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แบบวัดประสิทธิภาพของบทเรียนวทิยาศาสตรทองถิ่น             
การพัฒนาคุณภาพดินสอพอง 
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แบบวัดประสทิธิภาพ (E1) 
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิน่ การพัฒนาคุณภาพดินสอพอง 

เร่ืองการจัดทําโครงงานศึกษาการพัฒนาคณุภาพดินสอพองใหมีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสม
สําหรับผิวกาย 

 
คะแนน ชื่อโครงงาน         ………………………………………………………………….. 

ผูจัดทําโครงงาน  ………………………………………………………………….. 
 

ผลการประเมิน 
รายการที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. มีความรู  ความเขาใจเกีย่วกับความสําคัญ  หลักการ 
และหลักการทําโครงงานทั่วไป 

     

2. รูจักคิดวเิคราะหตนเอง  สภาพแวดลอม หาทางเลือก
ในการทําโครงงาน 

     

3. มีความรู  ความเขาใจประโยชนของโครงงานที่เลือก      

4. มีการศึกษาคนหาขอมูลหรือเอกสารอางอิง  เพื่อเปน
พื้นฐานเกี่ยวกบัเรื่องที่จะศึกษา 

     

5. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานไดถูกตองเหมาะสม
ตามขั้นตอนกระบวนการทํางาน 

     

6. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว  รูจักแกปญหา ปรับปรุง 
การทํางานใหดีขึ้นอยูเสมอ 

     

7. ทําการเขียนรายงานครอบคลุมหัวขอที่สําคัญและ
สมบูรณ 

     

8. การใชศัพทเทคนิคและการสะกดคําถูกตอง      

9. การออกแบบ การจัดแสดงผลงานทําไดนาสนใจและ
ถูกตองตามรูปแบบ 

     

10.ลักษณะของผลงานดานความคิด      

11. ประโยชนของผลงาน  ความประณีต ความสวยงาม       

12. ทํางานดวยความอดทน ทุมเท มุมานะ และความ  
ตั้งใจจริง 

     

รวมคะแนน      
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แบบวัดประสทิธิภาพ (E1) 
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิน่ การพัฒนาคุณภาพดินสอพอง 

เร่ืองการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดนิสอพอง 
 

ชื่อ-นามสกุล   …….………………………………………………………………….. คะแนน 

 
 

ผลการประเมิน 
รายการที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. มีความกระตือรือรนใฝหาความรูตอการเรียนการสอน
ที่มีชุมชนเปนหองเรียน 

     

2. สามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน
การสังเกต การวัด การจดัจําแนก เปนตน 

     

3. การวางแผนลวงหนากอนปฏิบัติกิจกรรม      

4. ทักษะการทาํการทดลอง   การใชเครื่องมืออุปกรณได
อยางถูกตองเหมาะสม 

     

5. การเขียนรายงานมีความถกูตองสมบูรณตาม
แบบฟอรมที่กาํหนดไว 

     

6. เนื้อหาในรายงานสอดคลองกับจุดประสงคของ        
กิจกรรม 

     

7. การคนควาขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน      

8. มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา      

รวมคะแนน      
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แบบวัดประสทิธิภาพ (E1) 
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิน่ การพัฒนาคุณภาพดินสอพอง 

เร่ืองการกรองและการตกตะกอนของดนิสอพอง 
 

ชื่อ-นามสกุล   …….………………………………………………………………….. คะแนน 

 
 

ผลการประเมิน 
รายการที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. มีความกระตือรือรนใฝหาความรูตอการเรียนการสอน
ที่มีชุมชนเปนหองเรียน 

     

2. สามารถใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน
การสังเกต การวัด การจดัจําแนก เปนตน 

     

3. การวางแผนลวงหนากอนปฏิบัติกิจกรรม      

4. ทักษะการทาํการทดลอง   การใชเครื่องมืออุปกรณได
อยางถูกตองเหมาะสม 

     

5. การเขียนรายงานมีความถกูตองสมบูรณตาม
แบบฟอรมที่กาํหนดไว 

     

6. เนื้อหาในรายงานสอดคลองกับจุดประสงคของ        
กิจกรรม 

     

7. การคนควาขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน      

8. มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา      

รวมคะแนน      
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แบบวัดประสทิธิภาพ (E2) 
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิน่   การพัฒนาคุณภาพดินสอพอง 

เร่ืองการจัดทําโครงงานศึกษาการพัฒนาคณุภาพดินสอพองใหมีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสม
สําหรับผิวกาย 

 
1.  หมูบานที่ผลิตดินสอพองของจังหวดัลพบุรี  ช่ือวาอะไร 

ก.  บานทาหนิ    ข.  บานสะพานอิฐ  

ค.  บานหินสองกอน    ง.  บานทากระยาง 
2.  หลักฐานทีแ่สดงประวตัิดนิสอพองของจังหวดัลพบรีุที่เชื่อถือไดคืออะไร 

ก.  ตํานาน     ข.  จดหมายเหตุ  

ค.  วรรณคดีไทย    ง.  คําบอกเลา 
3.  จุดเดนที่เหน็เมื่อเขาไปในหมูบานที่ผลิตดินสอพองคืออะไร 

ก.  คนทํางาน    ข.  กองดินขาว   

ค.  เครื่องจักร    ง.  รถบรรทุก 
4.  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตดนิสอพอง  มีช่ือวาอะไร 

ก.  ดินมารล     ข.  ดินขาว   

ค.  ดินเหนียว    ง.  ดินสอพอง 
5.  สารประกอบที่เปนองคประกอบสําคัญของดินสอพองคืออะไร 

ก.  เหล็กคลอไรด    ข.  แคลเซียมคลอไรด 
ค.  อะลูมิเนียมออกไซด   ง.  แคลเซียมคารบอเนต 

6.  ธาตุอะไรที่พบมากที่สุดในเนื้อดนิสอพอง 
ก.  เหล็ก     ข.  ซิลิคอน   

ค.  อะลูมิเนียม    ง.  แคลเซียม  

7.  น้ําอะไรทีช่าวบานใชในการละลายเนื้อดินขาวออกจากดินมารล 
ก.  น้ําบอ     ข.  น้ําประปา   

ค.  น้ําฝน     ง.  น้ําคลอง 
8.  น้ําอะไรทีท่ําใหดนิสอพองตกตะกอนไดดีที่สุด 

 ก.  น้ําบอ     ข.  น้ําประปา   

ค.  น้ําฝน     ง.  น้ําคลอง 
9.  น้ําอะไรทีท่ําใหดนิสอพองตกตะกอนชากวาน้ําบอ 

ก.  น้ําฝน      ข.  น้ําประปา   

ค.  น้ําคลอง     ง.  ถูกทุกขอ 
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10.  ชาวบานเอาน้ําใสสวนบนออกจากบอที่ตกตะกอนดินสอพอง  โดยใชเทคนิคอะไร 
ก.  กาลักน้ํา     ข.  เครื่องดูดน้าํ  

ค.  ตักน้ําออก    ง.  การระเหย 
11.  บอที่ใชสําหรับละลายเนื้อดินออกจากดินมารล  ช่ืออะไร 

ก.  บอกาก     ข.  บอกรอง   

ค.  บอเชื้อ     ง.  บอเนื้อ 
12.  บออะไรสําหรับการตกตะกอนของดนิสอพอง 

ก.  บอกาก     ข.  บอกรอง   

ค.  บอเชื้อ     ง.  บอตะกอน 
13.  บอชนิดใดที่ตองมีปากบออยูในระดบัเดียวกันกับพื้นดิน 

ก.  บอกาก     ข.  บอกรอง   

ค.  บอเชื้อ     ง.  บอเนื้อ 

14. บอสําหรับการตกตะกอนดินสอพอง  แบบใดที่ถูกสุขลักษณะ 
ก.  บอดินที่มปีากบอต่ํากวาระดับพื้นดิน 
ข.  บอดินที่มปีากบอระดับเดียวกับพืน้ดิน 
ค.  บอปูนที่มีปากบอระดับเดียวกับพืน้ดิน 
ง.  บอปูนที่มีปากบอสูงกวาระดับพื้นดิน 

15.  ตะแกรงที่ใชกรองดินสอพองแบบใด  กรองไดเนื้อดนิที่ละเอียดกวา 
ก.  80  mesh     ข.  120  mesh   

ค.  200  mesh    ง.  ไมมีขอถูก 
16. นักเรียนสามารถทดลองกรองดินสอพองโดยใชอะไร 

ก.  ผาขาวบาง    ข.  มุงลวด   

ค.  กระดาษกรอง    ง.  ถูกทุกขอ 
17.  การตากดนิสอพองบนผาใบที่ปูบนพื้นดิน  มีจุดประสงคอะไร 

ก.  สะดวก     ข.  สะอาด   

ค.  เก็บงาย     ง.  ทําใหแหงเร็ว 

18.  แครไมไผที่ชาวบานใชตากดินสอพอง  มีลักษณะอยางไร 
ก.  ลาดเอียง     ข.  แบนราบขนานกับพืน้ดิน 
ค.  เปนชั้นๆ     ง.  ถูกทุกขอ 

19. ดินสอพองมีฤทธิ์เปนอยางไร 
ก. กรด     ข.ดาง 
ค.กลาง     ง. ไมมีขอถูก 
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20.  เมื่อบีบน้ํามะนาวลงในดนิสอพอง ดินสอพองจะพองฟูขึ้นเพราะอะไร 
ก. เกิดแกสไฮโดรเจน   ข. เกิดแกสออกซิเจน 
ค. เกิดแกสคารบอนไดออกไซด  ง. เกิดแกสซัลเฟอรไดออกไซด 

21. ชาวบานรบัประทานดินสอพองแกปวดทอง ดินสอพองมีฤทธิ์ยาอยางไร 
ก. ลดกรด     ข. ลดดาง 
ค. ขับลม     ง.ขับถาย 

22. ดินสอพองใชแกดนิที่มีลักษณะใด 
ก. ดินจดื     ข. ดินเค็ม 
ค. ดินเปรี้ยว     ง. ถูกทุกขอ 

23.  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กําหนดใหดินสอพองที่ใชกับผิวหนาและผิวกาย มีคา pH เทาไร 
ก. 5.0     ข. 7.0 
ค. 8.0     ง. 5.0-8.0 

24. สารที่มีฤทธิ์เปนกลาง มีคา pH เทาไร 
ก. 7.0     ข. นอยกวา 7.0 
ค. มากกวา 7.0    ง.  1.0-14.0 

25. คา pH ใดที่แสดงความเปนดางมากกวา 
ก. 2.5     ข. 6.9 
ค. 8.3     ง. 11.1 

26. คา pH ใดที่แสดงความเปนกรดมากกวา 
ก. 1.11     ข. 3.8 
ค. 5.2     ง. 9.6 

27. อนุภาคใดที่แสดงฤทธิ์ความเปนดาง 
ก. แคลเซียมอิออน    ข. ซิลิคอนอิออน 
ค. ไฮโดรเจนอิออน    ง. ไฮดรอกไซดอิออน 

28. สารสกัดจากตนอะไรที่ลดความเปนดางของดินสอพองได 
ก.  ใบมะขาว    ข. ใบกามป ู
ค. ใบคูน     ง. ถูกทุกขอ 

29. คา pH ของดินสอพองขอใดเหมาะสําหรับใชกับผิวกาย 
ก. 3.39     ข. 5.49 
ค. 8.39     ง. 9.69 
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30.  การทดสอบความเปนกรด-ดางของดนิสอพองที่ใชกับผิวกายตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน    
       กําหนดตามขอใด 

ก.  เตรียมสารละลายตัวอยางดินสอพองรอยละ  10  โดยปริมาตรและวัดดวยเครื่องวดัความเปน 
     กรด-ดาง 
ข. เตรียมสารละลายตัวอยางดินสอพองรอยละ  10  โดยปริมาตรและวัดดวยการไทเทรตกับสาร 
     ละลายมาตรฐาน 
ค. เตรียมสารละลายตัวอยางดินสอพองรอยละ  20  โดยปริมาตรและวัดดวยเครื่องวดัความเปน 
     กรด-ดาง 
ง. เตรียมสารละลายตัวอยางดินสอพองรอยละ  20  โดยปริมาตรและวดัดวยการไทเทรตกับสาร 
     ละลายมาตรฐาน 

31.  ถานักเรียนตองการลดความเปนดางของดินสอพอง จะทําอยางไร 
ก. เติมน้ํา     ข. เติมน้ํามะนาว 
ค. เติมน้ําปูนใส    ง. เติมแอลกอฮอล 

32.  ชาวบานใชดินสอพองขัดเงาเครื่องใชที่ทําดวยอะไร 
ก. เหล็ก     ข. แกว 
ค. ทองเหลือง    ง. ตะกัว่ 

33.  งานใดที่มกีารใชดินสอพอง 
ก.  งานไม     ข.  งานโลหะ 
ค. งานพลาสติก    ง. งานปูน  

34. พิธีการใดที่มกีารใชดินสอพอง 
ก. ขึ้นบานใหม    ข. แตงงาน 
ค. บวช     ง. ถูกทุกขอ 

35. งานหรือเทศกาลใดที่ใชดนิสอพองมากที่สุด 
ก. สงกรานต     ข. ตักบาตรเทโว 
ค.  ปใหม     ง.  แขงเรือ 

36. เทคนิคใดตอไปนี้ที่สามารถพัฒนาคุณภาพดนิสอพองสําหรับใชกบัผิวกาย 
       ก. ปรุงแตงดวยน้ํามะขาม   ข. บดและสะตุ 
       ค. อมดวยเตาอบ    ง. ถูกทุกขอ 
37.  ทักษะใดไมใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
        ก. การสังเกต    ข. การสรางความคิดรวบยอด 
        ค. การทดลอง    ง. การลงความคิดเห็นจากขอมูล 
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38. นักเรียนไดประโยชนอะไรจากการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
ก. ไดประสบการณตรงในการศึกษาคนควาหรอืวิจัยทางวิทยาศาสตร 
ข. ไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูและแกปญหา 
ค. เกิดความเชื่อมัน่ในตนเอง 
ง. ถูกทุกขอ 

39. โครงงานที่ทําการสํารวจคุณภาพของดิน เชน ความชื้น  ปริมาณสารอินทรีย ความเปนกรด-
ดางฯลฯ  จากบริเวณใกล ๆ โรงงานทอผา เปนโครงงานประเภทใด 
ก.  โครงงานประเภททดลอง   ข. โครงงานประเภททฤษฎ ี
ค. โครงงานประเภทสํารวจรวมรวมขอมลู ง. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ  

40. โครงงานที่ออกแบบเพื่อศึกษาผลของตัวแปรหนึ่งที่มีตอตัวแปรอีกตวัหนึ่งที่ตองการศึกษา  
โดยควบคุมตวัแปรอื่นที่มีผลตอตัวแปรทีต่องการศึกษา  จัดเปนโครงงานประเภทใด 
ก.  โครงงานประเภททดลอง   ข. โครงงานประเภททฤษฎ ี
ค. โครงงานประเภทสํารวจรวมรวมขอมลู ง. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ 
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แบบวัดประสทิธิภาพ (E2) 
เร่ืองการวิเคราะหปริมาณจุลินทรียในดนิสอพอง 

 
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.  นกัศึกษาคิดวาการปนเปอนของจุลินทรียกอโรคในผลิตภัณฑดินสอพองที่วางขายในทองตลาด 

มาจากสาเหตใุด 
 ก. แหลงน้ําทีใ่ชในกระบวนการผลิตดินสอพองปนเปอนน้ําทิ้งจากชุมชน 
 ข. ผลิตภัณฑดนิสอพองไมผานการกําจดัจลิุนทรียโดยการใหความรอน 
 ค. แหลงดินทีใ่ชในการผลิตมีการปนเปอนส่ิงปฏิกูลจากมนุษย สัตว และขยะ 
 ง. ถูกทุกขอ 
6. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน “ดินสอพอง” กําหนดวา จลิุนทรียที่พบในดินสอพองตองมีปริมาณ

เทาใด 
 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-ดางของดนิสอพองเปนแบบใด 
 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.  วิธีการเพาะเลี้ยงจุลินทรยีจากดินสอพองโดยการเกลีย่ตัวอยางดินสอพองลงบนผิวหนาอาหาร

เล้ียงเชื้อแข็ง 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. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงบนจานเพาะเลี้ยงเชื้อใดที่บงบอกวาสามารถเพาะเลี้ยงจลิุนทรียจาก

ดินสอพองได 
 ก.  อาหารเลี้ยงเช้ือมีลักษณะขุน 
 ข.  มีจุดหรือกลุมเซลลเจริญบนผิวหนาอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 ค.  เกิดบริเวณใสบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
 ง.  ถูกทุกขอ 
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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 ตองเลือกจากจาน

เพาะเลี้ยงเชื้อที่มีโคโลนีจํานวนเทาใด 
 ก.  0-30 โคโลนี     ข.  3-30  โคโลนี 
 ค.  30-300 โคโลนี     ง.  300-3,000 โคโลนี 
19.  จุลินทรียที่พบในดนิสอพองมีหลายชนิด นักศกึษาคดิวาจุลินทรยีเหลานั้นมีอันตรายตอมนุษย

ทุกชนิดหรือไม 
 ก.  ใช  เพราะจุลินทรียทุกชนิดสามารถกอโรคในรางกายมนุษยได 
 ข.  ไมใช เพราะจุลินทรียกอโรคในมนุษยไมสามารถเจริญในดินสอพองได 
 ค.  ใช  เพราะจุลินทรียในดนิสอพองสามารถฉวยโอกาสกอโรคในมนุษยได 
 ง.  ไมใช  เพราะจุลินทรียทีพ่บเปนเชื้อประจําถ่ินในดินและบางชนิดเทานั้นที่สามารถกอโรคได 
20.  การทําดินสอพองปราศจากจุลินทรีย  ควรใชวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 ก.  การนึ่งภายใตความดนั     

ข.  การตากแดดเปนเวลานาน 
 ค.  การอบแหงที่อุณหภูมิสูงกวา 100 องศาเซลเซียส  

ง.  การกรองดนิสอพองผานผาขาวบางหลายๆครั้ง 
   

...................................................................................................... 
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แบบวัดประสทิธิภาพ (E2) 
เร่ือง  การกรองและการตกตะกอนของดินสอพอง 

………………………………………………………………………………………………………. 
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว 
1. สารประกอบที่สําคัญในดินสอพองคือ

สารอะไร 
ก. แคลเซียม       ข. แคลเซียมคารบอเนต 
ค. โพแทสเซียม  ง. โซเดียมคลอไรด 

2. ดินสอพองเปนดินที่มีสีอะไร 
ก. สีดํา        ข. สีขาว 
ค. สีแดง              ง. สีเทา 

3. ดินสอพองมีคุณสมบัติเชนไร 
ก. เปนกรด          ข. เปนเบส 
ค. เปนกลาง        ง. ถูกทุกขอ 

4. แหลงผลิตดินสอพองที่สําคัญที่สุดของ
จังหวดัลพบุรีอยูที่ไหน 
ก. บานหินสองกอน 
ข. บานทากระยาง 
ค. บานสะพานอฐิ 
ง. บานเอราวณั 

5. ปจจุบันนีว้ัตถุดิบในการผลิตดินสอพอง
หรือดินมารลไดมาจากทีใ่ด 
ก. บานหินสองกอน 
ข. บานทาแค 
ค. บานทากระยาง 
ง. บานสะพานอฐิ 

6. หลังจากกรองน้ําดินไวในบอแลวอีกนาน
เทาไรดินจึงจะตกตะกอนหมด 
ก. 1 ช่ัวโมง          ข. 2 ช่ัวโมง 
ค. 3 ช่ัวโมง           ง. ถูกทุกขอ 

 

 

7. การแยกกรวดหินทราย เศษใบไมใบหญา
ออกจากน้ําดินใชวิธีใด 
ก. การกรอง              ข. การกลั่น 
ค. การตกตะกอน      ง. โครมาโทกราฟ 

8. ปจจุบันนีว้ัสดทุี่ชาวบานใชกรอง            
ดินสอพองคืออะไร 
ก. กระดาษกรอง       ข. ผาขาวบาง 
ค. ผาดิบ                    ง. ตะแกรงลวด 

9. ทําไมตองใชผาปูพื้นกอนหยอด            
ดินสอพอง 
ก. เพื่อซับน้ําในดนิสอพอง         
ข.   เพื่อความสะอาด 

       ค.   เพื่อชวยใหดนิแหงเร็ว 
       ง.   ถูกทุกขอ 
10. ชาวบานแยกเนื้อดินสอพองออกจาก     

น้ําดินโดยวิธีอะไร 
ก. การกรอง                ข. การกลั่น 
ค. การตกตะกอน        ง. การระเหย 
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