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ค�ำน�ำ
การถนอมอาหารจากผั ก ผลไม้ เป็ น วิ ธี ก ารอย่ า งหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ย
เพิ่มมูลค่าผลผลิต และสามารถลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรในฤดูกาล
ที่มีผลผลิตออกในปริมาณที่มากจนล้นตลาดหรือไม่สามารถบริโภคได้ทัน
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับครอบครัวเกษตรกรหรือผู้ว่างงาน
จากฤดูกาลผลิตทางการเกษตรให้สามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ใน
พื้นที่
ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดท�ำเอกสารค�ำแนะน�ำ เรื่อง
“การถนอมอาหารจาก ผัก ผลไม้” ขึน้ เพือ่ เผยแพร่เนือ้ หา อันจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจ โดยรวบรวมวิธีการ ขั้นตอน การเก็บรักษาอาหารจากผัก ผลไม้
ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ได้แก่ การกวน การเชือ่ ม การแช่อมิ่ การดอง และการตากแห้ง
เพื่อถนอมอาหารจากผัก ผลไม้ ไว้บริโภคได้ตลอดปี อีกทั้งสามารถท�ำจ�ำหน่าย
เพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
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การกวน

เป็นวิธีการถนอมอาหาร โดยการน�ำเอาผัก
ผลไม้ มาผสมกับน�ำ้ ตาล ใช้ความร้อนเคีย่ วกวน จนปริมาณ
น�ำ้ ลดน้อยลงและผสมเป็นเนือ
้ เดียวกัน อาหารชนิดนีเ้ ก็บได้
นานเนื่องจากปริมาณน�้ำตาลสูงประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้

ผักและผลไม้ที่นิยมน�ำมากวน

การกวน

“

การกวน

”

ได้แก่ สับปะรด ทุเรียน พุทรา มะม่วง มะละกอ มังคุด มะยม มะขาม
มะเฟือง มะดัน กล้วย ฟักทอง เผือก มันเทศ

การเลือกผักและผลไม้
ควรเป็นผักหรือผลไม้ ที่ปริมาณเนื้อเยื่อมาก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ปริมาณมาก
● ควรเป็นผลไม้แก่จัด สุกงอม เนื้อนิ่ม จะท�ำให้ผลไม้กวนมีรสชาติดี
กลิ่นหอม
● สามารถใช้กากผลไม้ที่เหลือจากการท�ำน�้ำผลไม้มากวน
● ควรเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดน้อยที่สุด
● ควรใช้ผักหรือผลไม้ตามฤดูกาล
●

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้

1

เทคนิคการกวน
1. ควรใช้กระทะสแตนเลสหรือภาชนะเคลือบปากกว้างเพราะไม่ทำ� ให้
สีอาหารเปลีย่ นไป ก้นภาชนะควรมีลกั ษณะโค้งมนเพือ่ ความสะดวกในการกวน
และควรใช้พายไม้
2. การทดสอบความเหนียวของอาหารกวนโดยหยดลงในน�้ำเย็นจัด
ถ้ามีลักษณะเป็นก้อนคงสภาพไม่แตกกระจายแสดงว่าอาหารกวนนั้นได้ที่แล้ว
แต่ถ้าลักษณะเหลว ละลายไปกับน�้ำ ต้องกวนต่อไปแล้วจึงทดสอบอีกครั้ง
3. การกวนควรใช้ไฟค่อนข้างอ่อน
4. การใส่แบะแซ ท�ำให้อาหารกวนมีความเหนียวมากขึ้น ควรใส่เมื่อ
กวนอาหารจนน�้ำงวดลงครึ่งหนึ่ง โดยใช้แบะแซ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อปริมาณอาหาร
1 กิโลกรัม
5. ในกรณีที่ผลไม้มีน�้ำมาก ควรเคี่ยวให้น�้ำงวดก่อนแล้วจึงเติมน�้ำตาล
กวนต่อไปจนแห้ง ถ้าใส่น�้ำตาลพร้อมกับผลไม้จะท�ำให้กระเด็นมาก
6. ส่วนผสมน�้ำตาลในแต่ละต�ำรับ อาจลดหรือเพิ่มตามชอบได้
7. การกวนเผือก กล้วย ฟักทอง มันเทศ ให้แบ่งกะทิสว่ นหนึง่ ไว้ทำ� ขีโ้ ล้
โดยน�ำกะทิมาเคีย่ วเป็นน�ำ้ มัน ควรใส่นำ�้ มันส่วนนีห้ ลังจากกวนได้ทแี่ ล้ว กวนต่อ
ไปจนน�้ำมันซึมเข้าไปในอาหาร จะท�ำให้อาหารมีเนื้อเนียนขึ้น

ลักษณะของอาหารกวนที่ดี
●
●
●
●

2

ต้องเป็นเงา มีความวาว
มีลักษณะอยู่ตัว แต่ไม่แข็งเกินไป
มีความเหนียวตามธรรมชาติ
ไม่ตกทราย

กรมส่งเสริมการเกษตร

ถั่วเขียวกวน
ส่วนผสม
●
●
●

ถั่วเขียวกะเทาะเปลือก
น�้ำตาลทราย
กะทิ (มะพร้าว 300 กรัม)

1
1 3/4
2

ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

การกวน

วิธีท�ำ
1. แช่ถั่วเขียว 1 ชั่วโมง นึ่งให้สุก แล้วน�ำมาบดละเอียด
2. ผสมน�ำ้ ตาลทรายกับกะทิ ต้มให้เดือด กรองด้วยผ้าขาวบาง
3. ใส่ถั่ว กวนด้วยไฟกลางจนข้น ลดไฟอ่อนแล้วกวนต่อไปจนแห้ง
ร่อนไม่ติดภาชนะ
4. เทใส่ถาด เกลี่ยให้เสมอกัน

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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เผือกกวน
ส่วนผสม
●
●
●
●

เผือกชนิดหัวใหญ่
น�้ำตาลมะพร้าว
น�้ำตาลทราย
กะทิ (มะพร้าว 1/2 กิโลกรัม)

1
1 3/4
4
3

กิโลกรัม
ถ้วยตวง
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง

วิธีท�ำ
1. ปอกเปลือกเผือก ล้างให้สะอาด ผ่าสี่ แล้วน�ำไปนึ่งให้สุกน�ำมาบดละเอียด
2. ช้อนหัวกะทิ 1 ถ้วยตวง เคี่ยวให้เป็นน�้ำมันมะพร้าว (ขี้โล้)
3. ผสมเผือก กะทิ น�ำ้ ตาลมะพร้าว น�ำ้ ตาลทราย เข้าด้วยกัน กวนด้วยไฟกลาง
จนข้น ลดไฟอ่อน กวนต่อไปจนเหนียว แล้วใส่น�้ำมันมะพร้าวที่ละน้อย
กวนให้เข้ากัน จนเผือกแห้ง เหนียว ร่อนไม่ติดภาชนะ
4. เทใส่ถาด เกลี่ยให้เรียบเสมอกัน

4
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กล้วยกวน
ส่วนผสม
●
●
●

กล้วยน�้ำว้าสุกงอมบดละเอียด
น�้ำตาลมะพร้าว
กะทิ (มะพร้าว 1/2 กิโลกรัม)

5
3
5

ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

1. ช้อนหัวกะทิ 1 ถ้วยตวง เคี่ยวให้เป็นน�้ำมันมะพร้าว (ขี้โล้)
2. ผสมกล้วยกับกะทิที่เหลือเข้าด้วยกัน กวนด้วยไฟกลางจนกระทั่งงวด
จึงใส่นำ�้ ตาลมะพร้าว แล้วลดไฟอ่อน กวนต่อไปจนเหนียว แล้วใส่นำ�้ มันมะพร้าว
ที่ละน้อยกวนให้เข้ากัน จนกล้วยแห้ง เหนียว ร่อนไม่ติดภาชนะ
3. ทิง้ ไว้ให้เย็น บรรจุในภาชนะทีแ่ ห้ง สะอาด ปิดสนิท หรือห่อด้วยกระดาษแก้ว

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้

5

การกวน

วิธีท�ำ

มะม่วงกวนแผ่น
ส่วนผสม
●
●
●

มะม่วงสุกสับหรือบดให้ละเอียด
น�้ำตาลทราย
เกลือ

1
1/4
1/2

กิโลกรัม
ถ้วยตวง
ช้อนชา

วิธีท�ำ
1. ผสมมะม่วง น�้ำตาลทราย เกลือ เข้าด้วยกัน
2. กวนด้วยไฟกลางจนข้น แล้วลดไฟอ่อน กวนต่อไปจนเหนียว
3. ตักมะม่วงกวนละเลงบนใบตอง หรือถาดให้เป็นแผ่นบาง ๆ น�ำไปตากจนแห้ง
ประมาณ 1–2 วัน
4. ลอกมะม่วงแผ่นบรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดสนิท

6
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สับปะรดกวน
ส่วนผสม
●
●
●

สับปะรดสับหยาบ ๆ
น�้ำตาลทราย
เกลือ

3
1
2

ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ช้อนชา

การกวน

วิธีท�ำ
1. ผสมสับปะรด น�้ำตาลทรายและเกลือ เข้าด้วยกัน
2. กวนจนสับปะรดเหนียว ทิ้งไว้ให้เย็น
3. บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดสนิท หรือห่อด้วยกระดาษแก้ว

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้

7

การเชื่อม

“

การเชื่ อ ม

เป็ น การเพิ่ ม ปริ ม าณน�้ ำ ตาลในอาหารให้
สู ง ขึ้ น โดยใช้ ค วามร้ อ นท� ำ ให้ อ าหารสุ ก และน�้ ำ ตาล
ซึมผ่านเข้าไปในเนื้ออาหาร อาหารจะไม่เหี่ยวย่นและเก็บไว้
ได้นาน น�้ำตาลเป็นสารถนอมที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์

”

ผักและผลไม้ที่นิยมน�ำมาเชื่อม
ผัก เช่น ฟักทอง เผือก มันเทศ มะเขือเทศ รากบัว ฟักเขียว
มันส�ำปะหลัง
● ผลไม้ เช่น สาเก มะยม กระเจี๊ยบ มะตูม พุทรา สับปะรด จาวตาล
กล้ ว ย และเปลื อ กของผลไม้ บ างชนิ ด เช่ น เปลื อ กส้ ม โอ เปลื อ กมะนาว
เปลือกแตงโม
●

8

กรมส่งเสริมการเกษตร

การเลือกผักและผลไม้

การเตรียมผักและผลไม้

การเตรียมผัก

ผักชนิดที่มีเมล็ด เช่น ฟักทอง ฟักเขียว มะเขือเทศ ต้องแคะ
เมล็ดออก หากเป็นฟักทองและฟักเขียวให้เอาไส้ออกด้วย แล้วหั่นเป็นชิ้น
ขนาดเท่า  ๆ กัน ถ้าเอาไส้ออกไม่หมดจะท�ำให้น�้ำเชื่อมขุ่น เพราะไส้จะเละ
ปนอยู่ในน�้ำเชื่อม
● ผักที่มีเปลือก เช่น รากบัว ฟักเขียว มันเทศ เผือก มันส�ำปะหลัง
ปอกเปลือกออกให้หมด หัน่ เป็นชิน้ ขนาดเท่า ๆ กัน เพือ่ น�ำ้ ตาลจะได้ซมึ เข้าเนือ้
ได้ดี
●

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้

9

การเชื่อม

ควรเลือกผัก ผลไม้ ที่ใหม่ สด มีมากในฤดูกาล ไม่แก่จัด สุก หรือ อ่อนเกินไป
● ผัก ถ้าอ่อนเกินไปเนือ
้ จะนุม่ เละ และถ้าแก่จดั เกินไปจะมีเสีย้ นมาก
● ผลไม้ ถ้าดิบเกินไปเนื้อจะแข็ง และมีกลิ่นผลไม้น้อย ถ้าสุกเกินไป
จะนิ่มเละ
ควรเลือกผัก ผลไม้ ให้เหมาะกับวิธีการเชื่อม
● การเชื่อมแบบเร็ว ใช้ผัก ผลไม้ ที่มีเนื้อนุ่ม มีปริมาณน�้ำมาก หรือ
ผัก ผลไม้เนื้อแน่นก็ได้ เช่น สับปะรด พุทรา  เงาะ กล้วย จาวตาล ฟักทอง
ฟั ก เขี ย ว เผื อ ก มั น เทศ มะละกอ มะยม มะเขื อ เทศ องุ ่ น กระท้ อ น
มันส�ำปะหลัง ส้มโอ เป็นต้น
● การเชื่อมแบบช้าหรือการเชื่อมแห้ง ควรใช้ผัก ผลไม้ ที่มีเนื้อแน่น
มีเส้นใยมาก เพราะต้องใช้เวลาเคี่ยวนาน เช่น ฟักเขียว สาเก มะตูม รากบัว
เปลือกส้มโอ เปลือกมะนาว เปลือกแตงโม เป็นต้น

การเตรียมผลไม้
สาเก จาวตาล กล้วย สับปะรด ปอกเปลือก ล้างสะอาด หั่นชิ้น
ขนาดเท่า ๆ กัน
● มะยม เมื่อล้างสะอาดแล้ว น�ำมาคลึงพอช�้ำ ไม่ต้องเอาเมล็ดออก
แช่น�้ำปูนใสนาน 3 ชั่วโมง
● พุทราจีน (แห้ง) คว้านเมล็ดออก แล้วแช่น�้ำเพื่อให้เนื้อนุ่มจะได้
ดูดซึมน�้ำเชื่อมได้ดี ส�ำหรับพุทราไทยไม่ต้องเอาเมล็ดออก และไม่ต้องแช่น�้ำ
● มะตูม ปอกเปลือกหัน
่ เป็นแว่นหนาประมาณครึง่ นิว้ แคะเมล็ดออก
แล้วแช่น�้ำปูนใสนาน ครึ่งชั่วโมง
● เปลือกส้มโอ ปอกผิวเขียวออกให้หมด หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด
ประมาณ 2 x 2 นิ้ว แล้วคั้นด้วยน�้ำปูนใสจนหมดรสขม น�ำไปต้มเปลี่ยนน�้ำ
หลายๆ ครั้งจนหายขม
● เปลือกแตงโม ล้างน�้ำให้สะอาด ปอกเปลือกเขียวออกหั่นเป็นชิ้น
ขนาด 2 x 2 นิ้ว
●

การเชื่อมมี 2 วิธี

1. การเชื่อมแบบเร็ว

1.1 ความเข้มข้นของน�้ำเชื่อม 10–20% ใช้น�้ำตาล 1/2–1 ถ้วยตวง
กับน�ำ้ 4 ถ้วยตวง เคีย่ วเป็นน�ำ้ เชือ่ มอย่างอ่อน แล้วจึงใส่ผกั หรือผลไม้ทจี่ ะเชือ่ ม
ลงไป ใช้เวลาประมาณครึง่ ชัว่ โมง ใช้ไฟอ่อน ถ้าใช้เวลาเคีย่ วน้อยเกินไปจะท�ำให้
น�้ำเชื่อมมีกลิ่นน�้ำตาลทราย ท�ำให้อาหารไม่อร่อยและเสียง่าย การเชื่อม
ลักษณะนี้เรียกว่า “ลอยแก้ว” นิยมใช้กับลูกตาลอ่อน ส้ม สับปะรด เงาะ ลิ้นจี่
แห้ว ล�ำไย กระท้อน มะม่วง ส้มโอ ส้มเขียวหวาน เป็นต้น (ส�ำหรับส้มเขียวหวาน
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2. การเชื่อมแห้ง
ความเข้มข้นของน�้ำเชื่อม 60–70% ใช้น�้ำตาลทราย 4–6 ถ้วยตวง
กับน�้ำ 4 ถ้วยตวง ขั้นแรกเตรียมน�้ำเชื่อมโดยใช้น�้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง
กับน�้ำ 4 ถ้วยตวง ตั้งไฟพอเดือด ใส่ผักหรือผลไม้ลงไปเคี่ยวพอสุก จึงค่อย ๆ
เติมน�้ำตาลทรายครั้งละครึ่งถ้วยตวง คนให้ละลาย เติมน�้ำตาลทรายจนหมด
ใช้ไฟอ่อนเคี่ยวต่อไปจนน�้ำเชื่อมข้นเป็นยางมะตูมอ่อน จึงตักอาหารขึ้น หรือ
ถ้าจะเก็บไว้บริโภคนานต้องเคี่ยวต่อไปอีกประมาณ 10 นาที แล้วตักอาหาร
ขึน้ ผึง่ บนตะแกรง จนแห้งสนิทจะมีผลึกน�ำ้ ตาลเคลือบอยู่ บรรจุในภาชนะทีแ่ ห้ง
สะอาด ปิดสนิท จะเก็บได้นานประมาณ 1 เดือน นิยมใช้กับมะตูม ฟักเขียว
เปลือกส้มโอ เป็นต้น

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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การเชื่อม

ส้มเช้ง ส้มโอ องุ่น กระท้อน อาจเตรียมน�้ำเชื่อมแล้วเทราดบนผลไม้เหล่านี้
รับประทานกับน�้ำแข็งได้ทันที) อาหารเชื่อมวิธีนี้เก็บได้ไม่นานต้องรับประทาน
ให้หมด ไม่ทิ้งค้างคืน ถ้าจะเก็บต้องแช่ในตู้เย็น
1.2 ความเข้มข้นของน�้ำเชื่อม 30–40% ใช้น�้ำตาล 2 ถ้วยตวง
กับน�้ำ 4 ถ้วยตวง เคี่ยวเป็นน�้ำเชื่อม กรองแล้วตั้งไฟอีกครั้ง ใส่ผักหรือผลไม้
ลงเชื่อมเคี่ยวต่อไปประมาณ 1 ชั่วโมง ด้วยไฟอ่อน อาหารจะดูดซึมน�้ำเชื่อม
ได้ดี เนื้ออาหารจะมีความมันเป็นเงา  ไม่เหี่ยว น่ารับประทาน เมื่อทิ้งให้เย็น
น�้ำตาลจะไม่ตกผลึก สามารถเก็บได้นาน 1 สัปดาห์ โดยเทน�้ำเชื่อมที่ร้อนจัด
ให้ท่วมเนื้ออาหาร เพื่อจะได้ไม่ขึ้นรา นิยมใช้กับฟักทอง เผือก มันเทศ กล้วย
มันส�ำปะหลัง จาวตาล เป็นต้น

ฟักเขียวเชื่อมแห้ง
ส่วนผสม
●
●
●
●

ฟักเขียวแก่
น�้ำตาลทราย
น�้ำ
น�้ำปูนใส

1
5
5
5–7

กิโลกรัม
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

วิธีท�ำ
1. ปอกเปลือกฟักเขียว หัน่ เป็นชิน้ ยาว ๆ แคะเมล็ดออก แช่นำ�้ ปูนใส 3 ชัว่ โมง
ล้างน�้ำสะอาด
2. ละลายน�้ำตาลทรายกับน�้ำ ต้มให้เดือด แล้วใส่ฟักเขียว เชื่อมด้วยไฟกลาง
จนน�้ำเชื่อมซึมเข้าเนื้อ แล้วลดไฟอ่อน เชื่อมต่อไปจนน�้ำเชื่อมตกทราย
และเคลือบทัว่ ชิน้ ฟักเขียวจึงตักขึน้ ผึง่ ให้เย็น บรรจุในภาชนะทีแ่ ห้ง สะอาด
และปิดสนิท
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มะเขือเทศเชื่อม
ส่วนผสม
●
●
●
●

มะเขือเทศสดสุก
น�้ำตาลทราย
น�้ำ
น�้ำปูนใส

1
3
3
5–7

กิโลกรัม
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

1. กรีดมะเขือเทศตามยาวของผลเป็นแฉก ๆ 5–6 แฉก อย่าให้ขาดจากกัน
แคะเมล็ดออกให้หมด ล้างน�้ำให้สะอาด แช่น�้ำปูนใส 3 ชั่วโมง แล้วล้างน�้ำ
ให้สะอาด กดมะเขือเทศให้แบนลงผึ่งให้แห้ง
2. ผสมน�ำ้ ตาลทรายกับน�ำ้ ต้มให้เดือดแล้วกรอง เคีย่ วด้วยไฟกลางนาน 10 นาที
จึงใส่มะเขือเทศเชื่อมด้วยไฟอ่อน จนน�้ำเชื่อมซึมเข้าเนื้อมะเขือเทศจะมี
ลักษณะใสเป็นเงา ตักใส่ภาชนะ

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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วิธีท�ำ

จาวตาลเชื่อม
ส่วนผสม
●
●
●
●

จาวตาลสด (ขนาดกลาง)
น�้ำตาลทราย
น�้ำ
น�้ำสารส้ม

25
4
8
5

ลูก
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

วิธีท�ำ
1. จาวตาลล้างให้หมดเมือกด้วยใบตองฉีกฝอย ขัดผิวนอกให้หมดคราบขาว
2. แช่จาวตาลในน�้ำสารส้ม 1/2 ชั่วโมง แล้วล้างน�้ำให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ
3. ผสมน�้ำตาลทราย 2 ถ้วยตวง กับน�้ำ 8 ถ้วยตวง ต้มให้เดือดแล้วกรอง
เคี่ยวด้วยไฟกลางนาน 10 นาที แล้วใส่จาวตาลเชื่อมต่อไปจนใส เติมน�้ำตาล
ที่เหลือ เชื่อมจนน�้ำตาลซึมเข้าเนื้อจะมีลักษณะใสเป็นเงา จึงตักใส่ภาชนะ
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พุทราจีนเชื่อม
ส่วนผสม
●
●
●

พุทราจีน
น�้ำตาลทราย
น�้ำ

1/2

2
5

กิโลกรัม
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

1. พุทราจีน คว้านเมล็ดออก แช่น�้ำ 1 ชั่วโมง ล้างน�้ำให้สะอาด
2. ผสมน�้ำตาลทรายกับน�้ำ ต้มให้เดือดแล้วกรอง เคี่ยวไฟกลาง 10 นาที
จึงใส่พุทราจีน เชื่อมด้วยไฟอ่อนจนน�้ำตาลซึมเข้าเนื้อพุทราจะมีลักษณะ
ใสเป็นเงา จึงตักใส่ภาชนะ
หมายเหตุ : ถ้าน�้ำเชื่อมข้นให้เติมน�้ำ ไม่ควรใช้ไฟแรง เพราะน�้ำเชื่อมจะไม่ซึมเข้าเนื้อ
และน�้ำเชื่อมจะไหม้

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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วิธีท�ำ

มะยมเชื่อม
ส่วนผสม
●
●
●
●

มะยม
น�้ำตาลทราย
น�้ำ
น�้ำปูนใส

1/2

2–3
5
5

กิโลกรัม
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

วิธีท�ำ
1. ล้างมะยมให้สะอาด คลึงพอช�้ำ ไม่ต้องเอาเมล็ดออก แช่น�้ำปูนใส 3 ชั่วโมง
ล้างน�้ำให้สะอาด
2. ผสมน�้ำตาลทรายกับน�้ำ ต้มให้เดือด กรองแล้วใส่มะยม เชื่อมด้วยไฟอ่อน
หมั่นกลับบ่อย ๆ เชื่อมนาน 3 ชั่วโมง จนน�้ำเชื่อมเหนียว มะยมจะมีสีแดง
เป็นเงา ตักใส่ภาชนะ
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การแช่ อิ่ ม

เป็ น การถนอมอาหารโดยค่ อ ย ๆ เพิ่ ม
น�้ำตาลเข้าไปในเนื้ออาหาร จนกระทั่งอาหารนั้นอิ่มตัว
ด้ ว ยน�้ ำ ตาล ท� ำ ให้ ส ภาพของอาหารไม่ เ หมาะสมต่ อ
การเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ ผัก ผลไม้
แช่อิ่มจึงเก็บได้นาน

การแช่อิ่ม

“

การแช่อิ่ม

”

ผักและผลไม้ที่นิยมน�ำมาแช่อิ่ม
ผัก ได้แก่ ผักที่มีเนื้อแน่น หรือกินได้ทั้งเปลือก เช่น ขิง ฟักเขียว
น�้ำเต้า ฟักทอง มะนาว มะเขือเทศ มะเขือไข่เต่า พริก มะระขี้นก ฯลฯ
● ผลไม้ ได้แก่ ผลไม้ที่ก�ำลังห่าม หรือแก่จัดเนื้อแน่น เช่น มะละกอ
สับปะรด พุทรา มะยม ลูกตาล สาเก เงาะ จาวตาล มะม่วง มะดัน กระเจี๊ยบ
ล�ำไย ลูกท้อ ฯลฯ ถ้าใช้ผลไม้สุก จะได้เนื้อผลไม้แช่อิ่มที่เละไม่น่ารับประทาน
นอกจากนีเ้ ปลือกของผัก ผลไม้ ยังน�ำมาใช้แช่อมิ่ ได้ เช่น เปลือกมะนาว
เปลือกส้มโอ เปลือกแตงโม เป็นต้น
●

การเลือกผักและผลไม้
ผัก ผลไม้ ควรเลือกที่ใหม่ สด ไม่ช�้ำ ไม่เน่าเสีย ไม่มีต�ำหนิ และมีมาก
ในฤดูกาลนั้น
การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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การเตรียมผักและผลไม้
ผัก ผลไม้ที่มีเมล็ด จะต้องแคะเมล็ดออก ส่วนผัก ผลไม้เนื้อแน่น
ควรหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรือใช้ของแหลมแทงตามผิวให้ลึกพอควร เพื่อให้น�้ำตาล
ซึมเข้าเนื้อผักได้ง่าย
● ผัก ผลไม้ทม
ี่ รี สขม หรือเผ็ด เช่น มะนาว มะระขีน้ ก ขิง เปลือกส้มโอ
ฯลฯ ควรก�ำจัดรสขมหรือเผ็ด โดยการต้มเปลี่ยนน�้ำทิ้งหลาย ๆ ครั้งจนหมด
รสขมหรือเผ็ด
● ผัก ผลไม้ที่มีรสขื่น หรือเปรี้ยว เช่น มะกอก มะเฟือง มะขามป้อม
มะปรางดิบ มะดัน มะยม มะเขือไข่เต่า  ควรน�ำมาแช่น�้ำเกลือเพื่อลดความขื่น
หรือความเปรี้ยวและช่วยให้รสดีขึ้น
● ผัก ผลไม้บางชนิดทีม
่ เี นือ้ นุม่ เช่น มะละกอ มะม่วง ฟักทอง สับปะรด
ขนุน ควรแช่ในน�้ำปูนใส (ปูนแดง หรือ ปูนขาว ผสมน�้ำสะอาดตั้งทิ้งไว้ให้
ตกตะกอน แล้วค่อย ๆ รินเอาแต่น�้ำใสมาแช่ผัก ผลไม้) หรือ ใช้สารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ 1% (แคลเซียมคลอไรด์ 10 กรัม ต่อน�้ำ 4 ถ้วยตวง)
นาน 1/2–1 ชั่วโมง เพื่อให้เนื้อผัก ผลไม้ กรอบ แข็ง แล้วล้างให้สะอาด น�ำขึ้น
ผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน�้ำ
● ผัก ผลไม้บางชนิด เช่น ฟักทอง สับปะรด มะเขือเทศ มะเขือไข่เต่า 
ฟักเขียว พริก ควรน�ำมาต้มหรือลวกก่อน โดยน�ำผัก ผลไม้ต้มในน�้ำเดือด
ด้วยไฟอ่อน พอผัก ผลไม้ลอยตัวจึงตักขึ้นแช่น�้ำเย็นทันที ถ้าเป็นผัก ผลไม้
ที่ถูกความร้อนนาน ๆ ไม่ได้ ให้ลวกในน�้ำเดือดนาน 2–3 นาที แล้วช้อนขึ้น
แช่นำ�้ เย็นทันที น�ำขึน้ ผึง่ บนตะแกรงให้สะเด็ดน�ำ้ การต้มหรือลวก ท�ำให้เนือ้ เยือ่
ของผัก ผลไม้หดตัว น�้ำตาลจะซึมเข้าเนื้อได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังได้ท�ำลาย
เอนไซม์ที่มีอยู่ในผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารจะได้มีสีสวย
●
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วิธีการแช่อิ่ม

การเก็บรักษา
ควรเก็บขวดบรรจุอาหารแช่อมิ่ ในทีแ่ ห้งและเย็น มีอากาศถ่ายเทสะดวก
อย่าเก็บในที่ชื้นหรือถูกแสงแดด
การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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การแช่อิ่ม

1. เตรียมน�้ำเชื่อมที่มีความเข้มข้น 30% หรือใช้น�้ำตาลทรายกับน�้ำ
ในอัตรา  1 : 3 หรือใช้น�้ำตาลทราย 1 1/2 ถ้วยตวง ผสมกับน�้ำ 4 ถ้วยตวง
ต้มให้เดือด กรองด้วยผ้าขาวบางทิ้งไว้ให้เย็น ถ้าไม่ต้องการให้น�้ำเชื่อมตกผลึก
ควรเติมกรดซิตริก (กรดมะนาว) 0.1% โดยใช้กรดซิตริก 1/2 ช้อนชาต่อน�้ำ
4 ถ้วยตวง หรือใช้น�้ำมะนาว
2. น�ำผัก ผลไม้ที่เตรียมไว้ แช่ในน�้ำเชื่อม นาน 12 ชั่วโมง หรือแช่ทิ้ง
ไว้ค้างคืน
3. วันต่อมา  ตักผัก ผลไม้ขึ้นจากน�้ำเชื่อมแล้วต้มน�้ำเชื่อมให้เดือด
เติมน�้ำตาลทราย 1/2 ถ้วยตวง กรองด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งไว้ให้เย็น น�ำผัก ผลไม้
แช่น�้ำเชื่อมทิ้งไว้ค้างคืน ท�ำเช่นนี้ติดกันประมาณ 6–7 วัน จนน�้ำเชื่อมมี
ความเข้มข้น 70% หรือเนื้อผัก ผลไม้ใสเป็นเงา  ถ้าน�้ำเชื่อมขุ่น หรือเปรี้ยว
ให้เตรียมน�้ำเชื่อมใหม่มีความเข้มข้นเท่ากับน�้ำเชื่อมที่เททิ้ง แช่ผัก ผลไม้ต่อไป
4. ในวันที่ 3 หรือ 4 ของการแช่อิ่ม ควรเติมน�้ำมะนาว 1/2 ช้อนชา
ในน�ำ้ เชือ่ ม เพือ่ ป้องกันมิให้นำ�้ เชือ่ มตกผลึก หรือเป็นเกล็ดบนชิน้ ผัก ผลไม้แช่อมิ่
5. การแช่อิ่มในน�้ำเชื่อม เมื่อผัก ผลไม้แช่อิ่มได้ที่แล้วให้ช้อนผัก
ผลไม้ขนึ้ จากน�ำ้ บรรจุในขวดทีแ่ ห้ง สะอาด แล้วต้มน�ำ้ เชือ่ มให้เดือดทิง้ ไว้ให้เย็น
จึงเทน�ำ้ เชือ่ มให้ทว่ มชิน้ ผัก ผลไม้ ปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ได้นานประมาณ 2 เดือน
6. การแช่อิ่มแห้ง ลวกผัก ผลไม้ที่แช่อิ่มได้ที่แล้วในน�้ำเดือด เพื่อล้าง
น�้ำตาลที่เคลือบผิวออก ผึ่งบนตะแกรงให้สะเด็ดน�้ำ ตากหรืออบจนแห้งสนิท
บรรจุในขวดที่แห้ง สะอาด ปิดสนิท เก็บได้นานหลายเดือน

ขั้นตอนการท�ำแช่อิ่มแห้ง

ผัก ผลไม้
คัดเลือก
ล้าง
ตัดแต่ง
แช่น�้ำเกลือ

ต้มน�้ำเดือด
หลาย ๆ ครั้ง
แช่น�้ำปูนใส

แช่น�้ำปูนใส
ต้มหรือลวก
แช่ในน�้ำเชื่อม
ตากแห้ง
บรรจุ
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มะกอกน�้ำแช่อิ่ม
ส่วนผสม
●
●
●
●

มะกอกน�้ำ
1
น�้ำตาลทราย
2 1/2
น�้ำ
2
น�้ำเกลือ (เกลือ 1 ถ้วยตวง น�้ำ 8 ถ้วยตวง)

กิโลกรัม
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

1. ล้างมะกอกให้สะอาด กรีดตามยาวให้รอบผล แช่มะกอกในน�้ำเกลือ 2 คืน
โดยใช้ของหนักทับให้จม แล้วผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ
2. ผสมน�ำ้ ตาลทราย 2 ถ้วยตวงกับน�ำ้ ต้มให้เดือด กรองแล้วเคีย่ ว ด้วยไฟอ่อน
5 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น แช่มะกอกในน�้ำเชื่อม 1 คืน
3. ท�ำการแช่อิ่มติดต่อกัน 2 วัน โดยการอุ่นน�้ำเชื่อมและเติมน�้ำตาลทราย
วันละ 1/2 ถ้วยตวง ตักมะกอกขึ้น เคี่ยวน�้ำเชื่อมให้เป็นยางมะตูมแก่
น�ำมะกอกเคล้ากับน�้ำเชื่อมให้ทั่ว ตากแดด 1 วัน จึงบรรจุในภาชนะที่แห้ง
สะอาด ปิดสนิท

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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วิธีท�ำ

มะขามแช่อิ่ม
ส่วนผสม
●
●
●
●
●
●

มะขามสดฝักใหญ่
น�้ำตาลทราย
เกลือ
น�้ำเกลือ (เกลือ 100 กรัม น�้ำ 4 ถ้วยตวง)
น�้ำ
น�้ำปูนใส

50
3
1

ฝัก
ถ้วยตวง
ช้อนชา

3
5

ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

วิธีท�ำ
1. ต้มมะขามในน�้ำเดือด 2 นาที ตักขึ้นแช่น�้ำเย็นทันที แกะเปลือกออก
2. แช่มะขามในน�้ำปูนใส 6 ชั่วโมง แล้วแช่ในน�้ำเกลือ 3 ชั่วโมง ล้างและ
ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ
3. ผสมน�้ำตาลทราย เกลือ และน�้ำ ต้มให้เดือด กรอง และทิ้งไว้ให้เย็น
4. แช่มะขามในน�้ำเชื่อม 1 คืน แล้วท�ำการแช่อิ่มติดต่อกัน 5 วัน โดย
อุน่ น�ำ้ เชือ่ มทุกวันไม่ตอ้ งเพิม่ น�ำ้ ตาล มะขามจะกรอบ มีรสเปรีย้ วและหวาน
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มะดันแช่น�้ำผึ้ง
ส่วนผสม
●
●
●
●

●

กิโลกรัม
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

การแช่อิ่ม

●

มะดันผลใหญ่
2
น�้ำตาลทราย
4
น�้ำผึ้ง
1
น�้ำเกลือ (เกลือ 1 3/4 ถ้วยตวง น�้ำ 9 ถ้วยตวง)
น�้ำปูนใส
9
น�้ำ
5

วิธีท�ำ
1. แช่มะดันในน�้ำเกลือแล้วปิดด้วยใบตอง น�ำไปตากแดดไว้ 2 วัน
2. ตัดขั้ว แล้วบีบเอาเมล็ดออก แช่มะดันในน�้ำปูนใส 5 ชั่วโมง ล้างน�้ำสะอาด
และผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ
3. ผสมน�้ำตาลทราย น�้ำผึ้ง และน�้ำ ต้มให้เดือด กรองแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
4. แช่มะดันในน�้ำเชื่อม 10 ชั่วโมง ตักขึ้น ผึ่งให้แห้ง บรรจุในภาชนะที่แห้ง
สะอาด ปิดสนิท เก็บไว้ในที่เย็น มะดันจะมีรสเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ ถ้าต้องการ
หวานจัดให้ท�ำการแช่อิ่มต่อไปอีก 2 วัน

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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มะม่วงแช่อิ่ม
ส่วนผสม
●
●
●
●

มะม่วงดิบ
1
น�้ำตาลทราย
6 1/2
น�้ำเกลือ (เกลือ 200 กรัม น�้ำ 8 ถ้วยตวง)
น�้ำ
8

กิโลกรัม
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

วิธีท�ำ
1. ปอกเปลือกมะม่วง ล้างให้สะอาด หั่นมะม่วงเป็นชิ้น แช่ในน�้ำเกลือ 1 วัน
2. แช่น�้ำปูนใส 1 ชั่วโมง ล้างและผึ่งแดดให้สะเด็ดน�้ำ
3. ผสมน�้ำตาลทราย 5 ถ้วยตวง กับน�้ำ 8 ถ้วยตวง ต้มให้เดือด กรองแล้ว
ทิ้งไว้ให้เย็น
4. แช่มะม่วงในน�้ำเชื่อม 1 คืน แล้วท�ำการแช่อิ่มโดยการอุ่นน�้ำเชื่อม และ
เติมน�้ำตาลวันละ 1/2 ถ้วยตวง ติดต่อกัน 3 วัน จนมะม่วงใส และกรอบ
บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดสนิท
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สับปะรดแช่อิ่มแห้ง
ส่วนผสม
●
●
●

สับปะรดฉ�่ำ ๆ
น�้ำตาลทราย
น�้ำ

1
5
4

ผล
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

1. ปอกเปลือก และฝานตาสับปะรด ล้างให้สะอาด หั่นเป็นแว่นหนาประมาณ
ครึ่งนิ้ว เอาแกนออก ลวกในน�้ำเดือด 15 นาที
2. ผสมน�้ำตาลทราย 1/2 ถ้วยตวงกับน�้ำ ต้มให้เดือด กรองแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
3. แช่สับปะรดในน�้ำเชื่อม 1 คืน แล้วท�ำการแช่อิ่มโดยการอุ่นน�้ำเชื่อม
และเติมน�้ำตาลทรายวันละ 1/2 ถ้วยตวง ติดต่อกัน 7 วัน จนน�้ำสับปะรดใส
และฉ�่ำ น�ำไปตากหรืออบจนแห้ง บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดสนิท

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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การแช่อิ่ม

วิธีท�ำ

การดอง

“

การดอง

เป็ น การถนอมอาหารโดยการแช่ หรื อ
หมั ก ชิ้ น อาหารในเกลื อ หรื อ น�้ ำ เกลื อ หรื อ น�้ ำ ส้ ม สายชู
ซึ่ ง สามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่
ท�ำให้อาหารเน่าเสีย ช่วยเก็บอาหารไว้ได้นาน และมีรสชาติ
แปลกใหม่ขึ้น

”

ผักและผลไม้ที่นิยมน�ำมาดอง
ผักและผลไม้ที่ไม่นิยมบริโภคสด เนื่องจากมีรสเฝื่อน ฝาด เปรี้ยวจัด
หรือขม มักจะน�ำมาดอง เช่น ผักเสี้ยน มะดันดิบ มะกอกน�้ำ เป็นต้น

การเลือกผักและผลไม้
ผัก ผลไม้ที่จะน�ำมาดอง ควรเลือกผัก ผลไม้ที่สด ไม่ช�้ำ ไม่มีต�ำหนิ
มีขนาดผลและชิ้นเท่ากัน
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ประเภทการดอง
การดองแบ่งเป็น 2 ชนิด

1. การดองเปรี้ยว

2. การดองเค็ม

โดยการแช่ช้ินอาหารในน�้ำเกลือที่มีความเข้มข้น 20–25% (เกลือ
2 ช้อนโต๊ะ น�้ำ 1/3 ถ้วยตวง) หรือการหมักอาหารกับเกลือ เช่น การท�ำหัวไชโป๊
เป็นต้น ซึ่งวิธีการดองเค็มจะเก็บรักษาอาหารได้นานกว่าการดองเปรี้ยว

วิธีการดอง มีขั้นตอนดังนี้

1. การดองเปรี้ยว

1.1 ล้างภาชนะที่บรรจุอาหารให้สะอาด ลวก หรือต้มในน�้ำเดือด
10–15 นาที แล้วผึ่งบนตะแกรงให้แห้ง
1.2 การเตรียมอาหาร
		
● ผัก ผลไม้ ปอกเปลือก ล้างให้สะอาด หัน
่ ตัด หรือ แต่งเป็นชิน้
ตามต้องการ
1.3 การเตรียมส่วนผสม ท�ำได้หลายวิธีดังนี้
		
● ผสมเกลือกับน�ำ
้ เข้าด้วยกัน ต้มให้เดือด กรองแล้วทิง้ ไว้ให้เย็น
		
● ผสมน�ำ
้ ส้มสายชูกบั น�ำ้ เข้าด้วยกัน ต้มให้เดือด กรองแล้วทิง้ ไว้
ให้เย็น
		
● ผสมน�ำ
้ ส้มสายชู น�ำ้ ตาล เกลือ น�ำ้ และเครือ่ งเทศ เข้าด้วยกัน
ต้มให้เดือด กรองแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้ 27
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โดยการแช่ชิ้นอาหารในสารละลายที่เป็นกรด ท�ำได้ 2 วิธี คือ  
1.1 การใช้นำ�้ เกลือ โดยน�ำ้ เกลือมีความเข้มข้น 5–8% (เกลือ 1 1/2  ช้อนชา
น�ำ้ 1/2 ถ้วยตวง) หมักอาหารไว้ ประมาณ 3–5 วัน จะเกิดกรดแลคติคซึง่ มีรสเปรีย้ ว
และป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายได้
1.2 การใช้น�้ำส้มสายชู โดยการแช่อาหารในน�้ำส้มสายชู หรือปรุงรส
น�ำ้ ส้มสายชูดว้ ยน�ำ้ ตาล เกลือ และเครือ่ งเทศ เพือ่ ให้รสชาติกลมกล่อม มีรสเปรีย้ ว
เค็ม หวาน และมีกลิ่นหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้น

1.4 บรรจุอาหารในภาชนะที่แห้ง สะอาดและต้มฆ่าเชื้อแล้ว เทส่วน
ผสมให้ท่วมอาหาร ถ้าชิ้นอาหารลอย ให้ใช้ถุงพลาสติกบรรจุน�้ำรัดปากถุง
ให้แน่น แล้ววางทับชิ้นอาหารให้จมในส่วนผสม ปิดฝาให้สนิท
1.5 ในกรณีที่น�ำผักที่มีน�้ำมาก ๆ มาดองเปรี้ยว เช่น กะหล�่ำปลี
กะหล�่ำดอก ผักกาดขาว หัวผักกาด เป็นต้น ท�ำได้โดยการใช้เกลือคลุกเคล้า
กับผักให้ทั่ว เกลือจะช่วยดูดน�้ำออกจากผัก น�้ำจะผสมกับเกลือเป็นน�้ำเกลือ
ซึ่งน�้ำเกลือจะมีความเข้มข้นประมาณ 5–8% บรรจุผักในภาชนะให้แน่น
3–5 วัน จะเกิดกรดแลคติคท�ำให้ผักมีรสเปรี้ยว เช่น กะหล�่ำปลีดองเปรี้ยว
กะหล�่ำดอกดองเปรี้ยว เป็นต้น

2. การดองเค็ม

2.1 ล้างภาชนะที่บรรจุอาหารให้สะอาด ลวก หรือต้มในน�้ำเดือด
10–15 นาที แล้วผึ่งบนตะแกรงให้แห้ง
2.2 การเตรียมอาหาร
		
● ผัก ผลไม้ ปอกเปลือก ล้างให้สะอาด หัน
่ ตัด หรือ แต่งเป็นชิน้
ตามต้องการ
		
● ผักชนิดที่มีน�้ำมาก เช่น กะหล�่ำปลี ผักกาดเขียวปลี คะน้า 
หัวผักกาด เป็นต้น ควรน�ำไปผึ่งแดด ประมาณ 1 วัน เพื่อลดปริมาณน�้ำในผัก
ท�ำให้ผักนิ่มและไม่หักง่ายเมื่อคลุกเคล้ากับส่วนผสม
2.3 การเตรียมส่วนผสม ท�ำได้หลายวิธีดังนี้
		
● โดยการผสมเกลื อ กั บ น�้ ำ ต้ ม ให้ เ ดื อ ด กรองแล้ ว ทิ้ ง ไว้
ให้เย็น ให้นำ�้ เกลือมีความเข้มข้นประมาณ 20% แช่อาหารในน�ำ้ เกลือ 10–15 วัน
รับประทานได้
		
● โดยการโรยเกลื อ สลั บ กั บ อาหารเป็ น ชั้ น บาง ๆ เริ่ ม ด้ ว ย
การโรยเกลือบาง ๆ ใส่ภาชนะ แล้วสลับกับอาหารจนเต็มภาชนะ ชั้นบนสุด
ของอาหารให้โรยเกลือทับอีกครัง้ ปิดฝาให้สนิท เกลือจะช่วยดูดซึมน�ำ้ ออกจาก
อาหาร น�้ำจะผสมกับเกลือเป็นน�้ำเกลือท่วมอาหาร
28
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เทคนิคการดองผักและผลไม้

การเก็บรักษา
อาหารดอง ควรเก็บรักษาในที่สะอาด แห้งและเย็น อากาศถ่ายเท
สะดวก ไม่ควรวางในที่ร้อน ชื้น และแสงแดดส่องถึง

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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การดอง

1. ควรระมัดระวังเรื่องความสะอาดของภาชนะ อุปกรณ์เครื่องใช้
เครือ่ งปรุงรส วัตถุดบิ สถานทีป่ ระกอบอาหาร ผูป้ ระกอบอาหาร และในระหว่าง
ขั้นตอนการประกอบอาหาร
2. เลือกผัก ผลไม้ที่ใหม่ สด เนื้อแน่น กรอบ มีขนาดผลเท่ากัน
3. เลือกเครื่องปรุงรสที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับชนิดของผัก ผลไม้
และวิธีการดองอาหาร
4. ท�ำตามล�ำดับขั้นตอนของต�ำรับอาหารอย่างถูกต้อง
5. ในการดองอาหาร ควรให้ส่วนผสมท่วมชิ้นอาหารทุกครั้ง ถ้าชิ้น
อาหารลอยให้ใช้ถุงพลาสติกบรรจุน�้ำ รัดปากถุงให้แน่น กดทับชิ้นอาหารให้จม
ในส่วนผสม
6. ควรบรรจุอาหารในภาชนะที่แห้ง สะอาด ผ่านการต้มฆ่าเชื้อ และ
มีฝาปิดสนิท
7. การเก็บรักษาอาหารดอง ควรเก็บรักษาในที่สะอาด แห้ง เย็น
มีอากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ถูกแสงแดด
8. ในการท�ำผักดองที่มีรสหวานกรอบ ให้แช่ผักในน�้ำเกลือ 1–2 วัน
ล้างให้สะอาด แล้วจึงน�ำไปแช่ในส่วนผสมที่ปรุงรสด้วยน�้ำตาล น�้ำส้มสายชู
และเครื่องเทศ จะได้ผักดองหวานกรอบ ที่มีรสชาติกลมกล่อม

กระเทียมดอง
ส่วนผสม
●
●
●
●
●

กระเทียมสด
น�้ำตาลทราย
เกลือ
น�้ำส้มสายชู
น�้ำ

2
3
4
2
3

กิโลกรัม
ถ้วยตวง
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

วิธีท�ำ
1. กระเทียมสด ตัดจุก ปอกเปลือก ล้างน�้ำให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ
2. ผสมน�้ำตาลทราย เกลือ น�้ำส้มสายชู และน�้ำเข้าด้วยกัน เคี่ยวให้ข้น
กรองแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
3. บรรจุกระเทียมในขวด เทส่วนผสมให้ท่วมกระเทียม ปิดฝาเก็บไว้นาน
3 สัปดาห์ รับประทานได้

30

กรมส่งเสริมการเกษตร

ขิงดองสามรส
ส่วนผสม
●
●
●
●

1/2

5
7
4
2 1/2

กิโลกรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

การดอง

●

ขิงอ่อน
เกลือ
น�้ำมะนาว
น�้ำส้มสายชู
น�้ำตาลทราย

วิธีท�ำ
1. ซอยขิงบาง ๆ ตามขวาง โรยเกลือ 3 1/2 ช้อนโต๊ะ บนขิงให้ทวั่ บีบน�ำ้ ขิงออก
แล้วล้างน�้ำหลาย ๆ ครั้งให้หายเค็ม บีบน�้ำขิงออก แล้วราดน�้ำมะนาวให้ทั่ว
ทิ้งไว้สักครู่ ขิงจะมีสีชมพูอมแดง บีบน�้ำขิงออกอีกครั้ง แล้วบรรจุขิงในขวด
2. ผสมน�้ำส้มสายชู น�้ำตาลทราย และเกลือที่เหลือ เข้าด้วยกัน ต้มให้เดือด
กรองแล้วทิ้งไว้ให้เย็น เทส่วนผสมให้ท่วมขิง ปิดฝาประมาณ 7 วัน
รับประทานได้

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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ต้นหอมดองเปรี้ยว
ส่วนผสม
●
●
●
●
●
●
●

ต้นหอมสด (แก่จัดหัวสีแดง)
1
น�้ำส้มสายชู
2
น�้ำซาวข้าว
2
น�้ำตาลทราย
1
เกลือ
3
น�้ำ
1
น�้ำเกลือ (เกลือ 1/2 ถ้วยตวง น�้ำ 5 ถ้วยตวง)

กิโลกรัม
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง

วิธีท�ำ
1. ตัดจุก ราก และปลายใบของต้นหอมทิ้ง ล้างให้สะอาด
2. ผ่าหัวหอมเป็นสีส่ ว่ นไม่ให้ขาดจากกัน น�ำต้นมามัดรวมเป็นก�ำ ๆ ละ 5–6 ต้น
ผึ่งแดด 1 วัน แล้วบรรจุในขวดให้แน่น เทน�้ำเกลือให้ท่วมหัวหอม แช่ไว้
1 คืน แล้วล้างให้สะอาด บรรจุในขวดให้แน่น
3. ผสมน�้ำส้มสายชู น�้ำซาวข้าว น�้ำตาลทราย เกลือ และน�้ำเข้าด้วยกัน แล้วเท
ส่วนผสมให้ท่วมหัวหอม ปิดฝา น�ำไปผึ่งแดด 3 วัน รับประทานได้
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มะนาวดองเค็ม
ส่วนผสม
●
●
●
●

ส่วนผสม มะนาว (ขนาดผลเท่ากัน)
เกลือ
น�้ำตาลทรายแดง
น�้ำ

50
1/2

3
20

ลูก
กิโลกรัม
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง

1. ขัดผิวมะนาว เอาเปลือกสีเขียวออกให้หมด ล้างน�้ำให้สะอาด นึ่งไฟอ่อน ๆ
20 นาที ผึ่งแดดให้แห้ง ประมาณ 30 วัน
2. ผสมเกลือ น�้ำตาลทรายแดง และน�้ำเข้าด้วยกัน ต้มให้เดือด กรองแล้วทิ้งไว้
ให้เย็น
3. เรียงมะนาวในขวดโหล เทส่วนผสมให้ท่วมมะนาว ใช้ถุงพลาสติกใส่น�้ำ
กดให้มะนาวจมในส่วนผสม ผึ่งแดดประมาณ 1 เดือน รับประทานได้
หรือใช้ตุ๋นไก่

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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การดอง

วิธีท�ำ

ผักกาดเขียวปลีดอง
ส่วนผสม
●
●
●
●

ผักกาดเขียวปลี
เกลือ
น�้ำตาลทรายแดง
น�้ำ

1
7
2
6

กิโลกรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง

วิธีท�ำ
1. ล้ า งผั ก ให้ ส ะอาด ผึ่ ง แดดทั้ ง ต้ น 1 วั น ให้ ผั ก นิ่ ม แล้ ว เคล้ า กั บ เกลื อ
5 ช้อนโต๊ะ นวดผักให้ทั่วอย่างเบา  ๆ แล้วบรรจุในขวดให้แน่น ใส่น�้ำให้
ท่วมผัก ปิดฝาประมาณ 2 วัน ผักจะนุม่ ล้างผักให้สะอาด แล้วผึง่ แดดจนหมาด
2. ผสมเกลื อ ที่ เ หลื อ น�้ ำ ตาลทรายแดง และน�้ ำ เข้ า ด้ ว ยกั น ต้ ม ให้ เ ดื อ ด
กรองแล้วทิ้งไว้ให้เย็น
3. บรรจุผักกาดเขียวปลีในขวด เทส่วนผสมให้ท่วมผัก ปิดฝา  น�ำไปผึ่งแดด
ประมาณ 7 วัน รับประทานได้
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การตากแห้ง

“ ”
การตากแห้ ง

การตากแห้ง

เป็ น การใช้ ค วามร้ อ นท� ำ ให้ น�้ ำ หรื อ
ความชืน้ ทีม่ อ
ี ยู่ในอาหารเหลือน้อย จนจุลนิ ทรีย์ไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ อาหารจึงเก็บได้นาน ผักและผลไม้ทุกชนิด
น�ำมาตากแห้งได้

ผักและผลไม้ที่นิยมน�ำมาตากแห้ง
●
●

ผัก เช่น พริก หน่อไม้ ผักกาดเขียวปลี เห็ดหูหนู สาหร่าย เป็นต้น
ผลไม้ เช่น พุทรา มะตูม เป็นต้น

การเลือกผักและผลไม้
ผัก ควรเป็นผักใบ หรือเนื้อแน่น สด มีความแก่หรืออ่อนเท่ากัน
● ผลไม้ ควรเป็ น ผลไม้ ที่ แ ก่ ห รื อ สุ ก เต็ ม ที่ กลิ่ น ดี มี สี ส ม�่ ำ เสมอ
(ถ้าผลไม้มีสีเขียวปนจะท�ำให้สีของผลิตภัณฑ์ไม่สม�่ำเสมอ ควรน�ำไปบ่มก่อน)
ไม่ช�้ำ ไม่มีต�ำหนิ ไม่เน่าเสีย ขนาดเท่ากัน
●

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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การเตรียมผักและผลไม้

การเตรียมผัก

1. การล้าง เป็นขั้นตอนที่จ�ำเป็นมากส�ำหรับผัก เพื่อขจัดสิ่งสกปรก
และยาฆ่าแมลง ไม่ควรแช่ผักในน�้ำ แต่ควรล้างด้วยน�้ำไหล
2. การตัดแต่ง
●
การปอกเปลือก ผักที่มีเปลือก ควรปอกเปลือก
●
การหั่นหรือเด็ด ผักเนื้อแน่นหรือผักหัว เมื่อปอกเปลือกแล้ว
หั่นเป็นชิ้นหรือหั่นเป็นแว่น ๆ ขนาดเท่ากันตามต้องการ ส่วนผักใบให้เด็ด
เป็นใบ ๆ
3. การลวก
●
การลวกด้วยน�้ำเดือด จะท�ำลายเอ็นไซม์ต่าง ๆ ท�ำให้เนื้อผัก
นุ ่ ม ไม่ เ หนี ย วตากแห้ ง เร็ ว ขึ้ น ท� ำ ให้ สี แ ละกลิ่ น ของผั ก ไม่ เ ปลี่ ย นแปลง
เมือ่ เก็บไว้นาน ๆ ผักเปลือกทุกชนิดนิยมลวกในน�ำ้ เดือด ยกเว้น กระเทียม ต้นหอม
ผักชี พริกไทย เพราะการลวกจะท�ำให้กลิ่นเจือจาง ผักใบให้ลวกในน�้ำร้อน
เกือบเดือด นาน 1/2 –1 นาที แล้วช้อนขึ้นแช่น�้ำเย็นทันที น�ำขึ้นผึ่งบนตะแกรง
ให้สะเด็ดน�้ำ
●
การลวกด้วยสารละลายซัลไฟท์ ใช้กับมันฝรั่ง กะหล�่ำปลี
แครอท เพื่อมิให้สี กลิ่นผิดปกติ และป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
โดยการใส่ ส ารละลายที่ มี ส ่ ว นประกอบของซั ล ไฟท์ หรื อ เมตาไบซั ล ไฟท์
1/2 ช้อนชา ลงในน�ำ้ ต้มเดือด 4 ถ้วยตวง ใส่ผก
ั ลงไปลวกแล้วช้อนขึน้ ผึง่ ตะแกรง
ให้สะเด็ดน�้ำ
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การเตรียมผลไม้

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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การตากแห้ง

1. การล้าง เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและยาฆ่าแมลง การล้างผลไม้ต้องท�ำ
ด้วยความระมัดระวัง เพราะผลไม้แก่หรือสุกเต็มที่ เนื้อจะนิ่ม การล้างแรง ๆ จะ
ท�ำให้ผลไม้ช�้ำ
2. การตัดแต่ง
●
การปอกเปลือก ผลไม้บางชนิดควรปอกเปลือกออกก่อนน�ำไป
ตากแห้งเพื่อให้ผลไม้แห้งเร็วขึ้น เช่น กล้วย ล�ำไย
●
การเอาเมล็ดออก ผลไม้ที่มีเมล็ด ควรเอาเมล็ดออก เพื่อให้
ตากแห้งได้เร็วขึ้น เช่น พุทรา มะดัน ลูกท้อ ขนุน
●
การหั่นเป็นชิ้น ท�ำให้ผลไม้แห้งเร็วขึ้น เพราะผลไม้ผลใหญ่
ใช้เวลาในการตากแห้งนาน จึงควรหั่นเป็นชิ้นเล็กลง
3. การลวกด้วยสารละลายด่าง นิยมใช้กบั ผลไม้ขนาดเล็ก หรือผลไม้
ที่ต้องการให้แห้งทั้งผล เช่น ล�ำไย ลิ้นจี่ การลวกด้วยสารละลายด่าง ท�ำให้ขี้ผึ้ง
ที่ผิวผลไม้ละลายออกและเกิดรูพรุน หรือเกิดรอยแตกที่ผิว ท�ำให้น�้ำระเหย
ออกได้ง่ายจึงตากแห้งได้เร็วขึ้น ท�ำได้โดยใช้สารโซเดียมคาร์บอเนต หรือ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 3 ช้อนชา ใส่ลงในน�้ำเดือด 4 ถ้วยตวง น�ำผลไม้ที่เตรียมไว้
จุม่ ลงไปนานประมาณ 2–3 วินาที แล้วช้อนขึน้ แช่นำ�้ เย็นทันที น�ำขึน้ ผึง่ บนตะแกรง
ให้สะเด็ดน�้ำ
4. การลวกด้วยสารละลายซัลไฟท์ วิธกี ารท�ำเหมือนกับการลวกด้วย
สารละลายซัลไฟท์ของผัก
5. การรมควันก�ำมะถัน นิยมใช้กับผลไม้เพื่อรักษาสีและกลิ่น ท�ำให้
ผลไม้เก็บได้นานถึง 1 ปี โดยสีไม่เปลี่ยนแปลง การรมควันก�ำมะถันจะรมควัน
ผลไม้ทั้งเปลือกหรือผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้วก็ได้ มีขั้นตอนการท�ำดังนี้

เรียงผลไม้ที่จะรมควันบนตะแกรงหรือชั้นวาง ถ้ามีหลายชั้น
ควรหนุนแต่ละชั้นให้ห่างกันพอสมควร
●
ใช้กระดาษห่อผงก�ำมะถัน ใส่จานสังกะสี (ผงก�ำมะถัน 1/2
ช้อนชา ต่อผลไม้ 1 กิโลกรัม) จุดไฟที่กระดาษห่อผงก�ำมะถัน ใส่ไว้ใต้ชั้นผลไม้
●
ครอบชั้นผลไม้ด้วยกล่อง หรือลังไม้ที่สะอาดและมิดชิด และ
ครอบให้ปิดสนิท ผลไม้ขนาดเล็ก เช่น องุ่น ล�ำไย ใช้เวลารมควัน 2–4 ชั่วโมง
ส�ำหรับผลไม้ขนาดใหญ่ เช่น กล้วย มะละกอ ใช้เวลา 7 ชั่วโมง
●

วิธีการตาก
น�ำผัก ผลไม้ ที่เตรียมไว้เรียงบนตะแกรง (ถ้าเป็นผลไม้ที่มีการหั่น
หรือผ่าซีกควรวางส่วนที่หั่นหงายขึ้น) แล้วสอดตะแกรงเข้าไปในตู้ น�ำไป
ตากแดดจนกระทัง่ เนือ้ อาหารแห้ง จึงน�ำเข้าผึง่ ในทีร่ ม่ เพือ่ ให้คอ่ ย ๆ แห้งสนิทต่อไป
เวลาที่ตากขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร ตั้งแต่ 2–20 วัน ระหว่างการตากควร
กลับชิ้นอาหารบ้าง ซึ่งจะท�ำให้แห้งเร็วขึ้น
การตากควรตากในตู้ตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะ
● อุณหภูมิในตู้ตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะสูงกว่า  ท�ำให้อาหาร
แห้งเร็วขึ้น
● อาหารที่ตากในตู้ตากแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะสะอาด เพราะ
สามารถป้องกันฝุ่นละอองและแมลงได้
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ถั่วลิสงตากแห้งทั้งเปลือก
ส่วนผสม
●
●
●

ถั่วลิสงทั้งเปลือก
เกลือ
น�้ำ

1/2

10
8

กิโลกรัม
ช้อนโต๊ะ
ถ้วยตวง

การตากแห้ง

วิธีท�ำ
1. ถั่วลิสงล้างน�้ำให้สะอาด ต้มในน�้ำเกลือประมาณ 30 นาที จนสุก
ตักถั่วขึ้น ผึ่งให้สะเด็ดน�้ำ
2. ตากหรืออบจนแห้ง
3. บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดสนิท

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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หน่อไม้แห้ง
ส่วนผสม
●
●

หน่อไม้รวก
โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ 1 กรัม ละลายในน�้ำ 4 ถ้วยตวง

วิธีท�ำ
1. หน่ อ ไม้ ป อกเปลื อ ก ล้ า งน�้ ำ หั่ น เป็ น ชิ้ น บางตามความยาวของหน่ อ
หรืออาจใช้ทั้งหน่อก็ได้
2. ลวกในน�้ำเดือดนาน 5 นาที ส�ำหรับหน่อไม้ที่หั่นเป็นชิ้นบาง และต้มนาน
30 นาที ส�ำหรับหน่อไม้ทั้งหน่อ
3. แช่ในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์นาน 1 คืน
4. ตากหรืออบแห้ง บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดสนิท
หมายเหตุ : หน่อไม้ที่มีรสขม ให้ต้มกับน�้ำ เปลี่ยนน�้ำทิ้ง 3–4 ครั้ง หรื อจนหมดรสขม
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เนื้อล�ำไยแห้ง
ส่วนผสม
●
●
●

เนื้อล�ำไย
น�้ำ
น�้ำตาลทรายแดง

1
4
1

กิโลกรัม
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง

การตากแห้ง

วิธีท�ำ
1. ล�ำไยปอกเปลือก คว้านเมล็ดออก ล้างน�้ำให้สะอาด
2. ผสมน�้ำตาลทรายแดงกับน�้ำ ต้มให้เดือด ใส่เนื้อล�ำไยลงไป
ต้มนาน 5 นาที แล้วตักขึ้นวางเรียงบนตะแกรง ตากหรืออบจนแห้ง
บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดสนิท
หมายเหตุ : ถ้าไม่ตอ้ งการรสหวานไม่ตอ้ งต้มด้วยน�ำ้ ตาล ให้แช่ลำ� ไยในสารละลายโซเดียม
			 เมตาไบซัลไฟท์ นาน 15 นาที
			 (ใช้สารโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ 1 ช้อนชาต่อน�้ำ 4 ถ้วยตวง)

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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มะตูมแห้ง
ส่วนผสม
●
●

มะตูมสด
1
กิโลกรัม
โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ 1 กรัม ละลายในน�้ำ 4 ถ้วยตวง

วิธีท�ำ
1. หั่นผลมะตูมตามขวางหนาประมาณครึ่งนิ้ว
2. ลวกมะตูมในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ นาน 5 นาที
แล้วช้อนขึ้นแช่น�้ำเย็นทันที
3. ตากหรืออบจนแห้ง บรรจุในภาชนะที่แห้ง สะอาด ปิดสนิท
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ลูกเกด
ส่วนผสม
●

องุ่นสด

วิธีท�ำ

หมายเหตุ : องุ่นสด 2 กิโลกรัม จะได้ลูกเกดประมาณครึ่ งกิโลกรัม

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
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การตากแห้ง

1. เด็ดองุ่นเป็นผล ๆ ล้างให้สะอาด ระวังอย่าให้ช�้ำ
2. ใส่ในถาดที่ท�ำด้วยกระดาษแข็ง มีกรอบท�ำด้วยไม้ ตากแดด
ประมาณ 10–15 วัน จึงกลับองุ่นโดยใช้ถาดชนิดเดียวกัน ประกบถาด
ที่ตากองุ่นไว้ แล้วพลิกกลับโดยเร็วให้องุ่นมาอยู่ในถาดใบใหม่
3. ตากองุ ่ น อี ก 10–15 วั น องุ ่ น แห้ ง จะมี น�้ ำ ตาลจากองุ ่ น เยิ้ ม จั บ ที่ ผิ ว
เรียกว่า “ลูกเกด”
4. บรรจุในกล่องกระดาษหนา เพื่อรักษาความชื้นในผลองุ่นให้สม�่ำเสมอกัน
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