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บทคัดยอ 
การศึกษาปจจัยที่ มีผลตอการทํานํ้าแอปเปลใหใสโดยใช

เอนไซมเพคติเนส โดยวิเคราะหองคประกอบทางเคมีที่สําคัญของนํ้า
แอปเปล ไดแก ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได (˚Brix) คาพี
เอช คาเปอรเซ็นตการยอมใหแสงผาน (Transmittance, %T) ที่
ความยาวคลื่นแสง 660 nm และคาความคงตัวของน้ําแอปเปล 
(stability test) ผลการทดลองพบวาการเติมเอนไซมเพคติเนสลงใน
นํ้าแอปเปล แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทําใหคา
เปอรเซ็นตการยอมใหแสงผานเพิ่มข้ึนมากที่สุดเทากับ 87.75% 
นอกจากนี้ยังมีคาความคงตัวของนํ้าแอปเปลสูงที่สุด เม่ือบมเปน
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง เม่ือพิจารณาคาพีเอช พบวาทุกชุดการทดลอง
จะมีคาพีเอชลดลง หลังจากบมเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง และเม่ือ
พิจารณาคาปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได พบวาไมมีความ
แตกตางกันในทุกชุดการทดลอง 

คําสําคัญ : นํ้าแอปเปล  ทําใส เอนไซมเพคติเนส 

1.บทนํา 

เม่ือนําแอปเปล มาทําเปนนํ้าผลไม ปญหาอยางหน่ึงที่พบใน
การผลิตนํ้าแอปเปลชนิดใสคือการเกิดตะกอนแขวนลอยอยู ทําใหนํ้า
แอปเปลไมนารับประทาน หรือทําใหการทํานํ้าแอปเปลเขมขนทําให
ยาก สาเหตุสวนใหญของการเกิดตะกอน เน่ืองมาจากสารเพคตินซ่ึง
มีอยูมากในแอปเปลจับกับสารแขวนลอยอยางอื่น เชน โปรตีนและ
สารประกอบ Polyphenol เกิดเปนตะกอนข้ึน ดังน้ันจึงจําเปนตอง
จํากัดเพคตินโดยการยอยสลายดวยเอนไซมเพคติเนส การยอย
สลายเพคตินของนํ้าผลไมจึงจัดเปนข้ันตอนสําคัญในการทําน้ําผลไม
ชนิดใส และชนิดเขมขน 

การผลิตนํ้าผลไมชนิดใสมีข้ันตอนที่ สําคัญ คือ การแยก
ตะกอนที่แขวนลอยออก และปองกันการเกิดตะกอนขึ้นอีกครั้ง
ภายหลังการบรรจุ ในข้ันตอนแรกของแข็งที่แขวนลอยอยูในนํ้าผลไม
จากการคั้นนํ้าผลไมไดใหม  สามารถกําจัดออกโดยทําใหตกตะกอน
กอน  แลว นําไปกรองอีกครั้ ง  เ รียกว ากระบวนการทํา ให ใส 
(Clarification) สวนการกําจัดตะกอนความขุน ซ่ึงเปนสารประกอบที่
ละลายนํ้าได โดยใชวิธีการที่เรียกวา การทําใหบริสุทธิ์ ของแข็งที่มี
ขนาดใหญ เชน stone cell สามารถกําจัดออกได โดยการกรองผาน
ตะแกรง หรือโดยการเหวี่ยงแยกเอากากออกดวยเครื่องปนเหวี่ยง 
แตสาเหตุสําคัญที่ทําใหนํ้าผลไมขุน และไมสามารถกําจัดออกไดดวย
วิธีธรรมดา คือ ความขุนที่ เกิดจากอนุภาคของสารประกอบ
คอลลอยดของเพคตินและโปรตีน โดยที่เพคตินซ่ึงมีประจุลบจะ
หอหุมโมเลกุลของโปรตีน ซ่ึงมีประจุบวกอยูโดยรอบในชวง pH ที่
เปนกรดของนํ้าผลไม (Chan and Chiang, 1992) 

งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่เหมาะสม
สําหรับการทําใสน้ําแอปเปลโดยใชเอนไซมเพคติเนส รวมทั้ง
การศึกษาผลของอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการทําใสนํ้าแอปเปล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการทําใสน้ําแอปเปล 

 
2.วัสดุ-อุปกรณและวิธีการ 
2.1 การเตรียมน้ําแอปเปลและวิธีการทําน้ําแอปเปลใหใส 

2.1.1 นําแอปเปลหั่นเปนชิ้นเล็กๆ แลวนําไปแชในสารสะลาย
กรดซิตริก 0.1 % อัตราสวน 1:1 จากนั้นนําเขาเครื่องปน แลวจึง
สกัดนํ้าผลไมออกมาดวยวิธีการกรองผานผาขาวบาง แลววัด
ปริมาตรของนํ้าผลไมที่ได 

2.1.2 แบงนํ้าแอปเปลที่ไดออกเปนสวนๆ สวนละ 97 มล. ลงใน 
กระบอกตวง (cylinders) ขนาด 100 มล. จํานวน 10 cylinders และ
แบงออกเปน 5 กลุมทดลอง กลุมละ 2 cylinders ดังตอไปน้ี 

กลุมท่ี 1 นํ้าแอปเปล 97 มล. (ตัวแปรควบคุม)  
กลุมท่ี 2 นํ้าแอปเปล 97 มล. และน้ํา 3 มล.  
กลุมท่ี 3 นํ้าแอปเปล 97 มล. นํ้า 1 มล. และสาร potassium 

metabisulphite (KMS) 1.5% 2 มล. 
กลุมท่ี 4 นํ้าแอปเปล 97 มล. สาร KMS 1.5 % 2 มล. และ

สารละลายเอนไซมเพคติเนส 0.05% 1 มล. 
กลุมท่ี 5 นํ้าแอปเปล 97 มล. และสารละลายเอนไซมเพคติ

เนส 0.05% 1 มล.  
แบงนํ้าผลไมแตละกลุมเปน 2 ชุดการทดลอง  ชุดที่ 1 เก็บไว

ที่ 4 องศาเซลเซียส ชุดที่ 2 ที่ 50 องศาเซลเซียส 
2.1.3 เก็บตัวอยางที่ระยะเวลา 0, 1, 2, 3, 4 และ 24 ชั่วโมง 

สังเกตการเปลี่ยนแปลงไปของน้ําผลไมที่ได และนําไปวิเคราะหผล

ทางเคมีและกายภาพ 

2.2 วิเคราะหผลทางเคมีและกายภาพ 
วิเคราะหองคประกอบทางเคมีที่สําคัญของนํ้าแอปเปล ไดแก 

ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําได (˚Brix) คาความเปนกรดดาง 
(pH) คาเปอรเซ็นตการยอมใหแสงผาน (Transmittance, %T) ที่
ความยาวคลื่นแสง 660 นาโนเมตร และคาความคงตัว (stability 
test) ของนํ้าแอปเปล 

3. ผลการทดลองและวิจารณ 
3.1 ผลวิเคราะหทางกายภาพ 

จากการศึกษาปจจัยที่ มีผลตอการทําใสนํ้าแอปเปลโดยใช
เอนไซมเพคติเนสในการยอยสลายสารประกอบเพคตินในน้ําแอป
เปลที่อุณหภูมิแตกตางกัน พบวาในกลุมทดลองที่เติมเอนไซมเพคติ
เนส (กลุมที่ 4 และ 5) จะทําใหนํ้าผลไมใสกวากลุมที่ไมมีการเติม
เอนไซมเพคติเนส (กลุมที่ 1, 2 และ 3) นอกจากนี้ยังพบวากลุมที่



 

เติมเอนไซมเพคติเนส เม่ือนําไปบมไวที่ 50 องศาเซลเซียส จะทําให
นํ้าผลไมใสกวาการบมไวที่ 4 องศาเซลเซียส ที่ระยะ 24 ชั่วโมง สวน
ในกลุมที่ไมมีการเติมเอนไซมเพคติเนส (กลุมที่ 1, 2 และ 3) ไมพบ
การเปลี่ยนแปลงของน้ําแอปเปลเกิดข้ึน ยกเวนในกลุมที่ 3 พบวามี
การเปลี่ยนแปลงของนํ้าแอปเปลเพียงเล็กนอย กลาวคือมีการ
เปลี่ยนแปลงของสีนํ้าแอปเปลเกิดข้ึน แตไมพบตะกอนเกิดข้ึน
ภายหลังการบมที่ 4 และ 50 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 24 
ชั่วโมง ดังแสดงในภาพที่ 1-5 
 

 
 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบความใสของน้ําแอปเปลที่อุณหภูมิ 4 และ 50 
องศาเซลเซียส ในกลุมการทดลองที่ 1 ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
 

 
 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบความใสของน้ําแอปเปลที่อุณหภูมิ 4 และ 50 
องศาเซลเซียส ในกลุมการทดลองที่ 2 ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
 

 
 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบความใสของน้ําแอปเปลที่อุณหภูมิ 4 และ 50 
องศาเซลเซียส ในกลุมการทดลองที่ 3 ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

 

 
 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบความใสของน้ําแอปเปลที่อุณหภูมิ 4 และ 50 
องศาเซลเซียส ในกลุมการทดลองที่ 4 ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 

 
 

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบความใสของน้ําแอปเปลที่อุณหภูมิ 4 และ 50 
องศาเซลเซียส ในกลุมการทดลองที่ 5  ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
 
3.2 ผลวิเคราะหทางเคมี 

จากการศึกษาการทําใสน้ําแอปเปลโดยใชเอนไซมเพคติเนส ที่
ระยะเวลาตางๆ พบวาน้ําแอปเปลที่มีการเติมเอนไซมเพคติเนสจะให
คาเปอรเซ็นตการยอมใหแสงผานสูงกวาน้ําแอปเปลที่ไมมีการเติม
เอนไซมเพคติเนส นอกจากนี้ยังพบวาน้ําแอปเปลที่ มีการเติม
เอนไซมเพคติเนสที่บมที่ 50 องศาเซลเซียส จะใหคาเปอรเซ็นตการ
ยอมใหแสงผานสูงกวาน้ําแอปเปลที่มีการเติมเอนไซมเพคติเนสที่บม
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทั้งน้ีอาจเปนพบมาจากเอนไซมเพคติเน
สมีกิจกรรมการทํางานที่อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส ดีกวาที่
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยใหคาเปอรเซ็นตการยอมใหแสงผาน
สูงเทากับ 87.75 เปอรเซ็นต ที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ดังแสดงในภาพ
ที ่6 และ 7 

เม่ือพิจารณาคาความเปนกรดเปนเบส และคาปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ําได พบวาทุกกลุมการทดลองจะมีคาความเปน
กรดเปนเบสลดลงเพียงเล็กนอย หลังจากบมเปนระยะเวลา 24 
ชั่วโมง ดังแสดงในภาพที่ 8 นอกจากนี้ยังพบวาไมมีความแตกตาง
กันของคาปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดในทุกกลุมการ
ทดลอง ดังแสดงในภาพที่ 9 
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ภาพที่ 6 คาเปอรเซ็นตการยอมใหแสงผานที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส 

คา % Tranmittance ท่ี 50˚C 
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ภาพที่ 7   คาคาเปอรเซ็นตการยอมใหแสงผานที่อุณหภูมิที่ 50 
องศาเซลเซียส 
* หมายเหตุ ชุดขอมูลที ่1 คือ น้ําแอปเปล  97 มล. 
 ชุดขอมูลที ่2 คือ น้ําแอปเปล  97 มล. + น้ํากลัน่  3  มล. 

ชุดขอมูลที ่3 คือ น้ําแอปเปล  97 มล. + น้ํากลั่น  3  มล. + 1.5 % 
KMS  2 มล. 

ชุดขอมูลที ่4  คือ น้ําแอปเปล  97 มล. + 1.5 % KMS 2 มล. + 0.1% 
pectinase enz. 1 มล. 

ชุดขอมูลที ่5 คือ น้ําแอปเปล 97 มล. + 0.1 % pectinase enz.1 มล. 
+ น้ํากลั่น  2  มล. 
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ภาพที่ 8   คาความเปนกรดเปนเบส ไดในชั่วโมงที่ 0 และ 24 ชั่วโมง 
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ภาพที่ 9   คาปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดที่ระยะเวลา 0 
และ 24 ชั่วโมง 

 
 
 

เม่ือพิจารณาผลของคาความคงตัว (stability test) ของนํ้าแอปเปล 
พบวาน้ําแอปเปลที่เติมเอนไซมเพคติเนสจะใหคาความคงตัวของนํ้า
แอปเปลสูงกวาน้ําแอปเปลที่ไมไดเติมเอนไซมเพคติเนสที่ระยะเวลา 
24 ชั่วโมง 
 
4. สรุป 

การเติมเอนไซมเพคติเนสลงในน้ําแอปเปล แลวนําไปบมที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทําใหคาเปอรเซ็นตการยอมใหแสงผาน
เพิ่มข้ึนมากสุดเทากับ 87.75 เปอรเซ็นต นอกจากนี้ยังมีคาความคง
ตัวของน้ําแอปเปลสูงสุง เม่ือบมเปนระยะเวลา 24 ชั่วโมง เม่ือ
พิจารณาคาความเปนกรดเปนเบส พบวาทุกกลุมการทดลองจะมีคา
ความเปนกรดเปนเบสลดลงเพียงเล็กนอยหลังจากบมเปนระยะเวลา 
24 ชั่วโมง และเม่ือพิจารณาคาปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ํา
ได พบวาไมมีความแตกตางกันในทุกกลุมการทดลอง  

 
5. ขอเสนอแนะ 

1. พัฒนาและศึกษาผลไมชนิดอื่นๆ ที่เหมาะสมกับปจจัยที่
แตกตางกัน 
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จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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