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ศิลปะการจัดตกแต่งเคร่ืองดืม่เพือ่สุขภาพ 

การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 
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นักเรียนคิดว่าภาพเคร่ืองดื่ม 2 ภาพนี ้            
มีความแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร 
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2. การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 

รูปแบบ 
การตกแต่ง 
เคร่ืองดืม่ 

การตกแต่งเคร่ืองดื่ม 

การตกแต่งภาชนะ 
ใส่เคร่ืองดื่ม 
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ส่ิงทีนิ่ยมน ามาตกแต่งเคร่ืองดืม่ 

 

 

 
ส่ิงท่ีรับประทานได้ ส่ิงท่ีรับประทานไม่ได้ 

ผักหรือผลไม้ หลอดดูดหรือช้อนคนน ้าผลไม้ 

2. การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 
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การตกแต่งภาชนะใส่เคร่ืองดืม่ 

น ำผลไมม้ำฝำนเป็นช้ินบำง ๆ ท ำเป็นร่องเสียบบนขอบแกว้ 

น ำผลไมม้ำควำ้นเอำเน้ือหรือเมลด็ออกท ำเป็นภำชนะ 

กำรเคลือบแกว้ดว้ยเกลือ 

กำรเคลือบแกว้ดว้ยน ้ำตำล 

1. 

2. 

3. 

4. 

2. การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 
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วธีิการตกแต่งเคร่ืองดืม่ 

1. ตกัเคร่ืองด่ืมใส่แกว้มีกำ้นหรือแกว้ทรงกระบอกสูง 

2. น ำส่ิงของต่ำง ๆ มำตกแต่งใหส้วยงำม 

ตัวอย่างน ้าผักและผลไม้รวมท่ีตกแต่งด้วยสตรอว์เบอร์รี 

2. การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 
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         การตกแต่งเคร่ืองดื่มด้วยผงเคร่ืองเทศหรือโกโก้     
เขียนเป็นลาย โดยการตัดกระดาษและเจาะกระดาษเป็นช่อง
ลวดลายหรือข้อความต่าง ๆ แล้วน ามาวางบนขอบแก้ว 
จากน้ันโรยผงเคร่ืองเทศหรือผงโกโก้ผ่านช่องกระดาษ       
ท่ีเจาะไว้ และน ากระดาษออกก็จะได้ลวดลายตามต้องการ 

ตกแต่งด้วยเคร่ืองเทศหรือโกโก้ 

2. การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 

เร่ืองน่ารู้ 



2. การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 

ค ำช้ีแจง นักเรียนแบ่งกลุ่ม อภิปรายเกี่ยวกับความส าคัญของการตกแต่งเคร่ืองดื่ม 

ความส าคัญของการตกแต่งเคร่ืองดื่ม 

เม่ือประกอบเคร่ืองด่ืมเสร็จแลว้ ควรน ำมำตกแต่งใหส้วยงำม 
ก่อนน ำไปบริกำรใหแ้ก่ผูอ่ื้น ซ่ึงจะท ำใหเ้คร่ืองด่ืมน่ำรับประทำน  
กำรตกแต่งใหมี้สีสันสดใส แปลกตำ จะช่วยดึงดูดใจผูรั้บประทำนได ้
เพิ่มมำกข้ึน  

56 
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รินน ้ำใส่แกว้ วำงกลำงถำด 

จดัแกว้เคร่ืองด่ืมใส่ถำดแต่พอสมควร 

กำรยกถำดขณะบริกำรควรยกระดบัเอว 

ขณะปฏิบติัหนำ้ท่ีบริกำรควรมองไปขำ้งหนำ้ ค่อย ๆ เดิน ไม่วิ่ง 

กำรบริกำรเคร่ืองด่ืมบนโตะ๊อำหำรควรวำงท่ีรองแกว้ก่อน 

แกว้ท่ีใส่เคร่ืองด่ืม ควรจบัดว้ยมือขวำบริเวณส่วนกลำงหรือส่วนล่ำงของแกว้ 

ในขณะบริกำรไม่ควรหยอกลอ้เล่นกนั 

ควรระมดัระวงัไม่ใหเ้ส้นผมหรือเศษใบไมป้ลิวลงไปในแกว้ท่ีใส่
เคร่ืองด่ืมท่ีก ำลงัยกไปบริกำร 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

2. การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 

กำรบริกำรเคร่ืองดืม่บนเคร่ืองบินโดยสำร 
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คุณสมบัตขิองผู้บริการเคร่ืองดืม่ 

1. แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 

2. มีสุขภำพดี 

5. มีควำมตั้งใจและบริกำร 
    ดว้ยควำมเตม็ใจ 

3. หนำ้ตำยิม้แยม้แจ่มใส 

4. มีควำมสุภำพอ่อนนอ้ม 

2. การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 

6. มีมำรยำทขณะหยบิหรือวำงของ 

8. ระมดัระวงัอยำ่ใหน้ิ้วสัมผสั 
     เคร่ืองด่ืมท่ีอยูใ่นภำชนะ 
9. ไม่ไอหรือจำมขณะบริกำร 

10. มีควำมรับผิดชอบต่อกำรบริกำร 

7. ขณะบริกำรตอ้งยนืเบ่ียงตวั 
    และคอ้มตวัเลก็นอ้ย 
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บูรณาการอาเซียน 

    

       เคร่ืองดื่มท่ีนิยมดื่มในประเทศมาเลเซีย 
ได้แก่ Air Mata Kucing เป็นเคร่ืองดื่มท่ีผสม   
ยาจีน คือ หล่อฮ้ังก๊วยและล าไยอบแห้ง ซ่ึงมี         
รสหวานคล้ายจับเลีย้งท่ีมีขายในประเทศไทย 

2. การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 



6. น าไปใช้ในการบริการเคร่ืองดื่มภายในครอบครัว หรือน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต 

5. ประโยชน์ คือ ฝึกทักษะการท างานกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ และการวางแผนในการท างาน 

4. ปัญหา คือ รินเคร่ืองดื่มจนเต็มแก้ว ท าให้เคร่ืองดื่มหกขณะบริการเคร่ืองดื่ม 
    วธีิแก้ปัญหา คือ รินเคร่ืองดื่มประมาณ 3 ส่วน 4 ของแก้ว  

3. กลุ่มท่ี 3 เพราะบริการเคร่ืองดื่มได้ถูกต้องมากท่ีสุด 

2. ให้นักเรียน 2 คน เป็นผู้บริการเคร่ืองดื่ม และให้นักเรียน 3 คน เป็นผู้รับบริการเคร่ืองดื่ม 

1. น ้าผักและผลไม้รวม 
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2. การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 

ค ำช้ีแจง นักเรียนแบ่งกลุ่ม แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการบริการเคร่ืองดื่ม 

สรุปผลการแสดงบทบาทสมมุต ิ

2. วธีิการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการบริการเคร่ืองดื่ม 

3. กลุ่มท่ีนักเรียนประทับใจในการแสดงบทบาทสมมุติมากท่ีสุด 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการท ากิจกรรมนี ้
    วธีิแก้ปัญหา 

5. ประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมนี้ 

6. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั 

1. เคร่ืองดื่มท่ีน ามาใช้ในการแสดงบทบาทสมมุติ 
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การตกแต่งน ้าผกัและผลไม้รวมมีวิธีการอย่างไร 

ค าถามทบทวนความรู้ 

ตกแต่งดว้ยสตอวเ์บอร์รีหั่นเป็นช้ิน 
แล้ว เ สี ยบด้วยไม้ จ้ิ ม ฟัน ร่ม เล็ก     
เสียบหลอดดูด ช้อนคนน ้ ำผลไม ้
ตกแต่ง ขอบแกว้เคลือบดว้ยน ้ำตำล 
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สรุปความรู้ 

        

          การตกแต่งเคร่ืองดื่มท าได้โดยน าส่ิงตกแต่ง เช่น ผัก 
ผลไม้ มาตกแต่งเพิม่เติมบนภาชนะใส่เคร่ืองดื่ม หรือน าผลไม้
มาคว้านเนือ้หรือเมล็ดออก แล้วท าเป็นภาชนะแทนแก้ว 
          การบริการเคร่ืองดื่มควรศึกษาแนวทางปฏิบัติในการ
บริการและคุณสมบัติของผู้บริการให้เข้าใจอย่างถูกต้อง       
เพือ่สร้างความพงึพอใจและความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการ 

การตกแต่งและบริการเคร่ืองดืม่ 
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ค าอธิบาย: ง ถูกตอ้ง เพรำะน ้ ำสมุนไพรเป็นเคร่ืองด่ืมท่ีไดม้ำจำกส่วนต่ำง ๆ ของพืช ซ่ึงมีคุณค่ำทำงโภชนำกำร
และมีสรรพคุณทำงยำมำกท่ีสุด 
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เลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีว  

ก   นม 

 ง   น ้ำสมุนไพร 

ค   น ้ำอดัลม 

ข   น ้ำผกั 

เคร่ืองดื่มประเภทใดที่มสีรรพคุณทางยามากที่สุด 1. 



ค าอธิบาย: ก ถูกตอ้ง เพรำะน ้ ำขิงและน ้ ำบีทรูทเป็นเคร่ืองด่ืมประเภทน ้ ำผกั ซ่ึงมีสำรอำหำรท่ีช่วยลดควำมเส่ียง
ของกำรเกิดโรคหลอดเลือดหวัใจ 

65 

ก   น ้ำขิงและน ้ำบีทรูท 

 ง   น ้ำออ้ยและน ้ำสตรอวเ์บอร์รี 

ค   น ้ำกระเจ๊ียบและน ้ำเก๊กฮวย 

ข   น ้ำส้มและน ้ำแตงโม 

เคร่ืองดื่มชนิดใดช่วยลดความเส่ียง 
ของการเกดิโรคหลอดเลอืดหัวใจ 

2. 



ค าอธิบาย: ก ถูกตอ้ง เพรำะกำรส ำรวจเป็นกำรตรวจสอบขอ้มูลต่ำง ๆ โดยกำรสอบถำม สัมภำษณ์ หรือใช ้     
แบบส ำรวจ เพ่ือน ำผลไปใชป้ระโยชน์ ดงันั้น อุษำสอบถำมนกัโภชนำกำรเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภำพ แสดงวำ่
อุษำปฏิบติัอยูใ่นขั้นตอนกำรส ำรวจของทกัษะกำรแสวงหำควำมรู้ 66 

ก    กำรส ำรวจ 

 ง    กำรรวบรวมขอ้มูลควำมรู้ 

ค    กำรศึกษำคน้ควำ้ 

ข    กำรสังเกต 

“อุษาสอบถามนักโภชนาการเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ” 
อุษาปฏิบัติอยู่ในขั้นตอนใดของทักษะการแสวงหาความรู้ 

3. 



ค าอธิบาย: ง ถูกตอ้ง เพรำะนมพร่องมนัเนยเป็นนมท่ีมีสำรอำหำรครบถว้นและยงัมีปริมำณไขมนัไม่เกิน 15% 
เหมำะส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรควบคุมน ้ ำหนกัหรือลดน ้ ำหนกั  ซ่ึงจนัทร์ฉำยด่ืมนมพร่องมนัเนยเพ่ือช่วยควบคุม
น ้ำหนกั ดงันั้น จนัทร์ฉำยจึงเลือกบริโภคเคร่ืองด่ืมท่ีเหมำะสม 67 

ก    อำนนทด่ื์มน ้ำอดัลมเป็นประจ ำ 

 ง    จนัทร์ฉำยด่ืมนมพร่องมนัเนย เพรำะช่วยควบคุมน ้ำหนกั 

ค    วำยด่ืุมไวนก่์อนรับประทำนอำหำรทุกคร้ัง 

ข    เดือนด่ืมน ้ำผลไมบ้รรจุกระป๋อง 

ใครเลอืกบริโภคเคร่ืองดื่มได้เหมาะสม 4. 



ค าอธิบาย: ก ถูกตอ้ง เพรำะกำรยกถำดใส่เคร่ืองด่ืม หำกไม่ระวงัจะท ำให้เกิดอุบติัเหตุ ถำดแกว้ตกแตก เคร่ืองด่ืม
หกรดผูอ่ื้น ซ่ึงเกิดควำมเสียหำยแก่งำนเป็นอยำ่งมำก ดงันั้น กำรยกถำดใส่เคร่ืองด่ืมจึงเป็นขั้นตอนของกำรบริกำร
เคร่ืองด่ืมท่ีควรท ำดว้ยควำมระมดัระวงัมำกท่ีสุด 68 

ข    กำรรินเคร่ืองด่ืมใส่แกว้ 

 ง    กำรจดัแกว้เคร่ืองด่ืมใส่ถำด 

ค    กำรจบัแกว้ท่ีใส่เคร่ืองด่ืม 

ก    กำรยกถำดใส่เคร่ืองด่ืม 

ขั้นตอนใดของการบริการเคร่ืองดื่ม 
ควรท าด้วยความระมัดระวังมากที่สุด 

5. 



ค าอธิบาย: ค ถูกตอ้ง เพรำะนมถัว่เหลืองและนมโคมีสำรอำหำรเหมือนกนั คือ แคลเซียม ซ่ึงอมรไม่ชอบด่ืม     
นมโคท ำใหข้ำดแคลเซียม ดงันั้น อมรจึงควรแกปั้ญหำดว้ยกำรด่ืมนมถัว่เหลืองทดแทน 
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ข    ด่ืมน ้ำสมุนไพรทดแทน 

 ง     ด่ืมน ้ำผกัและผลไมท้ดแทน 

ค    ด่ืมนมถัว่เหลืองทดแทน 

ก    ด่ืมน ้ำหวำนทดแทน 

“อมรไม่ชอบด่ืมนมโคท าให้ขาดแคลเซียม”
อมรควรแก้ปัญหาอย่างไร 

6. 



ค าอธิบาย: ค ถูกตอ้ง เพรำะน ้ำผลไมก้ระป๋องท่ีไม่ไดม้ำตรฐำนอำจมีสำรปนเป้ือน ดงันั้น สุรชยัชอบด่ืมน ้ ำผลไม้
กระป๋องเป็นกำรปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง เพรำะมีสำรปนเป้ือน 
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ข    ใช่ เพรำะเกบ็ไวไ้ดน้ำน 

 ง    ไม่ใช่ เพรำะมีสำรอำหำรนอ้ย 

ค    ไม่ใช่ เพรำะมีสำรปนเป้ือน 

ก    ใช่ เพรำะหำซ้ือง่ำย 

“สุรชัยชอบด่ืมน า้ผลไม้กระป๋อง”           
สุรชัยปฏิบัติถูกต้องใช่หรือไม่ เพราะอะไร 

7. 



ค าอธิบาย: ก ถูกตอ้ง เพรำะกำรพิจำรณำปัญหำเป็นกำรสังเกตและท ำควำมเขำ้ใจกบัปัญหำท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงปรียำ
สงัเกตส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืมบ ำรุงก ำลงัท่ีส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ดงันั้น ปรียำจึงปฏิบติัอยูใ่นขั้นตอนกำร
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ข    กำรวิเครำะห์ปัญหำ 

 ง    กำรประเมินทำงเลือกในกำรแกปั้ญหำ 

ค    กำรสร้ำงทำงเลือกในกำรแกปั้ญหำ 

ก    กำรพิจำรณำปัญหำ 

“ปรียาสังเกตส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงั 
ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค” ปรียาปฏิบัติอยู่ในขั้นตอนใด 
ของทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 

8. 



ค าอธิบาย: ข ถูกตอ้ง เพรำะกำรเติมน ้ ำแขง็จะท ำให้เคร่ืองด่ืมมีควำมเยน็ ซ่ึงนิกก้ีตอ้งกำรด่ืมน ้ ำมะนำวเยน็ ๆ แต่
ไม่มีตูเ้ยน็ ดงันั้น นิกก้ีจึงควรแกไ้ขดว้ยกำรเติมน ้ำแขง็ 
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ข    เติมน ้ำแขง็ 

 ง    เติมน ้ำมะนำวเพิ่ม 

ค    เติมน ้ำสะอำด 

ก    เติมเกลือ 

“นิกกีต้้องการด่ืมน า้มะนาวเยน็ ๆ  
แต่ไม่มีตู้ เยน็” นิกกีค้วรแก้ไขอย่างไร 

9. 



ค าอธิบาย: ค ถูกตอ้ง เพรำะกำรตกแต่งขอบแกว้ดว้ยดอกกลว้ยไมเ้ป็นวธีิกำรท่ีนิยมใชใ้นกำรตกแต่งเคร่ืองด่ืม ซ่ึง
รินตอ้งกำรตกแต่งภำชนะใส่น ้ำมะเขือเทศใหส้วยงำม ดงันั้น รินจึงควรตกแต่งขอบแกว้ดว้ยดอกกลว้ยไม ้
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ข    เคลือบขอบแกว้ดว้ยน ้ำหวำน 

 ง    ตกแต่งขอบแกว้ดว้ยมะเขือเทศฝำนเป็นช้ิน 

ค    ตกแต่งขอบแกว้ดว้ยดอกกลว้ยไม ้

ก     เคลือบขอบแกว้ดว้ยเกลือ 

“รินต้องการตกแต่งภาชนะใส่น า้มะเขือเทศ
ให้สวยงาม” รินควรตกแต่งอย่างไร 

10. 
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ค าถามเช่ือมโยงสู่บทเรียนต่อไป 

ใหน้กัเรียนไปศึกษำเน้ือหำ 
ในหน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 3 
เศษวสัดุสร้ำงสรรค ์

  ? 
นักเรียนสามารถน าความรู้เร่ืองการตกแต่งเคร่ืองดื่ม           

ไปใช้ประโยชน์ในการท างานประดิษฐ์ได้หรือไม่ อย่างไร 


