
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 235  

 

เอกสารศึกษาเพิ่มเติม 
 
 

การผลิตดินสอพอง 
บานหินสองกอน  อําเภอเมอืง  จังหวัดลพบุรี 

ระดับชุมชน 
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เอกสารศกึษาเพิ่มเติม 
การผลิตดินสอพอง 

 

ประวัติของบานหินสองกอน 
หมูบานหินสองกอน 

  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 หมูบานหินสองกอนชุมชนผูผลิตดินสอพอง 
ท่ีตั้ง  

 หมูบานหินสองกอนตั้งอยูในเขต 3 หมูบานที่มีอาณาเขตติดตอกันไดแกหมูที่ 4 ,5 ตําบลทะเลชุบศร และหมูที่ 1 
ตําบลถนนใหญ   ในอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทิศเหนือติดตอกับหมูที่ 2 ตําบลถนนใหญ  ทิศใตติดกับหมูที่ 5 ตําบลทะเล
ชุบศร ทิศตะวันออกติดกับหมูที่ 5 และหมูที่ 6 ทิศตะวันตกติดกับหมูที่ 4 และคลองชลประทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 คลองชลประทานที่สรางป พ.ศ. 2500 ไดแบงหมู 4 ตําบลทะเลชุบศร ออกเปนสองสวน 
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ประวัติชุมชน 
ประวัติความเปนมาของหมูบานหินสองกอน เดิมบานหินสองกอนเปนหมูบานที่อยูในหมูที่ 4 ช่ือ

หมูบานสะพานอิฐ  ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในหมูบานเลาใหฟงวา  เดิมทีบริเวณที่ตั้งหมูบานนั้นมีสะพานที่ทํา
ดวยอิฐขนาดใหญ  สันนิษฐานกันวาเปนสะพานที่สรางขึ้นตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช พ.ศ. 
2208-2220  เพราะใกลๆ กับโรงเรียนสาริมานอุปถัมภที่ตั้งอยูในหมูบานมีแนวกําแพงเมืองและคูเมือง       
เชื่อกันวาคนในวังนารายณจะขามสะพานนี้ออกมาเพื่อลงไปอาบน้ําที่อางแกว       ซ่ึงอางแกวนั้นอยูภายใน
หมูบานและปจจุบันนี้ก็ไดรับการอนุรักษใหเปนโบราณสถาน  จึงทําใหตั้งชื่อหมูบานนี้วา บานสะพานอิฐ  
หมูที่ 5 ตําบลทะเลชุบศร และหมูที่ 1 ตําบลถนนใหญ  ซ่ึงเดิมอยูในตําบลทะเลชุบศรทั้งสองหมูบาน เลากัน
วาเดิมชื่อบานโคกมะเขือ บางก็วาบานโคกพุทรา ไดมีชาวบานไดไปขนหินจากเขาหนีบ ตําบลทาศาลา      
พอมาถึงบริเวณหมูบาน ปรากฏวาเกวียนหักและหินแตกออกเปนสองกอนจึงเรียกกลุมหมูบานนี้วา หมูบาน
หินสองกอน  ตอมาชลประทานไดขุดคลองในป พ.ศ. 2500 และไดตักดินมาทับหินสองกอนนั้นจมหายไป 
นอกจากนี้คลองไดตัดสวนหนึ่งหมู 4 ของหมูบานสะพานอิฐแยกออกจากกัน  

 
            บานหมี่  ทาแค          หมู 1 ตําบลถนนใหญ 

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

 
 

    ศูนยสงครามพิเศษ        สระบุรี-กรุงเทพฯ 
                   
                            วงเวียนสระแกว       วงเวียน                    พระนารายณฯ 
               ศาลพระกาฬ    
                        ปาหวาย 
              

      มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตร ี      คลองชลประทาน 
               ปาหวาย 

  

 

รูปที่  3   แผนผังที่ตั้งหมูบานหินสองกอน 
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วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
 วิถีชีวิตเดิมเปนชนบทที่ทําการเกษตรไดมกีารปรับเปลี่ยนไปเนื่องจากมีการขยายตวัของชุมชนเมือง
ทําใหที่ดนิมีราคาแพง แหลงเกษตรกรรมลดลง พื้นที่สวนและปาลดลง มีคนเขามาอยูเพิ่มมากขึน้ คนที่อยู
เดิมอพยพออกไป ชุมชนแออดัมากขึ้น 

 สําหรับวิถีชีวิตในการทําดินสอพอง ชาวบานใชเวลาในแตละวันดําเนินเปนกิจวัตรประจําวันที่
เปนวัฏจักรตอเนื่องกันมาเปนระยะยาวนานโดยเริ่มจาก ชวงเชาทําการหยอดดินกอนโดยตักจากบอ
ตกตะกอนที่เรียกวาบอกรองหรือบอเนื้อ   เพื่อที่จะใชบอสําหรับนําเอาดินที่กรองใหมเขามาแทนที่ แตสวน
ใหญผูผลิตจะมีบอตกตะกอนหลายบอ หลังจากนั้นทําความสะอาดบอกากซึ่งจะนําเอากรวดที่อยูกนบอออก 
แลวใชเครื่องสูบน้ําฉีดกองดินใหละลายไหลลงบอกากจนขนแลวกรองดวยตะแกรงใสบอกรองหรือบอเนื้อ 
ทิ้งไวระหวางนั้นก็คอยดูดน้ําใสทิ้งลงบอกากเพื่อนํากลับมาฉีดใสกองดินใหม พักกลางวัน ชวงบายก็เก็บดิน
ที่ตากไวช่ังใสถุงหรือนําสงโรงโมแลวช่ังใสถุงเก็บเขาโรงเก็บเพื่อรอจําหนาย งานในชวงบายนี้ถามีพื้นที่
เหลือจากการตากดินชวงผลิตก็จะทําการหยอดดินตุม และเก็บดินกอนที่ทําตอนเชาขึ้นหางไมไผเพื่อตากดิน
ใหแหงสนิทในวันตอไป 

 การขายจะปลีกเวลาทํางานออกมาขายถาผูมาซื้อที่บอดินหรือเรียกลูกคามารับของเมื่อไดจํานวนที่
พอกับความตองการของผูซ้ือหรือออกไปขายเอง เวลาที่เหลือก็พักผอนหรือทํางานบานแลวก็มาทําตอ
ในชวงเย็นที่อากาศไมคอยรอน 

 การจําหนายราคาในแตละฤดูกาลจะแตกตางกันไปดังนี้ ในฤดูรอนดนิแหงเรว็ ขายดี แตราคาถูก ฤดู
ฝนดินแหงชาปริมาณลดลงแตขายไดราคาดี  ฤดูหนาวดนิแหงเรว็และขายไดราคาด ี

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4 วิถีชีวิตของชุมชนบานหินสองกอน 
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 ชาวบานสวนใหญในหมูบานที่อพยพมาจากบานคลองป ตําบลโพธิ์เกาตน ตําบลตะลุง อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี และมีบางสวนที่อพยพมาจากเวียงจันทน ประเทศลาว  ชาวบานสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
ซ่ึงเปนศาสนาประจําทองถ่ินมีการทําบุญตักบาตรในเทศกาลตางๆ อยางสม่ําเสมอและในวันสําคัญตางๆ 
หรือเทศกาลงานบุญทั้งหลายชาวบานก็ยังอนุรักษกันไวเปนอยางดี  มีประเพณีที่สําคัญคือการทําบุญขาว
เหนียวคือจะมีการเดินเรี่ยไรขาวเหนียวไปตามบานตางๆ หลังจากนั้นก็จะนําไปทําบุญที่วัด  หรือประเพณี
การทําบุญกลางบาน  ตรุษ  สงกรานต และวันขึ้นปใหมเปนตน    
 

ความหมายของดินสอพอง 
ดินสอพอง เปนดินทีม่ีลักษณะสีขาวใชเขยีนกระดานชนวนเราเรียกวัสดุประเภทนีว้าดินสอ(ดิน

ขาว) ปจจุบันเปนสินคาที่ผลิตในลักษณะอตุสาหกรรมในครัวเรือนของหมูบานหนิสองกอน โดยใชวัตถุดิบ
สําคัญ     คือ  ดินมารลหรือปูนมารล  (marl)  ซ่ึงเปนดินที่เกิดจากการผุพังของหินปนู  แลวถูกน้ําพามาสะสม
อยูตามเชิงเขา  หรือบริเวณแองที่ลุม  โดยการเกิดแสดงใหเห็นวาวัตถุตนกําเนดิสําคัญของดินมารล คือ 
หินปูน  ซ่ึงในเขตจังหวัดลพบุรีและบริเวณใกลเคยีงจะพบหินดังกลาวในกลุมภูเขาหินปูนทีก่ระจายตัวเปน
แนวยาวตอเนือ่งกัน  ดังนัน้จึงกลาวไดวาดินมารลที่พบในจังหวดัลพบุรีและจังหวัดใกลเคียง จะมีการเกดิที่
สัมพันธอยางใกลชิดกับภเูขาหินปูนที่ปรากฏอยูในพืน้ที่ดงักลาว ปจจุบนักรมทรัพยากรธรณีพบวาแหลงดิน
มารลแหลงสําคัญของประเทศไทยจะกระจายอยูในหลายจังหวดั  โดยมีแหลงที่สําคัญไดแก  แหลงอําเภอ
เมือง  จังหวัดลพบุรี, อําเภอเฉลิมพระเกยีรติ อําเภอบานหมอ  จงัหวดัสระบุรี, อําเภอเมอืง อําเภอตาคลี จังหวดั
นครสวรรค  และ  อําเภอทามวง  อําเภอเมือง  จังหวดักาญจนบุรี  รวมปริมาณสํารองทั่วประเทศประมาณ  
100  ลานตัน  (กรมทรัพยากรธรณี , 2535 : หนา 147) 
 ดินมารลจะเปนดินที่มีเนื้อเปนสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต (CaCO3) เปนสวนใหญ ดินชนิดนี้
เมื่อบีบมะนาวใส  น้ํามะนาวซึ่งเปนกรดจะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคารบอเนต  เกดิฟองฟูของกาซ
คารบอนไดออกไซดขึ้น  จนดูราวกบัวาดินนั้นพองตัวออก  จึงเรียกดินดังกลาวนีว้า ดินสอพอง  
(พจนานุกรมศพัทธรณีวิทยา , 2530 : หนา 75)  โดยทัว่ไปปริมาณแคลเซียมคารบอเนตในดินมารลจะไมคงที่
แตจะมากกวา  80% ดังเชน  แหลงดินมารลบานทาแค  อ.เมืองลพบุรี มีปริมาณแคลเซียมคารบอเนตสูงถึง  
93%  (กรมทรัพยากรธรณี , 2532 : หนา 34) 
 ดินสอพอง นับเปนสินคาที่สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดลพบุรี  ทั้งในฐานะที่เปนแหลงผลิตเพียง
แหลงเดยีวในประเทศ  และการผลิตที่สืบทอดมาอยางตอเนื่องยาวนานนับเปนเวลารอยป  ดังหลักฐานอัน
เปนหมายเกณฑในรัชกาลที่ 3 จ.ศ.1205 (พ.ศ.2386) ที่ใหเมืองลพบุรีทําดินสอพองสงไปกรุงเทพฯ เพื่อใชใน
ราชการ (เจริญศรี, 2528: หนา 106) และจากการศึกษาเบื้องตนพบวา การผลิตดินสอพองที่ยังกระทํากันอยู
ในปจจุบนัมีแหลงผลิตสําคัญ คือ บริเวณบานหินสองกอน ตําบลทะเลชุบศรและตําบลถนนใหญ อําเภอเมือง 
จังหวดัลพบุรี   
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ประวัติของดินสอพอง  

 ตามตํานานของจังหวัดลพบุรีเลาสืบตอ ๆ กันมา(ไมสามารถนําไปอางอิงเชิงวิชาการได)วา  นาน
แสนนานมาแลวสมัยที่พระรามปราบทศกัณฐไดสําเร็จ พระองคไดปูนบําเหน็จรางวัลใหกับหนุมานซึ่งเปน
ทหารเอกของพระองค  โดยตรัสใหหนุมานเหาะตามศรที่พระองคแผลงไปถาศรตกลงที่ตรงบริเวณใด
บริเวณนั้นก็จะเปนของหนุมาน  ศรพระรามเปนศรศักดิ์สิทธิ์เมื่อแผลงมาตกยังทุงพรหมมาสตที่ในปจจุบัน
คือจังหวัดลพบุรี ไดทําใหแผนดินลุกเปนไฟ หนุมานจึงใชหางกวาดเปลวไฟใหดับ  ดินบริเวณที่ถูกไฟจึงสุก
กลายเปนดินขาว และเถาถานที่ถูกหางหนุมานกวาดออกไปก็กลายเปนภูเขาลอมรอบจังหวัดลพบุรีนั่นเอง 

 ในจดหมายเหตุของลาลูแบร หัวหนาคณะฑูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเขามาในเมืองไทยสมัยแผนดนิ
สมเด็จพระนารายณมหาราชไดบันทึกไววา 
 “…ชาวสยามอาบน้ําวันละ 3 คร้ัง 4 ครั้ง และอาบน้ําบอย ๆ และถือเปนความสุภาพเรียบรอยวา จะมิ
ไปเยีย่มผูใดในรายการที่สําคัญๆ โดยมิไดอาบน้ําชําระรางกายใหสะอาดหมดจดเสียกอนและในกรณีเชนนี้
เขาจะประแปงใหขาวพรอยที่ยอดอก เพื่อแสดงใหเห็นวาไดอาบน้ํามาแลว …”   จากจดหมายเหตดุังกลาวนี้
แสดงวา การทําดินสอพองมมีาตั้งแตแผนดนิสมเด็จพระนารายณมหาราชแลว 
 จะเห็นไดวาการผลิตดินสอพองไดมีมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณจนถึงปจจุบัน เดิมจะผลิตที่
บานทากระยางดวยการขุดดนิในบริเวณบานมาผลิตซ่ึงเปนดินคุณภาพด ี แตเมื่อผลิตเปนจํานวนมากและเปน
เวลาหลายปทาํใหเกดิปญหาเรื่องดินพังและเกิดบอมากมาย จึงไดยายแหลงผลิตมาอยูที่บานหินสองกอนที่อยู
นอกเมืองโดยใชแหลงวัตถุดบิจากตําบลทาแคแทน 
 

สมบัติตามธรรมชาติของดินสอพอง   
 ในทางวิทยาศาสตร  ดินมารลที่นํามาใชทําดินสอพองคือดินที่มีแรแคลไซต (calcite) หรือ
แคลเซียมคารบอเนต (CaCO3)  ผสมอยูเปนจํานวนมาก (โดยทั่วไปจะมากกวา 80 %)  ดินดังกลาวนี้อาจมี
ชื่อเรียกอีกอยางในทางปฐพีวิทยาวา “ ปูนมารล ”  ซึ่งถูกนําไปใชอยางแพรหลายในการแกปญหาความ
เปนกรดของดิน เพราะดินมารลเมื่อถูกกับกรดก็จะทําปฏิกิริยาใหกาซคารบอนไดออกไซดออกมา สามารถ
ทดสอบใหเห็นปฏิกิริยาดังกลาวดวยวิธีการงายๆ โดยการหยดน้ํามะนาวซึ่งเปนกรดอยางหนึ่งลงบนดิน
มารล   ดินดังกลาวจะดูเหมือนพองตัวขึ้น เพราะกาซคารบอนไดออกไซดพยายามลอยตัวหนีออกจากเนื้อ
ดินนั้นเอง  
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แหลงวัตถดุิบของดินสอพอง 
              

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แหลงสอพองที่ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

แมวาดินมารลจะพบกระจายอยูในหลายบริเวณของจังหวัดลพบุรี  แตแหลงดินมารลท่ีนับวาสําคัญ
ของจังหวัดคือแหลงที่พบในทองที่ตําบลทาแค อําเภอเมืองลพบุรี  มีพื้นที่ประมาณ  10 ตารางกิโลเมตร  
ลักษณะโดยทั่วไปของดินมารลในแหลงนี้จะปรากฏเปลือกดินมีสีดําหนาประมาณ  0.5 – 2  เมตร  และจาก
ขอมูลการเจาะสํารวจน้ําบาดาลพบวาชั้นดินมารลมีความหนาประมาณ  20  เมตร  โดยปกติตอนบนจะผุมีสี
ขาวดูคลายดินขาว ความแข็งของชั้นดินจะเพิ่มขึ้นตามความลึก       ดินมารลจากแหลงทาแคจะมีสีขาว  
ลักษณะรูพรุนคลายคราบหินปูนและมีสารแคลเซียมคารบอเนตอยูประมาณรอยละ 93 

 
แหลงผลิตดินสอพอง 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 บานหนิสองกอนแหลงผลิตดินสอพองมากที่สุดในประเทศไทย 
 

เนื่องจากมแีหลงวัตถุดิบ(ดินมารล) อยูใกลกับหมูบานหนิสองกอน จงึเปนแหลงผลิตดินสอพองซึ่ง
อยูที่ตําบลทาแค หางจากชมุชนประมาณ 5 กิโลเมตรและชุมชนมคีวามเชี่ยวชาญการทําดินสอพองมาแต
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ดั้งเดิม ที่ตั้งของชุมชนอยูติดเสนทางคมนาคมที่สามารถติดตอซ้ือขายมีความสะดวกมากและติดกบัตัวเมือง
หางจากวงเวียนสระแกวใจกลางเมืองลพบุรีเพียง 1 กิโลเมตร 
 

ข้ันตอนการผลิตดินสอพอง 
วัตถุดิบ 

 วัตถุดิบสําคัญ คือ ดินมารลหรือปูนมารล  (marl)  ซ่ึงเปนดินที่เกิดจากการผุพังของหินปูน  แลวถูก
น้ําพามาสะสมอยูตามเชิงเขา  หรือบริเวณแองที่ลุม  โดยการเกิดแสดงใหเห็นวาวัตถุตนกําเนิดสําคัญของ   
ดินมารล คือ หินปูน  ซ่ึงในเขตจังหวัดลพบุรีและบริเวณใกลเคียงจะพบหินดังกลาวในกลุมภูเขาหินปูนที่
กระจายตัวเปนแนวยาวตอเนื่องกัน  ดินมารลของจังหวัดลพบุรีมีมากและคุณภาพดีที่ตําบลทาแคและตําบล
กกโก อําเภอเมืองลพบุรี 
 
 
 
 

 

รูปที่ 7 แหลงดินมารลที่ทาแค ลพบุรี 

กระบวนการผลิตดินสอพอง 
 ในชุมชนจะผลิตดินสอพองโดยจะนําดินมารลมาละลายในบอกากและกรองดวยตะแกรงลงในบอ
กรองหรือบอเนื้อ  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้  
 ขั้นตอนแรก   ฉีดน้ําไปที่กองดินใหดินละลายมารวมที่กนบอจนขนไดที่แลว สูบผานตะแกรงลงใน
บอกรองหรือบอเนื้อ  เพื่อแยกเอา  หิน  กรวด ทราย และเศษหญาออก  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 การแยกเนื้อดนิออกจากกรวดและกรองแยกเอา  หนิ  กรวด ทราย และเศษหญาออก 
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 ขั้นตอนที่สอง ทิ้งไวหนึ่งคนืดินขาวจะตกตะกอนนอนกนบอ  ตอนบนจะเปนน้ําใส ๆ  ผูผลิตจะ
คอยๆ ชอน หรือดูดเอาน้ําใส ๆ นี้ออกจากบอจนเหลอืแตแปงดนิขาวขนเหมือนดนิโคลน  ซ่ึงก็คือโคลน
ดินสอพองที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9 การตกตะกอน 
ขั้นตอนที่สาม  ตักโคลนดนิสอพองหยอดในแมพิมพกลมทิ้งไวกลางแจงจนดินสอพองหมาดเกาะ

กันเปนกอนแข็งพอที่ใชมือหยิบได  จึงนําแผนดนิสอพองไปวางบนตะแกรงไมไผเพื่อผ่ึงแดดใหแหงสนทิ  
สวนเวลาทีใ่ชในการตากใหแหงนัน้พบวาวันไหนแดดจดัจาก็ใชเวลาตากเพียงวันเดียว แตถาแผนดนิสอพอง
ยังไมแหงสนทิก็ตองตากตอไป 2-3 วัน เมือ่แผนดินสอพองแหงดแีลวกน็ําไปเก็บไวเพื่อสงจําหนายตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 การหยอดดินกอนและการตากแหง 
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เคร่ืองมือทีใ่ชในการผลิตดินสอพอง 
 ในการผลิตดินสอพองอุปกรณที่ใช ไดแก ดินมารล เครื่องสูบน้ํา บอปูน ตะแกรงกรอง วงสแตนเลส 
พิมพหยอดดนิดอก แครไมไผ จอบตักดิน ถังน้ํา รถเข็นปูน บุงกี๋ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 อุปกรณ เครื่องมือในการผลิตดินสอพอง 
 

วิธีการทําดนิกอนและดินดอก 
 การทําดินกอน 
 นําดินโคลนจากบอตักใสถังมาบริเวณทีห่ยอดดินแลวนําดินใสในวงสแตนเลส 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 การทําดินกอน 
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รูปที่ 13 การทําดินดอก 
 สวนการทําดินสอพองใหมีรูปรางอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากรูปรางที่เปนแผนกลม ๆ นั้น ปจจุบันใช
โคลนดินสอพองที่มีความเหลวพอประมาณเทลงในพิมพ    แลวกดลงบนถาดหรือภาชนะรองรับอื่น ๆ    แลว
นําไปผึ่งแดดใหแหงสนิท พมิพที่ใชจะมีลักษณะคลายพมิพทําหนาขนมเคกที่มีลวดลายตางๆ ซ่ึงจะทําให
ดินสอพองที่ผลิตไดมีรูปรางหลายลักษณะตามความนยิมของผูใช และเหมาะสมกับการใชประโยชน 

 สวนการทําดนิสอพองใหมรูีปรางอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากรูปรางที่เปนแผนกลม ๆ นัน้ ปจจุบันใช
โคลนดินสอพองที่มีความเหลวพอประมาณเทลงในพิมพ    แลวกดลงบนถาดหรือภาชนะรองรับอื่น ๆ    
แลวนําไปผึ่งแดดใหแหงสนทิ พิมพที่ใชจะมีลักษณะคลายพิมพทําหนาขนมเคกที่มีลวดลายเสน ซ่ึงจะทําให
ดินสอพองที่ผลิตไดมีรูปรางหลายลักษณะตามความนยิมของผูใช และเหมาะสมกับการใชประโยชน 

 

 

 

 

รูปที่ 14 ผลิตภัณฑดนิสอพองในปจจุบนัทาํดินกอนและดินดอก 
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ประโยชนและโทษของดินสอพอง 

ประโยชนของดินสอพอง 
 ดินสอพองมีประโยชนมากมายคือ ใชผสมเกลือจืดหรือยิปซัม (Gypsum) เพื่อทําแปงหอมใชผสม
น้ําหอมทําแปงกระแจะ ใชลงพื้นตูโตะเพื่อปดรองใหเรียบ ใชผสมลาเท็กซปดทับหัวตะปู ใชเปนสีรองพื้น 
ใชแกดินเปรี้ยว ใชเปนสวนผสมในกระบวนการผลิตปูนซีเมนตดวยกรรมวิธีผสมเปยก ใชผสมทํายาสีฟน 
และใชผสมทําธูป 
 ในดานอุตสาหกรรม ดินสอพองจะถูกใชเปนผงขัด เพื่อขัดเฟอรนิเจอรและผงโลหะตาง ๆ เชน ทอง 
เงิน นาก รวมถึงใชขัดกระจกเงาดวย และดินสอพองยังใชเปน สวนผสมในการทํายาสีฟนทั้งชนิดผงและ
ชนิดเหลว ใชผสมในการทําสบูฟอกตัวเพื่อใหเนื้อสบูนวลขึ้น และเมื่อไปฟอกรางกายยังชวยขจัดผดผื่นคัน
ไดซ่ึงเปนคุณสมบัติของดินสอพอง สําหรับ ดินสอพองที่ใชในอุตสาหกรรมจะเปนดินที่ผูผลิตหยอดตาก
แดดเปนกอนกลม ๆ  
 ถาใชดินสอพองในดานเปนเครื่องประทินผิว จะตองนําดินสอพองที่เปนแผนจากแหลงผลิตมา
ละลายน้ําแลวกรองดวยผาขาวบางอีกหลายหนเพื่อใหไดเนื้อดินที่ละเอียดมากขึ้น นําดินที่ละลายอยูในน้ําทิ้ง
ไวใหตกตะกอนในอางจากนั้นก็เทน้ําทิ้งเหลือไวเพียงแปงขนๆ   นําแปงขนๆ ที่ไดมานี้ไปนวดผสมกับ
น้ําหอมแลวหยอดเปนเม็ดเล็กๆ  เมื่อนําไปอบดวยดอกไมไทยนานาชนิดอีกครั้งหนึ่งก็จะไดแปงรํ่า สวนแปง
ฝุนผัดหนาและแปงฝุนโรยตัวนั้นก็ตองใชกรรมวิธีที่แตกตางกันไป   กลาวคือ นํา ดินสอพองมาเติมสารเคมี 
เชน พิมเสน การบูร ฯลฯ จากนั้นแตงสี แตงกลิ่นหอมตามที่ผูผลิตตองการ แลวนําไปผานกรรมวิธีที่ทําให
สารตางๆ รวมเปนเนื้อเดียวกัน และทําใหเปนผงละเอียดก็จะไดแปงฝุนคุณภาพดีตามตองการ 
 นอกจากการใชประโยชนดังกลาวขางตนแลว ประโยชนอีกอยางของดินสอพองก็คือการนําไปผสม
กับสมุนไพรโดยเลือกสมุนไพรที่รูจักสรรพคุณแลว เชนใชดินสอพองผสมกับน้ํามะนาวทาตรงรอยบวม ปูด 
ไมนานอาการเจ็บปวดก็จะคลายและสวนที่บวมโนก็จะยุบหายไป  ถาเปนสิวเม็ดใหญก็ใชดินสอพองละลาย
น้ําขน ๆ แตมหัวสิวทิ้งไวหนึ่งคืน รุงเชาสิวเม็ดนั้นก็จะฝอยุบหายไป     

โทษของดินสอพอง 
โทษของดินสอพองสวนใหญเกิดจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียเนื่องจากดินสอพองไดมาจาก

การนําดินธรรมชาติหรือเรียกวา  ดินมารล มาผสมกับน้ําแลวนําไปตากแดด ซ่ึงยอมเกิดการปนเปอนจาก     
จุลินทรียไดงาย ดินสอพองที่มีจุลินทรียปนเปอนในปริมาณมากหรือมีจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคได คือเมื่อเขา
สูรางกายทางตา สิว บาดแผลอื่น ๆ หรือเขาทางกระแสโลหิต อาจมีผลทําใหเกิดการอักเสบรุนแรงโดยเฉพาะ
เชื้อ Pseudomonas aerations อาจทําใหตาอักเสบรุนแรงถึงขั้นทําใหตาบอดได นอกจากนี้ยังมีเชื้อ 
Escherichia coli, Salmonella spp. และ Clostridium spp.  ถาเขารางกายทางปากอาจทําใหเกิดโรคอาหารเปน
พิษได 

ฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงควรใชดินสอพองที่ผานการรอนและฆาเชือ้ที่อุณหภูมิสูงกอนใช 
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