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ภูมิปญญาการผลิตดินสอพอง 
 จากการบอกเลาของคุณยายฮวย แซช้ือ (พุมขจร)  ทานไดสัมผัสกับดินสอพองตั้งแตเล็ก ปจจุบันอายุ 
78 ป ครอบครัวทานทําดนิสอพองที่บานทากระยาง บอกวา ชาวบานจะทําดินสอพองในบริเวณใกลบาน 
เพียงขุดดินลงไปประมาณไมเกิน 2 เมตร ก็จะเปนดนิขาว ตักดนิขึ้นมาละลายน้ํา   ซาวใหเนื้อดนิแยกออกจาก
กรวดทรายแลวกรองผานผาขาวบางใสในบอเยื่อปลอยใหดิน ตกตะกอนจนไดที ่ ตักโคลนดินขึ้นมาเทใน
แบบพิมพซ่ึงมรูีปรางตาง ๆ เชน ดินขนมปง ดินงู ดินดอกมะลิ   กรรมวิธีการผลิตดินสอพองจะสืบทอดกันมา
จากบรรพบุรุษรุนตอรุนจนปจจุบัน โดยวธีิการผลิต  ไมแตกตางจากในอดีตมากนกั  เมื่อมีการขุดดินที่บาน
ทากระยางนานมากขึ้น กระทบตอส่ิงกอสรางบานเรือนที่อาศัย การผลิตจึงลดลงและไดยายการผลิตไปที่
ชุมชนดินสอพอง โดยวัตถุดิบหรือดินมารลที่ใชสวนใหญซ้ือมาจากตําบลกกโก และตําบลทาแค อําเภอเมือง 
จังหวดัลพบุรี 
 ขั้นตอนการผลิตดินสอพองในปจจุบัน 

1. การทําบอ 2 ชนิด 
1.1 บอกาก   สําหรับเปนที่ละลายดินขาวที่อยูในดินมารล บอกากมักมีขนาดใหญ  ปากบออยู

ระดับเดยีวกับพื้นดิน 
1.2 บอกรองหรือบอเนื้อ สําหรับใหดนิตกตะกอน อาจจะเปนบอดนิหรือบอปูนที่มีปากบอ

เสมอกับพื้นดนิหรือสูงกวา 
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2. การกองดินมารลไวบริเวณบอ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.    วิธีการผลิตดินสอพอง 

ขั้นตอนที่ 1   การละลายดินมารลในบอ   โดยตักดินมารลใสบอกาก  ปลอยน้ําลงไปผสมทาํ
ใหดนิละลายออกมา จากกรวดทราย  โดยลงไปเดินย่ําในบอ  หรือใชเครื่องฉีดน้ําที่กองดินมารลใหดินละลาย
ลงในบอ เมื่อดินละลายออกมาไดขนพอสมควรแลวกต็ักหรือใชเครื่องดูดน้ําดนิในบอกากเทผานตะแกรงลง
ไปในบอกรอง  หรือบอเนื้อเพื่อแยกเอาหนิ กรวด ทราย และใบไม ใบหญาออกจากเนื้อดิน 
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ขั้นตอนที ่ 2  การตกตะกอนดินสอพอง  ทิ้งใหดนิขาวตกตะกอนกนบอ  แลวตักหรือดูด    

น้ําใสตอนบนออกใสบอกากจนเหลือแตแปงดินขาวขนเหมือนดินโคลน เรียกวา โคลนดินสอพอง       
โคลนดินสอพองที่ไดจากการตกตะกอนครั้งแรกยังมีปริมาณนอยเกินไป  ชาวบานจึงมักจะทํากระบวนการ
ในขั้นแรกและขั้นที่สองหลายครั้ง ในเวลาประมาณ 3-4 วัน เพื่อใหไดโคลนดินเกือบเต็มบอ 

 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่ 3   การตากแหงดินสอพอง   ตักโคลนดินสอพองหยอดลงในแมพิมพทีว่างบน
ผาใบ  ซ่ึงปูไวบนพืน้ดิน  ผาและพื้นดนิจะชวยดดูซับน้ําจากโคลนดนิสอพอง  ปลอยทิ้งไวใหแดดเผาจน
ดินสอพองเกาะเปนกอนแข็งพอที่จะหยิบได  ซ่ึงตองใชเวลาประมาณ  3 - 5  ช่ัวโมง  จึงนําแผนดินสอพอง
ไปวางเรียงบนแครที่มีลักษณะลาดเอียงไมไผตากแดดผึ่งลมตอไปจนแหงสนิทซึ่งอาจตองใชเวลา 3–7 วัน 
ขึ้นอยูกับลักษณะอากาศ เมื่อแผนดินสอพองแหงดีแลวจึงนําดินสอพองไปบรรจุถุง หรือเก็บเพื่อจําหนาย  
หรืออาจจะเอาไปโมเปนผงกอนนําไปขาย 

รูปทรงของดินสอพองขึ้นอยูกับแมพิมพ   ซ่ึงสวนใหญทําเปนแผนกลม  เสนผาศูนยกลาง
ประมาณ  6 – 7 นิ้ว  หรือทําเปนเม็ดเรียบ  หรือมีลวดลาย  แลวแตความตองการใชงาน 
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จุลินทรียในดิน 
 ดินสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ  คือ ดินแรธาตุ (Mineral soil) และดินอนิทรีย (Organic 
soil) ขึ้นกับแหลงกําเนิดของดินวามาจากหิน สารอนินทรียตางๆ หรือมาจากการทบัถมของสารอินทรีย โดย
สวนใหญของดินเปนดินแรธาตุ  ดินเกดิจากกระบวนการทางกายภาพ เคมีและชวีวิทยาของหินที่สาหราย    
ไลเคนสหรือมอสในสภาพเซลลพักสามารถอยูบนหนิที่แหงได เมื่อมีความชื้นก็เจริญ พวกที่สามารถสังเคราะห
แสงไดสรางสารอินทรยี ซ่ึงไปสงเสริมการเจริญของจุลินทรียกลุมเฮเทโรโทรฟ แกสคารบอนไดออกไซด   
ที่เกิดจากการหายใจของเฮเทโรโทรฟถูกเปลี่ยนเปนกรดคารบอนิก ซ่ึงเปนสารสําคัญในการละลายหิน 
โดยเฉพาะหินปูน นอกจากนีแ้ลวสวนใหญพวกเฮเทโรโทรฟปลอยกรดอินทรียไปเพิม่การละลายของหินใหมี
อนุภาคเล็กลง รวมถึงกระบวนการทางกายภาพอืน่ๆ นาํไปสูการแตกของหิน บริเวณรอยแตกของหินทําให
พืชช้ันสูงสามารถเจริญได ตอมาพืชตายและทับถมอยูบริเวณนั้นทําใหดนิเปนแหลงอาหารของจุลินทรีย และ
น้ําเปนตวัชะลางสารเคมีเหลานี้ลงสูที่ลึกลงไปเปนการเพิ่มความสมบูรณใหกับดินทีอ่ยูลึก จึงสงเสริมใหพืชมี
การเจริญเติบโตได สัตวบางชนิดที่อาศยัอยูบริเวณนี้ทาํใหเกดิการผสมของดิน และอากาศถายเทดีขึ้น        
การเคลื่อนไหวของสารสูดานลางสงผลใหเกิดชั้นและประเภทดินได การเปลี่ยนแปลงตางๆเปนการ
เปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไปใชเวลาหลายรอยป  (ดวงพร, 2545 : หนา 10) 
 ดินเปนแหลงที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของจุลินทรียชนิดตางๆไดดี จุลินทรียเหลานัน้ไดแก 
แบคทีเรีย เชื้อรา โปรตัวซัว สาหรายและไวรัส ซ่ึงมักอาศัยตามผิวหนาของดิน โดยทั่วไปชนดิของจุลินทรีย
จะแตกตางกนัไปตามชนิดของดิน แรธาตุ และอินทรียสารในดิน ความชื้น ความลึก อุณหภูมิ คาความเปน
กรดดาง การถายเทอากาศ เปนตน โดยเฉพาะอินทรียสารในดินมีความสําคัญตอการเจริญของจุลินทรียเปน
อยางยิ่ง เพราะเปนแหลงอาหารที่ดีสําหรับจุลินทรียตางๆที่จะนําไปใชเพื่อการเจรญิเติบโตและเพิ่มจํานวน   
ตอไป  ในดนิที่มีความอุดมสมบูรณจะพบจุลินทรียในดนิมากถึงพันลานเซลลตอดินหนึ่งกรัม   จุลินทรียทํา  
หนาที่ยอยสลายพวกสารอินทรียหรืออาหารในดินใหกลายเปนสารอนินทรีย เชน น้ํา แอมโมเนีย 
คารบอนไดออกไซด ไนเตรต ฟอสเฟต และแคลเซียม ซ่ึงจะเปนอาหารใหแกพืชและสิ่งมชีีวิตอ่ืนๆที่
จําเปนตองใชในการเจริญเตบิโตตอไป  (สุบัณฑิต, 2549 : หนา 34)   

จุลินทรียที่พบในดิน ไดแก 
 
แบคทีเรีย  (Bacteria) 

  เปนจุลินทรียที่พบมากที่สุดในดินทั้งชนิดและจํานวน ในดินสวนทัว่ๆไป 1 กรัม จะมี
แบคทีเรียประมาณลานเซลลซ่ึงประกอบดวย 400 สกุลและ 1,000 ชนิด  มีทั้งพวกที่เปนออโตโทรฟและ      
เฮเทโรโทรฟ แบคทีเรียเปนจุลินทรียแบบโปรคาริโอต เจริญไดดีในสภาวะทีม่ีและไมมีออกซิเจนหรือมี
ออกซิเจนเพยีงเล็กนอย มีทัง้พวกที่สรางและไมสรางสปอร  แบคทีเรียในดินจะพบอิสระไดนอยมาก เพราะ
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เซลลจะยึดเกาะกับอนภุาคของดินหรือฮิวมัสไว แบคทีเรียบางชนิดสามารถสรางเมือกเขามาชวยยึดเกาะ 
แบคทีเรียที่พบในดินสวนใหญ ไดแก สกุล Agrobacterium, Bacillus, Clostridium, Flavobacterium, 
Pseudomonas และ Xantromonas  
  แบคทีเรียในดนิมีบทบาทสําคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรสารตางๆ ในดินเพื่อ
เพิ่มความอุดมสมบูรณของดินที่จะเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งแบคทีเรียบางกลุม
สามารถเปลี่ยนแกสไนโตนเจนใหเปนสารไนโตรเจนทีพ่ืชสามารถนําไปใชประโยชนได โดยปฏิกิริยาตรึง
ไนโตรเจน เชน Azotobacter, Clostridium, Rhizobium และ Bradyrhizobium  (นงลักษณ และปรีชา, 2547 : 
หนา 536 ; สุบัณฑิต, 2549 : หนา 56)   

 
แอกทิโนมัยซีต (Actinomyctes) 

  แบคทีเรียกลุมแอกทิโนมัยซีตเปนแบคทีเรียแตมักจะถูกแยกออกมาศึกษาจากแบคทีเรีย
ทั่วไป เนื่องจากมีลักษณะพเิศษ คือ มีโคโลนีขนาดคอนขางใหญและมลัีกษณะผวิที่หยาบ รูปรางเปนฟลาเมนท  
ที่ตอเปนเสนยาว ซ่ึงลักษณะคลายเชื้อราแตมีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวาเชื้อรา  แอกทิโนมัยซีตจะพบใน
ดินประมาณ 10-13 เปอรเซ็นตของแบคทีเรียในดิน กลุมทีพ่บมากที่สุด คือ Streptomyces และ Nocardia  
  แบคทีเรียกลุมแอกทิโนมยัซีตคอนขางทนตอความแหงแลง ดังนั้นจงึสามารถรอดชีวิตได
ในสภาวะทีแ่หงแลงมาก เชน ดินในทะเลทราย นอกจากนั้นยังชอบเจริญในสภาวะที่เปนดางหรือเปนกลาง
แตไมทนสภาวะที่เปนกรด แอกทิโนมัยซีตไดรับควาสนใจมากขึน้ เมื่อมีการคนพบวาบางสกุล เชน 
Streptomyces  สามารถผลิตสารปฏิชีวนะ  (สุบัณฑิต, 2549 : หนา 63) 

 
เชื้อรา (Fungi) 

  เชื้อราที่พบในดินมีปริมาณนอยมากเมื่อเปรยีบเทียบกับแบคทีเรียและแอกทิโนมัยซีต       
พบมากบริเวณหนาดินประมาณ 10 เซนติเมตรและพบไดนอยมากที่ดนิลึกมากกวา 30 เซนติเมตร  พบในดนิ
ที่มีอากาศถายเทและดินทีเ่ปนกรด  เชื้อราเปนจุลินทรียทีม่ีเซลลเปนแบบยูคาริโอต ยอยสลายสารอินทรียไดดี 
ในดินอาจพบอยูในรูปสปอรหรือมัยซิเลียม เมื่อไมมีสารอาหารที่เหมาะสมเชื้อราจะอยูในสภาพพักหรือ  
สปอรและไมมีกิจกรรมการเจริญ   เชื้อราชวยปรับปรงุโครงสรางดินโดยการที่เสนใยมยัซิเลียมจะสานเปน 
ตาขายยึดอนุภาคดินไวเปนกลุมกอนทําใหไมละลายน้ําไปเรียกวา ครัมเบิลสตรัคเจอร (crumble structure)  
เชื้อราที่พบมากไดแก Mucor, Aspergillus, Alternaeria, Fusarium, Candida, Rhodotorula และ 
Zygosaccharomyces  เปนตน  (นงลักษณ และปรีชา, 2547 : หนา 538 ; สุบัณฑิต, 2549 : หนา 68)   

 
โพรโทซัว (Protozoa) 
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  โพรโทซัวเปนกลุมจุลินทรียที่อาศัยอยูในดนิอยางอิสระ มีขนาดเล็ก และมีความหลากหลาย
ของชนิดนอยกวาโพรโทซัวท่ีพบในน้ํา โดยจะอยูในสภาวะซิสตถามีสภาวะที่ไมเหมาะสม โพรโทซัวจะกิน
สารอินทรียที่ละลายไดและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอ่ืน เชน แบคทีเรีย ยสีต หรือโพรโทซัวชนิดอื่น  โพรโทซัว
เรงวัฏจักรของอาหาร และการเคลื่อนที่ของมันในโมเลกุลของน้ําในดนิชวยใหแบคทีเรียรับสารอาหารและ
ออกซิเจนดีขึน้  (ดวงพร, 2545 : หนา 20 ; สุบัณฑิต, 2549 : หนา 70) 

 
สาหราย (Algae) 

  เปนเซลลแบบยูคาริโอต มีคลอโรฟลลจึงสังเคราะหแสงได สาหรายที่พบสวนใหญเปน
สาหรายสีเขียว เชน Chlamydomonas, Chlorococcum และไดอะตอม  สวนใหญสาหรายจะสามารถพบไดใน
พื้นดินหรือใตดินแคลึกลงไปเปนมิลลิเมตร อาจพบจํานวน 106 เซลลของสาหรายตอดิน 1 กรัม    สาหราย
พบวาเปนจุลินทรียที่อาศัยอยูที่ผิวดนิแตเปนเชื้อพลัดถ่ินในดนิที่ลึกลงไปและจะถูกจับกินโดยสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
สาหรายในดินสวนใหญมีขนาดเล็กและเปนเซลลเดียว ตัวอยางทีสํ่าคัญ คือ Anabaena, Colothrix, 
Chroococcus, Cylindrospermum, Lyngbya, Nostoc, Oscillatoria, Scytonema และ Tolypothrix (นงลักษณ 
และปรีชา, 2547 : หนา 537 ; สุบัณฑิต, 2549 : หนา 69) 
 
คุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของดินสอพองตามมาตรฐานผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 

ในอดีตคนไทยมีการผลิตดินสอพองเพื่อใชในตํารับความงามตางๆ มากมาย เชน ใชดนิสอพองผสม
กับน้ําอบไทยหรือน้ําปรุง ประพรมผิวหนาและผิวกาย  เพื่อความสดชืน่หอมเยน็ชื่นใจ  ใชผัดหนา     ผสมกับ
ขมิ้นและมะขามเปยกขัดหนาขัดผิว  เพื่อชวยใหผิวพรรณสดใส หรือใชดินสอพองผสมขมิ้น ล้ินทะเล และ
พิมเสน ใชลอกฝา เปนตน   นอกจากดินสอพองจะถูกนํามาใชเพื่อความสวยงามดานผิวพรรณเปนหลักแลว 
ยังสามารถนํามาใชดานการรักษาโรคทางผิวหนัง เชน การนําดินสอพองมาผสมกับมะนาว ชวยขจัดสิวเส้ียน  
ลดอาการปวดบวมจากการอกัเสบเขียวชํ้า หรือการนํามาผสมกับใบทองพันชั่ง ก็มีสรรพคุณในการรักษา
กลากเกลื้อนได  ดังนั้นการผลิตดินสอพองเพื่อใชประโยชนดานเครื่องสําอางจําเปนตองมีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑเครื่องสําอางประเภทแปงฝุนโรยตัว  เพื่อใหดินสอพองมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และ
เปนการเพิ่มมลูคาใหกับดนิสอพองอีกทางหนึ่งดวย    

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางประเภทแปงฝุนโรยตัว ตองมีคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐาน           
ที่กําหนด คือ มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2536)  ดังนี้ 

1.1  แบคทีเรีย ยีสตและราทัง้หมด (total colony count) นอยกวา 1000 โคโลนีตอกรัม  
1.2  ปรีซัมปตีฟ โคลิฟอรม (presumptive coliform) นอยกวา 10 โคโลนีตอกรัม  
1.3  ฟคัล โคไล (faecal coli) ไมพบ  
1.4  สตาฟโลคอกคุส ออเรอุส (Staphylococcus aureus) ไมพบ  
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1.5  ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) ไมพบ  
1.6  ซาลโมเนลลา (Salmonella sp.) ไมพบ  
1.7  โคลสตริดิอุม (Clostridium sp.) ไมพบ   (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข, 2549) 

คุณสมบัติของดินสอพองแปรรูปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
ดินสอพองแปรรูป หมายถึง ผลิตภัณฑที่ทําจากดินสอพอง ผสมน้ํา กรองเฉพาะสวนที่เปนเนื้อ

ละเอียด นําไปฆาเชื้อ อาจมีสวนผสมของผงพืชสมุนไพรที่บดละเอียดแลว เชน ขมิ้นชนั ไพล แตงกลิ่น ทําให
แหงอยูในรูปกอนหรือผง 

ดินสอพอง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําดินมารลหรือปูนมารล (marl) รอน ผสมน้ําแลวกรอง
ใหสะอาด 

คุณลักษณะที่ตองการ 
ลักษณะทั่วไป 
ตองปราศจากสิ่งแปลกปลอม กรณีเปนกอน ตองมีรูปทรงเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน  

กรณีเปนผงตองแหง 
กล่ิน 
ตองมีกล่ินที่ดตีามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช  ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค  เชน 

กล่ินหืน กล่ินบูด 
สวนประกอบ 
1.  ตองไมมีสารหรือวัตถุที่หามใชตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เครื่องสําอาง :      

ขอกําหนดทัว่ไป มาตรฐานเลขที่ มอก.152 
2.   สารที่กําหนดปริมาณการใชตองไมเกินเกณฑที่ กําหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ          

อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง : ขอกําหนดทัว่ไป มาตรฐานเลขที่ มอก.152 
3.   สีที่ใช ตองเปนไปตามทีก่ําหนดในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรม เครื่องสําอาง :     

ขอกําหนดทัว่ไปมาตรฐานเลขที่ มอก.152 
สารปนเปอน 

1.  ตะกัว่ ตองไมเกิน 20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
2.  สารหนู (คํานวณเปน As2O3) ตองไมเกนิ 2  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
3.  ปรอท ตองไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ความเปนกรด-ดาง  ตองอยูระหวาง 5.0 ถึง 8.0 
จุลินทรีย 
จํานวนแบคทีเรีย ยีสต และราทั้งหมดตองไมเกิน 1 x 103 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม 

(มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ดินสอพองแปรรูป, 2549) 
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จุลินทรียกอใหเกิดโรคที่พบในดินสอพอง 
 ดินสอพองเปนวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมหลายอยาง เชน การทําแปงน้ํา ยาสีฟน สีทาบาน    
ใชสําหรับตกแตงเครื่องเฟอรนิเจอรตางๆ  นอกจากนี้ในปจจุบันนยิมนาํดินสอพองมาเปนวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตเปนเครื่องสําอางและใชในเทศกาลวนัสงกรานต  หากกระบวนการผลิตดินสอพองซึ่งเปนอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนไมถูกสุขลักษณะเพยีงพอ อาจมีการปนเปอนจุลินทรียที่เปนอันตรายตอผูบริโภคได ในป 2544 
กองเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดประสานงานกับเภสัชสาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี เก็บตัวอยางดินสอพองจํานวน 10 ตัวอยางจากแหลงผลิต  ไปทําการวิเคราะหตัวอยางดานจุลชีววิทยา
พบการปนเปอนของจุลินทรียทั้งหมดในตัวอยางผลิตภณัฑดนิสอพองตั้งแต 39,000-1,200,000 โคโลนีตอ
กรัม  ซ่ึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2536) และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนดินสอพอง
กําหนดใหมีจลิุนทรียทั้งหมดไมเกนิ 1,000 โคโลนีตอกรมั  พบจุลินทรยีที่เปนดัชนีบงชี้สุขลักษณะในการผลิต 
(coliform bacteria) มีปริมาณตั้งแต 3 ถึง 240 MPN ตอกรัม (มาตรฐานเครื่องสําอางกําหนดวาตองนอยกวา 
10 MPN ตอกรัม) นอกจากนี้พบจุลินทรียกอใหเกิดโรคไดแก  เอชเชอริเชีย โคไล,  ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา,                
ซาลโมเนลลา,  สตาฟโลคอกคุส และโคลสตริดิอุม  ซ่ึงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2536) 
กําหนดวาตองไมพบจุลินทรยีกอโรคไดแก ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา, ซาลโมเนลลา, สตาฟโลคอกคุส และ 
โคลสตริดิอุม   หากจุลินทรยีเหลานี้เขาเขาสูรางกายทางตา สิว บาดแผลอื่นๆ  และกระแสโลหิต อาจมีผลให
เกิดการอกัเสบรุนแรงและหากจุลินทรียเขารางกายอาจทําใหเกดิอาการอาหารเปนพษิ  (ดินสอพอง, 2549)   

จุลินทรียกอโรคที่สามารถพบไดในดินสอพอง ไดแก  
ซาลโมเนลลา (Salmonella) 

  เปนแบคทีเรียแกรมลบรูปทอน  สายพันธุสวนใหญเคล่ือนที่ไดดวยแฟลกเจลลาที่อยูรอบตัว  
(peritrichous  flagella)  ยกเวน  S. pullorum  และ  S. gallinarum   เชื้อนี้ไมมีแคปซูลและสปอร  เจริญไดดีใน
ที่มีหรือไมมีออกซิเจน  สามารถเฟอรเมนตน้ําตาลกลูโคสและแมนโนสไดกรด  บางทีไดกาซดวย  แตไม
สามารถเฟอรเมนน้ําตาลแล็กโทสและซูโครสได  ใหไฮโดรเจนซัลไฟดหรือกาซจากการเฟอรเมนต
คารโบไฮเดรต  เจริญไดบนอาหารเลี้ยงเชื้อธรรมดา  เชื้อสวนใหญไมตองการวิตามิน หรือกรดอะมิโน  
ยกเวนเชื้อไทฟอยดบางชนิดตองการปริปโทเฟน   
  ซาลโมเนลลา  ทําใหเกิดโรคติดเชื้อ  3  ชนิด  คือ   
  1.  ไขเอนเทอริก  :  ไขไทฟอยดและพาราไทฟอยด  (Enteric  fevers  :  typhoid  and  
paratyphoid)   
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   เปนโรคติดเชื้อซาลโมเนลลาที่ สําคัญที่ สุด   ไขไทฟอยดมีสาเหตุจากเชื้อ  
Salmonella  typhi  สวนพาราไทฟอยดมีสาเหตุจากเชื้อ  S. paratyphi  A, B  และ  C  อาการของโรคคลายกัน  
แตไขพาราไทฟอยดหรือไขรากสาดเทียมมีความรุนแรงนอยกวา  และมีอาการออนกวาไขไทฟอยด  คือพารา
ไทฟอยดมีระยะฟกตัว  1-10  วัน  มีอาการโลหิตเปนพิษเนื่องจากเชื้อเขากระแสเลือด  (bactermia)  เกิดขึ้นใน
ตอนแรก  มักมีไขอยู  1-3  สัปดาห  ไมคอยมีผ่ืน  สวนไขไทฟอยดมีระยะฟกตัวของโรค  10-14  วัน  มีไขสูง
ตลอด  ปวดศีรษะ  ทองผูก  ออนเพลียในสัปดาหที่  3  หรือ  4  ตับและมามโต  เม็ดเลือดขาวลดนอยลง
อุจจาระมีเลือดปนออกมาดวย 
 
  2.  ลําไสอักเสบ  (enterocolitis,  gastroenteritis) 
   เกิดจากเชื้อซาลโมเนลลาหลายชีโรทัยปดวยกัน บางชนิดทําใหเกดิโรคในสัตว 
เลือดอุนรวมทัง้คน  เชื้อสําคัญที่ทําใหเกดิโรค  คือ S. enteritidis  และ  S. typhimurium   
   ระยะฟกตัวของโรค  กินเวลา  12-24  ช่ัวโมง  หรือมีอาการหลังจากกินอาหารที่มี
เชื้อปะปน  8-48  ช่ัวโมง  อาการของโรค  คือ ปวดศีรษะรุนแรง คล่ืนไส  อาเจียน  อุจจาระรวงรุนแรง  ปวด
ทอง  มีไขต่ํา  มักเปนอยู  2-5  วัน ไมคอยเกิดอาการแบคทีรีเมียเหมือนไขไทฟอยด  เชื้อจะเจริญอยูในลําไส
เทานั้น  เมื่อเชื้อบุกรุกเขาผนังลําไสเล็กและลําไสใหญ    อาจจะปลอยเอนเทอโรทอกซินออกมาทําใหถาย
อุจจาระเหลวมีมูกเลือด  เม็ดเลือดขาวปนออกมา  ไมพบเชื้อในเลือด  แตจะพบในอุจจาระ 

3.  โลหิตเปนพิษ  (Septicemia) 
    การติดเชื้อซาลโมเนลลาในกระแสเลือดมักเกิดจาก  S. choleraesuis  เปนสวนใหญ  
แตก็อาจเกิดจากเชื้อซีโรทัยปใดก็ได  เมื่อเชื้อเขาสูรางกายจะไปเจริญเติบในกระแสเลือด  เพิ่มจํานวนขึ้นจึง
ทําใหคนไขมีไขสูง  หนาวสั่น  เบื่ออาหาร  น้ําหนักตัวลด  การแยกเชื้อจะพบเชื้อในกระแสเลือดเทานั้น  มัก
ไมพบเชื้อในอุจจาระ  (นงลักษณ, 2547 : หนา 91) 
 

โคลสตริดิอุม (Clostridium) 
  โคลสตริดิอุมเปนแบคทีเรียแกรมบวกรูปทอนที่สรางสปอรได  สปอรอยูขางในเซลลมัก
พองออกมีรูปรางปอมแบบรูปไข  เชื้อสวนใหญเปนพวกไมตองการออกซิเจนเลย  (obligate  anaerobes)  มี
บางที่เปนพวกทนออกซิเจนได  (aerotolerant)  สวนใหญเคลื่อนที่ดวยแฟลกเจลลาที่มีอยูรอบตัว  
(peritrichous  flagella)  ยกเวน Clostridium  perfringens  ที่ไมเคล่ือนที่  สวนใหญแลวสปอรจะไมงอกถา
ขาดสภาพที่เหมาะสมคือ  สภาพที่ไมมีออกซิเจน  สปอรทนความรอนไดดีสามารถทนอุณหภูมิถึง  120  
องศาเซลเซียสไดนานถึง  10-15  นาที  พบทั่วไปในตะกอนดินน้ําจืด น้ําทะเล  และทางเดินอาหารของคน
และสัตว   
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  การเลี้ยงโคลสตริดิอุมทําไดงายในสภาพไรออกซิเจน  วิธีการแยกเชื้อแอนแอโรบ  
(anaerobes)  ที่ใชมากที่สุด  คือ  การเลี้ยงเชื้อใน  blood  agar  และ  egg  yolk  agar  ในสภาพไมมีอากาศเปน
เวลา  48-72  ช่ัวโมง  โคโลนีจาก  blood  agar  สามารถนํามาตรวจดูฮีโมไลซีส  โครงสรางโคโลนีและการ
เคลื่อนที่แบบลุกลาม (swarming) ได เชื้อที่เจริญใน  egg  yolk  agar  สามารถตรวจหาการทํางานของ
เอนไซมเลซิทิเนส  (lecithinase)  และ  ลิเพส  (lipase)  ได  การทํางานของเลซิทิเนสดูจากความขุน  และการ
ตกตะกอนขาวในวุน  สวนการทํางานของลิเพสดูจากความเปนเงาที่ผิวหนาเชื้อ 
  Cl. botulinum  Cl. perfringens และ  Cl. tetani  มีเอกโซทอกซินที่รายแรงสามารถทําใหเกิด
โรคที่รุนแรงได  คือ  โรคอาหารเปนพิษโบทูลิซึม  (botulism)  กาซแกงกรีน (gas  gangrene) หรือโรคเนื้อ
ตายเนา  (myonecrosis)  และบาดทะยัก  ตามลําดับ  (ดวงพร, 2537 : หนา 96 ; นงลักษณ, 2547 : หนา 208) 
  

ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa) 
  เปนแบคทีเรียที่มีลักษณะเปนรูปทอนหรือโคงเล็กนอย  เคล่ือนที่ดวยโพลารแฟลกเจลลา    
ติดสีแกรมลบ  ผนังเซลลประกอบดวยลิโพพอลิแซ็กคาไรด (lippolysaccharide,  LPS)  มีโครงสรางคลาย
ของแบคทีเรียในตระกูลเอนเทอโรแบคทรีเอซี  (Enterobacteriaceae)  แตมีสารเคมีบางหมูตางกัน  สวนของ
พอลิแซ็กคาไรดไซดเชน (polysaccharide  side  chain)  ที่ยื่นออกจากเมมเบรนชั้นนอก (LPS)  เชื่อวา
เกี่ยวของกับความจําเพาะทางซีโรโลยีและความไวตอแบคทีริโอซินหรือไพโอซิน  (bacteriocin  หรือ  
pyocin)  และแบคทริโอเฟจ     ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา ยังมีช้ันเมือก  (slime  layer)  ที่ประกอบดวยพอลิ
แซ็กคาไรดและมีพิไลอยูที่ผิวเซลลดวย 
 โรคติดเชื้อจาก  ซูโดโมนาส แอรูจิโนซา 
 1.   การติดเชื้อในกระแสเลือด  (bacteremia)  และเยื่อบุหัวใจอักเสบ (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  อาจเคลื่อนที่ได
หรือไมเคลื่อนที่ บางสายพันธุที่แยกไดจากนอกลําไส สรางแคปซูลได  ใหโคโลนีเรียบ  ไมมีสี  มี
เสนผาศูนยกลาง  2-3  มิลลิเมตรในเวลา  18  ช่ัวโมง  แตถาเลี้ยงในอาหารที่แสดงความแตกตาง  (differential  
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media)  เชน  MacConkey  agar โคโลนีมีสีแดงชมพู  ขนาดใหญ  เนื่องจากเฟอรเมนตแล็กโทส  หรือเล้ียงใน
อาหาร Eosin  methylene  blue  agar (EMB)  และ  Endo  agar  โคโลนีมีสีมันวาวคลายโลหะ  มีบางสายพันธุ
ที่เฟอรเมนตแล็กโทสไดชา  ถาเล้ียงบนอาหารผสมเลือดบางสายพันธุเกิดการยอยสลายเม็ดเลือดแดงแบบ
บีตาฮีโมไลซิส  เชื้อนี้เจริญไดในอุณหภูมิชวงกวาง  (15-45  องศาเซลเซียส) บางสายพันธุทนความรอน  60 
องศาเซลเซียส  15 นาที  หรือ  55  องศาเซลเซียส  60 นาที 
  เอสเชอริเชีย  โคไล สายพันธุที่ทําใหเกิดโรค   อาจทําใหเกิดโรคดังนี้ คือ  ทองรวง  
(gastroenteritis)  ทางเดินปสสาวะอักเสบ  (urinaey  tract  infections)  โลหิตเปนพิษ  (septicemia)  และเยื่อ
หุมสมองอักเสบ  (neonatal  meningitis)  (นงลักษณ, 2547 : หนา 108) 
 

สตาฟโลคอกคุส ออเรอุส ( Staphylococcus aureus) 
  เปนแบคทีเรียรูปทรงกลม  แกรมบวก  ไมเคล่ือนที่  ไมสรางสปอร    เมื่อแบงเซลลจะติดกัน
เปนกลุมคลายพวงองุน  เมื่อขยี้เช้ือจากหนอง  เซลลอาจอยูเดี่ยว ๆ เปนคู ๆ เปนกลุม  หรือเปนสายสั้น ๆ ถา
เขี่ยจากอาหารแข็ง  เซลลมีลักษณะเปนกลุม แตจากอาหารเหลวจะเห็นเปนเซลลเดี่ยว ๆ เปนคู  หรือเปนสาย
ส้ัน ๆ   มีบางสายพันธุสรางแคปซูลหรือเมือก  (slime)  ชวยใหเช้ือเพิ่มความรุนแรงในการกอโรค  เชื้ออายุ
นอยติดสีแกรมบวกเมื่ออายุมากขึ้นติดสีแกรมลบ  

สตาฟโลคอกคุส ออเรอุส  เจริญไดดีในอาหารเลี้ยงเชื้อสวนใหญในสภาพที่มีออกซิเจนหรอื
มีออกซิเจนเล็กนอย  (microaerophilic)  เจริญเร็วที่สุดที่ 37  องศาเซลเซียส  แตสรางรงควัตถุดีที่สุดที่
อุณหภูมิหอง  (20-25  องศาเซลเซียส)  โคโลนีบนอาหารแข็งมีลักษณะกลม  เรียบ  ขุน  นูนเล็กนอยเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ  1-4  มิลลิเมตร มีสีเหลืองทอง     

การทําใหเกิดโรคเนื่องจาก  สตาฟโลคอกคุส ออเรอุส 
การติดเชื้อ  สตาฟโลคอกคุส ออเรอุส ทําใหเกิดฝ  อาจเกิดที่สวนใดของรางกายก็ได  สวน

ใหญเกิดที่ผิวหนัง  ซ่ึงเริ่มตนจากการติดเชื้อที่ตอมน้ํามัน บริเวณที่เกิดฝจะเกิดการอักเสบ  มีการสะสมเม็ด
เลือดขาว  เกิดการตายของเนื้อเยื่อ  เมื่อฝเจริญเต็มที่บริเวณเนื้อเยื่อท่ีตายจะเต็มไปดวยเม็ดเลือดขาวที่ตายแลว
รวมทั้งแบคทีเรียที่เม็ดเลือดขาวไปกิน  ซ่ึงภายในบริเวณฝนี้จะไมมีเลือดมาเลี้ยง (นงลักษณ, 2547 : หนา 31) 
 
การนับจุลินทรียจากจานเพาะเลี้ยงโดยวิธีสแตนดารด เพลท เคาท  (Standard plate count) 
 สแตนดารด เพลท เคาท  (Standard plate count)   เปนวธีิการที่ใชแพรหลายกันสําหรับนับจุลินทรีย  
มีชีวิตทั้งหมดที่เจริญบนอาหารวุนในสภาวะที่มีอากาศ เพราะจุลินทรียสวนใหญไมสามารถใชวุนเปน
อาหารได การผสมวุนกับอาหารที่ใชเล้ียงจุลินทรียและเทลงในจานเพาะเลีย้ง จากนัน้นําตวัอยางทีต่องการ
ตรวจนับเจือจางใหอยูในชวงที่นับได แลวเกล่ียบนผวิวุน เรียกวา Spread plate (Surface spread method) หรือ
ใหตัวอยางผสมกับอาหารเลี้ยงเชื้อในจานเพาะเลี้ยง เรียกวา Pour plate method   อาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ  จุ
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ลินทรียที่ใชขึน้กับชนิดของจุลินทรียที่ตองการเพาะเลีย้ง เชน ถาตองการเพาะเลีย้งจุลินทรียทั้งหมดที่มีชีวิต
และเจริญในสภาวะที่มีอากาศใชนิวเทรี้ยนอะการหรือเพลทเคาทอะการ (nutrient agar หรือ plate count agar) 
เปนอาหารเลี้ยงเช้ือ ถาตองการเพาะเลี้ยงยีสตและราโดยเฉพาะใชมอลทเอ็กแทร็กอะการหรือโพเทโทเดกซโทรส 
อะการ (malt extract agar หรือ potato dextrose agar) ที่ปรับความเปนกรดประมาณ 3.7-4.7  เปนอาหารเลี้ยง
เชื้อ  (ดวงพร, 2545 : หนา 76 ; สุมณฑา, 2545 : หนา 350) 

วิธีมาตรฐานในการนับจํานวนจุลินทรยีโดยจานเพาะเลี้ยง จํานวนจลิุนทรียที่จะเพาะขึ้นมาจะตองมี
จํานวนพอเหมาะ เพราะถามมีากเกินไปจะทําใหเกดิโคโลนีหนาแนนมากจนนับไมได หรือถามีนอยเกินไป
คาความคลาดเคลื่อนก็สูงมากขึ้น จํานวนโคโลนีที่พอเหมาะควรอยูระหวาง 30-300 โคโลนี   ดังนั้นในการ
นับจํานวนโคโลนีจากจานเพาะเชื้อ    ผูปฏิบัติควรคาดคะเนจํานวนจลิุนทรียจากแหลงตัวอยางเกบ็    ถาคาด
วาตัวอยางมีจํานวนจุลินทรียนอยไมจําเปนตองทําการเจือจาง หากคาดวามีจุลินทรยีมากจําเปนตองเจือจาง     
ตัวอยางกอนใสในอาหารเพาะเลี้ยง    

เทคนิคการเจือจาง (dilution) จุลินทรียหรือตัวอยางลงดวยน้ํากล่ัน หรือน้ําเกลือ 0.85% (normal 
saline) ที่ผานการฆาเชื้อแลวและทราบปริมาตรที่แนนอน  การทําใหเชื้อเจือจางก็เพื่อใหมีการเจริญของ      
โคโลนีเดี่ยวๆของจุลินทรียจาํนวนทีเ่หมาะสม โดยปกติจะทําใหความเจือจางเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 เทาเปนลําดับ 
(ten fold serial dilution) เชน 1:10  1:100  1:1,000 เปนตน เพื่อใหงายตอการปฏิบัติ และการคํานวณจํานวน
โคโลนีตอหนวยนับ (กรัม หรือ มล.)  (ภาควิชาจุลชีววทิยา, 2536 : หนา 93)  เมื่อนําตัวอยางใสลงในอาหาร
เล้ียงเชื้อแลว นําไปบมที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม  จากนั้นนําจานเพาะเลี้ยงออกมานับจํานวนโคโลน ี
โดยเลือกนับจาํนวนโคโลนจีากจานเพาะเลี้ยงที่อยูในระหวาง 30-300 โคโลนี  นําจํานวนโคโลนีที่นับไดคูณ
ดวยเศษสวนกลับของอัตราความเจือจางหรือแฟคเตอรในการเจือจาง (dilution factor)  ของจานที่นับโคโลนี 
รายงานผลเปนจํานวนโคโลนีตอกรัมหรือตอมิลลิลิตร (Colonies Forming Units : CFU หรือ CFU/g หรือ 
/ml)  (ธาดา, 2534 : หนา 102) 

การนับจุลินทรียจากจานเพาะเลี้ยงโดยใช Pour plate method เปนการนับจํานวนจุลินทรียที่มี
ชีวิต โดยใชเทคนิคการทําใหปริมาณจุลินทรียในตวัอยางเจือจางลงดวยน้ํากลั่นหรือน้ําเกลือ 0.85%  จากนัน้
จึงเทอาหารเลีย้งเชื้อที่หลอมละลายแลวและมีอุณหภูมิประมาณ 45 องศาเซลเซียส ลงบนจานเพาะเลี้ยงเชื้อที่
มีตัวอยางในแตละความเจือจาง เขยาใหเขากัน ทิ้งไวใหอาหารแข็งตัว แลวจึงนําเขาบมเพาะเชื้อตามอุณหภูมิ
ที่กําหนด เมื่อครบเวลานําจานเพาะเลี้ยงเชือ้ที่มีโคโลนีอยูระหวาง 30-300 โคโลนีไปนับจํานวน คํานวณคา
เปน CFU/g หรือ ml   
 
การควบคุมจุลินทรียในดินสอพอง 

ดินสอพองที่จําหนายในทองตลาดสวนใหญมักไมไดผานกระบวนการฆาเชื้อจุลินทรีย  จึงอาจมี       
จุลินทรียกอโรคปนเปอนอยู  ทําใหเกิดอาการคันหรือผิวหนังอักเสบได   วิธีการที่ทําใหดินสอพองสะอาดขึ้นนั้น
เรียกวาการ "สะตุ"   วิธีสะตุ ทําโดยนําดินสอพองใสหมอดิน  ปดฝาหมอแลวยกขึ้นตั้งไฟ  ทิ้งไวจนกวา       
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ดินสอพองจะรอนระอุเต็มที่แลวจึงยกลง  ทิ้งไวใหเย็นจากนั้นก็นํามาใชได  ดินสอพองสะตุนี้ถาเก็บไวในภาชนะ
ที่มีฝาปดมิดชิดก็จะเก็บไวไดนาน โดยไมตองมาเสียเวลาสะตุทุกครั้งที่ตองการใช (สวยดวยดินสอพอง,   
2549)    ดังนั้นวิธีการควบคุมจุลินทรียในดินสอพองที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑดินสอพองจึงเปนการใชความ
รอนแหง 

การใชความรอนแหง เปนวธีิทําลายจุลินทรียโดยทําใหเกิด Oxidative destruction  ตอโปรโตพลาสม
ของจุลินทรีย  สามารถทําลายจุลินทรียไดทุกชนิดรวมทัง้สปอรของแบคทีเรีย   วิธีนี้ใชความรอนสูงกวาและ
เวลานานกวาการฆาจุลินทรียโดยใชความรอนชื้น มักใชสําหรับฆาเชื้อในวัสดุทีเ่ปนโลหะ เครื่องแกว น้ํามัน
และแปง (Black, 1999 : หนา 328) 

สุกัญญา (2547) ไดทําการศึกษาอุณหภูมแิละเวลาที่เหมาะสมในการอบใหความรอนแกดินสอพอง 
เพื่อฆาจุลินทรยีปนเปอนในดินสอพอง โดยนําดินสอพองมาอบในตูลมรอน (hot air oven) ที่อุณหภูม ิ 100 
150  200 และ 250 องศาเซลเซียส  การอบแตละอุณหภูมใิชเวลา 30 60 90 120 และ 150 นาที  และนําดนิที่
ผานการอบมาวิเคราะหปริมาณจุลินทรียโดยวิธี Standard plate count พบวา เมื่ออบที่อุณหภูม ิ 100 องศา
เซลเซียส  ยังคงมีจุลินทรียปนเปอนในดินสอพอง  อบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 60 นาทีขึ้นไป    
ไมพบจุลินทรยีในดินสอพอง และที่อุณหภูมิ 200 และ 250  องศาเซลเซียส ไมพบจุลินทรียเชนกนั  จากนั้น
นําผลการทดลองขางตนมาศึกษาอุณหภูมิทีเ่หมาะสมในการฆาจุลินทรียในชวง 100 ถึง 150 องศาเซลเซียส 
โดยอบเปนเวลา 30 นาที พบวาการอบที่ 120 องศาเซลเซียสยังคงพบจุลินทรียปนเปอน และอุณหภูมิตั้งแต 
130-150 องศาเซลเซียส ไมพบการเจริญของจุลินทรีย ดงันั้นหากตองการฆาจุลินทรียทั้งหมดในดนิสอพอง 
สามารถทําไดโดยการใหความรอนแหงจากการอบหรือสะตุที่อุณหภมูิประมาณ 130 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
30 นาที 
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