
 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 งานวิจัยนี้ไดดําเนินการแบบมีสวนรวมของบุคคลหลายฝายเพื่อศึกษาองคความรูการผลิต
ดินสอพองจากภูมิปญญาทองถ่ินของบานหินสองกอน  ศึกษาคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของ
ดินสอพองดวยหลักวิชาทางวิทยาศาสตร  เพื่อจุดประสงคในการสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน  
เร่ืองการพัฒนาคุณภาพดินสอพองในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอุดมศึกษาและระดับชุมชน      
ผูมีสวนรวมในการทํางานครั้งนี้ประกอบดวยอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครู
และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี  ชุมชนผูผลิตดินสอพองของบานหินสองกอน  
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  และโรงเรียนในเครือขายอีก 3 โรงเรียน  สําหรับวิธีดําเนินการเพื่อให
ไดมาซึ่งความรูและขอมูลของดินสอพองนั้นไดใชทักษะและกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตร       
หลากหลายกระบวนการ เชน การสังเกต  การซักถามผูรู  การสาธิตการผลิตดินสอพองในขั้นตอน
ตาง ๆ การลงมือปฏิบัติการภาคสนาม  การทดลอง/ทดสอบคุณภาพดินสอพองในหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร  การจดบันทึก  การศึกษาคนควาจากเอกสาร เปนตน 

1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพในการผลิตดินสอพองของชุมชนบานหินสองกอน 
อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 
ลพบุรี 
 ลพบุรีหรือที่เรียกกันในสมัยโบราณ เมืองละโว  เปนเมืองที่มีประวัติและความสําคัญใน
ภาคกลางของประเทศไทยมายาวนาน  สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดลพบุรีมีส่ิงอํานวยตอการตั้งถ่ิน
ฐาน  จึงมีชนหลายเชื้อชาติเขามาอาศัย  ทํามาหากิน  และมีการสรางวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ 
 
 ท่ีตั้งและขนาดของจังหวัดลพบุรี 

จังหวัดลพบุรีตั้งอยูระหวางเสนละติจูด (เสนรุง) ที่ 14 องศา 39  ลิปดาเหนือถึง 15 องศา 30  
ลิปดาเหนือ  และเสนเมอริเดียนลองติจูด (เสนแวง) ที่ 100 องศา  26 ลิปดา ถึง 101 องศา 22 ลิปดา
ตะวันออก  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6,199.753 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 3,874,864 ไร      
รูปรางคลายาสี่เหล่ียมผืนผา  พื้นที่ประมาณรอยละ 70 เปนที่ราบสลับเนินเขาและเชิงเขา  ประมาณ
รอยละ 30 เปนที่ราบลุมฝงแมน้ําลพบุรีและแมน้ําปาสัก   
 ทิศเหนือ ติดตอจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดเพชรบูรณ 
 ทิศใต  ติดตอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดตอจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดตอจังหวัดสิงหบุรีและจังหวัดอางทอง              
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 ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดลพบุรี  อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมของลมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมของ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากลมมรสุมทั้งสองแลว  ยังไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและ
พายุไตฝุนอีกดวย  โดยเฉพาะในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน  จากขอมูลสถิติของสถานี      
อุตุนิยมวิทยาลพบุรี  พบวาโดยทั่วไปลพบุรีมีสภาพภูมิอากาศแบบรอนชื้น   อุณหภูมิเฉล่ีย
โดยประมาณ 28.3 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 36 องศาเซลเซียส  โดยมีฝนตกเฉลี่ยป
ละประมาณ 816.90 มิลลิเมตร ความชื้นสัมพัทธ 59% 
 

 ประชากร 
 จังหวัดลพบุรีมีประชากร 775,608 คน  แยกเปนชาย 407,503 คน หญิง 367,105 คน  รายได
เฉล่ียตอป 25,273 บาท รอยละ 60 ของประชากร คือ เกษตรกร 
 ประชากรของจังหวัดลพบุรี รอยละ 99.08 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม  
ศาสนาคริสต และอ่ืน ๆ ตามลําดับ  ในจํานวนประชากรทั้งหมดนี้  มีกลุมชาติพันธุที่นาสนใจ คือ 
กลุมชนที่มีบรรพบุรุษอาศัยอยูในดินแดนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน
ปจจุบัน  แตไดอพยพเขามาตั้งถ่ินฐานในจังหวัดลพบุรีมานานเกือบสองศตวรรษ ไดแก พวน  อาศัย
อยูในอําเภอบานหมี่ และอําเภอโคกสําโรง  แงว  อาศัยอยูที่อําเภอเมืองลพบุรี เปนตน 
 

 ศาสนา 
 ประชากรของจังหวัดลพบุรี  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีจํานวนวัดทั้งสิ้น 688 วัด  
สํานักสงฆ 40 แหง พระภิกษุ 5,195 รูป และมีสามเณร 775 รูป  มีพุทธศาสนิกชนประมาณ    รอยละ 
98.9 ของประชากรทั้งหมด  ศาสนาคริสตมีจํานวนโบถตคริสต 3 แหง มีคริสตศาสนิกชนประมาณ    
รอยละ 0.2 ของประชากรทั้งหมด  ศาสนาอิสลาม มีจํานวนมัสยิด 2 แหง มีอิสลามิกชน ประมาณ
รอยละ 0.9 ของประชากรทั้งหมด 
 

 อาชีพ 
 การทํานา  แหลงผลิตขาวที่สําคัญของจังหวัดลพบุรีคือ  อําเภอบานหมี่  อําเภอเมือง  อําเภอ
ทาวุง   อําเภอโคกสําโรง  เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม  ผลิตขาวอยูในเกณฑไดผลดี  มี
พื้นที่รวมกันประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่ทํานาทั้งหมดของจังหวัด 
 การทําไร  แหลงผลิตพืชไรที่สําคัญอยูในทองที่อําเภอชัยบาดาล  อําเภอพัฒนานิคม  อําเภอ
โคกสําโรง  อําเภอทาหลวง  อําเภอหนองมวงและอําเภอลําสนธิ  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณรอยละ 
65 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด  พืชไรที่สําคัญ ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ขาวฟาง  เล้ียงสัตว ออยโรงงาน  
ถ่ัวเหลือง  มันสําปะหลัง ฯลฯ 
 การทําสวน  มีทั้งสวนพืชผักและผลไม  ผลไมที่สําคัญ สมเขียวหวาน  มะมวง  กระทอน  
นอยหนา  ขนุน  มะขามหวาน เปนตน 
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ชุมชนดินสอพอง 
ประวัติความเปนมาของชุมชนดนิสอพอง 
ชุมชนดินสอพองประกอบดวยหมู 4 และหมู 5  ตําบลทะเลชุบศรและหมู 1 ตําบลถนนใหญ 

อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  เดิมสวนหนึ่งของหมู 4 อยูที่บานสะพานอิฐ  ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในหมู 4
เลาใหฟงวา บริเวณที่ตั้งหมูบานนั้นมีสะพานที่ทําดวยอิฐขนาดใหญสะพานหนึ่ง  สันนิษฐานกันวา
เปนสะพานที่สรางขึ้นสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199-2231)  พระองคโปรดใหใช
เมืองลพบุรีเปนราชธานีที่ 2 มีแนวกําแพงเมืองและคูเมืองผานบริเวณหมูบานใกล ๆ กับโรงเรียน   
สาริมานอุปถัมภในปจจุบัน  เชื่อกันวาคนในวังนารายณจะขามสะพานนี้ออกมาเพื่อลงไปอาบน้ํา    
ที่อางแกว   ซ่ึงอางแกวนั้นอยูภายในหมูบานและปจจุบันนี้ก็ไดรับการอนุรักษใหเปนโบราณสถาน  
จึงทําใหตั้งชื่อหมูบานนี้วา บานสะพานอิฐ  สวนบานหินสองกอนเลากันวาเดิมชื่อบานโคกมะเขือ
บางก็เรียกวาบานโคกพุทรา   คร้ังหนึ่งมีชาวบานไดไปขนหินจากเขาหนีบ ตําบลทาศาลา พอมาถึง
บานโคกพุทรา ปรากฏวาเกวียนหักและหินแตกออกเปนสองกอนจึงเรียกกลุมบานนี้วาบานหินสอง
กอน ตอมากรมชลประทาน  ไดขุดคลองชลประทานในป พ.ศ. 2500 ไดตักดินขึ้นมาทับหินสองกอน
นั้นจมหายไป  นอกจากนี้  คลองชลประทานไดตัดผานหมู 4 แยกหมู 4 ออกเปน 2 สวน อยูสองขาง
ของฝงคลอง  

 

             
            บานหมี่  ทาแค          หมู 1 ตําบลถนนใหญ 

 
 
               บานหนิสองกอน  
              หมู 4 
 
   หมู 3 บานสะพานอิฐ   หมู 5วัดไก       โคกสําโรง 
 
        หมู 4 บานสะพานอฐิ 
                พระทีน่ั่งเย็น      เอราวัณ 
 
 
    ศูนยสงครามพิเศษ        สระบุรี- กรุงเทพฯ 
                   
        วงเวียนสระแกว               วงเวียน                    พระนารายณฯ 
               ศาลพระกาฬ    
                        ปาหวาย 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี      คลองชลประทาน 
               ปาหวาย 

 
ภาพที่ 12  แผนผังที่ตั้งชุมชนดินสอพอง 
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ชุมชนดั้งเดิม 

ชาวบานสวนใหญในหมูบานอพยพมาจากบานคลองป ตําบลโพธิ์เกาตน ตําบลตะลุง 
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และมีบางสวนที่อพยพมาจากเวียงจันทน ประเทศลาว  ชาวบานสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาประจําทองถ่ินมีการทําบุญตักบาตรในเทศกาลตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอและในวันสําคัญตาง ๆ หรือเทศกาลงานบุญทั้งหลาย  ชาวบานก็ยังอนุรักษรักษา        
วัฒนธรรมประเพณีกันไวเปนอยางดี  มีประเพณีที่สําคัญไดแกการทําบุญขาวเหนียวคือจะมีการ   
เดินเรี่ยไรขาวเหนียวไปตามบานตาง ๆ หลังจากนั้นก็จะนําไปทําบุญที่วัด  หรือประเพณีการทําบุญ
กลางบาน  ตรุษสงกรานต และวันขึ้นปใหม เปนตน   

 

สภาพปจจุบัน 
ชุมชนดินสอพองประกอบดวย  หมู 4 และหมู 5  ตําบลทะเลชุบศร และหมู 1 ตําบลถนนใหญ    

อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  ตั้งอยูทางทิศเหนือของวงเวียนสระแกวหางประมาณ 1  กิโลเมตร  
ลักษณะชุมชนดินสอพอง  อาศัยเปนกลุมกอนอยูตดิกันไปตลอดแนวริมคลองชลประทาน มีถนน
ตัดผานหมูบานซึ่งตัดตรงมาจากสระแกวที่เปนศูนยกลางของตัวเมืองลพบุรี เมื่อมองจากหมูบาน
ผานคลองชลประทานที่ตัดผานตามแนวถนนจะเห็นสระแกว ในชุมชนใกลเคยีงมแีหลงโบราณสถาน
ซ่ึงนักทองเที่ยวมักจะเขาเยี่ยมชมและแวะมาดูการผลิตดินสอพองเปนประจํา เชน พระที่นั่งเยน็     
วัดสันเปาโล เปนตน 

ดานวัฒนธรรม ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ในชุมชนเปนที่ตั้งของวัดเกาแก    
วัดหนึ่งชื่อวาวัดซาก  ซ่ึงเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม ประจําป  
ภาษาที่ใชเปนภาษาไทย  

ประชากร   จากการสํารวจประชากรชุมชนดินสอพอง  พบวามีครัวเรือนทั้งหมด 1,542 
ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด 4,404 คน  เปนผูชาย 2,125 คน  ผูหญิง 2,279 คน ประชากรที่มีอาชีพ
ทําดินสอพองประมาณ 76 ครัวเรือน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หมูที่ 1  ตําบลถนนใหญ  ผูใหญบานชื่อนายสมปอง  อินทรเหลาวงศ มีครัวเรือนทั้งหมด 
820 ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด 2,359 คน  มีอาชีพทําดินสอพอง 40 ครัวเรือน 

หมูที่ 4  ตําบลทะเลชุบศร  ผูใหญบานชื่อนายประสิทธิ์  บุญแปน  มีครัวเรือนทั้งหมด 337 
ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด 541 คน มีอาชีพทําดินสอพอง 21 ครัวเรือน 

หมูที่ 5 ตําบลทะเลชุบศร  ผูใหญบานชื่อนายใหญ  ทับทิมออน  มีครัวเรือนทั้งหมด 385 
ครัวเรือน   ประชากรทั้งหมด 1,504 คน  มีอาชีพทําดินสอพอง 15 ครัวเรือน 

อาชีพ ประชาชนสวนใหญรับราชการและรับจาง  ทําสวนผลไม เชน นอยหนา ละมุด ไผ     
คาขาย  เล้ียงสัตว  อุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน ทําจักสาน ที่สําคัญคือผลิตดินสอพอง ซ่ึงมี
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ประมาณ 50 ครอบครัว การผลิตดินสอพองถือเปนภูมิปญญาชาวบานที่ไดสืบทอดจากบรรพบุรุษ  
มาเปนเวลานานนับรอยป ผลิตภัณฑดินสอพองเปนที่รูจักแพรหลายทั่วประเทศตั้งแตอดีตจน
ปจจุบันจนถือเปนเอกลักษณประจําจังหวัดลพบุรี ดังคําขวัญของจังหวัดลพบุรี ดังนี้ 

 
 

    
 
      วังนารายณคูบาน 
 

                           ศาลพระกาฬคูเมือง 
                                 
 
                                                             
 
 

   ปรางคสามยอดลือเล่ือง 
 
 
 
                                                                

 

                                                       เมืองแหงดินสอพอง 
                                                        
 
 
 

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์เกริกกอง 
 
 
                        

 
                                                                                                          แผนดินทองสมเด็จพระนารายณ 

        
ภาพที่ 13  ภาพประกอบคําขวัญของจังหวัดลพบุรี 
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สภาพชุมชนและแหลงผลิตดินสอพอง 
 
  
 

 

 
ภาพที่ 14  ถนนที่ตัดตรงจากสระแกวจะผานหมูบานหินสองกอน 

           

 

 

 
 
 

ภาพที่ 15  ทางเขาหมูบานหนิสองกอน 
          
ผูผลิตดินสอพองที่อยูริมถนนแนวคลองชลประทานจะมีโอกาสขายดินสอพองไดดีกวา  

เพราะการสัญจรเขาออกมีความสะดวกในขณะที่ผูผลิตสวนใหญซ่ึงอยูบริเวณดานในเสียเปรียบ     
จึงควรพัฒนาถนนริมคลองชลประทานเพื่อใหผูซ้ือเขาออกดานในไดสะดวกขึ้น 

 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 16   สภาพถนนแนวรมิคลองชลประทานที่เปนแหลงผลิตดินสอพองจํานวนมาก 
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วิถีชีวิตของชมุชนผูผลิตดินสอพอง  
 ชุมชนดินสอพองดําเนินชวีติทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ   กิจวตัรประจําวนัจะเริ่มใน
ตอนเชาที่ไมมฝีนตก ชาวบานจะออกมาทํางานตั้งแตเชา เรงทาํงานแขงกับการเคลื่อนตัวของ      
พระอาทิตยโดยเริ่มจากตกัโคลนดินสอพองจากบอที่เรียกวาบอกรองหรือบอเนื้อ แลวหยอดลงพิมพ
เปนแผนกลม ๆ  บนผาใบซึ่งปูอยูบนพื้นดิน หรือหยอดจากพิมพเปนเม็ดเรียกวาดินตุม โคลน       
ดินสอพองจากบอกรองก็กลายเปนแผนหรือเม็ดดินสอพองบนลานกวาง ปลอยใหแดดแผดเผา
โคลนดินสอพองเหลวจนกลายเปนกอนแขง็ เมื่อบอกรองที่เต็มไปดวยโคลนดินสอพองกลายเปน
บอวางแลว   ก็ตองดําเนนิการผลิตโคลนดินสอพองอีก  เครื่องสูบน้ําจะดังขึ้นเพื่อฉีดละลายดินบน
กองดินมารลใหไหลลงบออีกชนิดหนึ่งที่อยูระดับเดียวกบัพื้นดิน เรียกบอชนิดนีว้า บอกาก  เมื่อน้ํา
ดินในบอกากมีลักษณะขน ก็สูบน้ําดินใสบอกรอง โดยผานตะแกรงที่มีรูถ่ีและเล็ก เพื่อกรองทราย 
กรวด และเศษใบไมใบหญาออก แลวปลอยใหดนิตกตะกอนในบอกรอง สวนใหญชาวบานจะมี 
บอกรองที่มีดินตกตะกอนหลายบอ หลังจากนั้นก็ทําความสะอาดบอกากเพื่อนําเอาทรายและกรวด  
ที่กนบอออก  กรวดทรายนีจ้ะกองรวมเปนกองสําหรับนําไปถมที่ดิน ประมาณ 3-5 ช่ัวโมง ดินใน         
บอกรองจะตกตะกอนเปนโคลนดินสอพอง ชาวบานจะดดูน้ําใสดานบนใสลงในบอกากดวยวิธี     
กาลักน้ํา แลวละลายน้ําดินเติมลงไปในบอ  ปลอยใหดนิตกตะกอนเพิ่ม ทําอยางนี ้ 3-4 วัน จนได
โคลนดินสอพองมากพอสมควรจึงจะนาํไปทําดินแผนหรือดินตุมและตากแหง งานในชวงบาย    
เมื่อพระอาทิตยเคล่ือนยายไปทางทิศตะวนัตก กอนดินสอพองที่ตากไวเร่ิมแข็งตวัแตยังไมแหงสนิท 
ชาวบานจะเกบ็ขึ้นวางเรียงบนแครไมไผซ่ึงทําใหมีลักษณะเอียงลาดเพื่อตากแดดผึ่งลมอีก 3-4 วัน 
ดินสอพองที่แหงสนิทแลว  จะชั่งบรรจถุุงเพื่อจําหนายหรือสงโรงโม ผูที่มีเครื่องโมก็จะโมกอน    
ดินสอพองใหเปนผงแลวชั่งบรรจุถุงเพื่อจําหนาย การขายดินสอพองจะขายตลอดเวลาทํางาน        
ทั้งลูกคาจรและลูกคาประจําที่มาซื้อถึงที่ ผูผลิตบางรายที่มีรถอาจจะสงถึงที่ของลูกคาก็ได 
 
 
 
 
 

             ภาพที ่17 การฉีดน้ําละลายดิน                                   ภาพที่ 18  โคลนดินสอพอง 
 
 
 
 
 

         ภาพที่ 19  การทําดินแผน                                      ภาพที่ 20   ดินสอพองบรรจุถุง 
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ภูมิปญญาการผลิตดนิสอพอง 
 จากการบอกเลาของคุณยายฮวย แซช้ือ (พุมขจร) ทานไดสัมผัสกับดินสอพองตั้งแตเล็ก 
ปจจุบันอายุ 78 ป ครอบครัวทานทําดนิสอพองที่บานทากระยาง บอกวาลพบุรีเมืองแหงดนิมารลใน
อดีตชาวบานจะทําดินสอพองในบริเวณใกลบาน เพียงขดุดินลงไปประมาณไมเกิน 2 เมตร ก็จะเปน
ดินขาว ตกัดนิขึ้นมาละลายน้ํา   ซาวใหเนื้อดินแยกออกจากกรวดทรายแลวกรองผานผาขาวบางใส
ในบอเยื่อปลอยใหดิน ตกตะกอนจนไดที ่ ตักโคลนดินขึ้นมาเทในแบบพิมพซ่ึงมีรูปรางตาง ๆ เชน 
ดินขนมปง ดนิงู ดินดอกมะลิ กรรมวิธีการผลิตดินสอพองจะสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษรุนตอรุน
จนปจจุบนั โดยวิธีการผลิต  ไมแตกตางจากในอดีตมากนัก เมื่อมีการขุดดินที่บานทากระยางนาน
มากขึ้น กระทบตอ ส่ิงกอสรางบานเรือนทีอ่าศัย การผลิตจึงลดลงและไดยายการผลิตไปที่     ชุมชน
ดินสอพองบานหินสองกอน โดยวัตถุดิบหรือ    ดินมารลที่ใชสวนใหญซ้ือมาจากตําบลกกโก และ
ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 
 
 

           ภาพที่ 21 การกรองน้าํดินแบบดั้งเดมิใชถังตักน้ําดนิเทผานผากรอง 
 
 
 
 
 
 

             ภาพที ่22   การทําดนิดอกหรือดินตุมแบบดั้งเดิม 
                              ใชกรวยหยอดทีละเมด็ 
 
 
       
 

     ภาพที่ 23  ชาวบานชุมชนดินสอพอง 
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2.  การศึกษาและสังเคราะหองคความรูจากภูมิปญญาการผลิตดินสอพอง 
กระบวนการผลิตดินสอพองในปจจุบัน 

1. ทําบอ 2 ชนิด 
1.1 บอกากสําหรบัเปนที่ละลายดินขาวที่อยูในดินมารล บอกากมักมีขนาดใหญ      

ปากบออยูระดบัเดียวกับพืน้ดิน 
1.2 บอกรองหรือบอเนื้อ สําหรับใหดินตกตะกอน อาจจะเปนบอดนิหรือบอปูนที่มี

ปากบอเสมอกบัพื้นดินหรือสูงกวา 
 
 

ภาพที่ 24  ฉีดน้ําละลายดินไหลลงบอกาก 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25  ดนิตกตะกอนในบอกรองหรือบอเนื้อ 
 
 
 

 
 

2. นําดินมารลมากองใกล ๆ บอ 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 26  กองดินมารลใกล ๆ บอกาก 
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  3.  ขั้นตอนการผลิตดินสอพอง 
ขั้นตอนแรก การละลายดินสอพองโดยตักดินมารลใสบอกาก  ปลอยน้ําลงไปผสม ทําให

ดินละลายออกมาจากกรวดทราย โดยลงไปเดินย่ําในบอ แตปจจุบันมักใชเครื่องฉีดน้ําที่กอง         
ดินมารลใหดินละลายลงในบอกาก เมื่อดินละลายออกมาไดขนพอสมควรแลวก็ตักหรือใชเครื่อง   
ดูดน้ําดินในบอกากเทผานตะแกรงลงไปในบอกรอง  หรือบอเนื้อเพื่อแยกกรองเอาหิน กรวด ทราย 
และใบไม ใบหญาออกจากเนื้อดิน 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 27   การฉีดน้ําละลายดิน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 28  การกรองน้ําดินผานตะแกรงลงในบอกรอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        ภาพที่ 29  ดินสอพองตกตะกอนในบอกรองแบบบอดินหรือบอปูน  
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ขั้นตอนที่สอง การตกตะกอนดินสอพอง  ทิ้งใหน้ําดินตกตะกอนนอนกนในบอกรอง  แลว
ตักหรือดูดน้ําใสตอนบนออกใสบอกากจนเหลือแตแปงดินขาวขนเหมือนดินโคลน  เรียกโคลน   
ดินสอพอง โคลนดินที่ไดจากการตกตะกอนครั้งแรกยังมีปริมาณนอยเกินไป  ชาวบานจึงมักจะทํา
กระบวนการในขั้นแรกและขั้นที่สองหลายครั้ง ในเวลาประมาณ 3-4 วัน เพื่อใหไดโคลนดินเกือบ
เต็มบอ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 30   การใชวิธีกาลักน้าํดูดน้ําใสดานบนออกหลังจากดินตกตะกอนแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31  โคลนดินสอพองลักษณะเหนียวสีขาวขุนสําหรับทําดินแผนและดนิตุม 
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ขั้นตอนที่สาม  การทําดินสอพองแผนตักโคลนดินสอพองหยอดลงในแมพิมพที่วางบน    
ผาใบซึ่งปูไวบนพื้นดินทั้งนี้เนื้อผาและพื้นดินจะชวยดูดซับน้ําจากโคลนดินสอพอง  ปลอยทิ้งไวให
แดดเผาจนดินสอพองเกาะเปนกอนแข็งพอที่จะหยิบได  ซ่ึงตองใชเวลาประมาณ  3  - 5  ช่ัวโมง  จึง
นําแผนดินสอพองไปวางเรียงบนแครไมไผที่มีลักษณะลาดเอียงปลอยใหดินสอพองตากแดดผึ่งลม
ตอไปจนแหงสนิท    ซ่ึงอาจตองใชเวลา  3 – 7 วัน ขึ้นอยูกับลักษณะอากาศ  เมื่อแผนดินสอพองแหง
ดีแลว  จึงนําดินสอพองไปบรรจุถุงหรือเก็บเพื่อจําหนาย  หรืออาจจะเอาไปโมเปนผงกอนนําไปขาย 

 
 
 

 

                                                          ภาพที่ 32   การทําดินสอพองแผนกลม 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 33  แผนดินสอพองทีก่ําลังตากแดดบนผาปูบนพืน้ดิน 
 

 
 
 
 
 
           ภาพที่ 34  ดินสอพองตากบนแครไมไผ 
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รูปทรงของดินสอพองขึ้นอยูกับแมพิมพ  ซ่ึงสวนใหญทําเปนแผนกลม  เสนผาศูนยกลาง
ประมาณ  6 – 7 นิ้ว  หรือทําเปนเม็ดเรียบ  หรือมีลวดลาย  แลวแตความตองการใชงาน  ดินสอพอง
แบบเม็ดเรียกวาดินดอกหรือดินตุม แบบพิมพที่ใชทําดินสอพองเม็ดมีลักษณะคลายกรวยทําหนา
ขนมเคก     หยอดทีละเม็ด ๆ  แตปจจุบันไดพัฒนาพิมพสําหรับหยอดดินดอกทีละจํานวนมากและมี
ขนาดเทา ๆ กันทุกเม็ด แบบพิมพนี้มีลักษณะเปนกลองสี่เหล่ียมเจาะรู  มีฝาสําหรับกดใหโคลน
ดินสอพองไหลออกมาเรียงเปนเม็ด ๆ ดังภาพที่ 35 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 35   แบบพิมพดินตุมหรือดินดอก 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  36  การทําดินดอกหรือดินตุม 
 

 ดินสอพองแบบเม็ดนี้จะแหงเร็วกวาดินแผน   และขายไดราคาดีกวา โดยปกตดิินแผนขาย
กิโลกรัมละ 1.00 บาท  ดินดอกขายกิโลกรัมละไมต่ํากวา 1.50 บาท  สวนดนิสอพองที่โมเปนผงขาย
กิโลกรัมละไมต่ํากวา 2.00 บาท 
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 การจําหนายดนิสอพอง 
 ดินสอพองที่ตากแหงแลวผูผลิตจะเก็บเขาทีจ่ัดเก็บ  หรือบรรจุถุงเพื่อจําหนายซ่ึงมีทั้งแบบ
ขายปลีกและขายสง  นอกจากนี้ลูกคาบางรายอาจตองการดินสอพองที่โมเปนผงหยาบหรือแบบเปน
ผงละเอียด  แลวแตกรณีงานที่ตองการใช ลักษณะนี้ก็ตองสั่งทําเปนพิเศษ  ราคาจะสงูขึ้นดวย 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 37  การโมและการบรรจุดินสอพองผง 

 
 การทําดินสอพองแบบผงละเอียด 
 เอาดินแผนโมใหเปนผง  รอน แลวคัว่หรือสตุกอนบรรจุถุง 
 
 

 
            โม                                                                         รอน 

 
 
 
 
             สตุ                                                           บรรจุถุง  
          
 

 
 

ภาพที่ 38  การโมและสตุดินสอพอง 
 

 ดินสอพองแบบผงที่ผานการสตุแลวมีเนื้อละเอียด  ถือไดวาเปนดินสอพองที่มีคุณภาพดี
เพราะการสตุจะชวยกําจดัความชื้นและฆาเชื้อโรคจึงเหมาะสําหรับทําเครื่องสําอางและทํายา 
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แหลงดินมารลท่ีสําคัญของจังหวัดลพบุรี  
              ดินมารลซ่ึงเปนวัตถุดิบของดินสอพองจะพบอยูในหลายจังหวัดที่มีภูเขาหินปูน  ลพบุรีก็มี
ดินมารลกระจายในบริเวณกวาง แตแหลงดินมารลที่มีคุณภาพนับวาสําคัญของจังหวัดคือแหลงที่พบ
ในทองที่ตําบลทาแค และตําบลกกโก อําเภอเมืองลพบุรี  ลักษณะโดยทั่วไปของดินมารลในแหลงนี้
จะปรากฏเปลือกดินมีสีดําหนาประมาณ  0.5 – 2  เมตร  และจากขอมูลการเจาะสํารวจน้ําบาดาล   
พบวาชั้นดินมารลมีความหนาประมาณ  20  เมตร  โดยปกติตอนบนของชั้นดินจะผุมีสีขาวดูคลาย
ดินขาว ความแข็งของชั้นดินจะเพิ่มขึ้นตามความลึก  ดินมารลจากแหลงทาแคจะมีสีขาว  ลักษณะ  
รูพรุนคลายคราบหินปูนและมีสารแคลเซียมคารบอเนตอยูประมาณรอยละ 93 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 39  แหลงดินมารลที่ตําบลทาแค   จังหวดัลพบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 40  แหลงดินมารลที่ตําบลกกโก จงัหวัดลพบุรี 
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ขอมูลความรูท่ีไดจากการศึกษาบริบทชุมชนและศักยภาพการผลติดนิสอพองของ      
บานหินสองกอน 
 1.   ปจจัยแหงการผลิตดินสอพองของบานหินสองกอน ไดแก 

-    องคความรูการผลิตดินสอพองเปนภูมปิญญาที่แสดงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษ 
-    มีผูผลิต ซ่ึงสืบทอดกรรมวิธีการผลิตจากบรรพบุรุษจนถึงปจจุบันรุนตอรุน 
-    มีวัตถุดิบ  คือ แหลงดินมารลที่มีคุณภาพและปริมาณมากในอําเภอเมือง จังหวดัลพบุรี 
-    มีพื้นที่สําหรับการผลิต และลานดินสาํหรับการตากแหง 
-    อุปกรณที่ใชในการผลิตประกอบดวย เครื่องสูบน้ํา สายยาง แบบพิมพ ผาใบ แครไมไผ   

ถังใสดิน จอบ บุงกี่  ถุงบรรจุดินสอพอง รถเข็น  ลวนเปนอุปกรณทีห่าไดงาย  ราคาไมแพง 
-    ธรรมชาติอํานวย  มแีสงแดดตลอดป 
-    มีผูบริโภคหรือความตองการของตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑดินสอพองสามารถนําไปใช 

ประโยชนไดอยางกวางขวาง 
-    การผลิตดินสอพองของชุมชนบานหนิสองกอน  จังหวัดลพบุรี  ยงัคงมีตอไปอีกนาน   

ดวยเหตุผลดังกลาว 
 
 
 
 
 
 

2.   องคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นการผลิตดินสอพอง 
-   การละลายใชน้ําเปนตวัทําละลายเนื้อดนิออกจากดนิมารล 
-   การตกตะกอนพบวาน้ําบอจะชวยการตกตะกอนเปนโคลนดินไดดี  สวนน้ําประปา และ 

น้ําฝนทําใหดนิลอยตัวตกตะกอนชา 
-   มีการหมุนเวียนใชน้ําในกระบวนการผลิตจึงไมส้ินเปลอืง 
-   การกรอง ใชตะแกรงตาขายหรือผาขาวบางในการแยกกรวด ทราย และเศษผงอื่น ๆ  

ออกจาก  ดินมารล  ความละเอียดของเนื้อดินเปนคณุภาพประการหนึง่ของดินสอพอง 
-   การตากดินสอพองบนผาใบที่ปูบนพื้นดิน สามารถชวยดูดซับน้ําออกจากดินสอพอง  

ทําใหแหงเร็วขึ้น 
-    แสงแดดชวยทําใหดนิสอพองแหง ฆาเชื้อโรคบางชนดิ และดนิไมเกิดเชื้อรา 
-   แครไมไผที่ใชตากดินสอพองสรางใหมีลักษณะลาดเอียงเพื่อชวยการรับแดดและชวย 

ใหลมโกรก ดนิสอพองจะแหงไดเร็วขึ้น 
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3.  ความรูสึกและความคิดเห็นของผูผลิตและผูวิจัย 
สําหรับผูผลิตดินสอพอง   
-   รูสึกภาคภูมิใจที่เปนผูสืบทอด ภูมิปญญาทองถ่ินการผลิตดินสอพองของจังหวดัลพบุรี  

สรางชื่อเสียงใหจังหวัดจนเปนเอกลักษณประจําจังหวัดลพบุรี 
- ทําใหมีรายไดสําหรับครอบครัว แตไมรํ่ารวย เพราะไมมีเงินทนุสําหรับซื้อเครื่องมือใน

การเพิ่มคุณคาใหดนิสอพอง เชน เครื่องโม  เครื่องสตุ  เครื่องอบแหง 
- พยายามรักษาคุณภาพในการผลิต เชน กรองใหละเอียด โดยใชตาขายที่มีความถี่มาก   

ตากแดดใหนานพอที่จะแนใจวาแหงสนิท 
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีสวนในการใหความรู   ชวยทําใหเกิดความเขาใจ

กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และพัฒนามลูคาผลผลิต 
 
สําหรับผูรวมวิจัย ประกอบดวยอาจารย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครูและ    

นักเรียน  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 
-  ภูมิใจในความฉลาดของบรรพบุรุษที่สามารถเพิ่มคุณคาของทรัพยากรทองถ่ิน นั่นคือ    

ดินมารล และยั่งยืนมานานนบัรอยป  
-     เชื่อมัน่ในภูมิปญญาทองถ่ิน  การผลิตดินสอพอง  ผลิตภัณฑจากดินสอพอง    จึงดํารง

สืบเนื่องจนปจจุบันและตอไป 
-  ชุมชนผูผลิตดินสอพอง มีน้ําใจเอื้อเฟอ จะเห็นไดจากการแสดงความเปนมิตร ยิม้แยม 

และตอบปญหาอยางไมเบื่อหนาย 
-     อยากใหผูผลิตดินสอพองมีรายไดดีขึน้ เพราะทํางานหนักมาก 
- อยากใหผลิตดินสอพองมีคุณภาพดีขึ้น เพื่อจะไดขายในราคาที่สูงขึ้นและไมเปน

อันตราย เชน ความสะอาดในขั้นตอนการผลิต ความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรียทีอั่นตราย การมี    
คุณสมบัติที่เหมาะสม เชน ความละเอียดของเนื้อดิน ความเปนกรดดางที่เหมาะสมสําหรับ  ดินสอ
พองที่ใชกับผิวกาย 
 

4.  ประโยชนของดนิสอพอง    ดวยคุณลักษณะพิเศษของดินสอพองในดานองคประกอบ
ทางเคมี ลักษณะเหมือนแปงเหนยีวและมสีภาพเปนดางทําใหสามารถนําดินสอพองไปทําประโยชน
ไดอยางกวางขวาง เชน ทําธูป  ทําแปงฝุน  แปงน้ํา  แปงพอกหนาพอกตัว  ยาสีฟน  ทํายาลดกรด    
ทําสีฝุน  ทําไขเค็มดินสอพอง  ใชบําบัดน้ําเสียในฟารมกุง  แกดนิเปรี้ยว เปนตน 
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5.   ราคาซื้อขาย 
 -  ราคาขายสง  สําหรับดินกอน  ขายตันละ 1,000 บาท  ดินดอกขายตันละ 2,000 บาท        

ดินโมขายตันละ 1,250 บาท 
 -  ราคาขาย  ดินสอพองทีข่าย ณ แหลงผลิต ชนิดดินกอนหรือดนิแผน  ขายกิโลกรัมละ      

1 บาท หรือตันละ 550 บาท 
ดินดอกหรือดนิตุมขายกิโลกรัมละ 1.50 บาท หรือตันละ 1,000-1,500 บาท 
สวนดินโมขายกิโลกรัมละ 2 บาท หรือตันละ 1,100-1,200 บาท 

 -  ราคาซื้อ ผูผลิตตองซื้อดินมารล สําหรับผลิตดินสอพองในราคาประมาณรถละ1,150 บาท 
 
 6.  ปญหาและอุปสรรค 
 - ดานสุขลักษณะ  บริเวณที่ผลิตดินสอพองอยูในบริเวณใกลกับทีอ่ยูอาศัยของชาวบาน    
ไมมีร้ัวรอบขอบชิดจึงสงผลตอความสะอาดปลอดภัยในกระบวนการผลิตดินสอพอง 
 -  ชุมชนผูผลิตดินสอพองยังไมสามารถรวมกลุมกัน  จึงไมเขมแข็งพอทีจ่ะรวมกําหนด
ราคาซื้อ-ขายหรือรวมกันพฒันาในดานตาง ๆ เชนคุณภาพผลิตภัณฑ  การแปรรูปผลิตภัณฑ 
 -  การผลิตดินสอพองของจังหวดัลพบุรีมีประวัตินับรอยป  แตยังไมมีผูมีความรูในศาสตร
สากล หรือสถาบันการศึกษาระดับสูงที่เขาไปรวมมือชวยเหลือผูผลิตอยางจริงจัง  โดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณภาพดานกระบวนการผลิต  การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ    การแปรรูปผลิตภัณฑ 
เปนตน  ชาวบานจึงยังคงยดึวิธีเดิม ๆ ทีสื่บทอดกันมา  ขายสินคาตัวเดิมและมีชีวติความเปนอยู
แบบเดิม ๆ  
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3. การศึกษาคุณภาพของดินสอพองในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  
ผูวิจัยสนใจคุณภาพของดินสอพองที่เหมาะสมสําหรับใชกับผิวกาย จึงทําการวิเคราะห

ปริมาณจุลินทรียในดนิสอพองและตรวจสอบสภาพความเปนกรด-ดางของดนิสอพอง เพื่อเปรยีบเทยีบ
คาที่ไดกับคาที่กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) สําหรับดินสอพองที่ใชกับผิวกายซึ่ง
กําหนดดังนี ้

- ปริมาณจุลินทรียทั้งหมดในดินสอพองที่ใชกับผิวกายตองไมเกิน 1× 103 โคโลนีตอ   
ตัวอยาง 1 กรัม  

- ความเปนกรด-ดางของดินสอพองที่ใชกับผิวกายตองอยูระหวาง 5.0-8.0 
 

3.1  ผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดินสอพองโดยวิธี Pour  plate  method 
 ผูวิจัยนําตัวอยางดินสอพองจากแหลงผลิต 8 ตัวอยางมาทาํการเจือจางดวยน้ําเกลือ  

และเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ plate  count  agar  โดยวิธี Pour  plate  พบจุลินทรียในตวัอยาง    
ดินสอพองเทากับ 600, 1,000, 1,300, 1,500, 2,000, 3,000, 3,800 และ 3,900 โคโลนีตอตัวอยาง  1 กรัม 
  จากการวิเคราะห  พบจํานวนจุลินทรียในตัวอยางดนิสอพองตั้งแต 600-3,900      
โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม โดยดนิสอพองที่มีคุณภาพในเกณฑมาตรฐาน 2 ตวัอยาง และต่ํากวา
เกณฑมาตรฐาน 6 ตัวอยาง 
 

3.2 ผลการตรวจสอบสภาพความเปนกรด-ดางของดินสอพอง 
ผูวิจัยนําตัวอยางดินสอพองจากแหลงผลิต 8 ตัวอยาง  มาศึกษาความเปนกรด-ดาง  

โดยละลายดนิสอพองใหมีความเขมขน 10% โดยปริมาตร  แลววดัความเปนกรด-ดาง (pH) ของ   
สารละลายดวยเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH  meter)  ผลการตรวจสอบพบตัวอยางดินสอพองทั้ง 
8 ตัวอยาง มีความเปนกรด-ดาง หรือ pH เทากับ 9.22  9.34  9.48  9.58  9.59  9.61  9.62 และ 9.63 
โดยน้ํากลั่นทีเ่ปนตัวทําละลายมี pH เทากับ 6.72 
  จากผลการตรวจพบวาตัวอยางดินสอพองมีความเปนกรด-ดาง หรือมีคา pH ระหวาง 
9.22-9.63  แสดงวาตวัอยางดินสอพองทั้ง 8 ตัวอยาง  มคีวามเปนดางสูงกวามาตรฐานของมผช. ซ่ึง
กําหนดใหคา pH ของดินสอพองสําหรับผิวกายตองไมเกนิ 8.0 
 

3.3 ทําการทดลองเพื่อศึกษาการปรับดินสอพองใหมีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสําหรับ 
ใชกับผิวกาย  คือมี pH  ระหวาง 5.0-8.0 โดยวิธีใชสารสกัดจากพืชเปนตัวทําละลายและวิธีทําปฏิกิริยา
กับแกสคารบอนไดออกไซด 
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วิธีท่ี 1  การใชสารสกดัจากพชืเปนตวัทําละลาย เนือ่งจากตรวจสอบพบวาดินสอพอง 
มีสภาพเปนดางสูงผูวิจัยไดเลือกใชพืชที่มีสภาพเปนกรด  ไมเปนอันตรายและหาไดงาย 4 ชนิด คือ 
ใบมะขาม  ใบคูณ  ใบหางนกยูง และใบกระถิน  นําใบพืชมาสกัดดวยน้ํากลั่น  แลวใชสารสกัดจาก
พืชแตละชนดิละลายดินสอพองใหมีความเขมขน 10% โดยปริมาตร  จากนั้นวัด pH ของสารสกัด
จากพืชและ pH ของสารละลายดินสอพองในสารสกัดจากพืชแตละชนิด  ผลการทดลองดังแสดงใน
ตาราง  ซ่ึงเปนคาเฉลี่ยจากการทดลอง 3 ซํ้า  
 

ตารางที่ 4.1  แสดง pH ของตัวทําละลายและ pH ของสารละลายดินสอพองในตวัทําละลาย 
 

ชนิดตัวทําละลาย pH ของตัวทําละลาย pH ของสารละลายดินสอพองในตวัทําละลาย 
น้ํา 
ใบมะขาม 
ใบคูณ 
ใบหางนกยูง 
ใบกระถิน 

6.72 
3.90 
5.81 
5.86 
6.34 

9.61 
6.73 
7.12 
7.09 
7.09 

  จากผลการทดลองจะเหน็วา  สารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด คือ ใบมะขาม  ใบคูณ         
ใบหางนกยูง และใบกระถิน  มีฤทธิ์เปนกรด  และสามารถลดความเปนดางของดินสอพองได  โดย      
ใบมะขามมีความเปนกรดสูงสุด คือ pH 3.90 และสามารถลดความเปนดางของดนิสอพองไดมาก   
ที่สุดใหคา pH ที่ใกลเคียงกับมาตรฐานของมผช. มากที่สุด 
  วิธีท่ี 2  ทาํการทดลองเพื่อลดความเปนดางของดินสอพองดวยปฏิกิริยาสะเทิน  
ตามหลักการของปฏิกิริยานัน้สามารถลดความเปนเบส (ดาง) ดวยกรดและลดความเปนกรดดวยเบส  
สําหรับการลดความเปนดางของดินสอพองที่ใชกับผิวกายดวยกรดนั้น  ตองคํานึงถึงความเหมาะสม
เพราะกรดบางชนิด เชน HCl  H2SO4 เปนอันตรายตอผิวหนังจึงไมสมควรเติมกรดลงไปใน         
ดินสอพองโดยตรง  ผูวิจัยไดทดลองผานแกสคารบอนไดออกไซดลงไปในดินสอพองปรากฎวา    
ทําใหความเปนดางของดินสอพองลดลงได  ขั้นตอนของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดังนี ้
                  1.  เตรียมแกส CO2 จากปฏิกิริยาระหวาง HCl กับ CaCO3 

 

HCl  + CaCO3                     CaCl2  + H2O  + CO2(g) 
 
 
 

      2.  ผานแกสที่เกิดขึ้นทางทอนาํแกสเขาไปในภาชนะที่บรรจุน ณ ที่นี้  ไอ HCl ที่
ออกมาดวยจะละลายในน้ํา  สวนแกส CO2 จะผานทอนําแกสเขาไปในภาชนะอกีใบหนึ่งทีบ่รรจุ
สารละลายดินสอพอง 10% ณ ที่นี ่CO2 จะทําปฏิกิริยากับ H2O เกิดกรด H2CO3 ซ่ึงจะทําปฏิกิริยากับ
ดางใน  สารละลายดินสอพองไดตะกอน CaCO3  
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  การศึกษาครั้งนี้  ไดทดลองเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความเขมขนของ HCl ที่ทํา
ปฏิกิริยากับ CaCO3มากเกนิพอ (30 กรัม) และใชสารละลายดินสอพอง 10% ที่เตรียมจากดินสอพอง 
30 กรัม ละลายในน้ํา  แลวปรับปริมาตรเปน 300 ml  ผลการทดลองแสดงในตารางขางลาง 
 

ตารางที่ 4.2  แสดง pH ของสารละลายดินสอพองกอนและหลังผานแกสคารบอนไดออกไซด 
 

pH ของสารละลายดินสอพอง 
[HCl], M ปริมาตร HCl, ml 

กอนผาน CO2 หลังผาน CO2

1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.5 

10 
15 
20 
10 
15 
20 

9.55 
9.56 
9.57 
9.57 
9.57 
9.57 

9.13 
7.39 
6.97 
7.04 
6.78 
6.54 

   

การทดลองไดผลตามที่คาดไว คือแกส CO2 สามารถลดความเปนดางของ            
ดินสอพองไดและพบวา HCl จํานวน 0.015 โมลขึ้นไป  จะสามารถลดความเปนดางของดินสอพอง
ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน มผช.ได 
 

4.  การสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่นการพัฒนาคุณภาพดินสอพอง 4 บทเรียน 
คณะผูวจิัยไดรวมกันวิเคราะหนําความรูเกี่ยวกับดนิสอพองมาสรางเปนบทเรียนวิทยาศาสตร

ทองถิ่นในแตละระดับการศึกษา ซ่ึงเนื้อหาจะตองสอดคลองกับหลักสูตรหรือขอบขายรายวิชา       
มีความมุงหมายใหผูเรียนสัมผัสทองถ่ิน ใชทองถ่ินเปนแหลงการเรียนรูและชวยกระตุนแนวคิด     
ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินใหเจริญงอกงามดวยกระบวนการทางวทิยาศาสตร  หัวขอหรือสาระ
ที่ตองกําหนดในบทเรียนไดแก 

1) กําหนดสาระการเรียนรู 
2) กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
3) กําหนดหนวยหรือคาบการเรียน 
4) กําหนดแนวคดิ 
5) กําหนดกิจกรรม  ซ่ึงตองกําหนดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค   
6) กําหนดสื่อการเรียนการสอน 
7) กําหนดการประเมินผล  ซ่ึงตองประเมินใหตรงตามวัตถุประสงคเชิง       

พฤติกรรม 
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  บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิน่การพัฒนาคณุภาพดินสอพองที่กําหนดใหสรางขึ้น   
4 บทเรียน  ไดแก 

1. การกรองและการตกตะกอนของดินสอพอง ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
2. การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดนิสอพอง ระดับอุดมศึกษา 
3. การจัดทําโครงงานศึกษาการพัฒนาคุณภาพดินสอพองใหมีความเปนกรด- 

ดางที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย  ระดับอดุมศกึษา 
4. การผลิตดินสอพอง ระดับชมุชน 

  นอกจากนี้คณะผูวิจยัยังไดทาํความเขาใจลกัษณะของแบบประเมินกระบวนการ
ระหวางเรียน (E1) แบบทดสอบหลังใชบทเรียน (E2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนเกีย่วกบั
การใชบทเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกอนและหลังใชบทเรียน 
  เพื่อใหงานสรางบทเรียนสําเร็จและมีประสิทธิภาพ  จึงมอบหมายบุคคลในคณะวิจัย   
ที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทางเปนผูรับผิดชอบหลักสรางบทเรียนเฉพาะเรื่องดังนี ้

1. ผศ.จิตตระการ  เอกกมลกุล     ผูชวยศาสตราจารยสอนวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รับผิดชอบบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนา
คุณภาพดินสอพอง เร่ืองการจัดทําโครงงานศึกษาการพฒันาคุณภาพดนิสอพองใหมคีวามเปนกรด-
ดางที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย ระดับอดุมศกึษา 

2. อาจารยเจนจิรา   เดชรักษา    อาจารยสอนวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับผิดชอบบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพ
ดินสอพอง เร่ืองการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดนิสอพอง ระดับอุดมศึกษา 

3.นายดวง ทองคําซุย  อาจารยสอนวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป คณะ
วิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รับผิดชอบบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนา
คุณภาพดินสอพอง เร่ืองการผลิตดินสอพอง ระดับชุมชน 
  4. ผศ.จิตตระการ  เอกกมลกุลและนางกัลยา  สอนประภา  ครูสอนวทิยาศาสตร
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี รับผิดชอบบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพ
ดินสอพอง เร่ืองการกรองและการตกตะกอนของดินสอพอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การพัฒนาประสิทธิภาพบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เพื่อใหบทเรยีนวิทยาศาสตรทองถ่ิน  
การพัฒนาคุณภาพดนิสอพองที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  คณะผูวจิัยไดนํารางบทเรียนที่สรางไปให    
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตรวจสอบ  เพื่อปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดลองใชซ่ึงไดรับความรวมมือ
อยางดีจากผูเชีย่วชาญตอไปนี้ 

1. Prof. MASAHIKO  SAITO  ผูเชี่ยวชาญจากไจกา ประเทศญี่ปุนประจําคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ระหวางป พ.ศ. 2548-2549 
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2. ผศ.ประชาติ  วัชรบัณฑิต  หัวหนาสาขาวิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
3. ผศ.วันทนี  ปานเจริญ     ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวชิาชีววิทยาประยุกต     คณะ    

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
4. นางปรียา  จันทรแจง  ครูวิทยาศาสตร โรงเรียนทหารบกอุปถัมภ   คายนารายณศกึษา   

นางนันทนา บุญคุมครอง  นางธมนวรรณ  สุคันธชาติ และนางวราภรณ  ปาลี  ครูวิทยาศาสตร     
โรงเรียนเมืองใหม (ชลอราษฎรรังสฤษฎ) ซ่ึงเปนโรงเรียนเครือขาย 

5. นางนอย  โกเกตุ และนางกมลรส  ชอนใย  ปราชญชุมชนบานหนิสองกอน อําเภอเมอืง   
จังหวดัลพบุรี 
 

5. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่นการพัฒนาคุณภาพดินสอพอง
โดยหาอัตราสวนประสิทธิภาพกระบวนการระหวางเรียน (E1) และผลของการใชบทเรียน (E2) โดย
ตั้งเกณฑ E1/E2 = 80/80  
 
ตารางที่ 4.3   แสดงผลการวเิคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินเรื่องการพัฒนา    
คุณภาพดินสอพอง 4 บทเรียน 
 
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิน่ ระดับการศึกษา N E1 E2 E1/E2 
1. การกรองและการ         
ตกตะกอนของดินสอพอง 
2.  การวิเคราะหปริมาณ        
จุลินทรียในดนิสอพอง 
3. การจัดทําโครงงานศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง
ใหมีความเปนกรด-ดางที่
เหมาะสมสําหรับผิวกาย 
4. การผลิตดินสอพอง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

อุดมศึกษา 
 

อุดมศึกษา 
 
 

ชุมชน 

20 
 
6 
 
8 
 
 

20 

84.75 
 

81.00 
 

84.58 
 
 

86.50 

85.25 
 

81.50 
 

83.75 
 
 

88.50 

84.75/85.25 
 
81.00/81.50 
 
84.58/83.75 
 
 
86.50/88.50 

  จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนในการทํากิจกรรมระหวางเรียน 
(E1)กับคะแนนในการทําแบบทดสอบหลังใชบทเรียน (E2) ของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน    
เร่ืองการกรองและการตกตะกอนของดินสอพองเทากับ 84.75/85.25 เรื่องการวิเคราะหปริมาณ   
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จุลินทรียในดินสอพองเทากับ 81.00/81.50 การจัดทําโครงงานศึกษาการพัฒนาคณุภาพดินสอพอง
ใหมีความเปนกรด-ดาง  ที่เหมาะสมสําหรับผิวกายเทากับ 84.58/83.75  และเรื่องการผลิตดินสอ
พองเทากับ 86.50/88.50 แสดงวาบทเรียน   ทั้ง 4 บทเรียนที่คณะผูวจิัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ ให
คา E1/E2 สูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว 
 

6.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการใชบทเรียน    
วิทยาศาสตรทองถิ่น  การพัฒนาคุณภาพดินสอพอง   

6.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการใช   
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเรื่อง การกรองและการตกตะกอนของดินสอพอง ระดับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงผลการวเิคราะหขอมูลกอนและหลังเรียนบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนา
คุณภาพดินสอพองเรื่องการกรองและการตกตะกอนของดินสอพอง ของนักเรยีนระดับการศกึษา    
ขั้นพื้นฐาน 
 
การทดสอบ (N) คะแนนเต็ม ( X ) (S.D.) คา t-test P-value 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

20 
20 

10 
10 

12.00 
15.75 

1.77 
1.33 

13.87* .000* 

* P < .05     df = 19 
  จากตารางที่ 4.4  คาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนทดสอบกอนและคะแนนหลังการเรียน      
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคณุภาพดินสอพอง เร่ืองการกรองและการตกตะกอนของ
ดินสอพอง     เทากับ 12.00 และ 15.75 ตามลําดับ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.77 และ 
1.33 ตามลําดับ  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใชบทเรียนสูงกวากอนใชบทเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 6.2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังใชบทเรียน
วิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ืองการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดินสอพอง 
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ตารางที่4.5 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลกอนและหลังการใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนา   
คุณภาพดินสอพอง  เรื่องการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดินสอพอง  ของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ชีววิทยาประยกุต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
การทดสอบ (N) คะแนนเต็ม ( X ) (S.D.) คา t-test P-value 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

6 
6 

20 
20 

10.33 
16.33 

2.42 
0.82 

4.845* .000* 

* P < .05     df = 5  
  จากตารางที่ 4.5  คาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการทดสอบกอนและหลงัการเรียน    
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคณุภาพดินสอพอง เร่ืองการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียใน
ดินสอพองเทากับ 10.33 และ 16.33  ตามลําดับ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.42  และ 0.82
ตามลําดับ  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังใชบทเรียนสูงกวากอนใชบทเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

6.3   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังใชบทเรียน 
วิทยาศาสตรทองถ่ิน  เรื่องการจัดทําโครงงานศึกษาการพัฒนาคุณภาพดินสอพองใหมีความเปน
กรด-ดางที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย 
 

ตารางที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลกอนและหลังการใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง การ
จัดทําโครงงาน  ศึกษาการพัฒนาคุณภาพดินสอพองใหมีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย
ของนกัศกึษาโปรแกรมวิชาวทิยาศาสตรการอาหารและโปรแกรมวิชาเคม ีมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตร ี
 
การทดสอบ (N) คะแนนเต็ม ( X ) (S.D.) คา t-test P-value 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

8 
8 

30 
30 

21.75 
27.62 

4.23 
2.07 

6.164* .000* 

* P < .05     df = 7 
  จากตารางที่ 4.6  คาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการทดสอบกอนและคะแนนหลัง     
การเรียนบทเรยีนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพดินสอพอง เร่ืองการจัดทําโครงงานศึกษา
การพัฒนาคุณภาพดนิสอพองใหมีความเปนกรด-ดางเหมาะสมสําหรับผิวกายเทากับ 21.75 และ 
27.62     ตามลําดับ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากบั 4.23 และ 2.07 ตามลําดับ  โดยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนหลังใชบทเรียนสูงกวากอนใชบทเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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6.4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังใชบทเรียน 

วิทยาศาสตรทองถ่ิน  เร่ืองการผลิตดินสอพอง 
 

ตารางที่ 4.7  แสดงผลการวิเคราะหขอมูลกอนและหลังการใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง 
การผลิตดินสอพอง ของวิทยากรระดับชุมชน 
การทดสอบ (N) คะแนนเต็ม ( X ) (S.D.) คา t-test P-value 
กอนเรียน 
หลังเรียน 

20 
20 

10 
10 

5.95 
9.85 

1.32 
0.75 

11.759* .000* 

 * P < .05     df = 19 
  จากตารางที่ 4.7  คาเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการทดสอบกอนและหลงัการเรียน
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคณุภาพดินสอพอง เร่ืองการผลิตดินสอพองเทากับ 5.95 
และ 9.85 ตามลําดับ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 1.32 และ 0.75  ตามลําดับ  โดย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวิทยากรระดับชุมชนหลังใชบทเรียนสูงกวากอนใชบทเรยีน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

7.  การสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนตอบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น การพัฒนา    
คุณภาพดินสอพอง 

ผูวิจัยไดดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนตอบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน        
การพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง  ที่คณะผูวจิัยไดสรางขึ้น  ไดผลการวิเคราะหดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.8  แสดงผลการวเิคราะหขอมูลจากการสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานทีใ่ชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินกาารพัฒนาคุณภาพดินสอพอง เร่ืองการกรองและการ      
ตกตะกอนของดินสอพอง 
 

ลําดับท่ี รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1 กิจกรรมในบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินระบุจุดประสงคใน

การเรียนอยางชัดเจน เขาใจมากนอยเพียงใด 
4.55 0.69 เห็นดวย

มากที่สุด 
2 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินมีเนื้อหาและลําดับกิจกรรม  

กอนหลังเหมาะสม สามารถเขาใจไดมากนอยเพียงใด 
4.60 0.75 เห็นดวย

มากที่สุด 
3 กิจกรรมในบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินระบุขั้นตอน

การศึกษา วิธีการทดลอง ที่ชัดเจนมากนอยเพียงใด 
4.65 0.67 เห็นดวย

มากที่สุด 
4 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินทําใหทานเขาใจเนื้อหาในวิชา

เรียนที่ใชบทเรียนนี้ไดในระดับใด 
4.65 0.67 เห็นดวย

มากที่สุด 
5 ทานพอใจกับแหลงการเรียนรูที่อยูในชุมชนใกลตวั มากนอย

เพียงใด 
4.90 0.31 เห็นดวย

มากที่สุด 
6 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินสามารถทําใหทานเขาใจถึงองค

ความรูที่เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินไดดีขึ้นในระดับใด 
4.70 0.66 เห็นดวย

มากที่สุด 
7 ทานมีความตองการวิธีการเรียนโดยอาศยัประสบการณตรง

จากชุมชนในระดับใด 
4.85 0.49 เห็นดวย

มากที่สุด 
8 ทานมีความพอใจเรียนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน

เพียงใด 
4.90 0.31 เห็นดวย

มากที่สุด 
9 ทานมีความกระตือรือรนและมีความสุขกับการเรียนโดยใช

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินในระดับใด 
4.90 0.31 เห็นดวย

มากที่สุด 
10 ทานเห็นดวยกบักับการใชบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินกับ

รายวิชาอ่ืนๆเพียงใด 
4.85 0.49 เห็นดวย

มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.76 0.53 เห็นดวย

มากที่สุด 
   

จากตารางที่ 4.8  จะเห็นวาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนเรื่องการกรอง 
และการตกตะกอนของดินสอพอง โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (X = 4.76  S.D.= 
0.53)  โดยนกัเรียนเหน็ดวยมากที่สุดทุกรายการประเมิน 
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ตารางที่ 4.9  แสดงผลการวเิคราะหขอมูลจากการสอบถามความคดิเห็นของนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพ
ดินสอพอง  เร่ืองการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดนิสอพอง 
 
ลําดับท่ี รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 

1 กิจกรรมในบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินระบุจุดประสงคใน
การเรียนอยางชัดเจน เขาใจมากนอยเพียงใด 

4.67 0.51 เห็นดวย
มากที่สุด 

2 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินมีเนื้อหาและลําดับกิจกรรม  
กอนหลังเหมาะสม สามารถเขาใจไดมากนอยเพียงใด 

4.50 0.55 เห็นดวย
มาก 

3 กิจกรรมในบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินระบุขั้นตอน
การศึกษา วิธีการทดลอง ที่ชัดเจนมากนอยเพียงใด 

4.83 0.40 เห็นดวย
มากที่สุด 

4 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินทําใหทานเขาใจเนื้อหาในวิชา
เรียนที่ใชบทเรียนนี้ไดในระดับใด 

4.50 0.55 เห็นดวย
มาก 

5 ทานพอใจกับแหลงการเรียนรูที่อยูในชุมชนใกลตวั มากนอย
เพียงใด 

5.00 0 เห็นดวย
มากที่สุด 

6 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินสามารถทําใหทานเขาใจถึงองค
ความรูที่เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินไดดีขึ้นในระดับใด 

4.67 0.51 เห็นดวย
มากที่สุด 

7 ทานมีความตองการวิธีการเรียนโดยอาศยัประสบการณตรง
จากชุมชนในระดับใด 

5.00 0 เห็นดวย
มากที่สุด 

8 ทานมีความพอใจเรียนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน
เพียงใด 

4.83 0.40 เห็นดวย
มากที่สุด 

9 ทานมีความกระตือรือรนและมีความสุขกับการเรียนโดยใช
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินในระดับใด 

4.83 0.40 
 

เห็นดวย
มากที่สุด 

10 ทานเห็นดวยกบักับการใชบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินกับ
รายวิชาอ่ืนๆเพียงใด 

4.67 0.51 เห็นดวย
มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 4.75 0.39 เห็นดวย
มากที่สุด 

   
 

จากตารางที ่ 4.9 จะเหน็วาความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีตอบทเรียนเรื่องการ
วิเคราะห 
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ปริมาณจุลินทรียในดนิสอพองโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมากทีสุ่ด (X = 4.75 S.D.= 0.39 ) มี
รายการที่นักศกึษาเหน็ดวยมากที่สุด 8 รายการ  และรายการที่นักศึกษาเห็นดวยมาก  2 รายการ 

ตารางที่ 4.10  แสดงผลการวเิคราะหขอมูลจากการสอบถามความคดิเห็นของนักศกึษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินการพัฒนาคุณภาพ
ดินสอพอง  เร่ืองการจัดทําโครงงานศึกษาการพัฒนาคุณภาพดินสอพองใหมีความเปนกรด-ดาง      
ที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย 

ลําดับท่ี รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
1 กิจกรรมในบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินระบุจุดประสงคใน

การเรียนอยางชัดเจน เขาใจมากนอยเพียงใด 
4.13 0.35 เห็นดวย

มาก 
2 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินมีเนื้อหาและลําดับกิจกรรม  

กอนหลังเหมาะสม สามารถเขาใจไดมากนอยเพียงใด 
4.13 0.35 เห็นดวย

มาก 
3 กิจกรรมในบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินระบุขั้นตอน

การศึกษา วิธีการทดลอง ที่ชัดเจนมากนอยเพียงใด 
4.50 0.53 เห็นดวย

มาก 
4 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินทําใหทานเขาใจเนื้อหาในวิชา

เรียนที่ใชบทเรียนนี้ไดในระดับใด 
4.13 0.35 เห็นดวย

มาก 
5 ทานพอใจกับแหลงการเรียนรูที่อยูในชุมชนใกลตวั มากนอย

เพียงใด 
4.50 0.53 เห็นดวย

มาก 
6 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินสามารถทําใหทานเขาใจถึงองค

ความรูที่เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ินไดดีขึ้นในระดับใด 
4.63 0.52 เห็นดวย

มากที่สุด 
7 ทานมีความตองการวิธีการเรียนโดยอาศยัประสบการณตรง

จากชุมชนในระดับใด 
4.63 0.52 เห็นดวย

มากที่สุด 
8 ทานมีความพอใจเรียนโดยใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน

เพียงใด 
4.50 0.53 เห็นดวย

มาก 
9 ทานมีความกระตือรือรนและมีความสุขกับการเรียนโดยใช

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินในระดับใด 
4.63 0.52 เห็นดวย

มากที่สุด 
10 ทานเห็นดวยกบักับการใชบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินกับ

รายวิชาอ่ืนๆเพียงใด 
4.50 0.53 เห็นดวย

มากทีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 4.38 0.47 เห็นดวย

มาก 
 

จากตารางที่ 4.10จะเห็นวาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตีอบทเรียนเรือ่งการจัดทํา     
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โครงงานศึกษาการพัฒนาคณุภาพดินสอพองใหมีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย     
โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (X = 4.38 S.D.= 0.47 ) มีรายการที่นักศึกษาเหน็ดวยมากที่สุด 
3 รายการ  และรายการที่นกัศึกษาเหน็ดวยมาก 7 รายการ 
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การวิเคราะหเนื้อหาวิชา 
 
ตาราง การวเิคราะหเนื้อหาวชิาของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง การพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง 
 

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน 
เร่ืองการพัฒนาคุณภาพดินสอพอง 

หัวขอเร่ือง 

ระดับอุดมศึกษา  
-   การปรับความเปนกรด-ดาง (pH)  
ของดินสอพอง 
 
 

1. ประวัติชุมชน  ประเพณวีัฒนธรรม อาชีพ 
2. กระบวนการผลิตดินสอพองของบานหินสองกอน 

-  ดินมารล 
-  บอกากและบอกรอง 
- การละลายและการตกตะกอน 
- การเพิ่มคณุคาดินสอพอง 

3. ประโยชนของดินสอพองและผลิตภัณฑจาก        
ดินสอพอง 

4. คุณลักษณะของดินสอพองที่ใชกับผิวหนาและ    
ผิวกายตามมาตรฐานมผช. 

5. การตรวจสอบความเปนกรด-ดาง ของดินสอพอง 
6. ปฏิบัติการทดลองเพื่อลดความเปนดางของดินสอ

พองที่ใชกับผิวกาย 
-  การใชตวัทําละลาย : น้ํา สารสกัดจากพืชที่มีฤทธิ์
เปนกรด 
-  ทําปฏิกิริยากับแกสคารบอนไดออกไซด 
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