
 

บทที่  2 
เอกสารที่เกีย่วของ 

 
ดินสอพอง   

ดินจําแนกไดหลายชนิด  เชน  ดินเหนยีว  ดินรวน  ดนิน้ํามัน  แตมีดนิชนิดหนึ่งที่ใกลชิด     
ติดตัวเรา  คือดินสอพอง คนไทยรูจกัดินสอพองมานานแลว  ดังจะเห็นไดจากบทกลอนในวรรณคด ี 
เร่ืองขุนชางขุนแผน  ตอนขุนชางอาบน้ําแลวประดนิสอพองกอนไปทําบุญงานเทศนมหาชาตทิี่วัด
ความวา   
  ครานั้นขุนชางจวนเวลา  ส่ังขาตักน้ําใสขันใหญ 
 พวกบาวหาบน้ําตามกันไป  เติมใสเต็มขันในทันท ี
 เจาขุนชางอาบน้ําสําราญใจ  ขาไทเขากลุมรุมขัดสี 
 เอาขมิ้นถูตัวใหทั่วด ี   ขี้ไคลไหลรี่สีออกมา 
 ผิวหนังยังเขียวเหมือนผักตบ  นี่จวนจบมหาพนแลวสิหวา 
 เขาหองดินสอพองละลายทา  ประทั่วกายาจนพุงลาย 
 
 ตํานานเรื่องดนิสอพอง 

ลพบุรีเปนแหลงดินสอพองที่มีประวัติมายาวนาน  ดินสอพองเปนดินสีขาว  จากตํานาน
เร่ืองรามเกียรติ์ไดกลาวถึงดินสีขาวของลพบุรีไววา  เมื่อครั้งพระรามทําศึกชนะทศกัณฑแหง      
กรุงลงกา  พระองคไดปูนบาํเหน็จรางวัลและประทานเมอืงใหแกหนุมานผูมีความชอบเปนพิเศษให
หนุมานไปครองเมืองที่ใดทีห่นึ่ง    โดยพระองคจะแผลงศรจากรุงอโยธยาให    หนุมานเหาะตามศร
ที่พระองคแผลง  กําหนดวาเมื่อศรตกที่ใดที่นั่นจะเปนเมืองของหนุมาน  ปรากฏวาศรศักดิ์สิทธิ์ของ
พระรามมาตกที่ทุงพรหมมาสตซ่ึงปจจุบันคือเมืองลพบุรี  ศรอันทรงฤทธิ์ของพระรามเมื่อแรกปกดิง่
สูพื้นดิน ณ เมืองลพบุรี     ทําใหน้ําทะเลแหงดินทั่วบริเวณเมืองรอนระอุจนแผนดินลุกเปนไฟ      
หนุมานจึงใชหางกวาดเปลวไฟใหดับดินบริเวณนั้นจึงสุกเปนสีขาว สวนเถาถานที่ถูกหางหนมุาน
กวาดออกไปกก็ลายเปนภูเขาลอมรอบเมืองลพบุรี 

ดินสอพองเปนผลิตภัณฑทีผ่ลิตจากวัตถุดบิสําคัญ  คือดินมารลหรือปูนมารล  ( marl )  ซ่ึง
เปนดินที่เกิดจากการผุพังของหินปูน  แลวถูกน้ําพามาสะสมอยูตามเชิงเขา  หรือบริเวณแองที่ลุม  
โดยการเกิดแสดงใหเห็นวาวัตถุตนกําเนิดสําคัญของดินมารล คือ หินปูน  ซ่ึงในเขตจังหวดัลพบุรี
และบริเวณใกลเคียงจะพบหนิดังกลาวในกลุมภูเขาหินปนูที่กระจายตวัเปนแนวยาวตอเนื่องกัน     
ดังนั้นจึงกลาวไดวาดินมารลที่พบในจังหวดัลพบุรีและจงัหวัดใกลเคยีง จะมีการเกดิที่สัมพันธอยาง
ใกลชิดกับภูเขาหินปูนที่ปรากฏอยูในพื้นทีด่ังกลาว ปจจบุันกรมทรัพยากรธรณีพบวาแหลงดินมารล
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แหลงสําคัญของประเทศไทยจะกระจายอยูในหลายจังหวัด  โดยมแีหลงที่สําคัญไดแก  แหลง อําเภอ
เมือง  จงัหวดัลพบุรี  อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ  และอาํเภอบานหมอ  จังหวดัสระบุรี  อําเภอเมือง  และ    
อําเภอตาคล ีจังหวัดนครสวรรค    อําเภอทามวง  และ อําเภอเมือง  จงัหวัดกาญจนบุรี  รวมปริมาณ
ดินมารลสํารองทั่วประเทศประมาณ  100  ลานตัน ( กรมทรัพยากรธรณี , 2535 , หนา 147 )   ดินมารล
เปนดินที่มีเนื้อเปนสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต ( CaCO3 ) เปนสวนใหญ     ดินชนิดนีเ้มื่อบบี
มะนาวใส  น้ํามะนาวซึ่งเปนกรดจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคารบอเนต  เกิดฟองฟูของกาซ
คารบอนไดออกไซดขึ้น  จนดูราวกับวาดนินั้นพองตวัออก  จึงเรยีกดนิดังกลาวนี้วา “ดินสอพอง”     
(พจนานุกรมศพัทธรณีวิทยา , 2530, หนา 75 )  โดยทั่วไปปริมาณแคลเซียมคารบอเนตในดินมารล
จะไมคงที่แตจะมากกวา  80% ดังเชน  แหลงดินมารลบานทาแค  อําเภอเมืองลพบุรี มีปริมาณ
แคลเซียมคารบอเนตสูงถึง  93%  ( กรมทรัพยากรธรณี , 2532 , หนา 34 ) 
 ลพบุรีมีการผลิตดินสอพองมาชานาน  ดังจะเห็นไดจากจดหมายเหตุของลาลูแบร  หัวหนา
คณะฑูต  ชาวฝรั่งเศสที่เดนิทางเขามาในประเทศไทยสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดบันทกึ   
ไววา “ ...ชาวสยามอาบน้ําวนัละ 3  คร้ัง  4  คร้ัง และอาบน้ําบอย ๆ และถือเปนความสุภาพเรียบรอย
วาจะมไิปเยี่ยมผูใดในรายทีสํ่าคัญ ๆ โดยมิไดอาบน้ําชําระรางกายใหสะอาดหมดจดเสียกอน  และ
ในกรณีเชนนี้ เขาจะประแปงใหขาวพรอยที่ยอดอก เพื่อแสดงใหเห็นวาไดอาบน้ํามาแลวหยก ๆ 
โดยแปงที่ประไวยังไมทันลบรอยเลย...” จากขอความแสดงวา การทําดินสอพองที่จังหวดัลพบุรี      
มีมากอนหนาแผนดินสมเดจ็พระนารายณมหาราชแลว (พ.ศ. 2199-2231) 
 ดินสอพอง นบัเปนสินคาที่สรางชื่อเสียงใหกับจังหวดัลพบุรี  ทั้งในฐานะที่เปนแหลงผลิต
เพียงแหลงเดยีวในประเทศ  ที่สืบทอดมาอยางตอเนื่องยาวนานนับเปนเวลารอยป  ยังมีหลักฐานจาก
บัญชีจดหมายเหตุในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทรตั้งแต จ.ศ. 1205              
(พ.ศ.2386)  เปนตนมา   ที่มีหมายเกณฑใหเมืองลพบุรีทําดินสอพองสงไปกรุงเทพฯ    เพื่อใชใน
ราชการกอสรางวัด สรางพระสุเมรุ  ( เจรญิศรี, 2528, หนา 106 ) และจากการศกึษาเบื้องตนพบวา  
การผลิตดินสอพองที่ยังกระทาํกันอยูในปจจุบันมีแหลงผลิตสําคัญ อยูที่บริเวณบานหินสองกอน 
ตําบลทะเลชุบศรและตําบลถนนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  จากการตรวจสอบในภาคสนาม
พบวามีครอบครัวที่ประกอบอาชีพดังกลาวรวมกันทั้งส้ินประมาณ  70  ครอบครัว  โดยมีมูลคา     
ผลผลิตรวมเพียงประมาณ  2  ลานบาทตอป (2544)  แมมูลคาผลผลิตดังกลาวจะไมมีความสาํคัญ
มากนักในแงธุรกิจ แตการผลิตดินสอพองกลับมีความหมายอยางมากในแงประวัติชุมชน เอกลักษณ
ของทองถ่ินและภูมิปญญาชาวบาน  ที่สามารถคิดแปรรูปทรัพยากรทีม่ีอยูมากมายในทองถ่ินใหเปน
สินคาที่มีมูลคาเพิ่มโดยกรรมวิธีงาย ๆ  และเหมาะสมกับบริบทของชุมชน   
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ประโยชนของดินสอพอง 
ในสมัยที่ไทยเรายังใชสมุดดาํเขียนหนังสือ  เครื่องเขียนชนิดหนึง่ที่ใชเขียนในสมดุดาํ  คือ  

ดินสอพองจากหนังสือ  “ขอราชการในกรมมหาดเล็ก”  ซ่ึงพิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ   
พระยาเทเวศรวงศววิัฒน  เมือ่ พ.ศ.  2500 ไดกลาวถึงดนิสอพองที่ใชในการเขียนหนงัสือวา   

 
กําหนดเครื่องลงเรือพระที่นัง่  และพระทีน่ั่งรองตามแบบเกา 
ในการเสดจ็พระราชดําเนินไกลนครหลายราตรี  มีเครื่องหนาเรือ 
พระที่นั่งรวม  31  องค  มีเครื่องทายเรือพระที่นั่งรวม  29  องค 
สําหรับเครื่องหนาเรือพระทีน่ั่ง  31  องคนัน้  มีสมุดเปลา 1 
กระดาษไทย  1  ดินสอพอง  1  ดินสอดํา  1  และดินสอหิน  1 ... 
 
การใชดินสอพองเขียนลงในสมุดดํานั้น เมื่อเขียนผิดสามารถลบได แตถาเขียนดวย 

ดินสอหรือรงทองลบไมได  ดินสอพองจึงเปนเครื่องเขียนที่จัดวางไวกบัเครื่องเขียนชนิดอื่น ๆ  ดวย 
จากหลักฐานที่มีอยูในจดหมายเหตแุหงชาติเกี่ยวกับดินสอพองของลพบุรี ปรากฏวาในสมัย

รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทรไดมหีมายเกณฑใหเมืองลพบุรีทําดินสอพองสงไป
ใหทางกรุงเทพฯ  เพื่อใชในราชการกอสรางวัดบาง  สรางพระเมรุบาง  แสดงวาดินสอพองได
นําไปใชเปนวสัดุในการกอสรางนับเปนเวลารอย  ๆ  ปมาแลว 

นอกจากนี้ดินสอพองยังมีประโยชนดานอื่น ๆ  อีก  คือ  จากสารานุกรมไทยกลาววา  
“ใชทารางกายทําใหผิวเย็น  แกพษิ  ผด  ผ่ืนคัน และชวยหามเหงื่อ แพทยชนบทใชดนิสอพองเผาไฟ
ใหโชนผสมพมิเสนและกนกะลา บดโรยใสแผลกามโรคและแผลเรื้อรังทุกชนิด เปนยาดดูน้ําเหลือง
และรักษาแผล” 

ประโยชนอีกดานหนึ่งของดินสอพอง  คือ  ใชเปนผงขัดทําความสะอาดเครื่องใช  หรือ
เครื่องประดับที่ทําดวยเงนิ  นาก  ทองเหลือง  และทองแดง  รวมทั้งกระจกเงา  จะทําใหเปนเงางามขึ้น  
จากจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปตุลาธิบดี  เจาฟามหาวชิรุณหิศ  ฉบับวันพุธที่ 4  
มีนาคม  พ.ศ.  2427  ไดกลาวถึงการใชดินสอพองขัดนากไววา 

...เย็นลงเรือไปเฝาทูลหมอมบน ตามเสด็จไปเก็บมะยมที่พระตําหนักทูลหมอมยา ทูลหมอม
บนถวายหีบหหูิ้วนากทูลหมอมยาใบหนึ่ง  ทรงขัดดวยผงดินสอแลวจัดหมากพลใูสในหีบจนเสร็จ  
ทูลหมอมยาถวายพระศีลพระพรทูลหมอมบนใหญ... 

ในคัมภีรธาตุวิภังค (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย, 2542, หนา 2125-2126)  กลาววาดินสอพอง
เปนตัวยาประกอบในยาขนานแกเหงื่อตกดวยการรวมกับตัวยาอืน่ กนิหรือชโลมทาตัว ดนิสอพอง
ละลายน้ํา  ประพรมตามรางกาย  ทําใหเยน็สบาย แกผดผ่ืนคันตามตัว  ดินสอพองเผาไฟบดละเอยีด  
ใชโรยรอบ ๆสะดือทารก (คลอดใหม)  หลังจากตัดสายสะดือ และทําความสะอาดรางกายทารกแลว  
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ดินสอพองยังมีสรรพคุณในการแกฟกช้ํา  เขียว  บวม โดยเอาดินสอพองละลายกับน้ํามะกรูดให    
ขน ๆ พอกตรงรอยที่เจ็บ    คนโบราณใชดินสอพองเปนเครื่องสําอาง   เนื่องจากมสีรรพคุณรักษา    
ผิวหนา  ใหผิวเนียนนุมเกลี้ยงเกลา  แกสิว  ฝาแดดโดยผสมกับน้ํามะนาวใหขนพอประมาณทา      
ทั่วใบหนา 
 

คุณสมบัติของดินสอพองทางกายภาพ และทางเคม ี
 ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของดินสอพอง  ดินสอพองทําจากดนิมารล  สวนใหญทํา
ในลักษณะแผนกลม  มีสีขาวขุน  แข็ง  เมือ่ทําการตรวจสอบความเปนกรด-ดางของดินสอพอง  โดย
นํากอนดนิสอพองมาบดใหละเอียด  แลวช่ังมา 10 กรัม ผสมกับน้ํา 20 มิลลิลิตร  คนใหละลาย  แลว
นําไปวัดความเปนกรด-ดาง (pH) ดวยเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH  meter) พบวามีคา pH 

9.50±0.2 ซ่ึงแสดงวาสารละลายดินสอพองมีฤทธิ์เปนดาง 
 จากการตรวจหาธาตุตาง  ๆ   ที่เปนองคประกอบในดินสอพองจากแหลงกกโกและทาแค  
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  โดยใชเครื่อง X-ray Fluorescent ผลที่ไดพบธาตุตาง ๆ ดังนี้ 
  - ธาตุ Calcium        79 - 86  %โดยมวล 
  - ธาตุ Tellurium      9.4 – 13.8 %โดยมวล 
  - ธาตุ Silicon     1.8 – 4.8 %โดยมวล 
  - ธาตุ Antimony    0.0 –6.1  %โดยมวล 
  - ธาตุ Aluminum    0.4 – 1.3 %โดยมวล 
  - ธาตุ Iron     0.5 –1.3  %โดยมวล 
  - ธาตุ Manganese   0.02-0.2  %โดยมวล 
 

 นอกจากนี้ยังพบธาตุอ่ืน ๆ ที่มีปริมาณนอยกวา  0.1 % โดยมวล เชน Iodine, Magnesium,  
Gold, Lead, Chloride เปนตน 
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มาตรฐานผลิตภัณฑ  ชุมชน 

ดินสอพองแปรรูป 
 

1. ขอบข าย 
 

1.1  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะดนิสอพองแปรรูปที่ใชกับผิวหนาและผิวกาย 
 

2. บทนิยาม 
 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนนี้ มดีังตอไปนี ้
2.1  ดินสอพองแปรรูป หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําจากดนิสอพอง ผสมน้ํา กรองเฉพาะสวนที่เปนเนือ้
ละเอียด นําไปฆาเชื้อ อาจมีสวนผสมของผงพืชสมุนไพรที่บดละเอียดแลว เชน ขมิ้นชัน ไพล แตง   
กล่ิน ทําใหแหงอยูในรูปกอนหรือผง 
2.2  ดินสอพอง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําดนิมารลหรือปูนมารล (marl) รอน ผสมน้ํา 
แลวกรองใหสะอาด 
 

3. คุณลักษณะที่ตองการ 
 

3.1  ลักษณะทัว่ไป 
ตองปราศจากสิ่งแปลกปลอม กรณีเปนกอน ตองมีรูปทรงเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน 

กรณีเปนผง ตองแหง 
3.2  กล่ิน 

ตองมีกล่ินที่ดตีามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค เชน 
กล่ินหืน กล่ินบูด 
3.3  สวนประกอบ 

3.3.1  ตองไมมี สารหรือวัตถุที่หามใชตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องสําอาง : 
ขอกําหนดทัว่ไป มาตรฐานเลขที่ มอก.152 

3.3.2   สารที่กําหนดปริมาณการใชตองไมเกินเกณฑที่ กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ  
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง : ขอกําหนดทัว่ไป มาตรฐานเลขที่ มอก.152 

3.3.3   สีที่ใช ตองเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องสําอาง : 
ขอกําหนดทัว่ไป มาตรฐานเลขที่ มอก.152 



 11 

หมายเหตุ   1. ผู  ทําต  องแสดงตํารับต  อสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมและ 

ทําตามตํารับทีแ่จ งไว   

      2.ผู ทําต  องแสดงเอกสารรับรองว  าไม  ได  ใส สารหรือวัตถุ

ที่ห  ามใช  และถ าใช  สาร 

ที่กําหนดปริมาณการใช ให แสดงเอกสารระบุช่ือและปริมาณ  

3.4  สารปนเปอน 
3.4.1  ตะกัว่ ตองไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
3.4.2  สารหนู (คํานวณเปน As2O3) ตองไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
3.4.3 ปรอท ตองไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

3.5 ความเปนกรด-ดางตองอยูระหวาง 5.0 ถึง 8.0 
3.6  จุลินทรียจํานวนแบคทีเรีย ยีสต และรา ทั้งหมดตองไมเกิน 1 ×103 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม 
 

8. การทดสอบ 

8.1 การทดสอบลักษณะทั่วไป  
กล่ิน ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลากใหตรวจพนิจิ 

8.2   การทดสอบสวนประกอบ 
ใหตรวจสอบสารหรือวัตถุที่หามใช สารที่กําหนดปรมิาณการใช และสี จากตํารับที่ผูทํา   

แจงโดยตรวจสอบรายชื่อและปริมาณสารที่ใชตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องสําอาง :  
ขอกําหนดทัว่ไป มาตรฐานเลขที่ มอก.152 
8.3    การทดสอบสารปนเปอนใหใชอะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอรหรือวิธีอื่นที่
เทียบเทา  
8.4   การทดสอบความเปนกรด-ดาง 

ใหเตรียมสารละลายตัวอยางดินสอพองแปรรูป รอยละ 10 โดยปริมาตร วัดความเปนกรด-
ดาง   ดวยเครือ่งวัดความเปนกรด-ดาง 
8.5  การทดสอบจุลินทรีย 

ใหใชวิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องสําอาง : ขอกําหนดทั่วไป 
มาตรฐานเลขที่ มอก.152 
8.6  การทดสอบน้ําหนกัสุทธิ 

ใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม 
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จุลินทรียในดิน 

 ดินสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ดินแรธาตุ (Mineral soil) และดินอินทรีย 
(Organic soil) ขึ้นกับแหลงกําเนิดของดนิวามาจากหิน สารอนินทรียตาง ๆ หรือมาจากการทับถม
ของสารอินทรีย โดยสวนใหญของดินเปนดินแรธาตุ  ดนิเกิดจากกระบวนการทางกายภาพ เคมีและ
ชีววิทยาของหนิที่สาหราย ไลเคนสหรือมอสในสภาพเซลลพักสามารถอยูบนหินที่แหงได เมื่อมี
ความชื้นก็เจรญิ พวกที่สามารถสังเคราะหแสงไดสรางสารอินทรีย ซ่ึงไปสงเสริมการเจริญของ          
จุลินทรียกลุมเฮเทโรโทรฟ แกสคารบอนไดออกไซด ที่เกิดจากการหายใจของเฮเทโรโทรฟ      
ถูกเปลี่ยนเปนกรดคารบอนิก ซ่ึงเปนสารสําคัญในการละลายหินโดยเฉพาะหนิปูน นอกจากนี้แลว
สวนใหญพวกเฮเทโรโทรฟปลอยกรดอินทรียไปเพิ่มการละลายของหนิใหมีอนภุาคเล็กลง รวมถึง
กระบวนการทางกายภาพอื่น ๆ นําไปสูการแตกของหนิ บริเวณรอยแตกของหินทําใหพืชช้ันสูง
สามารถเจริญได ตอมาพืชตายและทับถมอยูบริเวณนั้นทาํใหดินเปนแหลงอาหารของจุลินทรีย   
และน้ําเปนตัวชะลางสารเคมีเหลานี้ลงสูที่ลึกลงไปเปนการเพิ่มความสมบูรณใหกับดินที่อยูลึก      
จึงสงเสริมใหพืชมีการเจริญเติบโตได สัตวบางชนิดที่อาศัยอยูบริเวณนี้ทําใหเกิดการผสมของดิน 
และอากาศถายเทดีขึ้น การเคลื่อนไหวของสารสูดานลางสงผลใหเกิดชั้น และประเภทดินได        
การเปลี่ยนแปลงตางๆเปนการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปใชเวลาหลายรอยป (ดวงพร, 2545, 
หนา 10) 
 ดินเปนแหลงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของจุลินทรียชนิดตางๆไดดี จุลินทรียเหลานั้น
ไดแก แบคทีเรีย เชื้อรา โปรตัวซัว สาหรายและไวรัส ซ่ึงมักอาศัยตามผิวหนาของดิน โดยทัว่ไป
ชนิดของจุลินทรียจะแตกตางกันไปตามชนิดของดิน แรธาตุ และอินทรียสารในดิน ความชืน้    
ความลึก อุณหภูมิ คาความเปนกรดดาง การถายเทอากาศ เปนตน โดยเฉพาะอินทรียสารในดินมี
ความสําคัญตอการเจริญของจุลินทรียเปนอยางยิ่ง เพราะเปนแหลงอาหารที่ดีสําหรบัจุลินทรียตางๆ
ที่จะนําไปใชเพื่อการเจริญเตบิโตและเพิ่มจาํนวนตอไป  ในดินที่มีความอุดมสมบูรณจะพบจุลินทรยี
ในดินมากถึงพันลานเซลลตอดินหนึ่งกรมั  จุลินทรียทาํหนาที่ยอยสลายพวกสารอินทรียหรืออาหาร
ในดินใหกลายเปนสารอนินทรีย เชน น้ํา แอมโมเนีย คารบอนไดออกไซด ไนเตรต ฟอสเฟต และ
แคลเซียม ซ่ึงจะเปนอาหารใหแกพืชและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆที่จําเปนตองใชในการเจริญเติบโตตอไป       
(สุบัณฑิต, 2549, หนา 34)   

จุลินทรียที่พบในดิน ไดแก 
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แบคทีเรีย  (Bacteria) 

  เปนจุลินทรียที่พบมากที่สุดในดินทั้งชนิดและจํานวน ในดินสวนทั่วๆไป 1 กรัม 
จะมีแบคทีเรียประมาณลานเซลลซ่ึงประกอบดวย 400 สกุลและ 1,000 ชนิด  มีทั้งพวกที่เปน         
ออโตโทรฟและเฮเทโรโทรฟ  แบคทีเรียเปนจุลินทรียแบบโปรคาริโอต เจริญไดดีในสภาวะที่มีและ    
ไมมีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนเพียงเล็กนอย มีทั้งพวกที่สรางและไมสรางสปอร  แบคทีเรียในดินจะ
พบอิสระไดนอยมาก เพราะเซลลจะยดึเกาะกับอนุภาคของดินหรือฮิวมัสไว แบคทีเรียบางชนดิ
สามารถสรางเมือกเขามาชวยยึดเกาะ แบคทีเรียที่พบในดินสวนใหญ ไดแก สกุล Agrobacterium, 
Bacillus, Clostridium, Flavobacterium, Pseudomonas และ Xantromonas  

  แบคทีเรียในดินมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรสารตางๆในดิน
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินที่จะเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งแบคทีเรีย
บางกลุมสามารถเปลี่ยนแกสไนโตนเจนใหเปนสารไนโตรเจนที่พืชสามารถนําไปใชประโยชนได 
โดยปฏิกิริยาตรึงไนโตรเจน เชน Azotobacter, Clostridium, Rhizobium และ Bradyrhizobium     
(นงลักษณ และปรีชา, 2547, หนา 536)   

 
แอกทิโนมัยซีต (Actinomyctes) 

  แบคทีเรียกลุมแอกทิโนมัยซีตเปนแบคทีเรียแตมักจะถูกแยกออกมาศึกษาจาก
แบคทีเรียทัว่ไป เนื่องจากมลัีกษณะพเิศษ คือ มีโคโลนีขนาดคอนขางใหญและมีลักษณะผวิทีห่ยาบ   
รูปรางเปนฟลาเมนท  ที่ตอเปนเสนยาว ซ่ึงลักษณะคลายเชื้อราแตมีขนาดเสนผานศนูยกลางเล็กกวา
เชื้อรา  แอกทิโนมัยซีตจะพบในดนิประมาณ 10-13 เปอรเซ็นตของแบคทีเรียในดิน กลุมที่พบ     
มากที่สุด คือ Streptomyces และ Nocardia  

  แบคทีเรียกลุมแอกทิโนมยัซีตคอนขางทนตอความแหงแลง ดังนั้นจึงสามารถ  
รอดชีวิตไดในสภาวะทีแ่หงแลงมาก เชน ดินในทะเลทราย นอกจากนั้นยังชอบเจริญในสภาวะที่
เปนดางหรือเปนกลางแตไมทนสภาวะที่เปนกรด แอกทิโนมัยซีตไดรับควาสนใจมากขึ้น เมื่อมีการ
คนพบวาบางสกุล เชน Streptomyces  สามารถผลิตสารปฏิชีวนะ  (สุบัณฑิต, 2549, หนา 63) 

 
เชื้อรา (Fungi) 

  เชื้อราที่พบในดินมีปริมาณนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับแบคทีเรียและ   
แอกทิโนมัยซีตพบมากบริเวณหนาดินประมาณ 10 เซนติเมตรและพบไดนอยมากที่ดินลึกมากกวา 
30 เซนติเมตร โดยเชื้อราจะพบในดนิทีม่ีอากาศถายเทและดินทีเ่ปนกรด เชื้อราเปนจุลินทรียทีม่ี
เซลลเปนแบบยูคาริโอต ยอยสลายสารอินทรียไดดี ในดนิอาจพบอยูในรูปสปอรหรือมัยซิเลียม เมื่อ
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ไมมีสารอาหารที่เหมาะสมเชื้อราจะอยูในสภาพพักหรือสปอรและไมมีกิจกรรมการเจริญ   เชื้อรา
ชวยปรับปรุงโครงสรางดินโดยการที่เสนใยมัยซิเลียมจะสานเปนตาขายยึดอนุภาคดนิไวเปน       
กลุมกอนทําใหไมละลายน้าํไปเรียกวา ครัมเบิลสตรัคเจอร (crumble structure)  เช้ือราที่พบมาก    
ไดแก Mucor, Aspergillus, Alternaeria, Fusarium, Candida, Rhodotorula และ 
Zygosaccharomyces  เปนตน  (สุบัณฑิต, 2549, หนา 68)   

 

โพรโทซัว (Protozoa) 
  โพรโทซัวเปนกลุมจุลินทรียที่อาศัยอยูในดนิอยางอิสระ มีขนาดเล็ก และมีความ
หลากหลายของชนิดนอยกวาโพรโทซัวที่พบในน้ํา โดยจะอยูในสภาวะซิสตถามีสภาวะที่ไม
เหมาะสม โพรโทซัวจะกินสารอินทรียที่ละลายไดและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอ่ืน เชน แบคทีเรีย ยีสต 
หรือ        โพรโทซัวชนิดอืน่  โพรโทซัวเรงวัฏจักรของอาหาร และการเคลื่อนที่ของมันในโมเลกุล
ของน้ําในดนิชวยใหแบคทีเรียรับสารอาหารและออกซิเจนดีขึ้น (สุบัณฑิต, 2549,หนา 70) 

 

สาหราย (Algae) 
  เปนเซลลแบบยูคาริโอตมีคลอโรฟลล จึงสังเคราะหแสงไดสาหรายที่พบสวนใหญ
เปนสาหรายสีเขียว เชน Chlamydomonas, Chlorococcum และไดอะตอม  สวนใหญสาหราย        
จะสามารถพบไดในพื้นดินหรือใตดินแคลึกลงไปเปนมิลลิเมตร อาจพบจํานวน 106 เซลลของ
สาหรายตอดิน 1 กรัม    สาหรายพบวาเปนจุลินทรียที่อาศัยอยูที่ผิวดินแตเปนเชื้อพลัดถ่ินในดนิที่ลึก
ลงไปและจะถูกจับกินโดยสิง่มีชีวิตอ่ืน ๆ    สาหรายในดินสวนใหญมขีนาดเล็กและเปนเซลลเดียว    
ตัวอยางที่สําคญั คือ Anabaena, Colothrix, Chroococcus, Cylindrospermum, Lyngbya, Nostoc, 
Oscillatoria, Scytonema และ Tolypothrix (สุบัณฑิต, 2549, หนา 69) 
 
จุลินทรียกอใหเกิดโรคที่พบในดินสอพอง 
 ดินสอพองเปนวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมหลายอยาง เชน การทําแปงน้ํา ยาสีฟน       
สีทาบาน ใชสําหรับตกแตงเคร่ืองเฟอรนิเจอรตาง ๆ  นอกจากนีใ้นปจจบุันนิยมนําดินสอพองมาเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตเปนเครื่องสําอางและใชในเทศกาลวันสงกรานต  หากกระบวนการผลิต     
ดินสอพองซึ่งเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนไมถูกสุขลักษณะเพยีงพอ อาจมีการปนเปอนจุลินทรีย   
ที่เปนอันตรายตอผูบริโภคได ในป 2544 กองเครื่องสําอางและวตัถุอันตราย 
กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดประสานงานกับเภสัชสาธารณสุขจังหวดัลพบุรี เก็บตัวอยางดินสอ
พองจํานวน  10    ตัวอยางจากแหลงผลิตไปทําการวเิคราะหตวัอยางดานจุลชีววิทยา   พบการ
ปนเปอนของจุลินทรีย  ทั้งหมดใน ตวัอยางผลิตภณัฑดนิสอพองตั้งแต 39,000-1,200,000 โคโลนีตอ
กรัม ซ่ึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2536) และมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชนดินสอ
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พองกําหนดใหมีจุลินทรียทัง้หมด       ไมเกิน 1,000 โคโลนีตอกรัมพบจุลินทรียที่เปนดัชนีบงชี้
สุขลักษณะในการผลิต (coliform bacteria) มีปริมาณตั้งแต 3 ถึง 240 MPN ตอกรมั (มาตรฐาน
เครื่องสําอางกําหนดวาตองนอยกวา 10 MPN   ตอกรัม)  นอกจากนี้พบจุลินทรียกอใหเกิดโรค 
ไดแก เอชเชอริเชีย โคไล,  ซาลโมเนลลา, ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา,  สตาฟโลคอกคุส และโคลสตริดิ
อุม  ซ่ึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2536)  กําหนดวาตองไมพบจุลินทรียกอ
โรคไดแก ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา, ซาลโมเนลลา,        สตาฟโลคอกคุส และโคลสตริดิอุม  หาก
จุลินทรียเหลานี้เขาเขาสูรางกายทางตา  สิว บาดแผลอื่นๆ  และกระแสโลหิต อาจมีผลใหเกิดการ
อักเสบรุนแรงและหากจุลินทรียเขารางกายอาจทําใหเกิดอาการอาหารเปนพิษ  (ดินสอพอง, 2549) 

จุลินทรียกอโรคที่สามารถพบไดในดินสอพอง ไดแก  
ซาลโมเนลลา (Salmonella) 

  ซาลโมเนลลา เปนแบคทีเรียแกรมลบ  รูปทอน สายพันธุสวนใหญเคลื่อนที่ไดดวย        
แฟลกเจลลาทีอ่ยูรอบตัว  (peritrichous  flagella)  ยกเวน  S. pullorum  และ  S. gallinarum   เชื้อนี้
ไมมีแคปซูลและสปอร  เจริญไดดีในที่มีหรือไมมีออกซิเจน  สามารถเฟอรเมนตน้ําตาลกลูโคสและ
แมนโนสไดกรด  บางทีไดกาซดวย  แตไมสามารถเฟอรเมนน้ําตาลแล็กโทสและซูโครสไดให
ไฮโดรเจนซัลไฟดหรือกาซจากการเฟอรเมนตคารโบไฮเดรต  เจริญไดบนอาหารเลี้ยงเชื้อธรรมดา  
เชื้อสวนใหญไมตองการวิตามิน หรือกรดอะมิโน  ยกเวนเชื้อไทฟอยดบางชนิดตองการปริปโทเฟน   
  ซาลโมเนลลา  ทําใหเกดิโรคติดเชื้อ  3  ชนิด  คือ   
  1.  ไขเอนเทอริก  :  ไขไทฟอยดและพาราไทฟอยด  (Enteric  fevers  :  typhoid  
and  paratyphoid)   
   เปนโรคติดเชือ้ซาลโมเนลลาที่สําคญัที่สุด  ไขไทฟอยดมีสาเหตุจากเชื้อ  
Salmonella  typhi  สวนพาราไทฟอยดมีสาเหตุจากเชื้อ  S. paratyphi  A, B  และ  C  อาการของโรค
คลายกัน  แตไขพาราไทฟอยดหรือไขรากสาดเทียมมีความรุนแรงนอยกวา  และมีอาการออนกวา   
ไขไทฟอยด  คือพาราไทฟอยดมีระยะฟกตัว  1-10  วัน  มีอาการโลหิตเปนพิษเนื่องจากเชื้อเขา
กระแสเลือด  (bactermia)  เกิดขึ้นในตอนแรก  มักมีไขอยู  1-3  สัปดาห  ไมคอยมีผ่ืน  สวน   
ไขไทฟอยดมีระยะฟกตัวของโรค  10-14  วัน  มีไขสูงตลอด  ปวดศีรษะ  ทองผูก  ออนเพลียใน
สัปดาหที่  3  หรือ  4  ตับและมามโต  เม็ดเลือดขาวลดนอยลงอุจจาระมีเลือดปนออกมาดวย 
  2.  ลําไสอักเสบ  (enterocolitis,  gastroenteritis) 
   เกิดจากเชื้อซาลโมเนลลาหลายชีโรทัยปดวยกัน บางชนิดทําใหเกดิโรคใน
สัตว เลือดอุนรวมทั้งคน  เชือ้สําคัญที่ทําใหเกิดโรค  คือ S. enteritidis  และ  S. typhimurium   
   ระยะฟกตวัของโรค  กินเวลา  12-24  ช่ัวโมง  หรือมีอาการหลังจากกิน
อาหารที่มีเชื้อปะปน  8-48  ช่ัวโมง  อาการของโรค  คือ ปวดศีรษะรุนแรง คล่ืนไส  อาเจียน  
อุจจาระรวงรุนแรง  ปวดทอง  มีไขต่าํ  มักเปนอยู  2-5  วัน ไมคอยเกิดอาการแบคทีรีเมียเหมือน     
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ไขไทฟอยด  เชื้อจะเจริญอยูในลําไสเทานัน้  เมื่อเชื้อบุกรุกเขาผนังลําไสเล็กและลําไสใหญ    อาจจะ
ปลอยเอนเทอโรทอกซินออกมาทําใหถายอุจจาระเหลวมีมูกเลือด  เมด็เลือดขาวปนออกมา  ไมพบ
เชื้อในเลือด  แตจะพบในอุจจาระ 

3.  โลหิตเปนพิษ  (Septicemia) 
  การติดเชื้อซาลโมเนลลาในกระแสเลือดมกัเกิดจาก S. choleraesuis  เปนสวนใหญ  
แตก็อาจเกิดจากเชื้อซีโรทัยปใดก็ได  เมื่อเชื้อเขาสูรางกายจะไปเจริญเตบิในกระแสเลอืดเพิ่มจํานวน
ขึ้นจึงทําใหคนไขมีไขสูง หนาวสั่น เบื่ออาหาร น้ําหนักตัวลด การแยกเชื้อจะพบเชือ้ในกระแสเลือด
เทานั้นมักไมพบเชื้อในอุจจาระ (นงลักษณ, 2547, หนา 91) 
 

โคลสตริดิอุม (Clostridium) 
  โคลสตริดิอุมเปนแบคทีเรียแกรมบวกรูปทอนที่สรางสปอรได  สปอรอยูขางใน
เซลลมักพองออกมีรูปรางปอมแบบรูปไข เชื้อสวนใหญเปนพวกไมตองการออกซิเจนเลย  (obligate  
anaerobes)  มีบางที่เปนพวกทนออกซิเจนได  (aerotolerant)  สวนใหญเคล่ือนที่ดวยแฟลกเจลลาที่มี
อยูรอบตัว  (peritrichous  flagella)  ยกเวน Clostridium  perfringens  ที่ไมเคล่ือนที ่  สวนใหญแลว  
สปอรจะไมงอกถาขาดสภาพที่เหมาะสมคือสภาพที่ไมมีออกซิเจน สปอรทนความรอนไดดีสามารถ
ทนอุณหภูมิถึง  120  องศาเซลเซียสไดนานถึง  10-15  นาที  พบทั่วไปในตะกอนดนิน้ําจืด น้ําทะเล  
และทางเดนิอาหารของคนและสัตว   
  การเลี้ยงโคลสตริดิอุมทําไดงายในสภาพไรออกซิเจน  วธีิการแยกเชื้อแอนแอโรบ  
(anaerobes)  ที่ใชมากที่สุด คือ การเลี้ยงเชื้อใน  blood  agar  และ  egg  yolk  agar  ในสภาพไมมี
อากาศเปนเวลา  48-72 ช่ัวโมง โคโลนีจาก blood  agar สามารถนํามาตรวจดูฮีโมไลซีโครงสราง    
โคโลนีและการเคลื่อนที่แบบลุกลาม (swarming) ได เชื้อที่เจริญใน  egg  yolk  agar  สามารถ
ตรวจหาการทาํงานของเอนไซมเลซิทิเนส  (lecithinase)  และลิเพส  (lipase) ได  การทํางานของเล
ซิทิเนสดูจากความขุน  และการตกตะกอนขาวในวุน  สวนการทํางานของลิเพสดจูากความเปนเงาที่
ผิวหนาเชื้อ 
  Cl. botulinum  Cl. perfringens และ  Cl. tetani  มีเอกโซทอกซินที่รายแรงสามารถ
ทําใหเกดิโรคที่รุนแรงได คอื โรคอาหารเปนพิษโบทูลิซึม (botulism)  กาซแกงกรีน (gas  gangrene) 
หรือโรคเนื้อตายเนา  (myonecrosis) และบาดทะยกั ตามลําดับ (นงลักษณ, 2547, หนา 208) 
  

ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 
  เปนแบคทีเรียที่มีลักษณะเปนรูปทอนหรือโคงเล็กนอย เคล่ือนที่ดวยโพลาร       
แฟลกเจลลา  ติดสีแกรมลบ  ผนังเซลลประกอบดวยลิโพพอลิแซ็กคาไรด (lippolysaccharide,  LPS)  
มีโครงสรางคลายของแบคทีเรียในตระกูลเอนเทอโรแบคทรีเอซี  (Enterobacteriaceae)  แตมี
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สารเคมีบางหมูตางกัน  สวนของพอลิแซ็กคาไรดไซดเชน (polysaccharide  side  chain)  ที่ยื่นออก
จากเมมเบรนชั้นนอก (LPS)  เชื่อวาเกีย่วของกับความจําเพาะทางซโีรโลยีและความไวตอแบคทีริ
โอซินหรือไพโอซิน (bacteriocin หรือ pyocin) และแบคทริโอเฟจ  ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา ยังมีช้ัน
เมือก  (slime  layer)  ที่ประกอบดวยพอลิแซ็กคาไรดและมีพิไลอยูที่ผิวเซลลดวย 
 โรคติดเชื้อจาก  ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา 
 1.   การติดเชื้อในกระแสเลือด  (bacteremia)  และเยื่อบุหวัใจอกัเสบ (endocarditis) 
 2.  การติดเชื้อที่ปอด  (pulmonary  infections) 
 3.  การติดเชื้อที่หู  (ear  infections) 
 4.  การติดเชื้อที่แผลไฟไหม 
 5.  การติดเชื้อที่อวัยวะอ่ืน 
 เชนทางเดินอาหาร  ทางเดินปสสาวะ  ตา  ระบบประสาทสวนกลาง  ระบบกลามเนื้อและ
กระดูก  (นงลักษณ, 2547, หนา 150) 
 

เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) 
  เอสเชอริเชีย โคไล เปนแบคทีเรียรูปทอน  แกรมลบ  ไมสรางสปอร  อาจเคลื่อนที่
ไดหรือไมเคล่ือนที่ บางสายพันธุที่แยกไดจากนอกลําไส สรางแคปซูลได  ใหโคโลนีเรียบ  ไมมีสี  
มีเสนผาศูนยกลาง  2-3  มิลลิเมตรในเวลา  18  ช่ัวโมง  แตถาเลี้ยงในอาหารที่แสดงความแตกตาง  
(differential  media)  เชน  MacConkey  agar โคโลนีมีสีแดงชมพู  ขนาดใหญ  เนื่องจากเฟอรเมนต
แล็กโทส  หรือเล้ียงในอาหาร Eosin  methylene  blue  agar (EMB)  และ  Endo  agar  โคโลนีมี      
สีมันวาวคลายโลหะ  มีบางสายพันธุที่เฟอรเมนตแล็กโทสไดชา  ถาเล้ียงบนอาหารผสมเลือดบาง
สายพันธุเกิดการยอยสลายเม็ดเลือดแดงแบบบีตาฮีโมไลซิส  เชื้อนี้เจริญไดในอุณหภูมิชวงกวาง  
(15-45  องศาเซลเซียส)บางสายพันธุทนความรอน 60 องศาเซลเซียส 15 นาทีหรือ55 องศาเซลเซียส  
60 นาที 
  เอสเชอริเชีย โคไล สายพันธุที่ทําใหเกิดโรค  อาจทําใหเกิดโรคดังนี้ คอื  ทองรวง  
(gastroenteritis)  ทางเดินปสสาวะอักเสบ  (urinaey  tract  infections)  โลหิตเปนพิษ  (septicemia)  
และเยื่อหุมสมองอักเสบ  (neonatal  meningitis)  (นงลักษณ, 2547, หนา 108) 

 

สตาฟโลคอกคสุ ออเรอุส ( Staphylococcus aureus) 
  เปนแบคทีเรียรูปทรงกลม  แกรมบวก  ไมเคลื่อนที่  ไมสรางสปอร    เมื่อแบงเซลล
จะติดกันเปนกลุมคลายพวงองุน  เมื่อขยี้เชื้อจากหนอง  เซลลอาจอยูเดี่ยว ๆ เปนคู ๆ เปนกลุม  หรือ
เปนสายสั้น ๆ ถาเขี่ยจากอาหารแข็ง  เซลลมีลักษณะเปนกลุม แตจากอาหารเหลวจะเหน็เปนเซลล
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เดี่ยว ๆ เปนคู  หรือเปนสายสั้น ๆ   มีบางสายพันธุสรางแคปซูลหรือเมือก  (slime)  ชวยใหเชื้อเพิม่
ความรุนแรงในการกอโรค  เชื้ออายุนอยตดิสีแกรมบวกเมื่ออายุมากขึ้นติดสีแกรมลบ  

สตาฟโลคอกคุส ออเรอุส เจริญไดดีในอาหารเลี้ยงเช้ือสวนใหญในสภาพที่มี
ออกซิเจนหรือมีออกซิเจนเลก็นอย  (microaerophilic)  เจริญเร็วที่สุดที่ 37  องศาเซลเซียส  แตสราง
รงควัตถุดีที่สุดที่อุณหภูมิหอง  (20-25  องศาเซลเซียส)  โคโลนีบนอาหารแข็งมีลักษณะกลม  เรียบ  
ขุน  นูนเล็กนอยเสนผานศูนยกลางประมาณ  1-4  มิลลิเมตร มีสีเหลืองทอง     

การทําใหเกิดโรคเนื่องจาก  สตาฟโลคอกคสุ ออเรอุส 
การติดเชื้อ  สตาฟโลคอกคุส ออเรอุส ทําใหเกดิฝ  อาจเกิดที่สวนใดของรางกาย      

ก็ได  สวนใหญเกิดที่ผิวหนงั  ซ่ึงเริ่มตนจากการติดเชื้อที่ตอมน้ํามัน บริเวณที่เกิดฝจะเกดิการอักเสบ  
มีการสะสมเม็ดเลือดขาว  เกิดการตายของเนื้อเยื่อ  เมื่อฝเจริญเต็มที่บริเวณเนื้อเยื่อที่ตายจะเต็มไป
ดวยเม็ดเลือดขาวที่ตายแลวรวมทั้งแบคทีเรียที่เม็ดเลือดขาวไปกนิ  ซ่ึงภายในบริเวณฝนี้จะไมมีเลือด
มาเลี้ยง (นงลักษณ, 2547, หนา 31) 
 

การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียจากจานเพาะเลี้ยงโดยวิธีสแตนดารด เพลท เคาท  (Standard plate 
count) 
 สแตนดารด เพลท เคาท  (Standard plate count)  เปนวิธีการที่ใชแพรหลายกันสําหรับนับ    
จํานวนจุลินทรียมีชีวิตทั้งหมดที่เจริญบนอาหารวุนในสภาวะที่มีอากาศ เพราะจุลินทรียสวนใหญไม
สามารถใชวุนเปนอาหารได การผสมวุนกับอาหารที่ใชเล้ียงจุลินทรียและเทลงในจานเพาะเลี้ยง    
จากนั้นนาํตัวอยางที่ตองการตรวจนับเจือจางใหอยูในชวงที่นับได แลวเกล่ียบนผิววุน เรียกวา 
Spread plate (Surface spread method) หรือใหตัวอยางผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อในจานเพาะเลี้ยง 
เรียกวา Pour plate method อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรียที่ใชขึ้นกับชนิดของจุลินทรียที่ตองการ
เพาะเลี้ยง เชน ถาตองการเพาะเลี้ยงจุลินทรียทั้งหมดที่มีชีวิตและเจริญในสภาวะที่มีอากาศใช        
นิวเทรี้ยนอะการหรือเพลทเคาทอะการ (nutrient agar หรือ plate count agar) เปนอาหารเลี้ยงเชื้อ  
ถาตองการเพาะเลี้ยงยีสตและราโดยเฉพาะใชมอลทเอ็กแทร็กอะการหรือโพเทโทเดกซโทรสอะการ 
(malt extract agar หรือ potato dextrose agar) ที่ปรับความเปนกรดประมาณ 3.7-4.7  เปนอาหาร
เล้ียงเชื้อ  (สุมณฑา, 2545, หนา 350) 

วิธีมาตรฐานในการนับจํานวนจุลินทรยีโดยจานเพาะเลี้ยง จํานวนจลิุนทรียที่จะเพาะขึ้นมา
จะตองมีจํานวนพอเหมาะ เพราะถามีมากเกินไปจะทําใหเกิดโคโลนีหนาแนนมากจนนับไมได หรือ
ถามีนอยเกินไปคาความคลาดเคลื่อนก็สูงมากขึ้น จํานวนโคโลนีที่พอเหมาะควรอยูระหวาง 30-300 
โคโลนี ฉะนั้นในการนับจํานวนโคโลนีจากจานเพาะเชือ้ ผูปฏิบัติควรคาดคะเนจํานวนจุลินทรยีจาก
แหลงตัวอยางเก็บ ถาคาดวาตัวอยางมจีํานวนจุลินทรยีนอยไมจําเปนตองทําการเจือจาง  หากคาดวา
มีจุลินทรียมากจําเปนตองเจอืจางตัวอยางกอนใสในอาหารเพาะเลี้ยง    
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เทคนิคการเจือจาง (dilution) จุลินทรียหรือตัวอยางลงดวยน้ํากลั่นหรือน้าํเกลือ 0.85% 
(normal saline) ที่ผานการฆาเชื้อแลวและทราบปริมาตรที่แนนอน การทําใหเชื้อเจอืจางก็เพื่อใหมี
การเจริญของโคโลนีเดี่ยวๆของจุลินทรียจาํนวนทีเ่หมาะสม โดยปกติจะทําใหความเจือจางเพิ่มขึน้
คร้ังละ 10 เทาเปนลําดับ (ten fold serial dilution) เชน 1:10  1:100  1:1,000 เปนตน เพื่อใหงายตอ
การปฏิบัติ และการคํานวณจํานวนโคโลนีตอหนวยนับ (กรัม หรือ มล.)  (ภาควิชาจุลชีววิทยา, 
2536 ,หนา 93)  เมื่อนําตัวอยางใสลงในอาหารเลี้ยงเชือ้แลว  จากนัน้บมที่อุณหภมูิที่เหมาะสม  นํา
จานเพาะเลี้ยงออกมานับจํานวนโคโลน ี โดยเลอืกนับจํานวนโคโลนีจากจานเพาะเลี้ยงที่อยูใน
ระหวาง 30-300 โคโลนี  นําจํานวนโคโลนีที่นับไดคูณดวยเศษสวนกลับของอัตราความเจือจางหรือ
แฟคเตอรในการเจือจาง (dilution factor)  ของจานที่นบัโคโลนี รายงานผลเปนจํานวนโคโลนีตอ
กรัม หรือตอมิลลิลิตร (Colonies Forming Units : CFU หรือ CFU/g หรือ /ml)  (ธาดา, 2534, หนา 
102) 

การนับจุลินทรียจากจานเพาะเลี้ยงโดยใช Pour plate method เปนการนับจํานวน           
จุลินทรียที่มีชีวิต โดยใชเทคนิคการทําใหปริมาณจุลินทรียในตัวอยางเจือจางลงดวยน้าํกลั่นหรือ    
น้ําเกลือ 0.85%  จากนั้นจงึเทอาหารเลี้ยงเช้ือที่หลอมละลายแลวและมีอุณหภูมิประมาณ 45 องศา
เซลเซียส ลงบนจานเพาะเลี้ยงเชื้อที่มีตัวอยางในแตละความเจือจาง เขยาใหเขากัน ทิ้งไวใหอาหาร
แข็งตัวแลวจึงนําเขาบมเพาะเชื้อตามอุณหภูมิที่กําหนด เมื่อครบเวลานําจานเพาะเลี้ยงเชือ้ที่มี
โคโลนีอยูระหวาง 30-300 โคโลนีไปนับจํานวน คํานวณคาเปน CFU/g หรือ ml ซ่ึงมีวิธีการทํา
ดังตอไปนี้  
 1. การทําการเจือจางตัวอยางหรือเชื้อท่ีจะตรวจนับ 

1.1  ช่ังตัวอยาง 10 กรัม  ใสลงในขวดน้ํากล่ัน 90 มล.  จะไดความเจอืจางเทากบั    
1 : 10  หรือ 10 -1  เขยาใหเขากันดี  

1.2 ปเปตสารละลายจากขอ 1.1  มา 1 มล. ใสในน้ํากล่ัน 9 มล. เขยาใหตวัอยาง
กระจายอยางสม่ําเสมอ จะไดความเจือจาง 1 : 100 หรือ 10-2  และเจือจางตอจนไดความเจือจาง  1 : 
1,000   1 : 10,000   และ 1 : 100,000   
 2. การเทอาหารและผสมเชื้อในจานเพาะเชือ้   

2.1  หลอมอาหาร Plate Count Agar (PCA) และวางใหเย็นลงประมาณ 45 องศา
เซลเซียส 

2.2  ปเปตสารละลายตัวอยางที่ความเจือจางตางๆ ความเจือจางละ 1 มล. ใสลงจาน
เพาะเชื้อ 2 จาน เทอาหารเลี้ยงเชื้อในขอ 2.1 ลงในจานเพาะเชื้อ ผสมใหเขากันดวยการหมุนจาน
เพาะเชื้อ  โดยหมุนจานขึ้น-ลง 5 คร้ัง วนขวา-ซาย 5 ครั้ง วนตามเข็ม-ทวนเข็มนาฬกิา 5 ครั้ง เพื่อให
ตัวอยางผสมเขากับอาหารเลี้ยงเชื้อ ทิ้งใหอาหารเลี้ยงเชือ้แข็ง คว่ําจานเพาะเลี้ยงเชื้อ บมที่อุณหภูมิหอง 
เปนเวลา 24-48 ช่ัวโมง 
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2.3 ทําการบนัทึกผลหลังจากบม 48 ช่ัวโมง เลือกนบัโคโลนีจากจานอาหารที่มี    
โคโลนีในชวง 30-300 โคโลนี  นําจํานวนโคโลนีมาคํานวณปริมาณจุลินทรียทั้งหมดโดยใชสูตร 

ปริมาณจุลินทรียทั้งหมด = จํานวนโคโลนี x dilution factor 
dilution factor =  สวนกลับความเจือจางของจานเพาะเชื้อที่สามารถนับโคโลนี 

 

 

 

การควบคุมจุลินทรียในดนิสอพอง 
ดินสอพองที่จาํหนายในทองตลาดสวนใหญมักไมไดผานกระบวนการฆาเชื้อจุลินทรีย  จึง

อาจมี จุลินทรียกอโรคปนเปอนอยู  ทําใหเกิดอาการคันหรือผิวหนังอักเสบได   วิธีการที่ทําใหดินสอ
พองสะอาดขึ้นนั้นเรียกวาการ "สะตุ" วิธีสะตุ ทําโดยนําดนิสอพองใสหมอดิน ปดฝาหมอแลวยกขึ้นตัง้
ไฟ  ทิ้งไวจนกวาดินสอพองจะรอนระอุเตม็ที่แลวจึงยกลง  ทิ้งไวใหเยน็จากนัน้กน็ํามาใชได  ดินสอ
พองสะตุนี้ถาเก็บไวในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิดก็จะเก็บไวไดนาน โดยไมตองมาเสียเวลาสะตุทุก
คร้ังที่ตองการใช (สวยดวยดินสอพอง,  2549)  ดงันั้นวิธีการควบคุมจุลินทรียในดินสอพองที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑดินสอพองจึงเปนการใชความรอนแหง 

การใชความรอนแหง เปนวิธีทาํลายจุลินทรียโดยทาํใหเกิด Oxidative destruction  ตอ    
โปรโตพลาสมของจุลินทรีย  สามารถทําลายจุลินทรียไดทุกชนิดรวมทั้งสปอรของแบคทีเรีย   วธีินี้
ใชความรอนสูงกวาและเวลานานกวาการฆาจุลินทรียโดยใชความรอนชืน้ มักใชสําหรับฆาเชื้อใน
วัสดุที่เปนโลหะ เครื่องแกว น้ํามันและแปง (Black, 1999,  หนา 328) 

สุกัญญา (2547) ไดทาํการศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการอบใหความรอนแก   
ดินสอพอง เพื่อฆาจุลินทรียปนเปอนในดินสอพอง โดยนําดินสอพองมาอบในตูลมรอน (hot air 
oven) ที่อุณหภูมิ 100, 150,  200 และ 250 องศาเซลเซียส  การอบแตละอุณหภูมิใชเวลา 30, 60, 90, 
120 และ 150 นาที  และนําดินที่ผานการอบมาวิเคราะหปริมาณจุลินทรียโดยวิธี Standard plate 
count พบวา เมื่ออบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส  ยังคงมีจุลินทรียปนเปอนในดนิสอพอง  อบที่
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เวลา 60 นาทีขึ้นไปไมพบจลิุนทรียในดนิสอพอง และที่อุณหภูมิ 200 
และ 250  องศาเซลเซียส ไมพบจุลินทรียเชนกัน  จากนั้นนําผลการทดลองขางตนมาศึกษาอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมในการฆาจุลินทรียในชวง 100 ถึง 150 องศาเซลเซียส โดยอบเปนเวลา 30 นาที พบวา  
การอบที่ 120 องศาเซลเซียสยังคงพบจุลินทรียปนเปอน และอุณหภูมิตัง้แต 130-150 องศาเซลเซียส 
ไมพบการเจรญิของจุลินทรีย ดังนั้นหากตองการฆาจุลินทรียทั้งหมดในดินสอพอง สามารถทําได
โดยการใหความรอนแหงจากการอบหรือสะตุที่อุณหภมูิประมาณ 130 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 
นาที 
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ความเปนกรด-ดาง (pH) และเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH  meter) 
 pH  เปนคาที่บอกความเปนกรด-ดางของสารละลาย เขียนในรูปสมการดังนี้  

pH  =  - log [H+]  =  log 
][H
1
+     สารละลายทั่วไปมีคา pH ระหวาง 1-14 ซ่ึงเทียบกับสารละลายที่มี  

[H+]  ระหวาง 10-1 ถึง 10-14 M.  จากสมการจะเห็นวา   สารละลายที่มี [H+] มาก   คา pH  จะต่ํา 
สารละลายที่มี [H+]นอย    คา pH จะสูง  แสดงวาคา pH ยิ่งต่ําสารละลายนั้นจะเปนกรดมาก ในทาง
กลับกันคา pH สูงสารละลายก็จะเปนดางมาก  ทั้งนีเ้ราสามารถแยกแยะระหวางสารละลายที่เปน
กรดเปนกลางหรือเปนดางไดโดยดจูากคา pH ของสารละลาย เชน 
 

 [H+] > 10-7 M.  pH < 7.0 สารละลายเปนกรด 
 [H+] = 10-7 M.  pH = 7.0 สารละลายเปนกลาง 

 [H+] < 10-7 M.  pH > 7.0 สารละลายเปนเบส 
 
 pOH เปนคาที่บอกความเปนกรด-ดางของสารละลายอีกแบบหนึ่ง เขียนในรูปสมการดังนี ้
pOH = -log [OH-]  สารละลายที่มี  [OH-] มาก  คา pOH จะต่ํา สารละลายที่มีคา [OH-] นอย  คา pOH จะสูง    
แสดงคา pOH  ยิ่งต่ําสารละลายจะเปนดางมาก ในทางกลับกัน  คา pOH  ยิ่งสูงสารละลายก็จะเปน
กรดมาก 

 เนื่องจาก  Kw =  [H+]  [OH-] = 1.0 × 10-14

 

       - log Kw =  - log ([H+][OH-]) = -log (1.0 × 10-14) 
 

             pKw  =  pH + pOH = 14 
 

การวัด pH ของสารละลาย 
 ในการตรวจสอบความเปนกรด-ดางของสารละลาย (คา pH) เราอาจหาไดโดยใชอินดิเคเตอร 
(indicators) หรือเครื่องวัดพีเอช (pH meter)  
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 อินดิเคเตอรเปนสารอนิทรียที่เปนกรดออนหรือดางออน เปนสารที่มีสีและโครงสราง
ซับซอน สีของอินดิเคเตอรในสารละลายเปลี่ยนแปลงไดเมื่อ pH ของสารละลายนั้นมกีาร
เปลี่ยนแปลงไป  เชนเมทิลออเรนจมีสีแดงในสารละลายที่มี pH ต่ํากวา 3.1 แตจะมีสีเหลืองใน
สารละลายที่มี pH    มากกวา 4.4 และถาหากวาสารละลายมี pH ระหวาง 3.1-4.4  เมทิลออเรนจก็จะ
มีสีสม  เราอาจใช       อินดิเคเตอรในการหาคา pH ของสารละลายที่ไมมีสีได  เชนถานําสารละลาย
ที่ตองการหาคา pH   มาเติมไธมอลบลู (Thymol blue)  สารละลายมีสีเหลืองแสดงวาสารละลายมีคา 
pH มากกวา 2.8     ถานําสารละลายนี้อีกสวนหนึ่งไปเตมิเมทิลออเรจน  สารละลายมีสีแดงแสดงวา
สารละลายมีคา pH        นอยกวา 3.1 เราอาจสรุปวาสารละลายนี้มีคา pH อยูระหวาง 2.8-3.1 ถาเราใช
อินดิเคเตอรที่เหมาะสมหลายตัวในการหา pH ของสารละลายก็อาจจะใหคา pH  ถูกตองมากขึ้น  จน

อาจไดความถกูตอง     ± 0.5  หนวย  pH 

 การวัดคา pH ของสารละลายที่ไดคาละเอียดและถูกตองกวาวิธีเปรียบเทียบสีอินดิเคเตอร 

คือวิธีวัดความตางศักย (potential  difference)  ซ่ึงอาจจะไดคา pH ที่ถูกตองถึง  ±0.001 หนวย pH  
วิธีนี้อาศัยหลักการที่วาคาศกัยไฟฟาของขั้วไฮโดรเจน (hydrogen electrode) ที่ประกอบดวยสารคูที่
เปนรีดอกซ  คือ H2 กับ  H+ จะขึน้อยูกับความเขมขนของ H+ ในสารละลายที่อิเล็กโทรดนั้นจุมอยู  
ซ่ึงอันนี้สามารถอธิบายไดดวยสมการของ Nernst  โดยใชไฮโดรเจนอิเล็กโทรดจุมอยูในสารละลาย

ที่ตองการวัด pH ที่อุณหภูมิ 25°C และใหมแีกส H2  ความดัน 1 บรรยากาศผานเขาไปในอิเล็กโทรด
ตลอดเวลา 
 

   E   =   E° - 0.0592 log 
][H
1
+  

        =   E° - 0.0592  

                          E°  ของ H2  =   0.00 V 
 

    E  =  - 0.0592   pH   …(1) 
 

 ในการนีจ้ะวัดศักยไฟฟาของไฮโดรเจนอิเล็กโทรด โดยเทยีบกับศักยไฟฟาของ  อิเล็กโทรด
อางอิง ซ่ึงสามารถสรางความตางศักยไฟฟาที่คงที่เชน saturated  carlomel  electrode (S.C.E)  โดย    
อิเล็กโทรดทั้งสองนี้จุมอยูในสารละลายที่ตองการวัด pH และปลายทั้งสองของอิเล็กโทรดถูกตอ    
ไปยัง millivolt meter แผนภาพของเซลลไฟฟาที่ประกอบดวยไฮโดรเจนอิเล็กโทรดกับอิเล็กโทรด
อางอิง (S.C.E) เขียนไดดังนี ้
  

 Pt⏐H2(1 atm) ⏐H+ (xM)   KCl(sat) ⏐Hg2Cl2⏐Hg 
 

 โดยที่ H+ (xM) คือ สารละลายที่ตองการวดัคา pH  
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 ความตางศักยไฟฟาระหวางไฮโดรเจนอิเล็กโทรดกับอิเล็กโทรดอางอิง (S.C.E) เขียนได 
ดังสมการ 

  Ecell   =   Eca l  -  E 
 

           =   E cal + 0.0592 pH 
 

               pH    =   
0.0592

calEcellE −
    ที่ 25 °C   … (2) 

 กอนที่จะใช pH meter  อานคา pH ของสารละลายใด ๆ ตองมีการปรับเครื่องมือใหอานคา 
pH  โดยใชสารละลายบัฟเฟอรที่ทราบคา pH ที่แนนอนกอน เรียก calibration of pH meter ผลตาง
ของ Ecell - E cal จึงถูกปรับใหอยูในรูปของ pH แลว (ดูสมการ 2) 
 การใชไฮโดรเจนอิเล็กโทรดในการวัด pH ของสารละลายไมคอยสะดวก  เนื่องจากตองใช
แกสไฮโดรเจนผานเขาไปในอิเล็กโทรดตลอดเวลา  ปจจุบันไดเปลี่ยนมาใชอิเล็กโทรดแกว (glass  
electrode) แทนไฮโดรเจนอิเล็กโทรด 

 glass  electrode ประกอบดวย Ag⏐AgCl  อิเล็กโทรดจุมอยูในสารละลาย 0.1 M HCl       
ทั้งหมดบรรจุในกระเปาะแกวบาง ๆ แผนภาพเซลลไฟฟาที่ประกอบดวย glass  electrode กับ         
อิเล็กโทรดอางอิง (S.C.E) ดังนี้ 
 

 Ag⏐AgCl(s) ⏐ HCl (0.1M) ⏐ H+(xM)⏐ KCl (sat) ⏐Hg2Cl2(s) ⏐Hg 
 
 ในการใชงาน glass  electrode และ S.C.E จุมอยูในสารละลายที่จะวัด pH  และปลายของ      
อิเล็กโทรดทั้งสองถูกตอไปยัง pH meter  ศักยไฟฟาของ glass  electrode เกิดจากความเขมขนของ 
H+ ระหวางดานทั้งสองของ glass  membrane คือสารละลายดานในของ glass  membrane มี 0.1 M 
HCl มี pH คงที่คือ 1  สวนดานนอกของ glass  membrane เปนสารละลายที่ตองการวดั pH ซ่ึงมี H+ 

เทากับ xM 

 ชนิดของอิเล็กโทรดสําหรับเครื่องวัด pH 
1. อิเล็กโทรดอางอิง หมายถึงอิเล็กโทรดที่สามารถสรางความตางศักยไฟฟาคงที่ (fixed  

potential) เชน คาโลเมลอิเล็กโทรด (calomel  electrode)  ซิลเวอร⏐ซิลเวอรคลอไรด   อิเล็กโทรด  
ไฮโดรเจนอิเล็กโทรด 

2. อิเล็กโทรดวัด  หมายถึง อิเล็กโทรดที่ความตางศักยไฟฟาเปลี่ยนแปลงไปตามความ      
เขมขนของอิออนที่ตองการวดั เชน อิเล็กโทรดแกว (glass  electrode) 

3. อิเล็กโทรดรวม (combined  electrode) เปนอิเล็กโทรดที่สรางขึ้นจากการรวม               

อิเล็กโทรดแกวและอิเล็กโทรดอางอิงชนิด Ag⏐AgCl(s) เขาดวยกัน เพือ่ความสะดวกในการใชงาน 
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การใชเครื่องวัด pH 
1.  เปดไฟฟาเพื่ออุนเครื่องวดั pH ประมาณ 10-30 นาที 

 2.  ปรับเครื่องใหถูกตองดวยบัฟเฟอรมาตรฐาน ทําดังนี ้
       2.1  วัดอุณหภูมิของบฟัเฟอรมาตรฐาน  เพื่อหาคาที่แทจริงแลวหมุนปุม temperature  

ใหเทากบัอุณหภูมิทีว่ัดได (ในกรณีที่ไมใชระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ) 
2.2  จุมอิเล็กโทรดลงในบัฟเฟอรมาตรฐาน pH 7.0 ใหลึกประมาณ 1 เซนติเมตร 
2.3 หมุนปุม calibrate จนอานคา pH ได 7.0 พอดี 
2.4 เลือกตําแหนง standby ลางอิเล็กโทรดดวยน้ํากลั่นแลวซับใหแหง 
2.5 จุมอิเล็กโทรดลงในบัฟเฟอร pH 4.0 หรือ pH 10.0 (ใชคา pH ใกลเคียงกบั pH ของ 

สารละลายที่จะวัด) หมุนปุม slope ใหอาน pH ไดเทากับบัฟเฟอรมาตรฐานที่เลือกใช 
3.     ลางอิเล็กโทรดดวยน้ํากลั่นแลวซับใหแหง 
4. วัด pH ของสารละลายที่ตองการ สังเกตคา pH จะนิ่งในเวลา 10 วินาที ถึง 3 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง 
        (Water  Quality  Lab,  2006) 

http://www.engr.uga.edu/service/outreach/Water%20Quality.htm
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