 - การปลูกในที่ท่ีมีปริมาณน้ำฝนน้อย/ ฝนทิ้งช่วง ต้องจัดเตรียมระบบการให้น้ำหรือชลประทาน  
 - ขม้ินชันต้องการน้ำแตกต่างกันในแต่ละช่วงพัฒนาการของพืช  

* ในระยะแรกของการเจริญเติบโต ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ซึ ่งจะมีผลต่อการงอกของเหง้า       
และการเจริญเติบโตของต้นอ่อน  
   * ในระยะหัวเริ่มแก่ ความต้องการน้ำน้อยลง 

* ในระยะเก็บเก่ียว ไม่ต้องการน้ำเลย 
 

ฤดูกาลปลูกพืชสมุนไพรขม้ินชัน  
 การปลูกขมิ้นชันในประเทศไทย เริ่มปลูกในช่วงต้นฤดูฝนประมาณปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือน
พฤษภาคมของทุก ๆ ปี และจะเก็บเกี่ยวหัวขมิ้นชัน ในช่วงฤดูหนาวหรือประมาณปลายเดือนธันวาคม ถึงมกราคม    
ซึ่งช่วงนี้หัวขมิ้นชันจะแห้งสนิท จากการปลูกขมิ้นชันจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวใช้เวลาประมาณ 8 -9 เดือน เป็นพืชที่ไมย่าก
ต่อการปฏิบัติดูแลรักษา แต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรควรปฏิบัติ คือไม่ควรปลูกซ้ำแปลงเดิมติดต่อกัน คือควรหมุนเวียนสลับ 
กับพืชอื่นจะช่วยลดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืช และควรปรับใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการกำจัด
วัชพืชและการเก็บเกี่ยวขมิ้นชันเพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความเสียหายจากโรคและแมลง ศัตรูพืชและควรปรับใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร ในการกำจัดวัชพืชและการเก็บเก่ียวขม้ินชันเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต 

ระยะเก็บเกี ่ยวขมิ ้นชันที่เหมาะสม เก็บในช่วงฤดูแล้ง เมื่อขมิ้นชันมีอายุ 9 - 11 เดือนขึ้นไป โดยจะ
สังเกตเห็นลำต้นเหนือดินแสดงอาการเหี่ยวแห้งสนิท หลีกเลี่ยงการเก็บในระยะที่ขมิ้นชันเริ่มแตกหน่อ เพราะจะทำให้มี
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สารเคอร์คูมินอยด์ต่ำ หากต้องการขมิ้นชันสำหรับใช้ในการผลิตน้ำมัน จะเก็บเกี่ยวขมิ้นชันเมื่ออายุ 2 ปี โดยจะ
เก็บเก่ียวในช่วงฤดูแล้งของปีถัดไป 
   ดังนั้น เราควรปลูกขมิ้นชันต้นฤดูฝน ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม เพื่อให้ระยะการรับน้ำฝนอยา่ง
น้อย 4-5 เดือน ขม้ินชันจะได้มีช่วงระยะการเจริญเติบโตและพัฒนาได้เต็มที่ตลอดฤดูฝน 
 

ขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพรขม้ินชัน [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ: http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/206.pdf ) 
 

1. การเตรียมดิน  
1.1 ไถพรวนดินให้ร่วนซุย อย่างน้อย 1 ครั้ง หากเป็นพื้นที่ที่หน้าดินแข็งหรือเป็นดินเก่า ควรไถพรวน       

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  
1.2 ตากดินไว้ 1 - 2 สัปดาห์ เพ่ือทำลายไข่แมลงและเชื้อโรคในดิน  
1.3 เก็บเศษไม ้ซากวัชพืช กรวด และหิน ออกจากแปลง  

   1.4 ใส่ปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้ว ในอัตรา 4 ตันต่อไร่ หากดินเป็นกรด ควรใส่ปูนขาว เพ่ือปรับค่าความเป็นกรด
เป็นด่างของดิน  

   1.5 หากพื้นที่ปลูกมีสภาพเป็นที่ลุ่มหรือที่ราบต่ำ มีการระบายน้ำไม่ดี ควรยกร่องแปลงกว้าง 1 - 2 เมตร   
สูง 15 - 25 เซนติเมตร ความยาวตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ ระยะระหว่างร่อง 50 - 80 เซนติเมตร 

 

........................................ 
2 ขั้นตอนการปลูกและการดแูลรักษาขมิ้นชัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 

http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/206.pdf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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( ที่มาของภาพประกอบ : สไลด์ ที ่21 และ 23  การพัฒนาผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf ) 

2. เตรียมแปลงปลูก [2] 
 - ทำแปลงยกร่อง 30 x 70 ซม. สำหรับการปลูกโดยปลูกแบบขุดหลุม 
 - ทำแปลงแบบแถกดิน 35 x 50 ซม. วางหัวพันธุ์เรียงปลูก 
 
   
 
 
 
 
 

( ที่มาของภาพประกอบ : สไลด์ ที ่30   การพัฒนาผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf ) 

 
 

........................................ 
2 ขั้นตอนการปลูกและการดแูลรักษาขมิ้นชัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 

http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/206.pdf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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3. การเตรียมพันธุ์ [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ที่มาของภาพประกอบ : สไลด์ ที ่25   การพัฒนาผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf ) 

 
การปลูกขมิ้นชันอาจใช้ท่อนพันธุ์ได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

3.1 การเก็บรักษาหัวพันธุ์ โดยวางผึ่งไว้ในที่ร่ม แห้ง สะอาด ปราศจากโรค แมลง และสัตว์ต่าง ๆ มารบกวน 
มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือฝังเหง้าพันธุ์ในทรายหยาบที่สะอาด เย็นในที่ร่ม  

3.2 การจัดเตรียมหัวพันธุ์  
- การปลูกโดยใช้หัวแม่ น้ำหนักประมาณ 15 - 50 กรัม ใช้ 1 หัวต่อหลุม หากหัวพันธุ์มีขนาดใหญ่มาก 

ให้ตัดเป็นท่อน ๆ มีตาติดอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ตา 
  - การปลูกโดยใช้แง่ง น้ำหนักประมาณ 10 กรัม และมีตา 2 - 3 ตาต่อแง่ง โดยใช้ 2 - 3 แง่ง ต่อหลุม  
ก่อนนำลงปลูกในแปลงควรแชด้วยยากันราและยาฆ่าเพลี้ย เพ่ือป้องกันโรคหัวเน่าและกำจัดเพลี้ย ซึ่งอาจติดมากับท่อน
พันธุ์ และมักจะระบาดมากขึ้นในช่วงปีที่ 2 - 3 ของการปลูก หากมิไดรับการเอาใจใสปองกันให้ดีก่อนปลูก เช่น 
ใช้ใบพลู เปล้าน้อย และต้นตะไคร้หอม บดแห้ง อัตรา 10,000 ppm คลุกกับหัวพันธุ์ก่อนปลูก หรือแช่ด้วยไตร
โครเดอร์มา ควรระมัดระวังการใช้สารเคมีโดยสวมถุงมือยางที่มีสภาพเรียบร้อยไม่ขาด และควรสวมหน้ากากด้วย 
ก่อนปลูกขมิ้นชันควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ย สูตร 13 - 13 - 21 อัตรา 50 กก./ ไร่ และวางท่อนพันธุ์ลงในแปลงกลบดิน
หนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร หลังจากนั้นขม้ินชันจะใช้เวลาในการงอกประมาณ 30 - 70 วันหลังปลูก 
 
 
........................................ 

1 การจัดการการผลิตขมิ้นชันในระบบเกษตรอินทรียเ์พื่อเพ่ิมผลผลติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf. (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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จำนวนและน้ำหนักพันธุ์ขมิ้นชันที่ใช้ปลูกและผลผลิตที่ได้โดยประมาณ [1] 

 
ชนิดและขนาดของหัวพันธุ ์ที่ใช ้ปลูก 

จำนวนหัวพันธุ ์ที่ใช้
ปลูก/ไร ่ในระยะ
ปลูก 75X30 

เซนติเมตร (ชิ้น) 

น้ำหนักหัว
พันธุ ์ 

กิโลกรัม/ไร ่ 
(กิโลกรัม) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม/ไร ่) 

1. หัวแม่ น้ำหนักประมาณ 15-30 กรัม/ หัว 7,100 155 3,300 

2. หัวแม่ผาซีก น้ำหนักประมาณ 15-50 กรัม/ ชิ้น 7,100 215 2,700 

3. แง่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร                                
ยาวประมาณ 8 - 12 ซม. น้ำหนัก 15 - 30 กรัม/ ชิ้น 

7,100 140 2,800 

4. แง่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร                                               
ยาว 6 - 9 เซนติเมตร น้ำหนัก 5 - 10 กรัม/ ชิ้น 

7,100 75 2,500 

 
 

4. การปลูก [2] 
4.1 วิธีปลูก  

4.1.1 ขุดหลุมปลูกลึก 10 - 15 เซนติเมตร และรองก้นหลุมปลูกด้วยปุ๋ยคอก หลุมละ 200 - 300 กรัม  
4.1.2 วางหัวพันธุ์ในหลุมปลูก กลบดินหนา 5 - 10 เซนติเมตร หรือนำหัวพันธุ์ ไปเพาะก่อนนำไปปลูก 

โดยนำไปผึ่งในที่ร่ม คลุมด้วยปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายแล้ว นานประมาณ 30 วัน หัวพันธุ์จะแตกหน่อขึ้นมา จึงนำไปปลูก
ในแปลง หรือนำหัวพันธุ์ไปเพาะก่อนนำไปปลูก โดยนำไปผึ่งในที่ร่ม คลุมด้วยปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายแล้ว นานประมาณ 
30 วัน หัวพันธุ์จะแตกหน่อขึ้นมา จึงนำไปปลูกในแปลง 

4.2 ระยะปลูก กำหนดระยะปลูก 35  50 เซนติเมตร การปลูกในสภาพยกร่องใช้ระยะห่างระหว่าง
แถว 45-75 เซนติเมตร และระหว่างต้น 25 - 50 เซนติเมตร หากปลูกขมิ้นชันเป็นพืชแซม ใช้ระยะห่างระหว่าง
ต้น 30 เซนติเมตร 

4.3 จำนวนต้นต่อไร่ หัวพันธุ์ประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
........................................ 

1 การจัดการการผลิตขมิ้นชันในระบบเกษตรอินทรียเ์พื่อเพ่ิมผลผลติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf. (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  

2 ขั้นตอนการปลูกและการดแูลรักษาขมิ้นชัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/206.pdf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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  (ท่ีมาของภาพประกอบ :ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( ที่มาของภาพประกอบ : สไลด์ ที ่17 , 31   การพัฒนาผลิตภณัฑส์มุนไพร 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf ) 

 
5. การดูแลรักษาขม้ินชันชัน [2] 

5.1 การคลุมแปลง  
หลังจากปลูกเหง้าพันธุ์แล้ว ควรใช้ฟางข้าวหรือใบหญ้าคา หรือวัสดุอย่างอื่น ที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน 

คลุมแปลงปลูก เพ่ือลดการระเหยของน้ำในดิน และช่วยรักษาความชื้นในดิน ซึ่งจะมีผลดีต่อการงอกของขมิ้นชัน 
 

........................................ 
2 ขั้นตอนการปลูกและการดแูลรักษาขมิ้นชัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 

http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/206.pdf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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                             (ท่ีมาของภาพประกอบ : http://www.bansuanporpeang.com/node/26976) 
 

5.2 การให้น้ำ  
ขมิ้นชันเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูง แต่ไม่ต้องการสภาพที่ชื้นแฉะหลังจากปลูกเหง้าพันธุ์แล้ว ควรรดน้ำให้

ชุ่มเพื่อรักษาความชื้นของดินให้เหมาะสมต่อ การงอก ลำอย่างต่อเนื่องในระยะเริ่มปลูก จนถึงระยะที่ต้นยังมี
ขนาดเล็ก ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอหรือให้น้ำเมื่อเห็นว่าดินแห้ง โดยเมื่อพืชเริ่มโต การให้น้ำควรลดลง หรือให้
ตามความเหมาะสม โดยทั่วไปในฤดูฝนที่มีฝนตกสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องให้น้ำเพิ่ม และควรระมัดระวังไม่ให้มีน้ำ
ท่วมขังในแปลงปลูกนาน ๆ เพราะจะทำให้ต้นเน่าเสียหายได้ และหยุดการให้น้ำ ในระยะที่ต้นเริ่มมีใบสีเหลืองใน
ฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ขมิ้นชันชันเข้าสู่ระยะพักตัว ขม้ินชันต้องการน้ำแตกต่างกันในแต่ละช่วงพัฒนาการของพืช 

5.2.1 ในระยะแรกของการเจริญเติบโต  ให้นำอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาเหง้า และการเจริญเติบโต
ของต้นอ่อน 

5.2.2 ในระยะเหง้าเริ่มแก่ ความต้องการน้ำน้อยลง 
5.2.3 ในระยะเก็บเก่ียว ไม่ต้องการน้ำเลย 

 
( ที่มาของภาพประกอบ : สไลด์ ที ่39   การพัฒนาผลิตภณัฑ์สมุนไพร 

https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf ) 
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( ที่มาของภาพประกอบ : สไลด์ ที ่40   การพัฒนาผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf ) 
5.3 การใส่ปุ๋ย  

5.3.1 หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมในปีแรก  
5.3.2 หากปลูกขมิ้นชัน 2 ปี ใส่ปุ๋ยคอก 300 - 500 กรัมต่อหลุม หลังจากดายหญ้าในฤดูฝน โดยใส่

รอบโคนต้น  
5.3.3 กรณีที่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ โรยเป็นแถวข้างต้น ห่างจากโคนต้น  

8 – 15 เซนติเมตร ใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังปลูก 1 เดือน และครั้งที่สอง หลังปลูก 3 เดือน 
ขม้ินชันต้องการโพแตสเซียมในระยะการเจริญเติบโตของต้นอ่อนแตกกอ และแตกเหง้า [1] 
- ค่าฟอสฟอรัส (P) ที่เป็นประโยชน์ มากกว่า 15 ppm 
- ค่าโพแทสเซียม (K) ที่ละลายน้ำได้ มากกว่า 100 ppm 
 
 
 
 
 
 
 

........................................ 
1 การจัดการการผลิตขมิ้นชันในระบบเกษตรอินทรียเ์พื่อเพ่ิมผลผลติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 

https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf. (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  

ความต้องการแรธ่าตุหลักของขมิ้นชัน เพื่อการเพิ่มผลผลิต 

- ไนโตรเจน (N) ปริมาณ 20 กิโลกรัมต่อไร ่

- ฟอสฟอรัส (P) ปริมาณ 10 กิโลกรัมต่อไร ่

- โพแทสเซียม (K) ปริมาณ 40 กิโลกรมัต่อไร ่
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แร่ธาต ุ หน้าที่และความสำคัญต่อพืช อาการของพืชที่ขาดธาตุอาหาร 
ไนโตรเจน 

(N) 
1. เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นความ
เจริญเติบโต ของใบและลำต้น 
2. ทำให้ใบมีสีเขียวเข้ม 
3. ทำให้พืชตั้งตัวเร็วในระยะเริ่มปลูก 
4. เพ่ิมปริมาณโปรตีนแก่พืช 
5.ช่วยให้พืชสมุนไพรที่ใช้ใบ และลำต้นมี
คุณภาพดีขึ้น 

1. ใบซีด ใบเหลืองผิดปกติ โดยใบล่างจะ
เหลืองก่อน 
2. ใบแห้งหลุดร่วง 
3. ลำต้นผอมสูง กิ่งก้านลีบเล็ก 
4.พืชโตช้ามาก ให้ผลผลิตต่ำ คุณภาพเลว 
 

ฟอสฟอรัส 
(P) 

1. ช่วยให้การออกดอก และสร้างเมล็ด พืช 
2. ช่วยให้รากฝอยรากแขนงเจริญเติบโต โต
เร็ว                ในระยะเริ่มปลูก 
3. ช่วยเร่งให้พืชแก่เร็ว ลำต้นแข็งแรง 

1. ดอกและผลแคระแกร็น พืชบางชนิด                 
อาจมีลำต้น หรือเถาบิด ต้นแคระแกร็น 
2. พืชพวกธัญพืชจะล้มง่าย 
3. ขอบใบของพืชบางชนิดเป็นสีม่วง เช่น 
ข้าวโพด 
4. ต้นเตี้ย ออกดอกช้า 

โพแทสเซียม 
(K) 

1. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ของราก หัว 
2. ช่วยให้ผลไม้มีรสชาติดีขึ้น 
3. ทำให้พืชมีความต้านทานโรค ทนแล้งได้ดี 
4. สร้างคาร์โบไฮเดรตแก่พืช เพิ่มปริมาณแป้ง
ในพืชกินหัว 
 

1. ขอบใบเหลือง แล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล 
ปลายใบไหม้เหี่ยวแห้ง 
2. พืชที่ให้หัวจะมีแป้งน้อย มีน้ำมาก                    
เนื้อฟ่าม 
3. พืชให้ฝักจะมีเมล็ดไม่เต็มฝัก 
4. เมล็ดพืชจะลีบ มีน้ำหนักเบาผิดปกติ 

 
        ภาพประกอบที ่1               ภาพประกอบที ่2 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : 1 http://www.maikron.go.th/photogallery57/g99/index.html#) 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : 2 https://www.maenoicurry.com/product/151/ผงขมิ้นแท้-ตราแม่นอ้ย) 
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5.4 การกำจัดวัชพืช [2] 
ควรเอาใจใส่ดูแลกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงแรกหลังต้นงอกและระยะ ที่ต้นยังเล็กกรณีที่

มีวัชพืชขึ้นมาก ควรใช้จอบดายหญ้า และพรวนดินเข้าโคนต้นไปพร้อม  ๆกัน บริเวณโคนควรใช้มือ ถอนวัชพืชจะดีกว่า      
ใช้จอบดายหญ้า เพราะอาจจะทำความเสียหายให้พืชที่เราปลูกได้ 

5.4.1 ศัตรูพืชที่สำคัญ  
5.4.1.1. วัชพืช กำจัดได้โดยการถอนหรือใช้จอบดายออก พรวนดิน และกลบโคนต้นเพ่ือให้เหง้า

เจริญเติบโตดี  
ปีที ่1 กำจัดวัชพืช 3 ครั้ง  
- ครั้งที ่1 เมื่อขม้ินชันเริ่มงอก ยาวประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร  
- ครั้งที ่2 หลังการปลูก 3 เดือน ครั้งที ่3 ช่วงฤดูแล้ง 

   ปีที ่2 กำจัดวัชพืช 2 ครั้ง  
- ครั้งที ่1 ช่วงฤดูแล้ง 
- ครั้งที ่2 ช่วงฤดูฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( ที่มาของภาพประกอบ : สไลด์ ที ่30   การพัฒนาผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf ) 

 

........................................ 
2 ขั้นตอนการปลูกและการดแูลรักษาขมิ้นชัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 

http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/206.pdf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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5.5 โรคของขมิ้นชัน ที่พบได้แก่ [2] 
- โรคเหี่ยว คือโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas solanacearum ทำให้ต้นมีอาการใบเหลือง 

ต้นเหี่ยว หัวเน่าและมีเมือกสีขาวข้น ซึมออกมาตรงรอยแผล อุณหภูมิและความชื้นในดินสูงจะเอื้ออำนวยต่อการ
เกิดโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินชื้นที่อุณหภูมิสูงกว่า 24 องศาเซลเซียส 

- โรคเหง้าและรากเน่า คือ การให้น้ำมากเกินไปหรือเกิดจากการปลูกซ้ำที่เดิมหลาย ๆ ครั้ง ทำให้เกิด
การสะสมของเชื้อโรค สาเหตุของโรคเหง้าและรากเน่า มีดังนี้ 

1. โรคเหง้าเน่า เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum และ Pythium graminicolum  
2. โรครากเน่า เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum และ Fusarium zingiberi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

( ที่มาของภาพประกอบ : สไลด์ ที ่43 และ 45  การพัฒนาผลิตภณัฑ์สมุนไพร 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf ) 
 
การป้องกันกำจัด  

  - พื้นที่ปลูกมีการระบายนำดี ไม่เคยปลูกขมิ้นชันที่เป็นโรคหรือพืชที่เป็นพืชอาศัยของโรคมาก่อน   
  - หากเคยปลูกพืชที่เป็นพืชอาศัยของโรค ควรกำจัดวัชพืช ไถพรวน และผึ่งดินให้แห้งก่อนปลูก  
อย่างน้อย 1 เดือน  
........................................ 

2 ขั้นตอนการปลูกและการดแูลรักษาขมิ้นชัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/206.pdf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  

129

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ขม้ินชัน



130 
 
  - หากแหล่งปลูกเคยมีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ข้าว ข้าวโพด เป็นเวลา  3 ปี 
แล้วจึงกลับมาปลูกขม้ินชันใหม่ หรือจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยยูเรียและปูนเผา อัตรา 70 : 800 กิโลกรัมต่อไร่ - ใช้หัว 
พันธุ์ที่ปลอดโรค โดยคัดเลือกมาจากแหล่งที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคมาก่อน  
  - การเก็บเกี่ยวผลผลิต อย่าให้เกิดบาดแผล แยกผลผลิตที่เป็นโรคนำไปเผาทำลาย  
  - ถอนต้นที่เป็นโรคเผาทำลาย และขุดดินบริเวณนั้นผึ่งแดด และโรยปูนขาว  

การป้องกันกำจัด โรคดังกล่าว เมื่อเกิดแล้วรักษายากในเบื้องต้นควรถอน ทำลายและควรป้องกันก่อนปลูก โดย
การหมุนเวียน แปลงปลูกและใช้เหง้าพันธุ์ที่ปราศจากโรค  

5.6 แมลงศัตรูพืช ได้แก่ [1] 

5.6.1 แมลงดูดกินน้ำเลี้ยง (Scale insect หรือ Sucking insect) เช่น เพลี้ย หอย มักวางไข่ไว้ที่ผิวเปลือกเหง้า
เห็นเป็นสะเก็ดสีขาว ดูดกินน้ำเลี้ยงทำความเสียหายแก่ต้นและเหง้า พบได้ทั้งในแปลง และในระยะหลังเก็บเกี่ยว  
 

 

ภาพประกอบที่ 1         ภาพประกอบที่ 2            
(ท่ีมาของภาพประกอบท่ี 1 : https://www.kasetkaoklai.com/home/2020/04/ระวังเพลี้ยอ่อนถ่ัวฝัก/) 
(ท่ีมาของภาพประกอบท่ี 2 : https://www.manowthai.com/article110.html) 
 5.6.2 หนอนหรือแมลงกัดกินใบ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช การป้องกันกำจัดในเบื้องต้นควรทำลาย 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1         ภาพประกอบที่ 2            

(ท่ีมาของภาพประกอบท่ี 1 : https://www.opsmoac.go.th/surin-warning-preview-401391791202) 
(ท่ีมาของภาพประกอบท่ี 2 : https://kasetgo.com/t/topic/209996) 

........................................ 
1 การจัดการการผลิตขมิ้นชันในระบบเกษตรอินทรียเ์พื่อเพ่ิมผลผลติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 

https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf. (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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การป้องกันกำจัด 
  - ใช้แมลงช้างปีกใส อัตรา 200 – 500 ตัวต่อไร่  
 - ฉีดพ่นด้วยสารสะเดา 
 - ก่อนปลูกไถ 1 ครั้ง ตากดินไว้ 7-10 วัน และไถพรวนอีก 1 ครั้ง 

 - ใช้มวนง่ามแดง (Red stink bug) 
 
 

 
คลิปวิดีโอเรื่อง  หลักสูตรการปลูกขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 

Link หลักสูตรการปลูกขมิ้นชันพันธุ์แดงสยาม จำนวน 40 ชั่วโมง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ
สระแก้ว โดย อ.กฤษณา โสภี - YouTube 
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ใบงานที่ 3  
เร่ือง การปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู ้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรขมิ ้นชันแล้ว จงดำเนินการ

ดังต่อไปนี้  
 

1. จงอธิบายการปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชันอย่างละเอียด โดยการนำเสนอในรูปแบบ Flowchart 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จากข้อ 1 ให้นำเสนอการปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชันในรูปแบบ Flowchart  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................. ............................................ 
3. จงปลูกพืชสมุนไพรขม้ินชัน โดยทำแปลงยกร่อง 30 x 70 ซม. สำหรับการปลูกโดยปลูกแบบขุดหลุม  

อย่างน้อย 1 แปลง 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
4. รายงานผลการปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชัน ตามขั้นตอนการปลูก พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  

132



ใบความรู้ที่ 4.1 
เร่ือง การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

 
หลังจากปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชันเมื่อช่วงต้นฤดูฝนจนย่างเข้าสู่ฤดูหนาว  ประมาณปลายเดือนธันวาคม   

ลำต้นเหนือดินเริ่มแสดงอาการเหี่ยวแห้ง จนกระทั่งแห้งสนิทจึงเริ่มทำการเก็บเกี่ยวได้ การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพร
ขม้ินชัน มีดังนี ้

 
 

1. ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม [1] 
เก็บในช่วงฤดูแล้ง เมื่อขม้ินชันมีอายุ 9 - 11 เดือนขึ้นไป โดยจะสังเกตเห็นลำต้นเหนือดิน ที่แสดงอาการ

เหี ่ยวแห้งสนิท ควรหลีกเลี ่ยงการเก็บในระยะที่ขมิ ้นชันเริ ่มแตกหน่อ เพราะจะทำให้มีสารเคอร์คูมินอยด์ต่ำ  
หากต้องการขมิ้นชันสำหรับใช้ในการผลิตน้ำมัน สามารถเก็บเกี่ยวขมิ้นชันได้เมื่ออายุ 2 ปี โดยจะเก็บเกี่ยวในช่วง
ฤดูแล้งของปีถัดไป 

 
2. วิธีการเก็บเกี่ยว [1]  

หลังการปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชันได้ประมาณ 7 เดือน ใบล่าง ๆ ของขมิ้นชันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
แสดงว่าขม้ินเริ่มแก่แล้ว ให้ปล่อยขมิ้นชันไว้ในแปลงจนมีอายุ ประมาณ 9 - 11 เดือน จึงเริ่มขุดซึ่งอยู่ในช่วงเดือน 
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เนื่องจากการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงฤดูแล้งในสภาพดินเหนียว เพราะดินจะแข็งทำให้เก็บ
เกี่ยวยากอาจให้นำดินพอชื้นทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ แล้วจึงทำการเก็บเกี่ยว โดยใช้จอบขุดหรือถอนขึ้นมาทั้งกอ ตัดแยกส่วนเหนือดิน
และเหง้าออก ระวังอย่าให้ผลผลิตเกิดบาดแผล เพ่ือป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อโรค และไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝน
เพ่ือป้องกันโรคเชื้อรา  

 
3. วิธีการขุด [1] 

การขุดต้องพยายามไม่ให้จอบโดนเหง้า ถ้าดินแห้งเกินไปในขณะที่จะขุดก็ให้รดน้ำก่อนทุกครั้ง เพื่อให้
สะดวกต่อการขุด และง่ายต่อการเอาดินออกจากหัวขมิ้นชัน เสร็จแล้วจึงตัดใบ ราก และล้างน้ำให้สะอาด ซึ่งวิธีการขุด
พืชสมุนไพรขมิ้นชันสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การใช้แรงงานคนขุดหัวขมิ้นชันในดินที่ไม่แข็งเกินไป มักจะ
ขุดได้เฉลี่ยประมาณ 116 กิโลกรัม/วัน/คน หรือใช้เครื่องมือทุ่นแรง เช่น รถแทรกเตอร์ติดผ่านไถอันเดียว และคนงาน
เดินตามเก็บหัวขม้ินชัน ซ่ึงจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าแรงงาน 

 
 

........................................ 
1 การจัดการการผลิตขมิ้นชันในระบบเกษตรอินทรียเ์พื่อเพ่ิมผลผลติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 

https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf. (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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ภาพประกอบที ่1        ภาพประกอบที ่2 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : 1 https://www.palangkaset.com/ผักเศรษฐกิจ/ขมิ้นชัน-3-ผงขมิ้น-1-ขมิ้นชัน/               
attachment/4-พื้นที่ปลูกขมิ้นชัน/) 

            (ท่ีมาของภาพประกอบ : 2 https://www.palangkaset.com/พืชสุขภาพ/การปลูกขมิ้น-ขมิ้นชัน-1/) 
 

 

4. ผลผลิต  
ขม้ินชันกอหนึ่ง ๆ จะมีหัวประมาณ 2 - 8 อัน และมีแง่งนิ้วมือประมาณ 10 - 40 อัน ให้ผลผลิตประมาณ 

ไร่ละ 3,200 - 3,500 กิโลกรัม สำหรับบนพ้ืนที่ที่มีการชลประทาน แต่ถ้าปลูกนอกเขตพ้ืนที่ ชลประทานหรืออาศัยน้ำฝน
จะให้ผลผลิตต่ำกว่านี้ ส่วนผลผลิตจากการปลูกขมิ้นชันเป็นพืชแซมไร่อื่น ๆ จะได้ผลผลิตสด ประมาณ 200 - 300 
กิโลกรัม/ไร่ นอกจากนี้ผลผลิตของขม้ินชันยังขึ้นอยู่กับระยะห่างของการปลูกพันธุ์และแหล่งปลูกด้วย  

 
 

ภาพประกอบที ่1                ภาพประกอบที ่2 
         (ท่ีมาของภาพประกอบ : 1 https://www.palangkaset.com/พืชสุขภาพ/การปลูกขมิ้น-ขมิน้ชัน-1/) 

                     (ที่มาของภาพประกอบ : 2 https://siamrath.co.th/n/223792) 
 
5. ข้อควรระวังในการเก็บเกี่ยว 
 ข้อควรระวังในการเก็บเกี่ยว มีดังนี้ 

1. เก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวัง อย่าให้ผลผลิตเกิดบาดแผล ฉีกขาด เพ่ือป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อโรค 
2. ไม่ควรเก็บเก่ียวในช่วงที่มีฝน เพ่ือป้องกันโรคเชื้อรา 
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6. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรขม้ินชัน [2] 

การเตรียมขมิ้นชันหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้ขมิ้นชันคงสภาพที่ดีไม่สูญเสียสาระสำคัญหลังการเก็บเกี่ยว 
ดังนั้นหลังการเก็บเกี่ยวแล้วต้องนำมาตัดแต่งราก จากนั้นทำความสะอาดดินออก ในกรณีที่ต้องการขมิ้นชันสด 
อาจจะขายส่วนที่เป็นแง่ง ส่วนหัวแม่ควรเก็บไว้เป็นพันธุ์ปลูกในฤดูกาลต่อไป ถ้าเตรียมขมิ้นชันแห้งเพื่อนำไปใช้ใน
การทำยารักษาโรคนั้น ต้องเป็นขมิ้นชันที่แก่เต็มที่ และต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งต้องมีปริมาณ
สารสำคัญเคอร์คูมินอยด์ไม่น้อยกว่า 8.64 เปอร์เซ็นต ์จึงควรคำนึกถึงขั้นตอนต่าง ๆ หลังการเก็บเก่ียว ดังนี้  

1. การคัดเลือกสิ่งปนเปื้อน ขมิ้นชันที่เป็นส่วนของพืชที่อยู่ใต้ดิน จะมีสิ่งปนเปื้อนมากกว่าส่วนของพชืที่
เหนือดิน เช่น มีดิน ทราย หรือส่วนของพืชอื่น ๆ ปะปนมาด้วย ควรคัดเลือกสิ่งเหล่านี้ออกให้หมดก่อนนำไป    
ทำความสะอาด สิ่งปนปลอมอาจจะทำให้ขมิ้นชันมีคุณภาพต่ำ  

 
 
 
 
 
 
 

                                     

                                    (ที่มาของภาพประกอบ : https://pantip.com/topic/32995424) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://www.sentangsedtee.com/career-channel/article_17263) 
2. การทำความสะอาดขมิ้นชัน ส่วนใหญ่ต้องทำความสะอาดหลังเก็บเกี่ยวทันที และทำให้แห้งโดยเร็วที่สุด 

เพื่อป้องกันการทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช แต่บางชนิดไม่สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำได้  เช่น 
จำพวกดอก ซึ่งหลุดร่วงได้ง่ายหรือส่วนที่เป็นผลหรือเมล็ด การทำความสะอาดโดยคัดแยกหัวและแง่งออกจากกัน ตัด
รากและส่วนต่าง ๆ ที่ ไม่ต้องการทิ้ง อาจใช้แปรงช่วยขัดผิว คัดเลือกส่วนที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงนำมาล้าง
ด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง จากนั้นคัดแยก ส่วนของผลผลิตที่จะนำไปทำแห้งและเก็บรักษาไว้ทำหัวพันธุ์ต่อไป 
 

........................................ 
2 ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาขมิ้นชัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 

http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/206.pdf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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ภาพประกอบที ่1            ภาพประกอบที ่2 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://mgronline.com/south/detail/9600000092999) 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://web.facebook.com/ชมรมผู้ปลกูขมิ้นชันภาคอีสาน-   
                                745912978945065/) 

 

3. การคัดแยกผลผลิต แยกตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
3.1 หัวขม้ินชันที่จะเก็บไว้ใช้ทำพันธุ์ในฤดูต่อไป ควรผึ่งไว้ในที่ร่มท่ีมีอากาศถ่ายเทได้ดี 
3.2 หัวขม้ินชันที่จะขายเป็นขม้ินสด ควรบรรจุในกระสอบป่านหรือถุงตาข่าย แล้วนำไปส่งขายท่ีตลาด 
3.3 หัวขม้ินชันที่จะแปรรูปเบื้องต้นเป็นขมิ้นชันแห้ง ขม้ินชันบดผง และน้ำมันขม้ินชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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ใบความรู้ที่ 4.2 
เร่ือง การแปรรูปพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

 
1. การทำแห้งขม้ินชันทั้งหัว [1] 

โดยนำมาต้มหรือนึ่งเหง้าสด นาน 1-2 ชั่วโมง ตากแดด 6 - 8 วัน หรือเป่าลมร้อน 65 - 70 องศาเซลเซียส  ให้
มีความชื้นคงเหลือเพียง 8 - 10 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นทำความสะอาดเหง้า ปอกเปลือกหรือขัดผิวภายนอกของเหง้า
อัตราส่วนขมิ้นสด : ขมิ้นแห้ง เท่ากับ 4 : 1 ในการต้มขมิ้นชันกับน้ำเดือดจะทำให้ประหยัดเวลาในการทำแห้งมากกว่า 
2 เท่า เมื่อเทียบกับวิธีการฝานสดแล้วตากแห้งกับแสงแดด และขมิ้นที่ได้ต้องนำไปบดเป็นผงต่อไป 
 

2. การทำขม้ินชันแห้งแบบช้ิน  
โดยหั่นหรือฝานขมิ้นชันด้วยมีดหรือเครื่องหั่น หนาประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตร เกลี่ยให้บางบนถาดหรือตะแกรง 

จากนั้นนำไปอบ โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบอุโมงค์ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 -12 ชั่วโมง หรือนำไปตากแดด  
3 วัน และอบที่อุณหภูม ิ60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง อัตราการทำแห้งขมิ้นชันสด : ขมิ้นชันแห้ง เท่ากับ 8 : 1 

การอบขมิ้นชันมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ ควรเกลี่ยขมิ้นชันให้แผ่บาง ๆ  บนภาชนะ ถ้าซ้อนทับกันหนาทำให้เกิด
ความร้อน จะทำให้ขมิ้นชันมีสีดำ คุณภาพลดลง ดอกควรทำให้แห้งเร็วที่สุด เพ่ือถนอมสีของดอกให้เหมือนเดิม ถ้าเป็นดอก
ที่มีกลิ่นหอมควรผึ่งในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี หรือตากแดดช่วงสั้น เพ่ือป้องกันการเกิดเชื้อรา ดอกบางชนิดอาจมัด
รวมกันแขวนตากไว้บนราว ใบอาจทำให้แห้งวิธีเดียวกับดอก ใบที่อุ้มน้ำไว้มากอาจเพ่ิมความร้อนในการอบแห้งให้
สูงกว่าปกติ ทั้งต้นของพืชล้มลุก ถ้าไม่อุ้มน้ำไว้มากอาจผูกมัดรวมเป็นกำแล้วตากแห้ง รากและลำต้นใต้ดินเวลา
ตากหรืออบแห้งในตู้ควรหมั่นกลับขมิ้นชันบ่อย ๆ เพ่ือป้องกันการเกิดเชื้อรา 
 

 
 
 
 
 

 
 

       ภาพประกอบที ่1            ภาพประกอบที ่2 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : 1 //www.dede.go.th/ewt_dl_link.php%3Fnid%3D43961%26filename%3  

       Dsolar_energy+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th&lr=lang_en|lang_th) 
   (ท่ีมาของภาพประกอบ : 2 http://www.bansuanporpeang.com/node/14379) 
........................................ 

1 การจัดการการผลิตขมิ้นชันในระบบเกษตรอินทรียเ์พื่อเพ่ิมผลผลติ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://rae.mju.ac.th/goverment/20130325103535_2013_rae/Doc_25630311105015_91741.pdf. (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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3. การทำขม้ินชันผง  

โดยนำขมิ้นชันที่แห้งสนิทมาบด ให้เป็นผงด้วยเครื่องบดที่สะอาดหรือด้วยการตำแล้วร่อนเอาเฉพาะผง
ขม้ินชัน คือขม้ินชันแห้ง 1 กิโลกรัม จะได้ขม้ินชันผง 0.8 กิโลกรัม 

การบดร่อน ขมิ้นชันที่ต้องบดเป็นผงละเอียด ควรอยู่ในสภาพแห้ง กรอบจึงจะบดได้ดี อาจทดสอบความกรอบ
ได้ง่าย ๆ โดยลองหักขมิ้นชันว่าหักได้ง่ายหรือไม่ หรือลองป่นด้วยมือว่าเป็นผงได้ง่ายหรือไม่ ดังนั้นขมิ้นชันก่อนบด
ควรมีความชื้นไม่เกินร้อยละ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        (ที่มาของภาพประกอบ https://www.kasetkaoklai.com/home/2017/05) 
 

4. การกลั่นน้ำมันหอมระเหยขม้ินชัน [2] 
นำเหง้าขมิ้นชันมาหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ เพ่ือให้ไอน้ำผ่านได้ง่าย ได้น้ำมันที่มีคุณภาพและปริมาณมาก ใส่ขมิ้นชัน

ที่เตรียมไว้ลงในหม้อกลั่น และใช้วิธีการกลั่นด้วยน้ำและไอน้ำ (water and steam distillation) อุณหภูมิที่ใช้ใน
การกลั่น ระหว่าง 150 - 200 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 8 - 10 ชั่วโมง อัตราการกลั่นน้ำมันหอมระเหย ใช้ขมิ้นชันสด 
1,000 กิโลกรัม ได้น้ำมันขม้ินชัน 2 กิโลกรัม 

 
  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที ่1            ภาพประกอบที ่2 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : 1 https://siamrath.co.th/n/60932) 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : 2 https://www.chemipan.com/a/th-th/244-สินค้า/326-เคมีเครื่องสำอาง/                                
331-น้ำมันหอมระเหย/2304-น้ำมันหอมระเหย-ขมิ้นชัน-turmeric-essential-oil-1kg.html) 
........................................ 

2 ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาขมิ้นชัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/206.pdf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  

138



139 
 
5. การบรรจุและการเก็บรักษาขม้ินชัน [2] 

5.1 บรรจุขมิ้นชันที่แห้งแล้วในภาชนะที่สะอาด แห้ง และปิดให้สนิท เช่น บรรจุในถุง/พลาสติกใส มัดปากถุง
ให้แน่น แล้วบรรจุในถังพลาสติกท่ีมีฝาปิด หรือบรรจุน้ำมันขม้ินชันในขวดแก้วปิดฝาให้สนิท 

5.2 เก็บในที่แห้ง สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
5.3 ไม่ควรวางวัตถุดิบขมิ้นชันให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง ควรเก็บไว้บนชั้นวางหรือยกพ้ืน 
5.4 นำวัตถุดิบขมิ้นชันออกมาผึ่งในที่ร่ม ทุก 3 - 4 เดือน 
5.5 ไม่ควรเก็บวัตถุดิบขมิ้นชันไว้นาน เนื่องจากปริมาณน้ำมันหอมระเหยจะลดลงประมาณ 25% เมื่อเก็บไว้นาน 2 ปี 
 

( 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : https://farmerspace.co/สร้างมาตรฐาน-ไร่ขมิ้นชนั/) 
 

6. ผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน  
 
 

 
                          

 
    ขม้ินชันสด (Turmeric fresh)      ขม้ินชันผง ( Ground turmeric) 

 
 
 
 
 

                          ขม้ินชันแห้ง (Turmeric dry)                          ขม้ินชันแคปซูล (Turmeric Capsules) 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

คลิปวิดีโอเรื่อง  หลักสูตรการปลูกขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 
Link หลักสูตรการปลูกขมิ้นชันพันธุ์แดงสยาม จำนวน 40 ชั่วโมง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ

สระแก้ว โดย อ.กฤษณา โสภี - YouTube 
........................................ 

2 ขั้นตอนการปลูกและการดูแลรักษาขมิ้นชัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
http://www.agriman.doae.go.th/home/Research/Herb57/206.pdf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 26 กรกฎาคม 2564)  
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ใบงานที่ 4  
เร่ือง การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพืชสมุนไพรขมิ้นชันแล้ว  

จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 

1. จงอธิบายการเก็บเกี่ยวปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชันอย่างละเอียด โดยการนำเสนอในรูปแบบ Flowchart 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

2. ยกตัวอย่างการแปรรูปพืชสมุนไพรขมิ้นชัน อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง 

............................................................................................................................................... ............................... 

................................................................................................... ........................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................................................................................. ............................................ 

...................................................................................... ........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  
 

3. ผลผลิตจากการปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชันของตนเอง จะมีแนวทางการแปรรูปพืชสมุนไพรขมิ้นชันอย่างไร  
จงอธิบาย มาพอสังเขป 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................................................. ............. 

..................................................................................................................... ......................................................... 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 4 เร่ือง การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
 
1. การเก็บเกี่ยวปลูกพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

1.1 ระยะเก็บเก่ียวที่เหมาะสม 
1.2 วิธีการเก็บเกี่ยว 
1.3 วิธีการขุด  
1.4 ผลผลิต  
1.5 ข้อควรระวังในการเก็บเก่ียว 
1.6 การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวพืชสมุนไพรขม้ินชัน 
 

2. ตัวอย่างการแปรรูปพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
2.1 การทำแห้งขม้ินชันทั้งหัว 
2.2 การทำขม้ินชันแห้งแบบชิ้น 
2.3 การทำขม้ินชันผง  

 

 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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ใบความรู้ที่ 5.1 
เร่ือง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

 
ขม้ินชันเป็นสมุนไพรที่คนไทยและคนในทวีปเอเชียอีกหลายประเทศนำมาใช้ประโยชน์ ทั้งเป็นอาหาร ยา 

และเครื่องสำอาง จนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต และมีแนวโน้มนิยมกันมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผลการศึกษาวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า ในขมิ้นชันมีสารสำคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์อยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ น้ำมันหอมระเหย และสารกลุ่ม
เคอร์คูมินอยด์ มีฤทธิ์ทางยาหลายอย่าง เช่น ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ขับลม ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งน้ำดี ช่วยย่อยอาหาร 
ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคมะเร็ง เป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก ในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนา
เป็นตำรับยาบรรจุในแคปซูล กินรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย และนำเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ใช้ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามในการแปรรูปขมิ้นชันจากเหง้าดิบมาเป็นผง ไม่ว่าจะใช้เพื่อเป็นยา
หรือเป็นเครื่องสำอางประทินผิว ประชาชนสามารถดำเนินการได้เอง แต่จะต้องระมัดระวัง ตั้งแต่อายุของขมิ้นชัน 
การแปรรูป การเก็บรักษา เพราะหากไม่ถูกต้อง จะทำให้ได้สารสำคัญในขมิ้นชันเหลือน้อยหรือเสื่อมคุณภาพได้
ง่ายสรรพคุณในการใช้งานก็จะลดลง โดยเฉพาะผงขมิ้นชันบรรจุถุงพลาสติกที่วางขายตามข้างทางตามแผงลอยต่าง ๆ 
มีโอกาสเสื่อมคุณภาพได้ง่าย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา กล่าวว่า จากการวิจัยพบว่า ในประเทศไทยมีขมิ้นชัน
มากถึง 34 สายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ที่ดีที่สุด ตามผลการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พบว่าสายพันธุ์แดงสยาม มีสารเคอร์คูมินอยด์ถึงร้อยละ 10 - 12 เหง้า ขมิ้นอายุ7 - 9 เดือนจะสมบูรณ์เต็มที่ การแปรรูป
ที่ใช้กันส่วนมากจะใช้วิธีฝานเป็นชื้นบาง ๆ แล้วนำมาอบหรือตากแห้ง หลังจากที่ป่นเป็นผงขมิ้นชันแล้ว จะต้อง
เก็บรักษาในภาชนะที่ปิดสนิท แห้ง และระวังไม่ให้ถูกแสงแดด ความร้อน หรือความชื้น เนื่องจากจะทำให้สาร
เคอร์คูมินอยด์ และน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นชันสลายตัวเร็วขึ้น เช่น หากเก็บนาน 2 ปี น้ำมันหอมระเหยจะลดลงถึง 
ร้อยละ 25 ดังนั้นจึงขอให้เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท อากาศเข้าไม่ได้ เช่น ขวดทึบแสง มีฝาปิดสนิท ไม่ให้อากาศเข้าได้ 
อย่าให้ถูกแดด ควรวางในที่ร่ม ไม่ควรเก็บผงขมิ้นชันในถุงพลาสติกที่รัดปากถุงด้วยยางทั่วไป เนื่องจากไม่สามารถ
ป้องกันไอน้ำได้ และจะทำให้ผงขม้ินมีความชื้น เกิดเชื้อราได้ง่าย 

สารสำคัญในขมิ้นชัน คือ เคอร์คูมินอยด์และน้ำมันหอมระเหย ขมิ้นชันที่ดีต้องมีปริมาณเคอร์คูมินอยด์ 
คำนวณเป็นเคอร์คูมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก และน้ำมันหอมระเหยไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยปริมาตร
ต่อน้ำหนัก ตามมาตรฐานของตำรับยาสมุนไพรไทย หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ตามมาตรฐานของ
องค์การอนามัยโลก ภูมิปัญญาไทยใช้ประโยชน์จากขมิ้นชันในการรักษาพิษแมลงสัตว์กัดต่อย บรรเทาอาการจุกเสียด 
แน่นเฟ้อ การบำรุงผิวพรรณ และใช้ในการปรุงแต่งกลิ่นและรสอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขม้ินชัน ได้แก่ ยา 
เช่น ลดกรด รักษาแผล และลดอาการอักเสบ ส่วนอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องสำอาง เช่น ครีมบำรุงผิว สบู่ 
ผลิตภัณฑ์สปา Aroma Therapy และลูกประคบ ยาทากันยุง ส่วนผสมในอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง 
และผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
 
 

........................................ 
1 วิธีปลูกขมิ้นชัน (Turmeric). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://www.plookphak.com/how-to-plant-turmeric/. 

(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564)  
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                                    (ที่มาของภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา)                                                                                
 

วิธีเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของขม้ินชัน [1] 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้วิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรมและการส่งออก ดังนี้ 
1. อิทธิพลของร่มเงา  ระยะปลูกต่อผลผลิตและปริมาณสาระสำคัญของขม้ินชัน พบว่าการปลูกขมิ้นชัน

ในแปลงที่ไม่พรางแสง, พรางแสง 50%, 60% และ 70% ผลผลิต Rhizome ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าระหว่าง 
421.46 - 442.85 กรัมต่อต้น แต่เมื่อพรางแสง 80% ผลผลิตลดลงเป็น 196.11 กรัมต่อต้น 
 ปริมาณสาร Curcuminoid ใน Rhizome ของขมิ้นชันที่ปลูกในแปลงที่ไม่พรางแสง, พรางแสง 50%, 60%, 
และ70% ไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าระหว่าง 7.62-8.11% แต่เมื่อพรางแสง 80% ปริมาณสาร Curcuminiod ลดลงเป็น6.96% 

2. ชนิดปุ๋ย ช่วงเวลาในการใส่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกขมิ้นชัน พบว่าขมิ้นชันที่ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 250 กรัม
ต่อต้น และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 15 - 15 - 15 อัตรา 14.06 กรัมต่อวัน มีแนวโน้มให้ผลผลิต Rhizome ต่อต้น 
มากกว่าต้นที่ไม่ใส่ปุ๋ย และการใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง เมื่อพร้อมปลูก และขมิ้นชันอายุ 2 เดือนหลังปลูก มีแนวโน้มให้ผลผลิต 
Rhizome ต่อต้นมากที่สุดเท่ากับ 818.77 กรัมต่อต้น 

3. การขยายพันธุ์ขมิ้นชันโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง 2 ขั้นตอน พบว่าการนำตายอด
ขมิ้นชันที่มีอายุ 1 - 3 เดือน มาผ่าแบ่งตามยาวเป็น 4 ชิ้นส่วน ความยาว 0.5 เซนติเมตร เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่
เติม TDZ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 4 สัปดาห์ แล้วย้ายไปเลี ้ยงในอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการ
เจริญเติบโต เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สามารถกระตุ้นยอดได้ 18.22 0.62 ยอดต่อชิ้นส่วน มีความยาวเฉลี่ย 3.85 เซนติเมตร
ต่อยอด และมีอัตราการสร้างราก 88.40  2.6% สามารถปลูกลงดินในสภาพโรงเรือนได้และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพ
แปลงปลูก ปริมาณเคอร์คูมินอยด์ของขมิ้นชันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากต้นแม่เดียวกันมีความแปรปรวนต่ำ 

4. การขยายพันธุ์ขมิ้นชันโดยการกระตุ้นชิ้นส่วนตาในอาหารเหลวที่เติม TDZ พบว่า การเลี้ยงชิ้นส่วนตายอด
ขมิ้นชันในอาหารเหลาสูตร MS ที่เติม TDZ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วย้ายไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่
ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต เป็นเวลา 8 สัปดาห์ มีอัตราการสร้างยอดใหม่เป็น 14.50 1.33 ยอดต่อชิ้นส่วน 
........................................ 

1 วิธีปลูกขมิ้นชัน (Turmeric). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://www.plookphak.com/how-to-plant-turmeric/. 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564)  
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วิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ [2] 
  ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์นั้นเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง สิ่งที่จะ
ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ก็คือ บรรจุภัณฑ์ ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญมากและมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของ
ผู้บริโภค ถ้าหากสินค้านั้น ๆ ดูสะอาด ดูแปลกตา ดูน่ารับประทาน และดูน่าเชื่อถือก็จะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการซื้อสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น การเพิ่มมูลค่าสินค้าดว้ยบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบหรือ  ผลิตบรรจุภัณฑ์มาอย่างดีนั้น 
จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ในผู้บริโภครับรู้ถึง
คุณภาพของสินค้าและบริการต่าง ๆ  อีกด้วย แถมยังช่วยทำให้สินค้าดูมีคุณค่า แตกต่างจากคู่แข่ง เนื่องจากพฤติกรรม
ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง บรรจุภัณฑ์ท่ีเราใช้ก็จะต้องพัฒนาต่อไปไม่หยุดนิ่งเช่นกัน ซึ่งในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ด้วยบรรจุภัณฑ์นั้นเราสามารถทำได้โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลเกิดการตัดสินใจซื้อสินค้า 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที ่1        ภาพประกอบที ่2 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : 1 https://www.proudpack.net/hot-item/spray-perfume11.html) 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : 2 https://thaiscentplus.com/A2-15ml-35ml/) 

  บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อในระดับหนึ่ง คือ บรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบ 
โดยอาศัยเทคโนโลยี นวัตกรรมและแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ 
  1. ประโยชน์ของการใช้งาน ในการออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์สิ่งแรกที่เราควรจะนึกถึงก่อนทุกครั้ง 
คือ ประโยชน์ของการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเราจะต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของเราคืออะไร และรู้ว่าลูกค้าต้องการแบบ
ไหน เราถึงจะผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อเวลาที่เราออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานนั้น ๆ ได้อย่างดี 
และสะดวกต่อการใช้งาน เช่น บรรจุภัณฑ์ขนม อาหาร เครื่องดื่ม หรือบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยส่วนใหญ่แล้ว
การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน คือ บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง หยิบจับง่าย 
สวยงาม มีขนาดกะทัดรัด หยิบจับถนัดมือ มีฝาปิดสนิทและดูสะอาดปลอดภัย 
  2. ให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ของผู้บริโภค เช่น การที่ผู้บริโภคเห็นครั้งแรกจะต้องให้ความรู้สึกคุ้มค่า ไม่แพง 
ไม่ถูก แต่จะต้องคุ้มค่า ลูกค้าได้ความคุ้มค่า ผู้ประกอบการก็ได้ความคุ้มทุน และสามารถสื่อสารให้ลูกค้าท่ีเห็นแล้ว
เข้าใจชัดเจนว่าบรรจุภัณฑ์นั้นต้องการสื่อสารถึงอะไร โดยภาพที่จะสื่อสารจะต้องตรงกับเรื่องราวของแบรนด์  
........................................ 

2 เพิ่มมูลค่าให้กับผลติภณัฑ์ด้วยการผลิตบรรจภุัณฑ์ทีส่ร้างสรรค์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://www.vkplastic.com/2019/07/22/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564)  
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เพราะจะสร้างการจดจำได้ง่าย โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อถึงสินค้าที่อยู่ภายในได้ ซึ่งการออกแบบและ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อในระดับหนึ่ง จะส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า และนำสินค้าไปใช้ ในออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ก็คือการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากแบบเดิมทั้งในแง่ของรูปทรง ฉลากและตัวอักษร รวมไปถึงข้อความที่สื่อสาร และสามารถ
ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
  3. ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การนำวัสดุที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อการผลิตบรรจุภัณฑ์  
จะสามารถทำให้สินค้าของคุณดูน่าเชื่อถือมากกว่าการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ วัสดุที่นำมาผลิตบรรจุภัณฑ์นั้นก็มี
หลากหลาย ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ก็จะขึ ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไร และควรที่จะใช้      
บรรจุภัณฑ์แบบไหนให้เหมาะกับสินค้าและปลอดภัย 

 

 

 

 

 
 

        (ท่ีมาของภาพประกอบ : https://www.skincarecafefactory.com/category/2541/หมวดe-บรรจภุัณฑ์ครีม 
                                       -กระปุก-หลอด-ขวด) 

การเพิ่มมูลค่าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีการคิดสร้างสรรค์นั้น ไม่เพียงแต่เป็นการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 
ให้มีหน้าตาที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังจะต้องเน้นความแตกต่างให้กับสินค้าของแบรนด์เพื่อให้เกิดเป็นรูปแบบของ
การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า ดังนั้นผู้ที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ควร
จะใส่ใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ดึงดูดใจผู้ซื้อด้วย และนอกจากนี้เรามีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อช่วยให้ทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สวยงามในรูปแบบของ
ตนเอง ในราคาที่ย่อมเยาเรายังมีบริการสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ :  https://perfect770.com/?p=2383) 
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(ท่ีมาของภาพประกอบ :  https://www.pinterest.com/benzpol/ชะลอมไผ่/) 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

           
 

ใบความรู้ที่ 5.2 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : 
https://web.facebook.com/Sirirajdrugs/
photos/pcb.1156246311382074/ 
1156246278048744/) 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ :  
https://th.kongkaherb.co.th/pr
oduct/ยาหม่องขมิ้นชัน-50-g/) 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : 7 
https://positioningmag.com/
28969/) 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ :  
https://www.thaiherbinfo.com/th/product/ขมิ้นชันแคปซลู-250-มก.) 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ :  http://www.รับ
ผลิตสบูร่าคาถูก.com/ครีมขมิ้นชันนาโน+รับ
ผลิตสบูร่าคาถูก+105016.html) 
 

146



147 
 

ใบความรู้ที่ 5.1 
เร่ือง การตลาดพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

 

รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย จึงได้พิจารณาเห็นชอบ 
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 (กระทรวงสาธารณสุข,2560)   โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมและและรักษาภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทย อีกทั้งเพื่อพัฒนาการผลิตและใช้
ประโยชน์สมุนไพรอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ซึ่งจะส่งให้เกิดผลต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ของสมุนไพรไทย และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติฯ ได้มีการกำหนด
รายการสมุนไพรที่มีศักยภาพของประเทศ เพื่อให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนในการวางแผนพัฒนาสมุนไพรให้ครบวงจรเป็น  
รายชนิด พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ โดยกำหนด roduct Champion มิติด้าน
ศักยภาพ 5 ชนิด ได้แก่ กวาวเครือขาว กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก และมะขามป้อม ขมิ้นชันเป็นหนึ่งในบรรดาสมุนไพร
ไทยที่มีศักยภาพสูง แต่ยังขาดทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยรายสินค้า และข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยเพื่อให้สามารถเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ขมิ้นชันได้โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 และ
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ,์ 2560) 
SME รุกตลาดสมุนไพร [1] 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ในปี 2562 ตลาดสมุนไพรที ่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 18,200 ล้านบาท และน่าจะมีโอกาสพุ่งไปสู่ระดับ 20,000 ล้านบาท   
ได้ภายในปี 2563 โดยมีปัจจัยหนุนจากเทรนด์การบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการดูแล
สุขภาพ และนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพรของรัฐ ได้มีการส่งเสริมให้โรงพยาบาล/สถานพยาบาลใช้สมุนไพรทดแทน
การนำเข้ายาแผนปัจจุบัน ทั้งนี้ ตลาดรองรับที่มีความต้องการสูงในระยะข้างหน้า ได้แก่ กลุ่มธุรกิจด้านการแพทย์      
และความงาม รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวและตลาดส่งออก 

ขมิ้นชัน คือ หนึ ่งในกลุ ่มสมุนไพร Product Champion ของไทยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
โดยเฉพาะความต้องการเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพและการแพทย์ ซึ่งเป็นโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรจากขมิ้นชันในรูปแบบออร์แกนิคหรือสารสกัดที่ได้มาตรฐานรับรองด้านความปลอดภัย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
คือ กลุ่มธุรกิจอาหารเสริม ยาและโรงพยาบาล นอกเหนือจากเดิมที่นิยมใช้ในธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องสำอาง 

แม้ว่าจะมีโอกาสทางการตลาด แต่ความท้าทายในธุรกิจที่สำคัญคือ ความเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพียงพอที่จะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้เท่าทันเทรนด์การบริโภคของตลาด 
........................................ 

1 ถึงเวลาโกยเงิน SME รุกตลาดสมุนไพร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Herb_Mar
ket.pdf.  (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 27 กรกฎาคม 2564)  
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สมุนไพรถือเป็นดาวเด่นในแวดวงธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งในระยะหลังสามารถพัฒนาไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันการผลิตสมุนไพรในไทย ส่วนใหญ่เน้นการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศเป็นหลัก 
โดยมีผู้ผลิตที่สำคัญคือ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน (ทั้งในลักษณะการปลูกเพื่อจำหน่ายทั่วไปและการปลูกแบบ 
Contract Farming ให้กับกลุ่มธุรกิจต่อเนื่องที่ใช้สมุนไพร) และมีสมุนไพรบางส่วนที่นำ  เข้ามาจากต่างประเทศ 
เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น (ส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบและสารสกัดสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในประเทศนั้น ๆ และไม่
สามารถผลิตในไทยได้ เพ่ือนำมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  (ที่มาของภาพประกอบ : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/   
                                KSMEAnalysis/Documents/Herb_Market.pdf.) 

 

เมื่อพิจารณาถึงห่วงโซ่การผลิต จะพบว่าผู้ประกอบการ SME ไทย จะกระจุกตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ
และกลางน้ำมากที่สุด กล่าวคือ เป็นการผลิตสมุนไพรสด หรือหากเป็นสมุนไพรแปรรูป ก็จะมีนวัตกรรมที่ไม่สูงมาก 
เช่น บด อัดเม็ด/แคปซูล มูลค่าที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์จึงไม่สูงนัก ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความได้เปรียบ
ด้านเงินทุนและเทคโนโลยี จะเน้นทำตลาดผลิตภัณฑ์กลางน้ำขึ้นไป เน้นนวัตกรรมขั้นสูงขึ้นมาอีกระดับ เช่น การผลิต
สมุนไพรออร์แกนิคแปรรูป สารสกัดเข้มข้น ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้มากขึ้น 

ทั้งนี้ การผลิตในประเทศมีตลาดรองรับที่สำคัญคือ กลุ่มธุรกิจต่อเนื่องขนาดกลางขึ้นไป อาทิ กลุ่มโรงงาน 
แปรรูปสมุนไพร โรงงานผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและยา ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสปา ในลักษณะการซื้อ
ขายแบบ B2B คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของการผลิตทั้งหมด และอีกกลุ่มหนึ่งคือ ลูกค้ารายย่อย/ท้องถิ่น
ระดับจังหวัดในลักษณะการซื้อขายแบบ B2C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/    
                              KSMEAnalysis/Documents/Herb_Market.pdf.) 
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(ที่มาของภาพประกอบ : 

https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/ 
KSMEAnalysis/Documents/Herb_Market.pdf.) 

ในระยะข้างหน้าธุรกิจสมุนไพรยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญ คือ เทรนด์การบริโภคของ
คนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ โดยมองว่าปลอดภัย  และมาจากธรรมชาติ รวมถึง
นโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสมุนไพร ผ่านแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร
ปี 2560 - 2564 (มีสมุนไพรที่เป็น Product Champion 4 ชนิด คือ ขมิ้นชัน ใบบัวบก ไพล กระชายดำ) และการ
ดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ส่งเสริมให้โรงพยาบาลและสถานพยาบาลใช้สมุนไพรทดแทนการนำเข้ายา
แผนปัจจุบันมากขึ้น โดยการเพิ่มรายการสมุนไพรเข้าไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้คาดว่า
ในปี 2562 ตลาดสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  (อาทิ อุตสาหกรรม
เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยาสมุนไพร) จะมีมูลค่าไม่ตำ่กว่า 18,200 ล้านบาทและน่าจะมีโอกาสพุ่งไปสู่ระดับ 
20,000 ล้านบาท ได้ภายในปี 2563 
 

 

 

 

 

      (ที่มาของภาพประกอบ : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/   
                         KSMEAnalysis/Documents/Herb_Market.pdf.) 
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สำหรับเทรนด์การบริโภคสมุนไพรในระยะต่อไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ธุรกิจด้านการแพทย์และ 
ความงาม จะมีความต้องการสินค้าสมุนไพรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอาหารเสริมและเวชสำอาง นอกจากนี้อีกกลุ่ม
ตลาดศักยภาพที่น่าจับตาก็คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในไทย เช่น จีน ญี่ปุ่น ที่มีความชื่นชอบผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรไทยที่มีเอกลักษณ์พื้นถิ่น และตลาดส่งออกที่มีอัตราการบริโภคสินค้าสมุนไพรสูง เช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส 
ญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด ได้แก่ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงกลุ่มสมุนไพร Product Champion ที่ภาครัฐพยายามผลักดันและส่งเสริมให้เกิด

การสร้างมูลค่าเพ่ิม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าขมิ้นชัน จัดเป็นสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพและมีโอกาสทางการตลาดสูง 
ทั้งการปรับใช้ในธุรกิจอาหาร (จากการใช้เป็นเครื่องเทศ) หรือเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา 
ส่วนในระยะต่อไปคาดว่า ความต้องการขมิ้นชันด้านสุขภาพและการแพทย์จะเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/ 
KSMEAnalysis/Documents/Herb_Market.pdf.) 

 

 
 

✓ สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพร เพ่ือใช้ในการผลิตยาแผนโบราณ/ แผนปัจจุบัน เคร่ืองสำอาง           
และอาหารเสริม 
✓ สมุนไพรออร์แกนิคแปรรูป อาทิ พวกผงสกัด น้ำมันหอมระเหยจากสมนุไพร เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
 ✓ เครื่องดื่มสมุนไพร Functional Drink เพื่อสุขภาพและความงาม สำหรับวัยทำงาน - ผู้สูงอายุ 
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สะท้อนจากข้อมูลความต้องการสารสกัดจากขมิ้นชันอย่างเคอร์คูมินอยด์ในตลาดโลกคาดว่าจะ พุ่งไปอยู่ที่
ระดับ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ภายในปี 2566 ในขณะที่ความต้องการในประเทศ พบว่ายอดการสั่งใช้ยาจากบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ขมิ้นชันถูกเบิกใช้มากที ่สุดในบรรดากลุ่ มยาจากพืชสมุนไพร (ประมาณ 590,000 ครั้งต่อปี)  
และปัจจุบันสารสกัดจากขมิ้นชันยังถูกขึ้นทะเบียน อย. สามารถใช้แทนยาแผนปัจจุบันในการบรรเทาปวดจากโรคข้อเสื่อม 
ได้อีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความต้องการขมิ้นชันในเชิงทางแพทย์เพ่ือการรักษา และสามารถแข่งขัน
ในตลาดกับยาแผนปัจจุบันได้มากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ผลิตขม้ินชัน โดยเฉพาะผู้ผลิตในรูปแบบ
ออร์แกนิค น้ำมันหอมระเหย หรือสารสกัดจากขมิ้นชันที่ได้มาตรฐานรับรองด้านความปลอดภัยซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูง 
โดยมีกลุ่มลูกค้าที่สำคัญคือ กลุ่มธุรกิจอาหารเสริม ยาและโรงพยาบาล 

 

(ที่มาของภาพประกอบ : https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/  
                              KSMEAnalysis/Documents/Herb_Market.pdf.) 
 

ทั้งนี้ แม้ว่าโอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีอยู่มาก แต่ความท้าทายของผู้ประกอบการ  
ที่สำคัญคือ ความน่าเชื่อถือของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรฐานการผลิต คุณภาพ
ความปลอดภัย ดังนั้น การควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภค/ซัพพลายเออร์ (อาทิ การทราบแหล่งที่มา/กระบวนการผลิตที่ตรวจสอบย้อนหลังได้/การร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) การตามให้เท่าทันเทรนด์การบริโภคของตลาด ตลอดจนการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีดใีห้กับผู้บริโภค ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสื่อความไปยังผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
และบริโภคสมุนไพรที่ถูกวิธี ปลอดภัยและเห็นผล ก็น่าจะช่วยยกระดับธุรกิจสมุนไพรของไทยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลได้ 
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ใบความรู้ที่ 5.3 
เร่ือง การคิดคำนวณต้นทุนผลผลิต 

 
 ธุรกิจ SMEs มักประสบปัญหาที่สำคัญประการหนึ่ง คือขณะที่ธุรกิจกำลังดำเนินไปด้วยดี กลับพบว่าขายดี
แต่ไม่มีกำไรมากเท่าที่ควรจะเป็น หรือผู้ประกอบการหลายรายผลิตสินค้าออกมา กลับประสบกับภาวะการขาดทุน
โดยไม่รู้ตัว นั่นเป็นเพราะผู้ประกอบการไม่รู้ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าที่ขาย การคำนวณต้นทุนผลผลิตจึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบบัญชีและการเงินของกิจการ เป็นการบันทึกการวัดผล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของสินค้าของ
กิจการ โดยทั่วไปการคำนวณต้นทุนจะใช้เวลาและลงรายละเอียดมากในกิจการที่ผลิตสินค้า แต่ไม่ได้หมายความว่า
กิจการประเภทอื่น เช่นกิจการขายส่ง ขายปลีก ร้านอาหารหรือบริการต่าง ๆ ไม่มีความสำคัญในการที่ต้องคำนวณ
ต้นทุนเลย การคำนวณต้นทุนสามารถนำไปใช้ได้ในทุกกิจการ เพราะมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ดังนี้ 
      1. เพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายของธุรกิจ 
      2. เพื่อสามารถนำต้นทุนทั้งหมดของกิจการมาเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายเพื่อจะได้ทราบว่ามี
กำไร หรือขาดทุนในการขายสินค้า 
      3. เพ่ือคำนวณหรือตีราคาสินค้าคงเหลือท่ีขายได้ไม่หมดว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ 
      4. เพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมการซื้อสินค้า และจัดทำงบประมาณในการซื้อสินค้า รวมทั้งต่อรอง
ราคากับผู้ขายวัตถุดิบ 
      5. เพ่ือใช้ในการตัดสินใจว่าสินค้าใดควรขายต่อไปและสินค้าใดควรเลิกขาย (ในกรณีท่ีผู้ผลิตมีสินค้าหลายชนิด) 
 

ต้นทุนแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ [1] 
      1. ต้นทุนผันแปร คือต้นทุนที่ผันแปรตามจำนวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย เช่น วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง 
ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางตรงเป็นต้น 
      2. ต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่เกิดขึ้นไม่ว่ากิจการจะได้ขายสินค้าหรือไม่ ต้นทุนนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงตาม
จำนวนหน่วยที่ผลิตหรือขาย เช่น เงินเดือนพนักงานหน้าร้าน ค่าเช่าร้าน ค่าเสื่อมราคา และค่าประกันภัย เป็นต้น 
    ดังนั้นต้นทุนการผลิตจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบ บวกค่าแรงงาน บวกค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งทั้งสาม
รายการนี้เป็นเพียงส่วนของการผลิตเท่านั้น หากเราจะคิดต้นทุนรวมของสินค้าแล้วเราจำเป็นต้องนำค่าใช้จ่ายใน
การขายและดำเนินการมารวมด้วยเช่น เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ค่าแรงพนักงานขายหน้าร้าน ค่าการตลาด 
(โฆษณา,แผ่นพับ) ค่าเช่าสำนักงานและร้าน ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถ ดอกเบี้ย ค่าเช่ารถ 
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ เพื่อการคำนวณต้นทุนให้ใกล้เคียงความจริง หากเราคำนวณแค่วัตถุดิบ ค่าแรงงาน
และค่าน้ำค่าไฟฟ้า ก็อาจทำให้เราได้ต้นทุนสินค้าที่น้อยกว่าความเป็นจริง และมีผลทำให้ตั้งราคาขายที่ต่ำไปและ
อาจขาดทุนได้ 
 
........................................ 

1 การคำนวณต้นทุนการผลิตแบบง่าย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-
productcost.  (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 27 กรกฎาคม 2564)  
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วิธีการคำนวณหาต้นทุนการผลิตแบบง่ายมีสูตรดังนี้ [1] 
 

 
 

    การคำนวณแบบง่าย ๆ นี้เหมาะกับผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้อยชนิด อาจขาย
เพียงน้ำพริก หรือแชมพูก็ได้ ซึ่งเหมาะกับการคำนวณสินค้าประเภท OTOP ที่มีความชัดเจนในเรื่องการใช้วัตถุดิบ 
ค่าแรงงานต่อรอบการผลิตและไม่มีการเก็บสต็อกวัตถุดิบไว้ การคำนวณจำเป็นต้องคิดเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนผลิต
ต่อหน่วย และนำต้นทุนผลิตไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนรวมของสินค้าอีกครั้งหนึ่ง  
 

สำหรับธุรกิจ SMEs ที่เป็นธุรกิจผลิตที่ไม่ซับซ้อนมาก ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนได้ดังนี้ [2] 
1. ต้นทุนวัตถุดิบ เป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้า 
ยกตัวอย่างการคำนวณง่าย ๆ เช่น ผู้ประกอบการที่ทำขนมขาย วัตถุดิบได้แก่ แป้ง น้ำตาล ไข่  เป็นต้น 

รวมราคาวัตถุดิบที่ซื้อมาเท่ากับ 500 บาท และผลิตขนมออกมาได้ 1,000 ชิ้น ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อขนม 1 ชิ้น 
เท่ากับ 2 บาท หรืออีกวิธีหนึ่ง คือ คำนวณต้นทุนวัตถุดิบจากปริมาณที่ใช้จริง จากสมการนี้ต้นทุนวัตถุดิบ = 
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้จริง x (ราคาที่ซื้อหารด้วยปริมาณที่ซื้อ) เช่น ธุรกิจที่ทำขนมขายซื้อแป้งสาลีมาในราคา 50 
บาทต่อ 1,000 กรัม (1ถุง) ใช้แป้งทำขนมไปแค่ 80 กรัม ดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบคือ 80x (50/1,000) เท่ากับ 4 บาท 

2. ค่าแรงการผลิต 
กรณีที่มีการจ้างพนักงานที่รับผิดชอบดูแลกระบวนการผลิต ค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน ถือเป็นต้นทุน

การผลิตโดยตรง การคำนวณค่าแรงมีดังนี้ เช่น โรงงานผลิตสินค้าได้ 50,000 ชิ้นต่อวัน เงินเดือนของพนักงานท่ี
ดูแลกระบวนการผลิตมี 2 คนเงินเดือนรวมกัน เดือนละ 40,000 บาท ดังนั้น ต้นทุนค่าแรงต่อสินค้า 1 ชิ้นเท่ากับ 
40,000/50,000 เท่ากับ 0.8 บาทต่อ สินค้า 1 ชิ้น เป็นต้น หรืออย่างกรณีของโรงงานทำขนมที่จ้างลูกจ้างรายวัน 
เช่นค่าแรงวันละ400 บาท โดยเฉลี่ยผลิตขนมได้วันละ 1,000 ชิ้น ค่าแรงต่อขนม 1 ชิ้น เท่ากับ 0.4 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันรถ ของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
3.1 ค่าไฟฟ้า โดยค่าไฟต่อสินค้า 1 ชิ้น คำนวณจากค่าไฟที่จ่ายจริงแต่ละเดือนหารด้วยปริมาณการผลิต

เช่น โรงงานผลิตสินค้า จ่ายค่าไฟในเดือนตุลาคม 100,000 บาท ผลิตสินค้าได้ 20,000 ชิ้น ดังนั้น ค่าไฟต่อ สินค้า 1 ชิ้น 
เท่ากับ 5 บาท 

3.2 ค่าน้ำมันรถ โดยคิดจากค่าน้ำมันที่ใช้จริงสำหรับรถแต่ละคัน หรือเทียบจากการใช้รถแท็กชี่โดย
เข้าไปดูราคาใน Application Grab  
........................................ 

1 การคำนวณต้นทุนการผลิตแบบง่าย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-
productcost.  (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 27 กรกฎาคม 2564)  
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3.3 ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ในช่วงแรกๆ อาจใช้วิธีการประเมิน เช่น ผลิตขนม 10 ชิ้น เสีย 1 ชิ้น 
เท่ากับของเสียคิดเป็น 10% ของสินค้าที่ผลิตได้ ต่อไปอาจจะใช้วิธีเก็บข้อมูล และประเมินจากของเสียที่เกิดขึ้นจริงได้ 
 

ข้อดีของการทราบต้นทุนขาย [2] 
1. นำไปใช้ในการตั้งราคาสินค้าได้อย่างถูกต้อง 
เมื่อคำนวณต้นทุนขายได้แล้วในการตั้งราคาสินค้าค่อยบวกกำไรที่ต้องการเข้าไป  โดยกำหนดเป็นกำไร

เพ่ิมเข้าไป เช่น ต้นทุนขาย 5 บาทต่อชิ้น ต้องการกำไร 1 บาทต่อชิ้น ราคาขายเท่ากับ 6 บาทต่อชิ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย 
ตรงไปตรงมา ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินผลกำไรการดำเนินงานเพ่ือใช้ในการวางแผนงานได้ 

2. สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในเรื่องราคา 
  ผู้ประกอบการสามารถกำหนดกลยุทธ์เรื่องราคา ในการปรับเพิ่ม ลด ราคา หรือจัดการส่งเสริมการขาย
เพ่ือให้แข่งขันทางด้านราคากับคู่แข่งได้ 

3. ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตได้ 
  เนื่องจากรู้ข้อมูลต้นทุนที่แท้จริง ทำให้วางแผนในการจัดหาสินค้าหรือวัตถุดิบ หรือการจ้างแรงงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดต้นทุนได้อย่างมาก 

4. ช่วยลดการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้  
เมื ่อทราบต้นทุนของเสียผู ้ประกอบการ สามารถวางแผนในการบริหารจัดการเพ่ือลดของเสียใน

กระบวนการผลิต ทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง 
5. ตัวเลขต้นทุนขายและกำไรทางบัญชีและภาษีถูกต้อง 
การที่ธุรกิจสามารถคำนวณตัวเลขต้นทุนขายซึ่งเป็นรายการที่มีสาระสำคัญในงบการเงิน  ย่อมทำให้    

การคำนวณกำไรสุทธิถูกต้องและตัวเลขภาษีถูกต้องตามไปด้วย นอกจากจะลดความเสี่ยงในการเสียค่าปรับทาง
ภาษีแล้ว ในกรณีธุรกิจต้องการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน งบการเงินก็มีความถูกต้องน่าเชื่อถือทำให้มีโอกาส
จัดหาแหล่งเงินกู้ได้ การคิดต้นทุนขายเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเหตุให้หลายธุรกิจขายขาดทุนกันมาแล้ว การคิดต้นทุนผิด
อาจทำให้คิดราคาขายผิด ยิ่งคำนวณต้นทุนได้ถูกต้องมากเท่าไร ทำให้ทราบผลกำไรบริษัทได้แม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยลด
การสูญเสียที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ เมื่อต้นทุนขายลดลง ธุรกิจย่อมมีกำไรเพิ่มขึ้นและเติบโตยิ่งขึ้น 

 
 
 

 
 
                                                                        (ที่มาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและ    
                                                                                                               มาตรฐานการศึกษา)                                                                                
........................................ 

2 วิธีการคำนวณต้นทุนขาย ก่อนตัง้ราคาขายให้คุ้ม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://peakaccount.com/blog /.  
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564)  

154



155 
 
การทำบัญชีชาวบ้าน [3] 

บัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นงานพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ที่มีช่องทางขายทางออนไลน์ จำเป็นต้อง
จัดทำอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อดีของการทำธุรกิจออนไลน์ที่เจ้าของธุรกิจหลายคนชื่นชอบ คือ มีช่องทางการสื่อสาร
ที่รวดเร็ว ไม่ต้องลงทุนมากในการสร้างหน้าร้าน และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ง่าย ๆ ซึ่งเจ้าของ
ธุรกิจที่ยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัท ก็จะทำธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
เจ้าของธุรกิจสามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณเงินได้สุทธิเพ่ือเสียภาษีได้ 2 รูปแบบคือ อัตราเหมา หรือหักตามจริง 

หากเจ้าของธุรกิจท่านใดต้องการหักค่าใช้จ่ายตามจริง กรมสรรพากรกำหนดให้เจ้าของธุรกิจที่ยังไม่ได้จด
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจัดทำบัญชีแสดงรายได้และรายจ่ายประจำวัน โดยมีวิธีการทำดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพประกอบ : https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-productcost) 
 

บัญชีรายรับ รายจ่าย วิธีการทำเบื้องต้น มีดังนี ้
1. รายงานเงินสดรับ - จ่าย ต้องมีรายการ และข้อความในการรับจ่าย 
2. ต้องจัดทำเป็นภาษาไทย หากจัดทำเป็นภาษาต่างชาติให้มีภาษาไทยกำกับ  
3. ต้องลงรายการรับ - จ่าย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีรายได้หรือรายจ่าย  
4. รายการที่นำมาลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย  

- ต้องมีเอกสารประกอบการลงรายงาน เช่น ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน 
- รายจ่ายท่ีนำมาลงในรายงานรายรับ-รายจ่าย ต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ 

ต้องไม่เป็นรายจ่ายส่วนตัว 
- สำหรับภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายนั้น สามารถนำมาลงเป็นต้นทุนของสินค้า หรือค่าใช้จ่ายได้ทั้ง

จำนวน เพราะผู้ประกอบการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม 
........................................ 

3 การทำบัญชีรายรับ รายจา่ย เบือ้งต้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://flowaccount.com/blog/. (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564)  
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- หากมีการขายสินค้า/ให้บริการ ซื้อสินค้า หรือจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินเชื่อ ให้บันทึกรายการนั้น
ในวันที่ได้รับชำระ หรือจ่ายชำระ โดยอธิบายเพิ่มเติมในช่องหมายเหตุ 

- การลงรายการรายรับและรายจ่ายสามารถลงเป็นยอดรวมของวัน โดยมีเอกสารประกอบรายรับ - รายจ่ายนั้น 
หรือลงแยกเป็นรายการก็ได ้

5. สรุปยอดรายรับ รายจ่ายทุก ๆ เดือนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เจ้าของธุรกิจที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบของบุคคลธรรมดา  ต้องทำการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 
(ภ.ง.ด.94) หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90) ซึ่งสามารถนำรายงานเงินสดรับ-จ่ายนี้ มาหัก
ค่าใช้จ่ายเพื่อการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีได้ตามจริง โดยรายจ่ายทั้งหมดต้องเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการ และเป็นไปตามเงื ่อนไขที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด  หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด 
  จะเห็นได้ว่า หากเราต้องการคำนวณภาษีในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงกับธุรกิจของเรานั้น                             
ก็เหมือนเราต้องจัดทำบัญชีตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจด้วยรูปแบบบุคคลธรรมดาเลย 
  สุดท้ายนี้ การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะเมื่อธุรกิจของเราเติบโต
ขึ้นจนเป็นบริษัทในรูปแบบนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  การทำบัญชีจะเป็น
ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดให้เราทำ หากเราทำอย่างคุ้นเคยแล้วการทำบัญชีก็จะเป็นสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ต้อง
ปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของเราเลย สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มได้จาก รายวิชาเลือก ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
 
คลิปวิดีโอเรื่อง  หลักสูตรการปลูกขม้ินชันพันธุ์แดงสยาม 

Link หลักสูตรการปลูกขมิ้นชันพันธุ์แดงสยาม จำนวน 40 ชั่วโมง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ
สระแก้ว โดย อ.กฤษณา โสภี - YouTube 
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ใบงานที่ 5 
เร่ือง การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาด และการคิดคำนวณต้นทุนผลผลิตพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 

 

คำชี้แจง หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาด และการคิดคำนวณ
ต้นทุนผลผลิตพืชสมุนไพรขมิ้นชันแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  

 
1. จงอธิบายการเพิ ่มมูลค่าผลผลิตทั ้งวิธีเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของขมิ ้นชัน และวิธีการเพิ ่มมูลค่าให้กับ

ผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

2. จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
2.1 การวางแผนพัฒนาสมุนไพร 5 ชนิด เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและสร้างเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศไทย โดยกำหนด Product Champion คือสมุนไพรอะไร 
............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

2.2 ตลาดส่งออกท่ีมีอัตราการบริโภคสินค้าสมุนไพรสูง ได้แก่ประเทศอะไร  
............................................................................................................................. ................................................. 

.............................................................................................................................................. ................................ 

2.3 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาด คืออะไร 
............................................................................................................................................................... ............... 

................................................................................................................... ........................................................... 

2.4 จงบอกวิธีการยกระดับธุรกิจสมุนไพรไทย 
............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
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2.5 จงบอกมูลค่าตลาดโลกในกลุ่มสารสกัดจากขม้ินชัน ในปี 2560 - 2566 และมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ขม้ินชัน 
............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

3. จงคิดคำนวณต้นทุนผลผลิตพืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
.................................................................................................................................................................. ............ 

...................................................................................................................... ........................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

..................................................................................................................................................... ......................... 

......................................................................................................... ..................................................................... 

4. จงอธิบายแนวทางการต่อยอดการความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรขมิ้นชันที่ได้รับในการนำไปประกอบอาชีพท้ัง
ตนเองและชุมชน มาพอสังเขป 
................................................................. .............................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 5 เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การตลาด และการคิดคำนวณต้นทุนผลผลิต
พืชสมุนไพรขมิ้นชัน 
 

1. การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
1.1 วิธีเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของขม้ินชัน  

1) อิทธิพลของร่มเงา   
2) ชนิดปุ๋ย  
3) การขยายพันธุ์ขมิ้นชันโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
4) การขยายพันธุ์ขมิ้นชันโดยการกระตุ้นชิ้นส่วนตาในอาหารเหลวที่เติม TDZ 
 

1.2 วิธีการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ 
1) ประโยชน์ของการใช้งาน  
2) ให้ความรู้สึกถึงอารมณ์ของผู้บริโภค  

3) ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  
 

2. จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
2.1 ได้แก่ กวาวเครือขาว กระชายดำ ขม้ินชัน บัวบก และมะขามป้อม 
2.2 เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 
2.3  

 
 
 
 

 
 
2.4 
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2.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันนธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
คณะพัฒนาหลักสูตร 

1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. นางสาวสร้อย  สกุลเด็น  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร/  

ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวกฤษณา  โสภี  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว/

ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา  
5. นางสาวมนทา เกรียงทวีทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
6. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
7. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
8. นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน์ นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน์ นักวิชาการศึกษา 
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นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

พิสูจน์อักษร 
นางสาวหทัยมาดา ดิฐประวรรตน์ นักวิชาการศึกษา 
 

เอกสารวิชาการลำดับที่  6/2564 
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แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 

 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 

การเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
อาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1. ความหมายของ
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
2. ประเภทของอาหาร
คาวเพ่ือสุขภาพ 
3. ความสำคัญของ
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
4. ประโยชน์ของอาหาร
คาวเพ่ือสุขภาพ 
5. สุขอนามัยในการ
ทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
สุขอนามัยในการ
ทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
และสุขอนามัยในการ
ทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อความรู้
เบื้องต้นและสุขอนามัย
ในการทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

2 2 

2 เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

1. เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การเลือกเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการ
ทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
3. การดูแลรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำ 

2 2 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

3. สามารถดูแล เก็บ
รักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ 

3 วัตถุดิบ
สำหรับการ
ทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับ
การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้
วัตถุดิบการทำ 
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถเก็บรักษา
วัตถุดิบอาหารคาว 
เพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถบอกคุณค่า
ประโยชน์และ
ผลข้างเคียงของวัตถุดิบ
สำหรับนำมาใช้ในการ
ทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

1. ส่วนประกอบของ
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ  
2. การเลือกวัตถุดิบ
สำหรับการทำ 
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. การเก็บรักษาวัตถุดิบ
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
4. สมุนไพรต้านโควิด 
5. คุณค่าประโยชน์และ
ผลข้างเคียงของวัตถุดิบ
สำหรับนำมาใช้ในการ
ทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
วัตถุดิบสำหรับการ
ทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง วัตถุดิบสำหรับการ
ทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อวัตถุดิบ
สำหรับการทำ 
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
 

3 3 

4 การทำ 
อาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำ 
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้า
เกี่ยวกับคุณค่าและ
ประโยชน์ของวัตถุดิบใน
การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

1. การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ ต้มโคล้ง
มะขามป้อม 

1.1 สัดส่วนของ
วัตถุดิบ 

1.2 ขั้นตอนการทำ 
1.3 เทคนิคการทำ 
1.4 คุณค่าและ

ประโยชน์ของวัตถุดิบ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบและคลิปวิดีโอ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ ต้มโคล้ง
มะขามป้อม 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
การทำอาหารคาวเพ่ือ

5 15 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

3. สามารถทำ     
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
ต้มโคล้งมะขามป้อม 
4. สามารถทำ     
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
ปีกไก่ทอดคั่วขม้ิน 
5. สามารถทำ     
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
น้ำพริกกระชายผัด 
 

2. การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ ปีกไก่ทอดคั่ว
ขม้ิน 

2.1 สัดส่วนของ
วัตถุดิบ 

2.2 ขั้นตอนการทำ 
2.3 เทคนิคการทำ 
2.4 คุณค่าและ

ประโยชน์ของวัตถุดิบ 
3. การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ น้ำพริกกระชาย
ผัด 

3.1 สัดส่วนของ
วัตถุดิบ 

3.2 ขั้นตอนการทำ 
3.3 เทคนิคการทำ 
3.4 คุณค่าและ

ประโยชน์ของวัตถุดิบ 

สุขภาพ ปีกไก่ทอดคั่ว
ขม้ิน 

1.3 ใบความรู้เรื่อง 
การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ น้ำพริกกระชาย
ผัด 

1.4 คลิปวิดีโอเรื่อง 
การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ ต้มโคล้ง
มะขามป้อม 

1.5 คลิปวิดีโอเรื่อง 
การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ ปีกไก่ทอดคั่ว
ขม้ิน 

1.6 คลิปวิดีโอเรื่อง 
การทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ น้ำพริกกระชาย
ผัด 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อการ
ทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

5 บรรจุภัณฑ์ 
และการจัด
ตกแต่งและจัด
เสิร์ฟ 
อาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ
และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ได้ 

1. ความหมายและ
ความสำคัญของ    
บรรจุภัณฑ์ 
2. ประเภทของ 
บรรจุภัณฑ์ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
บรรจุภัณฑ์อาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 

2 4 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

 3. สามารถตกแต่งและ
จัดเสิร์ฟอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 

3. ประโยชน์ของ   
บรรจุภัณฑ์ 
4. การเลือกใช้ 
บรรจุภัณฑ์ 
5. การจัดตกแต่งและจัด
เสิร์ฟอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
การจัดตกแต่งและจัด
เสิร์ฟอาหารคาวเพื่อ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง บรรจุภัณฑ์ การจัด
ตกแต่ง และจัดเสิร์ฟ
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ 
บรรจุภัณฑ์ การจัด
ตกแต่ง และจัดเสิร์ฟ
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

6 หลักการจัด
จำหน่ายและ
หลักการ
กำหนดราคา 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัด
จำหน่ายและหลักการ
กำหนดราคาอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถกำหนดราคา
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถอธิบาย
การตลาดอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถอธิบาย 
แนวทางการจำหน่าย
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

1. หลักและ
องค์ประกอบของการจัด
จำหน่าย  
2. หลักและ
องค์ประกอบของการ
กำหนดราคา  
3. ตลาดอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
หลักการจัดจำหน่ายและ
หลักการกำหนดราคา 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการ
กำหนดราคา 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ
หลักการจัดจำหน่ายและ
หลักการกำหนดราคา 

2 4 

รวม 16 30 
รวมทั้งสิ้น 46 
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ตารางสรุปส่ือการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 

 

เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1 1.1 ความหมายของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
1.2 ประเภทของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
1.3 ความสำคัญของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
1.4 ประโยชน์ของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
1.5 สุขอนามัยในการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
2. ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง สุขอนามัยใน
การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
และสุขอนามัยในการทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
4 แนวคำตอบ 

175 
 
 

180 
 

182 
 
 

183 
2 2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารคาว

เพ่ือสุขภาพ 
2.2 การเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
2.3 การดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
3. แนวคำตอบ 

185 
 
 

193 
 
 

194 
3 3.1 ส่วนประกอบของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ  

3.2 การเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
3.3 การเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
3.4 สมุนไพรต้านโควิด 
3.5 คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของ
วัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบสำหรับ
การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบสำหรับ
การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
3. แนวคำตอบ 
 

196 
 

216 
 

217 

4 4.1 การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ ต้มโคล้ง
มะขามป้อม 

1) สัดส่วนของวัตถุดิบ 

1. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง การ
ทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ ต้มโคล้ง
มะขามป้อม 

220 
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

2) ขั้นตอนการทำ 
3) เทคนิคการทำ 
4) คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบ 

4.2 การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ ปีกไก่ทอด
คั่วขมิ้น 

1) สัดส่วนของวัตถุดิบ 
2) ขั้นตอนการทำ 
3) เทคนิคการทำ 
4) คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบ 

4.3 การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ น้ำพริก
กระชายผัด 

1) สัดส่วนของวัตถุดิบ 
2) ขั้นตอนการทำ 
3) เทคนิคการทำ 
4) คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบ 

2. ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง การ
ทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ ปีกไก่ทอด
คั่วขมิ้น 
3. ใบความรู้ที่ 4.3 เรื่อง การ
ทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ น้ำพริก
กระชายผัด 
4. คลิปวิดีโอเรื่อง การทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ ต้มโคล้งมะขามป้อม 
5. คลิปวิดีโอเรื่อง การทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ ปีกไก่ทอดคั่วขมิ้น 
6. คลิปวิดีโอเรื่อง การทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ น้ำพริกกระชายผัด 
7. ใบงานที่ 4 เรื่อง การทำอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
6. แนวคำตอบ 

225 
 
 

229 
 
 

231 
 

231 
 

231 
 

232 
 

234 
5 5.1 ความหมายและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ 

5.2 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
5.3 ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
5.4 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
5.5 การจัดตกแต่งและจัดเสิร์ฟอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1. ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง บรรจุภัณฑ์
อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
2. ใบความรู้ที่ 5.2 เรื่อง การจัด
ตกแต่งและจัดเสิร์ฟอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ 
3. ใบงานที่ 5 เรื่อง บรรจุภัณฑ์ การ
จัดตกแต่ง และจัดเสิร์ฟอาหารคาว
เพ่ือสุขภาพ 
4. แนวคำตอบ 

239 
 

242 
 
 

245 
 
 

246 
6 6.1 หลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย  

6.2 หลักและองค์ประกอบของการกำหนด
ราคา  
6.3 ตลาดอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 

248 
 

255 
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ใบความรูท้ี่ 1.1  
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

 
ความหมายอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 

[1]อาหารคาว คือ อาหารของไทยประกอบด้วยรสทุกรส ทั้งเค็ม หวาน เปรี้ยว และมีรสเผ็ดอีกรส
หนึ่ง ตามปกติอาหารคาวที่รับประทานตามบ้านทั่ว ๆ ไป 

[2]อาหารคาว คือ อาหารที่ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียว เช่น ผัด แกง ต้ม 
[3]อาหารคาวของไทยประกอบด้วยรสทุกรส ทั้งเค็ม หวาน เปรี้ยว และมีรสเผ็ดอีกรสหนึ่ง ตามปกติ

อาหารคาวที่รับประทานท่ัว ๆ ไป ประกอบด้วย อาหารประเภทแกง ผัด ยำ ทอด เครื่องจิ้ม และเครื่องเคียง 
[4]อาหารคาว คือ สำหรับอาหารคาวแบบไทย ๆ นั้น ประกอบด้วยรสหลัก ๆ 5 รส คือ เค็ม หวาน 

เปรี้ยว และเผ็ด ซึ่งตามปกติแล้วอาหารคาวที่รับประทานกันโดยทั่วไปจะแบ่งออกได้ 6 ชนิดตามลักษณะ
วิธีการปรุง คือ แกง  ผัด  ยำ  ทอด เผาหรือย่าง เครื่องจิ้ม  เครื่องเคียง 

ดังนั้น อาหารคาว คือ อาหารของไทยทีป่ระกอบด้วยรสหลัก ๆ 5 รส คือ เค็ม หวาน เปรี้ยว และเผ็ด 
ซึ่งตามปกติแล้วอาหารคาวท่ีและใช้รับประทานตามบ้านทั่ว ๆ ไป และจะแบ่งออกเป็นได้ 6 ชนิดตามลักษณะ
วิธีการปรุง คือ แกง  ผัด  ยำ  ทอด เผาหรือย่าง เครื่องจิ้ม  เครื่องเคียง 
 

ประเภทของอาหารคาวเพื่อสุภาพ [3] 
อาหารคาวจะแบ่งออกเป็นได้ 6 ชนิดตามลักษณะวิธ ีการปรุง คือ แกง  ผัด  ยำ  ทอด เผา 

หรือย่าง เครื่องจิ้ม เครื่องเคียง ดังนี้ 
1. แกง อาหารประเภทแกงมีลักษณะเป็น "กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ มีชื ่อต่าง ๆ กันตามรส วิธีและ

เครื่องปรุง เช่น แกงจืด เป็นแกงชนิดหนึ่งที่ไม่เผ็ด แกงส้ม เป็นแกงชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยว  ใช้ผักหรือผลไม้แกง
กับกุ้ง หรือปลา เป็นต้น 

 
 
.......................................................... 

1 อาหารคาว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/foogoflife/home/chnid-khxng-xahar-thiy. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 1 สิงหาคม 2564). 

2 ความเป็นมาของอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก  
http://kruakaangbaan.blogspot.com/2009/01/blog-post_28.html. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 1 สิงหาคม 2564). 

3 อาหารคาว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/savoryfood12/home. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 1 สิงหาคม 2564). 

4 ประเภทอาหารคาว-5920710042. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/praphethxaharkhaw5920710042/home/xahar-khaw-khux. (ว ันท ี ่ส ืบค ้นข้อม ูล  1 
สิงหาคม 2564). 
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(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

2. ผัด อาหารประเภทผัด เป็นอาหารที่ปรุงโดยพลิกในกระทะที่มีน้ำมันและน้ำเล็กน้อยจนสุก  
อาจแยกได้เป็น 2 อย่างคือ ผัดจืดและผัดเผ็ด โดยผัดจืดจะใช้ผักและเนื้อทุกชนิดปรุงรสด้วยน้ำปลาหรือ 
ซีอ้ิวขาว ส่วนผัดเผ็ดจะใช้เนื้อทุกชนิดผัดกับพริกสดหรือพริกแห้ง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

3. ยำ อาหารประเภทยำ อาจเทียบได้กับสลัดผักของอาหารตะวันตก โดยรสของยำที่เหมาะกับลิ้น
ของคนไทยคือ รสจัด ซึ่งอาจปรุงได้ 2 ลักษณะคือ ยำแบบรสหวาน (ได้แก่ ยำที่ประกอบด้วยกะทิ มะพร้าวคั่ว 
เช่น ยำถั่วพู ยำทวาย ยำหัวปลี) และยำแบบรสเปรี้ยว (ได้แก่ ยำใหญ่และยำที่ใช้เนื้อประกอบผัก) 

 
 
 
 
 
 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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4. ทอด เผา หรือย่าง อาหารประเภททอด เผา หรือย่าง เป็นการปรุงรสเนื้อสัตว์ และดับกลิ่นคาว
ด้วยรากผักชี กระเทียม พริกไทยและเกลือ เช่น ทอดมันปลากราย หมูทอด ปลาเผา ไก่ย่าง เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (ท่ีมาภาพประกอบ : https://hello2day.com/buffet-prawns-on-fire-v2-novotel-bangkok-fenix-silom/) 
 

5. เครื่องจิ้ม เป็นอาหารที่คนไทยชอบรับประทานกันมาก ได้แก่ น้ำพริกกะปิ น้ำพริกมะม่วง กะปิคั่ว 
แสร้งว่า ปลาร้าหลน เต้าเจี้ยวหลน และน้ำปลาหวาน เป็นต้น โดยอาหารประเภทนี้จะรับประทานกับทั้งผักสด
และผักสุก เช่น แตงกวา ผักบุ้ง ขมิ้นขาว หน่อไม้ลวก ชะอมทอด หรืออาจรับประทานกับอาหารคาวประเภท
อ่ืนก็ได้ เช่น น้ำพริกผักรับประทานกับปลาทู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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6. เครื่องเคียง อาหารไทยจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องแนมประกอบเพื่อชูรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น  เช่น 
แกงเผ็ด จะมีของเค็มเครื่องเคียง ได้แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม หรือเนื้อเค็ม อาหารบางชนิดจะรับประทานกับผักดอง 
เช่น แตงกวาดอง ขิงดอง กระเทียมดอง 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://almocooking.com/2019/07/19/น้ำพริกไข่เคม็/) 
 

ความสำคัญของอาหารคาวเพื่อสุขภาพ  
[5]อาหารเป็นปัจจัยสี ่ของการดำรงชีวิต ในการรับประทานอาหารจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงหลัก

โภชนาการ ซึ่งอาหารแต่ละประเภทให้ประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันออกไป เช่น  
1. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย  
2. เสริมสร้างอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายให้เจริญเติบโต  
3. ซ่อมแซ่มอวัยวะของร่างกายที่สึกหรอ ทรุดโทรมให้กลับมาคงสภาพดี 
4. ช่วยควบคุมการกระตุ้นอวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้ทำหน้าที่ปกติ 
5. ช่วยป้องกันและต้านทานโรค 
[6]สาเหตุของความเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคนเรา จึงเกิดการจากบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลัก

โภชนาการ ซึ่งเกิดได้ทั้งการบริโภคที่น้อยหรือมากเกินไป ดังนั้นเราจึงบริโภคอาหารในปริมาณที่พอเหมาะของ
ร่างกาย รวมทั้งถึงการหุงต้มที่ถูกวิธี มีสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของร่างกาย และร่างกายก็
สามารถนำสารอาหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ซึ่งเรียกว่า  ภาวะโภชนาการที่ดี  
เราจึงควรที่จะรู้จักเลือกอาหารให้ได้ครบ 5 หมู่ทุกวัน ในปริมาณที่เพียงพอเหมาะกับวัยและสภาพสภาวะ 
ที่สมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจที่ปราศจากโรคและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข อาหารจึงเป็น
ส่วนสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพอนามัยดีและสามารถช่วยให้ผู ้ที ่ร่างกาย 
ไม่แข็งแรง สุขภาพไม่ดีให้ดีข้ึนได้ ทั้งยังช่วยป้องกันและต้านทานโรคได้อีกด้วย 
.......................................................... 

5 ความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่มีต่อสุขภาพ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/606150616caruwrrn/khwam-sakhay-khxng-xahar-laea-phochnakar-thi-mi-tx-
sukhphaph. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 1 สิงหาคม 2564). 

6 ความสำคัญของอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/sunisachahmin/khwam-sakhay-khxng-xahar. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 1 สิงหาคม 2564). 
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ประโยชน์ของอาหารคาวเพื่อสุขภาพ [7] 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องกินอาหาร อาหารช่วยให้ร่างกายเติบโตและมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีพลังงาน  
ในการเคลื่อนไหวและทำงานได้ อาหาร คือ สิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 
สารอาหาร คือ สิ่งที่มีคุณค่าในอาหารซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย สารอาหารแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน ดังนั้น อาหารแต่ละชนิดนอกจากมีสารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกาย 
แล้วยังมีน้ำอยู่ด้วย น้ำเป็นสิ่งสำคัญและมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ร่างกายขาดน้ำไม่ได้ เพราะน้ำช่วยนำอาหาร 
ไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และช่วยควบคุมระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ เช่น ระบบการย่อย
อาหาร การหมุนเวียนของโลหิต การขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย นอกจากนี้น้ำยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของ
ร่างกายให้เป็นปกติและทำให้ผิวพรรณสดชื่นด้วย อาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง เช่น 

1. ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต อาหารจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อ สมอง  กระดูก ผิวหนัง เส้นผม  
หลอดเลือดและอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้โตขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น 

2. ให้พลังงานและความอบอุ่นแกร่างกาย ไม่ว่าเดิน วิ่ง ทำงานหรือใช้ความคิด แม้แต่เวลาหลับ 
อวัยวะบางอย่างก็ยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ได้หยุด และยังต้องการพลังความร้อนช่วยให้อบอุ่น  

3. ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่สึกหรอของร่างกาย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต้องทำงานอยู่เสมอ ทำให้เกิด
การสึกหรอและเสื่อมสลายไป อาหารจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่าง ๆ ให้ทำงานได้ปกติ อาจมี
การสร้างเนื้อหนังเพิ่มขึ้นมาบ้าง ทำให้อ้วนขึ้น แต่ไม่สูงขึ้น 

4. ทำให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้ตามปกติ อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายต้องการอาหารไป
บำรุงให้เจริญเติบโตได้เต็มที่มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อที่จะทำงานได้ตามหน้าที่ ถ้าร่างกายขาดอาหาร
อวัยวะบางส่วนจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือเกิดโรคได้เช่นโรคคอพอก เป็นต้น 

5. สร้างความต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย เมื ่อกินอาหารทีมีประโยชน์  สะอาดและเพียงพอกับ 
ความต้องการของร่างกาย จะทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจ ก็สดชื่นแจ่มใส ย่อมมีความต้านทานโรค 
ได้ดีหรือถ้าเจ็บป่วยก็มีอาการไม่รุนแรงมากนัก นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรค 
.......................................................... 

7 อาหารและสารอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://cogtech.kku.ac.th/innovations/foodsynthesis/resou1_1.htm. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 1 สิงหาคม 2564). 
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ใบความรู้ที่ 1.2 
เร่ือง สุขอนามัยในการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

 
สุขอนามัยในการปฏิบัติงาน  

หลักของการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพมีอยู่ 3 ข้อ คือ  
ก่อนลงมือทำ การทำอะไรไม่ว่างานใด ๆ ต้องคิดวางแผนเสียก่อนว่าจะทำอะไรบ้าง เมื่อคิดว่า  

จะทำอะไรต้องคิดต่อไปดังนี้  
 1. สิ่งที่จะทำนั้นผู้ทำจะต้องมีความรู้หรือมีตำราที่ถูกต้องแล้วหรือยัง ต้องค้นคว้าหาความรู้

เสียให้ครบก่อน  
 2. จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้าง เตรียมไว้ให้พร้อม และนำออกมาทำความสะอาดไว้

ก่อนเพ่ือไม่ต้องเสียเวลา 
 3. เตรียมส่วนผสมไว้ให้ครบก่อนจะไปซื้อ ต้องมีบัญชี เพื่อจะได้ไม่มีสิ่งของขาด เวลาปฏิบัติ

จะไม่เสียเวลา เสียรส ผสมไม่ครบ และจะต้องคิดด้วยว่าถ้าของอย่างนั้นไม่มีจะใช้อะไรแทน ของแห้งที่มีอยู่แล้ว
ก็นำออกมาเตรียมให้พร้อม ส่วนอาหารสดที่ยังที่ไม่ใช้ก็ใส่ตู้เย็นหรือแขวนหรือวางผึ่งพักไว้กันเสียและเสื่อม
คุณภาพ 

ระหว่างลงมือทำ ขณะลงมือทำควรมีหลักดังนี้คือ ต้องวางวิธีทำไว้เป็นแนวปฏิบัติ ไม่ควรทำ
ตามใจชอบ ผลของงานย่อมไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์  

หลังลงมือทำ การทำงานทุกอย่างต้องใช้ข้อนี้ต่อท้ายด้วย มิฉะนั้นก็จะยุ่งยาก เช่น การทำครัว  
ถ้าไม่ใช้ข้อที่ 3 นี้ เมื่อตั้งต้นทำใหม่ในครั้งต่อไป จะต้องเสียเวลาเก็บล้างอีกบางอย่างก็เลยล้างไม่ออก ถึงจะมี
คนใช้ก็ไม่ควรทิ้งให้คนอ่ืนทำ เพราะไม่ทำให้เกิดความรู้ในเครื่องใช้อย่างสมบูรณ์ ข้อสำคัญข้อนี้คือ เมื่อทำแล้ว
ต้องล้างให้เรียบร้อย เครื่องใช้จะได้สะอาด ไม่สูญหาย การเก็บต้องเก็บให้เรียบร้อยจะหยิบใช้ก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็
งามตา เมื่อจะใช้เครื่องใช้ในครั้งต่อไปไม่ต้องเสียเวลา 

ทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาแล้วต้องขึ้นอยู่กับความสำคัญอีก 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ด้วย  
1.  ความว่องไว การทำงานต้องว่องไวกระฉับกระเฉง ครั้งแรกยังไม่ชำนาญจะช้าไว้ก่อนก็ไม่

เป็นไร ความว่องไวเป็นการปลุกให้ตื่นตัว ไม่เป็นคนล้าหลังหรือเดินตามหลังใคร และยังเป็นทางให้เกิดความ
ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะทำให้มีสมรรถภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย จะเห็นได้ว่าคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วมักทำงานว่องไว 
ใช้มือมากกว่าปาก คนที่พูดมากมักไม่ค่อยทำอะไร สมรรถภาพเสื่อม  

2.  ความเป็นระเบียบ เป็นข้อสำคัญเหมือนกัน การทำอะไรไม่เป็นระเบียบ ข้าวของกระจุย
กระจายรอบตัวย่อมไม่เป็นที่น่าดู ผู ้คนมักไม่รู ้สึกเพราะจิตใจมุ่งทำให้สำเร็จ ควรคิดว่าเมื่อทำเสร็จแล้ว  
จะเก็บกวาด ต้องทำไปเก็บไป ไม่ควรวางของไม่เป็นระเบียบ  

3.  ความสะอาด เป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย อาหารเป็นทางที่ติดต่อโรคที่สำคัญที่สุด 
การประกอบอาหารจึงต้องเอาใจใส่เรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก เช่น เครื่องประกอบก่อนที่จะนำมาปรุง
ต้องทำความสะอาด ยิ่งเป็นสิ่งรับประทานดิบต้องระวังให้มาก ภาชนะท่ีจะใช้เมื่อนำมาใช้ต้องสะอาด 
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ข้อแนะนำในการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 
   1. การทำอาหารคาวจะให้ดี รสอร่อยถูกใจผู้รับประทานนั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้  
  2. ต้องมีเครื่องปรุงครบตามตำรับ เช่น น้ำตาลทราย น้ำเชื่อม เกลือ น้ำผึ้ง ฯลฯ 
  3. เครื่องปรุงทุกอย่างต้องมีคุณภาพ 
  4. มีเครื่องมือเครื่องใช้ครบ เช่น พิมพ์ต่าง ๆ เครื่องปั่น เครื่องบด  
  5. ผู้เริ่มหัดต้องชั่งตวงให้ถูกต้อง เช่น ตวงของแห้งต้องร่อนก่อนตวง ไม่อัดจนแน่นหรือเขย่า 
  6. หมั่นฝึกหัดและอ่านตำราหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  
  7. ช่างประดิษฐ์ รู้จักปรุงแต่งรสให้อร่อย รู้จักพลิกแพลงให้ถูกใจผู้รับประทาน  
  8. ไม่ทำตามใจตัว ต้องคิดถึงผู้รับประทานชอบอย่างไร  
  9. ประมาณส่วนผสมให้เหมาะสม 
  10. วัตถุดิบต้องสะอาด คัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ  
  11. ผักที่ใช้ต้องสดจริง ๆ และต้องไม่ล้างจนหมดรส  
  12. ทำของมากหรือน้อยต้องรู้จักเพ่ิมหรือลดส่วนผสมให้ถูกต้อง พอเหมาะพอดีไม่ขาดไม่เกิน  

 
สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 
  สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารคาวเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะอาหารคาวเป็นการติดต่อของโรคที่
สำคัญที่สุด โดยรับประทานเข้าไปถ้าไม่สะอาด อาหารคาวก็จะเป็นตัวนำพาหะทำให้ผู้บริโภคติดโรค ฉะนั้น  
ผู้ประกอบอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ จึงควรปฏิบัติดังนี้  
  1. ผู้ประกอบอาหารคาวต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  
  2. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด และควรใส่ผ้ากันเปื้อน หรือสวมเสื้อคลุมที่สะอาด  
  3. สวมเน็ตคลุมผมหรือหมวกเพ่ือป้องกันผมร่วง  
  4. ล้างมือและแปรงผมทุกครั้งก่อนลงมือทำอาหาร 
  5. ขณะประกอบอาหารคาว ระวังอย่าไอ จาม พูด หรือหัวเราะรดอาหาร  
  6. เมื่อสิ่งใดเปื้อนควรล้างและเช็ดเสียก่อน 
  7. ใช้มือจับต้องอาหารคาวให้น้อยที่สุด  
  8. การหั่นหรือปอก เศษอาหารควรมีภาชนะรองรับแล้วนำไปท้ิง  
  9. ควรทำไปเก็บไป อย่าปล่อยให้สกปรก 
  10. ชิมอาหารไม่ควรใช้ช้อนหรือทัพพีที่คนอาหารชิม  
  11. ขณะทำอาหารว่างไม่ควรใช้มือเกาหรือป้ายตามร่างกาย  
  12. เมื่อออกจากห้องน้ำหรือห้องส้วม ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 
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ใบงานที่ 1  
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำอาหารคาว 

เพ่ือสุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายความหมายของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
 
2. จงจำแนกประเภทของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อยประเภทละ 3 ตัวอย่าง 
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. จงอธิบายถึงประโยชน์ของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ  
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
4. จงบอกข้อควรปฏิบัติสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
 
1. จงอธิบายความหมายของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
ตอบ  อาหารคาว คือ อาหารของไทยที่ประกอบด้วยรสหลัก ๆ 5 รสคือ เค็ม หวาน เปรี้ยว และเผ็ด ซึ่ง
ตามปกติแล้วอาหารคาวที่และใช้รับประทานตามบ้านทั่ว ๆ ไป และจะแบ่งออกเป็นได้ 6 ชนิดตามลักษณะ
วิธีการปรุง คือ แกง  ผัด  ยำ  ทอด เผาหรือย่าง เครื่องจิ้ม  เครื่องเคียง 

 
2. จงจำแนกประเภทของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อยประเภทละ 3 ตัวอย่าง 
ตอบ  1. แกง อาหารประเภทแกงมีลักษณะเป็น "กับข้าวที่ปรุงเป็นน้ำ มีชื ่อต่าง ๆ กันตามรส วิธีและ
เครื่องปรุง เช่น แกงจืด เป็นแกงชนิดหนึ่งที่ไม่เผ็ด แกงส้ม เป็นแกงชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยว ใช้ผักหรือผลไม้แกง
กับกุ้ง หรือปลา เป็นต้น 
  2. ผัด อาหารประเภทผัด เป็นอาหารที ่ปรุงโดยพลิกในกระทะที่มีน้ำมันและน้ำเล็กน้อยจนสุก  
อาจแยกได้เป็น 2 อย่างคือ ผัดจืดและผัดเผ็ด โดยผัดจืดจะใช้ผักและเนื้อทุกชนิดปรุงรสด้วยน้ำปลาหรือ 
ซีอ้ิวขาว ส่วนผัดเผ็ดจะใช้เนื้อทุกชนิดผัดกับพริกสดหรือพริกแห้ง เป็นต้น 
  3. ยำ อาหารประเภทยำ อาจเทียบได้กับสลัดผักของอาหารตะวันตก โดยรสของยำที่เหมาะกับลิ้นของ
คนไทยคือ รสจัด ซึ่งอาจปรุงได้ 2 ลักษณะคือ ยำแบบรสหวาน (ได้แก่ ยำที่ประกอบด้วยกะทิ มะพร้าวคั่ว เช่น 
ยำถั่วพู ยำทวาย ยำหัวปลี) และยำแบบรสเปรี้ยว (ได้แก่ ยำใหญ่และยำที่ใช้เนื้อประกอบผัก) 
  4. ทอด เผา หรือย่าง อาหารประเภททอด เผา หรือย่าง เป็นการปรุงรสเนื้อสัตว์ และดับกลิ่นคาวด้วย
รากผักชี กระเทียม พริกไทยและเกลือ เช่น ทอดมันปลากราย หมูทอด ปลาเผา ไก่ย่าง เป็นต้น 
  5. เครื่องจิ้ม เป็นอาหารที่คนไทยชอบรับประทานกันมาก ได้แก่ น้ำพริกกะปิ น้ำพริกมะม่วง  กะปิคั่ว 
แสร้งว่า ปลาร้าหลน เต้าเจี้ยวหลน และน้ำปลาหวาน เป็นต้น โดยอาหารประเภทนี้จะรับประทานกับทั้งผักสด
และผักสุก เช่น แตงกวา ผักบุ้ง ขมิ้นขาว หน่อไม้ลวก ชะอมทอด หรืออาจรับประทานกับอาหารคาวประเภท
อ่ืนก็ได้ เช่น น้ำพริกผักรับประทานกับปลาทู 
  6. เครื่องเคียง อาหารไทยจะมีเครื่องเคียงหรือเครื่องแนมประกอบเพื่อชูรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น  เช่น 
แกงเผ็ด จะมีของเค็มเครื่องเคียง ได้แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม หรือเนื้อเค็ม อาหารบางชนิดจะรับประทานกับผักดอง 
เช่น แตงกวาดอง ขิงดอง กระเทียมดอง 
 
3. จงอธิบายถึงประโยชน์ของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ   1. ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต อาหารจะช่วยสร้างกล้ามเนื ้อ สมอง  กระดูก ผิวหนัง เส้นผม  
หลอดเลือดและอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้โตขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น 
  2. ให้พลังงานและความอบอุ่นแกร่างกาย ไม่ว่าเดิน วิ ่ง ทำงานหรือใช้ความคิด  แม้แต่เวลาหลับ 
อวัยวะบางอย่างก็ยังคงทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ได้หยุด และยังต้องการพลังความร้อนช่วยให้อบอุ่น  
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  3. ซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่สึกหรอของร่างกาย ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายต้องทำงานอยู่เสมอ ทำให้เกิด
การสึกหรอและเสื่อมสลายไป อาหารจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของอวัยวะต่าง ๆ ให้ทำงานได้ปกติ อาจมี
การสร้างเนื้อหนังเพิ่มขึ้นมาบ้าง ทำให้อ้วนขึ้น แต่ไม่สูงขึ้น 
  4. ทำให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้ตามปกติ อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายต้องการอาหารไปบำรุง
ให้เจริญเติบโตได้เต็มที่มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรง เพื่อที่จะทำงานได้ตามหน้าที่ ถ้าร่างกายขาดอาหารอวัยวะ
บางส่วนจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือเกิดโรคได้เช่นโรคคอพอก เป็นต้น 
  5. สร้างความต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย เมื ่อกินอาหารทีมีประโยชน์  สะอาดและเพียงพอกับ 
ความต้องการของร่างกาย จะทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ จิตใจ ก็สดชื่นแจ่มใส ย่อมมีความต้านทานโรค 
ได้ดีหรือถ้าเจ็บป่วยก็มีอาการไม่รุนแรงมากนัก นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรค 
 
4. จงบอกข้อควรปฏิบัติสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
 

ตอบ    1. ผู้ประกอบอาหารคาวต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  
  2. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด และควรใส่ผ้ากันเปื้อน หรือสวมเสื้อคลุมที่สะอาด  
  3. สวมเน็ตคลุมผมหรือหมวกเพ่ือป้องกันผมร่วง  
  4. ล้างมือและแปรงผมทุกครั้งก่อนลงมือทำอาหาร 
  5. ขณะประกอบอาหารคาว ระวังอย่าไอ จาม พูด หรือหัวเราะรดอาหาร  
  6. เมื่อสิ่งใดเปื้อนควรล้างและเช็ดเสียก่อน 
  7. ใช้มือจับต้องอาหารคาวให้น้อยที่สุด  
  8. การหั่นหรือปอก เศษอาหารควรมีภาชนะรองรับแล้วนำไปท้ิง  
  9. ควรทำไปเก็บไป อย่าปล่อยให้สกปรก 
  10. ชิมอาหารไม่ควรใช้ช้อนหรือทัพพีที่คนอาหารชิม  
  11. ขณะทำอาหารคาวไม่ควรใช้มือเกาหรือป้ายตามร่างกาย  
  12. เมื่อออกจากห้องน้ำหรือห้องส้วม ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 
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ใบความรู้ที่ 2  

เร่ือง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ [1] 
  การจะเข้าสู่การเริ่มต้นทำอาหารคาว ควรต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำ ดังนี้ 
  1. อุปกรณ์ในการเตรียม  
      1.1 อ่างผสม (Mixing bowl) มีหลายชนิด หลายขนาด ทำด้วยแก้ว สเตนเลส อลูมิเนียม ภาชนะ
เคลือบ พลาสติก ฯลฯ มีเป็นชุดตั้งแต่ขนาดเล็ก ถึง ใหญ่ เวลาใช้เลือกขนาดให้เหมาะสมกับปริมาณของอาหาร
และคุณสมบัติของอาหาร และมีลักษณะรูปร่างโค้งเรียบ ไม่หักมุม เพ่ือช่วยในการผสมและทำความสะอาดง่าย 
เมื่อใช้งานเสร็จแล้วล้างด้วยน้ำยาล้างจานแล้วผึ่งให้แห้ง 

 
                  (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

   

      1.2 เขียง มีทั้งที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง และที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ เช่น พลาสติก ควรเลือกใช้ขนาดและ
วัสดุให้พอเหมาะกับการเตรียมอาหารว่าง เมื่อใช้งานเสร็จ เขียงไม้ให้ใช้มีดขูดผิวหน้าให้สะอาด ล้างด้วยสบู่
หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีสารตกค้าง แล้วล้างให้สะอาดอีกครั้งแล้วผึ่งให้แห้งในที่ลมโกรก หากเป็นเขยีง
พลาสติกให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดล้างแล้วผึ่งให้แห้งเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 

1 ความรู้ทั ่วไปเกี่ยวกับอาหาร . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://pubhtml5.com/wkww/lbbh/basic. (วันที่
สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 

(ที่มาภาพประกอบ : https://www.nsm.or.th/other-service/674-
online-science/knowledge-inventory/sci-trick/sci-trick-science-
museum/4547-chopping-block.html) 

(ที่มาภาพประกอบ : https://thaiproaz.com/ 

product/ของใช้ในครวั) 
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      1.3 ครก มีทั้งครกหิน ดิน และไม้ เมื่อใช้งานเสร็จล้างน้ำยาและน้ำให้สะอาด ผึ่งให้แห้งหรือเช็ดให้
แห้ง ควรเก็บไว้บนตะแกรง ไม้ตีพริก ก็เช่นกัน ถ้าเป็นไม้ให้ใช้แปรงขนอ่อนถูแล้วล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำเปล่า 
ผึ่งหรือตากให้แห้งหลังการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.4 มีด เป็นอีกมุมหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญ มีหลากหลายแบบ ทั้งมีดเล็ก ใหญ่ สั้น ยาว ตามความ
ต้องการใช้งาน วัสดุที่นำมาประกอบเป็นมีดก็มีหลายประเภท เช่น เหล็ก สเตนเลส ด้ามมีดก็เป็นวัสดุที่เป็นวัสดุ
ที่มีความสำคัญเช่นกนั ควรเลือกที่ด้ามจับกระชับมือ การใช้งานก็เลือกให้ขนาดและประเภทเหมาะสมกับการใชง้าน 
การเก็บรักษาควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำ แล้วเช็ดให้แห้ง เก็บให้พ้นมือเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://my-best.in.th/49828) 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://shopee.co.th  

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https:// 
th.aliexpress.com/item/32968270233.html)  
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : 
https://atkitchenmag.com/kitchenware-
knife/) 
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2. อุปกรณใ์นการหุงต้ม 
      2.1 กระทะ ปัจจุบันมีการผลิตด้วยวัสดุหลาย ๆ อย่าง ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับการประกอบ
อาหารว่างนั้น ๆ และหลังจากใช้งานแล้วควรล้างให้สะอาดด้วยใยขัด สำหรับกระทะที่เคลือบด้วยสารเทปลอน 
การทำความสะอาดควรใช้เพียงฟองน้ำกับน้ำยาทำความสะอาดเท่านั้น ไม่ควรใช้ใยขัดท่ีมีความคมใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

      2.2 หม้อปรุงอาหารคาว มีการผลิตด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น สเตนเลส อลูมิเนียม หม้อเคลือบ  
ควรเลือกขนาดและประเภทให้เหมาะสมกับอาหารคาวที่ต้องการปรุง หลังการใช้ทุกครั้งควรล้างทำความ
สะอาดด้วยใยขัดและน้ำยาทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในพร้อมผึ่งให้แห้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

รูปกระทะทองเหลือง 
 

รูปกระทะสเตนเลส 
 

รูปกระทะเคลือบเทปลอน 
 

หม้อกระทะสเตนเลส 
 

หม้อแก้วทนความร้อน 
 

หม้อเคลือบ 
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      2.3 ตะหลิว ทัพพี ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับกระทะและภาชนะที่ต้องการใช้งานคู่กัน หลัง
การใช้ให้ล้างทำความสะอาด ตากให้แห้ง และเก็บเข้าที ่

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

      2.4 ลังถึง หรือซ้ึง คือ ภาชนะสำหรับนึ ่งของทำด้วยโลหะมีลักษณะกลมคล้ายหม้อ ซ้อนกันเป็น 
ชั้น ๆ 2 - 3 ขั้น ชั้นล่างใส่น้ำสำหรับต้มน้ำให้ร้อน ชั้นที่ซ้อนที่ก้นเจาะเป็นรู ๆ เพื่อให้ไอน้ำร้อนผ่านให้ของใน
ชั้นที่ซ้อนสุก มีฝาครอบคล้ายฝาชี ให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน จัดเก็บเป็นชุดเพื่อสะดวกในการ
หยิบใช้งาน 
 

  
                   

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

  3. อุปกรณ์เตาชนิดต่าง ๆ ปัจจุบันเตาที่นิยมใช้กันมีหลายชนิด เช่น เตาฟืน เตาถ่าน เตาแก๊สและเตาไฟฟ้า  
      3.1  เตาฟืน เตาถ่าน ใช้กันมากในเมืองไทย เตาทั ้งสองชนิดนี ้ล ักษณะการสร้างเหมือนกัน   
จึงใช้ด้วยกันได้ เตาฟืน เหมาะที่จะใช้ในบ้านที่สามารถเก็บหาสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงได้ โดยไม่ต้องหาซื้อ  
       การเก็บรักษา  
       1) ให้หมั่นกวาดขี้เถ้าใต้เตาทิ้งให้บ่อย ไม่ปล่อยให้เต็มก้นเตา ซึ่งจะทำให้อากาศผ่านไม่
สะดวก การลุกไหม้ของเชื้อเพลิงจะไม่ดีเท่าที่ควร  
       2) ส่วนที่อยู่บนเตาควรใช้แปรงทำความสะอาดทุกครั้งที่หุงต้มเสร็จแล้ว  
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      3.2  เตาน้ำมันก๊าด  
       การระวังรักษา  
       1) เมื่อเปิดน้ำมันก๊าดที่หัวเตา น้ำมันเริ่มไหลออกมาแล้วต้องรีบจุดไฟ ถ้าปล่อยให้น้ำมัน
ออกมามากจึงจุดไฟ ตอนไฟเริ่มติดอาจจะลุกแลบมือได้  
       2) ขณะที่ใช้เตาอยู่ ถ้าได้กลิ่นน้ำมัน ควรรีบปิดหัวเตา แสดงว่าส่วนหนึ่งส่วนใดรั่ว  
       3) ควรอย่าให้อาหารหกหล่นบนเตามากนัก  
       4) ควรปิดท่อให้สนิททุกครั้งเมื่อใช้เตาเสร็จแล้ว  
      3.3  เตาแก๊ส ที่ใช้ในการหุงต้มมีหลายชนิด เช่น ชนิด 3 หัว 4 หัว ฯลฯ  
   วิธีใช้  
   1) เตรียมอาหารที่จะหุงต้มไว้ให้พร้อม  
   2) ตรวจดูวาล์ว ที่ถังแก๊สและเตา  
   3) ปิดวาล์วที่ถังแก๊ส  
   4) จุดไฟที่หัวเตา พร้อมกับเปิดวาล์วที่เตา ไฟก็จะติด  
   5) หุงต้มอาหารได้ตามต้องการ  
   ข้อควรระวังในการใช้เตาแก๊ส  
    ถ้าไม้ขีดดับขณะจุดไฟตัวเตา ควรปิดวาล์วที่หัวเตาเสียก่อน แล้วจึงเปิดวาล์ว พร้อมกับจุด  
ไม้ขีดครั ้งต่อไปอย่าจุด ๆ ดับ ๆ ระหว่างนั ้นแก๊สจะออกมาจากหัวเตามากพอจุดในครั ้งต่อไปจะทำให้  
ไฟลุกพรึบจะทำให้ผู้จุดถูกไฟลวกได้  
      3.4  เตาไฟฟ้า ปัจจุบันนี้เตาไฟฟ้าเป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันมากขึ้น เนื่องจาก  

1) เตาไฟฟ้าเป็นแหล่งความร้อนที่ปลอดภัยและสะอาด ความร้อนจากเตาไฟฟ้าไม่ได้มาจาก
การเผาไหม้ จึงไม่มีข้ีเถ้า  

2) ไม่มีเปลวไฟ ให้ความร้อนโดยส่งผ่านลวดทนไฟ  
3) กระแสไฟฟ้าอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับ และไม่มีผลต่อบรรยากาศล้อมรอบ  
4) บริเวณความร้อนอยู่ในขอบเขตที่จำกัด ทำให้ผู้ประกอบอาหารสามารถยืนหน้าเตาไฟฟ้า

ได้นานโดยไม่รู้สึกร้อน  
5) เวลาที่ใช้ในการดูแลรักษาน้อยกว่าเตาชนิดอื่น ๆ  
วิธีใช้ เตาหุงต้มชนิดเล็กมีขดลวดเป็นวงกลม  

   1) ควรตรวจดูความเรียบร้อยของเตาเสียก่อน เช่น เส้นลวดซึ่งเป็นวงจรของไฟฟ้ายังสมบูรณ์
ดีอยู่หรือไม่  
   2) ควรวางภาชนะหุงต้มบนเตาก่อนเสียบปลั๊กไฟฟ้า  
   3) ไม่ควรให้ด้ามถือหรือหูภาชนะที่อาจจะไหม้ไฟอยู่ลํ้าเข้ามาในบริเวณหัวเตา เพราะอาจจะ
ทำให้ไหม้ไฟได้  
   4) ภาชนะท่ีจะตั้งวางบนเตา ควรเลือกใช้ภาชนะท่ีมีขนาดพอดีกับหัวเตา ไม่ใหญ่เกินไป  
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   5) เลือกใช้ภาชนะท่ีมีก้นแบนและข้างตรง  
   6) ผ้าจับกระทะหรือหม้อ ควรจะเป็นผ้าแห้งสนิท ไม่ชื้นหรือเปียก  
   7) เมื่อใช้เสร็จแล้วควรถอดปลั๊กออกก่อนที่จะยกภาชนะลงจากเตา  
   8) ภาชนะท่ีใช้ควรจะใช้พวกอะลูมิเนียม เพราะให้ความร้อนเร็วและสม่ำเสมอ  
   4. อุปกรณ์ในการเสิร์ฟ  
      4.1  การจัดอาหารคาวประเภทของน้ำ  
   แกงเผ็ด ควรใช้ชามกระเบื้อง อาจเป็นชามกลม ชามเปล มีฝาหรือไม่มีก็ได้ ควรมีจานรองให้
ได้ขนาดกับชามท่ีใส่ การจัดการตักแกงควรตักประมาณ 3 ใน 4 ของชาม ให้มีน้ำและเนื้อพอเหมาะกัน  
    การจัดตกแต่งอาหารประเภทแกงเผ็ดให้น่ารับประทาน แกงเผ็ดน้ำควรจะข้น มีน้ำมัน
ลอยหน้าเล็กน้อย การจัดเสิร์ฟควรราดกะทิข้น ๆ ตกแต่งด้วยผักต่าง ๆ ที่ใช้ใส่แกงชนิดนั้น ๆ เช่น พริกชี้ฟ้า
เขียว พริกชี้ฟ้าแดง ใบโหระพา มะเขือเทศ มะอึก ฯลฯ  
   แกงส้ม ใช้ชามกระเบื้องอาจเป็นชามกลมหรือชามเปล มีจานรองเช่นเดียวกับแกงเผ็ด  
   การจัดตกแต่งแกงส้มให้น่ารับประทาน จัดให้ผักและเนื้อปลาหรือไข่ปลาหรือกุ้งนูนสูงขึ้น
มาตรงกลางพอสมควรจะทำให้ชวนน่ารับประทานยิ่งข้ึน  
   แกงจืด ต้มยำ ต้มโคล้ง ควรใช้หม้อหยวนโล้ เพราะรับประทานร้อน ๆ จึงจะอร่อย ถ้าไม่มี
หม้อ ให้แช่ชามกระเบื้องแบบเดียวกันในน้ำร้อนให้ร้อนจัด จึงตักแกงใส่ จะช่วยให้ร้อนนานขึ้น  
   การจัดตกแต่งแกงจืด มักนิยมแต่งด้วยผักชีเด็ดเป็นใบ ๆ และต้นหอมหั่นเป็นท่อน ๆ ยาว
ประมาณ 1 นิ้ว  
   การจัดตกแต่งต้มยำ ต้มข่า มักโรยผักชีเด็ดเป็นช่อ ๆ สลับกับพริกขี ้หนูเขียวแดงบุบ 
พอแตก หรือพริกแห้งค่ัว หอมฉีกเป็นชิ้น ๆ ใส่ต้มยำ ต้มโคล้ง  
      4.2  การจัดอาหารคาวประเภทแห้ง  
   ผัดต่าง ๆ ใส่จานเปลหรือจานกลมแบน ตักอาหารให้อยู่ในขอบข้างจาน ให้พูนตรงกลาง
เล็กน้อย อย่าทำให้หน้าเรียบจนเกินไปแลดูน่ารับประทาน  
   การจัดควรจะให้เนือ้สัตว์และผักสลับกันให้น่าดู ไม่ใช่เนื้อสัตว์อยู่ล่าง ผักอยู่บนหมด หรือผัก
อยู่ล่างจนมองไม่เห็นผัก ก็แลดูไม่น่ารับประทาน ผัดบางอย่างควรโรยพริกไทยป่น ผัดบางอย่างที่ใส่ผักชี พริก
แดง ต้นหอม ควรเก็บผักนี้ไว้แต่งหน้าสด ๆ บ้าง  
   เครื่องจิ้ม ใช้จานเปลหรือจานกลมใหญ่ ถ้าเลี้ยงคนจำนวนมาก อาจใช้ถาดเงินจัดผักเป็น
หมวดหมู่สลับสีเป็นกอง ๆ ไม่ควรแกะสลักผักเกินความจำเป็น เพียงแต่ให้น่ารับประทานง่ายเท่านั้น ใส่ถ้วย  
น้ำจิ้มไว้ในจานเดียวกันกับผักเสมอพร้อมด้วยเครื่องแนม เช่น ปลาดุกฟู กุ้งเผา ไข่เค็ม เป็นต้น  
   การจัดผัก ควรจัดให้เห็นขอบจานโดยรอบ ½ นิ้ว ควรมองเห็นจานระหว่างชนิดของผักแต่ละ
ชนิดจะทำให้ดูสะอาดน่ารับประทาน ไม่แน่นหรือรกตาจนเกินไป  
   ของทอดต่าง ๆ จัดวิธีเดียวกันคือ ควรเหลือที่ว่างริมขอบจานให้พองาม ไม่จัดเต็มหรือพูน
จานเกินไป จะมองดูไม่น่ารับประทานและไม่สะดวกในการตักรับประทาน  
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หลักการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารคาวเพื่อสุขภาพ [2] 
  เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารคาวทำจากวัสดุหลายชนิด มีความทนทานและราคาแตกต่างกัน 
ในการเลือกซ้ือควรพิจารณาให้รอบคอบ เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และยาวนาน สรุปได้ ดังนี้ 
          1. เหมาะสมกับชนิดของอาหารว่าง 
          2. อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ งอ 
          3. สะดวกต่อการใช้งาน 
         4. ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย 
          5. ประหยัดเวลาในการหุงต้ม เช่น ร้อนเร็ว ทำความสะอาดง่าย เป็นต้น 
 
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารคาวเพื่อสุขภาพ [2] 
         อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เลือกใช้งานอย่างเหมาะสม และใช้ทำงานได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ใช้
ต้องระมัดระวังเรื ่องความปลอดภัยของตนเองและบุคคลอื่น เพราะความประมาทเลินเล่ออาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ ดังนั้น ผู้ใช้เครื่องมือควรระมัดระวังตนเองตลอดเวลาระยะเวลาที่ใช้เครื่องมือ โดยยึดหลักการ ดังนี้ 
          1. เมื่อใช้ของมีคมต้องระมัดระวัง และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น เมื่อปอกผลไม้  
ไม่ควรใช้มีดสับ เพราะว่ามีดสับมีน้ำหนักมาก อาจทำให้มีดบาดมือได้ 
          2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารคาว ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องศึกษาวิธีใช้ให้เข้าใจก่อน 
การนำมาใช้ และใช้ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 
          3. อุปกรณ์ชิ้นใดที่ใช้บ่อย ควรวางไว้ใกล้มือ และไม่ควรวางไว้ในที่สูงเกินเอ้ือม 
          4. เมื่อหุงต้มอาหารว่างด้วยเตาถ่านควรดับไฟให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ ถ้าหุงต้มอาหารว่างด้วยเตา
แก๊สจะต้องปิดแก๊สทุกครั้ง 
          5. ในการใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือถอดชิ้นส่วนต่าง  ๆ จะต้องถอด
ปลั๊กไฟก่อนเสมอ 
          6. ในการใช้เตาอบไฟฟ้าแบบจานหมุนหรือที่เรียกว่า เตาไมโครเวฟ ก่อนการใช้งานควรศึกษาหลักการ
วิธีใช้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพราะว่าจะส่งผลถึ งความปลอดภัย เช่น ตั้งเวลาให้เหมาะสมกับ
ชนิดของอาหารว่าง นำอาหารคาวออกจากเตาตามข้อแนะนำที่กำหนด เป็นต้น 
          7. เมื่อยกหม้อหรือกระทะลงจากเตาเพื่อปกป้องกันความร้อนถึงมือ ควรใช้ผ้าจับของร้อนที่มีความ
หนาพอเหมาะ 
          8. เมื่อนำอาหารคาวประเภททอดหรือต้ม อย่าหยิบอาหารด้วยมือใส่ลงกระทะในระยะสูงเพราะจะทำ
ให้น้ำหรือน้ำมันกระเด็นลวกมือได้ ควรใช้ทัพพีตักอาหารหรือตะหลิววางลงในกระทะหรือหม้อที่ตั้งไฟ 
.......................................................... 

2 อุปกรณ์ เครื่อง เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก 
https://sites.google.com/site/606150616caruwrrn/2-xupkrn-kheruxng-mux-kheruxng-chi-ni-kar-prakxb-xahar. 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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          9. การจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีน้ำหนักมากจะต้องจัดเก็บไว้ด้านล่างของชั้นวางของหรือชั้นล่างของ
ตู้เก็บอุปกรณ์เสมอ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยจากการถูกอุปกรณ์หล่นทับ 
 
หลักการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารคาวเพื่อสุขภาพ [2] 
  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารคาวแต่ละชนิดผลิตจากวัสดุที่แตกต่างจากกัน ดังนั้น 
เพ่ือให้อุปกรณ์เครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน ควรดูแลรักษาและทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง ดังนี้ 
  1. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสเตนเลส ควรระวังอย่าให้โดนความร้อนสูงมากเกินไปเพราะจะทำให้
เกิดสีดำ สีเทาหรือน้ำตาล เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง ซึ่งสามารถขัดออกได้โดยใช้ฟองน้ำชุบน้ำ
ผงซักฟอกผสมน้ำส้มสายชู ขัดตรงรอยดำแล้วล้างออกด้วยน้ำ 
  2. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเหล็ก ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดขัด และล้างให้สะอาดแล้วเช็ดด้วยผ้า
สะอาดให้แห้งหรือตากให้แห้งสนิททุกครั้ง เพ่ือป้องกันมิให้เป็นสนิมและใช้น้ำมันประกอบอาหารทาให้ทั่ว 
  3. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากอลูมิเนียม เมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดให้เศษอาหารที่ติดกับ
ภาชนะออกให้หมด และเช็ดให้แห้ง เพราะหากมีเศษอาหารตกค้างในภาชนะนาน ๆ กรดและด่างในอาหารจะ
ทำให้ภาชนะกร่อน มีผิวขรุขระ เป็นรู และอาจเกิดอันตรายจากเศษอาหารที่ตกค้างในรอยขรุขระนั้นได้ 
  4. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องเคลือบ ระวังอย่าให้ตกหรือกระแทก เพราะจะทำให้กะเทาะแล้ว
ส่วนที่กะเทาะจะเกิดสนิมได้ 
  5.  เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทแก้ว ควรระวังไม่ให้ตกเพราะเครื่องแก้วแตกง่าย และไม่ควรใส่ของที่
ร้อนมาก นอกจากแก้วชนิดทนไฟ นอกจากนี้ไม่ควรวางซ้อนกันเพราะอาจจะทำให้ตกมาแตกได้ 
  6. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทพลาสติก ไม่ควรใช้ใส่ของร้อนเพราะอาจทำให้บูดเบี้ยวเสียรูป และสีของ
พลาสติกมีส่วนผสมของสารตะก่ัวและปรอทซึ่งอาจจะละลายปนกับอาหารทำให้เป็นอันตรายได้ 
  7. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่นาน ๆ จึงจะนำมาใช้ ควรห่อด้วยผ้าขาวบาง กระดาษพลาสติก  
เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันการเก่าเร็วจากจากสภาพแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 

2 อุปกรณ์ เครื่อง เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก 
https://sites.google.com/site/606150616caruwrrn/2-xupkrn-kheruxng-mux-kheruxng-chi-ni-kar-prakxb-xahar. 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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ใบงานที่ 2 
เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู ้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารคาวเพ่ือ

สุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงยกตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 

อย่างน้อย 5 ชนิด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จงอธิบายหลักการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................. ................................................................................................................  
3. จงอธิบายความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. จงอธิบายหลักการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 

193

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การท�าอาหารคาวเพื่อสุขภาพ



194 
 

แนวคำตอบ ใบงานที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 
 
1. จงยกตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 

อย่างน้อย 5 ชนิด 
ตอบ    1. อุปกรณ์ในการเตรียม  
  2. อุปกรณใ์นการหุงต้ม 
  3. อุปกรณ์เตาชนิดต่าง ๆ  
  4. อุปกรณ์ในการเสิร์ฟ  

 
2. จงอธิบายหลักการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ     1. เหมาะสมกับชนิดของอาหารคาว 
          2. อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ งอ 
          3. สะดวกต่อการใช้งาน 
         4. ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย 
          5. ประหยัดเวลาในการหุงต้ม เช่น ร้อนเร็ว ทำความสะอาดง่าย เป็นต้น 
 
3. จงอธิบายความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ  1. เมื่อใช้ของมีคมต้องระมัดระวัง และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น เมื่อปอกผลไม้  
ไม่ควรใช้มีดสับ เพราะว่ามีดสับมีน้ำหนักมาก อาจทำให้มีดบาดมือได้ 
          2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารคาว ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องศึกษาวิธีใช้ให้เข้าใจก่อน 
การนำมาใช้ และใช้ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 
          3. อุปกรณ์ชิ้นใดที่ใช้บ่อย ควรวางไว้ใกล้มือ และไม่ควรวางไว้ในที่สูงเกินเอ้ือม 
          4. เมื่อหุงต้มอาหารว่างด้วยเตาถ่านควรดับไฟให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ ถ้าหุงต้มอาหารว่างด้วยเตา
แก๊สจะต้องปิดแก๊สทุกครั้ง 
          5. ในการใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ จะต้องถอด
ปลั๊กไฟก่อนเสมอ 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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4. จงอธิบายหลักการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ  1. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสเตนเลส ควรระวังอย่าให้โดนความร้อนสูงมากเกินไปเพราะจะทำให้
เกิดสีดำ สีเทาหรือน้ำตาล เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง ซึ่งสามารถขัดออกได้โดยใช้ฟองน้ำชุบ  
น้ำผงซักฟอกผสมน้ำส้มสายชู ขัดตรงรอยดำแล้วล้างออกด้วยน้ำ 
  2. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเหล็ก ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดขัด และล้างให้สะอาดแล้วเช็ดด้วยผ้า
สะอาดให้แห้งหรือตากให้แห้งสนิททุกครั้ง เพ่ือป้องกันมิให้เป็นสนิมและใช้น้ำมันประกอบอาหารทาให้ทั่ว 
  3. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากอลูมิเนียม เมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดให้เศษอาหารที่ติดกับ
ภาชนะออกให้หมด และเช็ดให้แห้ง เพราะหากมีเศษอาหารตกค้างในภาชนะนาน ๆ กรดและด่างในอาหารจะ
ทำให้ภาชนะกร่อน มีผิวขรุขระ เป็นรู และอาจเกิดอันตรายจากเศษอาหารที่ตกค้างในรอยขรุขระนั้นได้ 
  4. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องเคลือบ ระวังอย่าให้ตกหรือกระแทก เพราะจะทำให้กะเทาะแล้ว
ส่วนที่กะเทาะจะเกิดสนิมได้ 
  5.  เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทแก้ว ควรระวังไม่ให้ตกเพราะเครื่องแก้วแตกง่าย และไม่ควรใส่ของท่ี
ร้อนมาก นอกจากแก้วชนิดทนไฟ นอกจากนี้ไม่ควรวางซ้อนกันเพราะอาจจะทำให้ตกมาแตกได้ 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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ใบความรู้ที่ 3 
เร่ือง วัตถุดิบสำหรับการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

 
ส่วนประกอบของอาหารคาวเพื่อสุขภาพ  

[1] วัตถุดิบในการทำอาหาร คือ สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากที่คุณต้องใส่ใจในการเลือกสรร เพื่อให้ได้
อาหารที่ดีที่สุดมอบแก่ลูกค้าของคุณ รวมไปถึงไม่กระทบต่อผลกำไรของการทำธุรกิจ สิ่งที่ทำให้ลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคเลือกใช้บริการที่ร้านอาหารของคุณหรือกลับมาใช้บริการอีกครั้ง (การซื้อซ้ำ ๆ หมายถึง ลูกค้าประจำ) 
อาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน แต่ขึ้นชื่อว่า เป็นร้านอาหารสิ่งที่สำคัญอย่างมากซึ่งเป็นพื้นฐาน  หรือ
มาตรฐานที่จะต้องรักษาไว้ตลอดเวลา คือ ความอร่อย หากลูกค้าพบว่าอาหารของคุณไม่อร่อย หรือไม่สด
สะอาด แม้ว่าอาจจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่  ย่อมทำให้เสียภาพลักษณ์และ 
แบรนด์ของร้าน และอาจสูญเสียลูกค้าไปได้ แม้ว่าคุณจะให้บริการที่ดีก็ตาม ดังนั้น คุณจึงต้องใส่ใจในการปรงุ
อาหารที่มีรสชาติอร่อยอยู่เสมอ และอาหารที่อร่อยเริ ่มต้นมาจากการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพนั่นเอง 
คุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจต้องมีคุณภาพมากท่ีสุด มีกระบวนการ
สั่งซื้อและเก็บรักษาท่ีเหมาะสม วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารคาว ได้แก่ 

1. คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นสารชีวโมเลกุลที ่ทำหน้าที ่สะสมพลังงาน  ที่พบใน
ชีวิตประจำวันทั่วไป ได้แก่ น้ำตาล แป้ง เซลลูโลส  และไกลโคเจน โดยที่ส่วนใหญ่พบแป้งและเซลลูโลสในพืช 
ส่วนไกลโคเจนพบในเซลล์เนื้อเยื่อ น้ำไขข้อ และผนังเซลล์ของสัตว์ 

[2]2. โปรตีน (Protein) คือ สารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ
สารอาหารโปรตีนมีในกระบวนการสร้างเสริมเซลล์เพ่ือการเจริญเติบโต ซึ่งสารอาหารโปรตีนจะถูกนำไปใช้เป็น
องค์ประกอบสำคัญในด้านโครงสร้างของร่างกาย คือ การสร้างกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อและกระดูก พร้อมทั้งช่วย
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย รวมถึงช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มีการเสื่อมสลายลงไป
อีกด้วย โดยเฉพาะการซ่อมแซมผิวหนังและเซลล์เม็ดเลือดแดง เป็นต้น 

นอกจากนี้เมื่อโปรตีนถูกสลายตัวด้วยน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในกรดในด่างเข้มข้นหรือในความร้อน 
จะเกิดการแตกตัวของโปรตีนออกมาเป็นสารเล็ก ๆ ที่เป็นได้ทั้งกรดและด่าง จึงมีการตั้งชื ่อว่ากรดอะมิโน 
เพราะในกรดอะมิโนจะแตกออกเป็น 2 กลุ่ม หรือกลุ่มที่มีภาวะเป็นกรด และกลุ่มที่มีภาวะเป็นด่าง และกรด 
อะมิโนเหล่านี้ก็เป็นสารประกอบหนึ่งที่พบอยู่ในโปรตีนเป็นจำนวนมากอีกด้วย  ซึ่งโดยปกติแล้วโปรตีนก็จะ
ประกอบด้วยกรดอะมิโน 35 - 300 หน่วย โดยหากโปรตีนมีขนาดเล็ก เช่น ไตรเพปไทดก์็จะประกอบด้วย 

 
.......................................................... 

1 วัตถุดิบในการปรุงอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://w54620632.readyplanet.site/17535810/วัตถุดิบในการปรุงอาหาร. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 

2 โปรตีนสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://amprohealth.com/nutrition/protein/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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กรดอะมิโน 3 หน่วยมาเชื่อมต่อกัน เป็นต้น และเนื่องจากโปรตีนโดยทั่วไปมักจะมีน้ำหนักของโมเลกุลมาก จึง
ไม่สามารถถูกดูดซึมผ่านผนังของลำไส้เล็กได้ ดังนั้น จึงต้องมีการย่อยเป็นกรดอะมิโนแต่ละโมเลกุลเสียก่อน โดย
ผ่านการย่อยในกระเพาะและลำไส้ด้วยน้ำย่อยหลายชนิด จึงจะสามารถซึมผ่านลำไส้เล็กเพ่ือนำไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายได้ หากถามว่าอาหารประเภทใดที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนั้น บอกได้เลยว่าต้องเป็นอาหาร
ประเภทโปรตีนนั่นเอง 

สำหรับโปรตีนในร่างกายของคนเราก็จะพบอยู่ที่ประมาณร้อยละ 19 ของน้ำหนักตัว โดยร้อยละ 
50 ของโปรตีนในร่างกายจะพบอยู่ในกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่  และร้อยละ 20 จะอยู่ในกระดูก ร้อยละ 10  
อยู่ในผิวหนังและที่เหลือก็จะกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนั่นเอง  อย่างไรก็ตาม โปรตีนที่พบใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต จะมีความแตกต่างกัน แม้แต่ในสัตว์ชนิดเดียวกันกพ็บว่ามีโปรตีนที่ต่างกันเช่นกัน ดังนั้น
การหาปริมาณของสารอาหารโปรตีนจากอาหารชนิดต่าง ๆ จึงมักจะใช้วิธีการคำนวณจากปริมาณของ
ไนโตรเจนทั้งหมดที่พบในอาหาร ก็เพราะโปรตีนส่วนใหญ่จะมีปริมาณของไนโตรเจนที่คงที่มากกว่าธาตุอาหาร
ชนิดอื่น ๆ คือ ร้อยละ 16 โดยการคำนวณจะนำปริมาณของไนโตรเจนที่มีหน่วยเป็นกรัมมาคูณเข้ากับ 6.25 
(100/16) ก็จะได้ปริมาณของโปรตีนที่อยู่ในอาหารชนิดนั้น ๆ 

ประเภทของโปรตีน สามารถแบ่งตามคุณสมบัติทางโภชนาการออกเป็น 3 ประเภท คือ 
2.1 โปรตีนแบบสมบูรณ์ เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นอยู่ครบทุกชนิด และมีปริมาณ  

ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอีกด้วย โดยโปรตีนแบบสมบูรณ์จะช่วยซ่อมแซมในส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายที่สึกหรอได้ดี และช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแหล่งที่พบ
โปรตีนเหล่านี้ได้มากที่สุด ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นม เนยแข็ง ไข่ และจากพืช  เช่น  
ถั่วเหลือง เต้าหู้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ( Biological Value ) สูงอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.pobpad.com/) 
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2.2 โปรตีนแบบกึ่งสมบูรณ์ เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบน้อยกว่าแบบแรก 
และมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเท่านั้น แต่ไม่สามารถช่วยในการเจริญเติบโตได้   
โดยโปรตีนชนิดนี้สามารถพบได้จาก ถั่วฝักยาว ถั่วแขก และธัญพืชต่าง ๆ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 โปรตีนแบบไม่สมบูรณ์ เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนในปริมาณและสัดส่วนที่น้อยมาก  

จึงไม่สามารถช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายหรือช่วยในการเจริญเติบโตได้  ส่วนใหญ่จะพบได้
จากพืชแทบทุกชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://tuemaster.com/blog/) 
 

[3] 3. ผัก คือ ผลิตผลทางพืชสวน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก มีเพียงบางชนิดที่เป็นพืชยืนต้นและ 
เป็นไม้เนื้ออ่อน ส่วนที่เรานำมาใช้บริโภคเป็นอาหารนั้นจะเป็นส่วน  ราก ลำต้น ใบ ดอกอ่อน เมล็ดอ่อน  
ผลแก่ หน่อ เนื้อของพืชตรงส่วนต่าง ๆ ผักอาจจะบริโภคสด หรือนำไปประกอบปรุงเป็นอาหารได้ ผักส่วนใหญ่
จะเก็บรักษาไว้ได้ในระยะเวลาสั้น มีเพียงไม่ก่ีชนิดที่เก็บรักษาไว้ได้นาน 
.......................................................... 

3 การจำแนกชนิดของผัก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.scimath.org/article-biology/item/500-
vegetables25. (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 24 กรกฎาคม 2564). 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://nourishing-
the-soul.com/tag/) 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://my-best.in.th/50355 
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การจำแนกผักออกเป็นกลุ่ม เราจำแนกออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้หลายวิธี  เช่น 
-  จำแนกทางด้านพฤกษศาสตร์ 
-  จำแนกตามอุณหภูมิและการเจริญ (ผักฤดูร้อน ผักฤดูหนาว) 
-  จำแนกตามอายุของการปลูก 
-  จำแนกตามความต้องการ 
-  จำแนกตามส่วนที่ต้องการบริโภค 

หรือการจำแนกผักตามส่วนที่ต้องการบริโภค ได้แก่ 
1. ราก รากพืชที ่เรานำมาบริโภคเป็นผัก เช่น หัวแครอท มันแกว รากกระชาย มันเทศ  

มันสำปะหลัง แรดิช หัวบีทรูท เป็นต้น 
2. ลำต้น ลำต้นที่เรานำมาบริโภคเป็นผัก มีทั้งลำต้นใต้ดินและเหนือดิน ได้แก่ หน่อไม้ กะหล่ำปลี 

ผักกาดหอมชนิดต้น มันฝรั่ง เผือก ฯลฯ 
3. ใบ ใบพืชที ่ เรานำมาบร ิโภคเป็นผ ักม ีมากมายหลายชน ิด  ได ้แด ่ ผ ักกาด คะน้า 

กะหล่ำปลี  ผักหวาน  ผักบุ้ง  ผักกวางตุ้ง  ยอดชะอม  ยอดกระถิน  สะระแน่  โหรพา  ใบชะพลู  และอีก
หลาย ๆ ชนิด  ในแต่ละภาค  แต่ละท้องถิ่นก็มีแตกต่างกันไป 

4. ดอก ดอกที่เรานำมาบริโภคเป็นผัก ได้แก่ ดอกโสน ดอกกะหล่ำ ฯลฯ 
   5. ผล ผลที่นำมาบริโภคเป็นผักก็มีหลายชนิด ได้แก ่แตงกวา ถั่วพู ถั่วฝักยาว ถั่วแขก ถั่วลันเตา 
ฟัก บวบ แตงโมอ่อน กระเจี๊ยบ ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะเขือเทศ แตงโม ฟักทอง พริก ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://sites.google.com/a/nbp.ac.th/arnut/chnid-phuch-phak-swn-khraw) 
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4. ผลไม้ คือ ผลที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศของพืชบางชนิด ซึ ่งมนุษย์สามารถ
รับประทานได้ ตัวอย่างผลไม้ เช่น ส้ม แอปเปิล สตรอเบอรี่ กล้วย มะม่วง ทุเรียน กีวี อะโวคาโด องุ่น ลูกพลับ
รวมถึง มะเขือเทศ ที่สามารถจัดได้ว่าเป็นทั้งผักและผลไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
                          (ที่มาภาพประกอบ : https://medthai.com/) 
5. สมุนไพรต้านโควิด 

ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด (COVID - 19) ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกว่าสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และมีการพูดถึงจุดแข็งที ่สามารถจะต่อยอดไปสู ่ความมั ่นคง 
ด้านการดูแลสุขภาพ สามารถดึงนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยได้ 

สมุนไพร นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย มีการใช้กันมายาวนาน  
เป็นภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น ในปัจจุบันทุกคนให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยมากขึ้น เพราะสรรพคุณที่โดดเด่น 
ราคาไม่สูง สมุนไพรไทยที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองว่า สามารถช่วยรักษาโรคโควิด (COVID - 19) ได้  

[4] 5.1 ฟ้าทะลายโจร มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลาย ทั้งประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ 
รวมถึงประเทศไทย และได้มีการนำเสนอผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วพบว่า กลไก
ต้านไวรัสของฟ้าทะลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ ลดการแบ่งตัวของไวรัสภายในเซลล์ เพิ่มภูมิคุ้มกันใน
การต่อสู้กับไวรัส ลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัส 

 
 

 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
.......................................................... 

4 5 สมุนไพรพื้นบ้านช่วยต้านโควดิ-19. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก https://www.dmh.go.th/news-
dmh/view.asp?id=30588. (วันที่สืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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[5] 5.2 กระชาย จากการวิจัยพบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้าน

ไวรัสซาร์ส ในระยะหลังการติดเชื้อและยังพบว่าสาร Panduratin ของกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งใน
ระยะก่อนและหลังการติดเชื้อ และยังมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเชื้อเอดส์ ต้านไวรัสไข้เลือดออกในกลุ่ม 
Flaviviridae family และยับยั้งเชื้อไวรัส Picornavirus ซึ่งก่อโรคมือเท้าปาก นอกจากนี้ยังพบว่า ช่วยยับยั้ง
การแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด (COVID - 19) ได้อีกด้วย 

 
 
 
 

                                                              (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรยีนสอนอาหารครัววันดี) 
 
 
 
 
[4]5.3 ขมิ้นชัน จากการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่า มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ 

ในการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าเซลล์ ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส และช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบ ในส่วนของ
การศึกษาในหนูทดลองพบว่า ขมิ้นชัน ช่วยลดการอักเสบของปอดที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ และ
ช่วยเพิ ่มภูมิคุ ้มกัน ทั ้งนี ้จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญของขมิ ้นชัน และ 
Demethoxycurcumine สามารถแย่งจับกับตำแหน่งของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ที่จะเข้าสู่เซลล์ปอด 
และตำแหน่งที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

.......................................................... 
4 5 สมุนไพรพื้นบ้านช่วยต้านโควดิ-19. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก https://www.dmh.go.th/news-

dmh/view.asp?id=30588. (วันที่สืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
5 น้ำกระชายเสริมภูมิคุ้มกัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2348. 

(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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[4] 5.4 ขิง ซึ่งมีรสเผ็ดร้อน มีคุณสมบัติอุ่น พบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยการใช้พื้นบ้าน
นำมารับประทานแก้หวัด จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญ Zingerol และ Gingerol 
สามารถแย่งจับกับตำแหน่ง Main protease ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

[6] 5.5 มะขามป้อม เป็นยาแก้ไอ ละลายเสมหะ พื้นบ้านใช้รักษาหลอดลมอักเสบ วัณโรคปอด 
หอบหืด ช่วยส่งเสริมการทำงานของ NK cells และ Cytotoxic T Lymphocytes (CTL) และยังช่วยส่งเสริม
การทำงานของ Natural Killer (NK) cells และ Cytotoxic T Lymphocytes (CTL) activities โดยสาร 
Phyllanthin และ Chebulagic acid มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการอักเสบ NF-KB signaling pathway จากการ
จำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สาร Phyllaemblicin G7 มีความสามารถในการจับกับขาโปรตีน 
และตัวรับ ACE2 ในการผ่านเข้าเซลล์ปอดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 โดยสามารถยับยั้งการสร้างและ
การแบ่งตัวของเชื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

 
.......................................................... 

4 5 สมุนไพรพื้นบ้านช่วยต้านโควดิ-19. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก https://www.dmh.go.th/news-
dmh/view.asp?id=30588. (วันที่สืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 

6 อาหารสมุนไพร เสริมภูมิคุม้กัน ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก 
http://www.tcels.or.th/getattachment/Mini-Site/COVID-19/20200430-อาหารสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันในช่วง-
COVID.pdf.aspx?lang=th-TH. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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การเลือกซ้ือและเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับใช้ในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ [7] 
1. การเลือกซื้ออาหารสด ที่นำมาใช้ในการทำอาหารว่างคาวเป็นส่วนใหญ่ เช่น 

1.1 เนื้อหมู นิยมเลือกใช้สันนอก เนื่องจากมีลักษณะนุ่มกำลังดี มีไขมันน้อย เนื้อหมูสีเนื้อเป็น
สีชมพูอ่อน นุ่ม เป็นมัน เนื้อแน่น ส่วนที่เป็นมันต้องมีสีขาว หนังเกลี้ยงเกลา ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้ง เก็บไว้ใน
กล่องพลาสติกเป็นสัดส่วน เก็บเข้าในช่องเนื้อสัตว์ หรือแช่ช่องแช่แข็ง วิธีหั่น หั่นเป็นชิ้นตามขวาง 

1.2 เนื้อวัว เนื้อสีแดงสด ไม่เขียวคล้ำ มันมีสีเหลือง ไม่มีเม็ดสาคู 
1.3 ไก่ เลือกตัวอ้วน กดดูตรงหน้าอกจะนูนและแน่น ตีนนุ่ม หนังสดใสไม่เหี่ยวย่น ไม่มีกลิ่น

เหม็น ลูกตาไม่ลึกบุ๋ม ไม่มีรอยช้ำตามท้องและคอ 
1.4 ปลาน้ำจืดและปลาทะเล ปลาสดลักษณะจะมีหนังมัน ตาสดใส เหงือกแดง ท้องไม่แตก 

เนื้อแน่นกดไมบุ่๋ม 
1.5 กุ้งทะเล เปลือกแข็งใส หัวติดแน่นกับตัว 
1.6 กุ้งน้ำจืด ตาใส ลำตัวสีน้ำเงินปนเขียว เนื้อใส แข็ง 
1.7 ปูม้า ตัวหนัก เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นเน่า  
1.8 ปูทะเล ปูที่ยังเป็นๆอยู่ สีเขียวเข้ม เนื้อหน้าอกแน่น กดไม่ยุบ ตัวหนัก ตาใส 
1.9 หอย บางชนิดต้องซื้อทั้งเปลือกที่ยังเป็น ๆ อยู่ เช่น หอยลาย หอยแครง หอยกะพง   

พอตายแล้วจะเน่า หอยที่แกะเปลือกแล้ว เช่น หอยแมลงภู่ ต้องมีสีสดใส  ตัวหอยอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ขาดรุ่งริ่ง 
น้ำแช่หอยไม่มีเมือกมาก และไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า 

1.10 หมูสับ โดยทั่วไปหมูสับที่ขายเป็นเศษหมูแล้วก็ผสมมันลงไป ดังนั้นควรดมกลิ่นไม่ให้มี
กลิ่นเหม็นและสีคล้ำ ควรเป็นสีชมพูอ่อนทั้งก้อน 

1.11 ไก่อ่อน ปลายแหลมจะแหลม หนังใต้เท้าบางและนุ่ม เดือยยังไม่ยาวมากและนุ่ม  
ไก่แก่ปลายเล็บจะมน หนังใต้เท้าจะหนาและแข็ง เดือยยาวและในปัจจุบันจะมีไก่แยกเป็นส่วน ๆ เพราะสะดวก
ต่อการปรุงอาหาร ส่วนจะซื้อส่วนไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบและลักษณะของการปรุงอาหารว่าง 

2. การเลือกซื้อผัก ควรเลือกที่ใหม่ สด สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง การเลือกซื้อผักแต่ละ
ประเภท ควรพิจารนาดังนี้ 

2.1 ผักรับประทานใบ ควรเลือกท่ีสดใหม่ ไม่เหี่ยวซ้ำ ลำต้นอวบน้ำ ใบอาจมีรอยแมลงกัดแทะ
บ้างแสดงว่าปลอดภัยจากสารเคมี 

2.2 ผักรับประทานหัว ควรเลือกหัวหนัก เนื้อแน่น น้ำหนักเหมาะสมกับขนาด ถ้าหัวใหญ่
น้ำหนักเบาเนื้อจะไม่แน่น 

 
 

.......................................................... 
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่าง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

https://pubhtml5.com/wkww/lbbh/basic. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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2.3 ผักรับประทานผล เอกตามลักษณะเฉพาะของผักนั้น เช่น ฟักทอง ผลหนัก เนื้อแน่น สีเหลือง   
อมเขียว ผิวขรุขระ แตงร้าน แตงกวา เลือกผิวสีเขียวริ้วขาว ผิวตึง ถ้าผิวเหลืองแสดงว่าเป็นแตงเก่าและเริ่มแก่ เป็นต้น 

3. การเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปและอาหารพร้อมปรุง 
อาหารสำเร็จรูป หมายถึง อาหารที่ผู้ขายปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสามารถนำไปอุ่น หรือรับประทาน

ได้ทันที อาหารสำเร็จรูปนี้รวมถึงอาหารที่ผู้บริโภคสั่งให้ประกอบหรือปรุงใหม่ การเลือกซื้อควรสังเกตสถานที่ขาย
สะอาด ภาชนะใส่อาหารมีสิ่งปกปิด กันแมลง และฝุ่นละออง ผู้ขายแต่งกายสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร 

อาหารพร้อมปรุง หมายถึง อาหารที่ผู ้ขายจัดเตรียมวัตถุดิบ พร้อมเครื่องปรุงไว้เป็นชุด
ผู้บริโภคสามารถซื้อแล้วนำไปประกอบเองทีบ่้าน ควรสังเกตวัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือวันหมดอายุ เพราะลักษณะ
ของอาหารยังไม่ได้ผ่านความร้อนมีโอกาสบูดเสียหรือเสื่อมคุณภาพได้มากท่ีสุด 

4. ไข่ การเลือกซื้อไข่ต่าง เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่สดจะมีสีนวล เปลือกไม่เป็นมัน ยกขึ้นส่องกับแสง
สว่างจะเห็นเงาของไข่แดง 

5. ผลไม้  มีหลายชนิดและหลายประเภทเช่นเดียวกันกับผัก หลักโดยรวมในการพิจารณาเลือก
ซื้อ คือ ต้องดูผลไม้ที่สดใหม่ ไม่มีรอยช้ำบริเวณพื้นผิวของผลไม้ บางชนิดควรเลือกที่มีมดไต่บริเวณขั้วกิ่ง  
และผล เพราะแปลว่าไม่มีสารพิษตกค้าง 

[8] 6. สมุนไพร การรักษาสมุนไพรเพื่อใช้ปรุงยารักษาโรคต่าง ๆ นั้น เราจำจะต้องศึกษาธรรมชาติ
ของสมุนไพรเหล่านี้เสียก่อนว่า สมุนไพรเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร ควรจะเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานเท่าใดจึงจะ
เสื่อมคุณภาพ และควรเก็บด้วยภาชนะชนิดใดจึงจะไม่เกิดปฏิกิริยากับสมุนไพรเหล่านี้ และควรเก็บอย่างไร 
กลิ่น รส ของสมุนไพรเหล่านี้จึงจะเสื่อมไป การรักษาสมุนไพร ดังกล่าวพอจะกล่าวโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ คือ 

6.1 การรักษาสมุนไพรประเภทที่มีกลิ่นหอม เช่น อบเชย กฤษณา กะลำพัก พิมเสน 
การบูร ชะมดเชียง ฯลฯ ควรเก็บในขวดแก้ว หรือ ขวดพลาสติกที่มีฝาจุกอัดอากาศให้แน่นสนิทอย่าให้อากาศ
เข้าได้และควรเช็ดให้แห้งสนิทก่อนที่จะนำมาใช้เก็บสมุนไพรเหล่านี้ ทั้งนี้ เพื่อเก็บกลิ่นของสมุนไพรเหล่านี้ไว้ให้
อยู่ตลอดไปให้นานที่สุด เมื่อเราจะนำมาปรุงยาเมื่อใด สมุนไพรเหล่านี้ก็ยังมีสรรพคุณดีอยู่เสมอ หากใช้ภาชนะ
ในการเก็บรักษาสมุนไพรเหล่านี้ผิด เช่น ใช้ภาชนะที่ทำด้วยเหล็ก หรือ ทองเหลืองเก็บสมุนไพรเหล่านี้ภาชนะ
เหล่านั้นอาจเกิดสนิม และสนิมเหล่านี้จะทำลายคุณภาพของสมุนไพรให้เสื่อมไปจนใช้การไม่ได้ และหากใช้จุก
ปิดฝาภาชนะเหล่านี้ปิดไม่สนิทอากาศเข้าได้ สมุนไพรเหล่านี้ก็จะหมดกลิ่นและเสื่อมคุณภาพไม่สามารถจะ
นำไปใช้ทำยาได้อีกตอ่ไป 

6.2 ส่วนสมุนไพรบางชนิดต้องไม่เก็บไว้ในภาชนะที่ทำด้วยโลหะบางชนิด เชน่ อลูมิเนียม เชน่ 
ดีเกลือ ดินประสวิ จนุส ีเกลือสนิเธาว์ สารส้ม กำมะถัน นำ้ส้มสายช ูฯลฯ ทั้งนี้เพราะสารต่าง ๆ ในสมุนไพรเหลา่นี้
เมื่อสลายตวัออกมาแล้ว จะเกิดปฏิกิริยากับภาชนะที่ใช้เก็บ อาจจะเกิดเป็นกรดอย่างแรงชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะมีอันตราย
เมื่อนำสมุนไพรเหลา่นี้ไปใช้ปรงุยาให้แก่คนไข้ 
.......................................................... 

8 สมุนไพรไทยรักษาโรค. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/chayada10381/kar-keb-raksa. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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6.3 สมุนไพรที่เป็นพืชบางชนิด หรือเป็นสัตว์วัตถุควรใช้ภาชนะที่ทำด้วยสังกะสี หรือ
ทองเหลืองเป็นรูปปี๊บขนาดปี๊บน้ำมันก๊าด และตอนบนควรจะทำเป็นฝาปิดรูปทรงกระบอก แบบฝาถ้ำชาเพ่ือ
อัดอากาศให้แน่นเวลาใช้เก็บสมุนไพรเหล่านี้ ก่อนเก็บสมุนไพรควรล้างภาชนะให้สะอาดและตากแดดให้  
แห้งสนิท รวมทั้งสมุนไพรทีจ่ะนำมาเก็บด้วย ต้องตากแดดให้แห้งสนิท ก่อนจะนำมาเก็บในภาชนะเหล่านี้แล้ว
ปิดฝาให้แน่นอย่าให้อากาศและความชื้นในอากาศเข้าได้ เราก็จะรักษาคุณสมบัติของสมุนไพรเหล่านี้ให้มีอายุ
ยืนนานถึง 1 ปี หรือกว่านั้น 

6.4 สมุนไพรประเภทมีลักษณะเป็นน้ำ หรือน้ำมัน เช่น น้ำผึ้ง น้ำมันต่าง ๆ ควรเก็บไว้ใน
ขวดแก้ว ส่วนยาดองเหล้า หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือ ยาดองอื่นๆ ควรใช้ขวดแก้วเป็นภาชนะเก็บ
รักษาจะปลอดภัยกว่า หากจะเก็บยาเหล่านี้เป็นเวลานาน แม้แต่ยาต้มแล้ว ใส่ยากันบูด เช่น โซเดียม เบนโซเอ็ด ยา
ประเภทนี้หากมีความจำเป็นต้องเก็บไว้นานก็ควรเก็บไว้ในขวดแก้วจะปลอดภัยกว่า ไม่ควรเก็บไว้ในขวด
พลาสติกหรือขวดอลูมิเนียมในระยะยาวนาน ทั้งนี้เพราะขวดพลาสติกและขวดอลูมิเนียมมีสารบางชนิดอาจ
เกิดปฏิกิริยากับยาเหล่านี้ในทางท่ีเป็นพิษแก่คนไข้ท่ีใช้รักษา 

6.5 สมุนไพรประเภทเกษตร หรือประเภทผงต่างๆ ควรเก็บไว้ในขวดแก้ว หรือขวด
พลาสติกอัดอากาศให้แน่น สมุนไพรเหล่านี้ย่อมจะมีคุณสมบัติอยู่ได้ในระยะอันยาวนาน 

6.6 การรักษาสมุนไพรที่เราต้องการหยิบมาปรุงยาต่างๆ  ควรจัดแบ่งประเภทออกเป็น
หมวดหมู่ แล้วสับ หรือหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่กล่องสังกะสีมีฝาปิดแล้วเขียนป้ายชื่อสมุนไพรเหล่านั้นให้ชัดเจน
แล้วทำชั้น หรือลิ้นชักบรรจุกล่องสังกะสีเหล่านี้ไว้เป็นช่องๆ เวลาจะหยิบ สมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาเพียง
เหลือบตาดูก็จะรู้ว่าสมุนไพรชนิดไหนอยู่ที่ไหน เราก็สามารถจะนำสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาได้สะดวกเมื่อเรา
ต้องการ และการที่แนะนำให้ทำกล่องสังกะสีใส่สมุนไพร แยกประเภทไว้เป็นชนิดๆ และใช้ฝาปิดให้สนิทเมื่อ
หลังจากใช้แล้ว ก็เพ่ือป้องกันความชื้นและเชื้อราในอากาศไม่ให้เข้าไปทำลายสมุนไพรเหล่านั้นให้เสื่อมคุณภาพ 
หากเก็บไว้ในลิ้นชักเฉยๆ หรือวางไว้บนหิ้งโดยไมมีภาชนะบรรจุอีกชั้นหนึ่ง สมุนไพรเหล่านี้อาจเกิดรา หรือ
เสื่อมคุณภาพ เร็วเกินควร 

6.7 สมุนไพรประเภทเป็นกรด เช่น ดินประสิว น้ำประสานทอง จุนสีควรเก็บไว้ในภาชนะ
ที่ทำด้วยแก้วรวมทัง้ปรอทด้วย ส่วนดีเกลือ เกลือสินเธาว์จะใช้ภาชนะที่ทำด้วยดิน หรือแก้วเก็บก็ได้ แต่ยาดำ 
มหาหิงค์จะใช้ภาชนะท่ีทำด้วยสังกะสีเป็นที่เก็บรักษาก็ได้ 

6.8 การเก็บสมุนไพรในโกดังเก็บของขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่นั้น ควรสร้างเป็นชั้นขึ้นแล้ว
แบ่งสมุนไพรออกเป็นประเภท และ หมวดหมู่โดยละเอียด เพ่ือสะดวกในการที่เราจะหยิบใช้สมุนไพรเหล่านี้ 

6.9 สมุนไพรบางชนิดเป็นใบไม้ซึ่งสามารถจะดูดความชื้นในอากาศได้ และพวกสัตว์ตา่งๆ 
จะเข้าไปทำรังอยู่เช่นหนูและแมลงสาบ จิ้งจกตุ๊กแก หรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ ย่อมจะเข้าไปทำลายสมุนไพร
เหล่านี้ให้เสื่อมคุณภาพ  และนำสิ่งสกปรกโสโครกเข้าไปปะปนให้สมุน ไพรเหล่านี้ จึงเก็บสมุนไพรเหล่านี้ไว้ใน
กระสอบพลาสติกอย่างหนาขนาดใหญ่เท่ากระสอบข้าวสาร และมัดปากให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้นของ
อากาศ และชั้นที่จะเก็บสมุนไพรเหล่านี้ ควรใช้ลวดตาข่ายอย่างตาถี่ปิดกั้นให้แข็งแรงแน่นหนาเพื่อป้องกนัหนู
และแมลงต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไปทำลายได้ สมุนไพรเหล่านี้ก็จะมีอายุอยู่ได้นานกว่าที่เราจะเก็บแบบตามบุญตามกรรม 
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6.10 สมุนไพรประเภทเขี้ยวงาสัตว์ต่างๆ จะเก็บในภาชนะชนิดใดก็ได้แต่อย่าใช้ภาชนะที่
อาจเกิดสนิมขึ้นในภายหลังเป็นใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรประเภท หนอแรด หรือเขากุยนั้นควรเก็บในตู้
นิรภัยจะปลอดภัยกว่าเก็บไว้ไนภาชนะอื่น ๆ เพราะนอแรดนอหนึ่ง ปัจจุบันราคาหลายหมื่นบาท บางอันอาจ
ถึงแสนบาทก็เป็นได้ ส่วนเขากุยนั้นเขาหนึ่งราคาพันกว่าบาทขึ้นไป จึงควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจะเหมาะกว่า 
 

คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 
 

 ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด (COVID - 19) ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และมีการพูดถึงจุดแข็งที ่สามารถจะต่อยอดไปสู ่ความมั ่นคง 
ด้านการดูแลสุขภาพ สามารถดึงนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยได้  วัตถุดิบ
สำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วยวัตถุดิบที่คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงใน
หลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ จะเป็นการจัดทำค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม และลูกอม  
ห้าสหาย จึงขอยกตัวอย่างคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสมุนไพร ดังนี้ 

1. ฟ้าทะลายโจร [9] 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

 ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ 
เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบยาเดี่ยว 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกันอย่างแพร่หลาย 
มีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยทางคลินิก พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อ
เฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ (acute respiratory tract infection) เช่น อาการไอ อาการเจ็บคอได้ดี  

 
.......................................................... 

9 สรรพคุณฟ้าทะลายโจร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://med.mahidol.ac.th/altern_med/th/km/19jun2020-1729. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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 ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีข้อมูลงานวิจัย จากผู้ป่วยจำนวน 807 คน พบว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดจากฟ้า
ทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ขนาดรับประทาน 31.5-200 มิลลิกรัม/วัน รับประทานเป็นเวลา 3-10 วัน  
มีผลช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอาการไอเนื่องจากไข้หวัด (common cold) และอาการอักเสบของระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบนได้ 

 ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพลของ
ธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) 
เพื่อใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่เพิ่มขึ้นได้ พูดง่ายๆคือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลด
ปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลทำให้ ร่างกายมี
ปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาต่างร่างกาย แขน -ขา
อ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น 
 

2. มะขามป้อม [10] 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

 
 มะขามป้อม ภาษาอังกฤษ คือ Indian gooseberry มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Phyllanthus 
emblica Linn. จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะยม คือ ตระกูล Phyllanthus L. ปกติแล้วจะปลูกขึ้นในเอเชีย
เขตร้อน จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็นพืชที่สำคัญในด้านการแพทย์อายุรเวทแบบดั้งเดิมและ
การดูแลสุขภาพหลายแขนงที่มีมานานนับร้อยปี โดยใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของมะขามป้อม แต่ที่นิยมใช้
ในการทำยามากที่สุดคือผลมะขามป้อม ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังนี้  
 1. อุดมไปด้วยสารอาหารและเป็นแหล่งของวิตามินซี 

        มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึงเท่าตัว มีสารแทนนินและโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นสารป้องกันการ
สลายตัวของวิตามินซี ทำให้วิตามินซีคงตัวอยู่ได้นาน และอุดมไปด้วยสารอาหารอื่น ๆ ทั้งวิตามินเอ วิตามินบี 
3 ธาตุเหล็ก แคลเซียม และฟอสฟอรัส  

 
.......................................................... 

10 มะขามป้อม ผลไม้วิตามินซีสูงปรี๊ด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://health.kapook.com/view178427.html. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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 2. ดับกระหาย 
           ผลมะขามป้อมสด ๆ ช่วยแก้และลดอาการกระหายน้ำได้ โดยไม่ต้องนำไปทำเป็นน้ำผลไม้ เพราะ
เมื่อเรากัดมะขามป้อม น้ำมะขามป้อมที่ซึมออกมาจะช่วยแก้อาการคอแห้งได้ 
 3. แก้ไอ เจ็บคอ ลดเสมหะ แก้หวัด 
           มะขามป้อม ช่วยแก้ไอ แก้หวัด ละลายเสมหะ รักษาอาการเจ็บคอ เพราะอุดมไปด้วยวิตามินซี
และสารกลุ่มแทนนิน มีรสเปรี้ยว ช่วยละลายเสมหะและบำรุงเสียงได้ดี โดยหากต้องการใช้มะขามป้อมแก้ไอ  
ทำได้โดยการนำมะขามป้อม ไปคั้นหรือต้มแล้วนำมาดื่ม หรือจะนำมะขามป้อมไปอมกับเกลือเฉย  ๆ ก็ได้ ซึ่ง
การอมมะขามป้อมนอกจากจะช่วยแก้ไอและละลายเสมหะแล้ว ยังทำให้เราชุ่มคอ และช่วยบำรุงเสียงให้ใส 
ป้องกันเสียงแห้งได ้
 4. แก้ไข้ 
           สารแทนนินและวิตามินซีที่มีอยู่ในมะขามป้อม เป็นสารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย 
จึงช่วยแก้ไข้จากอากาศที่ เปลี ่ยนแปลงได้ โดยนำผล เมล็ด หรือรากของมะขามป้อมมาคั้นดื่ม เพราะน้ำ
มะขามป้อมถือเป็นยาเย็นที ่ช่วยลดและระบายความร้อนออกจากร่างกาย และยังสามารถนำใบสดของ
มะขามป้อมมาต้มน้ำอาบเพ่ือให้ไข้ลดลงได้อีกด้วย 
           นอกจากนี้ มะขามป้อมยังช่วยให้อาการไข้ทับระดูดีขึ้น โดยตำรับยาพื้นบ้านจะนำมะขามป้อม
และลูกสมอไทยจำนวนเท่าอายุผู้ป่วยมาต้มกับใบมะกาแห้ง 1 กำมือ ใส่เกลือนิดหน่อย แล้วนำมาดื่มครั้งละ 1 
แก้ว ทุก ๆ 4-6 ชั่วโมงในวันแรกที่ดื่ม หลังจากนั้นดื่มวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ภายใน 3 วันยาต้มหม้อนี้อาจช่วย
บรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดท้องจากไข้ทับระดูได้   
 5. แก้ปวดฟัน 
 การทานมะขามป้อมหรือนำปมก้านมะขามป้อมมาต้มกับน้ำ แล้วใช้อมหรือบ้วนปาก สามารถ
บรรเทาและป้องกันอาการปวดฟันได้ เนื่องจากในมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากนั่นเอง 
 6. รักษาลักปิดลักเปิด 
          มีงานวิจัยพบว่า ร่างกายคนเราสามารถดูดซึมวิตามินซีจากมะขามป้อมได้ดีกว่าวิตามินซีเม็ด
ทั่วไป เนื่องจากในมะขามป้อมมีสารอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้วิตามินเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคลักปิดลักเปิดที่
มีอาการเลือดออกตามไรฟัน ซึ่งเป็นโรคที่ร่างกายขาดวิตามินซีจึ งควรทานมะขามป้อมที่มีวิตามินซีสูงเข้าไป
มาก ๆ เพราะสามารถช่วยให้หายจากโรคนี้ได้ 
 7. บรรเทาอาการคันจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า 
 นำรากของมะขามป้อมมาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำไปต้มประมาณ 15 นาที จากนั้นก็นำมาทาบริเวณ
ที่เป็นเชื้อรา ก็จะช่วยบรรเทาอาการคันได้ ส่วนใครที่มีอาการคันจากน้ำกัดเท้า ให้นำเปลือกมะขามป้อมไปตำผสม
กับน้ำเล็กน้อย แล้วนำมาทาบริเวณที่คันก็จะช่วยรักษาได้ หรือหากใครอยากจะฆ่าเชื้อโรคหรือป้องกันน้ำกัดเท้า  
ไว้ก่อน จะนำเปลือกของต้นมะขามป้อมไปแช่น้ำ แล้วนำเท้าไปแช่ก็จะช่วยให้ผิวบริเวณเท้าหนาขึ้น เนื่องจาก  
ความฝาดของเปลือกมะขามป้อมจะช่วยตะกอนโปรตีน ทำให้ผิวหนังของเท้าและข้อเท้าหนาขึ้น ทนทานต่อการเกิด
น้ำกัดเท้ามากยิ่งขึ้น 
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 8. รักษาแผล แก้ฟกช้ำ 
 นำเปลือกลำต้นของมะขามป้อมมาบดเป็นผงแล้วโรยที่บริเวณบาดแผลเพ่ือรักษาแผลและอาการฟก
ช้ำได้ด้วย ส่วนที่เป็นแผลแล้วหายช้า มีน้ำเหลืองไหลเยอะ หรือป่วยเป็นโรคน้ำเหลืองเสีย ให้ทานมะขามป้อม 1 ลูก 
ทุกวันหลังอาหาร เพราะในมะขามป้อมมีวิตามินอยู่มาก โดยเฉพาะวิตามินซี จะสามารถแก้อาการน้ำเหลืองเสียได้ 
 9. รักษาหอบหืด 
           นำเมล็ดมะขามป้อมมาตำเป็นผง แล้วชงดื่มกับน้ำร้อน ก็ช่วยรักษาให้หายได้ด้วย 
 10. แก้อาการผื่นคัน 
 นำใบมะขามป้อมมาต้มอาบ หรือนำเมล็ดมาเผาแล้วบดให้ละเอียด จากนั้นนำไปผสมกับน้ำมัน 
คนให้เข้ากันจนเหลวข้น แล้วนำมาทาแผล จะช่วยบรรเทาอาการคัน แก้พิษน้ำร้อนลวก และช่วยรักษาแผลได้ 
 11. เป็นยาระบาย แก้ท้องผูก 
 ยางของผลมะขามป้อมและวิตามินซีมีฤทธิ์เป็นยาระบาย ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้น และ
แก้อาการท้องผูกได้ ฉะนั้นมะขามป้อมจึงถือเป็นผลไม้อย่างหนึ่งที่ช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดี และนำไปสกัดเข้า
เครื่องยา ทำเป็นยาระบายได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากเราทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้มีอาการ
ท้องเสียแทนได้ ดังนั้นควรควบคุมปริมาณการทานในแต่ละวันด้วย 
 12. แก้ท้องเสีย โรคบิด 
           อาการท้องเสีย หรือถ่ายบิด สามารถใช้มะขามป้อมรักษาให้หายได้ง่าย ๆ  ด้วยกัน 3 วิธี คือ นำราก
มะขามป้อมไปต้มดื่ม หรือนำลูกมะขามป้อมสดไปต้มประมาณ 10-20 นาทีแล้วดื่ม หรือวิธีสุดท้าย นำใบไปตำให้
ละเอียดแล้วนำมาชงดื่มครั้งละ 1 ช้อนชา ทุก 2-4 ชั่วโมง หรืออาจเติมน้ำผึ้งลงไปหน่อยเพ่ือให้ดื่มง่ายขึ้น 
 13. บำรุงผิว 
 วิตามินซีในมะขามป้อมยังสามารถบำรุงผิวพรรณ ชะลอการเกิดริ้วรอย และทำให้หน้าขาวสดใส
ได้ โดยนำมะขามป้อมมาฝนแล้วนำน้ำที่ได้ไปทาบริเวณหน้าและผิวของเราได้เลย 
 14. บำรุงผม 
 มีการนำมะขามป้อมมาสกัดทำเป็นยาสระผมทั้งที่ไทยและอินเดียเลยนะคะ เนื่องจากมะขามป้อม
สามารถบำรุงรักษาเส้นผมให้มีสุขภาพแข็งแรง นุ่มลื่น และยังช่วยทำให้ผมดกดำ ป้องกันผมหงอกได้ด้วย โดย
การนำมะขามป้อมมาทอดกับน้ำมันมะพร้าวแล้วนำน้ำมันมาหมักผม หรือหากใครมีมะขามป้อมแห้ง ก็สามารถ
นำลูกมะขามป้อมแห้งไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืน แล้วนำมาบำรุงผม โดยใช้ล้างแทนน้ำสุดท้ายได้ แถมเราสามารถนำ
เมล็ดมะขามป้อมมาบีบเอาน้ำมัน แล้วนำไปทาทั่วศีรษะก็ช่วยทำให้ผมดกดำข้ึนด้วย 
 15. บำรุงร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า 
 เนื่องจากมะขามป้อมมีสารอาหารมากมาย ที่ช่วยบำรุงทั้งผม สมอง ดวงตา คอ หลอดลม ปอด 
หัวใจ ตับ ตับอ่อน ไต กระเพาะ ลำไส้ และผิวหนัง และยังช่วยแก้น้ำเหลืองเสีย บำรุงกำลัง บำรุง เลือด  
ลดความดันเลือดสูง และปรับประจำเดือนให้มาปกติได้  
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 16. ต้านมะเร็ง 
 มีการวิจัยพบว่าสารฝาดในมะขามป้อมอย่างกรดแกลลิคและสารแทนนินสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ไม่ให้ก่อตัวในร่างกายเราได้ แถมมะขามป้อมยังสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีมาก เพราะอุดมไปด้วยวิตามินซีและ
สารแทนนินที่ประกอบไปด้วย emblicanin A, emblicanin B, punigluconin และ peduculagin 

17. แปรรูปได้หลากหลาย 
 นอกจากจะสามารถกินเปล่า ๆ แล้ว มะขามป้อมยังนำไปทำเป็นเครื่องดื่ม หรือแปรรูปเป็นของ
กินเล่นอร่อย ๆ อย่าง มะขามป้อมแช่อิ่ม และใช้เป็นยาสมุนไพร ยาแก้ไอ หรือยาสระผม และยังนำไปทำเป็น
เครื่องสำอางและอาหารเสริมได้อีกด้วย 

มะขามป้อม ข้อควรระวังท่ีต้องรู้ก่อนทาน 
 ผู้ที่มีปัญหาเลือดจาง ผู้ที่แน่นท้องบ่อย ๆ และคนขี้หนาว ไม่ควรทานมะขามป้อมในปริมาณ  
มาก ๆ เพราะมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น หากกินเยอะอาจทำให้รู้สึกหนาวหรือมีอุณหภูมิในร่างกาย
ลดลงได้ ดังนั้นผู้ที่มีอาการข้างต้นจึงควรระมัดระวังและควบคุมปริมาณการทานมะขามป้อมให้ดี หรือจะหันไป
ทานพวกผลไม้ท่ีมีฤทธิ์ร้อนแต่วิตามินซีสูงอย่าง ลำไย แทน 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

 

3. ขม้ินชัน [11] 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
.......................................................... 

11 ล้วงลึก 6 สุดยอดสรรพคุณในขมิ้นชัน ที่ช่วยล้างพิษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://www.sanook.com/health/24691/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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 ขม้ินชัน มีสารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid) พบได้ในพืชมีเหง้าและพืชวงศ์ขิง มีสารต้านอนุมูล
อิสระ  ช่วยลดอาการอักเสบ และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ทำให้มีการนำขมิ้นชันมาประยุกต์ใช้ใน
อาหารและยาอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังนี้  

 1. ล้างพิษตับ 
  ขม้ินชันมีสรรพคุณช่วยขับพิษท่ีสะสมในตับ เนื่องจากมีฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบ ช่วยบำรุงตับ และ

ฟื้นฟูตับ โดยมีการใช้ขมิ้นชันทดลองรักษาโรคตับแข็งในหนู ผลปรากฏว่าอาการไม่ลุกลามเพิ่ม ทำให้นิยมใช้
เป็นสมุนไพรยาที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพและล้างพิษออกจากตับ 

 2. รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง 
  ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ เช่น โรคผื่นคัน กลาก เกลื้อน ผิวหนังอักเสบ

จากอาการแพ้ คนไทยสมัยก่อนใช้เหง้าสดของขมิ้นชันมาฝนและบดให้ละเอียด ก่อนจะนำไปทาบริเวณที่มีอาการคัน 
แต่ปัจจุบันสามารถใช้ผงขม้ินชันสำเร็จรูปผสมน้ำเปล่าหรือน้ำมันมะพร้าว นำไปทาบริเวณท่ีอักเสบหรือคันได้ 

 3. แก้อาการท้องร่วง 
 ใครที่กินของผิดสำแดงเข้าไปแล้วเกิดอาการท้องร่วง สามารถหาขมิ้นชันในครัวมาใช้เป็นยาได้  

โดยนำมาล้างให้สะอาด ปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นเล็ก  ๆนำไปตำพร้อมผสมน้ำเปล่า หลังจากนั้นคั้นเฉพาะน้ำให้ได้สัก 
1 ถ้วยตวง แบ่งกินคราวละ 2 ช้อนโต๊ะ จะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหาร 

 4. รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
 ขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบ จึงสามารถช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายเร็ว

ขึ้น นอกจากนี้หากหั่นขมิ้นชันผสมกับน้ำผึ้ง จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และจุกเสียดแน่น เรียกว่า
เป็นสมุนไพรที่มอบประโยชน์ให้คนกินอย่างครบสูตร ทั้งในรูปแบบอาหารและรูปแบบยา 

5. ชะลอการแก่ก่อนวัย 
 เนื่องจากขมิ้นชันออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จึงถูกนำมาสกัดเป็นยาเสริมอาหารที่ใช้บำรุงร่างกาย 

ป้องกันโรค ป้องกันการเสื่อมโทรมของเซลล์ และป้องกันร่างกายไม่ให้เสื่อมไปตามวัย ถือเป็นสรรพคุณด้านความงาม
ที่น่าจะถูกใจใครหลายคน 

 6. รักษาริดสีดวง 
 สำหรับผู้ที่เป็นริดสีดวงทวารและมีแผลบริเวณทวารหนัก ให้ใช้ผงขมิ้นทาหัวริดสีดวง จะช่วย

สมานแผลให้แห้งและหายเร็วขึ้น เพราะขมิ้นชันจะช่วยลดการอักเสบ ช่วยฆ่าเชื้อโรค และทำให้เนื้อเยื่อบริเวณ
แผลกระชับเร็วขึ้น 

 7. แก้พิษแมลงกัดต่อย 
 หากถูกแมลงกัดจนเป็นแผล มีอาการบวมแดง สามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้ผงขมิ้นชันผสมกับ

น้ำมันมะพร้าว แล้วนำไปเคี่ยวบนไฟ จะได้น้ำมันนวดสำหรับทาแก้พิษแมลงกัดต่อย หรือจะนำผงขมิ้นชันไป
ผสมกับน้ำปูนใสเพื่อนำมาพอกแผลก็ได้เช่นกัน  
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 8. ป้องกันโรคข้อเข่าอักเสบ 
 ในผู้สูงอายุนิยมใช้ขมิ้นชันรักษาอาการข้อตึง ปวดเมื่อยตามข้อเข่า ซึ่ งอาจจะเป็นไปตามวัยหรือ

พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน แต่ขมิ้นชันสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อมได้ โดยมีการนำมาใช้
ทดแทนยาแผนปัจจุบันอย่างแพร่หลาย 

 9. ลดระดับไขมันในเส้นเลือด 
 สารไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) ที่อยู่ในพืชธรรมชาติอย่างขมิ้นชันจะช่วยยับยั้งคอเลสเตอรอล 

มีฤทธิ์ในการลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันและโรคหัวใจ 
 10. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
 ขมิ้นชันสามารถช่วยปรับสมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย โดยเฉพาะในปัจจุบันมีปัญหา

มลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่าย จึงนิยมกินขม้ินชันเพ่ือเป็นตัวช่วย
เสริมร่างกายให้แข็งแรงต่อมลพิษ 

4. กระชาย [12] 
 
 

 
 

 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

 การใช้กระชายในวัตถุประสงค์ต้านโรคโควิด (COVID - 19) นั้นยังคงเป็นการศึกษาในห้องทดลอง 
โดยเลือกใช้สารสกัดจากกระชายขาว ซึ่งถูกนำมาสกัดใช้ในลักษณะของยา แต่หากนำมาใช้กินกันในอาหาร
ทั่วไป จะมีสรรพคุณ ดังนี้ 

 - ใบกระชาย ใช้บำรุงธาตุ แก้โรคในปาก คอ ถอนพิษ แก้โลหิตเป็นพิษ 
 - เหง้าและรากกระชาย แก้บิด ขับปัสสาวะ ใช้เป็นยารักษาภายนอกทารักษาขี้กลาก 
 - เหง้าใต้ดินกระชาย แก้ปวดท้อง แก้มวนท้อง บำรุงกำลัง รักษาริดสีดวง 
 

ประโยชน์ของกระชายท่ีพบเห็นทั่วไป 
 กระชายที่ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร พ่อครัวแม่ครัวมักจะใช้กระชายดำ แต่กระชายส่วนใหญ่ 

มีประโยชน์ได้ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
 

.......................................................... 
12 ประโยชน์และสรรพคุณของกระชาย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1889689. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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 - แก้ท้องร่วง ใช้เหง้ากระชาย 1-2 หัว นำไปปิ้งไฟ แล้วนำมาตำหรือฝนผสมกับน้ำปูนใส คั้นมา
รับประทาน 1-2 ช้อนแกง 

 - แก้ท้องอืด จุกเสียด ปวดมวนท้อง  ใช้ราก เหง้า ครึ่งกำมือ นำมาต้มเอาน้ำหรือใช้ปรุงอาหาร 
 - แก้บิด  ใช้เหงาสด 2 เหง้าบดละเอียดผสมน้ำปูนใส คั้นแต่น้ำดื่ม 
 - แก้ริดสีดวง ใช้เหง้าสด 6-8 เหง้า ผสมเนื้อมะขามเปียก และเกลือแกง 3 ช้อนชา นำมาตำแล้วต้ม

กับน้ำ 6 แก้ว เคี่ยวจนเหลือ 2 แก้ว นำมารับประทานครั้งละครึ่งแก้วติดต่อกัน 1 เดือน จนกว่าริดสีดวงทวารจะหาย 
   - บำรุงหัวใจ ใช้เหง้าและรากกระชายปอกเปลือก ล้างน้ำให้สะอาด หั่นตากแห้ง บดเป็นผง  
นำผงแห้งมาชงน้ำร้อนครึ่งถ้วยชา ดื่มให้หมดในครั้งเดียว 
  - เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ  ส่วนสรรพคุณกระชายเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ ตามที่แบรนด์อาหารเสริม
ต่างๆ แนะนำให้กินเวลาเย็น เพ่ือช่วยลดอาการนอนไม่หลับตอนกลางคืนนั้น ยังต้องรอการศึกษาวิจัยต่อไป 
 

5. ขิง [13] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ทีม่าภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

 “ขิง” อุดมไปด้วยคุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ , วิตามิน
บี 1, วิตามินบี 2, วิตามินซี, ธาตุฟอสฟอรัส, ธาตุแคลเซียม เป็นต้น  

 ในปัจจุบัน “ขิง”  ถูกนำมาสกัดเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปสำหรับดื่มได้อย่างสะดวก บางคนก็อาจนำ
ขิงมาต้มเป็นเมนูน้ำขิงร้อน ๆ เพื่อสุขภาพ แต่หากใครไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรฉุน ๆ ก็สามารถนำไปผสมกับน้ำผึ้ง
เพิ่มรสชาติหอมหวานก็ได้เช่นกัน ซึ่งประโยชน์ของการดื่มน้ำขิงผสมน้ำผึ้งจะช่วยบำรุงลำไส้ และช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณด้านอื่น ๆ ที่มีผลดีต่อร่างกายอีกมากมาย สรรพคุณของขิงมีดังนี้ 
.......................................................... 

13 น้ำขิง ประโยชน์แจ่มจริง ๆ ดื่มทุกวันยิ่งดีเลย . คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/en/informaton-service-menu-en/food-news-menu-en/food-news-
main-menu/589-food1-10-08-2018 (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564) 
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 1. ช่วยย่อยอาหาร แก้อาการท้องอืด  
            สารประกอบฟีโนลิกในขิงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองในลำไส้ พร้อมทั้งยังมีฤทธิ์
กระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้ขิงยังมีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้
อย่างอ่อน ส่งผลให้อาการท้องอืด แน่นท้อง และอาการท้องเฟ้อบรรเทาลงได้ 

 2. บรรเทาอาการคลื่นไส้ 
           ฤทธิ์ร้อนของขิงเป็นยาแก้อาการคลื่นไส้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ที่เกิดจาก
ความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้ ที่ได้รับสารเคมีหรืออาหารแสลงบางอย่างมา นอกจากนี้ผลการศึกษา 
ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Support Care Cancer เมื่อปี 2012 ยังบอกด้วยว่า การดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันจะสามารถ
ลดอาการคลื่นไส้  ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้ 

 3. ช่วยลดน้ำหนัก 
             ผลการศึกษาของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Pharmaceutical Society of Japan 
ในปี 2008 พบว่า ขิงมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญ
ไขมันได้มากกว่าปกติ จึงมีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้ นอกจากนี้น้ำขิงอุ่น ๆ ยังสามารถช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย 
ลดอาการท้องผูก รวมทั้งลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียด  อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำ
ให้ร่างกายบริโภคไขมันมากขึ้นจนทำให้น้ำหนักข้ึนได้ 

 4. ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย 
            จากการทดลองน้ำที่ได้จากการแช่ขิงพบว่า น้ำขิงสามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
และพยาธิชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสารจิงเกอร์รอลในขิงยังมีอานุภาพมากพอจะลดโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ ของ
ร่างกายได้โดยเฉพาะหากเราดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวัน สารจิงเกอร์รอลจะต่อสู้กับเชื้อไวรัสโรคหวัดและอาการไขไ้ด้
อย่างเต็มที ่เราก็จะมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคหวัดได้  
   5. บำรุงรักษาสุขภาพช่องปาก 
            สารจิงเกอร์รอลของขิงยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากด้วยนะคะ โดยมีส่วนช่วยกำจัดเชื้อ
โรคอันเป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบและคราบพลัคในช่องปากเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. ช่วยลดอาการอักเสบ 
            ขิงอุดมไปด้วยสารต้านการอักเสบ และสารต้านอนุมูลอิสระก็ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ในขิงยังมี
สารจิงเกอร์รอล (Gingerol) ซึ่งมีฤทธิ์รุนแรงกว่าแอสไพริน และยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบภายในร่างกาย ดังนั้น
หากดื่มน้ำขิงเป็นประจำ ก็จะช่วยป้องกันการอักเสบในร่างกายได้อีกทางหนึ่ง 

 7. เป็นยาลดปวด 
      สารจิงเกอร์รอลมีฤทธิ์แรงกว่ายาแอสไพริน ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาจาก University of Georgia 
ที่พบว่าการดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันมีส่วนช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากการออกกำลังกายได้ 25%  
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  8. แก้ปวดประจำเดือน 
            คุณสมบัติข้อนี ้ของขิงเป็นสิ ่งที ่ผู ้หญิงทุกคนควรรู้ โดยผลการศึกษาจาก  University of 
Georgia พบว่า นอกจากขิงจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวได้แล้ว น้ำขิงยังมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดประจำเดือน
ของผู้หญิง 47% นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน และอาการท้องเสียที่ผู้หญิงบางคนอาจจะเป็น
ระหว่างอยู่ในช่วงมีประจำเดือนได้ 

 9. ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง 
            การศึกษาใน British Journal of Nutrition ระบุว่า น้ำขิงมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็งได้ เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง อีกทั้งในน้ำขิงยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของเซลล์ต่าง ๆ ใน
ร่างกาย และยังมีสารเคมีธรรมชาติที่ไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์กลูตาไธโน-เอส-ทรานสเฟอรเรส สารต้านอนุมูลอิสระ
ชนิดหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งร้ายได้ 
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง วัตถุดิบสำหรับการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพแล้ว  

จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายส่วนประกอบของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพมาอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จงอธิบายการเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
......................................................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................. ................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
3. จงบอกวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ อย่างน้อย 5 วิธี พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. จงบอกคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ อย่างน้อย 5 ชนิด 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบสำหรับการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 
 
1. จงอธิบายส่วนประกอบของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพมาอย่างละเอียด 
ตอบ    ส่วนประกอบของอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ  
  1. คาร์โบไฮเดรต 
  2. โปรตีน 
  3. ผัก 
  4. ผลไม ้
  5. สมุนไพร  

 
2. จงอธิบายการเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
ตอบ    การเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ เช่น 
  1. การเลือกซื้ออาหารสด ที่นำมาใช้ในการทำอาหารว่างคาวเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
      1.1 เนื้อหมู นิยมเลือกใช้สันนอก เนื่องจากมีลักษณะนุ่มกำลังดี มีไขมันน้อย เนื้อหมูสีเนื้อเป็นสี
ชมพูอ่อน นุ่ม เป็นมัน เนื้อแน่น ส่วนที่เป็นมันต้องมีสีขาว หนังเกลี้ยงเกลา ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้ง เก็บไว้ใน
กล่องพลาสติกเป็นสัดส่วน เก็บเข้าในช่องเนื้อสัตว์ หรือแช่ช่องแช่แข็ง วิธีหั่น หั่นเป็นชิ้นตามขวาง 
      1.2 เนื้อวัว เนื้อสีแดงสด ไม่เขียวคล้ำ มันมีสีเหลือง ไม่มีเม็ดสาคู 
      1.3 ไก ่เลือกตัวอ้วน กดดูตรงหน้าอกจะนูนและแน่น ตีนนุ่ม หนังสดใสไม่เหี่ยวย่น ไม่มีกลิ่นเหม็น 
ลูกตาไม่ลึกบุ๋ม ไม่มีรอยช้ำตามท้องและคอ 
      1.4 ปลาน้ำจืดและปลาทะเล ปลาสดลักษณะจะมีหนังมัน ตาสดใส เหงือกแดง ท้องไม่แตก เนื้อ
แน่นกดไม่บุ๋ม 
      1.5 กุ้งทะเล เปลือกแข็งใส หัวติดแน่นกับตัว 
      1.6 กุ้งน้ำจืด ตาใส ลำตัวสีน้ำเงินปนเขียว เนื้อใส แข็ง 
      1.7 ปูม้า ตัวหนัก เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นเน่า  
      1.8 ปูทะเล ปูที่ยังเป็น ๆ อยู่ สีเขียวเข้ม เนื้อหน้าอกแน่น กดไม่ยุบ ตัวหนัก ตาใส 
      1.9 หอย บางชนิดต้องซื้อทั้งเปลือกท่ียังเป็น ๆ อยู่ เช่น หอยลาย หอยแครง หอยกะพง พอตาย
แล้วจะเน่า หอยที่แกะเปลือกแล้ว เช่น หอยแมลงภู่ ต้องมีสีสดใส ตัวหอยอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ขาดรุ่งริ่ง น้ำแช่
หอยไม่มีเมือกมาก และไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า 
      1.10 หมูสับ โดยทั่วไปหมูสับที่ขายเป็นเศษหมูแล้วก็ผสมมันลงไป ดังนั้นควรดมกลิ่นไมให้มีกลิ่น
เหม็นและสีคล้ำ ควรเป็นสีชมพูอ่อนทั่งก้อน 
      1.11 ไก่อ่อน ปลายแหลมจะแหลม หนังใต้เท้าบางและนุ ่ม เดือยยังไม่ยาวมากและนุ่ม  
ไก่แก่ปลายเล็บจะมน หนังใต้เท้าจะหนาและแข็ง เดือยยาวและในปัจจุบันจะมีไก่แยกเป็นส่วน ๆ เพราะสะดวก
ต่อการปรุงอาหาร ส่วนจะซื้อส่วนไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบและลักษณะของการปรุงอาหารว่าง 
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3. จงบอกวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ อย่างน้อย 5 วิธี พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
ตอบ  เช่น เนื้อหมู นิยมเลือกใช้สันนอก เนื่องจากมีลักษณะนุ่มกำลังดี มีไขมันน้อย เนื้อหมูสีเนื้อเป็นสีชมพู
อ่อน นุ่ม เป็นมัน เนื้อแน่น ส่วนที่เป็นมันต้องมีสีขาว หนังเกลี้ยงเกลา ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้ง เก็บไว้ในกล่อง
พลาสติกเป็นสัดส่วน เก็บเข้าในช่องเนื้อสัตว์ หรือแช่ช่องแช่แข็ง วิธีหั่น หั่นเป็นชิ้นตามขวาง 
 
4. จงบอกคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารคาวเพ่ือ
สุขภาพ อย่างน้อย 5 ชนิด 
ตอบ   1. ฟ้าทะลายโจร 
  ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ  
เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบยาเดี่ยว ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพล
ของธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลาย
โจร) เพ่ือใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่เพ่ิมขึ้นได้ พูดง่ายๆคือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลด
ปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลทำให้ ร่างกายมี
ปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาต่างร่างกาย แขน -ขา
อ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น 
  2. มะขามป้อม 
  มะขามป้อม ภาษาอังกฤษ คือ Indian gooseberry มีชื ่อทางวิทยาศาสตร์ว ่า Phyllanthus 
emblica Linn. จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะยม คือ ตระกูล Phyllanthus L. ปกติแล้วจะปลูกขึ้นในเอเชีย
เขตร้อน จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็นพืชที่สำคัญในด้านการแพทย์อายุรเวทแบบดั้งเดิมและ
การดูแลสุขภาพหลายแขนงที่มีมานานนับร้อยปี โดยใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของมะขามป้อม แต่ที่นิยมใช้
ในการทำยามากที่สุดคือผลมะขามป้อม ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังน้ี อุดมไปด้วยสารอาหารและเป็น
แหล่งของวิตามินซี ดับกระหาย แก้ไอ เจ็บคอ ลดเสมหะ แก้หวัด แก้ไข้ แก้ปวดฟัน รักษาลักปิดลักเปิด 
บรรเทาอาการคันจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า รักษาแผล แก้ฟกช้ำ รักษาหอบหืด แก้อาการผื่นคัน เป็นยาระบาย  
แก้ท้องผูก แก้ท้องเสีย โรคบิด บำรุงผิว บำรุงผม บำรุ งร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า ต้านมะเร็ง แปรรูปได้
หลากหลาย 
  3. ขม้ินชัน 
  ขมิ้นชัน มีสารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid) พบได้ในพืชมีเหง้าและพืชวงศ์ขิง มีสารต้านอนุมูล
อิสระ ช่วยลดอาการอักเสบ และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ทำให้มีการนำขมิ้นชันมาประยุกต์ใช้ใน
อาหารและยาอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังนี้ ล้างพิษตับ รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง แก้อาการ
ท้องร่วง รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ชะลอการแก่ก่อนวัย รักษาริดสีดวง แก้พิษแมลงกัดต่อย ป้องกันโรคข้อ
เข่าอักเสบ ลดระดับไขมันในเส้นเลือด เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
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  4. กระชาย 
  การใช้กระชายในวัตถุประสงค์ต้านโควิด - 19 นั้นยังคงเป็นการศึกษาในห้องทดลอง โดยเลือกใช้สาร
สกัดจากกระชายขาว ซึ่งถูกนำมาสกัดใช้ในลักษณะของยา แต่หากนำมาใช้กินกันในอาหารทั่วไป จะมีสรรพคุณ
ดังนี้ ใบกระชาย ใช้บำรุงธาตุ แก้โรคในปาก คอ ถอนพิษ แก้โลหิตเป็นพิษ  เหง้าและรากกระชาย  แก้บิด  
ขับปัสสาวะ ใช้เป็นยารักษาภายนอกทารักษาขี ้กลาก เหง้าใต้ดินกระชาย  แก้ปวดท้อง แก้มวนท้อง  
บำรุงกำลัง รักษาริดสีดวง กระชายที่ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร พ่อครัวแม่ครัวมักจะใช้กระชายดำ   
แต่กระชายส่วนใหญ่ มีประโยชน์ได้ใกล้เคียงกัน ดังนี้ แก้ท้องร่วง แก้ท้องอืด จุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้บิด  
แก้ริดสีดวง บำรุงหัวใจ เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ    
  5. ขิง 
  “ขิง” อุดมไปด้วยคุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ , วิตามินบี 
1, วิตามินบี 2, วิตามินซี, ธาตุฟอสฟอรัส, ธาตุแคลเซียม เป็นต้น ในปัจจุบัน “ขิง” ถูกนำมาสกัดเป็นเครื่องดื่ม
สำเร็จรูปสำหรับดื่มได้อย่างสะดวก บางคนก็อาจนำขิงมาต้มเป็นเมนูน้ำขิ งร้อน ๆ เพื่อสุขภาพ แต่หากใครไม่
ชอบกลิ่นสมุนไพรฉุน ๆ ก็สามารถนำไปผสมกับน้ำผึ้งเพิ่มรสชาติหอมหวานก็ได้เช่นกัน ซึ่งประโยชน์ของการดื่ม
น้ำขิงผสมน้ำผึ้งจะช่วยบำรุงลำไส้ และช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณด้านอื่น ๆ ที่มี
ผลดีต่อร่างกายอีกมากมาย ช่วยย่อยอาหาร แก้อาการท้องอืด บรรเทาอาการคลื่นไส้ ช่วยลดน้ำหนัก ฆ่าเชื้อ
โรคและแบคทีเรีย บำรุงรักษาสุขภาพช่องปาก ช่วยลดอาการอักเสบ เป็นยาลดปวด แก้ปวดประจำเดือน  
ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง 
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ใบความรู้ที่ 4.1  
เร่ือง การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ ต้มโคล้งมะขามป้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 
การจัดทำอาหารคาวสุขภาพในครั ้งนี ้ ได้นำวัตถุดิบที ่เกี ่ยวกับสมุนไพรต้านโควิดมาเป็น

ส่วนประกอบสำคัญ เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สมุนไพรไทยที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองว่าสามารถช่วยรักษาโรคได้ ซึ่งได้มีการใช้กันมายาวนาน  
เป็นภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “รับประทานอาหารเป็นยา” และได้มีการนำมาเป็น
ส่วนประกอบสำหรับการทำอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น อาหารคาว อาหารว่าง และเครื ่องดื ่ม เป็นต้น   
ด้วยสรรพคุณที่โดดเด่น ราคาไม่สูง และสามารถเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสให้แก่ร่างกาย โดยการบริโภคอาหารที่มี
ส่วนประกอบของสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมนูอาหารคาวนี้ได้รับการพัฒนา
จากผู ้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ เป็นเมนูที ่พัฒนาขึ ้นใหม่ ที ่มีวิธีการประกอบ อาหารคาว 
เพ่ือสุขภาพไม่ยุ่งยาก รสชาติอาหารเหมาะสมกับคนไทย แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าของสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกัน 
แต่ทั้งนี้ผู้เรียนต้องจัดทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพให้มีความชำนาญ มีรสชาติที่ใกล้เคียงกันทุกครั้งที่ได้จัดทำ 

การจัดทำอาหารหวานสุขภาพ จะมีการยกตัวอย่าง 3 ชนิด ได้แก่  
1. การทำต้มโคล้งมะขามป้อม ซึ่งแสดงรายละเอียดสัดส่วน ขั้นตอนและเทคนิคการทำต่าง ๆ ในใบ

ความรู้ที่ 4.1  
2. ปีกไก่ทอดคั่วขมิ้น ซึ่งแสดงรายละเอียดสัดส่วน ขั้นตอนและเทคนิคการทำต่าง ๆ ในใบความรู้ที่4.2 
3. น้ำพริกกระชายผัด ซึ่งแสดงรายละเอียดสัดส่วน ขั้นตอนและเทคนิคการทำต่าง ๆ ในใบ

ความรู้ที่ 4.3  
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การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ การทำต้มโคล้งมะขามป้อม 
สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารคาว การทำต้มโคล้งมะขามป้อม 

 ปลาสลิดทอดแกะก้างหั่นเป็นชิ้น 1 ตัว 
 หอมแดงบุบคั่ว   3 หัว 
 พริกข้ีหนูแห้งคั่ว   2 เม็ด 
 ใบมะกรูดฉีกค่ัว   2 ใบ 
 ตะไคร้ทุบพอแตกคั่ว  1 ต้น 
 น้ำเปล่า    2 ถ้วยตวง 
 มะขามป้อม   2 ลูก 
 ใบกะเพรา   ¼ ถ้วยตวง 
 พริกข้ีหนูบุบ   5 เม็ด 

ส่วนผสมน้ำปรุงรส 
 น้ำตาลทราย   2 ช้อนชา 
 น้ำปลา    3 ช้อนโต๊ะ 
 น้ำมะขามเปียก   2 ช้อนโต๊ะ 
 

ขั้นตอนการทำอาหารคาว การทำต้มโคล้งมะขามป้อม 
1. คั่วหอมแดง พริกขี้หนูแห้ง ใบมะกรูด ตะไคร้ให้หอม 
2. นำน้ำเปล่าใส่หม้อตั้งไฟให้เดือด ใส่หอมแดง พริกขี้หนูแห้ง ใบมะกรูด ตะไคร้ 
3. เดือดแล้วใส่มะขามป้อม ใส่น้ำปรุงรส 
4. ใส่ปลาสลิดทอด ใบกะเพรา พริกข้ีหนู ยกลงเสิร์ฟร้อน ๆ 

 
เทคนิคการทำ 

1. ควรใช้น้ำมันปาล์มในการทอดปลาสลิด เพราะน้ำมันปาล์มมีจุดเดือดสูงกว่าน้ำมันชนิดอื่น จึงเหมาะ
ทอดอาหารให้กรอบ และควรทอดปลาด้วยไฟกลางให้เหลืองกรอบ ก่อนตักข้ึนควรเร่งไฟแรง เพ่ือให้ปลากรอบ
นานและไม่อมน้ำมัน 

2. การคั่วหอมแดง พริกขี้หนูแห้ง ใบมะกรูด ตะไคร้ จะช่วยชูกลิ่นรสให้อร่อยขึ้น ควรคั่วด้วยไฟอ่อน 
หากใช้ไฟแรงจะทำให้เครื่องคั่วไหม้ได้ 

 
คุณค่าทางโภชนาการ 
มะขามป้อมมีวิตามินซีสูง ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง ช่วยย่อยอาหาร ช่วยต้านไวรัส  

ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ลดความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอล มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ 
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คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบอาหารคาว การทำต้มโคล้งมะขามป้อม 
  1. มะขามป้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           (ที่มา : https://www.thaiherbweb.com/th/products/) 

 
  2. หอมแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ท่ีมา : https://www.gedgoodlife.com/health/18345-health-benefits-of-shallots/) 
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  3. ใบมะกรูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://sites.google.com/a/birdkm.com/birdkm/outside-classroom/food-health/kaffir-lime) 
 
 

  4. ตะไคร ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://www.capital-organic.com/Blog/8_ประโยชน์ของตะไคร้_ที่ใครๆ_ต้องหลงรัก-blog.aspx) 
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  5. ใบกะเพรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://atherbth.com/2019/10/20/กะเพรา/) 
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ใบความรู้ที่ 4.2  
เร่ือง การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ ปีกไก่ทอดคั่วขมิ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ ปีกไก่ทอดคั่วขม้ิน 
สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารคาว ปีกไก่ทอดคั่วขม้ิน 
ส่วนผสม 

ปีกกลางไก่    300  กรัม 
แป้งทอดกรอบ     2  ช้อนโต๊ะ 
รากผักชี กระเทียม พริกไทยโขลก 1  ช้อนโต๊ะ 
ขม้ินชันโขลก     1  ช้อนโต๊ะ 
พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเต๋าเล็ก ๆ  1  ช้อนโต๊ะ 
ก้านผักชีซอย     1  ช้อนโต๊ะ 
ต้นหอมซอย     1  ช้อนโต๊ะ 
น้ำมันพืชสำหรับผัด   1  ช้อนโต๊ะ 
น้ำมันพืชสำหรับทอด   2  ถ้วยตวง 

ส่วนผสมหมักไก่ 
น้ำตาลทราย    1  ช้อนชา 
น้ำปลา     2  ช้อนชา 
ขม้ินชันโขลก    1 ช้อนโต๊ะ 
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ส่วนผสมน้ำปรุงรส  
น้ำตาลทราย    1  ช้อนชา 
เกลือป่น       ¼   ช้อนชา 

 
ขั้นตอนการทำอาหารคาว ปีกไก่ทอดคั่วขม้ิน 

1. หมักไก่กับน้ำตาลทราย น้ำปลา และขมิ้นทีโ่ขลกไว้ พักไว้ 30 นาท ี
2. นำไก่ที่หมักมาคลุกแป้งทอดกรอบ ทอดด้วยไฟกลางน้ำมันร้อน จนไก่สุกเหลืองกรอบดี ตักขึ้นพัก

ให้สะเด็ดน้ำมัน 
3. ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช ใส่รากผักชี กระเทียม พริกไทย และขมิ้นทีโ่ขลกไว้ ผัดให้หอม  
4. ใส่ไก่ที่ทอดไว้ ใส่น้ำตาลทราย เกลือป่น คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่พริกชี้ฟ้าและก้านผักชีคลุกให้เข้ากัน 

ปิดไฟ ตักใส่จาน โรยด้วยต้นหอมซอย 
 

เทคนิคการทำ 
ทอดด้วยไฟกลางและใช้น้ำมันปาล์มจะทำให้ไก่กรอบสีสวย 

 
คุณค่าทางโภชนาการ 

1. ขม้ินชันมีสารเคอร์คูมิน  
2. ขม้ินชันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา 
3. ขมิ้นชันยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 

วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี วิตามินเค โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แคลเซียม ทองแดง เหล็ก แมกนีเซียม 
สังกะสี ไนอาซิน โปรตีน และใยอาหาร 
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คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบอาหารคาว ปีกไก่ทอดคั่วขม้ิน 
  1. ขมิ้นชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://welovegiff.com/9/) 
 

  2. ผักชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมา : https://id.pinterest.com/pin/345792077639722177/) 
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  3. กระเทียม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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ใบความรู้ที่ 4.3  
เร่ือง การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ น้ำพริกกระชายผัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ น้ำพริกกระชายผัด 
สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารคาว น้ำพริกกระชายผัด 
ส่วนผสม 

พริกชี้ฟ้าแห้งแกะเม็ดหั่นแช่น้ำคั่ว 10 เม็ด 
พริกข้ีหนูแห้งแกะเม็ดหั่นแช่น้ำคั่ว 15 เม็ด 
กระเทียมหั่นหยาบคั่ว  ¼ ถ้วยตวง 
หอมแดงหั่นหยาบคั่ว  2 ช้อนโต๊ะ 
กระชายขาวปอกเปลือกหั่นหยาบ ¼ ถ้วยตวง 
กะปิปิ้ง     2 ช้อนชา 
กุ้งแห้งป่นละเอียด  ¼ ถ้วยตวง 
กากหมูเจียว   ¼ ถ้วยตวง 
น้ำมันพืชสำหรับผัด  2 ช้อนโต๊ะ 

ส่วนผสมน้ำปรุงรส 
น้ำตาลปี๊บ   2 ช้อนโต๊ะ 
น้ำปลา   1 ช้อนโต๊ะ และ 2 ช้อนชา 
น้ำมะขามเปียก   ¼ ถ้วยตวง 
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ผักเคียง 
แตงกวา มะเขือไข่เต่า ถั่วฝักยาวลวก เป็นต้น 

 

  ขั้นตอนการทำอาหารคาว น้ำพริกกระชายผัด 
1. คั่วพริกชี้ฟ้าแห้ง พริกขี้หนูแห้ง กระเทียม หอมแดง ด้วยไฟอ่อนให้หอม แล้วโขลกให้ละเอียด  

ใส่กระชายโขลกให้ละเอียดเข้ากัน ใส่กะปิและกุ้งแห้งป่น โขลกให้เข้ากันดี 
2. ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช พอร้อน ใส่น้ำตาลปี๊บ น้ำปลา น้ำมะขามเปียก คนให้ละลายและเดือด  

เคี่ยวให้ข้น ใส่เครื่องที่โขลกไว้ ผัดให้เข้ากันและแห้ง ใส่กากหมูเจียว ผัดให้เข้ากัน ปิดไฟ ตักใส่ถ้วย 
3. จัดเสิร์ฟพร้อมกับผักสดและผักลวก 

 

  เทคนิคการทำ 
1. การคั่วพริกแห้ง กระเทียม และหอมแดงก่อนนำมาโขลก จะช่วยชูกลิ่นรสให้อร่อยขึ้น ควรคั่วด้วย

ไฟอ่อนจนกระเทียมและหอมแดงสุกใส หากใช้ไฟแรงจะทำให้เครื่องคั่วไหม้ได้ 
2. กะปิควรนำไปห่อใบตอง ปิ้งด้วยไฟอ่อน จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติที่ดี 

 

  คุณค่าทางโภชนาการ 
กระชายช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม ช่วยให้เจริญอาหาร ช่วยขับปัสสาวะ ขับระดูขาว บำรุง

กำหนัด บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง และต้านอนุมูลอิสระ 
 

คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบอาหารคาว น้ำพริกกระชายผัด 
  1. กระชายขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://shopee.co.th/) 
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  2. กระเทียม  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                (ท่ีมาภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

  3. หอมแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ท่ีมา : https://www.gedgoodlife.com/health/18345-health-benefits-of-shallots/) 

 
คลิปวิดีโอ เรื่อง การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ ต้มโคล้งมะขามป้อม 

คลิปวิดีโอ เรื่อง การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ ปีกไก่ทอดคั่วขม้ิน 

คลิปวิดีโอ เรื่อง การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ น้ำพริกกระชายผัด 

    สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สำนักงาน กศน. 

231

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การท�าอาหารคาวเพื่อสุขภาพ



232 
 

ใบงานที่ 4 
เร่ือง การทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพทั้งจากใบความรู้และ

คลิปวิดีโอแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารคาวต้มโคล้งมะขามป้อม 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
2. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารคาวปีกไก่ทอดคั่วขมิ้น 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
3. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารคาวน้ำพริกกระชายผัด 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารคาวต้มโคล้งมะขามป้อม 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
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5. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารคาวปีกไก่ทอดคั่วขมิ้น 
............................................................................... ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................. ............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
6. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารคาวน้ำพริกกระชายผัด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
7. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารคาวต้มโคล้งมะขามป้อมที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่าย

ประกอบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
8. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารคาวปีกไก่ทอดคั่วขมิ้นที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................ ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................................................ ...... 
9. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารคาวน้ำพริกกระชายผัดที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 4 เร่ือง การทำอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
 
1. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารคาวต้มโคล้งมะขามป้อม 
ตอบ   สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารคาว การทำต้มโคล้งมะขามป้อม 
 ปลาสลิดทอดแกะก้างหั่นเป็นชิ้น 1 ตัว 
 หอมแดงบุบคั่ว   3 หัว 
 พริกข้ีหนูแห้งคั่ว   2 เม็ด 
 ใบมะกรูดฉีกค่ัว   2 ใบ 
 ตะไคร้ทุบพอแตกคั่ว  1 ต้น 
 น้ำเปล่า    2 ถ้วยตวง 
 มะขามป้อม   2 ลูก 
 ใบกะเพรา   ¼ ถ้วยตวง 
 พริกข้ีหนูบุบ   5 เม็ด 
  ส่วนผสมน้ำปรุงรส 
 น้ำตาลทราย   2 ช้อนชา 
 น้ำปลา    3 ช้อนโต๊ะ 
 น้ำมะขามเปียก   2 ช้อนโต๊ะ 
  ขั้นตอนการทำอาหารคาว การทำต้มโคล้งมะขามป้อม 

1. คั่วหอมแดง พริกขี้หนูแห้ง ใบมะกรูด ตะไคร้ให้หอม 
2. นำน้ำเปล่าใส่หม้อตั้งไฟให้เดือด ใส่หอมแดง พริกขี้หนูแห้ง ใบมะกรูด ตะไคร้ 
3. เดือดแล้วใส่มะขามป้อม ใส่น้ำปรุงรส 
4. ใส่ปลาสลิดทอด ใบกะเพรา พริกข้ีหนู ยกลงเสิร์ฟร้อน ๆ 

  เทคนิคการทำ 
1. ควรใช้น้ำมันปาล์มในการทอดปลาสลิด เพราะน้ำมันปาล์มมีจุดเดือดสูงกว่าน้ำมันชนิดอื่น จึงเหมาะ

ทอดอาหารให้กรอบ และควรทอดปลาด้วยไฟกลางให้เหลืองกรอบ ก่อนตักข้ึนควรเร่งไฟแรง เพ่ือให้ปลากรอบ
นานและไม่อมน้ำมัน 

2. การคั่วหอมแดง พริกขี้หนูแห้ง ใบมะกรูด ตะไคร้ จะช่วยชูกลิ่นรสให้อร่อยขึ้น ควรคั่วด้วยไฟอ่อน 
หากใช้ไฟแรงจะทำให้เครื่องคั่วไหม้ได้ 
 
 
 
 

234



235 
 

2. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารคาวปีกไก่ทอดคั่วขมิ้น 
ตอบ   สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารคาว ปีกไก่ทอดคั่วขม้ิน 

ส่วนผสม 
  ปีกกลางไก่    300  กรัม 
  แป้งทอดกรอบ     2  ช้อนโต๊ะ 
  รากผักชี กระเทียม พริกไทยโขลก  1  ช้อนโต๊ะ 
  ขม้ินชันโขลก     1  ช้อนโต๊ะ 
  พริกชี้ฟ้าแดงหั่นเต๋าเล็ก ๆ   1  ช้อนโต๊ะ 
  ก้านผักชีซอย     1  ช้อนโต๊ะ 
  ต้นหอมซอย     1  ช้อนโต๊ะ 
  น้ำมันพืชสำหรับผัด   1  ช้อนโต๊ะ 
  น้ำมันพืชสำหรับทอด   2  ถ้วยตวง 
   ส่วนผสมหมักไก่ 
  น้ำตาลทราย    1  ช้อนชา 
  น้ำปลา       2  ช้อนชา 
  ขม้ินชันโขลก    1 ช้อนโต๊ะ 

ส่วนผสมน้ำปรุงรส  
  น้ำตาลทราย    1  ช้อนชา 
  เกลือป่น       ¼   ช้อนชา 
  ขั้นตอนการทำอาหารคาว ปีกไก่ทอดคั่วขม้ิน 

1. หมักไก่กับน้ำตาลทราย น้ำปลา และขมิ้นทีโ่ขลกไว้ พักไว้ 30 นาท ี
2. นำไก่ที่หมักมาคลุกแป้งทอดกรอบ ทอดด้วยไฟกลางน้ำมันร้อน จนไก่สุกเหลืองกรอบดี ตักขึ้นพัก

ให้สะเด็ดน้ำมัน 
3. ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช ใส่รากผักชี กระเทียม พริกไทย และขมิ้นทีโ่ขลกไว้ ผัดให้หอม  
4. ใส่ไก่ที่ทอดไว้ ใส่น้ำตาลทราย เกลือป่น คลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่พริกชี้ฟ้าและก้านผักชีคลุกให้เข้ากัน 

ปิดไฟ ตักใส่จาน โรยด้วยต้นหอมซอย 
  เทคนิคการทำ 

ทอดด้วยไฟกลางและใช้น้ำมันปาล์มจะทำให้ไก่กรอบสีสวย 
 

3. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารคาวน้ำพริกกระชายผัด 
ตอบ   สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารคาว น้ำพริกกระชายผัด 
  ส่วนผสม 
  พริกชี้ฟ้าแห้งแกะเม็ดหั่นแช่น้ำคั่ว 10 เม็ด 
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  พริกข้ีหนูแห้งแกะเม็ดหั่นแช่น้ำคั่ว 15 เม็ด 
  กระเทียมหั่นหยาบคั่ว  ¼ ถ้วยตวง 
  หอมแดงหั่นหยาบคั่ว  2 ช้อนโต๊ะ 
  กระชายขาวปอกเปลือกหั่นหยาบ ¼ ถ้วยตวง 
  กะปิปิ้ง     2 ช้อนชา 
  กุ้งแห้งป่นละเอียด  ¼ ถ้วยตวง 
  กากหมูเจียว   ¼ ถ้วยตวง 
  น้ำมันพืชสำหรับผัด  2 ช้อนโต๊ะ 
  ส่วนผสมน้ำปรุงรส 
  น้ำตาลปี๊บ   2 ช้อนโต๊ะ 
  น้ำปลา     1 ช้อนโต๊ะ และ 2 ช้อนชา 
  น้ำมะขามเปียก   ¼ ถ้วยตวง 
  ผักเคียง 
  แตงกวา มะเขือไข่เต่า ถั่วฝักยาวลวก เป็นต้น 
  ขั้นตอนการทำอาหารคาว น้ำพริกกระชายผัด 

1. คั่วพริกชี้ฟ้าแห้ง พริกขี้หนูแห้ง กระเทียม หอมแดง ด้วยไฟอ่อนให้หอม แล้วโขลกให้ละเอียด  
ใส่กระชายโขลกให้ละเอียดเข้ากัน ใส่กะปิและกุ้งแห้งป่น โขลกให้เข้ากันดี 
2. ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช พอร้อน ใส่น้ำตาลปี๊บ น้ำปลา น้ำมะขามเปียก คนให้ละลายและเดือด  

เคี่ยวให้ข้น ใส่เครื่องที่โขลกไว้ ผัดให้เข้ากันและแห้ง ใส่กากหมูเจียว ผัดให้เข้ากัน ปิดไฟ ตักใส่ถ้วย 
3. จัดเสิร์ฟพร้อมกับผักสดและผักลวก 

  เทคนิคการทำ 
1. การคั่วพริกแห้ง กระเทียม และหอมแดงก่อนนำมาโขลก จะช่วยชูกลิ่นรสให้อร่อยขึ้น ควรคั่วด้วย

ไฟอ่อนจนกระเทียมและหอมแดงสุกใส หากใช้ไฟแรงจะทำให้เครื่องคั่วไหม้ได้ 
2. กะปิควรนำไปห่อใบตอง ปิ้งด้วยไฟอ่อน จะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติที่ดี 

 

4. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารคาวต้มโคล้งมะขามป้อม 
ตอบ    มะขามป้อม 

 
 
 
 
 
 

236



237 
 

5. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารคาวปีกไก่ทอดคั่วขมิ้น 
ตอบ     ขม้ินชัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารคาวน้ำพริกกระชายผัด 
ตอบ       กระชายขาว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารคาวต้มโคล้งมะขามป้อมที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่าย
ประกอบ 

ตอบ 
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8. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารคาวปีกไก่ทอดคั่วขมิ้นที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ 
ตอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
9. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารคาวน้ำพริกกระชายผัดที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ 

ตอบ 
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ใบความรู้ที่ 5.1 
เร่ือง บรรจุภัณฑ์อาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

 

 
ความหมายบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสินค้า หรือใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้
สินค้าชำรุดเสียหายจากสภาพแวดล้อม ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจทุกประเภท เพราะ
นอกจากใช้เพื่อการขนส่งจากแหล่งผลิตหรือจำหน่ายไปยังผู้บริโภค  ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างเคลื่อนย้าย เช่น กล่องลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบรรจุภัณฑ์
เหล่านี้ ยังถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้สินค้าโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งได้  ดังนั้น ควรเลือก 
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิด ขนาด และประเภทของขนม ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายชนิดแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัสดุที่ใช้ผลิต และการเลือกใช้ให้เหมาะสม  

 
ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์  

ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มยอดขาย
ของสินค้า เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของลูกค้า บรรจุภัณฑ์จึงเปรียบเสมือนพนักงานขายของร้านค้า 
นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้รายละเอียดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต ราคา ผู้ผลิต และช่วยห่อหุ้ม
สินค้าเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายจากสภาพแวดล้อม และสภาพดินฟ้าอากาศ สะดวกในการขนส่ง และ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยาวนานขึ้น 
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ประเภทของบรรจุภัณฑ์  

 1. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากฟอยล์ (Foil Containers) หรืออะลูมิเนียมฟอยล์เป็นวัสดุที่นิยมใช้รองตัว
ขนม ช่วยเพิ่มความสวยงาม ความน่ารับประทาน และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขนมเมื่อใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ห่อหุ้ม
หรือรองขนม เช่น ใช้รองเค้กชิ้น ใช้รองพัฟเพสตรี้ เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ใช้เป็นวัสดุรอง
ไขมันและความชื้นสูงได้ดีกว่าวัสดุอื่น ๆ และในบางครั้งยังนำมาทำพิมพ์ขนมปังและเค้กได้ด้วย  
  2. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เหมาะสมทั้งบรรจุเค้ก 
ขนมปัง โดนัท พาย เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ราคาถูก น้ ำหนักเบา ออกแบบ ตกแต่งให้
สวยงามได้ง่าย และมีรูปแบบหลากหลาย  
  3. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก (Plastic Containers) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ ชนิดบางและชนิดหนา มักจะผลิตออกมาในลักษณะถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติก นิยมใช้กันมากกับ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น ขนมปัง คุกกี้ พาย เค้ก เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ราคาถูก ทำให้
มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน น้ำหนักเบา ออกแบบ ตกแต่งให้สวยงามได้ง่าย มีรูปแบบหลากหลาย  
  4. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเซลลูโลส (Cellulose Film) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ใช้สำหรับห่อตัวขนม 
(Wrapping) ทำให้ขนมสด สะอาด และสวยงาม  
  5. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ใช้สำหรับใส่ขนมที่ต้องการความกรอบให้คงทน ทำ
ให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน เช่น คุกกี้ แต่มีข้อเสีย คือ ตกแตกได้ง่าย ราคาแพง จึงนิยมใช้บรรจุ
ภัณฑ์ประเภทพลาสติกแทน  
  6. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโพลิเมอร์ เช่น โพลิธีนฟิล์ม (Polythene Film) โพลีไวนิลคลอรีนฟิล์ม (Poly 
Vinyl Chlorine Film) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ที่มีใช้กันทั่วไปและรู้จักกันแพร่หลายในชื่อของ “ถุงก๊อบแก๊บ” 
หรือถุงหูหิ้ว ซึ่งไว้ใช้สำหรับใส่ของต่าง ๆ อีกชั้นหนึ่ง  
 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี  
  ควรมีคุณลักษณะที่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นาน รักษาความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ 

สามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก สะดวกต่อการถือไปในสถานที่ต่าง ๆ หรือเหมาะสมกับการเป็นของ
ฝากให้กับบุคคลที่รักและเคารพ ผู้บริโภคสามารถเห็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ และสามารถช่วยโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ในร้านอาหารได้ทางอ้อม 

 

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
1.  เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อ สามารถขนส่งหรือให้ผู้ซื้อถือกลับไปบริโภคที่บ้านหรือที่

ทำงานได้ง่าย  
2.  ช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน  
3.  รักษาความสะอาด ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และป้องกันสิ่งปนเปื้อน ทำให้สามารถเก็บ

ผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น และช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์  
4.  ป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย และเก็บรักษาได้นาน  
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การเลือกใช้และจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์  
การเลือกใช้และจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์ท่ีดี ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการจัดจำหน่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์

ที่ดีต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายอย่าง เช่น การออกแบบ และจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์ต้องสวยสะดุดตา  
มีลักษณะดึงดูดใจผู้ซื ้อ สะดวกแก่การพกพา มีสีสันสวยงาม มีรูปแบบหลากหลาย มีรูปร่าง และขนาดที่
เหมาะสม  

1. ควรพิจารณารูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ท่ีมีสีสันสวยงาม สะดุดตา สามารถดึงดูดใจผู้ซื้อและมี
รูปแบบที่หลากหลายให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  

2. บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยมีการจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมให้ชัดเจน หรือมีภาพผลิตภัณฑ์ประกอบตัวอักษร และตัวหนังสือต้องจัดทำให้อ่านง่ายสบายตา บอก
วัน เดือน ปี ที่ผลิต ราคา ชื่อร้านและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  

3. สินค้าที ่จัดอยู ่ในประเภทที่ต้องการให้ผู ้ซื ้อเห็นรูปลักษณ์เพื ่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ  
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้า  

4. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ควรคำนึงถึงต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ โดยพิจารณาราคาของสินค้าให้
เหมาะสมกับราคาของบรรจุภัณฑ์  

5. ควรสำรวจตลาดรูปแบบบรรจุภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสินค้า ให้มีรูปแบบที่
ทันสมัยอยู่เสมอ  

6. บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อ สามารถถือกลับไปบริโภคที่บ้านหรือท่ี
ทำงานได้ง่าย ทำให้ขนมคงรูปเดิม ไม่แตกหักหรือเสียรูปทรง สะดวกในการขนส่ง และสะดวกในการพกพา  

7. บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องรักษาความสะอาด ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ช่วยป้องกันสิ่งปนเปื้อน 
และช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น  

8. บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย และควรรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มี
อายุยาวนานขึ้น และเก็บรักษาได้นาน  
 

การจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่าย  
 การผลิตเพ่ือการจัดจำหน่ายในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก ร้านอาหารต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายอย่าง

เดียวกัน คือ การเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น จึงมีการใช้กลยุทธ์หลายอย่างมาต่อสู้กัน เพื่อจูงใจลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การพัฒนารูปร่างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและมีความสวยงามมากข้ึน รวมถึงการบริการที่ใช้ดึงดูด
ใจลูกค้า แต่มีกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามความสำคัญ คือ การบรรจุภัณฑ์ หรือการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้น จึงควรออกแบบหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกจำหน่าย  
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ใบความรู้ที่ 5.2 
เร่ือง การจัดตกแต่งและจดัเสิร์ฟอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 

 
การจัดตกแต่งอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 

[1]มนุษย์เราไม่ได้บริโภคอาหารเพื่อสนองความต้องการของร่างกายหรือบำบัดความหิวแต่เพียง  
อย่างเดียว แต่เราบริโภคอาหารเพื ่อสนองความต้องการทางจิตใจด้วย  ดังนั ้น จึงควรจัดอาหารให้ 
น่ารับประทาน โดยมีหลักการ คือ จัดการอาหารแต่ละมื้อให้มีความแตกต่างกันในเรื่อง สี กลิ่น รสชาติ และ
เนื ้อสัมผัส เพื ่อช่วยกระตุ ้นความอยากอาหาร เช่น อาหารควรมีสีเขียว สีแดง สีเหลือง หรือมีรสเปรี้ยว  
เผ็ด เค็มบ้าง ลักษณะของอาหารควรนุ่ม กรอบ เป็นต้น  

ใช้ภาชนะอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่แห้งสะอาด  สวยงาม ควรใช้ภาชนะสีขาว เพื่อความ
สะอาดและเห็นความงามของอาหาร ตลอดจนใช้ภาชนะเหมาะกับอาหารที่จะใส่ เช่น ชามใส่แกง จานเปลใส่
ปลาทอด ถ้วยใส่น้ำพริก เป็นต้น  

จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในระหว่างรับประทานอาหารให้ดี เช่น จัดวางโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ที่ใช้
ในการรับประทานอาหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน  เปิดหน้าต่างหรือเปิดพัดลมให้อากาศ
ถ่ายเทสะดวก จัดแจกันดอกไม้วางบนโต๊ะอาหาร มีภาพทิวทัศน์ที่สวยงามติดฝาผนัง หรือเปิดเพลงเบา ๆ  
ในระหว่างรับประทานอาหาร เป็นต้น 

[2]การจัดตกแต่งอาหารคาวเป็นการนำอาหารที่ประกอบเสร็จแล้วมาจัดใส่ภาชนะให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับลักษณะของอาหาร โดยมีหลักในการจัดดังต่อไปนี้ 

1. ขนาดและสัดส่วน โดยจัดอาหารให้มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกับภาชนะ เช่น ภาชนะขนาด
เล็กควรจัดอาหารให้มีปริมาณพอดี ไม่ล้นออกนอกภาชนะ ถ้าเป็นโต๊ะอาหารขนาดเล็ก ภาชนะที่ใช้ควรมี
สัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มีขนาดใหญ่จนแน่นโต๊ะอาหารหรือขนาดเล็กจนตักอาหารไม่ถนัด 

2. ความกลมกลืน โดยจัดอาหารให้กลมกลืนกับภาชนะ เช่น อาหารประเภททอดควรจัดใส่จาน 
อาหารประเภทน้ำควรจัดใส่ชาม อาหารภาคเหนือควรจัดแบบขันโตก อาหารภาคกลางควรจัดใส่จานที่ 
ดูสวยงาม สะอาด หรือมีลวดลายแบบไทย นอกจากนี้ผลไม้ควรจัดใส่ตะกร้าหรือถาดไม้ การตกแต่งอาหารให้
น่ารับประทาน 

3. เอกภาพ โดยการรวมกลุ่มการจัดโต๊ะอาหาร เช่น การจัดจาน ช้อน ส้อม หรือชุดอาหารให้ 
เข้าชุดกันสำหรับการจัดอาหารในจานควรจัดให้พอเหมาะ ไม่แผ่กระจายซึ่งยากต่อการรับประทาน 

4. การซ้ำ โดยทำในลักษณะเดิม ซึ่งเป็นการตกแต่งอาหารหรือภาชนะในลักษณะซ้ำกันแบบเดิม 
เช่น การวางแตงกวาเรียงรอบขอบจาน เพ่ือเน้นการจัดอาหารให้น่ารับประทาน 

5. จังหวะ โดยจัดจังหวะในการตกแต่งอาหาร  การจัดโต๊ะอาหารหรือการจัดตกแต่งอาหาร 
ในภาชนะ เช่น การวางแตงกวาสลับกับมะเขือเทศเรียงรอบขอบจาน การจัดวางแจกันดอกไม้หรือเชิงเทียน 
บนโต๊ะอาหาร 
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6. การเน้น โดยเน้นการตกแต่งบรรยากาศบริเวณที่รับประทานอาหาร และเน้นสีสันในการตกแต่ง
อาหาร เช่น การจัดดอกไม้เพ่ือสร้างบรรยากาศบนโต๊ะอาหาร การแกะสลักผักและผลไม้ 

7. ความสมดุล โดยจัดอาหารหรือโต๊ะอาหารให้มีความสมดุล ช่วยให้พื้นที่ที่จัดมีน้ำหนักในการจัด
วางอย่างลงตัว ไม่หนาแน่น หยิบใช้สอยได้ง่าย และดูสวยงาม เช่น การจัดอาหารในงานเลี้ยง พ้ืนที่ที่จัดไม่ควร
อยู่รวมกัน เพราะจะทำให้เกิดความหนาแน่น ควรกระจายให้เกิดความสมดุล โต๊ะวางอาหารควรจัดอยู่ใน
บริเวณพื้นที่กว้าง เพื ่อสะดวกในการตักอาหาร ขนมหวานหรือผลไม้ควรแยกออกไปวางอีกบริเวณหนึ่ง  
เพื่อสร้างความสมดุล นอกจากนี้การจัดอาหารในจานควรคำนึงถึงความสมดุล  เพราะจะทำให้อาหารดูน่า
รับประทาน 

8. การตัดกัน โดยเน้นการตัดกันระหว่างการตกแต่งอาหารหรือโต๊ะอาหาร การจัดอาหารและสีของ
อาหาร แต่ไม่ควรจัดให้ตัดกันในปริมาณมากเกินไป  เพราะจะทำให้ขาดความน่าสนใจสำหรับสีที ่ใช้ใน 
การตกแต่งอาหาร ควรเลือกใช้สีจากธรรมชาติเพ่ือความปลอดภัย เช่น สีเขียวจากใบเตย สีน้ำเงินหรือม่วงจาก
ดอกอัญชัน สีเหลืองจากฟักทองหรือขมิ้น 

[3]การจัดตกแต่งอาหารคาว เป็นการทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ ่งขึ ้นด้วยวิธีต่าง  ๆ คือ  
การแกะสลักผักและผลไม้หรือการนำผักที่มีสีและรูปทรงต่าง ๆ มาจัดวางในจานอาหาร การนำผักมาเป็น
ภาชนะใส่อาหาร การใช้สีที่สกัดได้จากผักมาเป็นส่วนผสมของอาหาร ทำให้มีสีสันสวยงาม และการจัดอาหาร
เป็นคำ ๆ เพื่อความสะดวกในการรับประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://sites.google.com/site/silpakartketengxahar/home/5) 
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การจัดเสิร์ฟอาหารคาวเพื่อสุขภาพ ทำได้ดังนี้ [2] 

1. อาหารประเภทแกง ควรจัดใส่ชามหรือถ้วยใหญ่ก้นลึก 
2. อาหารประเภทผัด ทอด ยำ ตำ หรือพล่า ควรจัดใส่จานกลมก้นลึกเล็กน้อย จานเปลหรือจานที่มี

ลวดลายสวยงาม 
3. อาหารประเภทเครื่องจิ้มหรือน้ำพริก ควรจัดใส่ถ้วยเล็กก้นลึก  ขนาดพอเหมาะกับจานผักที่

รับประทานคู่กัน หรือวางบนจานแบนใหญ่ที่มีผักสดหรือผักต้มวางเรียงโดยรอบ 
4. อาหารประเภทเครื่องเคียง ควรจัดใส่จานก้นแบนหรือใส่ถ้วยเล็กก้นลึก ตามลักษณะของ

เครื่องเคียงนั้นๆ 
 

.......................................................... 
1 หลักสูตรฝึกอบรมการประกอบอาหารไทยประเภทอาหารคาว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

https://anyflip.com/ddcvn/xiwd/basic. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 
2 อาหารประเภทสำรับ. [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก 

https://waveakkarapon.wordpress.com/อาหารประเภทสำรับ/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 
3 การจัดอาหารประเภทสำรับ : การจัดอาหารสำรับคาว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/site/zersaihaha/6-tktaeng-xahar-khaw-laea-hwan-tam-hlak-withi-kar.  (ว ั น ท ี ่ ส ื บ ค้ น
ข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 
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ใบงานที่ 5 
เร่ือง บรรจุภัณฑ์ การจัดตกแต่ง และจดัเสิร์ฟอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การจัดตกแต่ง และจัดเสิร์ฟอาหารคาว

เพ่ือสุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงบอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ .....................................................................................................  
2. จงบอกประเภทของบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ชนิด 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
3. จงอธิบายวิธีการตกแต่งอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ พร้อมทั้งวิธีการตกแต่ง อย่างน้อย 5 วิธี 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................. ................. 
4. จงอธิบายการจัดเสิร์ฟอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
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แนวคำตอบ ใบงาน เร่ืองที่ 5 บรรจุภัณฑ์ การจัดตกแต่ง และจัดเสิร์ฟอาหารคาวเพื่อสุขภาพ 

1. จงบอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป 
ตอบ    ความหมายบรรจุภ ัณฑ์ หมายถึง ส ิ ่งท ี ่ ใช ้บรรจ ุหรือห ่อหุ ้มส ินค้า  หรือใช ้บรรจ ุผล ิตภัณฑ์   
เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าชำรุดเสียหายจากสภาพแวดล้อม ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจ 
ทุกประเภท เพราะนอกจากใช้เพื่อการขนส่งจากแหล่งผลิตหรือจำหน่ายไปยังผู้บริโภค  ช่วยป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนย้าย เช่น กล่องลูกฟูก  แผ่นกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณพ์อาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ยังถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้สินค้าโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งได้ 
ดังนั้น ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิด ขนาด และประเภทของขนม ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหลากหลาย
ชนิดแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัสดุที่ใช้ผลิต และการเลือกใช้ให้เหมาะสม  
 ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์  

 ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพ่ิม
ยอดขายของสินค้า เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของลูกค้า บรรจุภัณฑ์จึงเปรียบเสมือนพนักงานขายของ
ร้านค้า นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้รายละเอียดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต ราคา ผู้ผลิต และช่วย
ห่อหุ้มสินค้าเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายจากสภาพแวดล้อม และสภาพดินฟ้าอากาศ สะดวกในการขนส่ง 
และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยาวนานขึ้น 

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์  
 1.  เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อ สามารถขนส่งหรือให้ผู้ซื้อถือกลับไปบริโภคที่บ้านหรือ

ที่ทำงานได้ง่าย  
 2.  ช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน  
 3.  รักษาความสะอาด ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และป้องกันสิ่งปนเปื้อน ทำให้สามารถ

เก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น และช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์  
 4.  ป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย และเก็บรักษาได้นาน  
 

2. จงบอกประเภทของบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ชนิด 
ตอบ 1. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากฟอยล์ (Foil Containers) หรืออะลูมิเนียมฟอยล์เป็นวัสดุที่นิยมใช้รองตัว
ขนม ช่วยเพิ่มความสวยงาม ความน่ารับประทาน และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขนมเมื่อใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ห่อหุ้ม
หรือรองขนม เช่น ใช้รองเค้กชิ้น ใช้รองพัฟเพสตรี้ เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ใช้เป็นวัสดุรอง
ไขมันและความชื้นสูงได้ดีกว่าวัสดุอื่น ๆ และในบางครั้งยังนำมาทำพิมพ์ขนมปังและเค้กได้ด้วย  
  2. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เหมาะสมทั้งบรรจุเค้ก 
ขนมปัง โดนัท พาย เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ราคาถูก น้ำหนักเบา ออกแบบ ตกแต่งให้
สวยงามได้ง่าย และมีรูปแบบหลากหลาย  
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 3. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก (Plastic Containers) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ ชนิดบางและชนิดหนา มักจะผลิตออกมาในลักษณะถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติก นิยมใช้กันมากกับ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น ขนมปัง คุกกี้ พาย เค้ก เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ราคาถูก ทำให้
มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน น้ำหนักเบา ออกแบบ ตกแต่งให้สวยงามได้ง่าย มีรูปแบบหลากหลาย 
 
3. จงอธิบายวิธีการตกแต่งอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ พร้อมทั้งวิธีการตกแต่ง อย่างน้อย 5 วิธี 
ตอบ 1. ขนาดและสัดส่วน โดยจัดอาหารให้มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกับภาชนะ เช่น ภาชนะขนาดเล็ก
ควรจัดอาหารให้มีปริมาณพอดี ไม่ล้นออกนอกภาชนะ ถ้าเป็นโต๊ะอาหารขนาดเล็ก ภาชนะท่ีใช้ควรมีสัดส่วนที่
เหมาะสม ไม่มีขนาดใหญ่จนแน่นโต๊ะอาหารหรือขนาดเล็กจนตักอาหารไม่ถนัด 

2. ความกลมกลืน โดยจัดอาหารให้กลมกลืนกับภาชนะ เช่น อาหารประเภททอดควรจัดใส่จาน 
อาหารประเภทน้ำควรจัดใส่ชาม อาหารภาคเหนือควรจัดแบบขันโตก อาหารภาคกลางควรจัดใส่จานที่ 
ดูสวยงาม สะอาด หรือมีลวดลายแบบไทย นอกจากนี้ผลไม้ควรจัดใส่ตะกร้าหรือถาดไม้ การตกแต่งอาหารให้
น่ารับประทาน 

3. เอกภาพ โดยการรวมกลุ ่มการจัดโต๊ะอาหาร เช่น  การจัดจาน ช้อน ส้อม หรือชุดอาหารให้  
เข้าชุดกันสำหรับการจัดอาหารในจานควรจัดให้พอเหมาะ ไม่แผ่กระจายซึ่งยากต่อการรับประทาน 

4. การซ้ำ โดยทำในลักษณะเดิม ซึ่งเป็นการตกแต่งอาหารหรือภาชนะในลักษณะซ้ำกันแบบเดิม เช่น 
การวางแตงกวาเรียงรอบขอบจาน เพ่ือเน้นการจัดอาหารให้น่ารับประทาน 

5. จ ังหวะ โดยจัดจังหวะในการตกแต่งอาหาร  การจัดโต๊ะอาหารหรือการจัดตกแต่งอาหาร 
ในภาชนะ เช่น การวางแตงกวาสลับกับมะเขือเทศเรียงรอบขอบจาน การจัดวางแจกันดอกไม้หรือเชิงเทียน 
บนโต๊ะอาหาร 
 
4. จงอธิบายการจัดเสิร์ฟอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ 1. อาหารประเภทแกง ควรจัดใส่ชามหรือถ้วยใหญ่ก้นลึก 

2. อาหารประเภทผัด ทอด ยำ ตำ หรือพล่า ควรจัดใส่จานกลมก้นลึกเล็กน้อย จานเปลหรือจานที่มี
ลวดลายสวยงาม 

3. อาหารประเภทเครื ่องจิ ้มหรือน้ำพริก ควรจัดใส่ถ้วยเล็กก้นลึก  ขนาดพอเหมาะกับจานผักท่ี
รับประทานคู่กัน หรือวางบนจานแบนใหญ่ที่มีผักสดหรือผักต้มวางเรียงโดยรอบ 

4. อาหารประเภทเครื ่องเคียง ควรจัดใส่จานก้นแบนหรือใส่ถ้วยเล็กก้นลึก ตามลักษณะของ       
เครื่องเคียงนั้น ๆ 
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ใบความรู้ที่ 6 
เร่ือง หลักการจัดจำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 

 
การจัดจำหน่าย หมายถึง การจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยน

เป็นเงินหรือการโอนย้ายสินค้าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเป็นเงิน 
รวมถึงกระบวนการจำหน่ายที่จูงใจผู้ซื้อสินค้า และการให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยอาศัยศิลปะในการขาย เพ่ือสนับสนุนกระบวนการขาย  

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

หลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย  
การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญผู้จัดจำหน่าย ควรให้ความสนใจและนำมา

ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดจำหน่ายที่สำคัญในกระบวนการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
(Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือที่เรียกกันว่า “4Ps” คือ  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที ่ต้องการจำหน่าย การพิจารณาว่า 
ผลิตภัณฑ์นี้จะจำหน่ายให้กับใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้พิจารณาจากทำเลในย่านนั้นว่า คนกลุ่มไหนอยู่กันเป็น
ส่วนใหญ่ และคนกลุ่มไหนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ต้องการจัดจำหน่าย เมื่อทราบกลุ่มเป้าหมายแล้วต้อง
เลือกชนิดของสินค้าที่จะจัดจำหน่าย หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ถูกรสนิยมกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่  

2. ราคา (Price) การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากการ
คำนวณต้นทุนการผลิตว่ามีต้นทุนเท่าไร ซึ่งต้องคำนวณจากค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายในการตลาด หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด บวกกับกำไรที่ต้องการ ทั้งนี้ต้องพิจารณาราคาที่
กำหนดว่ามีปริมาณและคุณภาพสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยอาจเปรียบเทียบกับราคาสินค้าชนิดเดี ยวกันใน
ท้องตลาด การตั้งราคาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความพึงพอใจใน
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รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ราคา การบริการ และการบรรจุภัณฑ์ 
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  

3. สถานที่ (Place) หมายถึง ที่ตั้งของสถานที่จัดจำหน่ายหรือร้านอาหาร ซึ่งสถานที่จำหน่าย
สินค้านี้มีผลต่อการพิจารณาการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะสถานที่จำหน่ายสินค้าตั้งอยู่ใน
ทำเลที่ดีจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีโอกาสขายได้มาก แต่ราคาค่าเช่าร้านหรือทำเลที่ดีทำให้ต้นทุนสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์สูงขึ้นมีผลให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น และสิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกประการหนึ่งในการเลือกทำเล
ที่ตั้งของร้าน คือ ความสะอาด จึงควรเน้นระบบการรักษาความสะอาดของหน้าร้าน หรือห้องผลิตอย่างถูก
สุขลักษณะ เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายมีความสะอาด ได้มาตรฐาน 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) ในปัจจุบันร้านผลิตและผู้จัดจำหน่ายให้ความสนใจกับ
การส่งเสริมการขายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคู่แข่งขันในธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น ทำให้ส่วนแบ่งในตลาดลดลง 
จึงจำเป็นต้องอาศัยวิธีการส่งเสริมการขายเข้ามาช่วย เช่น การลดราคาสินค้า การแลกซ้ือ การซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง 
รวมไปถึงการทำบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจในการซื้อ การตกแต่งรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้แปลกตา
สวยงาม การจัดทำเมนูขนม การทำป้ายบอกราคา การปิดโปสเตอร์เชิญชวนหรือแนะนำสินค้าพิเศษในเทศกาล
ต่าง ๆ การตกแต่งบรรยากาศภายในร้านให้เข้ากับเทศกาล ฯลฯ  

จะเห็นได้ว่า Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) และPlace (สถานที่) สามารถลอกเลียนแบบ
หรือแข่งขันได้ แต่ Promotion (การส่งเสริมการขาย) จัดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เพราะนอกจากจะมีความอร่อย 
สวยงาม น่ารับประทาน และมีการบริการที่ดีแล้ว ยังมีคุณค่าในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกค้าที่ได้
เลือกใช้เป็นของฝากสำหรับบุคคลที่รักและเคารพในเทศกาลต่าง ๆ  

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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ข้อเสนอแนะในการจัดจำหน่าย  
1. บอกให้ลูกค้ารู้จักชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีง่าย ๆ และดีที่สุดคือ เขียนชื่อผลิตภัณฑ์ ให้สวยสะดุดตา 

เป็นการกระตุ้นความสนใจ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการที ่ควรทำคือ ถุงที่ใช้ใส่ นอกจากจะต้องมีชื ่อร้านและ
สัญลักษณ์ของร้านแล้ว ควรมีรายชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่ขายในร้านพิมพ์ติดอยู่ด้วย  

2. การจัดโชว์ผลิตภัณฑ์ ในร้าน (Display) เป็นการนำผลิตภัณฑ์มาจัดโชว์ทั้งในร้านและหน้าร้าน 
ทำให้ลูกค้ามองเห็นได้ เพ่ือช่วยให้เกิดความสวยงามของร้านที่จำหน่าย และช่วยดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า การ
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จะช่วยให้ลูกค้าจดจำชนิดและชื่อของผลิตภัณฑ์ ได้ ในการโชว์ผลิตภัณฑ์ชนิด
ต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญระหว่างสีของผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ คือ ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ ที่มีสีเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน แต่ควรนำผลิตภัณฑ์ ที่มีสีแตกต่างกันไว้ด้วยกัน เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ซื้อ ซึ่งเป็น
วิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการจัดโชว์หน้าร้าน  

3. มีตัวอย่างให้ผู้ซื้อทดลองรับประทาน เมื่อมีการแนะนำสินค้าใหม่ วิธีนี้ใช้ได้ผลมากในอเมริกา 
เพราะชาวอเมริกันชอบทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์ ชนิดใหม่ ๆ  

4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาและอธิบายด้วยความเต็มใจ อย่าปล่อยให้ลูกค้าสับสนกับชนิดลักษณะ
และรสชาติของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน แต่ควรอธิบายให้ลูกค้าได้รับความกระจ่าง โดยแสดงให้ลูกค้าเห็นว่า
ผู้ขายมีความเต็มใจ และยินดีที่จะให้บริการลูกค้าเสมอ   

5. จัดรายการพิเศษเพ่ือขอบคุณลูกค้า โดยการพยายามจัดหาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นอีก
วิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจกับร้าน  

6. รับฟังคำแนะนำจากลูกค้าหรือขอความคิดเห็นจากลูกค้า เพราะเป็นโอกาสที่จะทำให้รู ้จัก
ลูกค้ามากข้ึน ผลที่ตามมาคือลูกค้าจะหวนกลับมาอุดหนุนที่ร้านอีก และยังบอกต่อ ๆ กันถึงคุณภาพและความ
พิถีพิถันของผลิตภัณฑ์ จัดจำหน่าย  
 
คุณสมบัตขิองผู้จัดจำหน่าย  

1. ต้องฝึกตนเองให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความอดทน  
2. ฝึกนิสัยตนเองให้เป็นคนร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
3. มีความสุภาพ เรียบร้อย อารมณ์ดี มีความรอบคอบ และประณีต  
4. พัฒนาบุคลิกภาพให้น่าดู ประทับใจตลอดเวลา  
5. รักษาความสะอาดของร่างกาย และเสื้อผ้า  
นอกจากคุณสมบัติทั้ง 5 ประการที่ผู้ขายต้องมีแล้ว ผู้ขายยังต้องมีความเป็นระเบียบและมีศิลปะ

ในการขาย จึงทำให้การจำหน่ายสินค้าประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 
1) ความมีระเบียบวินัย เป็นคุณสมบัติที่พนักงานขายทุกคน ควรต้องมีการฝึกฝนการขายให้เป็น

ระบบ ระเบียบ เช่น การแต่งกายต้องสะอาดเรียบร้อย หากมีเครื่องแบบจะทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดี นอกจากการ
แต่งกายแล้ว การจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตขนมอบต้องเก็บให้เป็นระเบียบ เวลาใช้จะได้หาง่าย  
ประหยัดเวลา ดูงามตา และควรทำให้เป็นระเบียบปฏิบัติประจำเพ่ือความคุ้นเคย  
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2) ศิลปะในการขาย อาจกล่าวได้ว่าผู้จำหน่าย ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการจำหน่าย 
“ศาสตร์” ในที่นี้หมายถึง ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถให้คำแนะนำ ชี้ข้อดีและข้อเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี รสชาติอร่อย คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป สำหรับ 
“ศิลปะ” ในที่นี้ หมายถึง ศิลปะในการขาย ผู้จำหน่ายควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จดจำลูกค้าหรือผู้ซื้อได้ เพราะ
จะทำให้เพ่ิมเสน่ห์ในการขาย อีกท้ังควรพูดจาไพเราะ การมีสัมพันธภาพและอัธยาศัยที่ดีกับลูกค้าหรือผู้ซื้อเป็น
การโฆษณาสินค้าท่ีดีที่สุด ทำให้สามารถเพ่ิมยอดขายและมีกำไรเพ่ิมได้  
 

หลักและองค์ประกอบของการกำหนดราคา  
การกำหนดราคาขาย หมายถึง การเพิ่มจำนวนเงินเข้าไปในราคาทุนของสินค้า ราคาที่ได้ คือ 

ราคาขาย ส่วนแตกต่างระหว่างราคาทุนและราคาขาย คือ ผลกำไร ดังนั้น องค์ประกอบพื้นฐานในการพิจารณา
กำหนดราคาขาย คือ ต้นทุนการผลิต และส่วนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ รูปลักษณ์ขนม จำนวนที่ผลิต รูปแบบ
การบรรจุภัณฑ์ ราคาในท้องตลาด สิ่งเหล่านี้ต้องนำมาใช้พิจารณาเพื่อกำหนดราคาขาย และกำไรร่วมกั บ
ต้นทุนการผลิต  

ต้นทุนการผลิตที่สำคัญ คือ  
1) ค่าวัตถุดิบ หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ค่าวัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งสามารถ

คำนวณได้จากราคาจริงของวัตถุดิบแต่ละชนิด  
2) ค่าแรงงาน หมายถึง เงินเดือน หรือค่าแรงที่จ่ายให้แก่คนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง 

ต้นทุนในด้านนี้ สามารถคิดได้จากการเอาค่าแรงทั้งหมด หารด้วยจำนวนผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดที่ผลิตคิดเป็น
ค่าแรงงานต่อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น  

3) ค่าโสหุ ้ยการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้น นอกเหนือจากค่าวัตถุด ิบและ
ค่าแรงงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตเสร็จสิ้นลง สำหรับกิจการ ได้แก่ อุปกรณ์ทุกชนิด
ที่ใช้ในการผลิต ค่าสถานที่ ค่าเช่าอาคาร ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญท่ีผู้ผลิตควรให้ความสำคัญ  

วิธีการคำนวณให้นำเอาราคาต้นทุนทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ใช้มาหารเฉลี่ยค่าใช้จ่าย เพื่อพิจารณา
ว่าในแต่ละเดือนจะเสียค่าโสหุ้ยในการผลิตทั้งหมดเป็นเงินเท่าใด โดยทั่วไปจะนำมาเฉลี่ยตามต้นทุนของ
วัตถุดิบ เพื่อคิดเป็นต้นทุนค่าโสหุ้ยของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น หลังจากท่ีทราบต้นทุนการผลิตแล้ว ควรกำหนดกำไร
ที่ต้องการเพ่ือนำมาบวกกับต้นทุนการผลิตทั้งหมด เพื่อคิดเป็นราคาขายที่แท้จริง แล้วนำไปเปรียบเทียบกับ
ราคาขายในท้องตลาดเพื่อปรับราคาให้เหมาะสมไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไป หากราคาขายสูงกว่าราคาขายใน
ท้องตลาด ควรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพหรือรสชาติที่ดีกว่า สามารถเน้นการบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม หรือ
ปรับปรุงให้มีมาตรฐานขึ้น เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป  
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วิธีลดต้นทุนการผลิต  
1) วัตถุดิบ โดยทั่วไปการใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าแทน อาจแทนได้ในปริมาณเท่าตัวคือแทน

ทั้งหมด  
2) การประหยัดค่าน้ำ เช่น การทำความสะอาดอุปกรณ์บางชนิด  
3) การประหยัดคา่ไฟ ต้องศึกษาเวลาที่ใช้ในการผลิต การประหยัดไฟฟ้ายังรวมถึงการปิดไฟฟ้า

ทันทีในบริเวณท่ีไม่ได้ทำงานหรือทำงานเสร็จ  
หากราคาขายสูงกว่าราคาท้องตลาดมาก ต้องพยายามลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สามารถขาย

ผลิตภัณฑ์ ได้ในราคาที่ถูกลง โดยทั่วไป การลดต้นทุนการผลิตที่นิยมทำกัน คือ การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟที่
ไม่จำเป็น หรือใช้วัตถุดิบที่มีราคาต้นทุนต่ำกว่าแทน แต่ต้องปรับปรุงคุณภาพด้านรสชาติ และการบรรจุภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแพงขึ้น แต่หากราคาขายที่ตั้งต่ำกว่าราคาในท้องตลาด สามารถ
ตั้งราคาใหม่หรือยกระดับปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบรรจุตกแต่งให้เหมาะสมกับราคายิ่งขึ้น 
ตัวอย่างการคำนวณหาต้นทุนวัตถุดิบของ ต้มโคล้งมะขามป้อม 

ส่วนผสม น้ำหนักที่ใช ้ ราคาต่อหน่วย ต้นทุนวัตถุดิบ 
ปลาสลิดทอด 200 กรัม 200 บาทต่อกิโลกรัม 40.0 

หอมแดง 50 กรัม 80 บาทต่อกิโลกรัม 4.0 
พริกข้ีหนูแห้ง 25 กรัม 60 บาทต่อกิโลกรัม 1.5 

ใบมะกรูด 10 กรัม 50 บาทต่อกิโลกรัม 0.5 
ตะไคร้ 40 กรัม 50 บาทต่อกิโลกรัม 2.0 

น้ำเปล่า  400 มิลลิลิตร 10 บาทต่อลิตร 4.0 
มะขามป้อม 100 กรัม 80 บาทต่อกิโลกรัม 8.0 
ใบกะเพรา 100 กรัม 40 บาทต่อกิโลกรัม 4.0 
พริกข้ีหนู 20 กรัม 200 บาทต่อกิโลกรัม 4.0 

น้ำตาลทราย 10 กรัม 50 บาทต่อกิโลกรัม 0.5 
น้ำปลา  20 กรัม 50 บาทต่อกิโลกรัม 1.0 

น้ำมะขามเปียก 20 กรัม 60 บาทต่อกิโลกรัม 1.2 
  ต้นทุนวัตถุดิบรวม 70.7 

ค่าแรง 20 บาท 200 บาท/วัน/10 กิโลกรัม  20 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 20 บาท 1 กิโลกรัม/บาท  20 บาท  

  ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น 110.7 บาท 
  ต้องการกำไร 80% 88.56 บาท 
  ราคาชาย 199.26 บาท 
  ราคาชายโดยประมาณ 200 บาท 
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วิธีการคำนวณหาต้นทุนการผลิตแบบง่ายมีสูตร ดังนี้ [1] 
 

 
 

  การคำนวณแบบง่าย ๆ นี้เหมาะกับผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้อยชนิด อาจ
ขายเพียงน้ำพริก หรือแชมพูก็ได้ ซึ่งเหมาะกับการคำนวณสินค้าประเภท OTOP ที่มีความชัดเจนในเรื่องการใช้
วัตถุดิบ ค่าแรงงานต่อรอบการผลิตและไม่มีการเก็บสต็อกวัตถุดิบไว้ การคำนวณจำเป็นต้องคิดเพ่ือให้ทราบถึง
ต้นทุนผลิตต่อหน่วย และนำต้นทุนผลิตไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนรวมของ
สินค้าอีกครั้งหนึ่ง  
 
การตลาดอาหารคาวเพื่อสุขภาพ  

[2] อาหารไทยถือว่าเป็นสิ ่งที ่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกอย่างหนึ่ง  โดยคนต่างชาติ 
บางกลุ่มที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยก็มักจะมีจุดมุ่งหมาย  คือ ต้องการมาชิมอาหารได้ แต่ในขณะเดียวกันนั้น  
ถึงอาหารไทยจะได้รับความนิยม แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้การันตีไปในด้านอุตสาหกรรมอาหารของไทย  เนื่องจาก
ภาคอุตสาหกรรมนั้นต้องการปัจจัยหลาย ๆ เรื่องที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เติบโตได้ ทั้งความต้องการของตลาด 
ปัจจัยบวกในการส่งออก และต้นทุนการผลิต ในขณะที่แม้อาหารไทยจะได้รับความนิยมมากในประเทศ แต่เมื่อ
ส่งออกไปแล้วเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมากลับมีตัวเลขที่ไม่สวยงามนัก โดยข้อมูลจากสถาบันอาหาร พบว่าในปี 
2562 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอาหารของไทยลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี โดยลดลง 2% การใช้กำลัง 
การผลิตอยู่ที่ 57.8% ลดลงจาก 58.7% ในปีก่อน เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนตัวลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ รายได้ครัวเรือนลดลง และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ ่มสูงขึ ้น  ประกอบกับภาคการส่งออกที่หดตัวลง 
ตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เงินบาทแข็งค่า และราคาส่งออกสินค้าอาหารที่ลดลงกระทบต่อรายได้เข้า
ประเทศ ซึ่งด้านการส่งออกอาหารของไทยในปี 62 มีมูลค่า 1,025,500 ล้านบาท หรือ 33,100 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หดตัวลง 3.8%  ในรูปเงินบาท ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 401,300 ล้านบาท หดตัวลง 0.1% 

[3] ธุรกิจอาหารในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ โดยในปี 2563 นั้นมีมูลค่าตลาด
ถึงกว่า 8.2 แสนล้านบาท และยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีธุรกิจกระจายหลายระดับตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อย
จนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งในหลายรูปแบบตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ ผู้แปรรูป ผู้จัดจำหน่าย ผู้ส่งออกนำเข้า 
รวมถึงมีการจ้างงานที่สูงมากเป็นอันดับต้นเลยทีเดียว จึงกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมอาหารของไทยมีความสำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง 

[4] แต่ทั้งนี้กลับพบว่า ตลาดอาหารพร้อมรับประทานปี 2563 การเติบโตที่มาพร้อมกับความ 
ท้าทาย โดยตลาดอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าราว 2.46-2.51 ล้านล้านบาท หนึ่งในเซกเมนต์ที่ดูเหมือนจะไป
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ได้ดีในปีหน้า แต่มีสัดส่วนอยู่ไม่ถึง 1 % ของตลาดรวม คือ “ตลาดอาหารพร้อมรับประทาน” หรือ Ready to 
eat ที่ในปีหน้าจะ มีมูลค่า 20,200-20,500 ล้านบาท ซึ่งตลาดอาหารพร้อมรับประทานไม่ได้จะโตสวยหรู 
อย่างเดียว แต่ยังต้องปรับตัวและเผชิญกับความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าเช่นกัน 

[4] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในบรรดาสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารพร้อมรับประทาน 
ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าตลาดรวม โดยคาดว่าปี 2563 มูลค่าตลาดอาหารพร้อมรับประทาน
จะอยู่ที่ 20,200 - 20,500 ล้านบาท ขยายตัว 3-5% (YoY) ซึ่งมาจากความหลากหลายแปลกใหม่ของสินค้า 
ที่เกิดจากการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ในขณะที่ตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอาจ
โตเพียง 2.4-4.4% (YoY) โดยปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มอาหารพร้อมรับประทานนั้นมาจาก 

1. การเพ่ิมข้ึนของแหล่งจำหน่ายที่เข้าใกล้ผู้บริโภคอย่าง ร้านสะดวกซ้ือ 
2. ความนิยมในการบริโภคอาหารนอกบ้านที่มีมากขึ้น จากข้อจำกัดบางประการ (อาทิ ไม่มีเวลา 

ไม่มีพ้ืนที่ทำอาหาร) 
3. วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง การใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
4. รวมถึงการแข่งขันในธุรกิจของผู้ประกอบการอาหารพร้อมรับประทาน  ในการพัฒนา

นวัตกรรมด้านการผลิตอาหารที่ทำให้อาหารพร้อมรับประทานมีคุณลักษณะไม่แตกต่างจากอาหารปรุงสด   
(ทั้งในเรื่องของรสชาติ เนื้อสัมผัส วัตถุดิบ คุณค่าทางโภชนาการ)  มีความหลากหลาย ความแปลกใหม่ของ
สินค้า และสะดวกกับการบริโภค 

แม้จะมีปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดอาหารพร้อมรับประทานเติบโตมากมาย แต่ในปี 2563 
ภายใต้แรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวที่มีผลต่อกำลังซื้อที่อาจยังอ่อนแรง  ตลอดจนทางเลือกท่ี
หลากหลายของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ  อาจทำให้โอกาสของธุรกิจ
อาหารพร้อมรับประทานต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ไม่น้อย 
 
 
 
 
 
........................................ 

1 การคำนวณต้นทุนการผลิตแบบง่าย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-productcost.  (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564). 

2 เจาะตลาดอาหารไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://www.thaipost.net/main/detail/56094 . (วันท่ี
สืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 

3 ความท้าทายหรือโอกาสอาหารไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://www.prachachat.net/finance/news-
686596.  (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564)

4 ปี 2563: ปีทองของอาหารพร้อมรับประทาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://marketeeronline.co/archives/135651.  (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564) 
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ใบงานที่ 6 
เร่ือง หลักการจัดจำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 

 

คำชี้แจง หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดจำหน่ายและหลักการกำหนดราคาอาหาร
คาวเพ่ือสุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  

 
1. จงอธิบายหลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย มาอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จงคำนวณการกำหนดราคาขายอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ การทำต้มโคล้งมะขามป้อม พร้อมแสดงวิธีการ
คำนวณอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
3. จงคำนวณการกำหนดราคาขายอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ ปีกไก่ทอดคั่วขม้ิน พร้อมแสดงวิธีการคำนวณอย่าง
ละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
4. จงคำนวณการกำหนดราคาขายอาหารคาวเพื่อสุขภาพ น้ำพริกกระชายผัด พร้อมแสดงวิธีการคำนวณอย่าง
ละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
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5. จงอธิบายแนวทางการจัดจำหน่ายอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ การทำต้มโคล้งมะขามป้อม อย่างละเอียด 
............................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
6. จงอธิบายแนวทางการจัดจำหน่ายอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ ปีกไก่ทอดคั่วขมิ้น อย่างละเอียด 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
7. จงอธิบายแนวทางการจัดจำหน่ายอาหารคาวเพ่ือสุขภาพ น้ำพริกกระชายผัด อย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
คณะพัฒนาหลักสูตร 

1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ 
พัฒนาหลักสูตร 

2. นางสาววิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ 
     ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวกัลยาณี  ภู่ผ่อง  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. นางจุไรรัตน์  พืชสิงห์  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
5. นางชวนชม  สงเคราะห์พันธ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
6. นางสาวจุฑาภรณ์  ชมด  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
7. นางสาววลัยลักษณ์  เจิมวิวัฒน์กุล ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
8. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล  ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
9. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
10. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
11. นางสาวอุษณี โพธเดชขจร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
12. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
13. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
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ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

พิสูจน์อักษร 
นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
 

เอกสารวิชาการลำดับที่  6/2564 
เผยแพร่     สิงหาคม  2564 

 

261

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การท�าอาหารคาวเพื่อสุขภาพ





แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 

การเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
อาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ 
 

1. ความหมายของ
อาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
2. ประเภทของอาหาร
หวานเพ่ือสุขภาพ 
3. ความสำคัญของ
อาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
4. ประโยชน์ของ
อาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
5. สุขอนามัยในการ
ทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
สุขอนามัยในการ
ทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
และสุขอนามัยในการ
ทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อความรู้
เบื้องต้นและสุขอนามัย
ในการทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 

2 2 

2 เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทำอาหาร
หวานเพ่ือ
สุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำอาหาร
หวานเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 

1. เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การเลือกเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการ
ทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง เครื่องมือและ

2 2 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

3. สามารถดูแล เก็บ
รักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำอาหาร
หวานเพ่ือสุขภาพ 

3. การดูแลรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 

อุปกรณ์ในการทำอาหาร
หวานเพื่อสุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ 

3 วัตถุดิบ
สำหรับการ
ทำอาหาร
หวานเพ่ือ
สุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับ
การทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้
วัตถุดิบสำหรับการ
ทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
3. สามารถเก็บรักษา
วัตถุดิบอาหารหวาน 
เพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถบอกคุณค่า
ประโยชน์และ
ผลข้างเคียงของวัตถุดิบ
สำหรับนำมาใช้ในการ
ทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 

1. ส่วนประกอบของ
อาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ  
2. การเลือกวัตถุดิบ
สำหรับการทำอาหาร
หวานเพ่ือสุขภาพ 
3. การเก็บรักษา
วัตถุดิบอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
4. สมุนไพรต้านโควิด 
5. คุณค่าประโยชน์และ
ผลข้างเคียงของวัตถุดิบ
สำหรับนำมาใช้ในการ
ทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
วัตถุดิบสำหรับการ
ทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง วัตถุดิบสำหรับการ
ทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อวัตถุดิบ
สำหรับการทำอาหาร
หวานเพื่อสุขภาพ 
 

2 3 

4 การทำอาหาร
หวานเพื่อ
สุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้า
เกี่ยวกับการทำ 
บราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลาย
โจรและ ไอศครีม
มะขามป้อมอัญชัน  

1. การทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ บราวนี่ชา
เขียวฟ้าทะลายโจร 

1.1 สัดส่วนของ
วัตถุดิบ 

1.2 ขั้นตอนการทำ 
1.3 เทคนิคการทำ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบและคลิปวิดีโอ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
การทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ บราวนี่ชาเขียว
ฟ้าทะลายโจร 

4 8 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

2.บอกสัดส่วนและ
ขั้นตอนในการทำ บราวนี่
ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 
และ ไอศครีมมะขามป้อม
อัญชันอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
3. สามารถทำอาหาร
หวานเพื่อสุขภาพ บราวนี่
ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 
4. สามารถทำอาหาร
หวานเพื่อสุขภาพ 
ไอศครีมมะขามป้อม
อัญชัน 
5. อธิบายคุณค่าและ
ประโยชน์ของวัตถุดิบใน
การทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ  

1.4 คุณค่าและ
ประโยชน์ของวัตถุดิบ 
2. การทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ ไอศครีม
มะขามป้อมอัญชัน 

2.1 สัดส่วนของ
วัตถุดิบ 

2.2 ขั้นตอนการทำ 
2.3 เทคนิคการทำ 
2.4 คุณค่าและ

ประโยชน์ของวัตถุดิบ 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
การทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ ไอศครีม
มะขามป้อมอัญชัน 

1.3 คลิปวิดีโอเรื่อง 
การทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ บราวนี่ชาเขียว
ฟ้าทะลายโจร 

1.4 คลิปวิดีโอเรื่อง 
การทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ ไอศครีม
มะขามป้อมอัญชัน 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การทำอาหาร
หวานเพื่อสุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

5 บรรจุภัณฑ์ 
และการจัด
ตกแต่งและจัด
เสิร์ฟ 
อาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
อาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ
และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ได้ 
3. สามารถตกแต่งและจัด
เสิร์ฟอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 

1. ความหมายและ
ความสำคัญของ 
บรรจุภัณฑ์ 
2. ประเภทของ 
บรรจุภัณฑ์ 
3. ประโยชน์ของ 
บรรจุภัณฑ์ 
4. การเลือกใช้ 
บรรจุภัณฑ์ 
5. การจัดตกแต่งและ
จัดเสิร์ฟอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
บรรจุภัณฑ์อาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
การจัดตกแต่งและจัด
เสิร์ฟอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง บรรจุภัณฑ์ การจัด
ตกแต่ง และจัดเสิร์ฟ
อาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

2 4 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ 
บรรจุภัณฑ์ การจัด
ตกแต่ง และจัดเสิร์ฟ
อาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

6 หลักการจัด
จำหน่ายและ
หลักการ
กำหนดราคา 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัด
จำหน่ายและหลักการ
กำหนดราคาอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถกำหนดราคา
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถอธิบาย
การตลาดอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถอธิบาย 
แนวทางการจำหน่าย
อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 

1. หลักและ
องค์ประกอบของการ
จัดจำหน่าย  
2. หลักและ
องค์ประกอบของการ
กำหนดราคา  
3. ตลาดอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
หลักการจัดจำหน่ายและ
หลักการกำหนดราคา 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการ
กำหนดราคา 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ
หลักการจัดจำหน่ายและ
หลักการกำหนดราคา 

2 
 

4 
 

รวม 14 24 
รวมทั้งสิ้น 38 
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ตารางสรุปส่ือการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

 

เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1 1.1 ความหมายของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
1.2 ประเภทของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
1.3 ความสำคัญของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
1.4 ประโยชน์ของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
1.5 สุขอนามัยในการทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ 
2. ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง สุขอนามัย
ในการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
และสุขอนามัยในการทำอาหาร
หวานเพื่อสุขภาพ 
4 แนวคำตอบ 

269 
 
 

277 
 

279 
 
 

280 
2 2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหาร

หวานเพื่อสุขภาพ 
2.2 การเลือกเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
2.3 การดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
2.4 การเตรียมการบริการอาหารหวาน 

1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ 
3. แนวคำตอบ 

282 
 
 

290 
 
 

291 
3 3.1 ส่วนประกอบของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ  

3.2 การเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
3.3 การเก็บรักษาวัตถุดิบอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ 
3.4 สมุนไพรต้านโควิด 
3.5 คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของ
วัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบ
สำหรับการทำอาหารหวานเพื่อ
สุขภาพ 
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบสำหรับ
การทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
3. แนวคำตอบ 
 

293 
 
 

312 
 

313 

4 4.1 การทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ บราวนี่ชา
เขียวฟ้าทะลายโจร 

1) สัดส่วนของวัตถุดิบ 

1. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง การ
ทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ บราวนี่
ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 

317 
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

2) ขั้นตอนการทำ 
3) เทคนิคการทำ 
4) คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบ 

4.2 การทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ ไอศครีม
มะขามป้อมอัญชัน 

1) สัดส่วนของวัตถุดิบ 
2) ขั้นตอนการทำ 
3) เทคนิคการทำ 
4) คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบ 

2. ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง การ
ทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
ไอศครีมมะขามป้อมอัญชัน 
3. คลิปวิดีโอเรื่อง การทำอาหาร
หวานเพื่อสุขภาพ บราวนี่ชาเขียว
ฟ้าทะลายโจร 
4. คลิปวิดีโอเรื่อง การทำอาหาร
หวานเพื่อสุขภาพ ไอศครีม
มะขามป้อมอัญชัน 
5. ใบงานที่ 4 เรื่อง การทำอาหาร
หวานเพื่อสุขภาพ 
6. แนวคำตอบ 

318 
 
 

320 
 
 

320 
 
 

321 
 

323 
5 5.1 ความหมายและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ 

5.2 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
5.3 ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
5.4 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
5.5 การจัดตกแต่งและจัดเสิร์ฟอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1. ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง บรรจุ
ภัณฑ์อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
2. ใบความรู้ที่ 5.2 เรื่อง การจัด
ตกแต่งและจัดเสิร์ฟอาหารหวาน
เพ่ือสุขภาพ 
3. ใบงานที่ 5 เรื่อง บรรจุภัณฑ์ 
การจัดตกแต่ง และจัดเสิร์ฟอาหาร
หวานเพื่อสุขภาพ 
4. แนวคำตอบ 

327 
 

330 
 
 

335 
 
 

336 
6 6.1 หลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย  

6.2 หลักและองค์ประกอบของการกำหนดราคา  
6.3 ตลาดอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 
3. แนวคำตอบ 

338 
 

344 
 

346 

 

268



ใบความรูท้ี่ 1.1  
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 

 
ความหมายของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

[1] อาหารหวาน หมายถึง อาหารชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่กับข้าว แต่เป็นอาหารที่รับประทานตามหลังของ
อาหารคาว เช่น ในอาหารมื้อกลางวันมีก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นของคาว ผู้รับประทานอาจจะรับประทานทับทิมกรอบ
เป็นของหวาน เป็นต้น เมื่อบริโภคอาหารมื้อสำคัญ ๆ เช่น มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็นควรบริโภคทั้งของคาว
และของหวาน สิ่งที่ใช้เป็นของหวานอาจเป็นขนมหรือผลไม้ก็ได้  นอกจากจะรับประทานอาหารหวานหลัง 
ของคาว เราอาจรับประทานขนมหรือขนมหวานในเวลาที่มิได้รับประทานอาหารคาว แต่จะรับประทาน  
อาหารหวานหรือขนมหวานเป็นของว่าง หรือรับประทานอาหารหวานกับเครื่องดื่ม 

[2] อาหารหวาน หรือขนมหวาน เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมการกินของชาวไทย อาหารประจำ
ชาติไทย ขนมไทยจะมีความละเอียดอ่อน ประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ วิธีการทำที่พิถีพิถันรสชาติอร่อย
หอมหวาน สีสันสวยงาม เห็นได้ชัดจากร้านอาหารหรือร้านกาแฟทั้งหลายต่างพยายามบรรจุอาหารหวาน  
เข้าไปอยู่ในเมนูด้วย ไม่ว่าจะเป็นแบบประยุกต์หรือดั้งเดิม อาหารหวานหรือขนมหวานไทยคือหัตถกรรมความ
อร่อยที่แสดงออกถึงความอ่อนช้อยของความเป็นไทย ตั้งแต่ครั้งอดีตกาลที่ก่อกำเนิดภูมิปัญญาไทยหลากหลาย
อย่างให้สืบสานต่อทั้งวิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ขนมหวานไทยเรามีรสชาติกลอมกล่อม ไม่หวาน ละเมียดละไม
ชวนรับประทาน มีกลิ่นหอมธรรมชาติ  

[3] อาหารหวาน คือ อาหารหวานของอาหารไทย ซึ่งลักษณะขนมไทยจะมีความหวานจากน้ำตาล  
ความมันจากกะทิเป็นหลัก โดยมีส่วนผสมของวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น แป้ง ไข่ไก่ ไข่เป็ด เนื้อผลไม้ต่าง ๆ 
เช่น ลูกตาล ลูกชิด มะพร้าว กล้วย โดยเทคนิคการทำอาหารหวานส่วนมากจะเป็นการนึ่ง การต้ม เป็นหลัก 

ดังนั้น อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ หรือขนมหวานไทย คือ อาหารระหว่างมื้อที่ไม่ใช่กับข้าว เป็นอาหาร
ประเภทเบา ๆ ที่รับประทานตามหลังของคาว อาจจะเป็นอาหารน้ำหรืออาหารแห้ง มีทั้งคาวและหวาน หรือเป็น
อาหารชิ้นเล็ก ๆ จัดให้สวยงาม น่ารับประทานเป็นทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ หรือรับประทานควบคู่
กับเครื่องดื่ม  

 

.......................................................... 
1 อาหารหวาน. [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก https://savethaifood.net/views/15. (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 18 สิงหาคม 

2564). 
2 ประวัติความเป็นมาของขนมหวานไทย. [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/site/khnmhwankhxngthiyyvc2017/prawati-khwam-pen-khxng-khnm-hwan-thiy. 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 18 สิงหาคม 2564). 

3 ขนมไทย เมนูขนมหวาน อาหารว่างแบบไทย ๆ มีอะไรบ้าง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
https://nlovecooking.com/dessert/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 18 สงิหาคม 2564). 
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ประเภทของอาหารหวานเพื่อสุภาพ 
[4] อาหารหวานจะมีความหวานนำหรือมีความหวานจนรู้สึกในลิ้นของผู้รับประทาน  การทำขนม

หวานเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและฝึกฝนต้องใช้ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ความอดทน และความเป็นระเบียบ ความ
พิถีพิถันในการประกอบ อาหารหวานแท้ ๆ ต้องมีกลิ่นหอม หวาน มัน มีความประณีตที่เกิดขึ้นตั้งแต่การ
เตรียมส่วนผสมจนกระทั่งวิธีการทำ เราสามารถจัดแบ่งประเภทของอาหารหวานเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ตาม
ลักษณะของเครื่องปรุง ลักษณะกรรมวิธีในการทำ และลักษณะการหุงต้มให้สุก 

 

1. แบ่งอาหารหวานตามลักษณะการทำให้สุก  
1.1 ประเภทกวน ส่วนมากใช้กระทะทอง กวนตั้งแต่เป็นน้ำเหลวใสจนงวด แล้วเทใส่พิมพ์หรือ

ถาดเมื่อเย็นจึงตัดเป็นชิ้น เช่น ตะโก้ ขนมลืมกลืน ขนมเปียกปูน ขนมศิลาอ่อน และผลไม้กวนต่าง ๆ รวมถึง  
ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวแก้ว และกะละแม 

 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพ : 
https://sites.google.com/site/kkhanomm02/home/ 
khnm-thiy/khnm-prapheth-kwn) 

 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพ : https://www.baansuann.com/  
ขนมเปียกปูน-สตูรขนมไทย) 

 
1.2 ประเภทนึ่ง ใช้ลังถึง บางชนิดเทส่วนผสมใส่ถ้วยตะไลแล้วนึ่ง  บางชนิดใส่ถาดหรือพิมพ์  

บางชนิดห่อด้วยใบตองหรือใบมะพร้าว เช่น ช่อม่วง ขนมชั้น ข้าวต้มผัด สาลี่อ่อน สังขยา ขนมกล้วย ขนมตาล ขนม
ใส่ไส้ ขนมเทียน ขนมน้ำดอกไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพ : http://ขนมไทยโบราณ.
blogspot.com/2012/11/thai-dessert9.html) 

 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพ : 
https://thaisweety.wordpress.com/2017/12/09/ขนม
เทียน/) 

 

.......................................................... 
4 อาหารไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.silpathai.com/thaifood/. (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 18 สิงหาคม 

2564). 
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1.3 ประเภทเชื ่อม เป็นการใส่ส่วนผสมลงในน้ำเชื่อมที ่กำลังเดือดจนสุก ได้แก่ ทองหยอด 
ทองหยิบ ฝอยทอง เม็ดขนุน กล้วยเชื่อม จาวตาลเชื่อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพขนมตระกลูทอง 
: https://www.pinterest.com/pin/344032859017752670/) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพขนมไทยเช่ือม 
: https://cooking.kapook.com/view147326.html) 

1.4 ประเภททอด เป็นการใส่ส่วนผสมลงในกระทะที่มีน้ำมันร้อน ๆ จนสุก เช่น กล้วยทอด 
ข้าวเม่าทอด ขนมกง ขนมค้างคาว ขนมฝักบัว ขนมนางเล็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพขนมทอด : https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=thewho&month=09-
2017&date=26&group=16&gblog=38)  

 
1.5 ประเภทต้ม ขนมประเภทนี้จะใช้หม้อหรือกระทะต้มน้ำให้เดือด ใส่ขนมลงไปจนสุกแล้วตักข้ึน 

นำมาคลุกหรือโรยมะพร้าว ได้แก่ ขนมถั่วแปบ ขนมต้ม ขนมเหนียว ขนมเรไร นอกจากนี้ยังรวมขนมประเภทน้ำ  
ที่นิยมนำมาต้มกับกะทิ หรือใส่แป้งผสมเป็นขนมเปียกและขนมที่กินกับน้ำเชื่อมและน้ำกะทิ เช่น กล้วยบวชชี 
มันแกงบวด สาคูเปียก ลอดช่อง ซ่าหริ่ม 
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                       (ที่มาของภาพขนมในน้ำกะท ิ             
: https://cooking.kapook.com/view172856.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    (ที่มาของภาพขนมต้ม :   
https://www.blockdit.com/posts/5e5382ed57b7780c87e11466) 

 

1.6 ประเภทการนึ่งหรืออบ ได้แก่ ขนมหม้อแกง ขนมหนา้นวล ขนมกลบีลำดวน ขนมทองมว้น สาลี่
แข็ง ขนมจ่ามงกุฎ นอกจากนี ้อาจรวม ขนมครก ขนมเบื้อง ขนมดอกลำเจียกที่ใช้ความร้อนบนเตาไว้ในกลุ่มนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพขนมหม้อแกง : 
https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page 

_id=587&code_db=610008&code_type=01) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาของภาพขนมกลีบลำดวน 
: https://cooking.kapook.com/view209709.html) 

 

2. แบ่งอาหารหวานตามลักษณะของเคร่ืองปรุง ลักษณะกรรมวิธีในการทำ และลักษณะการหุงต้ม [1] 
2.1 ขนมประเภทไข่ เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด สังขยา ฯลฯ 
2.2 ประเภทนึ่ง เช่น ขนมชั้น ขนมสาลี่ ขนมน้ำดอกไม้ ขนมทราย ฯลฯ 
2.3 ขนมประเภทต้ม เช่น ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว มันต้มน้ำตาล ฯลฯ 
2.4 ขนมประเภทกวน เช่น ขนมเปียกปูน ซ่าหริ่ม ขนมตะโก้ ฯลฯ 
2.5 ขนมประเภทอบและผิง เช่น ขนมดอกลำดวน ขนมบ้าบิ่น ขนมหน้านวล ฯลฯ 

.......................................................... 
1 อาหารหวาน. [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก https://savethaifood.net/views/15. (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 18 สิงหาคม 

2564). 
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2.6 ขนมประเภททอด เช่น ขนมกง ขนมฝักบัว ขนมสามเกลอ ฯลฯ 
2.7 ขนมประเภทปิ้ง เช่น ข้าวเหนียวปิ้ง ขนมจาก ฯลฯ 
2.8 ขนมประเภทเชื่อม เช่น กล้วยเชื่อม สาเกเชื่อม ฯลฯ 
2.9 ขนมประเภทฉาบ เช่น เผือกฉาบ กล้วยฉาบ มันฉาบ ฯลฯ 
2.10 ขนมประเภทน้ำกะทิ เช่น เผือกน้ำกะทิ ลอดช่องน้ำกะทิ ฯลฯ 
2.11 ขนมประเภทน้ำเชื่อม เช่น ผลไม้ลอยแก้ว วุ้นน้ำเชื่อม ฯลฯ 
2.12 ขนมประเภทบวด เช่น กล้วยบวดชี แกงบวดเผือก ฯลฯ 
2.13 ขนมประเภทแช่อิ่ม เช่น มะม่วงแช่อ่ิม มะเขือเทศแช่อิ่ม สะท้อนแช่อ่ิม ฯ 
 

ความสำคัญของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ [5] 
อาหารหวานจัดเป็นอาหารที่คู่สำรับกับข้าวไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยใช้คำว่าสำรับกับข้าวคาว - หวาน 

โดยทั่วไปประชาชนจะทำอาหารหวานหรือขนมไทยเฉพาะในงานเลี้ยง นับตั้งแต่การทำบุญเลี้ยงพระ งานมงคล
และงานพิธีการ อาหารหวานที่จัดเป็นสำรับจะต้องประกอบด้วยของหวานอย่างน้อย  5 สิ่ง ซึ่งต้องเลือกให้มี
รสชาติ สีสัน ชนิด ตลอดจนลักษณะที่กลมกลืนกัน แต่ละสำรับจะต้องมีผลไม้ 10 ที ่และขนมเป็นน้ำ 1 ที่เสมอ
ขนมหวานไทยเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดี เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้ 
เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการทำ ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการทำที่กลมกลืน พิถีพิถันในเรื่องรสชาติ สีสัน 
ความสวยงาม กลิ่นหอม รูปลักษณะชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทาน ขนมแต่ละชนิดยัง
แตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้น ๆ  

อาหารหวานไทยเป็นที่นิยมทำกันทุก ๆ ภาคของประเทศไทยในพิธีการต่าง ๆ เนื่องในการทำบุญ
เลี ้ยงพระก็คือขนมจากไข่ และมักถือเคล็ดจากชื ่อและลักษณะของขนมนั ้นๆ งานศิริมงคลต่างๆ เช่น  
งานมงคลสมรส ทำบุญวันเกิด หรือทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ส่วนใหญ่ก็จะมีการเลี้ยงพระกับแขกที่มาในงาน   
เพื่อเป็นศิริมงคลของงาน ขนมก็จะมีฝอยทองเพื่อหวังให้อยู่ด้วยกันยืดยาวมีอายุยืน ขนมชั้นก็ให้ได้เลื่อนขั้น
เงินเดือน ขนมถ้วยฟูก็ขอให้เฟ่ืองฟูขนมทองเอกก็ขอให้ได้เป็นเอก เป็นต้น 
  [6] อาหารหวานหรือขนมหวานไทย มีรากเหง้ามาจากสังคมเกษตรผูกพันกับธรรมชาติ วัตถุดิบที่นำมา
ทำเป็นขนมก็ล้วนมาจากธรรมชาติ ดังนั้น คุณสมบัติหลายประการของผลผลิตตามธรรมชาติก็จะยังคงมีอยู่มาก 
จากการสำรวจคุณค่าทางโภชนาการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อาหารหวานหรือขนมหวานไทย 
ส่วนใหญ่นอกจากจะมีคุณค่าในสารอาหารหลัก ๆ อย่างคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมันแล้ว ยังมีแร่ธาตุและวิตามิน
ที่สำคัญต่อร่างกายรวมอีกด้วย อาทิเช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ เรตินอล แคโรทีน เป็นต้น 
.......................................................... 

5 ความสำคัญของขนมไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://viewsudza.wordpress.com/ความสำคัญของขนม
ไทย/ความสำคญัของขนมไทย/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 18 สิงหาคม 2564). 

6 ความสำคัญของขนม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
https://sites.google.com/site/khnmchawwangbywanwipa/khwam-sakhay-khxng-khnm. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 18 
สิงหาคม 2564). 
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ประโยชน์ของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ  
  [7] อาหารหวานให้พลังงานสูง น้ำตาลใหส้ารคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานสูง (4 กิโลแคลลอรี่ ต่อ 1 กรัม) และ
ถ้าบริโภคมากเกินจะไปสะสมเป็นไขมัน เพ่ือเป็นพลังงานให้เราเวลาขาดแคลนได้ แก้โรคท้องร่วงได้ ใช้น้ำตาลผสมกับ
เกลือ สามารถช่วยให้ร่างกายได้รับการฟื้นฟูดีขึ้น ทำให้มีกำลังวังชามากขึ้น อาหารมีรสชาติกลมกล่อม เครื่องเทศ
สามารถที่จะทำให้อาหารมีรสชาติกลมกล่อม สังเกตได้ว่าพ่อค้าแม่ค้ามักผสมน้ำตาลในกับข้าวหลากหลายชนิด ทำ
ให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นอร่อยขึ้น ดังนั้น ประโยชน์จากการรับประทานอาหารหวาน มีดังนี้ 

1. มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย [8] 
1.1 อาหารหวานที่ทำจากผลไม้ทั้งในรูปแบบผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง ผลไม้กระป๋อง หรือผลไม้

อบแห้ง โดยมีหลายเมนูให้เลือกรับประทานอย่างทาร์ตแอปเปิ้ลหรือพายสัปปะรด  ซึ่งมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุ
มากมาย เช่น วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี ใยอาหาร โพแทสเซียม แมงกานีส เป็นต้น ทั้งนี้ ควรระมัดระวัง
น้ำตาลที่เติมลงไปในผลไม้ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากผลไม้สด เพราะอาจกลับกลายเป็นผลเสียต่อร่างกายได้    

1.2 ช็อกโกแลต หากรับประทานในปริมาณที ่พอเหมาะอาจช่วยในเรื ่องสุขภาพหัวใจได้
โดยเฉพาะดาร์คช็อกโกแลต เนื่องจากสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ในช็อกโกแลตเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
ที่ช่วยลดความเสียหายของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจได้ และยังช่วยลดความดันโลหิตและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงานของหลอดเลือดด้วย   

2. อุดมไปด้วยแคลเซียมและมีไขมันต่ำ  
2.1 โยเกิร์ตไขมันต่ำ คืออีกหนึ ่งผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยแคลเซียม สามารถนำมา

รับประทานพร้อมกับน้ำผึ้ง หรือจะนำไปปั่นรวมกับผลไม้ต่าง ๆ เพื่อดื่มเป็นสมูทตี้ก็ย่อมได้ 
2.2 ของหวานที่มีส่วนผสมของชีสไขมันต่ำ เช่น ฟีต้าชีส มอสซาเรลลาชีส คอตเทจชีส เป็นต้น 

เป็นแหล่งของแคลเซียมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  
2.3 นมช็อกโกแลตไขมันต่ำหรือปราศจากไขมัน 1 แก้ว ให้พลังงานเพียง 160 แคลอรี่ และให้

แคลเซียมมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน ซึ่งเราสามารถเลือกดื่ม
ได้ตามใจชอบทั้งแบบร้อนหรือแบบเย็น     

3. สุขภาพดีด้วยการรับประทานอย่างถูกวิธี  
แม้อาหารหวานดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่การรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมก็เป็น

สิ่งสำคัญ หากบริโภคมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยอ่ืน ๆ ตามมา โดยเคล็ดลับดังต่อไปนี้อาจช่วยให้
หลายคนเพลิดเพลินกับขนมแสนอร่อยควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดีได้ 
.......................................................... 

7 ประโยชน์ขนมหวาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://sweetmeatweb.wordpress.com/ประโยชน์ขนม
หวาน/. (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 18 สิงหาคม 2564). 

8 ของหวานสุดโปรด กับคณุประโยชน์ที่คาดไม่ถึง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.pobpad.com/ของหวานสุดโปรด-กับคณุปร. (วันที่สืบค้นข้อมูล 18 สิงหาคม 2564). 
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3.1 รับประทานช็อกโกแลตในปริมาณน้อย ๆ ในแต่ละมื้อ 
3.2 เลือกใช้นมข้นจืดที่ปราศจากไขมัน ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาหารทั้งของคาวและของหวาน 
3.3 เพ่ิมวัตถุดิบที่มีพร้อมด้วยใยอาหารอย่างถั่ว ลูกเกด หรือกราโนล่า 
3.4 อ่านฉลากโภชนาการบนผลไม้กระป๋องและห่อขนมหวาน และควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี

ปริมาณน้ำตาลที่เติมลงไปอย่างน้ำตาลทราย น้ำตาลข้าวโพด หรือน้ำตาลฟรุคโตสในปริมาณต่ำ    
3.5 หันมาดื่มชาสมุนไพรที่ปราศจากคาเฟอีนแทนกาแฟใส่นมหรือครีมเทียม หรือน้ำขิงอาจช่วย

ให้ดื่มด่ำกับของหวานตรงหน้า ช่วยในการย่อยอาหาร แถมยังทำให้หลับสบายอีกด้วย 
4. ช่วยทำให้มีอารมณ์ดี มีความสุข [9] 

อาหารหวานมีส่วนช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งเมนูของหวานยังมีส่วนช่วยทำให้มีความสุข  
อีกด้วย แต่หากทานน้ำตาลที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวอย่างน้ำตาลทรายขาวที่ผ่านกระบวนการขัดสี ก็มีส่วน
ทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เพราะฉะนั้นควรเลือกรับประทานความหวานที่ได้จากผลไม้เพื่อให้ร่างกายได้รับ
ประโยชน์ 

5. มีส่วนช่วยควบคุมน้ำหนัก  
เชื่อว่าหลายคนกำลังเกิดคำถามในใจว่า “ของหวานช่วยลดน้ำหนักได้หรือ” มีการวิจัยค้นพบว่า  

ผู้ที่ทานของหวานควบคู่ไปกับเมนูที่มีสารอาหารมีประโยชน์ มีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้มากกว่าผู้ที่งดรับประทาน
ของหวาน อีกทั้งการไม่แตะของหวานแม้แต่นิดเดียวยังส่งผลทำให้รู้สึกกระหายน้ำตาลอีกด้วย  การได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์ ความหวานที่มาจากผลไม้มีส่วนทำให้ได้รับสารอาหารมีประโยชน์ อาทิ ชีสเค้ก 
มีโปรตีน และแคลเซียมจากชีส ที่มาพร้อมความอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย 

6. ส่วนผสมในอาหารหวานให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ดังนี้  
6.1 น้ำผึ้ง มีสารต้านอนุมูลอิสระท่ีช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรีย และช่วยลดความเสี่ยงที่ทำ

ให้เกิดโรคมะเร็ง 
6.2 ถั่วไขมันที่อยู่ในถั่วมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเหลือด อีกทั้งยังช่วยในการเจริญเติบโตของ

เส้นผมและผิวหนัง รวมถึงช่วยควบคุมความดันโลหิต และมีวิตามินอีที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ 
6.3 ช็อกโกแลต มีส่วนช่วยลดอาการปวดหัวได้ดี นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้ผิวสวย พร้อมแลดู

อ่อนเยาว์ลงอีกด้วย อาหารทุกชนิดหากรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป ก็มีผลเสียต่อร่างกายและสุขภาพ 
อาหารหวานก็เช่นกัน ซึ่งหากเลือกรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ นอกจากมีรสชาติที่อร่อยแล้ว ยัง มี
ประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วย แต่หากรับประทานมากเกินไปก็มีผลเสียทำให้เกิดโรคอ้วนเนื่องจากบริโภคน้ำตาล
มากเกินไป รวมถึงทำให้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานและความดัน สำหรับปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคของ
หวานที่น้ำตาลเป็นส่วนประกอบในหนึ่งวันคือ ผู ้หญิงควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน 25 กรัม คือ 6 ช้อนชา  
ส่วนผู้ชายปริมาณที่เหมาะสมคือไม่เกิน 37.5 กรัม คือ 9 ช้อนชา  
.......................................................... 

9 (TH) รวมประโยชน์จากของหวาน ที่หลายคนอาจยังไม่รู้!. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://waterlibrary.com/th-รวมประโยชน์จากของหวาน/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 18 สิงหาคม 2564). 
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อย่างไรก็ตามสุขภาพดีของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน เนื่องจากบางรายอาจต้องระวังในเรื่องของ 
กลูเตนหรือโปรตีน บางคนอาจกังวลเกี่ยวกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลที่บริโภคในแต่ละมื้อ  ดังนั้น 
ผู้บริโภคจึงควรเลือกรับประทานของหวานที่เหมาะสมกับตนเองภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือนักโภชนาการ 
รวมถึงหมั่นดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ  เพื่อให้ห่างไกลจากอาการ
เจ็บป่วยและโรคภัยต่าง ๆ 
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ใบความรู้ที่ 1.2 
เร่ือง สุขอนามัยในการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 

 
สุขอนามัยในการปฏิบัติงาน  
  หลักของการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพมีอยู่ 3 ข้อ คือ  
  ก่อนลงมือทำ การทำอะไรไม่ว่างานใด ๆ ต้องคิดวางแผนเสียก่อนว่าจะทำอะไรบ้าง เมื่อคิดว่า  
จะทำอะไรต้องคิดต่อไปดังนี้  
  1. สิ่งที่จะทำนั้นผู้ทำจะต้องมีความรู้หรือมีตำราที่ถูกต้องแล้วหรือยัง ต้องค้นคว้าหาความรู้เสียให้ครบก่อน  
  2. จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้าง เตรียมไว้ให้พร้อม และนำออกมาทำความสะอาดไว้ก่อนเพ่ือ
ไม่ต้องเสียเวลา 
  3. เตรียมส่วนผสมไว้ให้ครบก่อนจะไปซื้อ ต้องมีบัญชี เพื่อจะได้ไม่มีสิ่งของขาด เวลาปฏิบัติจะไม่
เสียเวลา เสียรส ผสมไม่ครบ และจะต้องคิดด้วยว่าถ้าของอย่างนั้นไม่มีจะใช้อะไรแทน ของแห้งที่มีอยู่แล้วก็นำ
ออกมาเตรียมให้พร้อม ส่วนอาหารสดที่ยังที่ไม่ใช้ก็ใส่ตู้เย็นหรือแขวนหรือวางผึ่งพักไว้กันเสียและเสื่อมคุณภาพ 
  ระหว่างลงมือทำ ขณะลงมือทำควรมีหลักดังนี้คือ ต้องวางวิธีทำไว้เป็นแนวปฏิบัติ ไม่ควรทำตามใจ
ชอบ ผลของงานย่อมไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์  
  หลังลงมือทำ การทำงานทุกอย่างต้องใช้ข้อนี ้ต่อท้ายด้วย มิฉะนั้นก็จะยุ ่งยาก เช่น การทำครัว  
ถ้าไม่ใช้ข้อที่ 3 นี้ เมื่อตั้งต้นทำใหม่ในครั้งต่อไป จะต้องเสียเวลาเก็บล้างอีกบางอย่างก็เลยล้างไม่ออก ถึงจะมี
คนใช้ก็ไม่ควรทิ้งให้คนอ่ืนทำ เพราะไม่ทำให้เกิดความรู้ในเครื่องใช้อย่างสมบูรณ์ ข้อสำคัญข้อนี้คือ เมื่อทำแล้ว
ต้องล้างให้เรียบร้อย เครื่องใช้จะได้สะอาด ไม่สูญหาย การเก็บต้องเก็บให้เรียบร้อยจะหยิบใช้ก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็
งามตา เมื่อจะใช้เครื่องใช้ในครั้งต่อไปไม่ต้องเสียเวลา 
  ทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาแล้วต้องขึ้นอยู่กับความสำคัญอีก 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ด้วย  
  1. ความว่องไว การทำงานต้องว่องไวกระฉับกระเฉง ครั้งแรกยังไม่ชำนาญจะช้าไว้ก่อนก็ไม่เป็นไร 
ความว่องไวเป็นการปลุกให้ตื่นตัว ไม่เป็นคนล้าหลังหรือเดินตามหลังใคร และยังเป็นทางให้เกิดความตั้งใจอย่าง
เต็มที่ที่จะทำให้มีสมรรถภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย จะเห็นได้ว่าคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วมักทำงานว่องไว ใช้มือ
มากกว่าปาก คนที่พูดมากมักไม่ค่อยทำอะไร สมรรถภาพเสื่อม  
  2. ความเป็นระเบียบ เป็นข้อสำคัญเหมือนกัน การทำอะไรไม่เป็นระเบียบ ข้าวของกระจุยกระจาย
รอบตัวย่อมไม่เป็นที่น่าดู ผู้คนมักไม่รู้สึกเพราะจิตใจมุ่งทำให้สำเร็จ ควรคิดว่าเมื่อทำเสร็จแล้วจะเก็บกวาด  
ต้องทำไปเก็บไป ไม่ควรวางของไม่เป็นระเบียบ  
  3. ความสะอาด เป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย อาหารเป็นทางที่ติดต่อโรคที่สำคัญที ่สุด  
การประกอบอาหารจึงต้องเอาใจใส่เรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก เช่น เครื่องประกอบก่อนที่จะนำมาปรุง
ต้องทำความสะอาด ยิ่งเป็นสิ่งรับประทานดิบต้องระวังให้มาก ภาชนะท่ีจะใช้เมื่อนำมาใช้ต้องสะอาด 
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ข้อแนะนำในการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
  การทำอาหารหวานจะให้ดี รสอร่อยถูกใจผู้รับประทานนั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้  
  1. ต้องมีเครื่องปรุงครบตามตำรับ เช่น น้ำตาลทราย น้ำเชื่อม เกลือ น้ำผึ้ง ฯลฯ 
  2. เครื่องปรุงทุกอย่างต้องมีคุณภาพ 
  3. มีเครื่องมือเครื่องใช้ครบ เช่น พิมพ์ต่าง ๆ เครื่องปั่น เครื่องบด  
  4. ผู้เริ่มหัดต้องชั่งตวงให้ถูกต้อง เช่น ตวงของแห้งต้องร่อนก่อนตวง ไม่อัดจนแน่นหรือเขย่า 
  5. หมั่นฝึกหัดและอ่านตำราหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  
  6. ช่างประดิษฐ์ รู้จักปรุงแต่งรสให้อร่อย รู้จักพลิกแพลงให้ถูกใจผู้รับประทาน  
  7. ไม่ทำตามใจตัว ต้องคิดถึงผู้รับประทานชอบอย่างไร  
  8. ประมาณส่วนผสมให้เหมาะสม 
  9. วัตถุดิบต้องสะอาด คัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ  
  10. ผักที่ใช้ต้องสดจริง ๆ และต้องไม่ล้างจนหมดรส  
  11. ทำของมากหรือน้อยต้องรู้จักเพ่ิมหรือลดส่วนผสมให้ถูกต้อง พอเหมาะพอดีไม่ขาดไม่เกิน  
 
สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
  สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารหวานเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะอาหารหวานเป็นการติดต่อของโรค
ที่สำคญัที่สุด โดยรับประทานเข้าไปถ้าไม่สะอาด อาหารหวานก็จะเป็นตัวนำพาหะทำให้ผู้บริโภคติดโรค ฉะนั้น 
ผู้ประกอบอาหารหวานเพื่อสุขภาพ จึงควรปฏิบัติดังนี้  
    1. ผู้ประกอบอาหารหวานต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  
    2. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด และควรใส่ผ้ากันเปื้อน หรือสวมเสื้อคลุมที่สะอาด  
    3. สวมเน็ตคลุมผมหรือหมวกเพ่ือป้องกันผมร่วง  
    4. ล้างมือและแปรงผมทุกครั้งก่อนลงมือทำอาหาร 
    5. ขณะประกอบอาหารว่าง ระวังอย่าไอ จาม พูด หรือหัวเราะรดอาหาร  
    6. เมื่อสิ่งใดเปื้อนควรล้างและเช็ดเสียก่อน 
    7. ใช้มือจับต้องอาหารว่างให้น้อยที่สุด  
    8. การหั่นหรือปอก เศษอาหารควรมีภาชนะรองรับแล้วนำไปท้ิง  
    9. ควรทำไปเก็บไป อย่าปล่อยให้สกปรก 
    10. ชิมอาหารไม่ควรใช้ช้อนหรือทัพพีที่คนอาหารชิม  
    11. ขณะทำอาหารว่างไม่ควรใช้มือเกาหรือป้ายตามร่างกาย  
    12. เมื่อออกจากห้องน้ำหรือห้องส้วม ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 
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ใบงานที่ 1  
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำอาหารหวาน 

เพ่ือสุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงบอกความหมายของอาหารหวาน มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................................. ............ 
2. จงจำแนกประเภทของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อยประเภทละ 3 ตัวอย่าง 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
3. จงบอกถึงความสำคัญของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ  
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
........................................................................................................ ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. จงบอกถึงประโยชน์ของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ....................................................... 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 1 เร่ือง ความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
 

1. จงบอกความหมายของอาหารหวาน  มาพอสังเขป 
ตอบ อาหารหวานหรือขนมหวานไทย คือ อาหารระหว่างมื้อที่ไม่ใช่กับข้าว เป็นอาหารประเภทเบา ๆ ที่
รับประทานตามหลังของคาว อาจจะเป็นอาหารน้ำหรืออาหารแห้ง มีทั้งคาวและหวาน หรือเป็นอาหารชิ้นเล็ก ๆ จัด
ให้สวยงาม น่ารับประทานเป็นทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ หรือรับประทานควบคู่กับเครื่องดื่ม 
 

2. จงจำแนกประเภทของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อยประเภทละ 3 ตัวอย่าง 
ตอบ   จำแนกอาหารหวานตามลักษณะของเคร ื ่องปร ุง  ลักษณะกรรมว ิธ ีในการทำ  และลักษณะ 
การหุงต้ม 

1. ขนมประเภทไข่ เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด สังขยา ฯลฯ 
2. ประเภทนึ่ง เช่น ขนมชั้น ขนมสาลี่ ขนมน้ำดอกไม้ ขนมทราย ฯลฯ 
3. ขนมประเภทต้ม เช่น ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว มันต้มน้ำตาล ฯลฯ 
4. ขนมประเภทกวน เช่น ขนมเปียกปูน ซ่าหริ่ม ขนมตะโก้ ฯลฯ 
5 ขนมประเภทอบและผิง เช่น ขนมดอกลำดวน ขนมบ้าบิ่น ขนมหน้านวล ฯลฯ 

 

3. จงบอกถึงความสำคัญและประโยชน์ของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ  
ตอบ  ความสำคัญของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ อาหารหวานจัดเป็นอาหารที่คู่สำรับกับข้าวไทยมาตั ้งแต่ 
ครั้งโบราณ โดยใช้คำว่าสำรับกับข้าวคาว - หวาน โดยทั่วไปประชาชนจะทำอาหารหวานหรือขนมไทยเฉพาะ 
ในงานเลี ้ยง นับตั ้งแต่การทำบุญเลี ้ยงพระ งานมงคลและงานพิธีการ อาหารหวานที่จัดเป็นสำรับจะต้อง
ประกอบด้วยของหวานอย่างน้อย 5 สิ่ง ซึ่งต้องเลือกให้มีรสชาติ สีสัน ชนิด ตลอดจนลักษณะที่กลมกลืนกัน แต่
ละสำรับจะต้องมีผลไม้ 10 ที่ และขนมเป็นน้ำ 1 ที่เสมอขนมหวานไทยเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำ
ชาติไทยอย่างหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดี เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนประณีตในการทำ ตั้งแต่
วัตถุดิบ วิธีการทำที่กลมกลืน พิถีพิถันในเรื่องรสชาติ สีสันความสวยงาม กลิ่นหอม รูปลักษณะชวนรับประทาน 
ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทาน ขนมแต่ละชนิดยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้น ๆ  
 

4. จงบอกถึงประโยชน์ของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
ตอบ  1. มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลาย  

2. อุดมไปด้วยแคลเซียมและมีไขมันต่ำ 

3. สุขภาพดีด้วยการรับประทานอย่างถูกวิธี  
4. ช่วยทำให้มีอารมณ์ดี มีความสุข  
5. มีส่วนช่วยควบคุมน้ำหนัก  
6. ส่วนผสมในอาหารหวานให้ประโยชน์แก่ร่างกาย  
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5. จงบอกข้อควรปฏิบัติสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารหวาน 
ตอบ    1. ผู้ประกอบเครื่องดื่มต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  
  2. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด และควรใส่ผ้ากันเปื้อน หรือสวมเสื้อคลุมที่สะอาด  
  3. สวมเน็ตคลุมผมหรือหมวกเพ่ือป้องกันผมร่วง  
  4. ล้างมือและแปรงผมทุกครั้งก่อนลงมือทำอาหาร 
  5. ขณะประกอบเครื่องดื่ม ระวังอย่า ไอ จาม พูด หรือหัวเราะรดอาหาร  
  6. เมื่อสิ่งใดเปื้อนควรล้างและเช็ดเสียก่อน 
  7. ใช้มือจับต้องเครื่องดื่มให้น้อยที่สุด  
  8. การหั่นหรือปอก เศษอาหารควรมีภาชนะรองรับแล้วนำไปท้ิง  
  9. ควรทำไปเก็บไป อย่าปล่อยให้สกปรก 
  10. ชิมอาหารไม่ควรใช้ช้อนหรือทัพพีที่คนอาหารชิม  
  11. ขณะทำเครื่องดื่มไม่ควรใช้มือเกาหรือป้ายตามร่างกาย  
  12. เมื่อออกจากห้องน้ำหรือห้องส้วม ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 
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ใบความรู้ที่ 2  
เร่ือง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

 
การประกอบอาหารหวาน เครื ่องมือเครื ่องใช้มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก ผู ้ประกอบอาหาร  

ควรพิจารณาเครื่องมือเครื ่องใช้และอุปกรณ์ที ่ควรมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไร อะไรควรมีก่อนมีหลัง  
ซึ่งข้ึนอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่ การจะเลือกใช้อุปกรณ์ควรเลือกให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและเหมาะสม
กับชนิดของอาหารหวาน 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ  

  [1] 1. อุปกรณ์ชั ่งตวงส่วนผสม สิ ่งสำคัญมากในการทำอาหารว่างไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารว่าง
ประเภทคาวหรือหวาน หากตวงผิดวิธีส่วนผสมอาจจะขาดหรือเกินไปจากสูตรทำให้ไม่ได้อาหารว่างตามที่
ต้องการ 

1.1 ถ้วยตวงของเหลว มีชนิดที่เป็นแก้วและพลาสติก มีเลขบอก 1 ถ้วยตวง 3/4 ถ้วยตวง 2/3 
ถ้วยตวง 1/3 ถ้วยตวง  1/4 ถ้วยตวง ใช้สำหรับตวงของเหลว เช่น น้ำ น้ำปลา น้ำมัน ฯลฯ 

1.2 ถ้วยตวงของแห้งมีชนิดอลูมิเนียม สเตนเลส และพลาสติก เป็นชดุ ๆ ละ 4 ใบ คือ 1 ถ้วย
ตวง  1/2 ถ้วยตวง  1/3 ถ้วยตวง  1/4 ถ้วยตวง ใช้สำหรับตวงของแห้ง เข่น แป้ง เนย น้ำตาล ฯลฯ 

1.3 ช้อนตวง มีมีชนิดอลูมิเนียม สเตนเลส และพลาสติก เป็นชุด ๆ ละ 4 ขนาด คือ 1 ช้อนโต๊ะ 
1 ช้อนชา  1/2 ช้อนชา  1/4 ช้อนชา ให้สำหรับตวงทั้งของแห้งและของเหลว 

1.4 เครื่องชั่ง ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักส่วนผสมต่าง ๆ  
1.5 หน่วยชั่ง ตวง วัด ที่ควรทราบ 

1 กิโลกรัม เท่ากับ 2.2 ปอนด ์
1 ช้อนโต๊ะ หนักประมาณ 15 กรัม 
ของเหลว 1 ถ้วยตวง    หนักประมาณ 250 กรัม 

1.6 คำย่อที่ใช้ในสูตรอาหาร 
ถ.  เท่ากับ  ถ้วยตวง 
ข.ต.  เท่ากับ  ช้อนโต๊ะ 
ข.ข. เท่ากับ  ช้อนขา 
กก. เท่ากับ  กิโลกรัม 
 
 

.......................................................... 
1 ความรู้ทั ่วไปเกี่ยวกับอาหาร . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://pubhtml5.com/wkww/lbbh/basic. (วันที่

สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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(ท่ีมา : https://www.wongnai.com) 

1.7 วิธีการตวงและชั่ง 
   การตวง 
   1) แป้ง ก่อนจะตวงทุกครั้งต้องร่อน 1 ครั้งทันทีก่อนตวง เวลาตวงใช้ที่ตักแป้งตักใส่ถ้วยอย่าง
เบามือจนพูนถ้วย แล้วเอาใบมีดปาดส่วนที ่พูนออก เวลาตวงอย่าเขย่าหรือเคาะ เพราะจะทำให้แป้ง  
อัดแน่นจนทำให้ผิดสัดส่วน 
   2) น้ำตาล เกลือ เครื่องเทศป่น ไม่กดเครื่องปรุงในถ้วยตวงต่าง ๆ และไม่เขย่า กระแทกหรือ
เคาะเครื่องตวง ขณะตวงของให้ตักเครื่องปรุงลงในถ้วยเบา ๆ มือจนพูนแล้วใช้ส้นมีดปาด 
   3) น้ำตาลทรายแดง ร่อนให้ก้อนแตกน้ำตาลแตกออก ก่อนตักน้ำตาลทรายแดงลงในเครื่อง
ตวงกดเบา ๆ ใช้มีดปาดเสมอขอบถ้วย 
   4) เนย ตักเนยลงในเครื่องตวง กดให้แน่นและเต็มถ้วยใช้สันมีดปาด 
   5) ของเหลว วางเครื่องตวงบนพื้นราบ เทของเหลวลงในเครื่องตวงมองดูเครื่องตวงในระดับ
สายตาให้ตรงกับขีดบนเครื่องตวง ถ้าใช้ชอ้นตวงก็ให้ใช้ชอ้นให้ตรง 
   6) น้ำตาลไอซิ่ง ต้องร่อนก่อนเพื่อให้ส่วนที่เป็นก้อนกระจายแล้วใช้ถ้วยตวงให้พูนโดยใช้สัน
มีดปาดส่วนที่พูนออก  
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  การชั่ง 
  1) ชั่งน้ำหนักของภาชนะท่ีใส่เครื่องปรุงเสียก่อน 
          2) อ่านค่าน้ำหนักท่ีชั่งได้ในระดับสายตา จะได้ค่าท่ีถูกต้อง 

  2. อุปกรณใ์นการหุงต้ม   
      2.1 กระทะ ปัจจุบันมีการผลิตด้วยวัสดุหลาย ๆ อย่าง ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับการประกอบ
อาหารว่างนั้น ๆ และหลังจากใช้งานแล้วควรล้างให้สะอาดด้วยใยขัด สำหรับกระทะที่เคลือบด้วยสารเทปลอน 
การทำความสะอาดควรใช้เพียงฟองน้ำกับน้ำยาทำความสะอาดเท่านั้น ไม่ควรใช้ใยขัดท่ีมีความคมใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

 
      2.2 หม้อปรุง มีการผลิตด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น สเตนเลส อลูมิเนียม หม้อเคลือบ ควรเลือกขนาด
และประเภทให้เหมาะสมกับอาหารว่างที่ต้องการปรุง หลังการใช้ทุกครั้งควรล้างทำความสะอาดด้วยใยขัดและ
น้ำยาทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในพร้อมผึ่งให้แห้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปกระทะทองเหลือง 
 

รูปกระทะสเตนเลส 
 

รูปกระทะเคลือบเทปลอน 
 

หม้อกระทะสเตนเลส 
 

หม้อแก้วทนความร้อน 
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           (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

      2.3 ตะหลิว ทัพพี ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับกระทะและภาชนะที่ต้องการใช้งานคู่กัน หลัง
การใช้ให้ล้างทำความสะอาด ตากให้แห้ง และเก็บเข้าที ่

 
 
 
 
 
 
             (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

 
      2.4 ลังถึง หรือซ้ึง คือ ภาชนะสำหรับนึ่งของทำด้วยโลหะมีลักษณะกลมคล้ายหม้อ ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ  
2 - 3 ขั้น ชั้นล่างใส่น้ำสำหรับต้มน้ำให้ร้อน ชั้นที่ซ้อนที่ก้นเจาะเป็นรู ๆ เพื่อให้ไอน้ำร้อนผ่านให้ของในชั้นที่ซ้อน
สุก มีฝาครอบคล้ายฝาช ีให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน จัดเก็บเป็นชุดเพ่ือสะดวกในการหยิบใช้งาน 
 

  
          

                 (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

หม้อเคลือบ 
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      2.5 พายยาง  (Rubber scraper) ใช้กวาดอาหารท ี ่ ผสมแล ้ว เทลงในภาชนะหร ือพ ิม พ์   
ความอ่อนของยางจะช่วยให้กวาดอาหารได้หมด ฉะนั้น ควรเลือกพายยางที่มีปลายพายอ่อน  
   การดูแลรักษา  
  1. เมื่อใช้เสร็จแล้วล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง เก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 
  2. ไม่ควรนำพายยางหรือพายพลาสติกไปแซะอาหารอบออกจากถาดอบ ขณะออกจากเตาอบใหม่ ๆ หรือ
ขณะที่ถาดอบและขนมยังร้อน ๆ อยู่ เพราะจะทำให้ยางหรือพลาสติกละลายหรือบิดเบี้ยวผิดรูปได้ 
  3. ไม่ควรนำพายยางหรือพายพลาสติกไปใช้กับอาหารที่มีความร้อนหรือวางไว้ใกล้ความร้อน 
  4. ไม่ควรนำพายยางหรือพายพลาสติกไปใช้คนอาหารในภาชนะที่ตั ้งบนเตาไฟ เพราะอาจทำให้
ละลายได ้
 

 
 
 

 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

    [2] 2.6 ผ้าขาวบาง ลักษณะบางโปร่งเหมือนผ้ามุ้ง มีสีขาวดูสะอาดมากกว่าสีอื่นๆ ซักสิ่งสกปรกออก
ได้ง่าย แห้งเร็ว วิธีการใช้ ใช้กรองสิ ่งสกปรกออกจากอาหาร ทบผ้าขาวบางสัก 3 ชั ้น วางบนกระชอน  
เทน้ำเชื่อมลงไป เศษผงต่าง ๆ ก็จะติดอยู่บนผ้าขาวบาง วิธีนี้ใช้กรองกะทิที่มีเศษมะพร้าวดำ ๆ ได้ดว้ย 
      2.7 กระชอนกรองกะทิ ลักษณะคล้ายตะแกรงร่อนแป้ง แต่จะเป็นตะแกรงล้วนหรือทำด้วย
อลูมิเนียมเจาะรู มีด้ามถือ มีหูสำหรับพาดเกาะหม้อหรืออ่าง เวลาคั้นกะทิ เมื่อใช้เสร็จล้างให้หมดกากมะพร้าว 
แขวนไว้ ผึ่งให้แห้ง 
      2.8 ตะแกรงร่อนแป้ง ลักษณะเป็นตะแกรงกลม ทำด้วยสเตนเลสทองเหลือง หรือไม้ ไม่มี 
ด้ามถือ ใช้ร่อนแป้ง น้ำตาล ในส่วนผสมของขนมที่ต้องการความละเอียด ฟูเบา ขนมบางชนิดต้องฝนแป้งดิบ 
เช่น ขนมขี้หนู หรือขนมทราย ใช้ตะแกรงร่อนแป้งร่อนจะได้เม็ดขนมที่ละเอียด ดีกว่าฝนด้วยกระชอนกรอง
กะทิ เมื่อใช้เสร็จแล้วล้างน้ำ ใช้แปรงขัดสิ่งสกปรกที่ตะแกรงออกให้หมด ผึ่งแดดให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้ครั้ง
ต่อไป ถ้านำมาใช้ขณะที่ตะแกรงยังไม่แห้ง แป้งจะเกาะติดทำให้อุดตัน ร่อนแป้งไม่ออก 
      2.9 ไม้คลึงแป้ง ลักษณะเป็นไม้ท่อนกลม คอดปลาย มีไม้เล็ก 2 ข้าง พอเหมาะมือสำหรับจับคลึง
ไม้คลึงแป้งทีด่ี ต้องมนี้ำหนัก คลึงแล้วเรียบสม่ำเสมอ ถ้าไม่มีไม้คลึงแป้ง ใช้ขวดเปล่าคลึงแทนก็ได้ 
.......................................................... 

2 อุปกรณ์ทำขนมที่จำเป็นต้องมี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.parpaikin.com/ขนม_11/. (วันท่ี
สืบค้นข้อมูล 18 สิงหาคม 2564). 
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  3. อุปกรณแ์ม่พิมพ์ [2] 
      3.1 ถาดขนมสี่เหลี่ยม ลักษณะเป็นถาดอลูมิเนียม ส่วนใหญ่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหู 2 ข้าง 
สำหรับจับ ใช้ได้ทั้งอบ ผิง หรือนึ่ง ส่วนใหญ่ใช้ทำขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมสาลี่ ใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาด 
ระวังเรื่องเศษอาหารที่ติดตามซอกมุมด้วย ถ้าหมักหมมนาน ๆ อาจเกิดเป็นพิษต่อร่างกายได้ 
      3.2 พิมพ์อลูมิเนียมรูปต่าง ๆ ลักษณะของพิมพ์ จะเป็นอลูมิเนียมรูปร่างต่าง ๆ เช่น ถ้วยกลมจีบ
ถ้วยสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม รูปกระต่าย รูปปลา พิมพ์ชนิดนี้ถ้าจีบถี่จะทำความสะอาดยาก เวลาใช้เสร็จควรแช่น้ำ
ให้สิ่งสกปรกที่ติดหลุดออก จึงล้าง เหมาะที่จะใช้เป็นพิมพ์วุ้นต่าง ๆ ขนมชั้น ปุยฝ้าย เพราะทนความร้อนได้ดี 
  วิธีการใช้ ถ้าใช้ทำวุ้น เรียงพิมพ์ลงในถาด หยอดวุ้นลงไป แล้วหล่อน้ำในถาด 
  ถ้าทำขนมชั้น นึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนจึงหยอดแป้ง ถ้าทำปุยฝ้าย วางถ้วยลงในลังถึง  
          [3] นอกจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพข้างต้นแล้ว การทำอาหารหวานไทย
ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะบางอย่างมากกว่ากระทะ  ตะหลิว หม้อ หรือทัพพีทั ่วไป เพื่อลักษณะอาหารหวาน 
ที่ถูกต้อง และเพ่ือความประณีต ละเมียดละไมของอาหารหวาน จึงต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการทำ เช่น ขนมจีบนก 
หรือช่อม่วง ที่ต้องใช้แหนบช่วยในการจับจีบเป็นรูปกลีบดอกไม้ เรไรต้องใช้พิมพ์กดแป้งให้เป็นเส้น นอกจาก
อุปกรณ์ท่ีใช้เพื่อความสวยงามของชิ้นอาหารว่าง รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ทำอาหารว่างประเภทสากลต่าง ๆ 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

(ท่ีมา : https://krua.co/cooking_post/) 

 
.......................................................... 

2 อุปกรณ์ทำขนมที่จำเป็นต้องมี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.parpaikin.com/ขนม_11/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 18 สิงหาคม 2564). 
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หลักการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารหวานเพื่อสุขภาพ [4] 
  เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารหวาน ทำจากวสัดุหลายชนิด มีความทนทานและราคาแตกต่างกัน 
ในการเลือกซื้อควรพิจารณาให้รอบคอบ เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และยาวนาน สรุปได้ ดังนี้ 
          1. เหมาะสมกับชนิดของอาหารหวาน 
          2. อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ งอ 
          3. สะดวกต่อการใช้งาน 
         4. ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย 
          5. ประหยัดเวลาในการหุงต้ม เช่น ร้อนเร็ว ทำความสะอาดง่าย เป็นต้น 
 

ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารหวานเพื่อสุขภาพ  
         อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เลือกใช้งานอย่างเหมาะสม และใช้ทำงานได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ผู้ใช้
ต้องระมัดระวังเรื ่องความปลอดภัยของตนเองและบุคคลอื่น เพราะความประมาทเลินเล่ออาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ ดังนั้น ผู้ใช้เครื่องมือควรระมัดระวังตนเองตลอดเวลาระยะเวลาที่ใช้เครื่องมือ โดยยึดหลักการ ดังนี้ 
          1. เมื่อใช้ของมีคมต้องระมัดระวัง และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น เมื่อปอกผลไม้ไม่
ควรใช้มีดสับ เพราะว่ามีดสับมีน้ำหนักมาก อาจทำให้มีดบาดมือได้ 
          2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารหวาน ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องศึกษาวิธีใช้ให้เข้าใจก่อนการ
นำมาใช้ และใช้ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 
          3. อุปกรณ์ชิ้นใดที่ใช้บ่อย ควรวางไว้ใกล้มือ และไม่ควรวางไว้ในที่สูงเกินเอ้ือม 
          4. เมื่อหุงต้มอาหารหวานด้วยเตาถ่านควรดับไฟให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ ถ้าหุงต้มอาหารหวานด้วยเตา
แก๊สจะต้องปิดแก๊สทุกครั้ง 
          5. ในการใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือถอดชิ้นส่วนต่าง  ๆ จะต้องถอด
ปลั๊กไฟก่อนเสมอ 
          6. ในการใช้เตาอบไฟฟ้าแบบจานหมุนหรือที่เรียกว่า เตาไมโครเวฟ ก่อนการใช้งานควรศึกษาหลักการ
วิธีใช้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพราะว่าจะส่งผลถึงความปลอดภัย เช่น ตั้งเวลาให้เหมาะสมกับ
ชนิดของอาหารหวาน นำอาหารว่างออกจากเตาตามข้อแนะนำที่กำหนด เป็นต้น 
          7. เมื่อยกหม้อหรือกระทะลงจากเตา เพ่ือป้องกันความร้อนถึงมือ ควรใช้ผ้าจับของร้อนที่มีความหนาพอเหมาะ 
          8. เมื่อนำอาหารหวานประเภททอดหรือต้ม อย่าหยิบอาหารด้วยมือใส่ลงกระทะในระยะสูงเพราะจะ
ทำให้น้ำหรือน้ำมันกระเด็นลวกมือได้ ควรใช้ทัพพีตักอาหารหรือตะหลิววางลงในกระทะหรือหม้อที่ตั้งไฟ 
          9. การจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีน้ำหนักมากจะต้องจัดเก็บไว้ด้านล่างของชั้นวางของหรือชั้นล่างของ
ตู้เก็บอุปกรณ์เสมอ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยจากการถูกอุปกรณ์หล่นทับ 
.......................................................... 

4 อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก 
https://sites.google.com/site/606150616caruwrrn/2-xupkrn-kheruxng-mux-kheruxng-chi-ni-kar-prakxb-xahar. 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 18 สิงหาคม 2564). 
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หลักการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารหวานเพื่อสุขภาพ [4] 
  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารหวานแต่ละชนิดผลิตจากวัสดุที่แตกต่างจากกัน 
ดังนั้น เพ่ือให้อุปกรณ์เครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน ควรดูแลรักษาและทำความสะอาดหลังการใช้งาน 
ทุกครั้ง ดังนี้ 
  1. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสเตนเลส ควรระวังอย่าให้โดนความร้อนสูงมากเกินไปเพราะจะทำให้
เกิดสีดำ สีเทาหรือน้ำตาล เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง ซึ่งสามารถขัดออกได้โดยใช้ฟองน้ำชุบน้ำ
ผงซักฟอกผสมน้ำส้มสายชู ขัดตรงรอยดำแล้วล้างออกด้วยน้ำ 
  2. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเหล็ก ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดขัด และล้างให้สะอาดแล้วเช็ดด้วยผ้า
สะอาดให้แห้งหรือตากให้แห้งสนิททุกครั้ง เพ่ือป้องกันมิให้เป็นสนิมและใช้น้ำมันประกอบอาหารทาให้ทั่ว 
  3. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากอลูมิเนียม เมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดให้เศษอาหารที่ติดกับ
ภาชนะออกให้หมด และเช็ดให้แห้ง เพราะหากมีเศษอาหารตกค้างในภาชนะนาน ๆ กรดและด่างในอาหารจะ
ทำให้ภาชนะกร่อน มีผิวขรุขระ เป็นรู และอาจเกิดอันตรายจากเศษอาหารที่ตกค้างในรอยขรุขระนั้นได้ 
  4. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องเคลือบ ระวังอย่าให้ตกหรือกระแทก เพราะจะทำให้กะเทาะแล้ว
ส่วนที่กะเทาะจะเกิดสนิมได้ 
  5. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทแก้ว ควรระวังไม่ให้ตกเพราะเครื่องแก้วแตกง่าย และไม่ควรใส่ของที่
ร้อนมาก นอกจากแก้วชนิดทนไฟ นอกจากนี้ไม่ควรวางซ้อนกันเพราะอาจจะทำให้ตกมาแตกได้ 
  6. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทพลาสติก ไม่ควรใช้ใส่ของร้อนเพราะอาจทำให้บูดเบี้ยวเสียรูป และสีของ
พลาสติกมีส่วนผสมของสารตะก่ัวและปรอทซึ่งอาจจะละลายปนกับอาหารทำให้เป็นอันตรายได้ 
  7. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่นาน ๆ จึงจะนำมาใช้ ควรห่อด้วยผ้าขาวบาง กระดาษพลาสติก เพ่ือ
ป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันการเก่าเร็วจากจากสภาพแวดล้อม 
 
.......................................................... 

4 อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงไดจ้าก 
https://sites.google.com/site/606150616caruwrrn/2-xupkrn-kheruxng-mux-kheruxng-chi-ni-kar-prakxb-xahar. 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 18 สิงหาคม 2564). 
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ใบงานที่ 2 
เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารหวานเพ่ือ

สุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงยกตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 

อย่างน้อย 5 ชนิด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จงอธิบายหลักการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... ....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. จงอธิบายความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
4. จงอธิบายหลักการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
 
1. จงยกตัวอย่างเครือ่งมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ รวมทั้งวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 

อย่างน้อย 5 ชนิด 
ตอบ   1. อุปกรณ์ชั่งตวงส่วนผสม 
  2. อุปกรณ์ในการหุงต้ม 
  3. อุปกรณแ์ม่พิมพ์ 

2. จงอธิบายหลักการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ   1. เหมาะสมกับชนิดของอาหาร 
           2. อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ งอ 
          3. สะดวกต่อการใช้งาน 
         4. ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย 
          5. ประหยัดเวลาในการหุงต้ม เช่น ร้อนเร็ว ทำความสะอาดง่าย เป็นต้น 
 
3. จงอธิบายความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ 1. เมื่อใช้ของมีคมต้องระมัดระวัง และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น เมื่อปอกผลไม้ไม่
ควรใช้มีดสับ เพราะว่ามีดสับมีน้ำหนักมาก อาจทำให้มีดบาดมือได้ 
           2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารหวาน ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องศึกษาวิธีใช้ให้เข้าใจก่อนการ
นำมาใช้ และใช้ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 
         3. อุปกรณ์ชิ้นใดที่ใช้บ่อย ควรวางไว้ใกล้มือ และไม่ควรวางไว้ในที่สูงเกินเอ้ือม 
          4. เมื่อหุงต้มอาหารหวานด้วยเตาถ่านควรดับไฟให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ ถ้าหุงต้มอาหารหวานด้วยเตา
แก๊สจะต้องปิดแก๊สทุกครั้ง 
          5. ในการใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ จะต้องถอด
ปลั๊กไฟก่อนเสมอ 
 
4. จงอธิบายหลักการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ  1. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสเตนเลส ควรระวังอย่าให้โดนความร้อนสูงมากเกินไปเพราะจะทำให้
เกิดสีดำ สีเทาหรือน้ำตาล เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง ซึ่งสามารถขัดออกได้โดยใช้ฟ องน้ำชุบ 
น้ำผงซักฟอกผสมน้ำส้มสายชู ขัดตรงรอยดำแล้วล้างออกด้วยน้ำ 
  2. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเหล็ก ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดขัด และล้างให้สะอาดแล้วเช็ดด้วยผ้า
สะอาดให้แห้งหรือตากให้แห้งสนิททุกครั้ง เพ่ือป้องกันมิให้เป็นสนิมและใช้น้ำมันประกอบอาหารทาให้ทั่ว 
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  3. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากอลูมิเนียม เมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดให้เศษอาหารที่ติดกับ
ภาชนะออกให้หมด และเช็ดให้แห้ง เพราะหากมีเศษอาหารตกค้างในภาชนะนาน ๆ กรดและด่างในอาหารจะ
ทำให้ภาชนะกร่อน มีผิวขรุขระ เป็นรู และอาจเกิดอันตรายจากเศษอาหารที่ตกค้างในรอยขรุขระนั้นได้ 
  4. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องเคลือบ ระวังอย่าให้ตกหรือกระแทก เพราะจะทำให้กะเทาะแล้ว
ส่วนที่กะเทาะจะเกิดสนิมได้ 
  5. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทแก้ว ควรระวังไม่ให้ตกเพราะเครื่องแก้วแตกง่าย และไม่ควรใส่ของที่
ร้อนมาก นอกจากแก้วชนิดทนไฟ นอกจากนี้ไม่ควรวางซ้อนกันเพราะอาจจะทำให้ตกมาแตกได้ 
 

 
 

 
 

(ท่ีมา : กลุ่มพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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ใบความรู้ที่ 3 
เร่ือง วัตถุดิบสำหรับการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

 
ส่วนประกอบของอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

การทำอาหารหวานหรือขนมหวานไทยให้ดีต้องประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง คือ ต้องมีใจรัก  
ชอบทำ มีความอดทนตั้งใจมีความพิถีพิถันในการประดิษฐ์ให้ขนมมีรูปร่างที่น่ารับประทาน ขนมหวานบางชนิด
ต้องฝึกทำหลาย ๆ ครั้งจึงจะได้ลักษณะที่ดี ประสบการณ์และความชำนาญในการทำบ่อย ๆ ผู้ประกอบขนมหวาน
ไทยจะประสบความสำเร็จในการทำ อาหารหวานมีส่วนประกอบ ดังนี้ 

[1] 1. แป้ง สามารถพบได้ทั่วไปในส่วนของพืชที่มีการสะสมอาหาร เช่น เมล็ด ราก และลำต้น เมื่อมี
การนำส่วนของพืชที่มีการสะสมอาหารเหล่านี้มาผ่านกระบวนการทำให้ละเอียดด้วยวิธีการบดหรือโม่  ทั้งวิธี 
แบบแห้ง (Dry milling) และวิธีแบบเปียก (Wet milling) จะได้แป้งที่มีลักษณะเป็นผงแห้ง มีสี องค์ประกอบ
ทางเคมีและคุณสมบัติแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบและกระบวนการที่ใช้ในการบดหรือโม่ โดยแป้งที่
มีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญหลายชนิด เช่น โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร  และอื่น ๆ รวมอยู่ในปริมาณมาก 
เรียกว่า Flour แต่หากนำส่วนของ Flour ไปสกัดโปรตีน และไขมันออก ทำให้ได้แป้งที่มีองค์ประกอบทางเคมี
ที่สำคัญ เช่น โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร และอ่ืน ๆ ปนอยู่น้อยมาก เรียกว่า Starch 

 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 (ที่มาภาพประกอบ : https://www.carrotstick.dk/fuldkorn-hvilke-melsorter-skal-man-ga-efter/) 
 

.......................................................... 
1 ประเภทของแป้งประกอบอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

http://toys.dss.go.th/otopinfo/index.php/en/home/26-interesting-articles/180-2018-05-01-07-28-58. (วันที่
สืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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แป้งที่ใช้ประกอบอาหารว่างมีอยู่หลายประเภท ทั้งท่ีเป็น Flour และ Starch โดยแต่ละประเภทมีลักษณะและ
คุณสมบัติที่สำคัญแตกต่างกัน คือ [2] 

1.1 แป้งข้าวเจ้า (Rice Flour) เป็นแป้งที่ทำจากเมล็ดข้าวเจ้า มีลักษณะเป็นผงมีสีขาวจับแล้ว
สากมือเล็กน้อย เมื่อทำให้สุกจะมีลักษณะขุ่นร่วน ถ้าทิ้งไว้ให้เย็นจะอยู่ตัวเป็นก้อน ร่วนไม่เหนียว จึงเหมาะ  
ที่จะประกอบอาหารหวานที่ต้องการความอยู่ตัวร่วนไม่เหนียวหนืด เช่น ขนมขี้หนู ขนมกล้วย ฯลฯ สมัยก่อน
นิยมโม่กันเองโดยล้างข้าวสารก่อนแช่ข้าว โดยใส่น้ำให้ท่วม แช่จนข้าวนุ่ม จะโม่ง่าย ในปัจจุบันนิยมบดด้วย
เครื่องบดไฟฟ้า บดให้ละเอียดแล้วจึงห่อผ้าขาวบางซับน้ำทิ้ง จะได้แป้งข้าวเจ้าเรียกว่าแป้งสด 

1.2 แป้งข้าวเหนียว (Glutinous Rice Flour) เป็นแป้งที่ทำมาจากเมล็ดข้าวเหนียว ที่มีลักษณะ
เป็นผงสีขาว จับแล้วสากมือเล็กน้อย เมื่อนำไปทำให้สุกจะมีลักษณะขุ่นข้น เหนอะหนะ พอแป้งถูกความร้อน 
จะจับตัวเป็นก้อนค่อนข้างเหนียว เหมาะในการนำมาประกอบอาหารหวานที่ต้องการความเหนียวเกาะตัว เช่น 
ขนมเทียน ขนมถ่ัวแปบ ขนมต้ม ฯลฯ  

1.3 แป้งมันสำปะหลัง (Cassava Starch) ทำมาจากหัวมันสำปะหลัง มีลักษณะเป็นผงสีขาว  
จับผิวสัมผัสของแป้งจะเนียน ลื่นมือ เมื่อทำให้สุกจะเหลวเหนียวหนืดและใส เมื่อพักให้เย็นจะมีลักษณะ 
เหนียวเหนอะหนะคงตวั นิยมนำมาผสมกับอาหารหวานที่ต้องการความเหนียว หนืดและใส เช่น ทับทิมกรอบ 
เต้าส่วน ฯลฯ ในการทำขนมหวานไทย นิยมนำแป้งมันสำปะหลังมาผสมกับแป้งชนิดอื่น ๆ เพื่อให้ขนมมีความ 
เหนียวนุ่มกว่าการใช้แป้งชนิดเดียว เช่น ขนมชั้น ขนมฟักทอง ขนมกล้วย ฯลฯ 

1.4 แป้งข้าวโพด (Corn Starch) เป็นแป้งที่สกัดมาจากเมล็ดข้าวโพด มีลักษณะเป็นผงสีขาว
เหลืองนวลจับแล้วผิวสัมผัสของแป้งเนียน ลื่นมือ เมื่อทำให้สุกจะมีลักษณะข้นและใส ไม่คืนตัวง่าย เมื่อเป็น  
ตัวแป้งจะอยู่ตัวจับเป็นก้อนแข็งร่อนเป็นมันวาว ในขนมหวานไทยนิยมนำมาผสมกับอาหารหวานเพื่อต้องการ
ความข้นอยู่ตัว เมื่อสัมผัสดูเนื้อแป้งเนียน ละเอียด ลื่น 

1.5 แป้งถั่วเขียว (Mung Bean starch) เป็นแป้งที่สกัดมาจากถั่วเขียวเมล็ดแห้ง มีลักษณะเป็น
เม็ดเล็ก ๆ จับผิวสัมผัสแล้วจะสากมือ ก่อนใช้ควรนำมาบดให้เป็นผงก่อน เมื่อทำให้สุกจะมีลักษณะข้นค่อน  
ข้างใส เมื่อพักให้เย็นจะจับตัวเป็นก้อนแข็งอยู่ตัวค่อนข้างเหนียว เหมาะในการทำอาหารหวานที่ต้องการความ
ใสอยู่ตัว เช่น ซ่าหริ่ม ลืมกลืน ฯลฯ 

1.6 แป้งเท้ายายม่อม (Arrowoot starch) สกัดมาจากหัวมันเท้ายายม่อม มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ  
สีขาวเป็นเงาเวลาใช้ต้องบดให้ละเอียดเป็นผง เมื่อนำไปประกอบอาหารหวานจะให้ความข้น เหนียวหนืด  
และใส เมื่อทำให้เย็นจะเหนียวตัวกว่าแป้งมันสำปะหลัง นิยมนำมาใช้ร่วมกันกับแป้งชนิดอื่น  ๆ เพื่อให้ได้
อาหารหวานที่มีความข้นเหนียว เป็นมันวาว เช่น ขนมชั้น ขนมน้ำดอกไม้ ฯลฯ 

 
.......................................................... 

2 ส่วนประกอบของขนมหวาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/khnmhwankhxngthiyyvc2017/swn-prakxb-khxng-khnm-hwan. (วันที่สืบค้นข้อมูล 
24 กรกฎาคม 2564). 
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1.7 แป้งสาลี (Wheat Flour) ทำจากเมล็ดข้าวสาลี ลักษณะเป็น ผงสีขาว เมื่อทำให้สุกจะมี
ลักษณะร่วนเหลว ไม่อยู่ตัว คุณภาพของแป้ง สาลีขึ้นอยู่กับปริมาณโปรตีนในเมล็ดข้าวสาลี ซึ่งทำให้ได้ลักษณะ
ของ ขนมต่างกัน แป้งสาลียังแบ่งออกเป็นชนิดตางๆ ตามคุณสมบัติของแป้ง 

1.8 แป้งสาลีสำหรับทำขนมปัง (Bread Flour) ทำจากข้าวสาลีชนิดหนัก มีปริมาณโปรตีน 12 -
13 เปอร์เซ็นต์ แป้งมีสีขาวนวล เมื่อสัมผัสผิวแป้งจะหยาบกว่าแป้งสาลีชนิดอื่น ปริมาณโปรตีนสูงทำให้แป้ง
สามารถดูดน้ำได้มาก มีความยืดหยุ่น เหนียวเหมาะสำหรับใช้ในการทำขนมปัง ปาท่องโก (แต่แป้งชนิดนี้ไม่
นิยมนำมาทาขนมหวานไทย ส่วนใหญ่ใช้ทำประเภทขนมที่ต้องอบ) 

2. สี การใช้สีในการทำอาหารหวานหรือขนมไทย เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้ขนมนั้นมีความ
สวยงาม น่ารับประทานและความสามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้คนได้ ซึ่งการใช้สีนั้นเราควรศึกษาความรู้
เรื ่องสีให้เข้าใจก่อนนำไปใช้เพราะเมื ่อมีความรู ้แล้ว เราสามารถใช้สีได้ถูกต้อง ซึ ่งสีที ่ใช้มี 2 ชนิด คือ  
สีสังเคราะห์ และสีธรรมชาติ 

2.1 สีสังเคราะห ์เป็นสีที่มาจากองค์การเภสชักรรม เชน่ สีนำ้ บรรจุอยู่ในขวดหรือหลอด เมื่อต้องการ
ใช้ควรใช้ที่ดูดสีขึ้นมาเล็กน้อย อาจผสมในน้ำก่อนเพ่ือให้สีเจือจาง เพราะถ้าสีเข้มจัดแลว้เราไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://www.hernpangfood.com/category/3/) 
 

หรือสีฝุ่นหรือสีผง บรรจุอยู่ในซอง ก่อนใช้ต้องนำมาละลายกับน้ำก่อน ควนหยดสีลงไปผสม  
ในอาหารหวานที่ต้องการเทคนิคการใช้สีสังเคราะห์ สีบางสีหากเราใช้ผสมกันตามทฤษฎี เมื่อผลออกมาสี
อาจจะไม่สดใสเท่าที่ควร เช่น การนำสีแดงผสมกับสีน้ำเงินจะได้สีม่วง ซึ่งเราจะได้สีม่วงคล้ำไม่สดใส ควรเลี่ยง
มาใช้สีชมพูผสมสีฟ้า จะได้สีม่วงใสน่ารับประทาน ฉะนั้นการใช้สีสังเคราะห์ เราควรศึกษาหรือนำมาทดลองใช้
ในขนมท่ีมีปริมาณน้อย ๆ ก่อน จึงจะนำไปใช้ในส่วนมาก 
 

 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://www.hernpangfood.com/category/3/) 
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 [2] 2.2 สีธรรมชาติ เป็นสีที่ได้จาดส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ดอก ใบ ผล เมล็ด แก่น ราก เช่น 
- ใบเตย ให้สีเขียวมีลักษณะใบยาวเรียว สีเขียวจัด มีกลิ่นหอม โคนใบมีสีขาวนวล ลักษณะเป็นกอ 

ใบแก่มีสีเขียวจัด ให้กลิ่นหอมมาก ใบเตยมีสองชนิด คือ เตยหอมและเตยไม่หอม การเลือกใช้นิยมใช้เตยหอมที่มีกอ
ใหญ่มีใบโต ไม่มีแมลงเจาะ วิธีการคั้นน้ำใบเตย หั่นใบเตยเป็นฝอยแล้วโขลกให้ละเอียดใส่น้ำเล็กน้อย คั้นเอาน้ำใบเตย
ออกให้เข้มข้นที่สุด กรองด้วยผ้ากรอง พยายามอย่าให้กากใบเตยหล่นลงไปในน้ำที่กรองแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.amarinbabyandkids.com/pregnancy/pandan-benefits-pregnancy-mom/) 

 

- กาบมะพร้าวให้สีดำ ใช้กาบมะพร้าวแก่เผาไฟให้ไหม้จนเป็นสีดำทั้งอัน ใส่น้ำคั้นกรองด้วย
ผ้ากรอง เอากากออกให้หมด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ: shorturl.asia/wkrFo) 
 

- ขมิ้น ให้สีเหลือง ขมิ้นเป็นพืชล้มลุกมีหัวใต้ดินลักษณะเป็น แง่ง คล้ายขิง สีเหลือง  มีกลิ่น
หอม ใช้ผสมกับขนมที่ต้องการให้มีสีเหลือง วิธีการใช้ทุบขม้ินให้แตก ห่อผ้าแล้วนำไปแช่กับน้ำให้ออกสี 

 
.......................................................... 

2 ส่วนประกอบของขนมหวาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/khnmhwankhxngthiyyvc2017/swn-prakxb-khxng-khnm-hwan. (วันที่สืบค้นข้อมูล 
24 กรกฎาคม 2564). 
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(ท่ีมา : กลุ่มพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

- ดอกอัญชัน ให้สีม่วงคราม เป็นพืชไม้เลื ้อยมีดอกสีม่วงคราม ลักษณะคล้ายดอกถั่ว  
ตรงปลายสีม่วงคราม ตรงกลางสีเขียว เวลาใช้ให้เลือกเอาแต่ส่วนที่เป็นสีม่วง วิธีการใช้ใส่น้ำเดือดเล็กน้อย  
แช่ดอกอัญชัน สักครู่คั้นให้ออกสีคราม กรองเอากากออกหยดน้ำมะนาวลงไปสีจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : http://www.thaiyapruk.com/index.php/en/blog/78-2019-01-24-05-28-44) 

 

- ดอกดิน ให้สีดำ เป็นพืชชนิดหนึ่งจะมีตอนหน้าฝน ดอกปนกับรากไม้ชนิดอื ่น เช่น   
รากอ้อย รากหญ้าคา ดอกดินโผล่ออกจากดินมี สีม่วงเข้ม ๆ กลีบดอกรี ๆ ใช้ผสมกับแป้งทำขนมดอกดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://medthai.com/ดอกดินแดง/) 
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  [2] 3. น้ำตาล (น้ำตาลทราย, น้ำตาลปี๊บ, น้ำเชื่อม)      
ชนิดของน้ำตาลที่ใช้ในการทำอาหารหวานหรือขนมหวานไทยมีหลายลักษณะ น้ำตาลช่วยให้อาหาร

และขนมมีรสหวาน ทำให้แป้งนุ่ม อาหาร/ขนมอร่อยใสขึ้น ตกแต่งให้อาหารสวยงาม เคลือบไม่ให้อาหารแห้ง ทำให้
อาหารมีสีสวยและมีกลิ่นหอม น้ำตาลที่มักใช้ในการประกอบอาหารหวานหรือขนมหวานไทย เช่น  

- น้ำตาลทราย เป็นน้ำตาลที่เป็นผลึกทำจากอ้อย น้ำตาลทรายจะมีสองสี สีขาวคือน้ำตาลที่ 
ถูกฟอกจนมีสีขาวและแข็งสะอาด ละลายน้ำยาก ส่วนน้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลทรายที่ไม่ได้ฟอกให้ขาว จึงมี
กลิ่นหอม จะมีเกลือแร่และวิตามินอยู่บ้าง ส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้น้ำตาลทรายแดงในการทำ ยิ่งน้ำตาลแดงมีสี
เข้มมากเท่าไหร่ ก็แสดงว่ามีสารอื่นปนอยู่มากเท่านั้น เพื่อให้การทำอาหารและขนมสะดวกขึ้น จึงมีน้ำตาล
ทรายออกมาขายรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสะดวกในการใช้ เช่น น้ำตาลไอซิ่ง ได้จากน้ำตาลทรายขาวธรรมดา นำมา
บดให้ละเอียดอ่อน เอาเฉพาะส่วนที่ป่นละเอียดเหมือนแป้ง ใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันลงไป 3 เปอร์เซ็นต์ 
เพื่อกันไม่ให้น้ำตาลจับกันเป็นก้อน น้ำตาลป่น คือ น้ำตาลทรายธรรมดาที่เอามาป่นให้ละเอียด แต่ไม่เท่ากับ
น้ำตาลไอซิ่ง การป่นน้ำตาลเพ่ือให้ผสมเข้ากับเครื่องปรุงได้ง่าย 

- น้ำตาลไม่ตกผลึก (น้ำตาลปี๊บ) ได้แก่ น้ำตาลโตนด น้ำตาล มะพร้าว น้ำตาลทั้งสองชนิดนี้  
จะนิยมนำมาทำอาหารหวานหรือขนมหวานไทย เช่น แกงบวดต่าง ๆ ขนมหม้อแกงสังขยา ฯลฯ เป็นต้น เพราะ
ให้ความหอม หรือเคี่ยวทำน้ำเชื่อมชนิดข้นไว้หยอดหน้าขนมบางชนิด เช่น ขนมเหนียว ขนมนางเล็ด ฯลฯ 

- น้ำเชื่อม ในการทำอาหารหวานหรือขนมหวานไทย เราจะทำน้ำเชื่อมเองไม่นิยมซื้อน้ำเชื่อม 
เป็นขวดมาใช้ จะเริ่มต้นตั้งแต่ละลายน้ำตาลกับน้ำ ตั้งไฟ เคี่ยวให้เดือด การทำน้ำเชื่อมให้ขาว  (ฟอกสีน้ำตาล) 
มักใช้เปลือกไข่ฟอกน้ำตาล โดยตั้งไฟพอละลายแล้วกรอง นำไปตั้งไฟต่อ เคี่ยวจนได้น้ำเชื่อมเหนียวข้นตาม
ต้องการเพื่อนำมาทำขนมชนิดต่างๆ 

4. วัตถุดิบอ่ืน ๆ (เกลือ, กลิ่น, กะท,ิ สารช่วยให้ขึ้น และไข่) 
4.1 กะทิ กะทิได้มาจากมะพร้าว ขนมไทยนิยมใช้กะทิที่คั้นเองจาก มะพร้าวขูดใหม่ๆ ถ้าคั้นกะทิ

จากมะพร้าวที่มีกลิ่นจะทำให้กลิ่นของขนมเสีย ทั้งกลิ่นและรสอาจเปรี้ยวแก้ไขได้ยาก ไม่สามารถจะกลบกลิ่น
หืนของกะทิได้ แม้แต่นำไปตั้งไฟกวน มะพร้าวเมื่อซื้อมา ถ้ายังไม่ใช้ควรเก็บ ในตู้เย็น หรือต้องคั้นเป็นกะทิทันที 
และทำให้ร้อนหรือให้สุกก่อนถ้าต้องการ เก็บไว้ยังไม่ใช้ทันที 

4.2 การคั้นมะพร้าวเพ่ือให้ได้หัวกะทิ จะนวดมะพร้าวก่อนใส่น้ำร้อนหรือน้ำสักแต่น้อย นวดน้ำ
ในมะพร้าวออกมาจะได้หัวกะทิข้น ขาว ในการทำอาหารหวานหรือขนมหวานไทยต้องการใช้หัวกะทิข้น ๆ 
เพ่ือให้ขนมน่ารับประทาน ผู้ประกอบการจึงควรมีความรู้เรื่องการค้ันมะพร้าวให้ได้กะทิที่ข้น  

4.3 สารช่วยให้ขึ ้น อาหารหวานหรือขนมหวานไทยมีความจำเป็นในการใช้สารช่วยให้ขึ้น 
น้อยมาก วิธีการทำและส่วนผสมมีส่วนช่วยทำให้ขนมฟูขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น การทำปุยฝ้าย ขนมตาล ฯลฯ  
.......................................................... 

2 ส่วนประกอบของขนมหวาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/khnmhwankhxngthiyyvc2017/swn-prakxb-khxng-khnm-hwan. (วันที่สืบค้นข้อมูล 
24 กรกฎาคม 2564). 
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แต่ปัจจุบันลักษณะดั้งเดิมของอาหารหวานหรือขนมหวานไทยในท้องตลาดได้เปลี่ยนไปเพื่อธุรกิจการค้า 
หน้าตาขนม จะมีความน่ารับประทานขึ้นโดยอาศัยสารทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ ผงฟู เพื่อทำให้ขนมขึ้นเร็ว 
และมีลักษณะน่ารับประทาน 

4.4 กลิ่น กลิ่นที่ใช้ในการทำอาหารหวานหรือขนมหวานไทย แต่ก่อนจะใช้ดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอม 
เช่น ดอกมะลิ กระดังงา ฯลฯ นำมาอบในน้ำสะอาด เพื่อให้น้ำมีกลิ่นหอม แต่ในปัจจุบันภาวะสิ่งแวดล้อมได้
เปลี่ยนไป ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ใช้ยาฆ่าแมลงฉีด เพ่ือให้มีความคงทนและนำมาซึ่งอันตรายต่อผู้บริโภค จึงมีกลิ่น
วิทยาศาสตร์สังเคราะห์เข้ามาช่วย เช่น กลิ่นมะลิ กลิ่นใบเตย กลิ่นวานิลลา ฯลฯ 

4.5 เกลือ ในอาหารหวานหรือขนมหวานไทยเกลือให้รสเค็มมีบทบาทสำคัญ ทำให้ขนมเกิด
รสชาติน่ารับประทานข้ึน เมื่อนำไปผสมกับกะทิหรือมะพร้าว 

4.6 ไข่ ไข่ที่ใช้ในการทำอาหารหวานหรือขนมหวานไทย จะใช้ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ด การนำไข่มาตี
ให้ขึ้นฟูมากจะเป็นตัวเก็บฟองอากาศช่วยทำให้ขนมโปร่งฟู การเลือกใช้ไข่ควรใช้ไข่ท่ีใหม่และสด 

4.7. ผลไม้ คือ ผลที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศของพืชบางชนิด ซึ่งมนุษย์สามารถ
รับประทานได้ ตัวอย่างผลไม้ เช่น ส้ม แอปเปิ้ล สตรอเบอรี่ กล้วย มะม่วง ทุเรียน กีวี อะโวคาโด องุ่น ลูกพลับ
รวมถึง มะเขือเทศ ที่สามารถจัดได้ว่าเป็นทั้งผักและผลไม้ 

5. สมุนไพรต้านโควิด 
ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด (COVID - 19) ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกว่าสามารถ

ควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และมีการพูดถึงจุดแข็งที ่สามารถจะต่อยอดไปสู ่ความมั ่นคง  
ด้านการดูแลสุขภาพ สามารถดึงนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยได้ 

สมุนไพร นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย มีการใช้กันมายาวนาน  
เป็นภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น ในปัจจุบันทุกคนให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยมากขึ้น เพราะสรรพคุณที่โดดเด่น 
ราคาไม่สูง สมุนไพรไทยที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองว่า สามารถช่วยรักษาโรคโควิด (COVID - 19) ได้  

5.1 ฟ้าทะลายโจร มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลาย ทั้งประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ รวมถึง
ประเทศไทย และได้มีการนำเสนอผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วพบว่า กลไกต้าน
ไวรัสของฟ้าทะลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ ลดการแบ่งตัวของไวรัสภายในเซลล์ เพิ่มภูมิคุ้มกันในการ
ต่อสู้กับไวรัส ลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัส 

 
 

 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
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5.2 กระชาย จากการวิจัยพบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัส
ซาร์ส ในระยะหลังการติดเชื้อและยังพบว่าสาร Panduratin ของกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะ
ก่อนและหลังการติดเชื ้อ และยังมีฤทธิ ์ย ับยั ้งการทำงานของเชื ้อเอดส์ ต้านไวรัสไข้เลือดออกในกลุ่ม 
Flaviviridae family และยับยั้งเชื้อไวรัส Picornavirus ซึ่งก่อโรคมือเท้าปาก นอกจากนี้ยังพบว่า ช่วยยับยั้ง
การแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิด (COVID - 19) ได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 

                                                              (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรยีนสอนอาหารครัววันด)ี 

 
 
 
 
 
5.3 ขมิ้นชัน จากการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่า มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ 

ในการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าเซลล์ ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส และช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบ ในส่วนของ
การศึกษาในหนูทดลองพบว่า ขมิ้นชัน ช่วยลดการอักเสบของปอดที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ และ
ช่วยเพิ ่มภูมิคุ ้มกัน ทั ้งนี ้จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญของขมิ ้นชัน และ 
Demethoxycurcumine สามารถแย่งจับกับตำแหน่งของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ที่จะเข้าสู่เซลล์ปอด 
และตำแหน่งที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ 

 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
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5.4 ขิง ซึ่งมีรสเผ็ดร้อน มีคุณสมบัติอุ่น พบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยการใช้พื้นบ้านนำมา
รับประทานแก้หวัด จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญ Zingerol และ Gingerol 
สามารถแย่งจับกับตำแหน่ง Main protease ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้ 

 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

5.5 มะขามป้อม เป็นยาแก้ไอ ละลายเสมหะ พื้นบ้านใช้รักษาหลอดลมอักเสบ วัณโรคปอด 
หอบหืด ช่วยส่งเสริมการทำงานของ NK cells และ Cytotoxic T Lymphocytes (CTL) และยังช่วยส่งเสริม
การทำงานของ Natural Killer (NK) cells และ Cytotoxic T Lymphocytes (CTL) activities โดยสาร 
Phyllanthin และ Chebulagic acid มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการอักเสบ NF-KB signaling pathway จากการ
จำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สาร Phyllaemblicin G7 มีความสามารถในการจับกับขาโปรตีน 
และตัวรับ ACE2 ในการผ่านเข้าเซลล์ปอดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 โดยสามารถยับยั้งการสร้างและ
การแบ่งตัวของเชื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
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การเลือกซ้ือและเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับใช้ในการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ [3] 
1. การเลือกซื้อแป้ง 

1.1 แป้งข้าวจ้าว แบ่งเป็น 3 ชนิดมีดังนี้ 
1) แป้งเก่า เป็นแป้งที่ทำจากข้าวเก่า มีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดี เป็นข้าวที่ค้างปี 

นำมาขัดสีและโม่จนเป็นเนื้อละเอียด แป้งชนิดนี้เหมาะสำหรับทำขนมครก ขนมเรไร ขนมตาล ขนมกุยช่าย 
กระทงทอง เป็นต้น 

2) แป้งใหม่ท่ีผลิตจากข้าวใหม่ มีกลิ่นหอม แป้งชนิดนี้ดูดน้ำ ได้น้ำน้อย เพราะในแป้งจะ
มีความชื้นส ูง เหมาะสำหรับทำขนมเปียกปน ขนมแป้งอ ่อน ขนมกรวย ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว  
ขนมอาลัว เป็นต้น 

3) แป้งสด เป็นแป้งที่โม่กับน้ำ ลักษณะของแป้งจะมีความชื้นมาก การนำไปใช้ต้องลด
ปริมาณน้ำจากตำรับปกติ ทั่วไปในปัจจุบันจะมีเฉพาะร้านขนมที่ทำการโม่มาใช้เอง เพราะไม่สะดวกใน 
การเก็บรักษา หากมีกลิ่นเปรี้ยวจะไม่นำมาใช้ สามารถใช้กับขนมไทยทุกชนิด เข่น ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว 
ลอดช่องไทย ฯลฯ 

การเก็บรักษา ควรเลือกแป้งที ่มีเนื ้อละเอียด เพราะจะทำให้เนื ้อสัมผัสเนียนละเอียด  
มีสีขาว ไม่มีมอด ถ้าสามารถดมดูได้จะไม่มีกลิ ่นอับหรือกลิ ่นสาบ แป้งสดต้องไม่มีกลิ ่นเปรี ้ยว กลิ ่นอับ  
แป้งแห้งควรเก็บในที่มีอากาศแห้ง ใช้แล้วควรปิดถุงให้สนิท ป้องกันมด แมลง หรือความชื้นจากอากาศ  
แป้งสดควรเก็บในตู้เย็นควรปิดให้สนิท มิฉะนั้นแป้งจะดูดกลิ่นจากตู้เย็น ทำให้แป้งมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์  
หากมีกลิ่นเปรี้ยวไม่ควรนำมาใช้ 

1.2 แป้งข้าวเหนียว มี 2 ชนิด คือ 
1) แป้งข้าวเหนียวขาว เป็นแป้งที่ได้จากการนำข้าวเหนียวขาวมาโม่จนละเอียด จะมี 2 

ลักษณะ คือ แป้งสด และแป้งแห้ง แป้งสดจะทำเชน่เดียวกับแป้งข้าวจ้าวสด นิยมนำมาใช้ทำขนมบัวลอย ขนมบ้าบิน่ 
ขนมไข่หงส์ ขนมถั่วแปบ ขนมชอ่ม่วง ขนมจีบไทย เป็นต้น สำหรับแป้งแห้งที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน สะดวกใน
การเก็บและการนำมาใช้ สามารถใช้ทำขนมไทยได้ทุกชนิด ควรเลือกซื้อแป้งที่ไม่มีกลิ่นอับหรือตัวมอด 

2) แป้งข้าวเหนียวดำ ทำจากข้าวเหนียวดำ โดยปกติจะมีการผสมแป้งข้าวเหนียวขาวลง
ไปด้วย เพราะแป้งจะมีสีดำมาก และเนื ้อแป้งเมื ่อนำมาทำขนมจะมีความกระด้างไม่นุ ่มนวล เมื ่อเติม  
แป้งข้าวเหนียวขาวลงไปจะช่วยให้สีและเนื้อมีความนุ่มนวล มีทั้งชนิดแป้งสดและแป้งแห้งเช่นเดียวกับ 
แป้งข้าวเหนียวขาว นิยมนำมาทำขนมถั่วแปบ ขนมสอดไส้ 

การเก็บรักษา ในปัจจุบันแป้งข้าวเหนียวในท้องตลาดจะบรรจุถุง สามารถดูวันหมดอายุได้
จากฉลากหน้าชองหรือถุงแป้ง นอกจากนี้ม ีรายละเอียดอื ่น ๆ จึงควรศึกษาจากฉลากที ่ต ิดไว ้ส ่วน 
การเก็บรักษาเชน่เดียวกับแป้งข้าวจ้าว 
.......................................................... 

3 ความรู้ทั ่วไปเกี่ยวกับอาหาร . [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://pubhtml5.com/wkww/lbbh/basic. (วันที่
สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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1.3 แป้งสาลี ในการทำอาหารว่างทั้งประเภทคาวและหวาน สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
งาน เพราะแป้งสาลีแบ่งได้ 3 ชนิด คือ 

1) แป้งสาลีชนิดเบา นิยมนำมาใช้ทำขนมที่มีลักษณะเบาฟู เช่น ขนมปุยฝ้าย ขนมสาลี่ 
ขนมไข ่คัพเค้ก เป็นต้น  

2) แป้งสาลีอเนกประสงค์ นิยมนำมาใช้ทำขนมกรอบเค็ม เช่น ครองแครงกรอบ 
ทองม้วน ขนมเกลียว กระทงทอง คุกกี้ ขนมปั้นสิบทอด กะหรี่ปั๊บ ซาลาเปา เป็นต้น 

การเก็บรักษา แป้งสาลีมีจำหน่ายในลักษณะของการบรรจุในถุงพลาสติก ถุงกระดาษ และ
กล่องกระดาษ จะมีฉลากบอกรายละเอียด เช่น ชนิดของแป้ง การนำไปใช้ ตำรับการใช้แป้ง น้ำหนัก วันผลิต 
วันหมดอายุ ฉะนั้นผู้ซื้อศึกษารายละเอียดจากฉลากได้ และนำวิธีการเลือกชื้อจากแป้งข้าวจ้าวมาประกอบกัน
ได้กับการเก็บรักษาแป้งชนิดอ่ืน 

1.4 แป้งท้าวยายม่อม แป้งชนิดนี้ทำจากหัวท้าวยายม่อม นำมาผ่านกระบวนการผลิ ตจนมา
เป็นแป้งที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาวนวล มีราคาสูง มีคุณสมบัติคล้ายกับแป้งถั่วเขียว คือ เมื่อนำมาใช้จะมี
สีสดใสทรงตัวได้ดี เช่น การนำไปผสมในส่วนของขนมชั้น ทับทิมกรอบ ข้าวเกรียบอ่อน ข้าวเกรียบ 
ปากหม้อ ขนมกรวย กะละแม เป็นต้น 

การเก็บรักษา ควรเลือกซื้อแป้งใหม่ มีสีขาวนวล ไม่มีกลิ่นอับ ไม่มีตัวแมลง ตัวมอด เมื่อใช้
แล้วควรปิดปากถุงให้สนิท เก็บในที่มีอากาศแห้ง 

2. ไข ่ไข่ท่ีนำมาใช้ในการทำอาหารหวานหรือขนมไทยนิยมใช้ไข่ไก่เป็นส่วนมาก และรองลงมาคือ
ไข่เป็ด ส่วนไข่อ่ืน ๆ เช่น ไข่ห่าน ไข่นกกระทา จะไม่นิยมใช้ 

การเลือกซื้อ 
1. ควรเลือกจากร้านที ่ขายดี มีการหมุนเว ียนไข่เข้า  - ออกตลอดเวลา ทำให้ไข่ใหม่  

อยู่เสมอ 
2. การเลือกไข่ใหม่จะสังเกตจากเปลือกไข่ที่มีนวลเกาะบาง ๆ ผิวไม่เป็นเงาวาว ถ้าเป็นไข่

เป็นเงาวาวแสดงว่าไข่เก่าแล้ว 
3. จากการต่อยไข่ใส่ภาชนะจะเห็นว่า ไข่แดงมีทรงกลมนูน ไม่แบนราบ และมีไข่ขาว  

เป็นวุ้นเกาะรอบไข่แดง ถ้าเป็นไข่เก่า ไข่แดงจะแบนราบกับภาชนะ ถ้านำมาแยกไข่แดงไข่ขาว ไข่แดงจะแตก
ได้ง่าย ไข่ขาวที่ได้เมื่อนำไปตีให้ขึ้นฟูจะได้ปริมาณน้อยกว่าไข่ใหม่ 

การเก็บรักษาควรเก็บในตู้เย็นหรือห้องเย็น โดยจัดวางให้ส่วนที่ป้านอยู่ด้านบน ด้านแหมอยู่
ด้านล่าง ทำให้ไข่มีความสดนานว่า 

หมายเหตุ 
ไข่น้ำค้าง คือ ส่วนของไข่ขาวที่เป็นน้ำใส ๆ ติดอยู่ที่เปลือกไข่ใกล้ ๆ เยื่อไข่ นิยมนำมาเป็น

ส่วนผสมของการทำฝอยทอง 
เปลือกไข่ นำเปลือกไข่ที่ล้างสะอาดมาขยำกับน้ำตาลทราย เพื่อให้ได้น้ำเชื่อมที่ใสวาว 

สะอาดไม่มีสิ่งเจือปน 
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3. ผลไม้  มีหลายชนิดและหลายประเภทเช่นเดียวกันกับผัก หลักโดยรวมในการพิจารณาเลือก
ซื้อ คือ ต้องดูผลไม้ที่สดใหม่ ไม่มีรอยช้ำบริเวณพื้นผิวของผลไม้ บางชนิดควรเลือกที่มีมดไต่บริเวณขั้วกิ่ง 
และผล เพราะแปลว่าไม่มีสารพิษตกค้าง 

[4] 4. สมุนไพร การรักษาสมุนไพรเพื่อใช้ปรุงยารักษาโรคต่าง ๆ นั้น เราจำจะต้องศึกษาธรรมชาติ
ของสมุนไพรเหล่านี้เสียก่อนว่า สมุนไพรเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร ควรจะเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานเท่าใดจึงจะ
เสื่อมคุณภาพ และควรเก็บด้วยภาชนะชนิดใดจึงจะไม่เกิดปฏิกิริยากับสมุนไพรเหล่านี้ และควรเก็บอย่างไร 
กลิ่น รส ของสมุนไพรเหล่านี้จึงจะเสื่อมไป การรักษาสมุนไพร ดังกล่าวพอจะกล่าวโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ คือ 

4.1 การรักษาสมุนไพรประเภทที่มีกลิ่นหอม เช่น อบเชย กฤษณา กะลำพัก พิมเสน 
การบูร ชะมดเชียง ฯลฯ ควรเก็บในขวดแก้ว หรือ ขวดพลาสติกที่มีฝาจุกอัดอากาศให้แน่นสนิทอย่าให้อากาศ
เข้าได้และควรเช็ดให้แห้งสนิทก่อนที่จะนำมาใช้เก็บสมุนไพรเหล่านี้ ทั้งนี้ เพื่อเก็บกลิ่นของสมุนไพรเหล่านี้ไว้ให้
อยู่ตลอดไปให้นานที่สุด เมื่อเราจะนำมาปรุงยาเมื่อใด สมุนไพรเหล่านี้ก็ยังมีสรรพคุณดีอยู่เสมอ หากใช้ภาชนะ
ในการเก็บรักษาสมุนไพรเหล่านี้ผิด เช่น ใช้ภาชนะที่ทำด้วยเหล็ก หรือ ทองเหลืองเก็บสมุนไพรเหล่านี้ภาชนะ
เหล่านั้นอาจเกิดสนิม และสนิมเหล่านี้จะทำลายคุณภาพของสมุนไพรให้เสื่อมไปจนใช้การไม่ได้ และหากใช้จุก
ปิดฝาภาชนะเหล่านี้ปิดไม่สนิทอากาศเข้าได้ สมุนไพรเหล่านี้ก็จะหมดกลิ่นและเสื่อมคุณภาพไม่สามารถจะ
นำไปใช้ทำยาได้อีกต่อไป 

4.2 ส่วนสมุนไพรบางชนิดต้องไม่เก็บไว้ในภาชนะที่ทำด้วยโลหะบางชนิด เช่น อลูมิเนียม 
เช่น ดีเกลือ ดินประสิว จุนสี เกลือสินเธาว์ สารส้ม กำมะถัน น้ำส้มสายชู ฯลฯ ทั ้งนี ้เพราะสารต่าง  ๆ  
ในสมุนไพรเหล่านี้เมื่อสลายตัวออกมาแล้ว จะเกิดปฏิกิริยากับภาชนะที่ใช้เก็บ อาจจะเกิดเป็นกรดอย่ างแรง
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะมีอันตรายเมื่อนำสมุนไพรเหล่านี้ไปใช้ปรุงยาให้แก่คนไข้ 

4.3 สมุนไพรที ่เป็นพืชบางชนิด หรือเป็นสัตว์วัตถุควรใช้ภาชนะที ่ทำด้วยสังกะสี หรือ
ทองเหลืองเป็นรูปปี๊บขนาดปี๊บน้ำมันก๊าด และตอนบนควรจะทำเป็นฝาปิดรูปทรงกระบอก แบบฝาถ้ำชาเพื่ออัด
อากาศให้แน่นเวลาใช้เก็บสมุนไพรเหล่านี้ ก่อนเก็บสมุนไพรควรล้างภาชนะให้สะอาดและตากแดดให้แห้งสนิท รวมทั้ง
สมุนไพรที่จะนำมาเก็บด้วย ต้องตากแดดให้แห้งสนิท ก่อนจะนำมาเก็บในภาชนะเหล่านี้แล้วปิดฝาให้แน่นอย่าให้
อากาศและความชื้นในอากาศเข้าได้ เราก็จะรักษาคุณสมบัติของสมุนไพรเหล่านี้ให้มีอายุยืนนานถึง 1 ปี หรือกว่านั้น 

4.4 สมุนไพรประเภทมีลักษณะเป็นน้ำ หรือน้ำมัน เช่น น้ำผึ้ง น้ำมันต่าง ๆ ควรเก็บไว้ใน
ขวดแก้ว ส่วนยาดองเหล้า หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือ ยาดองอื่นๆ ควรใช้ขวดแก้วเป็นภาชนะเก็บ
รักษาจะปลอดภัยกว่า หากจะเก็บยาเหล่านี้เป็นเวลานาน แม้แต่ยาต้มแล้ว ใส่ยากันบูด เช่น โซเดียม เบนโซเอ็ด ยา
ประเภทนี้หากมีความจำเป็นต้องเก็บไว้นานก็ควรเก็บไว้ในขวดแก้วจะปลอดภัยกว่า ไม่ควรเก็บไว้ในขวด
พลาสติกหรือขวดอลูมิเนียมในระยะยาวนาน ทั้งนี้เพราะขวดพลาสติกและขวดอลูมิเนียมมีสารบางชนิดอาจ
เกิดปฏิกิริยากับยาเหล่านี้ในทางท่ีเป็นพิษแก่คนไข้ท่ีใช้รักษา 
.......................................................... 

4 สมุนไพรไทยรักษาโรค. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/chayada10381/kar-keb-raksa. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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4.5 สมุนไพรประเภทเกษตร หรือประเภทผงต่างๆ ควรเก็บไว้ในขวดแก้ว หรือขวด
พลาสติกอัดอากาศให้แน่น สมุนไพรเหล่านี้ย่อมจะมีคุณสมบัติอยู่ได้ในระยะอันยาวนาน 

4.6 การรักษาสมุนไพรที่เราต้องการหยิบมาปรุงยาต่างๆ ควรจัดแบ่งประเภทออกเป็น
หมวดหมู่ แล้วสับ หรือหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่กล่องสังกะสีมีฝาปิดแล้วเขียนป้ายชื่อสมุนไพรเหล่านั้นให้ชัดเจน
แล้วทำชั้น หรือลิ้นชักบรรจุกล่องสังกะสีเหล่านี้ไว้เป็นช่องๆ เวลาจะหยิบ สมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาเพียง
เหลือบตาดูก็จะรู้ว่าสมุนไพรชนิดไหนอยู่ที่ไหน เราก็สามารถจะนำสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาได้สะดวกเมื่อเรา
ต้องการ และการที่แนะนำให้ทำกล่องสังกะสีใส่สมุนไพร แยกประเภทไว้เป็นชนิดๆ และใช้ฝาปิดให้สนิทเมื่อ
หลังจากใช้แล้ว ก็เพ่ือป้องกันความชื้นและเชื้อราในอากาศไม่ให้เข้าไปทำลายสมุนไพรเหล่านั้นให้เสื่อมคุณภาพ 
หากเก็บไว้ในลิ้นชักเฉยๆ หรือวางไว้บนหิ้งโดยไมมีภาชนะบรรจุอีกชั้นหนึ่ง สมุนไพรเหล่านี้อาจเกิดรา หรือ
เสื่อมคุณภาพ เร็วเกินควร 

4.7 สมุนไพรประเภทเป็นกรด เช่น ดินประสิว น้ำประสานทอง จุนสีควรเก็บไว้ในภาชนะ
ที่ทำด้วยแก้วรวมทัง้ปรอทด้วย ส่วนดีเกลือ เกลือสินเธาว์จะใช้ภาชนะที่ทำด้วยดิน หรือแก้วเก็บก็ได้ แต่ยาดำ 
มหาหิงค์จะใช้ภาชนะท่ีทำด้วยสังกะสีเป็นที่เก็บรักษาก็ได้ 

4.8 การเก็บสมุนไพรในโกดังเก็บของขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่นั้น ควรสร้างเป็นชั้นขึ้น
แล้วแบ่งสมุนไพรออกเป็นประเภท และ หมวดหมู่โดยละเอียด เพื่อสะดวกในการที่เราจะหยิบใช้สมุนไพร
เหล่านี้ 

4.9 สมุนไพรบางชนิดเป็นใบไม้ซึ่งสามารถจะดูดความชื้นในอากาศได้ และพวกสัตว์ตา่งๆ 
จะเข้าไปทำรังอยู่เช่นหนูและแมลงสาบ จิ้งจกตุ๊กแก หรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ ย่อมจะเข้าไปทำลายสมุนไพร
เหล่านี้ให้เสื่อมคุณภาพ  และนำสิ่งสกปรกโสโครกเข้าไปปะปนให้สมุน ไพรเหล่านี้ จึงเก็บสมุนไพรเหล่านี้ไว้ใน
กระสอบพลาสติกอย่างหนาขนาดใหญ่เท่ากระสอบข้าวสาร และมัดปากให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้นของอากาศ 
และชั้นที่จะเก็บสมุนไพรเหล่านี้ ควรใช้ลวดตาข่ายอย่างตาถี่ปิดกั้นให้แข็งแรงแน่นหนาเพื่อป้องกันหนูและแมลง
ต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไปทำลายได้ สมุนไพรเหล่านี้ก็จะมีอายุอยู่ได้นานกว่าที่เราจะเก็บแบบตามบุญตามกรรม 

4.10 สมุนไพรประเภทเขี้ยวงาสัตว์ต่างๆ จะเก็บในภาชนะชนิดใดก็ได้แต่อย่าใช้ภาชนะที่
อาจเกิดสนิมขึ้นในภายหลังเป็นใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรประเภท หนอแรด หรือเขากุยนั้นควรเก็บในตู้
นิรภัยจะปลอดภัยกว่าเก็บไว้ไนภาชนะอื่น ๆ เพราะนอแรดนอหนึ่ง ปัจจุบันราคาหลายหมื่นบาท บางอันอาจ
ถึงแสนบาทก็เป็นได้ ส่วนเขากุยนั้นเขาหนึ่งราคาพันกว่าบาทขึ้นไป จึงควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจะเหมาะกว่า 

 
คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถควบคุมการแพร่
ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และมีการพูดถึงจุดแข็งที่สามารถจะต่อยอดไปสู่ความมั่นคงด้านการดูแลสุขภาพ 
สามารถดึงนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยได้ วัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ในการ
ทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ ประกอบด้วยวัตถุดิบที่คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียง ในหลักสูตรการทำอาหาร
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หวานเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ จะเป็นการจัดทำบราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร และไอศกรีมมะขามป้อมอัญชัน  
จึงขอยกตัวอย่างคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบ ดังนี้ 

 
1. ฟ้าทะลายโจร [5] 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ 

เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบยาเดี่ยว 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกันอย่างแพร่หลาย 
มีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยทางคลินิก พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อ
เฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ (acute respiratory tract infection) เช่น อาการไอ อาการเจ็บคอได้ดี  

 ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีข้อมูลงานวิจัย จากผู ้ป่วยจำนวน 807 คน พบว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก 
ฟ้าทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ขนาดรับประทาน 31.5-200 มิลลิกรัม/วัน รับประทานเป็นเวลา 3-10 วัน  
มีผลช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอาการไอเนื่องจากไข้หวัด (common cold) และอาการอักเสบของระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบนได้ 

 ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพลของ
ธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) 
เพื่อใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่เพิ่มขึ้นได้ พูดง่ายๆคือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลด
ปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลทำให้ ร่างกายมี
ปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาต่างร่างกาย แขน-ขา
อ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น 
.......................................................... 

5 สรรพคุณฟ้าทะลายโจร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://med.mahidol.ac.th/altern_med/th/km/19jun2020-1729. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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2. มะขามป้อม [6] 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

 
 มะขามป้อม ภาษาอังกฤษ คือ Indian gooseberry มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Phyllanthus 
emblica Linn. จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะยม คือ ตระกูล Phyllanthus L. ปกติแล้วจะปลูกขึ้นในเอเชีย
เขตร้อน จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็นพืชที่สำคัญในด้านการแพทย์อายุรเวทแบบดั้งเดิมและ
การดูแลสุขภาพหลายแขนงที่มีมานานนับร้อยปี โดยใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของมะขามป้อม แต่ที่นิยมใช้
ในการทำยามากที่สุดคือผลมะขามป้อม ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังนี้  
 1. อุดมไปด้วยสารอาหารและเป็นแหล่งของวิตามินซี 

        มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึงเท่าตัว มีสารแทนนินและโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นสารป้องกันการ
สลายตัวของวิตามินซี ทำให้วิตามินซีคงตัวอยู่ได้นาน และอุดมไปด้วยสารอาหารอื่น ๆ ทั้งวิตามินเอ วิตามินบี 
3 ธาตุเหล็ก แคลเซียม และฟอสฟอรัส  
 2. ดับกระหาย 
           ผลมะขามป้อมสด ๆ ช่วยแก้และลดอาการกระหายน้ำได้ โดยไม่ต้องนำไปทำเป็นน้ำผลไม้ เพราะ
เมื่อเรากัดมะขามป้อม น้ำมะขามป้อมที่ซึมออกมาจะช่วยแก้อาการคอแห้งได้ 
 3. แก้ไอ เจ็บคอ ลดเสมหะ แก้หวัด 
           มะขามป้อม ช่วยแก้ไอ แก้หวัด ละลายเสมหะ รักษาอาการเจ็บคอ เพราะอุดมไปด้วยวิตามินซี
และสารกลุ่มแทนนิน มีรสเปรี้ยว ช่วยละลายเสมหะและบำรุงเสียงได้ดี โดยหากต้องการใช้มะขามป้อมแก้ไอ  
ทำได้โดยการนำมะขามป้อม ไปคั้นหรือต้มแล้วนำมาดื่ม หรือจะนำมะขามป้อมไปอมกับเกลือเฉย ๆ ก็ได้  
ซึ่งการอมมะขามป้อมนอกจากจะช่วยแก้ไอและละลายเสมหะแล้ว ยังทำให้เราชุ่มคอ และช่วยบำรุงเสียงใหใ้ส 
ป้องกันเสียงแห้งได ้
 
.......................................................... 

6 มะขามป้อม ผลไม้วิตามินซีสูงปรี๊ด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://health.kapook.com/view178427.html. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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 4. แก้ไข้ 
           สารแทนนินและวิตามินซีที่มีอยู่ในมะขามป้อม เป็นสารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย 
จึงช่วยแก้ไข้จากอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยนำผล เมล็ด หรือรากของมะขามป้อมมาคั้นดื่ม เพราะน้ำ
มะขามป้อมถือเป็นยาเย็นที ่ช่วยลดและระบายความร้อนออกจากร่างกาย และยังสามารถนำใบสดของ
มะขามป้อมมาต้มน้ำอาบเพ่ือให้ไข้ลดลงได้อีกด้วย 
           นอกจากนี้ มะขามป้อมยังช่วยให้อาการไข้ทับระดูดีขึ้น โดยตำรับยาพื้นบ้านจะนำมะขามป้อม
และลูกสมอไทยจำนวนเท่าอายุผู้ป่วยมาต้มกับใบมะกาแห้ง 1 กำมือ ใส่เกลือนิดหน่อย แล้วนำมาดื่มครั้งละ 1 
แก้ว ทุก ๆ 4-6 ชั่วโมงในวันแรกที่ดื่ม หลังจากนั้นดื่มวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ภายใน 3 วันยาต้มหม้อนี้อาจช่วย
บรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดท้องจากไข้ทับระดูได้   
 5. แก้ปวดฟัน 
 การทานมะขามป้อมหรือนำปมก้านมะขามป้อมมาต้มกับน้ำ แล้วใช้อมหรือบ้วนปาก สามารถ
บรรเทาและป้องกันอาการปวดฟันได้ เนื่องจากในมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากนั่นเอง 
 6. รักษาลักปิดลักเปิด 
          มีงานวิจัยพบว่า ร่างกายคนเราสามารถดูดซึมวิตามินซีจากมะขามป้อมได้ดีกว่าวิตามินซี  
เม็ดทั ่วไป เนื ่องจากในมะขามป้อมมีสารอื ่น ๆ ที ่ช่วยให้วิตามินเข้าสู ่ร ่างกายได้ง่าย ดังนั ้นผู ้ที ่เป็นโรค
ลักปิดลักเปิดที่มีอาการเลือดออกตามไรฟัน ซึ่งเป็นโรคที่ร่างกายขาดวิตามินซีจึงควรทานมะขามป้อมที่มี
วิตามินซีสูงเข้าไปมาก ๆ เพราะสามารถช่วยให้หายจากโรคนี้ได้ 
 7. บรรเทาอาการคันจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า 
 นำรากของมะขามป้อมมาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำไปต้มประมาณ 15 นาที จากนั้นก็นำมาทา
บริเวณท่ีเป็นเชื้อรา ก็จะช่วยบรรเทาอาการคันได้ ส่วนใครที่มีอาการคันจากน้ำกัดเท้า ให้นำเปลือกมะขามป้อม
ไปตำผสมกับน้ำเล็กน้อย แล้วนำมาทาบริเวณที่คันก็จะช่วยรักษาได้ หรือหากใครอยากจะฆ่าเชื้อโรคหรือ
ป้องกันน้ำกัดเท้าไว้ก่อน จะนำเปลือกของต้นมะขามป้อมไปแช่น้ำ แล้วนำเท้าไปแช่ก็จะช่วยให้ผิวบริเวณเท้า
หนาขึ้น เนื่องจากความฝาดของเปลือกมะขามป้อมจะช่วยตะกอนโปรตีน ทำให้ผิวหนังของเท้าและข้อเท้าหนาขึ้น 
ทนทานต่อการเกิดน้ำกัดเท้ามากยิ่งขึ้น 
 8. รักษาแผล แก้ฟกช้ำ 
 นำเปลือกลำต้นของมะขามป้อมมาบดเป็นผงแล้วโรยที่บริเวณบาดแผลเพ่ือรักษาแผลและอาการ
ฟกช้ำได้ด้วย ส่วนที ่เป็นแผลแล้วหายช้า มีน้ำเหลืองไหลเยอะ หรือป่วยเป็นโรคน้ำเหลืองเสีย ให้ทาน
มะขามป้อม 1 ลูก ทุกวันหลังอาหาร เพราะในมะขามป้อมมีวิตามินอยู่มาก โดยเฉพาะวิตามินซี จะสามารถแก้
อาการน้ำเหลืองเสียได้ 
 9. รักษาหอบหืด 
           นำเมล็ดมะขามป้อมมาตำเป็นผง แล้วชงดื่มกับน้ำร้อน ก็ช่วยรักษาให้หายได้ด้วย 
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 10. แก้อาการผื่นคัน 
 นำใบมะขามป้อมมาต้มอาบ หรือนำเมล็ดมาเผาแล้วบดให้ละเอียด จากนั้นนำไปผสมกับน้ำมัน 
คนให้เข้ากันจนเหลวข้น แล้วนำมาทาแผล จะช่วยบรรเทาอาการคัน แก้พิษน้ำร้อนลวก และช่วยรักษาแผลได้ 
 11. เป็นยาระบาย แก้ท้องผูก 
 ยางของผลมะขามป้อมและวิตามินซีมีฤทธิ์เป็นยาระบาย ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้น และ
แก้อาการท้องผูกได้ ฉะนั้นมะขามป้อมจึงถือเป็นผลไม้อย่างหนึ่งที่ช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดี และนำไปสกัดเข้า
เครื่องยา ทำเป็นยาระบายได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากเราทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้มีอาการ
ท้องเสียแทนได้ ดังนั้นควรควบคุมปริมาณการทานในแต่ละวันด้วย 
 12. แก้ท้องเสีย โรคบิด 
           อาการท้องเสีย หรือถ่ายบิด สามารถใช้มะขามป้อมรักษาให้หายได้ง่าย ๆ ด้วยกัน 3 วิธี คือ  
นำรากมะขามป้อมไปต้มดื่ม หรือนำลูกมะขามป้อมสดไปต้มประมาณ 10-20 นาทีแล้วดื่ม หรือวิธีสุดท้าย  
นำใบไปตำให้ละเอียดแล้วนำมาชงดื่มครั้งละ 1 ช้อนชา ทุก 2-4 ชั่วโมง หรืออาจเติมน้ำผึ้งลงไปหน่อยเพื่อให้
ดื่มง่ายข้ึน 
 13. บำรุงผิว 
 วิตามินซีในมะขามป้อมยังสามารถบำรุงผิวพรรณ ชะลอการเกิดริ้วรอย และทำให้หน้าขาวสดใส
ได้ โดยนำมะขามป้อมมาฝนแล้วนำน้ำที่ได้ไปทาบริเวณหน้าและผิวของเราได้เลย 
 14. บำรุงผม 
 มีการนำมะขามป้อมมาสกัดทำเป็นยาสระผมทั้งที่ไทยและอินเดีย เนื่องจากมะขามป้อมสามารถ
บำรุงรักษาเส้นผมให้มีสุขภาพแข็งแรง นุ่มลื่น และยังช่วยทำให้ผมดกดำป้องกันผมหงอก โดยการนำมะขามป้อมมา
ทอดกับน้ำมันมะพร้าวแล้วนำนำ้มันมาหมักผม หรือมะขามป้อมแห้ง ก็สามารถนำลูกมะขามปอ้มแห้งไปแช่น้ำไว้หนึ่ง
คืน แล้วนำมาบำรุงผม โดยใชล้า้งแทนน้ำสุดท้ายได ้และสามารถนำเมล็ดมะขามป้อมมาบีบเอาน้ำมัน แล้วนำไปทา
ทั่วศีรษะก็ช่วยทำให้ผมดกดำขึ้นด้วย 
 15. บำรุงร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า 
 เนื่องจากมะขามป้อมมีสารอาหารมากมาย ที่ช่วยบำรุงทั้งผม สมอง ดวงตา คอ หลอดลม ปอด 
หัวใจ ตับ ตับอ่อน ไต กระเพาะ ลำไส้ และผิวหนัง และยังช่วยแก้น้ำเหลืองเสีย บำรุงกำลัง บำรุงเลือด  
ลดความดันเลือดสูง และปรับประจำเดือนให้มาปกติได้  
 16. ต้านมะเร็ง 
 มีการวิจัยพบว่าสารฝาดในมะขามป้อมอย่างกรดแกลลิคและสารแทนนินสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ไม่ให้ก่อตัวในร่างกายเราได้ แถมมะขามป้อมยังสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีมาก เพราะอุดมไปด้วยวิตามินซีและ
สารแทนนินที่ประกอบไปด้วย emblicanin A, emblicanin B, punigluconin และ peduculagin 
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17. แปรรูปได้หลากหลาย 
 นอกจากจะสามารถกินเปล่า ๆ แล้ว มะขามป้อมยังนำไปทำเป็นเครื่องดื่ม หรือแปรรูปเป็นของ
กินเล่นอร่อย ๆ อย่าง มะขามป้อมแช่อิ่ม และใช้เป็นยาสมุนไพร ยาแก้ไอ หรือยาสระผม และยังนำไปทำเป็น
เครื่องสำอางและอาหารเสริมได้อีกด้วย 

มะขามป้อม ข้อควรระวังท่ีต้องรู้ก่อนทาน 
 ผู้ที่มีปัญหาเลือดจาง ผู้ที่แน่นท้องบ่อย ๆ และคนขี้หนาว ไม่ควรทานมะขามป้อมในปริมาณมาก ๆ 
เพราะมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น หากกินเยอะอาจทำให้รู้สึกหนาวหรือมีอุณหภูมิในร่างกายลดลงได้ 
ดังนั้นผู้ที่มีอาการข้างต้นจึงควรระมัดระวังและควบคุมปริมาณการทานมะขามป้อมให้ดี หรือจะหันไปทานพวก
ผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนแต่วิตามินซีสูงอย่าง ลำไย แทน 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

 [7] 3. อัญชัน เป็นพืชที่มีต้นกำเนิดในแถบอเมริกาใต้ ปลูกทั่วไปในเขตร้อน ลักษณะของดอก
อัญชันจะมีสีขาว สีฟ้า สีม่วง ส่วนตรงกลางดอกจะมีสีเหลือง และรูปทรงคล้ายหอยเชลล์ มีสรรพคุณที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะมีสารที่ชื่อว่า “แอนโทไซยานิน” (Anthocyanin) ซึ่งมีหน้าที่ไปช่วยกระตุ้นการ
ไหลเวียนของโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น เช่น ไปเลี้ยงบริเวณรากผม ซึ่งช่วยทำให้ผมดก
ดำ เงางาม หรือไปเลี้ยงบริเวณดวงตาจึงช่วยบำรุงสายตาไปด้วยในตัว หรือไปเลี้ยงบริเวณปลายนิ้วมือ ซึ่งก็จะ
ช่วยแก้อาการเหน็บชาได้ด้วย และที่สำคัญสารนี้ยังมีความโดดเด่นที่ใครหลาย ๆ คนยังไม่ทราบ นั่นก็คือช่วย
ลดความเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดอุดตันได้ และการ “กินดอกอัญชันทุกวัน...วันละหนึ่งดอก” จะช่วยป้องกัน
โรคเส้นเลือดสมองตีบได้อีกด้วย 

เนื่องจากดอกอัญชันนั้นมีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือด  สำหรับผู้มีเลือดจางห้ามรับประทาน
ดอกอัญชันเด็ดขาด หรืออาหารเครื่องดื่มที่ย้อมสีด้วยอัญชันก็ไม่ควรรับประทานบ่อย ๆ  ซึ่งมีประโยชน์และ
สรรพคุณ ดังนี้  
.......................................................... 

7 อัญชัน ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆ และข้อมูลงานวิจัย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://www.disthai.com/17028789/อัญชัน. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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1. ใช้เมล็ด รสมันเป็นยาระบาย แต่มักทำให้คลื่นไส้อาเจียน  
2. ราก รสขมเย็น (นิยมใช้รากดอกขาว) ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ เป็นยาระบาย  
3. ใช้รากถูฟัน ทำให้ฟันทน แก้ปวดฟัน   
4. ราก รสเบื่อเมา ปรุงเป็นยากินและพอก  
5. ถอนพิษสุนัขบ้า  
6. ดอก โบราณใช้อัญชันในการปลูกผมและคิ้วเด็กอ่อน 
   หยุดการร่วงของหนังศีรษะอ่อนแอ ย้อมผมหงอกให้เป็นสีดำ  
7. ใช้ตำเป็นยาพอกหรือคั้นเอาน้ำทาแก้ฟกช้ำบวม  
8. แก้พิษแมลงกัดต่อย  
9. ใบและราก ฝนเอาน้ำหยอดตา แก้ตาแฉะ ตาฟาง     
10. ส่วนตำรายาพื้นบ้าน ใช้รากฝนกับรากสะอึกและน้ำซาวข้าว กินหรือทา แก้งูสวัด  
11. นำมาถูฟันแก้อาการปวดฟันและทำให้ฟันแข็งแรง      

 

 
 
 

(ท่ีมา : กลุ่มพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง วัตถุดิบสำหรับการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพแล้ว  

จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายส่วนประกอบของอาหารหวานเพ่ือสุขภาพมาอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จงอธิบายการเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
3. จงบอกวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 5 วิธี พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. จงบอกคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ อย่างน้อย 2 ชนิด 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบสำหรับการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
 
1. จงอธิบายส่วนประกอบของอาหารหวานเพ่ือสุขภาพมาอย่างละเอียด 
ตอบ    ส่วนประกอบของอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ  
  1. แป้ง 
  2. สี 
  3. น้ำตาล (น้ำตาลทราย, น้ำตาลปี๊บ, น้ำเชื่อม)      
  4. วัตถุดิบอ่ืน ๆ (เกลือ, กลิ่น, กะท,ิ สารช่วยให้ขึ้น และไข่) 
  5. ผลไม ้
  6. สมุนไพร  

 
2. จงอธิบายการเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
ตอบ   การเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ เช่น 
  1. การเลือกซื้อแป้ง 
       1.1 แป้งข้าวจ้าว แบ่งเป็น 3 ชนิดมีดังนี้ 
   1) แป้งเก่า เป็นแป้งที่ทำจากข้าวเก่า มีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดี เป็นข้าวที่ค้างปี นำมาขัดสี
และโม่จนเป็นเนื้อละเอียด แป้งชนิดนี้เหมาะสำหรับทำขนมครก ขนมเรไร ขนมตาล ขนมกุยชา่ย กระทงทอง เป็นต้น 
   2) แป้งใหม่ที่ผลิตจากข้าวใหม่ มีกลิ่นหอม แป้งชนิดนี้ดูดน้ำ ได้น้ำน้อย เพราะในแป้งจะมี
ความชื้นสูง เหมาะสำหรับทำขนมเปียกปน ขนมแป้งอ่อน ขนมกรวย ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนมอาลัว  
เป็นต้น 
   3) แป้งสด เป็นแป้งที่โม่กับน้ำ ลักษณะของแป้งจะมีความชื้นมาก การนำไปใช้ต้องลดปริมาณ
น้ำจากตำรับปกติ ทั่วไปในปัจจุบันจะมีเฉพาะร้านขนมที่ทำการโม่มาใช้เอง เพราะไม่สะดวกในการเก็บรักษา หาก
มีกลิ่นเปรี้ยวจะไม่นำมาใช้ สามารถใช้กับขนมไทยทุกชนิด เข่น ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ลอดช่องไทย ฯลฯ 
 
3. จงบอกวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 5 วิธี พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
ตอบ  เช่น การเก็บรักษาแป้งข้าวจ้าว ควรเลือกแป้งที่มีเนื้อละเอียด เพราะจะทำให้เนื้อสัมผัสเนียนละเอยีด 
มีสีขาว ไม่มีมอด ถ้าสามารถดมดูได้จะไม่มีกลิ่นอับหรือกลิ ่นสาบ แป้งสดต้องไม่มีกลิ ่นเปรี ้ยว กลิ ่นอับ  
แป้งแห้งควรเก็บในที่มีอากาศแห้ง ใช้แล้วควรปิดถุงให้สนิท ป้องกันมด แมลง หรือควานชื้นจากอากาศ  
แป้งสดควรเก็บในตู้เย็นควรปิดให้สนิท มิฉะนั้นแป้งจะดูดกลิ่นจากตู้เย็น ทำให้แป้งมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หาก
มีกลิ่นเปรี้ยวไม่ควรนำมาใช้ 
4. จงบอกคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพ อย่างน้อย 2 ชนิด 
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ตอบ   1. ฟ้าทะลายโจร 
  ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ  
เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบยาเดี่ยว ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพล
ของธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลาย
โจร) เพ่ือใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่เพ่ิมขึ้นได้ พูดง่ายๆคือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลด
ปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลทำให้ ร่างกายมี
ปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาต่างร่างกาย แขน -ขา
อ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น 
  2. มะขามป้อม 
     มะขามป้อม ภาษาอังกฤษ คือ Indian gooseberry มีชื ่อทางวิทยาศาสตร์ว ่า Phyllanthus 
emblica Linn. จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะยม คือ ตระกูล Phyllanthus L. ปกติแล้วจะปลูกขึ้นในเอเชีย
เขตร้อน จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็นพืชที่สำคัญในด้านการแพทย์อายุรเวทแบบดั้งเดิมและ
การดูแลสุขภาพหลายแขนงที่มีมานานนับร้อยปี โดยใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของมะขามป้อม แต่ที่นิยมใช้
ในการทำยามากที่สุดคือผลมะขามป้อม ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังน้ี อุดมไปด้วยสารอาหารและเป็น
แหล่งของวิตามินซี ดับกระหาย  แก้ไอ เจ็บคอ ลดเสมหะ แก้หวัด แก้ไข้ แก้ปวดฟัน รักษาลั กปิดลักเปิด 
บรรเทาอาการคันจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า รักษาแผล แก้ฟกช้ำ รักษาหอบหืด แก้อาการผื่นคัน เป็นยาระบาย แก้
ท้องผูก แก้ท้องเสีย โรคบิด บำรุงผิว บำรุงผม บำรุงร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า ต้านมะเร็ง แปรรูปได้หลากหลาย 
 มะขามป้อม ข้อควรระวังท่ีต้องรู้ก่อนทาน 
 ผู้ที่มีปัญหาเลือดจาง ผู้ที่แน่นท้องบ่อย ๆ และคนขี้หนาว ไม่ควรทานมะขามป้อมในปริมาณมาก ๆ 
เพราะมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น หากกินเยอะอาจทำให้รู้สึกหนาวหรือมีอุณหภูมิในร่างกายลดลงได้ 
ดังนั้นผู้ที่มีอาการข้างต้นจึงควรระมัดระวังและควบคุมปริมาณการทานมะขามป้อมให้ดี หรือจะหันไปทานพวก
ผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนแต่วิตามินซีสูงอย่าง ลำไย แทน 
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ใบความรู้ที่ 4.1  
เร่ือง การทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ บราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
(ท่ีมา : กลุ่มพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

 

การจัดทำอาหารหวานเพื ่อสุขภาพในครั ้งนี ้ ได้นำวัตถุดิบที ่เกี ่ยวกับสมุนไพรต้านโควิดมาเป็น
ส่วนประกอบสำคัญ เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สมุนไพรไทยที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองว่าสามารถช่วยรักษาโรคได้ ซึ่งได้มีการใช้กันมายาวนาน  
เป็นภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “รับประทานอาหารเป็นยา” และได้มีการนำมาเป็น
ส่วนประกอบสำหรับการทำอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น อาหารคาว อาหารว่าง และเครื่ องดื ่ม เป็นต้น  
ด้วยสรรพคุณที่โดดเด่น ราคาไม่สูง และสามารถเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสให้แก่ร่างกาย โดยการบริโภคอาหารที่มี
ส่วนประกอบของสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมนูอาหารหวานนี้ได้รับการพัฒนา
จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ เป็นเมนูท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ ที่มีวิธีการประกอบอาหารหวานเพ่ือ
สุขภาพไม่ยุ่งยาก รสชาติอาหารเหมาะสมกับคนไทย แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าของสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกัน แต่
ทั้งนี้ผู้เรียนต้องจัดทำเครื่องดื่มสุขภาพให้มีความชำนาญ มีรสชาติที่ใกล้เคียงกันทุกครั้งที่ได้จัดทำ 
  การจัดทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ จะมีการยกตัวอย่าง 2 ชนิด ได้แก่ การทำบราวนี่ชาเขียวฟ้า
ทะลายโจร และการทำไอศครีมมะขามป้อมอัญชัน ซึ่งแสดงรายละเอียดสัดส่วน ขั้นตอนและเทคนิคการทำ 
ต่าง ๆ ในใบความรู้ที่ 4.2  
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การทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ บราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 
สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารหวานบราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 

ไวท์ช็อกโกแลต   100  กรัม 
เนยสดชนิดจืด   85   กรัม 
แป้งสาลีอเนกประสงค์พิเศษ 100  กรัม 
ผงฟู     1  ช้อนชา 
ผงชาเขียว    10  กรัม 
ผงฟ้าทะลายโจร   1  ช้อนชา 
ไข่ไก่เบอร์หนึ่ง   2  ฟอง 
น้ำตาลทราย   180  กรัม  
วานิลลาน้ำ   1  ช้อนชา 

 

ขั้นตอนการทำบราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 
1. เตรียมเปิดเตาอบที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส และถาดขนาด 8×8 นิ้ว ทาไขมันและรองกระดาษไขไว้ 

  2. ละลายไวท์ช็อกโกแลตและเนยสดจนเข้ากันดีให้เป็นเงา 
  3. ผสมแป้งสาลี ผงฟู ผงชาเขียว และผงฟ้าทะลายโจร พักไว้  
  4. ตีไข่ไก่กับน้ำตาลทราย และวานิลลา จนมีสีอ่อนลง 
  5. เทส่วนผสมไวท์ช็อกโกแลตลงในส่วนผสมไข่ คนให้เข้ากัน จึงเติมส่วนผสมแป้ง คนให้เข้ากัน เทใส่
ถาดท่ีเตรียมไว้ อบประมาณ 16 - 18 นาที 

 

เทคนิคการทำ 
 1. ต้องละลายไวท์ช็อกโกแลตกับเนยสดให้ขึ้นเงา  
  2. ไม่ควรอบไฟแรงจะทำให้หน้าขนมไม่ขึ้นฟิล์ม 
 

คุณค่าทางโภชนาการ 
  1. ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย 
  2. เป็นยาขมที่ช่วยทำให้เจริญอาหาร 
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คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบของฟ้าทะลายโจรในอาหารหวาน “บราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร”  
 

 
 

(ท่ีมา : http://www.llherb.com/jp/blog/9511/blog-9511) 
 

 
 

                 (ท่ีมา : https://www.tnnthailand.com/news/covid19/77612/) 
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ใบความรู้ที่ 4.2 
เร่ือง การทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ ไอศครีมมะขามป้อมอัญชัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ท่ีมา : กลุ่มพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

การทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ ไอศครีมมะขามป้อมอัญชัน 
สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารหวานไอศครีมมะขามป้อมอัญชัน 

มะขามป้อมฝานเอาแต่เนื้อ 20  ลูก 
ดอกอัญชันแห้ง   4  ช้อนโต๊ะ 
ใบเตยมัด   3 ใบ 
น้ำตาลทราย   3  ถ้วยตวง 
เกลือป่น    2  ช้อนชา 
น้ำมะนาว   1 ช้อนโต๊ะ 
น้ำเปล่า    8  ถ้วยตวง 
เนื้อมะขามป้อมสับหยาบ  ½    ถ้วยตวง 

 
ขั้นตอนการทำไอศครีมมะขามป้อมอัญชัน 
  1. ต้มน้ำกับดอกอัญชันและใบเตยให้เดือด ตักดอกอัญชันและใบเตยออก ใส่มะขามป้อม น้ำตาลทราย 
เกลือป่น พอเดือด ตักเนื้อมะขามป้อมออกไปปั่นให้ละเอียด ใส่กลับลงหม้อ พอน้ำเดือดอีกครั้งยกลงพักไว้ให้
หายร้อน 
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  2. นำน้ำมะขามป้อมใส่ลงในเครื่องทำไอศกรีม ปั่นนาน 45 นาที หรือจนอยู่ตัว จึงใส่เนื้อมะขามป้อม 
ปั่นพอเข้ากัน 

 

คุณค่าทางโภชนาการของมะขามป้อม 
   ในมะขามป้อมสด 100 กรัม มีคุณค่าทางโภชนาการดังนี้ 
  - พลังงาน  222  กิโลแคลอรี่ 
  - น้ำ   37.60  กรัม 
  - คาร์โบไฮเดรต  0.60  กรัม 
  - เส้นใยอาหาร  1  กรัม 
  - โปรตีน  0.50  กรัม 
  - แคลเซียม  39  มิลลิกรัม 
  - ฟอสฟอรัส  18  มิลลิกรัม 
  - เหล็ก   1.2  มิลลิกรัม 
  - วิตามินเอ  100  หน่วยสากล 
  - วิตามินบี  20.04  มิลลิกรัม 
  - ไนอาซิน  0.2  มิลลิกรัม 

- วิตามินซี  276  มิลลิกรัม 
 

คุณค่าทางโภชนาการของดอกอัญชัน 
  ดอกอัญชันมีสารที่ชื่อว่า แอนโทไซยานิน มีหน้าที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เลือดไป
เลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น 
 

คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบในอาหารหวาน “ไอศครีมมะขามป้อมอัญชัน” 
  1. มะขามป้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ท่ีมา : https://www.thaiherbweb.com/th/products/) 
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  2. อัญชัน 

 
 

(ท่ีมา : กลุ่มพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

  3. ใบเตย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ท่ีมา : https://www.sanook.com/) 
 
คลิปวิดีโอ เรื่อง การทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ บราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 
คลิปวิดีโอ เรื่อง การทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ ไอศครีมมะขามป้อมอัญชัน 
สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. 
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ใบงานที่ 4 
เร่ือง การทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพทั้งจากใบความรู้และ

คลิปวิดีโอแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพบราวนี่ชาเขียว 
    ฟ้าทะลายโจร 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
2. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ ไอศกรีมมะขามป้อม 
    อัญชัน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
3. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพบราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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4. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพไอศครีมมะขามป้อมอัญชัน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
5. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารหวานเพื่อสุขภาพบราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจรที่ได้จัดทำ พร้อม

แนบภาพถ่ายประกอบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.......................................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................. .................................................................................................................  
6. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารหวานเพื่อสุขภาพไอศครีมมะขามป้อมอัญชันที่ได้จัดทำ พร้อม

แนบภาพถ่ายประกอบ 
.............................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 4 เร่ือง การทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 
 
1. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพบราวนี่ชาเขียว 
    ฟ้าทะลายโจร 
ตอบ   สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารหวานบราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 

ไวท์ช็อกโกแลต   100  กรัม 
เนยสดชนิดจืด   85   กรัม 
แป้งสาลีอเนกประสงค์พิเศษ 100  กรัม 
ผงฟู     1  ช้อนชา 
ผงชาเขียว    10  กรัม 
ผงฟ้าทะลายโจร   1  ช้อนชา 
ไข่ไก่เบอร์หนึ่ง   2  ฟอง 
น้ำตาลทราย   180  กรัม  
วานิลลาน้ำ   1  ช้อนชา 

  ขั้นตอนการทำบราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 
  1. เตรียมเปิดเตาอบที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส และถาดขนาด 8×8 นิ้ว ทาไขมันและรองกระดาษไขไว้ 
  2. ละลายไวท์ช็อกโกแลตและเนยสดจนเข้ากันดีให้เป็นเงา 
  3. ผสมแป้งสาลี ผงฟู ผงชาเขียว และผงฟ้าทะลายโจร พักไว้  
  4. ตีไข่ไก่กับน้ำตาลทราย และวานิลลา จนมีสีอ่อนลง 
  5. เทส่วนผสมไวท์ช็อกโกแลตลงในส่วนผสมไข่ คนให้เข้ากัน จึงเติมส่วนผสมแป้ง คนให้เข้ากัน เทใส่
ถาดท่ีเตรียมไว้ อบประมาณ 16 - 18 นาที 
  เทคนิคการทำ 
 1. ต้องละลายไวท์ช็อกโกแลตกับเนยสดให้ขึ้นเงา  
  2. ไม่ควรอบไฟแรงจะทำให้หน้าขนมไม่ขึ้นฟิล์ม 
 
2. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ ไอศกรีมมะขามป้อม 
    อัญชัน 
ตอบ   สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารหวานไอศครีมมะขามป้อมอัญชัน 

มะขามป้อมฝานเอาแต่เนื้อ 20  ลูก 
ดอกอัญชันแห้ง   4  ช้อนโต๊ะ 
ใบเตยมัด   3 ใบ 
น้ำตาลทราย   3  ถ้วยตวง 
เกลือป่น    2  ช้อนชา 
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น้ำมะนาว   1 ช้อนโต๊ะ 
น้ำเปล่า    8  ถ้วยตวง 
เนื้อมะขามป้อมสับหยาบ  ½    ถ้วยตวง 

  ขั้นตอนการทำไอศครีมมะขามป้อมอัญชัน 
  1. ต้มน้ำกับดอกอัญชันและใบเตยให้เดือด ตักดอกอัญชันและใบเตยออก ใส่มะขามป้อม น้ำตาลทราย เกลือ
ป่น พอเดือด ตักเนื้อมะขามป้อมออกไปปั่นให้ละเอียด ใส่กลับลงหม้อ พอน้ำเดือดอีกครั้งยกลงพักไว้ให้หายร้อน 
  2. นำน้ำมะขามป้อมใส่ลงในเครื่องทำไอศกรีม ปั่นนาน 45 นาที หรือจนอยู่ตัว จึงใส่เนื้อมะขามป้อม 
ปั่นพอเข้ากัน 
 

3. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพบราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 
ตอบ คุณค่าทางโภชนาการ 
  1. ช่วยต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย 
  2. เป็นยาขมที่ช่วยทำให้เจริญอาหาร 
  ประโยชน์ของวัตถุดิบในอาหารหวานบราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร 

 

 
 

4. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารหวานเพื่อสุขภาพไอศกรีมมะขามป้อมอัญชัน 
ตอบ คุณค่าทางโภชนาการของมะขามป้อม 
  1. มะขามป้อม 
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2. อัญชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. ใบเตย 
 
 
 
 

 
 
 

 
5. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารหวานเพื่อสุขภาพบราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจรที่ได้จัดทำ พร้อม

แนบภาพถ่ายประกอบ 
ตอบ รสชาติหอม หวานและอมขมเล็กน้อย หากทานคู่กับชาร้อนๆจะกลมกล่อมมาก 
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6. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารหวานเพื่อสุขภาพไอศครีมมะขามป้อมอัญชันที่ได้จัดทำ พร้อม
แนบภาพถ่ายประกอบ 

ตอบ รสชาติหวานอมฝาดและเปรี้ยว รับประทานคู่กับบราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร ได้รสชาติกลมกล่อมอร่อย
เย็นชื่นใจ สามารถสัมผัสได้ถึงเนื้อของมะขามป้อมกรุบกริบทำให้เพิ่มเสน่ห์ของไอสกรีมให้น่าสนใจ 
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ใบความรู้ที่ 5.1 
เร่ือง บรรจุภัณฑ์อาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 

 
ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสินค้า หรือใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้
สินค้าชำรุดเสียหายจากสภาพแวดล้อม ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจทุกประเภท เพราะ
นอกจากใช้เพื่อการขนส่งจากแหล่งผลิตหรือจำหน่ายไปยังผู้บริโภค  ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างเคลื่อนย้าย เช่น กล่องลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบรรจุภัณฑ์
เหล่านี้ ยังถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้สินค้าโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งได้  ดังนั้น ควรเลือก 
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิด ขนาด และประเภทของขนม ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายชนิดแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัสดุที่ใช้ผลิต และการเลือกใช้ให้เหมาะสม  

 
ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์  

ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มยอดขาย
ของสินค้า เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของลูกค้า บรรจุภัณฑ์จึงเปรียบเสมือนพนักงานขายของร้านค้า 
นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้รายละเอียดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต ราคา ผู้ผลิต และช่วยห่อหุ้ม
สินค้าเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายจากสภาพแวดล้อม และสภาพดินฟ้าอากาศ สะดวกในการขนส่ง และ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยาวนานขึ้น 
 
ประเภทของบรรจุภัณฑ์  

 1. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากฟอยล์ (Foil Containers) หรืออะลูมิเนียมฟอยล์เป็นวัสดุที่นิยมใช้รองตัว
ขนม ช่วยเพิ่มความสวยงาม ความน่ารับประทาน และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขนมเมื่อใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ห่อหุ้ม
หรือรองขนม เช่น ใช้รองเค้กชิ้น ใช้รองพัฟเพสตรี้ เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ใช้เป็นวัสดุรอง
ไขมันและความชื้นสูงได้ดีกว่าวัสดุอื่น ๆ และในบางครั้งยังนำมาทำพิมพ์ขนมปังและเค้กได้ด้วย  
  2. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เหมาะสมทั้งบรรจุเค้ก 
ขนมปัง โดนัท พาย เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ราคาถูก น้ำหนักเบา ออกแบบ  ตกแต่งให้
สวยงามได้ง่าย และมีรูปแบบหลากหลาย  
  3. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก (Plastic Containers) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ ชนิดบางและชนิดหนา มักจะผลิตออกมาในลักษณะถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติก นิยมใช้กันมากกับ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น ขนมปัง คุกกี้  พาย เค้ก เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ราคาถูก ทำให้
มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน น้ำหนักเบา ออกแบบ ตกแต่งให้สวยงามได้ง่าย มีรูปแบบหลากหลาย  
  4. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเซลลูโลส (Cellulose Film) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ใช้สำหรับห่อตัวขนม 
(Wrapping) ทำให้ขนมสด สะอาด และสวยงาม  
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  5. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ใช้สำหรับใส่ขนมที่ต้องการความกรอบให้คงทน ทำ
ให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน เช่น คุกกี้ แต่มีข้อเสีย คือ ตกแตกได้ง่าย ราคาแพง จึงนิยมใช้บรรจุ
ภัณฑ์ประเภทพลาสติกแทน  
  6. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากโพลิเมอร์ เช่น โพลิธีนฟิล์ม (Polythene Film) โพลีไวนิลคลอรีนฟิล์ม (Poly 
Vinyl Chlorine Film) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ที่มีใช้กันทั่วไปและรู้จักกันแพร่หลายในชื่อของ “ถุงก๊อบแก๊บ” 
หรือถุงหูหิ้ว ซึ่งไว้ใช้สำหรับใส่ของต่าง ๆ อีกชั้นหนึ่ง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ท่ีมาภาพประกอบ : https://food.mthai.com/food-recommend/134764.html) 
 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี  
  ควรมีคุณลักษณะที่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นาน รักษาความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ 

สามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก สะดวกต่อการถือไปในสถานที่ต่าง ๆ หรือเหมาะสมกับการเป็นของ
ฝากให้กับบุคคลที่รักและเคารพ ผู้บริโภคสามารถเห็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ และสามารถช่วยโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ในร้านอาหารได้ทางอ้อม 

 
ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 

1.  เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อ สามารถขนส่งหรือให้ผู้ซื้อถือกลับไปบริโภคที่บ้านหรือที่
ทำงานได้ง่าย  

2.  ช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน  
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3.  รักษาความสะอาด ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และป้องกันสิ่งปนเปื้อน ทำให้สามารถเก็บ
ผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น และช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์  

4.  ป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย และเก็บรักษาได้นาน  
 

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์   
การเลือกใช้และจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์ท่ีดี ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการจัดจำหน่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์

ที่ดีต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายอย่าง เช่น การออกแบบ และจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์ต้องสวยสะดุดตา  
มีลักษณะดึงดูดใจผู้ซื ้อ สะดวกแก่การพกพา มีสีสันสวยงาม มีรูปแบบหลากหลาย มี รูปร่าง และขนาดที่
เหมาะสม  

1. ควรพิจารณารูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ท่ีมีสีสันสวยงาม สะดุดตา สามารถดึงดูดใจผู้ซื้อและมี
รูปแบบที่หลากหลายให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  

2. บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยมีการจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมให้ชัดเจน หรือมีภาพผลิตภัณฑ์ประกอบตัวอักษร และตัวหนังสือต้องจัดทำให้อ่านง่ายสบายตา บอก
วัน เดือน ปี ที่ผลิต ราคา ชื่อร้านและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  

3. สินค้าที่จัดอยู่ในประเภทที่ต้องการให้ผู้ซื้อเห็นรูปลักษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้า  

4. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ควรคำนึงถึงต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ โดยพิจารณาราคาของสินค้าให้
เหมาะสมกับราคาของบรรจุภัณฑ์  

5. ควรสำรวจตลาดรูปแบบบรรจุภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสินค้า ให้มีรูปแบบที่
ทันสมัยอยู่เสมอ  

6. บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อ สามารถถือกลับไปบริโภคที่บ้านหรือท่ี
ทำงานได้ง่าย ทำให้ขนมคงรูปเดิม ไม่แตกหักหรือเสียรูปทรง สะดวกในการขนส่ง และสะดวกในการพกพา  

7. บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องรักษาความสะอาด ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ช่วยป้องกันสิ่งปนเปื้อน 
และช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น  

8. บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย และควรรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มี
อายุยาวนานขึ้น และเก็บรักษาได้นาน  
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ใบความรู้ที่ 5.2 
เร่ือง การจัดตกแต่งและจดัเสิร์ฟอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ 

 
1. การจัดตกแต่งอาหารหวานเพื่อสุขภาพ [1] 

การจัดอาหารสำรับหวานเป็นการจัดอาหารหวานหรือขนมหวานไทยเพื ่อให้ดูสวยงามและ 
น่ารับประทาน ซึ่งเหมาะสำหรับงานทำบุญตามประเพณี งานเลี้ยงในโอกาสพิเศษ และสำหรับถวายพระ  
มีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1.1  ขนมที่ห่อด้วยใบตอง เช่น ขนมใส่ไส้ ข้าวต้มมัด ข้าวเหนียวสังขยา ควรแยกชนิดของขนม แล้ว
จัดเรียงใส่จานหรือถาดให้เป็นระเบียบและสวยงาม 

1.2 ขนมไทยที่มีน้ำ เช่น บัวลอย ทับทิมกรอบ ข้าวเหนียวถั่วดำ ควรจัดใส่ถ้วยที่มีลวดลายสวยงาม
หรือถ้วยแก้วใสก้นลึก มีจานรองเพ่ือให้มองเห็นสีของขนมได้ชัดเจน 

1.3 ขนมไทยที่ใช้จัดเลี้ยงแขกจำนวนมาก ควรจัดวางเป็นกลุ่มในถาดกลมหรือถาดสี่เหลี่ยม 
 

2. เทคนิคการจัดตกแต่งอาหารหวานเพื่อสุขภาพ [2] 
การจัดแต่งอาหารหวานหรือขนมหวานไทย มีวิธีการเลือกใช้เทคนิคได้หลายวิธีที่จะทำให้อาหาร 

มีความน่ารับประทานยิ่งข้ึน ซ่ึงแต่ละเทคนิคท่ีนำมาใชส้ามารถชว่ยสง่เสริมให้จานอาหารมีความน่ารบัประทาน
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะใช้เทคนิคการโรย การใช้ผลไม้ การใช้ซอส การใช้แป้ง การใช้น้ำตาล และการบีบ ดังนี้ 

2.1 เทคนิคการตกแต่งด้วยการโรย 
การโรยเป็นการเพิ่มลวดลาย สีสัน เพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดสายตาให้จานอาหาร ให้มี

ความน่ามองและเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร เช่น การโรยผลไม้ หรือการโรยเครื่องเทศที่ทำให้เกิดกลิ่น 
รส เนื้อสัมผัสให้กับอาหารจานนั้นได้อีกด้วย สิ่งที่นิยมใช้ในการโรยเป็นวัตถุดิบที่มีขนาดเล็ก เช่น 

- การโรยผงโกโก้ลงบนแผ่นกระดาษท่ีฉลุลวดลายไว้ก่อน 
- การโรยน้ำตาลไอซิ่งลงบนชิ้นหรือจานอาหารที่มีสีเข้ม 
- การโรยชิ้นผลไม้ท่ีหั่นเป็นชิ้นเล็กแบบต่าง ๆ 
- การโรยมะพร้าว หรืองาขาว งาดำ แต่งหน้าชิ้นขนม 
- การโรยเครื่องเทศหรือสมุนไพรเพ่ือเป็นการตกแต่งและให้รสชาติ 

 
......................................................... 

1 วิธีการจัดตกแต่งอาหารหวาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/most110834/home/9-kar-cad-seirf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
 2 เทคนิคการจัดตกแต่งขนมไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://kanomwanthai.wordpress.com/2011/03/09/หลักศลิปะในการตกแต่งขน/เทคนิคการจดัตกแต่งขนมไทย/. (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564).  

330



331 
 

2.1 เทคนิคการตกแต่งโดยใช้ทองคำเปลว 
ทองคำเปลวที่ใช้ในการตกแต่งต้องเป็นทองคำเปลว 100% ซึ่งสามารถรับประทานได้ ไม่ใช้

ทองคำเปลววิทยาศาสตร์ การเลือกใช้ทองคำเปลวพิจารณาจากการสังเกตด้วยตาเปล่า สีของทองคำเปลว
บริสุทธิ์จะเป็นสีทองเหลืองนวล แต่ถ้าเป็นทองคำเปลววิทยาศาสตร์จะเป็นสีทองเหลืองใสกว่า และมีความมัน
วาวกว่า เมื่อนำมาลูบลงบนผิวหนังถ้าเป็นทองคำบริสุทธิ์จะซึมลงผิวหนังโดยไม่เหลือเศษ  ถ้าเป็นทองคำเปลว
วิทยาศาสตร์จะไม่ซึมลงผิวหนัง การใช้ทองคำเปลวในการตกแต่งสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้  

- การปิดทองกับชิ้นอาหาร 
- การปิดทองลงภาชนะ 

2.3 เทคนิคการตกแต่งด้วยผลไม้ สามารถจัดตกแต่งได้จากผลไม้สดและผลไม้เชื่อม เช่น การใช้ผลไม้สด
ในการจัดตกแต่ง ผู้ประกอบอาหารหวานควรเลือกใช้ตามฤดูกาล จะได้ผลไม้ที่มีคุณภาพ ราคาถูก การเลือกใช้
ควรคำนึงถึงรสชาติของผลไม้ที่ส่งเสริมให้อาหารหวานมีรสชาติที่ดีขึ้น หรือเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุง  
ผู้จัดตกแต่งอาหารควรนำผลไม้มาจัดตกแต่งเพ่ือเป็นสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจในรสชาติของอาหารหวานเพ่ิมมากขึ้น 
ถ้าหากต้องมองในหลักศิลปะควรเลือกให้สีของผลไม้เหมาะสมกับขนมโดยมองจากสีของชิ้นขนมเป็นหลัก 

2.4 เทคนิคการตกแต่งด้วยซอส ซอสที่ใช้กับอาหารหวานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  
ครีมซอสและซอสผลไม้ ในส่วนผสมครีมจะมีครีมหรือนมสดเป็นส่วนประกอบในการปรุง และสามารถ 
เติมเครื่องเทศเป็นส่วนผสมได้ ส่วนซอสผลไม้ใช้ผลไม้ น้ำตาล เครื่องเทศและเหล้าผลไมเ้คี่ยวรวมกันจนได้ที่ 

2.5 เทคนิคการตกแต่งด้วยแป้ง การตกแต่งด้วยแป้งเป็นการใช้เทคนิคของการสร้างจุดดึงดูดสายตา
ให้กับชิ้นอาหารหวานหรือจานอาหารให้มีความสนใจให้เพ่ิมมากขึ้น และแป้งท่ีใช้ในการตกแต่งสามารถรับประทาน
ร่วมกับอาหารชนิดนั้นได้ โดยแป้งที่แนะนำให้ใช้มีทั้งแป้งที่ใช้กับอาหารจานหวาน และสามารถใช้ตกแต่งอาหารคาว
ได้ การใช้แป้งสามารถเพ่ิมเติมสีสันให้เหมาะสมกับโทนสีของอาหารในแต่ละจาน โดยสีที่ใช้อาจเป็นสีจากธรรมชาติ 
เช่น สีแดงจากกระเจี๊ยบ หรือบีทรูท สีเขียวจากใบเตย สีเหลืองจากขมิ้น และสีน้ำตาลจากผงโกโก้ 

2.6 เทคนิคการตกแต่งด้วยน้ำตาล การเลือกใช้น้ำตาลที่ในการเตรียมทำน้ำเชื่อมเพื่อใช้ในการจัด
และตกแต่ง ควรใช้น้ำตาลทรายที่บริสุทธิ์ เนื่องจากเวลาในการเคี่ยวใช้เวลานานน้ำตาลจะมีสีเข้มได้ช้าและได้สี
น้ำเชื่อมสีอ่อน ผลึกน้ำตาลที่ได้จะมีความสวยงาม ในการเคี่ยวจะเติมแบะแซเล็กน้อยประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ 
ของน้ำตาลทราย แบะแซจะเป็นตัวช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในระหว่างการขึ้นรูป สามารถดึงยืดได้ง่าย 
 
 3. การจัดเสิร์ฟอาหารหวานเพื่อสุขภาพ  

การจัดเสิร์ฟอาหารหวานในโอกาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
3.1 งานมงคลสมรส นิยมใช้อาหารหวานหรือขนมหวานไทยที่มีชื่อและมีความหมายที่เป็นสิริมงคล

สำหรับคู่บ่าวสาว เช่น ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมทองเอก ขนมเม็ดขนุน ขนมฝอยทอง ขนมถ้วยฟู 
ขนมเสน่ห์จันทน์ โดยแยกประเภท นำมาจัดเรียงใส่ถาดหรือพานที่รองด้วยใบตองเย็บเป็นกลีบดอกไม้ 
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3.2 งานทำบุญเลี้ยงพระ นิยมใช้อาหารหวานหรือขนมหวานไทยตระกูลทอง เช่น ขนมทองหยิบ 
ขนมทองหยอด ขนมทองเอก ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมถ้วยฟู โดยจัดเรียงวางในจานให้เหมาะสม  

3.3 งานเทศกาลสงกรานต์ นิยมใช้ขนมข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวแก้ว และกะละแม ตัดเป็นชิ้น  
พอคำแล้วนำมาวางเรียงในจาน 

3.4  งานเทศกาลออกพรรษา นิยมใช้ขนมข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูกโยน โดยจัดเรียงในถาดหรือจาน
ให้สวยงาม หรือแกะใบตองออกแล้วนำขนมใส่จาน 

3.5  งานเทศกาลสารทไทยหรือสารทเดือนสิบ นิยมใช้ขนมกระยาสารท ขนมลา ขนมกง ขนมพอง 
ขนมสะบ้า โดยจัดใส่จานหรือถ้วยขนาดเล็ก 

3.6  พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ นิยมใช้ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนมเล็บมือนาง ขนมดอกจอก  
ขนมถั่วแปบ ขนมข้าวเหนียวแดง และขนมแกงบวดต่าง ๆ โดยใส่จานหรือถ้วยขนาดเล็ก จัดวางในถาดแล้ว
นำไปวางบนโต๊ะสำหรับบวงสรวงศาลพระภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มาภาพประกอบ : https://sites.google.com/site/foodparkgrend/withi-kar-cad-tktaeng/withi-kar-cad-tktaeng-xahar-hwan) 
 

3.7 การจัดอาหารหวานลักษณะแห้ง อาหารหวานจะมีลักษณะกรอบ ทรงตัว แห้ง สามารถจัด
ตกแต่งโดยการวางซ้อนกันได้ ไม่เลอะเทอะ สีของขนมขึ้นอยู่กับส่วนผสมและการตกแต่งสีเพิ่ม นิยมจัดวางบน
ภาชนะจานแบนได้ทั้งกลมและรี ใส่ปริมาณพอดีกับขนาดของภาชนะ ไม่มากเกินไป ควรวางให้ระยะห่างกัน
พอเหมาะ ได้แก่ มะพร้าวแก้ว สัมปันนี เกสรลำเจียก ทองเอก  
 
 
 
 
 
 
 

ที่มาภาพประกอบ : https://sites.google.com/site/kanwara038/home/khnm-ca-mngkud) 
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3.8 การจัดอาหารหวานลักษณะเปียก ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของกะทิ หรือน้ำเชื่อม โดยรับประทาน
ร่วมกับส่วนผสมอื่น ลักษณะแฉะมีน้ำขลุกขลิก หรือมากกว่าเนื้อข้ึนกับประเภทของขนม การจัดตกแต่งไม่นิยม
วางซ้อนกัน เช่น ขนมครก ขนมสอดไส้แบบเปิดหน้า และอาหารหวานประเภทที่รับประทานกับกะทิหรือ
น้ำเชื ่อม ควรจัดภาชนะแยกในการเสิร์ฟ เพื ่อให้อาหารหวานน่ารับประทานมากขึ ้น และไม่เลอะเทอะ  
เป็นสัดส่วน เช่น ขนมต้มแดง ขนมสอดไส้ ขนมครก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://sunglasseshut.co/2019/04/10/ขนมต้น-ขนมหวานมงคล/) 
 

3.9 การจัดวางอาหารหวานลักษณะแห้งกึ่งเปียก จะมีลักษณะเปียก อยู่ตัว ทรงตัว ไม่มีน้ำไหลจาก
ตัวขนม สามารถตัดขนมเป็นชิ ้นพอคำ สำหรับจัดตกแต่งขนมได้ง่าย การนำเสนอสามารถจัดตกแต่งได้  
หลายด้าน โดยให้เห็นด้านข้างที่มีความเนียนเรียบ มีความเป็นชั้น หรือเป็นชิ้น ได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ขนมชั้น 
ขนมเปียกปูน ขนมหม้อแกง สังขยา 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://aroi-mark.com/archives/1206) 
 

3.9 การจัดวางอาหารหวานลักษณะเหลวหรือน้ำ การจัดตกแต่งทำได้ยาก การนำเสนอด้านบนหรือ 
ด้านข้าง โดยใช้ภาชนะเครื่องแก้ว หรือถ้วยกระเบื้อง ขนมส่วนใหญ่จะเป็นกะทิ เช่น บัวลอย ขนมแกงบวด 
สำหรับขนมประเภทน้ำเชื่อมที่มีความใส สามารถมองเห็นส่วนประกอบได้อย่างชัดเจน 
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(ท่ีมาภาพประกอบ : https://cooking.kapook.com/view139409.html) 

 

อาหารหวานหรือขนมหวานไทยที่นิยมใช้ในพิธีมงคล มี 9 อย่างดังนี้ [1] 
1. ขนมทองหยิบ มีลักษณะสวยงามเหมือนกลีบดอกไม้สีทอง หมายถึง ความมั่งคั่ง ร่ำรวย มีเงนิ มีทองใช ้
2. ขนมทองหยอด มีลักษณะเหมือนหยดน้ำสีทอง หมายถึง ความร่ำรวย มีเงินมีทองใช้จ่ายไม่รู้จักหมดสิ้น 
3. ขนมฝอยทอง มีลักษณะเป็นเส้น นิยมใช้ในงานมงคลสมรส มีความหมายให้คู่บ่าวสาวได้ครองชีวิต

คู่ยืนยาวตลอดไป 
4. ขนมทองเอก มีลักษณะสวยงามและโดดเด่น ใช้แทนคำอวยพรที่แสดงถึงความเป็นที่หนึ่ง ไม่เป็นรองใคร 
5. ขนมเม็ดขนุน มีสีเหลืองทอง รูปร่างคล้ายเม็ดขนุน หมายถึง ให้มีคนสนับสนุนในการดำเนินชีวิต

และการทำงาน 
6. ขนมจ่ามงกุฎ มีลักษณะคล้ายมงกุฎ หมายถึง ความมีเกียรติและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
7. ขนมเสน่ห์จันทน์ มีลักษณะคล้ายผลจันทน์ มีกลิ่นหอม หมายถึง ความมีเสน่ห์ ทำให้มีคนหลง 

และมีคนรัก 
8. ขนมชั้น มีลักษณะเป็นชั้น 9 ชั้น หมายถึง ความเจริญก้าวหน้า 
9. ขนมถ้วยฟู มีลักษณะเป็นแป้งฟู มีกลิ่นหอม หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง เฟ่ืองฟู 

 
 
 
 
 
......................................................... 

1 วิธีการจัดตกแต่งอาหารหวาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/most110834/home/9-kar-cad-seirf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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ใบงานที่ 5 
เร่ือง บรรจุภัณฑ์ การจัดตกแต่ง และจดัเสิร์ฟอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การจัดตกแต่ง และจัดเสิร์ฟอาหารหวาน

เพ่ือสุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงบอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ .....................................................................................................  
2. จงบอกประเภทของบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ชนิด 
............................................................................................................. .................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
3. จงอธิบายการจัดเสิร์ฟอาหารหวานอาหารหวานเพื่อสุขภาพ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................ ...................................... 
4. จงอธิบายเทคนิคการจัดตกแต่งอาหารหวาน อย่างน้อย 3 เทคนิค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
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แนวคำตอบ ใบงาน เร่ืองที่ 5 บรรจุภัณฑ์ การจัดตกแต่ง และจัดเสิร์ฟอาหารหวานเพื่อสุขภาพ 

1. จงบอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป 
ตอบ   ความหมายบรรจุภ ัณฑ์  หมายถึง ส ิ ่งที ่ใช ้บรรจุหรือห่อหุ ้มส ินค้า หรือใช ้บรรจุผลิตภ ัณฑ์   
เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าชำรุดเสียหายจากสภาพแวดล้อม ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจ 
ทุกประเภท เพราะนอกจากใช้เพื่อการขนส่งจากแหล่งผลิตหรือจำหน่ายไปยังผู้บริโภค  ช่วยป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนย้าย เช่น กล่องลูกฟูก  แผ่นกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ยังถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้สินค้าโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งได้ 
ดังนั้น ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิด ขนาด และประเภทของขนม ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหลากหลาย
ชนิดแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัสดุที่ใช้ผลิต และการเลือกใช้ให้เหมาะสม  
 ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์  
  ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มยอดขายของ
สินค้า เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของลูกค้า บรรจุภัณฑ์จึงเปรียบเสมือนพนักงานขายของร้านค้า 
นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้รายละเอียดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต ราคา ผู้ผลิต และช่วยห่อหุ้ม
สินค้าเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายจากสภาพแวดล้อม และสภาพดินฟ้าอากาศ สะดวกในการขนส่ง และ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยาวนานขึ้น 
  ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์  
  1. เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อ สามารถขนส่งหรือให้ผู้ซื้อถือกลับไปบริโภคที่บ้านหรือที่ทำงาน
ได้ง่าย  
  2. ช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน  
  3. รักษาความสะอาด ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และป้องกันสิ ่งปนเปื ้อน ทำให้สามารถเก็บ
ผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น และช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์  
  4. ป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย และเก็บรักษาได้นาน  
 
2. จงบอกประเภทของบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ชนิด 
ตอบ ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
  1. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากฟอยล์ (Foil Containers) หรืออะลูมิเนียมฟอยล์เป็นวัสดุที่นิยมใช้รองตัว
ขนม ช่วยเพิ่มความสวยงาม ความน่ารับประทาน และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับขนมเมื่อใช้อะลูมิเนียมฟอยล์ห่อหุ้ม
หรือรองขนม เช่น ใช้รองเค้กชิ้น ใช้รองพัฟเพสตรี้ เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ใช้เป็นวัสดุรอง
ไขมันและความชื้นสูงได้ดีกว่าวัสดุอื่น ๆ และในบางครั้งยังนำมาทำพิมพ์ขนมปังและเค้กได้ด้วย  
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  2. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เหมาะสมทั้งบรรจุเค้ก 
ขนมปัง โดนัท พาย เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ราคาถูก น้ำหนักเบา ออกแบบ ตกแต่งให้
สวยงามได้ง่าย และมีรูปแบบหลากหลาย  
  3. บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก (Plastic Containers) บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คือ ชนิดบางและชนิดหนา มักจะผลิตออกมาในลักษณะถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติก นิยมใช้กันมากกับ
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น ขนมปัง คุกกี้ พาย เค้ก เป็นต้น ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ คือ ราคาถูก ทำให้
มองเห็นผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน น้ำหนักเบา ออกแบบ ตกแต่งให้สวยงามได้ง่าย มีรูปแบบหลากหลาย  
 
3. จงอธิบายการจัดเสิร์ฟอาหารหวานอาหารหวานเพื่อสุขภาพ มาพอสังเขป 
ตอบ   

1. งานมงคลสมรส นิยมใช้อาหารหวานหรือขนมหวานไทยที่มีชื่อและมีความหมายที่เป็นสิริมงคล
สำหรับคู่บ่าวสาว เช่น ขนมทองหยิบ ขนมทองหยอด ขนมทองเอก ขนมเม็ดขนุน ขนมฝอยทอง ขนมถ้วยฟู 
ขนมเสน่ห์จันทน์ โดยแยกประเภท นำมาจัดเรียงใส่ถาดหรือพานที่รองด้วยใบตองเย็บเป็นกลีบดอกไม้ 

2. งานทำบุญเลี้ยงพระ นิยมใช้อาหารหวานหรือขนมหวานไทยตระกูลทอง เช่น ขนมทองหยิบ ขนม
ทองหยอด ขนมทองเอก ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมถ้วยฟู โดยจัดเรียงวางในจานให้เหมาะสม  

3.  งานเทศกาลสงกรานต์ นิยมใช้ขนมข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวแก้ว และกะละแม ตัดเป็นชิ้น  
พอคำแล้วนำมาวางเรียงในจาน 

4.  งานเทศกาลออกพรรษา นิยมใช้ขนมข้าวต้มมัดและข้าวต้มลูกโยน โดยจัดเรียงในถาดหรือจานให้
สวยงาม หรือแกะใบตองออกแล้วนำขนมใส่จาน 
  
4. จงอธิบายเทคนิคการจัดตกแต่งอาหารหวาน อย่างน้อย 3 เทคนิค 
ตอบ การจัดแต่งอาหารหวาน มีวิธีการเลือกใช้เทคนิคได้หลายวิธีที่จะทำให้อาหารมีความน่ารับประทาน
ยิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละเทคนิคที่นำมาใช้สามารถช่วยส่งเสริมให้จานอาหารมีความน่ารับประทานยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะใช้
เทคนิคการโรย การใช้ผลไม้ การใช้ซอส การใช้แป้ง การใช้น้ำตาลและการบีบ ในการจัดอาหารให้มีความน่า
รับประทานมากยิ่งขึ้น 
 1.เทคนิคการตกแต่งด้วยการโรย 

2. เทคนิคการตกแต่งโดยใช้ทองคำเปลว 
3. เทคนิคการตกแต่งด้วยผลไม้ 
4. เทคนิคการตกแต่งด้วยซอส 
5. เทคนิคการตกแต่งด้วยแป้ง 
6. เทคนิคการตกแต่งด้วยน้ำตาล 
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ใบความรู้ที่ 6 
เร่ือง หลักการจัดจำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 

 
การจัดจำหน่าย หมายถึง การจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยน

เป็นเงินหรือการโอนย้ายสินค้าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเป็นเงิน 
รวมถึงกระบวนการจำหน่ายที่จูงใจผู้ซื้อสินค้า และการให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยอาศัยศิลปะในการขาย เพ่ือสนับสนุนกระบวนการขาย  
 
หลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย  

การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญผู้จัดจำหน่าย ควรให้ความสนใจและนำมา
ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดจำหน่ายที่สำคัญในกระบวนการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
(Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือที่เรียกกันว่า “4Ps” คือ  
อ่านแล้วงง ๆๆ ขึ้นตรงตัวแดงๆเลยไหม 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที ่ต้องการจำหน่าย การพิจารณาว่า 
ผลิตภัณฑ์นี้จะจำหน่ายให้กับใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้พิจารณาจากทำเลในย่านนั้นว่า คนกลุ่มไหนอยู่กันเป็น
ส่วนใหญ่ และคนกลุ่มไหนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ต้องการจัดจำหน่าย เมื่อทราบกลุ่มเป้าหมายแล้วต้อง
เลือกชนิดของสินค้าที่จะจัดจำหน่าย หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ถูกรสนิยมกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่  

2. ราคา (Price) การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากการ
คำนวณต้นทุนการผลิตว่ามีต้นทุนเท่าไร ซึ่งต้องคำนวณจากค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายในการตลาด หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด บวกกับกำไรที่ต้องการ ทั้งนี้ต้องพิจารณาราคาที่
กำหนดว่ามีปริมาณและคุณภาพสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยอาจเปรียบเทียบกับราคาสินค้าชนิดเดียวกันใน
ท้องตลาด การตั้งราคาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความพึงพอใจใน
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ราคา การบริการ และการบรรจุภัณฑ์ 
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  

3. สถานที่ (Place) หมายถึง ที่ตั้งของสถานที่จัดจำหน่ายหรือร้านอาหาร ซึ่งสถานที่จำหน่าย
สินค้านี้มีผลต่อการพิจารณาการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะสถานที่จำหน่ายสินค้าตั้งอยู่ใน
ทำเลที่ดีจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีโอกาสขายได้มาก แต่ราคาค่าเช่าร้านหรือทำเลที่ดีทำให้ต้นทุนสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์สูงขึ้นมีผลให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น และสิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกประการหนึ่งในการเลือกทำเล
ที่ตั้งของร้าน คือ ความสะอาด จึงควรเน้นระบบการรักษาความสะอาดของหน้าร้าน หรือห้องผลิตอย่างถูก
สุขลักษณะ เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายมีความสะอาด ได้มาตรฐาน 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) ในปัจจุบันร้านผลิตและผู้จัดจำหน่ายให้ความสนใจกับ
การส่งเสริมการขายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคู่แข่งขันในธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น ทำให้ส่วนแบ่งในตลาดลดลง 
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จึงจำเป็นต้องอาศัยวิธีการส่งเสริมการขายเข้ามาช่วย เช่น การลดราคาสินค้า การแลกซ้ือ การซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง 
รวมไปถึงการทำบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจในการซื้อ การตกแต่งรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้แปลกตา
สวยงาม การจัดทำเมนูขนม การทำป้ายบอกราคา การปิดโปสเตอร์เชิญชวนหรือแนะนำสินค้าพิเศษในเทศกาล
ต่าง ๆ การตกแต่งบรรยากาศภายในร้านให้เข้ากับเทศกาล ฯลฯ  

จะเห็นได้ว่า Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) และPlace (สถานที่) สามารถลอกเลียนแบบ
หรือแข่งขันได้ แต่ Promotion (การส่งเสริมการขาย) จัดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เพราะนอกจากจะมีความอร่อย 
สวยงาม น่ารับประทาน และมีการบริการที่ดีแล้ว ยังมีคุณค่าในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกค้าที่ได้
เลือกใช้เป็นของฝากสำหรับบุคคลที่รักและเคารพในเทศกาลต่าง ๆ  
 
ข้อเสนอแนะในการจัดจำหน่าย  

1. บอกให้ลูกค้ารู้จักชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีง่าย ๆ และดีที่สุดคือ เขียนชื่อผลิตภัณฑ์ ให้สวยสะดุดตา 
เป็นการกระตุ้นความสนใจ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการที ่ควรทำคือ ถุงที่ใช้ใส่ นอกจากจะต้องมีชื ่อร้านและ
สัญลักษณ์ของร้านแล้ว ควรมีรายชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่ขายในร้านพิมพ์ติดอยู่ด้วย  

2. การจัดโชว์ผลิตภัณฑ์ ในร้าน (Display) เป็นการนำผลิตภัณฑ์มาจัดโชว์ทั้งในร้านและหน้าร้าน 
ทำให้ลูกค้ามองเห็นได้ เพื่อช่วยให้เกิดความสวยงามของร้านที่จำหน่าย และช่วยดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า  
การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จะช่วยให้ลูกค้าจดจำชนิดและชื่อของผลิตภัณฑ์ ได้ ในการโชว์ผลิตภัณฑ์
ชนิดต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญระหว่างสีของผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ คือ ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ ที่มีสีเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน แต่ควรนำผลิตภัณฑ์ ที่มีสีแตกต่างกันไว้ด้วยกัน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ซื้อ  
ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการจัดโชว์หน้าร้าน  

3. มีตัวอย่างให้ผู้ซื้อทดลองรับประทาน เมื่อมีการแนะนำสินค้าใหม่ วิธีนี้ใช้ได้ผลมากในอเมริกา 
เพราะชาวอเมริกันชอบทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์ ชนิดใหม่ ๆ  

4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาและอธิบายด้วยความเต็มใจ อย่าปล่อยให้ลูกค้าสับสนกับชนิดลักษณะ
และรสชาติของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน แต่ควรอธิบายให้ลูกค้าได้รับความกระจ่าง โดยแสดงให้ลูกค้าเห็นว่า
ผู้ขายมีความเต็มใจ และยินดีที่จะให้บริการลูกค้าเสมอ   

5. จัดรายการพิเศษเพ่ือขอบคุณลูกค้า โดยการพยายามจัดหาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นอีก
วิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจกับร้าน  

6. รับฟังคำแนะนำจากลูกค้าหรือขอความคิดเห็นจากลูกค้า เพราะเป็นโอกาสที่จะทำให้รู ้จัก
ลูกค้ามากข้ึน ผลที่ตามมาคือลูกค้าจะหวนกลับมาอุดหนุนที่ร้านอีก และยังบอกต่อ ๆ กันถึงคุณภาพและความ
พิถีพิถันของผลิตภัณฑ์ จัดจำหน่าย  
 
คุณสมบัติของผู้จัดจำหน่าย  

1. ต้องฝึกตนเองให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความอดทน  
2. ฝึกนิสัยตนเองให้เป็นคนร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
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3. มีความสุภาพ เรียบร้อย อารมณ์ดี มีความรอบคอบ และประณีต  
4. พัฒนาบุคลิกภาพให้น่าดู ประทับใจตลอดเวลา  
5. รักษาความสะอาดของร่างกาย และเสื้อผ้า  
นอกจากคุณสมบัติทั้ง 5 ประการที่ผู้ขายต้องมีแล้ว ผู้ขายยังต้องมีความเป็นระเบียบและมีศิลปะ

ในการขาย จึงทำให้การจำหน่ายสินค้าประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 
1) ความมีระเบียบวินัย เป็นคุณสมบัติที่พนักงานขายทุกคน ควรต้องมีการฝึกฝนการขายให้เป็น

ระบบ ระเบียบ เช่น การแต่งกายต้องสะอาดเรียบร้อย หากมีเครื่องแบบจะทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดี นอกจากการ
แต่งกายแล้ว การจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตขนมอบต้องเก็บให้เป็นระเบียบ เวลาใช้จะได้หาง่าย 
ประหยัดเวลา ดูงามตา และควรทำให้เป็นระเบียบปฏิบัติประจำเพ่ือความคุ้นเคย  

2) ศิลปะในการขาย อาจกล่าวได้ว่าผู้จำหน่าย ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการจำหน่ าย 
“ศาสตร์” ในที่นี้หมายถึง ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถให้คำแนะนำ ชี้ข้อดีและข้อเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี รสชาติอร่อย คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป สำหรับ 
“ศิลปะ” ในที่นี้ หมายถึง ศิลปะในการขาย ผู้จำหน่ายควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จดจำลูกค้าหรือผู้ซื้อได้ เพราะ
จะทำให้เพ่ิมเสน่ห์ในการขาย อีกท้ังควรพูดจาไพเราะ การมีสัมพันธภาพและอัธยาศัยที่ดีกับลูกค้าหรือผู้ซื้อเป็น
การโฆษณาสินค้าท่ีดีที่สุด ทำให้สามารถเพ่ิมยอดขายและมีกำไรเพ่ิมได้  
 
หลักและองค์ประกอบของการกำหนดราคา  

การกำหนดราคาขาย หมายถึง การเพิ่มจำนวนเงินเข้าไปในราคาทุนของสินค้า ราคาที่ได้ คือ ราคา
ขาย ส่วนแตกต่างระหว่างราคาทุนและราคาขาย คือ ผลกำไร ดังนั้น องค์ประกอบพื้นฐานในการพิจารณากำหนด
ราคาขาย คือ ต้นทุนการผลิต และส่วนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ รูปลักษณ์ขนม จำนวนที่ผลิต รูปแบบการบรรจุ
ภัณฑ์ ราคาในท้องตลาด สิ่งเหล่านี้ต้องนำมาใช้พิจารณาเพ่ือกำหนดราคาขาย และกำไรร่วมกับต้นทุนการผลิต  

ต้นทุนการผลิตที่สำคัญ คือ  
1) ค่าวัตถุดิบ หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ค่าวัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งสามารถ

คำนวณได้จากราคาจริงของวัตถุดิบแต่ละชนิด  
2) ค่าแรงงาน หมายถึง เงินเดือน หรือค่าแรงที่จ่ายให้แก่คนงานที่เกี่ยวขอ้งกับการผลิตโดยตรง 

ต้นทุนในด้านนี้ สามารถคิดได้จากการเอาค่าแรงทั้งหมด หารด้วยจำนวนผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดที่ผลิตคิดเป็น
ค่าแรงงานต่อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น  

3) ค่าโสหุ ้ยการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้น นอกเหนือจากค่าวัตถุด ิบและ
ค่าแรงงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตเสร็จสิ้นลง สำหรับกิจการ ได้แก่ อุปกรณ์ทุกชนิด
ที่ใช้ในการผลิต ค่าสถานที่ ค่าเช่าอาคาร ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญท่ีผู้ผลิตควรให้ความสำคัญ  

วิธีการคำนวณให้นำเอาราคาต้นทุนทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ใช้มาหารเฉลี่ยค่าใช้จ่าย เพื่อพิจารณา
ว่าในแต่ละเดือนจะเสียค่าโสหุ้ยในการผลิตทั้งหมดเป็นเงินเท่าใด โดยทั่วไปจะนำมาเฉลี่ยตามต้นทุนของ
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วัตถุดิบ เพื่อคิดเป็นต้นทุนค่าโสหุ้ยของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น หลังจากท่ีทราบต้นทุนการผลิตแล้ว ควรกำหนดกำไร
ที่ต้องการเพื่อนำมาบวกกับต้นทุนการผลิตทั้งหมด เพื่อคิดเป็นราคาขายที่แท้จริง แล้วนำไปเปรียบเทียบกับ
ราคาขายในท้องตลาดเพื่อปรับราคาให้เหมาะสมไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไป หากราคาขายสูงกว่าราคาขายใน
ท้องตลาด ควรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพหรือรสชาติที่ดีกว่า สามารถเน้นการบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม หรือ
ปรับปรุงให้มีมาตรฐานขึ้น เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป  

วิธีลดต้นทุนการผลิต  
1) วัตถุดิบ โดยทั่วไปการใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าแทน อาจแทนได้ในปริมาณเท่าตัวคือแทน

ทั้งหมด  
2) การประหยัดค่าน้ำ เช่น การทำความสะอาดอุปกรณ์บางชนิด  
3) การประหยัดคา่ไฟ ต้องศึกษาเวลาที่ใช้ในการผลิต การประหยัดไฟฟ้ายังรวมถึงการปิดไฟฟ้า

ทันทีในบริเวณท่ีไม่ได้ทำงานหรือทำงานเสร็จ  
หากราคาขายสูงกว่าราคาท้องตลาดมาก ต้องพยายามลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สามารถขาย

ผลิตภัณฑ์ ได้ในราคาที่ถูกลง โดยทั่วไป การลดต้นทุนการผลิตที่นิยมทำกัน คือ การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟที่
ไม่จำเป็น หรือใช้วัตถุดิบที่มีราคาต้นทุนต่ำกว่าแทน แต่ต้องปรับปรุงคุณภาพด้านรสชาติ และการบรรจุภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแพงขึ้น แต่หากราคาขายที่ตั้งต่ำกว่าราคาในท้องตลาด 
สามารถตั้งราคาใหม่หรือยกระดับปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบรรจุตกแต่งให้เหมาะสมกับราคา
ยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างการคำนวณหาต้นทุนวัตถุดิบของ ไอศกรีมมะขามป้อมอัญชัน 

ส่วนผสม น้ำหนักที่ใช ้ ราคาต่อหน่วย ต้นทุนวัตถุดิบ 
1. มะขามป้อม  400 กรัม 80 บาท/กิโลกรัม 32 บาท 
2. ดอกอัญชันแห้ง  30 กรัม 100 บาท/กิโลกรัม 3 บาท 
3. ใบเตย  10 กรัม 40 บาท/กิโลกรัม 0.40 บาท 
4. น้ำตาลทราย  200 กรัม 35 บาท/กิโลกรัม 7 บาท 
5. เกลือป่น  20 กรัม 35 บาท/กิโลกรัม 0.70 บาท 
6. น้ำมะนาว  25 กรัม 50 บาท/กิโลกรัม 1.25 บาท 
7. น้ำเปล่า 600 กรัม 5 บาท/กิโลกรมั 3 บาท 
8. เนื้อมะขามป้อม 50 กรัม 80 บาท/กิโลกรัม 4 บาท 
ปริมาณที่ได้ 1 กิโลกรัม รวมราคาต้นทุนวัตถุดิบ 51.35 บาท 
ค่าแรง 20 บาท 200 บาท/วัน/10 กิโลกรัม 20 บาท 
ค่าโสหุ้ยต่าง ๆ  20 บาท 1 กิโลกรัม/บาท 20 บาท 

รวมต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น   91.35 บาท 
ต้องการกำไรร้อยละ 80 คิดเป็นราคาขาย = 91.35 บาท x 180/100   164.43 บาท 
ราคาขายท่ีกำหนด ประมาณ 170 บาท 
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วิธีการคำนวณหาต้นทุนการผลิตแบบง่ายมีสูตร ดังนี้ [1] 
 

 
 

  การคำนวณแบบง่าย ๆ นี้เหมาะกับผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้อยชนิด อาจ
ขายเพียงน้ำพริก หรือแชมพูก็ได้ ซึ่งเหมาะกับการคำนวณสินค้าประเภท OTOP ที่มีความชัดเจนในเรื่องการใช้
วัตถุดิบ ค่าแรงงานต่อรอบการผลิตและไม่มีการเก็บสต็อกวัตถุดิบไว้ การคำนวณจำเป็นต้องคิดเพ่ือให้ทราบถึง
ต้นทุนผลิตต่อหน่วย และนำต้นทุนผลิตไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนรวมของ
สินค้าอีกครั้งหนึ่ง  
 
การตลาดอาหารหวานเพื่อสุขภาพ [2] 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีส่วนกำหนดพฤติกรรมผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไป โดยเริ่มให้
ความสำคัญกับสุขภาพ เลือกรับประทานอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ ใส่ใจสุขภาพและรูปร่างมากขึ้น  
ลดการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหรืออาหารทานเล่นลง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ มขนมหวานสำเร็จรูป 
(Confectionery) ได้แก่ ลูกอม หมากฝรั่ง และช็อกโกแลต ซึ่งจัดเป็นอาหารทานเล่น ประกอบกับมีส่วนผสม
ของน้ำตาลในสัดส่วนที่สูงมากกว่าร้อยละ 50 จึงนับเป็นสินค้าในอันดับแรก ๆ ที่ผู้บริโภคจะลดการบริโภคลง 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดข้อกังวลของผู้บริโภค ผู้ผลิตจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย ซึ่งนอกเหนือจาก
ด้านรสชาติแล้ว ยังเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับกระแสรักสุขภาพของสังคม โดยใช้สารให้ความหวานแทน
น้ำตาลและใช้ส่วนผสมที่มีไขมันต่ำ เพิ่มส่วนผสมที่มีประโยชน์ ด้วยรูปลักษณ์ที่ สวยงามน่ารับประทาน อีกทั้ง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและพกพาสะดวก เพื่อรักษาและขยายส่วนแบ่งทางการตลาดในภาวะ
เศรษฐกิจที่กำลังซื้อชะลอตัว ตลาดขนมหวานสำเร็จรูปในเอเชียที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 
5.7 โดยญี่ปุ่นมีมูลค่าตลาดสูงสุดร้อยละ 44.3 จีนร้อยละ 26.1 เกาหลีใต้ร้อยละ 7.4 และอินเดียร้อยละ 3.9 
ซึ่งแบ่งสัดส่วนเป็นขนมในกลุ่มช็อกโกแลตมากที่สุดถึงร้อยละ 51.2 ตามด้วยขนมหวานจากน้ำตาลร้อยละ 
31.6 และหมากฝรั่งร้อยละ 15.6 ตามลำดับ ส่วนตลาดขนมหวานสำเร็จรูปของไทยในปี 2551 มีมูลค่าตลาด
รวมในประเทศกว่า 10,000 ล้านบาท 

ปัจจ ุบ ันคนไทยบร ิโภคขนมหวานในอ ัตราต ่ำค ือประมาณ 700 กร ัมต ่อคนต ่อป ี เท ่านั้น  
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน อาทิ สหรัฐฯ เฉลี่ยที่ 14 กิโลกรัมต่อคนต่อปี อังกฤษเฉลี่ยที่ 10 กิโลกรัมต่อคน
ต่อปี และเวียดนามเฉลี่ยที่ 2 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ดังนั้น ตลาดขนมหวานสำเร็จรูปของไทยจึงยังมีโอกาส
ขยายตัวได้อีกมาก แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัว ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายและเลือกรับประทาน
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ผลิตภัณฑ์ที ่มีประโยชน์มากขึ ้น ผู ้ผลิตจึงมองหาช่องทางทำการตลาด พร้อมทั ้งปรับตัวรองรับกระแส  
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภค 

การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และกำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอ
ตัวตาม ดังนั้น ในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ ผู้บริโภคก็จะไตร่ตรองมากขึ้น โดยเฉพาะขนมหวาน  
ที่เป็นอาหารทานเล่น ก็อาจเป็นสินค้าที่ได้รับผลกระทบมากกว่าสินค้าจำเป็นประเภทอื่น ๆ  ผู้ผลิตควรผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มองหาช่องทางทำการตลาด เน้นให้ผู้บริโภคเห็นและเข้าใจถึงส่วนผสมที่มีประโยชน์ใน
ตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และจูงใจผู้บริโภค 

ด้านผู้บริโภค : มีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ เนื่องจากการเปิดเสรีส่งผลให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์
ขนมหวานจากต่างประเทศที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งตรายี่ห้อในหลายระดับราคา โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ 
ระดับล่าง จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงตัวสินค้ามากขึ้น 

ด้านผู้ผลิตในประเทศ : ปรับตัวรับตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น  ผลจากการเปิดเสรีดังกล่าว 
ทำให้ผลิตภัณฑ์ขนมหวานราคาถูกจากประเทศมาเลเซีย จีน และอินโดนีเซีย เข้ามาตีตลาดระดับกลางถึง  
ระดับล่างของไทย โดยเฉพาะในส่วนของผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและลูกอม ดังนั้น ตลาดขนมหวานของไทยจงึมี
แนวโน้มปรับตัวสู่ตลาดในระดับบนมากขึ้น เนื่องจากตลาดในกลุ่มนี้ยังมีโอกาสขยายตัวสูง บรรดาผู้ผลิตจึงหัน
มาเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคในกลุ่มนี้ ทั้งวัยทำงานและผู้รักสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสินค้า
เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย วัตถุดิบนำเข้ามีต้นทุนถูกลง ยกตัวอย่างเช่น วัตถุดิบจำเป็นใน  
การผลิตช็อกโกแลต คือ ผงโกโก้ ที่มีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งกว่าร้อยละ 50 ของการนำเข้า
ผงโกโก้ทั้งหมดนั้น ประเทศไทยนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย จึงได้รับอานิสงส์จากการลดภาษีนำเข้า ทำให้
ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตถูกลง ส่งผลดีต่อผู้ผลิตช็อกโกแลตในประเทศ เป็นต้น 

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสรักสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานทั้งชายและ
หญิงที่ห่วงใยในสุขภาพและใส่ใจรูปร่าง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกลายเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ถึงแม้ว่า  
ขนมหวานยังคงมีสัดส่วนไม่มากนัก แต่ด้วยกระแสความนิยมประกอบกับแนวโน้มการขยายตัว จึงเป็นโอกาสที่
ผู ้ผลิตจะหันมาขยายผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับกลุ่มนี้มากขึ้น เพื่อชดเชยกับการชะลอตัวของยอดขายในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนผสม 
 
  
........................................ 

1 การคำนวณต้นทุนการผลิตแบบง่าย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-productcost. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 19 สิงหาคม 2564). 
  2 การตลาดอาหารหวาน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://positioningmag.com/49118. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 19 สิงหาคม 2564). 
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ใบงานที่ 6 
เร่ือง หลักการจัดจำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 

 

คำชี้แจง  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดจำหน่ายและหลักการกำหนดราคาอาหาร
หวานเพ่ือสุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  

 
1. จงอธิบายหลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย มาอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
2. จงอธิบายข้อเสนอแนะในการจัดจำหน่าย และคุณสมบัติของผู้จัดจำหน่าย มาอย่างละเอียด 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
3. จงอธิบายหลักและองค์ประกอบของการกำหนดราคาอาหารหวาน มาอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
4. จงคำนวณการกำหนดราคาขายอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ บราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร พร้อมแสดงวิธีการ
คำนวณอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
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5. จงคำนวณการกำหนดราคาขายอาหารหวานเพ่ือสุขภาพ ไอศกรีมมะขามป้อมอัญชัน พร้อมแสดงวิธีการ
คำนวณอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
6. จงอธิบายแนวทางการจัดจำหน่ายอาหารหวานเพื่อสุขภาพ บราวนี่ชาเขียวฟ้าทะลายโจร อย่างละเอียด 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
7. จงอธิบายแนวทางการจัดจำหน่ายอาหารหวานเพื่อสุขภาพ ไอศกรีมมะขามป้อมอัญชัน อย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................... ...................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................. ................................................................................................................  
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 6 เร่ือง หลักการจัดจำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 

1. จงอธิบายหลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย มาอย่างละเอียด 
ตอบ   หลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย  
  การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญผู้จัดจำหน่าย ควรให้ความสนใจและนำมาศึกษา
วิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดจำหน่ายที่สำคัญในกระบวนการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า (Product) 
ราคา (Price) สถานที่ (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือที่เรียกกันว่า “4Ps” คือ  
  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่ต้องการจำหน่าย การพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์นี้
จะจำหน่ายให้กับใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้พิจารณาจากทำเลในย่านนั้นว่า คนกลุ่มไหนอยู่กันเป็นส่วนใหญ่ 
และคนกลุ่มไหนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ต้องการจัดจำหน่าย เมื่อทราบกลุ่มเป้าหมายแล้วต้องเลือกชนิด
ของสินค้าที่จะจัดจำหน่าย หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ถูกรสนิยมกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่  
  2. ราคา (Price) การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากการคำนวณ
ต้นทุนการผลิตว่ามีต้นทุนเท่าไร ซึ่งต้องคำนวณจากค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใช้จ่ายใน
การตลาด หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด บวกกับกำไรที่ต้องการ ทั้งนี้ต้องพิจารณาราคาที่กำหนดว่ามี
ปริมาณและคุณภาพสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยอาจเปรียบเทียบกับราคาสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาด การตั้ง
ราคาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ราคา การบริการ และการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งปัจจัย  
ต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  
  3. สถานที่ (Place) หมายถึง ที่ตั้งของสถานที่จัดจำหน่ายหรือร้านอาหาร ซึ่งสถานที่จำหน่ายสินค้านี้
มีผลต่อการพิจารณาการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะสถานที่จำหน่ายสินค้าตั้งอยู่ในทำเลที่ดีจะ
ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีโอกาสขายได้มาก แต่ราคาค่าเช่าร้านหรือทำเลที่ดีทำให้ต้นทุนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
สูงขึ้นมีผลให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น และสิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกประการหนึ่งในการเลือกทำเลที่ตั้งของร้าน 
คือ ความสะอาด จึงควรเน้นระบบการรักษาความสะอาดของหน้าร้าน หรือห้องผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ 
เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายมีความสะอาด ได้มาตรฐาน 
  4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) ในปัจจุบันร้านผลิตและผู้จัดจำหน่ายให้ความสนใจกับการ
ส่งเสริมการขายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคู่แข่งขันในธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น ทำให้ส่วนแบ่งในตลาดลดลง จึง
จำเป็นต้องอาศัยวิธีการส่งเสริมการขายเข้ามาช่วย เช่น การลดราคาสินค้า การแลกซื้อ การซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง 
รวมไปถึงการทำบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจในการซื้อ การตกแต่งรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้แปลกตา
สวยงาม การจัดทำเมนูขนม การทำป้ายบอกราคา การปิดโปสเตอร์เชิญชวนหรือแนะนำสินค้าพิเศษในเทศกาล
ต่าง ๆ การตกแต่งบรรยากาศภายในร้านให้เข้ากับเทศกาล ฯลฯ  
  จะเห็นได้ว่า Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) และPlace (สถานที่) สามารถลอกเลียนแบบหรือ
แข่งขันได้ แต่ Promotion (การส่งเสริมการขาย) จัดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เพราะนอกจากจะมีความอร่อย 
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สวยงาม น่ารับประทาน และมีการบริการที่ดีแล้ว ยังมีคุณค่าในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกค้าที่ได้
เลือกใช้เป็นของฝากสำหรับบุคคลที่รักและเคารพในเทศกาลต่าง ๆ  
 
2. จงอธิบายข้อเสนอแนะในการจัดจำหน่าย และคุณสมบัติของผู้จัดจำหน่าย มาอย่างละเอียด 
ตอบ  ข้อเสนอแนะในการจัดจำหน่าย  
  1. บอกให้ลูกค้ารู้จักชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีง่าย ๆ และดีที่สุดคือ เขียนชื่อผลิตภัณฑ์ ให้สวยสะดุดตา เป็น
การกระตุ้นความสนใจ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการที่ควรทำคือ ถุงที่ใช้ใส่ นอกจากจะต้องมีชื่อร้านและสัญลักษณ์
ของร้านแล้ว ควรมีรายชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่ขายในร้านพิมพ์ติดอยู่ด้วย  
  2. การจัดโชว์ผลิตภัณฑ์ ในร้าน (Display) เป็นการนำผลิตภัณฑ์มาจัดโชว์ทั้งในร้านและหน้าร้าน  
ทำให้ลูกค้ามองเห็นได้ เพื่อช่วยให้เกิดความสวยงามของร้านที่จำหน่าย และช่วยดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า  
การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จะช่วยให้ลูกค้าจดจำชนิดและชื่อของผลิตภัณฑ์ ได้ ในการโชว์ผลิตภัณฑ์
ชนิดต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญระหว่างสีของผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ คือ ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ ที่มีสีเหมือนกัน
หรือใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน แต่ควรนำผลิตภัณฑ์ ที่มีสีแตกต่างกันไว้ด้วยกัน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ซื้อ  
ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการจัดโชว์หน้าร้าน  
  3. มีตัวอย่างให้ผู้ซื ้อทดลองรับประทาน เมื่อมีการแนะนำสินค้าใหม่ วิธีนี ้ใช้ได้ผลมากในอเมริกา 
เพราะชาวอเมริกันชอบทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์ ชนิดใหม่ ๆ  
  4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาและอธิบายด้วยความเต็มใจ อย่าปล่อยให้ลูกค้าสับสนกับชนิดลักษณะและ
รสชาติของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน แต่ควรอธิบายให้ลูกค้าได้รับความกระจ่าง โดยแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าผู้ขาย
มีความเต็มใจ และยินดีที่จะให้บริการลูกค้าเสมอ   
  5. จัดรายการพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้า โดยการพยายามจัดหาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจกับร้าน  
  6. รับฟังคำแนะนำจากลูกค้าหรือขอความคิดเห็นจากลูกค้า เพราะเป็นโอกาสที่จะทำให้รู้จักลูกค้ามาก
ขึ้น ผลที่ตามมาคือลูกค้าจะหวนกลับมาอุดหนุนที่ร้านอีก และยังบอกต่อ ๆ กันถึงคุณภาพและความพิถีพิถัน
ของผลิตภัณฑ์ จัดจำหน่าย  
 
คุณสมบัติของผู้จัดจำหน่าย  
  1. ต้องฝึกตนเองให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความอดทน  
  2. ฝึกนิสัยตนเองให้เป็นคนร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
  3. มีความสุภาพ เรียบร้อย อารมณ์ดี มีความรอบคอบ และประณีต  
  4. พัฒนาบุคลิกภาพให้น่าดู ประทับใจตลอดเวลา  
  5. รักษาความสะอาดของร่างกาย และเสื้อผ้า  
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3. จงอธิบายหลักและองค์ประกอบของการกำหนดราคาอาหารหวาน มาอย่างละเอียด 
ตอบ  หลักและองค์ประกอบของการกำหนดราคา  
  การกำหนดราคาขาย หมายถึง การเพิ่มจำนวนเงินเข้าไปในราคาทุนของสินค้า ราคาที่ได้ คือ ราคาขาย 
ส่วนแตกต่างระหว่างราคาทุนและราคาขาย คือ ผลกำไร ดังนั้น องค์ประกอบพื้นฐานในการพิจารณากำหนดราคา
ขาย คือ ต้นทุนการผลิต และส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ ได้แก่ รูปลักษณ์ขนม จำนวนที่ผลิต รูปแบบการบรรจุภัณฑ์ 
ราคาในท้องตลาด สิ่งเหล่านี้ต้องนำมาใช้พิจารณาเพ่ือกำหนดราคาขาย และกำไรร่วมกับต้นทุนการผลิต  
  ต้นทุนการผลิตที่สำคัญ คือ  
  1) ค่าวัตถุดิบ หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ค่าวัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
คำนวณได้จากราคาจริงของวัตถุดิบแต่ละชนิด  
  2) ค่าแรงงาน หมายถึง เงินเดือน หรือค่าแรงที่จ่ายให้แก่คนงานที่เกี ่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง 
ต้นทุนในด้านนี้ สามารถคิดได้จากการเอาค่าแรงทั้งหมด หารด้วยจำนวนผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดที่ผลิตคิดเป็น
ค่าแรงงานต่อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น  
  3) ค่าโสหุ้ยการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากค่าวัตถุดิบและค่าแรงงาน  
ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตเสร็จสิ้นลง สำหรับกิจการ ได้แก่ อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการ
ผลิต ค่าสถานที่ ค่าเช่าอาคาร ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่สำคัญท่ีผู้ผลิตควรให้ความสำคัญ  
  วิธีการคำนวณให้นำเอาราคาต้นทุนทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ใช้มาหารเฉลี่ยค่าใช้จ่าย เพื่อพิจารณาว่าใน
แต่ละเดือนจะเสียค่าโสหุ้ยในการผลิตทั้งหมดเป็นเงินเท่าใด โดยทั่วไปจะนำมาเฉลี่ยตามต้นทุนของวัตถุดิบ 
เพื่อคิดเป็นต้นทุนค่าโสหุ้ยของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น หลังจากที่ทราบต้นทุนการผลิตแล้ว ควรกำหนดกำไรที่
ต้องการเพื่อนำมาบวกกับต้นทุนการผลิตทั้งหมด เพ่ือคิดเป็นราคาขายที่แท้จริง แล้วนำไปเปรียบเทียบกับราคา
ขายในท้องตลาดเพื่อปรับราคาให้เหมาะสมไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไป หากราคาขายสูงกว่าราคาขายในท้องตลาด 
ควรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพหรือรสชาติที่ดีกว่า สามารถเน้นการบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม หรือปรับปรุงให้
มีมาตรฐานขึ้น เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป  
  วิธีลดต้นทุนการผลิต  
  1) วัตถุดิบ โดยทั่วไปการใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าแทน อาจแทนได้ในปริมาณเท่าตัวคือแทนทั้งหมด  
  2) การประหยัดค่าน้ำ เช่น การทำความสะอาดอุปกรณ์บางชนิด  
  3) การประหยัดค่าไฟ ต้องศึกษาเวลาที่ใช้ในการผลิต การประหยัดไฟฟ้ายังรวมถึงการปิดไฟฟ้าทันที
ในบริเวณท่ีไม่ได้ทำงานหรือทำงานเสร็จ  
  หากราคาขายสูงกว่าราคาท้องตลาดมาก ต้องพยายามลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สามารถขาย
ผลิตภัณฑ์ ได้ในราคาที่ถูกลง โดยทั่วไป การลดต้นทุนการผลิตที่นิยมทำกัน คือ การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟที่
ไม่จำเป็น หรือใช้วัตถุดิบที่มีราคาต้นทุนต่ำกว่าแทน แต่ต้องปรับปรุงคุณภาพด้านรสชาติ และการบรรจุภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแพงขึ้น แต่หากราคาขายที่ตั้งต่ำกว่าราคาในท้องตลาด 
สามารถตั้งราคาใหม่หรือยกระดับปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบรรจุตกแต่งให้เหมาะสมกับราคายิ่งขึ้น 
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

คณะพัฒนาหลักสูตร 
1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ 

พัฒนาหลักสูตร 
2. นางสาววิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ 
     ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวกัลยาณี  ภู่ผ่อง  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. นางจุไรรัตน์  พืชสิงห์  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
5. นางชวนชม  สงเคราะห์พันธ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
6. นางสาวจุฑาภรณ์  ชมด  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
7. นางสาววลัยลักษณ์  เจิมวิวัฒน์กุล ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
8. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล  ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
9. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
10. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
11.นางสาวอุษณี โพธเดชขจร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
12. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
13.นางสาวอุษณี โพธเดชขจร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
14. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
15. นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
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5. นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน  นักวิชาการศึกษา 
ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  

นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

พิสูจน์อักษร 
1. นางสาวจีราภา  เจียมศักดิ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาววันวิสาข์  ฉลองชน  นักวิชาการศึกษา 
 

 
เอกสารวิชาการลำดับที่  6/2564 
เผยแพร่     สิงหาคม  2564 
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แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 

การเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
อาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
 
 

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1. ความหมายของ
อาหารว่าง 
2. ประเภทของ 
อาหารว่าง 
3. การกำหนดเวลาใน
การจัดอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
4. ประโยชน์ของ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
5. การเลือกบริโภค
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
6. สุขอนามัยในการ
ประกอบอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
สุขอนามัยในการ
ทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
และสุขอนามัยในการ
ทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อความรู้
เบื้องต้นและสุขอนามัย
ในการทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 

2 2 

2 เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทำอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 

1. เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการทำอาหารว่าง 
2. หลักการเลือก
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ประกอบอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
3. ความปลอดภัยในการ
ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการประกอบ

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำ 

2 2 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

3. สามารถดูแล เก็บ
รักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 

อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
4. หลักการดูแลรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ประกอบอาหารว่าง 

อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 

3 วัตถุดิบ
สำหรับการ
ทำอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับ
การทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้
วัตถุดิบสำหรับการ
ทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
3. สามารถเก็บรักษา
วัตถุดิบสำหรับใช้ในการ
ทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
4. สามารถบอกคุณค่า
ประโยชน์และ
ผลข้างเคียงของวัตถุดิบ
สมุนไพรสำหรับนำมาใช้
ในการทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 

1 . ส่ วนประกอบของ
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  
2. การเลือกซื้อและเก็บ
รักษาวัตถุดิบสำหรับใช้
ในการทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
3. คุณค่าประโยชน์และ
ผลข้างเคียงของวัตถุดิบ
สมุนไพรสำหรับนำมาใช้
ในการทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
วัตถุดิบสำหรับการ
ทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง วัตถุดิบสำหรับการ
ทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อวัตถุดิบ
สำหรับการทำ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
 

2 3 

4 การทำ 
อาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้า
เกี่ยวกับการทำ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้า
เกี่ยวกับคุณค่าและ
ประโยชน์ของวัตถุดิบใน
การทำอาหารว่างเพ่ือ

1. การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่าง
มะขามป้อม 

1.1 สัดส่วนของ
วัตถุดิบ 

1.2 ขั้นตอนการทำ 
1.3 เทคนิคการทำ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบและคลิปวิดีโอ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
การทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่าง
มะขามป้อม 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 

4 8 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

สุขภาพ 
3. สามารถทำ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
ค็อกเทลกุ้งย่าง
มะขามป้อม 
4. สามารถทำ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
ลูกอมห้าสหาย 

1.4 คุณค่าและ
ประโยชน์ของวัตถุดิบ 
2. การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 

2.1 สัดส่วนของ
วัตถุดิบ 

2.2 ขั้นตอนการทำ 
2.3 คุณค่าและ

ประโยชน์ของวัตถุดิบ 

การทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 

1.3 คลิปวิดีโอเรื่อง 
การทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่าง
มะขามป้อม 

1.4 คลิปวิดีโอเรื่อง 
การทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การทำอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อการ
ทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 

5 การจัดตกแต่ง
และจัดเสิร์ฟ
อาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 

1. ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดตกแต่ง
และจัดเสิร์ฟ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถตกแต่งและ
จัดเสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 

1. หลักการตกแต่ง
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
2. รูปแบบของการ
จัดบริการอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
3. การจัดเสิร์ฟอาหาร
ว่างเพ่ือสุขภาพ 
 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
การจัดตกแต่งและจัด
เสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การจัดตกแต่งและ
จัดเสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อการจัด
ตกแต่งและจัดเสิร์ฟ
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

2 4 

6 หลักการจัด 1. มีความรู้ ความเข้าใจ 1. หลักและ 1. การบรรยาย (เอกสาร 2 5 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

จำหน่ายและ
หลักการ
กำหนดราคา 

เกี่ยวกับหลักการจัด
จำหน่ายและหลักการ
กำหนดราคาอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถกำหนดราคา
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถอธิบาย
การตลาดอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถอธิบาย 
แนวทางการจำหน่าย
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

องค์ประกอบของการจัด
จำหน่าย  
2. หลักและ
องค์ประกอบของการ
กำหนดราคา  
3. ตลาดอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 

ประกอบ 
1.1 ใบความรู้เรื่อง 

หลักการจัดจำหน่ายและ
หลักการกำหนดราคา 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการ
กำหนดราคา 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ
หลักการจัดจำหน่ายและ
หลักการกำหนดราคา 

รวม 14 24 
รวมทั้งสิ้น 38 
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ตารางสรุปส่ือการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

 

เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1 1.1 ความหมายของอาหารว่าง 
1.2 ประเภทของอาหารว่าง 
1.3 การกำหนดเวลาในการจัด 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
1.4 ประโยชน์ของอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
1.5 การเลือกบริโภคอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
1.6 สุขอนามัยในการประกอบอาหาร
ว่างเพ่ือสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
2. ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง สุขอนามัย
ในการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
และสุขอนามัยในการทำอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ 
4. แนวคำตอบ 

362 
 
 

368 
 

370 
 
 

372 

2 2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ทำอาหารว่าง 
2.2 หลักการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การประกอบอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
2.3 ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบ
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
2.4หลักการดูแลรักษาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่าง 

1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทำอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ 
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
3. แนวคำตอบ 

374 
 
 

383 
 
 

384 

3 3.1 ส่วนประกอบของอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ  
3.2 การเลือกซื้อและเก็บรักษาวัตถุดิบ
สำหรับใช้ในการทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
3.3 คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียง
ของวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับนำมาใช้ใน
การทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบ
สำหรับการทำอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบสำหรับ
การทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
3. แนวคำตอบ 

386 
 
 

412 
 

413 

4 4.1 การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 1. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง การทำ 414 
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 
1) สัดส่วนของวัตถุดิบ 
2) ขั้นตอนการทำ 
3) เทคนิคการทำ 
4) คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบ 

4.2 การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ลูกอม
ห้าสหาย 

1) สัดส่วนของวัตถุดิบ 
2) ขั้นตอนการทำ 
3) เทคนิคการทำ 
4) คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบ 

ทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ค็อกเทล
กุ้งย่างมะขามป้อม 
2. ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง การ
ทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้า
สหาย 
3.  คลิปวิดีโอเรื่อง การทำ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ค็อกเทลกุ้ง
ย่างมะขามป้อม 
4. คลิปวิดีโอเรื่อง การทำอาหารว่าง
เพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 
5. ใบงานที่ 4 เรื่อง การทำ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
6. แนวคำตอบ 
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423 
 
 

423 
 

424 
 

426 
5 5.1 หลักการตกแต่งอาหารว่างเพ่ือ

สุขภาพ 
5.2 รูปแบบของการจัดบริการ 
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
5.3 การจัดเสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
 

1. ใบความรู้ที่ 5 เรื่อง การจัด
ตกแต่งและจัดเสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือ
สุขภาพ 
2. ใบงานที่ 5 เรื่อง การจัดตกแต่ง
และจัดเสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
3. แนวคำตอบ 

429 
 
 

432 
 

433 
6 6.1 หลักและองค์ประกอบของการจัด

จำหน่าย  
6.2 หลักและองค์ประกอบของการ
กำหนดราคา  
6.3 ตลาดอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 

434 
 

443 
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ใบความรู้ที่ 1.1  
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

 
ความหมายของอาหารว่าง 

[1] อาหารว่าง หมายถึง ของกินนอกเวลากินอาหารตามปรกติ มักกินในเวลาบ่าย (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554)  

[2] อาหารว่าง หมายถึง อาหารระหว่างม้ือ เป็นอาหารประเภทเบา ๆ มีปริมาณอาหารน้อยกว่า 
อาหารประจำมื้ออาจจะเป็นอาหารน้ำหรืออาหารแห้ง มีทั้งคาวและหวาน หรือเป็นอาหารชิ้นเล็ก ๆ ขนาดพอคำ 
หยิบรับประทานได้ง่าย จัดให้สวยงามน่ารับประทาน เป็นทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ หรือรับประทาน
ควบคู่กับเครื่องดื่มร้อนหรือน้ำผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

[3] อาหารว่างมักนำไปใช้จัดเสิร์ฟในงานประชุมสัมมนาหรือเลี้ยงแขกผู้ที่มาเยี่ยมเยียน ซึ่งสิ่งดังกล่าว
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทุกวัน อาหารว่างช่วยคลายความหิวในระหว่างม้ืออาหารหลกั โดยเฉพาะม้ือกลางวัน
และมื้อเย็น ที่มีช่วงระยะเวลาห่าง 6 - 7 ชั่วโมง ดังนั้น จึงต้องมีอาหารที่ไม่หนักมากนักแทรกเข้าไประหว่างมื้อนั้น ๆ 
 

ประเภทของอาหารว่างเพื่อสุขภาพ  
ประเภทอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มีการจัดแยกประเภทของอาหารว่างได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
1. จัดแบ่งประเภทตามลักษณะอาหารว่างแบบไทยและนานาชาติ ดังนี้ [2] 

1.1 อาหารว่างไทย (คาวหวาน) อาหารว่างที่คนไทยรับประทานมีมากมายหลายชนิด ทั้งชนิด
น้ำและชนิดแห้ง ของว่างชนิดน้ำไม่นิยมเลี้ยงในตอนบ่าย นิยมอาหารว่างชนิดแห้งเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปั้นสิบนึ่งไส้
ต่าง ๆ กระทงทอง ขนมเบื้องกรอบ สาคูไส้หม ูเมี่ยงลาว ของหวาน เช่น ขนมสอดไส้ ขนมลืมกลืน ตะโก้ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
.......................................................... 

1 อาหารว่าง. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://dictionary.orst.go.th/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่าง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://pubhtml5.com/wkww/lbbh/basic. (วันที่
สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 

3 อาหารว่างเบื้องต้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://anyflip.com/vkprk/bxbu/basic. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 
กรกฎาคม 2564). 
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1.2 อาหารว่างจีน (คาวหวาน) ก็มีมากเช่นเดียวกัน มีทั้งของว่างชนิดน้ำ เช่น โจ๊ก ก๋วยเตี๋ยว 
เกี๊ยวน้ำ เป็นต้น สว่นอาหารว่างชนิดแห้งมักจะเป็นของทอดหรือนึ่ง เช่น ขนมจีบ ปั้นสบินึ่ง ขนมเปี๊ยะ เปาะเปี๊ยะสด 
ซาลาเปา เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
            
           (ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

1.3 อาหารว่างสากล นิยมกันมากในการจัดเลี้ยงงานใหญ่ ๆ เพ่ือรับรองแขก เพราะจัดได้สวย
และน่ารับประทาน อาหารที่รับประทานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการ ซึ่งแล้วแต่จะจัดขึ้น อาหารว่าง
สากลที่นิยมจัดรับประทานมีดังนี้ ชา กาแฟ แซนด์วิช เค้กต่าง ๆ เยลลี่ ผลไม ้ไอศกรีม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               (ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

1.4 อาหารว่างแบบประยุกต์ ในการประกอบอาหารว่างนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องทำอยู่แต่ 
อย่างเดียวเสมอไป ผู้ประกอบการอาหารจำเป็นต้องดัดแปลงให้เหมาะสมกับสมัยและความนิยมการนำอาหาร
แบบต่าง ๆ มาประยุกต์ก็คือ การนำอาหารว่างไทย จีน ฝรั่ง มาจัดผสมรวมกันในการเลี้ยงรับรองแขก  
เพ่ือให้อาหารมีรสแตกต่างกันออกไป และมีความสวยงามอีกด้วย 
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2. จัดประเภทตามลักษณะอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ดังนี้ [3] 
2.1 การจัดแบ่งตามการประกอบอาหาร 
✤ อาหารว่างประเภทต้มนึ่งเป็นการทำอาหารให้สุก โดยใช้ไอน้ำและน้ำเดือด ลักษณะ

อาหารมีความอ่อนนุ่ม ควรเสิร์ฟขณะร้อน เช่น สาคูไส้หมู ซาลาเปา ขนมจีบ ขนมปุยฝ้าย ช่อม่วง 
✤ อาหารว่างประเภททอด เป็นการทำให้อาหารให้สุกโดยใช้ความร้อนจากน้ำมัน 

ลักษณะอาหารกรอบ มีกลิ่นหอม ชวนรับประทาน เช่น กระทงทอง ปั้นขลิบ โดนัท 
✤ อาหารว่างประเภทอบ เป็นการทำอาหารให้สุก โดยใช้ความร้อนแห้ง  เช่น กลีบ

ลำดวน ขนมผิง คุกกี้ พายต่าง ๆ 
✤ อาหารว่างประเภทปิ้ง ย่าง เป็นการทำให้สุกโดยใช้ความร้อนแห้ง เช่นเดียวกับ

ประเภทอบ เช่น หมูสะเต๊ะ บาร์บีคิว ข้าวตังเสวย 
2.2 การจัดแบ่งตามลักษณะอาหาร 
✤ อาหารว่างประเภทน้ำ นิยมเสิร์ฟเป็นอาหารว่างบ่าย หรืออาหารว่างก่อนนอน จะจัด

ในปริมาณน้อย เช่น ข้าวต้มทรงเครื่อง กระเพาะปลา ครองแครงน้ำ เป็นต้น 
✤ อาหารว่างประเภทแห้ง มีทั้งอาหารคาวและอาหารว่างหวาน  นิยมเสิร์ฟทั้งอาหาร 

ว่างเช้าและอาหารว่างบ่าย 
2.3 การจัดแบ่งตามรสชาติ 
✤ อาหารว่างคาว ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารคาวที่มีขนาดพอคำ การจัดเสิร์ฟทำได้ง่าย 
✤ อาหารว่างหวาน เป็นอาหารหวานทุกชนิด แต่นิยมเฉพาะอาหารหวานประเภทแห้ง 

ขนาดของปริมาณ การจัดเสิร์ฟ จะมีขนาดเล็กลง และมีปริมาณน้อยกว่าปกต ิ
                                        
 
                                                  
 
                                                 กระเพาะปลา 

 

 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
.......................................................... 

3 อาหารว่างเบื้องต้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://anyflip.com/vkprk/bxbu/basic. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 
กรกฎาคม 2564). 
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ชนิดของอาหารว่างเพื่อสุขภาพ สามารถแบ่งตามรสชาติได้ 2 ชนิด คือ [2] 
1. อาหารว่างคาว ได้แก่ ขนมจีบ แซนด์วิช ปั้นสิบทอด สาคูไส้หมู ซาลาเปา ฮะเก๋า เป็นต้น 
2. อาหารว่างหวาน ได้แก่ คุกกี้ต่าง ๆ เค้กต่าง ๆ ขนมปุยฝ้าย ขนมดอกลำดวน ขนมสอดไส้  

พายไส้ต่าง ๆ เป็นต้น  
ลักษณะของอาหารว่างเพื่อสุขภาพ สามารถแบ่งตามลักษณะได้ 4 ประเภท คือ  

1. อาหารว่างที่เป็นอาหารแบบแห้ง ได้แก่ ข้าวตังหน้าตั้ง ขนมจีบ ซาลาเปา สาคูไส้หม ูปั้นสิบนึ่ง
หรือทอด คุกกี้ บิสกิต และเค้กต่าง ๆ  

2. อาหารว่างชนิดน้ำ ได้แก ่ก๋วยเตี๋ยวน้ำหม/ูเป็ด/ไก ่มะกะโรนีน้ำ โจ๊กหม/ูกุ้ง/ไก ่เครื่องดื่มร้อน/ เย็น  
3. อาหารว่างประเภทกับแกล้ม อาหารประเภทนี้ใช้รับประทานกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ 

ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารประเภทยำ ลาบ พล่าต่าง ๆ ของทอด อาหารขบเคี้ยว เช่น ยำไส้กรอก ยำอังวะ  
ยำเล็บมือนาง ยำปลากรอบ ลาบหมู ลาบเนื้อ ลาบเป็ด และลาบอื่น ๆ ปลาทอดต่าง ๆ  

4. อาหารว่างแบบค็อกเทล อาหารว่างแบบค็อกเทล ได้แก่ พวกแซนด์วิชต่าง ๆ ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
หรือออร์เดิร์ฟชนิดต่าง ๆ ข้าวเกรียบทอด มันทอด ถั่วทอดกับแกล้มที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ หยิบง่ายสะดวกแก่ 
การรับประทาน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

 

การกำหนดเวลาในการจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ [2] 
อาหารว่างใช้รับประทานควบคู่กับเครื่องดื่มร้อนหรือน้ำผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง อาหารว่างมัก

นิยมรับประทานกันในระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวัน หรือระหว่างมื้อกลางวันกับมื้อเย็น หรือก่อนนอน  
แบ่งออกเป็น 3 ระยะเวลาด้วยกัน เวลารับประทานมีดังนี้ 

 
 

.......................................................... 
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่าง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://pubhtml5.com/wkww/lbbh/basic. (วันที่

สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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1. อาหารว่างเช้า นิยมจัดระหว่างอาหารเช้ากับอาหารกลางวันประมาณ 10.00 - 11.00 น.  
ถือว่าเป็นระยะเวลาที่อาหารเช้าได้ย่อยเกือบหมดแล้ว หรืออาจมีบางคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจะทำให้
เกิดความรู้สึกหิว ฉะนั้น อาหารว่างมื้อนี้จะช่วยประทังหิว คลายความเครียด ช่วยไม่ให้กระวนกระวายก่อนถึง
อาหารมื้อกลางวัน ตัวอย่างอาหารว่างที่ใช้รับประทาน เช่น 

อาหารว่างคาว เช่น ข้าวเกรียบปากหม้อ ข้าวเหนียวหน้าต่าง ๆ ฯลฯ  
อาหารว่างหวาน เชน่ ตะโก้ คุกกี้ วุ้นกะทิ ฯลฯ  
ผลไม้ เชน่ มะละกอ เงาะ ส้ม ฯลฯ  
เครื่องดื่ม เช่น โอวัลติน กาแฟร้อน นม ฯลฯ 

2. อาหารว่างบ่าย นิยมจัดระหว่างอาหารกลางวันกับอาหารเย็น เวลาประมาณ 14.00 - 
15.00 น. จัดขึ้นเพ่ือช่วยในการเปลี่ยนอิริยาบถและช่วยผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน ลักษณะ
อาหารควรมีความสวยงาม น่ารับประทาน ตัวอย่างอาหารว่างที่ใช้รับประทาน เช่น 

อาหารคาว เช่น กะหรี่ปั๊บ กระทงทอง ฯลฯ  
อาหารว่างหวาน เช่น ขนมชั้น เค้ก ฯลฯ 

3. อาหารว่างก่อนนอน นิยมจดัหลังมื้อเย็นประมาณ 22.00 - 23.00 น. เนือ่งจากบางคนรับประทาน
อาหารเยน็น้อย ทำงานดึก ทำให้เกิดความหวิ จึงควรได้รับอาหารที่ย่อยง่ายเพ่ือให้หลับสบาย อาจเป็นอาหารว่าง
ประเภทน้ำหรือเครื่องดื่มร้อน ๆ สว่นใหญ่แลว้จะเปน็อาหารวา่งคาว เชน่ เกี้ยมอ๋ีน้ำ นมถั่วเหลือง ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
ประโยชน์ของอาหารว่างเพื่อสุขภาพ  

1. เป็นอาหารที่ค่ันระหว่างมือ้ เพ่ือประทังความหิว 
2. ช่วยผ่อนคลายความเครียด เกิดความสบายใจทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. ช่วยเพ่ิมบรรยากาศในการทำงานให้มีสีสันสดชื่นมีชีวิตชีวา เช่น พิธีเปิดสำนักงาน งานเลี้ยง

ฉลองการสัมมนา เป็นต้น 
4. ร่างกายได้รับสารอาหารเพ่ิมมากข้ึนนอกเหนือจากอาหารมื้อหลัก 
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[4] อาหารว่างเป็นอาหารที่จะช่วยเติมพลังให้ร่างกายระหว่างอาหารม้ือหลัก แต่ละคนอาจเลือก
รับประทานอาหารว่างแตกต่างกันไปตามความชอบ  ไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยว ขนมปัง กาแฟ หรือผลไม้ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาหารว่างจะเป็นเพียงอาหารม้ือเล็ก ๆ แต่สามารถเป็นอาหารที่คั่นระหว่างมื้ออาหาร 
คลายความหิว ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด ทำให้เกิดความสบายใจ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
และได้คุณค่าทางอาหารตามหลักโภชนาการเป็นการเสริมสารอาหารจากอาหารมื้อหลัก อาหารว่างระหว่างมื้อ
เป็นตัวช่วยเสริมสำหรับคนที่รับประทานอาหารได้น้อย  แต่อาหารว่างที่บริโภคส่วนใหญ่ เป็นอาหาร 
ที่ให้พลังงานสูงอุดมไปด้วยแป้งและคาร์โบไฮเดรต อาหารว่างที่ดีมีประโยชน์จึงควรเป็นอาหารที่กินง่าย ๆ เช่น 
ผลไม้ที่หวานน้อย หากรับประทานอาหารว่างประเภทแป้งและคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่มากเกินไปและ 
ขาดการออกกำลังกายเป็นประจำ จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนได้ เพราะจากการสำรวจสถานการณ์  
การจัดอาหารว่าง พบว่า อาหารว่างที่จัดส่วนใหญ่ให้พลังงานสูง ดังนั้น การจัดอาหารว่างสำหรับผู้ใหญ่จะต้อง 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน โดยผู้ชายไม่ควรได้พลังงานจากอาหารว่างเกิน 
200 กิโลแคลอรี และผู้หญิงไม่ควรได้พลังงานเกิน 150 – 160 กิโลแคลอรี แต่ผลจากการสุ่มตรวจพบร้อยละ 
75 ของอาหารว่างที่ตรวจให้พลังงานมากกว่า 200 กิโลแคลอรี และยังพบว่าร้อยละ 30 ของอาหารว่างที่ตรวจ
ให้พลังงานมากกว่า 300 กิโลแคลอรี ซึ่งเกือบเท่ากับพลังงานจากอาหารมื้อหลัก แต่มีอาหารว่างเพียงร้อยละ 
25 ที่ให้พลังงานน้อยกว่า 200 กิโลแคลอรี 

อาหารว่างที่ดีมีประโยชน์ จึงควรเป็นอาหารที่กินง่าย ๆ เช่น ผลไม้ที่หวานน้อย เพราะเป็นแหล่ง
ของวิตามินและเกลือแร่ ใยอาหารจะช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วย และควรเลือกที่มีน้ำตาลน้อย ส่วนเครื่องดื่มจะ
ช่วยชะล้างเศษอาหารท่ีตกค้างในช่องปากทำให้ปากไม่แห้ง ลดปัญหากลิ่นปาก และเป็นผลดีต่อสุขภาพฟัน 
การดื่มน้ำเปล่าถือว่าดีที่สุด แต่หากต้องการเครื่องดื่มชนิดอ่ืน ๆ ให้เลือกดื่มนมไขมันน้อยและไม่ปรุงแต่งรส 
ส่วนเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ ให้เลือกใช้น้ำตาลชองขนาด 4 กรัม เพ่ือลดการบริโภคหวาน ดังนั้น การจัด
อาหารว่างเพ่ือสุขภาพให้คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย พลังงานไม่เกิน
ร้อยละ 10 ต่อวัน หากเป็น เบเกอรี่ ควรเลือกขนมปังชนิดที่มีธัญพืชเป็นส่วนประกอบ อาทิ โฮลวีท ข้าวโอ๊ต งา 
ให้หลีกเลี่ยงที่มีไขมันสูง รสหวานจัด อาทิ คุกก้ี พัฟ พาย แต่ถ้าจัดขนมไทยให้เน้นที่มีธัญพืช ถั่ว ผัก ผลไม้เป็น
ส่วนประกอบ เช่น ถั่วแปบ ขนมตาล ขนมกล้วย หลีกเลี่ยงขนมไทยที่มีกะทิ หรือน้ำตาลมาก เช่น ตะโก้ ขนม
หม้อแกง ฝอยทอง เป็นต้น ทั้งนี้ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ จะให้พลังงานที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย 
เช่น ขนมตาล 2 ชิ้น นมถั่วเหลืองหวานน้อย 1 แก้ว ให้พลังงาน 189 กิโลแคลอรี ฟักทองนึ่ง 1 ชิ้น ข้าวโพดต้ม 
1 ชิ้น กล้วยน้ำว้าต้ม 1 ชิ้น น้ำฝรั่ง 1 แก้ว ให้พลังงาน 192 กิโลแคลอรี นอกจากนี้ การจัดอาหารว่างที่เป็น
ประโยชน์ ถือเป็นการผ่อนคลายความง่วงได้อีกทางหนึ่งระหว่างการประชุม สัมมนา  และการกินทีละน้อย 
จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือด อินซูลิน ไขมัน และฮอร์โมนไม่ให้สูงเกินไป แต่ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารว่าง 
เวลา และความถ่ีในการกินด้วย 
.......................................................... 

4 จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/28813-. (วันท่ี
สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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การเลือกบริโภคอาหารว่างเพื่อสุขภาพ [5] 
เทคนิคในการเลือกอาหารว่างเพ่ือช่วยเสริมให้สุขภาพดีขึ้น  มีดังนี้ เลี่ยงอาหารที่มีไขมัน และ

น้ำตาลสูง เนื่องจากสารอาหารเหล่านี้ให้พลังงาน เมื่อรับประทานมากเกินไปอาจได้รับพลังงานเกินกว่าที่
ร่างกายต้องการอาจส่งผลให้น้ำหนักขึ้น อีกทั้งการรับสารอาหารเหล่านี้ในปริมาณมากอาจเป็นสาเหตุของโรค
ต่าง ๆ ได้ จึงควรรับประทานแต่พอดี หากเป็นอาหารว่างปรุงสำเร็จในซอง ควรอ่านฉลากอาหารก่อนซื้อหรือ
รับประทาน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลสารอาหาร พลังงาน หน่วยบริโภค วันหมดอายุ รวมถึงส่วนประกอบที่อาจ
ก่อให้เกิดอาการแพ้ โดยเฉพาะตรวจสอบหน่วยในการบริโภคเนื่องจากอาหารแต่ละชนิดอาจมีปริมาณต่อหน่วย
บริโภคไม่เท่ากัน ควรวางอาหารว่างที่มีประโยชน์ อย่างผลไม้ ธัญพืช อาหารพลังงานต่ำ ไว้ในที่ที่หยิบและ
มองเห็นง่าย เพ่ือลดขั้นตอนการในรับประทานและสะดวกกว่าการหยิบอาหารพลังงานสูง อาจเก็บอาหารว่างที่
พลังงานสูง สารอาหารน้อย แต่งรสมาก หรืออาหารที่หยุดรับประทานยาก อย่างขนมขบเคี้ยว ขนมหวาน 
เครื่องดื่มน้ำตาลสูง ไว้ในที่ที่หยิบและมองเห็นได้ยาก เพ่ือลดความอยากรับประทานและลดโอกาสที่จะหยิบมา
รับประทาน แบ่งอาหารว่างในปริมาณที่เหมาะสมไว้หลาย ๆ ส่วนก่อน เมื่อรับประทานจริงก็อาจช่วยให้หยุด
รับประทานและคำนวณพลังงานได้ง่ายขึ้น เลือกรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนร่วมกับคาร์โบไฮเดรต
เชิงซ้อนสูง เนื่องจากอาหารที่มีสารอาหารเหล่านี้จะช่วยให้อยู่ท้องและหิวช้ามากกว่าอาหารอ่ืน ๆ เลือกรับประทาน
อาหารที่มีไฟเบอร์หรือกากใยอาหารสูงเพ่ือการขับถ่ายและสุขภาพที่ดี รับประทานผลไม้ทั้งผลแทนการดื่มเพียงน้ำ
ผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงและอาจปรุงแต่งสี นอกจากนี้ การรับประทานผลไม้ยังได้รับไฟเบอร์เพ่ิมขึ้นอีกด้วย 

การรับประทานอาหารว่างที่มีประโยชน์อาจช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น  แต่ถ้าหาก
รับประทานในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจทำให้เกิดผลเสียได้ และถ้าหากบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ อย่าง
อาหารที่มีแป้ง ไขมัน น้ำตาล หรือโซเดียมสูงก็อาจทำให้ เสียสุขภาพและเป็นสาเหตุของโรคได้  เช่น 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคอ้วน เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม อาหารว่างเพ่ือสุขภาพที่ได้แนะนำในข้างต้นนั้นเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือก
รับประทานเท่านั้น หากมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับอาหารว่างที่เหมาะสมกับร่างกายเพ่ือ
หลีกเลี่ยงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ควรจัดสรรปริมาณและพลังงานของอาหารทั้งในมื้อหลักและ
อาหารว่างอย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันการได้รับพลังงานมากเกินไป 

 
 
 
 

 
 
.......................................................... 

5 อาหารว่างเลือกง่าย ๆ ได้สุขภาพ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.pobpad.com/อาหารว่าง-เลือก
ง่ายๆ-ได้ประโยชน์. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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ใบความรู้ที่ 1.2 
เร่ือง สุขอนามัยในการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

 
สุขอนามัยในการปฏิบัติงาน  

หลักของการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพมีอยู่ 3 ข้อ คือ  
ก่อนลงมือทำ การทำอะไรไม่ว่างานใด ๆ ต้องคิดวางแผนเสียก่อนว่าจะทำอะไรบ้าง เมื่อคิดว่า  

จะทำอะไรต้องคิดต่อไปดังนี้  
 1. สิ่งที่จะทำนั้นผู้ทำจะต้องมีความรู้หรือมีตำราที่ถูกต้องแล้วหรือยัง ต้องค้นคว้าหาความรู้

เสียให้ครบก่อน  
 2. จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้าง เตรียมไว้ให้พร้อม และนำออกมาทำความสะอาดไว้

ก่อนเพ่ือไม่ต้องเสียเวลา 
 3. เตรียมส่วนผสมไว้ให้ครบก่อนจะไปซื้อ ต้องมีบัญชี เพ่ือจะได้ไม่มีสิ่งของขาด เวลาปฏิบัติ

จะไม่เสียเวลา เสียรส ผสมไม่ครบ และจะต้องคิดด้วยว่าถ้าของอย่างนั้นไม่มีจะใช้อะไรแทน ของแห้งที่มีอยู่
แล้วก็นำออกมาเตรียมให้พร้อม ส่วนอาหารสดที่ยังที่ไม่ใช้ก็ใส่ตู้เย็นหรือแขวนหรือวางผึ่งพักไว้กันเสียและเสื่อม
คุณภาพ 

ระหว่างลงมือทำ ขณะลงมือทำควรมีหลักดังนี้คือ ต้องวางวิธีทำไว้เป็นแนวปฏิบัติ ไม่ควรทำ
ตามใจชอบ ผลของงานย่อมไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์  

หลังลงมือทำ การทำงานทุกอย่างต้องใช้ข้อนี้ต่อท้ายด้วย มิฉะนั้นก็จะยุ่งยาก เช่น การทำครัว 
ถ้าไม่ใช้ข้อที่ 3 นี้ เมื่อตั้งต้นทำใหม่ในครั้งต่อไป จะต้องเสียเวลาเก็บล้างอีกบางอย่างก็เลยล้างไม่ออก ถึงจะมี
คนใช้ก็ไม่ควรทิ้งให้คนอ่ืนทำ เพราะไม่ทำให้เกิดความรู้ในเครื่องใช้อย่างสมบูรณ์ ข้อสำคัญข้อนี้คือ เมื่อทำแล้ว
ต้องล้างให้เรียบร้อย เครื่องใช้จะได้สะอาด ไม่สูญหาย การเก็บต้องเก็บให้เรียบร้อยจะหยิบใช้ก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็
งามตา เมื่อจะใช้เครื่องใช้ในครั้งต่อไปไม่ต้องเสียเวลา 

ทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาแล้วต้องขึ้นอยู่กับความสำคัญอีก 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ด้วย  
1.  ความว่องไว การทำงานต้องว่องไวกระฉับกระเฉง ครั้งแรกยังไม่ชำนาญจะช้าไว้ก่อนก็ไม่

เป็นไร ความว่องไวเป็นการปลุกให้ตื่นตัว ไม่เป็นคนล้าหลังหรือเดินตามหลังใคร และยังเป็นทางให้เกิดความ
ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะทำให้มีสมรรถภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย จะเห็นได้ว่าคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้ วมักทำงานว่องไว 
ใช้มือมากกว่าปาก คนที่พูดมากมักไม่ค่อยทำอะไร สมรรถภาพเสื่อม  

2.  ความเป็นระเบียบ เป็นข้อสำคัญเหมือนกัน การทำอะไรไม่เป็นระเบียบ ข้าวของกระจุย
กระจายรอบตัวย่อมไม่เป็นที่น่าดู ผู้คนมักไม่รู้สึกเพราะจิตใจมุ่งทำให้สำเร็จ ควรคิดว่าเมื่อทำเสร็จแล้ว  
จะเก็บกวาด ต้องทำไปเก็บไป ไม่ควรวางของไม่เป็นระเบียบ  

3.  ความสะอาด เป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย อาหารเป็นทางที่ติดต่อโรคที่สำคัญที่สุด 
การประกอบอาหารจึงต้องเอาใจใส่เร่ืองความสะอาดเป็นอย่างมาก เช่น เครื่องประกอบก่อนที่จะนำมาปรุง
ต้องทำความสะอาด ยิ่งเป็นสิ่งรับประทานดิบต้องระวังให้มาก ภาชนะท่ีจะใช้เมื่อนำมาใช้ต้องสะอาด 
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ข้อแนะนำในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 
การทำอาหารว่างจะให้ดี รสอร่อยถูกใจผู้รับประทานนั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้  
1. ต้องมีเครื่องปรุงครบตามตำรับ เช่น น้ำตาลทราย น้ำเชื่อม เกลือ น้ำผึ้ง ฯลฯ 
2. เครื่องปรุงทุกอย่างต้องมีคุณภาพ 
3. มีเครื่องมือเครื่องใช้ครบ เช่น พิมพ์ต่าง ๆ เครื่องปั่น เครื่องบด  
4. ผู้เริ่มหัดต้องชั่งตวงให้ถูกต้อง เช่น ตวงของแห้งต้องร่อนก่อนตวง ไม่อัดจนแน่นหรือเขย่า 
5. หมั่นฝึกหัดและอ่านตำราหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  
6. ช่างประดิษฐ์ รู้จักปรุงแต่งรสให้อร่อย รู้จักพลิกแพลงให้ถูกใจผู้รับประทาน  
7. ไม่ทำตามใจตัว ต้องคิดถึงผู้รับประทานชอบอย่างไร  
8. ประมาณส่วนผสมให้เหมาะสม 
9. วัตถุดิบต้องสะอาด คัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ  
10. ผักที่ใช้ต้องสดจริง ๆ และต้องไม่ล้างจนหมดรส  
11. ทำของมากหรือน้อยต้องรู้จักเพ่ิมหรือลดส่วนผสมให้ถูกต้อง พอเหมาะพอดีไม่ขาดไม่เกิน  
 

สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 
สุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารว่างเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะอาหารว่างเป็นการติดต่อของโรค

ที่สำคัญที่สุด โดยรับประทานเข้าไปถ้าไม่สะอาด อาหารว่างก็จะเป็นตัวนำพาหะทำให้ผู้บริโภคติดโรค ฉะนั้น  
ผู้ประกอบอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ จึงควรปฏิบัติดังนี้  

1. ผู้ประกอบอาหารว่างต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  
2. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด และควรใส่ผ้ากันเปื้อน หรือสวมเสื้อคลุมที่สะอาด  
3. สวมเน็ตคลุมผมหรือหมวกเพ่ือป้องกันผมร่วง  
4. ล้างมือและแปรงผมทุกครั้งก่อนลงมือทำอาหาร 
5. ขณะประกอบอาหารว่าง ระวังอย่าไอ จาม พูด หรือหัวเราะรดอาหาร  
6. เมื่อสิ่งใดเปื้อนควรล้างและเช็ดเสียก่อน 
7. ใช้มือจับต้องอาหารว่างให้น้อยที่สุด  
8. การหั่นหรือปอก เศษอาหารควรมีภาชนะรองรับแล้วนำไปท้ิง  
9. ควรทำไปเก็บไป อย่าปล่อยให้สกปรก 
10. ชิมอาหารไม่ควรใช้ช้อนหรือทัพพีที่คนอาหารชิม  
11. ขณะทำอาหารว่างไม่ควรใช้มือเกาหรือป้ายตามร่างกาย  
12. เมื่อออกจากห้องน้ำหรือห้องส้วม ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 
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ใบงานที่ 1  
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

 

คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำอาหารว่าง 
เพ่ือสุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  

 
1. จงอธิบายความหมายของอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
 

2. จงจำแนกประเภทของอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อยประเภทละ 3 ตัวอย่าง 
..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.......................................................................................................................................................................... .... 

............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. จงอธิบายถึงประโยชน์ของอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
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4. จงอธิบายการกำหนดเวลาในการจัดอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
 

5. จงบอกข้อควรปฏิบัติสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
 

1. จงอธิบายความหมายของอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
ตอบ  อาหารว่างเพ่ือสุขภาพ หมายถึง อาหารระหว่างมื้อ เป็นอาหารประเภทเบา ๆ มีปริมาณอาหารน้อยกว่า 
อาหารประจำมื้ออาจจะเป็นอาหารน้ำหรืออาหารแห้ง มีทั้งคาวและหวาน หรือเป็นอาหารชิ้นเล็ก ๆ ขนาดพอคำ 
หยิบรับประทานได้ง่าย จัดให้สวยงามน่ารับประทาน เป็นทั้งอาหารไทยและอาหารนานาชาติ หรือรับประทาน
ควบคู่กับเครื่องดื่มร้อนหรือน้ำผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 

2. จงจำแนกประเภทของอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อยประเภทละ 3 ตัวอย่าง 
ตอบ    จัดประเภทตามลักษณะอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ดังนี้ 

1 การจัดแบ่งตามการประกอบอาหาร 
✤ อาหารว่างประเภทต้มนึ่งเป็นการทำอาหารให้สุก โดยใช้ไอน้ำและน้ำเดือด ลักษณะอาหารมี

ความอ่อนนุ่ม ควรเสิร์ฟขณะร้อน เช่น สาคูไส้หมู ซาลาเปา ขนมจีบ ขนมปุยฝ้าย ช่อม่วง 
✤ อาหารว่างประเภททอด เป็นการทำให้อาหารให้สุกโดยใช้ความร้อนจากน้ำมัน ลักษณะ

อาหารกรอบ มีกลิ่นหอม ชวนรับประทาน เช่น กระทงทอง ปั้นขลิบ โดนัท 
✤ อาหารว่างประเภทอบ เป็นการทำอาหารให้สุก โดยใช้ความร้อนแห้ง เช่น กลีบลำดวน ขนม

ผิง คุกกี้ พายต่าง ๆ 
✤ อาหารว่างประเภทปิ้ง ย่าง เป็นการทำให้สุกโดยใช้ความร้อนแห้ง เช่นเดียวกับประเภทอบ 

เช่น หมูสะเต๊ะ บาร์บีคิว ข้าวตังเสวย 
2. การจัดแบ่งตามลักษณะอาหาร 
✤ อาหารว่างประเภทน้ำ นิยมเสิร์ฟเป็นอาหารว่างบ่าย หรืออาหารว่างก่อนนอน จะจัดใน

ปริมาณน้อย เช่น ข้าวต้มทรงเครื่อง กระเพาะปลา ครองแครงน้ำ เป็นต้น 
✤ อาหารว่างประเภทแห้ง มี ท้ังอาหารคาวและอาหารว่างหวาน  นิยมเสิร์ฟทั้ งอาหาร 

ว่างเช้าและอาหารว่างบ่าย 
3. การจัดแบง่ตามรสชาติ 
✤ อาหารว่างคาว ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารคาวที่มีขนาดพอคำ การจัดเสิร์ฟทำได้ง่าย 
✤ อาหารว่างหวาน เป็นอาหารหวานทุกชนิด แต่นิยมเฉพาะอาหารหวานประเภทแห้ง ขนาด

ของปริมาณ การจัดเสิร์ฟ จะมีขนาดเล็กลง และมีปริมาณน้อยกว่าปกต ิ
 

3. จงอธิบายถึงประโยชน์ของอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ     1. เป็นอาหารที่ค่ันระหว่างมือ้ เพ่ือประทังความหิว 

2. ช่วยผ่อนคลายความเครียด เกิดความสบายใจทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. ช่วยเพ่ิมบรรยากาศใบการทำงานให้มีสีสันสดชื่นมีชีวิตชีวา เช่น งานเลี้ยงฉลองการสัมมนา เป็นต้น 
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4. จงอธิบายการกำหนดเวลาในการจัดอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
ตอบ 1. อาหารว่างเช้า นิยมจัดระหว่างอาหารเช้ากับอาหารกลางวันประมาณ 10.00 - 11.00 น.  
ถือว่าเป็นระยะเวลาที่อาหารเช้าได้ย่อยเกือบหมดแล้ว หรืออาจมีบางคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้าจะทำให้
เกิดความรู้สึกหิว ฉะนั้น อาหารว่างมื้อนี้จะช่วยประทังหิว คลายความเครียด ช่วยไมให้กระวนกระวายก่อนถึง
อาหารมื้อกลางวัน ตัวอย่างอาหารว่างที่ใช้รับประทาน เช่น 

อาหารว่างคาว เช่น ข้าวเกรียบปากหม้อ ข้าวเหนียวหน้าต่าง ๆ ฯลฯ  
อาหารว่างหวาน เชน่ ตะโก้ คุกกี้ วุ้นกะทิ ฯลฯ  
ผลไม้ เข่น มะละกอ เงาะ ล้ม ฯลฯ  
เครื่องดื่ม เช่น โอวัลติน กาแฟร้อน นม ฯลฯ 

2. อาหารว่างบ่าย นิยมจัดระหว่างอาหารกลางวันกับอาหารเย็น เวลาประมาณ 14.00 - 
15.00 น. จัดขึ้นเพ่ือช่วยในการเปลี่ยนอิริยาบถและช่วยผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน ลักษณะ
อาหารควรมีความสวยงาม น่ารับประทาน ตัวอย่างอาหารว่างที่ใช้รับประทาน เช่น 

อาหารคาว เช่น กะหรี่ปับ กระทงทอง ฯลฯ  
อาหารว่างหวาน เช่น ขนมชั้น เค้ก ฯลฯ 

3. อาหารว่างก่อนนอน นิยมจัดหลังมื้อเย็นประมาณ 22.00 - 23.00 น. เนื่องจากบางคนรับประทาน
อาหารเย็นน้อย ทำงานดึก ทำให้เกิดความหิว จึงควรได้รับอาหารที่ย่อยง่ายเพ่ือให้หลับสบาย อาจเป็นอาหารว่าง
ประเภทน้ำหรือเครื่องดื่มร้อน ๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารว่างคาว เช่น เกี้ยมอ๋ีน้ำ นมถั่วเหลือง ฯลฯ 
 
5. จงบอกข้อควรปฏิบัติสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ          1. ผู้ประกอบอาหารว่างต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  

2. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด และควรใส่ผ้ากันเปื้อน หรือสวมเสื้อคลุมที่สะอาด  
3. สวมเน็ตคลุมผมหรือหมวกเพ่ือป้องกันผมร่วง  
4. ล้างมือและแปรงผมทุกครั้งก่อนลงมือทำอาหาร 
5. ขณะประกอบอาหารว่าง ระวังอย่าไอ จาม พูด หรือหัวเราะรดอาหาร  
6. เมื่อสิ่งใดเปื้อนควรล้างและเช็ดเสียก่อน 
7. ใช้มือจับต้องอาหารว่างให้น้อยที่สุด  
8. การหั่นหรือปอก เศษอาหารควรมีภาชนะรองรับแล้วนำไปท้ิง  
9. ควรทำไปเก็บไป อย่าปล่อยให้สกปรก 
10. ชิมอาหารไม่ควรใช้ช้อนหรือทัพพีที่คนอาหารชิม  
11. ขณะทำอาหารว่างไม่ควรใช้มือเกาหรือป้ายตามร่างกาย  
12. เมื่อออกจากห้องน้ำหรือห้องส้วม ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 
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ใบความรู้ที่ 2  
เร่ือง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://krua.co/cooking_post/) 
 

อาหารว่างเพื่อสุขภาพ จะมีการจัดทำด้วยกัน 2 ชนิด คือ อาหารว่างประเภทคาว ได้แก่ ขนมจีบ 
แซนด์วิช ปั้นสิบทอด สาคูไส้หมู ซาลาเปา เป็นต้น และอาหารว่างประเภทหวาน ได้แก่ คุกกี้ต่าง ๆ เค้กต่าง ๆ 
ขนมปุยฝ้าย ขนมดอกลำดวน ขนมสอดไส้ พายไส้ต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น ในเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ใน
การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ จึงต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประเภทอาหารคาวและอาหารว่าง รวมทั้ง
ประเภทเครื่องดื่มต่าง ๆ ดังนี้ 
 

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ [1] 
1. อุปกรณ์ชั่งตวงส่วนผสม สิ่งสำคัญมากในการทำอาหารว่างไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารว่าง

ประเภทคาวหรือหวาน หากตวงผิดวิธีส่วนผสม อาจจะขาดหรือเกินไปจากสูตร ทำให้ไม่ได้อาหารว่างตามที่ต้องการ 
1.1 ถ้วยตวงของเหลว มีชนิดที่เป็นแก้วและพลาสติก มีเลขบอก 1 ถ้วยตวง 3/4 ถ้วยตวง 2/3 

ถ้วยตวง 1/3 ถ้วยตวง  1/4 ถ้วยตวง ใช้สำหรับตวงของเหลว เช่น น้ำ น้ำปลา น้ำมัน ฯลฯ 
1.2 ถ้วยตวงของแห้งมีชนิดอลูมิเนียม สเตนเลส และพลาสติก เป็นชดุ ๆ ละ 4 ใบ คือ 1 ถ้วย

ตวง  1/2 ถ้วยตวง  1/3 ถ้วยตวง  1/4 ถ้วยตวง ใช้สำหรับตวงของแห้ง เข่น แป้ง เนย น้ำตาล ฯลฯ 
1.3 ช้อนตวง มีมีชนิดอลูมิเนียม สเตนเลส และพลาสติก เป็นชุด ๆ ละ 4 ขนาด คือ 1 ช้อนโต๊ะ 

1 ช้อนชา  1/2 ช้อนชา  1/4 ช้อนชา ให้สำหรับตวงทั้งของแห้งและของเหลว 
1.4 เครื่องชั่ง ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักส่วนผสมต่าง ๆ  

.......................................................... 
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่าง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttps://pubhtml5.com/wkww/lbbh/basic.     (วันท่ี

สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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1.5 หน่วยชั่ง ตวง วัด ที่ควรทราบ 
1 กิโลกรัม เท่ากับ 2.2 ปอนด ์
1 ช้อนโต๊ะ หนักประมาณ 15 กรัม 
ของเหลว 1 ถ้วยตวง    หนักประมาณ 250 กรัม 

1.6 คำย่อที่ใช้ในสูตรอาหาร 
ถ.  เท่ากับ  ถ้วยตวง 
ข.ต.  เท่ากับ  ช้อนโต๊ะ 
ข.ข. เท่ากับ  ช้อนขา 
กก. เท่ากับ  กิโลกรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ท่ีมา : https://www.wongnai.com) 
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1.7 วิธีการตวงและชั่ง 
การตวง 

1) แป้ง ก่อนจะตวงทุกครั้งต้องร่อน 1 ครั้งทันทกี่อนตวง เวลาตวงใช้ที่ตักแป้งตักใส่ถ้วย
อย่างเบามือจนพูนถ้วย แล้วเอาใบมีดปาดส่วนที่พูนออก เวลาตวงอย่าเขย่าหรือเคาะ เพราะจะทำให้แป้ง  
อัดแน่นจนทำให้ผิดสัดส่วน 

2) น้ำตาล เกลือ เครื่องเทศป่น ไม่กดเครื่องปรุงในถ้วยตวงต่าง ๆ และไม่เขย่า กระแทก
หรือเคาะเครื่องตวง ขณะตวงของให้ตักเครื่องปรุงลงในถ้วยเบา ๆ มือจนพูนแล้วใช้ส้นมีดปาด 

3) น้ำตาลทรายแดง ร่อนให้ก้อนแตกน้ำตาลแตกออก ก่อนตักน้ำตาลทรายแดงลงใน
เครื่องตวงกดเบา ๆ ใช้มีดปาดเสมอขอบถ้วย 

4) เนย ตักเนยลงในเครื่องตวง กดให้แน่นและเต็มถ้วยใช้สันมีดปาด 
5) ของเหลว วางเครื่องตวงบนพื้นราบ เทของเหลวลงในเครื่องตวงมองดูเครื่องตวงใน

ระดับสายตาให้ตรงกับขีดบนเครื่องตวง ถ้าใช้ชอ้นตวงก็ให้ใช้ชอ้นให้ตรง 
6) น้ำตาลไอซิ่ง ต้องร่อนก่อนเพื่อให้ส่วนที่เป็นก้อนกระจายแล้วใช้ถ้วยตวงให้พูนโดยใช้

สันมีดปาดส่วนที่พูนออก  
การชั่ง 

1) ชั่งน้ำหนักของภาชนะท่ีใส่เครื่องปรุงเสียก่อน 
2) อ่านค่าน้ำหนักทีช่ั่งได้ในระดับสายตา จะได้ค่าท่ีถูกต้อง 

 
2. เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปในการประกอบอาหารว่าง 

2.1 อุปกรณ์ในการเตรียม  
1) อ่างผสม (Mixing bowl) มีหลายชนิด หลายขนาด ทำด้วยแก้ว สเตนเลส อลูมิเนียม 

ภาชนะเคลือบ พลาสติก ฯลฯ มีเป็นชุดตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ เวลาใช้เลือกขนาดให้เหมาะสมกับปริมาณของ
อาหารและคุณสมบัติของอาหาร และมีลักษณะรูปร่างโค้งเรียบ ไม่หักมุม เพื่อช่วยในการผสมและทำความ
สะอาดง่าย เมื่อใช้งานเสร็จแล้วล้างด้วยน้ำยาล้างจานแล้วผึ่งให้แห้ง 

 
 

           (ที่มาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
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2) เขียง มีทั้งที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง และที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ เช่น พลาสติก ควรเลือกใช้ขนาด
และวัสดุให้พอเหมาะกับการเตรียมอาหารว่าง เมื่อใช้งานเสร็จ เขียงไม้ให้ใช้มีดขูดผิวหน้าให้สะอาด ล้างด้วย
สบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีสารตกค้าง แล้วล้างให้สะอาดอีกครั้งแล้วผึ่งให้แห้งในที่ลมโกรก หากเป็น
เขียงพลาสติกให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดล้างแล้วผึ่งให้แห้งเช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ครก มีทั้งครกหิน ดิน และไม้ เมื่อใช้งานเสร็จล้างน้ำยาและน้ำให้สะอาด ผึ่งให้แห้งหรือ

เช็ดให้แห้ง ควรเก็บไว้บนตะแกรง ไม้ตีพริก ก็เช่นกัน ถ้าเป็นไม้ให้ใช้แปรงขนอ่อนถูแล้วล้างด้วยน้ำสบู่และ
น้ำเปล่า ผึ่งหรือตากให้แห้งหลังการใช้งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://my-best.in.th/49828) 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://shopee.co.th  
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : 
https://www.nsm.or.th/other-service/674-
online-science/knowledge-inventory/sci-
trick/sci-trick-science-museum/4547-
chopping-block.html) 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://thaiproaz.com/product/ของใช้ในครัว 
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4) มีด เป็นอีกมุมหนึ่งอุปกรณ์ท่ีสำคัญ มีหลากหลายแบบ ทั้งมีดเล็ก ใหญ่ สั้น ยาว ตามความ
ต้องการใช้งาน วัสดุที่นำมาประกอบเป็นมีดก็มีหลายประเภท เชน่ เหล็ก สเตนเลส ด้ามมีดก็เป็นวัสดุที่เป็นวัสดุที่มี
ความสำคัญเช่นกัน ควรเลือกที่ด้ามจับกระชับมือ การใช้งานก็เลือกให้ขนาดและประเภทเหมาะสมกับการใช้งาน 
การเก็บรักษาควรล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำ แล้วเชด็ให้แห้ง เก็บให้พ้นมือเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) พายยาง (Rubber scraper) ใช้กวาดอาหารที ่ผสมแล้วเทลงในภาชนะหรือพ ิมพ์  

ความอ่อนของยางจะช่วยให้กวาดอาหารได้หมด ฉะนั้น ควรเลือกพายยางที่มีปลายพายอ่อน  
การดูแลรักษา  

1. เมื่อใช้เสร็จแล้วล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้ง เก็บเข้าท่ีให้เป็นระเบียบ 
2. ไม่ควรนำพายยางหรือพายพลาสติกไปแซะอาหารอบออกจากถาดอบ ขณะออกจากเตาอบ

ใหม่ ๆ หรือขณะที่ถาดอบและขนมยังร้อน ๆ อยู่ เพราะจะทำให้ยางหรือพลาสติกละลายหรือบิดเบี้ยวผิดรูปได้ 
3. ไม่ควรนำพายยางหรือพายพลาสติกไปใช้กับอาหารที่มีความร้อนหรือวางไว้ใกล้ความร้อน 
4. ไม่ควรนำพายยางหรือพายพลาสติกไปใช้คนอาหารในภาชนะที่ตั้งบนเตาไฟ เพราะอาจ

ทำให้ละลายได้ 
 

 
 
 

 
 
 
                    (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https:// 
th.aliexpress.com/item/32968270233.html)  
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : 
https://atkitchenmag.com/kitchenware-
knife/) 
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2.2 อุปกรณ์ในการหุงต้ม 
1) กระทะ ปัจจุบันมีการผลิตด้วยวัสดุหลาย ๆ อย่าง ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับการประกอบ

อาหารว่างนั้น ๆ และหลังจากใช้งานแล้วควรล้างให้สะอาดด้วยใยขัด สำหรับกระทะที่เคลือบด้วยสารเทปลอน 
การทำความสะอาดควรใช้เพียงฟองน้ำกับน้ำยาทำความสะอาดเท่านั้น ไม่ควรใช้ใยขัดท่ีมีความคมใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

2) หม้อปรุงอาหารว่าง มีการผลิตด้วยวัสดุหลายชนิด เช่น สเตนเลส อลูมิเนียม หม้อเคลือบ 
ควรเลือกขนาดและประเภทให้เหมาะสมกับอาหารว่างที่ต้องการปรุง หลังการใช้ทุกครั้งควรล้างทำความ
สะอาดด้วยใยขัดและน้ำยาทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในพร้อมผึ่งให้แห้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           (ที่มาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

รูปกระทะทองเหลือง 
 

รูปกระทะสเตนเลส 
 

รูปกระทะเคลือบเทปลอน 
 

หม้อกระทะสเตนเลส 
 

หม้อแก้วทนความร้อน 
 

หม้อเคลือบ 
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3) ตะหลิว ทัพพี ควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับกระทะและภาชนะที่ต้องการใช้งานคู่กัน 
หลังการใช้ให้ล้างทำความสะอาด ตากให้แห้ง และเก็บเข้าที่ 

 
 
 
 
 
                  (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

4) ลังถึง หรือซ้ึง คือ ภาชนะสำหรับนึ่งของทำด้วยโลหะมีลักษณะกลมคล้ายหม้อ ซ้อนกันเป็น 
ชั้น ๆ 2 - 3 ขั้น ชั้นล่างใส่น้ำสำหรับต้มน้ำให้ร้อน ชั้นที่ซ้อนที่ก้นเจาะเป็นรู ๆ  เพื่อให้ไอน้ำร้อนผ่านให้ของในชั้นที่
ซ้อนสุก มีฝาครอบคล้ายฝาช ีให้ทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน จัดเก็บเป็นชุดเพ่ือสะดวกในการหยิบใช้งาน 

  
 

                   (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
[2] นอกจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพข้างต้นแล้ว การทำอาหารว่าง

ไทยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะบางอย่างมากกว่ากระทะ ตะหลิว หม้อ หรือทัพพีทั่วไป เพื่อลักษณะอาหารว่างที่
ถูกต้อง และเพ่ือความประณีต ละเมียดละไมของอาหารว่าง จึงต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการทำ เช่น ขนมจีบนก 
หรือช่อม่วง ที่ต้องใช้แหนบช่วยในการจับจีบเป็นรูปกลีบดอกไม้ เรไรต้องใช้พิมพ์กดแป้งให้เป็นเส้น นอกจาก
อุปกรณ์ท่ีใช้เพื่อความสวยงามของชิ้นอาหารว่าง รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ทำอาหารว่างประเภทสากลต่าง ๆ 

 

 
 
 
  

 

(ท่ีมา : https://krua.co/cooking_post/) 
.......................................................... 

2 อุปกรณ์อาหารว่างไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://krua.co/cooking_post/อุปกรณ์อาหารว่างไทย/. 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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หลักการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่างเพื่อสุขภาพ [3] 

เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่าง ทำจากวัสดุหลายชนิด มีความทนทานและราคา
แตกต่างกัน ในการเลือกซื้อควรพิจารณาให้รอบคอบ เพ่ือการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และยาวนาน สรุปได้ ดังนี้ 
           1. เหมาะสมกับชนิดของอาหารว่าง 
           2. อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ งอ 
           3. สะดวกต่อการใช้งาน 
          4. ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย 
           5. ประหยัดเวลาในการหุงต้ม เช่น ร้อนเร็ว ทำความสะอาดง่าย เป็นต้น 
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่างเพื่อสุขภาพ  
           อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เลือกใช้งานอย่างเหมาะสม และใช้ทำงานได้ผลงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้
ผู้ใช้ต้องระมัดระวังเร่ืองความปลอดภัยของตนเองและบุคคลอ่ืน เพราะความประมาทเลินเล่ออาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
ดังนั้น ผู้ใช้เครื่องมือควรระมัดระวังตนเองตลอดเวลาระยะเวลาที่ใช้เครื่องมือ โดยยึดหลักการ ดังนี้ 
           1. เมื่อใช้ของมีคมต้องระมัดระวัง และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น เมื่อปอก
ผลไม้ไม่ควรใช้มีดสับ เพราะว่ามีดสับมีน้ำหนักมาก อาจทำให้มีดบาดมือได้ 
           2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารว่าง ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องศึกษาวิธีใช้ให้เข้าใจ
ก่อนการนำมาใช้ และใช้ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 

3. อุปกรณ์ชิ้นใดที่ใช้บ่อย ควรวางไว้ใกล้มือ และไม่ควรวางไว้ในที่สูงเกินเอ้ือม 
4. เมื่อหุงต้มอาหารว่างด้วยเตาถ่านควรดับไฟให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ ถ้าหุงต้มอาหารว่าง 

ด้วยเตาแก๊สจะต้องปิดแก๊สทุกครั้ง 
5. ในการใช้อุปกรณ์ท่ีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ จะต้อง 

ถอดปลั๊กไฟก่อนเสมอ 
.......................................................... 
3 อุปกรณ์ เครื่อง เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก 
https://sites.google.com/site/606150616caruwrrn/2-xupkrn-kheruxng-mux-kheruxng-chi-ni-kar-prakxb-xahar. 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://krunutcha.blogspot. 
com/2019/04/5-5-21102-1-1-1.html)  
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://www.quinl.com/th/ 
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           6. ในการใช้เตาอบไฟฟ้าแบบจานหมุนหรือที่เรียกว่า เตาไมโครเวฟ ก่อนการใช้งานควรศึกษา
หลักการวิธีใช้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพราะว่าจะส่งผลถึงความปลอดภัย เช่น ตั้งเวลาให้
เหมาะสมกับชนิดของอาหารว่าง นำอาหารว่างออกจากเตาตามข้อแนะนำที่กำหนด เป็นต้น 
           7. เมื่อยกหม้อหรือกระทะลงจากเตาเพ่ือป้องกันความร้อน ควรใช้ผ้าจับของร้อนที่มีความหนาพอเหมาะ 
           8. เมื่อนำอาหารว่างประเภททอดหรือต้ม อย่าหยิบอาหารด้วยมือใส่ลงกระทะในระยะสูง
เพราะจะทำให้น้ำหรือน้ำมันกระเด็นลวกมือได้ ควรใช้ทัพพีตักอาหารหรือตะหลิววางลงในกระทะหรือหม้อที่ตั้งไฟ 
           9. การจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีน้ำหนักมากจะต้องจัดเก็บไว้ด้านล่างของชั้นวางของหรือ
ชั้นล่างของตู้เก็บอุปกรณ์เสมอ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยจากการถูกอุปกรณ์หล่นทับ 
 

หลักการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่างเพื่อสุขภาพ [3] 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่างแตล่ะชนิดผลิตจากวัสดุที่แตกต่างจากกัน ดังนั้น 

เพ่ือให้อุปกรณ์เครื่องใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน ควรดูแลรักษาและทำความสะอาดหลงัการใช้งานทุกครั้ง ดังนี้ 
1. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสเตนเลส ควรระวังอย่าให้โดนความร้อนสูงมากเกินไปเพราะจะทำ

ให้เกิดสีดำ สีเทาหรือน้ำตาล เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง ซึ่งสามารถขัดออกได้โดยใช้ฟองน้ำชุบน้ำ
ผงซักฟอกผสมน้ำส้มสายชู ขัดตรงรอยดำแล้วล้างออกด้วยน้ำ 

2. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเหล็ก ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดขัด และล้างให้สะอาดแล้วเช็ดด้วย
ผ้าสะอาดให้แห้งหรือตากให้แห้งสนิททุกครั้ง เพ่ือป้องกันมิให้เป็นสนิมและใช้น้ำมันประกอบอาหารทาให้ทั่ว 

3. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากอลูมิเนียม เมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดให้เศษอาหารที่ติด
กับภาชนะออกให้หมด และเช็ดให้แห้ง เพราะหากมีเศษอาหารตกค้างในภาชนะนาน ๆ กรดและด่างในอาหาร
จะทำให้ภาชนะกร่อน มีผิวขรุขระ เป็นรู และอาจเกิดอันตรายจากเศษอาหารที่ตกค้างในรอยขรุขระนั้นได้ 

4. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องเคลือบ ระวังอย่าให้ตกหรือกระแทก เพราะจะทำให้กะเทาะ
แล้วส่วนที่กะเทาะจะเกิดสนิมได้ 

5.  เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทแก้ว ควรระวังไม่ให้ตกเพราะเครื่องแก้วแตกง่าย และไม่ควรใส่ของ
ที่ร้อนมาก นอกจากแก้วชนิดทนไฟ นอกจากนี้ไม่ควรวางซ้อนกันเพราะอาจจะทำให้ตกมาแตกได้ 

6. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทพลาสติก ไม่ควรใช้ใส่ของร้อนเพราะอาจทำให้บูดเบี้ยวเสียรูป และ
สีของพลาสติกมีส่วนผสมของสารตะก่ัวและปรอทซึ่งอาจจะละลายปนกับอาหารทำให้เป็นอันตรายได้ 

7. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่นาน ๆ จึงจะนำมาใช้ ควรห่อด้วยผ้าขาวบาง กระดาษพลาสติก 
เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและป้องกันการเก่าเร็วจากจากสภาพแวดล้อม 
.......................................................... 
3 อุปกรณ์ เครื่อง เครื่องใช้ในการประกอบอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก 
https://sites.google.com/site/606150616caruwrrn/2-xupkrn-kheruxng-mux-kheruxng-chi-ni-kar-prakxb-xahar. 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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ใบงานที่ 2  
เร่ือง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

 
คำชี ้แจง  หลังจากที่ผ ู ้เร ียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับเครื ่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารว่าง 

เพ่ือสุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 

1. จงยกตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 
อย่างน้อย 5 ชนิด 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

2. จงอธิบายหลักการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................... .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. จงอธิบายความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ...................................................................................................................  

 
4. จงอธิบายหลักการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
 
1. จงยกตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ รวมทั้งวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 

อย่างน้อย 5 ชนิด 
ตอบ  1. อุปกรณช์ั่งตวงส่วนผสม 

2. อุปกรณ์ในการเตรียม 
3. อุปกรณใ์นการหุงต้ม 

 
2. จงอธิบายหลักการเลือกเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ  1. เหมาะสมกับชนิดของอาหารว่าง 
        2. อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ งอ 
        3. สะดวกต่อการใช้งาน 
        4. ดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย 
        5. ประหยัดเวลาในการหุงต้ม เช่น ร้อนเร็ว ทำความสะอาดง่าย เป็นต้น 
 
3. จงอธิบายความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ 1. เมื่อใช้ของมีคมต้องระมัดระวัง และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น เมื่อปอกผลไม้ไม่ควร
ใช้มีดสับ เพราะว่ามีดสับมีน้ำหนักมาก อาจทำให้มีดบาดมือได้ 
       2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารว่าง ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องศึกษาวิธีใช้ให้เข้าใจก่อนการ
นำมาใช้ และใช้ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 
       3. อุปกรณ์ชิ้นใดที่ใช้บ่อย ควรวางไว้ใกล้มือ และไม่ควรวางไว้ในที่สูงเกินเอ้ือม 
       4. เมื่อหุงต้มอาหารว่างด้วยเตาถ่านควรดับไฟให้หมด อย่าปล่อยทิ้งไว้ ถ้าหุงต้มอาหารว่างด้วยเตาแก๊ส
จะต้องปิดแก๊สทุกครั้ง 
       5. ในการใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือถอดชิ้นส่วนต่าง ๆ จะต้องถอดปลั๊กไฟ
ก่อนเสมอ 
 
4. จงอธิบายหลักการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ 1. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทสเตนเลส ควรระวังอย่าให้โดนความร้อนสูงมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดสี
ดำ สีเทาหรือน้ำตาล เมื ่อทำความสะอาดเสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง ซึ ่งสามารถขัดออกได้โดยใช้ฟองน้ำชุบ  
น้ำผงซักฟอกผสมน้ำส้มสายชู ขัดตรงรอยดำแล้วล้างออกด้วยน้ำ 
       2. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเหล็ก ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดขัด และล้างให้สะอาดแล้วเช็ดด้วยผ้า
สะอาดให้แห้งหรือตากให้แห้งสนิททุกครั้ง เพ่ือป้องกันมิให้เป็นสนิมและใช้น้ำมันประกอบอาหารทาให้ทั่ว 
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      3. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากอลูมิเนียม เมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดให้เศษอาหารที่ติดกับภาชนะ
ออกให้หมด และเช็ดให้แห้ง เพราะหากมีเศษอาหารตกค้างในภาชนะนาน  ๆ กรดและด่างในอาหารจะทำให้
ภาชนะกร่อน มีผิวขรุขระ เป็นรู และอาจเกิดอันตรายจากเศษอาหารที่ตกค้างในรอยขรุขระนั้นได้ 
      4. เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องเคลือบ ระวังอย่าให้ตกหรือกระแทก เพราะจะทำให้กะเทาะแล้วส่วน
ที่กะเทาะจะเกิดสนิมได้ 
      5.  เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทแก้ว ควรระวังไม่ให้ตกเพราะเครื่องแก้วแตกง่ายและไม่ควรใส่ของที่ร้อนมาก 
นอกจากแก้วชนิดทนไฟ นอกจากนี้ไม่ควรวางซ้อนกันเพราะอาจจะทำให้ตกมาแตกได้ 
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ใบความรู้ที่ 3 
เร่ือง วัตถุดิบสำหรับการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : http://kusumarhinghoy.blogspot.com/p/carbohydrate.html) 

 

ส่วนประกอบของอาหารว่างเพื่อสุขภาพ  
1. คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นสารชีวโมเลกุลที ่ทำหน้าที ่สะสมพลังงาน ที ่พบใน

ชีวิตประจำวันทั่วไป ได้แก่ น้ำตาล แป้ง เซลลูโลส  และไกลโคเจน โดยที่ส่วนใหญ่พบแป้งและเซลลูโลสในพืช 
ส่วนไกลโคเจนพบในเซลล์เนื้อเยื่อ น้ำไขข้อ และผนังเซลล์ของสัตว์ 

2. แป้ง สามารถพบได้ทั่วไปในส่วนของพืชที่มีการสะสมอาหาร เช่น เมล็ด ราก และลำต้น เมื่อมี
การนำส่วนของพืชที่มีการสะสมอาหารเหล่านี้มาผ่านกระบวนการทำให้ละเอียดด้วยวิธีการบดหรือโม่  ทั้งวิธี
แบบแห้ง (Dry milling) และวิธีแบบเปียก (Wet milling) จะได้แป้งที่มีลักษณะเป็นผงแห้ง มีสี องค์ประกอบ
ทางเคมีและคุณสมบัติแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับชนิดของวัตถุดิบและกระบวนการที่ใช้ในการบดหรือโม่ โดยแป้งที่
มีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญหลายชนิด เช่น โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร  และอื่น ๆ รวมอยู่ในปริมาณมาก 
เรียกว่า Flour แต่หากนำส่วนของ Flour ไปสกัดโปรตีน และไขมันออก ทำให้ได้แป้งที่มีองค์ประกอบทางเคมี
ทีส่ำคัญ เช่น โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร และอ่ืน ๆ ปนอยู่น้อยมาก เรียกว่า Starch 

 
 
 
 
 
 
 

 

(ที่มาภาพประกอบ : https://www.carrotstick.dk/fuldkorn-hvilke-melsorter-skal-man-ga-efter/) 
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แป้งที่ใช้ประกอบอาหารว่างมีอยู่หลายประเภท ทั้งท่ีเป็น Flour และ Starch โดยแต่ละประเภท
มีลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญแตกต่างกัน คือ [1] 

2.1 แป้งข้าวเจ้า (Rice flour) เป็นแป้งที่ทำมาจากเมล็ดข้าวเจ้า มีลักษณะเป็นผงมีสีขาว  
จับแล้วสากมือเล็กน้อย เมื่อทำให้สุกและทิ้งให้เย็นตัวลง จะมีลักษณะเป็นก้อนอยู่ตัว แต่ไม่เหนียว สีขาวขุ่น จึง
เหมาะสำหรับประกอบอาหารที่ต้องการความอยู่ตัวไม่เหนียวหนืด ทั้งนี้ สามารถเตรียมแป้งข้าวเจ้าชนิดแป้งสด
ได้ภายในครัวเรือน โดยวิธีโม่หรือบดด้วยเครื่องบดไฟฟ้าบด    

 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มาภาพประกอบ : http://www.baanlaesuan.com/49625/diy/cooking/about-flour/) 
 

2.2 แป้งข้าวเหนียว (Glutinous flour) เป็นแป้งที่ทำมาจากเมล็ดข้าวเหนียว มีลักษณะเป็น
ผงสีขาว จับแล้วสากมือเล็กน้อย เมื่อนำไปทำให้สุกจะมีลักษณะข้นเหนียว เหนอะหนะ พอแป้งถูกความร้อนจะ
จับตัวเป็นก้อนค่อนข้างเหนียว เคี้ยวหนึบ จึงเหมาะในการนำมาประกอบอาหารที่ต้องการความเหนียว 
เกาะตัว ในบางขนมบางชนิดอาจผสมแป้งข้าวเจ้าลงไปเล็กน้อย เพ่ือให้ขนมหรืออาหารนิ่มนวลขึ้น 

 
 
 
 
 
 
  
 
(ที่มาภาพประกอบ : http://www.baanlaesuan.com/49625/diy/cooking/about-flour/) 

 
.......................................................... 

1 ประเภทของแป้งประกอบอาหาร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://toys.dss.go.th/otopinfo/index.php/en/home/26-interesting-articles/180-2018-05-01-07-28-58. (วันที่
สืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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2.3 แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca starch) เป็นแป้งที่ทำมาจากหัวมันสำปะหลัง มีลักษณะ
เป็นผงสีขาว จับผิวสัมผัสของแป้งจะเนียนลื่นมือ เมื่อทำให้สุกจะเหลวเหนียวหนืด เมื่อพักให้เย็นจะมีลักษณะ
เหนียวเหนอะหนะคงตัว นิยมนำมาผสมกับอาหารว่างที่ต้องการความเหนียวหนืดและใส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ที่มาภาพประกอบ : http://www.baanlaesuan.com/49625/diy/cooking/about-flour/) 
 

2.4 แป้งข้าวโพด (Corn starch) เป็นแป้งที่ทำมาจากเมล็ดข้าวโพด มีลักษณะเป็นผงสีขาว
เหลืองนวล จับแล้วผิวสัมผัสของแป้งเนียนลื่นมือ เมื่อทำให้สุกจะมีลักษณะข้นและใสไม่คืนตัวง่าย เมื่อทิ้งให้
เย็นตัวจะจับตัวเป็นก้อนแข็งร่วน เป็นมันวาว และนำมาผสมกับอาหารเพื่อต้องการความข้นอยู่ตัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
        (ที่มาภาพประกอบ : http://specialfood.co.th/item/560-know-all-about-starch) 
 

2.5 แป้งถั่วเขียว (Mung bean starch) เป็นแป้งที่สกัดมาจากถั่วเขียว โดยแช่ถั่วเขียวในน้ำ 
6 ชั่วโมง แล้วล้างให้สะอาด นำไปโม่หรือบด แป้งที่ได้จากถั่วเขียวจะมีลักษณะคล้ายแป้งเปียก จากนั้นกรอง
ด้วยผ้าขาวบางหลายๆ ครั้ง จะได้แป้งที่ข้น รินน้ำใส ๆ ที่อยู่ข้างบนทิ้ง ผึ่งแป้งบนตะแกรง หรืออบให้แห้ง 
หลังจากแป้งแห้งนำไปบดให้ละเอียด จะได้แป้งถั่วเขียว  เมื่อทำให้สุกจะมีลักษณะข้นค่อนข้างใสเป็นเงางาม
เหมือนวุ้น เมื่อพักให้เย็นจะจับตัวเป็นก้อนแข็งอยู่ตัวค่อนข้างเหนียวเด้ง เหมาะสำหรับการทำอาหารที่ต้องการ
ความใสอยู่ตัว 
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(ที่มาภาพประกอบ : http://www.baanlaesuan.com/49625/diy/cooking/about-flour/) 
 

2.6 แป้งท้าวยายม่อม (Arrowroot starch) เป็นแป้งที่สกัดมาจากหัวมันท้าวยายม่อม ซึ่งเก็บ
หัวได้ปีละครั้ง วิธีทำ คือ นำหัวท้าวยายม่อมมาฝนกับกระต่ายจีน แล้วนำไปแช่น้ำไว้จนใส และแป้งนอนก้น   
จึงเทน้ำทิ้ง ทำเช่นนี้ประมาณ 4 - 5 ครั้ง แล้วนำไปตากแดดจนแห้ง ด้วยเหตุนี้แป้งท้าวยายม่อมจึงมีราคาสูง
กว่าแป้งชนิดอื่น ลักษณะของแป้งเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ลื่น มีสีขาวเป็นเงา เวลาใช้ต้องบดให้เป็นผงละเอียด 
เมื่อนำไปประกอบอาหารจะให้ความข้นเหนียวหนืดและใส เมื่อทำให้เย็นจะเหนียวตัวกว่าแป้งมันสำปะหลัง 
แป้งชนิดนี้จะช่วยให้ขนมนุ่ม ใส ดูเงางาม จึงนิยมนำมาใช้ร่วมกับแป้งชนิดอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   (ที่มาภาพประกอบ : http://www.baanlaesuan.com/49625/diy/cooking/about-flour/) 
 

2.7 แป้งสาลี (Wheat flour) เป็นแป้งที่ทำจากเมล็ดข้าวสาลี ลักษณะเป็นผงมีสีขาว จับแล้ว
เนียนลื่นมือมีโปรตีนกลูเตนิน (Glutanin) และไกลอะดิน (Glyadin) เป็นองค์ประกอบ และเมื่อโปรตีนทั้ง 2 ชนิด
ละลายน้ำจะรวมตัวกันเป็นกลูเตนที่มีลักษณะเหนียวและมีความยืดหยุ่นสูง เมื่อทำให้สุกจะมีลักษณะร่วนเหลว 
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ไม่อยู่ตัว คุณภาพของแป้งสาลีขึ้นอยู่กับปริมาณโปรตีนในเมล็ดข้าวสาลี  ทั้งนี้ สามารถจำแนกแป้งสาลีตาม
ปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ในเนื้อแป้งได้ 2 ประเภท คือ 

1) แป้งสาลีชนิดหนัก มีปริมาณโปรตีนสูง มีลักษณะค่อนข้างหยาบ สีขาวนวล น้ำหนักมาก 
2) แป้งสาลีชนิดเบา มีลักษณะเนื้อเนียนละเอียด สีขาว น้ำหนักเบา 

โดยแป้งสาลีที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปมี 3 ชนิด คือ 
1) แป้งเค้ก (Cake flour) เป็นแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนต่ำ คือ ประมาณร้อยละ 7 - 8 

มีลักษณะโปร่งเบา เนื้อแป้งเนียนละเอียด สีขาว นิยมใช้สำหรับทำขนมเค้ก เนื่องจากทำให้ได้เนื้อเค้กที่นุ่ม ฟู 
และปริมาณมากกว่าการใช้แป้งชนิดอื่น    

2) แป้งขนมปัง (Bread flour) เป็นแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนสูงถึงร้อยละ 13 - 14 
เป็นแป้งที่มีน้ำหนัก สีขาวนวลเข้มมากกว่าแป้งชนิดอื่น นิยมใช้ทำขนมปังชนิดต่าง  ๆ เช่น เดนิช พิซซ่า  
ครัวซอง ปาท่องโก๋ และนิยมใช้ทำเค้กชนิดที่มีลักษณะเนื้อแน่น เช่น ฟรุตเค้ก  

3) แป้งสาลีอเนกประสงค์ (All purpose flour) เป็นแป้งสาลีที ่มีปริมาณโปรตีน
ประมาณร้อยละ 10 - 11 เป็นแป้งที่มีสมบัติอยู่ตรงกลางระหว่างแป้งขนมปังและแป้งเค้ก มีลักษณะหยาบแต่น้อย
กว่าแป้งขนมปัง สีขาวนวล ให้ความเหนียวปานกลาง นิยมใช้สำหรับทำคุกกี้ พาย กะหรี่ปั๊บ กรอบเค็ม เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 

                 แป้งขนมปัง                           แป้งเค้ก                          แป้งสาลีอเนกประสงค์ 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://otop.dss.go.th/index.php/en/2014-10-09-08-12-02/article-1/180- 
                                      2018-05-01-07-28-58) 

 

[2] 3. โปรตีน (Protein) คือ สารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะ
สารอาหารโปรตีนมีในกระบวนการสร้างเสริมเซลล์เพ่ือการเจริญเติบโต ซึ่งสารอาหารโปรตีนจะถูกนำไปใช้เป็น
องค์ประกอบสำคัญในด้านโครงสร้างของร่างกาย คือ การสร้างกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อและกระดูก พร้อมทั้งช่วย
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย รวมถึงช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มีการเสื่อมสลายลงไป
อีกด้วย โดยเฉพาะการซ่อมแซมผิวหนังและเซลล์เม็ดเลือดแดง เป็นต้น 
.......................................................... 

2 โปรตีนสารอาหารที่ร่างกายขาดไม่ได้. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://amprohealth.com/nutrition/protein/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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นอกจากนี้เมื่อโปรตีนถูกสลายตัวด้วยน้ำ ไม่ว่าจะเป็นในกรด ในด่างเข้มข้น หรือในความร้อน 
จะเกิดการแตกตัวของโปรตีนออกมาเป็นสารเล็ก ๆ ที่เป็นได้ทั้งกรดและด่าง จึงมีการตั้งชื่อว่ากรดอะมิโน 
เพราะในกรดอะมิโนจะแตกออกเป็น 2 กลุ่ม หรือกลุ่มที่มีภาวะเป็นกรด และกลุ่มที่มีภาวะเป็นด่าง และกรด 
อะมิโนเหล่านี้ก็เป็นสารประกอบหนึ่งที่พบอยู่ในโปรตีนเป็นจำนวนมากอีกด้วย  ซึ่งโดยปกติแล้วโปรตีนก็จะ
ประกอบด้วยกรดอะมิโน 35 - 300 หน่วย โดยหากโปรตีนมีขนาดเล็ก เช่น ไตรเพปไทด์ ก็จะประกอบด้วย
กรดอะมิโน 3 หน่วยมาเชื่อมต่อกัน เป็นต้น และเนื่องจากโปรตีนโดยทั่วไปมักจะมีน้ำหนักของโมเลกุลมาก  
จึงไม่สามารถถูกดูดซึมผ่านผนังของลำไส้เล็กได้ ดังนั้น จึงต้องมีการย่อยเป็นกรดอะมิโนแต่ละโมเลกุลเสียก่อน 
โดยผ่านการย่อยในกระเพาะและลำไส้ด้วยน้ำย่อยหลายชนิด จึงจะสามารถซึมผ่านลำไส้เล็กเพ่ือนำไปเลี้ยงส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายได้ หากถามว่าอาหารประเภทใดที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนั้น บอกได้เลยว่าต้องเป็น
อาหารประเภทโปรตีนนั่นเอง 

สำหรับโปรตีนในร่างกายของคนเราก็จะพบอยู่ที่ประมาณร้อยละ 19 ของน้ำหนักตัว โดยร้อยละ 
50 ของโปรตีนในร่างกายจะพบอยู่ในกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่  และร้อยละ 20 จะอยู่ในกระดูก ร้อยละ 10  
อยู่ในผิวหนังและที่เหลือก็จะกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายนั่นเอง อย่างไรก็ตาม โปรตีนที่พบใน
ร่างกายของสิ่งมีชีวิต จะมีความแตกต่างกัน แม้แต่ในสัตว์ชนิดเดียวกันก็พบว่ามีโปรตีนที่ต่างกันเช่นกัน ดังนั้น
การหาปริมาณของสารอาหารโปรตีนจากอาหารชนิดต่าง ๆ จึงมักจะใช้วิธีการคำนวณจากปริมาณของ
ไนโตรเจนทั้งหมดที่พบในอาหาร ก็เพราะโปรตีนส่วนใหญ่จะมีปริมาณของไนโตรเจนที่คงที่มากกว่าธาตุอาหาร
ชนิดอื่น ๆ คือ ร้อยละ 16 โดยการคำนวณจะนำปริมาณของไนโตรเจนที่มีหน่วยเป็นกรัมมาคูณเข้ากับ 6.25 
(100/16) ก็จะได้ปริมาณของโปรตีนที่อยู่ในอาหารชนิดนั้น ๆ 

ประเภทของโปรตีน สามารถแบ่งตามคุณสมบัติทางโภชนาการออกเป็น 3 ประเภท คือ 
3.1 โปรตีนแบบสมบูรณ์ เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นอยู่ครบทุกชนิด และมีปริมาณ 

ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอีกด้วย โดยโปรตีนแบบสมบูรณ์จะช่วยซ่อมแซมในส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายที่สึกหรอได้ดี และช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแหล่งที่พบ
โปรตีนเหล่านี้ได้มากที่สุด ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นม เนยแข็ง ไข่ และจากพืช  เช่น  
ถั่วเหลือง เต้าหู้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ( Biological Value ) สูงอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

ที่มาภาพประกอบ : https://www.pobpad.com/) 
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3.2 โปรตีนแบบกึ่งสมบูรณ์ เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบน้อยกว่าแบบแรก 
และมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเท่านั้น  แต่ไม่สามารถช่วยในการเจริญเติบโตได้  
โดยโปรตีนชนิดนี้สามารถพบได้จาก ถั่วฝักยาว ถั่วแขก และธัญพืชต่าง ๆ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 โปรตีนแบบไม่สมบูรณ์ เป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนในปริมาณและสัดส่วนที่น้อยมาก จึงไม่

สามารถช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายหรือช่วยในการเจริญเติบโตได้ ส่วนใหญ่จะพบได้จากพืช
แทบทุกชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://tuemaster.com/blog/) 
 

[3] 4. ผัก คือ ผลิตผลทางพืชสวน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก มีเพียงบางชนิดที่เป็นพืชยืนต้นและ 
เป็นไม้เนื้ออ่อน ส่วนที่เรานำมาใช้บริโภคเป็นอาหารนั้นจะเป็นส่วน  ราก ลำต้น ใบ ดอกอ่อน เมล็ดอ่อน  
ผลแก่ หน่อ เนื้อของพืชตรงส่วนต่าง ๆ ผักอาจจะบริโภคสด หรือนำไปประกอบปรุงเป็นอาหารได้ ผักส่วนใหญ่
จะเก็บรักษาไว้ได้ในระยะเวลาสั้น มีเพียงไม่ก่ีชนิดที่เก็บรักษาไว้ได้นาน 

 
.......................................................... 

3 การจำแนกชนิดของผัก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.scimath.org/article-biology/item/500-
vegetables25. (วันท่ีสืบค้นข้อมลู 24 กรกฎาคม 2564). 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://nourishing-the-soul.com/tag/) 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://my-best.in.th/50355 
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การจำแนกผักออกเป็นกลุ่ม เราจำแนกออกเป็นกลุ่ม ๆ ได้หลายวิธี  เช่น 
-  จำแนกทางด้านพฤกษศาสตร์ 
-  จำแนกตามอุณหภูมิและการเจริญ (ผักฤดูร้อน ผักฤดูหนาว) 
-  จำแนกตามอายุของการปลูก 
-  จำแนกตามความต้องการ 
-  จำแนกตามส่วนที่ต้องการบริโภค 

หรือการจำแนกผักตามส่วนที่ต้องการบริโภค ได้แก่ 
1. ราก รากพืชที ่เรานำมาบริโภคเป็นผัก เช่น หัวแครอท มันแกว รากกระชาย มันเทศ  

มันสำปะหลัง แรดิช หัวบีทรูท เป็นต้น 
2. ลำต้น ลำต้นที่เรานำมาบริโภคเป็นผัก มีทั้งลำต้นใต้ดินและเหนือดิน ได้แก่ หน่อไม ้กะหล่ำปลี 

ผักกาดหอมชนิดต้น มันฝรั่ง เผือก ฯลฯ 
3. ใบ ใบพ ืชท ี ่ เรานำมาบร ิ โภคเป ็นผ ักม ีมากมายหลายชน ิด  ได ้แก่ ผ ักกาด คะน้า 

กะหล่ำปลี ผักหวาน ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ยอดชะอม ยอดกระถิน สะระแน่ โหรพา ใบชะพลู และอีกหลาย ๆ ชนิดใน
แต่ละภาค  แต่ละท้องถิ่นก็มีแตกต่างกันไป 

4. ดอก ดอกท่ีเรานำมาบริโภคเป็นผัก ได้แก่ ดอกโสน ดอกกะหล่ำ ฯลฯ 
5. ผล ผลที ่นำมาบริโภคเป็นผักก็มีหลายชนิด ได้แก่ แตงกวา ถั ่วพู ถั ่วฝักยาว ถั ่วแขก  

ถั่วลันเตา ฟัก บวบ แตงโมอ่อน กระเจี๊ยบ ข้าวโพดฝักอ่อน มะเขือเปราะ มะเขือพวง มะเขือเทศ แตงโม ฟักทอง 
พริก ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (ท่ีมาภาพประกอบ : https://sites.google.com/a/nbp.ac.th/arnut/chnid-phuch-phak-swn-khraw) 
 

5. ผลไม้ คือ ผลที่เกิดจากการขยายพันธุ ์โดยอาศัยเพศของพืชบางชนิด  ซึ ่งมนุษย์สามารถ
รับประทานได้ ตัวอย่างผลไม้ เช่น ส้ม แอปเปิ้ล สตรอเบอรี่ กล้วย มะม่วง ทุเรียน กีวี อะโวคาโด องุ่น ลูกพลับ
รวมถึง มะเขือเทศ ที่สามารถจัดได้ว่าเป็นทั้งผักและผลไม้ 
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(ท่ีมาภาพประกอบ : https://medthai.com/) 
 
6. สมุนไพรต้านโควิด 

ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด (COVID - 19) ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากท่ัวโลกว่าสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และมีการพูดถึงจุดแข็งที ่สามารถจะต่อยอดไปสู ่ความมั ่นคง  
ด้านการดูแลสุขภาพ สามารถดึงนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยได้ 

สมุนไพร นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย มีการใช้กันมายาวนาน  
เป็นภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น ในปัจจุบันทุกคนให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยมากขึ้น เพราะสรรพคุณที่โดดเด่น 
ราคาไม่สูง สมุนไพรไทยที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองว่า สามารถช่วยรักษาโรคโควิด (COVID - 19) ได้  

6.1 ฟ้าทะลายโจร มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลาย ทั้งประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ รวมถึง
ประเทศไทย และได้มีการนำเสนอผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วพบว่า กลไกต้าน
ไวรัสของฟ้าทะลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ ลดการแบ่งตัวของไวรัสภายในเซลล์ เพิ่มภูมิคุ้มกันในการ
ต่อสู้กับไวรัส ลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัส 

 
 

 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

6.2 กระชาย จากการวิจัยพบว่า สารสกัดของกระชายขาว สามารถแสดงฤทธิ์ในการต้านไวรัสซาร์ส 
ในระยะหลังการติดเชือ้และยังพบว่าสาร Panduratin ของกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต้านไวรัสทั้งในระยะก่อน
และหลังการติดเชื้อ และยังมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเชื้อเอดส์ ต้านไวรัสไข้เลือดออกในกลุ่ม Flaviviridae 
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family และยับยั้งเชื้อไวรัส Picornavirus ซึ่งก่อโรคมือเท้าปาก นอกจากนี้ยังพบว่า ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของ
เชื้อไวรัสโควิด (COVID - 19) ได้อีกด้วย 

 
 
 
 

                                                   (       ที่มาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 
 
 
 
 
 
6.3 ขมิ้นชัน จากการศึกษาในหลอดทดลอง พบว่า มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ 

ในการป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าเซลล์ ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส และช่วยยับยั้งการหลั่งสารอักเสบ ในส่วนของ
การศึกษาในหนูทดลองพบว่า ขมิ้นชัน ช่วยลดการอักเสบของปอดที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ และ
ช่วยเพ่ิมภูมิคุ ้มกัน ทั ้งนี ้จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญของขมิ ้นชัน และ 
Demethoxycurcumine สามารถแย่งจับกับตำแหน่งของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ที่จะเข้าสู่เซลล์ปอด 
และตำแหน่งที่มีผลยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ 

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

 
6.4 ขิง ซึ่งมีรสเผ็ดร้อน มีคุณสมบัติอุ่น พบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยการใช้พื้นบา้นนำมา

รับประทานแก้หวัด จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญ Zingerol และ Gingerol 
สามารถแย่งจับกับตำแหน่ง Main protease ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 ได้ 
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(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

6.5 มะขามป้อม เป็นยาแก้ไอ ละลายเสมหะ พื้นบ้านใช้รักษาหลอดลมอักเสบ วัณโรคปอด 
หอบหืด ช่วยส่งเสริมการทำงานของ NK cells และ Cytotoxic T Lymphocytes (CTL) และยังช่วยส่งเสริม
การทำงานของ Natural Killer (NK) cells และ Cytotoxic T Lymphocytes (CTL) activities โดยสาร 
Phyllanthin และ Chebulagic acid มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการอักเสบ NF-KB signaling pathway จากการ
จำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สาร Phyllaemblicin G7 มีความสามารถในการจับกับขาโปรตีน 
และตัวรับ ACE2 ในการผ่านเข้าเซลล์ปอดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 โดยสามารถยับยั้งการสร้างและ
การแบ่งตัวของเชื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
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การเลือกซ้ือและเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับใช้ในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ [4] 
1. การเลือกซื้ออาหารสด ที่นำมาใชใ้นการทำอาหารว่างคาวเป็นส่วนใหญ่ เช่น 

1.1 เนื้อหมู นิยมเลือกใช้สันนอก เนื่องจากมีลักษณะนุ่มกำลังดี มีไขมันน้อย เนื้อหมูสีเนื้อเป็น
สีชมพูอ่อน นุ่ม เป็นมัน เนื้อแน่น ส่วนที่เป็นมันต้องมีสีขาว หนังเกลี้ยงเกลา ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้ง เก็บไว้ใน
กล่องพลาสติกเป็นสัดส่วน เก็บเข้าในชอ่งเนื้อสัตว์ หรือแช่ช่องแช่แข็ง วิธีหั่น หั่นเป็นชิ้นตามขวาง 

1.2 เนื้อวัว เนื้อสีแดงสด ไม่เขียวคล้ำ มันมีสีเหลือง ไม่มีเม็ดสาคู 
1.3 ไก่ เลือกตัวอ้วน กดดูตรงหน้าอกจะนูนและแน่น ตีนนุ่ม หนังสดใสไม่เหี่ยวย่น ไม่มีกลิ่น

เหม็น ลูกตาไม่ลึกบุ๋ม ไม่มีรอยช้ำตามท้องและคอ 
1.4 ปลาน้ำจืดและปลาทะเล ปลาสดจะมีหนังมัน ตาสดใส เหงือกแดง ท้องไม่แตก เนื้อแน่นกดไม่บุ๋ม 
1.5 กุ้งทะเล เปลือกแข็งใส หัวติดแน่นกับตัว 
1.6 กุ้งน้ำจืด ตาใส ลำตัวสีน้ำเงินปนเขียว เนื้อใส แข็ง 
1.7 ปูม้า ตัวหนัก เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นเน่า  
1.8 ปูทะเล ปูที่ยังเป็นๆอยู่ สีเขียวเข้ม เนื้อหน้าอกแน่น กดไม่ยุบ ตัวหนัก ตาใส 
1.9 หอย บางชนิดต้องซื้อทั้งเปลือกที่ยังเป็น ๆ อยู่ เช่น หอยลาย หอยแครง หอยกะพง  

พอตายแล้วจะเน่า หอยที่แกะเปลือกแล้ว เช่น หอยแมลงภู่ ต้องมีสีสดใส  ตัวหอยอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ขาดรุ่งริ่ง 
น้ำแช่หอยไม่มีเมือกมาก และไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า 

1.10 หมูสับ โดยทั่วไปหมูสับที่ขายเป็นเศษหมูแล้วก็ผสมมันลงไป ดังนั้นควรดมกลิ่นไม่ให้มี
กลิ่นเหม็นและสีคล้ำ ควรเป็นสีชมพูอ่อนทั้งก้อน 

1.11 ไก่อ่อน ปลายแหลมจะแหลม หนังใต้เท้าบางและนุ่ม เดือยยังไม่ยาวมากและนุ่ม  
ไกแ่ก่ปลายเล็บจะมน หนังใต้เท้าจะหนาและแข็ง เดือยยาวและในปัจจุบันจะมีไก่แยกเป็นส่วน ๆ เพราะสะดวก
ต่อการปรุงอาหาร ส่วนจะซื้อส่วนไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบและลักษณะของการปรุงอาหารว่าง 

2. การเลือกซื้อผัก ควรเลือกที่ใหม่ สด สะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการสูง การเลือกซื้อผักแต่ละ
ประเภท ควรพิจารนาดังนี้ 

2.1 ผักรับประทานใบ ควรเลือกท่ีสดใหม่ ไม่เหี่ยวซ้ำ ลำต้นอวบน้ำ ใบอาจมีรอยแมลงกัดแทะ
บ้างแสดงว่าปลอดภัยจากสารเคมี 

2.2 ผักรับประทานหัว ควรเลือกหัวหนัก เนื้อแน่น น้ำหนักเหมาะสมกับขนาด ถ้าหัวใหญ่
น้ำหนักเบาเนื้อจะไม่แน่น 

2.3 ผักรับประทานผล เอกตามลักษณะเฉพาะของผักนั้น เช่น ฟักทอง ผลหนัก เนื้อแน่น  
สีเหลืองอมเขียว ผิวขรุขระ แตงร้าน แตงกวา เลือกผิวสี เขียวริ ้วขาว ผิวตึง ถ้าผิวเหลืองแสดงว่าเป็น 
แตงเก่าและเริ่มแก่ เป็นต้น 
.......................................................... 

4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่าง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://pubhtml5.com/wkww/lbbh/basic. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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3. การเลือกซื้ออาหารแห้ง ซึ่งนำมาใช้ในการทำอาหารว่างมีทั้งประเภทของอาหารว่างหวานและ
อาหารว่างคาว 

3.1 แป้งข้าวจ้าว แบ่งเป็น 3 ชนิดมีดังนี้ 
1) แป้งเก่า เป็นแป้งที่ทำจากข้าวเก่า มีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดี เป็นข้าวที่ค้างปี 

นำมาขัดสีและโม่จนเป็นเนื้อละเอียด แป้งชนิดนี้เหมาะสำหรับทำขนมครก ขนมไรเร ขนมตาล ขนมกุยช่าย 
กระทงทอง เป็นต้น 

2) แป้งใหม่ที่ผลิตจากข้าวใหม่ มีกลิ่นหอม แป้งชนิดนี้ดูดน้ำ ได้น้ำน้อย เพราะในแป้งจะ
มีความชื้นสูง เหมาะสำหรับทำขนมเปียกปน ขนมกรวย ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว ขนมอาลัว เป็นต้น 

3) แป้งสด เป็นแป้งที่โม่กับน้ำ ลักษณะของแป้งจะมีความชื้นมาก การนำไปใช้ต้องลด
ปริมาณน้ำจากตำรับปกติ ทั่วไปในปัจจุบันจะมีเฉพาะร้านขนมที่ทำการโม่มาใช้เอง เพราะไม่สะดวกใน 
การเก็บรักษา หากมีกลิ่นเปรี้ยวจะไม่นำมาใช้ สามารถใช้กับขนมไทยทุกชนิด เข่น ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว 
ลอดช่องไทย ฯลฯ 

การเก็บรักษา ควรเลือกแป้งที ่มีเนื ้อละเอียด เพราะจะทำให้เนื ้อสัมผัสเนียนละเอียด  
มีสีขาว ไม่มีมอด ถ้าสามารถดมดูได้จะไม่มีกลิ ่นอับหรือกลิ ่นสาบ แป้งสดต้องไม่มีกลิ่นเปรี ้ยว กลิ ่นอับ  
แป้งแห้งควรเก็บในที่มีอากาศแห้ง ใช้แล้วควรปิดถุงให้สนิท ป้องกันมด แมลง หรือความชื้นจากอากาศ  
แป้งสดควรเก็บในตู้เย็นควรปิดให้สนิท มิฉะนั้นแป้งจะดูดกลิ่นจากตู้เย็น ทำให้แป้งมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หาก
มีกลิ่นเปรี้ยวไม่ควรนำมาใช้ 

3.2 แป้งข้าวเหนียว มี 2 ชนิด คือ 
1) แป้งข้าวเหนียวขาว เป็นแป้งที่ได้จากการนำข้าวเหนียวขาวมาโม่จนละเอียด จะมี 2 

ลักษณะ คือ แป้งสด และแป้งแห้ง แป้งสดจะทำเชน่เดียวกับแป้งข้าวจ้าวสด นิยมนำมาใช้ทำขนมบัวลอย ขนม
บ้าบิ่น ขนมไข่หงส์ ขนมถั่วแปบ ขนมช่อม่วง ขนมจีบไทย เป็นต้น สำหรับแป้งแห้งที่สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน 
สะดวกในการเก็บและการนำมาใช้ สามารถใช้ทำขนมไทยได้ทุกชนิด ควรเลือกซื้อแป้งทีไ่ม่มีกลิ่นอับหรือตัวมอด 

2) แป้งข้าวเหนียวดำ ทำจากข้าวเหนียวดำ โดยปกติจะมีการผสมแป้งข้าวเหนียวขาวลง
ไปด้วย เพราะแป้งจะมีสีดำมาก และเนื ้อแป้งเมื ่อนำมาทำขนมจะมีความกระด้างไม่นุ ่มนวล เมื ่อเติม  
แป้งข้าวเหนียวขาวลงไปจะช่วยให้สีและเนื้อมีความนุ่มนวล มีทั้งชนิดแป้งสดและแป้งแห้งเช่นเดียวกับ 
แป้งข้าวเหนียวขาว นิยมนำมาทำขนมถั่วแปบ ขนมสอดไส้ 
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การเก็บรักษา ในปัจจุบันแป้งข้าวเหนียวในท้องตลาดจะบรรจุถุง สามารถดูวันหมดอายุได้
จากฉลากหน้าชองหรือถุงแป้ง นอกจากนี้ม ีรายละเอียดอื ่น ๆ จึงควรศึกษาจากฉลากที ่ต ิดไว ้ส ่วน 
การเก็บรักษาเชน่เดียวกับแป้งข้าวจ้าว 

3.3 แป้งสาลี ในการทำอาหารว่างทั้งประเภทคาวและหวาน สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
งาน เพราะแป้งสาลีแบ่งได้ 3 ชนิด คือ 

1) แป้งสาลีชนิดเบา นิยมนำมาใช้ทำขนมที่มีลักษณะเบาฟู เช่น ขนมปุยฝ้าย ขนมสาลี่ 
ขนมไข่ คัพเค้ก เป็นต้น  

2) แป้งสาลีอเนกประสงค์ นิยมนำมาใช้ทำขนมกรอบเค็ม เช่น ครองแครงกรอบ 
ทองม้วน ขนมเกลียว กระทงทอง คุกกี้ ขนมปัน้สิบทอด กะหรี่ปั๊บ ซาลาเปา เป็นต้น 

การเก็บรักษา แป้งสาลีมีจำหน่ายในลักษณะของการบรรจุในถุงพลาสติก ถุงกระดาษ และ
กล่องกระดาษ จะมีฉลากบอกรายละเอียด เช่น ชนิดของแป้ง การนำไปใช้ ตำรับการใช้แป้ง น้ำหนัก วันผลิต 
วันหมดอายุ ฉะนั้นผู้ซื้อศึกษารายละเอียดจากฉลากได้ และนำวิธีการเลือกชื้อจากแป้งข้าวจ้าวมาประกอบกัน
ได้กับการเก็บรักษาแป้งชนิดอ่ืน 

3.4 แป้งท้าวยายม่อม แป้งชนิดนี้ทำจากหัวท้าวยายม่อม นำมาผ่านกระบวนการผลิตจนมา
เป็นแป้งที่มีลักษณะเป็นเม็ดเล็ก ๆ สีขาวนวล มีราคาสูง มีคุณสมบัติคล้ายกับแป้งถั่วเขียว คือ เมื่อนำมาใช้จะมี
สีสดใสทรงตัวได้ดี เช่น การนำไปผสมในส่วนของขนมชั้น ทับทิมกรอบ ข้าวเกรียบอ่อน ข้าวเกรียบ 
ปากหม้อ ขนมกรวย กะละแม เป็นต้น 

การเก็บรักษา ควรเลือกซื้อแป้งใหม่ มีสีขาวนวล ไม่มีกลิ่นอับ ไม่มีตัวแมลง ตัวมอด เมื่อใช้
แล้วควรปิดปากถุงให้สนิท เก็บในที่มีอากาศแห้ง 

4. การเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปและอาหารพร้อมปรุง 
อาหารสำเร็จรูปหมายถึง อาหารที่ผู ้ขายปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ซื ้อสามารถนำไปอุ่นหรือ

รับประทานได้ทันที อาหารสำเร็จรูปนี้รวมถึงอาหารที่ผู้บริโภคสั่งให้ประกอบหรือปรุงใหม่ การเลือกซื้อควร
สังเกตสถานที่ขายสะอาด ภาชนะใส่อาหารมีสิ่งปกปิด กันแมลง และฝุ่นละออง ผู้ขายแต่งกายสะอาดถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร 

อาหารพร้อมปรุง หมายถึง อาหารที่ผู ้ขายจัดเตรียมวัตถุดิบ พร้อมเครื่องปรุงไว้ เป็นชุด
ผู้บริโภคสามารถซื้อแล้วนำไปประกอบเองทีบ่้าน ควรสังเกตวัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือวันหมดอายุ เพราะลักษณะ
ของอาหารยังไม่ได้ผ่านความร้อนมีโอกาสบูดเสียหรือเสื่อมคุณภาพได้มากท่ีสุด 

5. ไข ่การเลือกซื้อไข่ต่าง เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่ ไข่สดจะมีสีนวล เปลือกไม่เป็นมัน ยกขึ้นส่องกับแสง
สว่างจะเห็นเงาของไข่แดง 

6. ผลไม้  มีหลายชนิดและหลายประเภทเช่นเดียวกันกับผัก หลักโดยรวมในการพิจารณาเลือก
ซื้อ คือ ต้องดูผลไม้ที่สดใหม่ ไม่มีรอยช้ำบริเวณพื้นผิวของผลไม้ บางชนิดควรเลือกที่มีมดไต่บริเวณขั้วกิ่ง 
และผล เพราะแปลว่าไม่มีสารพิษตกค้าง 
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[5] 7. สมุนไพร การรักษาสมุนไพรเพื่อใช้ปรุงยารักษาโรคต่าง ๆ นั้น เราจำจะต้องศึกษาธรรมชาติ
ของสมุนไพรเหล่านี้เสียก่อนว่า สมุนไพรเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร ควรจะเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานเท่าใดจึงจะ
เสื่อมคุณภาพ และควรเก็บด้วยภาชนะชนิดใดจึงจะไม่เกิดปฏิกิริยากับสมุนไพรเหล่านี้ และควรเก็บอย่างไร 
กลิ่น รส ของสมุนไพรเหล่านี้จึงจะเสื่อมไป การรักษาสมุนไพร ดังกล่าวพอจะกล่าวโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ คือ 

7.1 การรักษาสมุนไพรประเภทที่มีกลิ่นหอม เช่น อบเชย กฤษณา กะลำพัก พิมเสน 
การบูร ชะมดเชียง ฯลฯ ควรเก็บในขวดแก้ว หรือ ขวดพลาสติกที่มีฝาจุกอัดอากาศให้แน่นสนิทอย่าให้อากาศ
เข้าได้และควรเช็ดให้แห้งสนิทก่อนที่จะนำมาใช้เก็บสมุนไพรเหล่านี้ ทั้งนี้ เพื่อเก็บกลิ่นของสมุนไพรเหล่านี้ไว้ให้
อยู่ตลอดไปให้นานที่สุด เมื่อเราจะนำมาปรุงยาเมื่อใด สมุนไพรเหล่านี้ก็ยังมีสรรพคุณดีอยู่เสมอ หากใช้ภาชนะ
ในการเก็บรักษาสมุนไพรเหล่านี้ผิด เช่น ใช้ภาชนะที่ทำด้วยเหล็ก หรือ ทองเหลืองเก็บสมุนไพรเหล่านี้ภาชนะ
เหล่านั้นอาจเกิดสนิม และสนิมเหล่านี้จะทำลายคุณภาพของสมุนไพรให้เสื่อมไปจนใช้การไม่ได้ และหากใช้จุก
ปิดฝาภาชนะเหล่านี้ปิดไม่สนิทอากาศเข้าได้ สมุนไพรเหล่านี้ก็จะหมดกลิ่นและเสื่อมคุณภาพไม่สามารถจะ
นำไปใช้ทำยาได้อีกต่อไป 

7.2 ส่วนสมุนไพรบางชนิดต้องไม่เก็บไว้ในภาชนะที่ทำด้วยโลหะบางชนิด เช่น อลูมิเนียม 
เช่น ดีเกลือ ดินประสิว จุนสี เกลือสินเธาว์ สารส้ม กำมะถัน น้ำส้มสายชู ฯลฯ ทั ้งนี ้เพราะสารต่าง  ๆ  
ในสมุนไพรเหล่านี้เมื่อสลายตัวออกมาแล้ว จะเกิดปฏิกิริยากับภาชนะที่ใช้เก็บ อาจจะเกิดเป็นกรดอย่างแรง
ชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะมีอันตรายเมื่อนำสมุนไพรเหล่านี้ไปใช้ปรุงยาให้แก่คนไข้ 

7.3 สมุนไพรที่เป็นพืชบางชนิด หรือเป็นสัตว์วัตถุควรใช้ภาชนะที่ทำด้วยสังกะสี หรือ
ทองเหลืองเป็นรูปปี๊บขนาดปี๊บน้ำมันก๊าด และตอนบนควรจะทำเป็นฝาปิดรูปทรงกระบอก แบบฝาถ้ำชาเพ่ือ
อัดอากาศให้แน่นเวลาใช้เก็บสมุนไพรเหล่านี้ ก่อนเก็บสมุนไพรควรล้างภาชนะให้สะอาดและตากแดดให้ 
แห้งสนิท รวมทั้งสมุนไพรที่จะนำมาเก็บด้วย ต้องตากแดดให้แห้งสนทิ ก่อนจะนำมาเก็บในภาชนะเหล่านี้แล้ว
ปิดฝาให้แน่นอย่าให้อากาศและความชื้นในอากาศเข้าได้ เราก็จะรักษาคุณสมบัติของสมุนไพรเหล่านี้ให้มีอายุ
ยืนนานถึง 1 ปี หรือกว่านั้น 

7.4 สมุนไพรประเภทมีลักษณะเป็นน้ำ หรือน้ำมัน เช่น น้ำผึ้ง น้ำมันต่าง ๆ ควรเก็บไว้ใน
ขวดแก้ว ส่วนยาดองเหล้า หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือ ยาดองอื่นๆ ควรใช้ขวดแก้วเป็นภาชนะเก็บ
รักษาจะปลอดภัยกว่า หากจะเก็บยาเหล่านี้เป็นเวลานาน แม้แต่ยาต้มแล้ว ใส่ยากันบูด เช่น โซเดียม เบนโซเอ็ด ยา
ประเภทนี้หากมีความจำเป็นต้องเก็บไว้นานก็ควรเก็บไว้ในขวดแก้วจะปลอดภัยกว่า ไม่ควรเก็บไว้ในขวด
พลาสติกหรือขวดอลูมิเนียมในระยะยาวนาน ทั้งนี้เพราะขวดพลาสติกและขวดอลูมิเนียมมีสารบางชนิดอาจ
เกิดปฏิกิริยากับยาเหล่านี้ในทางท่ีเป็นพิษแก่คนไข้ท่ีใช้รักษา 

7.5 สมุนไพรประเภทเกษตร หรือประเภทผงต่างๆ ควรเก็บไว้ในขวดแก้ว หรือขวด
พลาสติกอัดอากาศให้แน่น สมุนไพรเหล่านี้ย่อมจะมีคุณสมบัติอยู่ได้ในระยะอันยาวนาน 
.......................................................... 

5 สมุนไพรไทยรักษาโรค. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/chayada10381/kar-keb-raksa. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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7.6 การรักษาสมุนไพรที่เราต้องการหยิบมาปรุงยาต่างๆ ควรจัดแบ่งประเภทออกเป็น
หมวดหมู่ แล้วสับ หรือหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่กล่องสังกะสีมีฝาปิดแล้วเขียนป้ายชื่อสมุนไพรเหล่านั้นให้ชัดเจน
แล้วทำชั้น หรือลิ้นชักบรรจุกล่องสังกะสีเหล่านี้ไว้เป็นช่องๆ เวลาจะหยิบ สมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาเพียง
เหลือบตาดูก็จะรู้ว่าสมุนไพรชนิดไหนอยู่ที่ไหน เราก็สามารถจะนำสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาได้สะดวกเมื่อเรา
ต้องการ และการที่แนะนำให้ทำกล่องสังกะสีใส่สมุนไพร แยกประเภทไว้เป็นชนิดๆ และใช้ฝาปิดให้สนิทเมื่อ
หลังจากใช้แล้ว ก็เพ่ือป้องกันความชื้นและเชื้อราในอากาศไม่ให้เข้าไปทำลายสมุนไพรเหล่านั้นให้เสื่อมคุณภาพ 
หากเก็บไว้ในลิ้นชักเฉยๆ หรือวางไว้บนหิ้งโดยไมมีภาชนะบรรจุอีกชั้นหนึ่ง สมุนไพรเหล่านี้อาจเกิดรา หรือ
เสื่อมคุณภาพ เร็วเกินควร 

7.7 สมุนไพรประเภทเป็นกรด เช่น ดินประสิว น้ำประสานทอง จุนสีควรเก็บไว้ในภาชนะ
ที่ทำด้วยแก้วรวมทั้งปรอทด้วย ส่วนดีเกลือ เกลือสินเธาว์จะใช้ภาชนะที่ทำด้วยดิน หรือแก้วเก็บก็ได้ แต่ยาดำ 
มหาหิงค์จะใช้ภาชนะท่ีทำด้วยสังกะสีเป็นที่เก็บรักษาก็ได้ 

7.8 การเก็บสมุนไพรในโกดังเก็บของขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่นั้น ควรสร้างเป็นชั้นขึ้น
แล้วแบ่งสมุนไพรออกเป็นประเภท และ หมวดหมู่โดยละเอียด เพ่ือสะดวกในการที่เราจะหยิบใช้สมุนไพรเหล่านี้ 

7.9 สมุนไพรบางชนิดเป็นใบไม้ซึ่งสามารถจะดูดความชื้นในอากาศได้ และพวกสัตว์ตา่งๆ 
จะเข้าไปทำรังอยู่เช่นหนูและแมลงสาบ จิ้งจกตุ๊กแก หรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ ย่อมจะเข้าไปทำลายสมุนไพร
เหล่านี้ให้เสื่อมคุณภาพ  และนำสิ่งสกปรกโสโครกเข้าไปปะปนให้สมุน ไพรเหล่านี้ จึงเก็บสมุนไพรเหล่านี้ไว้ใน
กระสอบพลาสติกอย่างหนาขนาดใหญ่เท่ากระสอบข้าวสาร และมัดปากให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้นของอากาศ 
และชั้นที่จะเก็บสมุนไพรเหล่านี้ ควรใช้ลวดตาข่ายอย่างตาถี่ปิดกั้นให้แข็งแรงแน่นหนาเพื่อป้องกันหนูและแมลง
ต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไปทำลายได้ สมุนไพรเหล่านี้ก็จะมีอายุอยู่ได้นานกว่าที่เราจะเก็บแบบตามบุญตามกรรม 

7.10 สมุนไพรประเภทเขี้ยวงาสัตว์ต่างๆ จะเก็บในภาชนะชนิดใดก็ได้แต่อย่าใช้ภาชนะที่
อาจเกิดสนิมขึ้นในภายหลังเป็นใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรประเภท หนอแรด หรือเขากุยนั้นควรเก็บในตู้
นิรภัยจะปลอดภัยกว่าเก็บไว้ไนภาชนะอื่น ๆ เพราะนอแรดนอหนึ่ง ปัจจุบันราคาหลายหมื่นบาท บางอันอาจ
ถึงแสนบาทก็เป็นได้ ส่วนเขากุยนั้น เขาหนึ่งราคาพันกว่าบาทขึ้นไป จึงควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจะเหมาะกว่า 
 
คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 
 

 ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด (COVID - 19) ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และมีการพูดถึงจุดแข็งที ่สามารถจะต่อยอดไปสู ่ความมั ่นคง  
ด้านการดูแลสุขภาพ สามารถดึงนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยได้  วัตถุดิบ
สำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วยวัตถุดิบที่คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงใน
หลักสูตรการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ จะเป็นการจัดทำค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม และลูกอม 
ห้าสหาย จึงขอยกตัวอย่างคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสมุนไพร ดังนี้ 
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1. ฟ้าทะลายโจร [6] 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

 ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ 
เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบยาเดี่ยว 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกันอย่างแพร่หลาย 
มีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยทางคลินิก พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อ
เฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ (acute respiratory tract infection) เช่น อาการไอ อาการเจ็บคอได้ดี  

 ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีข้อมูลงานวิจัย จากผู้ป่วยจำนวน 807 คน พบว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดจากฟ้า
ทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ขนาดรับประทาน 31.5-200 มิลลิกรัม/วัน รับประทานเป็นเวลา 3-10 วัน  
มีผลช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอาการไอเนื่องจากไข้หวัด (common cold) และอาการอักเสบของระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบนได้ 

 ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพลของ
ธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) 
เพื่อใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่เพิ่มขึ้นได้ พูดง่ายๆคือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลด
ปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลทำให้ ร่างกายมี
ปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาต่างร่างกาย แขน-ขา
อ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น 

 

.......................................................... 
6 สรรพคุณฟ้าทะลายโจร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

https://med.mahidol.ac.th/altern_med/th/km/19jun2020-1729. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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2. มะขามป้อม [7] 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

 มะขามป้อม ภาษาอังกฤษ คือ Indian gooseberry มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Phyllanthus 
emblica Linn. จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะยม คือ ตระกูล Phyllanthus L. ปกติแล้วจะปลูกขึ้นในเอเชีย
เขตร้อน จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็นพืชที่สำคัญในด้านการแพทย์อายุรเวทแบบดั้งเดิมและ
การดูแลสุขภาพหลายแขนงที่มีมานานนับร้อยปี โดยใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของมะขามป้อม แต่ที่นิยมใช้
ในการทำยามากที่สุดคือผลมะขามป้อม ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังนี้  
 1. อุดมไปด้วยสารอาหารและเป็นแหล่งของวิตามินซี 

        มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึงเท่าตัว มีสารแทนนินและโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นสารป้องกันการ
สลายตัวของวิตามินซี ทำให้วิตามินซีคงตัวอยู่ได้นาน และอุดมไปด้วยสารอาหารอื่น ๆ ทั้งวิตามินเอ วิตามินบี 
3 ธาตุเหล็ก แคลเซียม และฟอสฟอรัส  
 2. ดับกระหาย 
           ผลมะขามป้อมสด ๆ ช่วยแก้และลดอาการกระหายน้ำได้ โดยไม่ต้องนำไปทำเป็นน้ำผลไม้ เพราะ
เมื่อเรากัดมะขามป้อม น้ำมะขามป้อมที่ซึมออกมาจะช่วยแก้อาการคอแห้งได้ 
 3. แก้ไอ เจ็บคอ ลดเสมหะ แก้หวัด 
           มะขามป้อม ช่วยแก้ไอ แก้หวัด ละลายเสมหะ รักษาอาการเจ็บคอ เพราะอุดมไปด้วยวิตามินซี
และสารกลุ่มแทนนิน มีรสเปรี้ยว ช่วยละลายเสมหะและบำรุงเสียงได้ดี โดยหากต้องการใช้มะขามป้อมแก้ไอ  
ทำได้โดยการนำมะขามป้อม ไปคั้นหรือต้มแล้วนำมาดื่ม หรือจะนำมะขามป้อมไปอมกับเกลือเฉย ๆ ก็ได้ ซึ่ง
การอมมะขามป้อมนอกจากจะช่วยแก้ไอและละลายเสมหะแล้ว ยังทำให้เราชุ่มคอ และช่วยบำรุงเสียงให้ใส 
ป้องกันเสียงแห้งได้ 
.......................................................... 

7 มะขามป้อม ผลไม้วิตามินซีสูงปรี๊ด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://health.kapook.com/view178427.html. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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 4. แก้ไข้ 
           สารแทนนินและวิตามินซีที่มีอยู่ในมะขามป้อม เป็นสารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย 
จึงช่วยแก้ไข้จากอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยนำผล เมล็ด หรือรากของมะขามป้อมมาคั้นดื่ม เพราะน้ำ
มะขามป้อมถือเป็นยาเย็นที ่ช่วยลดและระบายความร้อนออกจากร่างกาย และยังสามารถนำใบสดของ
มะขามป้อมมาต้มน้ำอาบเพ่ือให้ไข้ลดลงได้อีกด้วย 
           นอกจากนี้ มะขามป้อมยังช่วยให้อาการไข้ทับระดูดีขึ้น โดยตำรับยาพื้นบ้านจะนำมะขามป้อม
และลูกสมอไทยจำนวนเท่าอายุผู้ป่วยมาต้มกับใบมะกาแห้ง 1 กำมือ ใส่เกลือนิดหน่อย แล้วนำมาดื่มครั้งละ 1 
แก้ว ทุก ๆ 4-6 ชั่วโมงในวันแรกที่ดื่ม หลังจากนั้นดื่มวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ภายใน 3 วันยาต้มหม้อนี้อาจช่วย
บรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดท้องจากไข้ทับระดูได้   
 5. แก้ปวดฟัน 
 การทานมะขามป้อมหรือนำปมก้านมะขามป้อมมาต้มกับน้ำ แล้วใช้อมหรือบ้วนปาก สามารถ
บรรเทาและป้องกันอาการปวดฟันได้ เนื่องจากในมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากนั่นเอง 
 6. รักษาลักปิดลักเปิด 
          มีงานวิจัยพบว่า ร่างกายคนเราสามารถดูดซึมวิตามินซีจากมะขามป้อมได้ดีกว่าวิตามินซีเม็ด
ทั่วไป เนื่องจากในมะขามป้อมมีสารอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้วิตามินเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคลักปิดลักเปิดที่
มีอาการเลือดออกตามไรฟัน ซึ่งเป็นโรคที่ร่างกายขาดวิตามินซีจึงควรทานมะขามป้อมที่มีวิตามินซีสูงเข้าไป
มาก ๆ เพราะสามารถช่วยให้หายจากโรคนี้ได้ 
 7. บรรเทาอาการคันจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า 
 นำรากของมะขามป้อมมาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำไปต้มประมาณ 15 นาที จากนั้นก็นำมาทา
บริเวณท่ีเป็นเชื้อรา ก็จะช่วยบรรเทาอาการคันได้ ส่วนใครที่มีอาการคันจากน้ำกัดเท้า ให้นำเปลือกมะขามป้อม
ไปตำผสมกับน้ำเล็กน้อย แล้วนำมาทาบริเวณที่คันก็จะช่วยรักษาได้ หรือหากใครอยากจะฆ่าเชื้อโรคหรือ
ป้องกันน้ำกัดเท้าไว้ก่อน จะนำเปลือกของต้นมะขามป้อมไปแช่น้ำ แล้วนำเท้าไปแช่ก็จะช่วยให้ผิวบริเวณเท้า
หนาขึ้น เนื่องจากความฝาดของเปลือกมะขามป้อมจะช่วยตะกอนโปรตีน ทำให้ผิวหนังของเท้าและข้อเท้าหนา
ขึ้น ทนทานต่อการเกิดน้ำกัดเท้ามากยิ่งขึ้น 
 8. รักษาแผล แก้ฟกช้ำ 
 นำเปลือกลำต้นของมะขามป้อมมาบดเป็นผงแล้วโรยที่บริเวณบาดแผลเพ่ือรักษาแผลและอาการ
ฟกช้ำได้ด้วย ส่วนที ่เป็นแผลแล้วหายช้า มีน้ำเหลืองไหลเยอะ หรือป่วยเป็นโรคน้ำเหลืองเสีย ให้ทาน
มะขามป้อม 1 ลูก ทุกวันหลังอาหาร เพราะในมะขามป้อมมีวิตามินอยู่มาก โดยเฉพาะวิตามินซี จะสามารถแก้
อาการน้ำเหลืองเสียได้ 
 9. รักษาหอบหืด 
           นำเมล็ดมะขามป้อมมาตำเป็นผง แล้วชงดื่มกับน้ำร้อน ก็ช่วยรักษาให้หายได้ด้วย 
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 10. แก้อาการผื่นคัน 
 นำใบมะขามป้อมมาต้มอาบ หรือนำเมล็ดมาเผาแล้วบดให้ละเอียด จากนั้นนำไปผสมกับน้ำมัน 
คนให้เข้ากันจนเหลวข้น แล้วนำมาทาแผล จะช่วยบรรเทาอาการคัน แก้พิษน้ำร้อนลวก และช่วยรักษาแผลได้ 
 11. เป็นยาระบาย แก้ท้องผูก 
 ยางของผลมะขามป้อมและวิตามินซีมีฤทธิ์เป็นยาระบาย ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้น และ
แก้อาการท้องผูกได้ ฉะนั้นมะขามป้อมจึงถือเป็นผลไม้อย่างหนึ่งที่ช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดี และนำไปสกัดเข้า
เครื่องยา ทำเป็นยาระบายได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากเราทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้มีอาการ
ท้องเสียแทนได้ ดังนั้นควรควบคุมปริมาณการทานในแต่ละวันด้วย 
 12. แก้ท้องเสีย โรคบิด 
           อาการท้องเสีย หรือถ่ายบิด สามารถใช้มะขามป้อมรักษาให้หายได้ง่าย ๆ ด้วยกัน 3 วิธี คือ  
นำรากมะขามป้อมไปต้มดื่ม หรือนำลูกมะขามป้อมสดไปต้มประมาณ 10-20 นาทีแล้วดื่ม หรือวิธีสุดท้าย  
นำใบไปตำให้ละเอียดแล้วนำมาชงดื่มครั้งละ 1 ช้อนชา ทุก 2-4 ชั่วโมง หรืออาจเติมน้ำผึ้งลงไปหน่อยเพื่อให้
ดื่มง่ายข้ึน 
 13. บำรุงผิว 
 วิตามินซีในมะขามป้อมยังสามารถบำรุงผิวพรรณ ชะลอการเกิดริ้วรอย และทำให้หน้าขาวสดใส
ได้ โดยนำมะขามป้อมมาฝนแล้วนำน้ำที่ได้ไปทาบริเวณหน้าและผิวของเราได้เลย 
 14. บำรุงผม 
 มีการนำมะขามป้อมมาสกัดทำเป็นยาสระผมทั้งที่ไทยและอินเดียเลยนะคะ เนื่องจากมะขามป้อม
สามารถบำรุงรักษาเส้นผมให้มีสุขภาพแข็งแรง นุ่มลื่น และยังช่วยทำให้ผมดกดำ ป้องกันผมหงอกได้ด้วย โดย
การนำมะขามป้อมมาทอดกับน้ำมันมะพร้าวแล้วนำน้ำมันมาหมักผม หรือหากใครมีมะขามป้อมแห้ง ก็สามารถ
นำลูกมะขามป้อมแห้งไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืน แล้วนำมาบำรุงผม โดยใช้ล้างแทนน้ำสุดท้ายได้ แถมเราสามารถนำ
เมล ็ ดมะขามป ้ อมมาบ ี บ เ อาน ้ ำม ั น  แล ้ วน ำ ไปทาท ั ่ ว ศ ี รษะก ็ ช ่ ว ยทำ ให ้ ผมดกดำข ึ ้ น ด ้ วย  
 15. บำรุงร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า 
 เนื่องจากมะขามป้อมมีสารอาหารมากมาย ที่ช่วยบำรุงทั้งผม สมอง ดวงตา คอ หลอดลม ปอด 
หัวใจ ตับ ตับอ่อน ไต กระเพาะ ลำไส้ และผิวหนัง และยังช่วยแก้น้ำเหลืองเสีย บำรุงกำลัง บำรุงเลือด ลด
ความดันเลือดสูง และปรับประจำเดือนให้มาปกติได้  
 16. ต้านมะเร็ง 
 มีการวิจัยพบว่าสารฝาดในมะขามป้อมอย่างกรดแกลลิคและสารแทนนินสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง
ไม่ให้ก่อตัวในร่างกายเราได้ แถมมะขามป้อมยังสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีมาก เพราะอุดมไปด้วยวิตามินซี
และสารแทนนินที่ประกอบไปด้วย emblicanin A, emblicanin B, punigluconin และ peduculagin 
 
 
 

405

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การท�าอาหารว่างเพื่อสุขภาพ



406 
 

17. แปรรูปได้หลากหลาย 
 นอกจากจะสามารถกินเปล่า ๆ แล้ว มะขามป้อมยังนำไปทำเป็นเครื่องดื่ม หรือแปรรูปเป็นของ
กินเล่นอร่อย ๆ อย่าง มะขามป้อมแช่อิ่ม และใช้เป็นยาสมุนไพร ยาแก้ไอ หรือยาสระผม และยังนำไปทำเป็น
เครื่องสำอางและอาหารเสริมได้อีกด้วย 

 
มะขามป้อม ข้อควรระวังท่ีต้องรู้ก่อนทาน 

 ผู้ที่มีปัญหาเลือดจาง ผู้ที่แน่นท้องบ่อย ๆ และคนขี้หนาว ไม่ควรทานมะขามป้อมในปริมาณมาก 
ๆ เพราะมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น หากกินเยอะอาจทำให้รู้สึกหนาวหรือมีอุณหภูมิในร่างกายลดลงได้ 
ดังนั้นผู้ที่มีอาการข้างต้นจึงควรระมัดระวังและควบคุมปริมาณการทานมะขามป้อมให้ดี หรือจะหันไปทานพวก
ผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนแต่วิตามินซีสูงอย่าง ลำไย แทน 
 

 

                                  (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

 

406



407 
 

3. ขม้ินชัน [8] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

 ขมิ้นชัน  มีสารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid) พบได้ในพืชมีเหง้าและพืชวงศ์ขิง มีสารต้าน
อนุมูลอิสระ  ช่วยลดอาการอักเสบ และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ทำให้มีการนำขมิ้นชันมาประยุกต์ใช้
ในอาหารและยาอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังนี้  

 1. ล้างพิษตับ 
  ขม้ินชันมีสรรพคุณช่วยขับพิษท่ีสะสมในตับ เนื่องจากมีฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบ ช่วยบำรุงตับ และ

ฟื้นฟูตับ โดยมีการใช้ขมิ้นชันทดลองรักษาโรคตับแข็งในหนู ผลปรากฏว่าอาการไม่ลุกลามเพิ่ม ทำให้นิยมใช้
เป็นสมุนไพรยาที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพและล้างพิษออกจากตับ 

 2. รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง 
  ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ เช่น โรคผื่นคัน กลาก เกลื้อน ผิวหนังอักเสบ

จากอาการแพ้ คนไทยสมัยก่อนใช้เหง้าสดของขมิ้นชันมาฝนและบดให้ละเอียด ก่อนจะนำไปทาบริเวณที่มีอาการคัน 
แต่ปัจจุบันสามารถใช้ผงขม้ินชันสำเร็จรูปผสมน้ำเปล่าหรือน้ำมันมะพร้าว นำไปทาบริเวณท่ีอักเสบหรือคันได้ 

 3. แก้อาการท้องร่วง 
 ใครที่กินของผิดสำแดงเข้าไปแล้วเกิดอาการท้องร่วง สามารถหาขมิ้นชันในครัวมาใช้เป็นยาได้ โดย

นำมาล้างให้สะอาด ปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปตำพร้อมผสมน้ำเปล่า หลังจากนั้นคั้นเฉพาะน้ำให้ได้สัก 1 
ถ้วยตวง แบ่งกินคราวละ 2 ช้อนโต๊ะ จะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหาร 

 4. รักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
 ขมิ้นชันมีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบ จึงสามารถช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารให้หายเร็ว

ขึ้น นอกจากนี้หากหั่นขมิ้นชันผสมกับน้ำผึ้ง จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และจุกเสียดแน่น เรียกว่า
เป็นสมุนไพรที่มอบประโยชน์ให้คนกินอย่างครบสูตร ทั้งในรูปแบบอาหารและรูปแบบยา 
.......................................................... 

8 ล้วงลึก 6 สุดยอดสรรพคุณในขมิ้นชัน ที่ช่วยล้างพิษ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://www.sanook.com/health/24691/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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5. ชะลอการแก่ก่อนวัย 
 เนื่องจากขมิ้นชันออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จึงถูกนำมาสกัดเป็นยาเสริมอาหารที่ใช้บำรุงร่างกาย 

ป้องกันโรค ป้องกันการเสื่อมโทรมของเซลล์ และป้องกันร่างกายไม่ให้เสื่อมไปตามวัย ถือเป็นสรรพคุณด้านความงาม
ที่น่าจะถูกใจใครหลายคน 

 6. รักษาริดสีดวง 
 สำหรับผู้ที่เป็นริดสีดวงทวารและมีแผลบริเวณทวารหนัก ให้ใช้ผงขมิ้นทาหัวริดสีดวง จะช่วย

สมานแผลให้แห้งและหายเร็วขึ้น เพราะขมิ้นชันจะช่วยลดการอักเสบ ช่วยฆ่าเชื้อโรค และทำให้เนื้อเยื่อบริเวณ
แผลกระชับเร็วขึ้น 

 7. แก้พิษแมลงกัดต่อย 
 หากถูกแมลงกัดจนเป็นแผล มีอาการบวมแดง สามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้ผงขมิ้นชันผสมกับ

น้ำมันมะพร้าว แล้วนำไปเคี่ยวบนไฟ จะได้น้ำมันนวดสำหรับทาแก้พิษแมลงกัดต่อย หรือจะนำผงขมิ้นชันไป
ผสมกับน้ำปูนใสเพื่อนำมาพอกแผลก็ได้เช่นกัน  

 8. ป้องกันโรคข้อเข่าอักเสบ 
 ในผู้สูงอายุนิยมใช้ขมิ้นชันรักษาอาการข้อตึง ปวดเมื่อยตามข้อเข่า ซึ่ งอาจจะเป็นไปตามวัยหรือ

พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน แต่ขมิ้นชันสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อมได้ โดยมีการนำมาใช้
ทดแทนยาแผนปัจจุบันอย่างแพร่หลาย 

 9. ลดระดับไขมันในเส้นเลือด 
 สารไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) ที ่อย ู ่ ในพ ืชธรรมชาต ิอย ่างขม ิ ้นช ันจะช ่วยย ับย้ัง

คอเลสเตอรอล มีฤทธิ์ในการลดไขมันในเส้นเลือด ป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันและโรคหัวใจ 
 10. เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
 ขมิ้นชันสามารถช่วยปรับสมดุลและสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย โดยเฉพาะในปัจจุบันมีปัญหา

มลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ทำให้เป็นภูมิแพ้ได้ง่าย จึงนิยมกินขม้ินชันเพ่ือเป็นตัวช่วย
เสริมร่างกายให้แข็งแรงต่อมลพิษ 

 

4. กระชาย [9] 
การใช้กระชายในวัตถุประสงค์ต้านโรคโควิด (COVID - 19) นั้นยังคงเป็นการศึกษาในห้องทดลอง  

โดยเลือกใช้สารสกัดจากกระชายขาว ซึ่งถูกนำมาสกัดใช้ในลักษณะของยา แต่หากนำมาใช้กินกันใน
อาหารทั่วไป จะมีสรรพคุณดังนี้ 
 
 

.......................................................... 
9 ประโยชน์และสรรพคุณของกระชาย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1889689. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

- ใบกระชาย ใช้บำรุงธาตุ แก้โรคในปาก คอ ถอนพิษ แก้โลหิตเป็นพิษ 
 - เหง้าและรากกระชาย แก้บิด ขับปัสสาวะ ใช้เป็นยารักษาภายนอกทารักษาขี้กลาก 
 - เหง้าใต้ดินกระชาย แก้ปวดท้อง แก้มวนท้อง บำรุงกำลัง รักษาริดสีดวง 
ประโยชน์ของกระชายท่ีพบเห็นทั่วไป 

 กระชายที่ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร พ่อครัวแม่ครัวมักจะใช้กระชายดำ แต่กระชายส่วนใหญ่ 
มีประโยชน์ได้ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

 - แก้ท้องร่วง ใช้เหง้ากระชาย 1-2 หัว นำไปปิ้งไฟ แล้วนำมาตำหรือฝนผสมกับน้ำปูนใส คั้นมา
รับประทาน 1-2 ช้อนแกง 

 - แก้ท้องอืด จุกเสียด ปวดมวนท้อง  ใช้ราก เหง้า ครึ่งกำมือ นำมาต้มเอาน้ำหรือใช้ปรุงอาหาร 
 - แก้บิด  ใช้เหงาสด 2 เหง้าบดละเอียดผสมน้ำปูนใส คั้นแต่น้ำดื่ม 
 - แก้ริดสีดวง ใช้เหง้าสด 6-8 เหง้า ผสมเนื้อมะขามเปียก และเกลือแกง 3 ช้อนชา นำมาตำแล้วต้มกับ

น้ำ 6 แก้ว เคี่ยวจนเหลือ 2 แก้ว นำมารับประทานครั้งละครึ่งแก้วติดต่อกัน 1 เดือน จนกว่าริดสีดวงทวารจะหาย 
   - บำรุงหัวใจ ใช้เหง้าและรากกระชายปอกเปลือก ล้างน้ำให้สะอาด หั่นตากแห้ง บดเป็นผง นำ
ผงแห้งมาชงน้ำร้อนครึ่งถ้วยชา ดื่มให้หมดในครั้งเดียว 
  - เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ  ส่วนสรรพคุณกระชายเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ตามที่แบรนด์อาหาร
เสริมต่างๆ แนะนำให้กินเวลาเย็น เพ่ือช่วยลดอาการนอนไม่หลับตอนกลางคืนนั้น ยังต้องรอการศึกษาวิจัยต่อไป 
 

5. ขิง [10] 

“ขิง” อุดมไปด้วยคุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ, วิตามินบี 1, 
วิตามินบี 2, วิตามินซี, ธาตุฟอสฟอรัส, ธาตุแคลเซียม เป็นต้น  
.......................................................... 

10 น้ำขิง ประโยชน์แจ่มจริง ๆ ดื่มทุกวันยิ่งดีเลย . คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/en/informaton-service-menu-en/food-news-menu-en/food-news-
main-menu/589-food1-10-08-2018 (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564) 
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          (ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

 ในปัจจุบัน "ขิง" ถูกนำมาสกัดเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปสำหรับดื่มได้อย่างสะดวก บางคนก็อาจนำ
ขิงมาต้มเป็นเมนูน้ำขิงร้อน ๆ เพื่อสุขภาพ แต่หากใครไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรฉุนๆ ก็สามารถนำไปผสมกับน้ำผึ้ง 
เพิ่มรสชาติหอมหวานก็ได้เช่นกัน ซึ่งประโยชน์ของการดื่มน้ำขิงผสมน้ำผึ้งจะช่วยบำรุงลำไส้ และช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณด้านอื่น ๆ ที่มีผลดีต่อร่างกายอีกมากมาย สรรพคุณของขิงมีดังนี้ 

 1. ช่วยย่อยอาหาร แก้อาการท้องอืด  
            สารประกอบฟีโนลิกในขิงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองในลำไส้ พร้อมทั้งยังมีฤทธิ์
กระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้ขิงยังมีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้
อย่างอ่อน ส่งผลให้อาการท้องอืด แน่นท้อง และอาการท้องเฟ้อบรรเทาลงได้ 

 2. บรรเทาอาการคลื่นไส้ 
           ฤทธิ์ร้อนของขิงเป็นยาแก้อาการคลื่นไส้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ที่เกิดจาก
ความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้ ที่ได้รับสารเคมีหรืออาหารแสลงบางอย่างมา นอกจากนี้ผลการศึกษาที่
ตีพิมพ์ในวารสาร Support Care Cancer เมื่อปี 2012 ยังบอกด้วยว่า การดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันจะสามารถ
ลดอาการคลื่นไส้  ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้ 

 3. ช่วยลดน้ำหนัก 
             ผลการศึกษาของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Pharmaceutical Society of Japan 
ในปี 2008 พบว่า ขิงมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญ
ไขมันได้มากกว่าปกติ จึงมีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้ นอกจากนี้น้ำขิงอุ่น ๆ ยังสามารถช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย 
ลดอาการท้องผูก รวมทั้งลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียด  อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำ
ให้ร่างกายบริโภคไขมันมากขึ้นจนทำให้น้ำหนักข้ึนได้ 

 4. ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย 
            จากการทดลองน้ำที่ได้จากการแช่ขิงพบว่า น้ำขิงสามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
และพยาธิชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสารจิงเกอร์รอลในขิงยังมีอานุภาพมากพอจะลดโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ ของ
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ร่างกายได้โดยเฉพาะหากเราดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวัน สารจิงเกอร์รอลจะต่อสู้กับเชื้อไวรัสโรคหวัดและอาการไขไ้ด้
อย่างเต็มที ่เราก็จะมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคหวัดได้  

 5. บำรุงรักษาสุขภาพช่องปาก 
            สารจิงเกอร์รอลของขิงยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปาก โดยมีส่วนช่วยกำจัดเชื้อโรคอันเป็น
สาเหตุของโรคเหงือกอักเสบและคราบพลัคในช่องปากเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. ช่วยลดอาการอักเสบ 
            ขิงอุดมไปด้วยสารต้านการอักเสบ และสารต้านอนุมูลอิสระก็ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ในขิงยังมี
สารจิงเกอร์รอล (Gingerol) ซึ่งมีฤทธิ์รุนแรงกว่าแอสไพริน และยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบภายในร่างกาย ดังนั้น
หากดื่มน้ำขิงเป็นประจำ ก็จะช่วยป้องกันการอักเสบในร่างกายได้อีกทางหนึ่ง 

 7. เป็นยาลดปวด 
      สารจิงเกอร์รอลมีฤทธิ์แรงกว่ายาแอสไพริน ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาจาก University of 
Georgia ที่พบว่า การดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันมีส่วนช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากการออกกำลัง
กายได้ 25%  

8. แก้ปวดประจำเดือน 
            คุณสมบัติข้อนี ้ของขิงเป็นสิ ่งที ่ผู้หญิงทุกคนควรรู้ โดยผลการศึกษาจาก University of 
Georgia พบว่า นอกจากขิงจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวได้แล้ว น้ำขิงยังมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดประจำเดือน
ของผู้หญิง 47% นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน และอาการท้องเสียที่ผู้ หญิงบางคนอาจจะเป็น
ระหว่างอยู่ในช่วงมีประจำเดือนได้ 

 9. ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง 
            การศึกษาใน British Journal of Nutrition ระบุว่า น้ำขิงมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็งได้ เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง อีกทั้งในน้ำขิงยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของเซลล์ต่าง ๆ ใน
ร่างกาย และยังมีสารเคมีธรรมชาติที่ไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์กลูตาไธโน-เอส-ทรานสเฟอรเรส สารต้านอนุมูลอิสระ
ชนิดหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งร้ายได้ 
 
 

411

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การท�าอาหารว่างเพื่อสุขภาพ



412 
 

ใบงานที่ 3 
เร่ือง วัตถุดิบสำหรับการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพแล้ว  

จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายส่วนประกอบของอาหารว่างเพ่ือสุขภาพมาอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จงอธิบายการเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................. ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. จงบอกวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 5 วิธี พร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
4. จงบอกคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

อย่างน้อย 5 ชนิด 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบสำหรับการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
 
1. จงอธิบายส่วนประกอบของอาหารว่างเพ่ือสุขภาพมาอย่างละเอียด 
ตอบ  ส่วนประกอบของอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ  

1. แป้ง 
2. คาร์โบไฮเดรต 
3. โปรตีน 
4. ผัก 
5. ผลไม ้
6. สมุนไพร  

 

2. จงอธิบายการเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
ตอบ  การเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ เช่น 

1. การเลือกซื้ออาหารสด ที่นำมาใชใ้นการทำอาหารว่างคาวเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
1. เนื้อหมู นิยมเลือกใช้สันนอก เนื่องจากมีลักษณะนุ่มกำลังดี มีไขมันน้อย เนื้อหมูสีเนื้อเป็นสี

ชมพูอ่อน นุ่ม เป็นมัน เนื้อแน่น ส่วนที่เป็นมันต้องมีสีขาว หนังเกลี้ยงเกลา ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้ง เก็บไว้ใน
กล่องพลาสติกเป็นสัดส่วน เก็บเข้าในช่องเนื้อสัตว์ หรือแช่ช่องแช่แข็ง วิธีหั่น หั่นเป็นชิ้นตามขวาง 

2. เนื้อวัว เนื้อสีแดงสด ไม่เขียวคล้ำ มันมีสีเหลือง ไม่มีเม็ดสาคู 
3. ไก่ เลือกตัวอ้วน กดดูตรงหน้าอกจะนูนและแน่น ตีนนุ่ม หนังสดใสไม่เหี่ยวย่น ไม่มีกลิ่น

เหม็น ลูกตาไม่ลึกบุ๋ม ไม่มีรอยช้ำตามท้องและคอ 
4. ปลาน้ำจืดและปลาทะเล ปลาสดจะมีหนังมัน ตาสดใส เหงือกแดง ท้องไม่แตก เนื้อแน่นกดไม่บุ๋ม 
5. กุ้งทะเล เปลือกแข็งใส หัวติดแน่นกับตัว 
6. กุ้งน้ำจืด ตาใส ลำตัวสีน้ำเงินปนเขียว เนื้อใส แข็ง 
7. ปูม้า ตัวหนัก เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นเน่า  
8. ปูทะเล ปูที่ยังเป็นๆอยู่ สีเขียวเข้ม เนื้อหน้าอกแน่น กดไม่ยุบ ตัวหนัก ตาใส 
9. หอย บางชนิดต้องซื้อทั้งเปลือกที่ยังเป็น ๆ อยู่ เช่น หอยลาย หอยแครง หอยกะพง พอ

ตายแล้วจะเน่า หอยที่แกะเปลือกแล้ว เช่น หอยแมลงภู่ ต้องมีสีสดใส  ตัวหอยอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ขาดรุ่งริ่ง น้ำ
แช่หอยไม่มีเมือกมาก และไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า 

10 หมูสับ โดยทั่วไปหมูสับที่ขายเป็นเศษหมูแล้วก็ผสมมันลงไป ดังนั้นควรดมกลิ่นไมให้มีกลิ่น
เหม็นและสีคล้ำ ควรเป็นสีชมพูอ่อนทั่งก้อน 

11 ไก่อ่อน ปลายแหลมจะแหลม หนังใต้เท้าบางและนุ ่ม เดือยยังไม่ยาวมากและนุ่ม  
ไกแ่ก่ปลายเล็บจะมน หนังใต้เท้าจะหนาและแข็ง เดือยยาวและในปัจจุบันจะมีไก่แยกเป็นส่วน ๆ เพราะสะดวก
ต่อการปรุงอาหาร ส่วนจะซื้อส่วนไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบและลักษณะของการปรุงอาหารว่าง 
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3. จงบอกวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 5 วิธี พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 

ตอบ  เช่น การเก็บรักษาแป้งข้าวจ้าว ควรเลือกแป้งที่มีเนื้อละเอียด เพราะจะทำให้เนื้อสัมผัสเนียนละเอียด มี
สีขาว ไม่มีมอด ถ้าสามารถดมดูได้จะไม่มีกลิ ่นอับหรือกลิ ่นสาบ แป้งสดต้องไม่มีกลิ ่นเปรี ้ยว กลิ ่นอับ  
แป้งแห้งควรเก็บในที่มีอากาศแห้ง ใช้แล้วควรปิดถุงให้สนิท ป้องกันมด แมลง หรือควานชื้นจากอากาศ  
แป้งสดควรเก็บในตู้เย็นควรปิดให้สนิท มิฉะนั้นแป้งจะดูดกลิ่นจากตู้เย็น ทำให้แป้งมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หาก
มีกลิ่นเปรี้ยวไม่ควรนำมาใช้ 
 
4. จงบอกคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับนำมาใช้ในการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

อย่างน้อย 5 ชนิด 

ตอบ 1. ฟ้าทะลายโจร 
ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ เป็น

สมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข ใน
รูปแบบยาเดี่ยว ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพล
ของธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลาย
โจร) เพ่ือใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่เพ่ิมขึ้นได้ พูดง่ายๆคือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลด
ปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลทำให้ ร่างกายมี
ปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาต่างร่างกาย แขน -ขา
อ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น 

2. มะขามป้อม 
 มะขามป้อม ภาษาอังกฤษ คือ Indian gooseberry มีชื ่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Phyllanthus 
emblica Linn. จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะยม คือ ตระกูล Phyllanthus L. ปกติแล้วจะปลูกขึ้นในเอเชีย
เขตร้อน จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็นพืชที่สำคัญในด้านการแพทย์อายุรเวทแบบดั้งเดิมและ
การดูแลสุขภาพหลายแขนงที่มีมานานนับร้อยปี โดยใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของมะขามป้อม แต่ที่นิยมใช้
ในการทำยามากที่สุดคือผลมะขามป้อม ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังน้ี อุดมไปด้วยสารอาหารและเป็น
แหล่งของวิตามินซี ดับกระหาย  แก้ไอ เจ็บคอ ลดเสมหะ แก้หวัด แก้ไข้ แก้ปวดฟัน รักษาลักปิดลักเปิด 
บรรเทาอาการคันจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า รักษาแผล แก้ฟกช้ำ รักษาหอบหืด แก้อาการผื่นคัน เป็นยาระบาย แก้
ท้องผูก แก้ท้องเสีย โรคบิด บำรุงผิว บำรุงผม บำรุงร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า ต้านมะเร็ง แปรรูปได้หลากหลาย 
 มะขามป้อม ข้อควรระวังท่ีต้องรู้ก่อนทาน 
 ผู้ที่มีปัญหาเลือดจาง ผู้ที่แน่นท้องบ่อยๆ และคนขี้หนาว ไม่ควรทานมะขามป้อมในปริมาณมากๆ 
เพราะมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น หากกินเยอะอาจทำให้รู้สึกหนาวหรือมีอุณหภูมิในร่างกายลดลงได้ 
ดังนั้นผู้ที่มีอาการข้างต้นจึงควรระมัดระวังและควบคุมปริมาณการทานมะขามป้อมให้ดี หรือจะหันไปทานพวก
ผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนแต่วิตามินซีสูงอย่าง ลำไย แทน 
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 3. ขม้ินชัน 
 ขม้ินชัน มีสารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid) พบได้ในพืชมีเหง้าและพืชวงศ์ขิง มีสารต้านอนุมูล

อิสระ ช่วยลดอาการอักเสบ และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ทำให้มีการนำขมิ้นชันมาประยุกต์ใช้ใน
อาหารและยาอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังนี้ ล้างพิษตับ รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง แก้อาการ
ท้องร่วง รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ชะลอการแก่ก่อนวัย รักษาริดสีดวง แก้พิษแมลงกัดต่อย ป้องกันโรคข้อ
เข่าอักเสบ ลดระดับไขมันในเส้นเลือด เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

4. กระชาย 
 การใช้กระชายในวัตถุประสงค์ต้านโควิด - 19 นั้นยังคงเป็นการศึกษาในห้องทดลอง โดยเลือกใช้สาร

สกัดจากกระชายขาว ซึ่งถูกนำมาสกัดใช้ในลักษณะของยา แต่หากนำมาใช้กินกันในอาหารทั่วไป จะมีสรรพคุณ
ดังนี้ ใบกระชาย ใช้บำรุงธาตุ แก้โรคในปาก คอ ถอนพิษ แก้โลหิตเป็นพิษ  เหง้าและรากกระชาย แก้บิด  
ขับปัสสาวะ ใช้เป็นยารักษาภายนอกทารักษาขี ้กลาก  เหง้าใต้ดินกระชาย แก้ปวดท้อง แก้มวนท้อง  
บำรุงกำลัง รักษาริดสีดวง กระชายที่ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร พ่อครัวแม่ครัวมักจะใช้กระชายดำ  
แต่กระชายส่วนใหญ่ มีประโยชน์ได้ใกล้เคียงกัน ดังนี้ แก้ท้องร่วง  แก้ท้องอืด จุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้บิด แก้
ริดสีดวง บำรุงหัวใจ เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ    
 5. ขิง 

 “ขิง” อุดมไปด้วยคุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ , วิตามิน
บี 1, วิตามินบี 2, วิตามินซี, ธาตุฟอสฟอรัส, ธาตุแคลเซียม เป็นต้น ในปัจจุบัน "ขิง" ถูกนำมาสกัดเป็นเครื่องดื่ม
สำเร็จรูปสำหรับดื่มได้อย่างสะดวก บางคนก็อาจนำขิงมาต้มเป็นเมนูน้ำขิงร้อน ๆ เพื่อสุขภาพ แต่หากใครไม่
ชอบกลิ่นสมุนไพรฉุนๆ ก็สามารถนำไปผสมกับน้ำผึ้งเพิ่มรสชาติหอมหวานก็ได้เช่นกัน ซึ่งประโยชน์ของการดื่ม
น้ำขิงผสมน้ำผึ้งจะช่วยบำรุงลำไส้ และช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณด้านอื่น ๆ ที่มี
ผลดีต่อร่างกายอีกมากมาย ช่วยย่อยอาหาร แก้อาการท้องอืด  บรรเทาอาการคลื่นไส้ ช่วยลดน้ำหนกั ฆ่าเชื้อ
โรคและแบคทีเรีย บำรุงรักษาสุขภาพช่องปาก ช่วยลดอาการอักเสบ เป็นยาลดปวด แก้ปวดประจำเดือน  ลด
ความเสี่ยงโรคมะเร็ง 
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ใบความรู้ที่ 4.1  
เร่ือง การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 

 
การจัดทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ ได้นำวัตถุดิบที่เกี ่ยวกับสมุนไพรต้านโควิดมาเป็น

ส่วนประกอบสำคัญ เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สมุนไพรไทยที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองว่าสามารถช่วยรักษาโรคได้ ซึ่งได้มีการใช้กันมายาวนาน  
เป็นภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “รับประทานอาหารเป็นยา” และได้มีการนำมาเป็น
ส่วนประกอบสำหรับการทำอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น อาหารคาว อาหารว่าง และเครื ่องดื ่ม เป็นต้น   
ด้วยสรรพคุณที่โดดเด่น ราคาไม่สูง และสามารถเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสให้แก่ร่างกาย โดยการบริโภคอาหารที่มี
ส่วนประกอบของสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมนูอาหารว่างเพ่ือสุขภาพที่ได้จัดทำ
ขึ้นนี้เป็นเมนูที่เสริมภูมิคุ้มกันไวรัสให้แก่ร่างกาย โดยการบริโภคอาหารว่างที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเสริม
ภูมิค ุ ้ม และได้ร ับการพัฒนาจากผู ้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ เป็นเมนูที ่พ ัฒนาขึ ้นใหม่  
ที่มีวิธีการประกอบอาหารว่างเพื่อสุขภาพไม่ยุ่งยาก รสชาติอาหารเหมาะสมกับคนไทย แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า
ของสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกัน แต่ทั้งนี้ผู้เรียนต้องจัดทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพให้มีความชำนาญ มีรสชาติที่
ใกล้เคียงกันทุกครั้งที่ได้จัดทำ 

การจัดทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ จะมีการยกตัวอย่าง 2 ชนิด ได้แก่ การทำค็อกเทลกุ้งย่าง
มะขามป้อม และการทำลูกอมห้าสหาย ซึ ่งแสดงรายละเอียดสัดส่วน ขั ้นตอนและเทคนิคการทำต่าง ๆ  
ในใบความรู้ที่ 4.2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                    

                 การทำค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม           การทำลูกอมห้าสหาย 
(ท่ีมาของภาพประกอบ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
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การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 
 

 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 
ส่วนผสม 

กุ้งขาว    15  ตัว 
เกลือป่น    ½  ช้อนชา 
พริกไทยป่น   ½  ช้อนชา  
มะขามป้อมหั่นเต๋า          3  ช้อนโต๊ะ 
วาซาบิ                           2  ช้อนชา 
หอมใหญ่หั่นเต๋า   2  ช้อนโต๊ะ 
มะเขือเทศหั่นเต๋า            2  ช้อนโต๊ะ 
แตงร้านเอาแต่เนื้อหั่นเต๋า     2  ช้อนโต๊ะ 
น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น              ¼  ถ้วยตวง  
สาหร่ายซอยหรือแบบผงสำหรับโรยหน้า 

 

ขั้นตอนการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 
1. นำกุ้งมาผัดกับเกลือป่นและพริกไทยป่นแค่พอสุก และนำกุ้งห้าตัวมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก 
2. ผสมมะขามป้อมกับวาซาบิ ใส่กุ้งหั่น หอมใหญ่ มะเขือเทศ แตงร้าน คนพอเข้ากัน  
3. จัดเสิร์ฟวางกุ้งตัว สลัดมะขามป้อม น้ำสลัด และโรยสาหร่าย 
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เทคนิคการทำ 
1. การล้างทำความสะอาดกุ้ง ต้องล้างหลาย ๆ ครั้งจนกุ้งหมดเมือกและน้ำไม่เป็นฟอง 
2. ก่อนนำกุ้งมาผัดควรแช่เย็นจัด ๆ และไม่ควรผัดนานเกินไปจะทำให้กุ้งแข็ง 
3. นำมะขามป้อมมาคลุกกับวาซาบิก่อน จะทำให้ลดความฝาดของมะขามป้อมได้ 

 

คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 
1. มะขามป้อม 
 

 
 
 
 
 
 

          
 
 

                          (ที่มา : https://www.thaiherbweb.com/th/products/) 
 
2. กุ้งขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      (ท่ีมา : https://mgronline.com/infographic/detail/9620000003495) 
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3. หอมใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                 (ท่ีมา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์) 

 
4. มะเขือเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 

    (ท่ีมา : https://twitter.com/zappstoys/status/1238862347986485249?lang=cs) 
 
 

419

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การท�าอาหารว่างเพื่อสุขภาพ



418 
 

5. วาซาบิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
         
 
 

                 (ท่ีมา : https://m.faris.co.th/reviews.php?id=69&name=) 
 
คุณค่าทางโภชนาการ 

ในมะขามป้อมสด 100 กรัม มีคุณค่าทางโภชนาการดังนี้ 
• พลังงาน  222  กิโลแคลอรี่ 
• น้ำ   37.60  กรัม 
• คาร์โบไฮเดรต  0.60  กรัม 
• เส้นใยอาหาร  1  กรัม 
• โปรตีน   0.50  กรัม 
• แคลเซียม  39  มิลลิกรัม 
• ฟอสฟอรัส  18  มิลลิกรัม 
• เหล็ก   1.2  มิลลิกรัม 
• วิตามินเอ  100  หน่วยสากล 
• วิตามินบี  20.04  มิลลิกรัม 
• ไนอาซิน  0.2  มิลลิกรัม 
• วิตามินซี  276  มิลลิกรัม 
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ใบความรู้ที่ 4.2  
เร่ือง การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาของภาพประกอบ: กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 
สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 

ส่วนผสม 
ขม้ินชันปอกเปลือก   8  กรัม 
ขิงแก่ปอกเปลือก    50  กรัม 
กระชายขาว    50  กรัม 
เนื้อมะขามป้อม    120  กรัม 
น้ำเปล่า     ¼  ถ้วยตวง 
ผงฟ้าทะลายโจร    ⅛  ช้อนชา 
ดอกเกลือ     ½  ช้อนชา 
น้ำตาลทรายอ้อยธรรมชาติ  100  กรัม 
น้ำตาลกรวด    30  กรัม 
แบะแซ     50  กรัม 
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ส่วนผสมพริกเกลือบ๊วย 
น้ำตาลทราย    80  กรัม 
เกลือป่น    40  กรัม 
ผงบ๊วย     3  ช้อนชา 
ผงมะนาว   1 ช้อนโต๊ะ 

 

ส่วนผสมพริกเกลือ 
น้ำตาลทราย    80  กรัม 
เกลือป่น    40  กรัม 
ผงมะนาว   1 ช้อนโต๊ะ 
 พริกป่น    1 ช้อนโต๊ะ 

 

ขั้นตอนการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 
1. ล้างทำความสะอาดสมุนไพร พักให้สะเด็ดน้ำ 
2. หั่นสมุนไพรเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
3. นำขมิ้นชัน ขิง กระชาย มะขามป้อม และน้ำเปล่าใส่โถปั่น ปั่นสมุนไพรให้ละเอียด 
4. เทส่วนผสมที่ปั่นลงในกระทะทองเหลือง ใส่ผงฟ้าทะลายโจร ดอกเกลือ น้ำตาลทราย น้ำตาล

กรวดและแบะแซ นำไปตั้งไฟอ่อน กวนจนส่วนผสมข้นเหนียวและปั้นได้ พักไว้ 
5. ปั้นส่วนผสมเป็นก้อนกลม ๆ คลุกเคล้ากับส่วนผสมพริกเกลือบ๊วยหรือส่วนผสมพริกเกลือ 

 

คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 
1. ฟ้าทะลายโจร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                (ที่มา : https://www.lazada.co.th/products/50-100-i882208738.html) 
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2. ขม้ินชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://welovegiff.com/9/) 
 
3. กระชายขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   (ท่ีมา : https://shopee.co.th/) 
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4. มะขามป้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (ที่มา : https://www.thaiherbweb.com/th/products/) 
 
5. ขิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://jwherbal.com/ 
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6. ดอกเกลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://www.lazada.co.th/products/100-flower-of-salt-400-i699908860.html) 
 
 
 

คลิปวิดีโอ เรื่อง การทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 
คลิปวิดีโอ เรื่อง การทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 

     สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์  กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
     สำนักงาน กศน. 
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ใบงานที่ 4  
เร่ือง การทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพทั้งจากใบความรู้และ

คลิปวิดีโอแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่าง

มะขามป้อม 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
 
2. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 
..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................................ .. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 
3. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
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4. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 
.......................................................................... ....................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................. .................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
 

5. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อมที่ได้จัดทำ พร้อม
แนบภาพถ่ายประกอบ 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
 

6. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ลูกอมห้าสหายที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่าย
ประกอบ 

............................................................................................................................................................................. . 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 4 เร่ือง การทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
 
1. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่าง

มะขามป้อม 
   ตอบ สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 

ส่วนผสม 
กุ้งขาว    15  ตัว 
เกลือป่น    ½  ช้อนชา 
พริกไทยป่น   ½  ช้อนชา  
มะขามป้อมหั่นเต๋า          3  ช้อนโต๊ะ 
วาซาบิ                           2  ช้อนชา 
หอมใหญ่หั่นเต๋า   2  ช้อนโต๊ะ 
มะเขือเทศหั่นเต๋า            2  ช้อนโต๊ะ 
แตงร้านเอาแต่เนื้อหั่นเต๋า     2  ช้อนโต๊ะ 
น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น              ¼  ถ้วยตวง  
สาหร่ายซอยหรือแบบผงสำหรับโรยหน้า 

ขั้นตอนการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 
4. นำกุ้งมาผัดกับเกลือป่นและพริกไทยป่นแค่พอสุก และนำกุ้งห้าตัวมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก 
5. ผสมมะขามป้อมกับวาซาบิ ใส่กุ้งหั่น หอมใหญ่ มะเขือเทศ แตงร้าน คนพอเข้ากัน  
6. จัดเสิร์ฟวางกุ้งตัว สลัดมะขามป้อม น้ำสลัด และโรยสาหร่าย 

เทคนิคการทำ 
1. การล้างทำความสะอาดกุ้ง ต้องล้างหลาย ๆ ครั้งจนกุ้งหมดเมือกและน้ำไม่เป็นฟอง 
2. ก่อนนำกุ้งมาผัดควรแช่เย็นจัด ๆ และไม่ควรผัดนานเกินไปจะทำให้กุ้งแข็ง 
3. นำมะขามป้อมมาคลุกกับวาซาบิก่อน จะทำให้ลดความฝาดของมะขามป้อมได้ 

 
2. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการประกอบ และเทคนิคการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 
   ตอบ สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 

ส่วนผสม 
ขม้ินชันปอกเปลือก   8  กรัม 
ขิงแก่ปอกเปลือก    50  กรัม 
กระชายขาว    50  กรัม 
เนื้อมะขามป้อม    120  กรัม 
น้ำเปล่า    ¼  ถ้วยตวง 
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ผงฟ้าทะลายโจร    ⅛  ช้อนชา 
ดอกเกลือ     ½  ช้อนชา 
น้ำตาลทรายอ้อยธรรมชาติ  100  กรัม 
น้ำตาลกรวด    30  กรัม 
แบะแซ     50  กรัม 

ส่วนผสมพริกเกลือบ๊วย 
น้ำตาลทราย    80  กรัม 
เกลือป่น    40  กรัม 
ผงบ๊วย     3  ช้อนชา 
ผงมะนาว   1 ช้อนโต๊ะ 

ส่วนผสมพริกเกลือ 
น้ำตาลทราย    80  กรัม 
เกลือป่น    40  กรัม 
ผงมะนาว   1 ช้อนโต๊ะ 
 พริกป่น    1 ช้อนโต๊ะ 

 
ขั้นตอนการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 

1. ล้างทำความสะอาดสมุนไพร พักให้สะเด็ดน้ำ 
2. หั่นสมุนไพรเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
3. นำขมิ้นชัน ขิง กระชาย มะขามป้อม และน้ำเปล่าใส่โถปั่น ปั่นสมุนไพรให้ละเอียด 
4. เทส่วนผสมที่ปั่นลงในกระทะทองเหลือง ใส่ผงฟ้าทะลายโจร ดอกเกลือ น้ำตาลทราย น้ำตาล 
    กรวดและแบะแซ นำไปตั้งไฟอ่อน กวนจนส่วนผสมข้นเหนียวและปั้นได้ พักไว้ 
5. ปั้นส่วนผสมเป็นก้อนกลม ๆ คลุกเคล้ากับส่วนผสมพริกเกลือบ๊วยหรือส่วนผสมพริกเกลือ 

 
3. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 
    ตอบ       1. กุ้งขาว 

2. มะขามป้อม 
3. วาซาบิ 
4. หอมใหญ่ 
5. มะเขือเทศ 
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4. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย 
    ตอบ       1. ขม้ินชัน 

2. ขิง 

3. กระชายขาว 

4. มะขามป้อม 

5. ฟ้าทะลายโจร   
6. ดอกเกลือ   

 
5. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อมที่ได้จัดทำ พร้อม

แนบภาพถ่ายประกอบ 
    ตอบ   รสชาติอมเปรี้ยวเล็กน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้าสหายที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่าย

ประกอบ 
    ตอบ รสชาติดี อร่อยเวลาเคี้ยวจะหนึบๆ 
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ใบความรู้ที่ 5 
เร่ือง การจัดตกแต่งและจดัเสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

 
การจัดตกแต่งอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทต่าง ๆ นั้น มีความสำคัญมากเพราะจะช่วยให้

อาหารนั้นเพิ่มมูลค่าและมองดูน่ารับประทาน การศึกษาเพ่ือดูตัวอย่างแนวทางการจัดตกแต่งอาหารจากแหล่ง
ความรู้ต่าง ๆ จะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบอาหารนำมาประยุกต์ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการที่จะจัด
อาหารใส่ในภาชนะที่เหมาะสม สวยงามจัดเสริฟอาหารอย่างเป็นเรื่องราวได้ เพราะสถานที่ให้บริการจัดเลี้ยง 
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ที่มีการให้บริการเกี่ยวกับอาหารการกิน หรือที่พักส่วนใหญ่ก็จะมี  
การจัดตกแต่งสถานที่ ประดับประดาให้สวยงาม ไม้เว้นแม้แต่อาหารสำหรับงานเลี้ยงก็จะต้องมีหน้าตาที่
สวยงาม สร้างความน่าประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://pantip.com/topic/34567201) 
 

หลักการจัดตกแต่งอาหารว่างเพื่อสุขภาพ [1] 
1. ควรมีโครงร่างของการจัด เราอาจจะมีการวาดภาพหรือคิดก่อนว่าเราจะต้องการจัดอาหารว่าง

แบบไหน แล้วเราจะจัดออกมายังไง เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดวาง และไม่สร้างความสับสนให้กับคนรับประทานด้วย 
2. สร้างความสมดุลบนจานอาหารว่าง โดยใช้สีและรูปทรง แต่ไม่ควรจัดตกแต่งจานอาหารว่าง

เยอะจนไปบดบังรสชาติหรือประโยชน์ของอาหารว่าง 
.......................................................... 

1 การจัดตกแต่งอาหาร. [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/silpakartketengxahar/home/5. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564) 
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3. เน้นส่วนผสมหลักให้โดดเด่น แต่ยังคงให้ความสำคัญกับตัวสนับสนุน ซึ่งตัวสนับสนุนก็คือพวก
ของตกแต่งบนโต๊ะอาหาร เช่น ซอส แจกัน หรือว่าของตกแต่งจาน  

4. ใช้ขนาดและสัดส่วนที่ถูกต้อง ไม่เยอะไปหรือน้อยไป เพ่ือความสมดุลในจานอาหารว่าง 
 

รูปแบบของการจัดบริการอาหารว่างเพื่อสุขภาพ [2] 
การจัดเลีย้งอาหารว่าง ได้รับความนิยมในการใช้ในงานต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา การ

อบรม การเล้ียงฉลอง ฉะนั้น เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ จงึมีรูปแบบของการจดับรกิารอาหารว่าง ดังนี ้
1. การจัดบริการเป็นชุด มีการจัดวางอาหารทุกอย่างอยู่ภายในภาชนะเดียวกัน ทั้งเครื่องดื่ม 

และอาหารว่าง ทุกชุดจะมีลักษณะอาหารเหมือนกัน เป็นรูปแบบการจัดบริการที่นิยมมากเพราะจัดง่าย 
ไม่ยุ่งยาก สามารถให้บริการได้ทีละมาก ๆ ไม่ต้องใช้บริกรจำนวนมาก เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าได้ สามารถ
กำหนดงบประมาณได้อย่างแน่นอบ 

2. การจัดบริการแบบบุฟเฟ่ต์ มีลักษณะคล้ายกับการจัดอาหารคาวแบบบุฟเฟ่ต์ ผู้ใช้บริการต้อง
ช่วยตัวเองทุกอย่าง สามารถเลือกรับประทานได้ตามความพอใจ 

3. การจัดบริการแบบสากล จะมีระเบียบและกฎเกณฑ์มากไม่ค่อยนิยม เปลืองแรงงาน 
สิ้นเปลืองเงินมาก จะมีการกำหนดที่นั ่งให้ผู ้รับประทานว่าจะนั่งที่ใด รวมทั้งภาชนะด้วย ภาชนะ 1 ชุด  
จะประกอบด้วย จานหวาน มีดหวาน ส้อมหวาน ชุดกาแฟหรือชุดชา ช้อนชา แก้วน้ำ ผ้าเข็ดมือหรือผ้าเข็ดปาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1         ภาพประกอบที่ 2 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://happywedding.in.th/th/tips/wedding-catering-cake/wedding-cocktail/42837) 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://3minutesfood.com/) 
 

 
 
 
.......................................................... 

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่าง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://pubhtml5.com/wkww/lbbh/basic. (วันท่ี
สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 
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การจัดเสิร์ฟอาหารว่างเพื่อสุขภาพ [2] 
การจัดอาหารว่างอาจจัดเสิร์ฟเพียงอย่างเดียว หรือหลายอย่างก็ได้ ซึ่งถ้ามีการจัดเสิร์ฟหลาย

อย่างควรยึดหลักดังนี้ 
1. มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ 
2. มีความเหมาะสมกับเพศ เพศชายมักมีความต้องการปริมาณอาหารมากกว่าเพศหญิง  

ไม่จำเป็นต้องประดดิประดอยในการทำมากนัก 
3. มีความเหมาะสมกับวัย เช่น เด็กต้องการอาหารที่มีสีสันและรูปร่างดึงดูดใจ 
4. มีความแตกต่างกันในเรื่องของประเภทอาหาร (คาว หวาน) รสชาติสีสันและผิวสัมผัสของ

อาหาร (กรอบ นุ่ม)  
นอกจากการจัดอาหารว่างแล้ว การจัดถ้วยกาแฟ จานรอง หรือจานแบ่งต้องจัดให้พอกับ

จำนวนแขก กระดาษเช็ดมือควรจะมีการจัดไว้ให้มากกว่าจำนวนแขก การจัดวางถาดอาหารต้องจัดวาง ไว้ 
ที่แขกตักหรือหยิบได้สะดวก พนักงานบริการจะคอยดูแลเรื่องการให้บริการชาหรือกาแฟให้พร้อมตลอดเวลา 
ซ่ึงแขกอาจจะเป็นผู้รินรับประทานเองหรือพนักงานเป็นผู้บริการให้ก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://sawsamsaicatering.com/cocktail/premium-cocktail) 
 
.......................................................... 

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารว่าง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://pubhtml5.com/wkww/lbbh/basic. (วันท่ี
สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564). 

433

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การท�าอาหารว่างเพื่อสุขภาพ



432 
 

ใบงานที่ 5 
เร่ือง การจัดตกแต่งและจดัเสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดตกแต่งและจัดเสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือสุขภาพแล้ว 

จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายหลักการจัดตกแต่งอาหารว่าง มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ ......................................................................................................  
2. จงอธิบายรูปแบบของการจัดบริการอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ....................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงาน เร่ืองที่ 5 การจัดตกแต่งและจดัเสิร์ฟอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 

1. จงอธิบายหลักการจัดตกแต่งอาหารว่าง มาพอสังเขป 
ตอบ  1. ควรมีโครงร่างของการจัด เราอาจจะมีการวาดภาพหรือคิดก่อนว่าเราจะต้องการจัดอาหารว่างแบบ
ไหน แล้วเราจะจัดออกมายังไง เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดวาง และไม่สร้างความสับสนให้กับคนรับประทานด้วย 
        2. สร้างความสมดุลบนจานอาหารว่าง โดยใช้สีและรูปทรง แต่ไม่ควรจัดตกแต่งจานอาหารว่างเยอะจน
ไปบดบังรสชาติหรือประโยชน์ของอาหารว่าง 

3. เน้นส่วนผสมหลักให้โดดเด่น แต่ยังคงให้ความสำคัญกับตัวสนับสนุน ซึ่งตัวสนับสนุนก็คือพวกของ 
ตกแต่งบนโต๊ะอาหาร เช่นซอส แจกัน หรือว่าของตกแต่งจาน  

4. ใช้ขนาดและสัดส่วนที่ถูกต้อง ไม่เยอะไปหรือน้อยไป เพ่ือความสมดุลในจานอาหารว่าง 
 

2. จงอธิบายรูปแบบของการจัดบริการอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ  1. การจัดบริการเป็นชุด มีการจัดวางอาหารทุกอย่างอยู่ภายในภาชนะเดียวกัน ทั้งเครื่องดื่ม และ
อาหารว่าง ทุกชุดจะมีลักษณะอาหารเหมือนกัน เป็นรูปแบบการจัดบริการที ่นิยมมากเพราะจัดง่าย 
ไม่ยุ่งยาก สามารถให้บริการได้ทีละมาก ๆ ไม่ต้องใช้บริกรจำนวนมาก เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าได้ สามารถ
กำหนดงบประมาณได้อย่างแน่นอบ 
        2. การจัดบริการแบบบุฟเฟ่ต์ มีลักษณะคล้ายกับการจัดอาหารคาวแบบบุฟเฟ่ต์ ผู้ใช้บริการต้องช่วย
ตัวเองทุกอย่าง สามารถเลือกรับประทานได้ตามความพอใจ 
        3. การจัดบริการแบบสากล จะมีระเบียบและกฎเกณฑ์มากไมค่่อยนิยม เปลืองแรงงาน สิ้นเปลืองเงินมาก 
จะมีการกำหนดที่นั่งให้ผู้รับประทานว่าจะนั่งที่ใด รวมทั้งภาชนะด้วย ภาชนะ 1 ชุด จะประกอบด้วย จานหวาน 
มีดหวาน ส้อมหวาน ชุดกาแฟหรือชุดชา ช้อนชา แก้วน้ำ ผ้าเข็ดมือหรือผ้าเข็ดปาก 
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ใบความรู้ที่ 6 
เร่ือง หลักการจัดจำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 

การจัดจำหน่าย หมายถึง การจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยน
เป็นเงินหรือการโอนย้ายสินค้าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเป็นเงิน 
รวมถึงกระบวนการจำหน่ายที่จูงใจผู้ซื้อสินค้า และการให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยอาศัยศิลปะในการขาย เพ่ือสนับสนุนกระบวนการขาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   (ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

หลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย  

การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญผู้จัดจำหน่าย ควรให้ความสนใจและนำมา
ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดจำหน่ายที่สำคัญในกระบวนการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
(Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือที่เรียกกันว่า “4Ps” คือ  

 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที ่ต้องการจำหน่าย การพิจารณาว่า 
ผลิตภัณฑ์นี้จะจำหน่ายให้กับใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้พิจารณาจากทำเลในย่านนั้นว่า คนกลุ่มไหนอยู่กันเป็น
ส่วนใหญ่ และคนกลุ่มไหนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ต้องการจัดจำหน่าย เมื่อทราบกลุ่มเป้าหมายแล้วต้อง
เลือกชนิดของสินค้าที่จะจัดจำหน่าย หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ถูกรสนิยมกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่  
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2. ราคา (Price) การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากการ
คำนวณต้นทุนการผลิตว่ามีต้นทุนเท่าไร ซึ่งต้องคำนวณจากค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต  และ
ค่าใช้จ่ายในการตลาด หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด บวกกับกำไรที่ต้องการ ทั้งนี้ต้องพิจารณาราคาที่
กำหนดว่ามีปริมาณและคุณภาพสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยอาจเปรียบเทียบกับราคาสินค้าชนิดเดียวกันใน
ท้องตลาด การตั้งราคาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความพึงพอใจใน
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ราคา การบริการ และการบรรจุภัณฑ์ 
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  

3. สถานที่ (Place) หมายถึง ที่ตั้งของสถานที่จัดจำหน่ายหรือร้านอาหาร ซึ่งสถานที่จำหน่าย
สินค้านี้มีผลต่อการพิจารณาการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะสถานที่จำหน่ายสินค้าตั้งอยู่ใน
ทำเลที่ดีจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีโอกาสขายได้มาก แต่ราคาค่าเช่าร้านหรือทำเลที่ดีทำให้ต้นทุนสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์สูงขึ้นมีผลให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น และสิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกประการหนึ่งในการเลือกทำเล
ที่ตั้งของร้าน คือ ความสะอาด จึงควรเน้นระบบการรักษาความสะอาดของหน้าร้าน หรือห้องผลิตอย่างถูก
สุขลักษณะ เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายมีความสะอาดได้มาตรฐาน 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) ในปัจจุบันร้านผลิตและผู้จัดจำหน่ายให้ความสนใจกับ
การส่งเสริมการขายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคู่แข่งขันในธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น ทำให้ส่วนแบ่งในตลาดลดลง 
จึงจำเป็นต้องอาศัยวิธีการส่งเสริมการขายเข้ามาช่วย เช่น การลดราคาสินค้า การแลกซ้ือ การซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง 
รวมไปถึงการทำบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจในการซื้อ การตกแต่งรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้แปลกตา
สวยงาม การจัดทำเมนูขนม การทำป้ายบอกราคา การปิดโปสเตอร์เชิญชวนหรือแนะนำสินค้าพิเศษในเทศกาล
ต่าง ๆ การตกแต่งบรรยากาศภายในร้านให้เข้ากับเทศกาล ฯลฯ  

จะเห็นได้ว่า Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) และPlace (สถานที่) สามารถลอกเลียนแบบ
หรือแข่งขันได้ แต่ Promotion (การส่งเสริมการขาย) จัดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เพราะนอกจากจะมีความอร่อย 
สวยงาม น่ารับประทาน และมีการบริการที่ดีแล้ว ยังมีคุณค่าในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกค้าที่ได้
เลือกใช้เป็นของฝากสำหรับบุคคลที่รักและเคารพในเทศกาลต่าง ๆ  
 

ข้อเสนอแนะในการจัดจำหน่าย  

1. บอกให้ลูกค้ารู้จักชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีง่าย ๆ และดีที่สุดคือ เขียนชื่อผลิตภัณฑ์ ให้สวยสะดุดตา 
เป็นการกระตุ ้นความสนใจ นอกจากนี้ยังมีวิธีการที ่ควรทำคือ ถุงที ่ใช้ใส่ นอกจากจะต้องมีชื ่อร้านและ
สัญลักษณ์ของร้านแล้ว ควรมีรายชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่ขายในร้านพิมพ์ติดอยู่ด้วย  

2. การจัดโชว์ผลิตภัณฑ์ ในร้าน (Display) เป็นการนำผลิตภัณฑ์มาจัดโชว์ทั้งในร้านและหน้าร้าน 
ทำให้ลูกค้ามองเห็นได้ เพ่ือช่วยให้เกิดความสวยงามของร้านที่จำหน่าย และช่วยดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า การ
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จะช่วยให้ลูกค้าจดจำชนิดและชื่อของผลิตภัณฑ์ ได้ ในการโชว์ผลิตภัณฑ์ชนิด
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ต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญระหว่างสีของผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ คือ ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ ที่มีสีเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน แต่ควรนำผลิตภัณฑ์ ที่มีสีแตกต่างกันไว้ด้วยกัน เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ซื้อ ซึ่งเป็น
วิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการจัดโชว์หน้าร้าน  

 

 

 

 

 

 
 

3. มีตัวอย่างให้ผู้ซื้อทดลองรับประทาน เมื่อมีการแนะนำสินค้าใหม่ วิธีนี้ใช้ได้ผลมากในอเมริกา  
เพราะชาวอเมริกันชอบทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์ ชนิดใหม่ ๆ  
 
 
 
 
 
 
 

4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาและอธิบายด้วยความเต็มใจ อย่าปล่อยให้ลูกค้าสับสนกับชนิดลักษณะ
และรสชาติของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน แต่ควรอธิบายให้ลูกค้าได้รับความกระจ่าง โดยแสดงให้ลูกค้าเห็นว่า
ผู้ขายมีความเต็มใจ และยินดีที่จะให้บริการลูกค้าเสมอ   

5. จัดรายการพิเศษเพ่ือขอบคุณลูกค้า โดยการพยายามจัดหาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นอีกวิธี
หนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจกับร้าน  
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6. รับฟังคำแนะนำจากลูกค้าหรือขอความคิดเห็นจากลูกค้า เพราะเป็นโอกาสที่จะทำให้รู ้จัก
ลูกค้ามากข้ึน ผลที่ตามมาคือลูกค้าจะหวนกลับมาอุดหนุนที่ร้านอีก และยังบอกต่อ ๆ กันถึงคุณภาพและความ
พิถีพิถันของผลิตภัณฑ์ จัดจำหน่าย  

คุณสมบัติของผู้จัดจำหน่าย  

1. ต้องฝึกตนเองให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความอดทน  

2. ฝึกนิสัยตนเองให้เป็นคนร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี  

3. มีความสุภาพ เรียบร้อย อารมณ์ดี มีความรอบคอบ และประณีต  

4. พัฒนาบุคลิกภาพให้น่าดู ประทับใจตลอดเวลา  

5. รักษาความสะอาดของร่างกาย และเสื้อผ้า  

นอกจากคุณสมบัติทั้ง 5 ประการที่ผู้ขายต้องมีแล้ว ผู้ขายยังต้องมีความเป็นระเบียบและมีศิลปะ
ในการขาย จึงทำให้การจำหน่ายสินค้าประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 

1) ความมีระเบียบวินัย เป็นคุณสมบัติที่พนักงานขายทุกคน ควรต้องมีการฝึกฝนการขายให้เป็น
ระบบ ระเบียบ เช่น การแต่งกายต้องสะอาดเรียบร้อย หากมีเครื่องแบบจะทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดี นอกจากการ
แต่งกายแล้ว การจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตขนมอบต้องเก็บให้เป็นระเบียบ เวลาใช้จะได้หาง่าย  
ประหยัดเวลา ดูงามตา และควรทำให้เป็นระเบียบปฏิบัติประจำเพ่ือความคุ้นเคย  

2) ศิลปะในการขาย อาจกล่าวได้ว่าผู้จำหน่าย ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการจำหน่าย 
“ศาสตร์” ในที่นี้หมายถึง ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถให้คำแนะนำ ชี้ข้อดีและข้อเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี รสชาติอร่อย คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป สำหรับ 
“ศิลปะ” ในที่นี้ หมายถึง ศิลปะในการขาย ผู้จำหน่ายควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จดจำลูกค้าหรือผู้ซื้อได้ เพราะ
จะทำให้เพ่ิมเสน่ห์ในการขาย อีกท้ังควรพูดจาไพเราะ การมีสัมพันธภาพและอัธยาศัยที่ดีกับลูกค้าหรือผู้ซื้อเป็น
การโฆษณาสินค้าท่ีดีที่สุด ทำให้สามารถเพ่ิมยอดขายและมีกำไรเพ่ิมได้  
 

หลักและองค์ประกอบของการกำหนดราคา  

การกำหนดราคาขาย หมายถึง การเพิ่มจำนวนเงินเข้าไปในราคาทุนของสินค้า ราคาที่ได้ คือ 
ราคาขาย ส่วนแตกต่างระหว่างราคาทุนและราคาขาย คือ ผลกำไร ดังนั้น องค์ประกอบพื้นฐานในการพิจารณา
กำหนดราคาขาย คือ ต้นทุนการผลิต และส่วนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ รูปลักษณ์ขนม จำนวนที่ผลิต รูปแบบ
การบรรจุภัณฑ์ ราคาในท้องตลาด สิ่งเหล่านี้ต้องนำมาใช้พิจารณาเพื่อกำหนดราคาขาย และกำไรร่วมกั บ
ต้นทุนการผลิต  
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ต้นทุนการผลิตที่สำคัญ คือ  

1) ค่าวัตถุดิบ หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ค่าวัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งสามารถ
คำนวณได้จากราคาจริงของวัตถุดิบแต่ละชนิด  

2) ค่าแรงงาน หมายถึง เงินเดือน หรือค่าแรงที่จ่ายให้แก่คนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง 
ต้นทุนในด้านนี้ สามารถคิดได้จากการเอาค่าแรงทั้งหมด หารด้วยจำนวนผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดที่ผลิตคิดเป็น
ค่าแรงงานต่อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น  

3) ค่าโสหุ ้ยการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้น นอกเหนือจากค่าวัตถุด ิบและ
ค่าแรงงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตเสร็จสิ้นลง สำหรับกิจการ ได้แก่ อุปกรณ์ทุกชนิด
ที่ใช้ในการผลิต ค่าสถานที่ ค่าเช่าอาคาร ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญท่ีผู้ผลิตควรให้ความสำคัญ  

วิธีการคำนวณใหน้ำเอาราคาต้นทุนทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ใช้มาหารเฉลี่ยค่าใช้จ่าย เพื่อพิจารณา
ว่าในแต่ละเดือนจะเสียค่าโสหุ้ยในการผลิตทั้งหมดเป็นเงินเท่าใด โดยทั่วไปจะนำมาเฉลี่ยตามต้นทุนของ
วัตถุดิบ เพื่อคิดเป็นต้นทุนค่าโสหุ้ยของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น หลังจากท่ีทราบต้นทุนการผลิตแล้ว ควรกำหนดกำไร
ที่ต้องการเพื่อนำมาบวกกับต้นทุนการผลิตทั้งหมด เพื่อคิดเป็นราคาขายที่แท้จริง แล้วนำไปเปรียบเทียบกับ
ราคาขายในท้องตลาดเพื่อปรับราคาให้เหมาะสมไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไป หากราคาขายสูงกว่าราคาขายใน
ท้องตลาด ควรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพหรือรสชาติที่ดีกว่า สามารถเน้นการบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม หรือ
ปรับปรุงให้มีมาตรฐานขึ้น เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป  

วิธีลดต้นทุนการผลิต  

1) วัตถุดิบ โดยทั่วไปการใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าแทน อาจแทนได้ในปริมาณเท่าตัวคือแทน
ทั้งหมด  

2) การประหยัดค่าน้ำ เช่น การทำความสะอาดอุปกรณ์บางชนิด  

3) การประหยัดคา่ไฟ ต้องศึกษาเวลาที่ใช้ในการผลิต การประหยัดไฟฟ้ายังรวมถึงการปิดไฟฟ้า
ทันทีในบริเวณท่ีไม่ได้ทำงานหรือทำงานเสร็จ  

หากราคาขายสูงกว่าราคาท้องตลาดมาก ต้องพยายามลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สามารถขาย
ผลิตภัณฑ์ ได้ในราคาที่ถูกลง โดยทั่วไป การลดต้นทุนการผลิตที่นิยมทำกัน คือ การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟที่
ไม่จำเป็น หรือใช้วัตถุดิบที่มีราคาต้นทุนต่ำกว่าแทน แต่ต้องปรับปรุงคุณภาพด้านรสชาติ และการบรรจุภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแพงขึ้น แต่หากราคาขายที่ตั้งต่ำกว่าราคาในท้องตลาด 
สามารถตั้งราคาใหม่หรือยกระดับปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบรรจุตกแต่งให้เหมาะสมกับราคายิ่งขึ้น 
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ตัวอย่างการคำนวณหาต้นทุนวัตถุดิบของ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม 
ส่วนผสม น้ำหนักที่ใช ้ ราคาต่อหน่วย ต้นทุนวัตถุดิบ 

กุ้งขาว 300 กรัม 250 บาทต่อกิโลกรัม 75.0 

เกลือป่น  ½ ช้อนชา 20 บาทต่อกิโลกรัม 0.1 

พริกไทยป่น ½ ช้อนชา 100 บาทต่อกิโลกรัม 0.5 

มะขามป้อมหั่นเต๋า         3 ช้อนโต๊ะ 100 บาทต่อกิโลกรัม 3.0 

วาซาบิ                           2 ช้อนชา 100 บาทต่อกิโลกรัม 2.0 

หอมใหญ่หั่นเต๋า 2 ช้อนโต๊ะ 50 บาทต่อกิโลกรัม 1.25 

มะเขือเทศหั่นเต๋า           2 ช้อนโต๊ะ 35 บาทต่อกิโลกรัม 0.105 

แตงร้าน  2 ช้อนโต๊ะ 40 บาทต่อกิโลกรัม 1.6 

น้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่น              ¼ ถ้วยตวง 80 บาทต่อลิตร 3.25 

  ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น 110.7 บาท 

  ต้องการกำไร 80% 88.56 บาท 

  ราคาชาย 199.26 บาท 

  ราคาชายโดยประมาณ 200 บาท 
 

ตัวอย่างการคำนวณต้นทุนผลผลิต “การทำขนมสาลี่กรอบ” มีดังนี้ 

1. ค่าวัสดุ คิดจากการจำนวนที่ใชว้ัสดุนั้น ๆ ตามท่ีใช้จริง หลังจากการเปรียบเทียบหาอัตราส่วน
ของวัสดุที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด รวมทั้งค่าภาชนะที่ใช้บรรจุในการจำหน่าย (จำนวนที่ใช้จากจำนวนเต็มที่
ชื้อซ่ึงอาจมีหน่วยเป็นกิโลกรัม กรัม มิลลิลิตร ลูก ฟอง มัด ผล ใบ แพ็ค ห่อ ฯลฯ ทั้งนี้ขึน้อยู่กับชนิดของอาหาร
ว่างที่มวีางจำหน่ายโดยทั่วไป โดยจะต้องการทราบราคาจำนวนเต็มที่ชื้อด้วย) 

2. ค่าอุปกรณ์สึกหรอที่ใช้ในการประกอบอาหารชนิดนั ้น ๆ เช่น ชามผสม กะละมัง ถาด  
เครื่องชั่ง เตาอบ เครื่องตีไข่ ที่ร่อนแป้ง ช้อน ทัพพี ถ้วยจีบพิมพ์ขนม ถ้วยตวง ช้อนตวง เป็นต้น 

3. ค่าขนส่งในการชื้อวัสดุ หรือสินค้าไปยังพ่อค้าคนกลางและผู้บริโภค โดยคำนวณเฉลี่ยจากวัสดุ
หรือส่งสินค้าทุก ๆ ชนิดไปยังพ่อค้าคนกลางและผู้บริโภค หากเป็นการปฏิบัติงานของผู้เรียนอาจจะไม่มี
ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็ได้ เนื่องจากผู้เรียนซื้อวัสดุจากที่จำหน่ายใกล้บ้าน และการจำหน่ายของผู้เรียนก็เป็น 
การจำหน่ายภายในสถานศึกษาหลังจากการปฏิบัติงาน หรือนำกลับไปจำหน่ายที่บ้าน หรือชุมชน 
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4. ค่าเชื้อเพลิง ให้คำนวณราคาแก๊สหุงต้ม ค่าน้ำ ค่าไฟที่ใช้โดยการคาดคะเนโดยรวมเป็นชั่วโมง 
ตามข้อตกลงที่เห็นว่าเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ 

5. ค่าแรงงาน ที ่ใช้ในการประกอบอาหารว่างนั ้น ๆ คิดอัตราการจ้างแรงงานรายวันหรือ 
รายชั่วโมงทั่ว ๆ ไป โดยคำนวณเวลาในการประกอบอาหารว่างนั้น ๆ จนเสร็จสิ้น และสามารถนำไปจำหน่าย
ได้การคิดคำนวณหากำไรหากมีการจำหน่าย โดยคำนึงถึงขั ้นตอน ความประณีต หรือเวลาที ่ใช้ในการ
ประดิดประดอยอาหารว่างนั้น ๆ เช่น ระหว่างกล้วยทอดกับปั้นขลิบ ควรกำหนดกำไรของปั้นขลิบให้มากกว่า
อีกเท่าของกล้วยทอด เป็นต้น 

หรือวิธีการคำนวณหาต้นทุนการผลิตแบบง่ายมีสูตร ดังนี้ [1] 

 
วิธีลดต้นทุนการผลิต  
1) วัตถุดิบ โดยทั่วไปการใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าแทน อาจแทนได้ในปริมาณเท่าตัว คือ แทน

ทั้งหมด เช่น ใช้มาการีนแทนเนยสด ใช้น้ำแทนนมสด แต่ถ้าเกรงว่าคุณภาพขนมจะด้อยลงไปมากอาจแทนได้
บางส่วนในปริมาณเหมาะสม  

2) การประหยัดค่าน้ำ เช่น การทำความสะอาดอุปกรณ์บางชนิด ได้แก่ ถาดที่ใช้ในการอบขนม
ไม่จำเป็นต้องล้างถาดขนมอบทุกครั้งหลังใช้งาน แต่ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดเศษขนมออกแล้วทาไขมันทับสามารถใช้
ต่อได้อีก ทำให้ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าน้ำ  

3) การประหยัดค่าไฟ ต้องศึกษาเวลาที่ใช้ในการอุ่นเตาอบให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ ไม่ควรเปิด
เตาทิ้งไว้นานเกินความจำเป็น หรือใช้อุณหภูมิสูงเกินความต้องการ เพราะนอกจากจะทำให้เปลืองไฟแล้วยังทำ
ให้เตาอบมีอุณหภูมิสูง ส่งผลให้ขนมมีสีเข้มเร็วเวลาอบ และควรปิดเตาทันทีหลังใช้งานเสร็จ นอกจากนี้ การ
ประหยัดไฟฟ้ายังรวมถึงการปิดไฟฟ้าทันทีในบริเวณท่ีไม่ได้ทำงานหรือทำงานเสร็จ  

หากราคาขายสูงกว่าราคาท้องตลาดมาก ต้องพยายามลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สามารถขายได้
ในราคาที่ถูกลง โดยทั่วไป การลดต้นทุนการผลิตที่นิยมทำกัน คือ การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟที่ไม่จำเป็น หรือ
ใช้วัตถุดิบที่มีราคาต้นทุนต่ำกว่าแทน แต่ต้องปรับปรุงคุณภาพด้านรสชาติ และการบรรจุ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า
คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแพงขึ้น แต่หากราคาขายที่ตั้งต่ำกว่าราคาในท้องตลาด สามารถตั้งราคาใหม่หรือยกระดับ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และการบรรจุตกแต่งให้เหมาะสมกับราคายิ่งข้ึน 
.......................................................... 

1 การคำนวณต้นทุนการผลิตแบบง่าย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 
https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-productcost.  (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564)  
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ตลาดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ [2]   

หนึ่งในปัจจัยสี ่ที ่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ คือ อาหาร ซึ ่งในปัจจุบันอาหาร 
มีรูปแบบให้เลือกบริโภคมากมาย ด้วยวิวัฒนาการรวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น อาหารสำเร็จรูป อาหารจานด่วน 
อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋องที่ต่างผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค  ในปัจจุบันที่ต้องการ
ความรวดเร็วในการดำเนินชีวิต ผลจากการใช้ชีวิตประจำวันและสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากสังคมเกษตรกรรม
เข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม ประชากรทั้งเพศชายและหญิงต่างออกมาทำงานในเมืองหลวงมากขึ้น ความเร่งรีบทำ 
ให้ผู้คนไม่มีเวลาในการประกอบอาหารรับประทานเองแบบสมัยก่อน รูปแบบครอบครัวก็ลดทอนลงจากการ  
อยู่ร่วมกันแบบครอบครัวขนาดใหญ่กลายเป็นการอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภค
เปลี่ยนแปลง ผู้คนนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น เนื่องจากมีเวลาอันจำกัดในการซื้อหาและจัดเตรียม
วัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารด้วยตนเอง ไม่เพียงแต่อาหารมื้อหลักที่คนไทยนิยมรับประทานนอกบ้านมากขึ้น 
อาหารว่างหรืออาหารเบา ๆ ระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวัน และระหว่างมื้อกลางวันกับมื้อเย็นเป็นหลัก ไม่ว่า
จะเป็นอาหารว่างรูปแบบคาวและหวาน อย่างเช่น ขนมปัง แซนวิช คุกกี ้ ขนมกรุบกรอบ และขนมไทย  
เป็นต้น โดยนิยมหาซื้อตามแหล่งต่าง ๆ เช่น ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ หรือสั่งผ่านร้านค้าออนไลน์ เพื่อเก็บ  
ไว้รับประทานในระหว่างวัน จากผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ.  2560 พบว่า
จำนวนคนไทยที่บริโภคอาหารว่างระหว่างมื้ออาหารมีจำนวนร้อยละ 74.2 ในขณะที่ไม่บริโภคของว่างมีจำนวน
ร้อยละ 25.8 โดยกลุ่มประชากรอายุ 6 – 14 ปี มีอัตราการบริโภคของว่างสูงสุด ร้อยละ 89.2 รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี ร้อยละ 82.2 ต่อมากลุ่มอายุ 25 – 59 ปี ร้อยละ 72.6 และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มอายุ 60 
มีอัตราการบริโภคอาหารว่างต่ำสุดอยู่ที่ ร้อยละ 62.3 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) เมื่อพิจารณาจากตัวเลข
พบกลุ่มอายุที่บริโภคอาหารว่าง 3 อันดับแรกนั้นจะเป็นประชากรที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษาและวัยทำงาน  
ซึ่งต้องการพลังงานในระหว่างวันค่อนข้างมาก การรับประทานอาหารว่างยังช่วยบรรเทาความหิวในระหว่าง  
มื้ออาหาร ช่วยรักษาระดับพลังงานให้แก่ร่างกายและสมองในช่วงระหว่างมื้ออาหารอีกด้วย 

ประกอบกับข้อมูลเรื ่องทิศทางตลาดเบเกอรี ่หรือผลิตภัณฑ์ประเภทขนมปัง เค้ก ขนมอบ  
ในประเทศไทย จาก Euromonitor International (2018) กล่าวว่ามีการเติบโตขึ ้นทั ้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงมูลค่า มูลค่าตลาดในเชิงปริมาณมียอดจำหน่ายอยู่ที่ 192,000 ตัน มีอัตราเติบโตร้อยละ 7 ในมูลค่าของ
ราคาจำหน่ายและมีอัตราเติบโตร้อยละ 6 ของจำนวนสินค้า ยอดขายเชิงมูลค่าสูงถึง 31.9 ล้านล้านบาท  
ในปี ค.ศ. 2018 เป็นผลมาจากวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ผู้คนในเมืองหลวงใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบที่ต้องแข่งขัน
กับเวลาในการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้คนนิยมรับประทานอาหารที่หาซื้อง่ายและสะดวกในการพกพา  

.......................................................... 
2 แผนธุรกิจบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบรรจุกล่อง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.smeleader.com/files/business_plan/business_plan_bakery_shop10.pdf . (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 25 
กรกฎาคม 2564). 
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เบเกอรี่จึงเป็นทางเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ด้วยหีบ
ห่อที่พกพาง่าย มีร้านค้าให้เลือกซื้อหลากหลาย สามารถรับประทานได้ทุกท่ี ซึ่งตอบสนองความต้องการของคน
ใหม่ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อไปอีกในอนาคต 

จากรายงานเรื่องอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมเบเกอรี่ในประเทศไทยของ  Euromonitor 
รายงานว่าปัจจัยที่ทำให้ภาพรวมของตลาดมีการเติบโตต่ำ เกิดจากการออกมาห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี
ไขมันทรานส์ทำให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปส่วนใหญ่มียอดขายลดลง ขณะที่ขนมอบที่มีส่วนผสมของธัญพืชและ
ปลอดจากส่วนผสมของไขมันทรานส์สามารถขายได้ในราคาสูงขึ้นและยอดขายก็มีแนวโน้มโตขึ้น เป็นผลมาจาก
คนในยุคปัจจุบันมีความรู้มากขึ้น จึงเน้นเลือกของที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของตนเอง ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญ
กับสุขภาพมากข้ึน กระแสของการรับประทานอาหารที่รสสัมผัสและรสชาติที่น่าตื่นเต้น ส่งผลดีให้ร้านค้าขนาด
เล็กที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ทำให้มีจำนวนร้านค้าขนาดเล็กที่ขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสิ่งที่ร้านค้าควรให้ความสำคัญนอกจากผลิตสินค้าที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพแล้ว ยังต้องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของรูปลักษณ์ดึงดูดให้กลุ่มลูกค้าสามารถถ่ายภาพ
อาหารลงในสื่อโซเชียลมีเดีย (Social media) อย่างเช่น อินสตาแกรม (Instagram) อีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้
แบรนด์ขนาดเล็กได้รับความนิยมอีกด้วย 

[3] นอกจากนี้ ตลาดอาหารว่างของจีนในปี 2561 มีมูลค่าทะลุล้านล้านหยวน ใน 3 - 4 ปีมานี้
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างในจีนได้ร ับความนิยมเพิ ่มขึ ้นอย่างมากทำให้ตลาดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื ่อง  
บริษัท Frost & Sullivan China ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยด้านการตลาดได้เปิดเผยตัวเลขมูลค่าตลาด
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจีนในช่วงปี 2558 - 2560 ว่าในปี 2558 ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารว่างในจีนมีมูลค่า 
735,500 ล้านหยวน ในปี 2559 มีมูลค่า 822,400 ล้านหยวน ในปี 2560 มีมูลค่า 919,100 ล้านหยวน และใน
ปี 2561 มีมูลค่า1.0297 ล้านหยวน ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2563 จะมีมูลค่าถึง 1.2984 ล้านหยวน จึงนับว่า
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างเป็นตลาดที่สำคัญของอุตสาหกรรมอาหารในจีน โดยคาดว่าในอนาคตตลาดผลิตภัณฑ์
อาหารว่างของจีนยังมีโอกาสในการพัฒนาไปอีกมาก สำหรับอาหารว่างที่ได้รับความนิยมอย่างมากในจีน และมี
ยอดขายเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ลูกอมและผลไม้แช่อิ ่ม รองลงมาคือ ขนมปัง ขนมอบและข้าวพอง สำหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารว่างที่มีการขยายตัวสูงที่สุด  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจำพวกพะโล้บรรจุซอง ข้าวพอง  
ขนมปัง และขนมอบ ตามลำดับ และคาดว่าจะยังสามารถรักษาการขยายตัวอยู ่ที ่ประมาณร้อยละ 20  
โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 ผลิตภัณฑ์อาหารว่างจะมียอดขายทะลุ 2 ล้านล้านหยวน ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรม
การบริโภคของชาวจีนที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาของช่องทางการค้าอีคอมเมิร์ซในจีนที่มีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก
ต่อการยายตัวของวงการธุรกิจอาหารว่าง นอกจากนี้ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่เกิดระหว่างปี 2533 -2542 ได้ก้าวขึ้นมา
เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีสำคัญต่อตลาดผลิตภัณฑ์อาหารว่างเป็นอย่างมาก 
.......................................................... 
3 ตลาดอาหารว่างของจีนในปี 2561 มีมูลค่าทะลุล้านล้านหยวน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://www.ditp.go.th/contents_attach/541813/541813.pdf. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 25 กรกฎาคม 2564). 
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ใบงานที่ 6 

เร่ือง การคิดต้นทุนและการจัดจำหน่ายอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ 
 

คำชี ้แจง หลังจากที่ผู ้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับการคิดต้นทุนและการจัดจำหน่ายอาหารว่าง 
เพ่ือสุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  

 

1. จงอธิบายหลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย มาอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

2. จงคำนวณการกำหนดราคาขายอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม พร้อมแสดงวิธีการ
คำนวณอย่างละเอียด 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

3. จงคำนวณการกำหนดราคาขายอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย พร้อมแสดงวิธีการคำนวณอย่าง
ละเอียด 

........................................................ ......................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................................................................................................................ ...... 

............................................................................................................................ .................................................. 
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4. จงอธิบายแนวทางการจัดจำหน่ายอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ค็อกเทลกุ้งย่างมะขามป้อม อย่างละเอียด 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

 

5. จงอธิบายแนวทางการจัดจำหน่ายอาหารว่างเพ่ือสุขภาพ ลูกอมห้าสหาย อย่างละเอียด 

....................................................................... .......................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 

1. นายวรัท  พฤกษาทวีกุล  เลขาธิการ กศน. 
2. นายชัยพัฒน์  พันนธุ์วัฒนสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตร 
3. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
คณะพัฒนาหลักสูตร 

1. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/ 
พัฒนาหลักสูตร 

2. นางสาววิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ 
     ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
3. นางสาวกัลยาณี  ภู่ผ่อง  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
4. นางจุไรรัตน์  พืชสิงห์  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
5. นางชวนชม  สงเคราะห์พันธ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
6. นางสาวจุฑาภรณ์  ชมด  ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
7. นางสาววลัยลักษณ์  เจิมวิวัฒน์กุล ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี/ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 
8. นางพรรณทิพา  ชินชัชวาล  ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
9. นางสาวมณฑา  เกรียงทวีทรัพย ์ ข้าราชการบำนาญ/นักวัดผล 
10. นางวรรษวรรณ  บันลือฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ/นักวัดผล 
11. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ/พัฒนาหลักสูตร 
12. นางสาวฐานิตา  คล้ายอ่อน นักวิชาการศึกษา/พัฒนาหลักสูตร 
 

คณะบรรณาธิการ 
1. นางศุทธินี  งามเขตต์  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ

      การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
3. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวฐานิตา  คล้ายอ่อน  นักวิชาการศึกษา 
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ศิลปกรรม ออกแบบกราฟิก ปก/รูปเล่ม  
นางเอ้ือมพร  สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 

พิสูจน์อักษร 
1. นางนุสรา  สกลนุกรกิจ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวฐานิตา  คล้ายอ่อน  นักวิชาการศึกษา 

 
เอกสารวิชาการลำดับที่  6/2564 
เผยแพร่     สิงหาคม  2564 
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แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 

การเรียนรู ้
จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
 
 

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1. ความหมายของ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. ประเภทของเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
3. ความสำคัญของ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
4. ประโยชน์ของ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
5. การเตรียมเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
6. สุขอนามัยในการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
สุขอนามัยในการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง ความรู้เบื้องต้น
และสุขอนามัยในการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อความรู้
เบื้องต้นและสุขอนามัย
ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

2 2 

2 เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทำเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
3. สามารถดูแล เก็บ
รักษาเครื่องมือและ

1. เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การเตรียมเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. การดูแลรักษา
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

2 2 
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

อุปกรณ์ในการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

4. การเตรียมการบริการ
เครื่องดื่ม 

3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ
เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

3 วัตถุดิบ
สำหรับการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับ
การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
2. สามารถเลือกใช้
วัตถุดิบและวัตถุดิบ
ทดแทนสำหรับการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถเก็บรักษา
วัตถุดิบเครื่องดื่ม 
เพ่ือสุขภาพ 
4. สามารถบอกคุณค่า
ประโยชน์และ
ผลขา้งเคียงของวัตถุดิบ
สำหรับนำมาใช้ในการ
ทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

1.  ส ่วนประกอบของ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  
2. การเลือกวัตถุดิบ
สำหรับการทำเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
3. การเลือกวัตถุดิบ
ทดแทนเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
4. การเก็บรักษาวัตถุดิบ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
5. สมุนไพรต้านโควิด 
6. คุณค่าประโยชน์และ
ผลข้างเคียงของวัตถุดิบ
สำหรับนำมาใช้ในการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
วัตถุดิบสำหรับการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง วัตถุดิบสำหรับการ
ทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อวัตถุดิบ
สำหรับการทำเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
 

2 3 

4 การทำ
เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้า
เกี่ยวกับการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณค่าและ
ประโยชน์ของวัตถุดิบใน
การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

1. การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจร
โซดามะนาว 

1.1 สัดส่วนของ
วัตถุดิบ 

1.2 ขั้นตอนการทำ 
1.3 เทคนิคการทำ 
1.4 คุณค่าและ

ประโยชน์ของวัตถุดิบ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบและคลิปวิดีโอ) 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจร
โซดามะนาว 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ สมูทตี้ป้อม
ทะลายฟ้า 

4 8 

453

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การท�าอาหารเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ



452 
 

ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

3. สามารถทำเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ น้ำฟ้า
ทะลายโจรโซดามะนาว 
4. สามารถทำเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ สมูทตี้ป้อม
ทะลายฟ้า 
 

2. การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ สมูทตี้ป้อม
ทะลายฟ้า 

2.1 สัดส่วนของ
วัตถุดิบ 

2.2 ขั้นตอนการทำ 
2.3 เทคนิคการทำ 
2.4 คุณค่าและ

ประโยชน์ของวัตถุดิบ 

1.3 คลิปวิดีโอเรื่อง 
การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจร
โซดามะนาว 

1.4 คลิปวิดีโอเรื่อง 
การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ สมูทตี้ป้อม
ทะลายฟ้า 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง การทำเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

5 บรรจุภัณฑ์ 
และการจัด
ตกแต่งและจัด
เสิร์ฟ 
เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดตกแต่ง
และจัดเสิร์ฟ 
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถเลือกใช้ จัด
ตกแต่ง และการจัด
จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ 
4. สามารถตกแต่งและ
จัดเสิร์ฟเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
 

1. ความสำคัญของ 
บรรจุภัณฑ์ 
2. ประเภทของ     
บรรจุภัณฑ์ 
3. ประโยชน์ของ   
บรรจุภัณฑ์ 
4. การเลือกใช้และจัด
ตกแต่งบรรจุภัณฑ์ 
5. แนวโน้มบรรจุภัณฑ์
เครื่องดื่ม และแนวโน้ม
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ปี 2021 
6. การจัดตกแต่ง   
บรรจุภัณฑ์และการจัด
จำหน่าย 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

1.2 ใบความรู้เรื่อง 
การจัดตกแต่งและจัด
เสิร์ฟเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง บรรจุภัณฑ์ การจัด
ตกแต่ง และจัดเสิร์ฟ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ   
บรรจุภัณฑ์ การจัด
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ที ่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
การจัดกระบวน 
การเรียนรู ้

จำนวนชั่วโมง 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

7. การจัดตกแต่งและจัด
เสิร์ฟเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

ตกแต่ง และจัดเสิร์ฟ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 

6 หลักการจัด
จำหน่ายและ
หลักการ
กำหนดราคา 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัด
จำหน่ายและหลักการ
กำหนดราคาเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
2. สามารถกำหนดราคา
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. สามารถอธิบาย
การตลาดเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
4. สามารถอธิบายแนว
ทางการจำหน่าย
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

1. หลักและองค์ประกอบ
ของการจัดจำหน่าย  
2. หลักและองค์ประกอบ
ของการกำหนดราคา  
3. ตลาดเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

1. การบรรยาย (เอกสาร
ประกอบ 

1.1 ใบความรู้เรื่อง 
หลักการจัดจำหน่ายและ
หลักการกำหนดราคา 
2. การฝึกปฏิบัติ ใบงาน 
เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการ
กำหนดราคา 
3. การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันต่อ
หลักการจัดจำหน่ายและ
หลักการกำหนดราคา 

2 
 

4 
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ตารางสรุปส่ือการเรียนรู้ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

 

เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

1 1.1 ความหมายของเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
1.2 ประเภทของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
1.3 ความสำคัญของเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
1.4 ประโยชน์ของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
1.5 การเตรียมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
1.6 สุขอนามัยในการทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง สุขอนามัยใน
การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. ใบงานที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นและ
สุขอนามัยในการทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
4. แนวคำตอบ 

456 
 

468 
 

470 
 
 

472 
 

2 2.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2.2 การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2.3 การดูแลรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2.4 การเตรียมการบริการเครื่องดื่ม 

1. ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. ใบงานที่ 2 เรื่อง เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. แนวคำตอบ 

474 
 

488 
 

489 

3 3.1 ส่วนประกอบของเครื ่องดื ่มเพ่ือ
สุขภาพ  
3.2 การเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3.3 การเลือกวัตถุดิบทดแทนเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
3.4 การเก็บรักษาวัตถุดิบเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
3.5 สมุนไพรต้านโควิด 
3.6 คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียง
ของวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ในการทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบสำหรับ
การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. ใบงานที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบสำหรับการ
ทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. แนวคำตอบ 
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512 
 

514 
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เรื่องท่ี เนื้อหา 
ส่ือประกอบการจัด 
กระบวนการเรียนรู้ 

หน้า 

4 4.1 การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  
น้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 

1) สัดส่วนของวัตถุดิบ 
2) ขั้นตอนการทำ 
3) เทคนิคการทำ 
4) คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบ 

4.2 การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ สมูทตี้
ป้อมทะลายฟ้า 

1) สัดส่วนของวัตถุดิบ 
2) ขั้นตอนการทำ 
3) เทคนิคการทำ 
4) คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบ 
 

1. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง การทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจร
โซดามะนาว 
2. ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง การทำ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ สมูทตี้ป้อม
ทะลายฟ้า 
3. คลิปวิดีโอเรื่อง การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 
4. คลิปวิดีโอเรื่อง การทำเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ สมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 
5. ใบงานที่ 4 เรื่อง การทำเครื่องดื่ม
เพ่ือสุขภาพ 
3. แนวคำตอบ 

517 
 
 

521 
 
 

524 
 

524 
 

525 
 

527 
5 5.1 ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ 

5.2 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 
5.3 ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
5.4 การเลือกใช้และจัดตกแต่ง 
บรรจุภัณฑ์ 
5.5 แนวโน้มบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และ
แนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ปี 
2021 
5.6 การจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์และการ
จัดจำหน่าย 
5.7 การจัดตกแต่งและจัดเสิร์ฟ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 5.1 เรื่อง บรรจุภัณฑ์
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
2. ใบความรู้ที่ 5.2 เรื่อง การจัดตกแต่ง
และจัดเสิร์ฟเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
3. ใบงานที่ 5 เรื่อง บรรจุภัณฑ์ การจัด
ตกแต่ง และจัดเสิร์ฟเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพ 
4. แนวคำตอบ 
 

529 
 

536 
 

546 
 
 

547 

6 6.1 หลักและองค์ประกอบของการจัด
จำหน่าย  
6.2 หลักและองค์ประกอบของการ
กำหนดราคา  
6.3 ตลาดเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 
2. ใบงานที่ 6 เรื่อง หลักการจัด
จำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 

550 
 

562 
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ใบความรูท้ี่ 1.1  
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/efvoz) 
 
ความหมายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คือ ของเหลวชนิดหนึ่งซึ่งมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับใช้ในการดับ
ความกระหายหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ เครื่องดื่มสำหรับการดับกระหาย เช่น น้ำแร่ และโซดา เป็นต้น และ
สำหรับวัตถุประสงคอ์ื่น ๆ เช่นการดื่มเพื่อความสดชื่น การดื่มเพื่อสุขภาพดี การดื่มเพื่อการทดแทนการสูยสีย
เกลือแร่ หรือการดื่มเพื่อความบันเทิง และความพอใจ สำหรับเครื่องดื่มประเภทนี้ได้แก่ ชา กาแฟ  น้ำอัดลม 
น้ำนม น้ำเกลือแร่ น้ำผลไม้ และน้ำสมุนไพร และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่าง  ๆ เช่น ค็อลเทล เป็นต้น  
(ประวงค์สม ปุณยอุปพันธ์, 2555 : 5)  

 เครื่องดื่ม (Beverage) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทหนึ่งที่เป็นของเหลว ช่วยลดความกระหาย 
ให้ความรู้สึกสดชื่น และขจัดความอ่อนเพลียชดเชยปริมาณน้ำที่ร่างกายสูญเสียไป ตลอดจนมีคุณค่าทาง
โภชนาการต่าง ๆ  ที่มีประโยชน์ มีส่วนประกอบหลัก คือ น้ำ สารให้รสหวาน กรดอินทรีย์  สี  และสารให้กลิ่นรส (แหล่ง
อ้างอิง : ความหมายของเครื่องดื่ม. ม.ป.ป. ออนไลน์) 

 เครื่องดื่ม คือ ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหนึ่งที่เป็นของเหลว มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยลดความกระหาย ให้
ความรู้สึกสดชื่น และขจัดความอ่อนเพลียชดเชยปริมาณน้ำที่ร่างกายสูญเสียไป ตลอดจนมีคุณค่าทางโภชนาการ
ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ เช่น น้ำแร่ ชา กาแฟ  น้ำอัดลม น้ำนม น้ำเกลือแร่ น้ำผลไม้ และน้ำสมุนไพร เป็นต้น 

ดังนั้น เครื่องดื่มสุขภาพ หมายถึง เครื่องดื่มท่ีมีคุณประโยชน์ที่จับต้องได้และเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
หรือเป็นเครื่องดื่มที่มีการบ่งบอกชัดเจนถึงคุณประโยชน์ เฉพาะเจาะจง เช่น น้ำผลไม้ พร้อมดื่มที่มีส่วนผสม
ของแอล - คารนิทีน ชาเขียวผสมคอลลาเจน นมพร้อมดื่มผสม คอลลาเจน เครื่องดื่มธัญพืชที่ช่วยให้สุขภาพผิว
ดีขึ้น เครื่องดื่มท่ีช่วยลดความอ้วนที่สกัดจากชาหรือสารอาหารจากธรรมชาติ 
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ประเภทของเครื่องดื่มสุภาพ [1] 
ปัจจุบันมีเครื่องดื่มสุขภาพจำหน่ายหลายยี่ห้อและหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคทั้งที่มีกลิ่น รส และองค์ประกอบทางเคมีที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังมีวิธีการ
ดื่มที่แตกต่างกัน เช่น ดื่มในขณะร้อน ดื่มในขณะเย็น หรือผสมเครื่องดื่มในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้
การศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของเครื่องดื่มแต่ละชนิดง่ายขึ้น จึงมีการจัดกลุ่มของเครื่องดื่ม  การจัดแบ่งด้วย
ปัจจัยดังกล่าว จะแบ่งเครื่องดื่มได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ  
 1. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcohol Beverage) หรือเรียกได้อีกอย่างว่า (Soft Drink)
เครื่องดื่มประเภทนี้มีหลายชนิด ได้แก่ 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/8L7Ga) 
 

1.1 น้ำเปล่า (Water) คือ น้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่น ๆ เจือปนเหมาะสำหรับการดื่มในทุก ๆ มื้อ
อาหารดื่มได้ท้ังเย็น ๆ และตามอุณหภูมิห้อง 

1.2 น้ำแร่ธรรมชาติ (Natural Mineral Water) เป็นเครื่องดื่มที่ได้จากธรรมชาติมีสารพวก
เกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ยอมรับว่าจะช่วยในการย่อยอาหารและลดกรด
ในกระเพาะอาหารได้ เหมาะกับการดื่มในทุก ๆ มื้อของอาหารดื่มได้ท้ังเย็นและตามอุณหภูมิห้อง 

1.3 น้ำผลไม้สด (Fresh Fruit Juice) เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้มาจาก
การนำผลไม้ที่ต้องการทำมาคั้นเอาแต่น้ำซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเช่นกัน ดื่มได้ทั้งเย็นและตาม
อุณหภูมิห้อง และสามารถดื่มได้ทุกมื้ออาหาร มีทั้งเป็นกระป๋อง (Canned Fruit Juice) ด้วย 

1.4 น้ำสมุนไพร (Herbal Juice) นอกจากน้ำผลไม้สดแล้วเรายังสามารถนำสมุนไพรมาทำ
เป็นเครื่องดื่มได้อีกด้วยในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากและยังเป็นที่ยอมรับว่ามีประโยชน์แก่ร่างกายเป็นอย่างมาก
ดื่มได้ทั้งแบบร้อน ๆ เย็น ๆ และบางชนิดสามารถดื่มได้ทุกมื้ออาหารมีทั้งเป็นกระป๋องด้วย 

1.5 น้ำเชื่อม (Syrup) และน้ำเชื่อมผลไม้ (Cordial) 
- น้ำเชื่อมหมายถึงน้ำกับน้ำตาลเคี่ยวรวมกันหรือมาละลายกับน้ำเปล่าซึ่งสามารถนำมา

ปรุงเครื่องดื่มและอาหารได ้
.......................................................... 

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดืม่. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
http://www.elfhs.ssru.ac.th/onnapat_mu/pluginfile.php/21/block_html/content/. (ว ั นท ี ่ ส ื บค ้ นข ้ อม ู ล  23 
กรกฎาคม 2564) 
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- น้ำเชื่อมผลไม้หมายถึงการเติม สี กลิ่น รสของผลไม้ที่ได้จากการสังเคราะห์ลงไปใน
น้ำเชื่อม เช่น น้ำเชื่อมที่มีรสมะนาว  (Lime Cordial) น้ำเชื่อมรสทับทิม (Grenadine Syrub) เป็นต้น 

1.6 น้ำผลไม้เข้มข้น (Fruit Squash) หมายถึง เครื่องดื่มชนิดที่ทำจากน้ำผลไม้ชนิดต่าง ๆ และมี
การเติมน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมเพ่ือให้มีความเข้มข้นมากขึ้น นอกจากนี้อาจจะมีการปรุงแต่งสี กลิ่น และรส ลงไปด้วย 

1.7 น้ำโซดา (Soda Water) เป็นเครื่องดื่มที่ผสมระหว่างเกลือโซเดียมไบคาร์บอเนต กับน้ำมีรสซ่า 
1.8 อาร์ทิฟิเชียล วอเตอร์ (Artificial Water) หมายถึง เครื่องดื่มที่ได้จากการนำเอาน้ำมา

ปรุงแต่ง สี กลิ่นและรสชาติลงไปตามต้องการเช่น Coca Cola Seven up เป็นต้น 
1.9 น้ำนม (Milk) สามารถแบ่งออกได้เป็นน้ำนมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อตามวิธีการต่าง ๆ 

และน้ำนมสด 
 2. เครื ่องดื ่มที ่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol Beverage) หรือเรียกได้อีกอย่างว่า (Hard Drink) 

เครื่องดื่มประเภทนี้มีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วิธีการผลิตโดย
การหมัก หรือการกลั่น วัตถุดิบ ปริมาณแอลกอฮอล์ การเก็บหรือการปรุงผสมเพ่ิมเติม เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ที่มาภาพประกอบ: http://healthydrinkslove.blogspot.com/p/2-1.html?m=1) 
 

2.1 เครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก (Fermented Alcoholic Beverages) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้
จากกระบวนการหมักเชื้อยีสต์ กับวัตถุดิบโดยตรง และใช้เป็นเครื่องดื่มโดยไม่มีกระบวนการกลั่นเพื่อแยกเอา
แอลกอฮอล์ออก มี 3 ชนิด ดังนี้ 

2.1.1 วัตถุดิบหลัก คือ ธัญพืช หรือแป้งจากเมล็ด หรือแป้งจากหัวพืช เป็นวัตถุหลัก 
ในการหมัก ได้แก่ อินทผาลัม ทับทิม มัน สำปะหลัง ต้นกระบองเพชร และน้ำอ้อย เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ได ้เช่น เบียร์ อุ สาโท ไวน์ขาว สาเก เป็นต้น 

2.1.2 วัตถุดิบหลัก คือ น้ำหวาน หรือน้ำตาลจากพืช หรือสัตว์ เป็นวัตถุดิบหลักในการ
หมัก ตัวอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้ เช่น น้ำตาลเมา กะแช่ ไซเดอร์ (Cider) ไวน์ผลไม้ ไวน์น้ำผึ้ง เป็นต้น 
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2.1.3 วัตถุดิบ คือ นำข้อ 1 และ 2 ผสมกันแล้วแต่งสี กลิ่น และรสชาติด้วยตัวยําสมุนไพร 
หรือผลไม ้ตัวอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้ เช่น เวอร์มุธ (Vermouth) หรือไวน์พั้นซ ์(Punch wine) 

2.2 เครื่องดื่มที่ได้จากการกลั่น (Distilled Beverage) เป็นเครื่องดื่มที่มีการหมัก จนได้เป็นเบียร์
หรือไวน์ แล้วนำมากลั่นอีกครั้งหนึ่งโดยต้มไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทที่มีความร้อนถึงอุณหภูมิในระดับดังกล่าวจะ
เกิดการเปลี่ยนสภาพจากของเหลวกลายเป็นไอระเหยขึ้นมา หม้อที่ปิดสนิทที่ใช้ต้มนั้น จะมีท่อต่อออกมาผ่าน
เข ้าไปในหม้อน้ำเย ็นอ ีกหม ้อหน ึ ่ ง  ซ ึ ่ งจะม ีก ๊อกเป ิดท ิ ้ ง ไว ้และแอลกอฮอล ์เม ื ่อระเหยกลายเป็น 
ไอแล้ว จะถูกดันให้ผ่านเข้าท่อในขณะที่ผ่านหม้อน้ำเย็น ไอระเหยเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ ไหลต่อ
ออกไปยังก๊อกที่เปิดไว้ ทำให้ได้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดกลั่นที่เรียกว่า “เหล้า (Liquor)” หรือ Distilled 
Spirit และเพ่ือความสะดวกในการเรียกจึงใช้คำว่า Spirit โดยเครื่องดื่มประเภทนี้ แบ่งได้ 4 กลุ่ม ตามชนิดของ
วัตถุดิบที่นำมาผลิต ดังนี้ 

2.2.1 กลุ่มที่ใช้แป้ง หรือ ธัญพืชเป็นวัตถุดิบหลัก เช่น วิสกี้ (Whisky) วอดก้า (Vodka)  
เหล้าที่ผลิตในประเทศไทย ได้แก่ แสงโสม แม่โขง และเหล้าขาว 

2.2.2 กลุ่มท่ีใช้น้ำตาลจากอ้อยเป็นวัตถุดิบได้แก่ รัม (RUM) ชนิดต่าง ๆ 
2.2.3 กลุ่มที่ใช้ผลไม้ หรือน้ำผลไม้เป็นวัตถุดิบหลัก ได้แก่ องุ่น โดยนำองุ่นมาหมัก และ

กลั่นเพื่อให้ได้เป็นบรั่นดี (Brandy) หรือ คอนยัค (Cognac) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดนี้นิยมดื่มกันแพร่หลาย 
2.2.4 กลุ่มที่ใช้ส่วนของพืชเป็นวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ต้นกาเว่ (Agave Tequila) ซึ่งเป็นพืช

อุ้มน้ำ และมีน้ำตาลอยู่ในลำต้นใต้ดิน สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการหมักเตกิล่า (Tequila) 
2.3 เครื ่องดื ่มที ่ได้จากการหมัก กลั ่น และปรุงรสเป็นเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ที ่ได ้จาก

กระบวนการหมัก กลั ่น แล้วจึงนำมาปรุงสี กลิ ่น และรสให้ได้ตามต้องการ นิยมใช้ในการปรุงแต่ง หรือ 
ผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทค๊อกเทล (Cocktail) ตัวอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ยิน (Gin) 
และเปปเปอร์มิ้น (Peppermint) เป็นต้น 

3 เครื่องดื่มผสม (Mixed Drinks) คือ เครื่องดื่มประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมกับ
เครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งหรือมากว่านั้น หรืออาจจะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 2 ประเภทผสมเข้าด้วยกัน กล่าว
อย่างง่าย ๆ ก็คือ หากเครื่องดื่มใดมีส่วนผสม 2 อย่างขึ้นไปเราเรียกเครื่องดื่มนั้นว่า Mixed Drink ปกติแล้วสูตรใน
การผสมไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแล้วแต่ความสามารถของบาร์เทนเดอร์ในการคิดค้นดัดแปลง จุดเด่นของเครื่องดื่ม
ประเภทนี้หากมองด้วยตาจะอยู่ที่องค์ประกอบของเครื่องดื่มในแก้วทีน่ารับประทาน สีสันสวยงาม  

แบ่งตามลักษณะของส่วนผสมและสารที่มีอยู่ในเครื่องดื่ม 
1. เครื่องดื่มท่ีไม่มีอะไรผสมอยู่เลย เช่น น้ำกลั่น น้ำฝน 
2. เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น เหล้าและเบียร์ ต่าง ๆ 
3. เครื่องดื่มที่มีแก๊สและมีแอลกอฮอล์ เช่น สปาคลิ่งไวน์และไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น น้ำอัดลม 

โซดา เป็นต้น 
4. เครื่องดื่มท่ีมีแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น น้ำแร่ 
5. เครื่องดื่มท่ีมีสารเสพติดหรือกาเฟอีนผสมอยู่ เช่น ชา หรือกาแฟ 
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6. เครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมอื่น ๆ เช่น สี หรือ น้ำหวาน  
7. เครื่องดื่มท่ีได้จากผลไม้ เช่น น้ำส้มคั้น น้ำมะนาว 

 

ความสำคัญของเครื่องดื่มสุขภาพ [2] 
 ร่างกายของคนเราต้องการน้ำไปหล่อเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ซึ่งร่างกายของเราต้องมีน้ำเป็นส่วนประกอบ
ประมาณร้อยละ 70 ของน้ำหนักตัว โดยน้ำจะอยู่ในเลือด น้ำดี และส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ดังนั้น ควรดื่มน้ำให้
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยการยืดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
  1) เลือกดื่มเครื่องดื่มที่สะอาดและได้มาตรฐานหรือองค์กรต่างๆที่ได้รับความน่าเชื่อถือ 
  2) เลือกเครื่องดื่มท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย และ ไม่มีโทษต่อร่างกาย 
  3) ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มท่ีมีกรดรสกดประสาท เช่น กาแฟ ชา เป็นต้น 
  4) ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มท่ีทีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ เป็นต้น 
 เครื่องดื่มให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประโยชน์ทางตรงก็คือ ช่วยดับกระหาย คลายร้อน 
ทำให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า ส่วนประโยชน์ทางอ้อม คือ ใช้เป็นยาบำรุง และยารักษาโรค เช่น ช่วยขับ
ปัสสาวะ ขับเหงื่อ บำรุงร่างกาย ช่วยระบาย หรือช่วยแก้ท้องเสีย เป็นต้น     
 

ประโยชน์ของการดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
1. กำจัดและล้างสารพิษออกจากทั้งระบบของร่างกาย (Detoxfleation) 
2. ต่อต้าน หรือทำลายอนุมูลอิสระ (Antlexidant) 
3. สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย (Immune System) 
4. ปรับระบบการทำงานของร่างกายให้เกิดความสมดุล (Body Balance) 
5. ช่วยชะลอความแก่ของร่างกาย ทำให้ผิวพรรณสดใสขึ้น (Slowing Ago) 
6. ทำให้ระบบย่อยอาหาร และการเผาผลาญอาหารทำงานได้ดีขึ้น (Digestion System and 

Body’s Metabolism) 

 
(ที่มาภาพประกอบ: https://sites.google.com/a/kham.ac.th/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph/home/chnid-

khxng-kheruxng-dum/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph-smunphir) 

.......................................................... 
2 เครื่องดื่มและการบริการ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bass2540.wordpress.com/2011/08/05/. (วันที่

สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 
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ตัวอย่างประโยชน์และความสำคัญของเครื่องดื่มสมุนไพร [3] 
 เครื ่องดื ่มสมุนไพร เป็นเครื ่องดื ่มที ่ได้จากการใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของพืช เช่น ผลไม้  
ผักธัญพืชต่างๆ นำมาแปรรูปให้เหมาะสมตามฤดูกาล แต่เดิมพืชที่นำมาทำเป็นเครื่องดื่มมักจะเก็บมาสด  ๆ 
และใช้ทันที ทำให้มีความสด และคงคุณค่าตามธรรมชาติ ต่อมาเครื่องดื่มสมุนไพรได้ถูกการพัฒนาให้มีรูปแบบ 
ที่หลากหลายมากขึ้น โดยนำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต มีการบรรจุในภาชนะแบบต่าง  ๆ  
เพื่อความสะดวกสบายต่อ การบริโภคในชีวิตประจำวัน เครื่องดื่มสมุนไพรมีประโยชน์ทางยา มีคุณค่าทาง
อาหาร และช่วยในการป้องกันโรค โดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อน เหงื่อออกมาก การได้ดื่มน้ำสมุนไพรจะช่วย 
ให้จิตใจชุ่มชื่น รู้สึกสบาย เนื่องจากเครื่องดื่มสมุนไพรบางชนิดสามารถช่วยผ่อนคลายความร้อน ทำให้อุณหภูมิ
ในร่างกายลดลง บางชนิดช่วยบำรุงหัวใจ บางชนิดมีคุณสมบัติช่วยย่อย ทำให้ธาตุปกติและฟอกเลือด เครื่องดื่ม
สมุนไพรจึงเปรียบเป็นยาที่ช่วยบำรุง ปกป้องรักษาสภาวะร่างกายให้เกิดสมดุล ทำให้ส่งผลดีต่อสุขภาพ 

ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทเครื่องดื่ม
สมุนไพรได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเครื่องดื่มสมุนไพรที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ได้แก่  

1. น้ำกระเจี๊ยบ เป็นเครื่องดื่มที่ได้มาจากกลีบเลี้ยงของดอก ใช้ได้ทั้งดอกสดและแห้ง ถ้าสดจะ  
มีสีสวย แต่ถ้าแห้งน้ำจะเป็นสีแดงคล้ำ ในกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบมีกรดอินทรีย์หลายชนิด ทำให้กระเจี๊ยบมี  
รสเปรี้ยว รวมทั้งยังประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม วิตามินซี เป็นต้น  
มีสรรพคุณช่วยรักษาอาการร้อนในภายในช่องปาก แก้อาการกระหายน้ำ ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด  
ช่วยป้องกันโรคหัวใจ ลดระดับความดันโลหิตภายในร่างกายให้กลับเข้าสู่ระดับปกติ เป็นยาระบายอ่อน  ๆ  
ขับปัสสาวะ บำรุงสายตา และบำรุงกระดูกและฟัน 

 
 

(ที่มาภาพประกอบ: https://sites.google.com/a/kham.ac.th/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph/home/chnid-
khxng-kheruxng-dum/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph-smunphir) 

 

.......................................................... 
3 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (สมุนไพร). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/a/kham.ac.th/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph/home/chnid-khxng-kheruxng-
dum/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph-smunphir. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 
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2. น้ำเก็กฮวย เป็นเครื่องดื่มที่ได้มาจากดอกเก็กฮวยแห้ง ดอกเก็กฮวยประกอบด้วยสารเคมีที่
สำคัญ ได้แก่ สารอะดีนีน (Adenine) สารโคลีน (Choline) สารสตาไคดรีน (Stachydrine) และน้ำมันหอม
ระเหย ซึ่งจะให้รสขม มีสรรพคุณดื่มแก้ร้อนใน กระหายน้ำ เนื่องจากมีฤทธิ์เย็น ช่วยระบบการย่อยอาหาร เป็น
ยาระบายอ่อน ๆ ช่วยรักษาและป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ช่วยขยายหลอดเลือด ลดการเกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลว และโรคความดันโลหิตสูง 

 
 
 
 
 
 

 

(ที่มาภาพประกอบ: https://sites.google.com/a/kham.ac.th/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph/home/chnid-
khxng-kheruxng-dum/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph-smunphir) 

 

3. น้ำมะตูม เป็นเครื่องดื่มที่ได้มาจากผลแห้ง มะตูมประกอบด้วยสารเพคติน (Pectin) สารเมือก 
(Mucilage) และสารแทนนิน ซึ่งจะให้รสฝาด รวมถึงมีสารรสขม ได้แก่ สารคูมาริน (Coumarin) และสารฟลา
โวนอยด์ (Flavonoids) มีสรรพคุณแก้ท้องเสีย แก้บิด ขับลม ท้องเฟ้อ ช่วยย่อยอาหาร บำรุงธาตุ ขับเสมหะ 
และแก้อาการร้อนใน  

 
(ที่มาภาพประกอบ: https://sites.google.com/a/kham.ac.th/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph/home/chnid-

khxng-kheruxng-dum/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph-smunphir) 

         

4. น้ำอัญชัน เป็นเครื่องดื่มที่ได้มาจากดอก ในดอกอัญชันมีสารสำคัญชนิดหนึ่ง คือ แอนโทไซยา
นิน (Anthocyanin) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็น แก้อาการ
ตาฟาง ตามัว หรือภาวะการเสื่อมของดวงตาที่มาจากโรคเบาหวาน โรคต้อหิน โรคต้อกระจก และมีหน้าที่ไป
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
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(ที่มาภาพประกอบ: https://sites.google.com/a/kham.ac.th/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph/home/chnid-

khxng-kheruxng-dum/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph-smunphir) 
 

5. น้ำใบบัวบก เป็นเครื่องดื่มที่ได้มาจากต้นบัวบกสด ประกอบด้วยวิตามินเอ วิตามินบี 1 และ
แคลเซียมในปริมาณสูง มีสรรพคุณช่วยแก้ช้ำใน ทำให้หายฟกช้ำ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ลดอาการปวดศีรษะ
ข้างเดียว บำรุงสมอง บำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย เมื่อยล้า แก้ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ทำลาย
เซลล์มะเร็ง ลดอาการอักเสบและรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ ช่วยให้การไหลเวีนยของโลหิตดี  
ทำให้เลือดแข็งตัวเร็ว ช่วยขับปัสสาวะ และบำรุงสายตา 

 

 

 

 

         
 

(ที่มาภาพประกอบ: https://sites.google.com/a/kham.ac.th/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph/home/chnid-
khxng-kheruxng-dum/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph-smunphir) 

 

6. น้ำขิง เป็นเครื่องดื่มที่ได้มาจากขิงสด ซึ่งเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใน
หลาย ๆ ด้าน เนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามิน
บี 3 วิตามินซี เบต้าแคโรทีน เหล็ก แคลเซียม ฟอสฟอรัส รวมทั้ง โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเส้นใยเป็นจำนวน
มาก น้ำขิง มีสรรพคุณแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม และขับเสมหะ แก้อาการคลื่นไส้ อาเจียน เมารถเมาเรือ ช่วย

465

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การท�าอาหารเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ



464 
 

เจริญอาหาร ลดการจับตัวของลิ่มเลือด ช่วยย่อยอาหารโดยเพิ่มการหลั่งน้ำดี  และน้ำย่อยต่าง ๆ ต้านการเกิด
แผลในกระเพาะอาหาร ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน ช่วยต้านมะเร็ง 

                     

 

 

 

 

(ที่มาภาพประกอบ: https://sites.google.com/a/kham.ac.th/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph/home/chnid-
khxng-kheruxng-dum/kheruxng-dum-pheux-sukhphaph-smunphir) 

               ทั้งนี้ การดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรที่ดีเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย ผู้บริโภคควรปฏิบัติ
ตามคำแนะนำดังนี้ 
 1) ควรดื่มแบบจิบช้า ๆ และดื่มทันทีที่ปรุงเสร็จ เพ่ือให้ได้คุณค่าทางอาหารและยา 
 2) ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดเดียวติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ เพราะอาจทำให้เกิดการ
สะสมสารบางชนิดที่มีฤทธิ์ต่อร่างกายได้ 
 3) หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรร้อน ๆ ที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ขึ้นไป เพราะทำให้เยื่อบุ
ผิวหลอดอาหารเสียสภาพภูมิคุ้มกันเฉพาะที่ และอาจทำให้มีการดูดซึมสารก่อมะเร็ง จุลินทรยี์ได้ง่าย 
 4) หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มสมุนไพรที่ใส่น้ำตาลหรือมีรสหวานมากเกินไป เนื่องจากทำให้อ้วน แต่หาก
ดื่มแบบไม่ใส่น้ำตาลก็จะได้รับคุณค่าจากสมุนไพรนั้นได้โดยตรง  

 

การเตรียมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ [4] 
เครื่องดื่มอาจแบ่งตามข้ันตอนในการเตรียมเครื่องดื่ม ได้เป็น 2 ชนิด คือ  
1. Ready – to drink beverage  คือ เครื ่องดื ่มที ่สามารถดื ่มได้ทันทีโดยไม่มีขั ้นตอนใน 

การผสมหรือปรุงรส การแบ่งในลักษณะดังกล่าวหมายรวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่น วิสกี้ ไวน์ บรั่นดี  
คอนยัก ฯลฯ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เช่น น้ำแร่ น้ำผลไม้ น้ำอัดลม   

2. Prepared beverage คือ เครื่องดื่มที่ต้องมีการเตรียมการก่อนการดื่มอัน ได้แก่ การผสม 
การปรุงรส เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในกลุ่มนี้ได้แก่ ค็อกเทล พ้ันซ์ ส่วนเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น กาแฟ 
ชา นม เป็นต้น  
.......................................................... 

4 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://docs.google.com/presentation/d/1diLUUOn0glE_gLm9vSTfmYHr3_ReyhfyPB0v4GQTO_A/htmlpresent. (วันท่ี
สืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 
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(ที่มาภาพประกอบ: https://cooking.kapook.com/view183562.html) 
 
การเตรียมเครื่องดื่ม  [5] 

การเตรียมเครื่องดื่ม จะประกอบไปด้วย การจัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มทุกชนิดให้มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานและได้ผลงานที่มีคุณภาพควรปฏิบัติ  
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
         1. ขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนการศึกษาตำรับเครื ่องดื่มที่จะทำจากแหล่งเรียนรู้แล้วนำข้อมูล  
มาวิเคราะห์มาวางแผนเกี่ยวกับการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม 
 2. ขั้นปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
ตามท่ีวางแผนไว้ 
 3. ขั้นประเมินผลงาน เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ผลงานว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ อย่างไร และหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในการทำงานครั้งต่อไป 

1. การเตรียมเครื่องดื่ม 
            1) เลือกใช้ส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ช้ำ ไม่เน่าเสียเพื่อให้เครื่องดื่มมีรสชาติและ
กลิ่นดีรวมถึงคุณค่าทางอาหารเป็นประโยชน์ต่อผู้ดื่ม 
             2) เลือกใช้ส่วนผสมวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพราะมีราคาที่ไม่แพงรสชาติดี  หาได้ง่ายและ
วัตถุดิบใหม่สด 
 
.......................................................... 

5 การเตรียมประกอบ จัด ตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://sudanaisorn2.blogspot.com/2019/05/blog-post_26.html. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 
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  3) ล้างผักและผลไม้ที่จะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มทั้งเปลือกก่อนปอกเปลือกและหั่นเป็นชิ้น  ๆ
และทำเครื่องดื่มทันทีหลังปอกเปลือกเพ่ือรักษาคุณค่าของอาหาร 
             4) ควรชั ่งตวงส่วนผสมในการทำเครื่องดื่มเพื ่อความสะดวกในการทำเครื ่องดื่ม  และได้
เครื่องดื่มรสชาติคงเดิม 

2. การประกอบเครื่องดื่ม 
              1) อุปกรณ์และเครื ่องมือในการทำต้องสะอาดปราศจากกลิ่นและรสชาติต่าง ๆ เพื ่อให้
เครื่องดื่มมีกลิ่นรสชาติตามวัตถุดิบชนิดนั้น ๆ 
             2) เครื่องดื่มที่เป็นผักหรือผลไม้สดควรดื่มทันทีที่ทำเสร็จ ไม่ควรผ่านการต้มเพราะจะทำให้
เสียคุณค่าทางอาหาร ถ้าต้องการเก็บเกิน 1 วันจึงต้มแล้วเกบ็ใส่ภาชนะเข้าตู้เย็น 
            3) เครื่องดื่มท่ีต้องการให้มีเนื้อผักผลไม้เนียนละเอียดไปกับส่วนผสมอื่นควรใช้เครื่องปั่นน้ำ
ผลไม ้

3. การจัดเครื่องดื่ม 
  1) จัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ดื่ม เช่น จัดนมสดให้เด็กในวัยเรียนที่กำลัง
เจริญเติบโต จัดน้ำผักผลไมให้ผู้สูงอายุที่ระบบขับถ่ายไม่ปกติ จัดน้ำขิงให้กับบุคคลที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ 
  2) จัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ เช่น อากาศเย็นควรจัดเครื่องดื่มอุ่น ๆ อากาศ
ร้อนควรจัดเครื่องดื่มเย็นใส่น้ำแข็งเพ่ือรักษาสมดุลย์อุณหภูมิภายในร่างกาย 
  3) จัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับโอกาสที่จะบริการ เช่น การบริการเครื่องดื่มสำหรับผู้มาเยี่ยม
ที่บ้านควรเป็นแบบง่าย ๆ ถูกใจผู้มาเยือนสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ต้องเตรียมเครื่องดื่มให้เพียงพอ 
  4) จัดเครื่องดื่มในปริมาณที่เหมาะสม เช่น เครื่องดื่มร้อนให้ใช้ถ้วยกระเบื้องหรือแก้วทน
ความร้อนที่มีหูจับ และมีจานรอง ไม่ควรเทเครื่องดื่มร้อน ๆ ลงในแก้วพลาสติกละลายเสียรูปทรงหรือมีสาร
ปนเปื้อนจากพลาสติกลงในเครื่องดื่ม เครื่องดื่มเย็นให้ใส่แก้วใสทรงสูง อาจมีก้านหรือไม่มีก็ได้สำหรับเครื่องดื่ม
ที่บริการในงานเลี้ยงให้เทใส่อ่างแก้วขนาดใหญ่มีแก้ววางอยู่ข้าง ๆ เพ่ือบริการแขกที่มาในงาน 

4. การตกแต่งเครื่องดื่ม 
  1) ตกแต่งเครื่องดื่มการใช้วัสดุธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้ดื่มเช่นผักหรือผลไม้ที่ใช้ทำ
เครื่องดื่มนั้น ตัดแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ดอกกล้วยไม้ที่ล้างสะอาด น้ำสับปะรดตกแต่งด้วยสับปะรดหั่นเป็นชิ้น
สามเหลี่ยมเสียบที่ปากแก้ว น้ำผลไม้ผสมตกแต่งด้วยผลไม้เนื้อแข็งหลายสีหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใส่ลงไปในอ่าง
น้ำ น้ำผลไม้ผสมหมายถึง น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำฝรั่ง น้ำแตงโม มีรสกลมกล่อมน้ำมะพร้าวตกแต่งด้วยดอก
กล้วยไม้ที่ล้างสะอาดวางบนปากแก้ว 
  2)  ตกแต่งเครื่องดื่มด้วยช้อนคนเครื่องดื่มท่ีมีด้ามจับรูปต่างๆใส่คู่กับหลอด 
 5. การบริการเครื่องดื่ม 
  1) บริการเครื่องดื่มในภาชนะท่ีล้างสะอาดและเช็ดให้แห้งเรียบร้อยแล้ว 
  2) บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น 3 ส่วนใน 4 ส่วน ของแก้ว 
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  3) การบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นควรมีจานรองหรือผ้ารองแก้วเพื่อป้องกันการจับถือถ้วย 
ที่ร้อนโดยตรงเพื่อป้องกันหยดน้ำของน้ำแข็งซ่ึงอาจทำให้โต๊ะมีรอยเปื้อนและลื่นจนแก้วตกแตก 
  4) บริการเครื่องดื่มโดยคำนึงถึงอุณหภูมิและรสชาติเครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มร้อนต้องบริการ
ขณะยังร้อนเครื่องดื่มเย็นต้องใส่น้ำแข็งพอดี และบริการทันทีที่ใส่น้ำแข็ง เพ่ือไม่ให้น้ำแข็งละลายจะเสียรสชาติ 
  5) บริการเครื่องดื่ม และเก็บภาชนะทางขาวมือของผู้รับบริการ โดยใช้มือด้านใดด้านหนึ่ง
หยิบจานรองในกรณีเป็นเครื่องดื่มร้อนและใช้มืออีกข้างหยิบก้านแก้วขณะบริการและเก็บแก้ว 
  6) ผู้บริการต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ตัดเล็บสั้น ล้างมือให้สะอาด 
  7) บริการเครื่องดื่มให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ 

6. การผลิตเครื่องดื่มผสม  
 1) การผสมเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มผสม หรือค็อกเทลนั้นนิยมผลิตใน 2 แบบ คือ คน 

(Stir) และเขย่า (Shake) ซึ่งการเลือกใช้วิธีใดให้เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ ถ้าค็อกเทลนั้นมีส่วนผสมที่
เป็นครีม ไข่แดง น้ำมะนาว น้ำส้ม หรือส่วนผสมอื่นที่มีลักษณะขุ่นควรใช้การเขย่าเพราะจะทําให้ส่วนผสมเข้า
กันได้ดี ถ้าส่วนผสมทั้งหมดมีลักษณะใส (Clear) ควรใช่กรรมวิธีการคน  

 2) ค็อกเทลทุกประเภทจะดื่มเย็น ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการใช้แก้วผสม (Mixing Glass) 
สําหรับการคนและเครื่องเขย่า (Cocktail Shaker) สําหรับการเขย่าเป็นไปเพ่ือช่วยเร่งอุณหภูมิของเครื่องดื่มที่
ใส่น้ำแข็งลงไปลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงควรใส่น้ำแข็งก่อนประมาณ 5 – 6 ก้อน 

 

    (ที่มาภาพประกอบ: https://cooking.kapook.com/view136941.html) 
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ใบความรู้ที่ 1.2 
เร่ือง สุขอนามัยในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 
สุขอนามัยในการปฏิบัติงาน  

หลักของการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมีอยู่ 3 ข้อ คือ  
ก่อนลงมือทำ การทำอะไรไม่ว่างานใด ๆ ต้องคิดวางแผนเสียก่อนว่าจะทำอะไรบ้าง เมื่อคิดว่า  

จะทำอะไรต้องคิดต่อไปดังนี้  
 1. สิ่งที่จะทำนั้นผู้ทำจะต้องมีความรู้หรือมีตำราที่ถูกต้องแล้วหรือยัง ต้องค้นคว้าหาความรู้

เสียให้ครบก่อน  
 2. จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้าง เตรียมไว้ให้พร้อม และนำออกมาทำความสะอาดไว้

ก่อน เพ่ือไม่ต้องเสียเวลา 
 3. เตรียมส่วนผสมไว้ให้ครบ ก่อนจะไปซื้อต้องมีบัญชีเพื่อจะได้ไม่มีสิ่งของขาด เวลาปฏิบัติ 

จะไม่เสียเวลา เสียรส ผสมไม่ครบ และจะต้องคิดด้วยว่าถ้าของอย่างนั้นไม่มีจะใช้อะไรแทน ของแห้งที่มีอยู่แล้ว
ก็นำออกมาเตรียมให้พร้อม ส่วนอาหารสดที่ยังที่ไม่ใช้ก็ใส่ตู้เย็นหรือแขวนหรือวางผึ่งพักไว้กันเสียและเสื่อม
คุณภาพ 

ระหว่างลงมือทำ ขณะลงมือทำควรมีหลัก ดังนี้ ต้องวางวิธีทำไว้เป็นแนวปฏิบัติ ไม่ควรทำตามใจ
ชอบ ผลของงานย่อมไม่เรียบร้อย ไม่สมบูรณ์  

หลังลงมือทำ การทำงานทุกอย่างต้องใช้ข้อนี้ต่อท้ายด้วย มิฉะนั้นก็จะยุ่งยาก เช่น การทำครัวถ้า
ไม่ใช้ข้อที่ 3 นี้ เมื่อตั้งต้นทำใหม่ในครั้งต่อไป จะต้องเสียเวลาเก็บล้างอีก ข้อสำคัญข้อนี้คือ เมื่อทำแล้วต้องล้าง
ให้เรียบร้อย สะอาด ไม่สูญหาย การเก็บต้องเก็บให้เรียบร้อยง่ายต่อการหยิบใช้งาน เป็นระเบียบ และไม่
เสียเวลาในการใช้งานครั้งต่อไป 

ทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาแล้วต้องขึ้นอยู่กับความสำคัญอีก 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ด้วย  
1.  ความว่องไว การทำงานต้องว่องไว กระฉับกระเฉง ครั้งแรกยังไม่ชำนาญจะช้าไว้ก่อนก็ไม่

เป็นไร ความว่องไวเป็นการปลุกให้ตื่นตัว ไม่เป็นคนล้าหลังหรือเดินตามหลังใคร และยังเป็นทางให้เกิดความ
ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะทำให้มีสมรรถภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย จะเห็นได้ว่าคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วมักทำงานว่องไว 
ใช้มือมากกว่าปาก คนที่พูดมากมักไม่ค่อยทำอะไร สมรรถภาพเสื่อม  

2.  ความเป็นระเบียบ เป็นข้อสำคัญเหมือนกัน การทำอะไรไม่เป็นระเบียบ ข้าวของกระจุย
กระจายรอบตัวย่อมไม่เป็นที่น่าดู ผู้คนมักไม่รู้สึกเพราะจิตใจมุ่งทำให้สำเร็จ ควรคิดว่าเมื่อทำเสร็จแล้วจะเกบ็
กวาด ต้องทำไปเก็บไป ไม่ควรวางของไม่เป็นระเบียบ  

3.  ความสะอาด เป็นสิ่งสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย อาหารเป็นทางที่ติดต่อโรคที่สำคัญที่สุด 
การประกอบอาหารจึงต้องเอาใจใส่เรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก เช่น เครื่องประกอบก่อนที่จะนำมาปรุง
ต้องทำความสะอาด ยิ่งเป็นสิ่งรับประทานดิบต้องระวังให้มาก ภาชนะท่ีจะใช้เมื่อนำมาใช้ต้องสะอาด 
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ข้อแนะนำในการทำเครื่องดื่ม 
การทำเครื่องดื่มจะให้ดี รสอร่อยถูกใจผู้รับประทานนั้น ขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้  
1. ต้องมีเครื่องปรุงครบตามตำรับ เช่น น้ำตาลทราย น้ำเชื่อม เกลือ น้ำผึ้ง ฯลฯ 
2. เครื่องปรุงทุกอย่างต้องมีคุณภาพ 
3. มีเครื่องมือเครื่องใช้ครบ เช่น เครื่องปั่น เครื่องบด ฯลฯ 
4. ผู้เริ่มหัดต้องชั่งตวงให้ถูกต้อง เช่น ตวงของแห้งต้องร่อนก่อนตวง ไม่อัดจนแน่นหรือเขย่า 
5. หมั่นฝึกหัดและอ่านตำราหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  
6. ช่างประดิษฐ์ รู้จักปรุงแต่งรสให้อร่อย รู้จักพลิกแพลงให้ถูกใจผู้รับประทาน  
7. ไม่ทำตามใจตัว ต้องคิดถึงผู้รับประทานชอบอย่างไร  
8. ประมาณส่วนผสมให้เหมาะสม 
9. วัตถุดิบต้องสะอาด คัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ไม่ให้เสื่อมคุณภาพ  
10. ผักที่ใช้ต้องสดจริง ๆ และต้องไม่ล้างจนหมดรส  
11. ทำของมากหรือน้อยต้องรู้จักเพ่ิมหรือลดส่วนผสมให้ถูกต้อง พอเหมาะพอดีไม่ขาดไม่เกิน  
 

สุขลักษณะของผู้ประกอบเครื่องดื่ม 
สุขลักษณะของผู้ประกอบเครื่องดื่มเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเครื่องดื่มเป็นการติดต่อของโรคที่

สำคัญที่สุด โดยรับประทานเข้าไปถ้าไม่สะอาดเครื่องดื่มก็จะเป็นตัวนำพาหะทำให้ผู ้บริโภคติดโรค ฉะนั้น  
ผู้ประกอบเครื่องดื่ม จึงควรปฏิบัติดังนี้  

1. ผู้ประกอบเครื่องดื่มต้องไมเ่ป็นโรคติดต่อ  
2. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด และควรใส่ผ้ากันเปื้อน หรือสวมเสื้อคลุมที่สะอาด  
3. สวมเน็ตคลุมผมหรือหมวกเพ่ือป้องกันผมร่วง  
4. ล้างมือและแปรงผมทุกครั้งก่อนลงมือทำเครื่องดื่ม 
5. ขณะประกอบเครื่องดื่ม ระวังอย่าไอ จาม พูด หรือหัวเราะรดอาหาร  
6. เมื่อสิ่งใดเปื้อนควรล้างและเช็ดเสียก่อน 
7. ใช้มือจับต้องเครื่องดื่มให้น้อยที่สุด  
8. การหั่นหรือปอก เศษอาหารควรมีภาชนะรองรับแล้วนำไปท้ิง  
9. ควรทำไปเก็บไป อย่าปล่อยให้สกปรก 
10. ชิมอาหารไม่ควรใช้ช้อนหรือทัพพีที่คนอาหารชิม  
11. ขณะทำเครื่องดื่มไม่ควรใช้มือเกาหรือป้ายตามร่างกาย  
12. เมื่อออกจากห้องนํ้าหรือห้องส้วม ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 
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ใบงานที่ 1  
เร่ือง ความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 

 

คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำเครื่องดื่ม 
เพ่ือสุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  

 
1. จงความหมายของเครื่องดื่มสุขภาพ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................................................................................... ................................... 

............................................................................................... ............................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

.............................................................................................................................. ................................................ 
 

2. จงจำแนกประเภทของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อยประเภทละ 3 ตัวอย่าง 
............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................ .................. 

................................................................................................................ .............................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................... ............................... 
 
3. จงบอกถึงประโยชน์และความสำคัญของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ อย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
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4. จงอธิบายการเตรียมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
 

5. จงบอกข้อควรปฏิบัติสุขลักษณะของผู้ประกอบเครื่องดื่ม 
.............................................................................................. ................................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 1 เร่ือง ความรู้เบื้องต้นและสุขอนามัยในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 
1. จงความหมายของเครื่องดื่มสุขภาพ มาพอสังเขป 
ตอบ  เครื่องดื่มสุขภาพ หมายถึง เครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ที่จับต้องได้ และเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หรือ
เป็นเครื่องดื่มที่มีการบ่งบอกชัดเจนถึงคุณประโยชน์ เฉพาะเจาะจงเช่น น้ำผลไม้ พร้อมดื่มที่มีส่วนผสมของ  
แอล - คารนิทีน ชาเขียวผสมคอลลาเจน นมพร้อมดื่มผสม คอลลาเจน เครื่องดื่มธัญพืชที่ช่วยให้สุขภาพผิว  
ดีขึ้น เครื่องดื่มท่ีช่วยลดความอ้วนที่สกัดจากชาหรือสารอาหารจากธรรมชาติ 

 
2. จงจำแนกประเภทของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างน้อยประเภทละ 3 ตัวอย่าง 
ตอบ     1. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcohol Beverage) หรือเรียกได้อีกอย่างว่า (Soft Drink) 
เครื่องดื่มประเภทนี้มีหลายชนิด ได้แก่ 

1.1 น้ำเปล่า (Water)  
1.2 น้ำแร่ธรรมชาติ (Natural Mineral Water) 
1.3 น้ำผลไม้สด (Fresh Fruit Juice) 

2. เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ (Alcohol Beverage) หรือเรียกได้อีกอย่างว่า (Hard Drink)  
2.1 เครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก (Fermented Alcoholic Beverages)  
2.2 เครื่องดื่มท่ีได้จากการกลั่น (Distilled Beverage) เป็นเครื่องดื่มที่มีการหมัก จนไดเ้ป็น 

2.3 เครื่องดื่มท่ีได้จากการหมัก กลั่น และปรุงรสเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการ
หม ัก  กล ั ่น  แล ้วจ ึ งนำมาปร ุ งสี  กล ิ ่น  และรสให้ ได ้ตามต ้องการ  น ิยมใช ้ ในการปร ุ งแต ่ ง  หรือ 
ผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทค๊อกเทล (Cocktail) ตัวอย่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ยิน (Gin) 
และเปปเปอร์มิ้น (Peppermint) เป็นต้น 

3 เครื่องดื่มผสม (Mixed Drinks) คือ เครื่องดื่มประเภทใดประเภทหนึ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมกับ
เครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งหรือมากว่านั้น หรืออาจจะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 2 ประเภทผสมเข้าด้วยกัน 
กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ หากเครื่องดื่มใดมีส่วนผสม 2 อย่างขึ้นไปเราเรียกเครื่องดื่มนั้นว่า Mixed Drink ปรกติ
แล้วสูตรในการผสมไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแล้วแต่ความสามารถของบาร์เทนเดอร์ในการคิดค้นดัดแปลง จุดเด่น
ของเครื่องดื่มประเภทนี้หากมองด้วยตาจะอยู่ที ่องค์ประกอบของเครื่องดื่มในแก้วทีน่ารับประทาน สีสัน
สวยงาม  

 
3. จงบอกถึงประโยชน์และความสำคัญของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ อย่างน้อย 5 ข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
ตอบ     1. กำจัดและล้างสารพิษออกจากทั้งระบบของร่างกาย (Detoxfleation) 

2. ต่อต้าน หรือทำลายอนุมูลอิสระ (Antlexidant) 
3. สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย (Immune System) 
4. ปรับระบบการทำงานของร่างกายให้เกิดความสมดุล (Body Balance) 
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5. ช่วยชะลอความแก่ของร่างกาย ทำให้ผิวพรรณสดใสขึ้น (Slowing Ago) 
6. ทำให้ระบบย่อยอาหารและการเผาผลาญอาหารทำงานได้ดีขึ ้น (Digestion System and 

Body’s Metabolism) 
ตัวอย่างเช่น น้ำกระเจี๊ยบ น้ำเก็กฮวย น้ำมะตูม น้ำอัญชัน และน้ำใบบัวบก  

4. จงอธิบายการเตรียมเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
ตอบ การเตรียมเครื่องดื่ม จะประกอบไปด้วย การจัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่มทุกชนิดให้มี
ประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงานและได้ผลงานที่มีคุณภาพควรปฏิบัติ  
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
         1. ขั้นวางแผน เป็นขั้นตอนการศึกษาตำรับเครื ่องดื่มที่จะทำจากแหล่งเรียนรู้แล้วนำข้อมูล  
มาวิเคราะห์มาวางแผนเกี่ยวกับการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม 
 2. ขั้นปฏิบัติงาน เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ เตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม
ตามท่ีวางแผนไว้ 
 3. ขั้นประเมินผลงาน เป็นขั้นตอนการวิเคราะหืผลงานว่ามีข้อพกพร่องหรือไม่ อย่างไร และหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในการทำงานครั้งต่อไป 
 
5. จงบอกข้อควรปฏิบัติสุขลักษณะของผู้ประกอบเครื่องดื่ม 
ตอบ          1. ผู้ประกอบเครื่องดื่มต้องไม่เป็นโรคติดต่อ  

2. สวมเสื้อผ้าที่สะอาด และควรใส่ผ้ากันเปื้อน หรือสวมเสื้อคลุมที่สะอาด  
3. สวมเน็ตคลุมผมหรือหมวกเพ่ือป้องกันผมร่วง  
4. ล้างมือและแปรงผมทุกครั้งก่อนลงมือทำอาหาร 
5. ขณะประกอบเครื่องดื่ม ระวังอย่า ไอ จาม พูด หรือหัวเราะรดอาหาร  
6. เมื่อสิ่งใดเปื้อนควรล้างและเช็ดเสียก่อน 
7. ใช้มือจับต้องเครื่องดื่มให้น้อยที่สุด  
8. การหั่นหรือปอก เศษอาหารควรมีภาชนะรองรับแล้วนำไปท้ิง  
9. ควรทำไปเก็บไป อย่าปล่อยให้สกปรก 
10. ชิมอาหารไม่ควรใช้ช้อนหรือทัพพีที่คนอาหารชิม  
11. ขณะทำเครื่องดื่มไม่ควรใช้มือเกาหรือป้ายตามร่างกาย  
12. เมื่อออกจากห้องนํ้าหรือห้องส้วม ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด 
 

 
 

475

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การท�าอาหารเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ



ใบความรู้ที่ 2  
เร่ือง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 

 
การทำเครื่องดื่ม  เครื่องมือเครื่องใช้มีความจำเป็นเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบเครื่องดื่มควรพิจารณา

เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ควรมีว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงไร อะไรควรมีก่อนมีหลัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
งบประมาณท่ีมีอยู่ การจะเลือกใช้อุปกรณ์ควรเลือกให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและเหมาะสมกับชนิดของ
เครื่องดื่ม 
 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://sudanaisorn2.blogspot.com/2019/05/blog-post_26.html) 
 

476



475 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://sudanaisorn2.blogspot.com/2019/05/blog-post_26.html) 
 
1. ถ้วยตวงของแห้ง 

 โดยจะใช้กับของแห้งที ่ใช้ในปริมาณมาก ส่วนใหญ่มักจะใช้ตวงของแห้งในการทำเบเกอรี่ 
อย่างเช่น น้ำตาล ธัญพืช เนยละลาย เป็นต้น 
 ขนาด : ถ้วยตวงของแห้งจะมีทั้งหมด 4 - 6 ขนาด แต่ที่ใช้กันส่วนใหญ่จะมักใช้กันแค่ 4 ขนาด 
นั่นคือ 1 ถ้วยตวง, 1/2 ถ้วยตวง, 1/3 ถ้วยตวง, 1/4 ถ้วยตวง 
 การใช้ : ไม่ควรใช้ถ้วยตักลงไปในสิ่งที่ต้องการตวง เพราะจะทำให้ปริมาณของส่วนผสมไม่แน่นอน 
 วัสดุที่ใช้ : ถ้วยตวงนั้นก็มีความหลากหลายคล้าย ๆ กับช้อนตวง คือ มีทั้งพลาสติก อะลูมิเนียม 
สเตนเลส และกระเบื้อง  
 

        
(ที่มาภาพประกอบ : https://goo.gl/SSo5Y3) 
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 2. ถ้วยตวงของเหลว 
 มีลักษณะเป็นถ้วยแก้วหรือพลาสติกใส ถ้วยตวงของเหลวมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก 8 ออนซ์ 

ถึง 1 ลิตร ถ้วยตวงชนิดนี้มีหูจับด้านข้าง และที่ปากแก้วจะมีที่เทน้ำได้สะดวก การใช้ตวงตามปริมาตรซึ่งอยู่
ด้านข้างของถ้วยเป็นออนซ์ และซี.ซี. มีเลขบอก 1 ถ้วยตวง , 3/4 ถ้วยตวง, 2/3 ถ้วยตวง, 1/2 ถ้วยตวง, 1/3 
ถ้วยตวง, 1/4 ถ้วยตวง ใช้สำหรับตวงของเหลวทุกชนิด เช่น น้ำ กะทิ น้ำใบเตย ฯลฯ 

 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ :  shorturl.asia/y86rc) 

 
3. ช้อนตวง  

  มีลักษณะคล้ายช้อนทำจากอะลูมิเนียมหรือสเตนเลส มีด้ามสำหรับถือยาวประมาณ 2 นิ้ว 1 ชุด 
มี 4 ขนาด และขนาดของช้อนตวงมีดังนี้ 1/4 ช้อนชา, 1/2 ช้อนชา, 1 ช้อนชา และ 1 ช้อนโต๊ะ  
 วิธีใช้ : ให้ตักวัตถุที่ต้องการตวงใส่ลงในช้อน แล้วใช้สันมีดปาดให้เสมอ 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://goo.gl/8Yw3Wd) 

 4. เครื่องชั่ง  
  มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เครื่องชั่งชนิดเล็ก มีตั้งแต่ 500 กรัม, 1 ,000 กรัม, 2,000 กรัม มี
หลายแบบ มีทั้งโลหะและพลาสติก ผู้ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน รู้จักระมัดระวังในการใช้ก็จะใช้ได้
ทนทาน 
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 วิธีใช ้
  1. ถ้าชั่งของแห้ง ควรมีกระดาษหรือพลาสติกรอง 

   2. การชั่งของเหลว ควรใส่ถุงพลาสติกรัดยางให้แน่นแล้วจึงชั่ง หรือใส่ภาชนะท่ีมีน้ำหนักเบา เช่น 
อ่างพลาสติก  
  3. ก่อนใส่วัตถุดิบ ควรชั่งภาชนะเสียก่อน เมื่อชั่งวัตถุดิบแล้วจึงหักน้ำหนักของภาชนะออก 

 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : http://www.thaigoodview.com/node/47356) 

  
การตวงและการชั่งให้ถูกวิธี 

 วิธีการตวง 
การตวงของแห้ง ตักใส่ถ้วยตวงอย่างเบามือจนพูนถ้วย แล้วใช้สันมีดด้านตรง หรือที ่ปาด  

ปาดส่วนที่พูนออก การตวงอย่าเขย่าหรือเคาะ  
วิธีการชั่ง 
ผู้ประกอบเครื่องดื่ม ต้องรู้จักการใช้เครื่องชั่งให้ถูกต้อง เช่น การชั่งของเป็นกิโลกรัม เป็นกรัม ถ้า

ชั่งของจำนวนน้อย ควรใช้เครื่องชั่งละเอียด (1 กิโลกรัม)  
1. โดยตั้งเข็มที่ศูนย์ก่อนวางอาหารลงบนจานเครื่องชั่ง  
2. ถ้าเป็นวัตถุดิบที่จะต้องใส่ภาชนะชั่ง ให้ชั่งภาชนะนั้นเสียก่อน แล้วจึงใส่ของที่จะชั่ง และควร

ใช้ภาชนะน้ำหนักเบา เช่น กระดาษ จานพลาสติก เมื่อชั่งแล้วลบน้ำหนักภาชนะนั้นออก ก็จะได้น้ำหนักอาหาร
ที่ต้องการ 

3. อาหารที่อยู่ในตู้เย็นมีน้ำแข็งเกาะควรนำอาหารนั้นใส่กระชอนพักไว้ให้สะเด็ดน้ำเสียก่อนแล้วจึงชั่ง 
4. ถ้าเป็นผัก ผลไม้ ควรตัดส่วนที่เน่าเสีย ราก เปลือกออกท้ิงเสียก่อนแล้วจึงชั่ง 
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  หน่วยชั่ง ตวง ที่ควรทราบ 
 3 ช้อนชา (ช.ช.)  เท่ากับ 1 ช้อนโต๊ะ (ช.ต.) 
 4 ช้อนโต๊ะ  เท่ากับ  1/4 ถ้วยตวง (ถ.) 
 1 ถ้วย  เท่ากับ  16 ช้อนโต๊ะ 
 1 ปอนด์  เท่ากับ  16 ออนซ์ 
 1 ออนซ์  เท่ากับ 20 กรัม 
 1 กิโลกรัม เท่ากับ  1,000 กรัม (10 ขีด) 
 1 กิโลกรัม  เท่ากับ 2.2 ปอนด์ 
 1 ชั่ง  เท่ากับ 600 กรัม 

  คำย่อที่ใช้ในรายการ 
 ถ. เท่ากับ ถ้วยตวง 
 ช.ต. เท่ากับ ช้อนโต๊ะ 
 ช.ช.  เท่ากับ ช้อนชา 
 กก.  เท่ากับ กิโลกรัม 

5. เครื่องปัน่ 
 สำหรับเครื่องปั่นในปัจจุบันมีวางขายตามท้องตลาดทั่วไป มีรูปแบบให้เลือกซื้อมากมายหลายแบบ 
หลายขนาด ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็ยังมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไป ผู้ใช้ต้องทำการศึกษาคู่มือการใช้เครื่องปั่น
ให้เข้าใจจนสามารถเริ่มใช้งานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องปั่นนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
รวมไปถึงวิธีการทำความสะอาดตัวเครื่องปั่น หรือวิธีการดูแลรักษาให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น และข้อควร
ระวังในการใช้เครื่องปั่น เช่น สามารถปั่นวัตถุดิบที่กากใยสูงได้หรือไม่ สามารถปั่นวัตถุดิบที่มีลักษณะแข็งได้
เท่าไหร่ เป็นต้น ข้อนี้จะช่วยให้การใช้งานมีความปลอดภัย และช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องด้วย 
 วิธีใช้ 
 1. ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ผู้ใช้ควรตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆก่อน ว่ามีชำรุดเสียหาย
หรือไม่ อุปกรณ์ที่ต้องประกอบเข้าด้วยกันมีความแน่นหนา ไม่หลุดแยกออกจากกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย
ของตัวผู้ใช้เอง 
 2. ก่อนเริ่มเปิดเครื่องทำงาน ผู้ใช้ควรปิดฝาโถปั่นให้แน่นหนาทุกครั้ง ป้องกันไม่ให้วัตถุดิบภายใน
หก กระฉอกออกมานอกตัวโถปั่นได้ 
 3. ในการทำงาน 1 ครั้ง ไม่ควรใช้ระยะเวลาที่นานเกินไป หรือหากจำเป็นที่จะต้องใช้งานต่อเนื่อง 
ควรพักช่วงให้เครื่องได้พักเป็นระยะๆ 
 4. ในขณะที่เครื่องปั่นกำลังทำงานอยู่ ผู้ใช้ไม่ควรเปิดฝาที่ปิดด้านบนโถป่ัน หรือยื่นมือเข้าไป
ภายในโถ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่านเองได้ 
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 การทำความสะอาด ดูแลรักษา 
 1. ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดล้าง ทำความสะอาดตัวฐานที่เป็นมอเตอร์ ห้ามนำตัวฐานไปสัมผัสกับ
น้ำโดยตรง 
 2. หลังใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทันที 
 3. ควรเปิดใช้งานเครื่องปั่นอยู่สม่ำเสมอ ป้องกันการสึกหรอของอุปกรณ์ และควรเก็บเครื่องปั่น
ไว้ในที่ท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://talk.mthai.com/health/479232.html) 

 
 6. เครื่องกระเบื้องและจาน (china and dishes) 

 เครื่องกระเบื้องเป็นภาชนะสำหรับเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มักจะเลือกแบบและลายให้เข้าชุดกันเพ่ือ
ความสวยงามทําให้อาหารดูน่ารับประทาน  
  1) Coffee cup สําหรับชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มประเภทนมร้อน  
  2) Espresso cup สําหรับกาแฟประเภท espresso ซึ่งมีความเข้มข้นมาก ถ้วยจะมีขนาด
เล็กกว่าธรรมดา  
  3) Coffee Server/ Coffee Pot  
  ใช้สําหรับการเสิร์ฟกาแฟให้กับแขก อาจมีทั้งขนาดเล็กสําหรับแขก 1 คน หรือกาใหญ่สําหรับ
พนักงานรนิบริการให้กับแขก วัสดุที่ใช้อาจเป็นเหล็กปลอดสนิม เงิน หรือกระเบื้องก็ได้ 
 
 
 
 
 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
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 4) Tea Server/ Tea Pot  
  ทําจากวัสดุได้หลายอย่างเช่นเดียวกับ Coffee Server แต่จะมีขนาดเล็กกว่า ในการบริการ
ให้แขกมักจะใช่ใส่น้ำร้อน และนําไปตั้งให้แขกท่ีโต๊ะทางขวามือโดยที่ถุงชาอาจจะวางในแก้วหรือห้อยไว้ที่กาชา
อีกกาหนึ่งก็ได้เพื่อให้แขกปรุงชาเองตามความต้องการ หากชาที่แขกสั่งเป็นใบชาอาจใช้กาที่มีตะแกรงเป็นรู ๆ 
บริเวณปาก หรืออาจใช้ที่กรองใบชาที่มีลักษณะเป็นตะแกรงวางทับบนถ้วยชาเพื่อป้องกันมีให้ชาตกลงไปใน
ถ้วยชาขณะรินได้  
  5) Milk Pitcher  
  สําหรับใส่นมหรือครีม วางให้แขกบนโต๊ะ 

 
 
 
 
 
  
 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

 

6) Ice Bucket  
  สําหรับแช่ไวน์ขาวและสปาร์กลิ่งไวน์ที่ต้องดื่มเย็น โดยจะใส่น้ำแข็งและน้ำลงในถัง การนํามา
บริการให้แขกอาจจะน้ำ Ice Bucket วางบนขาตั้ง (Stand) และยกมาใกล้โต๊ะแขก หากไม่มีขาตั้งอาจวางบน
จานรองที่มีกระดาษฉลุปู และนํามาวางบนโต๊ะแขกหรือโต๊ะเล็กข้างโต๊ะแขกก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
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 7. ช้อนชา-กาแฟ (Tea or Coffee spoon) 
  ใช้สําหรับคนหรือชงกาแฟ ชา ช็อกโกแลต โกโก้ร้อน หรือรับประทานค็อกเทลกุ้ง ค็อกเทล
ผลไม้ และไอศกรีม  
 
 
 
 
  
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

8. อุปกรณ์เครื่องแก้ว (Glassware)  
  8.1 Water Goblet แก้วใส่นำ้ มักมีขนาดใหญ่กว่าแก้วก้านใบอ่ืน ๆ  

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

  8.2 Cocktail glass แก้วปากบานขนาดเล็กสําหรับเครื่องดื่มประเภทค็อกเทล 
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
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9. อุปกรณ์ในการผสมเครื่องดื่ม (Mixing equipment)  
 9.1 Fruit knife and board 
 เป็นมีดที่ทําด้วยเหล็กปลอดสนิมขนาดเล็กสําหรับใช้ปอกผลไม้ประเภทส้ม มะนาวและผลไม้

อ่ืน ๆ เพื่อใช้เตรียมเครื่องดื่ม หากต้องการหั่นผลไม้เป็นชิ้น ๆ ใช้เขียงเป็นที่รอง  
 

. 
(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

 มีดชนิดต่าง ๆ  
-   มีดหั่น ใช้หั่นของทั่วไป ตัวมีดมีความยาวกว่ามีดปอก ปลายแหลมจะสะดวกในการ

เลาะกระดูก  
-   มีดปอก ตัวมีดสั้นประมาณ 8 นิ้ว ใช้ปอกผัก ผลไม้ ปลายมีดแหลมเพ่ือใช้เจาะหรือแซะ  
-   มีดสับ ตัวมีดกว้างและหนา เพ่ือให้มีนํ้าหนักมาก  
-   มีดคว้าน ปลายมีดเรียวเล็ก ใช้สำหรับแซะหรือคว้านผลไม้ หรือแกะสลักผักและผลไม้  
-   ที่ปอก เป็นที่ปอกเปลือกโดยเฉพาะ มีคมหันเข้าหากนั มีด้ามถือ ปอกผิวได้เรียบเสมอ

กันดี เช่น ปอกเปลือกมะม่วงดิบ หรือแกะเม็ดออก  
9.2 Fruit Squeezer สําหรับคั้นผลไม้เพ่ือให้ได้น้ำ 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
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   9.3 Shaker เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเครื่องดื่มประเภทเขย่า (Shake) จะมี
ส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ ฝาปิด ที่กรอง และตัวกระบอก 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/ulZWM) 

 
   9.4 Mixing glass สําหรับการผสมเครื่องดื่มประเภท Mixed drink โดยใช้การคน (stir) 
ควรล้างให้สะอาดก่อนใช้ทุกครั้ง  

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

  10. เครื่องมือและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  
 
 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา : 
https://www.slideshare.net
/beersung/ss-65016545) 
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(ท่ีมา : https://www.slideshare.net/beersung/ss-65016545) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(ท่ีมา : https://www.slideshare.net/beersung/ss-65016545) 
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(ท่ีมา : https://sites.google.com/a/ses26.go.th/krupuhworkm2/2-2-kar-tktaeng-laea-brikar-kheruxng-dum) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ท่ีมา :https://sites.google.com/a/ses26.go.th/krupuhworkm2/2-2-kar-tktaeng-laea-brikar-kheruxng-dum) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ท่ีมา : https://sites.google.com/a/ses26.go.th/krupuhworkm2/2-2-kar-tktaeng-laea-brikar-kheruxng-dum) 
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การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ [1] 
ในการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ควรเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัตถุดิบให้

พร้อมเพ่ือความสะอาดรวดเร็ว และได้เครื่องดื่มท่ีมีคุณภาพดังนี้ 
1. การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์ในการประกอบเครื่องดื่ม ต้องจัดเตรียมที่

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนี้ 
1.1 เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น มีด หม้อ

เคลือบ เขียง ทัพพี เครื่องปั่น เป็นต้น 
1.2 ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ให้สะอาด โดยล้างน้ำ 2-3 ครั้ง และคว่ำไว้ให้แห้ง ไม่ต้องใช้

ผ้าเช็ด 
1.3 ไม่ควรใช้เขียงเดียวกับที่หั่นเนื้อสัตว์มาหั่นผักและผลไม้ที่นำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพราะจะ

ทำให้ผักและผลไม้มีกลิ่นเหม็นคาว พยาธิ 
1.4 ควรใช้หม้อเคลือบต้มเครื่องดื่มไม่ควรใช้หม้อทองเหลืองหรือหม้ออะลูมิเนียมเพราะผัก

และผลไม้บางชนิดมีฤทธิ์ที่เป็นกรดอาจทำปฏิกิริยากับภาชนะที่นำมาต้มเครื่องดื่มเปลี่ยนไปและสำคัญอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของผู้บริโภคได้ ผู้ผลิตจึงควรระมัดระวังในการเลือกใช้หม้อต้มเครื่องดื่ม 

2. การเตรียมวัตถุดิบ ในการประกอบเครื่องดื่ม วัตถุดิบที่ต้องใช้ ได้แก่ ผัก ผลไม้ เกลือ น้ำเชื่อม 
น้ำ และน้ำตาล ซึ่งจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบ ดังนี้ 

2.1 การเตรียมผักและผลไม้ ผักและผลไม้แทบทุกชนิดสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มได้ การ
เตรียมวัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ เพื่อประกอบเครื่องดื่ม  ควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่ได้การรับรองจาก
หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ 

1) เลือกผลไม้ที่สุกพอดีไม่สุกงอมเกินไปเลือกท่ีสดใหม่ไม่เน่าเสียส่วนผักควรเลือกท่ีสดใหม่ 
ไม่เหี ่ยวช้ำ ไม่เน่าเสีย เพื ่อที ่ผู ้บริโภคจะได้น้ำผักและน้ำผลไม้ที่มีรสชาติดีมีประโยชน์และมีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน 

2) ทำความสะอาดผักและผลไม้ โดยการล้างผักให้สะอาดเพ่ือปลอดจากสารพิษ 
- ถ้าเป็นผลไม้ควรปอกเปลือกก่อน เพ่ือป้องกันยาฆ่าแมลงลงไปผสมกับน้ำผลไม้ 
- ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกนานประมาณ 2 นาที เพื่อล้างยาฆ่าแมลงและสิ่งตกค้าง

จากผักและผลไม ้
- แช่ในน้ำเกลือหรือน้ำด่างทับทิมประมาณ 15 - 20 นาท ี
- ล้างด้วยน้ำอีกครั้ง เพ่ือลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ 
- นำขึ้นจากน้ำ และท้ิงไว้ให้สะเด็ดน้ำ 
 

.......................................................... 
1 การเตรียมประกอบ จัด ตกแต่งและบริการเครื่องดื่ม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://sudanaisorn2.blogspot.com/2019/05/blog-post_26.html. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 
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2.2 การเตรียมน้ำ น้ำที่ใช้ในการนำมาผสมในเครื่องดื่ม ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำประปา
จากก๊อกโดยตรง เนื่องจากน้ำบาดาลมีรสฝาด และในน้ำประปาจะมีคลอรีนผสมอยู่ ทำให้เมื่อนำมาใช้ผสมใน
เครื่องดื่มแล้ว จะทำให้รสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไป เราจึงควรใช้น้ำกรองที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยการต้มสุก
และท้ิงไว้ให้เย็น มาผสมในเครื่องดื่มเพ่ือที่รสชาติของเครื่องดื่มจะได้ไม่เปลี่ยนไป 

 
การดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำเครื่องดื่ม 

การดูแลอุปกรณ์ในส่วนเครื่องดื่ม ต้องดูแลและเน้นในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย สุขอนามัย 
พนักงานควรล้างอุปกรณ์ทุกชนิดเมื่อใช้เสร็จ  
 - การล้างอุปกรณ์โดยปกติจะล้างด้วยน้ำ 4 น้ำ คือ น้ำอุ่น น้ำยาล้าง และน้ำเปล่า 2 ครั้ง  
 - สําหรับอุปกรณ์บางชนิดสามารถล้างด้วยน้ำเปล่าโดยไม่ต้องใช้น้ำยาล้าง เช่น Shaker 
 - แต่หากเลอะคราบครีม นม ไข่ ควร ล้างตามปกติ 
 - นอกจากนี้ ในการทํางานของพนักงานส่วนเครื่องดื่ม ควรมีการสํารวจอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้อ่ืน ๆ อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือป้องกันความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า 
 - เตรียมอุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ให้มีอย่างพอเหมาะพอเพียงซึ่งส่งผลต่อการให้บริการที่มี
คุณภาพมาตรฐาน และใส่ใจลูกค้า ทั้งโต๊ะ เก้าอ้ี ระบบไฟ ระบบทําความเย็น เป็นต้น 

 
การเตรียมการบริการเครื่องดื่ม 
 การทําความสะอาดแก้ว แก้วที่จะทําความสะอาดจะต้องผ่านการล้างให้สะอาดก่อน จึงนํามา
เช็ดให้สะอาดอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสะอาดจริง ๆ การทําความสะอาดแก้วที่ถูกวิธีและรวดเร็วทำได้ ดังนี้ 

1. นําผ้าที่จะใช้เช็ด ซึ่งควรเป็นผ้าที่สะอาด ใส่มือซ้ายให้ชายผ้าห้อยไปทางขวา นําแก้ววาง
บนผ้าในมือซ้าย ใช้มือขวาจับผ้าใส่ในแก้วให้ถึงก้านแก้ว  

2. หมุนแก้วพร้อมกับเช็ดไปในตัวจนสะอาด  
3. ถ้าแก้วที่นำมาเช็ดแห้งสนิท ควรนําแก้วไปคว่ำรับไอน้ำเพ่ือให้มีความชื้นเล็กน้อย 
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ใบงานที่ 2 
เร่ือง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทำเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ

สุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงบอกลักษณะ วิธีใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสุขภาพ จำนวน 5 ชนิด 
............................................................................................................................. ................................................. 

......................................................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................. ................................................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 
2. จงบอกวิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
..................................................................................................................................... ......................................... 

......................................................................................... .....................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................ .................................................................................................. 
 
3. จงบอกวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพให้ความปลอดภัย 
............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 2 เร่ือง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 
1. จงบอกลักษณะ วิธีใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสุขภาพ จำนวน 5 ชนิด 
ตอบ  

1. ถ้วยตวงของแห้ง 
 โดยจะใช้กับของแห้งที ่ใช้ในปริมาณมาก ส่วนใหญ่มักจะใช้ตวงของแห้งในการทำเบเกอรี่ 

อย่างเช่น น้ำตาล ธัญพืช เนยละลาย เป็นต้น 
 ขนาด : ถ้วยตวงของแห้งจะมีทั้งหมด 4 - 6 ขนาด แต่ที่ใช้กันส่วนใหญ่จะมักใช้กันแค่ 4 ขนาด 
นั่นคือ 1 ถ้วยตวง, 1/2 ถ้วยตวง, 1/3 ถ้วยตวง, 1/4 ถ้วยตวง 
 การใช้ : ไม่ควรใช้ถ้วยตักลงไปในสิ่งที่ต้องการตวง เพราะจะทำให้ปริมาณของส่วนผสมไม่แน่นอน 
 วัสดุที่ใช้ : ถ้วยตวงนั้นก็มีความหลากหลายคล้าย ๆ กับช้อนตวง คือ มีทั้งพลาสติก อะลูมิเนียม 
สเตนเลส และกระเบื้อง  

 2. ถ้วยตวงของเหลว 
 มีลักษณะเป็นถ้วยแก้วหรือพลาสติกใส ถ้วยตวงของเหลวมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก 8 ออนซ์ 

ถึง 1 ลิตร ถ้วยตวงชนิดนี้มีหูจับด้านข้าง และที่ปากแก้วจะมีที่เทน้ำได้สะดวก การใช้ตวงตามปริมาตรซึ่งอยู่
ด้านข้างของถ้วยเป็นออนซ์ และซี.ซี. มีเลขบอก 1 ถ้วยตวง , 3/4 ถ้วยตวง, 2/3 ถ้วยตวง, 1/2 ถ้วยตวง, 1/3 
ถ้วยตวง, 1/4 ถ้วยตวง ใช้สำหรับตวงของเหลวทุกชนิด เช่น น้ำ กะทิ น้ำใบเตย ฯลฯ 

3. ช้อนตวง  
  มีลักษณะคล้ายช้อนทำจากอะลูมิเนียมหรือสเตนเลส มีด้ามสำหรับถือยาวประมาณ 2 นิ้ว 1 ชุด 
มี 4 ขนาด และขนาดของช้อนตวงมีดังนี้ 1/4 ช้อนชา, 1/2 ช้อนชา, 1 ช้อนชา และ 1 ช้อนโต๊ะ  
 วิธีใช้ : ให้ตักวัตถุที่ต้องการตวงใส่ลงในช้อน แล้วใช้สันมีดปาดให้เสมอ 

 4. เครื่องชั่ง  
  มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เครื่องชั่งชนิดเล็ก มีตั้งแต่ 500 กรัม, 1,000 กรัม, 2,000 กรัม  
มีหลายแบบ มีทั้งโลหะและพลาสติก ผู้ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน รู้จักระมัดระวังในการใช้ก็จะ
ใช้ได้ทนทาน 
 วิธีใช ้
  1. ถ้าชั่งของแห้ง ควรมีกระดาษหรือพลาสติกรอง 

   2. การชั่งของเหลว ควรใส่ถุงพลาสติกรัดยางให้แน่นแล้วจึงชั่ง หรือใส่ภาชนะท่ีมีน้ำหนักเบา เช่น 
อ่างพลาสติก  
  3. ก่อนใส่วัตถุดิบ ควรชั่งภาชนะเสียก่อน เมื่อชั่งวัตถุดิบแล้วจึงหักน้ำหนักของภาชนะออก 
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5. เครื่องปัน่ 
 สำหรับเครื่องปั่นในปัจจุบันมีวางขายตามท้องตลาดทั่วไป มีรูปแบบให้เลือกซื้อมากมายหลาย
แบบ หลายขนาด ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็ยังมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไป ผู้ใช้ต้องทำการศึกษาคู่มือการใช้
เครื่องปั่นให้เข้าใจจนสามารถเริ่มใช้งานขั้นพื้นฐาน และสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องปั่นนี้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงวิธีการทำความสะอาดตัวเครื่องปั่น หรือวิธีการดูแลรักษาให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น 
และข้อควรระวังในการใช้เครื่องปั่น เช่น สามารถปั่นวัตถุดิบที่กากใยสูงได้หรือไม่ สามารถปั่นวัตถุดิบที่มี
ลักษณะแข็งได้เท่าไหร่ เป็นต้น ข้อนี้จะช่วยให้การใช้งานมีความปลอดภัย และช่วยยืดอายุการใช้งานของ
ตัวเครื่องด้วย 
 วิธีใช้ 
 1. ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ผู้ใช้ควรตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆก่อน ว่ามีชำรุดเสียหาย
หรือไม่ อุปกรณ์ที่ต้องประกอบเข้าด้วยกันมีความแน่นหนา ไม่หลุดแยกออกจากกัน ทั้ งนี้ก็เพื่อความปลอดภัย
ของตัวผู้ใช้เอง 
 2. ก่อนเริ่มเปิดเครื่องทำงาน ผู้ใช้ควรปิดฝาโถปั่นให้แน่นหนาทุกครั้ง ป้องกันไม่ให้วัตถุดิบภายใน
หก กระฉอกออกมานอกตัวโถปั่นได้ 
 3. ในการทำงาน 1 ครั้ง ไม่ควรใช้ระยะเวลาที่นานเกินไป หรือหากจำเป็นที่จะต้องใช้งานต่อเนื่อง 
ควรพักช่วงให้เครื่องได้พักเป็นระยะๆ 
 4. ในขณะที่เครื่องปั่นกำลังทำงานอยู่ ผู้ใช้ไม่ควรเปิดฝาที่ปิดด้านบนโถปั่น หรือยื่นมือเข้าไป
ภายในโถ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวท่านเองได้ 
 การทำความสะอาด ดูแลรักษา 
 1. ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดล้าง ทำความสะอาดตัวฐานที่เป็นมอเตอร์ ห้ามนำตัวฐานไปสัมผัสกับ
น้ำโดยตรง 
 2. หลังใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้ง ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทันที 
 3. ควรเปิดใช้งานเครื่องปั่นอยู่สม่ำเสมอ ป้องกันการสึกหรอของอุปกรณ์ และควรเก็บเครื่องปั่น
ไว้ในที ่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
 
2. จงบอกวิธีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ในการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ควรเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัตถุดิบให้
พร้อมเพ่ือความสะอาดรวดเร็วและได้เครื่องดื่มที่มีคุณภาพดังนี้ 

1. การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้  อุปกรณ์ในการประกอบเครื่องดื่ม ต้องจัดเตรียมที่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดังนี้ 

1.1 เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น มีด หม้อเคลือบ 
เขียง ทัพพี เครื่องปั่น เป็นต้น 
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1.2 ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ให้สะอาด โดยล้างน้ำ 2-3 ครั้ง และคว่ำไว้ให้แห้ง ไม่
ต้องใช้ผ้าเช็ด 

1.3 ไม่ควรใช้เขียงเดียวกับที่หั่นเนื้อสัตว์มาหั่นผักและผลไม้ที่นำมาทำเป็นเครื่องดื่มเพราะจะ
ทำให้ผักและผลไม้มีกลิ่นเหม็นคาว พยาธิ 

1.4 ควรใช้หม้อเคลือบต้มเครื่องดื่มไม่ควรใช้หม้อทองเหลืองหรือหม้ออะลูมิเนียมเพราะผัก
และผลไม้บางชนิดมีฤทธิ์ที่เป็นกรดอาจทำปฏิกิริยากับภาชนะที่นำมาต้มเครื่องดื่มเปลี่ยนไปและสำคัญอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของผู้บริโภคได้ ผู้ผลิตจึงควรระมัดระวังในการเลือกใช้หม้อต้มเครื่องดื่ม 

2. การเตรียมวัตถุดิบ ในการประกอบเครื่องดื่ม วัตถุดิบที่ต้องใช้ ได้แก่ ผัก ผลไม้ เกลือ น้ำเชื่อม 
น้ำ และน้ำตาล ซึ่งจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบ ดังนี้ 

2.1 การเตรียมผักและผลไม้ ผักและผลไม้แทบทุกชนิดสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มได้ การ
เตรียมวัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ เพื่อประกอบเครื่องดื่มควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่ได้การรับรองจาก
หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ 

1) เลือกผลไม้ที่สุกพอดีไม่สุกงอมเกินไปเลือกท่ีสดใหม่ไม่เน่าเสียส่วนผักควรเลือกท่ีสดใหม่ 
ไม่เหี ่ยวช้ำ ไม่เน่าเสีย เพื ่อที ่ผู ้บริโภคจะได้น้ำผักและน้ำผลไม้ที ่มีรสชาติดีมีประโยชน์และมีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน 

2) ทำความสะอาดผักและผลไม้ โดยการล้างผักให้สะอาดเพ่ือปลอดจากสารพิษ 
- ถ้าเป็นผลไม้ควรปอกเปลือกก่อน เพ่ือป้องกันยาฆ่าแมลงลงไปผสมกับน้ำผลไม้ 
- ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกนานประมาณ 2 นาที เพื่อล้างยาฆ่าแมลงและสิ่งตกค้าง

จากผักและผลไม ้
- แช่ในน้ำเกลือหรือน้ำด่างทับทิมประมาณ 15 - 20 นาท ี
- ล้างด้วยน้ำอีกครั้ง เพ่ือลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ 
- นำขึ้นจากน้ำ และทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ 

2.2 การเตรียมน้ำ น้ำที่ใช้ในการนำมาผสมในเครื่องดื่ม ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำประปา
จากก๊อกโดยตรง เนื่องจากน้ำบาดาลมีรสฝาด และในน้ำประปาจะมีคลอรีนผสมอยู่ ทำให้เมื่อนำมาใช้ผสมใน
เครื่องดื่มแล้ว จะทำให้รสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไป เราจึงควรใช้น้ำกรองที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยการต้มสุก
และท้ิงไว้ให้เย็น มาผสมใน้ครื่องดื่มเพ่ือที่รสชาติของเครื่องดื่มจะได้ไม่เปลี่ยนไป 
 
3. จงบอกวิธีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพให้ความปลอดภัย 
ตอบ ความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เลือกใช้งานอย่างเหมาะส่วยให้ทำงานได้ผลงานมีคุณภาพทั้งนี้ผู้ใช้
ต้องระมัดระวังเรื ่องความปลอดภัยของตนเอง และบุคคลอื่น เพราะความประมาทเลินเล่ออาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได ้ดังนั้น ผู้ใช้เครื่องมือควรระมัดระวังตนเองตลอดเวลาระยะเวลาที่ใช้เครื่องมือ โดยยึดหลักการ ดังนี้ 
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 1. เมื่อใช้ของมีคมต้องระมัดระวัง และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น เมื่อปอก
ผลไม้ไม่ควรใช้มีดสับ เพราะว่ามีดสับมีน้ำหนักมาก อาจทำให้มีดบาดมือได้ 
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องศึกษาวิธีใช้ให้เข้าใจก่อนการ
นำมาใช้ และใช้ตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 
 3. อุปกรณ์ชิ้นใดที่ใช้บ่อย ควรวางไว้ใกล้มือ และไม่ควรวางไว้ในที่สูงเกินเอ้ือม 
 4. ในการใช้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนทำความสะอาดหรือถอดชิ้นส่วนต่างๆ  จะต้องถอด
ปลั๊กไฟก่อนเสมอ 
 5. การจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีน้ำหนักมากจะต้องจัดเก็บไว้ด้านล่างของชั้นวางของหรือชั้น
ล่างของตู้เก็บอุปกรณ์เสมอ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยจากการถูกอุปกรณ์หล่นทับ 
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ใบความรู้ที่ 3 
เร่ือง วัตถุดิบสำหรับการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 
ส่วนประกอบของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ [1] 

ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม ได้แก่ สิ ่งที่ใช้ในทำเครื่องดื่มให้มีรูปแบบ รสชาติ กลิ่น ให้ชวน
รับประทาน ส่วนผสมในการทำเครื่องดื่มที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ เกลือ น้ำตาล น้ำมะนาว น้ำผึ้ง เป็นต้น 
ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ส่วนประกอบอย่างแพร่หลาย โดยผู้นํามาใช้ขาดความรู้ความเข้าใจ ทําให้มีการนําสารเคมี
ที่ห้ามใช้กบัเครื่องดื่มมาใช้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ส่วนประกอบของเครื่องดื่มสุขภาพ ดังนี้ 

1. น้ำ เป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่มทั่วไปซึ่งจะมีปริมาณประมาณ 85% ขึ้นไป แต่ถ้าเป็นเครื่องดื่ม
ชนิด diet จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากถึง 99% ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายสารประกอบอ่ืน ๆ เช่น น้ำตาล สี กลิ่น 

 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.si.mahidol.ac.th/sdc/webboard/div_wbdetail.asp?wq_id=63) 
 

2. สารให้ความหวาน ในเครื ่องดื ่มปกติ จะมีรสหวานเนื ่องจากน้ำตาลซูโครส หรือ high 
fructose corn syrup ในขณะที่ HFCS ผลิตมาจากแป้งเป็นของเหลวข้นหนืด ปริมาณสารให้ความหวาน
โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 7-14 % 

ทำหน้าที่ โดยนิยมใช้น้ำตาล ให้รสชาติให้กลมกล่อม ให้ความหนืด และช่วยยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรีย์ 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://board.postjung.com/750009) 
.......................................................... 

1 ส่วนประกอบของเครื่องดื่ม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://sites.google.com/site/pink5604041636073/home/swn-prakxb-khxng-kheruxng-dum. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 
24 กรกฎาคม 2564) 
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3. กรด เครื่องดื่มนั้นค่อนข้างมีความเป็นกรด ซึ่งกรดที่นิยมใช้ คือ กรดฟอสฟอริก กรดซิตริก 
กรดมาลิก กรดทาร์ทาริก 

ทำหน้าที่ ให้รสเปรี้ยวในเครื่องดื่ม ช่วยกระตุ้นให้เกิดความพอใจ ช่วยเพิ่มความหวานของน้ำตาล 
ช่วยระงับความกระหาย และช่วยยึดอายุของเครื่องดื่ม เป็นวัตถุกันเสีย 

4. สี ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ให้ความรู้สึกของกลิ่นรส โดยแบ่งเป็น  3 ชนิด ได้แก่ สี
ธรรมชาติ สีคาราเมล และสีสังเคราะห์ 

4.1 สีธรรมชาติ มีความคงตัวต่ำ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายส่วนใหญ่มีในผลไม้ 
4.2 สีเทียม ได้จากการแปรรูปโดยต้มน้ำเชื่อมกับแอมโมเนีย 
4.3 สีสังเคราะห์ มีความคงตัวสูง ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://www.hernpangfood.com/category/3/) 
 
 
 
 
 
 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://www.bakerymaker.com/) 
 

5. กลิ่นรส เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้เครื่องดื่มแตกต่างกัน โดยอาจใช้การผสมเพ่ือให้เกิด
กลิ่นรสที่แตกต่าง หรือกลิ่นธรรมชาติได้จากเครื่องเทศหรือสารสกัดธรรมชาติ 

  

 
 
 
      
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://www.vmodtech.com/webboard/index.php/topic,26270.0.html) 
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 ฉะนั้น เพื่อให้การใช้ส่วนผสมในการทำเครื่องดื่มต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง จําเป็นจะต้องรู้จักวิธีการใช้
ให้ถูกประเภทและปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้น วัตถุดิบในการทำเครื่องดื่มแต่ล ะอย่าง  
ต้องตระหนักถึงคุณภาพสภาพของวัตถุดิบ ต้องสะอาด ไม่มีตะกอน มีลักษณะเป็นเนือ้เดียวกัน หรือมีลักษณะ
ตามที่กำหนด และควรเก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิด และเก็บในที่เย็น ไม่อับชื้น วัตถุดิบบางชนิด
จำเป็นต้องเก็บในภาชนะที่เป็นแก้วหรือกระเบื้องเคลือบขาว หรือสเตนเลส มีฝาปิด และต้องสูงจากพ้ืน 
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร  
 

ส่วนผสมเกี่ยวกับการทำเครื่องดื่ม 
1. การเตรียมน้ำแข็ง 

- มีปริมาณน้ำแข็งมากเพียงพอ 
- น้ำแข็ง ควรใส่ในเครื่องเขย่า shaker หรือแก้วผสมก่อนเสมอ เพ่ือให้เครื่องดื่มไหลผ่านความเย็น 
- ทุบน้ำแข็ง โดยใช้ tea towel ห่อน้ำแข็ง ใช้ไม้ทุบ 

2. ผลไม้และการปอก 
- ผลไม้ต้องสดเสมอ 
- ผลไม้ สามารถค้ันให้ได้น้ำมากข้ึน ถ้านำไปแช่ในน้ำร้อนก่อน 
- ผลไม้ที่หั่นแล้ว ต้องเก็บให้ดูสดเสมอ โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆคลุม แล้วแช่ในตู้เย็น 
- การปอกเปลือกผลไม้ ปอกเฉพาะส่วนที่มีสี ไม่ให้ติดสีขาวเลย 
- ผลไม้ สามารถค้ันเก็บไว้ล่วงหน้า และแช่ตู้เย็นเก็บไว้ 
- ผลไม้ สามารถนำมาตกแต่งเครื่องดื่มได้ หลังผสมเสร็จแล้ว หรือ รินใส่แก้วแล้ว 
3. น้ำอัดลม 
- ควรแช่เย็นเพื่อรักษาแก็สไว้ 
- หากไม่แช่เย็น จะสูญเสียแก๊สไปอย่างรวดเร็ว หลังจากเทใส่แก้ว 
- มักใช้ผสมกับ โซดา น้ำโทนิก น้ำขิง โค๊ก เซเว่นอัพ 
4. น้ำผลไม้  
- โดยส่วนใหญ่มักใช้ น้ำส้ม น้ำมะเขือเทศ น้ำเกรฟฟรุต น้ำมะนาว  
- ตรวจปริมาณที่ใช้ 
- ตรวจรสชาติ กลิ่น ก่อนนำไปใช้ 
- ควรเก็บในตู้เย็นจนกว่าจะใช้ เพ่ือให้ได้กลิ่นและรสที่ดี และ น้ำแข็งละลายช้า 
- ป้องการการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรีย 
5. น้ำเชื่อม 
- ใช้ผสมแทนน้ำตาล เพราะผสมกับเครื่องดื่มได้เร็วกว่าน้ำตาล 
- จากน้ำตาลทรายละลายกับน้ำ ในปริมาณเท่ากัน ต้มให้เดือด พักให้เย็น เก็บในขวด 
6. นมและครีม 
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  - ใช้สำหรับผสมเครื่องดื่มประเภท cream drink ที่ต้องใช้นมและครีม เป็นส่วนผสมในสูตร ส่วน 
whip cream ใช้สำหรับเครื่องดื่มประเภทกาแฟ สำหรับนมและครีม ต้องเก็บในตู้เย็น หากเก็บในอุณหภูมิห้อง 
จะมีกลิ่น รสเปรี้ยว และเสียง่าย  

7. น้ำแร่ 
 - เป็นเครื่องดื่มที่มีสารพวกเกลือแร่ที่มีประโยชน์  ช่วยย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะได้ นิยมดื่ม
แทนน้ำธรรมดา หรือผสมสุราบางชนิด นิยมแช่เย็นและเสิร์ฟทั้งขวด เก็บในที่เย็น รสชาติจะดี 

8. น้ำหวาน 
 - เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย น้ำตาลละลายน้ำ สารปรุงสี กลิ่น รส และ สารกันเสีย 

9. น้ำโซดา 
 - เป็นเครื่องดื่มที่ได้จากการผสมระหว่างเกลือโซเดียมไบคาร์บอเนต กับน้ำ อาจใช้ดื่มแทนน้ำหรือผสม
สุรา เพื่อให้เกิดรสซ่า นอกจากนี้ยังผสมในเครื่องดื่มชนิดอื่น เช่น พันช์ และ ค๊อกเทล เป็นต้น 

10. น้ำ Artificial  
 - เป็นเครื่องดื่มที่ได้จากน้ำปรุงแต่งสี กลิ่น และรสชาติลงไปตามต้องการ นิยมดื่มแก้กระหาย และเป็น
ส่วนผสมค็อกเทล บางชนิดได้ด้วย 
 

เครื่องปรุงสำหรับการผสมเครื่องดื่ม  
 เครื่องปรุงที่ใช้ในการผสมเครื่องดื่ม เพ่ือเพ่ิมกลิ่น รส ให้เครื่องดื่ม หรือ ทำให้เครื่องดื่มมีกลิ่นรสพิเศษ 
โดยเฉพาะ ได้แก่ 

1. ทาบัสโก Tabasco เป็นซอสที่มีรสเผ็ด ใช้ปริมาณไม่ก่ีหยด เพ่ือเพ่ิมรสชาติเครื่องดื่ม 
2. วูสเตอร์ ซอส เป็นซอสมีกลิ่นเครื่องเทศ ใช้ในการผสมเครื่องดื่มค๊อกเทล ชื่อว่า Bloody mary 
3. เกลือ มี 2 ชนิด คือเกลือป่นที่ใช้บนโต๊ะอาหาร และเกลือเม็ดหยาบ ที่ใช้ในการตกแต่งริมขอบของ

เครื่องดื่มค๊อกเทลประเภท Margarita หรือ Salty Dog 
4. น้ำตาล ที่นิยมใช้น้ำตาลเกรดธรรมดาที่นำมาทำน้ำเชื่อม น้ำตาลเกรดดีเยี่ ยม น้ำตาลก้อนที่ใช้ใน

การผสมเครื่องดื่มประเภท Old Fashion ในรูปแบบดั้งเดิม 
5. เครื่องเทศ เช่น ลูกจันทน์ป่น อบเชย พริกไทย Celery salt 

 

การเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ [2] 
ในการประกอบเครื่องดื่ม วัตถุดิบที่ต้องใช้ตามส่วนประกอบของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผัก 

ผลไม้ เกลือ น้ำเชื่อม น้ำ และน้ำตาล ซึ่งจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบ ดังนี้ 
 

.......................................................... 
2 เครื่องดื่มและการบริการ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/site/bthreiynxxnlinkhrucancira/kheruxng-dum-laea-kar-brikar. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 
กรกฎาคม 2564)  
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1. การเตรียมผักและผลไม้ ผักและผลไม้แทบทุกชนิดสามารถนำมาทำเป็นเครื ่องดื ่มได้   
การเตรียมวัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ เพื่อประกอบเครื่องดื่ม  เพื่อประกอบเครื่องดื่มควรเลือกซื้อผักและ
ผลไม้ที่ได้การรับรองจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่าง ๆ 

1.1 เลือกผลไม้ที่สุกพอดีไม่สุกงอมเกินไปเลือกที่สดใหม่ไม่เน่าเสียส่วนผักควรเลือกที่สดใหม่ 
ไม่เหี่ยวช้ำ ไม่เน่าเสีย เพ่ือที่ผู้บริโภคจะได้น้ำผักและน้ำผลไม้ท่ีมีรสชาติดีมีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน 

1.2 ทำความสะอาดผักและผลไม้ โดยการล้างผักให้สะอาดเพ่ือปลอดจากสารพิษ 
- ถ้าเป็นผลไม้ควรปอกเปลือกก่อน เพ่ือป้องกันยาฆ่าแมลงลงไปผสมกับน้ำผลไม้ 
- ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกนานประมาณ 2 นาท ีเพ่ือล้างยาฆ่าแมลงและสิ่งตกค้างจาก

ผักและผลไม ้
- แช่ในน้ำเกลือหรือน้ำด่างทับทิมประมาณ 15 - 20 นาท ี
- ล้างด้วยน้ำอีกครั้ง เพ่ือลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ 
- นำขึ้นจากน้ำ และท้ิงไว้ให้สะเด็ดน้ำ 

2. การเตรียมน้ำ น้ำที่ใช้ในการนำมาผสมในเครื่องดื่ม ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำประปาจากก๊อก
โดยตรง เนื่องจากน้ำบาดาลมีรสฝาดและในน้ำประปาจะมีคลอรีนผสมอยู่ ทำให้เมื่อนำมาใช้ผสมในเครื่องดื่ม
แล้ว จะทำให้รสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไป เราจึงควรใช้น้ำกรองที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยการต้มสุกและทิ้งไว้
ให้เย็น มาผสมในเครื่องดื่มเพ่ือที่รสชาติของเครื่องดื่มจะได้ไม่เปลี่ยนไป 

3. การเลือกสมุนไพร การเลือกสมุนไพรที่จะนำมาทำน้ำสมุนไพร ต้องคำนึงถึงสมุนไพรที่สด  
ถ้าเป็นสมุนไพรที่ต้องทำให้แห้ง ควรเลือกสมุนไพรที่ใหม่สะอาด ดูลักษณะ สี กลิ่น ดูว่ามีเชื ้อราหรือไม่ 
สมุนไพรที่สดใหม่ช่วยให้ได้คุณค่าทางโภชนาการสูง สีสันน่ารับประทาน 

ตะไคร้ ใช้ดับกลิ่นคาว แต่ถ้าใช้มากเกินไป จะทำให้เสียรส  
ข่า ใช้ดับกลิ่นคาว ถ้าใช้มากจะทำให้เกิดรสปร่า  
กระชาย ช่วยให้กลิ่นหอม ใช้ดับกลิ่นคาว ขูดผิวก่อนใช้  
ขม้ินสด ใช้ดับกลิ่นคาว และให้มีสีเหลือง ถ้าใช้มากทำให้เปลี่ยนไป  
ใบมะกรูด ฉีกก้านกลางใบแล้วซอยให้ละเอียดช่วยแก้คาว  
ลูกจันทน์ โขลกให้ละเอียด ใช้แก้คาว ใช้เล็กน้อยกลิ่นฉุน  
อบเชย มีกลิ่นหอม ป่นให้ละเอียด  
น้ำมะนาว ใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก ให้รสเปรี้ยว  
เกลือ ในปัจจุบันมักใช้เกลือป่น หยาบ หรือเกลือละเอียดมาก  
น้ำตาลทราย ให้รสหวานแหลม  

4. ความสะอาด ทั้งสมุนไพรและภาชนะที่ใช้ต้องสะอาด ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ ถ้าไม่สะอาด 
อาจทำให้ผู้ดื่มน้ำสมุนไพร ท้องเสีย และยังทำให้สมุนไพรเก็บไม่ได้นานเท่าที่ควร 
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5. ภาชนะที่ใช้ ภาชนะที่ต้มควรจะเป็นหม้อเคลือบ ไม่ควรใช้หม้ออะลูมิเนียม เพราะอาจทำให้
กรดที่อยู ่ในสมุนไพรกัดภาชนะ ถ้าเป็นหม้อหรือกะทะทองเหลืองจะทำให้รสของน้ำสมุนไพรเปลี่ยนไป 
นอกจากนี้การที่เราดื่มน้ำสมุนไพรที่มีสารโลหะหนักผสมอยู่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ สำหรับภาชนะที่
บรรจุควรจะเป็นขวดแก้ว จะสะดวกในการนึ่ง และน้ำสมุนไพรจะไม่ทำปฏิกิริยากับขวดแก้ว ภาชนะที่เป็นแก้ว
ยังดูใสสะอาดน่าดื่มยิ่งขึ้น  
 
การเลือกวัตถุดิบทดแทนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ [3] 
 1. เลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อย ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แบล็ค
เบอร์รี่ หรือราสเบอร์รี่ รวมถึงแคนตาลูป เกรปฟรุต และมะละกอ ล้วนเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อย นอกจากนี้ 
หลายคนนิยมดื่มสมูทตี้ที่มีส่วนผสมของกล้วยด้วย เพราะหอมอร่อยและช่วยเพิ่มความข้นให้กับเนื้อสมูทตี้  แต่
กล้วยเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งกล้วยประมาณ 85 กรัมจะมีน้ำตาลประมาณ 10 กรัม รวมถึงเชอร์รี่ องุ่น 
มะม่วง และมะเดื่อฝรั่งก็เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเช่นกัน จึงควรควบคุมปริมาณในการบริโภค ทั้งนี้ อาจเพ่ิม
น้ำแข็งหรือเลือกใช้ผลไม้แช่แข็งเพ่ือช่วยให้เนื้อสมูทตี้ข้นขึ้นแทนได้เช่นกัน และไม่ควรดื่มสมูทตี้เกินวันละ 150 
มิลลิกรัมหรือประมาณ 1 แก้วเล็ก เพราะน้ำตาลจากผลไม้อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ 
 2. เพิ่มอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนและไขมันดี อะโวคาโดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วย
ไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกาย ทั้งยังมีวิตามินบี โพแทสเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ เวย์โปรตีนและถั่ว
ลันเตา ก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็น หรือสามารถใส่เมล็ดเจียที่ช่วยให้สมูทตี้
มีเนื้อข้นขึ้น ทั้งยังมีไฟเบอร์ โปรตีน และไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกายด้วย 

3. ใส่ผักใบเขียวเพิ่มประโยชน์ เช่น ปวยเล้ง เคล หรือสวิสชาร์ด เป็นต้น เพราะเป็นผักที่จะเพ่ิมสี
เขียวให้กับสมูทตี้ และยังประกอบไปด้วยสารอาหารมากมาย ทั้งวิตามิน ไฟเบอร์ และสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ง
อาจใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยเพ่ือช่วยให้รสชาติของผักใบเขียวกลมกลืนกับผลไม้อ่ืน ๆ ในแก้วได้เป็นอย่างดี 
 4. เติมความหวานอย่างระมัดระวัง แม้จะเลือกวัตถุดิบที่มีไขมันดีอย่างอะโวคาโด หรือผลไม้รส
เปรี้ยวในตระกูลเบอร์รี่ แต่หากเติมน้ำตาลหรือน้ำผึ้งมากเกินไปก็อาจทำให้สมูทตี้แก้วนั้นไม่ดีต่อสุขภาพอย่างที่
คิด เพราะความหวานที่มากเกินพอดีอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพอ่ืน ๆ ตามมา อย่างฟันผุ น้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน โรคเบาหวาน รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่หากติด
รสหวานก็อาจเลือกใช้หญ้าหวานหรือสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรสชาติ
ให้สมูทตี้แก้วโปรด 
 
.......................................................... 

3 สมูทตี้ เมนูอร่อยเพื่อสุขภาพ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://www.pobpad.com/ (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 
กรกฎาคม 2564) 
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วิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบท่ีควรรู้ [4] 
1. วิธีเก็บผักผลไม้ โดยแยกกลุ่มผักให้ชัดเจนก่อนก่อนจะนำผักสดเข้าตู้เย็นนั้นให้แยกกลุ่มผัก

ออกจากกัน โดยจำแนกเป็น 3 ชนิด คือผักที่เน่าเสียง่ายอย่าง เห็ด, ผักชี, ผักกาดหอม, ถั่วงอก, ถั่วฝักยาว, 
ผักบุ้ง และชะอม ต่อมาคือ กลุ่มผักที่เก็บได้ในระยะเวลาจำกัด ก็จะมีผักกาด , ผักคะน้า, มะเขือเทศ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผักที่เก็บไว้ได้นานกว่าผักอื่นๆ เช่น ฟัก , แฟง, เผือก, มัน และฟักทอง ซึ่งผักเหล่านี้แม้จะ
เก็บในตู้เย็นก็ยืดเวลาได้ไม่นานนัก แต่การเก็บที่ดีที่สุดคือใส่ถุงพลาสติกที่สะอาดและแห้ง จะช่วยเก็บความสด
ไว้ได้นานขึ้น 5-7 วัน 

 
 

 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/4dEct) 
 

2. วิธีเก็บผักผลไม้สุกง่าย จับใส่ถุงสูญญากาศขึ้นชื่อว่าผลไม้ ก็มีให้เลือกมายมายนับไม่ถ้วน แต่
ผลไม้ต่างๆ ที่สุกง่าย อย่าง มะม่วง, แอปเปิ้ล, อะโวคาโด, องุ่น, ลูกแพร รวมไปจนถึงผักอย่างพริกไทยสด และ
เห็ดทุกชนิด ถ้าอยากให้คงความสดและเก็บได้นานล่ะก็แนะนำให้ใส่ถุงพลาสติกสูญญากาศ  และพยายามอย่า
ให้ผิวของผลไม้แต่ละลูกสัมผัสกัน เพียงเท่านี้ก็ช่วยเก็บความสดไว้ได้นานขึ้นแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/4dEct) 

.......................................................... 
4 วิธีเก็บผักผลไม้ในตูเ้ย็น ให้สดอรอ่ยและอยู่นานมากขึ้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.reviewyourliving.com/life-style/keep-vegetables-fruits-fresh-in-the-refrigerator-012018/ (วันท่ี
สืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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3. วิธีเก็บผักผลไม้ดิบ ควรใส่ถุงกระดาษเจาะรูมาต่อกันที่ผลไม้ดิบที่ยังมีผลเป็นสีเขียว  ให้นำ
ผลไม้ใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศท่ีไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้ก๊าซเอธิลีนหรือก๊าซที่
ทำให้ผลไม้สุกยังคงอยู่ในถุง ไม่ไปรบกวนผลไม้ชนิดอื่น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/4dEct) 

 
4. ผลไม้จำพวกเบอร์รี่กับวิธีเก็บผักผลไม้ ผลไม้จำพวกตระกูลเบอร์รี่มักไม่ถูกกับความร้อนของ

ประเทศไทยเท่าไหร่นัก เพราะสภาพอากาศร้อนชื้นส่งผลให้ผลไม้เสียง่ายมาก ดังนั้นข้อแนะนำของเราคือให้นำ
ผลไม้อย่าง เชอร์ร่ี, สตรอว์เบอร์รี่, หรือบลูเบอร์รี่ ใส่ตระกร้าแล้วล้างผ่านน้ำร้อนแบบรวดเร็วประมาณ 30 
วินาที หลังจากนั้นให้เทลงบนผ้า เพื่อคลายความร้อน แล้วค่อยนำไปแช่ในตู ้เย็น  ความร้อนจะฆ่าสปอร์
แบคทีเรีย ทำให้เบอร์รี่คงความสดได้นานขึ้นนั่นเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

    (ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/4dEct) 
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5. อย่าใช้วิธีเก็บผักผลไม้ ด้วยการแช่รวมกัน สำหรับผักผลไม้ที่ซื้อมาจากตลาดหรือซุปเปอร์มา
เก็ตนั้นไม่ควรนำมาแช่น้ำรวมกัน เพราะผลไม้สุกจะปล่อยก๊าซเอธิลีนออกมา ทำให้ผักที่ว่างอยู่ใกล้ๆ เสียเร็ว  
ทางท่ีดีเราแนะนำให้ควรเก็บผักและผลไม้แยกถุงหรือ แยกชั้นกัน ยิ่งแช่ห่างกันมากเท่าไรผักและผลไม้ก็จะช่วย
ยืดอายไุด้นานขึ้น 

  
สมุนไพรต้านโควิด 

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถควบคุมการแพร่
ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และมีการพูดถึงจุดแข็งที่สามารถจะต่อยอดไปสู่ความมั่นคงด้านการดูแลสุขภาพ 
สามารถดึงนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยได้ 

สมุนไพร นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย มีการใช้กันมายาวนาน เป็นภูมิ
ปัญญารุ่นต่อรุ่น ในปัจจุบันทุกคนให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยมากขึ้น เพราะสรรพคุณที่โดดเด่น ราคาไม่สูง 
สมุนไพรไทยที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองว่า สามารถช่วยรักษาโรคโควิด - 19 ได้  

ดังนั้น หลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ จึงได้ให้ความสำคัญของวัตถุดิบที่เกี ่ยวกับ
สมุนไพรต้านโควิด ที่นำมาเป็นส่วนประกอบหลักในการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่ น้ำฟ้าทะลายโจรโซดา
มะนาว และสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า ดังนี้ 

1. ฟ้าทะลายโจร มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลาย ทั้งประเทศจีน ประเทศสิงคโปร์ รวมถึง
ประเทศไทย และได้มีการนำเสนอผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง โดยงานวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้วพบว่า กลไกต้าน
ไวรัสของฟ้าทะลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ ลดการแบ่งตัวของไวรัสภายในเซลล์ เพิ่มภูมิคุ้มกันในการ
ต่อสู้กับไวรัส ลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัส 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 

2. ขิง ซึ่งมีรสเผ็ดร้อน มีคุณสมบัติอุ่น พบฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน
นำมารับประทานแก้หวัด จากการจำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สารสำคัญ Zingerol และ 
Gingerol สามารถแย่งจับกับตำแหน่ง Main protease ที่ช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 
2019 ได ้
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(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
 

3. มะขามป้อม เป็นยาแก้ไอ ละลายเสมหะ พื้นบ้านใช้รักษาหลอดลมอักเสบ วัณโรคปอด  
หอบหืด ช่วยส่งเสริมการทำงานของ NK cells และ Cytotoxic T Lymphocytes (CTL) และยังช่วยส่งเสริม
การทำงานของ Natural Killer (NK) cells และ Cytotoxic T Lymphocytes (CTL) activities โดยสาร 
Phyllanthin และ Chebulagic acid มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการอักเสบ NF-KB signaling pathway จากการ
จำลองภาพสามมิติในคอมพิวเตอร์ พบว่า สาร Phyllaemblicin G7 มีความสามารถในการจับกับขาโปรตีน 
และตัวรับ ACE2 ในการผ่านเข้าเซลล์ปอดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 โดยสามารถยับยั้งการสร้างและ
การแบ่งตัวของเชื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี) 
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การเก็บรักษาวัตถุดิบประเภทสมุนไพร [5] 
 การรักษาสมุนไพรเพื่อใช้ปรุงยารักษาโรคต่าง ๆ นั้น เราจำจะต้องศึกษาธรรมชาติของสมุนไพร
เหล่านี้เสียก่อนว่า สมุนไพรเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร ควรจะเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานเท่าใด  จึงจะเสื่อม
คุณภาพ และควรเก็บด้วยภาชนะชนิดใดจึงจะไม่เกิดปฏิกิริยากับสมุนไพรเหล่านี้ และควรเก็บอย่างไร กลิ่น รส 
ของสมุนไพรเหล่านี ้จึงจะเสื่อมไป การรักษาสมุนไพร ดังกล่าวพอจะกล่าวโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี ้ คือ  
 1. การรักษาสมุนไพรประเภทที่มีกลิ่นหอม เช่น อบเชย กฤษณา กะลำพัก พิมเสน การบูน  
ชมดเชียง ฯลฯ ควรเก็บในขวดแก้ว หรือ ขวดพลาสติกที่มีฝาจุกอัดอากาศให้แน่นสนิทอย่าให้อากาศเข้าได้และ
ควรเช็ดให้แห้งสนิทก่อนที่จะนำมาใช้เก็บสมุนไพรเหล่านี้ ทั ้งนี้ เพื่อเก็บกลิ่นของสมุนไพรเหล่านี้ไว้ให้อยู่
ตลอดไปให้นานที่สุด เมื่อเราจะนำมาปรุงยาเมื่อใด สมุนไพรเหล่านี้ก็ยังมีสรรพคุณดีอยู่เสมอ หากใช้ภาชนะใน
การเก็บรักษาสมุนไพรเหล่านี้ผิด เช่น ใช้ภาชนะที่ทำด้วยเหล็ก หรือ ทองเหลืองเก็บสมุนไพรเหล่านี้ภาชนะ
เหล่านั้นอาจเกิดสนิม และสนิมเหล่านี้จะทำลายคุณภาพของสมุนไพรให้เสื่อมไปจนใช้การไม่ได้ และหากใช้จุก
ปิดฝาภาชนะเหล่านี้ปิดไม่สนิทอากาศเข้าได้ สมุนไพรเหล่านี้ก็จะหมดกลิ่นและเสื่อมคุณภาพไม่สามารถจะ
นำไปใช้ทำยาได้อีกต่อไป 
 2. ส่วนสมุนไพรบางชนิดต้องไม่เก็บไว้ในภาชนะที่ทำด้วยโลหะบางชนิดเช่นอะลูมิเนียม เช่นดี
เกลือ ดินปะสิว จุลสี เกลือสินเธา สารส้ม กำมะถัน น้ำส้มสายชู ฯลฯ ทั้งนี้เพราะสารต่างๆ ในสมุนไพรเหล่านี้
เมื่อสลายตัวออกมาแล้ว จะเกิดปฏิกิริยากับภาชนะที่ใช้เก็บ อาจจะเกิดเป็นกรดอย่างแรงชนิดต่างๆ ซึ่งจะมี
อันตรายเมื่อนำสมุนไพรเหล่านี้ไปใช้ปรุงยาให้แก่คนไข้ 
 3. สมุนไพรที่เป็นพืชบางชนิด หรือเป็นสัตว์วัตถุควรใช้ภาชนะที่ทำด้วยสังกะสี หรือทองเหลืองเป็น
รูปปี๊บ ขนาดปี๊บน้ำมันก๊าด และตอนบนควรจะทำเป็นฝาปิดรูปทรงกระบอก แบบฝาถ้ำชาเพื่ออัดอากาศให้แน่น
เวลาใช้เก็บสมุนไพรเหล่านี้ ก่อนเก็บสมุนไพรควรล้างภาชนะให้สะอาดและตากแดดให้แห้งสนิท รวมทั้งสมุนไพรที่
จะนำมาเก็บด้วย ต้องตากแดดให้แห้งสนิท ก่อนจะนำมาเก็บในภาชนะเหล่านี้แล้วปิดฝาให้แน่นอย่าให้อากาศและ
ความชื้นในอากาศเข้าได้ เราก็จะรักษาคุณสมบัติของสมุนไพรเหล่านี้ให้มีอายุยืนนานถึง ๑ ปี หรือกว่านั้น 
 4. สมุนไพรประเภทมีลักษณะเป็นน้ำ หรือน้ำมัน เช่น น้ำผึ้ง น้ำมันต่างๆ ควรเก็บไว้ในขวดแก้ว 
ส่วนยาดองเหล้า หรือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือ ยาดองอื่นๆ ควรใช้ขวดแก้วเป็นภาชนะเก็บรักษาจะ
ปลอดภัยกว่า หากจะเก็บยาเหล่านี้เป็นเวลานาน แม้แต่ยาต้มแล้ว ใส่ยากันบูดเช่นโซเดียมเบ็นโซเอ็ด ยา
ประเภทนี้หากมีความจำเป็นต้องเก็บไว้นานก็ควรเก็บไว้ในขวดแก้วจะปลอดภัยกว่า ไม่ควรเก็บไว้ในขวด
พลาสติก หรือขวดอะลูมิเนียมในระยะยาวนาน ทั้งนี้เพราะขวดพลาสติกและขวดอะลูมิเนียมมีสารบางชนิดอาจ
เกิดปฏิกิริยากบัยาเหล่านี้ในทางท่ีเป็นพิษแก่คนไข้ท่ีใช้รักษา 
 5. สมุนไพรประเภทเกสร หรือประเภทผงต่างๆ ควรเก็บไว้ในขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกอัด
อากาศให้แน่น สมุนไพรเหล่านี้ย่อมจะมีคุณสมบัติอยู่ได้ในระยะอันยาวนาน 
.......................................................... 

5 สมุนไพรไทยรักษาโรค. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://sites.google.com/site/chayada10381/kar-keb-raksa. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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 6. การรักษาสมุนไพรที่เราต้องการหยิบมาปรุงยาต่าง ๆ ควรจัดแบ่งประเภทออกเป็นหมวดหมู่ 
แล้วสับ หรือหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่กล่องสังกะสีมีฝาปิดแล้วเขียนป้ายชื่อสมุนไพรเหล่านั้นให้ชัดเจนแล้วทำชั้น 
หรือลิ้นชักบรรจุกล่องสังกะสีเหล่านี้ไว้เป็นช่อง ๆ เวลาจะหยิบ สมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาเพียงเหลือบตาดูก็จะรู้ว่า
สมุนไพรชนิดไหนอยู่ที่ไหน เราก็สามารถจะนำสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาได้สะดวกเมื่อเราต้องการ และการที่แนะนำ
ให้ทำกล่องส ังกะส ีใส ่สม ุนไพร แยกประเภทไว ้เป ็นชนิด  ๆ และใช ้ฝาปิดให ้สน ิทเม ื ่อหล ังจากใช ้แล้ว  
ก็เพ่ือป้องกันความชื้นและเชื้อราในอากาศไม่ให้เข้าไปทำลายสมุนไพรเหล่านั้นให้เสื่อมคุณภาพ หากเก็บไว้ในลิ้นชัก
เฉย ๆ หรือวางไว้บนหิ้งโดยไม่มีภาชนะบรรจุอีกชั้นหนึ่ง สมุนไพรเหล่านี้อาจเกิดรา หรือเสื่อมคุณภาพ เร็วเกินควร 
 7. สมุนไพรประเภทเป็นกรด เช่น ดินปะสิว น้ำประสานทอง จุนสีควรเก็บไว้ในภาชนะที่ทำด้วย
แก้วรวมทั้งปรอทด้วย ส่วนดีเกลือ เกลือสินเธาว์จะใช้ภาชนะที่ทำด้วยดิน หรือแก้วเก็บก็ได้ แต่ยาดำ มหาหิงคุ์
จะใช้ภาชนะท่ีทำด้วยสังกะสีเป็นที่เก็บรักษาก็ได้ 
 8. การเก็บสมุนไพรในโกดังเก็บของขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่นั้น ควรสร้างเป็นชั้นขึ้นแล้วแบง่
สมุนไพรออกเป็นประเภท และ หมวดหมู่โดยละเอียด เพื่อสะดวกในการที่เราจะหยิบใช้สมุนไพรเหล่าน้ี  
 9. สมุนไพรบางชนิดเป็นใบไม้ ซึ่งสามารถจะดูดความชื้นในอากาศได้ และพวกสัตว์ต่างๆ จะเข้า
ไปทำรังอยู่เช่นหนูและแมลงสาบ จิ้งจกตุ๊กแก หรือสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ ย่อมจะเข้าไปทำลายสมุนไพรเหล่านี้ให้
เสื่อมคุณภาพ  และนำสิ่งสกปรกโสโครกเข้าไปปะปนให้สมุน ไพรเหล่านี้ จึงเก็บสมุนไพรเหล่านี้ไว้ในกระสอบ
พลาสติกอย่างหนาขนาดใหญ่เท่ากระสอบข้าวสาร และมัดปากให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้นของอากาศ และชั้น
ที่จะเก็บสมุนไพรเหล่านี้ ควรใช้ลวดตาข่ายอย่างตาถี่ปิดกั้นให้แข็งแรงแน่นหนาเพ่ือป้องกันหนูและแมลงต่าง ๆ 
ไม่ให้เข้าไปทำลายได้ จะทำให้สมุนไพรเหล่านี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 
 10. สมุนไพรประเภทเขี้ยวงาสัตว์ต่าง ๆ จะเก็บในภาชนะชนิดใดก็ได้แต่อย่าใช้ภาชนะที่อาจเกิด
สนิมขึ้นในภายหลังเป็นใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรประเภท หนอแรด หรือเขากุยนั้นควรเก็บในตู้นิรภัย
จะปลอดภัยกว่าเก็บไว้ไนภาชนะอื่น ๆ เพราะนอแรดนอหนึ่ง ปัจจุบันราคาหลายหมื่นบาท บางอันอาจถึง  
แสนบาทก็เป็นได้ ส่วนเขากุยนั้นเขาหนึ่งราคาพันกว่าบาทขึ้นไป จึงควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยจะเหมาะกว่า 
 
คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ในการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถควบคุมการแพร่
ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และมีการพูดถึงจุดแข็งที่สามารถจะต่อยอดไปสู่ความมั่นคงด้านการดูแลสุขภาพ 
สามารถดึงนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพจากต่างประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยได้ วัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ในการ
ทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วยวัตถุดิบที่คุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียง ในหลักสูตรการทำเครื่องดื่ม
เพื ่อสุขภาพในครั ้งนี ้ จะเป็นการจัดทำน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว และสมูทตี ้ป้อมทะลายฟ้า  จึงขอ
ยกตัวอย่างคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบ ดังนี้ 
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1. ฟ้าทะลายโจร [6] 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
  
 
ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ เป็น

สมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข ใน
รูปแบบยาเดี่ยว 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกันอย่างแพร่หลาย มี
ข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยทางคลินิก พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อ
เฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Tract Infection) เช่น อาการไอ อาการเจ็บคอได้ดี  

 ในปี พ.ศ.2555 ได้มีข้อมูลงานวิจัย จากผู้ป่วยจำนวน 807 คน พบว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดจากฟ้าทะลาย
โจรร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ขนาดรับประทาน 31.5 - 200 มิลลิกรัม/วัน รับประทานเป็นเวลา 3 - 10 วัน มีผล
ช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอาการไอเนื่องจากไข้หวัด (Common Cold) และอาการอักเสบของระบบทางเดิน
หายใจส่วนบนได ้

 ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพลของ
ธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) 
เพื่อใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่เพิ่มขึ้นได้ พูดง่าย  ๆ คือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลด
ปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลทำให้ ร่างกายมี
ปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาตามร่างกาย แขน - ขา
อ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น 
.......................................................... 

6 สรรพคุณฟ้าทะลายโจร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://med.mahidol.ac.th/altern_med/th/km/19jun2020-1729. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/nx0kI) 
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2. มะขามป้อม [7] 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/3KVst) 

 
 มะขามป้อม ภาษาอังกฤษ คือ Indian Gooseberry มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Phyllanthus 
emblica Linn. จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะยม คือ ตระกูล Phyllanthus L. ปกติแล้วจะปลูกขึ้นในเอเชีย
เขตร้อน จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็นพืชที่สำคัญในด้านการแพทย์อายุรเวทแบบดั้งเดิมและ
การดูแลสุขภาพหลายแขนงที่มีมานานนับร้อยปี โดยใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของมะขามป้อม แต่ที่นิยมใช้
ในการทำยามากที่สุด คือ ผลมะขามป้อม ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังนี้  
 2.1 อุดมไปด้วยสารอาหารและเป็นแหล่งของวิตามินซี 

         มะขามป้อมมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึงเท่าตัว มีสารแทนนินและโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นสารป้องกัน
การสลายตัวของวิตามินซี ทำให้วิตามินซีคงตัวอยู่ได้นาน และอุดมไปด้วยสารอาหารอื่น ๆ ทั้งวิตามินเอ 
วิตามินบี 3 ธาตุเหล็ก แคลเซียม และฟอสฟอรัส  
 2.2 ดับกระหาย 
           ผลมะขามป้อมสด ๆ ช่วยแก้และลดอาการกระหายน้ำได้ โดยไม่ต้องนำไปทำเป็นน้ำผลไม้ เพราะ
เมื่อเรากัดมะขามป้อม น้ำมะขามป้อมที่ซึมออกมาจะช่วยแก้อาการคอแห้งได้ 
 2.3 แก้ไอ เจ็บคอ ลดเสมหะ แก้หวัด 
           มะขามป้อม ช่วยแก้ไอ แก้หวัด ละลายเสมหะ รักษาอาการเจ็บคอ เพราะอุดมไปด้วยวิตามินซี
และสารกลุ่มแทนนิน มีรสเปรี้ยว ช่วยละลายเสมหะและบำรุงเสียงได้ดี โดยหากต้องการใช้มะขามป้อมแก้ไอ  
ทำได้โดยการนำมะขามป้อม ไปคั้นหรือต้มแล้วนำมาดื่ม หรือจะนำมะขามป้อมไปอมกับเกลือเฉย ๆ ก็ได้ ซึ่ง
การอมมะขามป้อมนอกจากจะช่วยแก้ไอและละลายเสมหะแล้ว ยังทำให้เราชุ่มคอ และช่วยบำรุงเสียงให้ใส 
ป้องกันเสียงแห้งได้ 
.......................................................... 

7 มะขามป้อม ผลไม้วิตามินซีสูงปรี๊ด. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  
https://health.kapook.com/view178427.html. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564). 
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 2.4 แก้ไข้ 
           สารแทนนินและวิตามินซีที่มีอยู่ในมะขามป้อม เป็นสารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย 
จึงช่วยแก้ไข้จากอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยนำผล เมล็ด หรือรากของมะขามป้อมมาคั้นดื่ม เพราะน้ำ
มะขามป้อมถือเป็นยาเย็นที ่ช่วยลดและระบายความร้อนออกจากร่างกาย และยังสามารถนำใบสดของ
มะขามป้อมมาต้มน้ำอาบเพ่ือให้ไข้ลดลงได้อีกด้วย 
           นอกจากนี้ มะขามป้อมยังช่วยให้อาการไข้ทับระดูดีขึ้น โดยตำรับยาพื้นบ้านจะนำมะขามป้อม
และลูกสมอไทยจำนวนเท่าอายุผู้ป่วยมาต้มกับใบมะกาแห้ง 1 กำมือ ใส่เกลือนิดหน่อย แล้วนำมาดื่มครั้งละ 1 
แก้ว ทุก ๆ 4 - 6 ชั่วโมงในวันแรกที่ดื่ม หลังจากนั้นดื่มวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น ภายใน 3 วันยาต้มหม้อนี้อาจ
ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดท้องจากไข้ทับระดูได้   
 2.5 แก้ปวดฟัน 
 การทานมะขามป้อมหรือนำปมก้านมะขามป้อมมาต้มกับน้ำ แล้วใช้อมหรือบ้วนปาก สามารถ
บรรเทาและป้องกันอาการปวดฟันได้ เนื่องจากในมะขามป้อมมีวิตามินซีสูงมากนั่นเอง 
 2.6 รักษาลักปิดลักเปิด 
          มีงานวิจัยพบว่า ร่างกายคนเราสามารถดูดซึมวิตามินซีจากมะขามป้อมได้ดีกว่าวิตามินซีเม็ด
ทั่วไป เนื่องจากในมะขามป้อมมีสารอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้วิตามินเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคลักปิดลักเปิดที่
มีอาการเลือดออกตามไรฟัน ซึ่งเป็นโรคที่ร่างกายขาดวิตามินซีจึงควรทานมะขามป้อมที่มีวิตามินซีสูงเข้าไป
มาก ๆ เพราะสามารถช่วยให้หายจากโรคนี้ได้ 
 2.7 บรรเทาอาการคันจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า 
 นำรากของมะขามป้อมมาสับเป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำไปต้มประมาณ 15 นาที จากนั้นก็นำมาทา
บริเวณท่ีเป็นเชื้อรา ก็จะช่วยบรรเทาอาการคันได้ ส่วนใครที่มีอาการคันจากน้ำกัดเท้า ให้นำเปลือกมะขามป้อม
ไปตำผสมกับน้ำเล็กน้อย แล้วนำมาทาบริเวณที่คันก็จะช่วยรักษาได้ หรือหากใครอยากจะฆ่าเชื้อโรคหรือ
ป้องกันน้ำกัดเท้าไว้ก่อน จะนำเปลือกของต้นมะขามป้อมไปแช่น้ำ แล้วนำเท้าไปแช่ก็จะช่วยให้ผิวบริเวณเท้า
หนาขึ้น เนื่องจากความฝาดของเปลือกมะขามป้อมจะช่วยตะกอนโปรตีน ทำให้ผิวหนังของเท้าและข้อเท้าหนา
ขึ้น ทนทานต่อการเกิดน้ำกัดเท้ามากยิ่งขึ้น 
 2.8 รักษาแผล แก้ฟกช้ำ 
 นำเปลือกลำต้นของมะขามป้อมมาบดเป็นผงแล้วโรยที่บริเวณบาดแผลเพ่ือรักษาแผลและอาการ
ฟกช้ำได้ด้วย ส่วนที ่เป็นแผลแล้วหายช้า มีน้ำเหลืองไหลเยอะ หรือป่วยเป็นโรคน้ำเหลืองเสีย ให้ทาน
มะขามป้อม 1 ลูก ทุกวันหลังอาหาร เพราะในมะขามป้อมมีวิตามินอยู่มาก โดยเฉพาะวิตามินซี จะสามารถแก้
อาการน้ำเหลืองเสียได้ 
 2.9 รักษาหอบหืด 
           นำเมล็ดมะขามป้อมมาตำเป็นผง แล้วชงดื่มกับน้ำร้อน ก็ช่วยรักษาให้หายได้ด้วย 
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 2.10 แก้อาการผื่นคัน 
 นำใบมะขามป้อมมาต้มอาบ หรือนำเมล็ดมาเผาแล้วบดให้ละเอียด จากนั้นนำไปผสมกับน้ำมัน 
คนให้เข้ากันจนเหลวข้น แล้วนำมาทาแผล จะช่วยบรรเทาอาการคัน แก้พิษน้ำร้อนลวก และช่วยรักษาแผลได้ 
 2.11 เป็นยาระบาย แก้ท้องผูก 
 ยางของผลมะขามป้อมและวิตามินซีมีฤทธิ์เป็นยาระบาย ช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้น และ
แก้อาการท้องผูกได้ ฉะนั้นมะขามป้อมจึงถือเป็นผลไม้อย่างหนึ่งที่ช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดี และนำไปสกัดเข้า
เครื่องยา ทำเป็นยาระบายได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หากเราทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้มีอาการ
ท้องเสียแทนได้ ดังนั้นควรควบคุมปริมาณการทานในแต่ละวันด้วย 
 2.12 แก้ท้องเสีย โรคบิด 
           อาการท้องเสีย หรือถ่ายบิด สามารถใช้มะขามป้อมรักษาให้หายได้ง่าย ๆ ด้วยกัน 3 วิธี คือ นำราก
มะขามป้อมไปต้มดื่ม หรือนำลูกมะขามป้อมสดไปต้มประมาณ 10 - 20 นาทีแล้วดื่ม หรือวิธีสุดท้าย นำใบไปตำให้
ละเอียดแล้วนำมาชงดื่มครั้งละ 1 ช้อนชา ทุก 2 - 4 ชั่วโมง หรืออาจเติมน้ำผึ้งลงไปหน่อยเพื่อให้ดื่มง่ายข้ึน 
 2.13 บำรุงผิว 
 วิตามินซีในมะขามป้อมยังสามารถบำรุงผิวพรรณ ชะลอการเกิดริ้วรอย และทำให้หน้าขาวสดใส
ได้ โดยนำมะขามป้อมมาฝนแล้วนำน้ำที่ได้ไปทาบริเวณหน้าและผิวของเราได้เลย 
 2.14 บำรุงผม 
 มีการนำมะขามป้อมมาสกัดทำเป็นยาสระผมทั้งที่ไทยและอินเดียเลยนะคะ เนื่องจากมะขามป้อม
สามารถบำรุงรักษาเส้นผมให้มีสุขภาพแข็งแรง นุ่มลื่น และยังช่วยทำให้ผมดกดำ ป้องกันผมหงอกได้ด้วย โดย
การนำมะขามป้อมมาทอดกับน้ำมันมะพร้าวแล้วนำน้ำมันมาหมักผม หรือหากใครมีมะขามป้อมแห้ง ก็สามารถ
นำลูกมะขามป้อมแห้งไปแช่น้ำไว้หนึ่งคืน แล้วนำมาบำรุงผม โดยใช้ล้างแทนน้ำสุดท้ายได้ แถมเราสามารถนำ
เมล็ดมะขามป้อมมาบีบเอาน้ำมัน แล้วนำไปทาทั่วศีรษะก็ช่วยทำให้ผมดกดำข้ึนด้วย 
 

 2.15 บำรุงร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า 
 เนื่องจากมะขามป้อมมีสารอาหารมากมาย ที่ช่วยบำรุงทั้งผม สมอง ดวงตา คอ หลอดลม ปอด 
หัวใจ ตับ ตับอ่อน ไต กระเพาะ ลำไส้ และผิวหนัง และยังช่วยแก้น้ำเหลืองเสีย บำรุงกำลัง บำรุงเลือด ลด
ความดันเลือดสูง และปรับประจำเดือนให้มาปกติได้ 
 2.16 ต้านมะเร็ง 
 มีการวิจัยพบว่าสารฝาดในมะขามป้อมอย่างกรดแกลลิคและสารแทนนินสามารถยับยั้ง
เซลล์มะเร็งไม่ให้ก่อตัวในร่างกายเราได้ แถมมะขามป้อมยังสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีมาก เพราะอุดมไปด้วย
วิตามินซีและสารแทนนินที่ประกอบไปด้วย emblicanin A, emblicanin B, punigluconin และ peduculagin 
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2.17 แปรรูปได้หลากหลาย 
 นอกจากจะสามารถกินเปล่า ๆ แล้ว มะขามป้อมยังนำไปทำเป็นเครื่องดื่ม หรือแปรรูปเป็นของ
กินเล่นอร่อย ๆ อย่าง มะขามป้อมแช่อิ่ม และใช้เป็นยาสมุนไพร ยาแก้ไอ หรือยาสระผม และยังนำไปทำเป็น
เครื่องสำอางและอาหารเสริมได้อีกด้วย 

มะขามป้อม ข้อควรระวังท่ีต้องรู้ก่อนทาน 
 ผู้ที่มีปัญหาเลือดจาง ผู้ที่แน่นท้องบ่อย ๆ และคนขี้หนาว ไม่ควรทานมะขามป้อมในปริมาณมาก ๆ 
เพราะมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น หากกินเยอะอาจทำให้รู้สึกหนาวหรือมีอุณหภูมิในร่างกายลดลงได้ 
ดังนั้นผู้ที่มีอาการข้างต้นจึงควรระมัดระวังและควบคุมปริมาณการทานมะขามป้อมให้ดี หรือจะหันไปทานพวก
ผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนแต่วิตามินซีสูงอย่าง ลำไย แทน 
 

3. ขิง [8] 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

  
 “ขิง” อุดมไปด้วยคุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ , วิตามิน

บี 1, วิตามินบี 2, วิตามินซี, ธาตุฟอสฟอรัส, ธาตุแคลเซียม เป็นต้น  
 ในปัจจุบัน "ขิง" ถูกนำมาสกัดเป็นเครื่องดื่มสำเร็จรูปสำหรับดื่มได้อย่างสะดวก บางคนก็อาจนำ

ขิงมาต้มเป็นเมนูน้ำขิงร้อน ๆ เพื่อสุขภาพ แต่หากใครไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรฉุน ๆ ก็สามารถนำไปผสมกับน้ำผึ้ง
เพิ่มรสชาติหอมหวานก็ได้เช่นกัน ซึ่งประโยชน์ของการดื่มน้ำขิงผสมน้ำผึ้งจะช่วยบำรุงลำไส้ และช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณด้านอื่น ๆ ที่มีผลดีต่อร่างกายอีกมากมาย สรรพคุณของขิงมีดังนี้ 
.......................................................... 

8 น้ำขิง ประโยชน์แจ่มจริง ๆ ดื่มทุกวันยิ่งดีเลย . คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/en/informaton-service-menu-en/food-news-menu-en/food-news-
main-menu/589-food1-10-08-2018 (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564) 
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 3.1 ช่วยย่อยอาหาร แก้อาการท้องอืด  
            สารประกอบฟีโนลิกในขิงมีส่วนช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองในลำไส้ พร้อมทั้งยังมีฤทธิ์
กระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหาร นอกจากนี้ขิงยังมีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้
อย่างอ่อน ส่งผลให้อาการท้องอืด แน่นท้อง และอาการท้องเฟ้อบรรเทาลงได้ 

 3.2 บรรเทาอาการคลื่นไส้ 
           ฤทธิ์ร้อนของขิงเป็นยาแก้อาการคลื่นไส้ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาการคลื่นไส้ที่เกิดจาก
ความผิดปกติของกระเพาะอาหารและลำไส้ ที่ได้รับสารเคมีหรืออาหารแสลงบางอย่างมา นอกจากนี้ผลการศึกษาที่
ตีพิมพ์ในวารสาร Support Care Cancer เมื่อปี 2012 ยังบอกด้วยว่า การดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันจะสามารถ
ลดอาการคลื่นไส้ ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้ 

 3.3 ช่วยลดน้ำหนัก 
             ผลการศึกษาของนักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Pharmaceutical Society of Japan 
ในปี 2008 พบว่า ขิงมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของระบบเผาผลาญในร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญ
ไขมันได้มากกว่าปกติ จึงมีส่วนช่วยลดน้ำหนักได้ นอกจากนี้น้ำขิงอุ่น ๆ ยังสามารถช่วยในเรื่องระบบขับถ่าย 
ลดอาการท้องผูก รวมทั้งลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นสาเหตุของความเครียด อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำ
ให้ร่างกายบริโภคไขมันมากขึ้นจนทำให้น้ำหนักข้ึนได้ 

 3.4 ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย 
            จากการทดลองน้ำที่ได้จากการแช่ขิงพบว่า น้ำขิงสามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
และพยาธิชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสารจิงเกอร์รอลในขิงยังมีอานุภาพมากพอจะลดโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ ของ
ร่างกายได้โดยเฉพาะหากเราดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวัน สารจิงเกอร์รอลจะต่อสู้กับเชื้อไวรัสโรคหวัดและอาการไขไ้ด้
อย่างเต็มที ่เราก็จะมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคหวัดได้  

 3.5 บำรุงรักษาสุขภาพช่องปาก 
            สารจิงเกอร์รอลของขิงยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากด้วยนะคะ โดยมีส่วนช่วยกำจัดเชื้อโรคอัน
เป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบและคราบพลัคในช่องปากเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.6 ช่วยลดอาการอักเสบ 
            ขิงอุดมไปด้วยสารต้านการอักเสบ และสารต้านอนุมูลอิสระก็ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ในขิงยังมี
สารจิงเกอร์รอล (Gingerol) ซึ่งมีฤทธิ์รุนแรงกว่าแอสไพริน และยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบภายในร่างกาย ดังนั้น
หากดื่มน้ำขิงเป็นประจำ ก็จะช่วยป้องกันการอักเสบในร่างกายได้อีกทางหนึ่ง 

 3.7 เป็นยาลดปวด 
      สารจิงเกอร์รอลมีฤทธิ์แรงกว่ายาแอสไพริน ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาจาก University of 
Georgia ที่พบว่า การดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกวันมีส่วนช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนื่องจากการออกกำลัง
กายได้ 25%  
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 3.8 แก้ปวดประจำเดือน 
            คุณสมบัติข้อนี้ของขิงเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้ โดยผลการศึกษาจาก University of Georgia 
พบว่า นอกจากขิงจะช่วยลดอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวได้แล้ว น้ำขิงยังมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวดประจำเดือนของผู้หญิง 
47% นอกจากนี้ยังช่วยลดอาการคลื่นไส้อาเจียน และอาการท้องเสียที่ผู้ หญิงบางคนอาจจะเป็นระหว่างอยู่
ในช่วงมีประจำเดือนได้ 

 3.9 ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง 
            การศึกษาใน British Journal of Nutrition ระบุว่า น้ำขิงมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็งได้ เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง อีกทั้งในน้ำขิงยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของเซลล์ต่าง ๆ ใน
ร่างกาย และยังมีสารเคมีธรรมชาติที่ไปช่วยกระตุ้นเอนไซม์กลูตาไธโน-เอส-ทรานสเฟอรเรส สารต้านอนุมูลอิสระ
ชนิดหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งร้ายได้ 
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ใบงานที่ 3 
เร่ือง วัตถุดิบสำหรับการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบสำหรับการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้ว  

จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงอธิบายส่วนประกอบของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมาอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................ .................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. ............................................................................................. 
 
2. จงอธิบายการเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และการเลือกวัตถุดิบทดแทนเครื่องดื่ม 

เพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 
...................................................................................................................................................................... ........ 

.......................................................................................................................... .................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

......................................................................................................................................................... ..................... 
 
3. จงบอกวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  อย่างน้อย 5 วิธี พร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ 
................................................................................................................................ .............................................. 

.................................................................................... ..........................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
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4. จงบอกคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ในการทำเครื ่องดื ่มเพื ่อสุขภาพ  
อย่างน้อย 5 ชนิด 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.............................................................. ................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 3 เรื่อง วัตถุดิบสำหรับการทำเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ 
 
1. จงอธิบายส่วนประกอบของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพมาอย่างละเอียด 
ตอบ  ส่วนประกอบของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  

1. น้ำ เป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่มทั่วไปซึ่งจะมีปริมาณประมาณ  85% ขึ้นไป แต่ถ้าเป็น
เครื่องดื่มชนิด diet จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบมากถึง 99% ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายสารประกอบอื่น ๆ เช่น 
น้ำตาล สี กลิ่น 

2. สารให้ความหวาน ในเครื ่องดื ่มปกติ จะมีรสหวานเนื ่องจากน้ำตาลซูโครส หรือ high 
fructose corn syrup ในขณะที่ HFCS ผลิตมาจากแป้งเป็นของเหลวข้นหนืด ปริมาณสารให้ความหวาน
โดยทั่วไปจะอยู่ใช่วง 7-14 % 

ทำหน้าที่ โดยนิยมใช้น้ำตาล ให้รสชาติให้กลมกล่อม ให้ความหนืด และช่วยยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อจุลินทรีย์ 

3. กรด เครื่องดื่มนั้นค่อนข้างมีความเป็นกรด ซึ่งกรดที่นิยมใช้ คือ กรดฟอสฟอริก กรดซิตริก 
กรดมาลิก กรดทาร์ทาริก 

ทำหน้าที่ ให้รสเปรี้ยวในเครื่องดื่ม ช่วยกระตุ้นให้เกิดความพอใจ ช่วยเพิ่มความหวานของน้ำตาล 
ช่วยระงับความกระหาย และช่วยยึดอายุของเครื่องดื่ม เป็นวัตถุกันเสีย 

4. สี ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ให้ความรู้สึกของกลิ่นรส โดยแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ สี
ธรรมชาติ สีคาราเมล และสีสังเคราะห์ 

4.1 สีธรรมชาติ มีความคงตัวต่ำ   เปลี่ยนแปลงได้ง่าย   ส่วนใหญ่มีในผลไม้ 
4.2 สีเทียม ได้จากการแปรรูปโดยต้มน้ำเชื่อมกับแอมโมเนีย 
4.3 สีสังเคราะห์ มีความคงตัวสูง ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย 

5. กลิ่นรส เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้เครื่องดื่มแตกต่างกัน โดยอาจใช้การผสมเพ่ือให้เกิด
กลิ่นรสที่แตกต่าง หรือกลิ่นธรรมชาติได้จากเครื่องเทศหรือสารสกัดธรรมชาติ 

6. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เป็นก๊าซสำคัญท่ีให้ลักษณะของเครื่องดื่ม
อัดแก๊ส เมื่อละลายน้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีผลต่อรสชาติ  

7. วัตถุกันเสีย การเก็บไว้เป็นระยะเวลานานมีผลต่อกลิ่นและรสชาติ ดังนั้นจึงมีการใช้วัตถุกัน
เสียบ้าง 

8. กาเฟอีน กาเฟอีนจะให้รสขมซึ่งมีผลต่อรสชาติ พบในเครื่องดื่มโคคาโคลา หรือ รสเปปเปอร์ 
กาแฟ ชา หรือช็อกโกแลต กาเฟอีนไม่ได้มีในทุกผลิตภัณฑ์ 
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2. จงอธิบายการเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และการเลือกวัตถุดิบทดแทนเครื่องดื่ม 
เพ่ือสุขภาพ มาพอสังเขป 

ตอบ  การเลือกวัตถุดิบสำหรับการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ในการประกอบเครื่องดื่ม วัตถุดิบที่ต้องใช้ตามส่วนประกอบของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ผัก 

ผลไม้ เกลือ น้ำเชื่อม น้ำ และน้ำตาล ซึ่งจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบ ดังนี้ 
1. การเตรียมผักและผลไม้ ผักและผลไม้แทบทุกชนิดสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มได้  การ

เตรียมวัตถุดิบประเภทผักและผลไม้ เพ่ือประกอบเครื่องดื่ม เพ่ือประกอบเครื่องดื่มควรเลื่อกซื้อผักและผลไม้ที่
ได้การรบัรองจากหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ 

1.1 เลือกผลไม้ที่สุกพอดีไม่สุกงอมเกินไปเลือกที่สดใหม่ไม่เน่าเสียส่วนผักควรเลือกที่สดใหม่ 
ไม่เหี ่ยวช้ำ ไม่เน่าเสีย เพื ่อที ่ผู ้บริโภคจะได้น้ำผักและน้ำผลไม้ที่มีรสชาติดีมีประโยชน์และมีคุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน 

1.2 ทำความสะอาดผักและผลไม ้โดยการล้างผักให้สะอาดเพ่ือปลอดจากสารพิษ 
2. การเตรียมน้ำ น้ำที่ใช้ในการนำมาผสมในเครื่องดื่ม ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำประปาจากก๊อก

โดยตรง เนื่องจากน้ำบาดาลมีรสฝาดและในน้ำประปาจะมีคลอรีนผสมอยู่ ทำให้เมื่อนำมาใช้ผสมในเครื่องดื่ม
แล้ว จะทำให้รสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไป เราจึงควรใช้น้ำกรองที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยการต้มสุกและทิ้งไว้
ให้เย็น มาผสมในเครื่องดื่มเพ่ือที่รสชาติของเครื่องดื่มจะได้ไม่เปลี่ยนไป 

3. การเลือกสมุนไพร การเลือกสมุนไพรที่จะนำมาทำน้ำสมุนไพร ต้องคำนึงถึงสมุนไพรที่สด ถ้า
เป็นสมุนไพรที่ต้องทำให้แห้ง ควรเลือกสมุนไพรที่ใหม่สะอาด ดูลักษณะ สี กลิ่น ดูว่ามีเชื้อราหรือไม่ สมุนไพรที่
สดใหม่ช่วยให้ได้คุณค่าทางโภชนาการสูง สีสันน่ารับประทาน 

4. ความสะอาด ทั้งสมุนไพรและภาชนะท่ีใช้ต้องสะอาด ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ ถ้าไม่สะอาด 
อาจทำให้ผู้ดื่มน้ำสมุนไพร ท้องเสีย และยังทำให้สมุนไพรเก็บไม่ได้นานเท่าที่ควร 

5. ภาชนะท่ีใช้ ภาชนะท่ีต้มควรจะเป็นหม้อเคลือบ ไม่ควรใช้หม้ออะลูมิเนียม เพราะอาจทำให้
กรดที่อยู่ในสมุนไพรกัดภาชนะ ถ้าเป็นหม้อหรือกะทะทองเหลืองจะทำให้รสของน้ำสมุนไพรเปลี่ยนไป 
นอกจากนี้การที่เราดื่มน้ำสมุนไพรที่มีสารโลหะหนักผสมอยู่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ สำหรับภาชนะท่ี
บรรจุควรจะเป็นขวดแก้ว จะสะดวกในการนึ่ง และน้ำสมุนไพรจะไม่ทำปฏิกิริยากับขวดแก้ว ภาชนะท่ีเป็นแก้ว
ยังดูใสสะอาดน่าดื่มยิ่งขึ้น 
 การเลือกวัตถุดิบทดแทนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
 1. เลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อย ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ แบล็ค
เบอร์รี่ หรือราสเบอร์รี่ รวมถึงแคนตาลูป เกรปฟรุต และมะละกอ ล้วนเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อย นอกจากนี้ 
หลายคนนิยมดื่มสมูทตี้ที่มีส่วนผสมของกล้วยด้วย เพราะหอมอร่อยและช่วยเพิ่มความข้นให้กับเนื้อสมูทตี้ แต่
กล้วยเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง ซึ่งกล้วยประมาณ 85 กรัมจะมีน้ำตาลประมาณ 10 กรัม รวมถึงเชอร์รี่ องุ่น 
มะม่วง และมะเดื่อฝร่ังก็เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเช่นกัน จึงควรควบคุมปริมาณในการบริโภค ทั้งนี้ อาจเพ่ิม
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น้ำแข็งหรือเลือกใช้ผลไม้แช่แข็งเพ่ือช่วยให้เนื้อสมูทตี้ข้นขึ้นแทนได้เช่นกัน และไม่ควรดื่มสมูทตี้เกินวันละ 150 
มิลลิกรัมหรือประมาณ 1 แก้วเล็ก เพราะน้ำตาลจากผลไม้อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุได้ 
 2. เพิ่มอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนและไขมันดี อะโวคาโดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ประกอบไปด้วย
ไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกาย ทั้งยังมีวิตามินบี โพแทสเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ เวย์โปรตีนและถั่ว
ลันเตาก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนจำเป็น หรือสามารถใส่เมล็ดเจียที่ช่วยให้สมูทตี้
มีเนื้อข้นข้ึน ทั้งยังมีไฟเบอร์ โปรตีน และไขมันชนิดที่ดีต่อร่างกายด้วย 

3. ใส่ผักใบเขียวเพิ่มประโยชน์ เช่น ปวยเล้ง เคล หรือสวิสชาร์ด เป็นต้น เพราะเป็นผักที่จะเพ่ิมสี
เขียวให้กับสมูทตี้ และยังประกอบไปด้วยสารอาหารมากมาย ทั้งวิตามิน ไฟเบอร์ และสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่ง
อาจใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยเพ่ือช่วยให้รสชาติของผักใบเขียวกลมกลืนกับผลไม้อ่ืน ๆ ในแก้วได้เป็นอย่างดี 
 4. เติมความหวานอย่างระมัดระวัง แม้จะเลือกวัตถุดิบที่มีไขมันดีอย่างอะโวคาโด หรือผลไม้รส
เปรี้ยวในตระกูลเบอร์รี่ แต่หากเติมน้ำตาลหรือน้ำผึ้งมากเกินไปก็อาจทำให้สมูทตี้แก้วนั้นไม่ดีต่อสุขภาพอย่างที่
คิด เพราะความหวานที่มากเกินพอดีอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพอ่ืน ๆ ตามมา อย่างฟันผุ น้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน โรคเบาหวาน รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่หากติด
รสหวานก็อาจเลือกใช้หญ้าหวานหรือสารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเพิ่มรสชาติ
ให้สมูทตี้แก้วโปรด 
 
3. จงบอกวิธีการเก็บรักษาวัตถุดิบสำหรับการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  อย่างน้อย 5 วิธี พร้อมยกตัวอย่าง

ประกอบ 
ตอบ 1. วิธีเก็บผัก ผลไม้ ด้วยกระดาษห่อผัก ผักสดควรจะต้องทานภายใน 1 - 2 วัน เพื ่อให้ได้
สารอาหารสูงสุด แต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็น หลังจากล้างผักเสร็จแล้ว ให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่ 
แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็น ซึ่งกระดาษจะช่วยกักเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไป และช่วยคงความสดให้นานขึ้นที่
สำคัญอย่าลืมเด็ดผักใบที่ช้ำหรือเน่าทิ้งออกก่อน 
 2. วิธีเก็บผักผลไม้ โดยแยกกลุ่มผักให้ชัดเจนก่อนก่อนจะนำผักสดเข้าตู้เย็นนั้นให้แยกกลุ่มผัก
ออกจากกัน โดยจำแนกเป็น 3 ชนิด คือผักที่เน่าเสียง่ายอย่าง เห็ด, ผักชี, ผักกาดหอม, ถั่วงอก, ถั่วฝักยาว, 
ผักบุ้ง และชะอม ต่อมาคือ กลุ่มผักที่เก็บได้ในระยะเวลาจำกัด ก็จะมีผักกาด , ผักคะน้า, มะเขือเทศ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผักที่เก็บไว้ได้นานกว่าผักอื่นๆ เช่น ฟัก , แฟง, เผือก, มัน และฟักทอง ซึ่งผักเหล่านี้แม้จะ
เก็บในตู้เย็นก็ยืดเวลาได้ไม่นานนัก แต่การเก็บที่ดีที่สุดคือใส่ถุงพลาสติกที่สะอาดและแห้ง จะช่วยเก็บความสด
ไว้ได้นานขึ้น 5 - 7 วัน 
 3. วิธีเก็บผักผลไม้สุกง่าย จับใส่ถุงสูญญากาศขึ้นชื่อว่าผลไม้ ก็มีให้เลือกมายมายนับไม่ถ้วน แต่
ผลไม้ต่างๆ ที่สุกง่าย อย่าง มะม่วง, แอปเปิ้ล, อะโวคาโด, องุ่น, ลูกแพร รวมไปจนถึงผักอย่างพริกไทยสด และ
เห็ดทุกชนิด ถ้าอยากให้คงความสดและเก็บได้นานล่ะก็แนะนำให้ใส่ถุงพลาสติกสูญญากาศ  และพยายามอย่า
ให้ผิวของผลไม้แต่ละลูกสัมผัสกัน เพียงเท่านี้ก็ช่วยเก็บความสดไว้ได้นานขึ้นแล้ว 
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 4. วิธีเก็บผักผลไม้ดิบ ควรใส่ถุงกระดาษเจาะรูมาต่อกันที่ผลไม้ดิบที่ยังมีผลเป็นสีเขียว  ให้นำ
ผลไม้ใส่ถุงกระดาษท่ีเจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้ก๊าซเอธิลีนหรือก๊าซที่
ทำให้ผลไม้สุกยังคงอยู่ในถุง ไม่ไปรบกวนผลไม้ชนิดอื่น 
 5. ผลไม้จำพวกเบอร์รี่กับวิธีเก็บผักผลไม้ ผลไม้จำพวกตระกูลเบอร์รี่มักไม่ถูกกับความร้อนของ
ประเทศไทยเท่าไหร่นัก เพราะสภาพอากาศร้อนชื้นส่งผลให้ผลไม้เสียง่ายมาก ดังนั้นข้อแนะนำของเราคือให้นำ
ผลไม้อย่าง เชอร์ร่ี, สตรอว์เบอร์ร่ี, หรือบลูเบอร์รี่ ใส่ตระกร้าแล้วล้างผ่านน้ำร้อนแบบรวดเร็วประมาณ 30 
วินาที หลังจากนั้นให้เทลงบนผ้า เพื่อคลายความร้อน แล้วค่อยนำไปแช่ในตู ้เย็น  ความร้อนจะฆ่าสปอร์
แบคทีเรีย ทำให้เบอร์รี่คงความสดได้นานขึ้นนั่นเอง 
 6. อย่าใช้วิธีเก็บผักผลไม้ ด้วยการแช่รวมกัน สำหรับผักผลไม้ที่ซื้อมาจากตลาดหรือซุปเปอร์มา
เก็ตนั้นไม่ควรนำมาแช่น้ำรวมกัน เพราะผลไม้สุกจะปล่อยก๊าซเอธิลีนออกมา ทำให้ผักที่ว่างอยู่ใกล้  ๆ เสียเร็ว 
ทางท่ีดีเราแนะนำให้ควรเก็บผักและผลไม้แยกถุงหรือ แยกชั้นกัน ยิ่งแช่ห่างกันมากเท่าไรผักและผลไม้ก็จะช่วย
ยืดอายุได้นานขึ้น 
 
4. จงบอกคุณค่าประโยชน์และผลข้างเคียงของวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ในการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อย่าง

น้อย 5 ชนิด 

ตอบ  1. ฟ้าทะลายโจร 
 ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ 

เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข 
ในรูปแบบยาเดี่ยว ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพล
ของธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลาย
โจร) เพ่ือใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่เพ่ิมขึ้นได้ พูดง่ายๆคือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลด
ปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลทำให้ ร่างกายมี
ปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาตามร่างกาย แขน-ขา
อ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น 

 2. มะขามป้อม 
 มะขามป้อม ภาษาอังกฤษ คือ Indian Gooseberry มีชื ่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Phyllanthus 
emblica Linn. จัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะยม คือ ตระกูล Phyllanthus L. ปกติแล้วจะปลูกขึ้นในเอเชีย
เขตร้อน จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย เป็นพืชที่สำคัญในด้านการแพทย์อายุรเวทแบบดั้งเดิมและ
การดูแลสุขภาพหลายแขนงที่มีมานานนับร้อยปี โดยใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของมะขามป้อม แต่ที่นิยมใช้
ในการทำยามากที่สุดคือผลมะขามป้อม ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังน้ี อุดมไปด้วยสารอาหารและเป็น
แหล่งของวิตามินซี ดับกระหาย  แก้ไอ เจ็บคอ ลดเสมหะ แก้หวัด แก้ไข้ แก้ปวดฟัน รักษาลักปิดลักเปิด 
บรรเทาอาการคันจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า รักษาแผล แก้ฟกช้ำ รักษาหอบหืด แก้อาการผื่นคัน เป็นยาระบาย แก้
ท้องผูก แก้ท้องเสีย โรคบิด บำรุงผิว บำรุงผม บำรุงร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า ต้านมะเร็ง แปรรูปได้หลากหลาย 
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 มะขามป้อม ข้อควรระวังท่ีต้องรู้ก่อนทาน 
 ผู้ที่มีปัญหาเลือดจาง ผู้ที่แน่นท้องบ่อย ๆ และคนขี้หนาว ไม่ควรทานมะขามป้อมในปริมาณมาก 
ๆ เพราะมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็น หากกินเยอะอาจทำให้รู้สึกหนาวหรือมีอุณหภูมิในร่างกายลดลงได้ 
ดังนั้นผู้ที่มีอาการข้างต้นจึงควรระมัดระวังและควบคุมปริมาณการทานมะขามป้อมให้ดี หรือจะหันไปทานพวก
ผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนแต่วิตามินซีสูงอย่าง ลำไย แทน 
 3. ขม้ินชัน 

 ขม้ินชัน มีสารเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoid) พบได้ในพืชมีเหง้าและพืชวงศ์ขิง มีสารต้านอนุมูล
อิสระ ช่วยลดอาการอักเสบ และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ทำให้มีการนำขมิ้นชันมาประยุกต์ใช้ใน
อาหารและยาอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีประโยชน์และสรรพคุณ ดังนี้ ล้างพิษตับ รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง แก้อาการ
ท้องร่วง รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ชะลอการแก่ก่อนวัย รักษาริดสีดวง แก้พิษแมลงกัดต่อย ป้องกันโรคข้อ
เข่าอักเสบ ลดระดับไขมันในเส้นเลือด เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

 4. กระชาย 
 การใช้กระชายในวัตถุประสงค์ต้านโควิด - 19 นั้นยังคงเป็นการศึกษาในห้องทดลอง โดยเลือกใช้สาร

สกัดจากกระชายขาว ซึ่งถูกนำมาสกัดใช้ในลักษณะของยา แต่หากนำมาใช้กินกันในอาหารทั่วไป จะมีสรรพคุณ
ดังนี้ ใบกระชาย ใช้บำรุงธาตุ แก้โรคในปาก คอ ถอนพิษ แก้โลหิตเป็นพิษ  เหง้าและรากกระชาย แก้บิด  
ขับปัสสาวะ ใช้เป็นยารักษาภายนอกทารักษาขี ้กลาก  เหง้าใต้ดินกระชาย แก้ปวดท้อง แก้มวนท้อง  
บำรุงกำลัง รักษาริดสีดวง กระชายที่ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร พ่อครัวแม่ครัวมักจะใช้กระชายดำ  
แต่กระชายส่วนใหญ่ มีประโยชน์ได้ใกล้เคียงกัน ดังนี้ แก้ท้องร่วง  แก้ท้องอืด จุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้บิด แก้
ริดสีดวง บำรุงหัวใจ เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ    
  5. ขิง 

 “ขิง” อุดมไปด้วยคุณค่าของวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น วิตามินเอ , วิตามิน
บี 1, วิตามินบี 2, วิตามินซี, ธาตุฟอสฟอรัส, ธาตุแคลเซียม เป็นต้น ในปัจจุบัน "ขิง" ถูกนำมาสกัดเป็นเครื่องดื่ม
สำเร็จรูปสำหรับดื่มได้อย่างสะดวก บางคนก็อาจนำขิงมาต้มเป็นเมนูน้ำขิงร้อน ๆ เพื่อสุขภาพ แต่หากใครไม่
ชอบกลิ่นสมุนไพรฉุน ๆ ก็สามารถนำไปผสมกับน้ำผึ้งเพิ่มรสชาติหอมหวานก็ได้เช่นกัน ซึ่งประโยชน์ของการดื่ม
น้ำขิงผสมน้ำผึ้งจะช่วยบำรุงลำไส้ และช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณด้านอื่น ๆ ที่มี
ผลดีต่อร่างกายอีกมากมาย ช่วยย่อยอาหาร แก้อาการท้องอืด  บรรเทาอาการคลื่นไส้ ช่วยลดน้ำหนกั ฆ่าเชื้อ
โ รคและแบคท ี เ ร ี ย  บำร ุ ง ร ั กษาส ุ ขภาพช ่ อ งปาก   ช ่ วยลดอาการอ ั ก เสบ   เป ็ นยาลดปวด  
แก้ปวดประจำเดือน  ลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง 
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ใบความรู้ที่ 4.1  
เร่ือง การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 

 

การจัดทำเครื่องดื่มสุขภาพในครั้งนี้  ได้นำวัตถุดิบที่ เกี่ยวกับสมุนไพรต้านโควิดมาเป็น
ส่วนประกอบสำคัญ เนื่องจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สมุนไพรไทยที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองว่าสามารถช่วยรักษาโรคได้ ซึ่งได้มีการใช้กันมายาวนาน  
เป็นภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น สอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “รับประทานอาหารเป็นยา” และได้มีการนำมาเป็น
ส่วนประกอบสำหรับการทำอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น อาหารคาว อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เป็นต้น   
ด้วยสรรพคุณที่โดดเด่น ราคาไม่สูง และสามารถเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสให้แก่ร่างกาย โดยการบริโภคอาหารที่มี
ส่วนประกอบของสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมนูเครื่องดื่มนี้ได้รับการพัฒนาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ เป็นเมนูที่พัฒนาขึ้นใหม่ ที่มีวิธีการประกอบเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
ไม่ยุ่งยาก รสชาติอาหารเหมาะสมกับคนไทย แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าของสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกัน  แต่ทั้งนี้
ผู้เรียนต้องจัดทำเครื่องดื่มสุขภาพให้มีความชำนาญ มีรสชาติที่ใกล้เคียงกันทุกครั้งที่ได้จัดทำ 

การจัดทำเครื่องดื่มสุขภาพ จะมีการยกตัวอย่าง 2 เครื่องดื่ม ได้แก่ การทำน้ำฟ้าทะลายโจรโซดา
มะนาว และการทำน้ำสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า ซึ่งแสดงรายละเอียดสัดส่วน ขั้นตอนและเทคนิคการทำต่าง ๆ  
ในใบความรู้ที่ 4.2  

 

การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 
สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่มน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 

ส่วนผสมน้ำฟ้าทะลายโจร 
  ฟ้าทะลายโจร     5 ใบ 
  น้ำเปล่า      1 ถ้วยตวง 
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 ส่วนผสม 
  น้ำฟ้าทะลายโจร     20 ml. 

  น้ำหวานเข้มข้น กลิ่นครีมโซดา เฮลซ์บลูบอย 45 ml. 
  น้ำมะนาว     30 ml. 
  น้ำโซดา       
  มะนาวฝานเป็นแว่นบาง ๆ สำหรับตกแต่ง  1 แว่น 
 

ขั้นตอนการทำเครื่องดื่มน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 
1. ต้มน้ำเปล่าให้เดือด ใส่ใบฟ้าทะลายโจร ปิดไฟทันที แช่พักไว้ให้เย็น 
2. ผสมน้ำฟ้าทะลายโจร น้ำหวานเข้มข้น น้ำมะนาว ในแก้ว คนให้เข้ากัน ใส่น้ำแข็งป่น เติมน้ำ

โซดาให้เต็มแก้ว 
3. ตกแต่งด้านบนด้วยมะนาวที่ฝานไว้ 
 

เทคนิคการทำ 
ควรใช้น้ำมะนาวคั้นสดจะหอมกว่า และการคั้นน้ำมะนาวให้ไม่มีรสเปรี้ยว ขม ควรคลึงมะนาวให้

อ่อนตัว ให้น้ำมันหอมระเหยที่ผิวมะนาวออกมา แล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดเสียก่อนนำมาคั้น เพราะน้ำมันหอม
ระเหยที่ผิวมะนาวเป็นตัวที่ทำให้เกิดรสชาติขม 
 

คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบเครื่องดื่มน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว  
 1. ฟ้าทะลายโจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            (ท่ีมา : https://www.lazada.co.th/products/50-100-i882208738.html) 
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2. มะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมา : shorturl.asia/3sS6i)  
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3. โซดา 
 1) แก้ท้องอืด ท้องผูก : น้ำโซดานั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดท้อง ท้องอืดจากอาหาร

ไม่ย่อยได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้อาหารย่อยได้ง่ายขึ้น อาการท้องผูกเป็นอีกหนึ่งอาการที่ทรมานมากเวลาเป็น  
ซึ่งจากผลการวิจัยจากการทดลองคนสองกลุ่มพบว่าคนที่ดื่มน้ำโซดาสามารถขับถ่ายได้ง่ายกว่าคนที่ดื่มน้ำเปล่า 

 2) เพ่ิมความชุ่มชื่นแก่ร่างกาย : อย่างที่ได้เรียนมาร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบ
หลัก ดังนั้นการดื่มน้ำจะทำให้ร่างกายชุ่มชื่น แต่แน่นอนว่าบางคนไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าก็สามารถสลับสับเปลี่ยน
มาดื่มน้ำโซดาบ้างก็ได้ 

 3) ลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ : ส่วนประกอบของโซดานั้นจะมีโซเดียม และแน่นอนว่า
โซเดียมที่อยู่ในน้ำโซดาจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ ดังนั้นกินน้ำโซดาบ้างในแต่ละวันก็สามารถช่วย
หลีกเสี่ยงโรคหัวใจได้นั่นเอง 

 4) รักษาค่ากรดและด่างในร่ากาย : อย่างข้อที่สามที่กล่าวมานั้นว่าโซดามีโซเดียมเป็น
ส่วนประกอบ ซึ่งโซเดียมตรงนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยรักษาค่าความเป็นกรดและด่างของร่างกายให้อยู่ในสภาพ 
ที่สมดุลได ้

 5) เปลี่ยนอารมณ์เสียให้เป็นอารมณ์ดีได้ : ในเวลาท่ีอากาศร้อนอารมณ์ของเราก็จะพลอย
ร้อนไปด้วย แต่น้ำโซดานั้นสามารถเพ่ิมความสดชื่นให้กับเราได้เพียงแค่คุณนำโซดาไปผสมกับผลไม้ต่าง ๆ หรือ
น้ำหวาน เช่น มะนาวผสมโซดา แค่นี้ก็สามารถทำให้คุณสดชื่นและอารมณ์ดีข้ึนได้แล้ว 
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ใบความรู้ที่ 4.2  
เร่ือง การทำเครื่องดื่มสมทูตี้ป้อมทะลายฟ้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : กลุม่พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา) 
 

การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 
สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่มสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 

มะขามป้อมหั่นบาง ๆ 2  ผล 
ผงฟ้าทะลายโจร  ⅛   ช้อนชา 
ขิงแก่   1  ช้อนโต๊ะ 
เบอร์รีรวมแช่แข็ง  1   ถ้วยตวง 
น้ำผึ้ง   3  ช้อนโต๊ะ 
น้ำแข็ง   ½  ถ้วยตวง 
มะขามป้อมหั่นแว่นสำหรับตกแต่ง 
ใบสะระแหน่สำหรับตกแต่ง 
 

ขั้นตอนการทำเครื่องดื่มสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 
1. นำส่วนผสมทั้งหมดใส่โถปั่น ปั่นให้ละเอียด เทใส่แก้ว  
2. ตกแต่งด้วยมะขามป้อมหั่นแว่นและใบสะระแน่ 
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เทคนิคการทำ 
นำมะขามป้อมแช่ฟรีซ เวลาปั่นจะทำให้รสชาติดีและละลายช้า 
 

คุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบเครื่องดื่มสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 

 1. ฟ้าทะลายโจร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมา : https://www.lazada.co.th/products/50-100-i882208738.html) 

 

2. มะขามป้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ท่ีมา : https://www.thaiherbweb.com/th/products/) 
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 3. ขิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา : https://jwherbal.com/) 
 

 4. เบอร์รี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมา : http://www.lasikthai.com/trscnews1_detail.php?ref=do:read/id:364) 
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5. น้ำผึ้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิปวิดีโอ เรื่อง การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 
คลิปวิดีโอ เรื่อง การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ สมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 

     สามารถดาวน์โหลดได ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
     สำนักงาน กศน. 

 
  

(ท่ีมา : https://mgronline.com/infographic/detail/9580000101278) 
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ใบงานที่ 4  
เร่ือง การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพทั้งจากใบความรู้และคลิป

วิดีโอแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำเครื่องดื่มน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 
....................................................................................................... ....................................................................... 

............................................................................................................................. ................................................. 

...................................................................................................................................... ........................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. ............................................................................................. 
 
2. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการทำ และเทคนิคการทำเครื่องดื่มสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
 
3. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำเครื่องดื่มน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 
........................................................................ ......................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
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4. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำเครื่องดื่มสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 
............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 

5. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของเครื่องดื่มน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาวที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่าย
ประกอบ 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................................ .. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................................................... ............... 
 

6. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของเครื่องดื่มสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้าที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่าย
ประกอบ 

.............................................................................................................................................. ................................ 

.................................................................................................. ............................................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................................................................. ............................................. 

..................................................................................... ......................................................................................... 
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แนวคำตอบ ใบงานที่ 4 เร่ือง การทำเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 

1. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการประกอบ และเทคนิคการทำเครื่องดื่มน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 
ตอบ สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่มน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 

ส่วนผสมน้ำฟ้าทะลายโจร 
  ฟ้าทะลายโจร     5 ใบ 
  น้ำเปล่า      1 ถ้วยตวง 
 ส่วนผสม 
  น้ำฟ้าทะลายโจร     20 ml. 

  น้ำหวานเข้มข้น กลิ่นครีมโซดา เฮลซ์บลูบอย 45 ml. 
  น้ำมะนาว     30 ml. 
  น้ำโซดา       
  มะนาวฝานเป็นแว่นบาง ๆ สำหรับตกแต่ง  1 แว่น 
ขั้นตอนการทำเครื่องดื่มน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 

1. ต้มน้ำเปล่าให้เดือด ใส่ใบฟ้าทะลายโจร ปิดไฟทันที แช่พักไว้ให้เย็น 
2. ผสมน้ำฟ้าทะลายโจร น้ำหวานเข้มข้น น้ำมะนาว ในแก้ว คนให้เข้ากัน ใส่น้ำแข็งป่น เติมน้ำ

โซดาให้เต็มแก้ว 
3. ตกแต่งด้านบนด้วยมะนาวที่ฝานไว้ 

เทคนิคการทำ 
ควรใช้น้ำมะนาวคั้นสดจะหอมกว่า และการคั้นน้ำมะนาวให้ไม่มีรสเปรี้ยวขม ควรคลึงมะนาวให้

อ่อนตัว ให้น้ำมันหอมระเหยที่ผิวมะนาวออกมา แล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดเสียก่อนนำมาคั้น เพราะน้ำมันหอม
ระเหยที่ผิวมะนาวเป็นตัวที่ทำให้เกิดรสชาติขม 
 

2. จงบอกสัดส่วนของวัตถุดิบ ขั้นตอนการประกอบ และเทคนิคการทำเครื่องดื่มสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 
ตอบ สัดส่วนของวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่มสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 

มะขามป้อมหั่นบาง ๆ 2  ผล 
ผงฟ้าทะลายโจร  ⅛   ช้อนชา 
ขิงแก่   1  ช้อนโต๊ะ 
เบอร์รีรวมแช่แข็ง  1   ถ้วยตวง 
น้ำผึ้ง   3  ช้อนโต๊ะ 
น้ำแข็ง   ½  ถ้วยตวง 
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มะขามป้อมหั่นแว่นสำหรับตกแต่ง 
ใบสะระแหน่สำหรับตกแต่ง 

ขั้นตอนการทำเครื่องดื่มสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 
1. นำส่วนผสมทั้งหมดใส่โถปั่น ปั่นให้ละเอียด เทใส่แก้ว  
2. ตกแต่งด้วยมะขามป้อมหั่นแว่นและใบสะระแน่ 

เทคนิคการทำ 
นำมะขามป้อมแช่ฟรีซ เวลาปั่นจะทำให้รสชาติดีและละลายช้า 
 

3. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำเครื่องดื่มน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว 
ตอบ 1. ฟ้าทะลายโจร     2. มะนาว 3. โซดา 
 
4. จงบอกคุณค่าและประโยชน์ของวัตถุดิบการทำเครื่องดื่มสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า 
ตอบ 1. ฟ้าทะลายโจร     2. มะขามป้อม 3. ขิง 
 4. น้ำผึ้ง               5. เบอรรี่ 
 

5. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของเครื่องดื่มน้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาวที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่าประกอบ 
ตอบ หวาน ออกซ่า หอมชื่นใจ 
 
 
 
 

 
 
 
6. จงบอกลักษณะรูปลักษณ์ รสชาติของเครื่องดื่มสมูทตี้ป้อมทะลายฟ้าที่ได้จัดทำ พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบ 
ตอบ   รสชาติหวาน ฝาดอมเปรี้ยวออกขมเล็กน้อย 
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ใบความรู้ที่ 5.1 
เร่ือง บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://www.prachachat.net/economy/news-718672) 
 

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มสินค้า  หรือใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันไม่ให้
สินค้าชำรุดเสียหายจากสภาพแวดล้อม ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจทุกประเภท เพราะ
นอกจากใช้เพื่อการขนส่งจากแหล่งผลิตหรือจำหน่ายไปยังผู้บริโภค  ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่างเคลื่อนย้าย เช่น กล่องลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณพ์อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งบรรจภุัณฑ์
เหล่านี้ ยังถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้สินค้าโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งได้  ดังนั้น ควรเลือก 
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิด ขนาด และประเภทของขนม ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายชนิดแตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัสดุที่ใช้ผลิต และการเลือกใช้ให้เหมาะสม  

 

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์  
ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มยอดขาย

ของสินค้า เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของลูกค้า บรรจุภัณฑ์จึงเปรียบเสมือนพนักงานขายของร้านค้า 
นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้รายละเอียดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต ราคา ผู้ผลิต และช่วยห่อหุ้ม
สินค้าเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายจากสภาพแวดล้อม และสภาพดินฟ้าอากาศ สะดวกในการขนส่ง และ
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยาวนานขึ้น 
 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลายประเภท และแต่ละประเภท  
มีลักษณะการใช้และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1. บรรจุภัณฑ์แก้ว เป็นแบบดั้งเดิม และเป็นที่นิยมทั่วโลก ส่วนใหญ่ใช้ในการบรรจุ สุรา เบียร์ 
เครื่องดื่มต่าง ๆ  

2. กระดาษแข็ง มักนิยมใช้กับผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่ม 
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3. กระป๋องโลหะ บรรจุภัณฑ์ 
4. อะลูมิเนียม มักนิยมใช้กับเครื่องดื่ม 
5. ขวด PET นิยมใช้สำหรับเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม มีคุณสมบัติทนต่อแรงดึงยืดและป้องกัน

การซึมผ่านก๊าสได้ดี มีน้ำหนักเบา ราคาต้นทุนสูง 

 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาของภาพประกอบ : https://www.doikham.co.th/pr-news-099/) 

  
ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี  

 ควรมีคุณลักษณะที่สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ได้นาน รักษาความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ 
สามารถป้องกันสิ่งปนเปื้อนจากภายนอก สะดวกต่อการถือไปในสถานที่ต่าง ๆ หรือเหมาะสมกับการเป็นของ
ฝากให้กับบุคคลที่รักและเคารพ ผู้บริโภคสามารถเห็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ และสามารถช่วยโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ในร้านอาหารได้ทางอ้อม  

 

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์  
1.  เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อ สามารถขนส่งหรือให้ผู้ซื้อถือกลับไปบริโภคที่บ้านหรือที่

ทำงานได้ง่าย  
2.  ช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน  
3.  รักษาความสะอาด ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และป้องกันสิ่งปนเปื้อน ทำให้สามารถเก็บ

ผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น และช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์  
4.  ป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย และเก็บรักษาได้นาน  

 

การเลือกใช้และจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์  
การเลือกใช้และจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์ท่ีดี ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการจัดจำหน่ายสินค้า บรรจุภัณฑ์

ที่ดีต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายอย่าง เช่น การออกแบบ และจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์ต้องสวยสะดุดตา  
มีลักษณะดึงดูดใจผู้ซื ้อ สะดวกแก่การพกพา มีสีสันสวยงาม มีรูปแบบหลากหลาย มีรูปร่าง  และขนาดที่
เหมาะสม  
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1. ควรพิจารณารูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ท่ีมีสีสันสวยงาม สะดุดตา สามารถดึงดูดใจผู้ซื้อและมี
รูปแบบที่หลากหลายให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  

2. บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ โดยมีการจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
เพิ่มเติมให้ชัดเจน หรือมีภาพผลิตภัณฑ์ประกอบตัวอักษร และตัวหนังสือต้องจัดทำให้อ่านง่ายสบายตา บอก
วัน เดือน ปี ที่ผลิต ราคา ชื่อร้านและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  

3. สินค้าที่จัดอยู่ในประเภทที่ต้องการให้ผู้ซื้อเห็นรูปลักษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้า  

4. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ควรคำนึงถึงต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ โดยพิจารณาราคาของสินค้าให้
เหมาะสมกับราคาของบรรจุภัณฑ์  

5. ควรสำรวจตลาดรูปแบบบรรจุภัณฑ์อยู่เสมอ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้กับสินค้า ให้มีรูปแบบที่
ทันสมัยอยู่เสมอ  

6. บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อ สามารถถือกลับไปบริโภคที่บ้านหรือ    
ที่ทำงานได้ง่าย ทำให้คงรูปเดิม ไม่แตกหักหรือเสียรูปทรง สะดวกในการขนส่ง และสะดวกในการพกพา  

7. บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องรักษาความสะอาด ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ ช่วยป้องกันสิ่งปนเปื้อน 
และช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น  

8. บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย และควรรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มี
อายุยาวนานขึ้น และเก็บรักษาได้นาน  
 
แนวโน้มบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม 
  มูลค่าตลาดของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 เติบโตเฉลี่ยที่ 25% 
มูลค่า 2,100 - 2,400 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาดจะเพิ่ม 2% ของมูลค่าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มรวม และใน 5 ปี
ข้างหน้า  มูลค่าตลาดของบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะเติบโตต่อเนื่อง ระดับ 13,000 
- 16,000 ล้านบาท มีส่วนแบ่งตลาดที่ 8 - 10% ของมูลค่าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มรวม 

การเติบโตในธุรกิจส่งอาหาร Food Delivery ทั้งอาหารและเครื่องดื่มแบบสะดวกซื้อ ขยายตัว
ตามจำนวนประชากรและการบริโภค 
 
แนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ปี 2021 

1. รูปแบบภาพประกอบเล็ก ๆ ที่เผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายใน ว่าผลิตภัณฑ์คืออะไร บนบรรจุภัณฑ์ 
ภาพประกอบมักจะเรียบง่าย เป็นนามธรรม ที ่มีศิลปะเกี ่ยวกับสิ ่งที ่อยู ่ในบรรจุภัณฑ์มากกว่า การดูตัว
ผลิตภัณฑ์ 
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 ประสบการณ์ย้อนอดีตอย่างแท้จริง สไตล์วินเทจ ที่ให้ประสบการณ์ดูเป็นของแท้มากขึ้น เหมือน
เดินทางย้อนเวลา บรรจุภัณฑ์มีรูปลักษณ์และความรู้สึกแบบเก่า ๆ เป็นการก้าวไปไกลกว่าโลโก้ 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/qrFXS) 

2. เรขาคณิตที่เรียบง่าย เป็นตัวหนา พร้อมเส้นประณีต มุมที่คมชัด ทำให้ผู ้บริโภคมองเห็น
ความหมายของผลิตภัณฑ์ได้  

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/qrFXS) 
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3. บรรจุภัณฑ์รูปแบบศิลปะ ส่วนใหญ่เป็นระดับ Hi - End และระดับกลางแสดงถึงแรงบันดาลใจ 
จากภาพวาดและสีพื้นผิว 
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/qrFXS) 
4. ใช้เทคนิควาดภาพกายวิภาค เหมือน หอศิลป มากกว่าการออกแบบกราฟิกเชิงพาณิชย์แล้ว

ยังได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบจำนวนมาก 
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/qrFXS) 
 

5. การปิดก้ันสีที่มีรูปร่างเป็นธรรมชาติ ให้ความรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากสวนดอกไม้  
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/qrFXS) 
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6. ชื่อผลิตภัณฑ์ด้านหน้าและตรงกลาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/qrFXS) 
 

7. ภาพที่สมมาตรและสมบูรณ์แบบ  
 

 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/qrFXS) 

 

8. บรรจุภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวที่มีตัวละครแปลก ๆ  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/qrFXS) 
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9. สีทึบทั้งหมด มี Font ตัวหนา มีสีเดียว ไม่เป็นทางการ มักใช้สีสดใจ และโดดเด่น ทำให้สดชื่น 
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : shorturl.asia/qrFXS) 
 
ปัจจัยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

1. สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริโภค การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  และมูลค่า 
แบรนด์ องค์ประกอบหลักในการโปรโมตผลิตภัณฑ์และช่วยสร้างความแตกต่างในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม ่

2. สร้างความมั่นใจในการจัดส่งที่คุ้มค่า บรรจุภัณฑ์มีบทบาทพื้นฐานในการในการบรรจุและ
ปกป้องผลิตภัณฑ์ ทั้งอายุการเก็บรักษา ถนอมคุณภาพของเครื่องดื่ม 

3. อำนวยความสะดวกตามความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทำให้มี
ความต้องการใหม ่ๆ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ สามารถทำให้ขนาดเล็กลง  

4. การออกแบบเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน เต็มรูปแบบ และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5. การออกแบบโดยคำนึงถึงสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้บริโภค  
6. การออกแบบสำหรับธุรกิจ สินค้าพร้อมส่ง Ecommerce และสินค้าส่งตรงถึงผู้บริโภค เพ่ือใช้

สำหรับการขนส่ง และป้องกันผลิตภัณฑ์ 
 
การจัดตกแต่งบรรจุภัณฑ์และการจัดจำหน่าย  

 การผลิตเพ่ือการจัดจำหน่ายในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก ร้านอาหารต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายอย่าง
เดียวกัน คือ การเพ่ิมยอดขายให้มากขึ้น จึงมีการใช้กลยุทธ์หลายอย่างมาต่อสู้กัน เพ่ือจูงใจลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การพัฒนารูปร่างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและมีความสวยงามมากขึ้น รวมถึงการบริการที่ใช้ดึงดูดใจ
ลูกค้า แต่มีกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามความสำคัญ คือ การบรรจุภัณฑ์ หรือการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ ดังนั้น 
จึงควรออกแบบหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกจำหน่าย  
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ใบความรู้ที่ 5.2 
เร่ือง การจัดตกแต่งและจดัเสิร์ฟเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

 

การจัดตกแต่งและจัดเสิร์ฟเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
1. การเตรียมเครื่องดื่ม [1] 
            1.1 เลือกใช้ส่วนผสมหรือวัตถุดบิที่มีคุณภาพ ไม่ช้ำ ไม่เน่าเสียเพื่อให้เครื่องดื่มมีรสชาติและกลิ่น
ดี รวมถึงคุณค่าทางอาหารเป็นประโยชน์ต่อผู้ดื่ม 
            1.2 เลือกใช้ส่วนผสมวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพราะมีราคาที่ไม่แพง รสชาติดี หาได้ง่าย และวัตถุดิบใหม่สด 
            1.3 ล้างผักและผลไม้ที่จะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มทั้งเปลือกก่อนปอกเปลือก  และหั่นเป็นชิ้น ๆ 
และทำเครื่องดื่มทันทีหลังปอกเปลือกเพ่ือรักษาคุณค่าของอาหาร 
            1.4 ควรชั่งตวงส่วนผสมในการทำเครื่องดื่มเพื่อความสะดวกในการทำเครื่องดื่มและได้เครื่องดื่ม
รสชาติคงเดิม 
 
2. การประกอบเครื่องดื่ม [1] 
            2.1 อุปกรณ์และเครื ่องมือในการทำต้องสะอาดปราศจากกลิ ่น  และรสชาติต่าง ๆ เพื ่อให้
เครื่องดื่มมีกลิ่นรสชาติตามวัตถุดิบชนิดนั้น ๆ 
            2.2 เครื่องดื่มที่เป็นผักหรือผลไม้สดควรดื่มทันทีที่ทำเสร็จไม่ควรผ่านการต้มเพราะจะทำให้เสีย
คุณค่าทางอาหารถ้าต้องการเก็บเกิน 1 วัน จึงต้มแล้วเกบ็ใส่ภาชนะเข้าตู้เย็น 
            2.3 เครื่องดื่มท่ีต้องการให้มีเนื้อผักผลไม้เนียนละเอียดไปกับส่วนผสมอื่นควรใช้เครื่องปั่นน้ำผลไม้ 
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : http://suphanburicampus.dusit.ac.th/new/wp-
content/uploads/2017/02/2017_02_26_11.jpg) 
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3. การจัดเครื่องดื่ม [1] 
             3.1 จัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ดื่ม เช่น จัดนมสดให้เด็กในวัยเรียนที่กำลัง
เจริญเติบโต จัดน้ำผักผลไม้ให้ผู้สูงอายุที่ระบบขับถ่ายไม่ปกติ จัดน้ำขิงให้กับบุคคลที่มีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 
             3.2 จัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ เช่น อากาศเย็นควรจัดเครื่องดื่มอุ่น ๆ อากาศร้อน
ควรจัดเครื่องดื่มเย็นใส่น้ำแข็งเพ่ือรักษาสมดุลย์อุณหภูมิภายในร่างกาย 
             3.3 จัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับโอกาสที่จะบริการ เช่น การบริการเครื่องดื่มสำหรับผู้มาเยี่ยม   
ที่บ้านควรเป็นแบบง่าย ๆ ถูกใจผู้มาเยือนสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ต้องเตรียมปริมาณให้เพียงพอ 
             3.4 จัดเครื่องดื่มในปริมาณที่เหมาะสม เช่น เครื่องดื่มร้อนให้ใช้ถ้วยกระเบื ้องหรือแก้วทน    
ความร้อนที่มีหูจับและมีจานรองไม่ควรเทเครื่องดื่มร้อน  ๆ ลงในแก้วพลาสติกละลายเสียรูปทรง หรือมีสาร
ปนเปื้อนจากพลาสติกลงในเครื่องดื่มเครื่องดื่มเย็นให้ใส่แก้วใสทรงสูงอาจมีก้านหรือไม่มีก็ได้สำหรับเครื่องดื่มที่
บริการในงานเลี้ยงให้เทใส่อ่างแก้วขนาดใหญ่มีแก้ววางอยู่ข้าง ๆ เพ่ือบริการแขกที่มาในงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ท่ีมาที่ใช้อธิบายการเตรียมเครื่องดื่ม การประกอบเครื่องดื่ม และการจัดเครื่องดื่ม : 
https://sites.google.com/a/ses26.go.th/krupuhworkm2/2-2-kar-tktaeng-laea-brikar-kheruxng-dum) 

 
4. การตกแต่งเครื่องดื่ม [1] 
            4.1 ตกแต่งเครื่องดื่มการใช้วัสดุธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้ดื ่ม เช่น  ผักหรือผลไม้ที่ใช้ทำ
เครื่องดื่มนั้น ตัดแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ดอกกล้วยไม้ที่ล้างสะอาด น้ำสับปะรดตกแต่งด้วยสับปะรดหั่นเป็นชิ้น
สามเหลี่ยมเสียบที่ปากแก้ว น้ำผลไม้ผสมตกแต่งด้วยผลไม้เนื้อแข็งหลายสีหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใส่ลงไปใน  
อ่างน้ำ  น้ำผลไม้ผสมหมายถึง น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำฝรั่ง น้ำแตงโม มีรสกลมกล่อมน้ำมะพร้าวตกแต่งด้วย
ดอกกล้วยไม้ที่ล้างสะอาดวางบนปากแก้ว 
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           4.2 ตกแต่งเครื่องดื่มด้วยช้อนคนเครื่องดื่มท่ีมีด้ามจับรูปต่างๆใส่คู่กับหลอด 
 

   
(ท่ีมาภาพประกอบ: https://sites.google.com/a/ses26.go.th/krupuhworkm2/2-2-kar-tktaeng-laea-brikar-

kheruxng-dum) 
 

 4.3 เปลี่ยนแก้วแบบใหม่ไฉไลกว่าเดิม [2] 
                 ลองเลือกใช้ภาชนะแก้วที่เหลือ ๆ  โดยมองไปรอบตัวแล้วหยิบขวดโหล ขวดแยมผลไม้ หรือขวด
แก้วต่าง ๆ ที่เหลือใช้แบบที่ชอบนำมาใส่เครื่องดื่มแทน รับรองแหวกแนวโดนใจแน่นอน ทั้งยังประหยัด และไม่ซ้ำ
ใครอีกด้วย แต่ควรจะล้างให้สะอาด เพ่ือลดกลิ่นเดิมที่ติดมากับขวดด้วย เครื่องดื่มของคุณจะได้ไม่เสียรสชาติ 
  4.4 ใส่ชิ้นผลไม้เพ่ิมสีสันเพิ่มรสชาติ  
           นอกจากจะนำชิ้นผลไม้มาประดับไวที่ปากแก้วแล้ว ลองเปลี่ยนเป็นชิ้นผลไม้ฝานบาง ๆ ที่เข้ากัน
กับเครื่องดื่มใส่ลงไปในแก้วเครื่องดื่มด้วย นอกจากจะเพิ่มรสชาติแล้ว ยังสร้างลวดลายได้สวยงามทีเดียว  
แตไ่ม่ใช่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดใดก็ได้ ต้องเลือกที่เข้ากันไม่อย่างนั้นเครื่องดื่มจะเสียรสชาติ  

  
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https:/ /cooking.kapook.com/view70918.html) 
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        หรือจะนำผลไม้มาฝานเป็นชิ้นบาง ๆ แล้ววางเบาลงบนปากแก้วเหมือนน้ำแครอทแก้วนี้ ก็ดูเก๋ไก๋
ไปอีกแบบ 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://cooking.kapook.com/view70918.html) 
 

 4.5 เปลือกผลไม้อ้อยอิ่งอยู่ริมแก้ว [2] 
           ลองนำเปลือกผลไม้ที่เหลืออย่างส้ม เกรปฟรุต แอปเปิ้ล เป็นต้น  มาฝานเป็นเส้น ๆ แล้วจับไป
ห้อยอ้อยอิ่งอยู่ข้าง ๆ แก้วก็เป็นไอเดียที่ดีไม่น้อย 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://cooking.kapook.com/view70918.html) 
  

4.6 ผลไม้ค็อกเทล [2] 
           หากในงานปาร์ตี้ของคุณมีผลไม้ค็อกเทลเหลือ ๆ ก็ลองจับมาวางบนเครื่องดื่มแก้วโปรดก็ชวนดื่ม
ไม่น้อย หรือถ้าไม่มีก็แบ่งเนื้อผลไม้ที่ทำเครื่องดื่มไว้สักนิดแล้วเอามาเสียบไม้ปลายแหลมอันเล็ก ๆ วางบนปาก
แก้ว รับประทานไปพร้อม ๆ กันเข้าถึงรสชาติของน้ำผลไม้แก้วนี้ได้ด ี
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(ท่ีมาภาพประกอบ : https://cooking.kapook.com/view70918.html) 

 
 4.7 ช้อนคนเครื่องดื่มจากผัก และผลไม้ [2] 
 ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีใช้คนเครื่องดื่มจากช้อนธรรมดาทั่วไปให้เป็นผลไม้ หรือผักที่ตัดแต่งให้มี
ขนาดพอดีกับแก้ว นอกจากจะสามารถคนให้เครื่องดื่มของคุณเข้ากันดีแล้ว ผัก และผลไม้บางชนิด ยัง
รับประทานได้อีกด้วย   
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://cooking.kapook.com/view70918.html) 
 
   4.8 ปากแก้วเปื้อนเกลือ [2] 
          ปากแก้วโล่ง ๆ อาจทำให้เครื่องดื่มของคุณไม่ชวนดื่มเท่าไหร่นัก ลองนำชิ้นผลไม้ที่เหลือทาปากแก้ว
ให้รอบ แล้วนำปากแก้วไปคว่ำจุ่มลงในเกลือบาง ๆ เพียงเท่านี้แก้วเครื่องดื่มของคุณก็ดูเก๋แล้วค่ะ แนะนำอย่า
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จุ่มเกลือมากเกินไปนะคะ หรืออย่าเทเครื่องดื่มใส่จนถูกเกลือด้านบน  เพราะเกลือส่วนที่ไม่โดนน้ำของผลไม้    
ที่ทาไว้ อาจจะหล่นไปผสมกับเครื่องดื่มของคุณจนอาจจะเค็มไม่รู้ตัว 
 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://cooking.kapook.com/view70918.html) 
 

 4.9 สดใสด้วยสีสันของเครื่องดื่ม [2] 
          ควรเลือกผลไม้ที่นำมาทำเครื่องดื่มแล้วได้สีสันสดใสชวนดื่ม  หรืออยากให้เครื่องดื่มของคุณมี
หลาย ๆ สีก็ลองเปลี่ยนจากการคนผสมให้เข้ากันแล้วนำมาเทใส่แก้วเป็นการเทไล่สีให้เป็นชั้น ๆ สลับสีกันก็ไป
มาสร้างความสวยงามชวนดื่มได้ดีทีเดียว หรือถ้าหากเครื่องดื่มของคุณมีส่วนผสมชนิดเดียว อาจจะผสมสีผสม
อาหารสักนิดเพ่ือให้ได้สีที่แตกต่าง แต่วิธีอาจจะต้องพิถีพิถันในขั้นตอนการเทด้วย ไม่เช่นนั้นสีอาจจะลงไปผสม
กันมั่วก็เป็นได้ 

      
(ท่ีมาภาพประกอบ : https://cooking.kapook.com/view70918.html) 
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 4.10 แต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงาม [2] 
 ใบสะระแหน่ถือเป็นเจ้าแม่แห่งการตกแต่งอาหารเรามักจะเห็นประดับอยู่บนอาหารเสมอ  เพียง
นำใบสะระแหน่ช่อสวย ๆ วางไว้ที่ปากแก้ว พร้อมด้วยชิ้นผลไม้สักชิ้น ยิ่งถ้าเป็นสีตัดกันกับเครื่องดื่มจะสวยงาม
ไม่ใช่น้อย หรือจะใช้ใบพาสเลย์ ใบโหระพา หรือใบขึ้นช่ายก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เพียงแค่เลือกช่อสวย ๆ ก็พอ 

 
 

(ท่ีมาภาพประกอบ : https://cooking.kapook.com/view70918.html) 
 

5. การบริการและจัดเสิร์ฟเครื่องดื่ม [1] 
          5.1 บริการเครื่องดื่มในภาชนะท่ีล้างสะอาดและเช็ดให้แห้งเรียบร้อยแล้ว 
          5.2 บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น 3 ส่วนใน 4 ส่วน ของแก้ว 
          5.3 การบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นควรมีจานรองหรือผ้ารองแก้วเพื่อป้องกันการจับถือถ้วยที่ร้อน
โดยตรงเพื่อป้องกันหยดน้ำของน้ำแข็ง ซึ่งอาจทำให้โต๊ะมีรอยเปื้อนและลื่นจนแก้วตกแตก 
          5.4 บริการเครื่องดื่มโดยคำนึงถึงอุณหภูมิและรสชาติเครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มร้อนต้องบริการขณะยัง
ร้อนเครื่องดื่มเย็นต้องใส่น้ำแข็งพอดีและบริการทันทีที่ใส่น้ำแข็งเพ่ือไม่ให้น้ำแข็งละลายจะเสียรสชาติ 
          5.5 บริการเครื่องดื่มและเก็บภาชนะทางขาวมือของผู้รับบริการโดยใช้มือด้านใดด้านหนึ่งหยิบจานรอง
ในกรณีเป็นเครื่องดื่มร้อนและใช้มืออีกข้างหยิบก้านแก้วขณะบริการและเก็บแก้ว 
          5.6 ผู้บริการต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ตัดเล็บสั้น ล้างมือให้สะอาด 
          5.7 บริการเครื่องดื่มให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ 
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รูปแบบการตกแต่งเครื่องดื่มอื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ท่ีมา : http://www.cvc.ac.th/cvc2011/files/18040920202003855_19031318182328.pdf) 

547

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

หลักสูตร การท�าอาหารเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ



544 
 

 
 
 

 
 

(ท่ีมา : http://www.cvc.ac.th/cvc2011/files/18040920202003855_19031318182328.pdf) 
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(ท่ีมา : http://www.cvc.ac.th/cvc2011/files/18040920202003855_19031318182328.pdf) 
 

.......................................................... 
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดืม่. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  

http://www.elfhs.ssru.ac.th/onnapat_mu/pluginfile.php/21/block_html/content/. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 
กรกฎาคม 2564) 

2 8 ไอเดียแต่งแก้วเครื่องดืม่สดุเกใ๋ห้ชวนดื่ม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 
https://cooking.kapook.com/view70918.html. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564) 
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ใบงานที่ 5 
เร่ือง บรรจุภัณฑ์ การจัดตกแต่ง และจดัเสิร์ฟเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

 
คำชี้แจง  หลังจากท่ีผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การจัดตกแต่ง และจัดเสิร์ฟเครื่องดื่มเพ่ือ

สุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  
 
1. จงบอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................ .....................................................................................................  
2. จงบอกประเภทของบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ชนิด 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
3. จงอธิบายวิธีการตกแต่งเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พร้อมทั้งวิธีการตกแต่ง อย่างน้อย 5 วิธี 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................... ...........................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
......................................................... .....................................................................................................................  
4. จงอธิบายการจัดเสิร์ฟเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
............................................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
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แนวคำตอบ ใบงาน เร่ืองที่ 5 บรรจุภัณฑ์ การจัดตกแต่ง และจัดเสิร์ฟเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 

1. จงบอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ มาพอสังเขป 
ตอบ  ความหมายบรรจุภ ัณฑ์ หมายถึง ส ิ ่งท ี ่ ใช ้บรรจ ุหร ือห ่อหุ ้มส ินค้า  หรือใช ้บรรจ ุผล ิตภ ัณฑ์   
เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าชำรุดเสียหายจากสภาพแวดล้อม ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจ 
ทุกประเภท เพราะนอกจากใช้เพื่อการขนส่งจากแหล่งผลิตหรือจำหน่ายไปยังผู้บริโภค  ช่วยป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนย้าย เช่น กล่องลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณพ์อาหารและ
เครื่องดื่ม ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ยังถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทำให้สินค้าโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งได้ 
ดังนั้น ควรเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิด ขนาด และประเภทของขนม ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีหลากหลาย
ชนิดแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัสดุที่ใช้ผลิต และการเลือกใช้ให้เหมาะสม  
 ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์  

 ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพ่ิม
ยอดขายของสินค้า เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของลูกค้า บรรจุภัณฑ์จึงเปรียบเสมือนพนักงานขายของ
ร้านค้า นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้รายละเอียดของสินค้า เช่น วัน เดือน ปี ที่ผลิต ราคา ผู้ผลิต และช่วย
ห่อหุ้มสินค้าเพื่อป้องกันการแตกหักเสียหายจากสภาพแวดล้อม และสภาพดินฟ้าอากาศ สะดวกในการขนส่ง 
และรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีอายุยาวนานขึ้น 

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์  
 1.  เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อ สามารถขนส่งหรือให้ผู้ซื้อถือกลับไปบริโภคที่บ้านหรือ

ที่ทำงานได้ง่าย  
 2.  ช่วยโฆษณาผลิตภัณฑ์ และบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน  
 3.  รักษาความสะอาด ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ และป้องกันสิ่งปนเปื้อน ทำให้สามารถ

เก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น และช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์  
 4.  ป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้เสียหาย และเก็บรักษาได้นาน  
 

2. จงบอกประเภทของบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ชนิด 
ตอบ 1. ขวดแก้ว แก้วนับได้ว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เก่าแก่มากที่สุดประเภทหนึ่ง และยังเป็นที่นิยมใช้อยู่ใน
อุตสาหกรรมน้ำผลไม้ ขวดแก้วมีความเฉื่อยในการทำปฏิกิริยาของที่บรรจุและภาพพจน์ที่ดีดูมีคุณค่า ทำให้
บรรจุภัณฑ์แก้วเหมาะสำหรับน้ำผลไม้ท่ีต้องการอายุการเก็บรักษาท่ียาวนาน 
 2. กระป๋อง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุน้ำผลไม้ที่ใช้ในการบริโภคครั้งเดียว ไม่ได้นำกลับมาบรรจุใหม่
มักจะเป็นกระป๋องที่มีฝาเปิดได้ง่ายที่ปิดฝาด้านบนจะปิดเรียบร้อยมาจากโรงงานผลิตกระป๋อง เวลาบรรจุจะ
บรรจุจากทางก้นกระป๋อง หลังการบรรจุแล้วทำการปิดด้วยตะเข็บคู่ตรงบริเวณก้นกระป๋อง 
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 3. การบรรจุในถังและขวดที่ผลิตจากพลาสติก มักจะมีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่าน้ำผลไม้ที่บรรจุใน
ขวดแก้วหรือกระป๋อง ในแง่ของระบบบรรจุที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเหล่านี้มักใช้ระบบบรรจุเย็น ส่วนการ
บรรจุร้อนอาจใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบ PET ที่มีการพัฒนาขึ้นมาพิเศษให้ทนความร้อนโดยเฉพาะ 
แม้ว่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีอายุการเก็บรักษาสั้น แต่บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะสะดวกในการขนส่ง เพราะไม่
แตกง่ายเหมือนขวดแก้ว มีน้ำหนักน้อยกว่า และโดยเฉลี่ยบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าขวดแก้ว 
การเลือกบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้เหมาะสมกับระบบบรรจุเป็นสิ่งที่คำนึงถึงด้วย เนื่องจากพลาสติกบางประเภท
ไม่สามารถคงรูปเมื ่อได้รับแรงกด หรือถ้าเป็นการบรรจุร้อนแล้วมาปล่อยให้เย็น อาจทำให้รูปทรงของ       
บรรจุภัณฑ์เสียหายได้ เนื่องจากผิวของบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกบางเกินไป หรือรูปทรงที่ออกแบบไม่เหมาะสม 
 4. การบรรจุในกล่องกระดาษแข็ง ในรูปทรงของฝาแบบหน้าจั่วหรือแบบอิฐ เริ่มใช้ในการบรรจุภัณฑ์
นมกล่อง โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์กล่องที่ใช้ในการบรรจุน้ำผลไม้ได้ทำการปรับเปลี่ยนจากกล่องที่ใช้บรรจุนม 
เนื่องจากสภาพความเป็นกรดของน้ำผลไม้ 
 

3. จงอธิบายวิธีการตกแต่งเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ พร้อมทั้งวิธีการตกแต่ง อย่างน้อย 5 วิธี 
ตอบ 1. ตกแต่งเครื่องดื่มการใช้วัสดุธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้ดื่ม เช่น ผักหรือผลไม้ที่ใช้ทำเครื่องดื่มนั้น 
ตัดแต่งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ดอกกล้วยไม้ที่ล้างสะอาด น้ำสับปะรดตกแต่งด้วยสับปะรดหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยม
เสียบที่ปากแก้ว น้ำผลไม้ผสมตกแต่งด้วยผลไม้เนื้อแข็งหลายสีหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าใส่ลงไปในอ่างน้ำน้ำผลไม้
ผสมหมายถึง น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำฝรั่ง น้ำแตงโม มีรสกลมกล่อมน้ำมะพร้าวตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้ที่ล้าง
สะอาดวางบนปากแก้ว 
           2. ตกแต่งเครื่องดื่มด้วยช้อนคนเครื่องดื่มท่ีมีด้ามจับรูปต่างๆใส่คู่กับหลอด 
 3. เปลี่ยนแก้วแบบใหม่ไฉไลกว่าเดิม 
                ลองเลือกใช้ภาชนะแก้วที่เหลือ ๆ  โดยมองไปรอบตัวแล้วหยิบขวดโหล ขวดแยมผลไม้ หรือขวดแก้ว
ต่าง ๆ ที่เหลือใช้แบบที่ชอบนำมาใส่เครื่องดื่มแทน รับรองแหวกแนวโดนใจแน่นอน ทั้งยังประหยัด และไม่ซ้ำใคร
อีกด้วย แต่ควรจะล้างให้สะอาด เพ่ือลดกลิ่นเดิมที่ติดมากับขวดด้วย เครื่องดื่มของคุณจะได้ไม่เสียรสชาติ 
  4. ใส่ชิ้นผลไม้เพ่ิมสีสันเพิ่มรสชาติ 
           นอกจากจะนำชิ้นผลไม้มาประดับไวที่ปากแก้วแล้ว ลองเปลี่ยนเป็นชิ้นผลไม้ฝานบาง ๆ ที่เข้ากัน
กับเครื่องดื่มใส่ลงไปในแก้วเครื่องดื่มด้วย นอกจากจะเพิ่มรสชาติแล้ว ยังสร้างลวดลายได้สวยงามทีเดียว  
แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลไม้ชนิดใดก็ได้ ต้องเลือกที่เข้ากันไม่อย่างนั้นเครื่องดื่มจะเสียรสชาติ หรือจะนำผลไม้มา
ฝานเป็นชิ้นบาง ๆ แล้ววางเบาลงบนปากแก้วเหมือนน้ำแครอทแก้วนี้ก็ดูเก๋ไก๋ไม่ใช่น้อย 
 5. เปลือกผลไม้อ้อยอิ่งอยู่ริมแก้ว 
           ลองนำเปลือกผลไม้ที่เหลืออย่างส้ม เกรปฟรุต แอปเปิ้ล เป็นต้น มาฝานเป็นเส้นๆ แล้วจับไปห้อย
อ้อยอิ่งอยู่ข้าง ๆ แก้วก็เป็นไอเดียที่ดีไม่น้อย 
 6. ผลไม้ค็อกเทล 
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           หากในงานปาร์ตี้ของคุณมีผลไม้ค็อกเทลเหลือ ๆ ก็ลองจับมาวางบนเครื่องดื่มแก้วโปรดก็ชวนดื่มไม่
น้อย หรือถ้าไม่มีก็แบ่งเนื้อผลไม้ที่ทำเครื่องดื่มไว้สักนิดแล้วเอามาเสียบไม้ปลายแหลมอันเล็ก ๆ วางบนปากแก้ว 
รับประทานไปพร้อม ๆ กันเข้าถึงรสชาติของน้ำผลไม้แก้วนี้ดีเหลือเกิน 
 7. ช้อนคนเครื่องดื่มจากผัก และผลไม้ 
 ลองเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้คนเครื่องดื่มจากช้อนธรรมดาทั่วไปให้เป็นผลไม้  หรือผักที่ตัดแต่งให้มี
ขนาดพอดีกับแก้ว นอกจากจะสามารถคนให้เครื ่องดื ่มของคุณเข้ากันดีแล้ว ผัก และผลไม้บางชนิดยัง
รับประทานได้อีกด้วย   
   8. ปากแก้วเปื้อนเกลือ 
          ปากแก้วโล่ง ๆ อาจทำให้เครื่องดื่มของคุณไม่ชวนดื่มเท่าไหร่นัก ลองนำชิ้นผลไม้ที่เหลือทาปากแก้ว
ให้รอบ แล้วนำปากแก้วไปคว่ำจุ่มลงในเกลือบาง ๆ เพียงเท่านี้แก้วเครื่องดื่มของคุณก็ดูเก๋แล้วค่ะ แนะนำอย่า
จุ่มเกลือมากเกินไปนะคะ หรืออย่าเทเครื่องดื่มใส่จนถูกเกลือด้านบน  เพราะเกลือส่วนที่ไม่โดนน้ำของผลไม้ที่
ทาไว้ อาจจะหล่นไปผสมกับเครื่องดื่มของคุณจนอาจจะเค็มไม่รู้ตัว 
 9. สดใสด้วยสีสันของเครื่องดื่ม 
          ควรเลือกผลไม้ที่นำมาทำเครื่องดื่มแล้วได้สีสันสดใสชวนดื่ม หรืออยากให้เครื่องดื่มของคุณมีหลาย ๆ 
สีก็ลองเปลี่ยนจากการคนผสมให้เข้ากันแล้วนำมาเทใส่แก้วเป็นการเทไล่สีให้เป็นชั้น ๆ  สลับสีกันก็ไปมาสร้างความ
สวยงามชวนด่ืมได้ดีทีเดียว หรือถ้าหากเครื่องดื่มของคุณมีส่วนผสมชนิดเดียว อาจจะผสมสีผสมอาหารสักนิดเพ่ือให้
ได้สีที่แตกต่าง แต่วิธีอาจจะต้องพิถีพิถันในขั้นตอนการเทด้วย ไม่เช่นนั้นสีอาจจะลงไปผสมกันมั่วก็เป็นได้ 
 10. แต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงาม 
 ใบสะระแหน่นี่แหละถือเป็นเจ้าแม่แห่งการตกแต่งอาหารเรามักจะเห็นประดับอยู่บนอาหารเสมอ เพียง
นำใบสะระแหน่ช่อสวย ๆ วางไว้ที่ปากแก้ว พร้อมด้วยชิ้นผลไม้สักชิ้น ยิ่งถ้าเป็นสีตัดกันกับเครื่องดื่มจะสวยงามไม่ใช่
น้อย หรือจะใช้ใบพาสเลย์ ใบโหระพา หรือใบขึ้นช่ายก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน เพียงแค่เลือกช่อสวย ๆ ก็พอ 
  

4. จงอธิบายการจัดเสิร์ฟเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
ตอบ 1. บริการเครื่องดื่มในภาชนะท่ีล้างสะอาดและเช็ดให้แห้งเรียบร้อยแล้ว 
 2. บริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น 3 ส่วนใน 4 ส่วน ของแก้ว 
  3. การบริการเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น ควรมีจานรองหรือผ้ารองแก้วเพื่อป้องกันการจับถือถ้วยที่ร้อน
โดยตรงเพื่อป้องกันหยดน้ำของน้ำแข็ง ซึ่งอาจทำให้โต๊ะมีรอยเปื้อนและลื่นจนแก้วตกแตก 
 4. บริการเครื่องดื่มโดยคำนึงถึงอุณหภูมิและรสชาติเครื่องดื่ม เช่น  เครื่องดื่มร้อนต้องบริการขณะยัง
ร้อนเครื่องดื่มเย็นต้องใส่น้ำแข็งพอดีและบริการทันทีที่ใส่น้ำแข็งเพ่ือไม่ให้น้ำแข็งละลายจะเสียรสชาติ 
 5. บริการเครื่องดื่มและเก็บภาชนะทางขาวมือของผู้รับบริการโดยใช้มือด้านใดด้านหนึ่งหยิบจานรอง
ในกรณีเป็นเครื่องดื่มร้อนและใช้มืออีกข้างหยิบก้านแก้วขณะบริการและเก็บแก้ว 
 6. ผู้บริการต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ตัดเล็บสั้น ล้างมือให้สะอาด 
 7. บริการเครื่องดื่มให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ 
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หลักสูตร การท�าอาหารเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ



ใบความรู้ที่ 6 
เร่ือง หลักการจัดจำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 

 
การจัดจำหน่าย หมายถึง การจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และการให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยน

เป็นเงินหรือการโอนย้ายสินค้าจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเป็นเงิน 
รวมถึงกระบวนการจำหน่ายที่จูงใจผู้ซื้อสินค้า และการให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้า โดยอาศัยศิลปะในการขาย เพ่ือสนับสนุนกระบวนการขาย  
 
หลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย  

การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญผู้จัดจำหน่าย ควรให้ความสนใจและนำมา
ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดจำหน่ายที่สำคัญในกระบวนการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า 
(Product) ราคา (Price) สถานที่ (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion) หรือที่เรียกกันว่า “4Ps” คือ  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที ่ต้องการจำหน่าย การพิจารณาว่า 
ผลิตภัณฑ์นี้จะจำหน่ายให้กับใครเป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้พิจารณาจากทำเลในย่านนั้นว่า คนกลุ่มไหนอยู่กันเป็น
ส่วนใหญ่ และคนกลุ่มไหนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ต้องการจัดจำหน่าย เมื่อทราบกลุ่มเป้าหมายแล้วต้อง
เลือกชนิดของสินค้าที่จะจัดจำหน่าย หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ถูกรสนิยมกับกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่  

2. ราคา (Price) การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากการ
คำนวณต้นทุนการผลิตว่ามีต้นทุนเท่าไร ซึ่งต้องคำนวณจากค่าวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายในการตลาด หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตลาด บวกกับกำไรที่ต้องการ ทั้งนี้ต้องพิจารณาราคาที่
กำหนดว่ามีปริมาณและคุณภาพสมเหตุสมผลหรือไม่ โดยอาจเปรียบเทียบกับราคาสินค้าชนิดเดี ยวกันใน
ท้องตลาด การตั้งราคาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ความพึงพอใจใน
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ์ คุณภาพ ราคา การบริการ และการบรรจุภัณฑ์ 
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต้องศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา  

3. สถานที่ (Place) หมายถึง ที่ตั้งของสถานที่จัดจำหน่ายหรือร้านอาหาร ซึ่งสถานที่จำหน่าย
สินค้านี้มีผลต่อการพิจารณาการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะสถานที่จำหน่ายสินค้าตั้งอยู่ใน
ทำเลที่ดีจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามีโอกาสขายได้มาก แต่ราคาค่าเช่าร้านหรือทำเลที่ดีทำให้ต้นทุนสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์สูงขึ้นมีผลให้ราคาต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น และสิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกประการหนึ่งในการเลือกทำเล
ที่ตั้งของร้าน คือ ความสะอาด จึงควรเน้นระบบการรักษาความสะอาดของหน้าร้าน หรือห้องผลิตอย่างถูก
สุขลักษณะ เพ่ือให้ผู้บริโภคม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายมีความสะอาด ได้มาตรฐาน 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) ในปัจจุบันร้านผลิตและผู้จัดจำหน่ายให้ความสนใจกับ
การส่งเสริมการขายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคู่แข่งขันในธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น ทำให้ส่วนแบ่งในตลาดลดลง 
จึงจำเป็นต้องอาศัยวิธีการส่งเสริมการขายเข้ามาช่วย เช่น การลดราคาสินค้า การแลกซ้ือ การซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง 
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รวมไปถึงการทำบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจในการซื้อ การตกแต่งรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้แปลกตา
สวยงาม การจัดทำเมนูขนม การทำป้ายบอกราคา การปิดโปสเตอร์เชิญชวนหรือแนะนำสินค้าพิเศษในเทศกาล
ต่าง ๆ การตกแต่งบรรยากาศภายในร้านให้เข้ากับเทศกาล ฯลฯ  

จะเห็นได้ว่า Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) และPlace (สถานที่) สามารถลอกเลียนแบบ
หรือแข่งขันได้ แต่ Promotion (การส่งเสริมการขาย) จัดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ เพราะนอกจากจะมีความอร่อย 
สวยงาม น่ารับประทาน และมีการบริการที่ดีแล้ว ยังมีคุณค่าในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับลูกค้าที่ได้
เลือกใช้เป็นของฝากสำหรับบุคคลที่รักและเคารพในเทศกาลต่าง ๆ  
 
ข้อเสนอแนะในการจัดจำหน่าย  

1. บอกให้ลูกค้ารู้จักชื่อผลิตภัณฑ์ วิธีง่าย ๆ และดีที่สุดคือ เขียนชื่อผลิตภัณฑ์ ให้สวยสะดุดตา 
เป็นการกระตุ้นความสนใจ นอกจากนี้ ยังมีวิธีการที ่ควรทำคือ ถุงที่ใช้ใส่ นอกจากจะต้องมีชื ่อร้านและ
สัญลักษณ์ของร้านแล้ว ควรมีรายชื่อผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่ขายในร้านพิมพ์ติดอยู่ด้วย  

2. การจัดโชว์ผลิตภัณฑ์ ในร้าน (Display) เป็นการนำผลิตภัณฑ์มาจัดโชว์ทั้งในร้านและหน้าร้าน 
ทำให้ลูกค้ามองเห็นได้ เพ่ือช่วยให้เกิดความสวยงามของร้านที่จำหน่าย และช่วยดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า การ
ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ จะช่วยให้ลูกค้าจดจำชนิดและชื่อของผลิตภัณฑ์ ได้ ในการโชว์ผลิตภัณฑ์ชนิด
ต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญระหว่างสีของผลิตภัณฑ์ ชนิดต่าง ๆ คือ ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ ที่มีสีเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน แต่ควรนำผลิตภัณฑ์ ที่มีสีแตกต่างกันไว้ด้วยกัน เพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้ซื้อ ซึ่งเป็น
วิธีที่ได้ผลมากที่สุดในการจัดโชว์หน้าร้าน  

3. มีตัวอย่างให้ผู้ซื้อทดลองรับประทาน เมื่อมีการแนะนำสินค้าใหม่ วิธีนี้ใช้ได้ผลมากในอเมริกา 
เพราะชาวอเมริกันชอบทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์ ชนิดใหม่ ๆ  

4. ให้คำแนะนำ ปรึกษาและอธิบายด้วยความเต็มใจ อย่าปล่อยให้ลูกค้าสับสนกับชนิดลักษณะ
และรสชาติของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกัน แต่ควรอธิบายให้ลูกค้าได้รับความกระจ่าง โดยแสดงให้ลูกค้าเห็นว่า
ผู้ขายมีความเต็มใจ และยินดีที่จะให้บริการลูกค้าเสมอ   

5. จัดรายการพิเศษเพ่ือขอบคุณลูกค้า โดยการพยายามจัดหาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งถือเป็นอีก
วิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าประทับใจกับร้าน  

6. รับฟังคำแนะนำจากลูกค้าหรือขอความคิดเห็นจากลูกค้า เพราะเป็นโอกาสที่จะทำให้รู ้จัก
ลูกค้ามากข้ึน ผลที่ตามมาคือลูกค้าจะหวนกลับมาอุดหนุนที่ร้านอีก และยังบอกต่อ ๆ กันถึงคุณภาพและความ
พิถีพิถันของผลิตภัณฑ์ จัดจำหน่าย  
 
คุณสมบัตขิองผู้จัดจำหน่าย  

1. ต้องฝึกตนเองให้มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความอดทน  
2. ฝึกนิสัยตนเองให้เป็นคนร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี  
3. มีความสุภาพ เรียบร้อย อารมณ์ดี มีความรอบคอบ และประณีต  
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4. พัฒนาบุคลิกภาพให้น่าดู ประทับใจตลอดเวลา  
5. รักษาความสะอาดของร่างกาย และเสื้อผ้า  
นอกจากคุณสมบัติทั้ง 5 ประการที่ผู้ขายต้องมีแล้ว ผู้ขายยังต้องมีความเป็นระเบียบและมีศิลปะ

ในการขาย จึงทำให้การจำหน่ายสินค้าประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 
1) ความมีระเบียบวินัย เป็นคุณสมบัติที่พนักงานขายทุกคน ควรต้องมีการฝึกฝนการขายให้เป็น

ระบบ ระเบียบ เช่น การแต่งกายต้องสะอาดเรียบร้อย หากมีเครื่องแบบจะทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดี นอกจากการ
แต่งกายแล้ว การจัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตขนมอบต้องเก็บให้เป็นระเบียบ เวลาใช้จะได้หาง่าย  
ประหยัดเวลา ดูงามตา และควรทำให้เป็นระเบียบปฏิบัติประจำเพ่ือความคุ้นเคย  

2) ศิลปะในการขาย อาจกล่าวได้ว่าผู้จำหน่าย ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลปะในการจำหน่าย 
“ศาสตร์” ในที่นี้หมายถึง ความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถให้คำแนะนำ ชี้ข้อดีและข้อเด่นของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี รสชาติอร่อย คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป สำหรับ 
“ศิลปะ” ในที่นี้ หมายถึง ศิลปะในการขาย ผู้จำหน่ายควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จดจำลูกค้าหรือผู้ซื้อได้ เพราะ
จะทำให้เพ่ิมเสน่ห์ในการขาย อีกท้ังควรพูดจาไพเราะ การมีสัมพันธภาพและอัธยาศัยที่ดีกับลูกค้าหรือผู้ซื้อเป็น
การโฆษณาสินค้าท่ีดีที่สุด ทำให้สามารถเพ่ิมยอดขายและมีกำไรเพ่ิมได้  
 
หลักและองค์ประกอบของการกำหนดราคา  

การกำหนดราคาขาย หมายถึง การเพิ่มจำนวนเงินเข้าไปในราคาทุนของสินค้า ราคาที่ได้ คือ 
ราคาขาย ส่วนแตกต่างระหว่างราคาทุนและราคาขาย คือ ผลกำไร ดังนั้น องค์ประกอบพื้นฐานในการพิจารณา
กำหนดราคาขาย คือ ต้นทุนการผลิต และส่วนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ รูปลักษณ์ขนม จำนวนที่ผลิต รูปแบบ
การบรรจุภัณฑ์ ราคาในท้องตลาด สิ่งเหล่านี้ต้องนำมาใช้พิจารณาเพื่อกำหนดราคาขาย และกำไรร่วมกั บ
ต้นทุนการผลิต  

ต้นทุนการผลิตที่สำคัญ คือ  
1) ค่าวัตถุดิบ หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ค่าวัตถุดิบต่าง ๆ ซึ่งสามารถ

คำนวณได้จากราคาจริงของวัตถุดิบแต่ละชนิด  
2) ค่าแรงงาน หมายถึง เงินเดือน หรือค่าแรงที่จ่ายให้แก่คนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรง 

ต้นทุนในด้านนี้ สามารถคิดได้จากการเอาค่าแรงทั้งหมด หารด้วยจำนวนผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดที่ผลิตคิดเป็น
ค่าแรงงานต่อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น  

3) ค่าโสหุ ้ยการผลิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที ่เกิดขึ ้น นอกเหนือจากค่าวัตถุด ิบและ
ค่าแรงงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตเสร็จสิ้นลง สำหรับกิจการ ได้แก่ อุปกรณ์ทุกชนิด
ที่ใช้ในการผลิต ค่าสถานที่ ค่าเช่าอาคาร ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญท่ีผู้ผลิตควรให้ความสำคัญ  

วิธีการคำนวณให้นำเอาราคาต้นทุนทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ใช้มาหารเฉลี่ยค่าใช้จ่าย เพื่อพิจารณา
ว่าในแต่ละเดือนจะเสียค่าโสหุ้ยในการผลิตทั้งหมดเป็นเงินเท่าใด โดยทั่วไปจะนำมาเฉลี่ยตามต้นทุนของ
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วัตถุดิบ เพื่อคิดเป็นต้นทุนค่าโสหุ้ยของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้น หลังจากท่ีทราบต้นทุนการผลิตแล้ว ควรกำหนดกำไร
ที่ต้องการเพ่ือนำมาบวกกับต้นทุนการผลิตทั้งหมด เพื่อคิดเป็นราคาขายที่แท้จริง แล้วนำไปเปรียบเทียบกับ
ราคาขายในท้องตลาดเพื่อปรับราคาให้เหมาะสมไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไป หากราคาขายสูงกว่าราคาขายใน
ท้องตลาด ควรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพหรือรสชาติที่ดีกว่า สามารถเน้นการบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม หรือ
ปรับปรุงให้มีมาตรฐานขึ้น เพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป  

วิธีลดต้นทุนการผลิต  
1) วัตถุดิบ โดยทั่วไปการใช้วัตถุดิบที่มีราคาต่ำกว่าแทน อาจแทนได้ในปริมาณเท่าตัวคือแทน

ทั้งหมด  
2) การประหยัดค่าน้ำ เช่น การทำความสะอาดอุปกรณ์บางชนิด  
3) การประหยัดคา่ไฟ ต้องศึกษาเวลาที่ใช้ในการผลิต การประหยัดไฟฟ้ายังรวมถึงการปิดไฟฟ้า

ทันทีในบริเวณท่ีไม่ได้ทำงานหรือทำงานเสร็จ  
หากราคาขายสูงกว่าราคาท้องตลาดมาก ต้องพยายามลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สามารถขาย

ผลิตภัณฑ์ ได้ในราคาที่ถูกลง โดยทั่วไป การลดต้นทุนการผลิตที่นิยมทำกัน คือ การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟที่
ไม่จำเป็น หรือใช้วัตถุดิบที่มีราคาต้นทุนต่ำกว่าแทน แต่ต้องปรับปรุงคุณภาพด้านรสชาติ และการบรรจุภัณฑ์
ให้มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแพงขึ้น แต่หากราคาขายที่ตั้งต่ำกว่าราคาในท้องตลาด 
สามารถตั้งราคาใหม่หรือยกระดับปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบรรจุตกแต่งให้เหมาะสมกับราคา
ยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างการกำหนดราคาขาย  
1. หาปริมาณเฉลี่ยของเครื่องดื่มแต่ละชนิด ในวันที่ผ่านมา มีการขายเครื่องดื่ม ดังนี้ 

เครื่องดื่ม จำนวน QZ จำนวนแก้วที่ขาย จำนวน OZ ที่ขายทั้งหมด 
น้ำมะนาว 1.0 17 17 
น้ำส้ม 1.5 10 15 
น้ำอัดลม 1.5 20 30 
สมูทตี ้ 1.5 10 15 

รวม  57 77 
 

ดังนั้น ปริมาณเฉลี่ยในการขายเครื่องดื่ม   =  77 OZ ÷ 57 แก้ว 
       =  1.35 OZ 

2. หาจำนวนเครื่องดื่มท่ีควรขายได้ต่อขวด 
หาก น้ำส้ม 1 ขวด มีขนาด 1 ลิตร หรือ 33.8 OZ จะคำนวณได้ดังนี้ 
จำนวนเครื่องดื่มท่ีควรขายได้ต่อน้ำส้ม 1 ขวด = 33.8 OZ ÷ 1.35 OZ 

        = 25 แก้ว 
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3. หาราคาขายโดยเฉลี่ยของเครื่องดื่ม 
 

เครื่องดื่ม ราคาขายต่อแก้ว จำนวนแก้วที่ขายได้ ยอดขาย 
น้ำมะนาว 120 17 2,040 
น้ำส้ม 150 10 1,500 
น้ำอัดลม 180 20 3,600 
สมูทตี ้ 150 10 1,500 

รวม  57 8,640 
 

ราคาขายเฉลี่ยต่อการขาย น้ำส้ม 1 แก้ว   = 8,640 บาท ÷ 57 แก้ว 
        = 151.58 บาท 

4. หาราคาประเมินของเครื่องดื่ม 1 ขวด 
ราคาประเมินในการขาย น้ำส้ม 1 ขวด   = 25 x 151.58 

        = 3,789.50 บาท 
 
 
 

วิธีการคำนวณหาต้นทุนการผลิตแบบง่ายมีสูตร ดังนี้ [1] 
 

 
 

  การคำนวณแบบง่าย ๆ นี้เหมาะกับผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์น้อยชนิด อาจ
ขายเพียงน้ำพริก หรือแชมพูก็ได้ ซึ่งเหมาะกับการคำนวณสินค้าประเภท OTOP ที่มีความชัดเจนในเรื่องการใช้
วัตถุดิบ ค่าแรงงานต่อรอบการผลิตและไม่มีการเก็บสต็อกวัตถุดิบไว้ การคำนวณจำเป็นต้องคิดเพ่ือให้ทราบถึง
ต้นทุนผลิตต่อหน่วย และนำต้นทุนผลิตไปรวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนรวมของ
สินค้าอีกครั้งหนึ่ง  
 
 

........................................ 
1 การคำนวณต้นทุนการผลิตแบบง่าย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. 

https://bsc.dip.go.th/th/category/account2/fs-productcost.  (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 27 กรกฎาคม 2564). 
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ตัวอย่างการคำนวณหาต้นทุนเอสเพรสโซ่เย็น  

สูตรการคำนวณ  

ต้นทุนต่อแก้ว = ต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด + ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (แก้ว ฝา หลอดฯ) 

 1. ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละตัว 
 สูตรการคำนวณ คือ  
 
  ราคาซื้อ x (ปริมาณที่ใช้ตามสูตรการชง / ปริมาณน้ำหนักต่อถุง)  
 
 ตัวอย่างเช่น 
  1) เมล็ดกาแฟ NLCOFFEECLASSIC (เอสเพรสโซ่เบลนด์) = 1000 กรัม 
 วิธีคิด 
  ราคากิโลกรัมละ 325 บาท x (ชงกาแฟเย็น 18 กรัม / 1000 กรัม) = 5.85 บาท : แก้ว 
  ดังนั้น ต้นทุนเมล็ดกาแฟ 5.85บาท : แก้ว 
  
  2) นมข้นหวาน (2 กิโลกรัม) 1 ถุง ราคา 92 บาท = 1800 มล. 
 วิธีคิด 
  ราคา 92 บาท x (ใช้แก้วละ 30 มล. / 1800 มล.) = 1.53 บาท 
  ดังนั้น ต้นทุนนมข้นหวาน 1.53 บาท 
 
  3) นมข้นจืด (405 กรัม) 1 กระป๋อง ราคา 20.50 บาท = 420 มล. 
 วิธีคิด 
  ราคา 20.50 บาท x (ใช้แก้วละ 30 มล. / 420 มล.) = 1.46 บาท 
  ดังนั้น ต้นทุนนมข้นจืด 1.46 บาท 
 
  4) นมสดพาสเจอร์ไรส์ แกลลอน 2 ลิตร ราคา 91.75 บาท = 2000 มล. 
 วิธีคิด 
  ราคา 91.75 บาท x (ใช้แก้วละ 30 มล. / 2000 มล.) = 1.40 บาท 
  ดังนั้น ต้นทุนนมสด 1.40 บาท 
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  5) น้ำแข็ง 1 กระสอบ ใช้ได้ 50 แก้ว 
 วิธีคิด 
  ราคากระสอบละ 50 บาท / 50 = แก้วละ 1 บาท 
  ดังนั้น ต้นทุนน้ำแข็ง แก้วละ 1 บาท 
 
 สรุป ต้นทุนวัตถุดิบ  
  เมล็ดกาแฟ  5.85  บาท  
  นมข้นหวาน  1.53  บาท  
  นมข้นจืด  1.46  บาท  
  นมสด (60 มล.)  2.80  บาท  
  น้ำแข็ง  1.00   บาท  
  ต้นทุนวัตถุดิบ    รวม 12.64 บาท 
 
 2. ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ 
 แก้วกาแฟเย็นพลาสติก+ฝาโดมใส ชุดละ 3 บาท + หลอดหุ้มพลาสติก 0.2 บาท = 3.20 บาท 
 สรุป ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ 3.20   บาท 
 

 ฉะนั้น จากสูตร  

 ต้นทุนต่อแก้ว = ต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด + ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (แก้ว ฝา หลอดฯ) 

  ต้นทุนเอสเพรสโซ่เย็น = 12.64 บาท + 3.20 บาท 
  ต้นทุนต่อแก้ว คือ  15.84  บาท  
 
 โดยวิธ ีการคำนวณ โดยการแยกคำนวณวัตถุดิบแต่ละตัว เพื ่อให้เราสามารถเข้าไปดูใน
รายละเอียด และตรวจสอบยอดที่สูญเสีย (Waste Cost) ได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเอง 
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การตลาดเครื่องดื่มสุขภาพ [2] 
 ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการทำเครื่องดื่ม พบว่า ตลาดผัก ผลไม้ และธัญพืช มีความสะดวก
ในการนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องดื่มผลิตเป็นสินค้าให้แก่ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแล
สุขภาพแบบรวดเร็ว เร่งด่วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ปัจจุบันผู้บริโภคเครื่องดื่มจะ
อาศัยอยู่ในกรุงเทพ ฯ ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาการจราจรติดขัด การใช้รถ
โดยสารสาธารณะ การใช ้ รถยนต ์ส ่ วนต ั วเพ ิ ่ มข ึ ้ น คนว ัย ทำงานเพ ิ ่ มมากข ึ ้ น ทำให ้ ใช ้ เวลากับ 
การเดินทางเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เครื่องดื่มผลไม้จึงเป็นทางเลือกที่รวดเร็วสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการดูแล
สุขภาพ นอกจากนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน เครื่องดื่มให้ความสดชื่น อร่อย ได้สุขภาพ กำลังเป็นที่
ต้องการอย่างมาก  
 จากการศึกษาค่าน ิยมในกลุ ่มผ ู ้บร ิโภคปี 2018 - 2019 พบว่า ผ ู ้ผล ิตส ินค้าหลายราย 
ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้า สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น  
คุณภาพสินค้า ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า บรรจุภัณฑ์สินค้า ราคา ที่ สำคัญที่สุดคือ สินค้าให้สุขภาพ แก่
ผู้บริโภค จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล คำว่า สมูทตี้ (Smoothie) มีความหมายว่า เครื่องดื่ม ประเภทปั่นและ
เพิ่มความหวาน ที่ทำมาจากผลไม้สดในบางครั้ง (ผลไม้ปั่น) และในบางแก้วจะเพิ่ม ช็อกโกแลตหรือเนยถั่วลิสง
ลงไปด้วย นอกจากจะใส่ผลไม้ลงไปในน้ำปั่นแล้ว หลาย ๆ เมนูของสมูทตี้ จะใส่น้ำแข็งบด ผลไม้แช่แข็ง น้ำผึ้ง 
หรือมนี้ำเชื่อมและน้ำแข็งเป็นส่วนผสม เป็นต้น (อ้างอิงทรงวุฒิ ปุณณรัตนกุล,2562) 
 

 

(ท่ีมาภาพประกอบ : 19 พฤษภาคม 2562 | โดย NATIONTV2211,144) 
  

 อาหารไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง รวมทั้งเครื่องดื่มนั้น มีสมุนไพร 
เป็นส่วนประกอบอยู่มากมายหลากหลายเมนู หากถามถึงสมุนไพรแล้ว คนไทยก็มักจะนึกถึงชื่อต่าง ๆ มากมาย 
นี่ก็เพราะว่าวิถีชีวิตของพวกเขาผูกพันอยู่กับสมุนไพรมาอย่างเหนียวแน่นยาวนาน คนสมัยก่อนใช้สมุนไพร 
 

........................................ 
 2 การผลติน้ำสมุนไพรพร้อมดืม่ เพื่อเกาะกระแสรักสุขภาพในปัจจบุัน Integrating Traditional Herbs With 

Modern Food. [ออนไลน]์. เข้าถงึได้จาก. https://www.asiafoodbeverage.com/305/ (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 
2564). 
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มาทำเป็นอาหารและยามาหลายทศวรรษ และก็สืบต่อความรู้สรรพคุณทางการรักษาเหล่านี้มาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ 
เมื่อการแพทย์ตะวันตกเริ่มเข้ามา ความนิยมในการรักษาด้วยสมุนไพรก็ลดลงไป คนสมัยนี้มักมองว่าสมุนไพร
เป็นพืชโบราณไม่ทันสมัยแต่จริงๆ แล้ว สมุนไพรไทยได้กลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทย จนแทบจะ
แยกไม่ออกในอาหารเองก็เช่นกัน สมุนไพรมีส่วนเสริมให้อาหารไทยมีเอกลักษณ์และมีเสน่ห์น่าทานมากยิ่งขึ้น 
 ในปัจจุบันผู้คนเริ่มตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพ จนบางส่วนเริ่มหันมาดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ลด
การปรุงแต่งและการใช้สารเคมีลงเหมือนดังเช่นแต่ก่อน รวมทั้งหันมาให้ความสนใจสรรพคุณทางยาจากสมุนไพร
กันมากขึ้น และนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้บริโภคหลายคนเริ่มบริโภคอาหารไทยดั้งเดิม อันประกอบไปด้วยสมุนไพร
หลากชนิด ซึ่งไม่เพียงแต่จะเพ่ิมรสชาติเท่านั้น แต่ยังมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยบำบัดรักษาโรคต่างๆ ได้ด้วย บางคน
เชื่อว่าการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นการรักษาจากภายในสู่ภายนอก นั่นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมสมุนไพรใน
ปัจจุบันจึงกลายเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายชนิด เช่น เครื่องดื่มและอาหารเสริม 

 

(ที่มาภาพประกอบ : https://www.asiafoodbeverage.com/305/) 

 แต่เดิมนั้น เครื่องดื่มสมุนไพรมีการทำและบริโภคกันเองภายในครัวเรือน เนื่องจากพืชสมุนไพร
สามารถโตและหาได้ง่ายในท้องถิ่นโดยเครื่องดื่มเหล่านี้ได้มาจากการสกัดง่าย  ๆ โดยใช้น้ำร้อน หรือนำพืช
สมุนไพรไปต้มในน้ำเดือด จากนั้นจึงเติมน้ำตาลเพ่ือปรุงรสหวานและลดขมสำหรับในสมุนไพรบางชนิด เพ่ือให้
ดื่มง่ายขึ้น สมุนไพรที่เอามาทำน้ำสมุนไพรนั้นส่วนมากมีสรรพคุณแก้กระหาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดขายของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเลยทีเดียว และเพราะเหตุนี้ ทำให้เครื่องดื่มสมุนไพรเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น 
 ดังนั้น จึงมีการผลิตน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มในระดับอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับกับความต้องการในตัว
สินค้าที่มีมากขึ้น โดยยังคงยึดสูตรและกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ แต่เสริมด้วยการนำเทคโนโลยีการ
บรรจุแบบปลอดเชื้อและการใส่สารกันเสียลงไป เพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้น โดยเครื่องดื่มน้ำ
สมุนไพรที่เห็นออกมาวางขายนั้น มีตั้งแต่เครื่องดื่มที่คุ้นเคยกันดี อย่างเช่น น้ำผึ้งมะนาว น้ำอัญชัน น้ำเก๊กฮวย 
มะตูม ลำไย ไปจนถึงเครื่องดื่มที่เอาผลไม้และสมุนไพรจากต่างประเทศมาผสมเข้ากับสมุนไพรไทย เช่น การนำ
ผลไม้ของทางตะวันตกตระกูลเบอร์รี่ เช่น สตรอว์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ และแครนเบอร์รี่ มาผสมกับน้ำอัญชันของไทย 
นอกจากนั้น ยังมีการนำเอาสมุนไพรจีนโบราณมาผลิต แต่เปลี่ยนชื่อให้ฟังทันสมัยขึ้น เช่น เก๋ากี้ ที ่มีชื่อ
ภาษาอังกฤษเท่ ๆ ว่า โกจิเบอร์รี่ และบางทีก็นำเอาผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จากทางตะวันตกนี้มาผสมกับโกจิเบอร์รี่  
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เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ผสมผสานกันระหว่างความทันสมัยและความเป็นดั้งเดิมของสมุนไพร การจับ
เอาสมุนไพรมารวมกับผลไม้ต่างประเทศ ช่วยทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับรสชาติที่แปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
 

 
 
 
 

 
 
 

(ที่มาภาพประกอบ : https://www.asiafoodbeverage.com/305/) 
 

 การดีไซน์บรรจุภัณฑ์ก็มีส่วนสำคัญในการดึงดูดใจผู้บริโภคไม่แพ้กัน เพราะผู้บริโภคบางคนยังติด
ภาพสมุนไพรว่าเป็นของล้าสมัย และดื ่มกันแค่เฉพาะในกลุ ่มผู ้สูงอายุเท่านั ้น ดังนั ้น ผลิตภัณฑ์ต้องสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ต้องมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ดึงดูดใจผู้บริโภคอายุน้อยให้สนใจบริโภคสมุนไพรมากขึ้น 
แต่ก่อนบรรจุภัณฑ์แค่นำรูปสมุนไพรมาใส่ไว้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น แต่ไม่ใช่สำหรับในปัจจุ บันที่บรรจุภัณฑ์ 
มีการเปลี่ยนรูปแบบออกไปจนคล้ายคลึงกับเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 เครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มนั้นหาซื้อได้ทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ แต่อาจไม่
สามารถพบเครื่องดื่มสมุนไพรบรรจุขวดแบรนด์ทั่ว ๆ ไปในร้านอาหารและภัตตาคาร เนื่องจากในร้านอาหาร
มักจะขายเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเมนูเด่นของทางร้าน หรือบางทีก็ผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรบรรจุขวดในแบรนด์
ของตนขึ้นมาเอง เครื่องดื่มสมุนไพรนั้นเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศอยู่แล้วและมีแนวโน้มที่จะได้รับความ
นิยมเพิ่มสูงขึ้นจากกระแสเครื่องดื่มลูกผสม ระหว่างสมุนไพรพื้นเมืองกับผลไม้จากทางตะวันตก โดยรวมแล้ว 
ตลาดเครื่องดื่มสมุนไพรในเอเชียกำลังเติบโตตามกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภค เห็นได้จากแนวโน้มการเติบโต
ของเครื ่องดื ่มสมุนไพรและผลไม้เอเชียในประเทศไทย ที ่มีมูลค่าถึง 9,400 ล้านบาท (อ้างอิงข้อมูลจาก 
Euromonitor International ในปี 2557) และคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มข้ึนอีกอย่างน้อย 3% 
 

การจัดจำหน่ายเครื่องดื่มสุขภาพ [3] 
 ช่องทางในการจัดจำหน่าย การขายธุรกิจน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแบ่งออกเป็นสองแบบหลัก ๆ คือ 
การขายแบบมีหน้าร้านซึ่งสามารถแยกย่อยลงไปคือ การเปิดบูธในห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน หรือ
หน้าร้านแบบในตลาดนัด อีกแบบคือการผลิตบรรจุขวดฝากขายตามห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต ไฮเปอร์
มาร์เก็ต ร้านกาแฟและเบเกอรี่ การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่จะขายก็สำคัญต่อการลงทุน เพราะจะทำให้การคำนวณ  
........................................ 

3 ธุรกิจขายเครื่องดืม่เพื่อสุขภาพ เริ่มต้นแค่หลักพัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก. https://www.smeleader.com/
ธุรกิจขายเครื่องดื่ม/.  (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 24 กรกฎาคม 2564)
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ต้นทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับรายได้ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการขายในตลาดนัดแนวทาง
ของร้านควรเน้นความสะอาดและราคาเครื่องดื่มย่อมเยา แพ็คเกจจิ้งจับต้องได้เน้นความสะดวก รวดเร็ ว 
ลูกค้าสามารถเดินดื่มเพื่อดับกระหายไปช้อปปิ้งไป จึง เหมาะกับเครื่องดื่มแบบแก้วและบรรจุขวดพร้อมดื่ม 
เช่น น้ำสมุนไพรเย็นๆ น้ำผักผลไม้ปั่น น้ำนมข้าวโพด เป็นต้น สำหรับร้านในอาคารสำนักงานที่มีพนักงาน
ออฟฟิศพลุกพล่าน ห้างสรรพสินค้า อาจจะเน้นไปทางเครื่องดื่มสมูทตี้ Mock tail เป็นต้น เพิ่มต้นทุนด้วย
การตกแต่งร้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ราคาไม่แพงแต่ให้ความรู้สึกดูดีและแพ็คเกจต่างๆควรเลือกให้เหมาะกับ
ลูกค้ากลุ่มนี้  
 นอกจากเครื่องดื่มที่รสชาติดีแล้ว สำหรับการนำสินค้าไปฝากขายในห้างสรรพสินค้าต่าง  ๆ
นั้น เรื่องแพ็คเกจจิ้งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เรากำลังพูดถึงการสร้างแบรนด์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพสำหรับตลาดบน 
กลุ ่มลูกค้า (HiEnd) เพราะในการเจาะกลุ ่มลูกค้าระดับบนต่อให้เครื ่องดื ่มเพื ่อสุขภาพจะอร่อยและ  
มีประโยชน์มากแค่ไหนก็ตาม หากแพ็คเกจจิ้งไม่สวยงามน่าดึงดูดใจก็ยากที่จะสามารถเข้าไป อยู่ในชั้นวาง
ของห้างสรรพสินค้าได้ โอกาสที่จะดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าหันมาพิจารณาก็คงเป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้น
สำหรับผู้ที่มีงบประมาณลงทุนที่มากพอจึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งเพ่ือขยายตลาดได้  และที่สำคัญจะสังเกต
ได้ว่ายังไม่มีแบรนด์ใด ในหมวดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครองตลาดได้อย่างชัดเจนมากนัก เพราะฉะนั้นนัก
ลงทุนหน้าใหม่ยังสามารถเบียดเข้าไปทำตลาดสู้กันได้อย่างไม่ยากจนเกินไป  
 อีกช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวกรวดเร็วและอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าคือการ
จำหน่าย การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางเฟสบุ๊ค อินสตาแกรมหรือแอปพลิเคชั่นไลน์ ก็เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เกิดการกระตุ้นยอดขายได้ ด้วยการใช้ 
ต้นทุนในการโฆษณาที่น้อยหากเทียบกับสื่ออื่นๆแถมยังประหยัดเวลาอีกด้วยและนอกจากนี้หากมีบริการ
จัดส่งให้ถึงมือลูกค้าตามสถานที่ต่างๆที่ลูกค้าต้องการยังสามารถเพิ่มช่องทางการขายให้มีผลกำไรได้มาก
ยิ่งขึ้นอีกด้วย ลูกค้าที่รักความสะดวกสบายจะได้มีทางเลือกมากขึ้น 
 โอกาสในการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนั้นจากผลการสำรวจของหลายภาคส่วนทั้ง
มหาวิทยาลัยและการวิจัยของธนาคารที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้คาดการณ์ว่าธุรกิจในหมวดสุขภาพจะมาแรงและ
มีศักยภาพเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เช่น ในจีน อเมริกา บราซิลและรวมถึงประเทศไทย  ธุรกิจเกี่ยวกับ
อาหารเพื่อสุขภาพได้รับการจัดให้เป็นธุรกิจดาวรุ่งอันดับหนึ่ง  ไม่เพียงแค่ทางด้านอาหารเท่านั้นที่ได้รับ
กระแสความสนใจจนเกิดเป็นกระแสฮิตในหมู่คนรุ่นใหม่ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็สามารถลุยตลาดได้ไม่
น้อยหน้าด้วยเช่นกัน ยิ่งได้ขึ้นชื่อว่าเครื่องดื่มนับเป็นอะไรที่ยังไงก็ขายได้ ลงทุนน้อยแต่ได้กำไรเยอะแถม
เริ่มต้นได้ง่ายไม่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศร้อนๆของเมืองไทยเครื่องดื่มเย็นๆจึงเป็นของที่คู่กันมาช้า
นาน เรียกได้ว่าอากาศร้อนเมื่อไหร่นึกถึงเครื่องดื่มเย็น ๆ เมื่อนั้น เป็นอะไรที่ขายได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีตก
กระแสไม่มีหลุดเทรนด์ แดดจะร้อนฝนจะตก อากาศจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ทุกคนก็ยังต้องการเครื่องดื่มกัน
ทั้งนั้นยิ่งเป็นเครื่องดื่มที่ได้สุขภาพที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วย และที่สำคัญยังมีสรรพคุณในการ
ป้องกันและบำบัดโรคบางชนิดได้ แพงแค่ไหนคนก็ยอมจ่ายเงินซื้ออยู่ ดีเพราะฉะนั้นการลงทุนในธุรกิจ
ประเภทจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
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 แต่อย่างไรก็ตามก่อนการลงทุนไม่ว่าในธุรกิจใด  ๆ ผู ้ลงทุนควรศึกษาหาความรู ้เพิ ่มเติม
สม่ำเสมอในธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็เช่นกัน การที่จะทำให้เครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพร น้ำผลไม้
หรือนมจากพืชต่างๆ ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการกรรมวิธีในการผลิตเพื่อคงคุณค่าทาง สารอาหารให้
เครื่องดื่มมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด ซึ่งต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต สูตรที่ดีสามารถทำให้รสชาติ
เครื่องดื่ม มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และคงคุณค่าทางสารอาหารไว้ครบครัน เพราะจุดเด่นสำคัญของ
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่มาจากธรรมชาติไม่เพียงจะมีรสชาติหอมอร่อยได้คุณค่าเท่านั้นแต่ยังมีสรรพคุณที่เป็น
เอกลักษณ์ตามแต่ชนิดของสมุนไพร น้ำผลไม้และนมที่ช่วยในการดื่มเพื่อบำบัดรักษาโรคได้ เช่นแก้กระหาย 
คลายร้อน ช่วยให้ระบบย่อยทำงานได้ดีขึ้น ช่วยเจริญอาหาร บำรุงสายตา แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยขับลม 
บำรุงผิวพรรณ ให้เปล่งปลั่งจากภายในสู่ภายนอก และอีกสารพัดคุณประโยชน์ที่สาธยายไม่หมด ในการผลิต
เครื่องดื่มประเภทนี้จึงไม่ควรมีรส หวานจัด ควรมีความหวานเพียงเล็กน้อยเพื่อลดความฝาดเฝื่อนของ
สมุนไพรต่างๆและคงสรรพคุณต่างๆไว้อย่างครบถ้วน ส่วนในน้ำผลไม้ก็มีน้ำตาลจากธรรมชาติอยู่แล้ว  
การเพิ่มน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมมากจนเกินความจำเป็นจึงไม่แนะนำ เพราะนอกจากจะทำให้ได้ประโยชน์
น้อยลงแล้ว รังแต่จะเพ่ิมโรค ให้แก่ผู้บริโภคในระยะยาวได้มากขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นไปอีก 
 อีกประเด็นหนึ่งฉลากสินค้าและข้อมูลทางโภชนาการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม  ในกลุ่ม
ลูกค้าที่รักสุขภาพนั้นการได้รับข้อมูลทางโภชนาการในอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างถูกต้อง  จะทำให้
ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นว่าเครื่องดื่มที่ เลือกนั้น ให้ประโยชน์แก่ร่างกายมากน้อยแค่ไหน เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าเครื่องดื่มของเรามีประโยชน์จะยิ่ง เพิ่มข้อได้เปรียบให้กับผู้ลงทุนให้มีความได้เปรียบ
คู่แข่ง หากใครที่มองหาลู่ทางในการทำธุรกิจอยู่ละก็เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น่าจะเป็นตัวเลือกต้นๆที่สามารถ
ริเริ่มได้ลงทุนน้อยความเสี่ยงน้อย แต่กำไรเยอะและเป็นธุรกิจที่ให้ความสุขทั้งผู้ขายและผู้ซื้อที่มอบ สิ่งดีๆ
ให้แก่กันผ่านเครื่องดื่มนั่นเอง 
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ใบงานที่ 6 
เร่ือง หลักการจัดจำหน่ายและหลักการกำหนดราคา 

 

คำชี้แจง หลังจากที่ผู ้เรียนได้ศึกษาข้อมูลความรู้เกี ่ยวกับหลักการจัดจำหน่ายและหลักการกำหนดราคา
เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพแล้ว จงตอบคำถามดังต่อไปนี้  

 
1. จงอธิบายหลักและองค์ประกอบของการจัดจำหน่าย มาอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
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2. จงคำนวณการกำหนดราคาขายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว พร้อมแสดงวิธีการ
คำนวณอย่างละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

3. จงคำนวณการกำหนดราคาขายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ สมูทตี้ป้อมทะลายฟ้า พร้อมแสดงวิธีการคำนวณอย่าง
ละเอียด 
............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  
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4. จงอธิบายแนวทางการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ น้ำฟ้าทะลายโจรโซดามะนาว อย่างละเอียด 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  
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