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บทคัดย่อ 

 โครงงานเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมุนไพรตา้นโควิด19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) 

จดัท าข้ึนเพื่อศึกษาวิธีการท าเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยเสริมภูมิตา้นทานของร่างกายและป้องกนัการติดเช้ือ

ไวรัส โดยท าการศึกษาถึงสมุนไพร ผกั และผลไมใ้นประเทศไทยท่ีสามารถน ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืม

ตอ้นรับไดอ้าทิเช่น ลูกหม่อน มะขามป้อม น ้าผึ้งและมะนาว เป็นตน้ ซ่ึงวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบท่ี

หาไดง่้าย นอกจากน้ียงัเป็นการรังสรรค์เคร่ืองด่ืมตอ้นรับตวัใหม่ให้เขา้กบัยุคสมยัของโควิด19 ซ่ึง

เป็นการสร้างตวัเลือกรูปแบบใหม่ใหก้บัลูกคา้และทางโรงแรมสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้

 จากท่ีได้ท าการทดลองเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19 คณะผูจ้ดัท าได้ท าการ

ส ารวจความคิดเห็น โดยการท าแบบทดสอบความพึงพอใจในกลุ่มตวัอยา่งเป็นจ านวน 28 คน ผล

การศึกษาพบวา่นกัศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัสยามมีความพึงพอใจในดา้นสี รสชาติ และ

กล่ินของเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านความแปลกใหม่ของ

ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมากเช่นกนัดงันั้นจึงสรุปไดว้า่โครงงานเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมุนไพรตา้นโควิด

19 มีความพึงพอใจโดยรวมอยูท่ี่ระดบัมาก 

ค าส าคัญ: เคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมุนไพร/ โควดิ19/สมุนไพรไทย 
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Abstract 

 The purpose of the “Herbal Anti Covid19 Welcome Drink” project was to study the 

production of a drink that enhances the body's immunity and prevents virus infection. This was 

done through the study of   Thai herbs, vegetables and fruits that can be used as ingredients in a 

medicinal drink. Readily available ingredients such as mulberry, Indian gooseberry, honey and 

lemon were blended to create a new welcome drink that counters  Covid19 and which can be 

provided as a tonic for hotel guests . 

After The Herbal Anti Covid19 Welcome Drink project was completed, the members 

collected data by using satisfaction survey form, a sample of 28 persons. The results showed that 

Siam University students and staff were very satisfied with the color, flavor and odor of the 

beverage.  The creativity and novelty aspects of the product were also rated at a high level. It can 

thus be concluded that the herbal anti Covid19 welcome drink was satisfying to hotel guests. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 เน่ืองจากในปัจจุบนัทัว่ทั้งโลกได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 (Covid19) 

ซ่ึงโรคโควดิ19เป็นโรคท่ีติดตอ่เกีย่วกบัระบบทางเ ดินหายใจตั้งแตโ่รคหวดัธรรมดาจนถึงโรคท่ีมี

ทางเดินหายใจอาการรุนแรงนอกจากน้ียงัแพร่เชื้อด้วยการสัมผัสได้เชน่การจับของใช ้สาธารณะ

รว่มกนั แลว้มาสัมผสัท่ีเซลล์ตา่งๆในรา่งกาย เป็นตน้  

          ดงันั้นจึงท าให้คณะผูจ้ดัท าไดม้แีนวคิดรว่มกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีปรึกษาวา่

ควรจะท าเกีย่วกบัเคร่ืองด่ืมตอ้นรับ (Welcome Drink) ท่ีทนักบัสถานการณ์โลก โดยได้มีแนวคิดใน

การหาสว่นผสมของสมนุไพรไทยท่ีชว่ยในการเสริมสร้างภูมติา้นทานของร่างกาย และป้องกนัการ

ติดเชื้อไวรัสชนิดตา่งๆ รวมถึงโควิด 19 น้ี ข้ึนมา จากการท่ีคณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นควา้

สมนุไพร จ าพวก ผกั และผลไมท่ี้มีอยูใ่นประเทศไทย พบวา่มะขามป้อม ลูกหมอ่น และมะนาว 

สามารถชว่ยในการเสริมสร้างภูมติา้นทานโรค ให้วิตามินซีสูง และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซ่ึง

วตัถุดิบเหลา่น้ีเป็นวตัถุดิบท่ีหาไดง้า่ยและสามารถเอามาประยุกต์ท าให้เกิดเคร่ืองด่ืมท่ีด่ืมได้ง ่าย มี

ประโยชน์และชว่ยสร้างความสดชื่นให้กบัลูกคา้เมือ่เขา้มาเช็คอิน(Check In) ในโรงแรม นอกจากน้ี

ยงัถือไดว้า่เป็นการสร้างตวัเลือกใหมใ่ห้กบัลูกคา้และโรงแรมท่ีสนใจในส่วนของเคร่ืองด่ืมสุขภาพ

น้ี 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาวธีิการท าเคร่ืองด่ืมท่ีชว่ยเสริมภูมิต้านทานของร่างกายและป้องกนัการติด

เชื้อไวรัส 

 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงสมนุไพร ผกั และผลไมใ้นประเทศไทยท่ีสามารถน ามาท าเ ป็นเคร่ืองด่ืม

ตอ้นรับได ้

 1.2.3 เพื่อเป็นการรังสรรค์เคร่ืองด่ืมตอ้นรับตัวใหมใ่ห้เขา้กบัยุคสมยัของโควิด19 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน  

 1.3.1 ขอบเขตด้ำนสถำนที ่

  การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการท าสหกิจคร้ัง น้ี  ทางผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลจาก

ภายในเขตพื้นท่ีภาษีเจริญ  

        1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

   การท าโครงงานสหกจิคร้ังน้ีคณะผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมด าเนินการตั้งแตว่นัท่ี18 

พฤษภาคม จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

     ประชากรในเขตภาษีเจริญและนักศึกษาทัว่ไปในมหาวิทยาลยัสยาม 

 1.3.4 ขอบเขตด้ำนข้อมูล  

  คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากอินเตอร์เน็ตและทดลองปฏิบติัจริง

และคน้ควา้ขอ้มลูทางหนังสือ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

 1.4.1 ไดเ้รียนรู้เกีย่วกบัสรรพคณุของสมนุไพรไทยท่ีน ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืมตา้นโควิด19  

  1.4.2 ไดรู้้จกัวธีิแสวงหาความรู้ ขอ้มลูและพฒันาให้เกดิความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการ

ออกแบบเคร่ืองด่ืม 

 1.4.3 ไดน้ าสมนุไพรไทยท่ีคิดคน้ข้ึนใหมม่าท าเป็นเคร่ืองด่ืมให้ทนักบัยุคสมยัและ

สถานการณ์ปัจจุบนั 
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บทที2่ 

ระเบียบวิธีด ำเนินงำน 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถำนประกอบกำร 

ช่ือสถำนประกอบกำร       : โรงแรมดบัเบ้ิลยู กรุงเทพมหานคร (W Bangkok Hotel) 

สถำนทีต่ั้ง                         : 106 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

เบอร์โทรศัพท์                   : +66 23444000 

อีเมลล์                               : whotels.bangkok@whotels.com 

เว็บไซต์                            : https://w-hotels.marriott.com 

 

 

 

                         รูปที ่ 2.1 โรงแรมดบัเบ้ิลยู กรุงเทพมหานคร (W Bangkok Hotel) 

                         ทีม่ำ: https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok 

 

 

mailto:whotels.bangkok@whotels.com
https://w-hotels.marriott.com/
https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok
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 รูปที ่ 2.2  สัญลกัษณ์ของโรงแรมโรงแรมดบัเ บ้ิลยู กรุงเทพมหานคร 

                        ทีม่ำ :https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok 

 

                                                 รูปที ่ 2.3 แผนท่ีโรงแรมดบัเบ้ิลยู กรุงเทพมหานคร 

                        ทีม่ำ : https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok 

โรงแรมดบัเบ้ิลยู กรุงเทพ ตั้งอยูใ่จกลางถนนสาทรเป็นตึกกระจกสูง 31 ช ั้น ย า่นสาทรเป็น

หน่ึงในยา่นแหง่ใหมข่องกรุงเทพฯ นอกจากนั้นถนนสาทรยงันับไดว้า่เป็นถนนธุรกิจท่ีโดง่ดัง  โดย

ตั้งอยูใ่กลก้บัยา่นธุรกจิการคา้ส าคญัอยา่งสีลม สยาม แถบริมแมน่ ้ าเจ้าพระยาและถนนสุขุมวิท การ

เดินทางสะดวกสบายเน่ืองจากอยูติ่ดกบัรถไฟฟ้าสถานีชอ่งนนทรี  

 

 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok
https://www.marriott.com/hotels/travel/bkkwb-w-bangkok
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2.2  ลักษณะกำรประกอบ กำรผลิตภัณฑ์ กำรให้บริกำรหลักขององค์กร 

โรงแรม ดับเ บ้ิลยู กรุงเทพ(W Bangkok Hotel)  คือการผสมผสานอดีตและปัจจุบันเพื่อ

สร้างสรรค์บรรยากาศใหมใ่ห้กบัยา่นถนนสาทร การตกแตง่ภายในจะเป็นของทั้งในตัวโรงแรมหรือ

เครือ เดอะเฮา้ส์ออนสาทร (The House on Sathorn) 

 โรงแรมดบัเบ้ิลยู กรุงเทพ (W Bangkok Hotel)  มีห้องพ ักและสวีทรวมทั้งหมด 403 ห้อง 

ประกอบดว้ย วนัเดอร์ฟูล รูม (Wonderful Room) จ านวน 244 ห้อง สเปคทาคูลา่ร์ รูม ( Spectacular 

Room) จ านวน 106 ห้อง คูล คอนเนอร์ รูม (Cool Corner Room)  จ านวน 19 ห้อง สตูดิโอ สวีท 

(Studio Suite) จ านวน 20 ห้อง แฟนทาสติค สวที (Fantastic Suite)  จ านวน 2 ห้อง และ มาร์เวลลัส 

สวที (Marvelous Suite) จ านวน 10 ห้อง ส าหรับผู้ท่ีอยากต่ืนเต้นไปกบัดีไซน์เหนือช ั้น ข้ึนไปอีก 

สามารถเลือกเขา้พกัใน วา้ว สวีท (Wow Suite)  หรือ เ อ็กซ์สตรีม วา้ว สวีท (Extreme Wow Suite) 

ห้องระดบัเพรสิเดน้ท์เชี่ยล สวที ( Presidential Suite) แนวคิดการออกแบบห้องพักแตล่ะห้องเน้นท่ี

ความทนัสมยัและมีสไตล์  

ห้องอาหารโรงแรมดบัเบ้ิลยู กรุงเทพ ยงัมใีห้เลือกหลายสไตล์ ไมว่า่จะเป็น  เดอะ คิทเชน่ เท

เบ้ิล (The Kitchen Table) ร้านอาหารซ่ึงเปิดบริการให้ทั้งวนั ตั้งแตเ่ช ้าจรดค ่า เ สิร์ฟอาหารทะเลสด

ใหม ่และเมนูเด็ดจากครัวนานาชาติ เป็นตน้ สว่นเดอะ คิทเชน่ แพนทร่ี  (The Kitchen Pantry)  เ ป็น

ร้านเบเกอร่ีและกาแฟ ดบัเบ้ิลยู เทอเรส (W Terrace)  เ ป็นมุมส่วนตัวสบายๆ เหมาะแกก่ารนั่ง ด่ืม

กาแฟยามเชา้ วบูาร์ (Woo Bar)  ซิกเนเจอร์บาร์ของดับเ บ้ิลยู มีค็อกเทลใหม ่ๆ ท่ีหลากหลาย และ

ส าหรับผูเ้ขา้พกัท่ีอยากผอ่นคลายกบัสปา ต้องมาท่ี  อะเวย์ สปา  (Away Spa)  ท่ีเ ป็นพื้นท่ีส่วนตัวไว ้

ให้บริการแขกท่ีมาพ ัก อะเวย์ สปา ประกอบไปด้วยทรีทเมน้ท์ทั้งหมด 6 ห้อง ซ่ึงหน่ึงในนั้ นมี

ห้องสวทีส าหรับทา่นท่ีมาเป็นคู ่

นอกจากน้ีภายในโรงแรมยงัมส่ิีงอ านวยความสะดวกตา่งๆไมว่า่จะเป็น เวทเดค (Wet 

Deck) สระน ้ ากลางแจง้ ตั้งอยูท่ี่ช ั้น 6 ของตวัโรงแรม ยงัมบีาร์ริมสระน ้ าและเคร่ืองด่ืมตลอดทั้งวนั 
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ฟิต จิม (Fit Gym) ห้องออกก  าลงักายท่ีพร้อมดว้ยอุปกรณ์ออกก  าลงักายรุน่ใหมค่รบ

ครัน และยงัมหี้องประชมุและจดังาน ท่ีน่ีมหี้องประชมุขนาดใหญแ่ละเล็กถึง 6 ห้อง  นักออกแบบ

จดังานจะชว่ยคิดรูปแบบการจัดงานให้ตรงกบัความตอ้งการของแขกอีกด้วย 

2.3 ต ำแหน่งงำนและลักษณะงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 

ช่ือผู้ปฏบัิติ            : นายชาคริต   ตรีรัตน์ทวชียั 

ต ำแหน่ง                : นักศึกษา 

ระยะเวลำปฏบัิติ    : ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤษภาคมถึง 31 สิงหาคม 2563 

 ลักษณะงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 

 จดัเตรียมสว่นผสมท่ีใชใ้นการประกอบการท าเคร่ืองด่ืม 

 จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืม 

 ท าความสะอาดอุปกรณ์ตา่งๆ 

                                    รูปภำพที ่ 2.4 ผูจ้ดัท า 

                                     ทีม่ำ: ผูจ้ดัท า (2563) 
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ช่ือผู้ปฏบัิติ                : นางสาวพิทธนันท์   นาคเจริญ 

ต ำแหน่ง                    : นักศึกษา 

ระยะเวลำปฏบัิติ        : ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 

ลักษณะงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 

 จดัหาอุปกรณ์และวตัถุดิบในการท าเคร่ืองด่ืมสมนุไพรต้อนรับตา้นโควิด19 

 จดัท าเคร่ืองด่ืมสมนุไพรตอ้นรับตา้นโควิด19  

 ท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมนุไพรตา้นโควดิ19 

 

  รูปภำพที ่ 2.5 ผูจ้ดัท า 

ทีม่ำ: ผูจ้ดัท า (2563) 
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ช่ือผู้ปฏบัิติ                 : นางสาววรวรรณ อินทมาศ 

ต ำแหน่ง                     : นักศึกษา 

              ระยะเวลำปฏบัิติ         : ระหวา่งวนัท่ี 18 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563 

ลักษณะงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 

 จดัเตรียมอุปกรณ์การท าเคร่ืองด่ืมสมนุไพร และ ท าความสะอาดอุปกรณ์ตา่งๆ 

 จดัท าเคร่ืองด่ืมสมนุไพรตอ้นรับตา้นโควิด19 

 ท าความสะอาดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมนุไพรตา้นโควดิ 19 

 

รูปภำพที ่ 2.6 ผูจ้ดัท า 

ทีม่ำ: ผูจ้ดัท า (2563)  
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2.4  ช่ือและต ำแหน่งงำนพนักงำนทีป่รึกษำ 

ช่ือ                : นายธีรศกัด์ิ     เฮา้เฮง 

แผนก            : อาหารและเคร่ืองด่ืม  (Food & Beverage) 

         ต ำแหน่ง        : Mixologist 

        รูปภำพที ่ 2.7 ท่ีปรึกษา 

ทีม่ำ: ผูจ้ดัท า (2563) 
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2.5 ระยะเวลำทีป่ฏบัิติ 

ในการปฏิบัติโครงงานสหกิจศึกษา นักศึกษาได้ใช ้เวลาในการปฏิบัติทดลองในภาค

การศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งหมด 16 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 4  เ ดือน เ ป็น

การปฏิบติัทดลองจากสถานท่ีท่ีก  าหนดและมหาวิทยาลัยสยาม 

2.6 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 

    ขั้นตอนและวิธีการด าเ นินงานของโครงงาน เคร่ืองด่ืมต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19 

(Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) 

 แสดงดังตำรำงที2่.1 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม 
1.ศึกษาขอ้มลูท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

    

2. คิดคน้สูตร     
3. ทดลองท าเคร่ืองด่ืม
สมนุไพรตา้นโควดิ19 

    

4. ท าการทดสอบรสชาติ     
5. พฒันาสูตรเคร่ืองด่ืม
สมนุไพรตา้นภยัโควดิ19 

    

6. จดัท าแบบประเมนิผล      
7. จดัท าเอกสาร     

ตำรำงที ่2.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน  

ทีม่ำ: ผูจ้ดัท า (2563) 
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  2.6.1 ศึกษำข้อมูลทีไ่ด้รับมอบหมำย 

 ในขณะท่ีท าการทดลองทางคณะผูจ้ดัท าได้มีการปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา

และพี่เล้ียงรวมถึงการคน้ควา้เกีย่วกบัสมนุไพรและคิดคน้สูตรจึงได้หัวข้อการท าโครงงาน

เร่ืองเคร่ืองด่ืมสมนุไพรตอ้นรับตา้นโควิด19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) 

 2.6.2 คิดค้นสูตร 

 หลงัจากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัสมุนไพรท่ีจะน ามาท าเ ป็นเคร่ืองด่ืม ทาง

คณะผูจ้ดัท าไดคิ้ดคน้และลงมอืท าการทดลอง เพื่อให้ไดร้สชาติ สี และกล่ินออกมาได้อยา่ง

ลงตวั 

 2.6.3 ทดลองท ำเคร่ืองดื่มสมุนไพรต้อนรับต้ำนโควิด19 

 น าสมนุไพรทั้งหมดท่ีเตรียมไว ้เชน่ ลูกหมอ่น มะขามป้อม น ้ า ผ้ึง  และ

มะนาวมาท าและทดลองตามขั้นตอนตา่งๆท่ีวางไวเ้พื่อให้ได้รสชาติท่ีอร่อยตามเป้าหมาย

ท่ีตั้งไว ้

 2.6.4 ท ำกำรทดสอบรสชำติ 

  จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดท้ดลองท าเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด

19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink)  คร้ังแรกได้น ามาใ ห้อาจารย์ท่ีปรึกษาและ

อาจารย์ทา่นอ่ืนๆไดท้ดลองด่ืม พร้อมกบัไดรั้บค าแนะน าและค าติชมเกี่ยวกบัการปรับปรุง

รสชาติตา่งๆ 

 2.6.5 พฒันำสูตรเคร่ืองดื่มสมุนไพรต้อนรับต้ำนโควิด19 

 น าค าแนะน าและค าติชมทั้งหมดของอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ทา่น

อ่ืนๆของมหาวทิยาลยัสยามมาปรับปรุงตวัเคร่ืองด่ืมให้มรีสชาติท่ีดีข้ึน 
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  2.6.6ผู้ ร่วมงำนประเมินผล  

  น า เค ร่ืองด่ืมสมุนไพรต้อน รับต้าน โควิด19  (Herbal Anti Covid19 

Welcome Drink) ท่ีผา่นการปรับปรุงให้มรีสชาติ สีและกล่ินท่ีสมบูรณ์แล้วให้นักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวทิยาลยัสยาม 28 คน ได้ทดลองด่ืมพร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจใน

ตวัของเคร่ืองด่ืม จากนั้นน าผลท่ีไดม้าจดัท าเป็นรูปเลม่ของโครงงาน 

 2.6.7จัดท ำเอกสำร 

 สง่ขอ้มลูและเอกสารการท าโครงงานทั้งหมดให้กบัอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ

ตรวจดูความถูกต้องและตามระเบียบการปฏิบัติทดลอง จากนั้ นรวมรวบข้อมูลการท า

โครงงานท่ีถูกตอ้งแลว้ทั้งหมดจัดท าเป็นรูปเลม่ให้เรียบร้อยและพร้อมส าหรับการน าเสนอ 
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บทที่3 

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การท าโครงงานเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19 (Herbal Anti Covid19 Welcome 

Drink) ทางคณะผูจ้ดัท าไดม้กีารศึกษาคน้ควา้และขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งเพื่อเ ป็นการทบทวนเอกสารและ

ทฤษฎีตา่งๆโดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

 3.1 ความเป็นมาของเชื้อไวรัสโควิด19 (Covid19) 

             3.2 สมนุไพรสร้างภูมคิุม้กนัตา้นโควิด19 (Covid19) 

 3.3 ความเป็นมาของเคร่ืองด่ืมสมนุไพร 

 3.4 ประเภทของน ้ าสมนุไพร 

 3.5 วตัถุดิบในการท าเคร่ืองด่ืมสมนุไพรตา้นทานโควดิ19 

 3.6 งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้ง 

3.1 ความเป็นมาของเช้ือไวรัสโควิด19 (Covid19) 

 Bbc.com (2563) ไดอ้ธิบายความเป็นมาของเชื้อไวรัสโควดิ 19 ดงัน้ี  

 

รูปที ่3.1 ตวัอยา่งเชื้อไวรัสโควดิ19 

ทีม่า: https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_3817019 

  

 

 

http://www.bbc.com/
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ไวรัสโคโรนามกีารคน้พบระบาดคร้ังแรกปี2002 แตส่ าหรับไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหมท่ี่ก  าลัง

ระบาดอยูต่อนน้ีเป็นสายพนัธ์ุท่ี 7 เร่ิมจากพื้นท่ีมณฑลกวางตุง้ของจีน กอ่นท่ีจะแพร่กระจายไปใน

หลายประเทศ จนมผูีติ้ดเชื้อกวา่ 8,000 คน และคร่าชีวิตผู ้คนไปเกือบ 800 คนทั่วโลกกอ่นหน้าน้ี 

พบไวรัสโคโรนามาแลว้ 6 สายพนัธ์ุ ท่ีเคยเกดิการระบาดในมนุษย์ โดยหลังจากเก็บตัวอยา่งไวรัส

จากคนไขน้ าไปวเิคราะห์ในห้องปฏิบติัการในเวลาตอ่มา จีนและองค์การอนามยัโลกระบุวา่ไวรัส

ชนิดน้ีคือ เชื้อไวรัสโคโรนา แลว้องค์การอนามยัโลกจึงประกาศชื่อท่ีเ ป็นทางการส าหรับใช ้เ รียก

โรคทางเดินหายใจท่ีเกดิจากไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหมว่า่ "โควดิ-ไนน์ทีน" (Covid19)  ทางการจีน

ยืนยนัเมือ่ 31 ธันวาคม 2019 วา่เกดิการระบาดของเชื้อไวรัสสายพนัธ์ุใหมใ่นเมอืงอูฮ่ ัน่ 

 แหลง่ก  าเนิดของเชื้อไวรัสโคโรนามกีารสันนิษฐานวา่ ไวรัสชนิดน้ีอาจเ ร่ิมติดตอ่จากสัตว์

ป่ามาสูค่น โดยมตีน้ตอของการแพรร่ะบาดจากงูเหา่จีนและงูสามเหล่ียมจีนท่ีน ามาวางจ าหน ่ายใน

ตลาดสดเมอืงอูฮ่ ัน่ ซ่ึงเป็นสถานท่ีพบผูติ้ดเชื้อกลุม่แรกจึงสันนิษฐานวา่ งูอาจเ ป็นสัตว์ตัวกลางท่ีส่ง

ตอ่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหมจ่ากค้างคาวมาสู่คน เ น่ืองจากงูพิษท่ีอาศัยอยูใ่นธรรมชาติลา่

คา้งคาวในถ ้ าเ ป็นอาหาร แตก่็ย ังมีข้อสงสัยวา่ ไวรัสโคโรนาสามารถปรับตัวให้อยูอ่าศัยและ

ขยายพนัธ์ุในรา่งกายของทั้งสัตวเ์ลือดเย็นและสัตวเ์ลือดอุน่ได้อยา่งไร 

  ลา่สุด นักวทิยาศาสตร์ตั้งขอ้สังเกตวา่ ตวัน่ิมซ่ึงใช ้ล้ินตวดักินมดและแมลงตามพื้นดินนั้ น

อาจไดรั้บเชื้อจากการสูดหายใจมลูคา้งคาวท่ีตกอยูต่ามพื้นดินเขา้ไปอาจเป็นพาหนะน าเชื้อไวรัสโค

โรนาสายพนัธ์ุใหมจ่ากคา้งคาวมาแพร่สูค่นท่ีตลาดคา้สัตว์ป่าเมอืงอูฮ่ ัน่ 

 3.1.1 ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนาจะมีอาการเร่ิมแรก 

  ผูติ้ดเชื้อจะมไีขต้ามมาดว้ยอาการไอแห้ง ๆ หลังจากนั้ นราว 1 สัปดาห์จะมีปัญหา

หายใจติดขดั ผูป่้วยอาการหนักจะมอีาการปอดบวมอกัเสบรว่มดว้ย หากอาการรุนแรงมากอาจท าให้

อวยัวะภายในลม้เหลวได ้ทั้งน้ีขณะท่ีกรมควบคมุโรคแนะน าวา่ หากผู้ท่ีเ ดินทางมาจากพื้นท่ีเ ส่ียง

การระบาดของโรคมอีาการไข ้ รว่มกบัอาการทางเดินหายใจควรรีบพบแพทย์ทนัที 
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3.2  สมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิด19 

 Bioveggie.net (2563) ไดอ้ธิบายเกีย่วกบัสมนุไพรสร้างภูมคิุ้มกนัตา้นโควิด-19 ดงัน้ี 

กรมแพทย์แผนไทยฯ ไดม้กีารแนะน าสมุนไพรไทย ท่ีมีความสามารถชว่ยเสริมภูมิต้านทานของ

รา่งกายและชว่ยป้องกนัการติดเชื้อโควดิ19 โดยแบง่ออกเป็น 3 กลุม่คือ 

 3.2.1. กลุม่เสริมภูมคิุม้กนั เชน่ ตรีผลา และ เห็ดตา่งๆ เชน่ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้าเห็ดออรินจิ 

เห็ดหลินจือ 

 3.2.2. กลุม่ท่ีมวีติามนิซีและสารตา้นอนุมลูอิสระสูง เชน่ มะขามป้อม ผกัเชียงดา ยอดมะยม 

ใบเหลียง ยอดสะเดา และ มะระข้ีนก 

 3.2.3. กลุม่ท่ีมสีารส าคญัท่ีมศีกัยภาพในการป้องกนัการติดเชื้อโควดิ19 คือ ผกัผลไมท่ี้มี

สารเคอร์ซีติน (Quercetin) สูง เชน่ พลูคาวหรือผกัคาวตอง หอมแดง หอมหัวใหญ ่ มะรุม ใบหมอ่น 

แอปเปิล  

 

รูปที ่3.2 สมนุไพรสร้างภูมคิุม้กนัต้านโควดิ19 

ทีม่า:  http://www.eculture.rbru.ac.th/ID115-สมนุไพรชอง 
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3.3 ความเป็นมาของเคร่ืองดื่มสมุนไพร 

 วนัดี กฤษณพนัธ์ (2539)ไดอ้ธิบายความเป็นมาของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรดัง น้ี  ค าวา่ สมุนไพร

ตาม พ.ร.บ. ยา หมายถึง “ยาท่ีไดจ้าก พืช สัตว ์หรือแร ่ซ่ึงยังไมไ่ด้ปรุง ผสม หรือแปรสภาพ ”   เชน่

พืชกย็งเป็นสว่นของ ราก ล าตน้ ใบดอก ผล ซ่ึงยังไมไ่ด้ผา่นขั้นตอนการแปรรูปใดๆ แตใ่นทาง

การคา้สมนุไพรมกัถูกดดัแปลงในรูปแบบตา่งๆ เชน่ ถูกหั่นให้เ ป็นชิ้นเ ล็กลง บดเป็นผงละเอียด 

หรืออดัแทง่ อยา่งไรกต็ามในความรู้สึกของคนทั่วๆไป เมื่อกลา่วถึงสมุนไพรมกัจะนึกถึงเฉพาะ

ตน้ไมท่ี้น ามาใชเ้ป็นยาเทา่นั้น ทั้งน้ีอาจเป็นเราะวา่สัตวแ์ละแรม่กีารน ามาใช ้น้อย และใช ้ในเฉพาะ

โรคบางชนิดเทา่นั้น 

 สว่นสมนุไพรนอกจากจะใชเ้ป็นยาแลว้ ยงัใชป้ระโยชน์เป็นอาหาร ใช ้เตรียมเป็นเคร่ืองด่ืม  

ใชเ้ป็นอาหารเสริม เป็นสว่นประกอบในเคร่ืองส าอาง  ใชแ้ตง่กล่ิน แตง่สีอาหารและยาตลอดจนใช ้

เป็นยาฆา่แมลงอีกดว้ยในทางตรงกนัขา้ม มสีมุนไพรจ านวนไมน่้อยท่ีเ ป็นพิษ ถ้าใช ้ไมถู่กวิธีหรือ

เกนิขนาดจะมพีิษถึงตายได ้ ดงันั้นการใชส้มนุไพรจึงควรใชค้วามระมดัระวงัและใชอ้ยา่งถูกต้อง  

 

รูปที ่3.3 ภาพตวัอยา่งของเคร่ืองด่ืมสมนุไพรตา่งๆ 

ทีม่า:  https://www.pinterest.com/pin/793266921842589072/ 

 

 

http://www.sptn.dss.go.th(2557)ได้อธิบายความเป็นมาของเครื่องดื่มสมุนไพรดังนี้
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3.4  ประเภทของน ้าสมุนไพร 

 Gotoknow.org(2550) และSites.google.com(2556) ไดอ้ธิบายเกีย่วกบัประเภทของน ้ า

สมนุไพร ดงัน้ี 

 3.4.1 สมุนไพรจากพชื  

  ไดแ้กผ่กั ผลไมต้า่งๆ ไดแ้ก ่ขิง ใบเตย กระเพรา วา่นหางจระเข้  ผักคะน้า ผักต าลึง 

ส้ม แตงโม เป็นตน้ 

 3.4.2แร่ธาตุทีเ่ป็นสมุนไพร 

   แรธ่าตุท่ีเป็นสมนุไพรไดแ้ก ่น ้ าปูนใส เกลือแกง ดีเกลือ เ ป็นต้นส่วนแร่ธาตุตา่งๆ

ท่ีน ามาใชท้ ายาตวัอยา่งเชน่ดงันั้นน ้ าสมนุไพรจึงเป็นน ้ าด่ืมท่ีไดจ้ากการใช ้ส่วนประกอบตา่งๆของ

พืช เชน่ผกั ผลไม ้ธัญพืชตา่งๆน ามาแปรรูปให้เหมาะสมตามฤดูกาล  การเตรียมน ้ าสมุนไพรไวด่ื้ม

เองนั้น ราคาจะยอ่มเยา สะอาดปราศจากสารพิษรสชาติจะถูกปากของแตล่ะบุคคลได้ทั้งกล่ินและ

รสชาติตามธรรมชาติของสมนุไพรนั้นๆ รา่งกายของคนเรามีส่วนประกอบของน ้ าประมาณร้อยละ

80 น ้ าจึงมคีวามส าคญัตอ่การด ารงชีวิตรองจากอากาศ  ร่างกายต้องใช ้น ้ าไปชว่ยในการให้ระบบ

ตา่งๆในรา่งกายท างานได ้ตามปกติ น ้ าในรา่งกายจะมกีารสูญเสียวนัละประมาณ 2-3 ลิตร ถ้าเราไม ่

ด่ืมน ้ าเขา้ไปชดเชย จะท าให้เกดิการกระหายน ้ าฉะนั้นเราจึงต้อง ด่ืมน ้ าเข้าไปทดแทนเทา่กบัท่ีเ สีย

ไป แตใ่นบางคร้ังความกระหายน ้ าท าให้ยึดติดอยูใ่นรสชาติจึงมกัหันไปด่ืมน ้ าท่ีให้รสชาติ  เชน่ น ้ า

สมนุไพรซ่ึงมปีระโยชน์ทางยามีคณุคา่ทางอาหารและชว่ยป้องกนัโรค เป็นตน้  

  การจ าแนกเคร่ืองด่ืมสมนุไพรของไทยตามท่ีมาและกรรมวธีิ นั้นแบง่ออกไดเ้ป็น 

 2 ประเภท คือ 

   น ้ าด่ืมธรรมดา ซ่ึงใชต้ามประเพณี หรือพิธี ได้แกน่ ้ าท่ีน าไปอบด้วย เคร่ืองหอม

ไดแ้กก่ระดงังาลนไฟลอยด้วยดอกมะลิหรือกลีบกุหลาบมอญใช ้ถวายพระสงฆ์ในงานพิธีตาม

ประเพณี เชน่ งานท าบุญเล้ียงพระข้ึนบา้นใหม ่งานประเพณีสงกรานต์ เป็นตน้ หรือเป็นน ้ าท่ีถวาย

เจา้นายในวงัเพื่อใชเ้สวยเป็นประจ า  

 



18 
 

 

   น ้ าผลไม ้และน ้ าด่ืมซ่ึงเกดิจากการปรุงแตง่จากน ้ าอัชบาล หรือน ้ าปานะ อันเ ป็น

เคร่ืองด่ืมของพระสงฆ์ในสมยัพทุธกาลนั้น ในเวลาตอ่มาเ น่ืองจากเมืองไทยเป็นเมืองท่ีมีพืชพ ันธ์

อุดมสมบูรณ์ และมผีลไมน้านาชนิดท่ีสลับหมุนเวียนกนัตลอดทั้งปี จึง เกิดความนิยมน าเอาพืช

สมนุไพรและผลไมม้าท าเป็นเคร่ืองด่ืม โดยอาศยัการปรุงแตง่รสชาติด้วยการเ ติมน ้ าตาล หรือเกลือ

บา้ง เพื่อให้เกดิความอรอ่ยข้ึน อาทิ น ้ ามะตูม น ้ ากระเจ๊ียบ น ้ ามะนาว น ้ าใบเตย น ้ าตะไคร้ และน ้ าใบ

บวับก เป็นตน้ 

แตเ่ดิมพืชและผลไมท่ี้จะน ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืมนั้น มกัจะเก็บมาสดๆ และใช ้ทันที 

รสชาติท่ีท าจึงมคีวามสด และทรงคณุคา่ตามธรรมชาติ มาถึงปัจจุบันน้ี เคร่ืองด่ืมได้ถูกประยุกต์ข้ึน

ตา่งรูปแบบ มกีารน าวทิยาการสมยัใหมม่าใช ้ในการผลิต มีการบรรจุในภาชนะแบบตา่งๆ เพื่อ

ความสะดวกตอ่การใชใ้นชีวติประจ าวนั เคร่ืองด่ืมของไทยนั้ นให้ทั้งรสชาติ และคุณประโยชน์

ควบคูก่นัไป คณุประโยชน์ท่ีกลา่วถึงคือ สรรพคุณทางยาท่ีได้จากพืชผลท่ีน ามาเป็นเคร่ืองด่ืม

นั่นเอง อีกทั้งยงัมสีารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่รา่งกายตามธรรมชาติรวมอยูด่้วย 

 

รูปที ่ 3.4 ประเภทของน ้ าสมนุไพร 

ทีม่า:  https://2012226f.wordpress.com/2016/02/15/เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ 

 

 

https://2012226f.wordpress.com/2016/02/15/เครื่องดื่ม
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3.5  วัตถุดิบในการท าเคร่ืองดื่มสมุนไพรต้านทานโควิด19 

 Health.kapook.com(2559) อธิบายคณุลกัษณะของลูกหมอ่น ดงัน้ี 

 3.5.1 ลูกหม่อน (Mulberry) 

 

รูปที ่ 3.5 ลูกหมอ่น 

                     ทีม่า:  https://watthana672557.wordpress.com/เร่ืองท่ีฉันชอบ/ลูกหมอ่น-mulberry/ 

  ช่ือภาษาไทย : ลูกหมอ่น 

  ช่ือภาษาอังกฤษ : Mulberry 

  ช่ือวิทยาศาสตร์  : Morusnigra. L. 

  วงศ์  : Moraceae 

  ช่ืออ่ืน : มอน(อีสาน)เกซิ้วเอียะ(ภาษาจีนแตจิ้ว๋) 

   

 

 

   

https://th.m.wikipedia.org/wiki/Moraceae
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3.5.1.1  ลักษณะของลูกหม่อน 

   ลูกหมอ่นเป็นพืชในตระกลูเบอร์รีลักษณะของต้นหมอ่นเป็นพืชยืนต้น

ประเภทไมพ้ ุม่ขนาดกลางเน้ือไมอ้อ่นและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีเขตร้อนล าต้นของต้น

หมอ่นมลีกัษณะกลมผิวเรียบและไมม่หีนาม แตจ่ะมียางสีขาวขุน่คล้ายกบัน ้ านมใบมีลักษณะขอบ

หยกัปลายใบแหลมฐานของใบเป็นรูปวงกลมหรือเป็นรูปหัวใจผิวใบสากกา้นใบเ รียวเ ล็กดอกเป็น

ทรงกระบอกโดยผลจะออกตามซอกใบและปลายยอดผลของหมอ่น ผลของหมอ่นจะมีลักษณะเป็น

ผลรวมทรงกระบอกสีของผลหมอ่นเมือ่ออกผลใหม ่ๆ จะเป็นสีเขียวออ่นและเมื่อสุกเ ต็มท่ีจะมีสีแดง

เขม้ไปจนสีเกอืบด ามีรสหวานอมเปร้ียว 

  3.5.1.2.  สรรพคุณของลูกหม่อน 

1.   ชว่ยควบคมุระดบัน ้ าตาลในเลือด 

2.   ชว่ยลดคอเลสเตอรอ 

3.   ชว่ยในการลา้งสารพิษ 

         4.    ชว่ยบ ารุงสมอง 

        5.    ชว่ยป้องกนัมะเร็ง 

        6.    ชว่ยกระตุน้การไหลเวยีนของเลือด 

        7.     ชว่ยเสริมสร้างภูมคิุม้กนั 

        8.     ชว่ยป้องกนัโรคความดนัโลหิตสูง                  

        9.      ชว่ยบ ารุงสายตา 

                                        10.    อุดมไปดว้ยสารตอ่ตา้นอนุมูลอิสระ
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3.5.2  มะขามป้อม (Indian Gooseberry) 

 

  Health.kapook.com(2560) อธิบายคณุลกัษณะของมะขามป้อมดงัน้ี 

 
รูปที ่3.6 มะขามป้อม 

ทีม่า: https://health.kapook.com/view178427.html 

 

  ช่ือภาษาไทย : มะขามป้อม 

   ช่ือภาษาอังกฤษ : Indian Gooseberry 

  ช่ือวิทยาศาสตร์  : PhyllanthusembilcaLinn 

  วงศ์ : Phyllanthaceae 

  ช่ืออ่ืน : กนัโตด (เขมร-กาญจนบุรี)  ก  าทวด(ราชบุรี)ม ัง่ ลู -่สันยาส่า (กะเหร่ียง -

แมฮ่อ่งสอน) 

                 3.5.2.2   ลักษณะของมะขามป้อม 

 มะขามป้อมจดัเป็นพืชตระกลูเ ดียวกบัมะยมปกติแล้วจะปลูกข้ึน

ในเอเชียเขตร้อน จึงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทย โดยมลีกัษณะทางพฤกษศาสตร์คือ 

   

 

https://health.kapook.com/view178427.html
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     ตน้มะขามป้อมเป็นไมยื้นตน้ขนาดกลางสูงประมาณ 8 -12 เมตร ล าต้น

มลีกัษณะคดงอไมต่รง 

     เปลือกของมะขามป้อมเปลือกนอกของล าต้นเ ป็นสีน ้ าตาลอมเทาส่วน

เปลือกในเป็นสีชมพสูด  

     ใบมะขามป้อมใบเป็นชอ่เ ป็นใบเ ล้ียงเ ด่ียวเ รียงสลับ ปลายใบแหลม 

โคนใบโคง้มนขอบใบเรียบมีสีเขียวออ่นเรียงชิดติดกนับนกา้นใบ   

     ดอกของมะขามป้อมมีดอกสีขาวหรือเหลืองออ่นเ ล็กๆรวมอยูบ่นกิ่ง

เดียวกนัโดยจะออกดอกประมาณเดือนกนัยายน 

  ผลมะขามป้อมมผีลกลมเน้ือหนาสีเขียวถา้เป็นผลออ่นจะมีสีเ ขียวออ่นถ้า

เป็นผลแกจ่ะมสีีเขียวอมเหลืองคอ่นขา้งใสออกน ้ าตาลนิด ๆ สามารถกินได้ มีรสฝาด เปร้ียว ขม 

และอมหวานโดยจะออกผลประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพนัธ์ 

 

3.5.2.3   สรรพคุณของมะขามป้อม 

1. อุดมไปดว้ยสารอาหารและเป็นแหลง่ของวิตามนิซี 

2. ดบักระหาย 

3. แกไ้อ แกไ้ข ้ เจ็บคอ ลดเสมหะ แกห้วดั 

4.  แกป้วดฟัน 

5. รักษาลกัปิดลกัเปิด 

6.  แกท้อ้งเสีย โรคบิด 

7.  รักษาหอบหืด 

8.  เป็นยาระบายแกท้อ้งผูก 

9.  ตา้นมะเร็ง 
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3.5.3  มะนาว (Lime) 

  Honestdocs.com (2560) ไดอ้ธิบายคณุลกัษณะของมะนาวดงัน้ี 

 

 
รูปที ่3.7 มะนาว 

ทีม่า: https://www.sanook.com/health/24433/  

ช่ือภาษาไทย      : มะนาว 

  ช่ือภาษาอังกฤษ : Lime 

  ช่ือวิทยาศาสตร์ : Citrus aurantiifolia (Christm.) 

  วงศ์   : Rutaceae 

  ช่ืออ่ืน : มะล่ิว ส้มมะนาว (ภาคเหนือ) หมากฟ้า (แมฮ่อ่งสอน) ปะนอเกลมะนอเก

ละมะเน้าด์เล (กระเหร่ียง- แมฮ่อ่งสอน) โกรยชะมา้ (เขมร-สุรินทร์) ปะโหนง่กลยาน (กระเหร่ียง – 

กาญจนบุรี)ลีมานีปีห์ (มาเลย์) 

3.5.3.1 ลักษณะของมะนาว 

   มะนาว หรือในภาษาอังกฤษเ รียกวา่ Lime เ ป็นไมผ้ลชนิดหน่ึงท่ีมีรส

เปร้ียวจดั จดัอยูใ่นตระกลูส้ม (Citrus)  ลักษณะของผลจะมีสีเ ขียว เมื่อสุกจัดจะออกเป็นสีเหลือง 

ลกัษณะของเปลือกจะบางภายในมะนาวจะมีเ น้ือท่ีแบง่ออกเป็นกลีบๆ ช ุม่น ้ า ถือเ ป็นผลไมท่ี้ถูก

น ามาใช ้เ ป็นเคร่ืองปรุงรส ท่ีส าคัญยัง เ ป็นผลไมท่ี้มีคุณคา่ทางโภชนาการและทางการแพทย์

โดยทัว่ไปมะนาวจะมขีนาดเส้นผา่นศูนย์กลางอยูป่ระมาณ 4-4.5 เซนติเมตร มีล าต้นท่ีเ ป็นไมพ้ ุม่เ ต้ีย 

มคีวามสูงประมาณ 5 เมตร ในส่วนของกา้นจะมีหนามแตเ่พียงเ ล็กน้อย ส่วนใหญจ่ะมีใบดก 
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ลกัษณะของใบจะยาวเรียวเพียงเล็กน้อยคล้ายกบัใบส้มดอกมะนาวมีลักษณะสีขาวอมเหลือง ซ่ึง

ดอกของมะนาวจะมกีารออกดอกผลลอดทั้งปี อาจมีความแตกตา่งกนัตามฤดูกาล เพราะในชว่ง

หน้าแลง้ตน้มะนาวจะออกผลน้อยกวา่และผลของมนัจะมนี ้ าท่ีน้อยกวา่ 

  3.5.3.2  สรรพคุณของมะนาว 

   1. ชว่ยรักษาอาการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ แนน่ทอ้ง หรือปวดท้องได้เพียงน าน ้ า

มะนาวมาผสมกนิกบัน ้ าตาลจะชว่ยรักษาอาการดงักลา่วได ้

   2. น าน ้ ามะนาวมาผสมเข้ากบัน ้ า ผ้ึงแล้วทานเ ข้าไป จะชว่ยขับพยา ธิ

ไส้เดือนได ้

   3. น าน ้ ามะนาวมาผสมกบัน ้ าผ้ึงในอตัราสว่นท่ีเทา่กนั จากนั้ นน ามาด่ืม จะ

ชว่ยแกอ้าการบิดได ้

   4. น ้ ามะนาวมสีว่นชว่ยในการรักษาโรคน่ิวได ้

   5. น ้ ามะนาวคั้นสดจะชว่ยขับเสมหะท่ีเกิดจากการเป็นหวดั หรือสูดดม

ควนัท่ีเขา้ไปบอ่ยได ้

   6. ด่ืมน ้ ามะนาวจะชว่ยบรรเทาอาการปวดตามขอ้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3.5.4  น ้าผึ้ง  (Honey) 

  Minaranightzeitblog .wordpress.com(2560)ไดอ้ธิบายคณุลกัษณะของน ้ าผ้ึงดงัน้ี 

 

รูปที ่3.8 น ้าผึ้ง 

ทีม่า :  https://sites.google.com/site/plapr indirectsale/l5-1 
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ช่ือภาษาไทย      : น ้ าผ้ึง 

 ช่ือภาษาอังกฤษ : Honey 

 ช่ือวิทยาศาสตร์ :Apismellifera L 

 วงศ์   : Apidae 

  3.5.4.1  ลักษณะของน ้าผึ้ง 

   ผ้ึง จดัเป็นแมลงสังคมแทช้ ั้นสูง อาศัยอยูร่วมกนัเ ป็นรัง (Colony)  ในแต ่

ละรัง ประกอบดว้ยผ้ึง 3วรรณะ ไดแ้ก ่ ผ้ึงนางพญา (Queen) ผ้ึงงาน (Worker) และผ้ึงตวัผู ้ (Drone) 

ถ่ินก  าเนิดและการแพรก่ระจายคือผ้ึงพื้นเมอืงในเอเชีย ในไทยพบไดท้ัว่ไปทุกภาค มีหลายชนิด เชน่ 

ผ้ึงหลวง (Apisdorsata)ผ้ึงมิม้ (Apisflorea) ผ้ึงมิ้นด าหรือผ้ึงมา้น (Apisandreniformis)  และผ้ึงโพรง

ตะ ว ัน ออกห รือ ผ้ึ ง โพรง ไ ทย  (Apiscerana)  เ ป็น ต้น  ผ้ึ ง เ ป็น แมลง ท่ีใ ห้ ผลผลิต ซ่ึ ง เ ป็ น

ทรัพยากรธรรมชาติ และมคีณุคา่ทางเศรษฐกิจหลายชนิด เชน่ น ้ า ผ้ึง  (Honey)  นมผ้ึง (Royal Jelly) 

เกสรผ้ึง (Bee Pollen) และ พรอพอลิส (Propolis) 

  3.5.4.2 สรรพคุณของน ้าผึ้ง 

   1. ชว่ยปรับสมดุลรา่งกายแลว้ควบคุมน ้ าหนัก 

   2. ผูท่ี้รักสุขภาพและผูท่ี้มปัีญหาสุขภาพ เชน่ โรคปวดข้อ เ ป็นตะคริวอยู ่

บอ่ยๆ หรือโรคอว้น สามารถน าวธีิน้ีไปใชด่ื้มเป็นประจ า เพื่อสุขภาพท่ีดี และชว่ยบรรเทาโรคตา่งๆ

ได ้ 

   3. ใชส้มานแผล ท าให้สร้างเน้ือเย่ือใหมไ่ดเ้ร็วข้ึน 

   4. ใชน้ ้ าผ้ึงในการรักษาแผลไฟลวก ผิวหนังอกัเสบและผ่ืนคนัตา่งๆ  

   5. ตา้นเชื้อรา เมือ่ทดลองกบัเชื้อรา 10 ชนิด พบวา่สามารถยับยั้งและฆา่

เชื้อราได ้

 

3.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 นายวบูิลย์ ศศิวมิลกลุ (2558) ไดก้ลา่ววา่น ้ ามลัเบอร์ร่ี หรือน ้ าลูกหมอ่น ซ่ึงเ ป็นผลไมท่ี้อุดม

ไปดว้ยวติามนิและแรธ่าตุนอกจากนั้นยงัพบสารตา้นอนุมลูอิสระ เชน่ แอนโธไชยานิน เควอซิติน ท่ี
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มสีว่นลดความเส่ียงในการเกดิโรคมะเร็ง  ในต ารับยาโบราณมีการใช ้ผลหมอ่นต้มบริโภคทั้ง เ น้ือ

และน ้ าแกโ้รคไขขอ้อกัเสบ ท้องผูก โลหิตจาง และขับเสมหะ กลุม่วิสาหกิจช ุมชนเพื่อการผลิต

พืชผกัผลไมเ้พื่อความปลอดภยั (GAP) ต าบลหนองยา่งเสือไดแ้ปรรูปผลิตภ ัณฑ์น ้ ามลัเบอร์ร่ี โดยน า

องค์ความรู้ท่ีได้รับจากส านักงานเกษตรจังหวดัสระบุรี ไปผลิตน ้ ามลัเบอร่ีชนิดสเตอริไรส์ ท่ี

สามารถจะเกบ็รักษาไวไ้ดน้านถึง 6 เ ดือน จึงเ ป็นชอ่งทางการเพิ่มมูลคา่และสร้างรายได้เพิ่มให้

เกษตรกรไดดี้เพิ่มข้ึนอีกมาก 

 ดร. สุภารัตน์ อ านาจ และคณะ(2559)  จากสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมด้วยอาคาร
โรงงานน ารอ่งอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติได้ท าการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากลูกหมอ่นด้วยกนั2 ผลิตภณัฑ์คือ 
   1. การผลิตเป็นแยมลูกหมอ่น โดยมเีน้ือหมอ่นลว้นๆน ้ าตาล น ้ าเปลา่และเพกติน 
   2. เชอร์เบทหมอ่นเชอร์เบท เ ป็นผลิตภ ัณฑ์ไอศกรีมชนิดหน่ึงตา่งจากไอศกรีม

ทัว่ไปคือมปีริมาณไขมนัต ่า มีรสเปร้ียวท่ีได้จากผลไม ้มีรสหวานจากการเ ติมน้ ําตาลหรือสารให้

ความหวาน ซ่ึงปริมาณการใชม้ ีมากกวา่ไอศกรีมทั่วไป มีลักษณะเ น้ือสัมผัสของการเป็นผลึกน ้ า

แข็งหยาบกวา่ไอศกรีมทัว่ไป ท าให้รู้สึกเย็นขณะรับประทานชว่ยดับกระหายและความรู้สึกสดชื่น 

เป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีดูนา่สนใจอยา่งมาก 

 นันทิยา จนัทิมา (2559) กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพจากโรงเ รียนเตรียมดุอมศึกษา

น้อมเกลา้อุตรดิตรไดก้ลา่วไวว้า่การแปรรูปมะนาวสู่ระดับอุตสาหกรรมวิธีการท่ีจะท าการแปรรูป

นั้นท าไดห้ลายวธีิสว่นมากจะใช ้เกลือและน ้ าตาลเป็นส่วนปรุงแตง่  และกรรมวิธี  นอกจากน้ียัง 

สามารถรว่มกบัผูว้จิยัท่ีใชแ้ตน่ ้ า โดยน าเปลือกมาแปรรูปได้หลายอยา่ง เชน่ เปลือกมะนาวปรุงรส

สามรสมะนาวแชอ่ิ่มและรว่มวจิยักบัผูใ้ชเ้ปลือกมะนาวเพื่อสกดักล่ินและน ้ ามนั สามารถน าเอาผล

มะนาวท่ีเอาเปลือก ออกแลว้มาดองเค็มแลว้ท าหวาน และเอาท่ีเป็นน ้ ามาท าเ ป็นน ้ ามะนาวพร้อมด่ืม 

และน ามะนาวผลมาดองเ ค็ม3 - 4 เ ดือน แล้วน าไปท าแช อ่ิ่มสด แช อ่ิ่มแบบอบแห้ง  มะนาวหยี 

ทอฟฟ่ีมะนาว มะนาวบดละเอียดปรุงรสท าเป็นน ้ าจ้ิมและท าซอสพริกมะนาวดอง มะนาวผงพร้อม

ด่ืม การแปรรูปมะนาวนั้นยงัไมแ่พรห่ลายมากนัก เพื่อเป็นการใช ้ ประโยชน์ของผลมะนาวมากข้ึน 

จึงไดท้ดลองท าผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ เพื่อแนะน าสูป่ระชาชนในพื้นท่ีท่ีมมีะนาวมาก และ น าไปผลิตเพื่อ

เพิ่มมลูคา่แกว่ตัถุดิบ 
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นคร เหลืองประเสริฐและคณะ(2556 )ศูนย์ค้นควา้พ ัฒนาระบบนิเวศเกษตร สถานีวิจัย

กาญจน บุรี  สถา นีวิจัยสิทธิพรกฤดากรและสถาบันค้นควา้และพัฒนาระบบนิ เวศ เกษตร

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ไดศึ้กษาและกลา่วรวมๆไวว้า่ได้เ ล็ง เ ห็นความส าคัญของงานวิจัยและ

พฒันาการผลิตมะขามป้อมเพื่อการใช ้ประโยชน์จากมะขามป้อมในอนาคตให้เ ป็นไปอยา่งมี

ทิศทาง   เ ป็นระบบสามารถเชื่อมโยงและร่วมมือกบัหน่วยงานตา่งๆได้    โดยปัจจุบันได้จัดท า

โครงการวจิยัเพื่อส ารวจและคดัเลือกสายพนัธ์ุมะขามป้อมจากแหลง่ธรรมชาติตา่งๆ   เพื่อให้ได้สาย

พนัธ์ุท่ีมคีณุภาพดี  มสีารส าคญัท่ีเป็นประโยชน์สูงและมีค าแนะน าในการปลูกเ ล้ียงท่ีดี   ปัจจุบัน

มะขามป้อมก  าลัง เ ป็นท่ีจับตามองในแง ่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ   เคร่ือง ส าอางและยา

สมุนไพร  มีการผลิตเป็นผลิตภ ัณฑ์แปรรูปมากมาย เช ่น น ้ า มะขามป้อม มะขามป้อมแชอ่ิ่ม 

มะขามป้อมดอง มะขามป้อมผง  เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวและยอ้มผม เ ป็นยาสมุนไพรแกไ้อและเ จ็บคอ

เป็นตน้เพื่อสร้างทางเลือกทางการตลาดให้มากข้ึนเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมมะขามป้อมครบ

วงจร  

 พิสมยัศรี ชาเยช และคณะ(2559 )จากสถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภ ัณฑ์อาหาร จึงได้

ท าการศึกษาการแปรรูปการเก็บรักษาน ้ ามะขามป้อม โดยพบวา่ในการเตรียมน ้ ามะขามป้อม

สามารถคั้นมะขามป้อมดว้ยเคร่ืองคั้นเพื่อแยกสว่นเน้ือและน ้ ามะขามป้อม ได้น ้ ามะขามป้อมท่ีได้มี

สีเขียวเหลืองตามธรรมชาติและมกีล่ินรสท่ีดีของมะขามป้อม แตม่ขีอ้จ ากดัในการใช ้งาน คือ ต้องท า

การคั้นอยา่งชา้ๆหลงัการคั้นน ้ าให้กรองผา่นผา้กรองไนลอ่นพบวา่ปริมาณน ้ ามะขามป้อมเ จือจางท่ี

ผูบ้ริโภคยอมรับอยูท่ี่ร้อยละ 8 เมือ่ผา่นกระบวนการให้ความร้อนระดับการพาสเจอร์ไรส์ ท่ีอุณหภูม ิ

95 องศาเซลเซียส 10 วนิาที บรรจุขวดพลาสติกและเกบ็แชเ่ย็น (4-8 องศาเซลเซียส) ท่ีอายุการเก็บ 2 

เดือน และน ้ ามะขามป้อมบรรจุขวดแกว้พาสเจอร์ไรส์ ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 15 นาที และ

เกบ็ท่ีอุณหภูมหิ้อง (25-30 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 6 เ ดือนพบวา่วิตามินซีสารประกอบฟีนอลิก

และฤทธ์ิการตา้นอนุมลูอิสระมคีวามคงตวั และไมเ่ส่ือมสลายในระหวา่งการแปรรูปด้วยความร้อน

ระดบัการพาสเจอร์ไรส์  
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บทที่4 

ผลการปฏิบัติงาน 

4.1 รายละเอียดการปฏบัิติงาน 

จากการท าการทดลองการท าน ้ าสมุนไพรท่ีต้านโควิด19 (Covid19)  โดยได้น าสมุนไพร

อยา่งเชน่ ลูกหมอ่น มะขามป้อมและมะนาว  น ามาผสมผสานจนได้รสชาติ สี และกล่ินท่ีออกมา ได้

อยา่งลงตวัรวมทั้งยงัไดน้ าความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช ้ในการแกปั้ญหากบั

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด19 ทั้ง น้ีน ้ าสมุนไพรท่ีทางคณะผู้จัดท าได้คิดค้นออกมานั้ น

โดยมวีตัถุดิบและขั้นตอนการท า ดงัน้ี 

4.2 วัตถุดิบและขั้นตอนการท าเค ร่ืองดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด 19 (Herbal Anti Covid19 

Welcome Drink) 

  4.2.1 วัตถุดิบในการท าเค ร่ืองดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด 19 (Herbal Anti 

Covid19 Welcome Drink) 

  วตัถุดิบในการท าเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมนุไพรตา้นโควดิ19 มดีงัน้ี 

   4.2.1.1 ลูกหมอ่น   100  กรัม 

   4.2.1.2 มะขามป้อม   100  กรัม 

   4.2.1.3 น ้ ามะนาว    90   กรัม 

   4.2.1.4 น ้ าผ้ึง    135  กรัม 
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4.2.2 อุปกรณ์ในการท าเคร่ืองดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19 (Herbal Anti Covid19 
Welcome Drink) 

 อุปกรณ์ในการท าเคร่ืองด่ืมสมนุไพรตา้นโควดิ19 มดีงัน้ี 

4.2.2.1 ผา้ขาวบาง 

  4.2.2.2 ท่ีคั้นน ้ ามะนาว 

  4.2.2.3 หมอ้ส าหรับตม้ 

  4.2.2.4 ภาชนะส าหรับละลายน ้ าผ้ึง 

4.2.2.5 เหยือกส าหรับบรรจุน ้ าท่ีท าส าเร็จ 

  4.2.3  ขั้นตอนในการท าเคร่ืองดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19 (Herbal Anti Covid19 
Welcome Drink) มดีงัน้ี 

 4.2.3.1  น าภาชนะท่ีมขีนาดกลางมาใสลู่กหมอ่นและมะขามป้อมจากนั้นลา้งด้วย
น ้ าสะอาด 

  

รูปที ่4.1 ขั้นตอนในการลา้งลูกหมอ่นละมะขามป้อม 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.2.3.2 น าเมล็ดมะขามป้อมออกเพื่อท่ีจะน าเน้ือไปป่ัน 

 

รูปที ่4.2 ขั้นตอนในการน าเมล็ดมะขามป้อมออก 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 

    

      4.2.3.3 น าลูกหมอ่นและเน้ือมะขามป้อมท่ีเตรียมไวม้าป่ัน 

  

รูปที ่4.3 ขั้นตอนในการน าลูกหมอ่นกบัเน้ือมะขามป้อมไปป่ัน 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.2.3.4 น าลูกหมอ่นท่ีป่ันแลว้ไปต้มโดยใชไ้ฟออ่นจนเดือด 

 

รูปท่ี 4.4 ขั้นตอนในการน าลูกหมอ่นท่ีป่ันแลว้ไปต้ม 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า (2563) 

    

     4.2.3.5 น ามะขามป้อมท่ีป่ันแล้วมากรองกบัผา้ขาวบางเพื่อคั้นเอาแตน่ ้ า

ของมะขามป้อม 

 

รูปที ่4.5 ขั้นตอนในการน ามะขามป้อมท่ีป่ันแลว้มากรองกบัผา้ขาวบาง 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.2.3.6 น าน ้ าลูกหมอ่นและน ้ ามะขามป้อมท่ีไดผ้สมเขา้ด้วยกนัจากนั้นวาง

พกัไว ้

 

รูปที ่ 4.6 ขั้นตอนในการน าน ้ าลูกหมอ่นและมะขามป้อมท่ีได้มาผสมกนั 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 

       4.2.3.7 น าน ้ าผ้ึงท่ีเตรียมไวม้าละลายกบัน ้ าร้อนหลงัจากนั้นบีบน ้ ามะนาว

ใสต่ามลงไปและคนให้เขา้กนั 

  

รูปที ่4.7 ขั้นตอนในการผสมน ้ าผ้ึงและมะนาว 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.2.3.8 น าน ้ ามะขามป้อมและน ้ าหมอ่นท่ีผสมแล้วเทลงในเหยือกท่ี

เตรียมไว ้ จากนั้นน าน ้ าผ้ึงผสมมะนาวท่ีผสมส าเร็จแล้วเทตามลงไป 

   

รูปที ่4.8 ขั้นตอนในการน าสว่นผสมทั้งหมดมาผสมกนั 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 

     4.2.3.9 น ้ าสมนุไพรท่ีท าส าเร็จแลว้มาใสภ่าชนะท่ีเตรียมไวแ้ละตกแตง่ให้

สวยงาม 

   

รูปที ่4.9 เคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมนุไพรตา้นโควิด19 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.3 การค านวณต้นทนุส าหรับการท าเคร่ืองดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควิด19 (Herbal Anti 

Covid19 Welcome Drink) 

        การค านวณตน้ทุนส าหรับการท าเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมนุไพรตา้นโควิด19 แสดงตามตารางท่ี4.1 

วตัถุดิบ ปริมาณท่ีใช  ้ ราคา/หนว่ย ตน้ทุน/บาท 
ผลหมอ่น 100 กรัม 200/1 กโิลกรัม 20 
มะขามป้อม 100 กรัม 150/1 กโิลกรัม 15 
น ้ าผ้ึง 135 กรัม 300/1 ลิตร 40 
น ้ ามะนาว 90 กรัม 20/270 กรัม 6.66 
                                                       รวม                                                                            81.66                                                                  

                                                        

ตารางที ่4.1 การค านวณตน้ทุนเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมนุไพรตา้นโควดิ 19 

ท่ีมา: ผูจ้ดัท า (2563) 

 จากตารางท่ี4.1 การค านวณตน้ทุนในการท าเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมนุไรต้านโควดิโดยมี

สว่นผสมไดแ้ก ่ ผลหมอ่น มะขามป้อม น ้ าผ้ึง มะนาวท่ีผูจ้ดัท าไดท้ าข้ึนมาเพื่อเป็นการทดลอง

เคร่ืองด่ืมท่ีมสีว่นชว่ยในการตา้นโควดิ19เพื่อเ ป็นทางเลือกในการด่ืมน ้ าสมนุไพรในงบประมาณ

การจดัท าเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมนุไพรตา้นโควดิจ านวน 1 ลิตร เฉล่ียตน้ทุนอยูท่ี่ 81.66 บาท/ลิตร ได้

11แกว้ และราคาแกว้ละ 7.42 บาท/1 แกว้ 

 

4.4 สรุปข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โครงงานเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมนุไพรตา้นภยัโควดิ19 (Herbal Anti Covid19 Welcome 

Drink) ท าจากสมนุไพรท่ีมีการชว่ยของภูมคิุ้มกนัเป็นการสรุปข้อมลูเพื่ออธิบายผลจากการทดลอง

ของผูจ้ดัท าท่ีไดร้วบรวมกลุม่ตวัอยา่งแบบสอบถาม จ านวน 28 ตวัอยา่ง โดยคิดเป็นร้อยละของ

จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดสามารถแสดงผลการวเิคราะห์ข้อมลูได้ดงัน้ี  
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4.4.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ  

 ขอ้มลูจ านวนร้อยละของกลุม่ตัวอยา่งจ าแนกเพศ แสดงดงัตารางท่ี 4.2 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 16 57.10 

หญิง 12 42.90 

รวม 28 100 

ตารางที ่4.2 จ านวนร้อยละของกลุม่ตัวอยา่งจ าแนกเพศ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ีคิดเป็น
เพศชายร้อยละ 57.1 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 42.9  

4.4.2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ  

              ขอ้มลูจ านวนร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกอายุ แสดงดงัตารางท่ี 4.3 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ชว่งอายุ 18-24 ปี 24 85.70 

ชว่งอายุ 24-28 ปี 0 0.00 

28 ปีข้ึนไป 4 14.30 

รวม 28 100 

ตารางที ่4.3 จ านวนร้อยละของกลุม่ตัวอยา่งจ าแนกอายุ 

   ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี เป็นผูท่ี้มี
ชว่งอายุ 18-24 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 85.70 รองลงมาคือผูท่ี้มอีายุ 28 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
14.30 และผูท่ี้มชีว่งอายุ 24-28 ปี  
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4.4.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

                 ขอ้มลูจ านวนร้อยละของกลุม่ตัวอยา่งจ าแนกอาชีพ แสดงท่ีตาราง 4.4 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 

ขา้ราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ 0 0.00 

ธุรกจิสว่นตวั 0 0.00 

รับจา้งทัว่ไป 0 0.00 

นักเรียน-นักศึกษา 24 85.70 

อ่ืนๆ 4 14.30 

รวม 28 100 

ตารางที ่4.4 จ านวนร้อยละของกลุม่ตัวอยา่งจ าแนกอาชีพ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 

 

จากตารางท่ี4.5 พบวา่กลุม่ตัวอยา่ง ท่ีตอบแบบสอบถามในการท าโครงงานคร้ังน้ี  เ ป็น

นักเรียน-นักศึกษามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 85.70 รองลงมาเป็นอ่ืนๆ(เชน่ ค้าขาย) คิดเป็นร้อยละ 

14.30  

            

             4.4.4 ระดับความพงึพอใจสีสันของเคร่ืองดื่ม 

                จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ่โครงงาน เคร่ืองด่ืมต้อนรับ
สมุนไพรต้านภ ัยโควิด19  (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink)  ในด้านสีสันของเคร่ืองด่ืมมี
ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.00 มคีวามพึงพอใจระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  57.00 
เป็นความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  29.00 และเป็นความพึงพอใจในระดับน้อย คิด
เป็นร้อยละ 4.00 ของผูส้อบถามทั้งหมดจ านวน 28 คน ดงัในรูป 4.9 
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มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 57% 

29% 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 
57% 

32% 

11% 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.10 ระดบัความพึงพอใจสีสันของเคร่ืองด่ืม 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 

 

              4.4.5 ระดับความพงึพอใจของรสชาติเคร่ืองดื่ม 

             จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ่โครงงานเคร่ืองด่ืมต้อนรับ

สมนุไพรตา้นภยัโควดิ19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) ในดา้นรสชาติมคีวามพึงพอใจ

ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.00 มคีวามพึงพอใจระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  57.00 และความพึง

พอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.00 

 

 

 

 

 

                                        รูปที ่4.11 ระดบัความพึงพอใจของรสชาติเคร่ืองด่ืม 

                                                                  ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 
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4.4.6 ระดับความพงึพอใจของกล่ินเคร่ืองดื่ม 

                จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ่โครงงาน เคร่ืองด่ืมต้อนรับ

สมนุไพรตา้นภยัโควดิ19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) ในด้านกล่ินของเคร่ืองด่ืมมีความ

พึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.00 มคีวามพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 57.00 และ

ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ18.00 

 

  

 

 

 

รูปที ่4.12 ระดบัความพึงพอใจของกล่ินเคร่ืองด่ืม 

ทีม่า :ผูจ้ดัท า (2563) 

 

              4.4.7 ระดับความพงึพอใจของความคิดสร้างสรรค์ของเคร่ืองดื่ม 

             จากการตอบแบบสอบถามความพึง พอใ จท่ีมีต ่อโครง งาน เค ร่ืองด่ืมต้อนรับ

สมนุไพรตา้นภยัโควิด19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink)  ในด้านความคิดสร้างสรรค์ของ

เคร่ืองด่ืม มคีวามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 61.00 และความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  7.00 

 

 

 

 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 57% 

25% 
18% 
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รูปที ่4.13 ระดบัความพึงพอใจของความคิดสร้างสรรค์ของเคร่ืองด่ืม 

                                                            ทีม่า :ผูจ้ดัท า (2563) 

 

               4.4.8 ระดับความพงึพอใจของความแปลกใหม่เคร่ืองดื่ม 

               จากการตอบแบบสอบถามความพึง พอใ จท่ีมีตอ่โครงง าน เ คร่ือง ด่ืมต้อนรับ

สมุนไพรต้านภ ัยโควิด19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink)  ในด้านความแปลกใหมข่อง

เคร่ืองด่ืม มคีวามพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.00 มีความพึงพอใจระดับมาก  คิดเป็น

ร้อยละ 64.00 และความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  7.00 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.14 ระดบัความพึงพอใจของความแปลกใหมเ่คร่ืองด่ืม 

                          ทีม่า :ผูจ้ดัท า (2563) 

 

4.4.9 ระดับความพงึพอใจของความชอบโดยรวมในเคร่ืองดื่ม 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

61% 

32% 

7% 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 
64% 

7% 

29% 
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จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมตีอ่โครงงานเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมุนไพรต้านภ ัย

โควดิ19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) ในดา้นความชอบโดยรวมในเคร่ืองด่ืม มีความพึง

พอใจระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.00 และ

ความพึงพอใจระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  4.00 

 

 

 

 

     

   

 

   รูปที ่4.15 ระดบัความพึงพอใจของความชอบโดยรวมในเคร่ืองด่ืม 

ทีม่า: ผู ้จัดท า (2563)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

64% 

32% 

4% 
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4.5 ก าหนดระดับค่าเฉลี่ยเกณฑ์การตัดสินใจ 

 ในการส ารวจระดบัความพึงพอใจท่ีมตีอ่โครงงานเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมุนไพรต้านภ ัยโควิด
19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink)  ให้การวดัระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ และก  าหนด
ความพึงพอใจแบบเฉล่ียเพื่อแปลงผลโดยใชเ้กณฑ์ก  าหนดความหมายตามขอบเขตของคา่เฉล่ียตาม
แนวความคิดของ Likert,R. (1932)   

ดงัน้ี   

          คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึงความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึงความพึงพอใจในระดบัมาก 

คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึงความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึงความพึงพอใจในระดบัน้อย 

คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึงความพึงพอใจในระดบัน้อยท่ีสุด 

ตารางที ่4.5 แสดงคา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีตอ่โครงงาน  

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2563) 

         

 

รายละเอียด คา่เฉล่ีย S.D. ความพึงพอใจ 

1.สีสนัของเคร่ืองด่ืม 3.60 0.71 มาก 

2.รสชาตขิองเคร่ืองด่ืม 3.53 0.69 มาก 

3.กล่ินของเคร่ืองด่ืม 3.96 0.57 มาก 

4.ความคดิสรา้งสรรคข์องเคร่ืองด่ืม 4.03 0.74 มาก 

5.ความแปลกใหม่ของเคร่ือง 4.10 0.73 มาก 

6.ความชอบโดยรวมในเคร่ืองด่ืม 4.10 0.49 มาก 

คา่เฉล่ียรวม 3.89 0.39 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.5 จากผลส ารวจพบวา่คา่เฉล่ียและคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ี
มตีอ่โครงงานเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมุนไพรต้านภ ัยโควิด19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink)  
โดยการท าแบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมด 28 คน สามารถสรุปผลได้ดัง น้ี   ในด้านสีสันของ
เคร่ืองด่ืมมคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 3.60  ในด้านรสชาติของเคร่ืองด่ืมมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 3.53 ในดา้นกล่ินของเคร่ืองด่ืมมคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับ
มาก  คิดเป็นร้อยละ  3.96 ในดา้นความคิดสร้างสรรค์ของเคร่ืองด่ืม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ  4.03 ในดา้นความแปลกใหมข่องเคร่ืองมคีวามพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ  4.10 ในดา้นความชอบโดยรวมในเคร่ืองด่ืม  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 
4.10  ดงันั้นผลคา่เฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาคิดเป็นร้อยละ3.89 
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บทที่ 5 

สรุปผลงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา ปัญหาทีพ่บ การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 5.1.1 สรุปผลการศึกษา  

จากการปฏิบติัท าโครงงานสหกจิศึกษาตั้งแตว่นัท่ี  18 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2563โดย

มพีนักงานท่ีปรึกษาในแผนกบาร์ ของโรงแรมดบัเบ้ิลยู  กรุงเทพฯ ได้เ ป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการท า

โครงงานน้ี  สืบเน่ืองมาจากทางมหาวทิยาลยัไดม้มีติไมใ่ห้ส่งตัวนักศึกษาออกไปฝึกงาน เ น่ืองจาก

ไดม้โีรคระบาดของโควิท19(Covid19)ดังนั้ นทางภาควิชาจึงมีมติให้ท าการศึกษาปฎิบัติสหกิจ

ภายในโดยมพีี่ท่ีปรึกษาจากโรงแรมท่ีมชีื่อเสียงเป็นคนคอยให้ค าแนะน าในการท าโครงงานสหกิจ

ศึกษาน้ี และไดท้ าการจดัตั้งกลุม่ในการท าโครงงานข้ึนโดยมีแนวคิดร่วมกนักบัอาจารย์ท่ีปรึกษา

และพนักงาท่ีปรึกษาวา่ควรท่ีจะท าเกี่ยวกบัเคร่ืองด่ืมต้อนรับท่ีทันกบัสถานการณ์โลก โดยได้มี

แนวคิดในการหาสว่นผสมของสมนุไพรไทยท่ีชว่ยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายและ

ป้องกนัการติดเชื้อไวรัสชนิดตา่งๆรวมถึงโควดิ19 น้ีดว้ย  วตัถุดิบเหลา่น้ี เ ป็นวตัถุดิบท่ีหาได้ง ่ายและ

สามารถน ามาประยุกต์ท าให้เกดิเคร่ืองด่ืมท่ีด่ืมไดง้า่ย มปีระโยชน์และชว่ยสร้างความสดชื่นให้กบั

ลูกคา้ และยังถือได้วา่เ ป็นการสร้างตัวเ ลือกใหมใ่ห้กบัลูกค้าและโรงแรมท่ีสนใจในส่วนของ

เคร่ืองด่ืมสุขภาพ   

จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมค้นควา้หาข้อมูลสมุนไพรท่ีสามารถช ่วยเสริมสร้างภูมิ

ตา้นทานของรา่งกายและป้องกนัการติดเชื้อไวรัสนั้ น ได้พบวา่ มะขามป้อม ลูกหมอ่นและมะนาว 

สามารถชว่ยเสริมสร้างภูมติา้นทานไดแ้ละยงัให้วติามนิซีสูง  มสีารตา้นอนุมูลอิสระ  ดังนั้ นทางคณะ

ผูจ้ดัท าจึงได้ศึกษาเ รียนรู้วิธีการผสมส่วนผสมใหมน้ี่ ข้ึนมา และทางคณะผู้จัดท าก็ได้ศึกษาถึง

สมนุไพร ผกั และ ผลไมใ้นประเทศไทยท่ีสามารถน ามาท า ให้เ ป็นเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมุนไพรต้าน

ภยัโควดิ19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) นอกจากน้ียังท าให้คณะผู้จัดท าเกิดทักษะและ

ความคิดสร้างสรรค์ในการน าสมนุไพรท่ีมีสีและรสชาติท่ีแตกตา่งกนัมาผสมอยูใ่นเคร่ืองด่ืมแกว้

เดียวกนัให้เกดิประโยชน์เพิ่มข้ึนจึงเกดิเป็นเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมุนไพรต้านภ ัยโควิด19 (Herbal Anti 
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Covid19 Welcome Drink)และยงัปฎิบติัให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวไ้ดส้ าเร็จ         

  

จากผลการส ารวจพบวา่การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ่ผ ลิตภ ัณฑ์เคร่ืองด่ืมต้อนรับ

สมุนไพรต้านภ ัยโควิด19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink)  พบวา่ส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย

จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  57.10  มีช ว่งอายุ 18-24 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 85.70 และเป็น

อาชีพนักเรียน-นักศึกษามากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ85.70  และจากตารางคา่เฉล่ียและคา่เ บ่ียงเบน

มาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีตอ่โครงงานเคร่ืองด่ืมต้อนรับสมุนไพรต้านภ ัยโควิด 19 (Herbal 

Anti Covid19 Welcome Drink) มรีะดบัคามพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 3.89 

5.1.2 ปัญหาที่พบในการท าโครงงาน  

  5.1.2.1 การทดลองคร้ัง ท่ี 1 รสชาติ เข้มข้นเกินไปเพราะเ น่ืองจากผู้จัดท าท า

โครงงานท่ีเป็น Welcome Drink ซ่ึงจะตอ้งมรีสออ่น ทานงา่ย  

  5.1.2.2 การทดลองคร้ังท่ี1กล่ินและรสชาติของน ้ าผ้ึงคอ่นข้างแรงไปจึงท าให้ขณะ

ด่ืมไมส่ามารถรับรู้รสชาติของส่วนผสมหลกัคือลูกหมอ่น กบั มะขามป้อม 

  5.1.2.3 การทดลองคร้ังท่ี2 กากของลูกหมอ่นนอนกน้ซ่ึงท าให้กลุม่ทดลองด่ืมชว่ง

ทา้ยๆท าให้มกีารตกตะกอนของลูกหมอ่นไปด้วย ซ่ึงท าให้มอีาการระคายคอ 

5.1.3 การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าโครงงาน  

  5.1.3.1 ลดปริมาณของน ้ าลูกหมอ่นลงเพราะน ้ าลูกหมอ่นคอ่นข้างเ ข็มข้นและกล่ิน

แรง 

  5.1.3.2 ลดปริมาณของน ้ าผ้ึงลงและปรับเปล่ียนย่ีห้อน ้ า ผ้ึง เพื่อกล่ินท่ีดีข้ึนและไม ่

แรงจนเกนิไป  

  5.1.3.3 กอ่นจะน าสว่นผสมทั้งหมดมาผสมกนันั้นควรน าน ้ าลูกหมอ่นมากรองกาก

เล็กๆออกกอ่น เพื่อตอนท่ีน ามาผสมกนัจะได้ไมม่ใีนสว่นของกากของลูกหมอ่น  
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5.2 สรุปผลปฏบัิติงานสหกิจศึกษา 

  5.2.1 ผลทีไ่ด้รับจากการฝึกสหกิจศึกษา 

  5.2.1.1 ไดรั้บความรู้ใหม ่ๆ และประสบการณ์ใหม ่ๆ เพิ่มมากข้ึนในการท าเคร่ืองด่ืม

รวมทั้งไดศึ้กษาขอ้มูลของสว่นผสมในแตล่ะอยา่ง 

  5.2 .1 .2  ฝึกการท า งาน ร่วมก ับผู้อ่ืน ได้เ ป็น อย ่า ง ดี ฝึกความอดทน  ความ

กระตือรือร้น และมคีวามรับผิดชอบมากข้ึน  

  5.2.1.3 ท าให้เกดิความชอบในการท าเคร่ืองด่ืมจากท่ีไมเ่คยท าและไมก่ล้าท่ีจะ

คิดคน้สูตรเคร่ืองด่ืมใหม ่ๆ  

 5.2.2 ปัญหาทีพ่บในการปฏบัิติงานสหกิจศึกษา 

  5.2.2.1 เน่ืองจากชว่งระยะเวลาการปฏิบติัสหกจิอยูใ่นชว่งของการระบาดของเชื้อ

ไวรัสCovid-19 จึงท าให้คณะผูจ้ดัท าตอ้งแบง่งานกนัท าท่ีบา้นซ่ึงท าให้มีการส่ือสารคอ่นข้างล าบาก

และท าให้งานเกดิความผิดพลาดและลา่ชา้ 

  5.2.2.2 เกิดความลา่ช ้าในการหาวตัถุดิบเชน่ ลูกหมอ่นและมะขามป้อมซ่ึงอยู ่

ในชว่งของการระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ19 ท าให้หาซ้ือได้ยากจึงต้องท าการส่ังจากสวนโดยตรง

และซ่ึงทางสวนกจ็ะตอ้งรอให้ออกผลกอ่นถึงจะน าสง่ได ้

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ  

  5.2.3.1 การส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัในการท าโครงงานซ่ึงการท าโครงงานคร้ังน้ีคณะ

ผูจ้ดัท ามกีารติดตอ่ส่ือสารท่ีคอ่นข้างล าบากจึงต้องหาวิธีการส่ือสารให้เข้าใจกนัมากข้ึนเพื่อให้

โครงงานเสร็จส้ินสมบูรณ์อยา่งไมม่ขี้อบกพร่อง 

  5.2.3.2 มคีวามรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการท าโครงงานและมีความตั้งใจท่ี

จะให้โครงงานนั้นผา่นไปไดด้ว้ยดี 

  5.2.3.3 มกีารเรียนรู้ประยุกต์และปรับปรุงในขอ้เสียของโครงงานเพื่อน าไปปรับใช ้

ในชีวติประจ าวนัและอนาคตได ้
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ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การปฏิบัติโครงงานสหกจิศึกษา 

น า้สมุนไพรต้อนรับต้านโควิด19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink)  ทีส่ าเร็จแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

การทดลองท าน ้าสมุนไพรตอ้นรับตา้นโควดิ19 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แจกน ้าสมุนไพรตอ้นรับตา้นโควดิ19 แก่กลุ่มทดลองชิม 

 

 

 

 

 

 

      น าแบบสอบถามออนไลน์แจกใหแ้ก่กลุ่มทดลอง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบการประเมินความพงึพอใจของเคร่ืองดื่ม 

ช่ือ  เคร่ืองดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านภัยโควดิ 19 

Herbal Anti Covid19 Welcome Drink  

วตัถุประสงค์ : เพือ่วดัระดับความพงึพอใจของเคร่ืองดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านภัยโควิด19 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ใส่    เคร่ืองหมายใน     หรือเติมขอ้ความท่ี
ตรงกบัขอ้มูลของท่าน) 

เกณฑ์การประเมิน  

  (5)  มากท่ีสุด     (4)  มาก     (3) ปานกลาง    (2) นอ้ย    (1)  นอ้ยท่ีสุด 

ตอนที1่ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประเมิน  

1.1  เพศ    

 ชาย  
   

 หญิง

1.2  อายุ 

 ช่วงอาย ุ18-24 ปี 
 ช่วงอาย ุ24-28 ปี 

 มากกวา่ 28 ปีข้ึนไป  

  

1.3  อาชีพ 

 ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 ธุรกิจส่วนตวั 
 รับจา้งทัว่ไป 

 

 

 

 

 นกัเรียน-นกัศึกษา 
 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)..............



 

 

ตอนที2่ ความคิดเห็นของผู้ทดลองดื่ม เคร่ืองดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านโควดิ19 

 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
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     ลกัษณะความคิดเห็นของผู้ทดลองดื่ม 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด
(5) 

มาก 
 
(4) 

ปาน
กลาง
(3) 

น้อย 
 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด
(1) 

1.สีสันของเคร่ืองด่ืม       

2.รสชาติของเคร่ืองด่ืม      

3.กล่ินของเคร่ืองด่ืม      

4.ความคิดสร้างสรรคข์องเคร่ืองด่ืม      

5.ความแปลกใหม่ของเคร่ือง      

6.ความชอบโดยรวมในเคร่ืองด่ืม      



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 

               ผลการสัมภาษณ์พนกังานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัโครงงานเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมุนไพรตา้นโควิด

19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) โดยนายธีรศกัด์ิ  เฮา้เฮง ซ่ึงเป็นพนกังานท่ีปรึกษาจาก

โรงแรมดบัเบิ้ลย ู(W Bangkok Hotel ) นั้นมีความคิดเห็นวา่โครงงานเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมุนไพร

ตา้นโควิด19 (Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) สามารถน าเคร่ืองด่ืมไปต่อยอดไดแ้ต่คณะ

ผูจ้ดัท าอาจตอ้งจดัท ารูปแบบของบรรจุภณัฑ์ให้สวยงามและน่ารับประทานมากข้ึนเพื่อให้สามารถ
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เคร่ืองดื่มต้อนรับสมุนไพรต้านภัยโควดิ 19 

(Herbal Anti Covid 19 Welcome Drink) 

                                                        นายชาคริต                ตรีรัตน์ทวชัีย 

                                                        นางสาวพทิธนันท์      นาคเจริญ 

                                                         นางสาววรวรรณ        อนิทมาศ 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

บทคดัย่อ 

โครงงานเร่ืองเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมุนไพรตา้นภยั

โควิด19 ( Herbal Anti Covid 19 Welcome Drink) จกัท า

ข้ึนเพ่ือศึกษาวิธีการท าเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยเสริมสร้างภูมิ

ตา้นทานของร่างกายและป้องกันการติดเช้ือไวรัส โดย

ท าการศึกษาถึงสมุนไพร ผกัและผลไมใ้นประเทศไทยท่ี

สามรถน ามาท าเป็เคร่ืองด่ืมตอ้นรับได ้อาทิเช่น ลูกหม่อน 

มะขามป้อมน ้ าผึ้ งและมะนาว เป็นตน้ ซ่ึงวตัถุดิบเหล่าน้ี

เป็นวตัถุดิบท่ีหาได้ง่าย นอกจากน้ียงัเป้นการรังสรรค์

เคร่ืองด่ืมตอ้นรับตวัใหม่ให้เขา้กบัยคุสมยัของโควิด19 ซ่ึง

เป็นการสร้างตัวเลือกรูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าและทาง

โรงแรมจากท่ีไดท้ าการทดลองเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมุนไพร

ตา้นภยัโควดิ 19 คณะผูจ้ดัท าไดท้ าการส ารวจความคิดเห็น

โดยการท าแบบทดสอบความพึงพอใจในกลุ่มตวัอยา่งเป็น

จ านวน 28 คน ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาและบุคลากร

ของมหาวิทยาลยัสยามมีความพึงพอใจในด้านสี รสชาติ

และกล่ินของเคร่ืองด่ืมอยู่ในระดบัมากส่วนดา้นความคิด

สร้างสรรค์และดา้นความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ์อยู่ใน

ระดบัมากเช่นกนั ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่โครงงานเคร่ืองด่ืม 

 

ตอ้นรับสมุนไพรตา้นโควิด19 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ท่ีระดบัมาก 

ค าส าคญั : เคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมุนไพร/โควดิ19 

Abstract 

The purpose of through The “Herbal Anti Covid 

19 Welcome Drink” project was created to study the 

production of a drink that enhances the body's immunity 

and prevents virus infection. This was done through the 

study of Thai herbs, vegetables and fruits  that can be 

used as ingredients in a medicinal drink. Readily 

available ingredients such as mulberry, Indian 

gooseberry, honey and lemon  were blended to create a 

new welcome drink that counters Covid19 and which can 

be provided as a tonic for hotel guests. 

After the Herbal Anti Covid19 Welcome Drink 

project was  completed, the members collected data by 

using satisfaction survey form, a sample of 28 persons. 



   

 

The results showed that Siam University students and 

staff  were very satisfied with the color, flavor and odor 

of the beverage. The creativity and  novelty  aspects of 

the product were also at a high level. It can thus be 

concluded that the Herbal Anti Covid 19 welcome 

drink was satisfying to hotel guests. 

Keywords : Herbal Welcome Drink; Covid19,Thai 

Herbs 

ทีม่าของปัญหา           

เ น่ืองจากในปัจจุบันทั้ งโลกได้มีการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด19 (Covid19) โรคโควิด19

เป็นโรคติดต่อเก่ียวกับทางเดินหายใจอาการรุนแรง 

นอกจากน้ียงัแพร่เช้ือด้วยการสัมผสัได้เช่นกันการจับ

ของใชส้าธารณะร่วมกนัแลว้มาสัมผสัในส่วนต่างๆของ

ร่างกาย เป็นตน้ 

  จึงท าให้คณะผู ้จัดท าได้มีแนวคิดร่วมกับ

อาจารย์ท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีปรึกษาว่าควรจะท า

เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมตอ้นรับ (Welcome Drink) ท่ีทนักับ

สถานการณ์โลก โดยไดมี้แนวคิดในการหาส่วนผสมของ

สมุนไพรไทยท่ีช่วยในการเสริมสร้างภูมิตา้นทานของ

ร่างกายและป้องกนัการติดเช้ือไวรัสชนิดต่างๆรวมถึงโค

วิด19น้ีข้ึนมา จากการท่ีคณะผูจ้ดัไดท้ าการศึกษาคน้ควา้

สมุนไพรจ าพวก ผกัและผลไม้ท่ีมีอยู่ในประเทศไทย 

พบว่ามะขามป้อม ลูกหม่อนและมะนาวสามรถช่วยใน

การเสริมสร้างภูมิตา้นทานโรค ให้วิตามินซีสูงและยงัมี

สารต่อตา้นอนุมูลอิสระ ซ่ึงวตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบท่ี

หาไดง่้ายและสามรถเอามาประยกุตท์ าให้เกิดเคร่ืองด่ืมท่ี

ด่ืมไดง่้าย มีประโยชน์และช่วยสร้างความสดช่ืนให้กบั

ลูกคา้เม่ือเขา้มาเช็คอิน (Check In) ในโรงแรม นอกจากน้ี

ยงัถือได้ว่าเป็นการสร้างตัวเลือกใหม่ให้กับลูกคา้และ

โรงแรมท่ีสนใจในส่วนของเคร่ืองด่ืมสุขภาพน้ี 

แนวคดิในการท าโครงงาน (วตัถุดบิ)  

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด19 คณะผูจ้ ัดท าจึงได้แนวคิดอยากจะท าเคร่ืองด่ืม

เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับร่างกายและเป็นเคร่ืองด่ืม

ตอ้นรับท่ีช่วยสร้างความสดช่ืนท าให้เกิดเป็นเคร่ืองด่ืม

ตอ้นรับสมุนไพรตา้นโควดิ19น้ีข้ึนมา  

วตัถุดบิในการท าเคร่ืองดืม่ต้อนรับสมุนไพรต้านโควดิ19  

- ลูกหม่อน          100 กรัม 

- มะขามป้อม      100 กรัม 

- น ้ ามะนาว           90  มิลลิลิตร 

- น ้ าผึ้ง                135  มิลลิลิตร 

วตัถุประสงค์ 

         1.เพ่ือศึกษาวิธีการท าเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยเสริมสร้างภูมิ
ตา้นทานของร่างกายและป้องกนัการติดเช้ือไวรัส 

         2.เพื่อศึกษาถึงสมุนไพร ผกั และผลไมใ้นประเทศ
ไทยท่ีสามารถน ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืมตอ้นรับได ้

           3.เพ่ือเป็นการรังสรรค์เคร่ืองด่ืมตอ้นรับตวัใหม่
ใหก้บัยคุสมยัของโควดิ19  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

         1.ได้เรียนรู้เก่ียวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทยท่ี 

น ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืมตา้นโควดิ19 

         2.ได้รู้จกัวิธีแสวงหาความรู้ ขอ้มูล และพฒันาให้

เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการออกแบบเคร่ืองด่ืม 

      3.ได้น าสมุนไพรไทยท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ มาท าเป็น

เคร่ืองด่ืมใหท้นักบัยคุสมยัและสถานการณ์ปัจจุบนั 

วธีิด าเนินการ 

1.น าลูกหม่อนและมะขามป้อมลา้งใหส้ะอาด 

2.น ามะขามป้อมควา้นเอาเมลด็ออก 



   

 

3.น าผลหม่อนกบัเน้ือมะขามป้อมไปป่ัน 

4.น าผลหม่อนท่ีป่ันแลว้ไปตม้ 

5.มะขามป้อมท่ีป่ันไปกรองกบัผา้ขาวบาง 

       6.น าน ้ าหม่อนกับน ้ ามะขามป้อมท่ีได้ผสมเข้า

ดว้ยกนัจากนั้นวางพกัไว ้

       7.น าน ้ าผึ้งมาละลายกบัน ้ าร้อนจากบีบมะนาวใส่ตาม

ลงไป 

8.น าน ้ ามะขามป้อมและน ้ าหม่อนท่ีผสมแลว้เทลง

ในเหยอืกท่ีเตรียมไว ้จากนั้นน าน ้ าผึ้งผสมมะนาวท่ีผสม

ส าเร็จแลว้เทตามลงไป 

9.น าสมุนไพรท่ีท าส าเสร็จแลว้บรรจุลงใส่ขวด 

สรุปผลโครงงาน  

จากการปฏิบติัท าโครงงานสหกิจศึกษาตั้งแต่วนัท่ี 18 
พฤษภาคมถึง 31 สิงหาคม 2563 โดยมีพนกังานท่ีปรึกษา
ในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมดบัเบ้ิลย ู
กรุงเทพฯ ไดเ้ป็นผูใ้หค้  าปรึกษาในการท าโครงงานน้ี สืบ
เน่ืองมาจากทางมหาวทิยาลยัไดมี้มติไม่ใหส่้งตวั
นกัศึกษาออกไปฝึกงาน เน่ืองจากไดมี้โรคระบาดของโค
วดิ19 ดงันั้นทางภาควชิาการจึงมีมติใหท้ าการศึกษา
ปฏิบติัสหกิจภายในโดยมีพี่ท่ีปรึกษาจากโรงแรมท่ีมี
ช่ือเสียงคอยใหค้  าแนะน าในการท าโครงงานสหกิจศึกษา
น้ีและไดท้ าการจดัตั้งกลุ่มในการท าโครงงานข้ึน โดยมี
แนวคิดร่วมกนักบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ี
ปรึกษาวา่ควรจะท าเก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมตอ้นรับท่ีทนักบั
สถานการณ์โลก โดยไดมี้แนวคิดในการหาส่วนผสมของ
สมุนไพรไทยท่ีช่วยในการเสริมสร้างภูมิตา้นทานของ
ร่างกายและป้องกนัการติดเช้ือไวรัสชนิดต่างๆรวมถึงโค
วดิ19น้ีดว้ย วตัถุดิบเหล่าน้ีเป็นวตัถุดิบท่ีหาไดง่้ายและ
สามรถน ามาประยกุตท์ าใหเ้กิดเคร่ืองด่ืมท่ีด่ืมไดง่้าย มี
ประโยชน์และช่วยสร้างความสดช่ืนใหก้บัลูกคา้และยงั

ถือไดว้า่เป็นการสร้างตวัเลือกใหม่ใหก้บัลูกคา้และ
โรงแรมท่ีสนใจในส่วนของเคร่ืองด่ืมสุขภาพ  จากการท่ี
คณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมคน้ควา้หาขอ้มูลสมุนไพรท่ีสาม
รถช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานของร่างกายและป้องกนั
การติดเช้ือต่างๆนั้น ไดพ้บวา่ มะขามป้อม  ลูกหม่อน
และมะนาวสามารถช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานไดแ้ละยงั
มีการใหว้ติามินซีสูง มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระและทาง
คณะผูจ้ดัท าจึงไดใ้ส่น ้ าผึ้งเพ่ิมเขา้ไปเพ่ือช่วยใหด่ื้มง่าย
ข้ึนและท าใหมี้กล่ินหอม ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษา
เรียนรู้วธีิการผสมส่วนผสมน้ีข้ึนมาและศึกษาวธีิการท า
เคร่ืองด่ืมท่ีช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานของร่างกายและ
ป้องกนัการติดเช้ือไวรัสและทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาถึง
สมุนไพร ผกัและผลไมใ้นไทยท่ี สามารถท่ีสามารถ
น ามาท าเป็นเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมนุไพรตา้นภยัโควดิ19 
(Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) ท าใหค้ณะ
ผูจ้ดัท าเกิดทกัษะและความคิดสร้างสรรคใ์นการน า
สมุนไพรท่ีมีสีและรสชาติแตกต่างกนัมาผสมอยูใ่น
เคร่ืองด่ืมแกว้เดียวกนัใหเ้กิดประโชชนืเพ่ิมข้ึน จึงเกิด
เป้นเคร่ืองตอ้นรับสมุนไพรตา้นภยัโควดิ19 (Herbal Anti 
Covid19 Welcome Drink) และยงัปฏิบติัใหบ้รรลตุาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ดส้ าเร็จ จากผลการส ารวจพบวา่
การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม
ตอ้นรับสมุนไพรตา้นภยัโควดิ19 (Herbal Anti Covid19 
Welcome Drink) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน16 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.10 มีช่วงอาย1ุ8-24ปีมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ85.70 และเป็นอาชีพ นกัเรียน-นกัศึกษามาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ85.70จากตารางค่าเฉล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตราฐานของความพึงพอใจท่ีมี 

ต่อโครงงานเคร่ืองด่ืมตอ้นรับสมุนไพรตา้นภยัโควิด19 

(Herbal Anti Covid19 Welcome Drink) มีระดบัความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ3.89 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน                       

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืมตอ้นรับสมุนไพรตา้นภยัโค

วดิ19คร้ังน้ีเป็นการใชว้ตัถุดิบสมุนไพรท่ีหาไดง่้ายน ามา



   

 

แปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ทางเลือกใหม่ให้กับทาง

โรงแรมและสามรถน าไปด่ืมไดใ้นชีวิตประจ าวนั น าไป

ต่อยอดในการขายได้ โดยท่ีเพ่ิมรสชาติและกล่ินของ

เคร่ืองด่ืมให้โดดเด่นกว่าน้ีและชดักว่าน้ีหรืออาจน าไป

ดัดแปลงด้วยการเ พ่ิมสมุนไพรเ พ่ือเ ป็นการท าให้
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