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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาผลิตภณัฑดิ์นป้ันจากกากมะตูม โดยศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิตดิน

ป้ันจากกากมะตูม ศึกษาสมบติัทางเคมีและกายภาพของผลิตภณัฑดิ์นป้ันจากกากมะตูม โดยปัจจยัท่ีทาํการศึกษา คือ 

ปริมาณของกากมะตูมท่ีใชท้ดแทนแป้งขา้วเหนียว แปรเป็น 5 ระดบั คือ 0, 25, 50, 75 และ 100 กรัม ทาํการวางแผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จะได้ทั้ งหมด 5 ส่ิงทดลอง แลว้นํามาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพ พบว่า 

ผลิตภณัฑดิ์นป้ันจากกากมะตูมท่ีมีปริมาณกากมะตูม 75 กรัม มีความเหมาะสมในการนาํมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑง์าน

ป้ันต่อไปได ้โดยค่ามีความช้ืนร้อยละ 38.4 ค่าความตา้นทานแรงกด เท่ากบั 7.66 นิวตนั ค่าความสว่าง (L*) เท่ากบั 

33.00 ในส่วนของค่า (a*) และ (b*) โดยส่วนใหญ่มีค่าไปในทิศทางสีแดงและสีเหลือง ซ่ึงเป็นสีท่ีเกิดจากลกัษณะของ

กากมะตูม  
 

คาํสําคญั: การพัฒนา  ดินป้ัน  กากมะตูม 

 

Abstract 

This research was aimed to develop clay products from bael waste and study the suitable formula as well as 

the chemical and physical properties of the products, with an emphasis on the amount of bael waste to be used in place 

of glutinous rice flour.  Five levels (0, 25, 50, 75 and 100 grams) of the bael waste were included in the CRD 

experiment plan.  After the analysis of the chemical and physical properties of the five end products, it was found that 

the end product with 75 grams of bael waste was suitable for further clay product development, having 38.4 % 

dampness, 7.66 newton pressure resistance and 33.00 % lightness (L*), (a*) and (b*), most of which tended to be in 

red and yellow resulted from the color of bael waste. 
 

Keywords: Development, Clay, Bael Waste 
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1. บทนํา 

มะตูม (Bael) เป็นไมย้ืนตน้ ขนาดกลาง เป็นใบประกอบโคนกา้นใบใหญ่ มีใบย่อย 3 ใบ ผลมีลกัษณะทรง

กลมรี มีผิวเรียบ ผลอ่อนเปลือกจะมีสีเขียว ผลแก่มีสีเขียวอมเหลือง ผลสุกแก่มีสีเหลือง มีเปลือกหนาแขง็ไม่แตก ขา้ง

ในจะมีเน้ือนุ่ม สีเหลืองหรือสีเหลืองอมสม้ มีเมลด็เรียงเป็นวงกลมรอบๆ แกนผล ขา้งในมียางใสเหนียว มีถ่ินกาํเนิดใน

ทวปีเอเชีย และต่อมาไดมี้ปลูกในหลายประเทศทัว่โลก ซ่ึงประเทศไทยนั้นจะมีปลูกทัว่ทุกภาคและปลูกไดทุ้กฤดู (ไทย

ฟูดส์,2560) ผลมะตูมมีคุณประโยชน์ท่ีหลายอย่าง ทั้ งใชเ้ป็นยาสมุนไพร ยางในมะตูมสามารถนํามาสกดัเป็น แป้ง

มะตูม ใชเ้ป็นสารยึดเกาะท่ีให้คุณสมบติัท่ีดี (สุดาวลัย ์ และ อเนกพงษ์, 2538) เปลือกทาํเป็นสียอ้มผา้ให้สีเหลืองได ้

และทําเป็นอาหาร จากการสํารวจยงัไม่พบการนําผลมะตูม มาใช้ประโยชน์ในงานศิลปะประเภทงานประดิษฐ์ 

ส่วนมากท่ีเห็นตามทอ้งตลาดจะเป็นผลิตภณัฑป์ระเภท อาหาร และเคร่ืองด่ืม ซ่ึงในการทาํเคร่ืองด่ืมนั้น จะนาํมะตูม

แห้งไปตม้ เอาและนํ้ าส่วนกากท่ีเหลือจากการใชป้ระโยชน์จะถูกท้ิง (https://puechkaset.com/มะตูม/, 2557) ผูว้ิจยัจึง

เล็งเห็นความสําคญัในการเพ่ิมมูลค่าให้วสัดุเหลือท้ิงอย่างกากมะตูมท่ีเหลือท้ิงจากการนําไปตม้นํ้ ามะตูม และทาง

การเกษตร นาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์โดยการผลิตเป็นดินป้ันสาํหรับผลิตภณัฑง์านประดิษฐ ์

ดินป้ันเป็นหัตถกรรมประเภทหน่ึงท่ีมีการผลิตกันมาแต่ในอดีต และเป็นท่ีรู้จกักันอย่างกวา้งขวางจนถึง

ปัจจุบนั การป้ันจึงเป็นศาสตร์ท่ีมีมานานหลายยคุหลายสมยั ต่อมามนุษยมี์พฒันาจากการใชว้สัดุท่ีไดจ้ากธรรมชาติมา

ดดัแปลงสร้างสรรค ์หาวสัดุต่างๆ ท่ีสามารถนาํมาใชท้ดแทนในการป้ันจากดินใหมี้ความสามารถเก็บไวไ้ดน้าน ดิน

ญ่ีปุ่นไดเ้ขา้มาแพร่หลายในประเทศไทยประมาณ 30 กวา่ปี ซ่ึงคุณสมบติัของดินญ่ีปุ่นคือ มีความขาว สามารถผสมสีได้

ตามตอ้งการ สามารถสร้างเป็นผลิตภณัฑห์ลายประเภท เช่น ประดิษฐ์เป็นของใช ้ประดิษฐ์เป็นของเล่น ประดิษฐเ์ป็น

ของชาํร่วย ประดิษฐเ์ป็นดอกไม ้และ ผลิตภณัฑจ๋ิ์วต่างๆ ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีดีเป็นท่ีนิยมมากในประเทศไทย แต่ดว้ยราคา

ของวตัถุดิบค่อนขา้งแพง คนไทยจึงไดคิ้ดคน้ดินไทยท่ีผลิตโดยใช้วตัถุดิบท่ีมีในประเทศไทยมาผลิต ซ่ึงดินไทยมี

คุณสมบติั ไม่แพดิ้นจากต่างประเทศ (กรีทากร, 2555) 

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา การพฒันาดินป้ันจากกากมะตูมเพ่ือนาํมาใชป้ระโยชน์ โดยการนาํกาก

มะตูมมาใชเ้ป็นส่วนผสมหลกัในการทาํดินป้ันสาํหรับการทาํผลิตภณัฑง์านป้ันจ๋ิว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าใหก้บัวตัถุดิบเหลือใช้

ทางการเกษตรใหส้ามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมสาํหรับการทาํดินป้ันจากกากมะตูม 

2. ศึกษาสมบติัทางเคมี และกายภาพของผลิตภณัฑดิ์นป้ันจากการมะตูม 

3. ออกแบบผลิตภณัฑง์านป้ันจ๋ิวจากดินป้ันกากมะตูม 

 

3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิดาํเนินการวจิยั 

3.1 วสัดุ – อุปกรณ์ 

วสัดุ ประกอบไปดว้ย 1) กากมะตูม จากตลาดรังสิต 2) แป้งขา้วเหนียว 3) กาวลาเท๊กซ์ 4) นํ้ ามนัมะกอก 

(Olive Oil) และ 5) สารกนับูด (Sodium Benzoate) 
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อุปกรณ์สาํหรับผลิตวสัดุแทนดิน ประกอบไปดว้ย 1) เคร่ืองชัง่ดิจิตอล ยีห่อ้ Precisa รุ่น 4000C  2) เคร่ืองป่ัน

ละเอียด บริษทั Thai grinder 3) ตะแกรงร่อน ขนาด 100 เมซ  4) ถว้ยตวง 5) ชอ้นตกัสาร 6) ไมพ้าย และ 7) ชามแสตนเลส 

อุปกรณ์สาํหรับวิเคราะห์สมบติัทางเคมี – กายภาพ  ประกอบดว้ย 1) เคร่ืองทดสอบวดัค่าสี ยี่ห้อ Hunter Lab 

Lovibond รุ่น SP 60  2) เคร่ืองทดสอบวดัค่าแรงกด ยี่ห้อ DESK รุ่น DS-50  3) ชุดเคร่ืองมือวิเคราะห์ปริมาณความช้ืน

ตามมาตรฐาน AOAC, 2012 

3.2 วธีิดาํเนินการวจิยั 

3.2.1 การเตรียมวตัถุดิบ 

ทาํการผลิตผงกากมะตูม โดยนาํกากมะตูมท่ีเหลือหลงัจากการตม้นํ้ ามะตูม ไปอบท่ีตูอ้บลมร้อนดว้ยอุณหภูมิ 

70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชัว่โมง จากนั้นบดให้ละเอียดดว้ยเคร่ืองบดละเอียดความเร็ว 23,000 รอบต่อนาที ร่อน

ผ่านตะแกรงขนาด 100 เมซ  เม่ือไดผ้งกากมะตูมแลว้ให้นาํมาวิเคราะห์ค่าความช้ืน ตามมาตรฐาน AOAC, 2012 เพ่ือ

นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตวสัดุแทนดิน (ดงัแสดงในรูปท่ี 1) 

 

กากมะตูม 

 

ลอกเปลือกออก ให้เหลือเฉพาะส่วนเน้ือดา้นใน 

 

หัน่เป็นช้ินเล็ก ๆ 

 

อบแห้งดว้ยตูอ้บลมร้อน อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชัว่โมง 

 

บดให้ละเอียดดว้ยความเร็วรอบ 23,000 รอบต่อนาที 

 

แป้งกากมะตูม 

 

วิเคราะห์สมบติัของกากมะตูม* 

 

รูปที่ 1 กระบวนการผลิตผงกากมะตูม 

 

3.2.1.1 การวเิคราะห์สมบติัของกากมะตูม* 

นํากากมะตูมท่ีได้จากกระบวนการผลิตมาทาํการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี โดยการวดัค่าความช้ืน (ตาม

มาตรฐาน AOAC, 2012) ซ่ึงเป็นวิธีการชัง่นํ้ าหนกัตวัอยา่ง บนัทึกนํ้ าหนกัก่อนการอบ และบนัทึกนํ้ าหนกัท่ีนอ้ยท่ีสุด

ของถว้ยอลูมิเนียม และนํ้ าหนกัตวัอยา่งหลงัจากอบแหง้ แลว้ทาํการคาํนวณหาร้อยละความช้ืนจากสูตร คือ 

ร้อยละความช้ืน    =       
นํ้ าหนกัท่ีหายไป (กรัม)
นํ้าหนกัตวัอยา่ง (กรัม)

  × 100                      …………………. (1) 

 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี ๒๕๖๒  

https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

244 

3.2.2 ศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิตดินป้ันจากกากมะตูม 

ในการศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิตดินป้ัน ปัจจยัท่ีทาํการศึกษา คือ ปริมาณกากมะตูมท่ีทดแทนแป้งขา้ว

เหนียว 100 กรัม แปรเป็น 5 ระดับ คือ 0, 25, 50, 75 และ100 กรัม วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ CRD 

(Completely Randomized Design ) จะได้สูตรทั้งหมด 5 สูตร (ดังแสดงในตารางท่ี 1) แลว้นํามาทาํเป็นดินป้ัน ตาม

กระบวนการผลิต (ดงัแสดงในรูปท่ี 2) 

 

ตารางที่ 1 การศึกษาปริมาณกากมะตูมท่ีเหมาะสมในการผลิตดินป้ัน 

สูตร 
ปริมาณ (กรัม) 

กากมะตูม แป้งข้าวเหนียว 

1 0 100 

2 25 75 

3 50 50 

4 75 25 

5 100 0 

 

ผสมกากมะตูมกบัแป้งขา้วเหนียว ตามอตัราส่วนท่ีกาํหนด 

 

ใส่สารกนับูด 1 กรัม 

 

คนส่วนผสมทั้งหมดให้เขา้กนั 

 

เทกาวลาเทก็ซ์ 50 มิลลิลิตร ผสมกบัส่วนแป้ง 

 

นวดจนแป้งกบักาวลาเทก็ซ์เขา้กนั 

 

ใส่นํ้ามนัมะกอก 1 ชอ้นชา 

 

นวดจนดินป้ันท่ีไดไ้ม่ติดมือ 

 

ดินป้ันจากกากมะตูม 

 

รูปที่ 2 กระบวนการผลิตดินป้ันจากกากมะตูม 
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3.2.3 วเิคราะห์คุณภาพผลิตภณัฑดิ์นป้ันจากกากมะตูม 

3.2.3.1 การศึกษาลกัษณะท่ีปรากฏ 

เป็นการศึกษาลกัษณะท่ีปรากฏของดินป้ันจากกากมะตูม ดว้ยวธีิการสงัเกต 

3.2.3.2 การวดัค่าสี 

การใชเ้คร่ืองวดัสี Hunter Lab Lovibond รุ่น SP 60 ใชร้ะบบสี CIE LAB วดัค่า L* a* b* และ ΔE เป็นวธีิการ

วดัสีท่ีใชล้กัษณะ Color space โดยกาํหนดให ้L* เป็นค่าความสวา่ง (Lightness) มีค่าอยูร่ะหวา่ง     0 – 100 

 

 a* ท่ีเป็น + สีจะเป็นไปในทิศทางสีแดง 

 a* ท่ีเป็น – สีจะเป็นไปในทิศทางสีเขียว 

 b* ท่ีเป็น + สีจะเป็นไปในทิศทางสีเหลือง 

 b* ท่ีเป็น – สีจะเป็นไปในทิศทางสีนํ้ าเงิน 

 ΔE คือ ค่าความแตกต่างของสี 

3.2.3.3 การวดัค่าแรงกด  

ทาํการเตรียมตวัอยา่งของดินป้ันจากกากมะตูม 5 สูตรๆละ 30 กรัม  เพ่ือนาํมาทดสอบค่าแรงกด โดยการกด

วดัความแข็งของช้ินงานทดสอบตวัอย่างละ 5 จุด ซ่ึงการทดสอบน้ี จะวดัความลึกของหัวกดท่ีจมลงไปในเน้ือวสัดุ 

ภายในระยะเวลา 10 วนิาที แลว้ทาํการบนัทึกค่าความตา้นทานแรงกดท่ีได ้

3.2.3.4 การวดัค่าความช้ืน (ตามมาตรฐาน AOAC, 2012) 

เป็นวิธีการชัง่นํ้ าหนกัตวัอยา่ง บนัทึกนํ้ าหนกัก่อนการอบ และบนัทึกนํ้ าหนกัท่ีนอ้ยท่ีสุดของถว้ยอลูมิเนียม 

และนํ้ าหนกัตวัอยา่งหลงัจากอบแหง้ แลว้ทาํการคาํนวณหาร้อยละความช้ืนจากสูตรตามสมการท่ี 1 

3.2.4 ออกแบบผลิตภณัฑง์านป้ันจ๋ิวจากดินป้ันกากมะตูม 

การออกแบบผลิตภณัฑง์านป้ันจ๋ิว โดยการยอ่โมเดล สเกลตั้งแต่ 1 ต่อ 12 ถึง 1 ต่อ 1 นาํดินป้ันกากมะตูมมา

ผสมสีตามช้ินงานท่ีจะป้ัน จากนั้นนาํดินท่ีผสมสีแลว้ป้ันข้ึนรูปตามแบบท่ีกาํหนดไวท้ิ้งไวจ้นแขง็ตวั และต่อเติมใหไ้ด้

ตามรูปแบบท่ีตอ้งการ ท้ิงไวจ้นกวา่ดินจะแขง็ แลว้ตกแต่งสีใหค้ลา้ยกบังานท่ีจะเลียนแบบ สร้างจุดเด่นของผลิตภณัฑ ์

โดยเลียนแบบเร่ืองราว โดยการยอ่ส่วนใหค้ลา้ยของจริงมากท่ีสุด 

 

4. ผลการวจิยั 

4.1 การเตรียมวตัถุดิบ 

จากการศึกษาการเตรียมวตัถุดิบ พบวา่ ผงกากมะตูมท่ีไดมี้ลกัษณะสีเหลืองนวล มีค่าความสวา่ง (L*) เท่ากบั  

48.54 ค่า (a*) เท่ากบั 4.14 เป็นไปในทิศทางสีแดง และค่า(b*) เท่ากบั 23.03 เป็นไปในทิศทางสีเหลือง มีลกัษณะเป็น

ผงละเอียดไม่จบัตวัเป็นกอ้น มีกล่ินหอมของมะตูมไม่มีกล่ินอบั และปราศจากส่ิงแปลกปลอม ผลการวิเคราะห์ค่า

ความช้ืน พบวา่กากมะตูม มีค่าความช้ืนร้อยละ 10.05  

4.2 ศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิตดินป้ัน 

4.2.1 การวเิคราะห์คุณภาพดา้นกายภาพ 
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4.2.1.1 ลกัษณะท่ีปรากฎ  

การศึกษาลกัษณะท่ีปรากฎของดินป้ันจากกากมะตูมไดท้ั้งหมด 5 สูตร (ดงัแสดงในตารางท่ี 2) 

 

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาลกัษณะท่ีปรากฎของดินป้ันจากกากมะตูม 

สูตร ลกัษณะที่ปรากฎ ลกัษณะของส่ิงทดลอง 

1 

 

ดินป้ันมีความเหนียวเล็กนอ้ยบีบนวดไม่ติดมือ เน้ือแป้งรวมเป็น

เน้ือเดียวกนั 

2 

 

ดินป้ันมีความเหนียวเล็กน้อย มีความนุ่มมาก ไม่คงรูป มีความ

ยดืหยุน่ มากท่ีสุด ขณะแห้งคงรูปไม่หดตวั มีความแขง็ 

3 

 

ดินป้ันมีความเหนียวเล็กน้อย มีความนุ่ม คงรูป มีความยืดหยุน่

พอดีและความนุ่มท่ีพอดี ขณะแห้งคงรูปไม่หดตวั มีความแขง็ 

4 

 

ดินป้ันมีความเหนียว มีความยืดหยุ่นพอดีและความนุ่มท่ีพอดี 

ขณะแห้ง คงรูป ไม่หดตวั มีความแขง็ 

5 

 

ดินป้ันมีความเหนียวมาก ยืดหยุน่น้อยป้ันยาก เหนียวมือตอ้งใช้

แรงในการป้ันเยอะ ขณะแห้งไม่หดตวั และมีความแขง็มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ดินป้ันจากกากมะตูมสูตรท่ี 1 มีความเหนียวเลก็นอ้ยบีบนวดไม่ติดมือ เน้ือแป้งรวมเป็น

เน้ือเดียวกนั สาํหรับดินป้ันจากกากมะตูมสูตรท่ี 2, 3 และ 4 มีความแข็งและเหนียวมากข้ึน ตามปริมาณกากมะตูมท่ี

เพ่ิมข้ึน ในส่วนของดินป้ันจากกากมะตูมสูตรท่ี 5 มีความเหนียวมาก มีความยืดหยุน่นอ้ย สามารถนาํมาป้ันข้ึนรูปได้

ยาก เหนียวมือตอ้งใชแ้รงในการป้ันเยอะ ขณะแหง้ไม่สามารถหดตวัได ้และมีความแขง็มาก 

4.2.1.2 การวดัค่าสี 

ผลการวดัค่าสีของดินป้ันจากกากมะตูมท่ีไดจ้ากการผลิตทั้ง 5 สูตรใชร้ะบบสี CIE LAB วดัค่า L* a* b* และ 

ΔE ไดผ้ลการทดลอง (ดงัแสดงในตารางท่ี 3) 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสีของดินป้ันจากแป้งกากมะตูม 

สูตร 
ค่าสี* 

(L*) (a*) (b*) Δ E 

1 43.42a ± 5.54 -0.39d ± 0.10 7.09c ± 0.59 31.08bc ± 3.27 

2 42.22a ± 1.14 2.63c ± 0.12 20.16b ± 0.74 21.15d ± 1.20 
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3 28.62bc ± 0.25 4.39b ± 0.02 25.53a ± 5.71 32.00b ± 0.56 

4 33.00b ± 3.05 6.50a ± 0.67 23.80ab ± 1.37 27.17c ± 3.29 

5 24.11c ± 0.20 6.68a ± 0.30 21.36ab ± 1.28 36.58a ± 0.30 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลิตภณัฑดิ์นป้ันจากกากมะตูม สูตรท่ี 1 มีค่าความสวา่งของสี (L*) สูงสุด มีผลมาจากสี

ของแป้งขา้วเหนียว ซ่ึงตวัอยา่งทดสอบดงักล่าวไม่ไดมี้ส่วนผสมของกากมะตูม จึงส่งผลใหส่ิ้งทดลองมีค่า (L*) สูงสุด 

รองลงมาคือ ดินป้ันจากกากมะตูมสูตรท่ี 2 มีผลมาจากสีของแป้งขา้วเหนียวซ่ึงจะมีส่วนผสมของกากมะตูมเพียง

เล็กนอ้ยจึงทาํให้สีไม่ต่างไปจากสูตรท่ี 1 มาก และสาํหรับดินป้ันจากกากมะตูมสูตรท่ี 3-4 มีค่า (L*) ลดลงเน่ืองจากมี

ปริมาณกากมะตูมเพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้ส่ิงทดลองมีความสว่างลดลง ในส่วนดินป้ันจากกากมะตูมสูตรท่ี 5 มีค่า (L*) 

ตํ่าสุด เน่ืองจากตวัอยา่งทดสอบมีปริมาณของกากมะตูมเป็นส่วนผสมเพียงอยา่งเดียว ส่งผลให้ส่ิงทดลองมีความสวา่ง

ลดลง และในส่วนของค่า (a*) และ (b*) พบว่าสูตรท่ี 2-4 ทั้ งหมดมีค่าความเป็นสีแดงและค่าความเป็นสีเหลือง

เน่ืองจากกากมะตูมเม่ือนํามาใช้เป็นส่วนผสมในดินป้ันและไดรั้บความช้ืนจากกาวจะส่งผลให้มีสีนํ้ าตาลเขม้ข้ึน 

สําหรับในสูตรท่ี 1 จะมีค่าความเป็นสีเขียวค่อนไปทางสีเขียวและสีเหลือง เน่ืองจากส่วนผสมของดินป้ันมีแป้งขา้ว

เหนียวเพียงอยา่งเดียว 

4.2.1.3 การวดัค่าแรงกด 

ผลการทดสอบค่าแรงกด โดยการป้ันดินให้เป็นทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3 เซนติเมตร มีนํ้ าหนัก

กอ้นละ 30 กรัม  กดวดัความแขง็ของช้ินงานทดสอบตวัอยา่งละ 5 จุด โดยกดวดัความลึกจุดละ 1 เซนติเมตร ไดผ้ลการ

ทดลอง (ดงัแสดงในตารางท่ี 4) 

 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบค่าตา้นแรงกดของดินป้ันจากแป้งกากมะตูม 

สูตร ค่าต้านทานแรงกด (นิวตัน) 

1 4.96d ± 0.50 

2 3.66e ± 0.16 

3 6.37c ± 0.45 

4 7.66b ± 0.36 

5 9.10a ± 0.39 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่  ค่าตา้นแรงกดของดินป้ันจากกากมะตูมเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณส่วนผสมของกากมะตูม

ในผลิตภณัฑดิ์นป้ัน เน่ืองจากผลิตภณัฑดิ์นป้ันท่ีมีส่วนผสมของกากมะตูมอยูใ่นปริมาณท่ีสูงข้ึนทาํใหเ้น้ือดินป้ันเกาะ

กนัแน่นมากข้ึนและสามารถยดืหยุน่ไดน้อ้ย มีความเหนียวและยดึเกาะตวัสูงข้ึน 

4.2.2 การวเิคราะห์ความช้ืน 

ผลการวิเคราะห์ค่าความช้ืน ตามมาตรฐาน AOAC, 2012 ของดินป้ันจากกากมะตูมไดท้ั้ งหมด 5 สูตร (ดงั

แสดงในรูปท่ี 3) 
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รูปที่ 3 ผลการวิเคราะห์สมบติัดา้นเคมีของดินป้ันจากกากมะตูม 

 

จากรูปท่ี 3 พบวา่ ผลิตภณัฑดิ์นป้ันจากกากมะตูมทั้ง 5 สูตร มีค่าร้อยละความช้ืนไม่แตกต่างจากผลิตภณัฑดิ์น

ป้ันในทอ้งตลาด ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์ดินป้ันทั้ง 5 สูตร มีค่าความช้ืนอยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสมสามารถเก็บรักษาไดดี้เช่นเดียวกบัดินป้ันในทอ้งตลาดและสามารถนาํมาใชส้าํหรับการพฒันาเป็น

ผลิตภณัฑต์่อไปได ้

4.3 ผลิตภณัฑง์านป้ันจ๋ิวจากดินป้ันกากมะตูม 

ดินป้ันจากกากมะตูมสูตรท่ี 4 มีความเหมาะสมในการนาํไปใชใ้นการทาํผลิตภณัฑต์่อไปได ้เน่ืองจากมีความ

เหนียว  มีความยืดหยุน่และความนุ่มท่ีพอดี หลงัจากแหง้แลว้สามารถคงรูปไดดี้และไม่หดตวั มีความแขง็สามารถแต่ง

สีและกล่ินเพ่ิมเติมในเน้ือดินได ้จึงนาํมาออกแบบผลิตภณัฑง์านป้ันจ๋ิว (ดงัแสดงในรูปท่ี 4) 

 

 
รูปที่ 4 ผลิตภณัฑร้์านเบเกอร่ีจ๋ิวจากดินป้ันกากมะตูม 

 

5. การอภิปรายผล 

5.1 การเตรียมวตัถุดิบ 

การเตรียมผงกากมะตูม มีค่าความช้ืนร้อยละ 10.05 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กากมะตูมท่ีไดค้่าความช้ืนอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานแป้ง มอก. 375-2524 ท่ีกาํหนดค่าความช้ืนของแป้งไม่ควรเกินร้อยละ 14 ซ่ึงค่าความช้ืน (moisture content) 

1 2 3 4 5
ดินป้ันใน

ทอ้งตลาด

ค่าความช้ืน 40.20 40.35 38.30 38.40 34.50 35.50

a a
ab ab

b ab

30.00

35.00

40.00

45.00

ค่า
คว

าม
ชิ้น

(ร้
อย

ละ
)
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เป็นค่าท่ีบ่งช้ีปริมาณนํ้ าท่ีมีอยูใ่นผลิตภณัฑ ์เป็นสมบติัท่ีสาํคญัมากท่ีสุดอยา่งหน่ึง เน่ืองจากความช้ืนมีผลต่อการเส่ือม

เสียของแป้ง  เน่ืองจากมีสภาวะเหมาะสมกบัการเจริญของจุลินทรียท่ี์ทาํใหผ้ลิตภณัฑเ์ส่ือมเสีย เช่น แบคทีเรีย ยสีต ์และ

รา ถา้ค่าความช้ืนตํ่าเป็นการหยดุการทาํงานของเอนไซมแ์ละชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์เป็นสาเหตุของการ

เส่ือมเสียของผลิตภณัฑแ์ละจุลินทรียก่์อโรค ทาํใหส้ามารถเก็บรักษาแป้งไวไ้ดน้าน (พิมพเ์พญ็ และ นิธิยา,ม.ป.ป) 

5.2 ศึกษาสูตรท่ีเหมาะสมในการผลิตดินป้ัน 

5.2.1 การวเิคราะห์สมบติัดา้นกายภาพ 

ในการศึกษาลกัษณะท่ีปรากฏ พบวา่ ผลิตภณัฑดิ์นป้ันจากกากมะตูมจะมีความแขง็และมีความเหนียวเกาะตวั

กนัมากข้ึนตามปริมาณกากมะตูมท่ีเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากกากมะตูมมีคุณสมบติัเป็นสารยดึเกาะท่ีดี (สุดาวลัย ์และ อเนก

พงษ์, 2538) ในการวิเคราะห์ค่าสี พบว่า ผลิตภณัฑ์ดินป้ันจากกากมะตูม มีค่าความสว่างของสี (L*) ลดลงเม่ือเพ่ิม

ปริมาณกากมะตูมมากข้ึน และผลิตภณัฑโ์ดยส่วนใหญ่มีค่า (a*) และ (b*) เป็นไปในทิศทางสีแดงและสีเหลือง ซ่ึงเป็น

สีตามธรรมชาติของกากมะตูม สําหรับค่าแรงกดของดินป้ันจากกากมะตูมจะเพ่ิมข้ึนตามปริมาณกากมะตูม ซ่ึงกาก

มะตูมท่ีมีอยูม่ากทาํใหมี้การยืดหยุน่นอ้ย เน้ือดินเกาะตวัสูงข้ึน (สุดาวลัย ์และอเนกพงษ,์ 2538) ซ่ึงส่งผลใหดิ้นป้ันจาก

กากมะตูมมีค่าความตา้นทานแรงกดสูงข้ึนตามลาํดบั แต่เน่ืองจากสูตรท่ีมีค่าแรงกดสูงก็จะส่งผลให้สามารถนาํไปข้ึน

รูปงานป้ันต่างๆได้ยาก ในทางกลับกันสูตรท่ีมีค่าแรงกดตํ่าก็มีผลให้งานป้ันคงรูปได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ซ่ึงผลท่ีได้

ผลิตภณัฑดิ์นป้ันจากกากมะตูมมีค่าแรงกดอยูร่ะหวา่ง 4.96 – 9.10 นิวตนั  

5.2.2 การวเิคราะห์ความช้ืน 

ในการศึกษาค่าความช้ืน พบวา่ ผลิตภณัฑดิ์นป้ันจากกากมะตูมทั้ง 5 สูตร มีค่าร้อยละความช้ืนไม่แตกต่างจาก

ผลิตภณัฑดิ์นป้ันในทอ้งตลาด เน่ืองจากมีการเพ่ิมปริมาณการใชก้ากมะตูมเป็นส่วนผสมแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย และ

เม่ือเทียบผลการวิเคราะห์ในทางสถิติ พบวา่ ผลิตภณัฑดิ์นป้ันทั้ง 5 สูตร มีค่าความช้ืนท่ีอยูใ่นระดบัสามารถเก็บรักษา

ไดดี้เช่นเดียวกบัดินป้ันในทอ้งตลาดและสามารถนาํมาใชส้าํหรับการพฒันาเป็นผลิตภณัฑต่์อไปได ้

 

6. บทสรุป 

ผลิตภณัฑดิ์นป้ันท่ีมีปริมาณกากมะตูม 75 กรัม และแป้งขา้วเหนียว 25 กรัม มีความเหมาะสมในการนาํมา

ผลิตเป็นดินป้ันจากกากมะตูม โดยค่ามีความช้ืนอยูร้่อยละ 38.4 ลกัษณะท่ีปรากฏดินป้ันมีความเหนียว มีความยืดหยุน่

พอดี ตอนแห้ง คงรูป ไม่หดตวั มีความแข็ง ค่าความตา้นทานแรงกดอยู่ท่ี 7.66  นิวตนั มีค่าความสว่าง (L*) เท่ากบั 

33.00 มีค่า (a*) และ (b*) เป็นไปในทิศทางสีแดงและสีเหลือง มีความเหมาะสมในการนาํไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑง์าน

ป้ันรูปแบบต่างๆต่อไป เน่ืองจากเป็นสูตรท่ีมีการใชก้ากมะตูมทดแทนแป้งขา้วเหนีวอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซ่ึงสามารถช่วย

เพ่ิมมูลค่าให้กับกากมะตูมเหลือท้ิงได้เป็นอย่างดี อีกทั้ งยงัมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาใช้ในการข้ึนรูป

ผลิตภณัฑง์านป้ันไดอี้กดว้ย 
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