
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
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บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 
การพฒันาคณุภาพดินสอพอง 

 
 
 
 

เรื่อง การผลิตดินสอพอง 
ระดับชุมชน 
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คําชี้แจงเกีย่วกับบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 
เรื่อง การผลติดินสอพอง 

 
 บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ือง การผลิตดินสอพอง เปนองคความรูของชุมชนบานหินสองกอน
ที่เกิดจากภูมิปญญาและมีการถายทอดกันมา ไดนํามาสรางเปนบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินระดับชุมชน  
ใชเวลาสอนจํานวน  2 ช่ัวโมง ซ่ึงเหมาะสมกับเวลาที่ชุมชน นักทองเที่ยวหรือผูสนใจที่มีเวลาเยี่ยม ชมนอย 
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินชุดนี้จะประกอบดวย คูมือวิทยากร และเอกสารสําหรับบทเรียน ดังนั้นกอน   
ที่จะนําบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เรื่อง การผลิตดินสอพองไปใช วิทยากรควรไดศึกษาทําความเขาใจ
เกี่ยวกับเนื้อหาและกิจกรรมที่เกี่ยวของอยางละเอียดกอนที่จะใหประชาชน นักทองเที่ยวหรือชุมชนลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อไมใหเกิดความบกพรองระหวางการศึกษา และเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคในเนื้อหาของ   
บทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําในการใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น 
เรื่อง  การผลติดินสอพอง 
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สวนประกอบของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง  การผลิตดินสอพอง 
1. คูมือวิทยากร ประกอบดวยคําแนะนําสําหรับวิทยากรและชุมชนในการใชบทเรียนวิทยาศาสตร 

ทองถ่ิน 
2. เอกสารสําหรับชุมชน ประกอบดวย บัตรคําส่ัง บัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม บัตรคําถาม บัตรเฉลย 
3. ส่ือการเรียน  ไดแก  เอกสารศึกษาเพิ่มเติม อุปกรณการผลิตดินสอพอง 
4. กระดาษคําตอบ 

 

คําแนะนําสําหรับวิทยากร 
1. ควรอานคูมืออยางละเอียด 
2. ศึกษาแผนการบรรยายใหเขาใจและเตรียมการลวงหนามาเปนอยางด ี
3. จัดเตรียมและตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสารศึกษาเพิ่มเติม ส่ือการบรรยาย เครื่องมือ 

ประเมินผลกอนการบรรยาย 
4. อธิบายวิธีใชบทเรียนวทิยาศาสตรทองถ่ินใหชุมชนเขาใจในวิธีการศกึษา 
5. ดําเนินกิจกรรมการศึกษาใหเปนไปตามกําหนดเวลาที่กําหนดไว  แตสามารถยืดหยุนไดบาง 

ตามความเหมาะสมของชุมชนผูศึกษาและสถานการณ 
6. ขณะปฏิบัติกจิกรรมวิทยากรตองคอยดูแลและใหความรูอยางใกลชิด 

 

สิ่งที่เตรียมมาลวงหนา 
1. เอกสารศึกษาเพิ่มเติม 
2. กระดาษคําตอบ 
3. อุปกรณสาธิต 

 

การจัดกลุม 
 แบงกลุมชุมชนออกเปนกลุมๆ ละประมาณ  6-10   คน 
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บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น  ระดับชุมชน   
 
เร่ือง การผลิตดินสอพอง  จํานวน 2 ชั่วโมง 
 
 

หลักการและความคิดรวมยอด 
 การผลิตดินสอพอง ผูผลิตจะใชเครื่องสูบฉีดดินมารลจากกองดินไหลมารวมกันที่บอ  แลวกรอง
ดวยตะแกรงกรองลงในบอกรองหรือบอเนื้อ  เพื่อแยกเอา  หิน  กรวด  และเศษหญา ทิ้งไวหนึ่งคืนดินขาว
จะตกตะกอนนอนกนบอ ตอนบนจะเปนน้ําใสๆ  ผูผลิตจะคอยๆ ชอน หรือดูดเอาน้ําใสๆ นี้ออกจากบอจน
เหลือแตแปงดินขาวขนเหมือนดินโคลน  ซ่ึงก็คือโคลนดินสอพองที่ตองการ 

ตักโคลนดินสอพองหยอดในแมพิมพกลมทิ้งไวกลางแจงจนดินสอพองหมาดเกาะกนัเปนกอนแขง็
พอที่ใชมือหยบิได จึงนําแผนดินสอพองไปวางบนตะแกรงไมไผเพื่อผ่ึงแดดใหแหงสนิท เวลาที่ใชในการ
ตากแหงถาวันไหนแดดจัดจาจะใชเวลาตากเพียงวันเดียว แตถาแผนดินสอพองยงัไมแหงสนิทก็ตองตาก   
ตอไป 2-3 วัน เมื่อแผนดินสอพองแหงดแีลวก็นําไปเก็บไวเพื่อสงจําหนายตอไป 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. ชุมชนสามารถอธิบายความหมายของดนิสอพองได 
2. ชุมชนสามารถบอกแหลงวตัถุดิบของดินสอพองได 
3. ชุมชนสามารถบอกแหลงผลิตดินสอพองได 
4. ชุมชนสามารถอธิบายขั้นตอนและผลิตดนิสอพองได 
5. ชุมชนสามารถบอกเครื่องมือที่ใชในการผลิตดินสอพองได 
6. ชุมชนสามารถอธิบายวิธีการทําดินกอนและดินดอกได 
7. ชุมชนสามารถบอกประโยชนและโทษของดินสอพองได 
 

เนื้อหา 
1. ความหมายของดินสอพอง 
2. แหลงวัตถุดิบของดินสอพอง 
3. แหลงผลิตดินสอพอง 
4. ขั้นตอนและผลิตดินสอพอง 
5. เครื่องมือที่ใชในการผลิตดินสอพอง 
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6. วิธีการทําดินกอนและดนิดอก 
7. ประโยชนและโทษของดินสอพอง 

 

กิจกรรมกอนเรียน 
1. บอกจุดประสงคการศึกษา 
2. ทําแบบทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบ  เร่ือง  การผลิตดินสอพอง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 แบงนักเรยีนออกเปนกลุม ๆ ละ  6 – 10 คน 
 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
1. วิทยากรเลาถึงความเปนมาของชุมชนบานหินสองกอน  วามีความโดดเดนในเรื่องใดบาง  เชน    

การทําดินสอพอง  และการทําทองเหลือง 
2. รวมกันอภิปรายเกีย่วกับกระบวนการผลิตดินสอพอง  โดยยกตวัอยางประกอบ  เชน  ดินกอน  

ดินดอก ผลิตมาไดอยางไร 
 

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ในแผนการสอนจะใชจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. ชุมชนสามารถเลาประวัติของบานหินสองกอนได 
2. ชุมชนสามารถบอกความหมายของดินสอพองได 
3. ชุมชนสามารถบอกแหลงวตัถุดิบของดินสอพองได 
4. ชุมชนสามารถบอกแหลงผลิตดินสอพองได 
5. ชุมชนสามารถอธิบายขั้นตอนและผลิตดนิสอพองได 
6. ชุมชนสามารถบอกเครื่องมือที่ใชในการผลิตดินสอพองได 
7. ชุมชนสามารถอธิบายวิธีการทําดินกอนและดินดอกได 
8. ชุมชนสามารถบอกประโยชนและโทษของดินสอพองได 

 

การศึกษากระบวนการผลิตดินสอพองวิทยากรควรดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. อธิบายวิธีการใชบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน  เร่ือง  การผลิตดินสอพอง ใหชุมชนเขาใจอยาง 

ชัดเจน 
2. ใหชุมชนแตละกลุมรวมกนัปฏิบัติตามกิจกรรมของบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน  ในการเรียน 

การสอน  โดยปฏิบัติดังนี้ 
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2.1 ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
2.2 อานเอกสารแลวชมการสาธิต 
2.3 ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมจนเขาใจ 
2.4 ปฏิบัติกิจกรรมตามขัน้ตอนการผลิตตามความเหมาะสมโดยใหวทิยากรทองถ่ินเปนผู

ควบคุม 
ดูแลอยางใกลชิด  และรวมกนัสรุป 

2.5 ทําแบบทดสอบ 
2.6 ตรวจคําตอบ 
 

ขั้นสรุป 
 ชุมชน และวิทยากร รวมกันสรุปเนื้อหาที่ศึกษามาและใหคําแนะนํา โดยวิทยากรทองถ่ินจะเปนคน
ทบทวนและรวมกันอภิปรายสรุป  
 

ขั้นประเมินผล 
1. สังเกตจากการทํากิจกรรมระหวางศกึษา 
2. ทดสอบหลังการศึกษา 
3. จากการซักถามและการอภิปราย 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารศึกษาเพิ่มเติม  บัตรกิจกรรม  แบบทดสอบ  บัตรเฉลย 
2. อุปกรณ การผลิตดินสอพอง 
3. ดินมารล 
4. ชุมชนบานหนิสองกอน  
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คําชี้แจงสําหรับชุมชน 
 
1. ศึกษากจิกรรม และปฏิบัติกิจกรรมแตละขัน้ตอนใหถูกตอง 
2. ชมการสาธิตขั้นตอนการใชอุปกรณในการผลิตดินสอพองอยางละเอียด 
3. ทําแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน อยางเต็มความสามารถ 
4. ควรใชเครื่องมือและอุปกรณดวยความระมัดระวัง 
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กิจกรรม 
 

ใหชุมชนศึกษากิจกรรมและปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนดวยความต้ังใจ 
1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน 
2. ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมจนเขาใจ 
3. ศึกษากจิกรรมแลวปฏิบัติกิจกรรมตามที่กําหนด 
4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 

5. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย 
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บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น  การผลติดินสอพอง   
เรื่อง  การผลติดินสอพอง 

 
จุดมุงหมาย 
 เพื่อใหชุมชนสามารถผลิตดินสอพองได 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหจุดประสงค เนื้อหา  

จุดประสงคการเรียนรู ชื่อรายวชิา 

ปลายทาง นําทาง 

เนื้อหารายวิชา ชั่วโมง 

การผลิต
ดินสอพอง 

1. ชุมชนสามารถ
ผลิตดินสอพองได 

1. สามารถบอกประวัติ
ชุ ม ช น  ป ร ะ เ พ ณี 
วัฒนธรรมกระบวนการ
ผลิตดินสอพองของบาน
หินสองกอนได 

2.ชุมชนสามารถอธิบาย
ความหมายของดินสอพอง
ได 
3.ชุมชนสามารถบอกแหลง
วัตถุดิบของดินสอพองได 
4.ชุมชนสามารถบอกแหลง
ผลิตดินสอพองได 
5.ชุมชนสามารถอธิบาย
ขั้นตอนและผลิตดินสอพอง
ได 
6.ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ บ อ ก
เครื่องมือที่ใชในการผลิต
ดินสอพองได 
7.ชุมชนสามารถอธิบาย
วิธีการทําดินกอนและดิน
ดอกได 
8.ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ บ อ ก
ประโยชนและโทษของ
ดินสอพองได 

1.ป ร ะ วั ติ ชุ ม ช น  ป ร ะ เ พ ณี 
วัฒนธรรมกระบวนการผลิตดินสอ
พองของบานหินสองกอน 
2.ความหมายของคํา 
- ดินสอพอง 
- ดินกอน 
- ดินดอก 
3.แหลงวัตถุดิบของดินสอพอง 
4.แหลงผลิตดินสอพอง 
5.ขั้นตอนและผลิตดินสอพอง 
6.เครื่องมือที่ใชในการผลิตดินสอ
พอง 
7.วิธีการทําดินกอนและดินดอก 
8.ประโยชนและโทษของดินสอ
พอง 
 

2 
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แผนการสอน  บทเรียนวทิยาศาสตรทองถิ่น เรื่อง การผลิตดินสอพอง 
จํานวน   2  คาบ 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหเนื้อหา วิธีสอน กจิกรรมการเรียนการสอน 
คร้ังท่ี ชั่วโมง เร่ือง/เนื้อหา วิธีสอน/กิจกรรมการสอน 

1. 2. 1.ประวัติชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมกระบวนการผลิต
ดินสอพองของบานหินสองกอน 
2.ความหมายของคํา 
- ดินสอพอง 
- ดินกอน 
- ดินดอก 

3.แหลงวัตถุดบิของดินสอพอง 
4.แหลงผลิตดินสอพอง 
5.กระบวนการผลิตดินสอพอง 
6.เครื่องมือที่ใชในการผลิตดนิสอพอง 
7.วิธีการทําดนิกอนและดินดอก 
8.ประโยชนและโทษของดินสอพอง 
 

- ศึกษาความรูจากทองถ่ิน 
- ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม

ความรู 
- สํารวจ สัมภาษณ 
- สาธิต 
- ทดลอง 
- แบบทดสอบ 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
เรื่อง  การผลติดินสอพอง                                                            เวลา  10 นาที 

 

 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
1. ดินสอพอง คือ สารประกอบธาตุใด 

ก. แคลเซียมคารบอเนต   ข.  โซเดียมคารบอเนต 
ค.   แคลเซียมซัลเฟต    ง.  แมกนีเซยีมซัลเฟต 

2. ดินสอพองมีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ 
ก.  ปูนขาว     ข.  ปูนปลาสเตอร 
ค.  ปูนมารล     ง.  ปูนแดง 

3.   แหลงวัตถุดิบของดินสอพองสวนใหญมาจากตําบลใด ในอําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี 
      ก. ทะเลชบุศร    ข.  ถนนใหญ 
      ค. ทาศาลา     ง.  ทาแค 
4.  แหลงผลิตดินสอพองที่ใหญที่สุดในประเทศไทยทําทีใ่ด 
      ก.  บานหนิสองกอน ตําบลทะเลชุบศร      ข.  บานหินสองกอน ตําบลถนนใหญ 
      ค.  บานหนิสองกอน ตําบลทาศาลา  ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข. 
5.  ขั้นตอนใดในการผลิตดินสอพองที่ตองใชเวลานานทีสุ่ด 
      ก.  การแยกกากและตะกอน   ข.  การกรอง 
      ค.  การตกตะกอน    ง.  การตากแหง 
6.  เครื่องมือใดที่สําคัญที่สุดในการแยกกากและตะกอนดินสอพอง 
      ก.  ตะแกรงกรอง    ข.  เครื่องสูบน้ํา 
      ค.  บอซีเมนต    ง.   ตะแกรงไมไผ 
7.  การทําดินดอกมีการพัฒนาเครื่องมือมาจากการทําขนมอะไร 
      ก.  เคก     ข.  ขนมโดนัท 
      ค.  ขนมครก     ง.  ขนมบาบิ่น 
8.  เหตุผลใดทีชุ่มชนตากดนิกอนบนแครไมไผ 
      ก.  ไดรับความรอนมากกวา   ข. ไมเปนสนมิ อากาศระบายไดด ี
      ค.  คงทน     ง.  ถูกทุกขอ 
9.  ดินดอกสวนใหญจะตากบนพื้นดนิโดยมีวัสดุรองรับระหวางดินดอกกับพื้นดนิ เพราะเหตใุด 
      ก. ผารองซับน้ําและไมใหติดดนิ  ข. ผารองเพื่อใหเก็บงาย 
      ค. พลาสติกเพื่อกนัความสกปรกจากพืน้ดิน  ง. แครไมไผเพื่อใหแหงเรว็ 
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10.  โทษของดินสอพองตอคนเราที่พบสวนใหญมาจากสาเหตุใด 
       ก.  ความเปนดางของดนิสอพอง   ข. มีการปนเปอน 
       ค.  การกรอง     ง. การตากดิน 
11. การแปรรูปของดินสอพองเพื่อมาใชประโยชนขอใดไมถูกตอง 
       ก. ชอลก      ข. ธูป 
       ค. ยาลดกรดในกระเพาะ    ง. สีทาบาน  
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แผนการจัดกิจกรรมการศึกษา 
 

บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิ่น การผลิตดินสอพอง    จํานวน  2  คาบ 
 

หลักการและความคิดรวบยอด 
บานหินสองกอนตั้งอยูในหมูที่ 4 ,5 ตําบลทะเลชุบศร และหมูที่ 1 ตําบลถนนใหญ   ในอําเภอเมือง 

จังหวดัลพบุรี ประวัติความเดิมชื่อบานโคกมะเขือ บางกว็าบานโคกพทุรา ไดมีชาวบานขนหินจากเขาหนีบ 
ตําบลทาศาลา พอมาถึงบริเวณหมูบาน ปรากฏวาเกวียนหักและหินแตกออกเปนสองกอนจึงเรยีกกลุม
หมูบานนีว้า หมูบานหินสองกอน   

กระบวนการผลิตดินสอพอง จะใชเครื่องสูบฉีดดินมารลเพื่อแยกกรวดจากกองดินไหลมารวมกันที่
บอ  แลวกรองดวยตะแกรงกรองลงในบอกรองหรือบอเนื้อท้ิงไว 1 คืนใหดินตกตะกอน ตอนบนจะเปนน้ํา
ใสๆ  ชอนหรือดูดเอาน้ํา ออกจากบอจนเหลือแตแปงดินขาวขนเหมือนดินโคลน  ตักโคลนดินสอพอง
หยอดในแมพิมพกลมบนพื้นดิน จนดินหมาดเกาะกันเปนกอนนําแผนดินสอพองไปวางบนตะแกรงไมไผ
เพื่อผ่ึงแดดใหแหงสนิท  หรือหยอดเปนดินดอก 
 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

1. ชุมชนสามารถอธิบายความหมายของดนิสอพองได 
2. ชุมชนสามารถบอกแหลงวตัถุดิบของดินสอพองได 
3. ชุมชนสามารถบอกแหลงผลิตดินสอพองได 
4. ชุมชนสามารถอธิบายขั้นตอนและผลิตดนิสอพองได 
5. ชุมชนสามารถบอกเครื่องมือที่ใชในการผลิตดินสอพองได 
6. ชุมชนสามารถอธิบายวิธีการทําดินกอนและดินดอกได 
7. ชุมชนสามารถบอกประโยชนและโทษของดินสอพองได 

 

เนื้อหา (ศึกษาจากเอกสารเพิ่มเติม) 
1. ประวัติของบานหินสองกอน 
2. ความหมายของดินสอพอง 
3. แหลงวัตถุดิบของดินสอพอง 
4. แหลงผลิตดินสอพอง 
5. ขั้นตอนและผลิตดินสอพอง 
6. เครื่องมือที่ใชในการผลิตดินสอพอง 
7. วิธีการทําดินกอนและดนิดอก 
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8. ประโยชนและโทษของดินสอพอง 
 

กิจกรรมกอนเรียน 
1. บอกจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรยีน 
2. ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

1. รวมกันสนทนาเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑที่โดดเดนของจังหวัดลพบุรี  ประวตัิชุมชน วิถีชีวติ วัฒนธรรม 
ประเพณีของบานหินสองกอน 

2. ยกตวัอยางผลติภัณฑที่เกีย่วกับดินสอพอง ขั้นตอนการผลิตดินสอพอง 
3. ศึกษากระบวนการผลิตจากแหลงผลิตดินสอพองบานหนิสองกอน 

ขั้นกิจกรรมการเรียน 
แบงชุมชนออกเปนกลุม กลุมละ 5-10 คน ใหแตละคนรบัผิดชอบ หากมีจํานวนมาก 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ ความหมายของคําและวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือที่ใชในการผลิตดินสอพอง 
2. บรรยาย 
3. สาธิตการผลิต 
4. ทดลองปฏิบัติตามเห็นสมควร 

ขั้นสรุป 
วิทยากรและชมุชนรวมกนัสรุป 
 

ขั้นประเมินผล 
1. สังเกตการศึกษา และปฏิบัตกิิจกรรมระหวางการศึกษา 
2. ใชแบบทดสอบกอนและหลงัเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารอานเพิม่เติมเรื่องดินสอพอง 
2. ใบกิจกรรม 
3. แบบบันทึก 
4. อุปกรณสาธิต ทดลอง 
5. แบบทดสอบหลังเรียน 
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กิจกรรมของชุมชน 
 

1. ทําแบบทดสอบกอนดําเนินกิจกรรม 
2. สังเกตและบันทึกผล บริเวณและสิ่งแวดลอมสถานที่ผลิตดินสอพอง  
3. รับฟงการบรรยายของวิทยากร เกี่ยวกับประวัติชุมชน ความหมายของคําตางๆที่ใช แหลง

วัตถุดิบของดินสอพอง ที่ตั้งของหมูบาน ขั้นตอนการผลิตดินสอพอง เครื่องมือที่ใชในการ
ผลิตดินสอพอง วิธีการทําดินกอนและดินดอก  ประโยชนและโทษของดินสอพองและซัก 
ถาม บันทึกผล 

4. ชมสถานที่และอุปกรณในการผลิต 
5. ชมการสาธิตการผลิตดินสอพองทุกขั้นตอน 
6. ทดลองทํา ตามความตองการและเวลาที่ม ี
7. อภิปราย ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขพฒันา สรุปและเสนอแนะ รวมกัน 
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แบบบันทกึ 
 

การผลิตดนิสอพอง 
 

การศึกษาบริบทชุมชน การบรรยาย การสาธิต ทดลอง ความคิดเห็นอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 

 
ปญหาและขอเสนอแนะ 
1. …………………………………………………….. 
2. …………………………………………………….. 
3. …………………………………………………….. 
4. …………………………………………………….. 
5. …………………………………………………….. 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง  การผลติดินสอพอง                                                          เวลา  10 นาที 

 
 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว 
1. ดินสอพอง คือ สารประกอบธาตุใด 

ก. แคลเซียมคารบอเนต   ข.  โซเดียมคารบอเนต 
ค.   แคลเซียมซัลเฟต    ง.  แมกนีเซยีมซัลเฟต 

3. ดินสอพองมีช่ือเรียกอีกชื่อหนึ่ง คือ 
ก.  ปูนขาว     ข.  ปูนปลาสเตอร 
ค.  ปูนมารล     ง.  ปูนแดง 

3.   แหลงวัตถุดิบของดินสอพองสวนใหญมาจากตําบลใด ในอําเภอเมอืง จังหวดัลพบุรี 
      ก. ทะเลชบุศร    ข.  ถนนใหญ 
      ค. ทาศาลา     ง.  ทาแค 
4.  แหลงผลิตดินสอพองที่ใหญที่สุดในประเทศไทยทําทีใ่ด 
      ก.  บานหนิสองกอน ตําบลทะเลชุบศร      ข.  บานหินสองกอน ตําบลถนนใหญ 
      ค.  บานหนิสองกอน ตําบลทาศาลา  ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข. 
5.  ขั้นตอนใดในการผลิตดินสอพองที่ตองใชเวลานานทีสุ่ด 
      ก.  การแยกกากและตะกอน   ข.  การกรอง 
      ค.  การตกตะกอน    ง.  การตากแหง 
6.  เครื่องมือใดที่สําคัญที่สุดในการแยกกากและตะกอนดินสอพอง 
      ก.  ตะแกรงกรอง    ข.  เครื่องสูบน้ํา 
      ค.  บอซีเมนต    ง.   ตะแกรงไมไผ 
7.  การทําดินดอกมีการพัฒนาเครื่องมือมาจากการทําขนมอะไร 
      ก.  เคก     ข.  ขนมโดนัท 
      ค.  ขนมครก     ง.  ขนมบาบิ่น 
8.  เหตุผลใดทีชุ่มชนตากดนิกอนบนแครไมไผ 
      ก.  ไดรับความรอนมากกวา   ข. ไมเปนสนมิ อากาศระบายไดด ี
      ค.  คงทน     ง.  ถูกทุกขอ 
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9.  ดินดอกสวนใหญจะตากบนพื้นดนิโดยมีวัสดุรองรับระหวางดินดอกกับพื้นดนิ เพราะเหตใุด 
      ก. ผารองซับน้ําและไมใหติดดนิ  ข. ผารองเพื่อใหเก็บงาย 
      ค. พลาสติกเพื่อกนัความสกปรกจากพืน้ดิน  ง. แครไมไผเพื่อใหแหงเรว็ 
10.  โทษของดินสอพองตอคนเราที่พบสวนมาใหญจากสาเหตุใด 
       ก.  ความเปนดางของดนิสอพอง   ข. มีการปนเปอน 
       ค.  การกรอง     ง. การตากดิน 
11. การแปรรูปของดินสอพองเพื่อมาใชประโยชนขอใดไมถูกตอง 
       ก. ชอลก      ข. ธูป 
       ค. ยาลดกรดในกระเพาะ    ง. สีทาบาน  

 
เฉลย 
1. ก 2. ค 3. ง 4. ง 5. ง 

6. ข 7. ก 8. ข 9. ก 10. ข 

11. ก 12. 13.   
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