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บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น  การพัฒนาคุณภาพดินสอพอง 

 

เร่ือง 
 

การวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดินสอพอง 
 

ระดับอุดมศึกษา 
 

อาจารยเจนจิรา  เดชรักษา 
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1.  สาระการเรียนรู 
 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน การพัฒนาคุณภาพดินสอพอง เร่ือง การวิเคราะหปริมาณจุลินทรีย    
ในดินสอพอง วาดวยการศึกษาแหลงที่มาของจุลินทรียในดินสอพอง การวิเคราะหปริมาณจลิุนทรียใน      
ดินสอพองโดยวิธีการนับจุลินทรียจากจานเพาะเลี้ยง และมาตรฐานคุณภาพทางจลุชีววิทยาของดินสอพอง 
เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี พ.ศ. 2547 วิชา 4032601 จุลชีววิทยา 
จํานวน 3 หนวยกิต โดยมีคาํอธิบายรายวชิาดังนี้ ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา ศึกษาเปรียบเทียบโพรคาริโอต
และยูคาริโอต  การจําแนกประเภทสัณฐานวิทยา   สรีรวิทยา   การเจริญเติบโต  การสืบพันธุ   การควบคุม
ความสัมพันธของ จุลินทรียตออาหาร  น้ํา  ดิน  อากาศ  การอุตสาหกรรม  การสุขาภิบาลโรคติดตอ และ     
ภูมิตานทาน  การศึกษาภาคสนาม 
 
2.  ผลลัพธการเรียนรู 
 1.  มีความรูความเขาใจเกีย่วกับกระบวนการผลิตดินสองพองจากแหลงผลิตในชุมชน 
 2.  มีความรูความเขาใจเกีย่วกับวิธีการวิเคราะหปริมาณจลิุนทรียในดนิสอพอง  

3. มีความสามารถในการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นพืน้ฐานในการทดลอง เชน การ
สังเกต การวัด การคํานวณ การหาความสมัพันธ การจดักระทําขอมูล การสื่อความหมายขอมูล การทดลอง 
และการสรุป 

4. มีความสามารถในการศึกษาคนควา รูแหลงขอมูล และรวบรวมขอมูล 
5. สามารถใชกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายในการเรียนรูความรูเร่ืองดินสอพองจาก 

ชุมชน 
6. มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และตระหนักถึงความสําคัญของแหลงเรียนรูในชุมชน 

 
การวัดผลการเรียนรู 
สังเกต ซักถาม การปฏิบัติการทดลอง แบบปกหัด ผลการทดสอบวัดความรูกอน และหลังเรยีน 

ตรวจจากรายงาน   
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3.  กําหนดการจัดการเรียนรู  ใชเวลาการเรียนรู 4 คร้ัง คร้ังละ 3 คาบ 
 
คร้ังท่ี แนวทางการจดัการเรียนการสอน วิธีการสอน/กิจกรรมการสอน ผลงาน 

1 1.  ศึกษาขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตดินสองพอง  
2. แหลงที่มาของจุลินทรียใน
ดินสอพอง 
3. ศึกษาเอกสารอานเพิ่มเติมเรื่อง    
จุลินทรียในสิง่แวดลอม 

-  ศึกษาความรูจากแหลงผลิต
ดินสอพองโดยการสํารวจ 
สัมภาษณ และสังเกต 
 

1. แบบประเมนิผล
กอน-หลังเรียน 
2. รายงานการศึกษา
จากแหลงผลิต 
3.  แบบฝกหัด 

2-3 ปฏิบัติการ เร่ือง การวิเคราะห
ปริมาณจุลินทรียในตวัอยาง
ดินสอพองโดยวิธีการนับจุลินท
รียเปนจากจานเพาะเลี้ยง  
 

- ปฏิบัติการทดลองใน
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
 

1. รายงานผลการ
ทดลองและสรุปผล
การทดลอง 
2. แบบฝกหัด 

3 1. ศึกษาและคนควาดวยตนเอง 
เร่ืองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ดินสอพองและมาตรฐานอื่นๆที่
เกี่ยวของ  
2. อภิปรายเกีย่วกับคุณภาพทาง
จุลชีววิทยาของดินสอพองทีท่ํา
การวิเคราะหเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  
ดินสอพองและมาตรฐานอื่นๆที่
เกี่ยวของ  
3. คนควาดวยตัวเอง เร่ือง การลด
ปริมาณการปนเปอนของ             
จุลินทรียในดนิสอพอง 

- ศึกษาจากเอกสาร ตํารา       
อินเทอรเนต 
- นําเสนอผลการทดลองและ
คนควา 

1.  รายงานการคนควา
ดวยตัวเอง 
2. การนําเสนอผลการ
ทดลอง 
3.  แบบฝกหัด 

 
4.  สื่อและการเรียนรู 

4.1   เอกสาร ตํารา ประกอบการเรียน  
- ดินสอพอง  
- จุลินทรียในสิง่แวดลอม  
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- มาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยาของดนิสอพอง  
- คูมือกิจกรรมบทเรียนวิทยาศาสตร การพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง เร่ือง การวิเคราะห

ปริมาณจุลินทรียในดนิสอพอง 
- เอกสารเพิ่มเตมิ ประกอบบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินการวิเคราะหปริมาณ จุลินทรียใน

ดินสอพอง 
4.2 สื่อวัสดุและอุปกรณ 

- วัสดุ อุปกรณในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
- Power point 

4.3 แหลงการเรียนรู 
- ชุมชนบานหนิสองกอน 
- หองสมุด 
- เว็บไซดทางอนิเตอรเน็ต 
 

5 การวัดผลและประเมินผล 
การวัดผล 

- การปฏิบัติการทดลอง 
- การแกปญหาระหวางดําเนนิการ 
- การตรวจรายงาน 
- การทํางานตามใบกิจกรรม 
- การทําแบบทดสอบ  

การประเมินผล 
1. การศึกษากระบวนการผลิตดินสอพองที่แหลงผลิตและการวิเคราะหแหลงที่มาของ            

จุลินทรียในดนิสอพอง คิดเปนคะแนน 20% 
2. รายงานผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดินสอพอง คิดเปนคะแนน 30% 
3. การใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทดลองที่ถูกตอง  คิดเปนคะแนน  10% 
4. รายงานการคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพทางจุลชีววิทยาที่เกีย่วของกับ

ดินสอพอง คิดเปนคะแนน 20% 
5. การนําเสนอผลการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียและแนวทางการลดปริมาณจุลินทรียใหมี

คุณภาพทางจลุชีววิทยาตามมาตรฐาน คิดเปนคะแนน  20% 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน 

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน  เรื่องการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดินสอพอง 

 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
1. จุลินทรียทีพ่บในดนิสอพองมีการปนเปอนมาจากที่ใด 
 ก. ดิน      ข.  น้ํา 
 ค. อากาศ      ง.  ถูกทุกขอ 
2. แหลงผลิตดินสอพองที่สําคัญในจังหวัดลพบุรีอยูที่ตําบลใด 
 ก.   บานทาแค     ข.  บานถนนใหญ  
 ค.   บานทากระยาง     ง.   บานหินสองกอน 
3.  วัตถุดิบที่นาํมาผลิตดินสอพอง คือ 
 ก.  ดินมารล      ข.  หินปูน 
 ค.  ดินนวล      ง.  ปูนขาว 
4. ผูผลิตดินสอพองทําการลดปริมาณจุลินทรียในดนิสองพองไดโดยวธีิใด 
 ก.  เติมสมุนไพร     ข.  กรองดวยผาขาวบางหลายๆชั้น 
 ค.  ตากแดดใหดินแหงที่สุด    ง.  การใหความรอนโดยการสะตุ 
5.  นักศึกษาคิดวาการปนเปอนของจุลินทรียกอโรคในผลิตภัณฑดนิสอพองที่วางขายในทองตลาด มาจาก

สาเหตุใด 
 ก. แหลงน้ําทีใ่ชในกระบวนการผลิตดินสอพองปนเปอนน้ําทิ้งจากชุมชน 
 ข. ผลิตภัณฑดนิสอพองไมผานการกําจดัจลิุนทรียโดยการใหความรอน 
 ค. แหลงดินทีใ่ชในการผลิตมีการปนเปอนส่ิงปฏิกูลจากมนุษย สัตว และขยะ 
 ง. ถูกทุกขอ 
6. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน “ดินสอพอง” กําหนดวา จลิุนทรียที่พบในดินสอพองตองมปีริมาณเทาใด 
 ก.  10  CFU/g     ข. 100  CFU/g 
  ค. 1,000  CFU/g     ง.  10,000  CFU/g 
7.  ขอใดเปนประโยชนในดานตางๆของดินสอพอง 
 ก.  เครื่องสําอาง     ข.  กอสราง 
 ค.  อาหาร      ง.  ถูกทุกขอ 
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8. มนุษยสามารถรับจุลินทรียกอโรคในดนิสอพองโดยวิธีใดมากที่สุด 
 ก.  การหลุดรอดเขาสูเนื้อเยือ่โดยตรงผานบาดแผล  

ข.  การรับประทานโดยตรง 
 ค.  การหายใจเอาดินสอพองเขาไป    

ง.  ผิวหนังสัมผัสกับดินสอพองโดยตรง 
9. จุลินทรียทีป่นเปอนในดนิสอพองสามารถกอใหเกดิโรคใด 
 ก.  ปวดบวม      ข.  เนื้อเนาตาย 
 ค.  แอนแทรกซ     ง.  บาดทะยกั 
10.  โดยทั่วไปคาความเปนกรด-ดางของดินสอพองเปนแบบใด 
 ก. กรด      ข.  กลาง 
 ค.  ดาง      ง.  ขึ้นอยูกับกระบวนการผลิต 
11.  จุลินทรียชนิดใดทีพ่บมากที่สุดในดินสอพอง 
 ก.  ไวรัส      ข.  แบคทีเรีย 
 ค.  ยีสต      ง.  โปรตัวซัว 
12.  อาหารเลี้ยงเช้ือที่ใชในการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมดในดินสอพอง คือ 
 ก.  MacConkey     ข.  Nutrient broth 
 ค.  Potato Dextrose Agar    ง.  Plate Count Agar 
13.  วิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรยีจากดินสอพองโดยการเกลีย่ตัวอยางดินสอพองลงบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ

แข็ง เรียกวา 
 ก.  Spread plate     ข.  Pour plate 
 ค.  Inoculated plate     ง.  Streak plate 
14.  Aseptic technique คือ 
 ก.  เทคนิคการทําใหไรจุลินทรีย 
 ข.  เทคนิคการนับจํานวนจุลินทรีย 
 ค.  เทคนิคการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 
 ง.  เทคนิคการแยกจุลินทรียออกจากสิ่งแวดลอม 
15. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงบนจานเพาะเลี้ยงเชื้อใดที่บงบอกวาสามารถเพาะเลี้ยงจลิุนทรียจากดนิสอพอง

ได 
 ก.  อาหารเลี้ยงเช้ือมีลักษณะขุน 
 ข.  มีจุดหรือกลุมเซลลเจริญบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 ค.  เกิดบริเวณใสบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
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 ง.  ถูกทุกขอ 
16.  กอนการเพาะเลี้ยงเชื้อ จานเพาะเลี้ยงเชือ้ ปเปต ควรทาํการใหปราศจากเชื้อโดยวิธีใด 
 ก.  อบดวยความรอนจากตูอบลมรอน 
 ข.  นึ่งฆาเชื้อในหมอนึ่งความดัน 
 ค.  ลางใหสะอาดและเชด็ใหแหง 
 ง.  แชในน้ํายาฆาเชื้อกอนนํามาลางใหสะอาด 
17.  “โคโลนี” คือ 
 ก.  กลุมเซลลที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว ทําใหอาหารขุน 
 ข.  กลุมเซลลที่เจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง มีลักษณะเปนจดุขนาดตางๆ 
 ค.  จํานวนจุลินทรีย 1 เซลล 

ง.  จํานวนจุลินทรียที่เจริญในอาหารเลี้ยงเชื้อในเวลาทีก่าํหนด 
18.  จํานวนโคโลนีที่สามารถนํามาคํานวณหาปริมาณจุลินทรียทั้งหมดนั้น ตองเลือกจากจานเพาะเลี้ยงเชื้อที่มี

โคโลนีจํานวนเทาใด 
 ก.  0-30 โคโลนี     ข.  3-30  โคโลนี 
 ค.  30-300 โคโลนี     ง.  300-3,000 โคโลนี 
19.  จุลินทรยีที่พบในดนิสอพองมีหลายชนิด นักศกึษาคดิวาจุลินทรยีเหลานั้นมีอันตรายตอมนุษยทุกชนิด

หรือไม 
 ก.  ใช  เพราะจุลินทรียทุกชนิดสามารถกอโรคในรางกายมนุษยได 
 ข.  ไมใช เพราะจุลินทรียกอโรคในมนุษยไมสามารถเจริญในดินสอพองได 
 ค.  ใช  เพราะจุลินทรียในดนิสอพองสามารถฉวยโอกาสกอโรคในมนุษยได 
 ง.  ไมใช  เพราะจุลินทรยีทีพ่บเปนเชื้อประจําถ่ินในดินและบางชนิดเทานั้นที่สามารถกอโรคได 
20.  การทําดินสอพองปราศจากจุลินทรีย  ควรใชวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 ก.  การนึ่งภายใตความดนั     

ข.  การตากแดดเปนเวลานาน 
 ค.  การอบแหงที่อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส  

ง.  การกรองดนิสอพองผานผาขาวบางหลายๆครั้ง 
   

...................................................................................................... 
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เฉลยแบบทดสอบกอน-หลังเรียนเรือ่งการวิเคราะหปริมาณจลุินทรียในดินสอพอง 
 

ขอท่ี คําตอบ ขอท่ี คําตอบ 
1 ง 11 ข 
2 ง 12 ง 
3 ก 13 ก 
4 ง 14 ก 
5 ง 15 ข 
6 ค 16 ก 
7 ง 17 ข 
8 ก 18 ค 
9 ข 19 ง 
10 ค 20 ค 
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