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จำกอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

 จงัหวดัลพบรุนีอกจากจะมตี�านานทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดินสอพองแล้ว ยงัเป็นแหล่งผลติดนิสอพองแห่งใหญ่ทีส่ดุและ
มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย จัดว่าเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับจังหวัด และได้รับ 
การข้ึนทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับประเทศ นับเป็นบทเรียนส�าคัญของการใช้ “ทรัพยากร”  
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสานกับ “ภูมิปัญญา” ที่บรรพบุรุษได้พัฒนาและสืบสานต่อกันมาจนสามารถยกระดับ
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นและยั่งยืนโดยการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน รวมทั้งพัฒนาต่อยอด 
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณค่าจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้พยายามส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะน�าสู่การเพิ่มรายได้ 
ให้กบัชมุชนด้วยวธิกีารต่าง ๆ  จึงได้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ด�าเนนิโครงการวจิยัทีเ่กีย่วกบัดนิสอพอง: สนิค้าอตัลกัษณ์ 
เมืองลพบุรี จ�านวน 2 ชุดโครงการวิจัย และ 5 โครงการวิจัย รวม 15 โครงการย่อย โดยด�าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2552-2563 เหน็สมควรน�าข้อค้นพบจากโครงการวจิยัดงักล่าวข้างต้นมาวเิคราะห์และสงัเคราะห์แล้วจดัให้ด�าเนนิการ
สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อให้ได้องค์ความรู้เร่ือง “ดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี” ขึ้น ที่สามารถใช้ในการ
ก�าหนดนโยบาย วางแผน ปฏิบัติการ และบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามภารกิจ
ของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
  ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีรองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล ผู้อ�านวยการ  
รวมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พะยอม และรองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ทีไ่ด้ร่วมกันสงัเคราะห์ 
ผลงาน “ดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี 

สาร
จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี





  จงัหวดัลพบรุนีอกจากจะมตี�านานทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดนิสอพองแล้ว ยงัเป็นแหล่งผลติดนิสอพองแห่งใหญ่ทีส่ดุ 
และมีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย จัดว่าเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมีชื่อเสียงอย่างหน่ึงของจังหวัด ดินสอพอง 
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับดินสอพองเป็นสินค้าที่มีชื่อของลพบุรี สร้างรายได้ให้กับจังหวัดลพบุรีปีละประมาณ 
100 ล้านบาท และได้รบัขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมระดบัประเทศ การด�าเนนิการเรือ่งดนิสอพอง
และการพฒันาผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดนิสอพองจนเป็นสนิค้าทีม่ชีือ่ของลพบรุนีี ้เป็นบทเรยีนส�าคญัของการพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยการต่อยอดและเพิม่มลูค่าจากการพฒันาศกัยภาพและทนุทรพัยากร วฒันธรรมและภมูปัิญญา
ในท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้พัฒนาและสร้างสรรค์จนเหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด�ารงสืบมา 
จนปัจจบุนัท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม และได้พสิจูน์ชดัว่าเป็น “ทนุ” ส�าคญัในการพฒันา ของชมุชน
และจังหวัดลพบุรีได้ เม่ือต่อยอดด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิลปะสร้างสรรค์ รวมทั้งศาสตร์
และศิลป์ในด้านการบรหิารจดัการและการตลาด กจ็ะสามารถก่อให้เกดิการพฒันาได้อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม
อย่างเป็นระบบและยั่งยืนได้ 
  จังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ด�าเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ 
ดนิสอพอง: สนิค้าอตัลกัษณ์เมอืงลพบรุ ีจ�านวน 2 ชดุโครงการวจิยั และ 5 โครงการวจิยั รวม 15 โครงการย่อย ได้แก่ 
  1. ชดุโครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์จากดนิสอพองเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและสร้างเครอืข่าย 
ผูป้ระกอบการปีที ่2 ด�าเนนิการในปี 2552 โดยนนัทนา แจ้งสวุรรณ์ เป็นหวัหน้าโครงการ ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย 
ได้แก่ 1) การพัฒนาครีมขัดโลหะสูตรดินสอพองที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ โดยจิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 2) การพัฒนา
ดนิสอพองเพือ่การออกแบบศลิปะร่วมสมยั โดยอรณุ ีเจรญิทรพัย์ 3) การพฒันาสตูรต�ารบัเครือ่งส�าอางจากดนิสอพอง 
โดยเอมอร โสมนะพันธุ์ 4) การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยสุธรรม อนุชาติกิจเจริญ 
5) การทดสอบตลาดและแผนธุรกิจของงานวจิยัจากดนิสอพอง โดยอดลิล่า พงศ์ยีห่ล้า และ 6) การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และประชาสัมพันธ์การลงทุนผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยนันทนา แจ้งสุวรรณ์ 
  2. การเพ่ิมมูลค่าดินสอพองโดยใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล ด�าเนินการ 
ในปี 2558 โดย วัลย์ลิกา สุขส�าราญ
  3. ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาดินสอพองและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสู่ชุมชน ด�าเนินการ 
ในปี 2559 โดยอรุณี เจริญทรัพย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์  
“หุ่นละครไทย” จากดินสอพอง โดยอรุณี เจริญทรัพย์ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสาอางจากดินสองพอง  
โดยปาริสัชชา แสงสุวรรณ 3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยสุธรรม อนุชาติกิจเจริญ และ 
4) การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดินสอพองสู่ชุมชน โดยจิราวรรณ ฉายาวัฒน์
  4. โครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มเครื่องปั้นดินเผาที่มีส่วนผสมของดินสองพองเพ่ือเป็นเอกลักษณ์ 
ของจังหวัดลพบุรี ด�าเนินการในปี 2559 โดยอิษฏ์ รานอก
  5. โครงการวิจัยการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มด้วยไมโครเวฟที่ใช้ดินสอพองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  
ด�าเนินการในปี 2560 โดย วัลย์ลิกา สุขส�าราญ

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
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  6. โครงการวิจัยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดินสอพองที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก
ของเดก็ปฐมวัย ศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านท่ามะนาว อ�าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ีด�าเนนิการในปี 2561 โดยณฐัณชิาช์ 
เสารักษา
  7. โครงการบ่มเพาะหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย:ี หมูบ้่านดนิสอพองเพือ่การเรยีนรูแ้ละการท่องเทีย่ว
เชงิสร้างสรรค์ บ้านหนิสองก้อน หมู ่1 ต�าบลถนนใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัลพบรีุ ด�าเนนิการในปี 2563 โดยพนติสภุา 
ธรรมประมวล 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเห็นสมควรจัดให้ด�าเนินโครงการวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์
ในการพฒันาชมุชนและท้องถิน่เรือ่งดนิสอพอง: สนิค้าอตัลกัษณ์เมอืงลพบรุขีึน้เพือ่ให้ได้ “องค์ความรู”้ ทีส่ามารถใช้ 
ในการก�าหนดนโยบาย วางแผน และบรหิารจดัการเกีย่วกบัดนิสอพอง: สนิค้าอตัลกัษณ์เมอืงลพบรุอีย่างเป็นองค์รวม
และบูรณาการต่อไป โดยน�าข้อค้นพบจากโครงการวิจัยท่ีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากจังหวัดลพบุรีและ
มหาวทิยาลัยราชภฏัเทพสตรีข้างต้นมาวเิคราะห์และสงัเคราะห์เป็นองค์ความรูใ้หม่เรือ่งดนิสอพอง: สนิค้าอตัลกัษณ์
เมืองลพบุรี โดยคาดหวังว่าจะเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ที่สามารถใช้
ในการก�าหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจดัการเกีย่วกบัดนิสอพอง: สนิค้าอตัลกัษณ์เมอืงลพบรีุได้อย่างบรูณาการ
และเป็นองค์รวม สามารถพฒันาสนิค้าอตัลกัษณ์เมอืงลพบุรอีืน่ ๆ และขยายผล ในการแก้ปัญหา/พฒันาในเรือ่งอืน่ ๆ 
จนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนฐานทุนศักยภาพและทุนทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ในท้องถิ่นสู่การสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป
  องค์ความรูท้ีส่�าคญั พบว่า จงัหวดัลพบรีุและมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรไีด้ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ด�าเนนิ
โครงการวจิยัและพฒันาการใช้ประโยชน์จากดนิสอพอง จนสามารถเป็นสนิค้าอตัลกัษณ์เมอืงลพบรุ ีได้หลากหลายชนดิ 
กล่าวคือ 
  1. ครีมขัดโลหะสูตรดินสอพองที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยดินสอพองสะตุ สารสกัดเสาวรส และสารสกัดฝักส้มป่อย ในอัตราส่วน 2:1:1 ตามล�าดับ โดยสารสกัด
เปลือกมังคุดสามารถควบคุมการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์ครีมขัดได้ดี 
  2. เครื่องส�าอางจากดินสอพอง 6 ชนิด ได้แก่ 1) สูตรต�ารับแป้งแข็งผัดหน้าจากดินสอพองมีคุณสมบัต ิ
ใกล้เคยีงกบัผลติภณัฑ์ทีม่ใีนท้องตลาดและเป็นทีย่อมรบัได้จากผูบ้รโิภค 2) สตูรต�ารบัผงขดัผวิสมนุไพรจากดนิสอพอง
ได้คัดเลือกสมุนไพรขมิ้นชัน กวาวเครือขาว ใบบัวบก เปลือกมังคุด ซึ่งมีคุณสมบัติท�าให้ผิวขาว สมานแผล ลบเลือน
รอยแผลเป็นและต้านเชือ้จลุนิทรย์ีเป็นส่วนผสม 3) สตูรต�ารบัแป้งฝุน่โรยตวัจากดนิสอพองบ�ารงุและถนอมผวิให้นุม่นวล 
4) ผลิตภัณฑ์โลชันบ�ารุงผิวดินสอพองมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาด ได้มาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรบัได้จากผูบ้รโิภค โดยไม่ได้ท�าให้ผลติภณัฑ์มคีณุสมบติัด้อยกว่าผลติภณัฑ์ชนิดเดยีวกนัทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาด 
5) สบู่ดินสอพองมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีในท้องตลาด ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับได้จากผู้บริโภค 
โดยไม่ได้ท�าให้ผลติภณัฑ์มคีณุสมบตัด้ิอยกว่าผลติภณัฑ์ชนดิเดยีวกนัทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาด และ 6) ยาสฟัีนดนิสอ
พองมคีณุสมบตัใิกล้เคยีงกบัผลติภณัฑ์ทีม่ใีนท้องตลาด ได้มาตรฐาน และเป็นทีย่อมรบัได้จากผูบ้รโิภค โดยไม่ได้ท�าให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาด 
  3. การพัฒนาดินสอพองเพื่อการออกแบบศิลปะร่วมสมัย 4 ชนิด ได้แก่ 1) เครื่องประดับร่วมสมัยจาก
ดินสอพองส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรับเพราะมีความอลังการ เหมาะที่จะใช้ในเวลากลางคืนและงานราตรี เพื่อสร้าง 
ความโดดเด่นให้กบัผูส้วมใส่ มีการประยกุต์ใส่กลิน่เพือ่เพ่ิมความหอม และใช้เศษวสัดมุาตกแต่งสร้างสรรค์บนชิน้งาน
แต่ละชิน้ 2) งานประติมากรรม เกณฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก และผลการประเมินองค์ประกอบของผลติภัณฑ์ด้าน
การออกแบบ และด้านประโยชน์ใช้สอย มเีกณฑ์ระดบัดมีาก ส่วนด้านกรรมวิธกีารผลติมีเกณฑ์ระดับด ี3) ของทีร่ะลกึ
เกีย่วกบัลงิลพบรุ ีมเีกณฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก และผลการประเมนิองค์ประกอบของผลติภณัฑ์ด้านการออกแบบ 
และด้านประโยชน์ใช้สอย มเีกณฑ์ระดบัดมีาก ส่วนด้านกรรมวธิกีารผลติมเีกณฑ์ระดบัด ีและ 4) ของทีร่ะลกึเชงิสร้างสรรค์ 
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มเีกณฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก และผลการประเมนิองค์ประกอบของผลติภณัฑ์ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์
ใช้สอย มีเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนด้านกรรมวิธีการผลิตมีเกณฑ์ระดับดี 
  4. การสร้างสรรค์ “หุ่นละครไทย” จากดินสอพอง 3 ชนิด ได้แก่ 1) ชุดหุ่นละครเล็ก ตอนหนุมานรบ 
นางสพุรรณมจัฉา โดยการประยกุต์ปรบัใช้วสัดเุพือ่ทดแทนวสัดบุางอย่างทีห่ายาก จากคตคิวามเชือ่ 2) ชดุหุน่กระบอก 
ตอนรามสูร นางเมฆขลา โดยการประยุกต์การใช้วัสดุผสมผสานแสดงความถึงความงามของมหรสพไทย และ  
3) หนังใหญ่ ชุด หนุมานรบนิลพัท โดยสร้างสรรค์ผลงานสื่อถึงความเป็นไทย มีการใช้องค์ประกอบโดยการใช้เส้น
จังหวะและทีว่่าง การใช้วสัดแุสดงความเป็นไทย รปูแบบ รปูทรง ลวดลาย ช่องว่าง การตกแต่ง การจดัวางรปูทรง 
องค์ประกอบมีความเป็นสากล 
  5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์การลงทุนผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดย 1) จัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์ชุดโครงการ ซ่ึงผู้เข้าชมมีความเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดินสอพองมีความน่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความ 
พึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และ 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 หลักสูตรทุกหลักสูตรมีผลการด�าเนินงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่าได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกระบวนการฝึกอบรมที่สามารถฝึกปฏิบัติได้จริง และจะน�าความรู้ที่รับจากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นต่อไป 
  6. การเพิม่มลูค่าดนิสอพองโดยใช้เป็นตวัเร่งปฏกิริยิาววิธิพนัธ์ในการผลติน�า้มนัไบโอดีเซล โดย 1) การเพิม่
มูลค่าดินสอพองโดยใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล โดยอัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามัน 
15:1 มคีวามเหมาะสมในการเตรยีมน�า้มนัไบโอดเีซล และ 2) การผลติไบโอดเีซลจากน�า้มนัปาล์มด้วยไมโครเวฟทีใ่ช้
ดินสอพองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยอัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามันและผลของแหล่งให้ความร้อนในการท�าปฏิกิริยา 
ที่มีต่อการเตรียมไบโอดีเซลโดยให้ความร้อนในการท�าปฏิกิริยาด้วยไมโครเวฟ อัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามันพืชเมื่อ
เพิ่มขึ้นมากกว่า 10:1 ที่เวลา 60 นาที ให้สมบัติของไบโอดีเซลที่ใกล้เคียงกับประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน และให้
จุดวาบไฟที่ 110°C 
  7. เนื้อดินสอพองสามารถผสานเนื้อดินเหนียว ต�าบลบ้านเบิก จังหวัดลพบุรีได้ในระดับหนึ่ง และเมื่อน�า
ดินสอพองมาบดให้ละเอียดแล้วน�ามาผสมกับเน้ือดินเหนียว ดินด�าสุราษฎร์ และโซดาเฟลด์สปาร์ และดินลพบุรี  
โซดาเฟลด์สปาร์ สามารถเป็นเนื้อดินเอนโกบพื้นฐานเหมาะส�าหรับการน�าไปใช้ตกแต่ง สามารถใส่สารให้สีประเภท
สอีอกไซด์ และประเภทสสี�าเรจ็รปู และน�าไปสร้างสรรค์ตกแต่งบนผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผาได้เป็นอย่างด ีเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มเครื่องปั้นดินเผาท่ีมีส่วนผสมของดินสองพองเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีวัตถุดิบในท้องถ่ิน
ได้อย่างยั่งยืน
  8. การจดักจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยดนิสอพองทีม่ต่ีอความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็ของเดก็
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีผลให้ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์ดว้ยกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยดนิสอพองแตล่ะดา้นหลังเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียน
  9.  โครงการบ่มเพาะหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย:ี หมูบ้่านดนิสอพองเพือ่การเรยีนรูแ้ละการท่องเทีย่ว
เชงิสร้างสรรค์ บ้านหนิสองก้อน หมู ่1 ต�าบลถนนใหญ่ อ�าเภอเมอืง จังหวดัลพบรุ ีสามารถ 1) พฒันาการผลติดนิสอพอง
คณุภาพสงูเพือ่ให้ได้ผลดนิสอพองทีม่รีาคาสงู โดยการฝึกอบรมการพฒันาการผลติดนิสอพองสะตทุีส่ามารถจ�าหน่ายได้
ในราคากิโลกรรมละ 30 บาท รวมทั้งสามารถน�าดินสอพองสะตุผสมผงขมิ้นชัน (สมุนไพรไทยมีแก้ผื่นคัน ขับกลิ่น
และสิง่สกปรกในร่างกาย นยิมเอาผงขมิน้ชนัทาตวัให้ผวิเหลอืง รกัษาโรคผวิหนงั ผืน่คนั เป็นต้น พร้อมพฒันาบรรจภุณัฑ์
ให้สวยงาม 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพองเป็นสินค้า/ของที่ระลึกเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการอบรมการท�าไข่เค็ม 
ดนิสอพองสมนุไพร “เบญจรงค์” [ขาว (ดัง้เดมิ) เขยีว (ใบเตย) เหลอืง (ขมิน้ชนั) แดง (กระเจีย๊บแดง) ม่วง (ดอกอญัชนั) 
พร้อมบรรจุในชะลอม/ตะกร้าจักสานด้วยไม้ไผ่จากภูมิปัญญาชาวบ้าน และ 3) น�าดินสอพองไปใช้ในการเพิ่มคุณค่า



viii

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหำร ดินสอพอง: สินค้ำอัตลักษณ์เมืองลพบุรี

และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น โดยการน�าผลิตผ้ามัดหมี่ทอมือ (ไทยพวนถนนใหญ่) หมักโคลนดินสอพอง  
(บ้านหินสองก้อน) พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม 
  ข้อเสนอแนะ
  1. ควรจะเน้นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ การเห็นคุณค่า และศักยภาพของทุนในท้องถิ่นที่มีทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น กรณีดินสอพอง เป็นต้น) วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (เช่น กรณีการผลิตดินสอพอง การท�า
ไข่เคม็ การทอผ้าพืน้เมอืง เป็นต้น) ทีบ่รรพบรุษุได้พฒันาและสร้างสรรค์จนเหมาะสมทีจ่ะใช้ในการพฒันาคณุภาพชวีติ
และด�ารงสืบมาจนปัจจุบันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และได้พิสูจน์ชัดว่าเป็น “ทุน” ส�าคัญในการ
พัฒนาสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของชุมชนและจังหวัดลพบุรีได้ เมื่อต่อยอดด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (เช่น การผลิตเป็นเคร่ืองส�าอาง เป็นต้น) และศิลปะสร้างสรรค์ รวมทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้าน 
การบรหิารจดัการและการตลาด ก็จะสามารถก่อให้เกดิการพฒันาได้อย่างบรูณาการและเป็นองค์รวมอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน ในลักษณะของการ “ระเบิดจากข้างใน” และควรจะใช้ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนรู้กรณ ี
การสร้างสรรค์ดนิสอพองให้เป็นสนิค้าอตัลักษณ์ของจงัหวดัลพบรุนีี ้แล้วถ่ายโยงประสบการณ์การเรยีนรูน้ีเ้พือ่ขยาย
ผลไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนาในเรื่องอื่น ๆ  จนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนฐานทุนศักยภาพ
และทุนทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นสู่การสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้ต่อไป
  2. ถงึแม้หลกัการส�าคญัของการพัฒนาจะเน้นการสร้างความยัง่ยนืในลกัษณะของการ “ระเบดิจากข้างใน” 
และชุมชนในต�าบลทะเลชุบศร ถนนใหญ่ และเขาสามยอด จะพยายามด�าเนินการตามหลักการนั้นแล้วก็ตาม แต่ยัง
มคีวามจ�าเป็นทีต้่องได้รบั “การกระตุน้หนุนเสรมิจากหน่วยงานและองค์กรภายนอกชมุชน” ดังนัน้จงึควรท�าหน้าทีเ่ป็น 
“พี่เลี้ยง” ให้ชุมชนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป และควรจะใช้ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนรู้กรณี
การสร้างสรรค์ดนิสอพองให้เป็นสนิค้าอตัลกัษณ์ของจงัหวดัลพบรุนีี ้แล้วถ่ายโยงประสบการณ์การเรยีนรูน้ีเ้พือ่ขยายผล 
โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา/พัฒนาในเรื่องอื่น ๆ จนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน 
บนฐานทนุศกัยภาพและทนุทรพัยากร วฒันธรรมและภูมปัิญญาในท้องถิน่สูก่ารสร้างชุมชนให้เกดิความเข้มแขง็ของ
ชุมชนในแผนงาน/แผนปฏิบัติการในการด�าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร
ต่อไป 
  3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นแหล่งสะสม
ของ “ความรู”้ ใน “ศาสตร์” และ “ศลิป์” ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน จงึควรได้แสดงบทบาทและท�าหน้าทีเ่ป็น 
“พีเ่ลีย้งทางวชิาการ” ให้ชมุชนต่าง ๆ ได้พฒันาอย่างต่อเนือ่งต่อไป จนสามารถเป็น “ต้นแบบ” หรอื “แหล่งเรยีนรู้”  
ที่ชุมชนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและความพร้อมจะได้มาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านของตน 
ให้เข้มแข็งได้ต่อไป และควรบูรณาการกันของคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งอาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู ้
จากประสบการณ์การปฏบิตักิารจรงิในการสร้าง จดัการ และสรปุองค์ความรูเ้ป็นรปูแบบในการส่งเสรมิการพฒันาสนิค้า
และบรกิารจากฐานศกัยภาพและทนุทรัพยากร วฒันธรรมและภมูปัิญญาในท้องถิน่เป็นฐานในการพัฒนานี ้ไปเผยแพร่ 
ขยายผลโดยการ “ปฏบิตักิารจรงิ” ใน “พืน้ทีจ่รงิ” โดยบรรจไุว้เป็นส่วนหนึง่ในการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม โดยการ
สร้างหลกัสตูรการฝึกอบรมหรือการสร้างโอกาสให้ชมุชน/หมู่บ้านอืน่ ๆ ทีม่ศัีกยภาพและความพร้อม ในเขตบรกิาร  
(จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี) แล้วสรุปผลการใช้รูปแบบ/องค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนานี้ว่าสามารถ 
จะก่อให้เกดิการสร้างงานสร้างรายได้จากการพฒันาสนิค้าและบรกิารจากฐานศกัยภาพและทนุทรพัยากร วฒันธรรม
และภมูปัิญญาในท้องถิน่ได้จรงิได้อย่างไร แล้วสรปุเป็นผลงานวชิาการเพือ่ขยายผลและน�าเสนอในวารสารทางวชิาการ 
หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
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 1. ความเป็นมา

  จงัหวดัลพบรุนีอกจากจะมตี�านานทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดนิสอพองแล้ว ยงัเป็นแหล่งผลติดนิสอพองแห่งใหญ่ทีส่ดุ
และมีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย จัดว่าเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญและมีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของจังหวัด จนกล่าวไว้ใน
ค�าขวัญประจ�าจังหวดัลพบรุทีีว่่า “วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคูเ่มอืง ปรางค์สามยอดลอืเลือ่ง เมอืงแห่งดนิสอพอง 
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์” 
  ดนิสอพองและผลิตภณัฑ์ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัดนิสอพองเป็นสนิค้าท่ีมชีือ่ของลพบรุ ีสร้างรายได้ให้กับจงัหวดัลพบรุี
ปีละประมาณ 100 ล้านบาท และเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดินสอพอง ที่นักเรียน/นักศึกษาและผู้สนใจ 
กลุ่มต่าง ๆ ที่มาเยี่ยมเยือนดูงานจ�านวนหลายพันคน/ปี และได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ระดับประเทศ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2561 
   ธุรกิจการผลิตดินสอพองเพ่ือจ�าหน่าย ถือเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับจังหวัดลพบุรีมาช้านาน แต่หากคนไทยยัง 
ไม่เห็นคุณค่า ช่วยกันอนุรักษ์ธุรกิจนี้อย่างจริงจัง คงจะช่วยชะลอแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างดินสอพองนี้ได้  
เพือ่ให้ลกูหลานได้ใช้สอยประโยชน์ได้อย่างเตม็ทีแ่ละเหมาะสม มากกว่าการน�ามาสร้างความสนกุสนานในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ กับสมุนไพรไทยที่รอวันสูญสิ้นไปในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี
  การด�าเนินการเรื่องดินสอพองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับดินสอพองจนเป็นสินค้าที่มีชื่อ 
ของลพบุรีนี้ เป็นบทเรียนส�าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าจากการพัฒนา
ศักยภาพและทุนทรัพยากร (ดินสอพอง) วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถ่ินที่บรรพบุรุษได้พัฒนาและสร้างสรรค์ 
จนเหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด�ารงสืบมาจนปัจจุบันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
และได้พิสูจน์ชัดว่าเป็น “ทุน” ส�าคัญในการพัฒนา ของชุมชนและจังหวัดลพบุรีได้ เมื่อต่อยอดด้วยความรู ้ 
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและศลิปะสร้างสรรค์ รวมท้ังศาสตร์และศลิป์ในด้านการบรหิารจัดการและการตลาด 
ก็จะสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนได้ 
 จังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
เกี่ยวกับ “ดนิสอพอง: สนิค้าอตัลกัษณ์เมอืงลพบรุ”ี ไว้ในหลายลกัษณะ ซึง่ได้ความรูไ้ว้ในลกัษณะต่าง ๆ จ�านวนหนึง่  
แต่ความรู้ที่ได้ยังกระจัดกระจายจึงสมควรจัดให้ด�าเนินโครงการวิจัยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ 
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเรื่องดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรีขึ้นเพ่ือให้ได้ “องค์ความรู้” (body of 
knowledge) ที่สามารถใช้ในการก�าหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการเกี่ยวกับดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์
เมืองลพบุรีอย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการต่อไป  
 

 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
  2.1 เพือ่สงัเคราะห์องค์ความรูเ้พือ่ประโยชน์ในการพฒันาชมุชนและท้องถิน่เรือ่งดนิสอพอง: สนิค้าอตัลกัษณ์
เมืองลพบุรี
  2.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่องดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรีที่สามารถใช้ในการก�าหนดนโยบาย 
วางแผน และบริหารจัดการเกี่ยวกับดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรีได้อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม
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 3. ขอบเขตของการวิจัย
  3.1	ขอบเขตประชำกร
  ได้แก่ งานวิจยัทีไ่ด้รบัการสนบัสนุนจากจงัหวดัลพบรุแีละมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ีทีเ่กีย่วกบัดนิสอพอง: 
สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี จ�านวน 2 ชุดโครงการวิจัย และ 5 โครงการวิจัย รวม 15 โครงการย่อย ได้แก่ 
  3.1.1  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพองเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและสร้าง
เครือข่ายผู้ประกอบการปีท่ี 2 ด�าเนินการในปี 2552 โดยนันทนา แจ้งสุวรรณ์ เป็นหัวหน้าโครงการ ประกอบด้วย  
6 โครงการย่อย ได้แก่ 1) การพฒันาครมีขดัโลหะสตูรดนิสอพองทีม่สีารสกดัจากธรรมชาต ิโดยจริาวรรณ ฉายาวัฒน์ 
2) การพฒันาดินสอพองเพือ่การออกแบบศลิปะร่วมสมยั  โดยอรณุ ีเจรญิทรพัย์ 3) การพฒันาสูตรต�ารบัเครือ่งส�าอาง
จากดินสอพอง โดยเอมอร โสมนะพันธุ์   4) การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยสุธรรม  
อนุชาติกิจเจริญ 5) การทดสอบตลาดและแผนธุรกิจของงานวิจัยจากดินสอพอง โดยอดิลล่า พงศ์ยี่หล้า และ  
6) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์การลงทุนผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยนันทนา แจ้งสุวรรณ์ 
  3.1.2  การเพิม่มลูค่าดนิสอพองโดยใช้เป็นตวัเร่งปฏกิริยิาววิธิพนัธ์ในการผลติน�า้มนัไบโอดเีซล ด�าเนนิการ
ในปี 2558 โดย วัลย์ลิกา สุขส�าราญ
  3.1.3  ชุดโครงการวจิยั การพัฒนาดนิสอพองและถ่ายทอดเทคโนโลยกีระบวนการผลติสูช่มุชน ด�าเนนิการ 
ในปี 2559 โดยอรุณี เจริญทรัพย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์  
“หุ่นละครไทย” จากดินสอพอง โดยอรุณี เจริญทรัพย์ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากดินสองพอง  
โดยปาริสัชชา แสงสุวรรณ 3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยสุธรรม อนุชาติกิจเจริญ และ 
4) การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดินสอพองสู่ชุมชน โดยจิราวรรณ ฉายาวัฒน์
  3.1.4  โครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มเครื่องปั้นดินเผาที่มีส่วนผสมของดินสองพองเพื่อเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดลพบุรี ด�าเนินการในปี 2559 โดยอิษฏ์ รานอก
  3.1.5  โครงการวิจัยการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มด้วยไมโครเวฟที่ใช้ดินสอพองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 
ด�าเนินการในปี 2560 โดย วัลย์ลิกา สุขส�าราญ
  3.1.6  โครงการวจิยักจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยดนิสอพองทีม่ต่ีอความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเลก็
ของเดก็ปฐมวัย ศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านท่ามะนาว อ�าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ีด�าเนนิการในปี 2561 โดยณฐัณชิาช์ 
เสารักษา
  3.1.7  โครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านดินสอพองเพื่อการเรียนรู้และ 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านหินสองก้อน หมู่ 1 ต�าบลถนนใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด�าเนินการในปี 
2563 โดยพนิตสุภา ธรรมประมวล 
  3.2	ขอบเขตระยะเวลำ 
   ตั้งแต่ปี 2552-2563

 4. ขั้นตอนและวิธีการด�าเนินงานวิจัย 
  การด�าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ที่เกี่ยวกับดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี เป็นการด�าเนินการที่มีความส�าคัญต่อความก้าวหน้าของศาสตร ์
ต่าง ๆ  2 ประการ คอื 1) ท�าให้ทราบถงึสภาวะปัจจบุนัของข้อความรูต่้าง ๆ  และ 2) เป็นประโยชน์ทัง้ต่อความก้าวหน้า
ของศาสตร์และการน�าความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัอิกีด้วย ทัง้นีเ้นือ่งจากการสงัเคราะห์งานวจิยัท�าให้ได้ความรูอ้นัเป็นข้อสรปุ
ที่ชัดเจน ท�าให้การน�าไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติมีประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้
  4.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ที่เกี่ยวกับดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี จ�านวน 2 ชุดโครงการวิจัย และ 5 โครงการวิจัย 
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รวม 15 โครงการย่อย 
  4.2 พัฒนากรอบการวิเคราะห์เรื่องดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี 
  4.3 วเิคราะห์ผลการวจิยัเรือ่งดนิสอพอง: สนิค้าอตัลกัษณ์เมอืงลพบรุ ีโดยด�าเนนิการตามทีอ่ทุมุพร จามรมาน 
(2531) ได้ให้ความหมายของการสงัเคราะห์ว่า หมายถงึ การน�าส่วนย่อยมาประกอบเข้าด้วยกนัจนเกิดสิง่ใหม่ขึน้ โดยใช้
กรอบคิดตามที่นงลักษณ์ วิรัชชัย (2530) ได้เสนอไว้ว่า การสังเคราะห์งานวิจัยเป็นระเบียบวิธีการศึกษาข้อเท็จจริง
เพื่อตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ หลาย ๆ เรื่องมาศึกษา วิเคราะห์ และ
น�าเสนอข้อสรุปอย่างมีระบบ ให้ได้ค�าตอบของปัญหาที่เป็นข้อยุติ 
  4.3.1  การสงัเคราะห์งานวจิยันีใ้ช้การสงัเคราะห์เชงิคณุลกัษณะหรอืการสงัเคราะห์เชงิคณุภาพ (Qualitative 
Synthesis) ประกอบกับการสังเคราะห์เชิงปริมาณ (Qualitative Synthesis) ดังนี้ 
     1) การสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะหรือการสังเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นการรวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่
ต้องการสังเคราะห์เข้าด้วยกัน และสรุปออกมาโดยผู้สังเคราะห์ จะต้องสรุปประเด็นหลักของผลการวิจัยแต่ละเรื่อง 
และบรรยายให้เห็นความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างผลการวิจัยเหล่านั้น ทั้งนี้ผู้สังเคราะห์ต้องสรุปด้วยความ 
เที่ยงธรรม ไม่ล�าเอียง และไม่ผนวกความคิดเห็นของตนเอง ในการสังเคราะห์วิธีการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะ
ของผลการวิจัย นี้เป็นวิธีการที่ใช้กับงานวิจัยเชิงคุณภาพและงานวิจัยเชิงปริมาณและเป็นวิธีที่นักวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยเฉพาะนักวิจัยทางประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ส่วนนักวิจัยทั่วไป 
นิยมใช้เป็นกิจกรรมในการายงานเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Noblit and Hare, 1988)
     2) การสงัเคราะห์เชงิปรมิาณเป็นการใช้ กระบวนการทางสถติเิข้ามาช่วยสงัเคราะห์ โดยการค�านวณ
ค่าหรอืดชันมีาตรฐานของผลการวจิยั เพือ่ประโยชน์ในการเปรยีบเทยีบ สรปุและอ้างองิ (อทุมุพร จามรมาน, 2531; 
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2530) 
  4.3.2  การสังเคราะห์งานวิจัยนี้เป็นไปใน 2 ลักษณะ ต่อเนื่องกัน คือ
     1) เป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยั ได้แก่ กจิกรรมการศกึษาค้นคว้างานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง โดยการสงัเคราะห์
งานวิจัยเพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบการวิจัย 
     2) เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ และน�าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ 
มวลมนุษย์และสังคม 
  4.4 สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่เรื่องดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี

 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  5.1 ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
  5.2 ได้ฐานข้อมลูองค์ความรูเ้รือ่งดนิสอพอง: สนิค้าอตัลักษณ์เมืองลพบรุ ีทีส่ามารถใช้ในการก�าหนดนโยบาย 
วางแผน และบริหารจัดการเกี่ยวกับดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี ได้อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม
  5.3 ผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สามารถพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรีอื่น ๆ ได้ต่อไป
  5.4 ผูเ้กีย่วข้องสามารถถ่ายโยงประสบการณ์การเรยีนรูก้รณกีารสร้างสรรค์ดินสอพองให้เป็นสนิค้าอตัลักษณ์
ของจังหวัดลพบุรีนี้เพ่ือขยายผล โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา/พัฒนาในเรื่องอื่น ๆ จนสามารถพัฒนา
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ของชมุชนบนฐานทนุศกัยภาพและทนุทรพัยากร วฒันธรรมและภมูปัิญญาในท้องถิน่สูก่ารสร้าง
ชมุชนให้เกดิความเข้มแขง็ของชุมชนในแผนงาน/แผนปฏิบตักิารในการด�าเนนิงานตามภารกจิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน/องค์กรต่อไป 





 1. ดินสอพอง
  1.1 คุณสมบัติของดินสอพอง
         ดนิสอพอง หรอืมาร์ล หรอืมาร์ลสโตน มอีงค์ประกอบทางเคมเีป็นแคลเซยีมคาร์บอเนต หรอืโคลนหรอืหนิโคลน
ที่อุดมไปด้วยเนื้อปูนที่มีองค์ประกอบที่แปรผันของแร่เคลย์และอาราโกไนต์ มาร์ลเป็นค�าโบราณที่ถูกน�ามาใช้เรียก
วัตถุที่หลากหลายโดยส่วนใหญ่เป็นวัตถุเนื้อหลวม ๆ  ของดินที่มีองค์ประกอบหลักของเนื้อผสมระหว่างดินเคลย์และ 
แคลเซี่ยมคาร์บอเนตเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดแวดล้อมที่เป็นน�้าจืดเป็นวัตถุเนื้อดินประกอบด้วยแร่เคลย์ร้อยละ 65 
และคาร์บอเนตร้อยละ 65-35 ค�าเรยีกทีใ่ช้ในปัจจุบนั หมายถงึตะกอนทีต่กสะสมตวัในทะเลและในทะเลสาบทีแ่ข็งตวั 
ซึง่เพือ่ให้ถกูต้องแล้วต้องเรยีกว่ามาร์ลสโตน มาร์ลสโตนเป็นหนิทีแ่ขง็ตวัมอีงค์ประกอบเดยีวกนักบัมาร์ลทีอ่าจเรยีกว่า
หนิปนูเนือ้ดนิ มาร์ลมกีารแตกแบบกึง่ก้นหอยและมแีนวแตกถีไ่ด้น้อยกว่าหนิดนิดาน ค�าว่า “มาร์ล” เป็นศพัท์ภาษา
องักฤษทีใ่ช้เรยีกกนัอย่างกว้างขวางในทางธรณวีทิยา ขณะทีค่�าว่า “เมอร์เจลิ” และ “ซีเกรด” (ภาษาเยอรมันเรยีกว่า  
“ซีชอล์ค”) ถูกใช้เรียกกันในยุโรปทางด้านล่างของชั้นชอล์คไวต์คลิฟออฟโดเวอร์ประกอบไปด้วยชั้นมาร์ลเนื้อ
กลอโคไนต์ตามด้วยการแทรกสลับของชั้นหินปูนและชั้นมาร์ล การล�าดับชั้นหินยุคครีเทเชียสตอนบนในเยอรมนี
เปรียบเทียบได้กับแรงขับอันเกิดจากความแปรผันเป็นวัฏจักรของวงโคจรโลกแบบมิลานโกวิตช์ (Milankovitch 
orbital forcing)
           มาร์ลเกิดในทะเลสาบพบได้ทั่วไปในตะกอบทะเลสาบปลายยุคน�้าแข็งโดยปรกติแล้วจะพบวางตัวอยู่ใต้ชั้น
พีต มาร์ลมีประโยชน์เป็นตัวปรับสภาพดินและเป็นตัวการปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้มีสภาพเป็นกลาง มีลักษณะ
อ่อน ร่วนซุย และเป็นวัตถุเนื้อดินที่มีองค์ประกอบที่แปรผันของแคลเซี่ยมคาร์บอเนต เคลย์ และตะกอนขนาดทราย
แป้งและพบเป็นปฐมภมูภิายใต้สภาพแวดล้อมแบบน�า้จดื เป็นดินทีป่ระกอบด้วยสารแคลเซยีมคาร์บอเนต ประมาณ
ร้อยละ 80–97 และส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ SiO
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น�้าจืดที่อยู่ใกล้เคียงกับแหล่งหินปูน ลักษณะทั่วไปคล้ายดินขาวหรือหินผุ ดินสอพองสดจะมีสีขาว เทา เทาอมฟ้า  
น�้าตาล หรือน�้าตาลแกมเหลือง
  กล่าวสรปุได้ว่า ดินสอพอง (Marl Limestone) หมายถงึ ดนิทีมี่เนือ้ทีเ่ป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอนเนต 
เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเอาน�้ามะนาวบีบใส่ น�้ามะนาวมีกรดซึ้งท�าปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดแก๊สคาร์บอน 
ไดออกไซค์เป็นฟองฟขูึน้ดเูผนิ ๆ  ก็เหน็ว่าดนินัน้พองตวัจึงเรยีกกนัว่าดนิสอพอง โดย “สอ” มาจากภาษาเขมร แปลว่า ขาว 
ต่อด้วยค�าว่า “พอง” เพราะดินสีขาวชนิดนี้พิเศษกว่าดินอื่น คือ เมื่อโดนน�้าจะพองตัวและแตกตัวตัวอย่างรวดเร็ว  
แต่พอแห้งจะกลับสู่สภาพเดิม
  1.2 ประโยชน์ของดินสอพอง 
  ดินสอพองเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส�าคัญของประเทศไทยที่มีอยู่จ�านวนมาก มีคุณสมบัติที่ดีคือ มีสีขาว 
เป็นผงละเอียดเม่ือแห้ง เหนียวข้นจับตัวเป็นก้อนเมื่อโดนน�้า สามารถดูดซับน�้าหรือของเหลวได้ดี มีสรรพคุณเป็น
ยาเย็นลดอาการอักเสบของผิวหนังและผด ผื่น โบราณใช้ทาเป็นแป้งประร่างกายเพื่อให้เย็นสบายเมื่อผสมน�้าหอม
เข้าไปด้วยกลายเป็นแป้งกระแจะ ในดินสอพองประกอบด้วยสารเบนโตไนต์ (Bentonite) และซิงค์ออกไซค์ (Zinc 
Qxide) อนัเป็นสารทีผ่สมลงในน�า้ยาคาลาไมน์ส�าหรบัทาแก้ผดผืน่คนั แพทย์แผนไทยรูจ้กัใช้ดนิสอพองเป็นทัง้ยาและ

ดินสอพองจังหวัดลพบุรี 2
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เครื่องส�าอางมานานหลายร้อยปี การน�าดินสอพองมาใช้ทั้งเป็นยาและเครื่องส�าอางนั้น ต้องเข้าใจด้วยว่าดินสอพอง
เป็นดินที่ขุดมาจากแหล่งธรรมชาติ อาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ แต่คนโบราณรู้จักป้องกันตนเองอย่างดีก่อนนามาใช้
จะสะตุดินสอพองก่อน วิธีการสะตุดินสอพอง คือ น�าดินสอพองใส่ลงไปในหม้อดินปิดฝา แล้วตั้งไฟจนดินสอพองสุก
ดแีล้ว จงึน�ามาใช้ได้โดยละลายน�า้เป็นแป้งน�า้ทาแก้เมด็ผด ผืน่ คนั ใช้ได้กบัทารกทีผ่วิบอบบางได้ด้วย ถ้าจะให้ได้ผล
ดียิ่งขึ้นก็มักนาดินสอพองมาผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ เพื่อเป็นการเสริมฤทธิ์หรือสรรพคุณให้ดียิ่งขึ้น
  ดินสอพองเป็นวัตถุดิบธรรมชาติท่ีใช้สิ้นเปลืองและมีมูลค่าต�่า การใช้ประโยชน์จากดินสอพองยังคงอยู ่
ในวงแคบ มมีลูค่าต�า่ คอื เพือ่ใช้ถมทีด่นิเพือ่ปลกูบ้านพกัอาศยั ใช้ผสมน�า้เพือ่สาดน�า้ในเทศกาลสงกรานต์ แม้ว่าจะมี
การน�าดนิสอพองไปใช้ในด้านอตุสาหกรรมเช่น ปนูขาว ผงขดัเฟอร์นเิจอร์ ผงขดักระจก เป็นต้น หรอืน�าไปใช้ในด้าน
เกษตรกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุช่วยแก้ความเป็นกรดของดินและปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสม
กับการเพาะปลูก ซึ่งสามารถใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดได้เป็นอย่างดี และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
ยาสีฟัน สบู่ ธูป เครื่องประทินผิว งานศิลปะ แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่นั้นยังขาดคุณภาพมาตรฐาน มีมูลค่าต�า่ 
ขาดความหลากหลาย มีรูปแบบที่ล้าสมัย และขาดความน่าสนใจ 
  ด้วยภูมิปัญญาโบราณได้น�ามาใช้เป็นเครื่องประทินผิว ใช้ท�าแป้งประร่างกายเพื่อให้เย็นสบาย เมื่อผสม
น�้าหอมเข้าไปด้วยกลายเป็นแป้งกระแจะ ทาตัวเด็กแก้ผื่นคัน ในทางยาไทยพบว่าดินสอพองสามารถใช้แก้เม็ด ผด 
ผื่นคัน ระงับเหงื่อ ดับพิษร้อน นอกจากไม่ท�าให้ร่างกายเหนียวเหนอะหนะจากอากาศร้อนแล้ว ยังท�าให้ร่างกายเย็น
สบาย คนไทยนิยมใช้กันมานาน โดยใช้ร่วมกับแป้งหรือเครื่องหอมเพื่อประพรมตามร่างกายในหน้าร้อนโดยเฉพาะ 
ใน เทศกาลสงกรานต์ และอาจใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟันสูตรสมุนไพร สรรพคุณอื่นของดินสอพอง เช่น น�ามาผสม
กับสมุนไพรใช้ในการขัดผิว ขัดตัว พอกหน้า ช่วยให้ผิวพรรณสดใส รักษากลาก เกลื้อน ลอกฝ้า ช่วยดับพิษร้อน 
ถอนพิษเผ็ดที่โดน พริก ใช้ผสมกับน�า้มะนาวหรือมะขามทาแก้หัวโน เป็นต้น ดินสอพองที่ใช้ท�ายาจะน�าไปสะตุ โดย
อบในหม้อดินจนแห้ง ดินสอพองสะตุใช้ท�ายารักษาแผลกามโรค แผลเรื้อรัง โดยอาจมีส่วนผสมของผงพืชสมุนไพร 
ที่บดละเอียดแล้ว เช่น ขมิ้นชัน ไพล แต่งกลิ่น และท�าให้แห้ง มูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวไว้พอสรุปได้ว่า ดินสอพอง 
ถือเป็นยาสมุนไพรจ�าพวกแร่ธาตุ หรือเรียกว่า เครื่องยาธาตุวัตถุ ดินสอพองอยู่เคียงคู่ไทยมานาน ถ้าไปสืบค้นข้อมูล
ก็จะพบว่ามีการใช้ดินสอพองเป็นยาสมุนไพรตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งพิสูจน์ได้ ในต�าราพระโอสถ
พระนารายณ์ กล่าวถึงการใช้ดินสอพอง ว่า “…ให้เอาชานอ้อย ก�ายาน แก่นคูน กรักขีถาก รมหม้อใหม่ใส่น�้าไว้  
จึงเอาดินสอพองเผาให้สุก ใส่ลงในหม้อน�า้นั้น ให้คนไข้กินเนือง ๆ แก้ร้อนใน แก้กระหายน�า้ หยุดแลฯ” กล่าวตาม
สรรพคุณยาไทย ทั้งในต�าราและประสบการณ์ของหม้อยาไทยทั้งหลาย ดินสอพองถือเป็นยาสมุนไพรรสยาเย็น  
ใช้แก้พิษร้อนกับร่างกาย ถอนพิษอักเสบ แก้ผด ผื่น และคัน และที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นยาห้ามเหงื่อ นอกจาก 
ไม่ท�าให้ร่างกายเหนียวเหนอะจากอากาศร้อนแล้ว ยังท�าให้ร่างกายเย็นสบาย 
  ในอดตีดนิสอพองเป็นวัตถดุบิหลกัในอตุสาหกรรมปอร์ตแลนด์ซเีมนต์ด้วยวธิกีารแบบเปียก (wet process) 
แต่หลงัจากมกีารพฒันาการผลติปนูซเีมนต์ด้วยวธิกีารแบบแห้ง (dry process) ซึง่ลดต้นทนุการผลติอย่างมากท�าให้
การใช้ดินสอพองลดน้อยลง 

 2. ดินสอพองกับเมืองลพบุรี
  2.1	ต�ำนำนเมืองลพบุรีกับดินสอพอง
  ในเรื่องรามเกียรต์ิ เมื่อพระรามชนะทศกัณฐ์ได้ปูนบ�าเหน็จให้หนุมานทหารเอก โดยแผลงศรพรหมมาสตร์
เสีย่งทาย แล้วให้หนมุานเหาะตามศรไป ศรตกทีใ่ดให้หนมุานใช้เป็นสถานทีต่ัง้เมอืง เมือ่หนมุานเหาะตามศรไป ศรดอกหนึง่
ตกกลางทุ่งราบ จึงเรียกทุ่งนั้นว่า “ทุ่งพรหมมาสตร์”ส่วนศรอีกดอกหนึ่งตกที่ทะเลแห่งหนึ่งอิทธิฤทธิ์ของศรท�าให้
ทะเลนัน้เหอืดแห้งหายไป จงึเรยีกทะเลนัน้ว่า “ทะเลชบุศร” และมผีลให้ดนิบรเิวณนัน้สกุเป็นสขีาวไปท้ังเมอืง เรยีกว่า 
“ดินสอพอง” และเรียกลพบุรีว่า “เมืองแห่งดินสอพอง” 
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  2.2	ลพบุรีกับดินสอพองในปัจจุบัน
  ปัจจบุนัจงัหวดัลพบรุเีป็นแหล่งผลติดนิสอพองแห่งใหญ่ทีส่ดุและมคีณุภาพดทีีส่ดุในประเทศไทย จดัว่าเป็น
ทรัพยากรท่ีส�าคัญและมีชื่อเสียงอย่างหน่ึงของจังหวัด จะเห็นได้จากค�าขวัญประจ�าจังหวัดลพบุรีที่ว่า “วังนารายณ์
คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทอง
สมเด็จพระนารายณ์” 
  แหล่งผลติอยูท่ีบ่ริเวณหมูบ้่านดนิสอพอง (บ้านหนิสองก้อน หมู ่4 ต.ทะเลชบุศรต่อเนือ่งกบัหมู ่1 ต.ถนนใหญ่ 
รมิคลองชลประทาน-บรเิวณสะพานชลประทาน 6) เป็นแหล่งผลติดนิสอพองและผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัดนิสอพอง 
จนเป็นสนิค้าทีม่ชีือ่ของลพบรุ ีสร้างรายได้ให้กบัชุมชนเดอืนละไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรอืปีละประมาณ 100 ล้านบาท  
โดยในพืน้ทีม่ดีนิสีขาว ทีเ่รยีกว่า ดนิมาร์ล มีเนือ้เนยีนขาวละเอยีดแน่นจึงไม่เหมาะแก่การปลกูพชื แต่ด้วยภมูปัิญญา
ของคนในท้องถิน่ได้น�ามาผลิตเป็นดนิสอพอง ซึง่สามารถน�าไปเป็นวตัถดิุบในการท�าผลติภณัฑ์ต่าง ๆ  ได้หลายชนดิ เช่น 
แป้ง เครื่องส�าอาง ยาสีฟัน ตกแต่งผิวเครื่องเรือน เป็นต้น และได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ระดับประเทศ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ในปี 2561 
  เมือ่เข้าไปในหมูบ้่านจะเห็นชาวบ้านผลติดนิสอพองกนัมากกว่า 200 ครวัเรอืน บ้างฉดีน�า้ละลายดนิ บ้างหมกัดนิ 
บ้างหยอดดินลงแบบเป็นก้อน บ้างหยอดแป้งดินสอพองเป็นดอกสวยงาม ทั้งหมดเป็นการผลิตตามแบบภูมิปัญญา
ดั้งเดิม ผู้มาเยี่ยมชม/เรียนรู้สามารถเลือกซื้อดินสอพอง แป้ง แป้งผสมสมุนไพรไปใช้หรือเป็นของฝากได้เลย
  นอกจากเป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดินสอพอง ที่นักเรียน/นักศึกษาและผู้สนใจกลุ่มต่าง ๆ ที่มาเยี่ยมเยือนดูงานจ�านวนหลายพันคน/ปี จังหวัดลพบุรี 
โดยส�านกังานวฒันธรรมจังหวดัและสภาวฒันธรรมจงัหวดัจงึด�าเนนิการจดัตัง้ศนูย์เรยีนรูเ้มอืงแห่งดนิสอพอง เพ่ือให้
ประชาชน เยาวชน นักศึกษา และนักเรียน ตระหนักถึงคุณค่า และความส�าคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และวฒันธรรมพืน้บ้าน อนัจะก่อให้เกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย และส่งเสรมิการใช้มรดกทางวฒันธรรม ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมและความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้กับชุมชนศูนย์เรียนรู้
เมืองแห่งดินสอพองต่อไป
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  ธุรกิจการผลิตดินสอพองเพ่ือจ�าหน่าย ถือเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับจังหวัดลพบุรีมาช้านาน แต่หากคนไทยยัง 
ไม่เหน็คณุค่า ช่วยกนัอนรุกัษ์ธุรกจินีอ้ย่างจรงิจงั คงจะช่วยชะลอแร่ธาตทุีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตอิย่างดนิสอพองนีไ้ด้  
เพือ่ให้ลกูหลานได้ใช้สอยประโยชน์ได้อย่างเตม็ทีแ่ละเหมาะสม มากกว่าการน�ามาสร้างความสนกุสนานในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ กับสมุนไพรไทยที่รอวันสูญสิ้นไปในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี

 3. ภูมิปัญญาและกระบวนการผลิตดินสอพอง
  ภมูปัิญญาและกระบวนการผลติดนิสอพองของชมุชนในจงัหวดัลพบรุ ีได้พฒันาและสบืทอดกนัมาอย่างช้านาน 
จนลงตัวและสามารถสรุปได้ดังนี้
    3.1 ขั้นแรก ขนดินมาร์ล ใส่บ่อกาก แล้วปล่อยน�า้ลงไปผสมดินให้ละลาย เมื่อดินละลายดีแล้ว ตักน�า้ในบ่อ
กากเทใส่ตะแกรงลงในบ่อกรองหรือบ่อเนื้อ เพื่อแยกเอาหินกรวด และเศษหญ้าทิ้ง กากที่เหลือนี้น�าไปใช้ถมที่ได้ 

ขั้นที่หนึ่ง

น�้ำดินสอพองที่ใช้ได้น�ำไปหมักทิ้งไว้

ให้ตกตะกอน		กำกดินที่ใช้ไม่ได้น�ำไปถมที่

  3.2 ขั้นที่สอง น�าน�้าดินจากบ่อกรอง เทผ่านผ้ากรองลงในบ่อน�าแผ่น ทิ้งไว้ 2-3 คืน ดินขาวจะตกตะกอน
นอนก้นบ่อ ตอนบนน�้าจะใส ค่อย ๆ  ช้อน หรือดูดเอาน�้าใสนี้ออกจากบ่อ จนเหลือแต่แป้งดินสองพองขาวข้นเหมือน
ดินโคลนที่ต้องการ

ขั้นที่สอง
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   3.3 ขัน้ทีส่าม การหยอดพมิพ์ ถ้าขายส่งโรงงานอตุสาหกรรม จะตกัดนิสอพองหยอดใส่แม่พมิพ์กลมท่ีท�าด้วย 
เหลก็ไม่ขึน้สนมิ หรอืไม้ไผ่น�ามาขดเป็นวงกลม ก่อนหยอดโลนดนิสอพองลงแห้ง พมิพ์จะต้องใช้ผ้าใบหรอืผ้าชนดิอืน่ ๆ  
ปรูองพืน้ก่อน เพือ่ให้ผ้าดดูซบัน�า้จากโคลนดนิสอพองด้วย หลงัจากหยอดโคลนดนิสอพองลงบนพมิพ์แล้ว ปล่อยทิง้ไว้
กลางแจ้งสัก 2-3 วัน แผ่นดินสอพองจะหมาดเกาะติดกันเป็นก้อนแข็งพอที่จะใช้มือหยิบได้ 

ขั้นที่สำม

  3.4 หลังจากนั้นน�าแผ่นดินสอพองไปวางบนตะแกรงไม้ไผ่ ผึ่งแดดให้แห้งสนิท อีกประมาณ 4-6 วัน เมื่อ
แห้งดีแล้วจึงเก็บไว้เพื่อจ�าหน่ายต่อไป แผ่นดินสอพองที่แห้งสนิทจะมีสีขาว น�าไปขายราคาตันละ 800-850 บาท 

ขั้นที่สี่

 

  

   
 

  

  



10

ดินสอพอง ังห ัดลพบุรี

  ดนิสอพองส่วนใหญ่จะส่งเข้าโรงงานป่นให้เป็นแป้ง (ป่น 2 คร้ัง) บรรจถุงุกระดาษ ถงุละ 20 กโิลกรมั จ�าหน่าย
ตันละ 1,350 บาท

  แต่ถ้าขายร้านค้าเพื่อน�าไปจ�าหน่ายใช้ตามครัวเรือน จะหยอดแป้งใส่แม่พิมพ์กล่องไม้เจาะรู ยกแม่พิมพ์ขึ้น
ครั้งหนึ่งได้แป้งก้อนเล็ก ๆ 80 กว่าอัน มีลายเส้นสวยงามในตัว ตากแดดไว้ 2-3 วันก็แห้ง น�าไปจ�าหน่ายได้ ราคา
กิโลกรัมละ 2 บาท

เตรียมจ�ำหน่ำย  
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 4. ไข่เค็มดินสอพอง
  ด้วยความทีล่พบรุเีป็นแหล่งผลติดนิสอพองทีมี่คณุภาพดีมาต้ังแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านใช้ภมูปัิญญาน�ามาท�า
ดินสอพอง แหล่งใหญ่อยู่ที่หมู่บ้านหินสองก้อน ต�าบลถนนใหญ่ อ�าเภอเมืองลพบุรี ซึ่งน�าไปใช้ต่อเป็นส่วนผสมแป้ง 
เครือ่งส�าอาง ยาสฟัีน ธปู และใช้ขดัเครือ่งเงนิ และในปัจจบุนัได้น�าดนิสอพองมาใช้เป็นวสัดสุ�าคญัในการท�า “ไข่เคม็
ดินสอพองใบเตย” 
    ไข่เคม็ดนิสอพองต้นต�ารบัแสนอร่อยนัน้เกดิขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2522 มชีือ่ว่า “ไข่เคม็ดนิสอพองแม่บ้านทหารพลร่ม” 
หรือ “ไข่เค็มแม่บ้านพัน ปจว.” ผลิตโดยชมรมแม่บ้านกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
หรือรู้จักกันดีในชื่อว่าชมรมแม่บ้านพัน ปจว. จุดเด่นของไข่เค็มดินสอพองคือจะไม่เค็มมาก ไข่ขาวนิ่ม ไข่แดงมันเยิ้ม 
รสชาติมัน ๆ อร่อยเสียจนคุณชายถนัดศรีได้มอบใบรับรองความอร่อยไว้ตั้งแต่ปี 2533 
  กลุม่แม่บ้านบ้านโคกพทุรา หมู ่2 ต�าบลถนนใหญ่ อ�าเภอเมอืงลพบรุ ีได้พฒันาการผลติไข่เคม็ดนิสอพองต่อเนือ่ง
โดยน�าใบเตยหอมซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาผสม จนพัฒนาเป็น “ไข่เค็มดินสอพองใบเตย” จนได้รับรางวัลชนะเลิศ
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เมื่อปี 2555 โดยมีภูมิปัญญาการผลิตไข่เข็มดินสอพองใบเตย ดังนี้
  1. เลือกใช้แต่ไข่เป็ดใหม่สดฟองโตเป็นไข่เป็ดไล่ทุ่ง (จากอ�าเภอเมือง บ้านหมี่ และท่าวุ้ง) 

  2. น�าดินสอพองผสมกับเกลือทะเลป่นผสมน�า้ใบเตยคั้นสดให้เป็นโคลนที่ข้นพอดี 

 

 

   

  



12

ดินสอพอง ังห ัดลพบุรี

  3. น�าไข่เป็นที่เช็ดจนสะอาดแล้วลงชุบในน�า้โคลน 

  4. น�าลงคลุกในขี้เถ้าแกลบ แล้วใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด หมักไว้ในที่ร่ม

     5. เมื่อได้ก�าหนด ประมาณ 13-16 วัน ก็น�ามาล้างให้สะอาด ต้มให้สุก
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     6. ใส่กล่องหรือใส่ชะลอมจ�าหน่าย

  ไข่เค็มดินสอพองของกลุ่มแม่บ้านในต�าบลถนนใหญ่ อ�าเภอเมืองลพบุรี มีจ�าหน่ายทั้งแบบต้มสุกแล้วใส่ใน
กระเช้า ตะกร้า และชะลอม 9 ฟอง 50 บาท ร้านที่น�าไปขายต่อจะคิดชะลอมละ 60-70 บาท และชนิดไข่เค็มดิบ
พอกดินสอพองบรรจุกล่อง 8 ฟอง 45 บาท (ร้านข้างนอกน�าไปขายต่อ 50-55 บาท) และ 5 ฟอง 29 บาท (ขายต่อ 
3 กล่อง 100 บาท)

 

 
 

 





  จังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ด�าเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ 
ดนิสอพอง: สนิค้าอตัลกัษณ์เมอืงลพบรุ ีจ�านวน 2 ชดุโครงการวจิยั และ 5 โครงการวจัิย รวม 15 โครงการย่อย ได้แก่ 
  1. ชดุโครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์จากดนิสอพองเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติและสร้างเครอืข่าย 
ผูป้ระกอบการปีที ่2 ด�าเนนิการในปี 2552 โดยนนัทนา แจ้งสวุรรณ์ เป็นหวัหน้าโครงการ ประกอบด้วย 6 โครงการย่อย 
ได้แก่ 1) การพัฒนาครีมขัดโลหะสูตรดินสอพองที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ โดยจิราวรรณ ฉายาวัฒน์ 2) การพัฒนา
ดนิสอพองเพือ่การออกแบบศลิปะร่วมสมยั โดยอรณุ ีเจรญิทรพัย์ 3) การพฒันาสตูรต�ารบัเครือ่งส�าอางจากดนิสอพอง 
โดยเอมอร โสมนะพันธุ์ 4) การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยสุธรรม อนุชาติกิจเจริญ  
5) การทดสอบตลาดและแผนธุรกิจของงานวจิยัจากดนิสอพอง โดยอดลิล่า พงศ์ยีห่ล้า และ 6) การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และประชาสัมพันธ์การลงทุนผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยนันทนา แจ้งสุวรรณ์ 
  2. การเพ่ิมมูลค่าดินสอพองโดยใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล ด�าเนินการ 
ในปี 2558 โดย วัลย์ลิกา สุขส�าราญ
  3. ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาดินสอพองและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตสู่ชุมชน ด�าเนินการ 
ในปี 2559 โดยอรุณี เจริญทรัพย์ เป็นหัวหน้าโครงการ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์ 
“หุ่นละครไทย” จากดินสอพอง โดยอรุณี เจริญทรัพย์ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสาอางจากดินสองพอง  
โดยปาริสัชชา แสงสุวรรณ 3) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยสุธรรม อนุชาติกิจเจริญ และ 
4) การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดินสอพองสู่ชุมชน โดยจิราวรรณ ฉายาวัฒน์
  4.  โครงการวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มเครื่องปั้นดินเผาที่มีส่วนผสมของดินสองพองเพ่ือเป็นเอกลักษณ์ 
ของจังหวัดลพบุรี ด�าเนินการในปี 2559 โดยอิษฏ์ รานอก
  5. โครงการวิจัยการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มด้วยไมโครเวฟที่ใช้ดินสอพองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  
ด�าเนินการในปี 2560 โดย วัลย์ลิกา สุขส�าราญ
  6. โครงการวิจัยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดินสอพองที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก
ของเดก็ปฐมวัย ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านท่ามะนาว อ�าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบรุ ีด�าเนนิการในปี 2561 โดยณฐัณชิาช์ 
เสารักษา
  7. โครงการบ่มเพาะหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย:ี หมูบ้่านดนิสอพองเพือ่การเรยีนรูแ้ละการท่องเทีย่ว
เชงิสร้างสรรค์ บ้านหนิสองก้อน หมู ่1 ต�าบลถนนใหญ่ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัลพบรีุ ด�าเนนิการในปี 2563 โดยพนติสภุา 
ธรรมประมวล 

องค์ความรู้จากการวิจัย ดินสอพอง: 
สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี 3
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องค์ค ำมรู้ ำกกำร ิ ั  ดินสอพอง: สินค้ำอัตลักษณ์เมืองลพบุรี

 1. การพัฒนาครีมขัดโลหะสูตรดินสอพองที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ
  ผลการพัฒนาครมีขดัโลหะสตูรดนิสอพองทีม่สีารสกดัจากธรรมชาต ิโดยจริาวรรณ ฉายาวฒัน์ (2552) มข้ีอ
ค้นพบที่ส�าคัญ ดังนี้ 
  1.1 สารสกดัเสาวรสมคีวามเหมาะสมมากกว่าตะกอนลกูยอหมกั ส�าหรบัเป็นวตัถดุบิเพือ่พฒันาครมีขัดโลหะ
สตูรดนิสอพองทีม่สีารสกดัจากธรรมชาต ิและสารสกัดประค�าดีควายมผีลลดความเงางามของโลหะลง โดยอตัราส่วน 
ทีเ่หมาะสมของดนิสอพองและสารจากธรรมชาตทิีม่ปีระสทิธภิาพในการขดัท�าความสะอาดโลหะสตูรใหม่นีจ้งึประกอบ
ด้วยดินสอพองสะตุ สารสกัดเสาวรส และสารสกัดฝักส้มป่อย ในอัตราส่วน 2:1:1 ตามล�าดับ และมีค่าพีเอชของ
ผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 5.0 
  1.2 สารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ก่อโรค 
ที่คัดเลือกได้ คือสารสกัดจากเปลือกมังคุด ซึ่งสกัดด้วยเอธานอล ความเข้มข้น 70 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีการทดสอบ 
ในเชิงคุณภาพ คือ Disc diffusion method กับเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus 
  1.3 สารสกดัจากเปลอืกมงัคดุ ปริมาณร้อยละ 10 มปีระสทิธิภาพในการควบคมุและยบัยัง้การเจรญิของเชือ้
จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ จากการตรวจแบคทีเรียทั้งหมด (Aerobic Count Plate), ยีสต์และรา (Yeast and Mold 
Count plate), Escherichia coli และ Coliform bacteria (E. coli/Coliform Count Plate) และ Staphylo-
coccus sp. (Staph Express Count Plate) โดยใช้ 3M Petrifilm และไม่พบว่ามกีารปนเป้ือนเชือ้ Pseudomonas 
aeruginosa และ Clostridium sp. 
  1.4 การตรวจวเิคราะห์สารปนเป้ือนในผลติภณัฑ์ครมีขดัโลหะสตูรดนิสอพองทีม่สีารสกดัจากธรรมชาตด้ิวย
เครื่องเอ๊กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ พบในตัวอย่าง 9 ธาตุ คือ Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe และ Cu โดยธาตุที่มีปริมาณ
มากท่ีสุดคือแคลเซียม ร้อยละ 92.89 มีปริมาณตะกั่วร้อยละ 0.10-0.11 และไม่พบธาตุที่เป็นอันตราย คือสารหนู 
และปรอท 
  1.5 การศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธี heating-cooling cycle (4°C และ 45°C) จ�านวน 8 รอบ 
พบว่าผลิตภัณฑ์ครีมขัดโลหะมีค่า pH คงเดิม แต่มีสีเข้มขึ้นเล็กน้อย เกิดการแยกชั้นของสารสกัดและครีมเบส  
แต่เมื่อเขย่าหลอดผลิตภัณฑ์เนื้อครีมก็สามารถรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน น�้าหนักของผลิตภัณฑ์จะมีค่าลดลงเล็กน้อย 
และลักษณะของ TLC-fingerprint ไม่เปลี่ยนแปลง 
  1.6 การทดสอบประสทิธภิาพของสารสกดัจากเปลอืกมงัคดุเพ่ือทดแทนการใช้สารเคมพีาราเบนต่อการยบัยัง้
การเจริญเช้ือจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ก่อโรค พบว่าสารสกัดเปลือกมังคุดสามารถควบคุมการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ครีมขัดได้ดี โดยมีปริมาณไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ก�าหนดไว้คือปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 
1,000 โคโลนีต่อหนึ่งกรัมตัวอย่างและไม่พบเชื้อ Presumptive coliform, E. coli รวมทั้งเชื้อก่อโรคชนิดอื่น ๆ คือ 
Staphylococcus aureus, Clostridium sp. และ Pseudomonas aeruginosa 

 2. การวิจัยและพัฒนาศิลปะประดิษฐ์เครื่องประดับจากดินสอพอง 
  ผลการพฒันาดนิสอพองเพือ่การออกแบบศลิปะร่วมสมยั โดยอรณุ ีเจรญิทรพัย์ (2552) มข้ีอค้นพบทีส่�าคญั 
ดังนี้ 
  2.1	เครื่องประดับร่วมสมัยจำกดินสอพอง	
  2.1.1  การออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัย ใช้เส้นในการออกแบบรูปทรงและรูปร่างของเครื่องประดับ 
โดยใช้เส้นโค้ง เส้นตรง การวางดุลยภาพให้เกิดความสมดุลที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นความสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน 
ได้แก่ แบบวงกลม แบบรศัม ีลกัษณะผวิทีต่กแต่งมลีกัษณะเป็นธรรมชาต ิรปูทรงในการออกแบบใช้แนวคดิออกแบบ 
เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เช่น รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ แนวคิดจากนามธรรม และแนวคิดจากความเชื่อ 
จากการประเมนิเครือ่งประดบัร่วมสมยัจากดนิสอพองโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านการพฒันารปูแบบเครือ่งประดบัร่วมสมยั  



องค์ค ำมรู้ ำกกำร ิ ั  ดินสอพอง: สินค้ำอัตลักษณ์เมืองลพบุรี

17

พบว่ามเีกณฑ์อยูใ่นระดบัดมีาก ทัง้ในด้านการออกแบบ ด้านกรรมวิธกีารผลติ ด้านประโยชน์ใช้สอย และองค์ประกอบ
โดยรวมของเครื่องประดับ 
  2.1.2  การออกแบบเครื่องประดับศีรษะหรือศิราภรณ์ รูปแบบสื่อถึงความเป็นไทย การใช้องค์ประกอบ
การใช้เส้นในออกแบบ การใช้จังหวะและที่ว่างเป็นแบบไทย มีการใช้วัสดุแสดงความเป็นไทย มีความคิดสร้างสรรค์
ในรูปแบบเครื่องประดับไทยประยุกต์ จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก ทั้งในด้าน
การออกแบบ ด้านกรรมวิธีการผลิต ด้านประโยชน์ใช้สอย และองค์ประกอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์ 
  จากการศึกษาและวิจัยการพัฒนาเครื่องประดับจากดินสอพองเพื่อสร้างงานศิลปะร่วมสมัยในครั้งพบว่า 
เครือ่งประดบัส่วนใหญ่เป็นทีย่อมรบัในงานอเีวนเพราะมีความอลงัการ เหมาะทีจ่ะใช้ในเวลากลางคนื และงานราตรี 
เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ มีการประยุกต์ใส่กลิ่นเพื่อเพิ่มความหอม และใช้เศษวัสดุมาตกแต่งสร้างสรรค์
บนชิ้นงานแต่ละชิ้น 
 	 2.2	งำนประติมำกรรม 
  การออกแบบงานประตมิากรรม ได้แก่ หวัโขน ตูพ้ระธรรม พระแสงดาบ คนัฉ่อง บษุบกเกริน่ บษุบกจ�าลอง 
ฐานพระพุทธรูป เชี่ยนหมาก และผอบและตลับ รูปแบบสื่อถึงความเป็นไทย มีการใช้องค์ประกอบโดยการใช้เส้น  
การใช้จงัหวะและทีว่่าง การใช้วสัดแุสดงความเป็นไทย รปูแบบ รูปทรง ลวดลาย ช่องว่าง การตกแต่ง การจดัวางรปูทรง
องค์ประกอบมคีวามเป็นสากล มคีวามเหมาะสมในการน�าไปใช้ จากผลการประเมนิผลติภณัฑ์โดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า 
งานประติมากรรมทั้งหมดมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินองค์ประกอบของผลิตภัณฑ ์
ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์ใช้สอย มีเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนด้านกรรมวิธีการผลิตมีเกณฑ์ระดับดี 
  2.3	ศิลปะร่วมสมัยประเภทของที่ระลึกเกี่ยวกับลิงลพบุรี	
  ศลิปะร่วมสมยัประเภทของทีร่ะลกึเกีย่วกบัลงิลพบรุ ีลงิชกมวย แนวคดิการสร้างสรรค์เป็นการสร้างเรือ่งราว  
โดยการดงึเอามวยไทยผสมผสานกบัความน่ารกัของลงิซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัลพบรุ ีจากผลการประเมนิผลติภณัฑ์
โดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่าศิลปะร่วมสมยัประเภทของทีร่ะลกึเกีย่วกบัลงิลพบรุ ีมเีกณฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก และผล
การประเมินองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์ใช้สอย มีเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนด้าน
กรรมวิธีการผลิตมีเกณฑ์ระดับดี 
	 	 2.4	ศิลปะร่วมสมัยประเภทของที่ระลึกเชิงสร้ำงสรรค์	
  ศลิปะร่วมสมยัประเภทของทีร่ะลกึเชงิสร้างสรรค์ ได้แก่ ตุก๊ตารปูแบบต่างๆ ลกัษณะการออกแบบได้มาจาก
การจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล จากผลการประเมินผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าศิลปะ
ร่วมสมยัประเภทของทีร่ะลกึเชงิสร้างสรรค์ มเีกณฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก และผลการประเมนิองค์ประกอบของ
ผลติภัณฑ์ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์ใช้สอย มเีกณฑ์ระดบัดมีาก ส่วนด้านกรรมวธีิการผลติมีเกณฑ์ระดับดี 

 3. การพัฒนาสูตรต�ารับเครื่องส�าอางจากดินสอพอง 
  ผลการพฒันาสตูรต�ารบัเครือ่งส�าอางจากดนิสอพอง โดยเอมอร โสมนะพนัธุ ์(2552) มข้ีอค้นพบทีส่�าคญั ดงันี้ 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง 3 ชนิด คือแป้งแข็งผัดหน้า แป้งฝุ่นโรยตัวและผงขัดผิวสมุนไพรที่มี 
ดนิสอพองเป็นส่วนผสม สามารถพฒันาสตูรต�ารบัเครือ่งส�าอางจากดนิสอพองทีม่คีณุสมบตัใิกล้เคยีงกบัผลติภณัฑ์ทีม่ี 
ในท้องตลาดและเป็นที่ยอมรับได้จากผู้บริโภค โดยไม่ได้ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
ที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาด ในทางกลับกันผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น แป้งฝุ่นโรยตัวที่มีดินสอพองเป็นส่วนผสมจะม ี
ความฟุ้งกระจายของแป้งน้อยกว่าแป้งฝุ่นธรรมดา เนื่องจากดินสอพองมีความหนักมากกว่าแป้งทัลค์ ดังนั้นจึงช่วย
ลดการสดูผงแป้งเข้าไปในปอดได้ ในส่วนของผงขดัผวิสมนุไพรได้มกีารทดลองใช้รงับวบและรงัไหมมาเป็นสารขดัผวิ 
(abrasive agent) แต่พบว่าไม่สามารถบดวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดให้เป็นผงได้ เนื่องจากมีส่วนประกอบเป็นเส้นใยเหนียว
จึงไม่สามารถน�ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าสมุนไพรบางชนิดท่ีมีการน�ามาใช้ในผงขัดผิวทั่วไป เช่น 
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นางพญาหน้าขาว อาจท�าให้เกิดอาการแพ้ได้ไม่ควรน�ามาใช้ จึงคัดเลือกสมุนไพรขมิ้นชัน กวาวเครือขาว ใบบัวบก 
เปลือกมังคุด ซึ่งมีคุณสมบัติท�าให้ผิวขาว สมานแผล ลบเลือนรอยแผลเป็นและต้านเชื้อจุลินทรีย์เป็นส่วนผสมแทน 
ส�าหรับ การพัฒนาแป้งแข็งผัดหน้าจากดินสอพองนั้นแป้งดินสอพอง มีความเนียน ละเอียดสามารถดูดซับความมัน
บนใบหน้าได้ดแีละสามารถรบัแรงกระแทกได้ตามมาตรฐาน นอกจากนีก้ารอาบรงัสแีกมม่าสามารถป้องกนัการปนเป้ือน 
ของเชือ้จลุนิทรย์ีได้ดแีละมค่ีาใช้จ่ายค่อนข้างต�า่ จากการทดสอบการแพ้ของอาสาสมคัรจ�านวน 30 คน พบว่าไม่ปรากฏ
อาการแพ้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด โดยอาสาสมัครมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แป้งแข็งผัดหน้าอยู่ในระดับมากที่สุด  
ส่วนผลิตภัณฑ์ แป้งฝุ่นโรยตัว และผงขัดผิวสมุนไพรนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 

 4. การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 
  ผลการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยสุธรรม อนุชาติกิจเจริญ (2552) มีข้อ 
ค้นพบที่ส�าคัญ ดังนี้ 
  4.1	กำรพฒันำบรรจภุณัฑ์ปฐมภูมแิละบรรจภุณัฑ์ทตุยิภูมขิองผลิตภัณฑ์ดนิสอพอง จ�านวน 4 ผลติภณัฑ์ 
ได้แก่ ผลติภณัฑ์แป้งแขง็ทาหน้า ผลติภณัฑ์แป้งฝุน่โรยตวั ผลติภณัฑ์ผงสมนุไพรขดัผวิ และผลติภณัฑ์ครีมโลหะ จะค�านงึ
ถงึรปูลักษณ์ความเหมาะสมกบัคณุสมบัตขิองผลติภณัฑ์ ความสามารถคุ้มครองรกัษาสนิค้าให้ปลอดภยัและคงคณุค่า 
ส่วนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์จะค�านึงถึงความสวยงาม ชวนมอง เข้าใจง่าย ดูสบายตา ใช้งานได้ง่าย สะดวก 
และแสดงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ดินสอพองของจังหวัดลพบุรี รวมท้ังมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ตลอดจน
สามารถน�าต้นแบบบรรจุภัณฑ์พัฒนาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้ 
  4.2	แนวคิดในกำรออกแบบพัฒนำบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง ยังคงใช้ตราสินค้า ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง ตราสินค้า ส�าหรับผลิตภัณฑ์ครีมขัดโลหะ และเครื่องหมายการค้าร่วม จากโครงการวิจัย
พฒันาบรรจุภณัฑ์ส�าหรบัผลติภณัฑ์ดนิสอพอง ปีที ่1 ทัง้นีเ้พือ่เป็นการตอกย�า้ให้กลุม่เป้าหมายจดจ�า (Recognition) 
สินค้า รูปลักษณ์ของตราสินค้า และเครื่องหมายการค้าร่วม 
 	 4.3	กำรพฒันำโครงสร้ำงและกรำฟิกบนบรรจภัุณฑ์ปฐมภมู ิรูปแบบบรรจภุณัฑ์ได้พฒันาจากการคดัเลอืก
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีมีจ�าหน่ายตามท้องตลาด โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์มาตรฐานที่มีคุณสมบัติเด่นที่ไม่ท�าปฏิกิริยา 
กับสารเคมี และป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน�้าได้ดี จึงคุ้มครองผลิตภัณฑ์ภายในให้คงคุณภาพและปลอดภัย 
ต่อผูบ้รโิภค รวมทัง้มรีาคาระดับปานกลาง แต่สามารถสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดดู ีมรีาคา และน่าเชือ่ถอื ส�าหรับ 
การออกแบบกราฟิกฉลากบนบรรจภัุณฑ์ปฐมภมู ิเน้นการสือ่สารด้วยตราสินค้า และเครือ่งหมายการค้าร่วม เพือ่สือ่ถงึ
ผลิตภัณฑ์ดินสอพอง การออกแบบเน้นความสวยงาม เพราะกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้หญิง 
  4.3.1  ผลิตภัณฑ์แป้งแข็งทาหน้าใช้ตลับพลาสติก AS(Acrylate-styrene) ผสม ABS (Acrylonitrile- 
butadiene-styrene) สีเขียวมันวาว ทึบแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 67 มม. ความสูง 16 มม. (รวมฝาปิด) สามารถ
วางพัฟฟ์บนเน้ือแป้งโดยใช้พลาสติกใสวางกั้นระหว่างพัฟฟ์กับเนื้อแป้ง ขนาดบรรจุ 14 กรัม พิมพ์สกรีนตัวอักษร 
สีขาวชื่อตราสินค้าบนตลับแป้ง 
  4.3.2  ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นโรยตัวใช้กระป๋องพลาสติกโพลิเอทิลีน (Polyethylene - PE) ทรงสี่เหลี่ยม  
มีฝาปิดที่สามารถหมุนปิด หรือเปิดรู เพื่อให้ฝุ่นแป้งไหลออกมาได้ สีขาว ทึบแสงขนาดความกว้าง 44 มม. ความยาว 
74.26 มม. ความสงู 127.5 มม. (รวมฝาปิด) ขนาดบรรจุ 100 กรมั ฉลากด้านหน้า สขีาว ตราสนิค้าอกัษร Marl สีเขยีว 
และรปูดอกจ�าปีสทีอง แสดงชือ่ผลติภณัฑ์แป้งดินสอพองสมนุไพร เพือ่บ�ารงุและถนอมผวิให้นุม่นวล ด้วยอักษรสขีาว
บนแถบสีเขียว ภาพประกอบบนฉลากแสดงภาพผงขมิ้น และต้นว่านหางจระเข้ ซึ่งเป็นสมุนไพรส่วนประกอบหลัก 
ในผลิตภัณฑ์ และวางเครื่องหมายการค้าด้านหน้าฉลาก ส่วนฉลากด้านหลังสีขาว แสดงส่วนประกอบ คุณสมบัติ  
วิธีใช้ และผู้สนับสนุนการวิจัย 
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  4.3.3  ผลิตภัณฑ์ผงสมุนไพรขัดผิวใช้กระปุกพลาสติกโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene Tereph-
thalate-PET) สีใสแวววาว สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ภายใน ฝาเกลียวปิด สีขาว ทึบแสง มีฝาปิดชั้นใน ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 
  4.3.4  ผลติภัณฑ์ครมีขัโลหะใช้กระปกุพลาสตกิโพลโิพรพลินี (Polypropylene - PP) สขีาว มันวาว ทึบแสง 
รูปทรงมาตรฐาน ฝาป๊ิกแป๊ก (Filp) ขนาดเส้นผ่าศนูย์ กลาง 34 มม. ความสงู 117 มม. (รวมฝาปิด) ขนาดบรรจ ุ50 กรมั 
ฉลากสีน�า้เงนิเข้มไล่โทนสไีปจนด�า ตราสนิค้าสขีาว ภาพประกอบบนฉลากเป็นภาพมดี ช้อน ส้อมสเีงิน เพือ่ส่ือถงึโลหะ 
ส่วนฉลากด้านหลังแสดง ส่วนประกอบ วิธีใช้ และผู้ สนับสนุนการวิจั ย
 	 4.4	โครงสร้ำงและกรำฟิกบรรจุภัณฑ์ทุติยภูม ิออกแบบเป็นกล่องกระดาษแข็ง โดยค�านึงถึงความเหมาะ
พอดใีนการบรรจ ุมขีนาด มติ ิรปูแบบ และวสัดตุามรปูแบบและลกัษณะของภาชนะบรรจ ุส�าหรบักราฟิกกล่องบรรจุ
ได้ออกแบบให้สอดคล้องและเป็นเอกลักษณ์เดียวกันกับฉลากบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ และทุกผลิตภัณฑ์ใช้เคร่ืองหมาย
สินค้าร่วมกัน รูปแบบตัวอักษรชื่อตราสินค้า ได้ออกแบบให้เหมาะสมตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ส่วนตัวอักษร
ข้อความเลอืกรปูแบบทีอ่่านง่าย ชัดเจน สตีวัอกัษรโดดเด่นไม่กลนืกบัสพีืน้ของฉลาก ฉลากบรรจภุณัฑ์ปฐมภมูพิมิพ์บน 
สติก๊เกอร์ใส ส่วนกล่องบรรจพุมิพ์ บนกระดาษแขง็ เคลอืบพลาสตกิมนัหลงัพมิพ์ ซึง่ท�าให้กราฟิกมคีวามสวยงาม เด่นชดั 
  4.4.1  กล่องบรรจแุป้งแขง็ทาหน้าท�า จากกระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 72×72×20 มม. (กว้าง × 
ยาว × สูง) รูปแบบเป็นกล่องประเภทอัดตัดขึ้นรูป (die cut) แบบ Tuck-end ลักษณะกล่องตัวกับฝาอยู่ ในชิ้นเดียว 
พิมพ์สกรีน 3 สี บนกล่องบรรจุ และพิมพ์ทองโลโก้รูปดอกจ�าปี บนเครื่องหมายการค้า 2 ต�าแหน่ง 
  4.4.2  กล่องบรรจุแป้งฝุ่นโรยตัวท�า จากกระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 44×150×111.65 มม. 
(กว้าง × ยาว × สูง) รูปแบบเป็นกล่องประเภทอัดตัดขึ้นรูป (die cut) ฝาเสียบ ลักษณะกล่องกับตัวฝาอยู่ชิ้นเดียว 
ฝากล่องด้านบนเจาะรูเพื่อโชว์ ฝากระป๋องแป้ง ลักษณะเป็นกล่อง 91 มม. ความสูง 41.21 มม. (รวมฝาปิด) ขนาด
บรรจุ 100 กรัม ฉลากบนฝาตลับแบ่งเป็นส่วนสีขาว มีชื่อตราสินค้าพิมพ์ ทอง และส่วนสีเขียวอ่อน มีลวดลายใบไม้
ที่อ่อนช้อย เพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ฉลากด้านข้างตลับสีเขียวอ่อน ตราสินค้าพิมพ์ทอง แสดงส่วนประกอบ 
คุณสมบัติและวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ วางเครื่องหมายการค้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังฉลาก ลักษณะเป็นกล่องประหยัด
แพคคู่ที่รวมบรรจุกระป๋องแป้ง 2 กระป๋องในกล่องเดียว พิมพ์ออฟเซต กล่องบรรจุพิมพ์ทองชื่อสินค้าและโลโก้รูป
ดอกจ�าปีบนเครื่องหมายการค้า
  4.4.3  กล่องบรรจผุงสมุนไพรขดัผวิ ท�าจากกระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 98×98×45 มม. (กว้าง × 
ยาว × สูง) รูปแบบเป็นกล่องประเภทอัดตัดขึ้นรูป (die cut) แบบ Lock-end ลักษณะกล่องกับตัวฝาอยู่ชิ้นเดียวกัน
ก้นกล่องแน่นหนาเหมาะกบัผลติภณัฑ์ทีม่ขีนาดใหญ่หรอืมนี�า้หนกั พมิพ์ออฟเซตกล่องบรรจุ พมิพ์ทองตราสนิค้าและ
โลโก้รูปดอกจ�าปีบนเครื่องหมายการค้า
  4.4.4  กล่องบรรจุครีมขัดโลหะ ท�าจากกระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 36×54×117 มม. (กว้าง × 
ยาว × สูง) รูปแบบเป็นกล่องประเภทอัดตัดขึ้นรูป (die cut) แบบ Tuck-end ลักษณะกล่องตัวกับฝาอยู่ในชิ้นเดียว 
พิมพ์สกรีน 4 สี พิมพ์ทองโลโก้รูปดอกจ�าปี บนเครื่องหมายการค้าและพิมพ์เงินภาพประกอบบนกล่องบรรจุ 

 5. การทดสอบตลาดและแผนธุรกิจของงานวิจัยจากดินสอพอง 
  ผลการทดสอบตลาดและแผนธุรกิจของงานวิจัยจากดินสอพอง โดยอดิลล่า พงศ์ยี่หล้า (2552) มีข้อค้นพบ
ที่ส�าคัญ ดังนี้ 
  5.1 จากการส�ารวจตลาดพบว่าผลติภณัฑ์ดนิสอพองทีม่รีะดบัการตอบสนองดทีีส่ดุ คอืแป้งฝุน่ทาหน้า รองลงมาคอื
โคลนพอกตวั และยงัพบว่าสองผลติภณัฑ์นีม้จีดุคุม้ทนุต�า่สดุในบรรดาเครือ่งส�าอางทีผ่ลติ อกีทัง้ดนิสอพองเป็นฐานของ
เครือ่งส�าอางไทยมาแต่โบราณ จงึท�าการตลาดได้ไม่ยากจงึเหน็ควรให้ ผู ้ประกอบการเริม่ต้นด�าเนนิการจากผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ก่อน และควรใช้สีให้ตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการคือ แป้งฝุ่นทาหน้าใช้สีครีมและโคลนพอกตัวใช้สีเขียว 
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  5.2 ส�าหรบัผลติภณัฑ์แป้งโรยตวันัน้ผูบ้รโิภคให้ความเหน็ว่ายงัมคีวามหนกัสากและคนั ดงันัน้ผูผ้ลติจงึควร 
ที่จะท�าการวิจัยและพัฒนาต่อไปจนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่านี้ และหาวิธีลดต้นทุน
เพ่ือทีจ่ะขายในราคาทีต่�า่กว่าทีน่�าเสนอได้ เพราะแป้งโรยตวัอืน่ ๆ ราคาต�า่มากในตลาด ท�าให้แข่งขันได้ยาก แป้งโรยตวั 
มีจุดน่าสนใจคือมีตลาดใหญ่ และนักการตลาดควรประชาสัมพันธ์ถึงข้อดีของแป้งที่มีน�้าหนัก คือไม่ฟุ้งกระจาย 
เป็นผลดีแก่ปอดและระบบหายใจ แต่ควรขจัดอาการแพ้ สากและคัน
  5.3 ผลิตภัณฑ์จากดินสอพองในกลุ่มเครื่องส�าอาง ผู้ประกอบการควรให้ความส�าคัญกับกลิ่น ความเนียน  
ไม่แพ้ ระคายเคอืง มสีรรพคณุท�าให้ผวิขาวนวลเนยีนเป็นธรรมชาต ิท�าให้ผวิเรียบเนยีน แก้สวิผดผืน่คนัและช่วยบ�ารุง
ผิวมีเครื่องหมายรับรองตลอดจนระบุวันผลิตและวันหมดอายุ 
  5.4 ส�าหรับสีรองพื้นวัสดุ ผู้ประกอบการควรจัดแบ่งผู้บริโภคซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่หนึ่ง คือ กลุ่มงาน
ศิลปะวาดภาพซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ จิตรกร นักเรียน/นักศึกษาที่เรียนศิลปกรรม ตลอดจนกลุ่มเกษียณอาย ุ
ที่วาดภาพเป็นงานอดิเรก กลุ่มนี้ควรน�าเสนอสีรองพื้นวัสดุในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มงานไม้
เฟอร์นิเจอร์ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ควรน�าเสนอผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เสนอราคาต�่ากว่ากลุ่มที่หนึ่ง 
เพราะถือเป็นสินค้าอุตสาหกรรม 
  5.5 ครีมขัดโลหะ ผู้ประกอบการควรเน้นที่กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้านเพราะเป็นกลุ่มที่ใช้งานมากที่สุดและเป็น 
กลุ่มที่ดูแลความปลอดภัยของสุขภาพตนเอง ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเงินยังคงยึดติดอยู่กับน�้ากรดหรือสารเคมี 
เนื่องจากอุตสาหกรรมต้องการความรวดเร็วถึงแม้จะมีอันตรายก็ตาม 
  5.6 ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองประดับจากดินสอพอง ผู้ประกอบการควรเน้นเรื่องรูปแบบ (Design) ให้ เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปควรลดขนาดให้เล็กลงเพื่อใส่ไปท�างานในชีวิตประจ�าวันและขจัดกลิ่น
ให้หมดไป ส่วนรูปแบบอลังการนี้ควรน�าเสนอต่อกลุ่มเดินแบบแฟชั่นการประกวดเทพีหรือนางงาม หรือการจัดงาน 
event โดยอนุญาตให้ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการออกแบบเป็นชิ้นงานตามสั่งและควรระวังเรื่องน�้าหนัก
  5.7  ในการผลติทกุผลติภณัฑ์ให้ค�านงึถงึจดุคุม้ทนุ ถ้าไม่สามารถหาตลาดได้เท่าจดุคุม้ทนุ หรอืเกนิจดุคุม้ทนุ
ไม่ควรท�า เพราะท�าให้ขาดทุน 

 6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์การลงทุนผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 
  ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละประชาสัมพันธ์การลงทนุผลิตภัณฑ์ดนิสอพอง โดยนนัทนา แจ้งสวุรรณ์ (2552) 
มีข้อค้นพบที่ส�าคัญ ดังนี้ 
  6.1	กำรประชำสัมพันธ์ชุดโครงกำร	
  ผู้เข้าชมนิทรรศการในประเทศไทยเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดินสอพองมีความน่าสนใจ โดยแบ่งเป็นภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาคใต้ ร้อยละ 100 โดยภาคเหนอืมคีวามต้องการในการซือ้ผลติภณัฑ์ในอนาคตมากทีส่ดุคอื ร้อยละ 100 
รองลงมาคอืภาคกลาง ร้อยละ 94 และภาคใต้ร้อยละ 90 ส�าหรบัผูเ้ข้าชมนทิรรศการใน มหานครเซีย่งไฮ้ สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี มคีวามเหน็ว่าผลติภัณฑ์ดนิสอพองมคีวามน่าสนใจ ร้อยละ 98.6 โดยมคีวามต้องการในการซือ้ผลติภณัฑ์
ในอนาคตร้อยละ 88.9 ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัความพงึพอใจส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดยมลี�าดบัความพงึพอใจในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ดังนี้ 
  ภาคเหนอืผลติภณัฑ์กลุม่ครมีขดัโลหะมรีะดบัความพึงพอใจสงูทีส่ดุ รองลงมาคอืผลติภณัฑ์กลุม่เครือ่งประดบั 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มศิลปะร่วมสมัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มลิงสอพอง กลุ่มเครื่องส�าอางและผลิตภัณฑ์กลุ่มสีรองพื้นภาพเขียน 
ตามล�าดับ 
  ภาคใต้ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส�าอางมีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์กลุ่มลิงสอพอง 
ผลติภณัฑ์กลุม่ครมีขดัโลหะ ผลติภณัฑ์กลุ่มเครือ่งประดบั ผลติภัณฑ์กลุม่ศลิปะร่วมสมยั และผลติภณัฑ์กลุม่สรีองพืน้
ภาพเขียนตามล�าดับ 
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  ภาคกลางผลิตภัณฑ์กลุ่มลิงสอพองมีระดับความพึงพอใจสูงที่สุด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องประดับ 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์กลุ่มศิลปะร่วมสมัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มครีมขัดโลหะและผลิตภัณฑ์กลุ่มสีรองพื้น
ภาพเขียนตามล�าดับ 
  มหานครเซีย่งไฮ้ สาธารณรฐัประชาชนจนีผลติภัณฑ์กลุม่ลงิสอพองมรีะดบัความพงึพอใจสงูทีสุ่ด รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มศิลปะร่วมสมัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์กลุ่มสีรองพื้น
ภาพเขียนและผลิตภัณฑ์กลุ่มครีมขัดโลหะตามล�าดับ 
  จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าระดับความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากโดยมีล�าดับความพึง
พอใจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ การประชาสัมพันธ์และการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดินสอพองในอนาคต ในเบื้องต้น
ควรมีการมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ความนิยมในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 
  6.2	กำรถ่ำยทอดเทคโนโลย	ี
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรโดยมีผลการด�าเนินงานดังนี้
  6.2.1  หลกัสตูรเครือ่งประดบัร่วมสมัยจากดนิสอพองมผีลการด�าเนนิงานโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ ระดบัมากทีส่ดุ  
  6.2.2  หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ลิงสอพองมีผลการด�าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
  6.2.3  หลักสูตรเครื่องส�าอางจากดินสอพองมีผลการด�าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
  6.2.4  หลักสูตรผลิตภัณฑ์ครีมขจัดโลหะมีผลการด�าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด 
  จากผลการด�าเนนิงานพบว่าผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามเหน็ว่าผูเ้ข้ารบัการอบรมได้รับความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์
และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ มกีระบวนการฝึกอบรมที ่สามารถฝึกปฏบิตัไิด้จรงิ และจะน�า ความรู้ทีร่บัจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยไีปถ่ายทอดให้กบัผูอ้ืน่ต่อไป นอกจากนีผู้เ้ข้ารบัการอบรมมข้ีอเสนอแนะว่าควรมกีารจัดกจิกรรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีใน ลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ควรมีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่น ๆ ที่หลากหลาย 
และเผยแพร่โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนโอกาสต่อไป ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจดักจิกรรม และควรประชาสมัพนัธ์
การจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้มากยิ่งขึ้น 

 7. การเพิม่มลูค่าดนิสอพองโดยใช้เป็นตวัเร่งปฏิกริยิาวิวิธพนัธ์ในการผลิตน�า้มนัไบโอดเีซล 
  ผลการวิจัยการเพิ่มมูลค่าดินสอพองโดยใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล  
โดยวัลย์ลิกา สุขส�าราญ (2558) มีข้อค้นพบที่ส�าคัญ ดังนี้
 	 7.1	กำรหำลักษณะเฉพำะของสำรตัวเร่งปฏิกิริยำ
  จากผลการวเิคราะห์ด้วยเครือ่ง XRF พบว่าธาตทุีเ่ป็นองค์ประกอบในดนิสอพองซึง่เป็นสารตวัอย่างทีไ่ด้จาก
จงัหวดัลพบรุ ีมธีาตแุคลเซยีมมากทีส่ดุคอืร้อยละ 93.28 โดยมธีาตซุลิกิอนร้อยละ 3.99 อลมูเินยีมร้อยละ 1.13 เหลก็
ร้อยละ 0.85 แมกนีเซียมร้อยละ 0.66 และแมงกานีสร้อยละ 0.10
   จากสเปกตรมัเอก็เรย์ดฟิเฟรคชนัของดนิสอพอง เป็นดนิสอพองก่อนเผา จะแสดงต�าแหน่งพคี 2Ɵ ที ่29.5º, 
39.5º และ 48.6º ซึ่งแสดงถึงต�าแหน่งส�าคัญของแคลเซียมคาร์บอเนต และจะปรากฏที่ 26.5º ซึ่งเป็นต�าแหน่ง SiO

2 

ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในดินสอพอง เมื่อน�าดินสอพองไปเผาที่ 1000ºC 6 ชั่วโมง จะพบต�าแหน่งของ 2Ɵ ที่ 
32.3º, 37.5º, 54º, 64.5º และ 68º แสดงให้เห็นว่า CaCO

3
 เปลี่ยนเป็น CaO แต่ยังปรากฏพีคที่ต�าแหน่งของ CaCO

3
 

อยู่บ้างแสดงว่ายังคงมี CaCO
3
 บางส่วนที่ไม่เปลี่ยนเป็น CaO พอง และจากการเตรียม HAP จากดินสอพองจะพบ

ต�าแหน่งพีคหลัก 3 พีคได้แก่ 31.8º, 32.2º และ 32.9º แสดงให้เห็นว่าสามารถเตรียม HAP ได้จากดินสอพองเพื่อน�า
มาเป็นตวัเร่งปฏกิริยิาในการเตรยีมน�า้มนัไบโอดเีซลได้ ในขณะทีก่ารเตรยีม β-TCP จะปรากฏพคีที ่22◦, 26◦, 27.8◦, 
29.7◦, 31.1◦, 34.4◦, 39.8◦, 41.7◦, 48◦และ 54 ซึ่งแสดงว่าเกิด β-TCP แต่ยังปรากฏพีคของ HAPที่  31.8º, 32.2º 

และ 32.9º อยู่บ้างแสดงว่ายังคงมีวัฏภาคของ HAP ปนอยู่ด้วย
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จากการวเิคราะห์สารตวัอย่างด้วย SEM พบว่าดนิสอพองหลงัจากการเผาที ่1000ºC เป็นเวลา 6 ชัว่โมง จะมลีกัษณะ
ที่เป็นรูปก้อนสี่เหลี่ยมที่ขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ประมาณ 2 ไมโครเมตรจนถึง 20 ไมโครเมตร ส่วน HAP ที่เตรียม
ได้จากดนิสอพองจะมลีกัษณะเป็นก้อนกลมมขีนาดประมาณ 100 นาโนเมตร เกาะกนัเป็นกลุม่ๆ และ β-TCP ทีเ่ตรียม
ได้จากดินสอพองมีลักษณะเป็นแผ่นบางรูปร่างไม่แน่นอน เกาะอยู่รวมกันมีขนาดตั้งแต่ 0.1-1 ไมโครเมตร
  7.2	ผลของอัตรำส่วนเมทำนอลต่อน�้ำมันที่มีต่อกำรเตรียมน�้ำมันไบโอดีเซล
  จากการศึกษาผลของอัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามัน 10:1 15:1 20:1 และ 30:1 โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 
ในปริมาณร้อยละ 8 และเวลาในการท�าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 5 ชั่วโมง จะพบว่าเมื่อใช้ CaO HAP และ 
β-TCP จากการเตรียมจากดินสอพอง อัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามัน 15:1 มีความเหมาะสมในการเตรียมน�้ามัน 
ไบโอดีเซล ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อปริมาณเมทานอลเพิ่มขึ้นจะท�าให้เตรียมน�า้มันไบโอดีเซลได้ไม่ดี
  7.3	ผลของปริมำณของตัวเร่งปฏิกิริยำที่มีต่อกำรเตรียมน�้ำมันไบโอดีเซล
  จากการศึกษาผลของปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อสมบัติของน�้ามันไบโอดีเซล เมื่อพิจารณาการใช้ 
CaO HAP และ β-TCP จากดินสอพองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยมีอัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามัน 15:1 ส�าหรับ CaO 
และ HAP ในขณะที่ใช้ β-TCP เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะศึกษาอัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามันที่ 20:1 เวลาในการเกิด 
ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันที่ 5 ชั่วโมง พบว่าปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมในการเตรียมน�า้มันไบโอดีเซล
จะอยู่ที่ร้อยละ 8-10
 	 7.4	ผลของเวลำในกำรท�ำปฏิกิริยำที่มีต่อคุณภำพของน�้ำมันไบโอดีเซล
  น�้ามันไบโอดีเซลที่เตรียมโดยใช้อัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามัน 15:1 ตัวเร่งปฏิกิริยาคือ CaO ร้อยละ 8  
เวลาในการท�าปฏิกิริยา 2, 3 และ 5 ชั่วโมง จะเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันได้ในทุกช่วงเวลา ส่วนน�้ามัน 
ไบโอดีเซลที่เตรียมโดยใช้อัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามัน 15:1 ตัวเร่งปฏิกิริยาคือ HAP ร้อยละ 20 จะเกิดปฏิกิริยา
ทรานส์เอสเทอริฟิเคชันได้ที่เวลา 2 และ 3 ชั่วโมง แต่เมื่อลดปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยามาที่ร้อยละ 8 จะเกิดน�้ามัน 
ไบโอดีเซลเมื่อใช้เวลาที่ 5 ชั่วโมงได้  ซึ่งการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาร้อยละ 20 เวลาในการท�าปฏิกิริยาที่ 5 ชั่วโมงอาจเกิด
ปฏิกิริยาย้อนกลับมากขึ้นและปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาที่สูงท�าให้เกิดการดูดซับน�้ามันไบโอดีเซลไว้ได้มากขึ้นท�าให้ 
การได้น�า้มนัไบโอดเีซลลดลง ส่วนน�า้มนัไบโอดเีซลทีเ่ตรยีมโดยใช้อตัราส่วนเมทานอลต่อน�า้มัน 20:1 ตวัเร่งปฏกิริยิา
คอื β-TCP ร้อยละ 20 จะเกดิปฏกิริยิาทรานส์เอสเทอรฟิิเคชนัได้ทีเ่วลา 3 ชัว่โมง ซึง่เวลา 5 ชัว่โมงอาจเกดิปฏกิริยิา
ย้อนกลับมากขึ้นท�าให้การเกิดน�้ามันไบโอดีเซลลดลง เช่นเดียวกับการใช้ HAP เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั่นคือเมื่อลด
ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยามาที่ร้อยละ 10 จะเกิดน�้ามันไบโอดีเซลเมื่อใช้เวลาที่ 5 ชั่วโมงได้ แสดงให้เห็นว่าเวลาในการ
ท�าปฏิกิริยาที่เหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันจะขึ้นกับปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา ซ่ึงแสดง 
ให้เห็นว่าเวลาในการเกิดปฏิกิริยาจะลดลงเมื่อตัวเร่งปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น

 8. การสร้างสรรค์ “หุ่นละครไทย” จากดินสอพอง 
  ผลการวิจัยการสร้างสรรค์ “หุ่นละครไทย” จากดินสอพอง โดยอรุณี เจริญทรัพย์ (2559) มีข้อค้นพบ 
ที่ส�าคัญ ดังนี้
  8.1	หุ่นละครไทยจำกดินสอพอง	ชุดหุ่นละครเล็ก	ตอนหนุมำนรบนำงสุพรรณมัจฉำ	
  การออกแบบหุ่นละครไทยจากดินสอพอง ชุดหุ่นละครเล็ก ตอนหนุมานรบนางสุพรรณมัจฉา การออกแบบ
โครงสร้าง สัดส่วนของตัวหุ่นละครให้เกิดความสมดุลที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ผสมผสานกับวัสดุในการสร้างสรรค์
ตัวหุ่นละครแบบผลงานร่วมสมัยแบบประยุกต์ ให้ผลงานมีความโดดเด่น อิงเรื่องราววิชาช่างศิลปะไทย แสดงถึง 
การใช้วัสดุ เทคนิค วิธีการ กระบวน แนวทางประยุกต์ปรับใช้วัสดุ เพื่อทดแทนวัสดุบางอย่างที่หายาก จากคติ 
ความเชื่อ จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า การสร้างสรรค์ “หุ่นละครไทย” จากดินสอพองอยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดีมาก ทั้งในด้านการออกแบบ ด้านกรรมวิธีการผลิต และองค์ประกอบโดยรวมของหุ่นละครไทย จากการศึกษา
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พบว่าการสร้างสรรค์หุ่นละครเล็กจากดินสอพอง ผสมผสานศิลปะหลากหลายแขนงรวมเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
หตัถศลิป์ ซึง่ใช้ในการสร้างโครงร่างองค์ประกอบของหุน่ ประณตีศลิป์ในการออกแบบเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย นาฏศลิป์
ในลลีาท่าทางการเชิดการรา คตีศลิป์ในดนตรทีีใ่ช้ประกอบการแสดง และ มณัฑนศลิป์เกีย่วข้องกบัการออกแบบฉาก
รวมทั้งยังได้มีการนาเอาเรื่องราวจากผลงาน วรรณกรรมชิ้นเอกอาทิเช่น รามเกียรติ์ มาบอกเล่าผ่านการเชิดหุ่น 
ที่งดงามวิจิตร จนการแสดงหุ่นละครเล็กได้กลายเป็นศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่า 
 	 8.2	หุ่นละครไทยจำกดินสอพอง	ชุดหุ่นกระบอก	ตอนรำมสูร	นำงเฆขลำ	
  การออกแบบหุ่นกระบอกจากดินสอพอง ชุดตอนรามสูร นางเฆขลา สร้างสรรค์ออกแบบโครงสร้างตัวหุ่น
คล้ายกับหุ่นละคร แตกต่างที่หุ่นกระบอกนั้น ตัวหุ่นกระบอกประกอบขึ้นจาก 4 ส่วน ได้แก่ ศีรษะหุ่น ลาตัว มือ 
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ตัวหุ่นกระบอกที่เลียบแบบอวัยวะจริงของมนุษย์มีเพียง 2 ส่วน คือ ศีรษะและมือ
ทั้งสองข้าง ส่วนลาตัวหุ่นเป็นกระบอกไม้ไผ่สอดเข้าไปตรงลาคอ ศีรษะและลาตัวถอดออกจากกันได้ เมื่อไม่ใช้ทา
การแสดงก็จะถอดแยกส่วน มีการใช้วัสดุผสมผสานแสดงความถึงความงามของมหรสพไทย จากการประเมินโดย 
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าหุ่นละครไทยจากดินสอพอง ชุดหุ่นกระบอก ตอนรามสูร นางเฆขลา มีเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก 
ทั้งในด้านการออกแบบ ด้านกรรมวิธีการผลิตที่ผสมผสานวัสดุและความงดงามมหรสพ เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
  8.3	หุ่นละครไทยจำกดินสอพอง	หนังใหญ	่ชุด	หนุมำนรบนิลพัท	
  การออกแบบหุน่ละครไทยจากดนิสอพอง หนงัใหญ่ ชดุ หนมุานรบนลิพทั สร้างสรรค์ผลงานสือ่ถงึความเป็น
ไทย มีการใช้องค์ประกอบโดยการใช้เส้นจังหวะและที่ว่าง การใช้วัสดุแสดงความเป็นไทย รูปแบบ รูปทรง ลวดลาย 
ช่องว่าง การตกแต่ง การจัดวางรูปทรงองค์ประกอบมีความเป็นสากล สอดคล้องความคิดสร้างสรรค์ของตัวละคร 
ร่วมสมัย ด�าเนินเรื่องราวอย่างมีสีสัน ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งจากผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่างานหุ่น 
ละครไทยจากดินสอพอง หนังใหญ่ ชุด หนุมานรบนิลพัท มีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

 9. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากดินสองพอง 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางจากดินสองพอง โดยปาริสัชชา แสงสุวรรณ (2559) มีข้อค้นพบที่ส�าคัญ 
ดังนี้
  9.1	โลชันบ�ำรุงผิวดินสอพอง 
   เมือ่น�าส่วนผสมของโลชนับ�ารงุผวิดนิสอพองมาทดลองผสมในอตัราส่วนทีก่ะประมาณ คนจนเป็นเนือ้เดยีวกัน
ได้ดพีบว่าเป็นสตูรทีใ่ห้ผลด ีและเมือ่่ให้อาสาสมัครทดลองใช้ อาสาสมัครทกุคนมคีวามพงึพอใจในกลิน่และรูส้กึได้กบั
สัมผัสผิวที่นุ่มเนียน
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  9.2	สบู่ดินสอพอง	
  เมื่อน�าส่วนผสมของสบู่ดินสอพองที่มีส่วนผสมตามสูตรที่พัฒนามาทดลองผสมในอัตราส่วนที่กะประมาณ 
มาผสมคลุกเคล้ากันจะให้สีน�า้ตาลออกเหลืองซึ่งเป็นสีของขมิ้นค่อนข้างชัดเจน พบว่าเป็นสูตรที่ให้ผลดี และเมื่อให้
อาสาสมคัรทดลองใช้ อาสาสมคัรทกุคนมคีวามพงึพอใจในกลิน่และหลงัการทดลองใช้แล้วผวิสะอาดนุม่นวลเหน็ได้ชดั

	 	 9.3	ยำสีฟันดินสอพอง	
  เมือ่น�าส่วนผสมของยาสฟัีนดนิสอพองมาทดลองผสมในอตัราส่วนทีก่ะประมาณ คนจนเป็นเนือ้เดยีวกนัได้ด ี
เนื้อยาสีฟันสีเทาขาว พบว่าเป็นสูตรที่ให้ผลดี และเมื่อให้อาสาสมัครทดลองใช้ อาสาสมัครทุกคนมีความพึงพอใจ 
ในกลิ่นรส สัมผัสรู้สึกสะอาดหลังจากการใช้แล้ว

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพองจ�านวน 3 ชนิดได้แก่ โลชันบ�ารุงผิว สบู่ และยาสีฟันที่มีดินสอพองเป็น
ส่วนผสม สามารถพัฒนาสูตรต�ารับที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาด ได้มาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรบัได้จากผูบ้รโิภค โดยไม่ได้ท�าให้ผลติภณัฑ์มคีณุสมบติัด้อยกว่าผลติภณัฑ์ชนิดเดยีวกนัทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาด  
นอกจากนี้ การอาบรังสีแกมมาสามารถป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ได้เป็นอย่างดี จากการทดสอบการแพ ้
ของอาสาสมัครจานวน 30 คน พบว่าไม่ปรากฏอาการแพ้ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด โดยอาสาสมัครมีความพึงพอใจ 
ในผลิตภัณฑ์โลชันบ�ารุงผิวอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลิตภัณฑ์สบู่และยาสีฟันอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก

 10. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 
  ผลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับผลิตภัณฑ์ดินสอพอง โดยสุธรรม อนุชาติกิจเจริญ (2559) มีข้อค้นพบ 
ที่ส�าคัญ ดังนี้
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  ผลติภณัฑ์ดนิสอพอง จ�านวน 3 ผลติภณัฑ์ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ยาสฟัีน ผลติภณัฑ์โลชนับ�ารงุผวิ และผลติภณัฑ์
สบูก้่อนท�าความสะอาดผวิ ซึง่ในการออกแบบโครงสร้างบรรจภัุณฑ์จะค�านงึถงึรปูลกัษณ์ ความเหมาะสมกบัคณุสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ ปกป้องสินค้า เหมาะสมในการวางจ�าหน่าย จัดเรียง สะดวกต่อการใช้งาน สามารถผลิตได้จริง  
ส่วนการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์จะค�านึงถึงความเรียบง่าย ใช้โทนสีธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ สวยงาม ดูสะอาด 
สบายตา และแสดงอัตลักษณ์ รวมทั้งมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รูปแบบตราสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกจาก
กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มประชาคมผู้ผลิตดินสอพองได้แก่ 

  บรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์โลชันบ�ารุงผิวดินสอพอง สบู่ดินสอพอง และยาสีฟันดินสอพอง 3 รูปแบบ 
ที่ผู้บริโภคคัดเลือก ได้แก่ 

 11. การประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดินสอพองสู่ชุมชน 
  ผลการประชาสมัพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตผลติภณัฑ์ดินสอพองสูชุ่มชน โดยจริาวรรณ ฉายาวฒัน์ 
(2559) มีข้อค้นพบที่ส�าคัญ ดังนี้
  11.1		 กำรประชำสัมพันธ์ชุดโครงกำร
  การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจัดแสดงนิทรรศการที่ประกอบด้วยโปสเตอร์ แผ่นพับและตัวอย่างผลิตภัณฑ์
พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว เพื่อศึกษาข้อมูลของกลุ่มผู้สนใจ ด้วยแบบสอบถาม เพื่อประเมินการยอมรับ ความ 
พงึพอใจของผลติภณัฑ์ ใช้เป็นข้อมลูในการผลติ ผลติภณัฑ์ให้เป็นทีต้่องการของกลุม่ลูกค้า พบว่า ผูเ้ข้าชมนทิรรศการ 
ใน “การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559  
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา” และ ใน การประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชภฏัวจิยัครัง้ที ่4 
ภายใต้ชือ่ “การสร้างสรรค์ นวตักรรม และงานวจิยั มาตรฐานการผลติ และพฒันาบคุลากรทางการศกึษา คลงัปัญญา 
ในการบริการวิชาการสู่ความยั่งยืนของชุมชน” ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 เห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความ 
น่าสนใจ ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจเฉลี่ยของทุกผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความพึงพอใจเป็น
อนัดบัแรกคอื ผลติภณัฑ์โลชันบ�ารงุผวิดนิสอพอง ผลติภณัฑ์ยาสฟัีนดนิสอพอง และผลิตภณัฑ์สบูดิ่นสอพอง ตามล�าดบั 
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	 	 11.2		 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
  การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากดินสอพองได้แก่ยาสีฟันดินสอพองงานสร้างสรรค์
หุ่นละครไทยจากดินสอพอง โลชันบ�ารุงผิวดินสอพอง สบู่ดินสอพอง พบว่าผลการด�าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์
ระดับมากที่สุดทุกรายการ  
  จากผลการด�าเนนิงานพบว่าผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามเหน็ว่าผูเ้ข้ารบัการอบรมได้รับความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์
และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ มกีระบวนการฝึกอบรมทีส่ามารถฝึกปฏบิตัไิด้จรงิ และจะน�าความรูที้รั่บจากการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยไีปถ่ายทอดให้กบัผูอ้ืน่ต่อไป นอกจากนีผู้เ้ข้ารบัการอบรมมข้ีอเสนอแนะว่าควรมกีารจัดกจิกรรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ควรมีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย 
และเผยแพร่โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนโอกาสต่อไป ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจดักจิกรรม และควรประชาสมัพนัธ์
การจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น

 12. การสร้างมลูค่าเพิม่เครือ่งป้ันดนิเผาทีม่ส่ีวนผสมของดนิสองพอง เพือ่เป็นเอกลักษณ์ของ 
  จังหวัดลพบุรี
  ผลการสร้างมูลค่าเพิ่มเครื่องปั้นดินเผาที่มีส่วนผสมของดินสองพอง เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี 
โดยอิษฏ์ รานอก (2559) มีข้อค้นพบที่ส�าคัญ ดังนี้
          12.1		 กำรทดสอบเบื้องต้นของดินสอพอง	 เพื่อดูคุณสมบัติต่างๆ รวมทั้งผลของดินสอพองที่มีผล
การผสมกับเนื้อดินอื่นๆที่มีความเหนียว โดยท�าเป็นแท่งทดสอบดิน บันทึกผล การหดตัว สีของดิน การดูดซึมน�้า  
ที่ผ่านกระบวนการเผา 3 อุณหภูมิ คือ 800, 1,100 และ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชั่น  
พบว่า ดินสอพองไม่สามารถคงรูปได้ด้วยตัวเองเมื่อท�าการเผาในอุณหภูมิสูง หากไม่มีวัตถุดิบท่ีมีความเหนียวผสม
ในโครงสร้างเนื้อดิน แต่ดินสอพองเมื่อน�ามาปรับอัตราส่วนกับเนื้อดินเหนียว อ�าเภอบ้านเบิก จังหวัดลพบุรี พบว่า 
เนื้อดินสอพองสามารถผสานเนื้อดินเหนียว อ�าเภอบ้านเบิก จังหวัดลพบุรีได้ในระดับหนึ่ง และมีพื้นผิวที่น่าสนใจ 
          12.2		 กำรทดสอบดนิสอพองเป็นส่วนผสมในเอนโกบ เป็นการทดลองทีม่จีดุประสงค์เพือ่ศึกษาอตัราส่วน
ที่เหมาะสมของดินสอพองเม่ือใช้วัตถุดิบในเอนโกบ โดยการน�าดินสอพองมาบดให้ละเอียดและร่อนผ่านตะแกรง  
แล้วน�ามาผสมกับเนื้อดินเหนียว ดินด�าสุราษณ์ และโซดาเฟลด์สปาร์ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะให้กับเอนโกบ เผาใน
อุณหภูมิ 1,100 และ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน โดยทดลองเป็นตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า  
(Triaxial Blend) ดนิด�า + ดนิสอพอง ดนิลพบรุ ีโซดาเฟลด์สปาร์ จ�านวน 36 จดุ พบว่า จดุที ่14 อณุหภมู ิ1,100 องศา
เซลเซยีส สามารถเป็นเนือ้ดนิเอนโกบพืน้ฐาน (Base) เหมาะส�าหรบัการน�าไปใช้ตกแต่ง น�าผลทีไ่ด้ใส่สารให้สปีระเภท
สีออกไซด์ (Oxide) และประเภทสีส�าเร็จรูป (Stain) และน�าไปสร้างสรรค์ตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ 
เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

 13. การผลิตไบโอดีเซลจากน�า้มันปาล์มด้วยไมโครเวฟที่ใช้ดินสอพองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
  ผลการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มด้วยไมโครเวฟที่ใช้ดินสอพองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยวัลย์ลิกา  
สุขส�าราญ (2560) มีข้อค้นพบที่ส�าคัญ ดังนี้
 	 13.1	กำรหำลักษณะเฉพำะของสำรตัวเร่งปฏิกิริยำ
  จากผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRF พบว่าธาตุที่เป็นองค์ประกอบในดินสอพองซึ่งเป็นสารตัวอย่างที่ได ้
จากจังหวัดลพบุรี มีธาตุแคลเซียมมากที่สุดคือร้อยละ 93.28 โดยมีธาตุซิลิกอนร้อยละ 3.99 อลูมิเนียมร้อยละ 1.13 
เหล็กร้อยละ 0.85 แมกนีเซียมร้อยละ 0.66 และแมงกานีสร้อยละ 0.10
   จากสเปกตรมัเอก็เรย์ดฟิเฟรคชนัของดนิสอพอง เป็นดนิสอพองก่อนเผา จะแสดงต�าแหน่งพคี 2Ɵ ที2่9.5º, 
39.5º และ 48.6º ซึ่งแสดงถึงต�าแหน่งส�าคัญของแคลเซียมคาร์บอเนต และจะปรากฏที่ 26.5º  ซึ่งเป็นต�าแหน่ง SiO

2 
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ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในดินสอพอง เมื่อน�าดินสอพองไปเผาที่ 1000ºC 6 ช่ัวโมง จะพบต�าแหน่งของ2Ɵ ที่ 
32.3º, 37.5º, 54º, 64.5º และ 68º แสดงให้เห็นว่า CaCO

3
 เปลี่ยนเป็น CaO แต่ยังปรากฏพีคที่ต�าแหน่งของ CaCO

3
 

อยู่บ้างแสดงว่ายังคงมี CaCO
3
 บางส่วนที่ไม่เปลี่ยนเป็น CaO 

   13.2	ผลของอัตรำส่วนเมทำนอลต่อน�้ำมันและผลของแหล่งให้ควำมร้อนในกำรท�ำปฏิกิริยำที่มีต่อกำร	
เตรียมไบโอดีเซล
   จากศึกษาผลของอัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามันพืชที่มีต่อสมบัติของไบโอดีเซลที่เตรียมโดยให้ความร้อน 
ในการท�าปฏกิริยิาด้วยไมโครเวฟ แสดงให้เหน็ว่าอตัราส่วนเมทานอลต่อน�า้มนัพชืเมือ่เพิม่ขึน้มากกว่า 10:1 จะส่งผล 
ต่อสมบัติของไบโอดีเซลไม่แตกต่างกัน แต่ในกรณีการให้ความร้อนด้วยวิธีธรรมดา อัตราส่วนเมทานอลต่อน�า้มันพืช  
10:1 จะส่งผลต่อสมบัติของไบโอดีเซลที่แตกต่างจากอัตราส่วนอื่น ๆ ไม่ว่าจะมีปริมาณกลีเซอรอลที่เหลือน้อยมา  
จุดวาบไฟที่ต�่า ซ่ึงแสดงให้เห็นผลของอัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามันพืชที่มีต่อสมบัติของไบโอดีเซลค่อนข้างชัดเจน
กว่ากรณีของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ
  13.3	ผลของเวลำในกำรเขย่ำตัวเร่งปฏิกิริยำกับเมทำนอลก่อนท�ำปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน	
ในกำรให้ควำมร้อนด้วยวิธีธรรมดำที่มีต่อสมบัติของไบโอดีเซล
   จากผลการศกึษาผลของเวลาในการเขย่าตวัเร่งปฏิกริยิากบัเมทานอลก่อนท�าปฏิกริยิา ทรานส์เอสเทอริฟิเคชนั
ในการให้ความร้อนด้วยวธิธีรรมดาทีม่ต่ีอสมบตัขิองไบโอดเีซลในอัตราส่วน เมทานอลต่อน�า้มนั 10:1 โดยโมล ปรมิาณ
ตวัเร่งปฏกิริยิา 8% โดยเปรยีบเทยีบแหล่งให้ความร้อนในการท�าปฏกิริยิาคือการใช้ไมโครเวฟและวธิธีรรมดา โดยใช้ 
เวลาในการเขย่าตัวเร่งปฏิกิริยากับเมทานอลก่อนท�าปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน คือ 15, 30, 45 และ 60 นาที  
พบว่าการเขย่าตัวเร่งปฏิกิริยากับเมทานอลก่อนท�าปฏิกิริยาที่เวลา 60 นาทีให้สมบัติของไบโอดีเซลที่ใกล้เคียงกับ
ประกาศของกรมธรุกจิพลงังาน (ตารางที ่4.7) และให้จดุวาบไฟต�า่กว่าสภาวะอืน่ ๆ  คอืที ่110°C และจากการตรวจสอบ 
ปริมาณกลีเซอรอลที่ได้จากการท�าปฏิกิริยาซ�้าในไบโอดีเซลที่ได้จากการเขย่าตัวเร่งปฏิกิริยากับเมทานอลก่อนท�า
ปฏกิริยิาทีเ่วลา 60 นาทจีะแทบไม่พบปรมิาณกลเีซอรอลอยูเ่ลยแสดงถึงการเกดิปฏกิริิยาทรานส์เอสเทอรฟิิเคชนัทีด่ี

 14.การวิจัยกจิกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดนิสอพองทีม่ต่ีอความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ 
  มดัเล็กของเดก็ปฐมวัย ศูนย์พฒันาเดก็เล็กบ้านท่ามะนาว อ�าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบรุี 
  ผลโครงการวิจัยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดินสอพองที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยณัฐณิชาช์ เสารักษา (2561) 
มีข้อค้นพบที่ส�าคัญ ดังนี้
  14.1  ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดินสอพองแต่ละด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  14.2  ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดินสอพองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 15. โครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านดินสอพองเพื่อการเรียนรู้ 
  และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านหินสองก้อน หมู่ 1 ต�าบลถนนใหญ่ อ�าเภอเมือง  
  จังหวัดลพบุรี
  ผลโครงการบ่มเพาะหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย:ี หมูบ้่านดนิสอพองเพือ่การเรยีนรูแ้ละการท่องเทีย่ว 
เชงิสร้างสรรค์ บ้านหนิสองก้อน หมู ่1 ต�าบลถนนใหญ่ อ�าเภอเมือง จงัหวดัลพบรุ ีโดยพนติสภุา ธรรมประมวล (2563) 
มีข้อค้นพบที่ส�าคัญ ดังนี้
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  15.1	กำรพัฒนำกำรผลิตดินสอพองคุณภำพสูง	เพื่อให้ได้ผลดินสอพองที่มีราคาสูง โดย
  15.1.1 การฝึกอบรมการพัฒนาการผลิตดินสอพองคุณภาพสูง (การผลิตดินสอพองสะตุ) 
     การสะตุดินสอพอง คือ น�าดินสอพองใส่หม้อดิน ปิดฝาตั้งไฟให้นานพอสมควร จนดินสอพองสุก 
ใช้ปรุงยาได้ 
           น�าดนิสอพองทีบ่ดจนละเอยีดดแีล้ว (70 กก.) มาผ่านความร้อน 2000ºC (ค่อย ๆ ลดลงเหลอื 800ºC 
ในเวลา ประมาณ 3 ชั่วโมง เหลือ 50 กก.) น�าไปป่นให้ละเอียดมาก แล้วน�ามาผ่านความร้อน 700ºC อีก 1 ชั่วโมง 
จะได้ดินสอพองสะตุ (จ�าหน่ายราคา กก.30 บาท)  

  15.1.2 และการฝึกอบรมการพัฒนาการผลิตดินสอพองคุณภาพสูง (การผลิตดินสอพองสะตุผสมสมุนไพร) 
          น�าดนิสอพองสะตุผสมผงขมิน้ชัน (สมนุไพรไทยมแีก้ผืน่คนั ขบักลิน่และสิง่สกปรกในร่างกาย นยิมเอา
ผงขมิ้นชันทาตัวให้ผิวเหลือง รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน เป็นต้น พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม
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  15.2	กำรพฒันำผลติภัณฑ์จำกดนิสอพองเป็นสนิค้ำ/ของทีร่ะลกึเพือ่เพิม่มลูค่ำ โดยการอบรมการท�าไข่เค็ม 
ดนิสอพองสมนุไพร “เบญจรงค์” [ขาว (ดัง้เดมิ) เขียว (ใบเตย) เหลอืง (ขมิน้ชนั) แดง (กระเจีย๊บแดง) ม่วง (ดอกอญัชนั)] 
  15.2.1 ไข่เค็มดินสอพอง (ดั้งเดิม สีขาว)

 

 

 

 

 

 

  15.2.2 ไข่เค็มดินสอพองใบเตย (สีเขียว)
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  15.2.6 การถ่ายทอดเทคโนโลยี

  15.2.3 ไข่เค็มดินสอพองขมิ้นชัน (สีเหลือง)

  15.2.4 ไข่เค็มดินสอพองกระเจี๊ยบแดง (สีแดง)

  15.2.5 ไข่เค็มดินสอพองดอกอัญชัน (สีม่วง)
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 บรรจุในชะลอม/ตะกร้าจักสานด้วยไม้ไผ่ (ภูมิปัญญาชาวบ้าน)

  

  
 

 

 
 

 

--   
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  15.3	กำรน�ำดนิสอพองไปใช้ในกำรเพิม่คณุค่ำและมลูค่ำของผลติภณัฑ์ชมุชนอืน่ โดยการเพิม่คณุค่าและ
มลูค่าของผลติภณัฑ์ชมุชนอืน่โดยการผลติผ้ามดัหมีท่อมอื (ไทยพวนถนนใหญ่) หมกัโคลนดนิสอพอง (บ้านหินสองก้อน) 
ขึน้ พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม 
  การผลติผ้ามดัหม่ีทอมอื (ไทยพวนถนนใหญ่) หมกัโคลนดินสอพอง (บ้านหนิสองก้อน) ขึน้ จากการน�าผ้ามดัหมี่
ทอมอืซึง่เป็นภมูปัิญญาของไทยพวนต�าบลถนนใหญ่มาแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั และมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรไีด้พฒันา 
ผ้าหมักโคลนดินสอพองขึ้น จึงถ่ายทอดการน�าดินสอพองไปใช้ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น 
โดยการผลติผ้ามัดหมีท่อมือ (ไทยพวนถนนใหญ่) หมกัโคลนดนิสอพอง (บ้านหนิสองก้อน) ขึน้ พร้อมพัฒนาบรรจุภณัฑ์
ให้สวยงาม
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  ผลการความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตรของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุดทุกครั้ง และ
ผลการคาดว่าจะน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ทุกคน (ร้อยละ 100)





 สรุปบทสังเคราะห์สู่องค์ความรู้ที่ส�าคัญ
 จังหวัดลพบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ด�าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา 
การใช้ประโยชน์จากดินสอพอง จนสามารถเป็นสินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี ได้หลากหลายชนิด กล่าวคือ 
 1.	 ครมีขดัโลหะสตูรดนิสอพองท่ีมสีำรสกดัจำกธรรมชำต ิกล่าวคอื สารสกดัเสาวรสมคีวามเหมาะสมมากกว่า
ตะกอนลูกยอหมัก และสารสกัดประค�าดีควายมีผลลดความเงางามของโลหะลง โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมมี
ประสทิธภิาพในการขดัท�าความสะอาดโลหะนีป้ระกอบด้วยดนิสอพองสะต ุสารสกดัเสาวรส และสารสกดัฝักส้มป่อย 
ในอตัราส่วน 2:1:1 ตามล�าดบั โดยสารสกดัเปลอืกมงัคดุสามารถควบคมุการปนเป้ือนเชือ้จลุนิทรย์ีผลติภณัฑ์ครมีขดั
ได้ดี บรรจุในกระปุกพลาสติกโพลิโพรพิลีนสีขาว มันวาว ทึบแสง รูปทรงมาตรฐาน ฝาปิ๊กแป๊ก ขนาดบรรจุ 50 กรัม 
ฉลากสนี�า้เงนิเข้มไล่โทนสไีปจนด�า ตราสนิค้าสขีาว ภาพประกอบบนฉลากเป็นภาพมีด ช้อน ส้อมสเีงิน เพือ่ส่ือถงึโลหะ 
ส่วนฉลากด้านหลังแสดง ส่วนประกอบ วธิใีช้ และผู ้สนับสนนุการวิจยั กล่องบรรจทุ�าจากกระดาษกระดาษการ์ดอาร์ต 
พมิพ์สกรนี 4 ส ีพมิพ์ทองโลโก้รปูดอกจ�าปี บนเครือ่งหมายการค้าและพมิพ์เงนิภาพประกอบบนกล่องบรรจ ุจากการ
ส�ารวจตลาดพบว่าผูป้ระกอบการควรเน้นทีก่ลุม่พ่อบ้านแม่บ้านเพราะเป็นกลุม่ทีใ่ช้งานมากทีส่ดุและเป็นกลุม่ทีด่แูล
ความปลอดภัยของสุขภาพตนเอง ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองเงินยังคงยึดติดอยู่กับน�้ากรดหรือสารเคมี เนื่องจาก
อุตสาหกรรมต้องการความรวดเร็วถึงแม้จะมีอันตรายก็ตาม
 2.	 เครื่องส�ำอำงจำกดินสอพอง	สำมำรถพัฒนำได	้6	ชนิด กล่าวคือ
  2.1 การพฒันาสูตรต�ารบัแป้งแขง็ผดัหน้าจากดนิสอพองมคีณุสมบตัใิกล้เคยีงกบัผลติภณัฑ์ท่ีมใีนท้องตลาด
และเป็นที่ยอมรับได้จากผู้บริโภค บรรจุในตลับพลาสติก สีเขียวมันวาว ทึบแสง ขนาดบรรจุ 14 กรัม พิมพ์สกรีน 
ตัวอักษรสีขาวชื่อตราสินค้าบนตลับแป้ง กล่องบรรจุท�าจากกระดาษการ์ดอาร์ต พิมพ์สกรีน 3 สี และพิมพ์ทองโลโก้
รูปดอกจ�าปีบนเครื่องหมายการค้า จากการส�ารวจตลาดพบว่าผลิตภัณฑ์ดินสอพองท่ีมีระดับการตอบสนองดีที่สุด 
อีกทั้งดินสอพองเป็นฐานของเครื่องส�าอางไทยมาแต่โบราณ จึงท�าการตลาดได้ไม่ยากจึงเห็นควรให้ผู้ประกอบการ 
เริ่มต้นด�าเนินการจากผลิตภัณฑ์นี้ก่อน 
  2.2 การพัฒนาสูตรต�ารับผงขัดผิวสมุนไพรจากดินสอพอง ได้คัดเลือกสมุนไพรขม้ินชัน กวาวเครือขาว  
ใบบวับก เปลอืกมงัคดุ ซึง่มคีณุสมบติัท�าให้ผวิขาว สมานแผล ลบเลอืนรอยแผลเป็นและต้านเชือ้จุลนิทรย์ีเป็นส่วนผสม 
บรรจใุนกระปกุพลาสตกิโพลเิอทลินีเทเรฟทาเลต สใีสแวววาว มองเหน็ผลติภณัฑ์ภายใน ฝาเกลยีวปิดสขีาว ทบึแสง 
มีฝาปิดชั้นใน กล่องบรรจุท�าจากกระดาษกระดาษการ์ดอาร์ต ก้นกล่องแน่นหนาเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่
หรือมีน�้าหนัก พิมพ์ออฟเซตกล่องบรรจุ พิมพ์ทองตราสินค้าและโลโก้รูปดอกจ�าปีบนเครื่องหมายการค้า 
  2.3 การพัฒนาสูตรต�ารับแป้งฝุ่นโรยตัวจากดินสอพอง บรรจุในกระป๋องพลาสติกโพลิเอทิลีน ทรงสี่เหลี่ยม 
มฝีาปิดทีส่ามารถหมนุปิดหรอืเปิดรเูพือ่ให้ฝุน่แป้งไหลออกมาได้ สขีาว ทบึแสง ขนาดบรรจ ุ100 กรมั ฉลากด้านหน้า 
สขีาว ตราสนิค้าอกัษรสเีขียว และรปูดอกจ�าปีสทีอง แสดงชือ่ผลติภณัฑ์แป้งดนิสอพองสมนุไพร เพือ่บ�ารงุและถนอมผวิ
ให้นุ่มนวล ด้วยอักษรสีขาวบนแถบสีเขียว ภาพประกอบบนฉลากแสดงภาพผงขมิ้น และต้นว่านหางจระเข้ ซ่ึงเป็น
สมุนไพรส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ และวางเครื่องหมายการค้าด้านหน้าฉลาก ส่วนฉลากด้านหลังสีขาว แสดง
ส่วนประกอบ คุณสมบตั ิวธิใีช้ และผูส้นบัสนนุการวจิยั กล่องท�าจากกระดาษกระดาษการ์ดอาร์ต ฝาเสยีบ กล่องกบั
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ตัวฝาอยู่ชิ้นเดียว ฝากล่องด้านบนเจาะรูเพื่อโชว์ฝากระป๋องแป้ง ฉลากบนฝาตลับแบ่งเป็นส่วนสีขาว มีชื่อตราสินค้า
พมิพ์ทอง และส่วนสเีขยีวอ่อน มีลวดลายใบไม้ทีอ่่อนช้อย เพือ่สือ่ถงึความเป็นธรรมชาต ิฉลากด้านข้างตลบัสเีขยีวอ่อน 
ตราสินค้าพิมพ์ทอง แสดงส่วนประกอบ คุณสมบัติและวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ วางเครื่องหมายการค้าทั้งด้านหน้าและ 
ด้านหลังฉลาก ลักษณะเป็นกล่องประหยัดแพคคู่ที่รวมบรรจุกระป๋องแป้ง 2 กระป๋องในกล่องเดียว พิมพ์ออฟเซต 
กล่องบรรจุพิมพ์ทองชื่อสินค้าและโลโก้รูปดอกจ�าปีบนเครื่องหมายการค้า จากการส�ารวจตลาดพบว่าผู้บริโภค 
ให้ความเหน็ว่ายงัมคีวามหนกัสากและคนั ดงันัน้ผูผ้ลติจงึควรทีจ่ะท�าการวจัิยและพฒันาต่อไปจนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่านี้ และหาวิธีลดต้นทุนเพื่อที่จะขายในราคาที่ต�่ากว่าที่น�าเสนอได้ เพราะ 
แป้งโรยตวัอืน่ ๆ  ราคาต�า่มากในตลาด ท�าให้แข่งขนัได้ยาก แป้งโรยตวัมจีดุน่าสนใจคอืมตีลาดใหญ่ และนกัการตลาด
ควรประชาสมัพนัธ์ถงึข้อดขีองแป้งทีม่นี�า้หนกัคอืไม่ฟุง้กระจายเป็นผลดแีก่ปอดและระบบหายใจ แต่ควรขจดัอาการ
แพ้ สากและคัน
  2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชันบ�ารุงผิวดินสอพอง สามารถพัฒนาสูตรต�ารับที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีในท้องตลาด ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับได้จากผู้บริโภค โดยไม่ได้ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ 
ด้อยกว่าผลติภัณฑ์ชนดิเดยีวกนัทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาด เมือ่น�าส่วนผสมของโลชนับ�ารงุผวิดนิสอพองมาทดลองผสม
ในอตัราส่วนทีก่ะประมาณ คนจนเป็นเนือ้เป็นเนือ้เดยีวกนัได้ดพีบว่าเป็นสตูรทีใ่ห้ผลด ีและเมือ่ให้อาสาสมคัรทดลองใช้ 
อาสาสมัครทุกคนมีความพึงพอใจในกลิ่นและรู้สึกได้กับสัมผัสผิวที่นุ่มเนียน และไม่ปรากฏอาการแพ้
  2.5 สบูด่นิสอพอง สามารถพัฒนาสตูรต�ารบัทีมี่คุณสมบัตใิกล้เคยีงกบัผลติภัณฑ์ท่ีมใีนท้องตลาด ได้มาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับได้จากผู้บริโภค โดยไม่ได้ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่มีจ�าหน่าย
ในท้องตลาด เมือ่น�าส่วนผสมของสบูด่นิสอพองท่ีมีส่วนผสมตามสตูรทีพ่ฒันามาทดลองผสมในอตัราส่วนท่ีกะประมาณ 
มาผสมคลุกเคล้ากันจะให้สีน�า้ตาลออกเหลืองซึ่งเป็นสีของขมิ้นค่อนข้างชัดเจน พบว่าเป็นสูตรที่ให้ผลดี และเมื่อให้
อาสาสมคัรทดลองใช้ อาสาสมคัรทกุคนมคีวามพงึพอใจในกลิน่และหลงัการทดลองใช้แล้วผวิสะอาดนุม่นวลเหน็ได้ชดั 
และไม่ปรากฏอาการแพ้
  2.6 ยาสีฟันดินสอพอง สามารถพัฒนาสูตรต�ารับที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องตลาด  
ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับได้จากผู้บริโภค โดยไม่ได้ท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกัน
ทีม่จี�าหน่ายในท้องตลาด เมือ่น�าส่วนผสมของยาสฟัีนดนิสอพองมาทดลองผสมในอตัราส่วนทีก่ะประมาณ คนจนเป็น
เนื้อเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีเนื้อย�าสีฟันสีเทาขาว พบว่าเป็นสูตรที่ให้ผลดี และเมื่อให้อาสาสมัครทดลองใช้ อาสาสมัคร
ทุกคนมีความพึงพอใจในกลิ่นรส สัมผัสรู้สึกสะอาดหลังจากการใช้แล้ว และไม่ปรากฏอาการแพ้
 3.	 กำรพัฒนำดินสอพองเพื่อกำรออกแบบศิลปะร่วมสมัย สามารถพัฒนาได้ 4 ชนิด กล่าวคือ
  3.1 เครื่องประดับร่วมสมัยจากดินสอพองส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรับในงานอีเวนเพราะมีความอลังการ เหมาะ
ทีจ่ะใช้ในเวลากลางคนื และงานราตร ีเพือ่สร้างความโดดเด่นให้กบัผูส้วมใส่ มีการประยกุต์ใส่กลิน่เพือ่เพิม่ความหอม 
และใช้เศษวัสดุมาตกแต่งสร้างสรรค์บนชิ้นงานแต่ละชิ้น 
  3.2 การออกแบบงานประติมากรรม เกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินองค์ประกอบ 
ของผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์ใช้สอย มีเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนด้านกรรมวิธีการผลิตมีเกณฑ ์
ระดับดี 
  3.3 ศิลปะร่วมสมัยประเภทของที่ระลึกเกี่ยวกับลิงลพบุรี มีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และผล 
การประเมินองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์ใช้สอย มีเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนด้าน
กรรมวิธีการผลิตมีเกณฑ์ระดับดี 
  3.4 ศลิปะร่วมสมยัประเภทของทีร่ะลกึเชงิสร้างสรรค์ มเีกณฑ์โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก และผลการประเมนิ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์ใช้สอย มีเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนด้านกรรมวิธี 
การผลิตมีเกณฑ์ระดับดี จากการส�ารวจตลาดมีข้อเสนอแนะว่าผู้ประกอบการควรเน้นเร่ืองรูปแบบให้เหมาะสม 
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กับกลุ่มเป้าหมาย ควรลดขนาดให้เล็กลงเพื่อใส่ไปท�างานในชีวิตประจ�าวันและขจัดกลิ่นให้หมดไป ส่วนรูปแบบ
อลังการนี้ ควรน�าเสนอต่อกลุ่มเดินแบบแฟชั่นการประกวดเทพีหรือนางงาม หรือการจัดงาน event โดยอนุญาตให้
ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการออกแบบเป็นชิ้นงานตามสั่งและควรระวังเรื่องน�้าหนัก
 4.	 กำรสร้ำงสรรค์	“หุ่นละครไทย”	จำกดินสอพอง สามารถพัฒนาได้ 3 ชนิด กล่าวคือ
  4.1 ชดุหุน่ละครเล็ก ตอนหนมุานรบนางสพุรรณมจัฉา โดยการประยกุต์ปรบัใช้วสัดเุพือ่ทดแทนวสัดบุางอย่าง
ที่หายาก จากคติความเชื่อ โดยผู้เช่ียวชาญประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ท้ังในด้านการออกแบบ ด้านกรรมวิธ ี
การผลิต และองค์ประกอบโดยรวม 
  4.2  ชดุหุน่กระบอก ตอนรามสรู นางเมฆขลา โดยการประยกุต์การใช้วสัดผุสมผสานแสดงความถงึความงาม
ของมหรสพไทย โดยผูเ้ชีย่วชาญประเมินอยูใ่นระดบัดมีาก ทัง้ในด้านการออกแบบ ด้านกรรมวธิกีารผลติทีผ่สมผสาน
วัสดุและความงดงามมหรสพ เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
  4.3 หนังใหญ่ ชุด หนุมานรบนิลพัท โดยสร้างสรรค์ผลงานสื่อถึงความเป็นไทย มีการใช้องค์ประกอบโดย
การใช้เส้นจงัหวะและทีว่่าง การใช้วสัดแุสดงความเป็นไทย รปูแบบ รปูทรง ลวดลาย ช่องว่าง การตกแต่ง การจดัวาง 
รูปทรงองค์ประกอบมคีวามเป็นสากล สอดคล้องความคิดสร้างสรรค์ของตวัละครร่วมสมยั ด�าเนนิเรือ่งราวอย่างมสีสีนั  
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งโดยผู้เชี่ยวชาญประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
 5.	 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและประชำสัมพันธ์กำรลงทุนผลิตภัณฑ์ดินสอพอง 
  5.1 จดันทิรรศการประชาสมัพันธ์ชดุโครงการ ซึง่ผูเ้ข้าชมนทิรรศการในประเทศไทยเหน็ว่าผลติภณัฑ์ดนิสอ
พองมีความน่าสนใจ โดยภาคเหนือมีความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคตมากที่สุด รองลงมาคือภาคกลาง 
และภาคใต้ ในขณะท่ีผูเ้ข้าชมนทิรรศการในมหานครเซีย่งไฮ้ สาธารณรฐัประชาชนจนี มีความเหน็ว่าผลติภณัฑ์ดนิสอ
พองมีความน่าสนใจ มีความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความพึงพอใจส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก 
  5.2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี 1) หลักสูตรเครื่องประดับร่วมสมัยจากดินสอพองมีผลการด�าเนินงานโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ลิงสอพองมีผลการด�าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) หลักสูตร
เครื่องส�าอางจากดินสอพองมีผลการด�าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) หลักสูตรผลิตภัณฑ์ครีมขจัดโลหะมีผล
การด�าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากดินสอ
พองได้แก่ยาสีฟันดินสอพองงานสร้างสรรค์หุ่นละครไทยจากดินสอพอง โลชันบ�ารุงผิวดินสอพอง สบู่ดินสอพอง  
พบว่าผลการด�าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยผู้เข้ารับการอบรมมีความเห็นว่าได้รับความรู้ 
ที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกระบวนการฝึกอบรมที่สามารถฝึกปฏิบัติได้จริง และจะน�า
ความรู้ที่รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นต่อไป และมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ควรมีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินอ่ืน ๆ ที่หลากหลาย 
และเผยแพร่โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยใีนโอกาสต่อไป ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจดักจิกรรม และควรประชาสมัพนัธ์
การจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้น
 6.	 กำรเพิ่มมูลค่ำดินสอพองโดยใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยำวิวิธพันธ์ในกำรผลิตน�้ำมันไบโอดีเซล	
  6.1 การเพิ่มมูลค่าดินสอพองโดยใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในการผลิตน�้ามันไบโอดีเซล ซึ่งธาตุที่เป็น
องค์ประกอบในดินสอพองซึ่งเป็นสารตัวอย่างที่ได้จากจังหวัดลพบุรี มีธาตุแคลเซียมมากที่สุดคือร้อยละ 93.28  
โดยมีธาตุซิลิกอนร้อยละ 3.99 อลูมิเนียมร้อยละ 1.13 เหล็กร้อยละ 0.85 แมกนีเซียมร้อยละ 0.66 และแมงกานีส
ร้อยละ 0.10 โดยอัตราส่วนเมทานอลต่อน�า้มัน 15:1 มีความเหมาะสมในการเตรียมน�า้มันไบโอดีเซล 
  6.2 การผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์มด้วยไมโครเวฟที่ใช้ดินสอพองเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งธาตุที่เป็น 
องค์ประกอบในดินสอพองซึ่งเป็นสารตัวอย่างที่ได้จากจังหวัดลพบุรี มีธาตุแคลเซียมมากที่สุดคือร้อยละ 93.28  
โดยมีธาตุซิลิกอนร้อยละ 3.99 อลูมิเนียมร้อยละ 1.13 เหล็กร้อยละ 0.85 แมกนีเซียมร้อยละ 0.66 และแมงกานีส
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ร้อยละ 0.10 โดยอัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามันและผลของแหล่งให้ความร้อนในการท�าปฏิกิริยาที่มีต่อการเตรียม 
ไบโอดีเซลโดยให้ความร้อนในการท�าปฏิกิริยาด้วยไมโครเวฟ แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนเมทานอลต่อน�้ามันพืช 
เมือ่เพิม่ขึน้มากกว่า 10:1 และเวลาในการเขย่าตวัเร่งปฏกิริยิากบัเมทานอลก่อนท�าปฏกิริยิาทรานส์เอสเทอรฟิิเคชนั
ในการให้ความร้อนด้วยวิธธีรรมดาทีม่ต่ีอสมบตัขิองไบโอดเีซลในอตัราส่วนเมทานอลต่อน�า้มนั 10:1 โดยโมล ทีเ่วลา 
60 นาที ให้สมบัติของไบโอดีเซลที่ใกล้เคียงกับประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน และให้จุดวาบไฟต�่ากว่าสภาวะอื่น ๆ 
คือที่ 110°C 
 7.	 ดินสอพองไม่สำมำรถคงรูปได้ด้วยตัวเองเมื่อท�ำกำรเผำในอุณหภูมิสูง หากไม่มีวัตถุดิบที่มีความเหนียว
ผสมในโครงสร้างเนือ้ดนิ แต่เนือ้ดนิสอพองสามารถผสานเนือ้ดนิเหนยีว ต�าบลบ้านเบกิ จงัหวัดลพบรุไีด้ในระดบัหนึง่ 
และเมื่อน�าดินสอพองมาบดให้ละเอียดแล้วน�ามาผสมกับเนื้อดินเหนียว ดินด�าสุราษฎร์ และโซดาเฟลด์สปาร์ และ 
ดินลพบุรี โซดาเฟลด์สปาร์ พบว่าสามารถเป็นเนื้อดินเอนโกบพื้นฐานเหมาะส�าหรับการน�าไปใช้ตกแต่ง สามารถใส่
สารให้สีประเภทสีออกไซด์ และประเภทสีส�าเร็จรูป และน�าไปสร้างสรรค์ตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได ้
เป็นอย่างด ีเป็นการสร้างมลูค่าเพิม่เครือ่งป้ันดนิเผาทีม่ส่ีวนผสมของดนิสองพองเพือ่เป็นเอกลกัษณ์ของจังหวดัลพบุรี
วัตถุดิบในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
 8.	กำรจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ด้วยดินสอพอง	ที่มีต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะนาว อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีผลให้ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มดัเลก็ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการจดัประสบการณ์ดว้ยกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยดนิสอพองแตล่ะดา้นหลังเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 9.	 กำรพัฒนำตำมโครงกำรบ่มเพำะหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านดินสอพองเพ่ือการเรียนรู้
และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านหินสองก้อน หมู่ 1 ต�าบลถนนใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สามารถ
  9.1 พฒันาการผลติดนิสอพองคณุภาพสงูเพือ่ให้ได้ผลดินสอพองทีม่รีาคาสงู โดยการฝึกอบรมการพฒันาการ
ผลิตดินสอพองสะตุ (น�าดินสอพองใส่หม้อดิน ปิดฝาตั้งไฟให้นานพอสมควร จนดินสอพองสุกใช้ปรุงยาได้) น�าไปป่น
ให้ละเอียดมาก แล้วน�ามาผ่านความร้อน 700 องศาเซลเซียส อีก 1 ชั่วโมง จะได้ดินสอพองส�าตุที่สามารถจ�าหน่าย
ได้ในราคากิโลกรรมละ 30 บาท รวมทั้งสามารถน�าดินสอพองสะตุผสมผงขมิ้นชัน (สมุนไพรไทยมีแก้ผื่นคัน ขับกลิ่น
และสิ่งสกปรกในร่างกาย นิยมเอาผงขมิ้นชันทาตัวให้ผิวเหลือง รักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน เป็นต้น พร้อมพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้สวยงาม
  9.2 พฒันาผลติภณัฑ์จากดนิสอพองเป็นสนิค้า/ของทีร่ะลกึเพือ่เพิม่มลูค่า โดยการอบรมการท�าไข่เคม็ดนิสอ
พองสมุนไพร “เบญจรงค์” [ขาว (ดั้งเดิม) เขียว (ใบเตย) เหลือง (ขมิ้นชัน) แดง (กระเจี๊ยบแดง) ม่วง (ดอกอัญชัน) 
พร้อมบรรจุในชะลอม/ตะกร้าจักสานด้วยไม้ไผ่ (ภูมิปัญญาชาวบ้าน)
  9.3 น�าดนิสอพองไปใช้ในการเพิม่คณุค่าและมูลค่าของผลติภณัฑ์ชมุชนอืน่ โดยการน�าผลติผ้ามดัหมีท่อมอื 
(ไทยพวนถนนใหญ่) หมักโคลนดินสอพอง (บ้านหินสองก้อน) พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม 

 ข้อเสนอแนะ
 1.	 ข้อเสนอแนะส�ำหรับพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์โดยกำรต่อยอดและเพิ่มมูลค่ำจำกกำรพัฒนำศักยภำพ
และทุนทรัพยำกร	วัฒนธรรมและภูมิปัญญำในท้องถิ่น 
  1.1 ควรจะเน้นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ การเห็นคุณค่า และศักยภาพของทุนในท้องถิ่นที่มีทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น กรณีดินสอพอง เป็นต้น) วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (เช่น กรณีการผลิตดินสอพอง การท�า
ไข่เคม็ การทอผ้าพืน้เมอืง เป็นต้น) ทีบ่รรพบรุษุได้พฒันาและสร้างสรรค์จนเหมาะสมทีจ่ะใช้ในการพฒันาคณุภาพชวีติ
และด�ารงสืบมาจนปัจจุบันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และได้พิสูจน์ชัดว่าเป็น “ทุน” ส�าคัญในการ
พัฒนาสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของชุมชนและจังหวัดลพบุรีได้ เมื่อต่อยอดด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี (เช่น การผลิตเป็นเครื่องส�าอาง เป็นต้น) และศิลปะสร้างสรรค์ รวมทั้งศาสตร์และศิลป์ในด้านการ
บริหารจัดการและการตลาด ก็จะสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาได้อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวมอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน ในลักษณะของการ “ระเบิดจากข้างใน” เช่น การผ่านระบบการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) และสื่อสารทางสังคม (social media) เป็นต้น 
  1.2 ควรจะใช้ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนรู้กรณีการสร้างสรรค์ดินสอพองให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์
ของจังหวัดลพบุรีนี้ แล้วถ่ายโยงประสบการณ์การเรียนรู้นี้เพื่อขยายผลไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนาในเรื่องอื่น ๆ 
จนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนบนฐานทุนศักยภาพและทุนทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ในท้องถิ่นสู่การสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนได้ต่อไป
 2.	 ข้อเสนอแนะส�ำหรบัหน่วยงำนและองค์กรภำครฐั	ภำคเอกชน	และภำคประชำสงัคมทีม่หีน้ำทีรั่บผดิชอบ
และเกี่ยวข้อง
   2.1 ถงึแม้หลกัการส�าคญัของการพัฒนาจะเน้นการสร้างความยัง่ยนืในลกัษณะของการ “ระเบดิจากข้างใน” 
และชุมชนในต�าบลทะเลชุบศร ถนนใหญ่ และเขาสามยอด (ที่มีการผลิตและจ�าหน่ายดินสอพองกันอย่างหนาแน่น) 
จะพยายามด�าเนนิการตามหลกัการนัน้แล้วกต็าม แต่ยงัมคีวามจ�าเป็นทีต้่องได้รบั “การกระตุน้หนนุเสรมิจากหน่วยงาน
และองค์กรภายนอกชุมชน” ดังนั้นจึงควรท�าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” ให้ชุมชนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
  2.2 ควรจะใช้ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนรู้กรณีการสร้างสรรค์ดินสอพองให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์
ของจังหวัดลพบุรีนี้ แล้วถ่ายโยงประสบการณ์การเรียนรู้นี้เพื่อขยายผล โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา/
พฒันาในเรือ่งอ่ืน ๆ  จนสามารถพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชมุชนบนฐานทนุศกัยภาพและทนุทรพัยากร วฒันธรรม
และภูมปัิญญาในท้องถิน่สูก่ารสร้างชมุชนให้เกิดความเข้มแขง็ของชมุชนในแผนงาน/แผนปฏบิตักิารในการด�าเนนิงาน
ตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน/องค์กรต่อไป 
 3.	 ข้อเสนอแนะส�ำหรับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
   3.1 ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นแหล่งสะสมของ “ความรู้” ใน “ศาสตร์” 
และ “ศิลป์” ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงควรได้แสดงบทบาทและท�าหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยงทางวิชาการ” ให้
ชมุชนต่าง ๆ  ได้พฒันาอย่างต่อเนือ่งต่อไป จนสามารถเป็น “ต้นแบบ” หรอื “แหล่งเรยีนรู”้ ทีช่มุชนอืน่ ๆ  ทีม่ศีกัยภาพ
และความพร้อมจะได้มาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านของตนให้เข้มแข็งได้ต่อไป 
  3.2 ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้บูรณาการกันของคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ 
ทัง้อาจารย์และนกัศกึษาได้มโีอกาสเรยีนรู้จากประสบการณ์การปฏบิตักิารจรงิในการสร้าง จดัการ และสรปุองค์ความรู้
เป็นรปูแบบในการส่งเสรมิการพฒันาสนิค้าและบรกิารจากฐานศกัยภาพและทนุทรัพยากร วฒันธรรมและภูมปัิญญา
ในท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนานี้ ไปเผยแพร่ ขยายผลโดยการ “ปฏิบัติการจริง” ใน “พื้นที่จริง” โดยบรรจุไว้เป็น
ส่วนหนึง่ในการบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม โดยการสร้างหลกัสตูรการฝึกอบรมหรอืการสร้างโอกาสให้ชุมชน/หมูบ้่าน
อื่น ๆ ที่มีศักยภาพและความพร้อม ในเขตบริการ (จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และสิงห์บุรี) แล้วสรุปผลการใช้รูปแบบ/
องค์ความรูจ้ากการวิจยัและพฒันาน้ีว่าสามารถจะก่อให้เกดิการสร้างงานสร้างรายได้จากการพฒันาสนิค้าและบรกิาร
จากฐานศกัยภาพและทนุทรพัยากร วฒันธรรมและภมูปัิญญาในท้องถิน่ได้จรงิได้อย่างไร แล้วสรปุเป็นผลงานวชิาการ
เพื่อขยายผลและน�าเสนอในวารสารทางวิชาการ หรือการประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาต ิ
ต่อไป
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  ในอดุมศกึษา ครัง้ที ่๕ (HERP CONGRESS V) ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธาน ี๒-๔ มนีาคม ๒๕๖๐
 ๖. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองค�า) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
	 ที่ท�ำงำน:  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถนนนารายณ์มหาราช  
    อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐๘๙ ๒๓๙ ๘๘๓๕ E-mail : tkasak@hotmail.com

 

รศ.ว่ำที่ร้อยตรี	ดร.ชูชำติ	พยอม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

	 เกียรติคุณ:
 ๑. ข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๒. ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองค�า) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๔๘  
 ๔. อาจารย์ดีเด่นการพัฒนาผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๕. ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๙     
 ๖. นักวิจัยดีเด่นของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   
  พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๗. ที่ปรึกษาผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมโรงเรียนจารย์วิทยาคาร ผลงานเรื่อง เครื่องเตรียมเส้นไหมพุ่ง 
  ส�าหรบัทอผ้าพืน้เมอืงเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติชมุชนอย่างยัง่ยนื ในโครงการ “รางวลันักคดิสิง่ประดษิฐ์ 
  รุ่นใหม่” เข้าร่วมประกวดในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและ 
  การประชมุไบเทคบางนา กรงุเทพฯ ได้รบัรางวลัข้อเสนอ "ระดบัเหรยีญทอง",ได้รบัรางวลั "ชนะเลศิ"  
  รบัโล่รางวลัและเกยีรตบัิตร และ ได้รบัรางวลัเหรยีญทองพเิศษ จากสมาคมส่งเสรมินวตักรรมสิง่ประดษิฐ์  
  ประเทศอินโดนีเซีย 
 ที่ท�ำงำน:		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ�าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
    โทรศพัท์ ๐๙๘-๓๙๗ ๑๙๑๗ E-mail : choo1234@hotmail.com 



  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ด�าเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับดินสอพอง  
ซึ่งเป็น “ทรัพยากร” ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และ “ภูมิปัญญา” ของจังหวัดลพบุรี ที่บรรพบุรุษได้พัฒนาและ 
สืบสานต่อกันมา โดยด�าเนินการวิจัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2552-2563 จ�านวน 2 ชุดโครงการวิจัย และ  
5 โครงการวิจัย รวม 15 โครงการย่อย  
  ขอขอบคณุนกัวจิยัท่ีได้ด�าเนนิโครงการวจิยัทีเ่กีย่วกบัดนิสอพอง (ท้ัง 2 ชดุโครงการวจิยั และ 5 โครงการวจัิย) 
รวมทัง้ คณะผูส้งัเคราะห์งานวจิยัทีไ่ด้ร่วมกนัศกึษาข้อค้นพบจากโครงการวจิยัดังกล่าวข้างต้น แล้ววเิคราะห์
และสังเคราะห์ผลงานวิจัยจนได้องค์ความรู้เรื่อง “ดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมืองลพบุรี” ที่สามารถใช ้
ในการก�าหนดนโยบาย วางแผน ปฏบิตักิาร และบรหิารจดัการเพือ่ประโยชน์ในการพฒันาชมุชนและท้องถิน่ 
ตามภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ส�าหรับผู้สนใจสามารถน�าข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์
ทางวิชาการ หรือใช้ต่อยอดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ก 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับดินสอพอง 

ซึ่งเป็น “ทรัพยากร” ที่มีอยู่ในท้องถิ่น และ “ภูมิปัญญา” ของจังหวัดลพบุรี ที่บรรพบุรุษได้พัฒนาและสืบ

สานต่อกันมา โดยดำเนินการวิจัยต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2552  2563 จำนวน 2 ชุดโครงการวิจัย และ 5 

โครงการวิจัย รวม 15 โครงการย่อย   

ขอขอบคุณนักวิจัยที่ได้ดำเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับดินสอพอง (ทั้ง 2 ชุดโครงการวิจัย และ 5 

โครงการวิจัย) รวมทั้ง คณะผู้สังเคราะห์งานวิจัยที่ได้ร่วมกันศึกษาข้อค้นพบจากโครงการวิจัยดังกล่าว

ข้างต้น แล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยจนได้องค์ความรู้เรื่อง “ดินสอพอง: สินค้าอัตลักษณ์เมือง

ลพบุรี” ที่สามารถใช้ในการกำหนดนโยบาย วางแผน ปฏิบัติการ และบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามภารกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา สำหรับผู้สนใจสามารถนำข้อมูลจาก

หนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ หรือใช้ต่อยอดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภาธรรมประมวล) 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล)
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี




