
น้ํามังคดุไทยไปอินเตอร 
มนตรี   กลาขาย 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง 
************** 

 ปจจุบันความตองการน้ําผลไมเพื่อสุขภาพกําลังเปนเทร็น ของประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะ
มีน้ําผลไมชนิดตาง ๆ มากมายใหเลือกซ้ือหากันไมเวนแมแตเมืองไทยของเรา เจาของตลาดเกาคงจะเปน 
น้ําผลไมจาก องุน สตรอเบอรร่ี  สม  สับปะรด  ลูกพรุน กีวี ฯลฯ  ตอมาก็มีกลุมน้ําสมุนไพรโดยเฉพาะ 
น้ําลูกยอ(NONI) ที่ฮือฮากันมากลาสุดเห็นจะเปนชาเขียวที่ทํารายไดอยางมหาศาล  เพราะกระแสวัยรุนพี่ 
ฟเวอรกันสุด ๆ  จากมูลคาในประเทศประมาณกันวามียอดจําหนายกันปละไมต่ํากวา  5,000   ลานบาท  และ
ขณะเดียวกันก็มีเครื่องดื่มผสมน้ําผลไมเชิงสังเคราะหที่โหมโฆษณาสรรคุณแตคนบริโภคจะไดประโยชน
ตามนั้นหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง  วันนี้ผมจึงจะจําเสนอน้ํามังคุด,น้ําผลไมลาสุดที่คนไทยจะไดดื่มชิมกันเต็ม 
ๆ ในเร็ววันนี้ซึ่งคอนขางชาไปหากมองกันในเชิงการตลาดขณะที่คนตางประเทศเขารูจักและดื่มกินมานาน
พอควรเพราะการวิจัยและพัฒนาที่กาวหนา มองเห็นคุณคาประโยชนของมังคุดจากประเทศไทยจนขณะนี้ 
น้ํามังคุดกําลังเปนพระเอกดานน้ําผลไมเพื่อสุขภาพไปแลว 

น้ํามังคดุแกวิกฤตราคา เพิ่มมูลคาสงออก 

 กอนจะนําสูการทําน้ํามังคุด  อยากจะนําทานไปพบกับขอเท็จจริงดานการผลิตมังคุดและ
การสงออก...วาเปนอยางไร  จะไดสะทอนใหเห็นภาพที่วา หากเรามีการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมจะชวยให
ผลผลิตมังคุดถูกแปรรูปเปนอาหาร เครื่องดื่ม  เครื่องสําอาง  ยารักษาโรค  ฯลฯ   มาเปนการแกปญหาผลผลิต
ที่มีมากจนเกินความตองการบริโภคในประเทศที่คนไทยกินกันยังไงก็ไมทันและไมหมดแมวาจะมี 
การสงออกผลผลิตบางแตก็นอยมากเมื่อเทียบกันปริมาณผลผลิตที่มีอยูทั้งหมดในประเทศ ดังนั้นพวกเราใน
ฐานะคนไทย หากการพัฒนาสงเสริมใหสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบไปอยูในสภาพหนึ่งที่เก็บไวไดนานเพิ่ม
มูลคา และเปนประโยชนตอสุขภาพ ตรงนี้ตางหากที่จะแกปญหาได  ราคามังคุดสดจะปรับขึ้น มีทางเลือก
เพิ่มอีก  แทนที่จะปลอยใหชาวสวนออกมาโวยวาย ปดถนนแลวก็แกปญหากันแบบเฉพาะหนาไมรูจบสิ้น 
น้ํามังคุดจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่นาสนใจ  เพราะเวลานี้ชาวยุโรปและอเมริกาเขารูจักประโยชนของสาร
แซนโทนในน้ํามังคุดกันแลว จึงเปนชองทางการขยายผลเชิงธุรกิจใหมีขนาดกวาง(large  scale) มากขึ้น 
แมวาขณะนี้จะมีกลุมบริษัทดําเนินการผลิตเพื่อสงออกอยูบางแตก็ยังไมมาก  เปนการชวยภาคการผลิตคือ
ชาวสาวนมังคุดไดอีกทางหนึ่ง เพราะขอมูลดานการผลิตมังคุดนั้น  กรมสงเสริมการเกษตรประเมินวา 
 ป  2551  มีพื้นที่  487,759  ไร  ใหผลผลิตรวมกันประมาณ  262,271  ตัน  ผลผลิตเปนของภาคใต รอยละ  
58  และในภาคตะวันออกรอยละ  42  แตปญหาอยูที่วาผลผลิตมังคุดนั้นสวนใหญ จะแกและเก็บเกี่ยวไดใน
ชวงเวลาเดียวกันโดยเฉพาะในรุนที่ 2  ของทุกฤดู คือประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  มันเปน
ธรรมชาติของผลไมชนิดนี้ที่ออกดอกพรอมกันจึงแก – สุก พรอมกัน ตลาดในประเทศรับไดไมทัน  เพราะ
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เปนชวงที่มีผลไมอ่ืน ๆ ออกมาดวยคือ เงาะ  ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ  ราคามังคุดสดจะต่ํามาก ราคามังคุดคละ 
ก็จะอยูที่ 8-10  บาท  ขณะที่ตนทุนการผลิตมังคุดประมาร  8-9 บาท /กก.  เขาไปแลว สวนภาคใตนั้นราคา
มังคุดจะต่ํ ากว าทางภาคตะวันออก  เพราะเปนชวงที่  2   ของรอบป  คือ  แก   สุกประมาณเดือน 
มิถุนายน – กันยายน  คนกินเริ่มเบื่อแลว พรอมกับจะมีผลไมพวก ลําไย  แกวมังกร  ล้ินจี่  ออกมาแขงขัน
ดวย  หันมาดูตัวเลขการสงออกมังคุดสดและแชแข็งในป  2550  ก็ตองถึงบางออที่วาเราสงผลผลิตมังคุด
ออกไปขายยังตางประเทศไดจํานวน  47,233  ตันมูลคา 755  ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.0  ของผลผลิต
ในประเทศเทานั้นแตก็เปนชองทางที่จะพัฒนาตลาดตอไปในอนาคตโดยภาคเอกชนและภาครัฐ  ซ่ึงจาก 
ดูภาพรวมแลวหากมีการพัฒนาเปนผลิตภัณฑ น้ํามังคุดและสงออกไดเหมือนน้ําสับปะรดตอไปคงจะ
แกปญหาภายในประเทศไดพอสมควร 

น้ํามังคดุพรอมดื่ม :  ทางเลือกทางรอด 

 หากมองถึงการวิจัยและพัฒนามังคุดเปนผลิตภัณฑแปรรูปก็มีหลายชนิดที่ชวยสราง
มูลคาเพิ่มใหกับมังคุดไทย แตผูประกอบการมักจะเปนกลุมอุตสาหกรรม  ขนาดกลางและขนาดยอมที่มี 
การลงทุนสูงและใชเทคโนโลยีการผลิตที่ซับซอนพอสมควร ขณะที่กลุมแมบานเกษตรกร  กลุมอาชีพใน
ชุมชนที่มีทุนไมมากเครื่องมืออุปกรณไมพรอมจะไมสามารถดําเนินการได ดังนั้น การแปรรูปน้ํามังคุด
พรอมดื่มหรือชนิดเขมขนจึงเปนทางเลือกใหกลุมเปาหมายที่มีพื้นฐานความรู  และประสบการณดานการ 
ทําน้ําผลไมอ่ืน ๆ มากอนสามารถประยุกตเทคนิคและประสบการณจนสามารถพัฒนาน้ํามังคุดใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานที่ลูกคาตองการไดดีเชนเดียวกับการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรและ น้ําผลไมอ่ืนๆ ที่ชุมชน 
กลุมแมบานประสบความสําเร็จมาแลว   ชวงแรกอาจเปนจุดเริ่มตนเมื่อมีลูกคามากพอเกิดการยอมรับ
ผลิตภัณฑ ก็ขยายไลนการผลิตใหใหญขึ้น  แลวพัฒนาเปนผลิตภัณฑอยางอื่นที่ซับซอนกวา อยางไรก็ตาม
การทําน้ํามังคุดนั้นสามารถพัฒนาเปนสินคาสงออกไดและตลาดก็เปดกวาง มาดูกันวากลุมที่เขาทํา 
การพัฒนาผลิตภัณฑพวกนี้เขาขายกันเทาไร  ตัวอยางราคาขายน้ํามังคุดของบริษัทหนึ่งที่เปดตัวมาสัก 1-2 ป 
มานี้ลงโฆษณาขาย น้ํามังคุดพรอมดื่ม  (Mangosteen  Juice)  ขนาดบรรจุขวด  300 ซีซี  ราคาขายสงขวดละ  
30  บาท  ราคาขายปลีก 45 บาท น้ํามังคุดเขมขนบรรจุขวด 300 ซีซี  ราคาขายปลีกขวดละ  250-300  บาท  
ขายสงขวดละ  250  บาท สวนน้ํามังคุดผสมน้ําเสาวรส  กระเจี๊ยบแดงหรือสับปะรด ขนาดขวด 250 ซีซี  ขาย
ขวดละ  25  บาท  นี้เปนราคาขาย ในประเทศนะครับ ราคาสงออกคงสูงกวานี้  อีกตัวอยางที่บริษัทของชาว
อเมริกันเขานําผลการวิจัยจากคนไทยและตางประเทศไปพัฒนาผลิตภัณฑจากผลมังคุดไทยแลวทําการตลาด
คูกับการใหความรูเกี่ยวกับสรรพคุณของสารแซนโทนในมังคุดสามารถสรางยอดขายในอเมริกาและทั่วโลก
ไดเปนเงินมากกวา  40,000  ลานบาท  เห็นหรือยังครับวาน้ํามังคุดไทยนั้นจะเปนทางเลือกใหมใหกับคนไทย
ในการแกปญหาราคาผลผลิตตกต่ําและสรางมูลคาไดอีกมหาศาล 
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แซนโทนสารมหัศจรรยในมังคุด 

 จากขอมูลการวิจัยสารประกอบในผลมังคุด โดยเฉพาะเปลือกมังคุดที่ เรานํามาเปน
สวนผสมในน้ํามังคุดหรือผลิตภัณฑตาง ๆ นั้น สวนประกอบสําคัญสุดคือสารแซนโทนกับสารโพลีแซคคา
ไรดอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะสารแซนโทนและอนุพันธ ( Xanthone and Derivatives) นั้น  มีมากวา 40 ชนิดและพบ
ในเปลือกมังคุดมากกวาในผลไมชนิดอื่น ๆ ทั้งหมด  มังคุดจึงเปนผลไมมหัศจรรย รวมทั้งความโดดเดนดาน
สีสัน รูปราง รสชาติ ขนาดและคุณคาทางโภชนาการ ผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตรและวารสารการแพทย
ทั้งในและตางประเทศยืนยันตรงกันวามังคุดไทยมีคุณประโยชนมากมาย  ศาตราจารย ดร.พิเชษฐ  วิริยะ
จิตรา เปดเผยการคนพบสาร GM -1 ซ่ึงเปนสารอนุพันธในกลุมแซนโทนวามีคุณสมบัติดีเดนคือการฆาเชื้อ
โรคและระงับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย Staphycoccus  aureus  ทั้งชนิดธรรมดาและชนิดที่ดื้อตอ
ยาเพนนิซิลลิน (Penicillin) และยาเมธิซิลลิน (Methicillin)  โดยมีประสิทธิภาพเทียบเทากับยาปฏิชีวนะราคา
แพงที่ตองนําเขาจากตางประเทศคือยาแวนโกะมัยซิน  (Vancomycin) มีฤทธ์ิระงับอาการปวดและอาการแพ 
ปองกันและตานการอักเสบ ตานอนุมูลอิสระ ระงับอาการเกิดโรคหัวใจจากโคเลสเตอรรอลชนิด LDL  
ระงับเชื้อวัณโรค  ชวยเม็ดเลือดขาวในกํากําจัดเชื้อโรค ระงับการขยายตัวของเชื้อ HIV  ระงับการเสื่อมของ
กระดูกออนไดอยางมาก  ผลการทําตลาดน้ํามังคุดและผลิตภัณฑมังคุดอ่ืน ๆ  สรางการยอมรับจากผูใชดาน
สรรพคุณและประสิทธิภาพของสารแซนโทน นอกจากนี้ในมังคุด  100  กรัม  ยังมีคุณคาทางโภชนาการอื่น 
ๆ อีกคือ พลังงาน 60-63 กิโลแคลรี่ โปรตีน  0.50-0.60 กรัม ไขมัน 0.1-0.56 กรัม คารโบไฮเดรท รวม  
14.3-15.6 กรัม น้ําตาลซูโคส ฟรุกโตส กลูโคสและใยอาหาร  5.0-5.0 กรัม แคลเซียม 0.01-8.0 มิลลิกรัม 
ฟอสฟอรัส 0.02-12.0 มิลลิกรัม  เหล็ก 0.20-0.80 มิลลิกรัม วิตามินบี1 0.03 มิลลิกรัม  วิตามินซี 1.0-2.0 
มิลลิกรัม รวมทั้งสารอาหารอื่น ๆ อีกจํานวนหนึ่ง สําหรับน้ํามังคุดพรอมดื่มในปริมาณ  100 ซีซี จะให
พลังงานทั้งหมด 52.44  กิโลแคลอรี่  โปรตีน  0.31  กรัม คารโบไฮเดรท 12.80  กรัม โซเดียม 3.42 กรัม 
แคลเซียม  1.43 กรัม แตถาเปนน้ํามังคุดเขมขนใน  100 ซีซี จะใหพลังงาน 281.48 กิโลแคลอรี่ โปรตีน 0.25 
กรัม คารโบไฮเดรท  70.12 กรัม โซเดียม 3.26 กรัม และแคลเซียม 6.10 กรัม 

สินคาคุณภาพดีก็ตองมีการตลาด 

 หลายคนคงแปลกใจที่วาทําไมบริษัทอเมริกันถึงไดนําองคความรูจากงานวิจัยของคนไทย
กับมั งคุดจากประเทศไทยไปพัฒนา เปนผลิตภัณฑราคาแพงแลวทํ าการจดสิท ธิบัตรปองกัน 
การลอกเลียนแบบแอบทําเงินไดมากมายมหาศาล เรียกวา “ไดทั้งดวง ไดทั้งแย”  ไปงาย ๆ ขณะท่ีคนไทย
กวาจะรูสูตรการผลิตและขอมูลเชิงลึกก็ชาเกินไป   ก็เปนเรื่องที่แปลกเหมือนกันทั้งที่พวกเราก็อยากรูอยาก
ไดวิธีการผลิตน้ํามังคุดแปรรูปทั้งน้ําพรอมดื่มและผลิตภัณฑอ่ืนๆ ก็หาไมคอยเจอ แตอยาไปคิดมากเลย 
สังคมไทยนั้นมีอะไรชอบกล ๆ อยูเสมอในอดีตมีตัวเอกที่ช่ือ “ศรีธนญชัย” เปนยอดของความกะลอนปลิ้น
ปลอนหมกเม็ดเลหเหล่ียม ฯลฯ ใชหรือเปลา ก็ไมแปลกหรอกที่วาทําไมผลงานวิจัยการที่ดําเนินการโดย 
ภาคราชการจะตกถึงมือเอกชน หรือตางชาติกอนประชาชน กอนที่พวกเราจะไดรับรูและหรือนําไปใช
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ประโยชน กลไกมันเปนอยางนี้มานานแลวครับตองทําใจ  ตอนตนผมไดอางอิงใหทราบกอนแลววา บริษัท
อเมริกาเขาทําน้ํามังคุดและผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ทํายอดขายมากกวา  40,000  ลานบาท  โดยทําการตลาดแบบ
นําเสนอขอมูลจากผลการวิจัย มีการอางอิงผลเชิงวิทยาศาสตรตรงนี้จึงทําใหเขาประสบความสําเร็จ เพราะ
ของคุณภาพดีแลวเสริมดวยวิจัยการตลาดทําใหผูบริโภคเขาถึงขอมูลและเมื่อดื่มกินหรือใชแลวสุขภาพดีขึ้น
ก็จะเปนการพูดแบบปากตอปาก (word to mouth)  ไดผลครับเขาทําเปนระบบ  ดังนั้นการที่จะนําน้ํามังคุดสู
ประชาชนไทยนั้นตองมีการประชาสัมพันธ และเผยแพรความรู ความเขาใจใหกับคนไทยวา น้ํามังคุด นั้นมี
อะไรที่เปนประโยชนตอสุขภาพ  ตรงนี้ตองเปนหนาที่ของภาครัฐรวมกับบริษัทที่ตองรวมกันวางกลยุทธ 
สงเสริมการตลาด  ใหเปนระบบและตอเนื่องโฟกัสกลุมเปาหมายใหชัดเจน วาคือกลุมใด วิธีการที่ใช ซ่ึงอาจ
ดูแนวทางของภาคเอกชนที่เคยออกผลิตภัณฑ  เครื่องดื่มพวกชาเขียว เครื่องดื่มน้ําอัดลม ชา-กาแฟ  หรือการ
รณรงคเพื่อใหประชาชนซึมซับขอมูลของผลิตภัณฑเชิงลึกที่แสดงถึงคุณคาประโยชนที่เหนือกวาของสาร
แซนโทนและสารอื่น ๆ ซ่ึงจะทําใหลูกคารับทราบ แลวอยากทดลอง แสวงหาและเปนลูกคาในที่สุด  
โดยกลุมเปาหมายนาจะเปนขาราชการ  นักเรียน- นักศึกษา  นักทองเที่ยวและประชาชน มีขอมูลที่นาตกใจ
คือ  คนไทยบริโภค น้ําผลไมโดยเฉลี่ย 3  ลิตร/คน/ป เทานั้น นับวานอยมาก เมื่อเทียบกับคนในยุโรปและ
อเมริกาที่บริโภคน้ําผลไมโดยเฉลี่ย 22.1 ลิตร/คน/ป  ขณะที่ป 2549 คนไทยดื่มน้ําอัดลมกัน 1,906 ลานลิตร 
มูลคา 30,000 ลานบาทและมีการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลเชนเหลา  เบียร ไวน  มากกวา  2,500 ลานลิตร 
มูลคากวา 60,000 ลานบาท เครื่องดื่มชูกําลังอีกกวา  300  ลานลิตร มูลคา 15,000  ลานบาท  เห็นขอมูลแลว
เปนยังไงบางครับนาเศราใจๆจริงถึงวากระทรวงสาธารณสุขจึงทํางานหนักมากดานสุขภาพคนไทยที่อวน
เจ็บปวยและอุบัติเหตุจากผูดื่มแอลกอฮอล ตรงนี้จะโทษใครก็ลําบากคงตองกลับไปดูสังคมและวัฒนธรรม
ของเราดวยที่มีสวนสงเสริมใหคนไทยดื่มแอลกอฮอลและเครื่องดื่มสารพัดกันมากมาย  ดูอยางพิธีกรรมใน
วัดยังมีการดื่มขายสุรากันปกติ  และทุกงานของคนไทยก็นอมรับแขกดวยเหลายา แตวันนี้กระแสสุขภาพมา
แรง สังคมคงเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกวาเดิม  คนรุนใหมจะหันมาดื่มน้ําผลไมกันมากขึ้น โดยเฉพาะน้ํา
มังคุดจะเปนทางเลือกหนึ่งดวย ดังนั้นการเผยแพรและประชาสัมพันธใหขอมูลกับประชาชนจึงเปนชองทาง
ตลาดแบบหนึ่ง ที่สําคัญผลกระทบที่ไดจะสงผลใหราคามังคุดในประเทศไมตกต่ํา ชาวสวนจะมีรายไดมาก
ขึ้น สวนใครจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดมากนอยก็เปนสิทธิของแตละคน เปนความอิสระที่มีอยูเลือกดื่มกัน
ตามสบายครับ 

น้ํามังคดุ : สวนประกอบและวิธีการผลิต 

 ตอนแรกๆ ของบทความนี้เปนขอมูลและแนวความคิดที่จะชวยผูอานไดทั้งความรูและมี
กรอบคิดพอสมควร แตขั้นตอนและวิธีการทําน้ํามังคุดนั้นเปนขอมูลท่ีคอนขางหาไดยากการเสิรท หาขอมูล
ในอินเตอรเน็ทก็ไมมีใครเขาใหรายละเอียด เอกสารของหนวยงานก็ไมมีเผยแพร นี่แหละครับเมืองไทยที่ผม
เกริ่นไวตอนตนๆ ของบทความนี้ มันเปนความลับไปหมด ขนาดโทรศัพทไปหาหนวยงานที่ทําวิจัยและ
ประชาสัมพันธทางสื่อใหคิดตอกลับไปนั้นก็ยังไมไดขอมูล เอาเปนวาผมก็ไดพยายามที่จะแสวงหาขอมูลมา
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ฝากแฟน ๆ เทคโนโลยีชาวบานเพื่อเอาไวทํากิน หรือทําธุรกิจก็ตามสะดวกแลวกัน ผมคงจะอธิบายใหงาย ๆ 
ที่สุด เพราะผมเชื่อวาทุกคนมีประสบการณ ไมทางตรงก็ทางออมมาแลวเกี่ยวกับการทําน้ําผลไม  ไปดู
สวนประกอบและวิธีการทําน้ํามังคุดกันดีกวา 

สวนประกอบที่ตองเตรียมใหพรอมเพื่อทําน้ํามงัคุด  25 %  ปริมาณ 1 ลิตร (1,000 ซีซี) มีดังนี ้

 1. มังคุดคุณภาพดีเลือกเอาสกุเต็มที่แกะเอาแตเนื้อตีปนจนเปนน้ําใหไดน้ําหนกั  250 กรัม 
 2. น้ําตาลทรายขาว   75  กรัม 
 3. เจลแลนกัม (สารชวยไมใหน้ํามังคุดตกตะกอน) 0.45 กรัม  
 4. โซเดียมซิเตรท  0.4  กรัม 
 5. น้ําสะอาด  680  กรัม 
 6. แคลเซียมแลคเตท  2 กรัม 
 7. กรดซิตริค  2.50  กรัม 
 8. เปลือกมังคุดตมจนนิ่มบดกับน้ําคั้นเอาน้าํเปลือกมังคุด  5  กรัม 
 9. สีผสมอาหาร  สีแดงชนิดน้ํา 
 10. ขวดแกวขนาด 250 ซีซี  ที่ผานการลวกฆาเชื้อโรคมาแลว 

วิธีการผลิต 

เมื่อเตรียมสวนประกอบขางบนจนครบแลวใหดําเนินการทําตามขั้นตอน ดังนี ้
 ตมน้ํา  680  กรัมกับน้ํามังคุด  250  กรัมใหมีอุณหภมูิประมาณ  550 C พออุน ๆ แลวใส 
เจลแลนกัม โซเดียมซิเตรท  น้ําตาลลงไป คนใหละลายและเขากันดแีลวใสแคลเซียมแลคเตท  กรดซตริคคน
ใหละลายตมจนมีอุณหภูมิ  900C      ใสเนื้อมังคุด และน้ําคั้นเปลือกมังคุดปดไฟ เติมสีผสมอาหารสีแดง   
2 หยด คนใหเขากันเหลวบรรจุขวดโดยเวนระยะหางจากปากขวด ประมาณ  1  นิ้ว  ปดฝาจีบดวยเครื่องปด
ฝาจีบนําลงตมในน้ําเดือนนาน  10  นาที   นําลงพักไวใหขวดมีอุณหภูม ิ  400 C  ตั้งทิ้ง  5-7 นาที ไว  1  คืน  
หรือใสตูเย็น   แลวนํามาลงแชน้ําประปาอณุหภูมิปกติไวรับประทาน 
 จากกรรมวิธีการผลิตที่นําเสนอนั้นจะไดน้ํามังคุดพรอมดื่มมีความเขมขน 25 %  ความ
หวาน  120 บริกซ    ใหสารแซนโทนประมาณ  0.5  มิลิกรัมตอกิโลกรัม  การทําน้ํามังคุดพรอมดื่มเราอาจ
กําหนดความเขาขนตามตองการคือ  10%,20%,25%,50%,     และ100%  วิธีการก็ปรับสวนผสมของน้ํามังคุด
เทียบฐานรวมจากน้ําและน้ําตาลเปนเกณฑก็จะเปนสวนผสมของน้ํามังคุดที่ตองใสลงไป สําหรับความหวาน
นั้นปรับไดเพราะบางคนอาจชอบรสหวานนํา  บางคนอาจชอบรสเปรี้ยวนําก็ปรับสัดสวนของน้ําตาลและ
กรดซิตริคตามรสชาติที่ทานพอใจคือตองชิมทดสอบนั่นเอง สวนสารเจลแลนกัมที่ชวยใหน้ํามังคุดไม
ตกตะกอนนั้นอาจไมใสก็ได หากทําไวดื่มเองเพราะตอนดื่มก็ตองเขยาขวดหรือรินซ่ึงน้ํามังคุดก็จะปนกนัเอง 
แตในเชิงการคา-อุตสาหกรรมจําเปนตองใสเพื่อทําใหน้ํามังคุดไมตกตะกอนซึ่งดูแลวชวนดื่ม  สําหรับสีที่ใส  
2 หยดนั้นเพื่อชวยใหน้ํามังคุดมีสีชมพูอมแดง เพราะลําพังเนื้อมังคุดและเปลือกนั้นน้ํามังคุดที่ไดจะออกชมพู
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จาง ๆ ดูแลวไมสดใสไมนาดื่ม จึงตองเติมสีแดงลงไป แตจริง ๆ แลวใชน้ํากระเจี๊ยบเขมขนใสแทนจะดีกวา 
เพราะเปนสีธรรมชาติแตงสีน้ํามังคุดใหสวยไดเชนเดียวกัน บางคนสงสัยวาทําไมตองใชโซเดียมซีเตรทและ
แคลเซียมแลคเตท เกลือทั้งสองอยางนั้นชวยทําใหน้ํามังคุดมีความคงตัวใหธาตุ Ca กับ Na  ที่มีคุณสมบัติ
ชวยตัดรสเปรี้ยวลงบาง สังเกตไหมหากเราไปซื้อน้ําผลไมปนจะเห็นวาเขาตองเติมเกลือแกง (NaCl) ลงไป
นิดหนอยเพื่อรสชาติที่กลมกลอมขึ้นแตเราจะไมใสก็ได  จากน้ํามังคุดเพียว ๆ  เราสามารถทําน้ํามังคุดผสม
กับน้ํากระเจี๊ยบแดง น้ําสม  น้ําสตรอเบอรี่  น้ําเสาวรส น้ํามะเฟอง  น้ํามะมวง  น้ําองุน ฯลฯ  ตรงนี้ขึ้นกับ
ความตองการหรือความชอบของเรา  ดัดแปลงไดไมมีกฎตายตัว  ขอใหนึกถึงเครื่องดื่มพั้นท ที่มีสวนผสม
ของน้ําผลไมหลายอยางที่ทําใหดูมีสีสันนาดื่ม แตตางกันที่พั้นทมักผสมแอลกอฮอลลงไปนิดหนอยเพื่อ
กระตุนเลือดลม  เปนการสรางบรรยากาศและอารมณใหสนุกสนานเขากันสถานการณงานเลี้ยงนั่นเอง   
ก็อยางที่กลาวแลววาทุกอยางมันขึ้นอยูกับเราวาตองการอะไร  น้ํามังคุดก็ทํานองเดียวกันไมมีกฎเกณฑ
ตายตัวครับ ขอใหขั้นตอนการทําสะอาด วัตถุดิบมีมาตรฐาน รับรองไดวาน้ํามังคุดที่ทานทําจะใหประโยชน
ตอสุขภาพแนนอน เพราะสารแซนโทนนั้นเปนที่ประจักษกันในทางสรรพคุณอยูแลว  เออ..ขอเตือนหนอย
นะครับวาขณะนี้มีการโฆษณาน้ําผลไมจากตางประเทศ เขาเรียกน้ําผลไมมหัศจรรยส่ังเขามาจากตางประเทศ 
มีการบรรยายสรรคุณแบบครอบจักรวาล  รักษาโรคไดสารพัดโดยจัดรายการวิทยุโฆษณาแบบสาธารณะกัน
เลย  ผูจัดรายการจะสัมภาษณลูกคาหรือตัวแทนเพื่อใหเลาประสบการณวาใชแลวไดผลเปนอยางไร  ก็ขอให
ทานรอบคอบกันหนอยครับ เพราะราคาขายนั้นไมธรรมดา  เบื่อมังคุดสด ผลไมสดก็ลองทําน้ํามังคุดหรือน้ํา
ผลไมแบบผสมไวดื่มกันดูบาง หรือทําขายเปนอาชีพก็ไดสตางคไวใช  อีกอยางจะไดชวยชาวสวนใหมี
ชองทางขายมังคุดเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจประเทศไทยจะไดมั่นคงครับ  แลกเปล่ียนขอมูลท่ีสํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง  โทร 038-611578; 089-0950035 
 
 
 

 
 


