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เอกสารศึกษาเพิ่มเติม 

ประกอบบทเรยีนวิทยาศาสตรทองถิน่ 
 
 

การพัฒนาคุณภาพดินสอพองใหมีคาความเปนกรด-ดาง       
ที่เหมาะสมสําหรบัผิวกาย 

 
ระดับอุดมศึกษา 

 

ผศ.จิตตระการ  เอกกมลกุล 
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ดินสอพอง 
 เมื่อกลาวถึงลพบุรี    ทุกคนตองคิดถึงพระปรางคสามยอด    ศาลพระกาฬ    ลิงลพบุรี       
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์    พระนารายณราชนเิวศนและดนิสอพองของดี  แตราคาถูกอยางไมนาเชื่อทีม่ี
แหงเดยีวในประเทศไทย 

ชุมชนดินสอพอง 
ประวัติความเปนมาของชุมชนดนิสอพอง 
ชุมชนดินสอพองประกอบดวยหมู 4 และหมู 5  ตําบลทะเลชุบศรและหมู 1 ตําบลถนนใหญ 

อําเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี  เดิมสวนหนึ่งของหมู 4 อยูที่บานสะพานอฐิ  ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในหมู 4
เลาใหฟงวา บริเวณที่ตั้งหมูบานนั้นมีสะพานที่ทําดวยอิฐขนาดใหญสะพานหนึ่ง  สันนิษฐานกันวา
เปนสะพานทีส่รางขึ้นสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. 2199-2231)  พระองคโปรดใหใช
เมืองลพบุรีเปนราชธานีที่ 2 มีแนวกําแพงเมืองและคูเมอืงผานบริเวณหมูบานใกล ๆ กับโรงเรียน   
สาริมานอุปถัมภในปจจุบัน  เชื่อกันวาคนในวังนารายณจะขามสะพานนี้ออกมาเพื่อลงไปอาบน้ํา    
ที่อางแกว   ซ่ึงอางแกวนัน้อยูภายในหมูบานและปจจบุันนี้ก็ไดรับการอนุรักษใหเปนโบราณสถาน  
จึงทําใหตั้งชื่อหมูบานนีว้า บานสะพานอฐิ  สวนบานหินสองกอนเลากันวาเดิมชือ่บานโคกมะเขือ
บางก็เรียกวาบานโคกพุทรา   ครั้งหนึ่งมีชาวบานไดไปขนหินจากเขาหนีบ ตําบลทาศาลา พอมาถึง
บานโคกพุทรา ปรากฏวาเกวยีนหักและหินแตกออกเปนสองกอนจึงเรียกกลุมบานนี้วาบานหนิสอง
กอน ตอมากรมชลประทาน  ไดขุดคลองชลประทานในป พ.ศ. 2500 ไดตักดนิขึ้นมาทับหินสองกอน
นั้นจมหายไป นอกจากนี้ คลองชลประทานไดตัดผานหมู 4 แยกหมู 4 ออกเปน 2 สวนอยูสองขางของฝง
คลอง  

             
            บานหมี ่  ทาแค          หมู 1 ตําบลถนนใหญ 

 
 
               บานหินสองกอน  
              หมู 4 
 
   หมู 3 บานสะพานอิฐ   หมู 5วัดไก       โคกสําโรง 
 
        หมู 4 บานสะพานอฐิ 
                พระที่นั่งเย็น      เอราวัณ 

 
 
    ศูนยสงครามพิเศษ        สระบุรี- กรุงเทพฯ 
                   
        วงเวียนสระแกว               วงเวียน                    พระนารายณฯ 
               ศาลพระกาฬ    
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                        ปาหวาย 
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี      คลองชลประทาน 
               ปาหวาย 

ชุมชนดั้งเดิม 

ชาวบานสวนใหญในหมูบานอพยพมาจากบานคลองป ตําบลโพธิ์เกาตน ตําบลตะลุง 
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และมีบางสวนทีอ่พยพมาจากเวียงจนัทน ประเทศลาว  ชาวบานสวนใหญ
นับถือศาสนาพุทธซึ่งเปนศาสนาประจําทองถ่ินมีการทําบุญตักบาตรในเทศกาลตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอและในวนัสําคัญตาง ๆ หรือเทศกาลงานบุญทั้งหลาย  ชาวบานก็ยังอนุรักษรักษา        
วัฒนธรรมประเพณีกันไวเปนอยางด ี  มีประเพณีที่สําคัญไดแกการทําบุญขาวเหนียวคือจะมกีาร   
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 ประชาชนสวนใหญนบัถือศาสนาพุทธ ในชุมชนเปนที่ตั้งของวัดเกาแก    
วัดหนึ่งชื่อวาวดัซาก  ซ่ึงเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางศาสนาและประเพณวีัฒนธรรม 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 ดังนี ้

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 
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อาชีพ ประชาชนสวนใหญรับราชการและรับจาง  ทําสวนผลไม เชน นอยหนา ละมุด ไผ     
คาขาย  เล้ียงสัตว  อุตสาหกรรมในครวัเรือน เชน ทาํจักสาน ที่สําคัญคือผลิตดินสอพอง ซ่ึงมี
ประมาณ 50 ครอบครัว การผลิตดินสอพองถือเปนภูมิปญญาชาวบานที่ไดสืบทอดจากบรรพบุรุษ  
มาเปนเวลานานนับรอยป ผลิตภัณฑดนิสอพองเปนที่รูจักแพรหลายทั่วประเทศตั้งแตอดีตจน
ปจจุบันจนถือเปนเอกลักษณประจําจังหวัดลพบุรี ดังคําขวัญของจังหวดัลพบุรี ดังนี ้

 
 
 
 
                                                  วังนารายณคูบาน 
 
                                                                           ศาลพระกาฬคูเมือง 
 
 
 
 
 

 ปรางคสามยอดลือเล่ือง 
 
 
 
  
 
 เมืองแหงดนิสอพอง 
 

 
 

  
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์เกริกกอง 
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แผนดินทองสมเด็จพระนารายณ 
 

สภาพชุมชนและแหลงผลิตดินสอพอง 
ภาพประกอบคําขวัญของจังหวัดลพบุรี 

 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพแสดงถนนที่ตัดตรงจากสระแกวจะผานหมูบานซึ่งดานขวาจะเปนริมคลองชลประทาน 
          ที่การผลิตดินสอพองเกือบทั้งหมด (ถายภาพออกจากหมูบาน) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพแสดงถนนที่ตัดตรงจากสระแกวจะผานหมูบานซึ่งดานซายจะเปนริมคลองชลประทาน 
         ที่ทําการผลิตดินสอพองเกือบทั้งหมด(ถายภาพจากทางเขาหมูบาน) 
 

ผูผลิตดินสอพองที่อยูริมถนนแนวคลองชลประทานจะมีโอกาสขายดนิสอพองไดดกีวา  
เพราะการสัญจรเขาออกมีความสะดวกในขณะที่ผูผลิตสวนใหญซ่ึงอยูบริเวณดานในเสียเปรียบ     
จึงควรพัฒนาถนนริมคลองชลประทานเพือ่ใหผูซ้ือเขาออกดานในไดสะดวกขึ้น 
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ภาพแสดงสภาพถนนและการผลิตดินสอพองตามแนวริมคลองชลประทานที่เปนแหลงผลิต           
       ดินสอพองจํานวนมาก 

วิถีชีวิตของชุมชนผูผลิตดินสอพอง  
 ชุมชนดินสอพองดําเนินชวีติทามกลางบรรยากาศธรรมชาติ   กิจวตัรประจําวนัจะเริ่มใน
ตอนเชาที่ไมมฝีนตกชาวบานจะออกมาทํางานตั้งแตเชา เรงทํางานแขงกับการเคลื่อนตัวของ        
พระอาทิตยโดยเริ่มจากตกัโคลนดินสอพองจากบอที่เรียกวาบอกรองหรือบอเนื้อ แลวหยอดลงพิมพ
เปนแผนกลม ๆ  บนผาใบซึ่งปูอยูบนพื้นดิน หรือหยอดจากพิมพเปนเม็ดเรียกวาดินตุม โคลน       
ดินสอพองจากบอกรองก็กลายเปนแผนหรือเม็ดดินสอพองบนลานกวางปลอยใหแดดแผดเผาโคลน
ดินสอพองเหลวจนกลายเปนกอนแข็ง เมื่อบอกรองที่เต็มไปดวยโคลนดินสอพองกลายเปนบอวาง
แลว   ก็ตองดาํเนินการผลิตโคลนดินสอพองอีก  เครื่องสูบน้ําจะดังขึน้เพื่อฉีดละลายดินบนกองดนิ
มารลใหไหลลงบออีกชนิดหนึ่งที่อยูระดับเดียวกับพืน้ดิน เรียกบอชนิดนี้วา บอกาก  เมื่อน้ําดินใน
บอกากมีลักษณะขน ก็สูบน้าํดินใสบอกรอง โดยผานตะแกรงที่มีรูถ่ีและเล็ก เพื่อกรองทราย กรวด 
และเศษใบไมใบหญาออก แลวปลอยใหดนิตกตะกอนในบอกรอง สวนใหญชาวบานจะมี บอกรอง
ที่มีดินตกตะกอนหลายบอ หลังจากนัน้กท็ําความสะอาดบอกากเพื่อนาํเอาทรายและกรวด  ทีก่นบอ
ออก  กรวดทรายนี้จะกองรวมเปนกองสําหรับนําไปถมที่ดิน ประมาณ 3-5 ช่ัวโมง ดินใน บอกรอง
จะตกตะกอนเปนโคลนดินสอพอง ชาวบานจะดูดน้ําใสดานบนใสลงในบอกากดวยวธีิ     กาลักน้ํา 
แลวละลายน้ําดินเติมลงไปในบอ ปลอยใหดินตกตะกอนเพิม่ ทําอยางนี้ 3-4 วนั จนไดโคลนดนิสอ
พองมากพอสมควรจึงจะนําไปทาํดินแผนหรือดินตุมและตากแหง งานในชวงบาย  เมื่อพระ
อาทิตยเคล่ือนยายไปทางทิศตะวนัตก กอนดินสอพองที่ตากไวเร่ิมแข็งตวัแตยังไมแหงสนิท 
ชาวบานจะเกบ็ขึ้นวางเรียงบนแครไมไผซ่ึงทําใหมีลักษณะเอียงลาดเพื่อตากแดดผึ่งลมอีก 3-4 วัน 
ดินสอพองที่แหงสนิทแลว  จะชั่งบรรจถุุงเพื่อจาํหนายหรือสงโรงโม ผูที่มีเครื่องโมก็จะโมกอน   
ดินสอพองใหเปนผงแลวชั่งบรรจุถุงเพื่อจําหนาย การขายดินสอพองจะขายตลอดเวลาทํางาน       
ทั้งลูกคาจรและลูกคาประจําที่มาซื้อถึงที่ ผูผลิตบางรายที่มีรถอาจจะสงถึงที่ของลูกคาก็ได 
 

 

 

 

 
 

                           การฉีดน้ําละลายดิน                                            โคลนดินสอพอง 
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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 

            การทําดินแผน                                               ดินสอพองบรรจุถุง 

 
 
 
 

           การกรองน้ําดินแบบดั้งเดิมใชถังตกัน้ําดินเทผานผากรอง 
 
 
 
 
การทําดินดอกหรือดินตุมแบบดั้งเดิมใชกรวยหยอด 
ทีละเม็ด 
 
 
 
 

ชาวบานชุมชนดินสอพอง 
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กระบวนการผลิตดินสอพองในปจจุบนั 
1. ทําบอ 2 ชนิด 

1.1 บอกากสําหรบัเปนที่ละลายดินขาวที่อยูในดินมารล บอกากมักมีขนาดใหญ      
ปากบออยูระดบัเดียวกับพืน้ดิน 

1.2 บอกรองหรือบอเนื้อ สําหรับใหดินตกตะกอน อาจจะเปนบอดนิหรือบอปูนที่มี
ปากบอเสมอกบัพื้นดินหรือสูงกวา 

 
 
 
 
    การฉีดน้ําละลายดินไหลลงบอกาก 
 
 
 

 
 
                 ดินตกตะกอนในบอกรองหรือบอเนื้อ 
 
 
 
 

2.  นําดินมารลมากองใกล ๆ บอ 
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      กองดินมารลใกล ๆ บอกาก 
 

3.  ขั้นตอนการผลิตดินสอพอง 
ขั้นตอนแรก การละลายดินสอพองโดยตกัดินมารลใสบอกาก  ปลอยน้ําลงไปผสม ทําให

ดินละลายออกมาจากกรวดทราย โดยลงไปเดินย่ําในบอ แตปจจุบันมักใชเครื่องฉีดน้ําที่กอง         
ดินมารลใหดนิละลายลงในบอกาก เมือ่ดินละลายออกมาไดขนพอสมควรแลวกต็ักหรือใชเครือ่ง   
ดูดน้ําดนิในบอกากเทผานตะแกรงลงไปในบอกรอง  หรือบอเนื้อเพื่อแยกกรองเอาหิน กรวด ทราย 
และใบไม ใบหญาออกจากเนื้อดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  การฉีดน้ําละลายดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
         การกรองน้ําดินผานตะแกรงลงในบอกรอง 
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ดินสอพองตกตะกอนในบอกรองแบบบอดินหรือบอปูน 
ขั้นตอนที่สอง การตกตะกอนดินสอพอง  ทิ้งใหน้ําดินตกตะกอนนอนกนในบอกรอง  แลว

ตักหรือดูดน้ําใสตอนบนออกใสบอกากจนเหลือแตแปงดินขาวขนเหมอืนดินโคลน  เรียกโคลน   
ดินสอพอง โคลนดินที่ไดจากการตกตะกอนครั้งแรกยังมีปริมาณนอยเกินไป  ชาวบานจึงมักจะทํา
กระบวนการในขั้นแรกและขั้นที่สองหลายครั้ง ในเวลาประมาณ 3-4 วัน เพื่อใหไดโคลนดินเกือบ
เต็มบอ 

 
 
 
 
 
 
 

 การใชวิธีกาลกัน้ําดูดน้ําใสดานบนออกหลงัจากดินตกตะกอนแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โคลนดินสอพองลักษณะเหนียวสีขาวขุนสําหรับทําดินแผนและดินตุม 
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ขั้นตอนที่สาม  การทําดินสอพองแผนตักโคลนดินสอพองหยอดลงในแมพิมพทีว่างบน    
ผาใบซึ่งปูไวบนพื้นดนิทั้งนี้เนื้อผาและพื้นดินจะชวยดูดซับน้ําจากโคลนดินสอพอง  ปลอยทิ้งไวให
แดดเผาจนดินสอพองเกาะเปนกอนแข็งพอที่จะหยิบได  ซ่ึงตองใชเวลาประมาณ  3  - 5  ช่ัวโมง  จึง
นําแผนดนิสอพองไปวางเรยีงบนแครไมไผที่มีลักษณะลาดเอียงปลอยใหดินสอพองตากแดดผึ่งลม
ตอไปจนแหงสนิท    ซ่ึงอาจตองใชเวลา  3 – 7 วัน ขึ้นอยูกับลักษณะอากาศ  เมื่อแผนดินสอพองแหง
ดีแลว  จึงนําดินสอพองไปบรรจุถุงหรือเก็บเพื่อจําหนาย  หรืออาจจะเอาไปโมเปนผงกอนนําไปขาย 
 
 
 
          การทําดินสอพองแผนกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แผนดินสอพองที่กําลังตากแดดบนผาปบูนพื้นดนิ 
 
 
 
 
                           ดินสอพองตากบนแครไมไผ 
 
 
 



 151 

 
 

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 
 

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 
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 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)  
 อินดิเคเตอรเปนสารอนิทรียที่เปนกรดออนหรือดางออน เปนสารที่มีสีและโครงสราง
ซับซอน สีของอินดิเคเตอรในสารละลายเปลี่ยนแปลงไดเมื่อ pH ของสารละลายนั้นมกีาร
เปลี่ยนแปลงไป  เชนเมทิลออเรนจมีสีแดงในสารละลายที่มี pH ต่ํากวา 3.1 แตจะมีสีเหลืองใน
สารละลายที่มี pH    มากกวา 4.4 และถาหากวาสารละลายม ี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+ จะขึ้นอยูกับความเขมขนของ H+ ในสารละลายที่อิเล็กโทรดนั้นจุมอยู  
ซ่ึงอันนี้สามารถอธิบายไดดวยสมการของ Nernst  โดยใชไฮโดรเจนอิเล็กโทรดจุมอยูในสารละลาย

ที่ตองการวัด pH ที่อุณหภูมิ 25°C และใหมแีกส H2  ความดัน 1 บรรยากาศผานเขาไปในอิเล็กโทรด
ตลอดเวลา 
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   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  
 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 
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 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 
การใชเคร่ืองวดั pH 
1.  เปดไฟฟาเพื่ออุนเครื่องวดั pH ประมาณ 10-30 นาที 

 2.  ปรับเครื่องใหถูกตองดวยบัฟเฟอรมาตรฐาน ทําดังนี ้
       2.1  วดัอณุหภูมิของบฟัเฟอรมาตรฐาน  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 

 

 

 

                     เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง 
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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 
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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 



 157 

 

 

 
 

เอกสารอางอิง 
 
กรมทรัพยากรธรณี. (2532). ทรัพยในดนิลพบุรี. กรุงเทพ ฯ: อรุณการพิมพ. 
คณะกรรมการจัดทําพจนานกุรมธรณีวิทยา. (2530). พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา. กรุงเทพ ฯ:  
                    โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
เจริญศรี  เจริญวัฒน. (2528). ดินสอพอง : ของดีลพบุรีในสมบัติไทย 28 ท่ีระลึกในงาน 65 ป ลวะศรี 
                    เทพสตร.ี  (หนา103-119) ลพบุรี : วิทยาลยัครูเทพสตรี. 
ชูชาติ  อารีจิตรานุสรณ. (2534). เคร่ืองมือวิทยาศาสตร. ขอนแกน : โรงพิมพศิริภณัฑออฟเซท. 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, สํานักงาน. (2547).  มาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน ดินสอพอง      
                        แปรรูป (มผช.453/2547). [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:                 
                        http://www.tisi.go.th/otop/pdffile/tcps453-47.pdf. [2548, มิถุนายน 10]. 
ลพบุรี, สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดั. หนวยศึกษานิเทศก. (2543). พระนารายณราชนิเวศน. 
                        ลพบุรี: ผูแตง. 
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง. (2542). ดินสอพอง (หนา 2125-2126). กรุงเทพ ฯ: มูลนิธิ 
                        สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย. 
 

http://www.tisi.go.th/otop/pdffile/tcps453-47.pdf

	ดินสอพอง 
	สภาพชุมชนและแหล่งผลิตดินสอพอง 
	 
	ภูมิปัญญาการผลิตดินสอพอง 
	การใช้เครื่องวัด pH 

