
 

หน่วยการเรียนรู้และสมรรถนะประจ าหน่วย 
 

ช่ือหน่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หน่วยที่ 1 
ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับหลักการของ
เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
2. ประเภทของเคร่ืองด่ืม 
3. ส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืม 
4. ประโยชน์และความส าคญัของเคร่ืองด่ืม 

1. สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
2. สามารถจ าแนกประเภทของเคร่ืองด่ืม 
3. สามารถบอกถึงประโยชน์ส าคญัของเคร่ืองด่ืม 

มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ 

หน่วยที่ 2 
ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มี
แอลกอฮอล ์

1. น ้ าแร่ (Mineral Water/ Natural Spring 
Water) 

2. โซดา (Soda) 
3. น ้ าอดัลม (Carbonated Soft Drink/ Soda 

Pop) 
4. น ้ าผกั และน ้ าผลไม ้(Fruit and Vegetable 

Juices) 
5. นม และเคร่ืองด่ืมจากนม (Milk and Milk 

Drinks) 
6. ชา และกาแฟ (Tea and Coffee) 

1. สามารถแสดงความรู้เก่ียวกับน ้ าแร่ โซดา 
น ้ าอัดลม น ้ าผกั น ้ าผลไม้ นม และเคร่ืองด่ืม
จากนม 

2. สามารถจ าแนกเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
3. สามารถจ าแนกประเภทของชา และกาแฟ 
4. สามารถระบุสารประกอบของใบชา และเมล็ด

ของกาแฟ 
 
 

มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ 



 

ช่ือหน่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หน่วยที่ 3 
ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่มี
แอลกอฮอล ์

1. ความรู้เร่ืองเบียร์ (Beer) 
2. ความรู้เร่ืองเหลา้ (Spirits) 
3. ความรู้เร่ืองไวน์ (Wine) 

1. สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเบียร์ เหลา้ 
และไวน ์

2. สามารถบอก ระบุประเภท จ าแนกเบียร์ เหลา้ 
และไวน ์

3. สามารถบอกส่วนประกอบ และวธีิการผลิต
เคร่ืองด่ืมประเภทเบียร์ เหลา้ และไวน์ 

มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ 

หน่วยที่ 4 
ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม 

1. เคร่ืองด่ืมผสมที่มีแอลกอฮอล ์(Cocktail) 
2. เคร่ืองด่ืมผสมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

(Mock tail) 

3. วธีิการผสมเคร่ืองด่ืม 

1. สามารถจ าแนกประเภทของเคร่ืองด่ืมผสม 
2. สามารถบอกวธีิการผสมเคร่ืองด่ืม 

มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ 

หน่วยที่ 5 
เคร่ืองด่ืมยอดนิยมทัว่โลก และใน
ประเทศไทย 

1. เคร่ืองด่ืมยอดนิยมจากทัว่โลก 
2. เคร่ืองด่ืมยอดนิยมในประเทศไทย 

1. สามารถบอกเคร่ืองด่ืมยอดนิยมจากทัว่โลก 
2. สามารถบอกเคร่ืองด่ืมยอดนิยมในประเทศ

ไทย 

มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ 



 

ช่ือหน่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หน่วยที่ 6 
การเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
การจดัท าเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 

1. ประเภทของภาชนะใส่เคร่ืองด่ืม 
2. ประเภทของอุปกรณ์ในการบริการ

เคร่ืองด่ืม 

3. ประเภทของอุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืม 

4. วธีิการจดัเก็บ และการดูแลรักษาภาชนะ 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือผสมเคร่ืองด่ืม 

1. สามารถจ าแนกประเภทของภาชนะใส่
เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืม และ
อุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืม 

2. สามารถจบัคู่ภาชนะใส่เคร่ืองด่ืมกบัเคร่ืองด่ืม
ชนิดต่างๆ 

3. สามารถจดัเตรียม และใชอุ้ปกรณ์ในการ
บริการเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ในการผสม
เคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. สามารถจดัเก็บ และดูแลรักษาภาชนะ 
อุปกรณ์ และเคร่ืองมือผสมเคร่ืองด่ืมได้
ถูกตอ้งตามขั้นตอน 

มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ 

หน่วยที่ 7 
การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองด่ืมเพือ่
การคา้ 

1. เคร่ืองด่ืมสมทูต้ี 

2. เคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

3. การดดัแปลงเคร่ืองด่ืมอยา่งสร้างสรรค ์

1. สามารถท าเคร่ืองด่ืมประเภทสมูทต้ี 
2. สามารถท าเคร่ืองด่ืมประเภทสมุนไพร 
3. สามารถดดัแปลงเคร่ืองด่ืมขึ้นเองไดอ้ยา่ง

สร้างสรรค ์
4. สามารถจดัเตรียมวตัถุดิบ และวสัดุในการ

จดัท าเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ 



 

ช่ือหน่วย 
สมรรถนะ 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หน่วยที่ 8 
การค านวณตน้ทุน การก าหนดราคาขาย 
และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

1. การค านวณตน้ทุนในการจดัท าเคร่ืองด่ืม 
2. การก าหนดราคาขายของเคร่ืองด่ืม 
3. การวางแผนในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

1. สามารถค านวณตน้ทุนในการจดัท าเคร่ืองด่ืม 
2. สามารถก าหนดราคาขายของเคร่ืองด่ืม 
3. สามารถวางแผนในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ 

หน่วยที่ 9 
การจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

1. การจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมม็อกเทล 
2. การจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

1. สามารถจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมม็อกเทล 
2. สามารถจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

มีวนิยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
มุ่งมัน่ในการท างาน 
มีจิตสาธารณะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่
เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

1. สาระส าคญั 
อาชีพการผลิตเคร่ืองด่ืมเพือ่การจ าหน่าย มีการพฒันา และมีความกา้วหน้าขึ้นเร่ือยๆ ตามความตอ้งการ

ของตลาดผูบ้ริโภค และยงัท า รายไดใ้หก้บัผูป้ระกอบการเป็นอยา่งมาก ดงันั้นถา้ผูเ้รียนมีโอกาสไดฝึ้กประสบการณ์ 
ไดเ้รียนรู้ในการผลิตเคร่ืองด่ืมให้ถูกหลกัสุขาภิบาลอาหาร มีความสะอาด มีความปลอดภยั  และมีคุณค่าต่อผูบ้ริโภค 
ยอ่มเป็นแนวทางที่ถูกตอ้งในการที่จะน าไปประกอบอาชีพต่อไป 
(ที่มา: ครูลดัดา  ศิริพนัธ์ุ จากเวบ็ https://sites.google.com/site/krudanet/kheruxng-dum-smunphir/bi-khwam-ru) 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถแสดงความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 

2.2 สามารถบอกถึงประโยชน์ และความส าคญัของเคร่ืองด่ืม 
2.3 สามารถบอกส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืม และจ าแนกประเภทของเคร่ืองด่ืม 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถแสดงความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
3.1.2 สามารถบอกถึงประโยชน์ และความส าคญัของเคร่ืองด่ืม 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถบอกส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืม และจ าแนกประเภทของเคร่ืองด่ืม 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่
เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
4.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองดื่ม 

เคร่ืองด่ืม (Beverage) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทหน่ึงที่เป็นของเหลว ช่วยลดความกระหาย ให้
ความรู้สึกสดช่ืน และขจดัความอ่อนเพลีย ชดเชยปริมาณน ้ าที่ร่างกายสูญเสียไป ตลอดจนมีคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ 
ที่มีประโยชน์ มีส่วนประกอบหลกั คือ น ้ า สารใหร้สหวาน กรดอินทรีย ์ สี  และสารใหก้ล่ินรส 

 

4.2 ประเภทของเคร่ืองดื่ม 
เคร่ืองด่ืมถือไดว้า่สามารถแยกออกไดม้ากมายหลากหลายประเภท ซ่ึงความหลากหลายของเคร่ืองด่ืมเหล่าน้ี 

นอกจากในเร่ืองของวตัถุดิบ และกระบวนการผลิตที่แตกต่างกนัแลว้ วิธีการด่ืมก็มีหลากหลายเช่นเดียวกนั เช่น On the 
rock, Straight up, with soda, with water หรือจะน ามาผสมเป็น Cocktail หรือ Mock tail ก็ไดเ้ช่นกนั ในที่น้ีจะแจกแจงถึง
การแบ่งประเภทของเคร่ืองด่ืมใหไ้ดรู้้กนั ซ่ึงความรู้ดา้นน้ีมีประโยชน์อยา่งมากในการใชเ้ป็นความรู้พื้นฐานเก่ียวกบังาน
ในดา้นอาหาร และเคร่ืองด่ืม รวมถึงการพดูคุยกนักบัเพือ่นหรือบุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

ประเภทของเคร่ืองด่ืมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และ
เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์(ที่มา: http://besterlife.com/เคร่ืองดื่มมีก่ีประเภท/) 

4.2.1 เคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non – Alcoholic Beverage) มีหลากหลายชนิด ทั้งที่มีแก๊ส ไม่มีแก๊ส มี
รสหวาน รสเปร้ียว เช่น น ้ าด่ืม, น ้ าแร่, น ้ าผลไม,้ น ้ าเช่ือม, น ้ าอดัแก๊ส, เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ เช่น ชา กาแฟ เป็นตน้ 

4.2.2 เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverage) เคร่ืองด่ืมประเภทน้ีมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิด
แตกต่างกนัขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น วธีิการผลิตโดยการหมกั หรือการกลัน่ วตัถุดิบ ปริมาณแอลกอฮอล์ การเก็บ
หรือการปรุงผสมเพิม่เติมเป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มสุรา (Spirit) ไดแ้ก่ จิน รัม วอดกา้ บร่ันดี วสิก้ี ตากีลา ลิเคียว แอควาวทิ แอพเพอริทีฟ 
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มเบียร์ (Beer) ไดแ้ก่ ลาเกอร์เบียร์ เอล 
กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มไวน์ (Wine) ไดแ้ก่ ไวน์แดง ไวน์ขาว โรเซ่ไวน์ สปาร์คล้ิงไวน์ แชมเปญ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่
เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

4.3 ส่วนประกอบของเคร่ืองดื่ม (ที่มา: https://sites.google.com/site/pink5604041636073/home/swn-prakxb-khxng-kheruxng-dum) 
4.3.1 น ้า (Water) เป็นวตัถุดิบในการท าเคร่ืองด่ืมทัว่ไปซ่ึงจะมีปริมาณประมาณ 85% ขึ้นไป แต่ถา้เป็น

เคร่ืองด่ืมชนิด Diet จะมีน ้ าเป็นองค์ประกอบมากถึง 99% และท าหน้าที่เป็นตวัท าละลายสารประกอบอ่ืนๆ เช่น 
น ้ าตาล สี กล่ิน 

 
4.3.2 สารให้ความหวาน ในเคร่ืองด่ืมปกติ จะมีรสหวานเน่ืองจากน ้ าตาลซูโครส หรือ High fructose 

corn syrup ในขณะที่ HFCS ผลิตมาจากแป้งเป็นของเหลวขน้หนืด ปริมาณสารให้ความหวานโดยทัว่ไปจะอยูใ่ช่วง    
7 - 14% นิยมใชน้ ้ าตาล และใหร้สชาติใหก้ลมกล่อม ใหค้วามหนืด ช่วยยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์

 
4.3.3 กรด เคร่ืองด่ืมนั้นค่อนขา้งมีความเป็นกรด โดยกรดที่นิยมใช ้คือ กรดฟอสฟอริก, กรดซิตริก, กรด

มาลิก และกรดทาร์ทาริกโดยท าหน้าที่ให้รสเปร้ียวในเคร่ืองด่ืม ช่วยกระตุน้ให้เกิดความพอใจ ช่วยเพิ่มความหวาน
ของน ้ าตาล ช่วยระงบัความกระหาย และช่วยยดึอายขุองเคร่ืองด่ืม เป็นวตัถุกนัเสีย 

4.3.4 สี ช่วยดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค ใหค้วามรู้สึกของกล่ินรส โดยแบ่งเป็น3ชนิด ไดแ้ก่ 
1) สีธรรมชาติ 
2) สีคาราเมล 
3) สีสงัเคราะห์ 

 
 

https://sites.google.com/site/pink5604041636073/home/swn-prakxb-khxng-kheruxng-dum/n20120306124636_5362.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/site/pink5604041636073/home/swn-prakxb-khxng-kheruxng-dum/273406__24102013041410.jpg?attredirects=0
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่
เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

4.3.5 กลิ่นรส เป็นส่วนประกอบที่ส าคญัที่ท  าให้เคร่ืองด่ืมแตกต่างกัน โดยอาจใช้การผสมเพื่อให้เกิด
กล่ินรสที่แตกต่าง 

4.3.6 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน เป็นก๊าซส าคญัที่ให้ลกัษณะของเคร่ืองด่ืมอดั
แก๊ส เม่ือละลายน ้ าก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ะมีผลต่อรสชาติ 

4.3.7 วัตถุกันเสีย การเก็บไวเ้ป็นระยะเวลานานมีผลต่อกล่ิน และรสชาติ ดงันั้นจึงมีการใชว้ตัถุกนัเสีย
เพือ่การเสีย 

4.3.8 คาเฟอีน จะให้รสขมซ่ึงมีผลต่อรสชาติ พบในเคร่ืองด่ืมโคคาโคลา หรือ รสเปปเปอร์ กาแฟ ชา 
หรือช็อกโกแลต ซ่ึงคาเฟอีนไม่ไดมี้ในทุกผลิตภณัฑ ์

 

4.4 ประโยชน์และความส าคญัของเคร่ืองดื่ม 
เคร่ืองด่ืม (Beverage) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทหน่ึงที่เป็นของเหลว ช่วยลดความกระหาย ให้

ความรู้สึกสดช่ืน และขจดัความอ่อนเพลีย ชดเชยปริมาณน ้ าที่ร่างกายสูญเสียไป ตลอดจนมีคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ 
ที่มีประโยชน์ มีส่วนประกอบหลกั คือ น ้ า สารใหร้สหวาน กรดอินทรีย ์ สี  และสารใหก้ล่ินรส 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่
เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

ครูผูส้อนช้ีแจงรายละเอียดให้ผูเ้รียนเก่ียวกับการเรียนรายวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา้ในเร่ืองต่างๆ ดังน้ี 
จุดประสงคห์ลกัสูตร สมรรถนะรายวิชา ค  าอธิบายรายวิชา กฎระเบียบการเขา้ชั้นเรียน เกณฑก์ารวดัและประเมินผล 
จากนั้นใหผู้เ้รียนช่วยกนัอภิปรายถึงความรู้ ความส าคญั และประเภทของเคร่ืองด่ืม 

 

5.2 การเรียนรู้ 
ครูผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษา และ

คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากอินเทอร์เน็ตเร่ือง... 
5.2.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
5.2.2 ประเภทของเคร่ืองด่ืม 
5.2.3 ส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืม 
5.2.4 ประโยชน์และความส าคญัของเคร่ืองด่ืม 
ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน แล้วช่วยกันสรุปความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับเคร่ืองด่ืม ประเภทของ

เคร่ืองด่ืม ส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืม ประโยชน์และความส าคญัของเคร่ืองด่ืมเป็นขอ้ๆ พร้อมทั้งให้ผูเ้รียนร่วมแสดง
ความคิดเห็นเพิม่เติม 

 

5.3 การสรุป 
สรุปความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม ประเภทของเคร่ืองด่ืม ส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืม ประโยชน์และ

ความส าคญัของเคร่ืองด่ืมเป็นขอ้ๆ พร้อมทั้งใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่
เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
เอกสารประกอบการสอนรายวชิาเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ เร่ืองความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม ประเภทของ

เคร่ืองด่ืม ส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืม ประโยชน์ และความส าคญัของเคร่ืองด่ืม 
 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท ์และอินเทอร์เน็ต 

 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
- 
 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 

 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 1 และใบมอบหมายงานที่ 1 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวชิาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม วชิาโครงการ และชมรมวชิาชีพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่
เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

ใหผู้เ้รียนช่วยกนัอภิปรายถึงความส าคญัของความส าคญัของเคร่ืองด่ืมในปัจจุบนั 
 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1 ให้ผู ้เรียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน และค้นคว้าจาก

อินเทอร์เน็ต น าเสนอหนา้ชั้นเรียน แลว้ช่วยกนัสรุปสาระส าคญัของแต่ละเร่ืองเป็นขอ้ๆ 
9.2.2 ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นเพิม่เติมเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม ประเภทของเคร่ืองด่ืม 

ส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืม ประโยชน์ และความส าคญัของเคร่ืองด่ืม 
 

9.3 หลังเรียน 
ใหผู้เ้รียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่
เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่1 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลกัการของเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัหลกัการของเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 1 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง     1.  แบบประเมินความรู้ฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดอตันยั จ  านวน 3 ขอ้ 10 คะแนน 

                    2.  ตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 20 นาที 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. จงจ าแนกประเภทของเคร่ืองด่ืมมาใหเ้ขา้ใจ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. จงบอกส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืมมาพอสงัเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัหลกัการของเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 1 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

3. จงบอกถึงประโยชน์ และความส าคญัของเคร่ืองด่ืม 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัหลกัการของเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 1 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

1. จงจ าแนกประเภทของเคร่ืองด่ืมมาใหเ้ขา้ใจ 
ประเภทของเคร่ืองด่ืมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั คือ เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์และเคร่ืองด่ืมที่มี

แอลกอฮอล ์

1. เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์(Non – Alcoholic Beverage) มีหลากหลายชนิด ทั้งที่มีแก๊ส ไม่มีแก๊ส มีรสหวาน 
รสเปร้ียว เช่น น ้ าด่ืม, น ้ าแร่, น ้ าผลไม,้ น ้ าเช่ือม, น ้ าอดัแก๊ส, เคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ เช่น ชา กาแฟ เป็นตน้ 

2. เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ (Alcoholic Beverage) เคร่ืองด่ืมประเภทน้ีมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดแตกต่าง
กนัขึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น วธีิการผลิตโดยการหมกั หรือการกลัน่ วตัถุดิบ ปริมาณแอลกอฮอล์ การเก็บหรือการ
ปรุงผสมเพิม่เติม เป็นตน้ 

 

2. จงบอกส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืมมาพอสงัเขป 
1. น ้ า (Water) เป็นวตัถุดิบในการท าเคร่ืองด่ืมทัว่ไปซ่ึงจะมีปริมาณประมาณ 85% ขึ้นไป 
2. สารใหค้วามหวาน ปริมาณสารใหค้วามหวานโดยทัว่ไปจะอยูใ่ช่วง 7 - 14% นิยมใชน้ ้ าตาล และให้รสชาติ

ใหก้ลมกล่อม ใหค้วามหนืด ช่วยยบัย ั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย ์
3. กรด ท าหนา้ที่ใหร้สเปร้ียวในเคร่ืองด่ืม ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความพอใจ ช่วยเพิ่มความหวานของน ้ าตาล ช่วย

ระงบัความกระหาย และช่วยยดึอายขุองเคร่ืองด่ืม เป็นวตัถุกนัเสีย 
4. สี ช่วยดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภค ใหค้วามรู้สึกของกล่ินรส 
5. กล่ินรส เป็นส่วนประกอบที่ส าคญัที่ท  าให้เคร่ืองด่ืมแตกต่างกนั โดยอาจใชก้ารผสมเพื่อให้เกิดกล่ินรสที่

แตกต่าง 
6. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เป็นก๊าซส าคญัที่ใหล้กัษณะของเคร่ืองด่ืมอดัแก๊ส 
7. วตัถุกนัเสีย การเก็บไวเ้ป็นระยะเวลานานมีผลต่อกล่ิน และรสชาติ ดงันั้นจึงมีการใชว้ตัถุกนัเสียเพือ่การเสีย 
8. คาเฟอีน จะให้รสขมซ่ึงมีผลต่อรสชาติ พบในเคร่ืองด่ืมโคคาโคลา หรือ รสเปปเปอร์ กาแฟ ชา หรือ

ช็อกโกแลต ซ่ึงคาเฟอีนไม่ไดมี้ในทุกผลิตภณัฑ ์
3. จงบอกถึงประโยชน์ และความส าคญัของเคร่ืองด่ืม 

เคร่ืองด่ืม (Beverage) เป็นผลิตภณัฑอ์าหารประเภทหน่ึงที่เป็นของเหลว ช่วยลดความกระหาย ให้ความรู้สึก
สดช่ืน และขจดัความอ่อนเพลีย ชดเชยปริมาณน ้ าที่ร่างกายสูญเสียไป ตลอดจนมีคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ ที่มี
ประโยชน์ มีส่วนประกอบหลกั คือ น ้ า สารใหร้สหวาน กรดอินทรีย ์ สี  และสารใหก้ล่ินรส 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัหลกัการของเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 

ใบงานที่ 1 

หน่วยที่ 1 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง 

1.  ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มเท่าๆ กนั ตามความสมคัรใจ แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาหวัขอ้ที่ตนเอง
ไดรั้บ และคน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากอินเทอร์เน็ต 

2.  แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หวัขอ้ที่ศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 

1. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืม 
2. ประเภทของเคร่ืองด่ืม 
3. ส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืม 
4. ประโยชน์และความส าคญัของเคร่ืองด่ืม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

1. สาระส าคญั 
ค าวา่ “Non – Alcoholic” คือ เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่ที่ตอ้งอธิบายถึงเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีให้

เขา้ใจ กเ็พราะเม่ือถึงขั้นตอนของการผสมเคร่ืองด่ืมจริง เราจะตอ้งรู้จกัวธีิการหยบิยกเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์เหล่าน้ี 
ใหใ้ชไ้ปควบคู่ผสมกบัเหลา้ชนิดต่างๆ ที่อยูใ่นหมวดของ “Alcoholic” ดงันั้น ในหน่วยการเรียนน้ี จะพูดถึงเคร่ืองด่ืม
ประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล ์หรือที่เราเรียกกนัวา่ “Non – Alcoholic” นัน่เอง 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัน ้ าแร่ โซดา น ้ าอดัลม น ้ าผกั น ้ าผลไม ้นม และเคร่ืองด่ืมจากนม 
2.2 สามารถจ าแนกเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
2.3 สามารถจ าแนกประเภทของชา และกาแฟ 
2.4 สามารถระบุสารประกอบของใบชา และเมล็ดของกาแฟ 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัน ้ าแร่ โซดา น ้ าอดัลม น ้ าผกั น ้ าผลไม ้นม และเคร่ืองด่ืมจากนม 
3.1.2 สามารถบอกถึงประวตัิความเป็นมาของชา และกาแฟ 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถจ าแนกเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์
3.2.2 สามารถจ าแนกประเภทของชา และกาแฟ 
3.2.3 สามารถระบุสารประกอบของใบชา และเมล็ดของกาแฟ 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์(Soft Drinks or Non – Alcoholic) หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่มีจ  าหน่ายในสถานที่

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม หรือร้านค้าทัว่ไป สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม โดยอาศยัปัจจัยด้านวตัถุดิบ 
กรรมวธีิการผลิต ม้ืออาหาร เป็นตวัจดัแบ่ง ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ชนิด ดงัน้ี (ชลธิชา สุขเกษม, 2557: 26) 

 

4.1 น ้าแร่ (Mineral Water/ Natural Spring Water) 
น ้าแร่ (องักฤษ: Mineral Water) คือ น ้ าชนิดหน่ึงที่มีแร่ธาตุผสมในอตัราสูงกว่าน ้ าปกติ ไดจ้ากแหล่งน ้ า

ธรรมชาติ เป็นน ้ าที่ผูค้นน ามาใช้ด่ืมและอาบ โดยที่ผูค้นเช่ือว่าการด่ืมน ้ าแร่นั้นจะช่วยบ ารุงสุขภาพ ซ่ึงปัจจุบนัได้มี
ผูผ้ลิตน ้ าด่ืมหลายรายที่น าน ้ าแร่ธรรมชาติมาบรรจุขวดเป็นสินคา้ขาย และการอาบน ้ าแร่นั้นเช่ือว่าเป็นการช่วยในการ
บ ารุงผวิพรรณ นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ที่มีน ้ าแร่เป็นส่วนประกอบ เช่น สเปรยน์ ้ าแร่ใชฉี้ดที่ผวิหนา้ ซ่ึงว่ากนัว่า
มีสรรพคุณในการท าใหห้นา้สดช่ืนและผอ่นคลายความตึงเครียด (https://th.wikipedia.org/wiki/น ้ าแร่) 

 

4.2 โซดา (Soda) 
โซดา (องักฤษ: Soda) เป็นเคร่ืองด่ืมที่มีความซ่าท าจากน ้ า ซ่ึงจะถูกอดัดว้ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บาง

คนนิยมด่ืมแทนน ้ า บางคนนิยมผสมเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ เช่น น ้ าหวาน เหลา้ เป็นตน้ (https://th.wikipedia.org/wiki/โซดา) 
 

4.3 น ้าอัดลม (Carbonated Soft Drink/ Soda Pop) 
น ้าอัดลม เป็นเคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึงที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ มีสีสันแตกต่างกนัไป มีคนนิยมด่ืม

มากและสามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไปในร้านที่ขายเคร่ืองด่ืม นิยมบรรจุในรูปแบบกระป๋อง ขวดแกว้ ขวดพลาสติก เป็นตน้ 
น ้ าอดัลมมีส่วนประกอบที่ส าคญั 4 ส่วน คือ น ้ า (น ้ าน้ีจะตอ้งเป็นน ้ าสะอาด สามารถใชน้ ้ าประปา แต่

ส่วนใหญ่แลว้จะมาจากน ้ าบาดาลที่ผา่นการกรองและฆ่าเช้ือโรคดว้ยคลอรีน), น ้ าตาล, สารปรุงแต่งที่เรียกว่าหัวน ้ าเช้ือ 
ซ่ึงเป็นส่วนผสมของสารที่ใหก้ล่ินและสี, และกรดคาร์บอนิกซ่ึงถูกอดัเขา้ในภาชนะบรรจุ บางคร้ังมีส่วนผสมของน ้ า
ผลไมเ้ล็กนอ้ย น ้ าอดัลมแต่ละยีห่อ้ก็มีส่วนผสมลบัเฉพาะของตนเอง 

น ้ าอดัลมแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะเฉพาะของกล่ินรสและสีของผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
4.3.1 น ้ าอัดลมรสโคล่า น ้ าอดัลมประเภทน้ีปรุงแต่งดว้ยหัวน ้ าสกดัจากผลโคล่าซ่ึงมีกาแฟอีนอยูด่ว้ย 

ปริมาณของคาเฟอีนในน ้ าอดัลมชนิดโคล่าก็จะแตกต่างกนัไปตามยีห่อ้ ส าหรับสีน ้ าตาลเขม้ที่เป็นที่มาของสีน ้ าด านั้น  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

มาจากสีผสมอาหารที่เป็นสีของน ้ าตาลเคี่ยวไหม ้
4.3.2 น ้ าอดัลมที่ไม่ใช่โคล่า น ้ าอดัลมประเภทน้ี ไดแ้ก่ น ้ าอดัลมใสไม่มีสีที่ปรุงแต่งดว้ยหวัน ้ าเช้ือเลมอน 

ไลม ์และน ้ าอดัลมที่ปรุงแต่งกล่ินรสเลียนแบบน ้ าผลไม ้เช่น ส้ม องุ่น มะนาว ล้ินจ่ี น ้ าหวานอดัลม พวกน ้ าเขียว น ้ า
แดง และรูทเบียร์ เป็นตน้ น ้ าอดัลมเหล่าน้ีส่วนใหญ่แลว้จะไม่มีคาเฟอีน เน่ืองจากไม่ไดป้รุงแต่ดว้ยหัวน ้ าเช้ือชนิดโค
ล่า อยา่งไรก็ตามอาจมีการเติมคาเฟอีนสกดัเล็กนอ้ยในส่วนผสม เพือ่ใหไ้ดฤ้ทธ์ิกระตุน้ของคาเฟอีน ท าให้รู้สึกสดช่ืน
กระปร้ีกระเปร่า (https://th.wikipedia.org/wiki/น ้ าอดัลม) 

 

4.4 น ้าผัก และน ้าผลไม้ (Vegetable and Fruit Juices) 
4.4.1 น ้าผัก คือ เคร่ืองด่ืมโดยพื้นฐานท าขึ้นจากการป่ันผสมกนัของผกั บ่อยคร้ังที่น ้ าผกัจะถูกป่ันผสม

กบัผลไมบ้างชนิด เช่น องุ่นและมะเขือเทศ เพื่อปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น น ้ าผกับ่อยคร้ังที่ถูกโฆษณาในทางการคา้ว่า
เป็นทางเลือกใหม่ของผูบ้ริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทน ้ าตาลต ่า แมว้า่ในกระบวนการผลิตผูป้ระกอบการยงัคงใส่ส่วนผสม
ที่เป็นโซเดียมลงไปจ านวนมาก (https://th.wikipedia.org/wiki/น ้ าผกั) 

4.4.2 น ้าผลไม้ คือ ของเหลวที่อยูใ่นเน้ือเยือ่ของผลไมต้ามธรรมชาติ อาจรวมถึงของเหลวจากผลของผกั
บางชนิดด้วย เช่น ส้ม น ้ าผลไม้ได้มาจากการคั้นหรือการป่ันผลไม้เหล่านั้ นโดยไม่ตอ้งใช้ความร้อนหรือตัวท า
ละลาย ตวัอย่างเช่น น ้ าส้ม ก็คือของเหลวที่สกดัจากผลส้ม น ้ ามะนาว ก็คือของเหลวที่สกัดจากผลมะนาวน ้ าผลไม้
ส าเร็จที่วางขายในทอ้งตลาดหลายยีห่อ้ถูกกรองเอาเสน้ใย เน้ือ หรือกากออก แต่น ้ าผลไมท้ี่มีเน้ือก็ยงัคงเป็นเคร่ืองด่ืมที่
นิยม น ้ าผลไมอ้าจขายในรูปแบบเขม้ขน้ ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งเติมน ้ าเพื่อลดความเขม้ขน้จนกระทัง่อยูใ่นสถานะปกติ 
อยา่งไรก็ตาม น ้ าผลไมแ้บบเขม้ขน้มกัจะมีรสชาติที่ผดิแปลกไปจากน ้ าผลไมค้ั้นสดอยา่งชดัเจน น ้ าผลไมบ้างชนิดอาจ
มีการแปรรูปเพือ่การถนอมอาหารก่อนวางจ าหน่าย อาทิ พาสเจอร์ไรซ์ การแช่แข็ง การระเหย หรือการอบให้เป็นผง
แหง้ เป็นตน้ (https://th.wikipedia.org/wiki/น ้ าผลไม)้ 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

4.5 นม และเคร่ืองดื่มจากนม (Milk and Milk Drinks) 
นม (Milk) ถือเป็นเคร่ืองด่ืมประเภทไม่มีแอลกอฮอล์ที่ส าคญัยิง่ในสถานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ปกติแลว้จะเป็นนมที่ไดม้าจากววั ซ่ึงมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะส าหรับเด็กๆ นมที่น าออกมาบริการจะเป็น
ประเภทพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized Milk) คือ ผา่นกรรมวธีิการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนแลว้ 

นม สามารถน ามาผสมกับเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆ ที่เรียกว่า Mixed Milk drink ซ่ึงสามารถด่ืมได้
ตลอดเวลา ส่วนผสมที่นิยมน ามาผสมกบันม ไดแ้ก่ ผงช็อกโกแลต น ้ าผลไม ้น ้ าเช่ือมจากผลไม ้เป็นตน้ (ชลธิชา สุขเกษม, 
2557: 27) 
 

4.6 ชา และกาแฟ (Tea and Coffee) 
4.6.1 ชา (Tea) มีตน้ก าเนิดในแถบเอเชียตะวนัออก คือ จีน และอินเดีย แต่ในปัจจุบนัมีปลูกกนัทัว่ไปใน

หลายประเทศส าหรับประเทศไทยมี ปลูกมากในจงัหวดั เชียงใหม่ ชาจะเจริญงอกงามไดดี้ในที่สูงตามภูเขาซ่ึงมีดิน
อุดมสมบูรณ์และฝนตกชุก ใบชาเม่ือเก็บมาจากตน้แลว้ จะตอ้งรีบท าใหแ้หง้โดยเร็ว โดยน ามาใหค้วามร้อนเพื่อท าลาย
เอนไซม์ในใบชาให้หมดไปท าให้ไม่เกิดการเสีย ในใบชาจะประกอบดว้ย กรด แกลโลแทนนิด (Gallo tannic acid) 
15% ซ่ึงจะใหส้ารแทนนินออกมา โดยทัว่ไปนิยมชงใบชา กบัน ้ าด่ืมเพือ่กระตุน้ใหไ้ม่ง่วงนอน และนอกจากน้ียงัรักษา
โรคทอ้งร่วงได ้คนไทยในภาคเหนือนิยมเคี้ยว และอม แทนการกินหมาก (https://th.wikipedia.org/wiki/ชา) 

ชา ถูกจดัประเภทตามกระบวนการแปรรูป หลงัจากการเก็บเก่ียว ใบของตน้ชาจะถูกทิ้งให้สลด และ 
"บ่ม" โดย ท าใหเ้อนไซมใ์นใบชาเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่กบัออกซิเจนในอากาศ ใบชาจะมีสีเขม้ขึ้น คลอโรฟิลล์ใน
ใบชาจะแตกตวั กลายเป็นสารแทนนินที่ให้รสฝาด ต่อจากนั้น ตอ้งหยุดการท างานของเอนไซม์ โดยใช้ความร้อน 
เพือ่ใหห้ยดุปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ โดยในชาด า กระบวนการน้ีจะด าเนินคู่กนัไปกบัการท าใหแ้หง้ หากไม่ระมดัระวงัใน
การควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิระหว่างกระบวนการผลิต ใบชาอาจขึ้นรา เกิดปฏิกิริยาสร้างสารพิษที่อาจเป็นสาร
ก่อมะเร็งขึ้นได ้ท าใหร้สชาติเสียไป และอนัตรายต่อการบริโภค (https://th.wikipedia.org/wiki/ชา) 

ชา สามารถจดัประเภทตามกระบวนการแปรรูปต่างๆ ไดด้งัน้ีต่อไปน้ี 
1) ชาขาว: ตูมชาและยอดอ่อนชาที่ถูกทิ้งให้สลด แต่ไม่ไดบ้่ม เม่ือชงชาแลว้จะไดเ้คร่ืองด่ืมที่มีสีเหลือง

อ่อน 
2) ชาเหลือง: ใบชาที่ไม่ไดถู้กทิ้งใหส้ลด และไม่ไดบ้่ม แต่ทิ้งใบชาใหเ้ป็นสีเหลือง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

3) ชาเขียว: ใบชาที่ไม่ไดถู้กทิ้งใหส้ลดและไม่ไดบ้่ม เม่ือชงจะไดเ้คร่ืองด่ืมสีเขียวอ่อน 
4) ชาแดง: ใบของชาเขียวที่ผ่านกระบวนการออกซิเดชัน่หรือการหมกั จนไดเ้ป็นใบชาสีเขม้ เม่ือชงจะ

ไดเ้คร่ืองด่ืมสีน ้ าตาลแดง 
5) ชาอูหลง: ใบชาที่ทิ้งใหส้ลด นวด และบ่มเล็กนอ้ย เรียกไดว้า่เป็นชาประเภทก่ึงหมกัหรือชาที่ผ่านการ

หมกัเพยีงบางส่วน ท าใหมี้สี กล่ินหอม และ รสชาติ อยูร่ะหวา่ง ชาเขียว และ ชาด า 
6) ชาด า: ใบชาที่ทิ้งใหส้ลด (อาจมีการนวดอยา่งแรง) และผา่นการบ่มเตม็กระบวนการ เคร่ืองด่ืมที่ไดมี้สี

แดงเขม้จนถึงสีด า 
7) ชาหมกั: ชาเขียวที่ผา่นกระบวนการหมกันานนบัปี 
 

สารประกอบของใบชา ที่ท  าใหเ้กิดกล่ิน และรสชาติ เป็นสารประกอบที่มีความซบัซอ้น ซ่ึงยงัไม่เป็นที่
เขา้ใจนกั โดยหลกัๆ แลว้จะประกอบดว้ยสาร ดงัต่อไปน้ี (ทรงสมร กิตติวฒิเวช, 2558: 31 – 32) 

1) สารที่มีฤทธ์ิกระตุน้ใบชา ไดแ้ก่ สารเทอิน (Theine) เป็นสารคลา้ยกบัคาเฟอีน (Caffeine) ประมาณ
ร้อยละ 3.3 ในใบชาด า สารน้ีจะถูกสกดัออกมาในช่วง 3 นาทีแรกขณะที่ตม้หรือชงชา 

2) แทนนิน (Tannin) เป็นสารที่ท  าใหช้ามีรสฝาด และมีส่วนผสมที่ซบัซอ้นของสารมากกว่า 20 ชนิด ซ่ึง
บางส่วนจะถูกท าลายขณะที่หมกั หรือตากแหง้ แต่ถา้ตม้ชานานมาก สารน้ีก็จะท าใหช้ามีรสฝาดมาก 

3) วติามิน (Vitamin) ใบชามีวิตามินหลายชนิดในปริมาณเล็กน้อย ใบชาเขียวที่ยงัสด มีวิตามินซีสูง แต่
เม่ือผา่นกระบวนการหมกั และตากแห้งแลว้จะสูญเสียไป ใบชาด าที่ตากแห้งแลว้จะมีน ้ าเหลือประมาณ 8% โปรตีน 
26% ไขมนัชา (Tea Oil) 5.1% คาร์โบไฮเดรต 55.4% และแร่ธาตุอ่ืนๆ กบัฟลูออไรต ์5.6% 

 

ประโยชน์ของชา นักวิทยาศาสตร์ชาวสิงคโปร์พบว่า การด่ืมน ้ าชา ช่วยให้สมองสดช่ืน ป้องกนัโรคอลั
ไซเมอร์ นอกจากนั้น ชาบางชนิด เช่น ชาอญัชนั ชาใบหม่อน เจ่ียวกูห้ลาน และชาหญา้หวาน ยงัมีประโยชน์ที่จะช่วย
ตา้นอนุมูลอิสระ และลดคอเลสเตอรอลภายในร่างกาย ช่วยยบัย ั้งโรคมะเร็ง และโรคเบาหวานอีกดว้ย  
(https://th.wikipedia.org/wiki/ชา) 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

4.6.2 กาแฟ (Coffee) กาแฟ เป็นเคร่ืองด่ืมที่ท  าจากเมล็ด ซ่ึงไดจ้ากตน้กาแฟ หรือมกัเรียกวา่ เมล็ดกาแฟ
คัว่ มีการปลูกตน้กาแฟในมากกวา่ 70 ประเทศทัว่โลก กาแฟเขียว (กาแฟซ่ึงยงัไม่ผา่นการคัว่) เป็นหน่ึงในสินคา้ทาง
การเกษตรซ่ึงมีการซ้ือขายกนัมากที่สุดในโลก กาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีน ท าใหมี้สรรพคุณชูก าลงัในมนุษย ์
ปัจจุบนักาแฟเป็นเคร่ืองด่ืมซ่ึงไดรั้บความนิยมมากที่สุดในโลก (https://th.wikipedia.org/wiki/กาแฟ) 

เป็นที่เช่ือกนัว่าสรรพคุณชูก าลงัจากเมล็ดของตน้กาแฟนั้นถูกพบเป็นคร้ังแรกในเยเมน แถบอาระเบีย 
และทางตะวนัออกเฉียงเหนือของเอธิโอเปียและการปลูกตน้กาแฟในสมยัแรกไดแ้พร่ขยายในโลกอาหรับ หลกัฐาน
บนัทึกวา่การด่ืมกาแฟไดป้รากฏขึ้นราวกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 15 อนัเป็นหลกัฐานซ่ึงเช่ือถือไดแ้ละเก่าแก่ที่สุด ถูกพบ
ในวิหารซูฟี ในเยเมน แถบอาระเบีย จากโลกมุสลิม  กาแฟได้แพร่ขยายไปยงัทวีปยุโรป อินโดนีเซีย และทวีป
อเมริกา ในระหวา่งที่กาแฟเร่ิมเดินทางจากทวปีอเมริกาเหนือและตะวนัออกกลางสู่ทวีปยโุรป กาแฟไดถู้กส่งผ่านไป
ยงัซิซิลี และอิตาลีในตอนตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 17 จากนั้นผ่านตุรกีไปยงักรีซ ฮังการี และออสเตรียในตอนปลาย
คริสตศ์ตวรรษที่ 17 จากอิตาลีและออสเตรีย กาแฟไดแ้พร่ขยายไปยงัส่วนที่เหลือของทวีปยุโรป กาแฟไดเ้ขา้มามี
บทบาทส าคญัในสงัคมหลายแห่งตลอดประวติัศาสตร์ ในแอฟริกา และเยเมน มนัถูกใชร่้วมกบัพิธีกรรมทางศาสนา 
ผลที่ตามมา คือ ศาสนจกัรเอธิโอเปีย ไดส้ัง่หา้มการบริโภคกาแฟตลอดกาล จนกระทัง่ถึงรัชสมยัของ จกัรพรรดิเมเน
ลิกที่ 2 มนัยงัไดถู้กหา้มในจกัรวรรดิออตโตมนัระหว่างคริสตศ์ตวรรษที่ 17 เน่ืองจากสาเหตุทางการเมือง และมีส่วน
เก่ียวพนักบักิจกรรมทางการเมืองหวัรุนแรงในทวปียโุรป 

ผลกาแฟ ซ่ึงบรรจุเมล็ดกาแฟ เป็นผลผลิตจากไม้พุ่มไม่ผลัดใบขนาดเล็กในจีนัส Coffee หลายสปีชีส์ 
โดยสายพนัธุ์ที่มีการปลูกโดยทัว่ไปมากที่สุด ได้แก่ Coffee Arabica และกาแฟ "โรบสัตา้" ที่ได้จากชนิด  Coffee 
canephora ซ่ึงมีรสเขม้กวา่ สายพนัธุ์ดงักล่าวมีความทนทานต่อรา สนิม ใบกาแฟ (Hemileia vastatrix) ซ่ึงสร้างความ
เสียหายอยา่งใหญ่หลวง สายพนัธุ์กาแฟทั้งคู่มีการปลูกในละตินอเมริกา เอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้และทวีปแอฟริกา 
เม่ือสุกแลว้ ผลดงักล่าวจะถูกเก็บรวบรวม น าไปผา่นกรรมวธีิและท าให้แห้ง หลงัจากนั้น เมล็ดจะถูกคัว่ในอุณหภูมิที่
แตกต่างกนั ขึ้นอยูก่บัรสชาติที่ตอ้งการ และจะถูกบดและบ่มเพือ่ผลิตกาแฟ กาแฟสามารถตระเตรียมและน าเสนอได้
ในหลายวธีิ 

กาแฟเป็นสินคา้ส่งออกที่ส าคญัของโลก โดยในปี คริสตศ์กัราช 2004 กาแฟเป็นสินคา้การเกษตรส่งออก
ที่ท  ารายไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงในจ านวน 12 ประเทศ และเป็นพืชที่มีการส่งออกอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายซ่ึงมีมูลค่าสูง
ที่สุดเป็นอนัดบั 7 ของโลก ในปี คริสตศ์กัราช 2005 กาแฟไดรั้บการโตเ้ถียงบางส่วนในดา้นการเพาะปลูกตน้กาแฟ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%9F%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Coffea_arabica&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Coffea_canephora&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Coffea_canephora&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemileia_vastatrix&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

และผลกระทบกับส่ิงแวดล้อม และมีการศึกษาจ านวนมากที่ระบุถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการบริโภคกาแฟกับ
ขอ้จ ากดัทางยาอยา่งแน่นอน อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัไม่มีขอ้สรุปที่แน่ชดัวา่กาแฟใหคุ้ณหรือใหโ้ทษกนัแน่ 
 

ประเภทและรสชาติของกาแฟที่ได้รับความนิยม กาแฟที่นิยมด่ืมกนัในปัจจุบนัมีอยูด่ว้ยกนัหลายสาย
พนัธุ์ ซ่ึงต่างก็ได้รับการคดัสรรและน ามาผลิตเป็นเคร่ืองด่ืมและผลิตภณัฑ์หลายชนิดจนกลายมาเป็นหน่ึงในพืช
เศรษฐกิจของโลก แต่กาแฟที่ไดรั้บความนิยมด่ืมกนัอยูท่ ัว่โลกในปัจจุบนั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้ 
3 ประเภท ซ่ึงมีลกัษณะภายนอกของเมล็ด กล่ิน และรสชาติที่แตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี  
(https://nescafedolcegusto.popsho.ps/blog/type-of-coffee/) 

1) กาแฟโรบัสต้า (Robusta Coffee) เป็นกาแฟที่สามารถปลูกไดง่้าย ดูแลไม่ยากนัก มีความทนทานต่อ
โรคสูง กล่ินของโรบสัตา้จะไม่ค่อยหอมมากนกั แต่มีรสชาติขมและเขม้ มีปริมาณคาเฟอีนอยูร่ะหว่าง 2 - 4.5%  ส่วน
ใหญ่แลว้เมล็ดกาแฟโรบสัตา้มกัน าไปท าเป็นกาแฟส าเร็จรูป และ Blend Coffee หรือการน าไปผสมกบัเมล็ดกาแฟ
ชนิดอ่ืนเพือ่ใหไ้ดร้สชาติและกล่ินที่แปลกใหม่ แตกต่างออกไปจากเดิม 

2) กาแฟอาราบิก้า (Arabica Coffee) เป็นกาแฟที่ตอ้งให้ความใส่ใจในการปลูกและการดูแลรักษา
ค่อนขา้งมาก เพราะความทนทานต่อโรคและศตัรูพชืค่อนขา้งต ่า พื้นที่ที่ปลูกจะตอ้งมีความสูงอยา่งน้อยหน่ึงพนัเมตร
เหนือระดบัน ้ าทะเล มีอุณหภูมิ และความช้ืนในอากาศที่พอเหมาะ อาราบิกา้ เป็นกาแฟที่มีกล่ินหอม รสชาติกลม
กล่อม ส่วนใหญ่จะนิยมน ามาท ากาแฟสด เพราะใหก้ล่ิน และรสชาติของกาแฟที่ดีเยีย่ม แมว้า่ความขม และเขม้จะสู้โร
บสัตา้ไม่ไดก้็ตาม แต่ก็มีขอ้ดี คือ ด่ืมง่าย มีปริมาณคาเฟอีนประมาณ 1% 

3) กาแฟไลเบริก้า (Liberica Coffee) เป็นกาแฟที่สามารถปลูก และดูแลไดง่้ายเหมือนกบัโรบสัตา้ มีตน้
ก าเนิดของพนัธุม์าจากแอฟริกา เป็นพนัธุก์าแฟพื้นเมืองของแองโกล่า ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการน าไลเบริกา้เพียงอยา่ง
เดียวมาท าเป็นกาแฟส าหรับด่ืม เพราะคุณภาพของกาแฟไม่ดีนกั จึงมกัจะถูกน าไปผสมกบัเมล็ดกาแฟชนิดอ่ืนเพื่อให้
ไดก้ล่ิน และรสชาติที่มีความแตกต่างออกไป 

กาแฟมีการน ามาชงเป็นไดห้ลายแบบ นอกจากจะเป็นกาแฟที่กลัน่ออกมาจากเมล็ดกาแฟเขม้ขน้แลว้ ยงั
มีการเพิม่เติมรสชาติด้วยนม น ้ าเช่ือมต่างๆ ช็อกโกแล็ต และโกโก้ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละแบบก็ให้รสชาติที่แตกต่างกัน
ออกไป ซ่ึงสามารถแบ่งไดต้ามประเภทของกาแฟที่นิยมด่ืมในปัจจุบนั ดงัน้ี 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

1) เอสเพรสโซ่ (Espresso) มีรสชาติที่เขม้ขน้ ดว้ยรสชาติของกาแฟที่แก่ และขม แต่มีกล่ินหอม เอส
เพรสโซ่ที่ดีจะมี Crema หรือฟองครีมละเอียดสีทองลอยอยูด่า้นบนของกาแฟ ที่เป็นส่ิงที่แสดงว่าเอสเพรสโซ่ถว้ยนั้น
มีรสชาติที่ดีมาก 

 

2) คาปูชิโน (Cappuccino) เป็นกาแฟที่ใส่ฟองนมลอยหน้าอยูด่า้นบนกาแฟ รสชาติกาแฟคาปูชิโนจะ
อ่อนกวา่เอสเพรสโซ่เล็กนอ้ย แต่เขม้ขน้กวา่ลาเตแ้ละหอมกล่ินนม 

 

3) ลาเต้ (Latte) เป็นกาแฟที่ผสมนมลงไปดว้ย ท าให้รสชาติของกาแฟอ่อนกว่าเอสเพรสโซและคาปูชิ
โน มีกล่ินหอมของนม 

 

4) มอคค่า (Mocha) เป็นกาแฟผสมนมและช็อกโกแล็ต ท าให้รสชาติของกาแฟไม่เขม้ขน้นัก เพราะถูก
เจือดว้ยนมแต่ก็มีความหอมหวานมนัของช็อกโกแล็ต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

5) คาราเมล มัคคอิาโต้ (Caramel Macchiato) เป็นกาแฟที่ผสมนมและน ้ าเช่ือมคาราเมล ให้รสชาติที่
หอมหวานของคาราเมล และสามารถด่ืมไดง่้าย มีรสชาติของกาแฟที่นุ่มนวล 

 

สารประกอบของเมล็ดกาแฟ ที่ท  าใหเ้กิดกล่ิน รส และคุณสมบติัเฉพาะ ไดแ้ก่  
(https://coffeelike58.wordpress.com/องคป์ระกอบทางเคมีของเมลด็กาแฟ) 

1) กาแฟอีน เป็นสารประกอบทางเคมีของกาแฟที่มีผลต่อร่างกายมนุษย ์ช่วยกระตน้ประสาท 
2) กรดครอโรจินิค สามารถป้องกนัโรคมะเร็งได ้
3) ไนอาซิน เป็นวติามินที่ช่วยในการขยายเมตาบอลิซึมของกระเพาะอาหาร 
4) กรดลินดิก ช่วยท าใหเ้ลือดหยดุ และลดการคัง่ของเลือดได ้
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเรียนและหอ้งเรียน 
2. ครูผูส้อนทกัทายผูเ้รียน และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหน่วยที่ 2 
3. ครูผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ว่าผูเ้รียนมี

พื้นฐานมากนอ้ยเพยีงใด 
 

5.2 การเรียนรู้ 
ครูผูส้อนให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่มเท่าๆ กัน ตามความสมคัรใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษา และ

คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากอินเทอร์เน็ตเร่ือง... 
5.2.1 น ้ าแร่ (Mineral Water/ Natural Spring Water) 
5.2.2 โซดา (Soda) 
5.2.3 น ้ าอดัลม (Carbonated Soft Drink) 
5.2.4 น ้ าผกั (Vegetable Juices) 
5.2.5 น ้ าผลไม ้(Fruit Juices) 
5.2.6 นม (Milk) 
5.2.7 ชา (Tea) 
5.2.8 กาแฟ (Coffee) 
ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน แลว้ช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ในเร่ืองของน ้ าแร่ โซดา น ้ าอดัลม น ้ า

ผกั น ้ าผลไม ้นม ชา และกาแฟ มาเป็นขอ้ๆ พร้อมทั้งใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม 
 

5.3 การสรุป 
สรุปองคค์วามรู้ในเร่ืองของน ้ าแร่ โซดา น ้ าอดัลม น ้ าผกั น ้ าผลไม ้นม ชา และกาแฟ มาเป็นขอ้ๆ 

พร้อมทั้งใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา้ เร่ืองความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มี

แอลกอฮอล ์
 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท ์และอินเทอร์เน็ต 

 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
- 
 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 

 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 2 และใบมอบหมายงานที่ 2 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวชิาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม วชิาโครงการ และชมรมวชิาชีพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

ใหผู้เ้รียนช่วยกนัอภิปรายถึงประเภทของเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอลท์ี่มีขายในปัจจุบนัทัว่โลก 
 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1 ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน และค้นควา้จาก

อินเทอร์เน็ต น าเสนอหนา้ชั้นเรียน แลว้ช่วยกนัสรุปสาระส าคญัของแต่ละเร่ืองเป็นขอ้ๆ 
9.2.2 ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นเพิม่เติมเก่ียวกบัน ้ าแร่ โซดา น ้ าอดัลม น ้ าผกั น ้ าผลไม ้นม ชา และ

กาแฟ 
 

9.3 หลังเรียน 
ใหผู้เ้รียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 2 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่2 - 3 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 2 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง     1.  แบบประเมินความรู้ฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดอตันยั จ  านวน 10 ขอ้ 10 คะแนน 

                    2.  ตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 30 นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. อธิบายถึงน ้ าแร่มาใหเ้ขา้ใจ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. โซดา เป็นเคร่ืองด่ืมประเภทใด ผลิตมาจากอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. น ้ าอดัลม มีส่วนประกอบที่ส าคญัอยู ่3 ส่วน ไดแ้ก่อะไรบา้ง และแบ่งไดเ้ป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 2 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

4. อธิบายน ้ าผกั และผลไมม้าพอสงัเขป 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. อธิบายเคร่ืองด่ืมประเภทนมมาใหเ้ขา้ใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. ชา สามารถจดัประเภทตามกระบวนการแปรรูปต่างๆ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 2 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

7. ใบชามีสารประกอบอะไรบา้ง จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. ชามีประโยชน์อยา่งไรต่อร่างกาย 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. ประเภทและรสชาติของกาแฟที่ไดรั้บความนิยม 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 2 
หน้าที ่

4 
แผ่นที่ 4 

10. ประเภทของกาแฟที่นิยมด่ืมในปัจจุบนั มีอะไรบา้ง แต่ละประเภทมีลกัษณะเด่นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 2 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

1. อธิบายถึงน ้ าแร่มาใหเ้ขา้ใจ 
น ้ าแร่ (องักฤษ: Mineral Water) คือ น ้ าชนิดหน่ึงที่มีแร่ธาตุผสมในอตัราสูงกว่าน ้ าปกติ ไดจ้ากแหล่ง

น ้ าธรรมชาติ เป็นน ้ าที่ผูค้นน ามาใชด่ื้มและอาบ โดยที่ผูค้นเช่ือว่าการด่ืมน ้ าแร่นั้นจะช่วยบ ารุงสุขภาพ ซ่ึงปัจจุบนั
ไดมี้ผูผ้ลิตน ้ าด่ืมหลายรายที่น าน ้ าแร่ธรรมชาติมาบรรจุขวดเป็นสินคา้ขาย และการอาบน ้ าแร่นั้นเช่ือวา่เป็นการช่วย
ในการบ ารุงผวิพรรณ นอกจากน้ี ยงัมีผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ที่มีน ้ าแร่เป็นส่วนประกอบ เช่น สเปรยน์ ้ าแร่ใชฉี้ดที่ผิวหน้า 
ซ่ึงวา่กนัวา่มีสรรพคุณในการท าใหห้นา้สดช่ืนและผอ่นคลายความตึงเครียด 
 

2. โซดา เป็นเคร่ืองด่ืมประเภทใด ผลิตมาจากอะไร 
โซดา (อังกฤษ: Soda) เป็นเคร่ืองด่ืมที่มีความซ่าท าจากน ้ า ซ่ึงจะถูกอัดด้วยก๊าซคาร์บอนได- 

ออกไซด ์บางคนนิยมด่ืมแทนน ้ า บางคนนิยมผสมเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ เช่น น ้ าหวาน เหลา้ เป็นตน้ 
 

3. น ้ าอดัลม มีส่วนประกอบที่ส าคญัอยู ่4 ส่วน ไดแ้ก่อะไรบา้ง และแบ่งไดเ้ป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
น ้ าอดัลมมีส่วนประกอบที่ส าคญั 4 ส่วน คือ น ้ า , น ้ าตาล, สารปรุงแต่งที่เรียกวา่หวัน ้ าเช้ือ และกรดคาร์

บอนิก โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะเฉพาะของกล่ินรสและสีของผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
1. น ้ าอัดลมรสโคล่า น ้ าอัดลมประเภทน้ีปรุงแต่งด้วยหัวน ้ าสกดัจากผลโคล่าซ่ึงมีกาแฟอีนอยูด่้วย 

ปริมาณของคาเฟอีนในน ้ าอดัลมชนิดโคล่าก็จะแตกต่างกนัไปตามยีห่อ้ ส าหรับสีน ้ าตาลเขม้ที่เป็นที่มาของสีน ้ าด า
นั้นมาจากสีผสมอาหารที่เป็นสีของน ้ าตาลเคี่ยวไหม ้

2. น ้ าอดัลมทีไ่ม่ใช่โคล่า น ้ าอดัลมประเภทน้ี ไดแ้ก่ น ้ าอดัลมใสไม่มีสีที่ปรุงแต่งดว้ยหัวน ้ าเช้ือเลมอน 
ไลม ์และน ้ าอดัลมที่ปรุงแต่งกล่ินรสเลียนแบบน ้ าผลไม ้เช่น สม้ องุ่น มะนาว ล้ินจ่ี น ้ าหวานอดัลม พวกน ้ าเขียว น ้ า
แดง และรูทเบียร์ เป็นตน้ น ้ าอดัลมเหล่าน้ีส่วนใหญ่แลว้จะไม่มีคาเฟอีน เน่ืองจากไม่ไดป้รุงแต่ดว้ยหัวน ้ าเช้ือชนิด
โคล่า  

 

4. อธิบายน ้ าผกั และผลไมม้าพอสงัเขป 
น ้ าผกั คือ เคร่ืองด่ืมโดยพื้นฐานท าขึ้นจากการป่ันผสมกันของผกั บ่อยคร้ังที่น ้ าผกัจะถูกป่ันผสมกับ

ผลไมบ้างชนิด เช่น องุ่นและมะเขือเทศ เพื่อปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น ส่วนน ้ าผลไม ้คือ ของเหลวที่อยูใ่นเน้ือเยือ่
ของผลไมต้ามธรรมชาติ อาจรวมถึงของเหลวจากผลของผกับางชนิดดว้ย เช่น ส้ม น ้ าผลไมไ้ดม้าจากการคั้นหรือ
การป่ันผลไมเ้หล่านั้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 2 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

5. อธิบายเคร่ืองด่ืมประเภทนมมาใหเ้ขา้ใจ 
ถือเป็นเคร่ืองด่ืมประเภทไม่มีแอลกอฮอลท์ี่ส าคญัยิง่ในสถานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ปกติแลว้จะ

เป็นนมที่ไดม้าจากววั ซ่ึงมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะส าหรับเด็กๆ นมที่น าออกมาบริการจะเป็นประเภท
พาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized Milk) คือ ผา่นกรรมวธีิการฆ่าเช้ือดว้ยความร้อนแลว้ 
 

6. ชา สามารถจดัประเภทตามกระบวนการแปรรูปต่างๆ ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
1) ชาขาว: ตูมชาและยอดอ่อนชาที่ถูกทิ้งใหส้ลด แต่ไม่ไดบ้่ม เม่ือชงชาแลว้จะไดเ้คร่ืองด่ืมที่มีสีเหลือง

อ่อน 
2) ชาเหลือง: ใบชาที่ไม่ไดถู้กทิ้งใหส้ลด และไม่ไดบ้่ม แต่ทิ้งใบชาใหเ้ป็นสีเหลือง 

3) ชาเขียว: ใบชาที่ไม่ไดถู้กทิ้งใหส้ลดและไม่ไดบ้่ม เม่ือชงจะไดเ้คร่ืองด่ืมสีเขียวอ่อน 
4) ชาแดง: ใบของชาเขียวที่ผา่นกระบวนการออกซิเดชัน่หรือการหมกั จนไดเ้ป็นใบชาสีเขม้ เม่ือชงจะ

ไดเ้คร่ืองด่ืมสีน ้ าตาลแดง 
5) ชาอูหลง: ใบชาที่ทิ้งให้สลด นวด และบ่มเล็กน้อย เรียกไดว้่าเป็นชาประเภทก่ึงหมกัหรือชาที่ผ่าน

การหมกัเพยีงบางส่วน ท าใหมี้สี กล่ินหอม และ รสชาติ อยูร่ะหวา่ง ชาเขียว และ ชาด า 
6) ชาด า: ใบชาที่ทิ้งใหส้ลด (อาจมีการนวดอยา่งแรง) และผ่านการบ่มเต็มกระบวนการ เคร่ืองด่ืมที่ได้

มีสีแดงเขม้จนถึงสีด า 
7) ชาหมกั: ชาเขียวที่ผา่นกระบวนการหมกันานนบัปี 

 

7. ใบชามีสารประกอบอะไรบา้ง จงอธิบาย 
1) สารที่มีฤทธ์ิกระตุน้ใบชา ไดแ้ก่ สารเทอิน (Theine) เป็นสารคลา้ยกบัคาเฟอีน (Caffeine) ประมาณ

ร้อยละ 3.3 ในใบชาด า สารน้ีจะถูกสกดัออกมาในช่วง 3 นาทีแรกขณะที่ตม้หรือชงชา 
2) แทนนิน (Tannin) เป็นสารที่ท  าให้ชามีรสฝาด และมีส่วนผสมที่ซับซ้อนของสารมากกว่า 20 ชนิด 

ซ่ึงบางส่วนจะถูกท าลายขณะที่หมกั หรือตากแหง้ แต่ถา้ตม้ชานานมาก สารน้ีก็จะท าใหช้ามีรสฝาดมาก 
3) วติามิน (Vitamin) ใบชามีวติามินหลายชนิดในปริมาณเล็กนอ้ย ใบชาเขียวที่ยงัสด มีวิตามินซีสูง แต่

เม่ือผ่านกระบวนการหมัก และตากแห้งแล้วจะสูญเสียไป ใบชาด าที่ตากแห้งแล้วจะมีน ้ าเหลือประมาณ 8% 
โปรตีน 26% ไขมนัชา (Tea Oil) 5.1% คาร์โบไฮเดรต 55.4% และแร่ธาตุอ่ืนๆ กบัฟลูออไรต ์5.6% 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 2 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

8. ชามีประโยชน์อยา่งไรต่อร่างกาย 
นักวิทยาศาสตร์ชาวสิงคโปร์พบว่า  การ ด่ืมน ้ าชา ช่วยให้สมองสดช่ืน ป้องกันโรคอัลไซ

เมอร์ นอกจากนั้น ชาบางชนิด เช่น ชาอญัชนั ชาใบหม่อน เจ่ียวกูห้ลาน และชาหญา้หวาน ยงัมีประโยชน์ที่จะช่วย
ตา้นอนุมูลอิสระ และลดคอเลสเตอรอลภายในร่างกาย ช่วยยบัย ั้งโรคมะเร็ง และโรคเบาหวานอีกดว้ย 
 

9. ประเภทและรสชาติของกาแฟที่ไดรั้บความนิยม 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเภทใหญ่ๆ ได้  3 ประเภท ซ่ึงมีลักษณะภายนอกของเมล็ด กล่ิน และ

รสชาติที่แตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี  
1) กาแฟโรบัสต้า (Robusta Coffee) เป็นกาแฟที่มีกล่ินไม่ค่อยหอมมากนัก แต่มีรสชาติขมและเขม้ มี

ปริมาณคาเฟอีนอยูร่ะหวา่ง 2 - 4.5%   
2) กาแฟอาราบิก้า (Arabica Coffee) เป็นกาแฟที่มีกล่ินหอม รสชาติกลมกล่อม ส่วนใหญ่จะนิยมน ามา

ท ากาแฟสด เพราะใหก้ล่ิน และรสชาติของกาแฟที่ดีเยีย่ม แมว้่าความขม และเขม้จะสู้โรบสัตา้ไม่ไดก้็ตาม แต่ก็มี
ขอ้ดี คือ ด่ืมง่าย มีปริมาณคาเฟอีนประมาณ 1% 

3) กาแฟไลเบริก้า (Liberica Coffee)  เป็นพนัธุ์กาแฟพื้นเมืองของแองโกล่า ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการ
น าไลเบริกา้เพยีงอยา่งเดียวมาท าเป็นกาแฟส าหรับด่ืม เพราะคุณภาพของกาแฟไม่ดีนัก จึงมกัจะถูกน าไปผสมกบั
เมล็ดกาแฟชนิดอ่ืนเพือ่ใหไ้ดก้ล่ิน และรสชาติที่มีความแตกต่างออกไป 

 

10. ประเภทของกาแฟที่นิยมด่ืมในปัจจุบนั มีอะไรบา้ง แต่ละประเภทมีลกัษณะเด่นอยา่งไร 
1) เอสเพรสโซ่ (Espresso) มีรสชาติที่เขม้ขน้ ดว้ยรสชาติของกาแฟที่แก่ และขม แต่มีกล่ินหอม เอส

เพรสโซ่ที่ดีจะมี Crema หรือฟองครีมละเอียดสีทองลอยอยูด่า้นบนของกาแฟ 
2) คาปูชิโน (Cappuccino) เป็นกาแฟที่ใส่ฟองนมลอยหน้าอยูด่า้นบนกาแฟ รสชาติกาแฟคาปูชิโนจะ

อ่อนกวา่เอสเพรสโซ่เล็กนอ้ย 
3) ลาเต ้(Latte) เป็นกาแฟที่ผสมนมลงไปดว้ย ท าให้รสชาติของกาแฟอ่อนกว่าเอสเพรสโซและคาปูชิ

โน มีกล่ินหอมของนม 
4) มอคค่า (Mocha) เป็นกาแฟผสมนมและช็อกโกแล็ต 
5) คาราเมล มคัคิอาโต ้(Caramel Macchiato) เป็นกาแฟที่ผสมนมและน ้ าเช่ือมคาราเมล ให้รสชาติที่

หอมหวานของคาราเมล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล ์

ใบงานที่ 2 

หน่วยที่ 2 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง 

1.  ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่มเท่าๆ กนั ตามความสมคัรใจ แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษาหวัขอ้ที่ตนเอง
ไดรั้บ และคน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากอินเทอร์เน็ต 

2.  แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หวัขอ้ที่ศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 

1. น ้ าแร่ (Mineral Water/ Natural Spring Water) 
2. โซดา (Soda) 
3. น ้ าอดัลม (Carbonated Soft Drink) 
4. น ้ าผกั (Vegetable Juices) 
5. น ้ าผลไม ้(Fruit Juices) 
6. นม (Milk) 
7. ชา (Tea) 
8. กาแฟ (Coffee) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

1. สาระส าคญั 
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่มีเอทิลแอลกอฮอลผ์สมอยู ่ไดแ้ก่ สุรา และเมรัย แอลกอฮอล์มีฤทธ์ิ

กดระบบประสาทส่วนกลาง ผูท้ี่กินเหลา้ในปริมาณไม่มาก จะรู้สึกผอ่นคลาย เน่ืองจากแอลกอฮอลไ์ปกดจิตใตส้ านึก
ที่คอยควบคุมตนเองอยู่ แต่เม่ือกินมากขึ้นก็จะกดสมองบริเวณอ่ืนๆ ท าให้เสียการทรงตวั พูดไม่ชัด จนแมก้ระทัง่
หมดสติในที่สุด 

เคร่ืองด่ืมชนิดน้ีผลิตจากวตัถุดิบที่มีส่วนประกอบของน ้ าตาลมาหมกั และเติมยสีตล์งไปเพือ่ใหย้สีตกิ์นน ้ าตาล
ที่อยูใ่นวตัถุดิบ และเปล่ียนใหก้ลายเป็นแอลกอฮอล ์(https://th.wikipedia.org/wiki/เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล)์ 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเบียร์ เหลา้ และไวน์ 
2.2 สามารถบอก ระบุประเภท จ าแนกเบียร์ เหลา้ และไวน์ 
2.3 สามารถบอกส่วนประกอบ และวธีิการผลิตเคร่ืองด่ืมประเภทเบียร์ เหลา้ และไวน์ 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัเร่ืองเบียร์ เหลา้ และไวน์ 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถบอก ระบุประเภท จ าแนกเบียร์ เหลา้ และไวน์ 
3.2.2 สามารถบอกส่วนประกอบ และวธีิการผลิตเคร่ืองด่ืมประเภทเบียร์ เหลา้ และไวน์ 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์(Alcoholic Beverage) ที่ควรรู้จกัมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
 

4.1 เบียร์ (Beer) 
เป็นเคร่ืองด่ืมยอดนิยม ของคนหลายๆ ประเทศเลยทีเดียว โดยเราสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท

ใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ Ale (เอล), Lager (ลาเกอร์) และ Lambic (เบียร์ลมับิค) ซ่ึงเบียร์ทั้งสามชนิดน้ี ถูกแบ่งตามระดับ
อุณหภูมิ และ Yeast (ยสีต)์ ที่ใชใ้นการผลิตนัน่เอง 
(https://th.liq9.asia/blog/type-of-beer.html?___store=liq9_en&utm_source=FBBlogAd&___from_store=th_liq9) 

4.1.1 ชนิดของ ALE BEER (เบียร์เอล) 
Ale Beer (เบียร์เอล) ผลิตโดยใชอุ้ณหภูมิอยูท่ี่ 18 – 24 องศาเซลเซียส และหมกัแบบ Top-Fermenting 

Yeast (ยสีตห์มกัลอยผิว) คือ การที่ยสีต ์จะลอยอยูท่ี่ผิวหน้าของเบียร์เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการหมกั ความโดดเด่น
ของเบียร์เอลนั้น อยูท่ี่รสชาติค่อนไปทางหวาน มีสีหลากหลาย ตั้งแต่ทองสว่าง จนถึงสีน ้ าตาล โดยแตกต่างกนัไป
ตามเมล็ดขา้วที่น ามาใชใ้นกระบวนการผลิต และแบ่งแยกยอ่ยลงไปไดอี้ก ดงัน้ี 

1) WHEAT BEER (วีทเบียร์)/ WEISSBIER (ไวซ์เบียร์)/ HEFEWEIZEN (เฮเฟอไวเซ็น) 
เป็นเบียร์ที่โดดเด่นดว้ยสีเหลืองสว่าง และรสสัมผสัที่สดช่ืน เช่น Wheat Beer (วีทเบียร์) เหมาะจะด่ืมคู่กบัอาหาร
ทะเล เน้ือไก่ หมู สลดั หรือชีส เน้ือนุ่มก็ไดเ้ช่นกนั 

 
 

  

http://th.liq9.asia/beer/ale.html
http://th.liq9.asia/beer/lager.html?utm_source=blog&utm_campaign=p1
http://th.liq9.asia/beer/fruit-beer.html?utm_source=blog&utm_campaign=p1
http://th.liq9.asia/beer/ale.html?utm_source=blog&utm_campaign=p2
https://th.liq9.asia/beer-cider/beer/shopby/beer_type-wheat.html?utm_source=blog&utm_campaign=p2
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

2) PALE ALE (เพลเอล) มีเอกลกัษณ์แสนสะดุดตาดว้ยสีสว่าง ให้รสสัมผสัของ Malt (ขา้ว
มอลต)์ และ Hops (ฮอปส์) ที่หนกัแน่น ควรด่ืมคู่กบั ปลา อาหารทะเล Cheddar Cheese (เชดดา้ชีส) และเน้ือ เป็นตน้ 

 

3) INDIA PALE ALE (อินเดียเพลเอล) หรือ IPA (ไอพีเอ) เป็นเบียร์ที่แตกออกมาจาก Pale 
Ale (เพลเอล) อีกทีหน่ึง เป็นเบียร์ที่ให้สีทองสว่าง จนถึงเขม้ และดว้ยรสที่เน้น Hops (ฮอปส์) จึงมีรสติดขมที่ปลาย
ล้ินอีกดว้ย ควรด่ืมคู่กบั เน้ือ และปลา เป็นตน้ 

 

4) AMBER ALE (อัมเบอร์เอล) มีตน้ก าเนิดมาจาก ประเทศเบลเยี่ยม (Belgium) และถูก
เรียกวา่ "Amber" หรือ "อมัพนั" จากสีน ้ าตาลสวยคลา้ยกบัอมัพนั มีรสชาติค่อนไปทางหวาน จากการใส่ Malt (ขา้ว
มอลต)์ ที่ค่อนขา้งเยอะลงไปในการผลิต สามารถด่ืมคู่กบั เน้ือหมู ปลา และบลูชีส (Blue Cheese) ได ้
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

 

5) STOUT (สเตาท์) เป็นเบียร์ที่น า Malt (ขา้วมอลต)์ หรือ Barley (ขา้วบาเลย)์ มาคัว่ก่อนที่จะ
น าไปหมกั และผสม Hops (ฮอปส์) เพยีงเล็กนอ้ย จึงใหร้สชาติที่ค่อนขา้งหวาน และให้กล่ินคลา้ยช็อกโกแลต เมล็ด
กาแฟแฟคัว่ หรือขา้วโอ๊ต Stout Beer (เบียร์สเตาท)์ จึงเขา้ไดดี้กบั เน้ือที่ผา่นการยา่ง เช่น บาร์บีคิว เบอร์เกอร์ รวมถึง 
ช็อกโกแลต อีกดว้ย 

 
 

 6) PORTER (พอร์เตอร์) ผลิตขึ้นจาก Malt (ขา้วมอลต)์ ที่ผา่นการคัว่ และอบ ดว้ยความร้อนที่
สูงกว่า Stout Beer (เบียร์สเตาท์) จึงให้รสสัมผสัที่หนักแน่น แต่ในขณะเดียวกนั ก็มีความสดช่ืน สดใส อีกดว้ย 
เหมาะกบัการจบัคู่กบัอาหารหนกั ๆ เช่น เน้ือแดง ช็อกโกแลต และชีสเน้ือแขง็ 
 
 

https://th.liq9.asia/beer-cider/beer/shopby/beer_type-stout.htmlhttps:/th.liq9.asia/duvel-330-ml-pack-24.html?utm_source=blog&utm_campaign=p2
https://th.liq9.asia/beer-cider/beer/shopby/beer_type-stout.htmlhttps:/th.liq9.asia/duvel-330-ml-pack-24.html?utm_source=blog&utm_campaign=p2
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

 

4.1.2 ชนิดของ LAGER BEER (เบียร์ลาเกอร์) 
LAGER BEER (เบียร์ลาเกอร์) ผลิตโดยใชอุ้ณหภูมิอยูท่ี่ 7-12 องศาเซลเซียส (ต  ่ากว่าเบียร์เอล) หมกั

แบบ Bottom-Fermenting Yeast (ยสีต์หมักนอนกน้) หรือยีสตท์ี่จมอยูท่ี่กน้ภาชนะ เม่ือเสร็จส้ินการหมกั นั่นเอง 
เบียร์ลาเกอร์มีคาแรคเตอร์ที่สดช่ืน สะอาด และนุ่มนวล โดยจะแยกยอ่ยลงไปอีก ดงัน้ี 

1) PALE LAGER (เพลลาเกอร์) และ PILSNER (พิลส์เนอร์) เป็นเบียร์ยอดนิยมของคอเบียร์
ทัว่โลกเลยก็ว่าได ้มกัจะให้สีที่สว่างสดใส สัมผสัรสของขา้วมอลตห์นักแน่น และสดช่ืน ฟองละเอียด และแอ
ลกอฮฮลสู์ง สามารถด่ืมคู่กบั เน้ือปลา อาหารรสเผด็ เช่นอาหารเอเชีย เป็นตน้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

2) BOCK (บ็อค) เป็นเบียร์มีตน้ก าเนิดจากประเทศเยอรมนี ให้สีเขม้ โดดเด่นดว้ยกล่ิน และ
รสชาติของ Malt (มอลต)์ และ Hops (ฮอปส์) ควรด่ืมคู่กบั เน้ือววั เน้ือหมู แฮม เป็นตน้ 

 

3) DUNKEL (ดุงเคล) เป็น Lager Beer (เบียร์ลาเกอร์) ที่มีตน้ก าเนิดจากประเทศเยอรมนี
เช่นเดียวกนั มีสีเขม้ มีปริมาณแอลกอฮอลสู์ง มกัจะใหร้สของช็อกโกแลต กาแฟ และชะเอม ควรด่ืมคู่กบั เน้ือววั ผกั 
และชีสที่มีรสเผด็ เป็นตน้ 

 
 

 

 

 

https://th.liq9.asia/beer-cider/beer/shopby/beer_type-lager.htmlhttps:/th.liq9.asia/duvel-330-ml-pack-24.html?utm_source=blog&utm_campaign=p2
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

4.1.3 ชนิดของ LAMBIC BEER (เบียร์ลัมบิค) 
LAMBIC BEER (เบียร์ลมับิค) ผลิตจากยสีตช์นิดพิเศษ มีตน้ก าเนิดมาจากประเทศเบลเยีย่ม และใน

ปัจจุบนั กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก มักจะมีรสชาติเปร้ียวสดช่ืน วิธีการผลิต Lambic Beer (เบียร์ลัมบิค) ตาม
ประเพณีดั้ งเดิม คือ ผลิตในช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่สิงหาคม จนถึงเมษายน โดยการบ่มในถังไม้อีกหลายปีก่อนจะ
สามารถน ามาด่ืมได ้ดงัน้ี 

1) FRUIT BEER (เบียร์ผลไม้) หรือ KRIEK BEER (ครีคเบียร์) มกัจะมีการเติม Morello 
Cherry (เชอร์ร่ี โมเรลโล) รสเปร้ียว เขา้ไปในการผลิตเพื่อเพิ่มกล่ิน และรสอนัเป็นเอกลกัษณ์ มกัจะให้คาแรคเตอร์
เขม้ขน้ผลไม ้สดใส สดช่ืน สามารถด่ืมคู่กบั ผลไม ้ช็อกโกแลต และชีสเน้ือนุ่ม ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

4.2 เหล้า (Spirits) 

เร่ิมตน้เรามารู้จกักบัเหลา้กลัน่ 9 ชนิด ซ่ึงเป็นขั้นแรกที่จะท าความรู้จกักบัโลกของเหลา้ แมว้่าหลายๆ 
คนอาจคิดวา่สามารถแยกเหลา้ดว้ยตาเปล่าได ้แต่ความเป็นจริงแลว้ เหลา้แต่ละชนิดจะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที่ต่างกนั
ออกไป ถึงจะมีสีที่เหมือนกัน แต่กล่ิน รสชาติ และวิธีการผลิตนั้นแตกต่างกันโดยส้ินเชิง โดยเราจะแบ่งเหล้า
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามกรรมวธีิการผลิต ไดแ้ก่ เหลา้ที่ไดจ้ากการกลัน่ (Distillation) และ เหลา้ที่ไดจ้ากการ
หมกั (Fermentation) ซ่ึงเราจะพดูถึงเหลา้กลัน่ 9 ชนิดกนั 
(HTTPS://TH.LIQ9.ASIA/BLOG/LIQ-BASIC-ALL-KIND-OF-LIQUOR.HTML) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

เหลา้ที่ไดจ้ากการกลัน่ (DISTILLATION SPIRITS) เกิดจากการน าเหลา้ที่ไดจ้ากการหมกัน ้ าตาลของ
ผลไม ้ที่เปล่ียนเป็นแอลกอฮอล์ น ามามากลัน่ต่อเพื่อให้ไดป้ริมาณดีกรีแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้น ในที่น้ีอาจจะหมายถึง
เหลา้กลัน่ที่ผสมกบัเหลา้หมกัเขา้ไปดว้ย เช่น ลิเคียว (Liqueur) ซ่ึงเหลา้ที่ไดจ้ากการกลัน่จะมีปริมาณดีกรีแอลกอฮอล์
ค่อนขา้งสูงกว่า 18% ขึ้นไป บางตวัอาจสูงไปถึง 75% เลยทีเดียว โดยทัว่ไปจะก าหนดประเภทของเหลา้กลัน่ไว ้9 
ชนิดดว้ยกนั ดงัน้ี (HTTPS://TH.LIQ9.ASIA/BLOG/LIQ-BASIC-ALL-KIND-OF-LIQUOR.HTML) 

4.2.1 วิสกี ้(WHISKY/WHISKEY) 
เหลา้วสิก้ีท  ามาจากขา้วต่าง ๆ (Grain) เช่น ขา้วสาลี ขา้วบาร์เล่ย ์ขา้วไรน์ จากนั้นน าไปบ่มในถงัไมโ้อค๊ 

(Oak Barrel) เป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป ต่อเพื่อให้ไดสี้ กล่ิน รสที่ดีขึ้น ก่อนจะน ามาบรรจุขวด อาจจะมีการปรุงแต่ง สี 
กล่ิน รสอีกคร้ังก็ได ้เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานตามความนิยมของผูบ้ริโภค สีเหลืองทองอ าพนั รสนุ่ม กล่ินหอมละมุ่น เช่น 
Johnnie Walker, Jameson, Grant 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่ไม่มแีอลกอฮอล์ 

4.2.2 วอดก้า (VODKA) 
เป็นเหลา้สีขาวใส มีกล่ินเพียงเล็กน้อยจนแทบไม่รู้สึก เป็นเหลา้ที่หมกัจากขา้ว หรือมันฝร่ัง แลว้แต่

วตัถุดิบของผูผ้ลิตประเทศนั้นๆ ผา่นการกลัน่ (อยา่งน้อย 3 คร้ัง หรือมากกว่าก็ได)้ เพื่อให้วอดกา้ที่บริสุทธ์ิที่สุด ซ่ึง
โซจู (Soju) จากประเทศเกาหลี ก็นับว่าเป็นวอดก้า (Vodka) ชนิดหน่ึงเหมือนกัน เช่น Absolute, Smirnoff, 
Stolichnaya, Ketel, Grey Goose 

 

4.2.3 จิน (GIN) 
จะมีลกัษณะสีขาวใสบริสุทธ์ิ มีกล่ินหอมจากรากไมแ้ละสมุนไพร ส่วนมากจะกลัน่มาจากขา้วบาร์เลย ์

และตอ้งผสมกบัผลจูนิเปอร์ (Juniper Berry) มากกวา่เคร่ืองเทศ และสมุนไพรต่างๆ มากกว่า 51% จึงจะเรียกว่าเหลา้
จิน (Gin) ได ้เช่น Gordon, Beefeater, Tanqueray 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

4.2.4 รัม (RUM) 
เป็นเหลา้ที่ท  ามาจากกากน ้ าตาลออ้ย (Molasses) มีปริมาณดีกรีแอลกอฮอล์อยูท่ี่ประมาณ 35 – 40%   

แต่มีบางยี่ห้อที่ผลิตให้มีดีกรีสูงมากๆ ถึง 75.50% (จะเขียนว่า 151% Proof) ผลิตกันมากในแถบประเทศทะเล        
แคริเบี้ ยน (Caribbean) และยงัถือเป็นเหล้าชนิดแรกของทวีปอเมริกา (แถบที่ค ้นพบอ้อยเป็นที่แรกของโลก
นัน่เอง) เช่น Bacardi, Appleton, Mount Gay 

 

4.2.5 เตกีล่า (TEQUILA) 
เป็นเหลา้ที่ผลิตในประเทศแม็กซิโก (Maxico) กลัน่มาจากตน้กระบองเพชร พนัธุ์อกาเว่ (Agave) หรือ

เรียกกนัวา่ "บูล อกาเว"่ (Blue Agave) และตอ้งใชอ้กาเว่ ที่มีอาย ุ8 – 12 ปี ขึ้นไปเท่านั้น อกาเว่ (Agave) มีอยูม่ากใน
ประเทศเม็กซิโก (Maxico) มีรสชาติร้อนแรง บาดคอ ส่วน แมซเคิล (Mezcal) จดัเป็นเหลา้เตกีล่า เกรดพรีเม่ียม ที่
ใชอ้กาเว ่100% ในการผลิตนัน่เอง เช่น Jose Cuervo, 1800, Patron 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

4.2.6 บร่ันดี (BRANDY) 
บร่ันดี (Brandy) เป็นเหลา้ที่ผลิตมาจากการน าองุ่นบ่มคลา้ยไวน์ แลว้น าไปกลัน่ต่อ ซ่ึงในองักฤษจะ

เรียกกนัวา่ "Brandy Wine" ต่อมาภายหลงัเรียกสั้นๆ วา่ "Brandy" โดยบร่ันดียงัมีอีก 2 ประเภท คือ Cognac (คอนยคั) 
เป็นเหลา้บร่ันดีที่ผลิตขึ้นในแควน้คอนยคั ของประเทศฝร่ังเศส และ Armagnac (อาร์มายคั) เป็นบร่ันดีที่ผลิตขึ้นใน
แควน้อาร์มายคั ของประเทศฝร่ังเศสเช่นกนั ซ่ึงทั้งสองจดัเป็นบร่ันดีเกรดพรีเม่ียม เช่น Remy Martin, Martell, 
Hennessy 

 

4.2.7 อเพอริทีฟ (APERITIF) 
คือ เหลา้ที่นิยมด่ืมก่อนอาหาร เป็นเคร่ืองด่ืมเก่าแก่จดัอยูใ่นประเภทเหลา้ยา นิยมกนัมากในประเทศ

ฝร่ังเศส อิตาลี ท าจากเหลา้ เหลา้องุ่น สมุนไพร และเคร่ืองเทศ ส่วนใหญ่จะมีรสชาติของขม เช่น Campari, Martini, 
Pernod 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

4.2.8 ลิเคยีว (LIQUEUR) 
ลิเคียว (Liqueur) หรือหลายคนอาจคุน้ในช่ือเหลา้หวาน จดัว่าเป็นเหลา้ที่ผสมผลไม ้รากไม้ รากยา 

เคร่ืองเทศ และสมุนไพรต่างๆ ส่วนมากจะมีรสหวาน โดยบางชนิดก็จะมีการแต่งเติมสีสนั และกล่ิน เพิม่ลงไป ท าให้
เหลา้กลุ่มน้ีมีความหลากหลาย ซ่ึงมีรวมๆ กนัมีมากกวา่ 1,000 ชนิดทัว่โลกเลยทีเดียว เช่น Cointreau, Grand Marnier 

 

4.2.9 OTHER LIQUOR 
ปัจจุบนัยงัมีเหลา้หลายชนิดที่มีช่ือเรียกเฉพาะต่างกนัไป เช่น แมซเคิล (Mezcal) คือ เตกีล่า (Tequila) 

แต่คนไม่นิยมเรียกว่า เตกีล่า (Tequila) นั่นเอง เช่นเดียวกบัโชจู (Shochu) ที่ถูกนับว่าเป็นวอดกา้ (Vodka) แต่คนใน
พื้นที่เรียกว่า โชจู รวมไปถึง Absinthe (อเพอริทีฟ จากฝร่ังเศส), Umeshu (เหลา้บ๊วย จากญี่ปุ่ น), Cachaca (รัม จาก
บราซิล) ที่จดัอยู่ในกลุ่มของประเภทของเหล้าที่กล่าวไปขา้งตน้ แต่อาจแตกต่างกนัที่ช่ือเรียกและพื้นที่การผลิต
นัน่เอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

4.3 ไวน์ (Wine) 
4.3.1 วัตถุดิบต่างๆ ที่น ามาใช้ในการผลิตไวน์ 
เช่ือวา่โดยธรรมชาติก็คงจะรู้กนัเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ว่าไวน์นั้นจดัว่าเป็นเคร่ืองด่ืมที่มีชาติตระกูลสูงส่ง 

และมกัจะเป็นเคร่ืองด่ืมส าหรับงานเล้ียงประเภทหรูหรา เพราะแมแ้ต่การด่ืมไวน์ยงัจะตอ้งมีเทคนิคที่ถูกตอ้งเพื่อให้
ได้สัมผสักับรสชาติของไวน์อย่างเต็มที่ นอกจากน้ีขั้นตอน และกระบวนการผลิตยงัเป็นส่ิงที่ท  าให้ไวน์เองดูมี
รสนิยมอยา่งไม่ตอ้งสงสยั และหากมองใหลึ้กลงไปถึงวตัถุดิบที่คนทัว่ไปก็รู้กนัดีก็คือ องุ่น แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะ
ท าใหไ้ดไ้วน์ชั้นดีมา หากปราศจากวตัถุดิบที่ดี ลองท าความรู้จกัวตัถุดิบของไวน์ใหม้ากขึ้นวา่เป็นอยา่งไร 

อยา่งที่เราทราบกนัดีอยูแ่ลว้ว่าวตัถุดิบหรือส่วนประกอบหลกัของไวน์นั้นก็คือ องุ่น ซ่ึงสามารถที่จะ
แยกประเภทของไวน์ไดจ้ากพนัธุอ์งุ่นที่ใช ้โดยหลกัๆ ของประเภทไวน์นั้นก็จะถูกแบ่งเป็นไวน์แดง และไวน์ขาว ซ่ึง
พนัธุอ์งุ่นส่วนใหญ่ที่น ามาใชก้็จะมีความแตกต่างกนั โดยขอแนะน าพนัธุ์องุ่นจากฝร่ังเศส ซ่ึงสามารถแยกประเภท
ได ้ดงัน้ี (https://www.coteaux-chateaux.com/วตัถุดิบที่ท  าให้ไวน์เป/) 

1) องุ่นที่น ามาท าไวน์แดงหรือไวน์ด า ส่วนมากจะใชอ้งุ่นพนัธุ์ กาแบร์เน-โซวีญง (Cabernet-
Sauvignon), โกตหรือ มูร์แวด (Cot or Mourvede), แมร์โล นัวร์ (Merlot Noir), ปีโนนัวร์ (Pinot Noir), ชาร์ดอนเน 
(Chardonnay), กาเม นวัร์ (Gamay Noir), ซีรา (Syrah), ซินฟันเดล (Zinfandel) เป็นตน้ 

2) องุ่นที่น ามาท าไวน์ขาว ส่วนมากจะใชอ้งุ่นพนัธุ์ โซวีญง บล็องก์ (Sauvignon Blanc), ชาร์
ดอนเน (Chardonnay), เซมียง (Sémillon), อาลีโกเต (Aligoté), ซาวาแญง (Savagnin), อามีญ (Amigne), เก
เวอร์ซทรามิเนอร์ (Gewürztraminer), เชอแนงบล็องก ์(Chenin Blanc) เป็นตน้ 

ซ่ึงองุ่นแต่ละประเภทหรือแต่ละสายพนัธุ์นั้นก็จะมีรสชาติเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยูก่บัวา่เวลาใครไดล้องชิมไวน์แลว้ช่ืนชอบไวน์ประเภทไหนมากกว่า นอกจากวตัถุดิบหลกัอยา่งองุ่น
แลว้ การท าไวน์ไม่ใช่แค่ใชอ้งุ่นเพียงอยา่งเดียวแลว้จะท าให้ออกมาเป็นไวน์ไวส้ าหรับให้คนด่ืมกนัได ้ยงัจ  าเป็นที่
จะตอ้งมีวตัถุดิบอ่ืนๆ อีก ดงัน้ี 

1) แอลกอฮอล์  แอลกอฮอล์ในไวน์ส่วนมากจะเป็นตวัที่เรียกว่า เอทิลแอลกอฮอล์ เป็น
แอลกอฮอลท์ี่เกิดจากการน าเอาพชืมาหมกัเป็นเวลานานเพือ่เปล่ียนแป้งให้เป็นน ้ าตาล และจึงแปลเปล่ียนน ้ าตาลให้
กลายเป็นแอลกอฮอล ์
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

2) น ้าตาล ใชน้ ้ าตาลทัว่ๆ ไป อาทิ กลูโคส หรือ ฟรุคโตส ซ่ึงก็แลว้แต่ประเภทของไวน์วา่จะตอ้ง
ใชน้ ้ าตาลมากนอ้ยแค่ไหน 

3) กรดประเภทต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกรดมาลิก กรดซคัซินิก กรดน ้ าส้ม กรดแลคติก กรดทาทาริก 
หรือกรดซิตตริก 

4) ส่วนผสมอื่นๆ ที่แล้วแต่ยี่ห้อหรือประเภทของไวน์นั้นๆ จะเลือกน ามาใช้งานว่ามีความ
แตกต่างในดา้นของส่วนผสมอ่ืนๆ อะไรหรือไม่ ที่ท  าใหไ้วน์ของตวัเองมีลกัษณะเฉพาะ และไม่เหมือนคนอ่ืนเขา 

 

4.3.2 หลักการแยกประเภทของไวน์และประเภทไวน์พืน้ฐาน 
“ไวน์” จดัได้ว่าเป็นเคร่ืองด่ืมหรูหราอีกประเภทหน่ึงที่ไดรั้บความนิยมอยา่งมากในกลุ่มของคนที่มี

ฐานะหรือเศรษฐีที่ตอ้งการสังสรรคห์รือฉลอง เพราะขั้นตอนของการผลิตไวน์ กว่าที่จะไดอ้อกมาแต่ละขวดนั้น
จ าเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาบ่มเพาะเป็นปี ยิง่ไวน์ขวดไหนมีระยะเวลาในการบ่มนานก็จะยิง่ท  าให้ไวน์นั้นมีรสชาติที่ดี
และดูมีระดบัขึ้นไปอีกหลายขั้น อยา่งไรก็ตามไวน์ก็มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยูก่บัวา่ใครชอบที่จะด่ืมไวน์ประเภท
ไหน เป็นตน้ (https://www.coteaux-chateaux.com/หลกัการแยกประเภทไวน์/) 

หลักการแยกประเภทของไวน์ 
โดยธรรมชาติแลว้หลกัการแยกประเภทว่าเป็นไวน์ชนิดไหนนั้นจะขึ้นอยูก่บัพนัธุ์องุ่นที่น าเอามาท า

ไวน์วา่จะถูกแบ่งใหเ้ป็นไวน์ประเภทใด โดยถา้เป็นพนัธุอ์งุ่นด าหรือองุ่นแดงเราก็มกัจะไดเ้ห็นน ามาท าเป็นไวน์แดง
หรือไวน์ชมพ ูส่วนถา้เป็นองุ่นขาวหรือองุ่นเขียวเราก็จะเห็นวา่มีการน ามาท าเป็นไวน์ขาว นอกจากน้ีถา้เป็นใน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

ประเทศฝร่ังเศสซ่ึงเป็นแหล่งของการผลิตไวน์ชั้นเลิศของโลกก็จะมีการแบ่งประเภทของไวน์ออกเป็น
เมืองที่ท  าการผลิตดว้ยเช่นเดียวกนั เพราะเช่ือกนัว่าพื้นที่การผลิตไวน์ของแต่ละเมืองก็จะมีสภาพแวดลอ้ม สภาพ
อากาศ ที่แตกต่างกนัออกไปท าใหร้สชาติของไวน์มีความแตกต่างกนัออกไปดว้ยเช่นเดียวกนั 

ประเภทไวน์พืน้ฐานที่สามารถเห็นได้ทั่วไป 
1) ไวน์แดง (Red Wine) เป็นไวน์ประเภทที่ถูกท ามาจากองุ่นด าหรือองุ่นแดง และมีการเติมเปลือก

องุ่น ขั้วองุ่น และเมล็ดองุ่น ลงไปในขณะที่บ่มเพื่อให้สีมีความเขม้ขน้มากยิง่ขึ้น นอกจากน้ียงัเป็นไวน์ที่ถูกบ่มใน
อุณหภูมิที่สูงเพือ่ตอ้งการเรียกความเขม้ขน้ของสี รสฝาดของไวน์ออกมาอยา่งเตม็ที่ 

2) ไวน์ขาว (White Wine) เป็นไวน์ที่ท  ามาจากองุ่นขาวหรือองุ่นเขียว หรืออาจจะเป็นองุ่นด าหรือองุ่น
แดงก็ได ้เพยีงแต่วา่จะถูกบ่มโดยเน้ือหรือน ้ าเพียงอยา่งเดียว ส่วนเปลือก ขั้ว และเมล็ดจะไม่ถูกใส่ถงับ่มเอาไวด้ว้ย 
ส่วนมากไวน์ประเภทน้ีจะมีรสชาติเปร้ียว 

3) ไวน์โรเซ่ (Rose Wine) หรือวา่ไวน์สีชมพดูอกกุหลาบ เป็นไวน์ที่ถูกท ามาจากองุ่นแดงหรือองุ่นด า 
ทวา่กระบวนการบ่มเปลือก ขั้ว หรือเมล็ดจะถูกบ่มกบัน ้ าองุ่นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อไม่ให้สีนั้นเขม้ขน้มาก
จนเกินไปนัน่เอง 

4) ไวน์หวาน จริงๆ แลว้ค  าว่าไวน์หวานสามารถเป็นไดท้ั้งไวน์ขาว และไวน์แดง ซ่ึงจะเน้นที่รสชาติ
ความหวานมากกวา่ความฝาดนิยมทานก่อนม้ืออาหาร 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

อาหารที่เหมาะสมในการรับประทานพร้อมกับไวน์ 
“ไวน์” จดัไดว้่าเป็นเคร่ืองด่ืมที่ค่อนขา้งดูดีมีชาติตระกูล การที่จะด่ืมไวน์นั้นส่วนใหญ่มักจะเป็น

ช่วงเวลาในโอกาสพเิศษ หรืออาจจะส าหรับบางคนที่ช่ืนชอบการด่ืมไวน์เป็นการส่วนตวั ซ่ึงแลว้แต่รสนิยมของแต่
ละบุคคล แต่จะให้ด่ืมไวน์เฉยๆ โดยไม่มีเคร่ืองเคียงอะไรเลยก็ดูจะแปลกๆ อยู่ไม่ใช่น้อย ส่ิงที่ตอ้งเขา้ใจในโต๊ะ
อาหารที่จะมาทานร่วมกบัการด่ืมไวน์ ก็คือ ส่วนมากมกัจะเป็นอาหารทางฝ่ังตะวนัตกเสียมากกว่า แต่ก็มีไม่น้อยที่
เป็นอาหารทางเอเชียหรืออาหารไทยที่ทานคู่กบัการด่ืมไวน์ โดยไวน์แต่ละชนิดก็จะมีประเภทของอาหารที่เหมาะสม
แก่การด่ืมแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี (https://www.coteaux-chateaux.com/ไวน์ยอดนิยมแห่งแดนผูด้/) 

1) ไวน์ขาว (White Wine) ส่วนมากแลว้ไวน์ขาวดว้ยความเป็นไวน์ที่มีรสชาติเปร้ียวน าเป็นหลกั จึง
มกัจะนิยมรับประทานกบัอาหารที่มีรสไม่จดัมาก หรืออาหารที่เป็นรสอ่อนๆ อาทิ ต่ิมซ า อาหารทะเลรสไม่จดั สลดั
ประเภทต่างๆ สเตก็นุ่มๆ ที่มีส่วนผสมชองชีส ขนมปังป้ิง อาหารทัว่ๆ ไปที่รสชาติอ่อนหรือท ามาจากเน้ือไก่ ซุป หู
ฉลาม รวมไปถึงอาหารไทยบางชนิดที่รสไม่จดัก็สามารถด่ืมคู่กบัไวน์ขาวไดเ้ช่นเดียวกนั 

2) ไวน์แดง (Red Wine) ไวน์แดงจดัวา่เป็นไวน์ที่มีรสชาติเขม้ขน้ น าดว้ยรสฝาดเป็นหลกัเพราะฉะนั้น
อาหารที่เหมาะกบัไวน์แดงควรที่จะเป็นอาหารรสชาติเขม้ขน้หรืออาหารที่มีส่วนผสมจ าพวกเคร่ืองแกง อาทิ สเต็ก
เน้ือ แฮมเบอร์เกอร์ เน้ือรมควนั อาหารที่ท  าจากเป็ด แพะ หรือแกะที่จะมีกล่ินสาบเล็กน้อยจ าเป็นตอ้งท าอาหารรส
จดั อาหารยา่งแทบทุกชนิด อาหารไทยรสจดั เป็นตน้ 

3) ไวน์โรเซ่ (Rose Wine) เป็นไวน์ที่มีลกัษณะคล้ายๆ กับไวน์แดงจะมีรสชาติที่อ่อนละมุนกว่า 
ส่วนมากมกัจะรับประทานคู่กบัอาหารที่รสไม่ไดจ้ดัจา้นมากซ่ึงจะคลา้ยๆ กบัอาหารที่คู่กบัไวน์ขาว แต่จะเหมาะกบั
คนที่ช่ืนชอบรสชาติไวน์ที่เขม้ และไม่เปร้ียวน าเหมือนไวน์ขาว อาหารที่มกัทานคู่ เช่น สเต็กปลา ไก่ หูฉลาม เป็น
ตน้ 

4) ไวน์หวาน เป็นไวน์ที่มีรสชาติหวานน า เพราะฉะนั้นมกัจะเหมาะกบัอาหารรสหวานหรือขนมเสีย
มากกวา่ รวมไปถึงอาหารจ าพวกไสก้รอกรมควนั หรือเน้ือยา่งดว้ยก็ได ้

5) สปาร์คกลิง้ไวน์ (Sparkling Wine) เป็นไวน์ที่มีรสซ่าจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์เพราะฉะนั้นจะ
เหมาะกบังานปาร์ต้ี และอาหารที่เหมาะสมจึงเป็นอาหารประเภทออเดิร์ฟต่างๆ หรืออาหารทานเล่นทัว่ๆ ไป รวมถึง
อาหารที่รสไม่จดัมากอยา่ง สลดั สเตก็รสชาติไม่หนกั เป็นตน้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

4 วิธีการส าหรับการดื่มไวน์ที่ถูกต้อง 
ขึ้นช่ือว่า “ไวน์” ทุกคนต่างก็คงรู้กันดีว่าน่ีคือสุดยอดเคร่ืองด่ืมชนิดหน่ึงบนโลกใบน้ีที่มีรสชาตินุ่ม

ละมุนล้ิน มีกล่ินหอมหวนชวนใหเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศ และรสของอาหารที่ทานร่วม อีกทั้งยงัรวมไปถึงการบ่ง
บอกสถานะในตวัเองว่าเป็นคนที่มีรสนิยมเลิศหรูขนาดไหนในการเลือกไวน์มาเป็นเคร่ืองด่ืมประกอบม้ืออาหาร 
หรืออาจจะเอามาเป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อการสังสรรค์  ถึงกระนั้นการจะด่ืมไวน์ก็ไม่ใช่หลักเหมือนการด่ืมน ้ าหรือ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ัว่ไป เพราะถา้หากคุณด่ืมไวน์ให้ถูกหลกัก็จะยิง่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการด่ืมด ่ามากขึ้นไปอีก 
ดงันั้นมาดู 4 วธีิการส าหรับการด่ืมไวน์ที่ถูกตอ้งวา่ควรท าอยา่งไร (https://www.coteaux-chateaux.com/การดื่มไวน์ที่ถูกวธีิค/) 

1) การดูไวน์ ก่อนที่จะท าการด่ืมไวน์นั้นส่ิงแรกที่คุณจะตอ้งท าก่อนก็คือ การดูลกัษณะของไวน์ที่ถูก
รินใส่ในแกว้ไวแ้ลว้ประมาณ 1 ใน 3 ของแกว้ โดยการดูคือการยกแกว้ไวน์ขึ้นเล็กนอ้ยเพือ่ใหส้ะทอ้นกบัแสงไฟ ซ่ึง
การยกขึ้นดูน้ีส าหรับนักชิมไวน์ คือ การดูความลึก และความเขม้ของสีไวน์ หลงัจากนั้นจึงท าการแกว่งแกว้หมุน
ประมาณ 2 – 3 รอบ เพือ่เป็นการดูความหนืดของไวน์ การดูความหนืดน้ีเป็นการสังเกตว่าไวน์ไหลคืนสู่กน้แกว้เร็ว
หรือไม่ ถา้เป็นไวน์คุณภาพดีจะตอ้งไหลลงอยา่งชา้ๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

2) การดม และการอมไวน์ โดยกล่ินต่างๆ ของไวน์สามารถบ่งบอกอตัลกัษณ์ในความเป็นไวน์ไดอ้ยา่ง
ดี ซ่ึงหลงัจากที่ท  าการแกวง่แกว้เบาๆ เพือ่ใหก้ล่ินไวน์วนเวยีนอยูร่อบแกว้ หลงัจากนั้นจึงลดจมูกลงไปดมกล่ินไวน์
ในแกว้ สูดดมใหก้ล่ินไวน์จากจมูกผา่นลงสู่คอ หลงัจากนั้นค่อยๆ จิบไวน์ใหร้สชาติถูกอมอยูใ่นปากสักพกัเพื่อรับรู้
ถึงกล่ินและรสชาติที่แทจ้ริง 

 

3) การลิม้รสชาติไวน์ หลงัจากที่มีการอมไวน์เกิดขั้นแลว้จากนั้นก็จะตอ้งท าการกลั้วไวน์บริเวณรอบๆ 
ปากให้รสชาติของไวน์ไดส้ัมผสัจนทัว่ และรับรู้ไดถึ้งรสชาติที่แทจ้ริงของไวน์ชนิดนั้นว่ามีรสชาติ หวาน เปร้ียว 
หรือฝาดอยา่งไร จากกนั้นก็ท  าเหมือนกบัการเคี้ยวขา้ว 2 – 3 ค า จากนั้นก็สูดลมเขา้ปากเพื่อให้แอลกอฮอล์ดึงเขา้ไป
ถึงจมูกอีกคร้ัง ซ่ึงคร้ังแรกของการด่ืมไวน์ส่วนใหญ่จะยงัไม่กลืนแต่จะบว้นทิ้งเน่ืองจากเพือ่ใหไ้ดส้มัผสัรสชาติอยา่ง
เตม็ที่จากนั้นจะเป็นการด่ืมแกว้ที่ 2 โดยท าเหมือนกนัทุกขั้นตอน และกลืนลงไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

4) หลังดื่มไวน์ หลงัจากเราด่ืมไวน์ไปแลว้ สรุปและพจิารณา รสชาติของไวน์นั้นเป็นอยา่งไร พึ่งพอใจ
หรือไม่ และที่ส าคญัเราตอ้งเป็นคนตดัสิน เพราะในแต่ละคนนั้น ชอบไม่เหมือนกนั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีไ่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเรียนและหอ้งเรียน 
2. ครูผูส้อนทกัทายผูเ้รียน และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหน่วยที่ 3 
3. ครูผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์วา่ผูเ้รียนมี

พื้นฐานมากนอ้ยเพยีงใด 
 

5.2 การเรียนรู้ 
ครูผูส้อนใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มเป็น 14 กลุ่มเท่าๆ กนั ตามความสมคัรใจ แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มศึกษา และ

คน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากอินเทอร์เน็ตเร่ือง... 
5.2.1 เบียร์เอล (Ale Beer)                              5.2.2 เบียร์ลาเกอร์ (Lager Beer) 
5.2.3 เบียร์ลมับิค (Lambic Beer)                   5.2.4 วสิก้ี (Whisky/ Whiskey) 
5.2.5 วอดกา้ (Vodka)                                    5.2.6 จิน (Gin) 
5.2.7 รัม (Rum)                                             5.2.8 เตกิล่า (Tequila) 
5.2.9 บร่ันดี (Brandy)                                    5.2.10 เหลา้หวาน (Liqueur)  
5.2.11 วตัถุดิบต่างๆ ที่น ามาใชใ้นการผลิตไวน์ 
5.2.12 หลกัการแยกประเภทของไวน์และประเภทไวน์พื้นฐาน 
5.2.13 อาหารที่เหมาะสมในการรับประทานพร้อมกบัไวน ์
5.2.14 วธีิการส าหรับการด่ืมไวน์ที่ถูกตอ้ง 
ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอหนา้ชั้นเรียน แลว้ช่วยกนัสรุปองคค์วามรู้ในเร่ืองเบียร์ เหลา้กลัน่ และไวน์ มา

เป็นขอ้ๆ พร้อมทั้งใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิม่เติม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

5.3 การสรุป 
สรุปองค์ความรู้ในเร่ืองของเบียร์ เหล้ากลั่น และไวน์ มาเป็นขอ้ๆ พร้อมทั้งให้ผูเ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็น
เพิม่เติม 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา้ เร่ืองความรู้เบื้องตน้เก่ียวกับเคร่ืองด่ืมที่มี

แอลกอฮอล ์
 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท ์และอินเทอร์เน็ต 

 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
- 
 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 

 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 3 และใบมอบหมายงานที่ 3 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวชิาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม วชิาโครงการ และชมรมวชิาชีพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

ใหผู้เ้รียนช่วยกนัอภิปรายถึงประเภทของเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลท์ี่มีขายในปัจจุบนัทัว่โลก 
 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1 ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มเพือ่ศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน และคน้ควา้จาก

อินเทอร์เน็ต น าเสนอหนา้ชั้นเรียน แลว้ช่วยกนัสรุปสาระส าคญัของแต่ละเร่ืองเป็นขอ้ๆ 
9.2.2 ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นเพิม่เติมเก่ียวกบัเบียร์ เหลา้กลัน่ และไวน ์
 

9.3 หลังเรียน 
ใหผู้เ้รียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 3 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์ 

สอนคร้ังที ่4 – 5  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มที่มแีอลกอฮอล์ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  5  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 3 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง     1.  แบบประเมินความรู้ฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดอตันยั จ  านวน 10 ขอ้ 10 คะแนน 

                    2.  ตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 30 นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. เบียร์ (BEER) มีส่วนประกอบส าคญัก่ีชนิด อะไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. เบียร์ (BEER) สามารถแบ่งไดก่ี้ประเภท อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหวา่ง ALE BEER, LAGER BEER และ LAMBIC BEER มาพอเขา้ใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 3 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

4. เหลา้ที่ไดจ้ากการกลัน่ (DISTILLATION SPIRITS) โดยทัว่ไปแบ่งไดก่ี้ประเภท อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. บร่ันดี (BRANDY) เป็นสุรากลัน่ที่ผลิตมาจากวตัถุดิบอะไร แลว้แบ่งไดไ้ดอี้กเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. เตกีล่า (TEQUILA) เป็นสุรากลัน่ที่ผลิตมาจากประเทศใด และผลิตจากวตัถุดิบอะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 3 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

7. พนัธุอ์งุ่นสามารถแบ่งไดก่ี้ประเภท อะไรบา้ง พร้อมยกตวัอยา่ง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. การท าไวน์ไม่ใช่แค่ใช้องุ่นเพียงอยา่งเดียวแล้วจะท าให้ออกมาเป็นไวน์ไวส้ าหรับให้คนด่ืมกนัได ้ยงัจ  าเป็นที่
จะตอ้งมีวตัถุดิบอ่ืนๆ อีก ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. ประเภทไวน์พื้นฐานที่สามารถเห็นไดท้ัว่ไปไดแ้ก่อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 3 
หน้าที ่

4 
แผ่นที่ 4 

10. 4 วธีิการส าหรับการด่ืมไวน์ที่ถูกตอ้งวา่ควรท าอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมทีมี่แอลกอฮอล ์

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 3 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

1. เบียร์ (BEER) มีส่วนประกอบส าคญัก่ีชนิด อะไรบา้ง 
เบียร์ มีส่วนประกอบส าคญั 4 ชนิด คือ 
1. ขา้วมอลต ์(Malt Barley) 
2. น ้ า (Water) 
3. ดอกฮอบส์ (Hops) 
4. ยสีต ์(Yeast) 

 

2. เบียร์ (BEER) สามารถแบ่งไดก่ี้ประเภท อะไรบา้ง  
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
1. Ale Beer 
2. Lager Beer 
3. Lambic Beer 
ซ่ึงเบียร์ทั้งสามชนิดน้ี ถูกแบ่งตามระดบัอุณหภูมิ และ Yeast (ยสีต)์ ที่ใชใ้นการผลิต 

 

3. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหวา่ง ALE BEER, LAGER BEER และ LAMBIC BEER มาพอเขา้ใจ 
Ale Beer ผลิตโดยใชอุ้ณหภูมิอยูท่ี่ 18 – 24 องศาเซลเซียส และหมกัแบบ Top-Fermenting Yeast (ยสีตห์มกั

ลอยผวิ) คือ การที่ยสีตจ์ะลอยอยูท่ี่ผวิหนา้ของเบียร์เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการหมกั ความโดดเด่นของเบียร์เอลนั้น 
อยูท่ี่รสชาติค่อนไปทางหวาน มีสีหลากหลาย ตั้งแต่ทองสว่าง จนถึงสีน ้ าตาล โดยแตกต่างกนัไปตามเมล็ดขา้วที่
น ามาใชใ้นกระบวนการผลิต 

Lager Beer ผลิตโดยใชอุ้ณหภูมิอยูท่ี่ 7 – 12  องศาเซลเซียส (ต  ่ากว่าเบียร์เอล) หมกัแบบ Bottom-Fermenting 
Yeast (ยสีตห์มกันอนกน้) หรือยสีตท์ี่จมอยูท่ี่กน้ภาชนะ เม่ือเสร็จส้ินการหมกั นัน่เอง เบียร์ลาเกอร์มีคาแรคเตอร์ที่
สดช่ืน สะอาด และนุ่มนวล 

Lambic Beer ผลิตจากยสีตช์นิดพเิศษ มีตน้ก าเนิดมาจากประเทศเบลเยีย่ม และในปัจจุบนั กลายเป็นที่นิยมไป
ทัว่โลก มกัจะมีรสชาติเปร้ียวสดช่ืน วิธีการผลิต Lambic Beer (เบียร์ลมับิค) ตามประเพณีดั้งเดิม คือ ผลิตในช่วง
ฤดูหนาว ตั้งแต่สิงหาคม จนถึงเมษายน โดยการบ่มในถงัไมอี้กหลายปีก่อนจะสามารถน ามาด่ืมได ้

http://th.liq9.asia/beer/ale.html
http://th.liq9.asia/beer/ale.html
http://th.liq9.asia/beer/lager.html?utm_source=blog&utm_campaign=p1
http://th.liq9.asia/beer/fruit-beer.html?utm_source=blog&utm_campaign=p1
http://th.liq9.asia/beer/ale.html?utm_source=blog&utm_campaign=p2


 68 

 
 

 
 

สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 3 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

4. เหลา้ที่ไดจ้ากการกลัน่ (DISTILLATION SPIRITS) โดยทัว่ไปแบ่งไดก่ี้ประเภท อะไรบา้ง 
โดยทัว่ไปจะก าหนดประเภทของเหลา้กลัน่ไว ้9 ชนิดดว้ยกนั ดงัน้ี 
1. Whisky/ Whiskey          2. Vodka         3. Gin         4. Rum         5. Tequila         6. Brandy 
7. Aperitif         8. Liqueur         9. Other Liquor 

 

5. บร่ันดี (BRANDY) เป็นสุรากลัน่ที่ผลิตมาจากวตัถุดิบอะไร แลว้แบ่งไดไ้ดอี้กเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
บร่ันดี (Brandy) เป็นเหลา้ที่ผลิตมาจากการน าองุ่นบ่มคลา้ยไวน์ แลว้น าไปกลัน่ต่อ ซ่ึงในองักฤษจะเรียกกนั

วา่ "Brandy Wine" ต่อมาภายหลงัเรียกสั้นๆ ว่า "Brandy" โดยบร่ันดียงัมีอีก 2 ประเภท คือ Cognac (คอนยคั) เป็น
เหลา้บร่ันดีที่ผลิตขึ้นในแควน้คอนยคั ของประเทศฝร่ังเศส และ Armagnac (อาร์มายคั) เป็นบร่ันดีที่ผลิตขึ้นใน
แควน้อาร์มายคั ของประเทศฝร่ังเศสเช่นกนั ซ่ึงทั้งสองจดัเป็นบร่ันดีเกรดพรีเม่ียม 
 

6. เตกีล่า (TEQUILA) เป็นสุรากลัน่ที่ผลิตมาจากประเทศใด และผลิตจากวตัถุดิบอะไร 
เป็นเหลา้ที่ผลิตในประเทศแม็กซิโก (Maxico) กลัน่มาจากตน้กระบองเพชร พนัธุ์อกาเว่ (Agave) หรือเรียก

กนัวา่ "บูล อกาเว"่ (Blue Agave) และตอ้งใชอ้กาเว ่ที่มีอาย ุ8 – 12 ปี ขึ้นไปเท่านั้น 
 

7. พนัธุอ์งุ่นสามารถแบ่งไดก่ี้ประเภท อะไรบา้ง พร้อมยกตวัอยา่ง 
สามารถแยกประเภทได ้ดงัน้ี 
1) องุ่นที่น ามาท าไวน์แดงหรือไวน์ด า ส่วนมากจะใช้องุ่นพนัธุ์ กาแบร์เน-โซวีญง (Cabernet-Sauvignon), 

โกตหรือ มูร์แวด (Cot or Mourvede), แมร์โล นัวร์ (Merlot Noir), ปีโนนัวร์ (Pinot Noir), ชาร์ดอนเน 
(Chardonnay), กาเม นวัร์ (Gamay Noir), ซีรา (Syrah), ซินฟันเดล (Zinfandel) เป็นตน้ 

2) องุ่นที่น ามาท าไวน์ขาว ส่วนมากจะใช้องุ่นพนัธุ์ โซวีญง บล็องก์ (Sauvignon Blanc), ชาร์ดอนเน 
(Chardonnay), เซมียง (Sémillon), อาลีโกเต (Aligoté), ซาวาแญง (Savagnin), อามีญ (Amigne), เกเวอร์ซทรามิ
เนอร์ (Gewürztraminer), เชอแนงบล็องก ์(Chenin Blanc) เป็นตน้ 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 3 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

8. การท าไวน์ไม่ใช่แค่ใช้องุ่นเพียงอยา่งเดียวแล้วจะท าให้ออกมาเป็นไวน์ไวส้ าหรับให้คนด่ืมกนัได ้ยงัจ  าเป็นที่
จะตอ้งมีวตัถุดิบอ่ืนๆ อีก ไดแ้ก่อะไรบา้ง 

1) แอลกอฮอล์ แอลกอฮอลใ์นไวน์ส่วนมากจะเป็นตวัที่เรียกว่า เอทิลแอลกอฮอล์ เป็นแอลกอฮอล์ที่เกิดจาก
การน าเอาพืชมาหมักเป็นเวลานานเพื่อเปล่ียนแป้งให้เป็นน ้ าตาล และจึงแปลเปล่ียนน ้ าตาลให้กลายเป็น
แอลกอฮอล ์

2) น ้าตาล ใชน้ ้ าตาลทัว่ๆ ไป อาทิ กลูโคส หรือ ฟรุคโตส ซ่ึงก็แลว้แต่ประเภทของไวน์ว่าจะตอ้งใชน้ ้ าตาล
มากนอ้ยแค่ไหน 

3) กรดประเภทต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกรดมาลิก กรดซัคซินิก กรดน ้ าส้ม กรดแลคติก กรดทาทาริก หรือกรดซิต
ตริก 

4) ส่วนผสมอื่นๆ ที่แลว้แต่ยีห่อ้หรือประเภทของไวน์นั้นๆ จะเลือกน ามาใชง้านวา่มีความแตกต่างในดา้นของ
ส่วนผสมอ่ืนๆ อะไรหรือไม่ ที่ท  าใหไ้วน์ของตวัเองมีลกัษณะเฉพาะ และไม่เหมือนคนอ่ืนเขา 
 

9. ประเภทไวน์พื้นฐานที่สามารถเห็นไดท้ัว่ไปไดแ้ก่อะไรบา้ง 
1) ไวน์แดง (Red Wine) เป็นไวน์ประเภทที่ถูกท ามาจากองุ่นด าหรือองุ่นแดง และมีการเติมเปลือกองุ่น ขั้ว

องุ่น และเมล็ดองุ่น ลงไปในขณะที่บ่มเพือ่ใหสี้มีความเขม้ขน้มากยิง่ขึ้น นอกจากน้ียงัเป็นไวน์ที่ถูกบ่มในอุณหภูมิ
ที่สูงเพือ่ตอ้งการเรียกความเขม้ขน้ของสี รสฝาดของไวน์ออกมาอยา่งเตม็ที่ 

2) ไวน์ขาว (White Wine) เป็นไวน์ที่ท  ามาจากองุ่นขาวหรือองุ่นเขียว หรืออาจจะเป็นองุ่นด าหรือองุ่นแดงก็
ได้ เพียงแต่ว่าจะถูกบ่มโดยเน้ือหรือน ้ าเพียงอย่างเดียว ส่วนเปลือก ขั้ว และเมล็ดจะไม่ถูกใส่ถังบ่มเอาไวด้้วย 
ส่วนมากไวน์ประเภทน้ีจะมีรสชาติเปร้ียว 

3) ไวน์โรเซ่ (Rose Wine) หรือว่าไวน์สีชมพูดอกกุหลาบ เป็นไวน์ที่ถูกท ามาจากองุ่นแดงหรือองุ่นด า ทว่า
กระบวนการบ่มเปลือก ขั้ว หรือเมล็ดจะถูกบ่มกับน ้ าองุ่นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อไม่ให้สีนั้นเขม้ขน้มาก
จนเกินไปนัน่เอง 

4) ไวน์หวาน จริงๆ แลว้ค  าว่าไวน์หวานสามารถเป็นไดท้ั้งไวน์ขาว และไวน์แดง ซ่ึงจะเน้นที่รสชาติความ
หวานมากกวา่ความฝาดนิยมทานก่อนม้ืออาหาร 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 3 
หน้าที ่

4 
แผ่นที่ 4 

10. 4 วธีิการส าหรับการด่ืมไวน์ที่ถูกตอ้งวา่ควรท าอยา่งไร 
1) การดูไวน์ ก่อนที่จะท าการด่ืมไวน์นั้นส่ิงแรกที่คุณจะตอ้งท าก่อนก็คือ การดูลกัษณะของไวน์ที่ถูกรินใส่ใน

แกว้ไวแ้ลว้ประมาณ 1 ใน 3 ของแกว้ โดยการดูคือการยกแกว้ไวน์ขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้สะทอ้นกบัแสงไฟ ซ่ึงการ
ยกขึ้นดูน้ีส าหรับนักชิมไวน์ คือ การดูความลึก และความเขม้ของสีไวน์ หลงัจากนั้นจึงท าการแกว่งแกว้หมุน
ประมาณ 2 – 3 รอบ เพือ่เป็นการดูความหนืดของไวน์ การดูความหนืดน้ีเป็นการสงัเกตวา่ไวน์ไหลคืนสู่กน้แกว้เร็ว
หรือไม่ ถา้เป็นไวน์คุณภาพดีจะตอ้งไหลลงอยา่งชา้ๆ 

2) การดม และการอมไวน์ โดยกล่ินต่างๆ ของไวน์สามารถบ่งบอกอตัลกัษณ์ในความเป็นไวน์ไดอ้ยา่งดี ซ่ึง
หลงัจากที่ท  าการแกวง่แกว้เบาๆ เพือ่ใหก้ล่ินไวน์วนเวยีนอยูร่อบแกว้ หลงัจากนั้นจึงลดจมูกลงไปดมกล่ินไวน์ใน
แกว้ สูดดมใหก้ล่ินไวน์จากจมูกผา่นลงสู่คอ หลงัจากนั้นค่อยๆ จิบไวน์ให้รสชาติถูกอมอยูใ่นปากสักพกัเพื่อรับรู้
ถึงกล่ินและรสชาติที่แทจ้ริง 

3) การลิม้รสชาติไวน์ หลงัจากที่มีการอมไวน์เกิดขั้นแลว้จากนั้นก็จะตอ้งท าการกลั้วไวน์บริเวณรอบๆ ปาก
ใหร้สชาติของไวน์ไดส้มัผสัจนทัว่ และรับรู้ไดถึ้งรสชาติที่แทจ้ริงของไวน์ชนิดนั้นว่ามีรสชาติ หวาน เปร้ียว หรือ
ฝาดอยา่งไร จากกนั้นก็ท  าเหมือนกบัการเคี้ยวขา้ว 2 – 3 ค า จากนั้นก็สูดลมเขา้ปากเพื่อให้แอลกอฮอล์ดึงเขา้ไปถึง
จมูกอีกคร้ัง ซ่ึงคร้ังแรกของการด่ืมไวน์ส่วนใหญ่จะยงัไม่กลืนแต่จะบว้นทิ้งเน่ืองจากเพื่อให้ไดส้ัมผสัรสชาติอยา่ง
เตม็ที่จากนั้นจะเป็นการด่ืมแกว้ที่ 2 โดยท าเหมือนกนัทุกขั้นตอน และกลืนลงไป 

4) หลังดื่มไวน์ หลังจากเราด่ืมไวน์ไปแลว้ สรุปและพิจารณา รสชาติของไวน์นั้นเป็นอย่างไร พึ่งพอใจ
หรือไม่ และที่ส าคญัเราตอ้งเป็นคนตดัสิน เพราะในแต่ละคนนั้น ชอบไม่เหมือนกนั 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์

ใบงานที่ 3 

หน่วยที่ 3 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง 

1.  ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มเป็น 14 กลุ่มเท่าๆ กนั ตามความสมคัรใจ แลว้ให้แต่ละกลุ่มศึกษาหัวขอ้ที่ตนเอง
ไดรั้บ และคน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากอินเทอร์เน็ต 

2.  แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หวัขอ้ที่ศึกษาคน้ควา้ ดงัน้ี 

5.2.1 เบียร์เอล (Ale Beer) 
5.2.2 เบียร์ลาเกอร์ (Lager Beer) 
5.2.3 เบียร์ลมับิค (Lambic Beer) 
5.2.4 วสิก้ี (Whisky/ Whiskey) 
5.2.5 วอดกา้ (Vodka) 
5.2.6 จิน (Gin) 
5.2.7 รัม (Rum) 
5.2.8 เตกิล่า (Tequila) 
5.2.9 บร่ันดี (Brandy) 
5.2.10 เหลา้หวาน (Liqueur)  
5.2.11 วตัถุดิบต่างๆ ที่น ามาใชใ้นการผลิตไวน์ 
5.2.12 หลกัการแยกประเภทของไวน์และประเภทไวน์พื้นฐาน 
5.2.13 อาหารที่เหมาะสมในการรับประทานพร้อมกบัไวน์ 
5.2.14 วธีิการส าหรับการด่ืมไวน์ที่ถูกตอ้ง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 

1. สาระส าคญั 
เคร่ืองดื่มผสม หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่ได้มาจากการผสมกันระหว่างเคร่ืองด่ืมที่แอลกอฮอล์กับเคร่ืองด่ืมมี

แอลกอฮอลต่์างชนิดกนั หรือเคร่ืองด่ืมผสมระหวา่งเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ จากนั้นปรุงแต่ง
ดว้ยเคร่ืองปรุงต่างๆ เสิร์ฟในแกว้เฉพาะ แลว้ตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัชนิดต่างๆ 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม 
2.2 สามารถบอก ระบุประเภท จ าแนกเคร่ืองด่ืมผสม 
2.3 สามารถบอกวธีิการผสมเคร่ืองด่ืม 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถบอก ระบุประเภท จ าแนกเคร่ืองด่ืมผสม 
3.2.2 สามารถบอกวธีิการผสมเคร่ืองด่ืม 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
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รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
เคร่ืองด่ืมผสม หมายถึง เคร่ืองด่ืมที่ได้มาจากการผสมกันระหว่างเคร่ืองด่ืมที่แอลกอฮอล์กบัเคร่ืองด่ืมมี

แอลกอฮอลต่์างชนิดกนั หรือเคร่ืองด่ืมผสมระหวา่งเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ จากนั้นปรุงแต่ง
ดว้ยเคร่ืองปรุงต่างๆ เสิร์ฟในแกว้เฉพาะ แลว้ตกแต่งดว้ยเคร่ืองประดบัชนิดต่างๆ 

4.1 ประเภทของเคร่ืองดื่มผสม แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คอื  
4.1.1 เคร่ืองดื่มผสมที่มีแอลกอฮอล์ (Cocktail) 
Cocktail (คอ็กเทล) แปลวา่ “หางขนไก่” คือ เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยูด่ว้ยอยา่งน้อยหน่ึงชนิด 

เขา้กบัส่วนผสมอ่ืน ไม่วา่จะเป็น น ้ าผลไม ้ชา กาแฟ น ้ าเช่ือม หรือแมแ้ต่ส่วนผสมอ่ืนๆ ตามวธีิการผสมแบบต่างๆ 
ค าวา่ คอ็กเทล ไดถู้กใชเ้รียกช่ือแทนเคร่ืองด่ืมผสมชนิดน้ีมาเป็นเวลายาวนานกว่า 200 ปีแลว้ ตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1776 ในบาร์แห่งหน่ึง ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสุภาพสตรีผูห้น่ึงไดเ้ปิดร้านขายสุรา และภายใน
ร้านของเธอจะตกแต่งบาร์ดว้ยหางขนไก่ที่มีสีสันสวยงามเต็มร้านไปหมด อยู่มาวนัหน่ึงเธอเกิดความคิดที่แปลก
ประหลาดไม่เหมือนใครขึ้นมา เธอไดน้ าเอาหางขนไก่ (Cocktail) ใส่ตกแต่งในเคร่ืองด่ืมที่เธอผสมขึ้นทุกแกว้แทน
ไมค้นบาร์ทัว่ไป และในไม่ชา้ร้านของเธอก็เป็นที่รู้จกั และนิยมของนักท่องเที่ยวยามราตรีทั้งหลายในยคุนั้น จนท า
ใหค้นส่วนใหญ่พดูติดปากกนัวา่ “คอ็กเทล” (Cocktail) เม่ือตอ้งการจะสั่งเคร่ืองด่ืมชนิดน้ี และจากจุดน้ีเองนับไดว้่า
เป็นจุดเร่ิมตน้ของค าวา่ “คอ็กเทล” 

ประวัติคอ็กเทล (The History of Cocktails) 
Cocktail ค็อกเทล เป็นเคร่ืองด่ืมผสมที่มีตน้ก าเนิดมายาวนาน เกิดขึ้นเม่ือใดไม่ได้ระบุไวช้ัดเจน 

จุดเร่ิมตน้ในยโุรป ที่ฝร่ังเศส ตั้งแต่ตน้ศตวรรษที่ 14 ในยคุนั้นจะเรียกเคร่ืองด่ืมที่ผสมขึ้นว่า "บรากเกรท" (Bragget) 
โดยผสมจากเบียร์หรือเอล (Ale) หรือเหลา้ที่ใส่เคร่ืองเทศ นิยมด่ืมกนัมากในวนัอาทิตย ์ก็เลยเรียกกันติดปากว่า 
"Bragget Sunday” ต่อมาในศตวรรษที่ 17 ไดเ้ปล่ียนมาใชไ้วน์ผสม ท าเหมือนพั้นช์ นิยมด่ืมกินกนัในงานเล้ียง งาน
ร่ืนเริงต่างๆ จนมาถึงศตวรรษที่ 18 เร่ิมนิยมผสมเคร่ืองด่ืมแบบที่ไม่ใส่เคร่ืองเทศ เรียกว่า "ซองการีส" (Sangarees) 
ส่วนเคร่ืองด่ืมที่น าเหลา้มาผสมกบัน ้ าตาลจะเรียกวา่ "ทอ็ดดีส์" (Togdiss) 
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ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 

ตน้ศตวรรษที่ 18 เคร่ืองด่ืมที่เรียกวา่ “คอ็คแตล์" (Coquetel) เป็นเคร่ืองด่ืมที่ผสมน ้ าตาล หรือน ้ าผลไม้
กบัเหลา้ค็อก – เอล (Cock – Ale) นิยมด่ืมกนัมากในงานเล้ียงฉลองของชาวบอร์โดซ์ในฝร่ังเศส ถา้ยอ้นไปดูใน
อเมริกา ช่วงปี ค.ศ.1775 – 1783 ประธานาธิบดี ยอร์จ วอร์ชิงตนั ท าสงครามประกาศอิสรภาพรบกบัองักฤษ ทหาร
ฝร่ังเศสถูกส่งมาช่วยรบอเมริการบในสงครามคร้ังน้ีดว้ย และยงัไดน้ าเคร่ืองด่ืมที่เรียกว่า ค็อคแตล์ มาด่ืมกินกนัใน
กองทพัดว้ย ท าใหเ้คร่ืองด่ืมน้ีเป็นที่นิยมเผยแพร่ไปในกองทพัผสมของอเมริกาอยา่งรวดเร็ว นบัแต่นั้นมาชาวอเมริกา
ก็นิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมน้ีมากขึ้ น และมักจะเรียกช่ือว่า “ค็อกเทอร์" (Cockter) และเรียกเพี้ ยนไปเป็น “ค็อกเทล" 
(Cocktail) จนติดปากมาจนถึงทุกวนัน้ี 

ค าวา่ “คอ็กเทล” (Cocktails) ไม่มีใครทราบหลกัฐานที่มาที่แน่ชดั แต่มีเร่ืองเล่าต่อๆ กนัมาต่อเน่ืองดว้ย
เหตุผลต่างๆ นานา ดงัที่ John Doxat กล่าวไวใ้น The Book of Drinking ว่าในช่วงศตวรรษที่ 18 ผูค้นนิยมการตีไก่ 
(Cock Fighting) กนัมาก จนกลายเป็นประเพณีที่มีการด่ืมอวยชยัให้พรแก่ไก่ตวัที่เป็นผูช้นะดว้ย เคร่ืองด่ืมที่ใชใ้น
การด่ืมเพือ่อวยชยัใหแ้ก่ไก่นั้น ก็จะผสมดว้ยเหลา้หลายชนิดดว้ยกนั จะใชเ้หลา้ก่ีชนิดก็ขึ้นอยูก่บัจ  านวนหางขนไก่ที่
เหลือของไก่ตวันั้น 

ในหนังสือ Wines&Spirits (Foods of the World) เขียนโดยนาย Alec Waugh ของ Time Life 
International (Natherland) B.V. กล่าวไวว้า่ จริงๆ แลว้ไม่มีใครรู้แหล่งก าเนิดที่แน่ชดัของค็อกเทลเลย จะมีก็แต่เร่ือง
เล่าสนุกๆ กนัเก่ียวกบัตน้ก าเนิดของคอ็กเทลวา่ ในช่วงที่ชาวอเมริกนัท าสงครามเพือ่เรียกร้องประกาศอิสรภาพช่วงปี 
ค.ศ.1779 (ราว พ.ศ.2322) นั้น มีหญิงแม่ม่ายเมียทหารปฏิวติัคนหน่ึงช่ือ เบตซ่ี เฟลนาแกน (Betsy Flanagan) เปิดร้าน
เหลา้ในรัฐนิวอิงแลนด์ พวกบรรดานายทหารฝร่ังเศสจากกองทพัผสมของ ยอร์จ วอชิงตนั ต่างพากนัมาอุดหนุนที่
ร้านของเธออยูเ่ป็นประจ า และพวกนายทหารเหล่าน้ีมกัจะชอบต่อวา่ต่อขานกบัมิสเบทซ่ี ว่าเธอปล่อยให้ไก่โตง้จาก
อีกร้านหน่ึงช่ือ โลแยลลิสต ์เขา้มากรีดกรายเกะกะอยา่งไม่เกรงกลวัใครในร้านเลย อยูม่าวนัหน่ึงเบตซ่ี ไดจ้ดังาน
เล้ียงฉลองเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารพวกนั้น เธอไดจ้บัไก่โตง้จากร้านโลแยลิสทต์วันั้น มาท าอาหารเล้ียงแขก และเธอ
ไดผ้สมเหลา้ชนิดใหม่ให้เหล่านายทหารพวกนั้นไดล้ิ้มลองเป็นเหลา้ที่ผสมดว้ยเหลา้รัมกบัน ้ าผลไม ้เพื่อเสิร์ฟก่อน
เวลาอาหาร และเธอไดน้ าขนหางไก่ที่มีหลากสี มาประดบัประดาที่ขวดเหลา้อยา่งสวยงามดว้ย บรรดาเหลา้ทหารที่
ไปงานเล้ียงในคร้ังน้ีต่างก็ด่ืมเป็นเกียรติแก่เจา้ภาพ และอวยพรเป็นภาษาฝร่ังเศสว่า “Vive Le Coq’s Tail” นับแต่นั้น
มาเหลา้ผสมที่นิยมด่ืมกนัก่อนงานเล้ียงอาหารหรือด่ืมเพือ่เฉลิมฉลองในงานต่างๆ มกัเรียกกนัวา่ คอ็กเทล (หางไก่)  
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นับแต่นั้นเป็นตน้มา แต่นักนิรุกติศาสตร์ไม่เห็นด้วยกับที่มาของค าน้ี จะมีแต่ก็นาย Alec Waugh ที่เห็นว่า คน
ส่วนมากในซีกโลกตะวนัตกต่างก็ยอมรับนิยายเร่ืองน้ีกนั 

มีเร่ืองเล่าอีกกระแสหน่ึงวา่ ในยคุเดียวกนัน้ีมีเจา้ของโรงเต๊ียม (ร้านเหลา้) ของชาวอเมริกนัคนหน่ึง กีด
กนัมิใหลู้กสาวช่ือเบตซ่ีแต่งงานกบันายทหารอเมริกนั อยูม่าวนัหน่ึงไก่ชนแชมเป้ียนเจา้สงัเวยีนที่แกรักนกัรักหนาช่ือ
วา่เจา้วอชิงตนั เกิดหายตวัไป แกก็เสียใจอยา่งหนกั ถึงกบัออกประกาศวา่ผูใ้ดจบัไก่ตวัน้ีมาคืนใหแ้กได ้ยนิดีจะยกลูก
สาวใหเ้ป็นส่ิงตอบแทน และต่อมาไม่นัก นายทหารอเมริกนัคู่รักของลูกสาวแกนั่นเอง ก็เป็นผูท้ี่พบไก่ตวันั้น และ
น ามาคืนใหก้บัวา่ที่พอ่ตา สุดทา้ยแกก็ตอ้งจ าใจยกลูกสาวให้ตามสัญญา เบตซ่ีเองก็แสนจะปล้ืมปิติ จึงไดผ้สมเหลา้
ในร้านของพอ่เธอเพือ่เล้ียงแขกที่มาร่วมงานฉลองการแต่งงานของเธอดว้ย บรรดาแขกที่มาในงานต่างพากนัติดใจใน
รสเหลา้ผสมน้ีเป็นอนัมาก ถึงกบักล่าวเรียกเหลา้ผสมน้ีวา่ “คอ็กเทล” 

บา้งก็เล่ากนัวา่ มีนกัเคมีนายหน่ึงแห่งเมืองนิวออร์ลีนส์ มกัจะผสมเหลา้ที่ใส่ในภาชนะคลา้ยถว้ยใส่ใข่ 
(Egg Cup) ของชาวฝร่ังเศสที่เรียกว่า “Coquetiers" เพื่อเล้ียงเพื่อนฝูงที่มาเยีย่มเยอีนเสมอ จนภายหลงัชาวอเมริกนัก็
ไดจ้  าสูตรของนกัเคมีผูน้ี้ไปผสมด่ืมกนัในถว้ยคอ็คแตร์กนัมากขึ้นๆ เร่ือยๆ จนในที่สุดเหลา้ผสมคอ็คแตร์ ก็เรียกต่อๆ 
กนัมาจนเรียกเพี้ยนไปตามส าเนียงชาวอเมริกนัเป็น "Cockters" บา้ง เป็น "Cocktails" บา้ง และก็เรียกติดปากกนัมา
จนถึงทุกวนัน้ี 

หรือบา้งก็เล่ากนัวา่ ในโบราณสมยันานเนมาแลว้ที่เมืองท่าแคมปีเช (Campeche) ของอ่าวเม็กซิโก กลา
สีองักฤษซ่ึงแล่นเรือไปแวะที่เมืองน้ี ไดพ้บเหลา้ผสมรสแปลก ๆ ซ่ึงตอ้งคนดว้ยชอ้นไมท้ี่ท  าขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะ
จึงจะไดเ้หลา้ผสมรสดี มีนกัผสมเหลา้ที่ร้านขายเหลา้แห่งหน่ึงใชร้ากไมช้นิดหน่ึง เรียกช่ือตามลกัษณะรูปร่างของมนั
วา่ โคลา เดอ แกลโล (cola de gallo) คนเหลา้นั้น ลูกคา้ต่างเมืองไปเห็นเขา้ก็แปลกใจจึงออกปากถาม นักผสมเหลา้ผู ้
นั้นก็อธิบายความหมายของช้อนคนเหล้าที่ท  าด้วยรากไม้น้ี แปลได้ความว่า ค็อกเทล (หางไก่) ในที่สุดค  า ๆ น้ีก็
กลายเป็นช่ือเหลา้ผสมประเภทน้ีไป 

ยงัมีนิทานปรัมปราที่เล่าสืบต่อกนัมาอีกเร่ืองหน่ึงว่า มีพระธิดาของกษตัริยเ์ม็กซิโกองคห์น่ึง ช่ือ ช็อก
เต้ิล (Xoctl) ไดรั้บมอบหมายหน้าที่ให้เป็นผูเ้สิร์ฟเหลา้ผสมรสร้อนแรงชนิดหน่ึง เพื่อเล้ียงนายทหารอเมริกันที่
เดินทางไปยดึเม็กซิโก จนแม่ทพัชาวอเมริกนัถึงกบัออกปากชมความงาม และความอารียข์องนางไม่ขาดปากในที่สุด
เหลา้ผสมของกษตัริยเ์ม็กซิโกก็เลยไดช่ื้อตามช่ือพระธิดาองคน้ี์ แต่เรียกเพี้ยนไปตามส าเนียงอเมริกนัวา่ คอ็กเทล นบั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 

นบัแต่นั้นเป็นตน้มา 
และเร่ืองสุดทา้ยเก่ียวกบัตน้ก าเนิดคอ็กเทลที่เล่าสืบต่อๆ กนัมา ก็เห็นจะไดแ้ก่เร่ืองที่เล่ากนัว่า ในสมยั

ที่อเมริกายงัใชเ้รือกลกนัอยู ่เพือ่ท  าการคา้ขายในแม่น ้ ามิสซิสซิปป้ีอยูน่ั้น มีบรรดาเศรษฐีที่เดินทางไปกบัเรือสั่งให้น า
เหลา้ทุกชนิดเท่าที่มีอยูใ่นเรือมาเทรวมกนัในภาชนะขนาดใหญ่ แลว้รินแจกจ่ายแก่คนที่โดยสารในเรือให้ไดด่ื้มกิน 
จนเป็นที่สนุกสนาน ซ่ึงแกว้ที่ใชใ้ส่เหลา้ชนิดน้ี จะมีรูปร่างคลา้ยอกไก่ และชอ้นคนเหลา้ก็มีรูปร่างลกัษณะคลา้ยกบั
ชะงอยหางไก่ คนที่โดยสารในเรือล าน้ี จึงเรียกเหลา้ผสมน้ีวา่ คอ็กเทล 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 
 

4.1.2. เคร่ืองดื่มผสมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Mock tail) 
Mock tail หมายถึง เคร่ืองด่ืมผสมที่ไดจ้ากเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอลผ์สมกนัซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยกบั 

Cocktail แตกต่างกนัตรงที่ด่ืมแลว้ไม่เมา 
ค าว่า MOCK (ม็อกเทล) แปลว่า "การลอกเลียนแบบ" ตามภาษาอังกฤษ ซ่ึงค  าๆ น้ีใช้แทนช่ือเรียก

เคร่ืองด่ืมผสมประเภทที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์มานานแลว้ เป็นการเล่นค าที่คลา้ยกนักบัค  าว่า ค็อกเทล (Cocktail) โดย
บญัญติัค  าวา่ ม็อกเทล (Mock tail) แทนเคร่ืองด่ืมในแนวน้ีทั้งหมด โดยที่ค  าว่า "ม็อกเทล" ถูกก าหนดขึ้นที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ช่วงปี ค.ศ. 1980 โดยนายวลิเล่ียม ยจีูน สมิธ นกัการเมืองชาวอเมริกา ผูท้ี่รณรงคใ์หช้าวอเมริกนัเลิกด่ืม
เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลผ์สม แลว้หนัมาด่ืมเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์แทน จนมีเคร่ืองด่ืมม็อกเทลที่เรียกตามช่ือ
ฉายาของเขาวา่ Mr. Pussy Foot 

ดงันั้นค  าวา่ Mock tail โดยส่วนใหญ่แลว้จะหมายถึงเคร่ืองด่ืมผสมที่ปราศจากแอลกอฮอล์ เน้นรสชาติ
ของผลไมต่้างๆ ที่น ามาเป็นส่วนผสม ค  าวา่ Mock tail จะมีเสียงเรียกที่คลา้ยกบัค  าว่า Cocktail จริงๆ แลว้ค  าว่า Mock 
เป็นการใชค้  าเลียนแบบค าวา่ Cock เป็นลูกเล่นของการใชภ้าษาพดู ไม่ไดมี้ความหมายเฉพาะเจาะจง ค  าว่า Mock tail 
ถูกบญัญติัขึ้นเพือ่ใชเ้รียกช่ือแทนประเภทของเคร่ืองด่ืมผสมที่ไม่มี แอลกอฮอล ์หรือมีแอลกอฮอลผ์สมอยูบ่า้ง แต่ใน
ปริมาณที่นอ้ยมากๆ 

นิยมด่ืม Mock tail เป็นเคร่ืองด่ืมที่ใชด่ื้มกินส าหรับงานเล้ียงปาร์ต้ีในวนัหยดุ หรือในโอกาสที่พิเศษ 
เนน้เพือ่การด่ืมกินง่าย เพือ่ความสบาย ผอ่นคลายอารมณ์ ส่วนการผสมจะมีส่วนผสมหลกั เช่น น ้ าผลไม ้และโซดา 
เป็นตน้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
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ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 
 

4.2 วิธีการผสมเคร่ืองดื่ม 
4.2.1 การริน หรือ เท (To Build) เป็นการผสมลงในแกว้ที่ใชเ้สิร์ฟ โดยตวงส่วนผสมลงในแกว้ให้ครบ

ส่วน 
การผสมแบบเทลงไปในแกว้ ไฮบอล 

แกว้  =  ไฮบอล 
น ้ าแขง็  =  น ้ าแขง็ยนิูตหรือน ้ าแขง็กอ้น 
ชนิดเหลา้  =  แลว้แต่สูตรหรือลูกคา้สัง่ 
ส่วนผสมอ่ืนๆ  =  น ้ าผลไมห้รือเคร่ืองด่ืมที่มีรสซ่า 

การผสมแบบ ออน เดอะ ร็อค 
แกว้  =  ออน เดอะ ร็อค 
น ้ าแขง็  =  น ้ าแขง็ยนิูตหรือน ้ าแขง็กอ้น  
ชนิดเหลา้  =  แลว้แต่สูตรหรือลูกคา้สัง่ 

การผสมแบบ สะเตทอพั 
แกว้  =  ลิเคียว 
ชนิดเหลา้  =  แลว้แต่สูตรหรือลูกคา้สัง่  
 

สรุปขั้นตอนปฏิบติัส าหรับการผสมแบบ ริน (To Build) 
แกว้ ไฮบอล หรือ ออน เดอะ ร็อค หรือแกว้ลิเคียว 
น ้ าแขง็กอ้น (Ice Cubes) 
ที่ส าหรับตวง (Jigger) 
เหลา้ที่จะใช ้(Liquor Base) 
สูตร หรือส่วนผสม (Mixer) 
คนใหเ้ขา้กนั (Stir Well) 
ประดบั ตกแต่ง (Garnish) 
เสริฟดว้ย ไมค้นเหลา้ (Served with Stir) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
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ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 
 

4.2.2. การคน (To Stir)  คือ การผสมแบบคนส่วนผสมจากภาชนะอ่ืนผสมกบัน ้ าแข็งแลว้กรองเอา
เฉพาะน ้ าเสิร์ฟไม่ใหมี้น ้ าแขง็ปะปนลงไปดว้ย ซ่ึงตามบาร์มาตรฐานจะมีที่กรองน ้ าแขง็ที่เราเรียนกวา่ Strainer แลว้เท
ลงแกว้ประเภทสั้น เพยีงเพือ่ตอ้งการให ้

 มีความเยน็พอประมาณ 
 ตอ้งการใหเ้หลา้ผสมเขา้กนัไดดี้ 
 คงความเขม้ขน้ของรสชาติใหเ้หมือนเดิม 
 สีสนัและกล่ินไม่เปล่ียน  

  
สรุปขั้นตอนปฏิบติัส าหรับการผสมแบบ คน (To Stir)  

แกว้ หรือ เชคเกอร์ ทีใชส้ าหรับผสม (Mixer Glass or Shaker) 
สูตร หรือส่วนผสม (Mixer) 
ที่ส าหรับตวง (Jigger) 
น ้ าแขง็กอ้น (Ice Cubes) 
ชอ้นบาร์ (Bar Spoon) 
ที่ส าหรับกรองเหลา้ (Cocktail Strainer) 
แกว้สั้น (Short Glass)  
ประดบั ตกแต่ง (Garnish) 
 

คอ็กเทลชนิดน้ีเป็นประเภท 
เหลา้ + เหลา้ + น ้ าแขง็ 
เหลา้ + เหลา้ + บิทเทอร์ + น ้ าแขง็ 
เหลา้ + เหลา้ + บิทเทอร์ + ไซรัป + น ้ าแขง็ 
เหลา้ + บิทเทอร์ + ไซรัป + น ้ าแขง็ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
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ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 
 

4.2.3. การเขย่า (To Shake) คือ การเขยา่ใหเ้ยน็การผสมแบบน้ีมกัใชก้บัค็อกเทลที่มีส่วนผสมที่เขา้กนั
ค่อนขา้งยาก จึงตอ้งใชแ้รงเขยา่เขา้ช่วย อุปกรณ์ที่ใชเ้ขยา่เรียกวา่ เชคเกอร์ (Shaker) 

Shake Non Ice  คือ เขยา่ใหเ้ยน็ ถึงเยน็จดั จากเชคเกอร์ แลว้กรองเอาแต่น ้ า เทใส่แกว้ที่จะเสริฟ  เหตุผล
ที่ตอ้งผสมแบบน้ี คือ 

วตัถุดิบที่ใชเ้ป็นส่วนผสม เป็นของเหลวที่มีความเขม้ขน้ต่างกนั 
ตอ้งการความผสมผสานและความกลมกลืนของเหลา้อยา่งมาก 
ตอ้งการความมาตรฐานในการปรุง 
ความเยน็ที่ปรุงไดเ้ป็นส่ิงจ าเป็นของเหลา้ประเภทน้ี 
ตอ้งการ สีสนั กล่ิน ความกลมกลืนของเหลา้ที่ไดส้ดัส่วน 

 

สรุปขั้นตอนปฏิบติัของการผสมแบบ Shake Non Ice 
เคร่ืองที่ใชเ้ขยา่ ( Cocktail Shaker) 
สูตร หรือส่วนผสม (Mixer) 
ที่ส าหรับตวง (Jigger) 
น ้ าแขง็กอ้น (Ice Cubes) 
แกว้ ( Glass) 
ประดบั ตกแต่ง (Garnish) 

Shake Ice คือ ลกัษณะของเคร่ืองด่ืมประเภท ลองดร๊ิง (Long Drink) เขยา่ใหเ้ขา้กนัแลว้เทรวมกนัทั้งน ้ า
และน ้ าแขง็ ในแกว้ทรงสูง ประดบัใหดู้เหมาะสมและสวยงาม เสริฟพร้อมหลอดดูด  
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
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4.2.4. การป่ัน (Blender) คือการป่ันดว้ยเคร่ืองไฟฟ้า เพื่อให้เคร่ืองด่ืมเยน็จดั โดยการใส่ส่วนผสมที่
ตอ้งการลงในเคร่ืองป่ันพร้อมน ้ าแขง็จะไดเ้คร่ืองด่ืมเป็นเกล็ดเยน็จดั การผสมเคร่ืองด่ืมโดยการป่ัน  

มกัจะใชก้บัส่วนผสมที่เป็นช้ินๆ และเขา้กนัค่อนขา้งยาก เช่น ผลไม ้น ้ าผลไม ้ครีม ไอศกรีม น ้ าแข็ง 
เป็นตน้  จุดประสงคข์องการผสมแบบน้ี คือ 

ตอ้งการความเยน็จดัเป็นน ้ าแขง็ (Frozen) 
เคร่ืองปรุงเป็นเน้ือผลไม ้
ตอ้งการปริมาณจ านวนมากในการผสมคร้ังเดียว 
เคร่ืองด่ืมจะไม่มีความแตกต่างของสี กล่ิน และรสชาติ 
ประหยดัเวลา 

  
สรุปขั้นตอนปฏิบติัของการผสมแบบ To Blend 

เคร่ืองป่ันน ้ าผลไม ้( Electric Blender) 
สูตร หรือส่วนผสม (Mixer) 
ที่ส าหรับตวง (Jigger) 
น ้ าแขง็กอ้น (Ice Cubes) 
แกว้ ( Glass) 
ประดบั ตกแต่ง (Garnish) 
หลอดดูด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 
 

4.2.5. การจัดช้ัน (To Layer) คือการรินส่วนผสมเบาๆลงบนหลงัชอ้นบาร์ โดยเรียงล าดบัส่วนผสม
ตามความหนกัเบาของวตัถุดิบ การจดัชั้นแบบน้ีตอ้งรู้วา่วตัถุดิบหรือเหลา้ชนิดไหน หนัก เบากว่ากนั  จุดประสงคท์ี่
ตอ้งผสมแบบน้ี คือ 

ตอ้งการความสวยงาม 
ตอ้งการรสชาติที่แทจ้ริงและความเขม้ขน้ของเหลา้ 
ตอ้งการด่ืมคร้ังเดียวหมดแก ้
 

สรุปขั้นตอนปฏิบติัของการผสมแบบ To Layerแกว้( Glass) 
สูตร หรือส่วนผสม (Mixer) 
ที่ส าหรับตวง (Jigger) 
ชอ้นบาร์ (Bar Spoon) 

 

คอ็กเทลชนิดน้ีเป็นประเภท 
เหลา้หวาน + เหลา้  
เหลา้หวาน + เหลา้หวาน + เหลา้หวาน + เหลา้ 
ไซรัป + เหลา้หวาน + เหลา้หวาน + เหลา้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 
 

ช่ือสกุลคอ็กเทล (Cocktail Name Family) 
ซาวร์ (Sour)    = เหลา้ + ไซรัป + น ้ ามะนาวสด 
คอลลินส์ (Collins) =  (ซาวร์) + โซดา 
สวสิเซล (Swizzle) = (คอลลินส์) + บิทเทอร์ + โซดา 
ฟิซซ์ (Fizz)  = (คอลลินส์) + ไข่ขาว + โซดา 
สลิง (Sling)  = (คอลลินส์) + ไข่ขาว + กรีนาดีน + โซดา 
แดสเลส (Daisles) = (ซาวร์) + กรีนาดีน 
ริคก้ี (Ricky)  = ไฮบอล + เหลา้ + โซดา + น ้ ามะนาว 
บคั (Buck)  = ไฮบอล + น ้ ามะนาว + โซดา 
โอลดแ์ฟชัน่ (Old Fashion) = ร็อค + เหลา้ + ไซรัป + บิทเทอร์ + โซดา 
มาร์ติน่ี (Martini)  = สุราสีขาว(White Spirit) + ดราย เวอร์มูท 
แดคิวร่ี (Daiquiri)  = (ซาวร์) + ทริเป้ิล เซค 
ฟลิพ (Flip)  = เหลา้ + ไข่แดง + ครีม + ถัว่ (Nut Mag) 
คอฟฟ่ี (Coffee)  = เหลา้ + คอฟฟ่ี + ครีม + ลิเคียว 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเรียนและหอ้งเรียน 
2. ครูผูส้อนทกัทายผูเ้รียน และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหน่วยที่ 4 
3. ครูผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม วา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานมากนอ้ย

เพยีงใด 
 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1 ครูผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษา และคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตเร่ือง ประเภทของ

เคร่ืองด่ืมผสม ไดแ้ก่ 
- Cocktail 
- Mock  tail 

5.2.2 ครูบรรยายวธีิการผสมเคร่ืองด่ืม พร้อมสาธิตวธีิการท า และใหผู้เ้รียนปฏิบติัตาม ไดแ้ก่ 
- To Build 
- To Stir 
- To Shake 
- To Blended 
- To Layer 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 

5.3 การสรุป 
สรุปองคค์วามรู้ในเร่ืองของ Mock tail และ Cocktail 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
เอกสารประกอบการสอนรายวชิาเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ เร่ืองความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม 

 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท ์และอินเทอร์เน็ต 

 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
ส่ือของจริง 
 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 

 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 4 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวชิาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม วชิาโครงการ และชมรมวชิาชีพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

ใหผู้เ้รียนช่วยกนัอภิปรายถึงประเภทของเคร่ืองด่ืมผสมที่นิยมในปัจจุบนั 
 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1 ใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน และคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต 
9.2.2 ครูบรรยาย และสาธิตวธีิการผสมเคร่ืองแต่ละรูปแบบ 
 

9.3 หลังเรียน 
ใหผู้เ้รียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 4 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  6  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดืม่ผสม สอนคร้ังที ่6 – 7  
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเคร่ืองดื่มผสม 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  7  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม 

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง     1.  แบบประเมินความรู้ฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดอตันยั จ  านวน 10 ขอ้ 10 คะแนน 

                    2.  ตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 30 นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ใหน้กัเรียนจ าแนกประเภทของเคร่ืองด่ืมผสมมาใหเ้ขา้ใจ 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Cocktail คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Mock tail คืออะไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม 

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

4. ใหน้กัเรียนบอกถึงความแตกต่าง ระหวา่ง COCKTAIL และ MOCKTAIL มาใหเ้ขา้ใจ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. To Build เป็นวธิการผสมเคร่ืองด่ืมแบบไหน แลว้มีวธีิการท าอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. To Stir เป็นวธิการผสมเคร่ืองด่ืมแบบไหน แลว้มีวธีิการท าอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 91 

 
 

 
 

สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม 

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

7. To Shake เป็นวธิการผสมเคร่ืองด่ืมแบบไหน แลว้มีวธีิการท าอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8. To Blender เป็นวธิการผสมเคร่ืองด่ืมแบบไหน แลว้มีวธีิการท าอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9.To Layer เป็นวธิการผสมเคร่ืองด่ืมแบบไหน แลว้มีวธีิการท าอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม 

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

4 
แผ่นที่ 4 

10. จงบอกช่ือสกุลคอ็กเทล (Cocktail Name Family) พร้อมส่วนผสมมาอยา่งนอ้ย 5 ชนิด 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม 

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

1. ใหน้กัเรียนจ าแนกประเภทของเคร่ืองด่ืมผสมมาใหเ้ขา้ใจ 
ประเภทของเคร่ืองด่ืมผสม สามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. เคร่ืองด่ืมผสมประเภทที่มีแอลกอฮอลผ์สมอยูด่ว้ยอยา่งนอ้ย 1 ชนิดขึ้นไป (Cocktail) 
2. เคร่ืองด่ืมผสมประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอลผ์สมอยูเ่ลย (Mock Tail) 

 

2. Cocktail คืออะไร 
Cocktail (คอ็กเทล) คือ เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลผ์สมอยูด่ว้ยอยา่งนอ้ยหน่ึงชนิด เขา้กบัส่วนผสมอ่ืน ไม่ว่าจะ

เป็น น ้ าผลไม ้ชา กาแฟ น ้ าเช่ือม หรือแมแ้ต่ส่วนผสมอ่ืนๆ ตามวธีิการผสมแบบต่างๆ 
 

3. Mock tail คืออะไร 
Mock tail หมายถึง เคร่ืองด่ืมผสมที่ไดจ้ากเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมกันซ่ึงจะมีลักษณะคล้ายกับ 

Cocktail แตกต่างกนัตรงที่ด่ืมแลว้ไม่เมา 

4. ใหน้กัเรียนบอกถึงความแตกต่าง ระหวา่ง COCKTAIL และ MOCKTAIL มาใหเ้ขา้ใจ 
Cocktail (คอ็กเทล) คือ เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอลผ์สมอยูด่ว้ยอยา่งนอ้ยหน่ึงชนิด เขา้กบัส่วนผสมอ่ืน ไม่ว่าจะ

เป็น น ้ าผลไม ้ชา กาแฟ น ้ าเช่ือม หรือแมแ้ต่ส่วนผสมอ่ืนๆ ตามวธีิการผสมแบบต่างๆ 

Mock tail หมายถึง เคร่ืองด่ืมผสมที่ไดจ้ากเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสมกันซ่ึงจะมีลักษณะคล้ายกับ 
Cocktail แตกต่างกนัตรงที่ด่ืมแลว้ไม่เมา 
 

5. To Build เป็นวธิการผสมเคร่ืองด่ืมแบบไหน แลว้มีวธีิการท าอยา่งไร 
การริน หรือ เท (To Build) เป็นการผสมลงในแกว้ที่ใชเ้สิร์ฟ โดยตวงส่วนผสมลงในแกว้ใหค้รบส่วน 

 

6. To Stir เป็นวธิการผสมเคร่ืองด่ืมแบบไหน แลว้มีวธีิการท าอยา่งไร 
การคน (To Stir)  คือ การผสมแบบคนส่วนผสมจากภาชนะอ่ืนผสมกบัน ้ าแข็งแลว้กรองเอาเฉพาะน ้ าเสิร์ฟ

ไม่ให้มีน ้ าแข็งปะปนลงไปด้วย ซ่ึงตามบาร์มาตรฐานจะมีที่กรองน ้ าแข็งที่เราเรียนกว่า Strainer แลว้เทลงแก้ว
ประเภทสั้น 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมผสม 

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 4 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

 

7. To Shake เป็นวธิการผสมเคร่ืองด่ืมแบบไหน แลว้มีวธีิการท าอยา่งไร 
การเขย่า (To Shake) คือ การเขยา่ใหเ้ยน็การผสมแบบน้ีมกัใชก้บัค็อกเทลที่มีส่วนผสมที่เขา้กนัค่อนขา้งยาก 

จึงตอ้งใชแ้รงเขยา่เขา้ช่วย อุปกรณ์ที่ใชเ้ขยา่เรียกวา่ เชคเกอร์ (Shaker) 

8. To Blender เป็นวธิการผสมเคร่ืองด่ืมแบบไหน แลว้มีวธีิการท าอยา่งไร 
การป่ัน (Blender) คือการป่ันดว้ยเคร่ืองไฟฟ้า เพื่อให้เคร่ืองด่ืมเยน็จดั โดยการใส่ส่วนผสมที่ตอ้งการลงใน

เคร่ืองป่ันพร้อมน ้ าแขง็จะไดเ้คร่ืองด่ืมเป็นเกล็ดเยน็จดั การผสมเคร่ืองด่ืมโดยการป่ัน  
มกัจะใชก้บัส่วนผสมที่เป็นช้ินๆ และเขา้กนัค่อนขา้งยาก เช่น ผลไม ้น ้ าผลไม ้ครีม ไอศกรีม น ้ าแขง็ เป็นตน้ 

9. To Layer เป็นวธิการผสมเคร่ืองด่ืมแบบไหน แลว้มีวธีิการท าอยา่งไร 
การจดัชั้น (To Layer) คือการรินส่วนผสมเบาๆลงบนหลงัชอ้นบาร์ โดยเรียงล าดบัส่วนผสมตามความหนัก

เบาของวตัถุดิบ การจดัชั้นแบบน้ีตอ้งรู้วา่วตัถุดิบหรือเหลา้ชนิดไหน หนกั เบากวา่กนั 

10. จงบอกช่ือสกุลคอ็กเทล (Cocktail Name Family) พร้อมส่วนผสมมาอยา่งนอ้ย 5 ชนิด 
ซาวร์ (Sour)    = เหลา้ + ไซรัป + น ้ ามะนาวสด 
คอลลินส์ (Collins) =  (ซาวร์) + โซดา 
สวสิเซล (Swizzle) = (คอลลินส์) + บิทเทอร์ + โซดา 
ฟิซซ์ (Fizz)  = (คอลลินส์) + ไข่ขาว + โซดา 
สลิง (Sling)  = (คอลลินส์) + ไข่ขาว + กรีนาดีน + โซดา 
แดสเลส (Daisles) = (ซาวร์) + กรีนาดีน 
ริคก้ี (Ricky)  = ไฮบอล + เหลา้ + โซดา + น ้ ามะนาว 
บคั (Buck)  = ไฮบอล + น ้ ามะนาว + โซดา 
โอลดแ์ฟชัน่ (Old Fashion) = ร็อค + เหลา้ + ไซรัป + บิทเทอร์ + โซดา 
มาร์ติน่ี (Martini)  = สุราสีขาว(White Spirit) + ดราย เวอร์มูท 
แดคิวร่ี (Daiquiri)  = (ซาวร์) + ทริเป้ิล เซค 
ฟลิพ (Flip)  = เหลา้ + ไข่แดง + ครีม + ถัว่ (Nut Mag) 
คอฟฟ่ี (Coffee)  = เหลา้ + คอฟฟ่ี + ครีม + ลิเคียว 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

1. สาระส าคญั 
เคร่ืองด่ืมธรรมดาอนัแสนมหศัจรรย ์50 อนัดบัระดบัโลกที่ก  าลงัพูดถึงจากน้ี จะเร่ิมตน้ที่ “น ้ าเปล่า” หลายคน

อาจก าลงัสงสยัวา่ท าไมถึงเป็นน ้ าเปล่า เพราะวา่น ้ าเปล่า คือ ความพเิศษแรกที่ผูส้อนจะพาไปรู้จกั  ซ่ึงการันตีดว้ยการ
จดัล าดบัวา่เป็นเคร่ืองด่ืมที่โดนใจและอร่อยเป็นอนัดบั 1 ของโลกโดย ซีเอ็นเอ็นโก (cnngo) เวบ็ไซตท์ี่ไดรั้บการยอบ
รับในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารกนัอยูแ่ลว้ โดยส่วนหน่ึงเพราะเวบ็ไซต ์cnngo.com ตอนน้ีเปล่ียนเป็น www.travel.cnn.com 
อนัเป็นผลผลิตของ CNN ซ่ึงเป็นส านักข่าวใหญ่ที่สุดในโลกที่มีจุดยืนในการเช่ือมโยงโลกทั้งโลกเขา้ไวด้ว้ยกัน 
ดงันั้น โพลลต่์างๆ ที่ออกมาจึงตอ้งเป็นความจริงที่น่าเช่ือถือไดเ้ท่านั้น เหตุน้ีเองจึงตอ้งไปพิสูจน์กนัว่าน ้ าเปล่าเป็น
ความธรรมดาที่แสนอัศจรรยอ์ย่างไร (ที่มา: words: witoon wongsawat  กรรมการผูจ้ดัการ   โรงเรียนวิฑูรย์ค็อกเทลและไวน์ , 
photos: www.shutterstock.com) 
 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถบอกเคร่ืองด่ืมยอดนิยมจากทัว่โลก 
2.2 สามารถบอกเคร่ืองด่ืมยอดนิยมในประเทศไทย 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมยอดนิยมจากทัว่โลกและในประเทศไทย 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถบอกเคร่ืองด่ืมยอดนิยมจากทัว่โลก 
3.2.2 สามารถบอกเคร่ืองด่ืมยอดนิยมในประเทศไทย 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

4.1 เคร่ืองดื่มยอดนิยมจากทั่วโลก 
Top 50 World’s Most Delicious Drinks (เคร่ืองดื่มธรรมดามหัศจรรย์) 

เคร่ืองด่ืมธรรมดาอนัแสนมหศัจรรย ์50 อนัดบัระดบัโลกที่ก  าลงัพดูถึงจากน้ี จะเร่ิมตน้ที่ “น ้ าเปล่า” หลายคน
อาจก าลงัสงสยัวา่ท าไมถึงเป็นน ้ าเปล่า เพราะวา่น ้ าเปล่า คือ ความพเิศษแรกที่ผูส้อนจะพาไปรู้จกั  ซ่ึงการันตีดว้ยการ
จดัล าดบัวา่เป็นเคร่ืองด่ืมที่โดนใจและอร่อยเป็นอนัดบั 1 ของโลกโดย ซีเอ็นเอ็นโก (cnngo) เวบ็ไซตท์ี่ไดรั้บการยอบ
รับในเร่ืองขอ้มูลข่าวสารกนัอยูแ่ลว้ โดยส่วนหน่ึงเพราะเวบ็ไซต ์cnngo.com ตอนน้ีเปล่ียนเป็น www.travel.cnn.com 
อนัเป็นผลผลิตของ CNN ซ่ึงเป็นส านักข่าวใหญ่ที่สุดในโลกที่มีจุดยืนในการเช่ือมโยงโลกทั้งโลกเขา้ไวด้ว้ยกัน 
ดงันั้น โพลลต่์างๆ ที่ออกมาจึงตอ้งเป็นความจริงที่น่าเช่ือถือไดเ้ท่านั้น เหตุน้ีเองจึงตอ้งไปพิสูจน์กนัว่าน ้ าเปล่าเป็น
ความธรรมดาที่แสนอัศจรรยอ์ย่างไร (ที่มา: words: witoon wongsawat  กรรมการผูจ้ดัการ   โรงเรียนวิฑูรย์ค็อกเทลและไวน์ , 
photos: www.shutterstock.com) 

อันดับ 1 น ้าเปล่าใสๆ แต่อัศจรรย์ 
ความรู้พื้นฐานที่ทุกคนทราบกนัดีว่าน ้ าเป็นสารประกอบเคมีและเป็นของเหลวที่มีอุณหภูมิและความดัน

มาตรฐาน ไม่มีรสชาติและไม่มีกล่ิน มีสูตรเคมีที่เราคุน้ตากนัดี คือ H2O ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงที่ร่างกายขาดไม่ได้เลย 
เพราะอย่างน้อยการด่ืมน ้ าเปล่าน้ีก็จะช่วยในเร่ืองการเผาผลาญอาหาร และการท างานของระบบย่อยอาหาร ช่วย
บรรเทาอาการปวดศีรษะ รวมทั้งสร้างความสดช่ืนใหก้บัร่างกายรวมทั้งผวิพรรณไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 

การด่ืมน ้ าใหเ้ป็นประโยชน์กบัร่างกาย ตอ้งไม่ใช่น ้ าเยน็ อีกทั้งตอ้งใหค้วามส าคญักบัเวลาและปริมาณการด่ืม
ดว้ย เช่น เวลาก่อนรับประทานอาหารไม่ควรด่ืมน ้ าในปริมาณที่มากเกินไป เพราะนอกจากจะท าใหท้อ้งรับอาหารได้
ไม่เตม็ที่แลว้ ยงัส่งผลต่อระบบยอ่ยและการดูดซึมอาหาร และเม่ือรับประทานอาหารเรียบร้อย ไม่ควรด่ืมน ้ าในทนัที
แต่ควรตอ้งทิ้งช่วงห่างหลงัการรับประทานอาหาร และการด่ืมน ้ าที่ดีนั้นควรด่ืมแบบจิบไปเร่ือยๆ ไม่ใช่การด่ืมแบบ
รวดเดียวทีละหลายๆ แกว้ อยา่งนั้นไม่ถูกตอ้ง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

 
อันดับ 1  Water : Worldwide 

 
อันดับ 2 โคคาโคล่า – สหรัฐอเมริกา 

ยอดนิยมอนัดบั 2 ยกใหน้ ้ าด าสุดฮิต ในปี 1886 เภสัชกรคนหน่ึงไดผ้ลิตเคร่ืองด่ืมที่ช่วยท าให้หายจากอาการ
ปวดศีรษะ แต่ปัจจุบนัไดก้ลายมาเป็นเคร่ืองด่ืมช่ือดงัระดบัโลกอยา่งไม่น่าเช่ือ 

อันดับ 3 กาแฟ – เอธิโอเปีย 
กาแฟที่มีแหล่งก าเนิดมาจากเมืองคฟัฟา (Caffa) ซ่ึงเป็นจงัหวดัหน่ึงในประเทศเอธิโอเปีย กาแฟจึงไดถู้กเรียก

ตามช่ือจงัหวดัที่วา่น้ีโดยปริยาย 

อันดับ 4 เบียร์ – ทั่วโลก 
เบียร์อาจถือก าเนิดโดยชาวบาบิโลเนียนเม่ือหลายพนัปีก่อนมาแลว้ ผลิตจากมอลต ์ยสีต ์และน ้ า โดยก่อนการ

หมกันั้นมีการเติมฮ็อป (Hop) เพือ่ใหเ้กิดกล่ินและรสขมของเบียร์ 

อันดับ 5 ชา – ทั่วโลก 
เคร่ืองด่ืมเก่าแก่ที่สุดชนิดหน่ึง สันนิษฐานว่าชาวจีนกนัด่ืมมาแล้วกว่า 2,000 ปี ซ่ึงชาเป็นผลผลิตมาจากใบ 

ยอดอ่อน และกา้นของตน้ชา ผา่นกรรมวธีิการแปรรูปอยา่งหลากหลาย 



 98 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

อันดับ 6 แอร์ มาตา กูซิง (Air Mata Kucing) – มาเลเซีย 
เคร่ืองด่ืมรสชาติหวานเยน็สุดโปรดของชาวมาเลเซีย ท ามาจากผลไม้เมืองร้อนจ าพวก ล าไยอบแห้ง ผสม

เคร่ืองยาจีนอยา่งหล่อฮั้งก๊วย คลุกเคลา้รวมกนัไป 

           

                อันดับ 7 Orange Juice : USA           อันดับ 9 Gintonic : England 

อันดับ 7 น ้าส้ม – สหรัฐอเมริกา 
น ้ าสม้จดัเป็นน ้ าผลไมท้ี่มีผูค้นนิยมด่ืมกนัมาก เน่ืองจากเตรียมง่ายและใหคุ้ณค่าทางอาหาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่

มีวติามินซีสูง 

อันดับ 8 ไวน์แดง – ทั่วโลก 
ส าหรับคนรักไวน์คงปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าไวน์แดงนั้น คือ ที่สุด ไวน์แดงท าจากองุ่นแดงที่หมกัพร้อมเปลือก

และเน้ือ 

อันดับ 9 จินโทนิก – อังกฤษ 

เคร่ืองด่ืมผสมระหว่างจินกบัโทนิก (น ้ าควินินโซดา) ‘จิน’ คือสุรากลัน่จากการหมกัของธญัพืชนานาชนิด 
ผสมกบัจูนิเปอร์ (Juniper) โดยแรกเร่ิมเดิมทีนั้นมุ่งหวงัเพียงจะผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นยาแกโ้รคกระเพาะปัสสาวะเพียง
เท่านั้นเอง 

http://foodstylistchannel.com/wp-content/uploads/2016/08/7.%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1_ok.jpg
http://foodstylistchannel.com/wp-content/uploads/2016/08/7.%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1_ok.jpg
http://foodstylistchannel.com/wp-content/uploads/2016/08/9.Gintonic_ok.jpg
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

อันดับ 10 ช็อกโกเลตร้อนกับมาร์ชเมลโลว์ – สหรัฐอเมริกา 
เคร่ืองด่ืมในหนา้หนาวเหมาะส าหรับด่ืมเพือ่ใหร่้างกายอบอุ่น ส่วนมาร์ชเมลโลวก์็คือขนมน่ิมหนุบๆ โดยช่ือ

น้ีมาจากพชืที่แรกเร่ิมเดิมทีไดใ้ชเ้ป็นส่วนผสมหลกัในการท านัน่เอง 

 

อันดับ 11 Sangria : Spanish 

อันดับ 11 แซงเกรีย (Sangria) – สเปน 
คอ็กเทลจากดินแดนกระทิงดุ นิยมด่ืมกนัมานบัร้อยปี ส่วนค าวา่ Sangria นั้นมีรากศพัทท์ี่แปลว่าเลือด น าไวน์แดงมา
ผสมกบัน ้ าผลไมส้ดต่างๆ เหมาะส าหรับด่ืมคลายร้อน แต่ในบาร์ทัว่ๆ ไปเด๋ียวน้ี เห็นท ากนัง่ายๆ แค่เอาไวน์แดงไป
ผสมกบัสไปรท ์เป็นอนัวา่จบ อยา่งน้ีก็มีนะครับ 

อันดับ 12 พันช์แตงโมกับแตงกวา – ทั่วโลก 
ถือเป็นเคร่ืองด่ืมที่ใหค้วามรู้สึกสดช่ืนมากๆ ขั้นตอนการท าตอ้งผสมน ้ ามะนาวและไซรัปลงไปดว้ย เหมาะจะ

ด่ืมในวนัที่อากาศร้อนอบอา้ว เพราะมีทั้งแตงโมและแตงกวาที่ต่างก็ท  าหนา้ที่ใหค้วามสดช่ืนและคลายร้อน 

อันดับ 13 คูลเลต (Kool-Aid) – สหรัฐอเมริกา 
มีตน้ก าเนิดในรัฐเนบราสกา้ เป็นเคร่ืองด่ืมผงเอาไวผ้สมน ้ าแลว้ด่ืม มีหลายรสชาติ ไดแ้ก่ สตรอวเ์บอร์ร่ี องุ่น 

เชอร์ร่ี มะนาว มีความหวานนอ้ยกวา่น ้ าตาลทัว่ไป 3 เท่าครับ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 
 

 
อนัดับ 14 Pastis : France 

อันดับ 14 ปาสติส (Pastis) – ฝร่ังเศส 
เหลา้ยาสีเหลืองใสท าจากเมล็ดของ anise กล่ินหอมเยน็ๆ นิยมด่ืมแกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อครับ 

อันดับ 15 สาเก (Sake) – ญี่ปุ่ น 
สาเกหรือเหลา้ญี่ปุ่ น ส่วนมากหมายถึงเหลา้ที่ท  ามาจากขา้ว นิยมเสิร์ฟสาเกแบบร้อนหรือที่อุณหภูมิหอ้ง 

อันดับ 16 เคร่ืองดื่มมินิบาร์ในโรงแรม – ทั่วโลก 
เคร่ืองด่ืมหลากหลายชนิดซ่ึงอยูใ่นมินิบาร์ถือเป็นความสุนทรียแ์ละสะดวกสบายของนกัด่ืมทัว่โลก 

 
อันดับ 17 Lemonade : Egypt 

อันดับ 17 เลมอนเนด – อียิปต์ 
มีหลกัฐานยนืยนัค่อนขา้งแน่นอนวา่อียปิตค์ือชนชาติแรกที่คิดคน้การท าน ้ ามะนาวเม่ือกวา่ 1,500 ปีที่แลว้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 
 

อันดับ 18 ไวน์ขาว – ทั่วโลก 
ท าจากองุ่นขาวหรือแดงที่ค ั้นเอาแต่น ้ าก่อนการหมกัเช้ือ สีจึงออกมาเป็นขาว 

อันดับ 19 เอส เคลาปะ มูดะ (Es Kelapa Muda) – อินโดนีเซีย 
เป็นเคร่ืองด่ืมประจ าชาติอินโดนีเซีย ที่ใชท้ั้งน ้ าและเน้ือมะพร้าวอ่อนผสมกบัไซรัป 

อันดับ 20 คอ็กเทลเซ็กซ์ออนเดอะบีช – สหรัฐอเมริกา 
เคร่ืองด่ืมที่ถูกคิดคน้สูตรจากบาร์เทนเดอร์เมืองฟลอริดา้ เพือ่เขา้ร่วมประกวดในงานแข่งการท าเคร่ืองด่ืม 

 
อันดับ 21 Eggnog : England 

 
อันดับ 21 คอ็กเทลเอกน็อก (Eggnog) – อังกฤษ 

เป็น Egg Milk punch ที่มีส่วนผสมของรัมกบับร่ันดี หรือเบอร์เบิ้น (Bourbon) เป็นเหลา้หลกั แต่ที่จะขาด
ไม่ไดเ้ลยก็คือ นมกบัไข่ 

อันดับ 22 เคร่ืองดื่มชูก าลังเกเตอเรต (Gatorade) – สหรัฐอเมริกา 
เคร่ืองด่ืมเกลือแร่แบรนดด์งัที่ถือเป็นหนา้เป็นตาใหก้บัคนอเมริกนันัน่เอง 

อันดับ 23 นม – ทั่วโลก 
นมเป็นแหล่งสารอาหารที่ส าคญัของมนุษย ์ซ่ึงมีกรดอะมีโนครบทุกชนิด น ้ านมเป็นวตัถุดิบส าหรับแปรรูป

อาหารเป็นผลิตภณัฑน์านาชนิด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 
 

อันดับ 24 ราค ี(Raki) – ตุรกี 
เหลา้ประจ าชาติของตุรกีที่มีบร่ันดีเป็นเหลา้หลกั แลว้ใชเ้มล็ดแอนนิส (ANISE พืชจ าพวกผกัชีหรือยีห่ร่า) 

เป็นตวัแต่งกล่ิน ใชด่ื้มผสมไปกบัน ้ าพร้อมน ้ าแขง็ 

อันดับ 25 ชาไข่มุก – ไต้หวัน 
ชานมไข่มุกที่คนไทยรู้จกักนัดี ซ่ึงของแทจ้ะตอ้งหนึบนอกแต่นุ่มใน 

อันดับ 26 เบียร์คอ็กเทล ไอริช คาร์ บอมบ์ (Irish Car Bomb) – สหรัฐอเมริกา 
อเมริกนัเบียร์ค็อกเทลที่มีส่วนผสมของเบียร์ด า (Guinness Stout), Bailey’s Irish Cream และ Jameson Irish 

Whiskey 

 
อันดับที ่27 Thai Iced Tea : Thailand 

อันดับ 27 ชานมเย็น – ไทย 
ชาไทยออกรสกลมกล่อมของน ้ าตาลทรายผสมนมขน้หวาน และนมขน้จืดอยา่งสมดุล 

อันดับ 28 ช็อกโกแลต มิลค์เชก (Chocolate Milk Shake) – สหรัฐอเมริกา 
ความหวานขมลงตวัแบบชาวมะกนัแกว้น้ีไดรั้บความนิยมไปทัว่โลก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 
 

 
อันดับ 29 Caipirinha : Brazil 

อันดับ 29 คอ็กเทลคาอีปิริญญ่า (Caipirinha) – บราซิล 
คอ็กเทลบราซิลเน้นความสดช่ืนจากส่วนผสมหลกัคาชาซา (Cachaca) ผสมดว้ยการต ามะนาวสดกบัน ้ าตาล

ทรายแดงแลว้จึงใชค้าชาซาคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 

อันดับ 30 โซดา – โลก 
บา้งคนนิยมด่ืมแทนน ้ า บา้งก็เอาไปผสมกบัเคร่ืองด่ืม 

อันดับ 31 เตกีล่า (Tequila) – เม็กซิโก 
เป็นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลช์นิดกลัน่ที่ท  ามาจากอากาเว (Agave) ในเมืองเตกีล่า (Tequila) ประเทศเม็กซิโก 

อันดับ 32 เบย์ลีส์ ไอริช ครีม (Baileys Original Irish Cream) – ไอร์แลนด์ 
ไอริชครีมลิเคียวร์ที่มียอดขายแบบทะลุทะลวงจากไอร์แลนด์ 

อันดับ 33 น ้าแครอต – ทั่วโลก 
แครอท หรือ ดอคุส คาโรตา้ (Daucus Carota) มีตน้ก าเนิดจริงๆ มาจากแถบเอเชียตะวนัออกและเอเชียกลาง 

อันดับ 34 แชมเปญ – ฝร่ังเศส 
เป็นไวน์มีฟองเก่าแก่ที่มีคุณภาพดีที่สุดจากเขตชองปาญ (Champagne) รสชาติสดใสด่ืมแลว้สดช่ืน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 
 

 
อันดับ 35 Yerba Mate : South America 

อันดับ 35 ชาเยอร์บา มาเต้ (Yerba Mate Tea) – อเมริกาใต้ 
ชาพื้นเมืองจากอาร์เจนตินาหน่ึงในประเทศจากทวีปอเมริกาใต ้ช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันและลดความ

อยากอาหารส าหรับผูท้ี่ตอ้งการลดความอว้นโดยเฉพาะ 
อันดับ 36 มาร์ติน่ี (Martini) – สหรัฐอเมริกา 

เป็นคอ็กเทลที่เนน้เหลา้ค่อนขา้งแรงอยา่งจิน (Gin) เป็นส่วนผสมหลกักบัดรายเวอร์มูท (Dry Vermouth) คน
กบัน ้ าแขง็แลว้กรองลงในแกว้มาร์ติน่ีแต่งดว้ยมะกอกดอง 
อันดับ 37 เหล้าแอปเป้ิล (Cider) – อังกฤษ 

เหลา้กลัน่จากไวน์แอปเป้ิลขององักฤษ ช่วยในการยอ่ยอาหารและยงัแกท้อ้งอืดทอ้งเฟ้อไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
อันดับ 38 โมฮิโต้ (Mojito) – ควิบา 

คอ็กเทลดบักระหายสไตลค์ิวบา มีส่วนผสมของรัมใบสะระแหน่ มะนาว น ้ าตาลทรายแดง และโซดา 
อันดับ 39 สกอตช์วิสกี ้(Scotch Whisky) – สกอตแลนด์ 

สกอตชว์สิก้ีมีช่ือเสียงมากซ่ึงเช่ือกนัวา่สกอตแลนดเ์ป็นประเทศแรกที่มีการผลิตวิสก้ีขึ้นและไดรั้บความนิยม
มากที่สุดในโลก 
อันดับ 40 น ้ามะพร้าว – ทั่วโลก 

น ้ ามะพร้าวถือเป็นเคร่ืองด่ืมเกลือแร่จากธรรมชาติที่อุดมไปดว้ยแร่ธาตุหลายชนิด และยงัเป็นประโยชน์ใน
การขบัสารพษิออกจากร่างกายไดอี้กดว้ย 
อันดับ 41 รักซ่ี (Raksi) – เนปาล 

เหลา้ขาวพื้นบา้นเนปาลที่มีดีกรีสูง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

4.1 เคร่ืองดื่มยอดนิยมในประเทศไทย 

 

Healthy Drink 2018 
เทรนด์เคร่ืองดื่มสุขภาพ 2018 สดช่ืน มีประโยชน์ แต่ต้องไร้น า้ตาล  

หากใหพ้ดูถึงเทรนดเ์คร่ืองด่ืมของคนยคุใหม่ โดยเฉพาะ พ่อ แม่ หนุ่ม สาว หรือแมก้ระทัง่ผูใ้หญ่ในปี 2018 
แลว้ คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ ตอ้งใหค้วามสดช่ืน มีประโยชน์ ส่งผลดีต่อร่างกาย ให้ความรู้สึกที่ดี  โดยจุดส าคญัสูงสุดคือ 
ใหพ้ลงังานน้อย แคลอร่ีต ่า ไร้น ้ าตาล เพราะ ผูด่ื้มมีความรู้มากขึ้น ฉลาดขึ้น อีกทั้งยงัพร้อมที่จะเลือกส่ิงดีๆ ให้กบั
ร่างกาย โดยปัจจยัเร่ืองแบรนดแ์ละการโฆษณา 

ในอดีตเคร่ืองด่ืมแบบเดิมๆ ที่ใส่น ้ าตาลปริมาณมาก หลายท่านรู้จกักนัดี อยา่งเช่น น ้ าอดัลม, ชาเชียว, ชาเยน็, 
เคร่ืองด่ืมชูก าลงั, เคร่ืองด่ืมที่ใชห้ลงัออกก าลงักาย หรือแมก้ระทัง่ น ้ าผกั น ้ าผลไม ้ก็อาจจะอุดมไปดว้ยน ้ าตาลใช่ไหม
ครับ เพราะน ้ าตาลจะท าใหผู้ด่ื้มสดช่ืน กระปร้ีกระเปร่า ใช่ไหมครับ ในทางกลบักนัผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมเหล่าน้ี
ก าลงัปรับตวั เพือ่รับกระแสการบริโภคที่เปล่ียนไป จึงเกิดเคร่ืองด่ืมประเภทใหม่ๆขึ้นมา เช่น เคร่ืองด่ืมจากน ้ าหญา้
หวาน, น ้ าอดัลม แคลอร่ีต ่า, เคร่ืองด่ืมที่ใส่สารให้ความหวานแทนน ้ าตาล เป็นตน้ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ใน
อนาคต (ท่ีมา: http://www.cosmacoffee.com/healthy-drink-2018/) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 
 

อาจเกิดค าถามที่ว่าแล้วเหตุใด เคร่ืองดื่มโดยเฉพาะเคร่ืองดื่มสุขภาพ ต้องไม่มีน ้าตาล ? 
อาจตอบง่ายๆได้ว่า น ้ าตาลหรือการด่ืม/รับประทานน ้ าตาลในปริมาณมาก เป็นหน่ึงในสาเหตุส าคญัของ

อาการผดิปกติของร่างกาย และ โรค เช่น เบาหวาน, โรคอว้น, ความดนั, โรคไต หรือแมก้ระทัง่ มะเร็ง 

ดังน้ัน สารให้ความหวานแทนน ้าตาลมีอะไรบ้าง คอืทางออกเร่ืองความหวานของเคร่ืองดื่มสุขภาพ ใช่หรือไม่ ? 
ค าตอบคือ ทั้งใช่และไม่ใช่ อยูท่ี่ความเช่ียวชาญของผูผ้ลิต และ จรรยาบรรณในเจา้ของแบรนด์ พิจารณา เร่ือง

ปริมาณการใส่ให้เหมาะสมไม่มาก  เน่ืองจากสารให้ความหวานอาจท าให้เกิดภาวะติดความหวานได ้ซ่ึงหากทาน
อาหารชนิดอ่ืนก็อาจท าใหผู้ด่ื้มตอ้งใส่น ้ าตาลเยอะๆ เช่นกนั 

เพราะ เคร่ืองดืม่สุขภาพ กค็วรดต่ีอสุขภาพ ถูกต้องไหมครับ ? 

ในปัจจุบนัจึงมีความนิยมการใชส้ารให้ความหวานแทนน ้ าตาล หรือ เคร่ืองด่ืมหญา้หวาน ในการตอบโจทย์
ความตอ้งการด่ืมที่ไม่ใหแ้ค่ความสดช่ืนเพยีงชัว่คราว แต่ยงัตอ้งมอบประโยชน์ คุณค่า โภชนาการ ตลอดจนสุขภาพที่
ดี (เคร่ืองด่ืมสุขภาพ) แก่ผูบ้ริโภคอีกดว้ย (ท่ีมา: http://www.cosmacoffee.com/healthy-drink-2018/) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

จากมุมมองของเรา แนวโนม้หรือความตอ้งการเคร่ืองด่ืมสุขภาพของผูด่ื้ม อาจแบ่งเป็น 5 กลุ่มง่ายๆ ดงัน้ี 
1. Healthy Energy – ใหพ้ลงังาน สปอร์ต ใชแ้รง ตอ้งการความกระปร้ีกระเปร่า 
2. Healthy Freshy – ใหค้วามสดช่ืน ตาสวา่ง 
3. Healthy relax – ใหค้วามผอ่นคลาย นอนหลบัสบาย ชิล 
4. Healthy Buty – ใหค้วามสดใส ความสวยงาม แบบคนสุขภาพดี 
5. Healthy Shapely – ห่วงหุ่นดี หุ่นสวย ดว้ยเคร่ืองด่ืมแคลอร่ีต  ่า 

 

HEALTY ENERGY เคร่ืองดื่มสุขภาพ ที่ให้พลังงาน ในวันที่ต้องออกแรงและเสียเหงื่อมาก 
หากพูดถึงเคร่ืองด่ืมให้พลงังาน คุณจะนึกถึงอะไร วิตามิน ความหวาน เกลือแร่ สารอาหาร ความเยน็ฉ ่ า 

ธญัพืช ตลอดจนการให้พลงังาน และความกระปร้ีกระเปร่าไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น  อาจเป็น Concept ในการผลิต
เคร่ืองด่ืมสุขภาพที่ให้พลงังาน (Healthy Energy) ตามปกติแลว้ผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีจะเน้นคือ น ้ าตาล เป็น
ส่วนผสมหลกั เพราะน ้ าตาลใหพ้ลงังานสูงใช่ไหมครับ 
โจทยค์ือ แลว้จะท าอยา่งไรใหเ้คร่ืองด่ืมไร้น ้ าตาล แต่ยงัเป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพที่ให้พลงังานได ้นอกจากสารให้ความ
หวานที่มาแทนน ้ าตาลแลว้ ยงัมีทางเลือกจากสารสกดัหรือน ้ าสกดัจากธรรมชาติ เช่น สารสกดัจากเปลือกกลว้ย, สาร
สกัดจากเห็ด และสารสกัดจากธรรมชาติอีกมากมาย ที่ให้พลงังานและความสดช่ืน ที่ท  าให้เร่ียวแรงกลับคืนมา 
ขณะที่ผูด่ื้มเสียเหงื่อมาก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

 

HEALTY FRESH เคร่ืองดื่มสุขภาพ กับความสดช่ืน แจ่มใส จนตาสว่าง ส าหรับเช้าที่ไม่มีกาแฟ 
หากพดูถึงเคร่ืองด่ืม ที่ใหค้วามสดช่ืน คุณจะนึกถึงอะไร เยน็เจ๊ียบ จ๊ีดจ๊าด เปร้ียว ซ่า จนตาสว่าง  แลว้ควร

เป็นเคร่ืองด่ืมประเภทใดบา้ง เช่น น ้ ามะนาว, น ้ าสม้, น ้ าทบัทิม, น ้ ามะพร้าว และอ่ืนๆ อีกมากมาย ที่จะท าให้คุณตา
สว่างอย่างแน่นอน แต่ก่อนจะตาสว่างเราก็ตอ้งคง Concept ส าหรับคนยคุใหม่ คือ สดช่ืน ตาสว่างได้ แต่ตอ้งไร้
น ้ าตาล 

 

HEALTHY RELAX เคร่ืองดื่มสุขภาพ กับความผ่อนคลาย นอนหลับสบาย ให้ความชิล 
หากพดูถึงเคร่ืองด่ืม ที่ใหส้มัผสันุ่ม ใหค้วามชิล คุณจะนึกถึงอะไร เน้ือสมัผสัที่เบานุ่ม ละมุน, ใหค้วามผ่อน

คลาย หรือแมก้ระทัง่หลบัสบาย เม่ือด่ืม ตามปกติแลว้เคร่ืองด่ืมสุขภาพที่นิยมกนั คุณอาจนึกถึงเคร่ืองด่ืมประเภทชา 
และกาแฟมาเป็นอันดับตน้ๆใช่ไหมครับ แต่แท้จริงแล้วยงัมีเคร่ืองด่ืมประเภทอ่ืนๆ ที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายได้
คลา้ยๆกนั เช่น น ้ าด่ืมวา่นหางจระเข,้ เคร่ืองด่ืมหญา้หวาน, น ้ าเชอร่ี,น ้ าผึ้งมะนาว เป็นตน้ ก็สามารถด่ืมแลว้ให้ผ่อน
คลาย อยา่งสุขภาพดีไดเ้ช่นกนั 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

 

HEALTHY BUTY เคร่ืองดื่มสุขภาพ กับความสดใส ความงาม แบบคนสุขภาพดี 
เคร่ืองด่ืมสุขภาพ ที่เน้นเร่ืองความสดใส ความ หากพูดถึงแลว้หลายท่านอาจคิดถึง เคร่ืองด่ืมผสมคอลลา

เจน ใช่ไหมครับ ในความเป็นจริงแลว้ยงัมีเคร่ืองด่ืมสุขภาพที่ตอบโจทย ์เร่ืองความสดในและความงาม อยู่ เช่น 
มะเขือเทศ, มะนาว, เบอร์ร่ีชนิดต่างๆ, แอปเป้ิล, แตงโม, ฝร่ัง, อะโวคาโด, สัปปะรด, ทบัทิม เป็นตน้ เคร่ืองด่ืม
สุขภาพที่มีส่วนผสมของน ้ าผลไมเ้หล่าน้ีอาจเป็นทางเลือกในการด่ืมที่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของคุณ 

 

HEALTHY SHAPELY เคร่ืองดื่มสุขภาพส าหรับคนที่ห่วงหุ่นดี หุ่นสวย น่ันคงเป็น เคร่ืองดื่มสุขภาพที่ให้แคลอร่ี
ต ่า 

แน่นอนวา่ในขอ้สุดทา้ยน้ี เคร่ืองด่ืมที่ให้แคลอร่ีต  ่า ถือเป็นเทรนด์ที่ก  าลงัมาแรงมากๆ โดยเฉพาะกบัหนุ่ม
สาว และชาวรักสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น น ้ าอดัลมแคลลอร่ีต ่า, น ้ าหวานแคลลอร่ีต ่า, น ้ าหญา้หวาน และอ่ืนๆ อีก
มากมาย ซ่ึงถือเป็นทางเลือกส าคญัส าหรับ ผูท้ี่ก  าลงัลดอาหาร หรือตอ้งการหุ่นสวยโดยไม่เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเรียนและหอ้งเรียน 
2. ครูผูส้อนทกัทายผูเ้รียน และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหน่วยที่ 5 
3. ครูผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย วา่ผูเ้รียนมีพื้นฐาน

มากนอ้ยเพยีงใด 
 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1 ครูผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษา และคน้ควา้หาความรู้เพิม่เติมจากอินเทอร์เน็ตเร่ือง เคร่ืองด่ืมยอดนิยม

ทัว่โลก และในประเทศไทย 
5.2.2 ครูใหผู้เ้รียนแลกเปล่ียนความรู้ที่ไดไ้ปศึกษามา และครูสรุปองคค์วามรู้อีกคร้ัง 

5.3 การสรุป 
สรุปองคค์วามรู้ในเร่ืองของเคร่ืองด่ืมยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการค้า เร่ือง เคร่ืองด่ืมยอดนิยมทัว่โลก และใน

ประเทศไทย 
 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท ์และอินเทอร์เน็ต 

 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
- 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 5 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวชิาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม วชิาโครงการ และชมรมวชิาชีพ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

ใหผู้เ้รียนช่วยกนัอภิปรายถึงเคร่ืองด่ืมผสมที่นิยมในปัจจุบนั 
 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1 ใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน และคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต 
9.2.2 ผูเ้รียนน าความรู้ที่ไดม้าแลกเปล่ียนกนั และครูสรุปองคค์วามรู้นั้นอีกคร้ัง 
 

9.3 หลังเรียน 
ใหผู้เ้รียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 5 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  8  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่5
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย สอนคร้ังที ่8 – 9 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง เคร่ืองดืม่ยอดนิยมทั่วโลก และในประเทศไทย 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  9  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: เคร่ืองด่ืมยอดนิยมทัว่โลก และในประเทศไทย 

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 5 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง    1.  แบบประเมินความรู้ฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดอตันยั จ  านวน 2 ขอ้ 10 คะแนน 

                    2.  ตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 30 นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ใหน้กัเรียนอภิปรายถึงในเร่ืองของ เคร่ืองด่ืมที่นิยม หรือยอดฮิตทัว่โลก 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ใหน้กัเรียนอภิปรายถึงในเร่ืองของ เคร่ืองด่ืมที่นิยม หรือยอดฮิตในประเทศไทย 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การเลอืกใช้เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ในการจดัท า
เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่10 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การเลอืกใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

1. สาระส าคญั 
1. อุปกรณ์และของที่ควรมีในบาร์ (Equipment and Stock)  
2. แกว้  
3. เคร่ืองเขยา่คอ็กเทลและที่กรอง (Cocktail Shaker and Strainer)  
4. ที่ตวงเหลา้ (Spirit Measure)  
5. เคร่ืองมือบดและตกัผลไม ้
6. อุปกรณ์เคร่ืองมืออ่ืนๆ (Other Useful Items Include)  
7. ของตกแต่งเพือ่ความสวยงาม 

 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถจ าแนกประเภทของภาชนะใส่เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ในการผสม

เคร่ืองด่ืม 
2.2 สามารถจบัคู่ภาชนะใส่เคร่ืองด่ืมกบัเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ 
2.3 สามารถจดัเตรียม และใชอุ้ปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.4 สามารถจดัเก็บ และดูแลรักษาภาชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือผสมเคร่ืองด่ืมไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัการเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถจ าแนกประเภทของภาชนะใส่เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ในการ

ผสมเคร่ืองด่ืม 
3.2.2 สามารถจบัคู่ภาชนะใส่เคร่ืองด่ืมกบัเคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ 
3.2.3 สามารถจดัเตรียม และใชอุ้ปกรณ์ในการบริการเคร่ืองด่ืม และอุปกรณ์ในการผสมเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การเลอืกใช้เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ในการจดัท า
เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่10 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การเลอืกใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

3.2.3 สามารถจดัเก็บ และดูแลรักษาภาชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือผสมเคร่ืองด่ืมไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
แก้ว ที่ควรมีไวป้ระจ าร้านหรือประจ าบาร์ คือ 
- แกว้มีกา้น (Stemware Glass) ขนาด 11 ออนซ์ ควรมีไว ้2 ชนิด คือ แกว้ไวน์ และแกว้แชมเปญ 
- แกว้ไฮบอล (High Ball Glass) ขนาด 8 - 10 ออนซ์ เป็นแกว้ทรงสูงรูปทรงมาตรฐาน สามารถใชก้บั

เคร่ืองด่ืมที่หลากหลาย เช่น น ้ า โซดา และเคร่ืองด่ืมผสม 
- แกว้โลวบ์อลคลาสสิค (Low Ball Classic) หรือเรียกวา่ “Rock Glass” ซ่ึงปกติเป็นแกว้ส าหรับใส่น ้ าแข็ง

กอ้น แลว้ราดดว้ยเหลา้เพยีงอยา่งเดียว หรือคอ็กเทลที่มีส่วนผสมนอ้ยๆ 
- แกว้มาร์ติน่ีหรือแกว้คอ็กเทลคลาสสิค (Classic Cocktail or Martini Glass) ขนาด 4 - 6 ออนซ์ ลกัษณะ

กน้แหลม ปากบานออก 

รายละเอียดของแก้วแบบต่างๆ ดังนี้ 
1. แกว้ไวน์ขาว (White Wine Glass) มีลกัษณะบางใส มีกา้นไวส้ าหรับจบัไม่ใหส้มัผสักบัตวัแกว้ 
2. แกว้ไวน์แดง (Red Wine Glass) แกว้ไวน์แดงมีลกัษณะเหมือนกบัไวน์ขาว แต่มีขนาดใหญ่กว่า การจบั

แกว้สามารถจบัไดท้ั้งกา้นและกน้แกว้ มีลกัษณะกน้ใหญ่และอว้น ส่วนปากจะแคบและโคง้เขา้หากนั 
3. แกว้ฟลุตแชมเปญ (Flute Champagne Glass) มีลกัษณะทรงสูงยาวเรียว ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางเล็ก 
4. แกว้แชมเปญ (Champagne Glass) แกว้ชนิดน้ีมีรูปทรงคลา้ยดอกทิวลิป การจบัควรจบักา้นหรือฐานของ

แกว้เท่านั้น 
5. แกว้ซอสเซอร์แชมเปญ สามารถใส่ Champagne หรือ Sparkling Wine ไดเ้ช่นกนั การรินเคร่ืองด่ืมควร

ริน 3 ส่วน 4 ของแกว้ 
6. แกว้มาร์ติน่ี (Martini) แกว้มาร์ติน่ีจะมีส่วนประกอบเหมือนแกว้ไวน์ แกว้ชนิดน้ีจะมีส่วนกน้แหลม 

และส่วนปากจะบานออก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การเลอืกใช้เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ในการจดัท า
เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่10 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การเลอืกใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

7. แกว้เบียร์ (Beer Glass) แกว้เบียร์ มีรูปทรงหลายแบบ ไดแ้ก่ 
7.1 แกว้เบียร์ที่มีกา้น กน้ และฐาน 
7.2 แกว้เบียร์ที่ไม่มีกา้น มีส่วนเวา้เหมือนเอวใตก้น้แกว้ 
7.3 แกว้เบียร์ที่ไม่มีกา้นแต่มีหูจบั 

8. แกว้ลิเคียว (Liqueur Glass) เป็นแกว้ทรงตรง ขนาดเล็ก ส่วนมากจะมีขนาดของแกว้ประมาณ 2 - 3 ออนซ์ 
9. แกว้วสิก้ี ซาวน์ (Whisky Sour Glass) แกว้วสิก้ี ซาวน์มีลกัษณะรูปร่างของแกว้คลา้ยกบัแกว้ Liqueur แต่

มีขนาดใหญ่กวา่เล็กนอ้ย ปากแกว้จะไม่โคง้เหมือนแกว้ไวน ์

เคร่ืองเขย่าคอ็กเทลและที่กรอง (Cocktail Shaker and Strainer)  

1. เคร่ืองเขยา่คอ็กเทลหรือเชกเกอร์ (Cocktail Shaker) เป็นเคร่ืองมือที่ใชผ้สม ส่วนผสมของเคร่ืองด่ืมให้
เขา้กนัไดดี้ เชกเกอร์ที่นิยมใชแ้บ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
1.1 Traditional Shaker หรือ Cobbler Shaker 
1.2 Boston Shaker 

2. ที่กรอง (Cocktail Strainer) ใชส้ าหรับแยกน ้ า แข็งออกจากเคร่ืองด่ืมหลงัจากเขยา่ดว้ย Boston Shaker 
แลว้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
2.1 Hawthorne Strainer 
2.2 Julep Strainer 

ที่ตวงเหล้า (Spirit Measure)  
1. จิกเกอร์ (Jigger) เป็นกระบอกตวงของเหลวที่มีรูปร่างเป็นโคน 2 ช้ิน 
2. ชอ้นตวง ใชส้ าหรับตวงปริมาณส่วนผสมของเหลวหรือของแหง้ 
3. ถว้ยตวง (Liquid Measuring Cup) เหมาะส าหรับตวงส่วนผสมที่ท  าเคร่ืองด่ืมจ าพวกน ้ าพั้นช์ผลไม้

จ  านวนมากๆ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การเลอืกใช้เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ในการจดัท า
เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่10 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การเลอืกใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

อุปกรณ์เคร่ืองมืออื่น ๆ (Other Useful Items Include) 
1. พลูเรอร์ (Pourer) ใชใ้นการรินเหลา้เพือ่ความสะดวก มีทั้งแบบตวงเหลา้ไดใ้นตวัดว้ย 
2. ไมค้นเหลา้แบบยาว หรือไมค้นเหลา้แบบสั้น (Swizzle Stick or Stirrers) ไมค้นมีทั้งแบบที่เป็นพลาสติก 

เหล็ก ไม ้ใชใ้ส่ลงในแกว้เสิร์ฟ 
3. หลอดและไมจ้ิ้มฟัน (Straws and Toothpicks) และไมเ้สียบผลไม  ้(Cocktail Pick) เป็นไมห้รือพลาสติก

แหลมเล็ก ใชเ้สียบผลไมป้ระดบัในแกว้ 
4. ที่ตดัและมีดปลายแหลม (Cutting Board and Sharp Knife, Fruit Squeezer) 
5. อุปกรณ์เคร่ืองมืออ่ืน ๆ สวา่นเปิดจุกขวด ทีเ่ปิดกระป๋องและขวด ที่ค ั้นน ้ าผลไม ้ถงัใส่น ้ าแข็ง และปาก

คีบ (หรือชามใบใหญ่) เคร่ืองป่ัน (Corkscrew, Can and Bottle Openers) ที่ทุบน ้ าแขง็ ถงัแช่ไวน์ 

ของตกแต่งเพื่อความสวยงาม 
1. ของตกแต่งที่กินได้ ได้แก่ แท่งแครอต ก้านเซเลรี (ใช้แทนแท่งคน) ผลเชอร์ร่ี อบเชยป่น มะนาว 

สะระแหน่ ลูกจนัทน์ป่น ผลส้ม สับปะรด สตรอเบอร์ร่ี แตงโม เกลือหยาบ (ส าหรับแต่งขอบแก้ว 
Margarita) น ้ าตาลทราย หรืออาจเป็น Cocktail Olive หรือ Cocktail Onion 

2. ของตกแต่งที่กินไม่ได ้เช่น เทียน ร่มกระดาษ ธง หลอดหลากสี แท่งไมห้รือแท่งพลาสติกส าหรับ คน
เคร่ืองด่ืม 



 119 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การเลอืกใช้เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ในการจดัท า
เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่10 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การเลอืกใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเรียนและหอ้งเรียน 
2. ครูผูส้อนทกัทายผูเ้รียน และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหน่วยที่ 6 
3. ครูผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจดัท าเคร่ืองด่ืม ว่าผูเ้รียนมีพื้นฐานมาก

นอ้ยเพยีงใด 
 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1 ครูผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษา และคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตเร่ือง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ในการจดัท าเคร่ืองด่ืม  
5.2.2 ครูบรรยายและสาธิตวธีิการใชง้านเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจดัท าเคร่ืองด่ืม 
5.2.3 ครูใหผู้เ้รียนลองใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจดัท าเคร่ืองด่ืม 

5.3 การสรุป 
สรุปองคค์วามรู้ในเร่ืองของเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจดัท าเคร่ืองด่ืม 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

เอกสารประกอบการสอนรายวชิาเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ เร่ือง เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจดัท าเคร่ืองด่ืม 
6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 

พาวเวอร์พอยท ์และอินเทอร์เน็ต 
6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 

- 
6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 

- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การเลอืกใช้เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ในการจดัท า
เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่10 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การเลอืกใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 6 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวชิาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม วชิาโครงการ และชมรมวชิาชีพ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

ใหผู้เ้รียนช่วยกนัอภิปรายถึงเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจดัท าเคร่ืองด่ืม 
 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1 ใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน และคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต 
9.2.2 ครูบรรยายและสาธิตวธีิการใชง้านเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจดัท าเคร่ืองด่ืม 
9.2.3 ครูใหผู้เ้รียนลองใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจดัท าเคร่ืองด่ืม 
 

9.3 หลังเรียน 
ใหผู้เ้รียนท าแบบประมวลผลการเรียนรู้หน่วยที่ 6 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
รวม 3 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การเลอืกใช้เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ในการจดัท า
เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

สอนคร้ังที ่10 
จ านวน 3 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การเลอืกใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  10  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: การเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
การคา้ 

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง     1.  แบบประเมินความรู้ฉบบัน้ีเป็นแบบขอ้เขียนชนิดอตันยั จ  านวน 10 ขอ้ 10 คะแนน 

                    2.  ตอบค าถามต่อไปน้ีใหไ้ดใ้จความสมบูรณ์ลงในกระดาษค าตอบ 
                    3. เวลาที่ใชใ้นการท าแบบทดสอบ 30 นาที 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. เพราะเหตุใดแกว้ไวน์ขาวจึงมีขนาดเล็กกวา่แกว้ไวน์แดง 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. บอกขอ้ควรปฏิบติัในการเลือกซ้ือแกว้ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. แกว้แชมเปญมีลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: การเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
การคา้ 

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

4. แกว้ Beer Mug มีขอ้ดีกวา่แกว้เบียร์ชนิดอ่ืนๆ อยา่งไร จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. แกว้วสิก้ี ซาวน์ มีลกัษณะรูปร่างของแกว้คลา้ยกบัแกว้ชนิดใด 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Shaker ที่นิยมใช ้แบ่งไดก่ี้ประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. อธิบายที่กรองแบบ Hawthorne Strainer มีลกัษณะอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: การเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
การคา้ 

แบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

 

8. ที่วดัปริมาณของเหลวที่ใชส้ าหรับเคร่ืองด่ืมผสมไดแ้ก่อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Muddler คืออะไร จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

10. บอกขอ้ควรระวงัในการใชผ้ลไมต้กแต่งคอ็กเทลหรือม็อกเทล 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ช่ือ..........................................................................................เลขที่....................ระดบัชั้น....................................... 
 

 
คะแนนเตม็ 10 คะแนนไดค้ะแนน ........ คะแนน 
 

สรุปผล   □       ผา่นเกณฑ ์
              □       ไม่ผา่นเกณฑ ์
 

  
 
ลงช่ือ................................................ผูต้รวจ 

        (....................................................) 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: การเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
การคา้ 

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

1. เพราะเหตุใดแกว้ไวน์ขาวจึงมีขนาดเล็กกวา่แกว้ไวน์แดง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. บอกขอ้ควรปฏิบติัในการเลือกซ้ือแกว้ 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. แกว้แชมเปญมีลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: การเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
การคา้ 

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

2 
แผ่นที่ 2 

4. แกว้ Beer Mug มีขอ้ดีกวา่แกว้เบียร์ชนิดอ่ืนๆ อยา่งไร จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

5. แกว้วสิก้ี ซาวน์ มีลกัษณะรูปร่างของแกว้คลา้ยกบัแกว้ชนิดใด 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Shaker ที่นิยมใช ้แบ่งไดก่ี้ประเภท ไดแ้ก่อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

7. อธิบายที่กรองแบบ Hawthorne Strainer มีลกัษณะอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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สาขาวิชา: การโรงแรม 
ช่ือวิชา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: การเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการจดัท าเคร่ืองด่ืมเพ่ือ
การคา้ 

เฉลยแบบ 
ประเมินความรู้ 

หน่วยที่ 6 
หน้าที ่

3 
แผ่นที่ 3 

 

8. ที่วดัปริมาณของเหลวที่ใชส้ าหรับเคร่ืองด่ืมผสมไดแ้ก่อะไรบา้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Muddler คืออะไร จงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

10. บอกขอ้ควรระวงัในการใชผ้ลไมต้กแต่งคอ็กเทลหรือม็อกเทล 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า สอนคร้ังที ่11 - 13 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดื่มเพือ่การค้า 

1. สาระส าคญั 
1.1 เคร่ืองด่ืมสมูทที 
1.2 เคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
1.3 การดดัแปลงเคร่ืองด่ืมอยา่งสร้างสรรค ์

 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถท าเคร่ืองด่ืมประเภทสมูทที 
2.2 สามารถท าเคร่ืองด่ืมประเภทสมุนไพร 
2.3 สามารถดดัแปลงเคร่ืองด่ืมขึ้นเองไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
2.4 สามารถจดัเตรียมวตัถุดิบ และวสัดุในการจดัท าเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถท าเคร่ืองด่ืมประเภทสมูทต้ี 
3.2.2 สามารถท าเคร่ืองด่ืมประเภทสมุนไพร 
3.2.3 สามารถดดัแปลงเคร่ืองด่ืมขึ้นเองไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
3.2.4 สามารถจดัเตรียมวตัถุดิบ และวสัดุในการจดัท าเคร่ืองด่ืมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดื่มเพือ่การค้า สอนคร้ังที ่11 - 13 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดื่มเพือ่การค้า 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

4.1 เคร่ืองดื่มสมูทที 
สมูทที (องักฤษ: smoothie, smoothi, smoothee หรือ smoothy) เป็นเคร่ืองด่ืมประเภทป่ันและเพิ่มความหวาน 

ที่ท  ามาจากผลไมส้ดในบางคร้ัง (ผลไมป่ั้น) และในบางแกว้จะเพิม่ช็อกโกแลตหรือเนยถัว่ลิสงลงไปดว้ย นอกจากจะ
ใส่ผลไมล้งไปในน ้ าป่ันแลว้ หลาย ๆ เมนูของสมูททีจะใส่น ้ าแขง็บด ผลไมแ้ช่แข็ง น ้ าผึ้ง หรือมีน ้ าเช่ือมและน ้ าแข็ง
เป็นส่วนผสม สมูททีมีความคลา้ยกบันมและไอศกรีมป่ัน ซ่ึงมีความหนากว่าน ้ าที่น าไปป่ันคลา้ยหิมะ เพราะสมูทที
ยงัสามารถส่วนประกอบของนม โยเกิร์ต หรือไอศกรีมไดอี้กดว้ย 

สมูททีมกัจะท าการตลาดกบัผูท้ี่ใส่ใจสุขภาพและบางร้านอาหารก็มส่วนผสมอ่ืนให้ใส่เพิ่มเติม เช่น นมถั่ว
เหลือง ชาเขียว ผงหางนม ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารสมุนไพร หรือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารอ่ืน ๆ 
เคร่ืองป่ันน ้ าผลไมไ้ฟฟ้าให้ก าเนิดสมูททีขึ้นในสหรัฐอเมริกา ค  าว่า "สมูทที" ไดรั้บการบญัญติัเป็นคร้ังแรกโดยเม
เบล สเตกเนอร์ ในวนัที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1940 ในบทความที่ช่ือ "Let the blender do it for you" ซ่ึงตีพิมพใ์น
นิวยอร์กเฮรัลด์ทริบูน (New York Herald Tribune) (หน้า 14-15) เธอเขียนว่า "ตวัอยา่ง ใส่นม 1 ออนซ์ ตามดว้ยน ้ า
ผลไม ้น ้ ามะเขือเทศ หรือน ้ าผลไมอ่ื้น ๆ ที่ตอ้งการในเคร่ืองป่ัน หรืออาจจะเพิ่มกลว้ย สตรอเบอร์ร่ี เชอร์ร่ีหลุม ผกั
หั่นก็ได้ และวางเคร่ืองป่ันบนแท่นป่ัน จากนั้นก็เปิดเคร่ือง หลังจากนั้นไม่ถึง 1 นาที เราก็จะได้ สมูททีกล้วย 
น ้ าหวานผลไม ้หรือเคร่ืองด่ืมคอ็กเทลผกัดิบ" 

ตวัสะกด "Smoothee" ปรากฏให้เห็นในปี ค.ศ. 1940 และยงัมีความเช่ือมโยงกบัโฆษณาเคร่ืองป่ันใหม่ในปี
นั้นอีกดว้ย นอกจากนั้นในปีเดียว บริษทัเวริงไดรั้บการจดัตั้งขึ้นโดยไดรั้บความนิยมบวกกบัความสามารถของเฟร็ด 
เวริง เขาไดตี้พมิพห์นงัสือเล็ก ๆ เป็นคร้ังแรก โดยมีช่ือหนังสือว่า "Recipes to Make Your Waring-Go-Round" ซ่ึงมี 
12 สูตรส าหรับท า "สมูททีนม" ต่อมา เวริงได้จ้างเมเบล สเตกเนอร์ ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาด้านคหกรรมศาสตร์จาก
มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน มาเพือ่พฒันาสูตรสมูททีในบริษทั 
สมูททีเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกภายในบา้นที่มีเคร่ืองป่ันน ้ าผลไมไ้ฟฟ้า สมูททีกลายเป็นที่รู้จกัและท ากนัอยา่งแพร่หลาย
ในสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายคริสตท์ศวรรษ 1960 เม่ือผูผ้ลิตไอศกรีมและร้านอาหารเพื่อสุขภาพเร่ิมขายเคร่ืองป้ัน
ให้พวกเขา เม่ือถึงคริสตท์ศวรรษ 1990 และ 2000 สมูททีมีขายอยู่ในร้านกาแฟและมีขายในรูปแบบบรรจุขวดที่
ซูเปอร์มาร์เก็ตทัว่โลก (ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/สมทูที) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9


 130 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า สอนคร้ังที ่11 - 13 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดื่มเพือ่การค้า 

ประวัติความเป็นมาของสมูทที 
ร้านอาหารเพือ่สุขภาพบนชายฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกาเร่ิมขายเคร่ืองด่ืมผลไมป่ั้นในปี ค.ศ. 1930 ซ่ึงท า

ตามสูตรในบราซิล ในยคุปี ค.ศ. 1940 หนังสือท าอาหารเวริงตีพิมพสู์ตร "สมูททีกลว้ย" และ "สมูททีสับปะรด" ค  า
วา่ "สมูทที" ถูกหนงัสือ นิตยสาร และหนงัสือพมิพน์ าไปใชเ้รียกส่ิงที่ไดจ้ากการป่ันส่ิงของในเคร่ืองป่ัน 

ผูอ้  านวยการสมาคมน ้ าผลไมแ้ละสมูทที แดน ติตสั ระบุในหนังสือของสมูทที "The Original Smoothie 
Book" วา่ "สมูททีที่เป็นที่นิยมในช่วงกลางปี ค.ศ. 1960 เม่ือมีการฟ้ืนฟูในประเทศสหรัฐอเมริกาในการรับประทาน
แต่ผกั" เคร่ืองหมายการคา้แรกของน ้ าผลไม้ป่ันอยู่ในกลางปี ค.ศ. 1970 ที่มีช่ือ "สมูททีแคลิฟอร์เนีย" ซ่ึงออกวาง
ตลาดโดยบริษทัแคลิฟอร์เนียสมูททีจากพารามสั นิวเจอร์ซีย ์จากปี 1960 และตน้ปี 1970 สมูททีเป็นผลไม ้น ้ าผลไม้
และน ้ าแขง็ที่หาไดโ้ดยทัว่ไป" และในช่วงตน้ปี ค.ศ. 1970 นมเยน็ถูกน าไปป่ันเพือ่ท  าเป็น "น ้ าผลไมป่ั้น" 

เคร่ืองด่ืมป่ันเหล่าน้ีถูกน ามาเสิร์ฟที่ร้านอาหารสุขภาพทอ้งถ่ินและร้านคา้ที่ขายอาหารสุขภาพ ในช่วงตน้
คริสตท์ศวรรษ 1970 สตีเฟ่น คูนาว ์ผูร่้วมก่อตั้งสมูทที คิง เร่ิมขายเคร่ืองด่ืมผลไมป่ั้นภายใตช่ื้อ "สมูทที" แต่อยา่งไร
ก็ตาม คูนาวย์อมรับวา่เขา "ไม่ไดค้ิดคน้ค  าวา่สมูทที" แต่เขาระบุวา่ ค  าวา่ "สมูทที" "ผลไมแ้ละน ้ าผลไมถู้กคิดคน้โดย
พวกฮิปปี" เม่ือยอ้นกลบัไปในช่วงปลายปี ค.ศ. 1960 และในช่วงปี ค.ศ. 1980 ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการเล่นกีฬา
และการออกก าลงักายน าไปสู่การตลาดของอาหารเสริมผลิตภณัฑแ์ละอาหารเพือ่สุขภาพ ในช่วงเวลานั้นเอง บาร์น ้ า
ผลไมแ้ละสมูททีไดเ้ปิดใหบ้ริการ โดยคริสตท์ศวรรษ 2000 "อุตสาหกรรมน ้ าผลไมแ้ละอุตสาหกรรมสมูททีมีมูลค่า
หลายพนัลา้นดอลลาร์" 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 บริษทัที่ท  าสมูททีต่าง ๆ อยา่งเช่น บูสเตอร์จูซ ใชโ้ยเกิร์ตแช่แข็ง เพื่อให้สมูททีของพวก
เขามีลกัษณะหนาดว้ยครีม และนมผสมไอศกรีม สมูททีผลไมห้ลายชนิดถูกพบเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงตั้งอยูต่ะวนัออก
กลาง อาหารอินเดียเช่นชาร์แบต (Sharbat) ซ่ึงโดยทัว่ไปท าจากโยเกิร์ต น ้ าผึ้ง และผลไมส้ด มะม่วงป่ันแบบดั้งเดิม
ในประเทศอินเดียเป็นสมูททีส าหรับฤดูร้อน ซ่ึงประกอบดว้ย มะม่วง น ้ าแข็งบด นม และน ้ าตาลทราย และน ามา
ผสมลงในสมูททีหนา ๆ โดยใชเ้คร่ืองป่ัน ในขณะที่ในภาคใตข้องอินเดีย สมูททีสับปะรดใส่น ้ าแข็งบดและน ้ าตาล 
(ไม่ใส่นม) ซ่ึงเป็นที่นิยมมาก สมูททียงัสามารถน ามาผสมกับน ้ าอัดลมและ/หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อท า
เคร่ืองด่ืมคอ็กเทล (ท่ีมา: https://th.wikipedia.org/wiki/สมทูที) 
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4.2 เคร่ืองดื่มสมุนไพร 
“สมุนไพร” หมายถึง ผลิตผลธรรมชาติไดจ้าก พืช สัตว ์และแร่ธาตุ ที่ใชเ้ป็นยาหรือผสมกบัสารอ่ืนตามต า

หรับยาเพือ่บ  าบดัโรค บ ารุงร่างกาย หรือใชเ้ป็นยาพษิ เช่น กระเทียม น ้ าผึ้ง รากดิน (ไสเ้ดือน) เขากวางอ่อน ก ามะถนั 
ยางน่อง โลต๊ิน 

 “สมุนไพร” หมายถึง ยาที่ไดจ้ากพืช สัตว ์แร่ธาตุ จากธรรมชาติที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายใน 
สามารถน าไปใชเ้ป็นยารักษาโรคต่างๆ และบ ารุงร่างกายได ้ 

“เคร่ืองด่ืมสมุนไพร” จึงหมายถึง เคร่ืองด่ืมที่ไดจ้ากพืชผกัผลไมผ้ลิตผลต่างๆ ที่ไดจ้ากธรรมชาติ จากส่วน
ต่าง ๆ ของพืช คือ ตน้ ใบ ดอก ราก เมล็ด รากหรือเหงา้เป็นตน้ เพราะพืชบางชนิดนอกจากจะน ามาแปรรูปเป็น
อาหารไดห้ลายชนิดแลว้ ยงัมีสรรพคุณทางยาอีกดว้ย เคร่ืองด่ืมสมุนไพรจึงเป็นการแปรรูปผลิตผลจากธรรมชาติที่ให้
คุณค่าทางโภชนาการและคุณค่าทางยาต่อสุขภาพ 

การเลือกวัตถุดิบ 
- สด ในกรณีพชืผกัที่ไดม้าจากตลาดสดทัว่ไป ควรตอ้งมีการคดัเลือก ตอ้งไม่ช ้ าหรือมีรอยบุบหรือมีรู เป็นของที่ทิ้ง
ไวน้าน ไม่เน่าเสีย เพราะวา่ของสด จะมีผลถึงคุณภาพเคร่ืองด่ืมสมุนไพรที่จะได ้ 
- สุก พอดีกบัความตอ้งการ พชืผกัผลไมบ้างชนิด จะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมกบัการแปรรูป รวมทั้งสารอาหารที่จะได้
ดว้ย เช่น มะละกอควรมีความสุขพอสมควร ไม่สุกจนเละ มะขาม ควรเป็นมะขามแก่ที่สามารถน ามาละลายน ้ าได ้
- สมบูรณ์ ทั้งผกัผลไมแ้ละพืชต่างๆ ที่น ามาท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรน้ีควรอยูใ่นสภาพที่สมบูรณ์เต็มที่ไม่แกร็น หาก
เป็นผลควรอยูใ่นช่วงที่โตเตม็ที่ ผลไมก้็ควรโตสมบูรณ์พอสมควร พชืที่ตอ้งการกล่ิน เช่น แตงไทยควรอยูใ่นระยะที่
มีกล่ินสูงสุด เพือ่ใหไ้ดก้ล่ินและรสชาติที่ดีที่สุด ในการท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

- น ้ าสะอาดการใชน้ ้ าประปาโดยตรงอาจมีโลหะหนกั ปรอท แคลเซียม และสารกลุ่มไบคาร์บอเนต ปนเป้ือนมา
จากท่อส่งน ้ าหรือน ้ าใตดิ้น ถา้สงัเกตวา่น ้ าที่ตม้แลว้มีฝ้าบาง ๆ จบัอยูบ่นผวิหนา้แสดงวา่น ้ ามีสารอ่ืนปนเป้ือนอยู ่การ
ตม้เคร่ืองด่ืมสมุนไพรควรใชเ้ฉพาะน ้ ากรองสะอาดเท่านั้น อีกวธีิหน่ึงที่ช่วยไดค้ือใชม้ะนาวฝานบางเป็นแว่นลอยไว้
ในเคร่ืองด่ืม กรดกลุ่มซิตริกจากมะนาวจะช่วยลดอนุมูลกลุ่มไบคาร์บอเนตที่ปนเป้ือนอยูไ่ด ้
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วิธีการสกัดพืชผักผลไม้ให้เป็นเคร่ืองดื่มสมุนไพรนี้ เราสามารถท าได้หลายวิธี คอื  
1. การบีบหรือคั้นใหเ้ป็นน ้ า โดยทัว่ไปใชก้บั พชืที่มีน ้ าในตวัมากจนสามารถบีบหรือคั้นเอาน ้ ามาด่ืมไดเ้ลยผกั

ผลไม ้จ าพวก สม้ มะนาว ออ้ย  
2. การป่ันหรือการบดใหล้ะเอียด คือการท าให้พืชผกัผลไมน้ั้นละเอียดหรือมีขนาดเล็กลง และน าไปผสมน ้ า

ตม้สุกหรือน ้ าสะอาด เพือ่ลดความเขม้ขน้ของสมุนไพรนั้นให้เจือจาง การท าให้ละเอียดอาจท าไดห้ลายวิธี เช่น การ
ใชมี้ดสบัใหล้ะเอียด การโขลก การใชเ้คร่ืองป่ัน หรือเคร่ืองบด ส่วนใหญ่จะเป็นพชืจ าพวกผกัและผลไมบ้างชนิดที่มี
น ้ านอ้ย เช่น ผกัขึ้นฉ่าย แตงกวา ขา้วโพด แตงไทย ฝร่ัง แครอท มะระ เป็นตน้ 

3. การตม้ คือ การน าไปเคี่ยวใหเ้ดือดร่วมกบัน ้ า พืชบางชนิดเม่ือโดนความร้อนจะไดสี้และกล่ินออกมา เช่น 
ตะไคร้ มะตูม แหว้ กระเจ๊ียบ เป็นตน้ 
วัสดุอุปกรณ์ 

การท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร คือ การสกดัพชืผกัผลไมท้ี่เป็นสมุนไพรในแต่ละชนิดนั้นใหแ้ปรสภาพเป็นน ้ า แลว้
น ามาผสมกับน ้ าให้เจือจางปรุงแต่งรสชาติให้น่ารับประทาน ดงันั้นการสกดัน ้ าสมุนไพรจึงขึ้นอยูก่บัน ้ าสมุนไพร
ชนิดนั้น ๆ วา่ควรใชว้ธีิการใด เช่น อาจตอ้งท าการตม้กบัน ้ าตอ้งป่ันหรือตอ้งโขลกใหล้ะเอียด โดยใชน้ ้ าเป็นส่วนเจือ
จาง เป็นตน้ ดงันั้นการท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ผูท้  าควรมีวสัดุอุปกรณ์ที่จ  าเป็นส าหรับการท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเพื่อให้
ง่าย สะดวก ตวงไดต้ามส่วน ตามสูตร  

1. เคร่ืองป่ันและเคร่ืองบด จะช่วยง่ายและสะดวกในการสกดัน ้ าสมุนไพร มีหลายขนาด หลายยีห่้อ หลาย
ราคา ผูซ้ื้อควรเลือกตามความเหมาะสมกบัการใชง้านของตน เช่น เคร่ืองป่ันเป็นเคร่ืองส าหรับป่ันพืชผกั, เคร่ืองบด
ใชส้ าหรับบดถัว่ 

2. ภาชนะที่ใช้เตรียมเคร่ืองด่ืมจะตอ้งสะอาดและควรเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกับชนิดของพืชที่จะน ามาปรุง
เคร่ืองด่ืม โดยทัว่ไปนิยมใชภ้าชนะกระเบื้องเคลือบหรือแกว้ทนความร้อน 

3. ถว้ยตวง มีหลายขนาด ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ จะมีระดบัของการตวงบอกไวต้ามอตัราส่วน เช่น 1, 3/4, 
1/2 ถว้ย เป็นตน้ ซ่ึงจะช่วยใหไ้ดป้ริมาณสดัส่วนตามสูตรที่ก  าหนดไว ้

4. ชอ้นตวง ส่วนใหญ่ใชต้วงเกลือหรือส่วนผสมที่ไม่มากนัก ซ่ึงจะใชห้น่วยตวงตามส่วนเป็นชอ้นโต๊ะและ
ชอ้นชา 
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5. เคร่ืองท าน ้ าผลไม ้(Juicer) เป็นเคร่ืองคั้นน ้ าผกัผลไมท้ี่สามารถแยกกากให้เอง ท าให้ไดเ้คร่ืองด่ืมสมุนไพร
ที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น การเลือกซ้ือเคร่ืองท าน ้ าผลไมห้รือเคร่ืองด่ืมสมุนไพร นั้นตอ้งดูปัจจยัหลายประการให้
สอดคลอ้งเหมาะสม เช่น ก าลงัของเคร่ืองตอ้งพอดีกบัการท าเคร่ืองด่ืมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป ความแขง็แรง ทนทาน 
ความปลอดภยัของเคร่ือง 

การท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรเป็นเร่ืองง่ายๆใครก็ท  าไดเ้พราะใชเ้คร่ืองมิกเซอร์ เคร่ืองจูสเซอร์ หรือเคร่ืองอ่ืนๆ ท า
เท่านั้นเอง แต่การจะท าใหอ้ร่อยตอ้งมีขอ้ควรระวงับางอยา่งซ่ึงไม่ยาก ขอ้ควรจ ามีดงัน้ี  

1. ส่วนประกอบทุกอยา่งตอ้งเป็นของสดๆ เม่ือจะท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ตอ้งใชส่้วนประกอบทุกอยา่งเป็น
ของสดเท่านั้นผกัและผลไมเ้ม่ือถูกเด็ดออกมาใหม่ๆจะมีรสอร่อยและไดคุ้ณค่าทางอาหารสูง แต่ยิง่ผ่านไปนานวนั
คุณค่าทางอาหารและรสชาติจะลดลง บางคนคิดว่าการเก็บในตูเ้ยน็ช่วยรักษาความสดไวไ้ด ้ความจริงแลว้ไม่ว่าจะ
เก็บไวอ้ยา่งดีเพยีงใดก็ตามผกัเม่ือเก็บคา้งขา้มวนัคุณค่าสารอาหารจะลดลงไปเร่ือยๆ 

2. เลือกใช้ส่วนประกอบที่ออกตามฤดูกาล สมุนไพรทั้งผกัและผลไม้ที่ออกตามฤดูกาล อุดมไปด้วย
สารอาหารแถมยงัอร่อยและราคาถูก เหมาะที่จะท าเป็นเคร่ืองด่ืมสมุนไพรที่สุด ผกัผลไมท้ี่ออกในฤดูร้อนจะช่วยให้
ร่างกายเยน็ลง ตรงกนัขา้มของที่ออกในฤดูหนาวจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น น่ีคือเหตุผลของการเลือกใชผ้กัผลไม้
ตามฤดูกาล 

3. ส่วนประกอบทุกอย่างถ้าเป็นไปได้ตอ้งใช้ของที่ปราศจากสารเคมีทางการเกษตรหรือน้อยที่สุดเป็น
ธรรมดาที่จะตอ้งปอกเปลือกผกัหรือผลไม้ก่อนทาน เพราะอาจจะมีสารเคมีตกคา้งอยู่ แต่ความจริงแล้วบริเวณ
ระหวา่งเปลือกกบัเน้ือขา้งในเป็นแหล่งก าเนิดสารอาหารจ าพวกวติามินต่างๆ ดงันั้นเพือ่ใหร่้างกายรับสารอาหารมาก
ที่สุดจึงควรรับประทานทั้งลูก โดยเลือกซ้ือที่ปราศจากสารเคมีหรือมีสารเคมีนอ้ยที่สุด 

4. ส่วนประกอบตอ้งท าใหเ้ยน็ลงการท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรให้เยน็ลงจะช่วยให้รสชาติอร่อยขึ้นกว่าเคร่ืองด่ืม
อุณหภูมิปกติ ดงันั้น ทางที่ดีควรน าส่วนประกอบทุกอยา่งเขา้ตูเ้ยน็เพือ่ท  าให้เยน็ลงก่อนท า หากท าไดก้็อร่อยโดยไม่
ตอ้งพึ่งน ้ าแขง็ เพราะจะละลายแลว้ท าใหร้สจืดลง 

5. ส่วนประกอบตอ้งลา้งให้สะอาดหมดจดก่อนท า การล้างสมุนไพรผกัผลไมต่้างๆจ าเป็นตอ้งลา้งอยูแ่ล้ว
ตามปกติ แต่ตอ้งระวงัวติามินชนิดที่ละลายไดใ้นน ้ าเช่น วิตามินซี และวิตามินตวัอ่ืนๆ มีหลกัว่าควรลา้งในน ้ าไหล 
เพราะการใส่ลงในกะละมงั จะท าใหว้ติามินดงักล่าวละลายออกมาอยูใ่นน ้ า หลงัจากลา้งเสร็จตอ้งท าใหส้ะเด็ดน ้ า 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า สอนคร้ังที ่11 - 13 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดื่มเพือ่การค้า 

ก่อนใช ้
6. เตรียมส่วนประกอบใหพ้ร้อม เป็นที่รู้กนัดีวา่ตอ้งปอกเปลือกผกัและผลไมก่้อนทานเน่ืองจากมีสารเคมีอยู ่

การตดัแบ่งส่วนประกอบออกเป็นช้ินๆ ขนาดใหญ่พอสมควรก็เป็นเร่ืองส าคญัที่ตอ้งท าเตรียมไวเ้ช่นกนั แต่ตอ้งระวงั
อยา่ใหมี้ขนาดใหญ่เกินไปจนเขา้เคร่ืองป่ันไม่ได ้ควรเตรียมส่วนประกอบไวล่้วงหน้าเพื่อให้ไดเ้คร่ืองด่ืมสมุนไพร
รสอร่อย แมจ้ะมีขั้นตอนมากนอ้ยต่างกนัออกไปบา้ง 

7. ลงมือท าดว้ยความรวดเร็ว การท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพร ทางที่ดีตอ้งเตรียมส่วนประกอบล่วงหนา้และลงมือท า
โดยเร็วที่สุด เน่ืองจากวติามินต่างๆ ในผกัและผลไมด้งักล่าวเม่ือถูกอากาศจะท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนบา้ง หรือเม่ือ
ถูกเคร่ืองป่ันก็จะสูญสลายไปบา้งก็มี เป็นตน้ 

8. ไม่ใส่น ้ าตาลทรายขาว ส าหรับเคร่ืองด่ืมสมุนไพรแลว้รสหวานท าให้ด่ืมอร่อยกว่ารสขม อีกทั้งรสหวาน
จากผกัและผลไมส้ดๆช่วยท าใหร้สชาติอร่อยพอเหมาะในตวัอยูแ่ลว้ แต่กรณีที่ไดร้สหวานไม่พอ ควรเติมน ้ าผึ้งหรือ
น ้ าตาล Oligosaccharide น ้ าตาลทรายแดงเป็นตน้ แต่ระวงัอยา่เติมน ้ าตาลทรายขาว เพราะน ้ าตาลทรายขาวท าให้
ร่างกายตอ้งการวิตามินบี1 บี2 และแคลเซียมในปริมาณที่มากขึ้น น ้ าตาล Oligosaccharide และน ้ าผึ้ง มีวิตามินและ
เกลือแร่ผสมอยูไ่ม่ท  าให้คุณค่าสารอาหารของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรตอ้งสูญเสียไปก็ตาม แต่ก็มีแคลอล่ีสูง ควรใส่ใน
ปริมาณน้อยๆนอกจากน ้ าผึ้งแล้ว เราสามารถใชพ้ืชรสหวาน อาทิ หญา้หวาน หรือชะเอมมาเจือกบัเคร่ืองด่ืมจาก
สมุนไพรเพือ่แต่งรสไดบ้า้ง ตามสมควรต่อภูมิสุขภาพพื้นฐานของแต่ละคน 

9. ฝึกท าจนได้รสกลมกล่อมด่ืมแล้วรู้สึกสดช่ืน การท าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรนั้นสามารถน าผกัผลไม้มา
ผสมผสานกนัไดต้ามความพอใจ จึงควรลองน ามาปรุงใหไ้ดร้สถูกปากตนเอง แต่ส าหรับแครอท แตงกวา ฟักทอง มี
เอนไซมแ์อสคอรบินาซิส มีคุณสมบติัท าลายวติามินซีที่ปนอยูด่ว้ย หากตอ้งการใส่ผกัดงักล่างผสมกบัของที่มีวติามิน
ซีผสมอยูม่าก ทางที่ดีควรบีบมะนาวหรือเหยาะน ้ าสม้สายชูเพิม่เขา้ไป ส่วนสบัปะรด กีว ีเมลอน มะละกอ มีเอนไซม์
ชนิดยอ่ยสลายโปรตีนไดดี้เป็นส่วนประกอบ ดงันั้น หากเติมนมหรือผลิตภณัฑจ์ากนมเขา้ไปก็จะท าใหเ้กิดรสขม 

10. ท าแลว้ด่ืมทนัที เคร่ืองด่ืมสมุนไพรที่ท  าเสร็จใหม่ๆจะมีรสอร่อยเต็มไปดว้ยสารอาหารต่างๆ แต่เม่ือเวลา
ผ่านไปรสชาติและสารอาหารก็ยิง่ลดลง ดังนั้น ทางที่ดีควรด่ืมภายใน 30 นาทีโดยนับจากเวลาท าเป็นจุดเร่ิมตน้ 
แน่นอนวา่ไม่ควรท าเตรียมทิ้งไวเ้ฉยๆเด็ดขาด 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า สอนคร้ังที ่11 - 13 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดื่มเพือ่การค้า 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเรียนและหอ้งเรียน 
2. ครูผูส้อนทกัทายผูเ้รียน และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหน่วยที่ 7 
3. ครูผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัการจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ วา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานมาก

นอ้ยเพยีงใด 
 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1 ครูผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษา และคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตเร่ือง เคร่ืองด่ืมสมูทที 

และเคร่ืองด่ืมสมุนไพร  
5.2.2 ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มท าเคร่ืองด่ืมสมูทที และเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
5.2.3 ครูใหผู้เ้รียนแต่ละคนคิดเคร่ืองด่ืมต าหรับใหม่ และจดัท าเพือ่น าเสนอใหก้บัครู 

5.3 การสรุป 
ดูจากผลงานที่ผูเ้รียนจดัท า 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา้ เร่ือง การจดัท าและดัดแปลงเคร่ืองด่ืมเพื่อ
การคา้ 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท ์และอินเทอร์เน็ต 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
ส่ือของจริง 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า สอนคร้ังที ่11 - 13 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดื่มเพือ่การค้า 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 7 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวชิาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม วชิาโครงการ และชมรมวชิาชีพ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

ใหผู้เ้รียนช่วยกนัอภิปรายถึงเคร่ืองด่ืมสมูทที และเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1 ใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน และคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต 
9.2.2 ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มท าเคร่ืองด่ืมสมูทที และเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 
9.2.3 ครูใหผู้เ้รียนแต่ละคนคิดเคร่ืองด่ืมต าหรับใหม่ และจดัท าเพือ่น าเสนอใหก้บัครู 
 

9.3 หลังเรียน 
ผลงานของผูเ้รียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า สอนคร้ังที ่11 - 13 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดื่มเพือ่การค้า 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  11  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า สอนคร้ังที ่11 - 13 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดื่มเพือ่การค้า 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  12  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่7
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดืม่เพือ่การค้า สอนคร้ังที ่11 - 13 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองดื่มเพือ่การค้า 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  13  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 

ใบงานที่ 4 

หน่วยที่ 7 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง 

1.  ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่มเท่าๆ กนั ตามความสมคัรใจ แลว้ให้แต่ละกลุ่มท าเคร่ืองด่ืมประเภท
เคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

2.  แต่ละกลุ่มส่งผลงานพร้อมน าเสนอเคร่ืองด่ืมของตนเอง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

ช่ือเคร่ืองดื่ม.................................................................................. 
วัตถุดิบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………... 
วิธีท า 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สรรพคุณเคร่ืองดื่ม 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รูปภาพ 

เคร่ืองดื่ม 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 

ใบงานที่ 5 

หน่วยที่ 7 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง 

1.  ให้ผูเ้รียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่มเท่าๆ กนั ตามความสมคัรใจ แลว้ให้แต่ละกลุ่มท าเคร่ืองด่ืมประเภท
เคร่ืองด่ืมสมูทที 

2.  แต่ละกลุ่มส่งผลงานพร้อมน าเสนอเคร่ืองด่ืมของตนเอง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

ช่ือเคร่ืองดื่ม.................................................................................. 
วัตถุดิบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………... 
วิธีท า 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สรรพคุณเคร่ืองดื่ม 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รูปภาพ 

เคร่ืองดื่ม 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: การจดัท าและดดัแปลงเคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 

ใบงานที่ 6 

หน่วยที่ 7 หน้าที ่
1 

แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง 

1.  ใหผู้เ้รียนแต่ละคนจดัท าเคร่ืองด่ืมที่คิดคน้ขึ้นเอง 
2.  แต่ละกลุ่มส่งผลงานพร้อมน าเสนอเคร่ืองด่ืมของตนเอง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

ช่ือเคร่ืองดื่ม.................................................................................. 
วัตถุดิบ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………... 
วิธีท า 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
สรรพคุณเคร่ืองดื่ม 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รูปภาพ 

เคร่ืองดื่ม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

1. สาระส าคญั 
1.1 การค านวณตน้ทุนในการจดัท าเคร่ืองด่ืม 
1.2 การก าหนดราคาขายของเคร่ืองด่ืม 
1.3 การวางแผนในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถค านวณตน้ทุนในการจดัท าเคร่ืองด่ืม 
2.2 สามารถก าหนดราคาขายของเคร่ืองด่ืม 
2.3 สามารถวางแผนในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัการค านวณตน้ทุนในการจดัท าเคร่ืองด่ืม 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถค านวณตน้ทุนในการจดัท าเคร่ืองด่ืม 
3.2.2 สามารถก าหนดราคาขายของเคร่ืองด่ืม 
3.2.3 สามารถวางแผนในการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

4.1 การค านวณต้นทุนในการจัดท าเคร่ืองดื่มและก าหนดราคาขายของเคร่ืองดื่ม 
ต้นทุน 

ในธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ตน้ทุนคือ ค่าใชจ่้ายทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน ของ
ผูป้ระกอบการในการผลิตสินคา้หรือบริการ และเม่ือสินคา้ไดถู้กบริโภคหรือการบริการท่ีไดถู้กเสนอ
ใหก้บัลูกคา้ ของเหล่านั้นสูญเสียไปตามสภาพและไม่สามารถถูกน ามาใชใ้หม่ได ้ดงันั้น ส่ิงเหล่านั้นคือ
ตน้ทุน ซ่ึงถูกวดัออกมาเป็นหน่วยต่างๆ เช่น กิโลกรัม ขวด แก้ว จาน หรือค่าแรงท่ีเป็นชัว่โมง หรือ
สัปดาห์ ฯลฯ (ท่ีมา: http://duangkamol13.blogspot.com/2017/08/4.html) 

 

แนวคดิการควบคุมต้นทุน (Cost Control Concept) 

1. กระบวนการท่ีใชใ้นการด าเนินการวางระเบียบและสร้างขอ้จ ากดัต่างๆ ในภตัตาคาร 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

2. วิธีการปฏิบติัท่ีผูบ้ริหารใช้ในการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ไดสิ้นคา้และ
บริการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานหรือ เกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดไว ้โดยใชต้น้ทุนต ่าสุด 

 

ประเภทของต้นทุน (Type of Cost) 

1. ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) 

ต้นทุนท่ีหน่วยผลิตต้องจ่ายให้กับบรรดาปัจจัยคงท่ีซ่ึงปริมาณหรือขนาดไม่ สามารถ
เปล่ียนแปลงไดใ้นระยะสั้น หรือกล่าวไดว้่า ตน้ทุนชนิดน้ีคงท่ี ไม่ผนัแปรตามจ านวนของผลผลิต เช่น 
ร้านอาหารแห่งหน่ึงมีค่าเช่าต่อเดือน 10,000 บาท ไม่ว่าจะขายอาหารไดก่ี้จานก็ยงั ตอ้งจ่ายค่าเช่า 10,000 
บาท เท่าเดิม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

2. ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) 

ตน้ทุนท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงต่ออตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจ ผนัแปรตามปริมาณการ
ผลิตและยอดขายเช่น ทุกคร้ังท่ีห้องอาหารขายสเต๊ก (steak) จะมีราคาของเน้ือสเต๊กนั้นเกิดข้ึน ดงันั้น
ตน้ทุนผนัแปรจึงเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามอตัราส่วนของยอดขายนัน่เอง 

3. ตน้ทุนก่ึงผนัแปร (Semi- variable cost) 

ตน้ทุนบางชนิดเป็นไดท้ั้งตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปรเช่น ค่าแรงงาน (Labor Cost) ท่ี
ตอ้งจ่ายประจ าทุกเดือน  เม่ือธุรกิจมียอดขายเติบโตมากหรือไม่มีผลก าไร ค่าจา้งแรงงานระดบัผูบ้ริหาร
หรือหัวหน้าพ่อครัว จะไม่ไดรั้บผลกระทบหรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นตน้ทุนคงท่ี  แต่ถา้เป็นพนกังาน
ระดบัล่าง มกัจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามยอดขายหรือเรียกไดว้่าเป็นตน้ทุนผนัแปร 

 

ต้นทุนทีค่วบคุมได้และต้นทุนทีค่วบคุมไม่ได้ (Controllable, Non-Controllable Cost) 

ตน้ทุนท่ีควบคุมได ้ตน้ทุนชนิดน้ีจะเปล่ียนแปลงไดแ้มใ้นระยะเวลาสั้นๆ เช่นตน้ทุนอาหาร
และเคร่ืองด่ืมจะเปล่ียนแปลงไดง่้ายจากปัจจยัหลายดา้น เช่น การลดปริมาณต่อจาน หรือเปล่ียนแปลง
ส่วนผสมในอาหาร 

ต้นทุนท่ีควบคุมไม่ได้ คือต้นทุนท่ีจะไม่เปล่ียนแปลงในระยะเวลาสั้ นๆ เช่น ค่าเช่า 
ค่าลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 

 

ต้นทุนต่อหน่วยและต้นทุนรวม (Unit Cost and Total Cost) 

เม่ือรายไดข้องกิจการเปล่ียนแปลงจะส่งผลต่อตน้ทุนทั้งสองชนิดน้ีในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

1. ถา้ร้านอาหารมีตน้ทุนคงท่ี ค่าเช่าร้าน 10,000 บาทต่อเดือนและในเดือนน้ีขายก๋วยเต๋ียว
ได ้2,000 ชามตน้ทุนคงท่ีต่อก๋วยเต๋ียว 1 ชาม จะเท่ากับ 5 บาท แต่ในเดือนถดัมาขายได ้2,500 ชาม 
ตน้ทุนคงท่ีต่อก๋วยเต๋ียว 1 ชาม จะเท่ากบั 4 บาท 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

2. ถา้ร้านอาหารมีตน้ทุนสปาเก็ตต้ี 1 จานเท่ากบั 20 บาท ในเดือนน้ีมีลูกคา้สั่งสปาเก็ตต้ี 
1,000 จาน ตน้ทุนรวม จะมีค่าเท่ากบั 20,000 บาท แต่ตน้ทุนต่อหน่วยจะคงอยู่ท่ี 20 บาท และในเดือน
ถดัมา ขายสปาเก็ตต้ี ได ้2,000 จาน ตน้ทุนต่อหน่วยก็ยงัคงท่ี 20 บาท แต่ตน้ทุนรวมจะเท่ากบั 40,000 
บาท 

 

ยอดขาย (Sales) 

ยอดขายท่ีไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการของกิจการ โดยส่วนใหญ่จะนบัเป็นจ านวน
เงิน แต่ในบางคร้ังก็นบัเป็นจ านวนอ่ืน เช่น จาน ท่ีนัง่ เป็นตน้ 

 

แนวคดิการควบคุมราคาขาย (Sales Control Concept) 

1. Profit oriented > Margin? การก าหนดราคาบนพื้นฐานของก าไร 

2. Cost oriented > % การตั้งราคาบนพื้นฐานของตน้ทุน 

3. Customer oriented > Satisfaction? ความคุม้ค่ากบัส่ิงท่ีลูกคา้จ่าย 

4. Competitor oriented > Market การตั้งราคาจากคู่แข่ง 

5. Product, Location, Economic, Promotion 
 

ประเภทของยอดขาย (Sales Type) 

1. Monetary terms ยอดขายท่ีเป็นตวัเงิน 

1.1 Total sales ยอดขายรวม 

1.2 By Category 

1.3 Per server, per seat, per empl. 

1.4 Average Check, Average Cover 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 
2. Non-Monetary terms ยอดขายท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

2.1 Total cover( total guest) 

2.2 Qty of portion, Seat turnover 

 

สัดส่วนของยอดขาย และต้นทุน (Ideal Percentage Selling & Costing in Restaurant) 

* Sales/ Revenue                                               100% 

* Expenses 

- Rental Cost                                                  10-15% 

- Labor Cost                                                   17-25% 

- Food & Beverage Cost                                  28-30% 

- Other Cost                                                   07-15% 

* Profit                                                           15-38% 
 

วธีิการค านวณสัดส่วนของต้นทุน (Formula of Costing) 

1. (%) Cost             =             Cost    ×     100 

                                                     Sale 

 

2. Sales                   =          Cost    ×     100 

                                                 (%) Cost  

 

3. Cost                    =           Sale    ×    (%) Cost  

                                       100 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

ก าไรส่วนเกนิ (Contribution Margin :CM) 

คือส่วนของก าไรหลงัจากหักตน้ทุนผนัแปรในราคาขายแลว้ ส่วนท่ีเหลือจะเป็นก าไรท่ียงั
ประกอบไปดว้ยตน้ทุนคงท่ีอยู่ เช่น ขา้วไข่เจียวราคาจานละ 30 บาท มีตน้ทุนผนัแปร 12 บาทต่อจาน 
จะมีก าไรส่วนเกินท่ีประกอบไปดว้ยก าไรและตน้ทุนคงท่ี 18 บาท 

 

วธีิการค านวณ Standard Recipe Cost 

1. ค านวณ จากส่วนผสมท่ีอยูใ่น Standard Recipe 

2. ค านวณจากราคาของราคาวตัถุดิบจริง 

3. ประมาณการความคลาดเคล่ือนของเคร่ืองปรุงอ่ืนๆท่ีไม่สามารถค านวณได ้

 

น า้หนักอาหารสุทธิพร้อมเสิร์ฟ (Standard Yields) 

1. Yields คือ น ้าหนกัหรือปริมาตรสุทธิของอาหารหลงัจากท่ีผา่นการตดัแต่ง การปรุง และ
พร้อมท่ีจะเสิร์ฟใหลู้กคา้ 

2. วตัถุดิบท่ีซ้ือมา (As Purchase: AP) คือ วตัถุดิบท่ีซ้ือมาโดยคิดจากน ้าหนกัและราคาท่ีซ้ือ
มาจากทอ้งตลาด 

3. อาหารท่ีเสิร์ฟไดจ้ริง (Edible Portion: EP) คือ อาหารท่ีสามารถเสิร์ฟไดจ้ริงหลงัจากผา่น
กระบวนการผลิต 

4. AP-EP คือ ส่วนท่ีสุญเสียระหว่างการผลิตเช่นการตดัแต่ง หรือการประกอบอาหารใหสุ้ก 

 

วธีิการคดิต้นทุนของอาหารมาตรฐาน (Standard Cost Recipe) 

ตน้ทุนของวตัถุดิบ(Food Cost)            =              จ านวนท่ีใช ้x ราคาท่ีซ้ือมา 

                                                                             ปริมาณท่ีใชง้านไดจ้ริง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

เทคนิคการควบคุมมาตรฐาน 

1. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติั ในแต่ละหนา้ท่ีในแต่ละวนั 

การจดัวางให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนในการปฏิบติังานอย่างถูกตอ้ง เช่น การ
เตรียมเน้ืออยา่งถูกวิธี การหัน่ผกั รวมถึงการปรุง ตอ้งเป็นไปตามสูตรอาหารมาตรฐาน 

2. การฝึกฝนพนกังาน หรือการฝึกใหพ้นกังานเขา้ใจในการปฏิบติังานแบบมีมาตรฐาน  

ถา้พนกังานไม่สามารถน าไปปฏิบติังานได ้หรือไม่เขา้ใจมาตรฐานท่ีก าหนด มาตรฐานนั้น
จะไม่มีความหมายเลย 

นอกจากในเร่ืองของมาตรฐานแลว้ ยงัตอ้งพฒันาในเร่ืองของอุปกรณ์ใหม่ๆท่ีน ามาใชใ้น
ครัวดว้ย 

3. การสร้างตวัอย่างท่ีดี ให้ภาพท่ีกระจ่างกบัพนกังาน ในการปฏิบติังาน และสามารถน ามาเป็น
ตวัอยา่งได ้

หวัหนา้พ่อครัวควรท่ีจะเป็นแบบอยา่งท่ีดี เพราะโดยธรรมชาติแลว้ พนกังานจะเรียนรู้จาก
หวัหนา้งาน ทั้งน้ียงัรวมถึงทศันคติต่อองคก์รดว้ย 

4. การสังเกตและแกไ้ขการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน 

ผูรั้บผดิชอบในหนา้ท่ีน้ีคือผูจ้ดัการ หรือหัวหนา้งาน ท่ีจะตอ้งคอยตรวจสอบอยู่สม ่าเสมอ 
เม่ือพบขอ้บกพร่องตอ้งให้ค  าแนะน าและสอนวิธีการแกไ้ขท่ีถูกตอ้ง ให้แก่พนกังาน เช่น พนกังานใช้
เคร่ืองมือผดิวิธี หรือตวงเหลา้เกินมาตรฐานท่ีก าหนด 

5. การจดัท ารายงาน เพื่อท่ีผูบ้ริหารจะไดส้ามารถวางแผนงานและประเมินผล แกไ้ขปรับปรุง 
โดยการอ่านจากรายงาน 

ขอ้มูลของอาหารท่ีซ้ือมาและขายไป ปริมาณท่ีใชไ้ปกับเงินท่ีไดรั้บ มีความสัมพนัธ์กัน
หรือไม่ตอ้งระบุ 

การเก็บขอ้มูลในดา้นอ่ืนๆดว้ยเช่น อุณหภมิูตูเ้ยน็ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 
6. ระเบียบวินยัของพนกังาน 

เป็นการก าหนดระเบียบวินัยขอ้บงัคบั ของพนักงานเพื่อให้พนักงานปฏิบติัเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้และยงัรวมถึงขอ้ท่ีเป็นบทลงโทษ ในการกระท าผิดดา้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหัก
เงินเดือน พกังาน หรือไล่ออก 

7. การเตรียมและใชจ่้ายภายใตง้บประมาณ 

การตั้งงบประมาณในการใชจ่้าย และเม่ือผ่านการใชง้บประมาณไปแลว้ผลการด าเนินงาน
เป็นอยา่งไร เช่น เดือนน้ีจะลงทุนซ้ือของส ารองไวข้ายในหอ้งอาหาร หน่ึงแสนบาทเพราะเป็นช่วงHigh 
Season ลูกคา้จะมาใชบ้ริการมากจึงตอ้งมีการวางงบประมาณเพื่อสนองลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการ โดยการ
พยากรณ์ร่วมกบัสถิติอ่ืนๆของทางร้าน 

 

วธีิการตั้งราคาขาย 

1. การตั้งราคาขาย บนพื้นฐานของตน้ทุน 

2. การตั้งราคาขายบนพื้นฐานทางการตลาด 

 

ปัจจยั 3 ประการในการตั้งราคาบนพืน้ฐานทางการตลาด 

1. ระดบัของอุปสงค์ (Level of Demand) คือการพิจารณาปรับราคาความตอ้งการสินคา้ใน
ทอ้งตลาด 

2. ระดบัการแข่งขนั (Level of competition) การตั้งราคาเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้

3. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) หมายถึงความอ่อนไหวในการ
เปล่ียนแปลงของยอดขายเม่ือราคาเปล่ียนแปลงไป 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

1. เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเรียนและหอ้งเรียน 
2. ครูผูส้อนทกัทายผูเ้รียน และแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของหน่วยที่ 8 
3. ครูผูส้อนสอบถามผูเ้รียนเก่ียวกบัการค านวณตน้ทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดั

จ าหน่ายวา่ผูเ้รียนมีพื้นฐานมากนอ้ยเพยีงใด 
 

5.2 การเรียนรู้ 
5.2.1 ครูผูส้อนใหผู้เ้รียนศึกษา และคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตเร่ือง การค านวณตน้ทุน 

การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย  
5.2.2 ครูบรรยายเพิม่เติมและค านวณใหผู้เ้รียนดูเป็นตวัอยา่ง 
5.2.3 ครูใหผู้เ้รียนช่วยกนัวางแผนการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมตาม PDCA 

5.3 การสรุป 
ดูจากผลงานที่ผูเ้รียนจดัท า 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา้ เร่ือง การค านวณตน้ทุน การก าหนดราคาขาย 
และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 
พาวเวอร์พอยท ์และอินเทอร์เน็ต 

6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 
- 

6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 
- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
เอกสารประกอบการสอนหน่วยที่ 8 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวชิาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม วชิาโครงการ และชมรมวชิาชีพ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

ใหผู้เ้รียนช่วยกนัอภิปรายถึงการค านวณตน้ทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 
 

9.2 ขณะเรียน 
9.2.1 ใหผู้เ้รียนศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการสอน และคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ต 
9.2.2 ครูบรรยายเพิม่เติมและค านวณใหผู้เ้รียนดูเป็นตวัอยา่ง 
9.2.3 ครูใหผู้เ้รียนช่วยกนัวางแผนการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมตาม PDCA 
 

9.3 หลังเรียน 
ผลงานของผูเ้รียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  14  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
รวม 6 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และ
การวางแผนการจดัจ าหน่าย 

สอนคร้ังที ่14 - 15 
จ านวน 6 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การค านวณต้นทุน การก าหนดราคาขาย และการวางแผนการจดัจ าหน่าย 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  15  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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สาขาวชิา: การโรงแรม 
ช่ือวชิา: เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้ 
รหัสวิชา: 2701 2114 
งาน: การค านวณตน้ทนุ การก าหนดราคาขาย และการวาง
แผนการจดัจ าหน่าย 

ใบงานที่ 7 

หน่วยที่ 8 
หน้าที ่

1 
แผ่นที่ 1 

ค าช้ีแจง 

1.  ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่มเท่าๆ กนั ตามความสมคัรใจ แลว้ให้แต่ละกลุ่มช่วยกนัวางแผนการจดั
จ าหน่ายเคร่ืองด่ืม ตาม PDCA 

2.  แต่ละกลุ่มน าเสนอ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ 

1. สาระส าคญั 
1.1 การจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมม็อกเทล 
1.2 การจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

 

2. สมรรถนะประจ าหน่วย 
2.1 สามารถจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมม็อกเทล 
2.2 สามารถจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

3.1 ด้านความรู้ 
3.1.1 สามารถแสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม 

3.2 ด้านทักษะ 
3.2.1 สามารถจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมม็อกเทล 
3.2.2 สามารถจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมสมุนไพร 

3.3 คุณลักษณะที่พงึประสงค์ 
3.3.1 มีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่งพอเพยีง มุ่งมัน่ในการท างาน และมีจิตสาธารณะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

เป็นงานปฏิบตัิของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 

5. การจัดการเรียนการสอน 
5.1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

ผูเ้รียนเตรียมวตัถุดิบ อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมเพือ่ใหพ้ร้อม 
 

5.2 การเรียนรู้ 
ผูเ้รียนลงมือปฏิบตั ิ

5.3 การสรุป 
ดูจากผลงานที่ผูเ้รียน 

6. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
6.1 ส่ือส่ิงพิมพ์ 

- 
6.2 ส่ือโสตทัศน์ (ถ้ามี) 

- 
6.3 หุ่นจ าลองหรือของจริง (ถ้ามี) 

ของจริง 
6.4 อื่นๆ (ถ้าม)ี 

- 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ 

7. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ (ใบความรู้ ใบงาน ใบมอบหมายงาน ฯลฯ) 
- 

 

8. การบูรณาการ/ ความสัมพนัธ์กับวชิาอื่น 
มีการบูรณาการร่วมกบัวชิาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม วชิาโครงการ และชมรมวชิาชีพ 

9. การวดัและประเมินผล 
9.1  ก่อนเรียน 

ประเมินจากการเตรียมงานของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 
 

9.2 ขณะเรียน 
ประเมินจากการปฏิบตัิงานของผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม 
 

9.3 หลังเรียน 
ผลงานของผูเ้รียนและการสอบประมวลผล ปลายภาคในสปัดาห์ที่ 18 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  16  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  17  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
รวม 9 ช่ัวโมง ช่ือวชิา เคร่ืองดืม่เพือ่การค้า 

ช่ือหน่วย การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ สอนคร้ังที ่16 - 18 
จ านวน 9 ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง การจดัจ าหน่ายเคร่ืองดืม่ 

บันทึกหลังการสอนคร้ังที่  18  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 
รหสัวิชา 2701 2114    รายวชิา เคร่ืองด่ืมเพือ่การคา้    (วนัที่…………….…………………………) 

ผลการสอน (ระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะของผูเ้รียน ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ปัญหา/อุปสรรค (เก่ียวกบัผูเ้รียน หลกัสูตร อาคารสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข (ระยะสั้น ระยะยาว ฯลฯ) 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………………………....... 

 

(นายจิรวฒัน์   วงกา) 
สาขาวชิา การโรงแรม 

 


