สมชาย ประภาวัติ
มัณฑนา รวมรักษ

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม อุดมสมบูรณไปดวยผลไมและผักนานาชนิด
และมีใหบริโภคกันอยูเ กือบตลอดป ผลไมทส่ี ําคัญของไทย ไดแก สับปะรด ลําไย
ทุเรียน กลวย มะมวง องุน สมโอ นอยหนา มังคุด เงาะ ฝรั่ง มะปราง ลิ้นจี่ พุทรา
สม มะนาว และสตรอเบอรี่ ผลไมเหลานีจ้ ะมีระยะเวลาออกสูต ลาดสับเปลีย่ นตลอดป
ซึ่งปริมาณการผลิตในแตละปนั้นไมสมํ่าเสมอ ขึน้ อยูก บั สภาพดิน ฟา อากาศ อยางไรก็ดีใน
แตละป เราสามารถผลิตผลไมสด โดยเฉลีย่ ปละไมตากว
่ํ า 6-7 ลานตัน ผลผลิตสวนใหญ
จะถูกนําไปใชบริโภคสด และใชในอุตสาหกรรมแปรรูปเกือบทั้งหมด สวนทีเ่ หลือเล็กนอยก็
จะสงไปจําหนายยังตางประเทศ
สวนในเรื่องผักนั้น ประเทศไทยเราสมบูรณไปดวยผักนานาชนิด แตพืชผักที่จะนํามา
แปรรูปจะเนนพืชผักอุตสาหกรรม 5 ชนิด คือ มะเขือเทศ หนอไมไผตง ขาวโพดฝกออน
เห็ด และหนอไมฝรั่ง สวนผักอื่น ๆ ไดแก กระเจี๊ยบ แตงกวา กะหลําปลี
่ พริก ถั่วงอก ถั่ว
ฝกยาว ถัว่ เหลือง กินสด ผักกาดเขียวปลี ถัว่ แขก ขิง มันเทศ คะนา ขนุนออน สะเดา
สะตอ ขีเ้ หล็ก โหระพา ชะอม ตะไคร ใบมะกรูด กะเพรา ก็สามารถนํามาแปรรูปในรูปตาก
แหง แชแข็ง บรรจุกระปองและดองก็ได
ผลไมทน่ี ยิ มมาทําเปนผลไมแชอิ่มหรือตากแหงมีอยูเพียงไมกี่ชนิด เชน มะมวง
สับปะรด มะละกอ ขนุน กลวย และฝรั่ง เปนตน สวนผักทีน่ ยิ มทําเปนผักแชอม่ิ ได
แก มะเขือเทศ ฟกเขียว มะเขือไขเตา เปนตน

วัตถุดิบ
1. ผักและผลไม ตองเลือกผักและผลไมที่เกือบสุก มีเนือ้ แนนแข็ง ไมนุมและไม
เนาเสีย และอยูใ นกลางฤดูกาลของมัน ซึ่งจะทําใหวตั ถุดบิ มีราคาถูก และมีปริมาณมาก
เพียงพอที่จะทําการแปรรูปได
ผลไม : สับปะรด มะละกอ และมะมวง
ผัก : มะเขือเทศ หรือฟกเขียว
2. นําตาลทราย
้
มีสีขาวบริสุทธิ์
3. กรดมะนาว
ใชเกรดสําหรับอาหาร
4. โซเดี่ยมเมตาไบซัลไฟต ใชเกรดสําหรับอาหาร
5. แคลเซี่ยมคลอไรด
ใชเกรดสําหรับอาหาร

1. หมอสแตนเลสขนาดบรรจุ 25 ลิตร พรอมฝาปด จํานวน 10 ใบ
2. หมอสแตนเลส 5 ลิตร จํานวน 2 ใบ
3. ทีต่ กั ของทําดวยสแตนเลส 5-6 อัน
4. โหลแกว สําหรับใชในการแชอม่ิ ขนาดบรรจุ 5 ลิตร จํานวน 30-40 ใบ
5. ผากรอง ไดแกผาขาวบาง หรือผาดิบ
6. รีแฟรก โตมิเตอร สําหรับวัด% นํ้าตาลมี 3 ขนาด คือ 0-32, 32-62 และ
45-90 ํ บริกซ
7. กะละมัง 5 ใบ
8. เครือ่ งชัง่ ขนาด 1 กก. 1 เครือ่ ง และ 50 กก. 1 เครือ่ ง
9. ตะแกรงสแตนเลส 3 อัน
10. เทอรโมมิเตอรวดั อุณหภูมิ 0-200 ํซ จํานวน 2-3 อัน
11. พายไม 3-4 อัน
12. ทีต่ กั ของแบบกนตาขายเปนสแตนเลส 4-5 อัน
13. กระบอกตวงสแตนเลสขนาดบรรจุนา้ํ 5 ลิตร 3 ใบ
14. มีดสแตนเลส 5-6 อัน
15. เครื่องปอกเปลือกและเจาะแกนสับปะรด ดวยมืออยางละ 5 อัน

16. เขียงพลาสติก 4-5 อัน
17. รังถึงสําหรับนึ่งผักและผลไม 3 ชุด
18. เตาแกสและแกสสําหรับใชในการหุงตม
19. โตะทํางานทําดวยสแตนเลสขนาด 84 ซม x175 ซม x 87 ซม ซึ่งที่หัวโตะ
มีอางสําหรับลางขนาด 51 ซม x 97 ซม ติดอยูจ านวน
ํ
4 อาง
20. กระดงไมไผตาหาง 5 อัน
21. กระทะกนตืน้ 1-3 ใบ
22. ถุงพลาสติกขนาดตาง ๆ ตามตองการ 10 กก.
23. ตูต ากแหง 1 ตู โดยใชสมรอน พรอมตะแกรงโปรง 1 ชุด

สมมติวา ตองการเตรียมนําเชื
้ อ่ มเขมขน 40 ํ บริกซ (40%) จากนํ้าเชือ่ มเขมขน 30 ํ
บริกซ โดยการเติมนําตาลทราย
้
100 ํ บริกซ ลงไป โดยใชสตู รของเปยรสนั สแควร ดังนี้ :100 ํ บริกซ

100 กก.

40 ํ บริกซ
30 ํ บริกซ

60 กก.

ดังนัน้ ในการเตรียมนําเชื
้ อ่ มเขมขน 40 ํ บริกซ จากนํ้าเชือ่ มเขมขน 30 ํ บริกซ
โดยการเติมนําตาลทราย100
้
ํ บริกซ ลงไปในนําเชื
้ อ่ มเขมขน 30 ํ บริกซ
ใหผสม 40 - 30 = 10 กก. ของนําตาลทราย
้
100 ํ บริกซกับ 100 - 40 = 60
กก. ของนําเชื
้ อ่ มเขมขน 30 ํ บริกซ เพือ่ ใหได 10 + 60 = 70 กก. ของนําเชื
้ อ่ มเขมขน 40 ํ
บริกซ หรือ 40% ซึ่งไดแสดงไวในรูปสี่เหลี่ยมขางบน

ดวยวิธีการดังกลาวปญหาตาง ๆ ในการเพิม่ ความเขมขนของนําเชื
้ อ่ ม โดยการเติม
นํ้าตาลทรายลงไปก็สามารถแกไขไดโดยงาย

มีขน้ั ตอนดังตอไปนี้
1. สับปะรดแชอม่ิ แหง
1.1 นําเอาสับปะรดที่เกือบสุก มาชัง่ นําหนั
้ กและลางนํ้าใหสะอาด
1.2 ตัดหัวทายดวยมีดสแตนเลส
1.3 หัน่ ใหเปนแวนขนาดหนา 2 ซม. แลวเจาะแกน และปอกเปลือก
1.4 ลางสับปะรดแวนใหสะอาดดวยนํา้ และทําใหสะเด็ดนําบนตะแกรงสแตนเลส
้
หรือกระดง ซึ่งรองดวยผาขาวบาง
1.5 แชสบั ปะรดในสารละลายกรดมะนาว เขมขนรอยละ 0.5 (นํ้า 1 ลิตร ใช
กรดมะนาว 5 กรัม) เปนเวลา 10 - 15 นาที แลวลางนํ้าใหสะอาด ทําใหสะเด็ดนํา้
1.6 แชสบั ปะรดแวนในสารละลายของแคลเซีย่ มคลอไรดเขมขนรอยละ 0.5 (นํ้า
1 ลิตร ใชแคลเซีย่ มคลอไรด 5 กรัม) เปนเวลา 10 - 15 นาที แลวลางนําสะอาดทํ
้
าให
สะเด็ดนําบนตะแกรงสแตนเลส
้
หรือกระดง
1.7 นําเอาสับปะรดแวนมานึง่ หรือตมในนําเดื
้ อดเปนเวลา 5 นาที หรือจนกระทัง่
เนื้อสับปะรดนิ่ม
1.8 เตรียมนํ้าเชือ่ มเขมขนรอยละ 35 (นํ้าเชือ่ ม 1 ลิตร หรือ 1 กก. ใชนาตาล
้ํ
ทราย 350 กรัม และนํา้ 650 กรัม ตมใหเดือด 10 - 15 นาที แลวกรองดวยผาขาวบาง
หรือผาดิบ ไดนาเชื
้ํ อ่ มใส) และเติมกรดมะนาวลงไปรอยละ 0.1-0.2 (ใชกรดมะนาว 1-2
กรัม ตอนําเชื
้ อ่ ม 1 ลิตร หรือ 1 กก. ละลายนําเล็
้ กนอยแลวเติมลงไปในนําเชื
้ อ่ ม คนใหเขา
กันดวยพายไม และเติมโซเดีย่ มเมตาไบซัลไฟต ลงไปรอยละ 0.02

1.9 ใสสับปะรดแวนจากขอ 1.7 ลงในนําเชื
้ อ่ มโดยใชอตั ราสวน สับปะรดแวน
ตอนําเชื
้ อ่ ม เทากับ 1:1.2 โดยนําหนั
้ ก ตมใหเดือดเบา ๆ เปนเวลา 1- 2 นาที แลวทิ้งไว
ใหพออุน ๆ ถายใสโหล หรือจะแชทง้ิ คางคืนไวในหมอสแตนเลสก็ได แตตอ งใชถงุ พลาสติก
ใสนํ้า กดทับไวเพื่อใหสับปะรดแวนจมอยูใตนาเชื
ํ้ อ่ มตลอดเวลา
แลวปดฝาโหลหรือ
หมอ สแตนเลสใหสนิท
1.10 เพิม่ ความเขมขนของนํ้าเชือ่ มวันละ 10 ํ บริกซ หรือรอยละ 10 ทุกวันโดย
การถายเอานํ้าเชื่อมออกมาจากสับปะรดแวนในวันรุงขึ้น และเติมนําตาลทรายลงไปให
้
ความ
เขมขนเปน 45 ํ บริกซ ตมใหเดือดเบาๆ 1 - 2 นาที กรองดวยผาขาวบาง แลวเทใสชน้ิ
สับปะรดแวนทีอ่ ยูใ นภาชนะหมอสแตนเลส หรือโหลแกวก็ได กดผิวหนาดวยถุงพลาสติก ซึ่ง
มีนาบรรจุ
้ํ
อยู ทิ้งไวคางคืน
1.11 เพิม่ ความเขมขนของนํ้าเชือ่ ม เปน 55 ํ บริกซ ในวันตอมาโดยการเติม
นํ้าตาลทรายลงในนําเชื
้ อ่ มแลวดําเนินการตอไปเชนเดียวกันกับขอ 1.10 จนกระทั่งถึง 65 ํ
บริกซ ใหเติมกรดมะนาวลงในนําเชื
้ อ่ มรอยละ 0.1 - 0.2 (ใชกรดมะนาว 1-2 กรัม ละลาย
นํ้าเล็กนอยตอนํ้าเชือ่ ม 1 กก.) และโซเดีย่ มเมตรไบซัลไฟต รอยละ 0.02% (โซเดีย่ มเมตา
ไบซัลไฟต 0.2 กรัม ละลายนําเล็
้ กนอยตอนํ้าเชือ่ ม 1 กก.) ตมใหเดือดเบา ๆ 1-2 นาที
กับสับปะรดแวน แลวทิ้งไวจนอุน ใชถุงพลาสติกบรรจุนากดทั
ํ้
บไวใหสับปะรดแวนจมอยูใตนาํ้
เชือ่ มตลอดเวลา ปดฝาโหลแกว หรือหมอสแตนเลส ทิ้งไว 10 วัน (ถาตองการใหผลิตภัณฑ
หวานมากก็เพิม่ ความเขมขนของนํ้าเชือ่ มใหถงึ 75 ํ บริกซ พอถึง 75 ํ บริกซคงที่ ตมให
เดือดเบาๆ กับชิ้นสับปะรดแวนเปนเวลา 1-2 นาที ใชถุงพลาสติกเปลาวางใสลงไปที่ผิว
หนาของนําเชื
้ ่อมชั้นหนึ่งกอนและใชถุงพลาสติกบรรจุนากดทั
ํ้
บใหชิ้นสับปะรดแวนจมอยูใต
นํ้าเชือ่ มตลอดเวลา ปดฝาโหลแกวหรือหมอสแตนเลสแลวตัง้ ไวทอ่ี ณ
ุ หภูมหิ อ ง (30 ํซ
ประมาณ 10 วัน)
1.12 พอครบกําหนดก็ตมนําเชื
้ ่อมกับสับปะรดแวนใหเดือดเบาๆ เปนเวลา 1-2
นาที และทําใหสะเด็ดนําเชื
้ อ่ ม (บนตะแกรงสแตนเลส หรือกระดงก็ได) เปนเวลา 30 นาที
1.13 จุมสับปะรดแวนลงในนําเดื
้ อดเปนเวลา 1-2 นาที ซึ่งมีโซเดี่ยมเมตาไบ
ซัลไฟต รอย 0.1 เพือ่ ขจัดนําเชื
้ อ่ มทีเ่ คลือบผิวของสับปะรดแวนอยูอ อก และปองกันการเกิด
เชือ้ รา แลวเรียงใสถาดโปรง และตากแหงในตูอ บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50 ํ-60 ํซ.เปนเวลา 20 ชั่วโมง
หรือตากแหงโดยใชแสงแดด จนกระทั่งแหงไมติดมือ จะไดสับปะรดแชอิ่มแหง

1.14 ทิง้ ไวใหเย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง (30 ํซ) แลวบรรจุตามนําหนั
้ กทีต่ อ งการใน
ภาชนะบรรจุทแ่ี หงและสะอาด เชน ถุงพลาสติก แลวผนึกแนนจะไดสบั ประรดแชอม่ิ แหง มี
ความชืน้ รอยละ 16-20

26 พ.ค.41
สับปะรด (3 หัว)
นํ้าหนักสับปะรดแวน
นํ้าหนักแกนสับปะรด
∴นํ้าหนักสับปะรดแวน + แกนสับปะรด
เตรียมนํ้าเชือ่ มหนัก 1.2 x 1.5
1
นํ้าตาลทราย 35 x 2
100
กรดมะนาว 0.1 x 2
100

3.8
1.2
0.3
= 1.2 + 0.3
= 1.8
= 0.700

กก.

= 0.002

กก.

= 1.5
= 2

= 0.002 x 1000
= 2
โซเดี่ยมเมตาไบซัลไฟต 0.02 x 2
100

= 0.004

= 0.4
นํ้า
2.0 - 0.7
= 1.3
ไดนาหนั
้ํ กนําเชื
้ อ่ ม 2 กก. และองศาบริกซ
=
แชสับปะรดใหจมในนําเชื
้ ่อมและทิ้งไวคางคืน

กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

กรัม
กรัม
กก.
กรัม
กก.
37.5

27 พ.ค. 41
นํ้าหนักนําเชื
้ อ่ ม (30.2 ํ บริกซ) 1.8 กก.
ทําใหเปน
45 ํ บริกซ
100

14.8

45

30.2
∴นํ้าหนักสับปะรดแวน + แกนสับปะรด

= 14.8 x 1.8
55
∴ไดนาเชื
้ํ อ่ ม 45.8 ํ บริกซ เทากับ
1.8 + 0.5
แชคา งคืนใหสบั ปะรดจมอยูใ ตนาเชื
้ํ อ่ ม

28 พ.ค.41
นํ้าหนักนําเชื
้ อ่ ม (40 ํ บริกซ) 2.2 กก.
ทําใหเปน 55 ํ บริกซ
100

55
= 0.500

กก.

= 2.3

กก.

15

55

40
∴เติมนํ้าตาลทราย

= 15 x 2.2
45
∴ไดนาหนั
้ํ กนําเชื
้ อ่ ม (57.6 ํ บริกซ) 2.2 + 0.750
แชคา งคืนใหสบั ปะรดจมอยูใ ตนาเชื
้ํ อ่ ม

45
= 0.750 กก.
= 2.95 กก.

29 พ.ค.41
นํ้าหนักนําเชื
้ อ่ ม (52.4 ํ บริกซ) 2.6 กก.
ทําใหเปน 65 ํ บริกซ
100

12.6

65

52.4
∴เติมนํ้าตาลทราย

= 12.6 x 2.6
35
∴ไดนาเชื
้ํ อ่ ม (65.8 ํ บริกซ หนัก = 2.6 + 0.940 กก.
เติมกรดมะนาว
=
0.1 x 3.54
100
=
0.00354 x 1,000 =
เติมโซเดีย่ มเมตาไบซัลไฟต = 0.02 x 3.54
=
100
= 0.0007 x 1,000 กรัม
= 0.7 กรัม
แชคา งคืนใหสบั ปะรดจมอยูใ ตนาเชื
้ํ อ่ ม

35
= 0.940 กก.
= 3.54 กก.
= 0.00354 กก.
3.54 กก.
0.0007 กก.

30 พ.ค.41
นํ้าหนักนําเชื
้ อ่ ม (62. ํ บริกซ) 3.4 กก.
ทําใหเปน 75 ํ บริกซ
100

13

75

62
∴เติมนํ้าตาลทราย

= 13 x 3.4
25
∴ไดนาหนั
้ํ กนําเชื
้ อ่ ม (76 ํ บริกซ ) หนักเทากับ
แชคา งคืนไดสบั ปะรดจมอยูใ ตนาเชื
้ํ อ่ ม

25
= 1.8 กก.
3.4 + 1.8 กก. = 5.2 กก.

31 พ.ค. 41
นํ้าหนักนําเชื
้ อ่ ม (73 ํ บริกซ) เทากับ
4.8 กก.
แชสบั ปะรดในนําเชื
้ ่อมใหทวมไวประมาณ 10 วัน (31 พ.ค. - 10 มิ.ย.41)
11 มิ.ย.41
นํ้าหนักนําเชื
้ อ่ ม (74 ํ บริกซ) เทากับ
4.6
กก.
นํ้าหนักเนือ้ สับปะรดแวนแชอม่ิ กอนตากแหง
= 1.3
กก.
∴นํ้าหนักเนือ้ สับปะรดแวนแชอม่ิ หลังตากแหง
= 1.070 กก.
เวลาในการตากแหง 20 ชั่วโมง (50 ํ - 60 ํซ)
∴ % สับปะรดแชอม่ิ แหง
= 1.070 x 100
3.8
= 28.16 %

ขั้นตอนตางๆ ในการทําสับปะรดแชอม่ิ แหง
สับปะรด (เกือบสุก มีเนื้อแนนแข็งและคัดคุณภาพ)
ตัดหัวทายดวยมีดสแตนเลสและหั่นใหเปนแวนหนา 2 ซม.
เจาะแกนและปอกเปลือก
สับปะรดแวน ลางนําให
้ สะอาด
แชในสารละลายกรดมะนาวเขมขนรอยละ 0.5, 10 -15 นาที
และแชในสารละลายแคลเซีย่ มคลอไรดเขมขน รอยละ 0.5,15-20 นาที
นึ่งดวยไอนําหรื
้ อตมในนําเดื
้ อดเปนเวลา 5 นาที
หรือจนกระทัง่ เนือ้ สับปะรดแวนนิม่
แชใหทวมในนําเชื
้ อ่ มรอนเขมขนรอยละ 35 ซึง่ มีกรดมะนาวรอยละ 0.1-0.2
และโซเดี่ยมเมตาไบซัลไฟต รอยละ 0.02 และแชไวคางคืน
วันตอมาและวันตอไปเพิ่มความเขมขนของนํ้าเชื่อมวันละรอยละ 10
ใหเปนรอยละ 45, 55 และ 65 ตามลําดับ (โดยการเติมนํ้าตาลทราย)
จนกระทัง่ ความเขมขนของนําเชื
้ อ่ มเทากับรอยละ 65 เติมกรดมะนาว
รอยละ 0.1-0.2 และโซเดี่ยมเมตาไบซัลไฟต รอยละ 0.02 และแชคางคืน
วันตอมาเพิ่มความเขมขนของนําเชื
้ อ่ มโดยการเติมนําตาลทรายลงไป
้
ใหเปนรอยละ 75 แลวแชสับปะรดแวนในนําเชื
้ ่อมที่หยุดเดือดคางคืน
วันรุงขึ้น เพิ่มความเขมขนของนํ้าเชือ่ มโดยการเติมนําตาลทรายจนได
้
รอ ยละ 75 คงที่
ตมใหเดือดกับนําเชื
้ ่อมเปนเวลา 1-2 นาที แลวเเชไว 10 วัน

ตมใหเดือด 1-2 นาที
ทําใหสะเด็ดนําเชื
้ ่อม
จุมสับปะรดแวนลงในนําเดื
้ อดซึ่งมีโซเดี่ยมเมตาไบซัลไฟต
รอยละ 0.1,1-2 นาที แลวเรียงใสถาดโปรง
ตากแหงในตูอ บลมรอนที่ 50 ํ - 60 ํ ซ, 20 ชั่วโมง
สับปะรดแวนแชอิ่มแหง (มีผิวแหงไมเหนียวติดมือ)
ทําใหเย็นและบรรจุในภาชนะที่แหงและสะอาด ผนึกแนน
สับปะรดแวนแชอิ่มแหง (ความชืน้ รอยละ 16-20)

