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เทคนิคการแปรรูป : น้ํามังคดุพรอมดืม่ 
********************************************************************************** 

บวรศักดิ์ คํามลู 
นักทรัพยากรบุคคลปฏบิัติการ  (ชวยราชการ) 

กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 3 จังหวัดระยอง 
กรมสงเสริมการเกษตร 

********************************************************************************** 
 ในป 2552  สํานักงานการเกษตรจังหวัดจันทบุรี  รายงานวามังคุดของจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่
ทั้ งหมด  140,278 ไร  เพิ่มขึ้นจากป  2551 ที่ผ านมารอยละ  4 .42 และมีพื้นที่ ใหผลผลิตแลว                     
114,342 ไร เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 4.59 แสดงใหเห็นวา ผลผลิตในจังหวัดจันทบุรีที่ออกสูตลาด            
ในรูปผลิตผลสด (fresh fruit) มีคอนขางมาก ทั้งยังขาดการบริหารจัดการดูแลเก็บรักษาผลมังคุดสด            
ที่เหมาะสมและเพียงพอ จึงทําใหเกิดปญหาดานผลผลิตลนตลาด ราคาตกต่ํา เสื่อมสภาพและเนาเสีย             
ซ่ึงมีผลกระทบตอรายไดของเกษตรกรเปนอยางมาก ดวยเหตุนี้นักวิชาการและกลุมเกษตรกรที่เล็งเห็น
แนวทางในการแกไขปญหาและเปนโอกาส จึงเกิดเปนแนวคิดในการแปรรูปผลมังคุดสดใหเปน                 
น้ํามังคุดพรอมดื่ม 
           ในครั้งนี้ไดมีโอกาสเยี่ยมชมรูปแบบการแปรรูปทําน้ํามังคุดพรอมดื่มของโรงงานและ 
รานตนตําหรับ ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี  โรงงานแปรรูปน้ํามังคุดและน้ําสํารองของกลุมผูผลิต             
พืชสมุนไพร บานเกาะลอย ต.แกงหางแมว อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
รําไพพรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี 

ในการแปรรูปทําน้ํามังคุดพรอมดื่ม มีขั้นตอนเริ่มตนจากการนําผลมังคุดสดมาแกะเปลือกออก
แยกเอาเฉพาะสวนเนื้อมังคุดไวสําหรับคั้นน้ํามังคุด โดยที่ผลมังคุดทั้งผลเมื่อนํามาแกะเปลือกออกแลว
จะเนื้อมังคุดสําหรับคั้นน้ํา ประมาณ 35-45 เปอรเซ็นตของน้ําหนักผลมังคุดทั้งหมด 
 ในการคั้นน้ํามังคุดจําเปนตองมีเครื่องคั้นน้ํามังคุด เพื่อแยกกากและน้ํามังคุดออกจากกัน                 
ซ่ึงกากของมังคุดที่คั้นน้ําแลวสามารถนําไปใชประโยชนทําเปนปุยหมักชีวภาพได สวนน้ําคั้นที่ไดนั้น
ควรกรองดวยผาขาวบาง แลวนําไปปรุงรสชาติ ปรับคาความเปนกรด-ดาง และความหวานดวยเกลือ
และน้ําตาล และตรวจสอบคุณภาพดวยเครื่อง pH Meter และเครื่อง Hand Refractometer  
 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปรุงรสชาติของน้ํามังคุดพรอมดื่มแลวนําน้ํามังคุดไปผากระบวน             
การฆาเชื้อดวยวิธีการพาสเจอไรเซชัน ซ่ึง นิธิยา (2544) ไดกลาวไววา การพาสเจอไรเซอชันเปนการใช
ความรอนที่อุณหภูมิต่ํากวาจุดเดือดของน้ํา (100 องศาเซลเซียส) เพื่อทําลายเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 
และเพื่อยึดอายุการเก็บรักษาอาหารในระยะเวลาสั้น ซ่ึงจะสามารถทําลายเอนไซมและจุลินทรียบางชนิด
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ที่ไวตอการทําลายไดดวยความรอน เชน แบคทีเรียที่ไมสรางสปอร ยีสตและรา ความรอนที่ใชใน      
การพาสเจอไรเซชันจะมีผลตอการการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางดานประสาทสัมผัสและคุณคาทาง
โภชนาการนอยมาก 
 ความรุนแรงของความรอนและอายุการเก็บรักษายังขึ้นอยูกับคาพีเอส (pH) ของอาหารอีกดวย 
อาหารที่มีคาพีเอชสูงกวา 4.5  ซ่ึงเปนอาหารที่มีความกรดต่ํา จะตองทําลายแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโทษ         
ใหหมด สวนอาหารที่มีคาพีเอชต่ํากวา 4.5 ความรอนจะทําลายจุลินทรียที่ทําใหเกิดการเนาเสีย               
และยับยั้งการทํางานของเอนไซมเปนสําคัญที่สุด  
 การใชคําวา พาสเจอไรเซชัน เปนการชี้บงวามีการใชความรอนเพียงเล็กนอยกับอาหารเทานั้น 
อาหารอาจยังไมไดบรรจุภาชนะบรรจุหรือบรรจุอยูในภาชนะแลวก็ได และตองคํานึงเสมอวา อาหารที่
ผานการพาสเจอไรเซชันจะคงมีจุลินทรียบางชนิดเจริญไดในอาหารนั้น ดังนั้นจะตองเก็บรักษาอาหาร        
ที่ผานการพาสเจอไรเซชันไวที่อุณหภูมิต่ํากวาประมาณ 4 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา เชน ในตูเย็น              
หรือหองเย็น  

ขณะที่น้ําผลไมสวนใหญซ่ึงรวมถึงน้ํามังคุดจะมีคาพีเอสนอยกวา 4.5 ตองผานกระบวนการ
พาสเจอไรเซชันที่มีใหเลือกใชหลายระดับอุณหภูมิและระยะเวลาที่มีความสัมพันธกัน คือ ที่อุณหภูมิ          
65 องศาเซลเซียส นาน  30 นาที หรือ 77 องศาเซลเซียส นาน  1 นาที หรือ 88 องศาเซลเซียส                  
นาน 15 วินาที  
 ขณะที่กลุมเกษตรกรและแมบานแปรรูปสินคาทางการเกษตร นิยมใชการตมน้ํามังคุดใหเดือด 
แลวจับเวลานาน 5-10 นาที อยางไรก็ตาม หลังจากที่ครบตามกําหนดเวลาตองลดอุณหภูมิลงอยาง
รวดเร็วถึง 3-7 องศาเซลเซียส  เพื่อเปนการทําลายเอนไซมเพกทินเอสเทอเรส (pectinesterase ; PE) และ
เอนไซมพอลิกาแล็กทูโทเนส (polygalacturonase; PG) และทําลายเชื้อจุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย 
เชน ยีสตและรา   
 ในการพาสเจอไรเซชันอาหารนั้นมี 2 รูปแบบ คือ  การพาสเจอไรเซชันอาหารที่อยูใน                 
ภาชนะบรรจุ (in bottle processing) หากเปนของเหลว เชน น้ํามังคุดที่บรรจุขวดหรืออถุงแลว                
สามารถทําการพาสเจอไรเซชันไดดวยน้ํารอน แตถาบรรจุในภาชนะแกว การใชความรอนอาจเกิด 
thermal shock ทําใหขวดแตกได ดังนั้นความแตกตางระหวางน้ํารอนและภาชนะบรรจุไมควรเกิน               
20 องศาเซลเซียส และน้ําที่ใชลดอุณหภูมิใหเย็นลงไมควรเกิน 10  องศาเซลเซียส  
 ถาใชภาชนะโลหะหรือพลาสติกจะไมมีปญหานี้ สามารถทําการพาสเจอไรเซชันโดยใช             
steam-air mixture หรือใชน้ํารอนก็ได หลังจากนั้นลดอุณหภูมิลงเหลือ 40 องศาเซลเซียส เพื่อระเหยน้ํา
ที่ผิวนอกของภาชนะบรรจุออกจนแหง ทําใหภาชนะบรรจุไมเกิดเปนสนิมที่ฝาขวดหรือกระปอง             
และชวยใหติดฉลากไดงายดวย 
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 ขณะที่การพาสเจอไรเซชันที่ยังไมไดบรรจุในภาชนะจะใชวิธีการแลกเปลี่ยนความรอนที่ผิว 
(surface heat exchanger) หรือตมในหมอ (boiling pan) ซ่ึงการแปรรูปน้ํามังคุดก็นิยมใชวิธีการนี้               
ดังที่ไดกลาวไวขางตน โดยจะใชกับการแปรรูปเปนชุดขนาดเล็ก ขอดีของวิธีการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
การพาสเจอไรเซชันอาหารที่บรรจุอยูในภาชนะ  ไดแก ความสม่ําเสมอของความรอนที่ไดรับ             
อุปกรณไมยุงยากและเสียคาใชจายนอย ใชพื้นที่และแรงงานนอย เปลี่ยนแปลงชนิดของผลิตภัณฑได
งายและควบคุมภาวการณพาสเจอไรเซชันไดงาย 
 การแปรรูปน้ํามังคุดพรอมดื่มที่ผานการพาสเจอไรเซชันแลวใหรีบบรรจุลงภาชนะ ซ่ึงมีหลาย
ชนิดไมวาจะเปนขวดแกว หรือขวดพลาสติก ชนิดHigh  Density Polyethylene (HDPE) หรือ                  
ชนิด Polyethylene terephthalate (PET) ที่ผานกระบวนฆาเชื้อและทําความสะอาดที่เตรียมไว                     
แลวทําการปดฝาทันที ซ่ึงมีทั้งแบบฝาจีบและฝาเกลียวดวยเครื่องปดฝา  ทิ้งไวสักครูประมาณ 2-3 นาที
รอใหเย็น แลวนําไปลดอุณหภูมิอีกครั้งในอางน้ําเย็นนานประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นนําภาชนะบรรจุ
ที่บรรจุน้ํามังคุดพรอมดื่มแลวนั้นทําความสะอาดและเช็ดใหแหงทําการปดฉลาก เพื่อบงบอกชนิด 
คุณสมบัติ  ที่มาของแหลงผลิต  วันที่ผลิต  และราคาของผลิตภัณฑให ชัด เจนและเรียบรอย                     
เพื่อใหพรอมกับการเก็บรักษาและการวางจําหนายไดตอไป 
 น้ํามังคุดพรอมดื่มที่บรรจุในภาชนะบรรจุของแตละชนิดมีอายุการเก็บรักษาและการวาง
จําหนายที่แตกตางกันคือ น้ํามังคุดพรอมดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติก ชนิด Polyethylene terephthalate 
(PET) มีอายุการวางจําหนายนอยที่สุดคือ ประมาณ 3 วัน ขณะที่ขวดพลาสติก High  Density 
Polyethylene (HDPE) มีอายุการวางจําหนายนาน 1 เดือน และน้ํามังคุดพรอมดื่มที่บรรจุในขวดแกว 
ปดสนิท   สามารถเก็บรักษาไวไดนานที่สุด คือ  6  เดือนที่อุณหภูมิมิหอง  
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นอกจากนี้ในการแปรรูปทําน้ํามังคุดพรอมดื่มจําเปนตองมีเครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญ ดังนี้ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เครื่องคั้นน้ํามังคุด สําหรับแยกกากและน้ํา 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เตาแกสขนาดใหญ สําหรับตมฆาเชื้อในน้ํามังคุด 
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3. เครื่องปดฝาขวด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. อางน้ําหรือกะละมัง สําหรับการลดอุณหภูม ิ
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5. เครื่องเปาลมรอน สําหรับปดฉลาก 
 

สําหรับการแปรรูปทําน้ํามังคุดบรรจุน้ํามังคุดพรอมดื่มบรรจุกระปอง ขนาด 180 มิลลิลิตร
(กระปองกาแฟสําเร็จรูป) มีขั้นตอนคลายกับการทําน้ํ ามังคุดบรรจุขวด  หากจะแตกตางกัน 
ใน               บางขั้นตอน คือ เมื่อบรรจุน้ํามังคุดในกระปองอะลูมิเนียมที่ปดฝาแลวนั้น ตองนําไปผาน                     
เครื่องไลอากาศ  (Exhaust) ตามระยะเวลาที่กําหนดในระบบสายลําเลียง แลวปดฝาใหสนิทอีกครั้งดวย
เครื่องปดฝา แลวนําเขาสูการะบวนการฆาเชื้อในกระบวนการสเตอริไลเซชัน 

กระบวนการสเตอริไลเซชันอาหารที่บรรจุในกระปองจะตองทําการสเตอริไลเซชันใน pressure 
cooker หรือหมอนึ่งความดันไอ (Retort) ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที  เปนอยางนอย 
เพื่อทําลายเชื้อจุลินทรียทั้งหมด หลังจากนั้นก็ทําการปดฉลากแลวเก็บรักษา เพื่อรอการวางจําหนาย 
ในโอกาสตอไป 

อาหารที่ผานการสเตอริไลเซชันแลวสามารถเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหองไดนานมากกวา 6 เดอืน
การที่อาหารไดรับความรอนสูงและเปนระยะเวลานาน จะมีผลเสียตอทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
คุณคาทางโภชนาการและคุณคาทางประสาทสัมผัส ซ่ึงเทคโนโลยีการแปรรูปไดพยายามหาวิธีการ    
การทําลายสารอหารตางๆ  โดยการใช เวลาใหนอยที่ สุด  หรือใชวิ ธีฆาเชื้อกอนการบรรจุ เปน 
 aseptic processing 
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                                               เครื่องไลอากาศ (Exhaust) 

 

หมอนึ่งความดันไอ (Retort) แบบแนวตั้งและแนวนอน 
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การทนความรอนของเชื้อจุลินทรีย อาหารที่มีความเปนกรดต่ํา (pH >4.5) หากมีเชื้อแบคทีเรีย 
Clostridium botulinum ปนเปอนจะเปนอันตรายมากที่สุด เพราะวาเชื้อแบคทีเรียที่ทนตอความรอน          
มีการสรางสปอรและทําใหเกิดโรคได นอกจากนี้ยังสามารถเจริญไดดีในภาชนะปดสนิทที่มี                   
กาซออกซิเจน และจะปลอยสารพิษออกมา (exotoxin) ดวย ดังนั้นตองทําลายใหหมดโดยการทํา               
สเตอริไลเซชัน  

สําหรับอาหารที่มีความเปนกรดสูง คือ มีพีเอชอยูในชวง 3.7 ถึง 4.5 การทําสเตอริไลเซชันจะ
พิจารณาจากจุลินทรียอ่ืน เชน ยีสต หรือรา หรือเอนไซมที่ทนความรอน เปนตัวกําหนดอุณหภูมิและ
ระยะเวลาที่ใชในการทําสเตอริไลเซชัน สวนอาหารที่มีความเปนกรดสูงมากและมีพีเอชต่ํากวา 3.7            
การทําลายเอนไซมเปนวัตถุประสงคหลักของการทําสเตอริไลเซชัน 

การทําสเตอริไลเซชันทางการคา (commercial sterilization) เปนภาวะที่ใชทําลายเชื้อจุลินทรียที่
ทําใหเกิดโรคและสารพิษที่เกิดจากเชื้อจุลินทรียทั้งหมด แตอาจมีสปอรของเชื้อแบคทีเรียที่ทนตอ        
ความรอนเหลือรอดอยูไดบางเล็กนอย และจะตองไมเพิ่มจํานวนในภายหลัง อาหารที่ผานกระบวนการ
ทําสเตอริไลเซชันทางการคาจะมีอายุการเก็บรักษานานประมาณ 2 ป (นิธิยา, 2544) 

นอกจากนี้ ในการแปรรูปน้ํามังคุดพรอมดื่มทั้งในรูปแบบบรรจุขวดและบรรจุกระปอง จําเปน
อยางยิ่งการพิจารณาทางดานตนทุนในการผลิต ซ่ึงแนนอนวา น้ํามังคุดพรอมดื่มบรรจุขวดจะมีตนทุน
ในการผลิตที่ต่ํากวาบรรจุกระปอง โดยเฉพาะขวดพลาสติก ชนิด Polyethylene terephthalate (PET) 
ชนิด High  Density Polyethylene (HDPE) และแกว ตามลําดับ ขณะที่น้ํามังคุดพรอมดื่มที่บรรจุ
กระปองมีอายุการเก็บรักษาและการวางจําหนายมากกวาน้ํามังคุดที่บรรจุขวดแกว  ขวดพลาสติกชนิด 
High  Density Polyethylene (HDPE) และชนิด Polyethylene terephthalate (PET)  ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม ในกระบวนการแปรรูปอาหาร จําเปนตองคํานึงถึงการจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ 
สถานที่ กระบวนการแปรรูป ตลอดจนสุขอนามัยสวนบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อใหมั่นใจวา ผลิตภัณฑ
แปรรูปเปนสิ่งที่ผานกระบวนการที่มีความปลอดภัยตอทั้งผูผลิต ผูแปรรูปและผูบริโภค 
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