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 การทาํงานงานในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมนั้น 7M คือหัวใจของการ
บริหารจดัการ หน่ึงใน M ท่ีสําคญัคือ Material หรือการบริหารจดัการดา้นวสัดุ การเลือกใช้วสัดุ           
มีความสาํคญัต่อธุรกิจท่ีดาํเนินการอยูอ่ยา่งยิ่ง เช่น เลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกบักระบวนการผลิตท่ีมีอยู ่
เลือกใชว้สัดุท่ีมีราคาถูกเพื่อลดตน้การผลิต หรือเลือกใชว้สัดุท่ีไดรั้บความนิยมของผูบ้ริโภคเพื่อหวงัผล
ทางการตลาด เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การเลือกวสัดุท่ีเหมาะสมจะก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ ลด
ตน้ทุนและเพิ่มรายไดไ้ปในตวั 

 ประเภทของธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย ทาํใหว้สัดุมีความหลากหลายตามไปดว้ย ดงันั้น
ในเอกสารประกอบการสอนเล่มน้ีจึงได้จดัหมวดหมู่ของวสัดุในงานอุตสาหกรรม และหลกัในการ
เลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะกบัประเภทของธุรกิจท่ีดาํเนินกิจการอยู ่
 การจดัทาํเอกสารประกอบการสอนเล่มน้ีมีจุดประสงค์เพื่อใชส้ําหรับการศึกษาคน้ควา้ดา้น
การใชเ้คร่ืองมือวดัทางอุตสาหกรรม และใชใ้นการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา IM11105 วสัดุ
อุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ในการจดัทาํเรียบเรียงและสร้างเอกสารประกอบ        
การสอนเล่มน้ี ไดเ้ร่ิมทดลองจดัทาํและทดลองใชส้อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และพฒันาปรับปรุงเน้ือหา  

ให้มีความทนัสมยัตามองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีผูแ้ต่งไดรั้บ และจากการศึกษาดว้ยตนเองทุกปี   จนเอกสาร
ประกอบการสอนเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกคนท่ีได้
ตรวจสอบเน้ือหาและรูปแบบของหนงัสือจนเสร็จสมบูรณ์ 
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แผนบริหารการสอนประจาํวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี  

คณะ/ภาควชิา/สาขาวชิา คณะเทคโนโลย ี   สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

     IM11105   วสัดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  

                        (Industrial Materials and Manufacturing Processes) 

2. จํานวนหน่วยกติ 

    3(3-0-6)  จาํนวน 3 หน่วยกิต  
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

    หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม   

    หมวดวชิาเฉพาะดา้น  กลุ่มวชิาแกน 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

    อาจารยอ์ริยพงษ ์ พลัว่พนัธ์         
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

    ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)   

    ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั  (co-requisites)   

    ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน   
    หอ้งปฏิบติัการเคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี    
    ศูนยส์ามพร้าว 
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9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด   

    15 กุมภาพนัธ์ 2559 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

    1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทและคุณสมบติัของวสัดุในงานอุตสาหกรรมต่างๆ                

    2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณสมบติัของวสัดุกบัความสมัพนัธ์ของกระบวนการผลิต  

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

               เพือ่ใหน้กัศึกษามีความรู้และการเตรียมความพร้อมในการนาํความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นวสัดุใน
อุตสาหกรรมและการเลือกใชว้สัดุในกระบวนการผลิต เพือ่เป็นพื้นฐานการเรียนในวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ีไดมี้
การปรับหวัขอ้ให้เหมาะสมกบัเน้ือหา เวลา ความต่อเน่ือง และการนาํไปใชง้าน 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวชิา  
          ศึกษากระบวนการผลิต คุณสมบติัและการนาํไปใชง้านของวสัดุประเภท เหลก็ เหล็กผสม เหล็กหล่อ ทองแดง 
อลูมิเนียม สังกะสี ดีบุก  วสัดุประเภทอโลหะ วสัดุเซรามิกส์ ยาง แกว้ ไม ้และวสัดุอุตสาหกรรมอ่ืน 

 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

30 ชัว่โมง ตามความตอ้งการ      
ของนกัศึกษา 

30 ชัว่โมง 75 ชัว่โมง 
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3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 อาจารยจ์ดัเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล  หรือ  รายกลุ่มตามความตอ้งการ   2  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
นกัศึกษาท่ีตอ้งการ) 

รายวชิา อ.ผู้สอน วนั-เวลาให้
คําปรึกษา 

สถานที/่ห้อง หมายเลข
โทรศัพท์

ผู้สอน 

E-mail 

ผู้สอน 

รวมช่ัวโมง/
สัปดาห์ 

IM11105  

วสัดุอุตสาหกรรม
และกระบวนการ
ผลิต   

อ.อริยพงษ์
พลัว่พนัธ์ 

วนัพุธ  
เวลา 13.00 น. 
– 15.00 น. 

หอ้งพกั
อาจารย ์
สาขาวชิา  

การจดัการ
อุตสาหกรรม 

084 - 

5153211 

ariyapong

@gmail 

.com 

2 ชัว่โมง 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วธีิการสอน 1.3 กลยุทธ์/วธีิประเมินผล 

1[] มีคุณธรรม จริยธรรม มีวนิยั 
ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบ
ต่อตนเองและสังคม 

- ปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั 

โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียนให้ตรงต่อ
เวลา  

- การมอบหมายงานใหน้กัศึกษาส่ง
ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  
 

- การแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี  

 

- ประเมินจากการตรงเวลาของ  
นกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน           
 

- ประเมินผลจากการส่งงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายตามระยะเวลาท่ีกาํหนด
และตรงเวลา  

- ประเมินผลจากการแต่งกายของ
นกัศึกษาในชั้นเรียน 

 

2[ ] มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม 
สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบั
ความสาํคญั 

- - 
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3[ ] เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น
มนุษย ์

 

- - 

4[ ] มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วชิาชีพ 

- - 

 

2. ความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ์/วธีิการสอน 2.3 กลยุทธ์/วธีิประเมินผล 

1[] มีความรู้และความเขา้ใจ
เก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีสาํคญั
ในเน้ือหาสาขาวชิาท่ีศึกษา 

- บรรยายในชั้นเรียน  

- งานกลุ่มนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

- ประเมินใหค้ะแนนจากงานกลุ่ม 

  นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

- การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

2[ ] สามารถวเิคราะห์ปัญหา เขา้ใจ
และอธิบายความตอ้งการทาง
อุตสาหกรรม รวมทั้งประยกุต์
ความรู้ ทกัษะ และการใชเ้คร่ืองมือ
ท่ีเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหา 

- - 

3[ ]  สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ  
ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของระบบใน
งานภาคอุตสาหกรรม/โรงงาน
อุตสาหกรรมใหต้รงตามขอ้กาํหนด 

- - 

4[ ]  สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ใน
ศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- - 

 

 



5 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ์/วธีิการสอน 3.3 กลยุทธ์/วธีิประเมินผล 

1[ ] คิดอยา่งมีวจิารณญาณและอยา่ง
เป็นระบบ 

- - 

2[ ] สามารถสืบคน้ ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใชใ้นการ
แกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์

- - 

3[] สามารถรวบรวม ศึกษา 
วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความตอ้งการ 

- บรรยายในชั้นเรียน  

- งานกลุ่มนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

- ประเมินใหค้ะแนนจากงานกลุ่ม  
  นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

- การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

4[ ] สามารถประยกุตค์วามรู้และ
ทกัษะกบัการแกไ้ขปัญหาทาง
อุตสาหกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- - 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ์/วธีิการสอน 4.3 กลยุทธ์/วธีิประเมินผล 

1[ ] สามารถส่ือสารกบักลุ่มบุคคล
หลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- - 

2[ ] สามารถใหค้วามช่วยเหลือและ
อาํนวยความสะดวกแก่การ
แกปั้ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม
ทั้งในบทบาทของผูน้าํ หรือใน
บทบาทของผูร่้วมทีมทาํงาน 

- - 

3[ ] สามารถใชค้วามรู้ในศาสตร์มา
ช้ีนาํสงัคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

 

- - 



6 

 

4[] มีความรับผดิชอบในการ
กระทาํของตนเองและรับผดิชอบ
งานในกลุ่ม 

- งานกลุ่มนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน - ประเมินใหค้ะแนนจากงานกลุ่ม  
  นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยุทธ์/วธีิการสอน 5.3 กลยุทธ์/วธีิประเมินผล 

1[ ] สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

 

- - 

2[] สามารถนาํเทคนิคทางสถิติ
และคณิตศาสตร์มาใชป้ระกอบการ
อธิบายเหตุผลหรือตดัสินใจได ้

- บรรยายในชั้นเรียน - การสอบกลางภาค 

- การสอบปลายภาค 

3[ ] สามารถสืบคน้ขอ้มูลโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศได ้

- - 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 16 สัปดาห์ 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ ชม.สอน/สัปดาห์ กจิกรรมการสอน ส่ือทีใ่ช้ในการสอน อ.ผู้สอน 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

1 บทท่ี 1 การคดัเลือก
วสัดุเขา้สู่กระบวนการ
ผลิตและประเภทของ
วสัดุในงาน
อุตสาหกรรม 

3 0 บรรยาย Power point อริยพงษ ์

2 บทท่ี 2 เหลก็ดิบ 
เหลก็กลา้  เหลก็หล่อ 

3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

3 บทท่ี 3 โลหะหนกั
(ทองแดง เงิน ตะกัว่) 

3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

4 บทท่ี 3 โลหะหนกั 
(สงักะสี ดีบุก 
ทงัสเตน) 

3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์



7 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล (ต่อ) 
สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ ชม.สอน/สัปดาห์ กจิกรรมการสอน ส่ือทีใ่ช้ในการสอน อ.ผู้สอน 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ

5 บทท่ี 3 โลหะหนกั 
(นิกเกิล โครเมียม ฯ) 

3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

6 บทท่ี 4 โลหะเบา  3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

7 บทท่ี 5 โลหะผสม  3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

8 สอบกลางภาค - - สอบกลางภาค ขอ้สอบ 

กลางภาค 

อริยพงษ ์

9 บทท่ี 6 วสัดุธรรมชาติ 
(ไม ้และไมอ้ดั) 

3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

10 บทท่ี 6 วสัดุธรรมชาติ 
(ยางพารา) 

3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

11 บทท่ี 7 วสัดุสงัเคราะห์ 
(พลาสติก) 

3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

12 บทท่ี 7 วสัดุสงัเคราะห์ 
(แกว้และกระจก) 

3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

13 บทท่ี 7 วสัดุสงัเคราะห์ 
(ปูนซีเมนต)์ 

3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

14 บทท่ี 7 วสัดุสงัเคราะห์ 
(กระดาษ) 

3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

15 บทท่ี 8 วสัดุผสม 3 0 บรรยายและการ
นาํเสนองานกลุ่ม 

Power Point  อริยพงษ ์

16 สอบปลายภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ที่เกีย่วข้อง กจิกรรมการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1.1[1] การเขา้ชั้นเรียน 1-15 10 % 

 2.1[1],  3.1[3], 4.1[4] การมอบหมายงานกลุ่มรายงาน
หนา้ชั้นเรียน 

2-7 และ 9-15 20 % 

2.1[1], 3.1[3], 5.1[2] การสอบกลางภาค 8 30 % 

2.1[1], 3.1[3], 5.1[2] การสอบปลายภาค 16 40 % 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตําราและเอกสารหลกั 

- อริยพงษ ์ พลัว่พนัธ์. เอกสารประกอบการสอนวชิาวสัดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลติ. มหาวทิยาลยั      
  ราชภฏัอุดรธานี, 2558 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

1Tชาญวฒิุ ตั้งจิตวทิยาและ สาโรช ฐิติเกียรติพงศ.์1 T วสัดุในงานวศิวกรรม. กรุงเทพฯ  :ซีเอด็ยเูคชัน่ , 2529 

1Tทว ีอ่ิมพิทกัษ ์และ เทพนารินทร์ ประพนัธ์พฒัน์ .1 Tวสัดุอุตสาหกรรม.  กรุงเทพฯ  :ศนูยส่์งเสริมอาชีวะ ,  

 )ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ์(  

มานพ  ตนัตระบณัฑิตย.์  วสัดุวศิวกรรม.  กรุงเทพมหานคร : ดวงกมลสมยั, 2538.  347 หนา้.  

บณัฑิต  ใจช่ืน.  โลหะวทิยากายภาพ  (Physical Metallurgy)  กรุงเทพมหานคร : [ม .ป.ท. ,ม .ป.ป. ] 

1Tประเสริฐ มหาศรานนท.์1 T วสัดุอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ  :โรงพิมพพ์ิทกัษอ์กัษร , 2527 

พรทว ีพึ่งรัศมี, อรัญ หาญสืบสาย สาระน่ารู้เร่ือง กระดาษพมิพ์ ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ เทคโนโลยี
ทางการพิมพ ์คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2537 

ไพฑูรย ์ ประสมศรี .วสัดุศาสตร์ .สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี, 2543 

เสาวรจน์  ช่วยจุลจิตร์ .วสัดุศาสตร์มูลฐาน .จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543 

Guy, Albert G. Physical metallurgy for engineers.  London : Addison-Wesley, 1962. 

Linchevsky, B., Sobolevsky, A, and kalmenev, A.  Iron & steel making.  Moscow : Mir 

        Publishing, 1983. 

Raven, Peter H.; Ever, R.F., and Eichhorn, S.E. (1992). Biology of Plants. New York, NY, U.S.A.: Worth  

 Publishers. pp. 791 
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ศูนยว์ทิยบริการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

        การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี  ท่ีจดัทาํโดยนกัศึกษา  ไดจ้ดักิจกรรมในการนาํแนวคิดและความเห็นจาก
นกัศึกษาไดด้งัน้ี 

 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งอาจารยผ์ูส้อนและนกัศึกษา 

 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

- ผลการเรียนของนกัศึกษา 

         - ผลการประเมินอาจารยผ์ูส้อน 

3.  การปรับปรุงการสอน 

          หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการระดมสมอง 

และสรรหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 

        - ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ 

ในรายวชิา ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา หรือการตรวจผลงานของนกัศึกษา  

- มีการสุ่มตรวจโดยคณาจารยใ์นสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน  โดยมีการปรับปรุงเน้ือหา  ในทุกๆภาคการศึกษากรณีท่ีจาํเป็น  และนาํ
ขอ้คิดเห็นจากการประเมินของนกัศึกษามาประกอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และการวดัผล 

 ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 1 
การคดัเลอืกวสัดุเข้าสู่กระบวนการผลติและประเภทของวสัดุ 

ในงานอุตสาหกรรม 
 

หัวข้อเนือ้หา   
1. การคดัเลือกวสัดุเขา้สู่กระบวนการผลิต 

       1.1  ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุ 

       1.2  คุณสมบติัของวสัดุ 

       1.3  กรรมวธีิการแปรรูปวสัดุ 

       1.4  ความนิยมและการนาํไปใชง้านของผูบ้ริโภค 

       1.5  ราคาของวสัดุ 

       1.6  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและโทษของวสัดุ   

 2.  ประเภทของวสัดุอุตสาหกรรม 

 3.  สรุป 

              4.  คาํถามทา้ยบท 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เม่ือผูเ้รียน เรียนจบบทน้ีแลว้ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

 1.  อธิบายหลกัการคดัเลือกวสัดุเขา้สู่กระบวนการผลิตได ้

 2.  จาํแนกประเภทของวสัดุในงานอุตสาหกรรมได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

5. ผูส้อนทาํการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวสัดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  

2. Power Point 

 

การวดัผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

3. ประเมินจากการสอบกลางภาค 

 



บทที ่1 

การคดัเลอืกวสัดุเข้าสู่กระบวนการผลติและประเภทของวสัดุ 

ในงานอุตสาหกรรม 

  

 การผลิตในแต่ละกระบวนการผลิตจะตอ้งประกอบดว้ยการใช้วสัดุอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อ
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ข้ึนมาเพื่อจัดจาํหน่ายต่อไป ดังนั้นการพิจารณาเลือกใช้วสัดุให้เหมาะสมจึงมี
ความสาํคญัอยา่งยิง่ต่อผลิตภณัฑท่ี์จะสร้าง ในบทน้ีจะกล่าวถึงสองเร่ืองขอ้พิจารณาในการคดัเลือกวสัดุ
เขา้สู่กระกวนการผลิตและประเภทของวสัดุอุตสาหกรรมซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. ข้อพจิารณาในการคดัเลอืกวสัดุเข้าสู่กระบวนการผลติ 

      ในการบริหารงานในองคก์รต่างๆ เพื่อให้ประสบผลสาํเร็จ จะตอ้งบริหารจดัการอย่างครบ
องคป์ระกอบ พิจารณาในทุกๆ ดา้นอย่างรอบคอบ ซ่ึงในปัจจุบนัมีผูคิ้ดคน้วิธีการบริหารต่างๆ ออกมา
อยา่งหลากหลายวิธี แต่ส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณาซ่ึงเป็นพื้นฐานของการบริหารจดัการทรัพยากรณ์ก็คือ 7M  

ซ่ึงไดแ้ก่ 

 Man  คือการบริหารจดัการทางดา้นทรัพยากรณ์มนุษยห์รือการจดัการกาํลงัคนให้เหมาะสม
กบักิจกรรมขององคก์ร  

 Money  คือการจดัการบริหารทางดา้นเงิน ตน้ทุน ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะหาก  

ไม่มีเงินในการลงทุนแลว้กจ็ะไม่เกิดกิจกรรมเพื่อก่อใหเ้กิดรายไดใ้ดๆ ทั้งส้ิน 

 Material คือการบริหารจดัการดา้นวสัดุส่ิงของท่ีนาํมาใชเ้พื่อการดาํเนินการต่างๆ ขององคก์ร 

หรือวสัดุท่ีนาํไปใชส้าํหรับผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑ ์

 Methods หรือ Management  คือการเลือกใชว้ิธีการหรือกระบวนการท่ีเหมาะสมในการ
บริหารจดัการองคก์ร 

 Market  คือการบริหารจดัการทางดา้นการตลาด การประชาสัมพนัธ์ ส่วนใหญ่จะเป็นการ
จดัทาํกลยทุธ์ต่าง ๆ เพื่อใหย้อดการขายหรือการจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑเ์ป็นไปตามเป้าหมาย 

 Machine  คือการบริหารจดัการดา้นเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีใชส้าํหรับผลิตสินคา้และ
ผลิตภณัฑ ์

 Morale  คือการบริหารจดัการดา้นขวญักาํลงัใจในการทาํงานของบุคลากรในองคก์ร 

 เน่ืองจากปัจจุบนันักบริหารจัดการส่วนใหญ่จะแข่งขนักันในด้านตน้ทุนการผลิต คือทาํ
อยา่งไรให้ใชต้น้ทุนนอ้ยท่ีสุดแลว้ทาํให้ไดผ้ลกาํไรสูงสุด ดงันั้นนกับริหารจดัการจึงให้ความสาํคญักบั
การบริหารตวั M ท่ีเป็น Material ซ่ึงการบริหารจดัการวสัดุจะสามารถทาํให้ตน้ทุนการผลิตตํ่าลง เช่น  
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คดัเลือกวสัดุเขา้สู่กระบวนการผลิต การบริหารวสัดุคงเหลือ วสัดุคงคลัง เพราะการจัดเก็บย่อมมี
ค่าใชจ่้ายในดา้นการจดัเก็บบาํรุงรักษาดงันั้นจึงตอ้งพยายามหาวิธีการไม่ให้มีการจดัเก็บ เช่นการผลิต
แบบ Just In Time เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งจดัเก็บวสัดุสาํหรับการผลิต วสัดุจะถูกส่งมายงัสายงานการผลิต
อยา่งพอดี เม่ือไม่มีการจดัเกบ็วสัดุขณะรอเขา้สู่กระบวนการผลิตจะทาํใหไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเก็บ
รักษา และไม่ตอ้งเส่ียงกบัการเส่ือมสภาพหรือชาํรุดจากการเกบ็รักษาของวสัดุ  

 การคดัเลือกวสัดุเขา้สู่กระบวนการผลิตเป็นส่ิงท่ีนักบริหารจัดการ วิศวกร และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกคนตอ้งช่วยกนัพิจารณา เพื่อท่ีจะไดว้สัดุท่ีจะนาํไปสู่การผลิตสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์รและนาํไปสู่เป้าหมายและผลกาํไรขององคก์ร ดงันั้นการคดัเลือกวสัดุเพื่อเขา้สู่
กระบวนการผลิตจึงตอ้งมีหลกัการหรือการใหค้วามสาํคญัต่อการพิจารณาในเร่ืองดงัตอไปน้ี 

 1)  ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุ  

 คือลกัษณะซ่ึงเม่ือมองดูแลว้เห็นวสัดุชนิดนั้นเป็นอยา่งไร เช่น สแตนเลส มองดูแลว้มีลกัษณะ
เป็นโลหะท่ีมีความมนั แวววาว สวยงาม เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะทางกายภาพน้ี จะส่งผลต่อโครงสร้างไม่ว่า
จะเป็นโครงสร้างภายในหรือโครงสร้างภายนอกของสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ อีกทั้งยงัส่งผลโดยตรงต่อ
ภาพลกัษณ์ของตวัสินคา้หรือผลิตภณัฑน์ั้นๆ ทาํให้เม่ือผูบ้ริโภคมองดูสินคา้แลว้มีส่วนต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้ของผูบิ้โภคโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นความมัน่ใจในความคงทนแข็งแรงของสินคา้และ
ผลิตภณัฑ ์หรือความสวยงามของสินคา้ท่ีดึงดูดใจผูซ้ื้อ ยกตวัอยา่งเช่น การใชส้แตนเลสเป็นโครงสร้าง
ของตวัสินคา้ ดงัภาพท่ี 1.1 คือตูแ้ช่เยน็ และตูโ้ชว ์ทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกถึงความแขง็แรงของโครงสร้าง 

และมีความสวยงามจากลกัษณะทางกายภาพของสแตนเลส เป็นตน้ 

 

ภาพที ่1.1  ตูแ้ช่ท่ีทาํมาจากสแตนเลส 

(ท่ีมา :  http://bangkok.olxthailand.com/2-23-snowland-iid-132853574 

                          และ http://market.onlineoops.com/469565) 
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 2)  คุณสมบติัของวสัดุ แบ่งออกเป็น 3 คุณสมบติัดงัน้ี 

       ก)  คุณสมบติัทางกายภาพ 

             คือคุณสมบติัของลกัษณะทางกายภาพของวสัดุ เช่น โลหะต่างๆ มีคุณสมบติัในการนาํ
ไฟฟ้า   มีการนาํความร้อนไดดี้ มีความหนาแน่นและจุดหลอมเหลวสูง การพิจารณาในเร่ืองคุณสมบติั
ทางกายภาพ จะมีผลโดยตรงต่อสินคา้และผลิตภณัฑ ์เช่น ถา้จะผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตวัโครงของ
อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นกไ็ม่ควรท่ีจะนาํไฟฟ้าได ้หรือควรเป็นฉนวนกนัไฟฟ้า ดงัภาพท่ี 1.2 เพราะจะส่งผลต่อ
ความปลอดภยัของผูใ้ชสิ้นคา้ รวมไปถึงการตดัสินใจเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค หรือถา้จะผลิตเคร่ืองครัวท่ี
ใชก้บัแก๊สหุงตม้โดยตรงท่ีตอ้งรับความร้อน ก็ควรจะเป็นวสัดุท่ีตอ้งนาํความร้อนไดดี้ และควรมีจุด
หลอมเหลวท่ีสูงทนต่อสภาพการใชง้านท่ีตอ้งใชส้าํหรับรับพลงังานความร้อนทั้งจากแก๊สหุงตม้ หรือ
จากพลงังานไฟฟ้า นอกจากน้ีแลว้จุดหลอมเหลวของวสัดุก็ส่งผลโดยตรงกบักระบวนการผลิตดว้ย เช่น 

ถา้จะผลิตเคร่ืองครัวจากโลหะ ก็ตอ้งหลอมโลหะชนิดนั้นนาํเขา้สู่แม่แบบ เพื่อใหอ้อกมาเป็นเคร่ืองครัว 

ถา้จุดหลอมเหลวสูงกต็อ้งใชพ้ลงังานในการหลอมโลหะสูง ซ่ึงนาํไปสู่ค่าใชจ่้ายท่ีสูงเช่นเดียวกนั  

 

 
 

 

ภาพที ่1.2  การใชพ้ลาสติกเป็นโครงสร้างของสินคา้ 

(ท่ีมา : http://www.homedec.in.th/เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า/) 
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          ข)  คุณสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์ 

            เป็นคุณสมบติัของวสัดุต่อปฏิกิริยาทางเคมีและฟิสิกส์ เช่น ส่วนผสมทางเคมีของวสัดุ
นั้น ความทนทานต่อการกดักร่อน ความคงทนต่ออุณหภูมิ เป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาถึงกระบวนการในการ
ผลิตวา่วสัดุท่ีจะนาํมาผลิตเป็นสินคา้นั้น สามารถทนต่อปฏิกิริยาทางเคมีในระหว่างกระบวนการผลิตได้
หรือไม่ เช่นการผลิตเคร่ืองด่ืมหลายชนิดในปัจจุบนัมีการเติมสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน เกลือแร่ 

สมุนไพร ส่ิงต่างๆ ท่ีเติมเขา้ไปตอ้งมีการพิจารณาหรือวิจัย วิเคราะห์ว่าเติมแลว้ส่งผลต่อตวัสินคา้
อยา่งไรบา้ง มีรสชาติเป็นอยา่งไร หรือจะเกิดปฏิกิริยาเคมีอยา่งไรบา้ง ซ่ึงจะส่งผลต่อตวัสินคา้และความ
ตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคหรือวสัดุบางชนิดเม่ือนาํมาเขา้สู่กระบวนการผลิตท่ีมีความร้อน ก็เกิด
ความเสียหายระหว่างการผลิต เช่นพลาสติกหลอมเหลวระหว่างการผลิต เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้ง
พิจารณาคุณสมบติัทางเคมีจากการนาํไปใชง้านของผูบ้ริโภคดว้ย เช่นจะผลิตหลงัคาโลหะ ก็ตอ้งเลือก
โลหะท่ีทนต่อการกดักร่อนของสภาพอากาศและทนทานต่อการเกิดสนิมเน่ืองจากตอ้งถูกแดดและฝน
อยูต่ลอดเวลาดงัภาพท่ี 1.3 

 

ภาพที ่1.3  หลงัคาซ่ึงทาํจากวสัดุท่ีทนต่อการกดักร่อนจากสภาพอากาศ 

(ท่ีมา : http://www.homemartyongsoong.com/index.php?mo=30&cid=129032) 

 

       ค)  คุณสมบติัทางกล 

            เป็นความสามารถต่อการตอบสนองต่อแรงทางกล ท่ีมากระทาํต่อวสัดุนั้น เช่นความ
แขง็แรงในการรับแรงดึง ความแขง็แรงในการรับแรงอดั ความแขง็แรงรับแรงเฉือน ซ่ึงจะส่งผลต่อ
กระบวนการผลิตสินคา้  เช่น การเลือกใชเ้หลก็เหนียวเพ่ือผลิตเป็นเหลก็แผน่ เพื่อจะสามารถรีดและดึง
ได ้เพราะเหล็กเหนียวรับแรงดึงและรีดไดดี้ นอกจากนั้นแลว้ควรพิจารณาสมบติัทางกลของวสัดุหาก
นาํไปใชง้านจริงดว้ย เช่นการผลิตกนัชนรถ ก็ควรพิจารณาความแขง็แรงในการรับแรงอดัของวสัดุดว้ย
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การใชเ้หลก็เหนียวทาํเป็นกระทะหอยทอด เป็นการใชคุ้ณสมบติัทางกลซ่ึงก็คือ เหลก็เหนียวรับแรงรีด
ไดดี้ และเหนียวไม่แตกง่าย ดงัภาพท่ี 1.4 

 
 

ภาพที ่1.4  กระทะท่ีทาํมาจากเหลก็เหนียว 

(ท่ีมา : http://www.pramong2000.com/product-en-887489-477592-กระทะหอยทอด+อยา่งดี                     

           +เหลก็เหนียวไม่แตกง่าย.html) 

 

 3)  กรรมวิธีการแปรรูปวสัดุ 

      เป็นการพิจารณาถึงขั้นตอนในการแปรรูปวสัดุเพื่อผลิตเป็นสินคา้ ว่าวสัดุท่ีจะนาํมาสู่การ
ผลิตสามารถนาํเขา้สู่การผลิตไดห้รือไม่ เช่น การใชเ้คร่ืองจกัรกลท่ีมีความร้อนอยูต่ลอดเวลาก็ไม่ควรท่ี
จะนาํเอากระดาษหรือพลาสติกชนิดไม่ทนความร้อนเขา้สู่การผลิต เพราะอาจจะทาํให้เกิดการลุกไหม้
หรือหลอมเหลวของวัสดุได้ ต้องศึกษาก่อนว่ากระบวนการผลิตเป็นอย่างไร วัสดุชนิดใดเข้าสู่
กระบวนการผลิตไดห้รือไม่ได ้และยงัตอ้งพิจารณาดว้ยว่าวสัดุท่ีเลือกมาผลิตเป็นสินคา้สามารถนาํมา
แปรรูปไดอ้ยา่งไรบา้ง เช่น พลาสติกสามารถข้ึนภาพไดห้ลายวิธี ไม่วา่จะเป็นการใชค้วามร้อนและความ
ดนัในการข้ึนภาพ การฉีดเม็ดพลาสติกเพื่อข้ึนภาพ  แกว้ใชค้วามร้อนในการข้ึนภาพ(การเป่าแกว้) ดงั
ภาพท่ี 1.5 เป็นตน้ 

 
 

ภาพที ่1.5  การแปรรูปแกว้ดว้ยกรรมวิธีการใหค้วามร้อน 

(ท่ีมา : http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=3992) 
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 4)  ความนิยมและการนาํไปใชง้านของผูบ้ริโภค  

      เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัต่อการเลือกใชว้สัดุในแง่ของการตลาดในดา้นของยอดขายตามกระแส
นิยมของผูบ้ริโภคซ่ึงจะตอ้งคอยสังเกตผูบ้ริโภคอยู่อย่างต่อเน่ือง หากผูบ้ริโภคกาํลงันิยมการเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีทาํจากวสัดุใดก็ควรท่ีจะเลือกใชว้สัดุนั้นๆ ในกระบวนการผลิต ยกตวัอยา่งเช่น  เด็กชอบใชไ้ม้
บรรทดัท่ีทาํมาจากพลาสติกเพราะราคาถูก เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคท่ีเป็นเด็กนกัเรียนท่ีมีกาํลงัทรัพยน์อ้ย
และหากเป็นผูใ้หญ่ก็มกันิยมไมบ้รรทดัท่ีทาํมาจากเหลก็ดงัภาพท่ี 1.6 เพราะคาํนึงถึงความคุม้ค่าในการ
ใชง้านท่ียาวนานของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

 

ภาพที ่1.6  ไมบ้รรทดัท่ีทาํมาจากเหลก็ 

(ท่ีมา : http://www.tnwm65.net/g16/index.php/2015-07-15-14-02-39/2015-07-15-14-03-29) 

 

 5)  ราคาของวสัดุ 

      เป็นส่ิงสาํคญัในลาํดบัตน้ๆ ของการเลือกวสัดุเขา้สู่กระบวนการผลิต เพราะเป็นส่ิงท่ีส่งผล
โดยตรงต่อตน้ทุนการผลิต สินคา้และผลิตภณัฑช์นิดเดียวกนัแต่สถานประกอบการท่ีสามารถหาวสัดุท่ี
นาํมาผลิตแลว้สามารถใชง้านไดเ้หมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนั ก็ยอ่มท่ีจะไดก้าํไรจากส่วนต่างของตน้ทุน
จากวสัดุท่ีแตกต่างกนั วสัดุชนิดเดียวกนัแต่ผูผ้ลิตวสัดุชนิดนั้นก็ตั้งราคาขายไม่เหมือนกนัในแต่ละร้าน
จาํหน่ายดงันั้นควรจะศึกษาขอ้มูลเร่ืองราคาของวสัดุท่ีจะนาํมาเขา้สู่กระบวนการผลิตอย่างรอบคอบ 

เพราะจะส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตและผลกาํไรขององคก์รโดยตรง ดงัภาพท่ี 1.7  
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ภาพที ่1.7  ราคาเหลก็จากร้านต่างๆ 

(ท่ีมา : http://www.4a-engineering.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=332608) 

 

           6)  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและโทษของวสัดุ   

             สถานประกอบการณ์ต่างๆ นอกจากจะหาวิธีการใดๆ ซ่ึงใหไ้ดม้าซ่ึงผลกาํไรท่ีสูงแลว้ 

ยงัตอ้งพึงไวซ่ึ้งคุณธรรมและจริยธรรมจากการประกอบกิจการดว้ย ยกตวัอย่างเช่น บริษทัแห่งหน่ึงใช้
วสัดุชนิดหน่ึงผลิตสินคา้อยา่งยาวนาน แต่ดว้ยกลไกราคาวสัดุชนิดนั้นของตลาดโลกปรับตวัสูงข้ึน ทาํ
ให้บริษทัแห่งน้ีเลือกใชว้สัดุชนิดใหม่ซ่ึงมีราคาถูกกว่าวสัดุชนิดเดิม แต่วสัดุชนิดใหม่น้ีมีโทษแอบแฝง
ต่อผูใ้ช ้ซ่ึงถา้ใชไ้ปนานๆ จะทาํให้เป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นมะเร็งได ้เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าเป็นการ
แสวงหากาํไรโดยไม่สนใจต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค เป็นส่ิงท่ีไม่สมควรปฏิบติั จึงตอ้งใส่ใจในโทษของ
วสัดุท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตดว้ยว่าจะเกิดโทษใดๆ ต่อผูบ้ริโภคดว้ยหรือไม่ เช่นในประเทศไทย
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ไดย้กเลิกการใชแ้ร่ใยหินเป็นส่วนผสมของท่อซีเมนต ์ท่ีใชส่้งนํ้ าไปยงัตามบา้นเรือนต่างๆ  ดงัภาพท่ี 1.8  

โดยหันมาใชท่้อพีวีซี หรือ พีบี แทน เพื่อไม่ให้เกิดอนัตรายตามมานอกจากน้ียงัมีการคิดคน้ผลิตสาร 

PVA ข้ึนมาใชท้ดแทนแร่ใยหิน แต่ในประเทศไทยยงัมีใชน้อ้ยอยู ่เน่ืองจากราคาแพง และการสั่งนาํเขา้
ตอ้งเสียภาษี ต่างจากแร่ใยหินท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี 

 

 

ภาพที ่1.8  ท่อซีเมนตท่ี์มีส่วนผสมของแร่ใยหิน 

(ท่ีมา : http://health.kapook.com/view17442.html) 

 

2. ประเภทของวสัดุอุตสาหกรรม 

 วสัดุอุตสาหกรรมมีความหลากหลายมาก ข้ึนอยู่กบัผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการสร้างเพื่อจาํหน่าย
ดงันั้นเพื่อความเขา้ใจของผูท่ี้ศึกษาวสัดุในกระบวนการผลิตจึงแบ่งประเภทของวสัดุอุตสาหกรรมดงั
ภาพท่ี 1.9 ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพที ่1.9  ประเภทของวสัดุอุตสาหกรรม 
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3. บทสรุป 

 ขอ้พิจารณาในการคดัเลือกวสัดุเขา้สู่กระบวนการผลิตไดแ้ก่  

 1) ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุ 

  2) คุณสมบติัของวสัดุ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ คุณสมบติัทางกายภาพ คุณสมบติัทางเคมี    

       และคุณสมบติัทางกล  

 3) กรรมวิธีการแปรรูปวสัดุ  

 4) ความนิยมและการนาํไปใชง้านของผูบ้ริโภค  

 5) ราคาของวสัดุ 

  6) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและโทษของวสัดุ   

 ประเภทของวสัดุอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือโลหะและอโลหะ โดยท่ี
โลหะแบ่งออกได้เป็นโลหะท่ีเป็นเหล็กและโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก ส่วนอโลหะแบ่งออกได้เป็นวสัดุ
ธรรมชาติและวสัดุสงัเคราะห์ 

 

4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1) ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้พิจารณาในการคดัเลือกวสัดุเขา้สู่กระบวนการผลิต 

     ก)  ราคาของวสัดุ    ข) ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุ 

     ค)  ความนิยมของผูบ้ริโภค   ง) ความสวยงามของวสัดุ 

 

2) ขอ้พิจารณาการคดัเลือกใชว้สัดุใดท่ีส่งผลต่ออายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ ์

     ก)  ลกัษณะทางกายภาพ   ข) คุณสมบติัทางกายภาพ 

     ค)  คุณสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์  ง) คุณสมบติัทางกล 

 

3) ขอ้พิจารณาการคดัเลือกใชว้สัดุใดท่ีส่งผลต่อความสวยงามของผลิตภณัฑ ์

     ก)  ลกัษณะทางกายภาพ   ข) คุณสมบติัทางกายภาพ 

     ค)  คุณสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์  ง) คุณสมบติัทางกล 

 

4) ขอ้พิจารณาการคดัเลือกใชว้สัดุใดท่ีส่งผลต่อความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน 

     ก)  ลกัษณะทางกายภาพ   ข) คุณสมบติัทางกายภาพ 

     ค)  คุณสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์  ง) คุณสมบติัทางกล 
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5) ขอ้พิจารณาการคดัเลือกใชว้สัดุใดท่ีส่งผลต่อการแปรรูปวสัดุ 

     ก)  ลกัษณะทางกายภาพ   ข) คุณสมบติัทางกายภาพ 

     ค)  คุณสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์  ง) คุณสมบติัทางกล 

 

6) ขอ้พิจารณาการคดัเลือกใชว้สัดุใดท่ีมีผลในดา้นการตลาด 

     ก)  คุณสมบติัของวสัดุ    ข) กรรมวิธีแปรรูปวสัดุ 

     ค)  ความนิยมของผูบ้ริโภค   ง) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและโทษของวสัดุ 

 

7) ขอ้พิจารณาการคดัเลือกใชว้สัดุใดท่ีมีผลในดา้นตน้ทุนการผลิตอนัจะก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้แตกต่างกนั 

     ก)  ราคาของวสัดุ    ข) ลกัษณะทางกายภาพของวสัดุ 

     ค)  ความนิยมของผูบ้ริโภค   ง) ความสวยงามของวสัดุ 

 

8) ขอ้ใดไม่ใช่การแบ่งประเภทของวสัดุอุตสาหกรรม 

     ก)  โลหะ     ข) อโลหะ 

     ค)  โลหะท่ีเป็นเหลก็    ง) โลหะท่ีเป็นทองแดง 

 

9) ขอ้ใดไม่ใช่ประเภทของโลหะ 

     ก)  โลหะหนกั    ข) โลหะก่ึงผสม 

     ค)  โลหะเบา     ง) โลหะผสม 

 

10) หากตอ้งการใชว้สัดุท่ีเกิดโทษต่อผูบ้ริโภคนอ้ยท่ีสุดควรเลือกวสัดุประเภทใด 

     ก)  โลหะหนกั    ข) โลหะเบา 

     ค)  วสัดุธรรมชาติ    ง) วสัดุสงัเคราะห์ 

 



แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 2 
เหลก็ 

 

หัวข้อเนือ้หา   
 1. เหล็กดิบ 

     1.1  ชนิดของสินแร่เหล็ก 

  1.2  การผลิตเหล็กดิบดว้ยเตาสูง 

  1.3  การบรรจุวตัถุดิบลงในเตาสูง   

  1.4  การเกิดปฏิกิริยาในเตาสูง   

  1.5  พฤติกรรมการหลอมละลายของเหล็กในเตาสูง   

  1.6  ธาตุผสมในเหล็กดิบ   
  1.7  ผลผลิตท่ีไดจ้ากเตาสูง   

   2. เหล็กเหนียว 

 3. เหล็กกลา้ 

  3.1  การผลิตเหล็กกลา้ 

  3.2  ชนิดของเหล็กกลา้ 

 4. เหล็กหล่อ 

 5. เหล็กผสม 

    5.1 อิทธิพลของสารเจือในเหลก็กลา้ 

  5.2 คุณสมบติัของสารเจือในเหลก็กลา้ 

  5.3 ชนิดของเหล็กกลา้ผสม 

 5.4 ประเภทของเหล็กกลา้ผสม 

 6. สรุป 

              7. คาํถามทา้ยบท 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เม่ือผูเ้รียน เรียนจบบทน้ีแลว้ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

 1.  อธิบายคุณสมบติัของวสัดุเหลก็ในการคดัเลือกเขา้สู่กระบวนการผลิตได ้

 2.  จาํแนกประเภทของวสัดุเหลก็ในงานอุตสาหกรรมได ้
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วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. นกัศึกษานาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวสัดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  

2. Power Point 

 

การวดัผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

3. ประเมินจากการสอบกลางภาค 

 



บทที ่2 
เหลก็ 

 
 เหล็กเป็นวสัดุท่ีใช้ในวงการอุตสาหกรรมมากท่ีสุด ดงันั้นเน้ือหาจึงมีมากเม่ือเทียบกบัวสัดุ
อ่ืนๆ การแบ่งประเภทของวสัดุถึงกบัตอ้งแยกเหล็กออกมาจากโลหะหนกั เพื่อกล่าวถึงแบบละเอียด ใน
บทน้ีจะมีเน้ือหาประกอบไปดว้ย เหล็กดิบ เหล็กเหนียว เหล็กกลา้ เหล็กหล่อ และเหล็กกลา้ผสม ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

1. เหลก็ดิบ (Iron) 
 (บุญรอด ทองสว่าง, 2552) เหล็กเป็นวสัดุอุตสาหกรรมประเภทวสัดุโลหะ ท่ีถูกนาํมาใช้งาน

ในหลายกิจการ หลายรูปแบบ  มีประวติัศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนาน เหล็กท่ีนาํมาใช้งานโดยทัว่ไป 
มิใช่เหล็กบริสุทธ์ิคุณสมบติัท่ีสําคญัของเหล็กบริสุทธ์ิ คือ อ่อน คดงอง่าย รับแรงทางกลได้น้อย จะ
สามารถพบเหล็กบริสุทธ์ิไดจ้ากลูกอุกกาบาต ดาวตก เหล็กบริสุทธ์ิจะไม่เป็นสนิม กรรมวิธีในการถลุง
เหล็กจะไดเ้หล็กดิบท่ีมีสภาวะเป็นเหล็กเจือ หรือเหล็กท่ีไม่บริสุทธ์ิ และเป็นการยากในวิธีการปฏิบติัท่ี
จะทาํใหไ้ดเ้หล็กบริสุทธ์ิเป็นจาํนวนมาก เหล็กบริสุทธ์ิจึงไม่เหมาะกบัการจะนาํมาเป็นวสัดุทางช่าง หรือ
เป็นวสัดุอุตสาหกรรมใดๆ 

 เหล็กท่ีพบตามธรรมชาติ เรียกวา่ แร่เหล็ก แร่เหล็กในรูปของสินแร่เหล็กจะรวมตวัปะปนอยู่
กบัวตัถุอ่ืนทั้งท่ีเป็นสารโลหะ และสารอโลหะในรูปของสารประกอบหรือของผสม  แหล่งสินแร่เหล็ก
ท่ีพบในประเทศไทยมีท่ี จงัหวดัลพบุรี จงัหวดันครสวรรค ์เป็นตน้ สินแร่เหล็กท่ีคน้พบและนาํมาใชง้าน
มีหลายชนิด เช่น แมกนีไตต ์บราว เฮมาไตต ์หรือเหลก็ออกไซด ์

 เม่ือนาํสินแร่เหล็กข้ึนมาจากธรรมชาติแลว้ ก็จะถูกนาํไปเขา้สู่กระบวนการต่างๆ ออกมาได้
เป็นเหลก็ดิบเหล็กกลา้ เหล็กหล่อ และเหล็กผสม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 เหล็กดิบเป็นช่ือเรียกวสัดุโลหะเหล็กท่ีไดม้าจากกระบวนการเตาถลุง เหล็กดิบจะเป็นต้น
กาํเนิดของ วสัดุผลิตภณัฑ์เหล็กทั้งหลาย เช่น เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กเหนียว เหล็กกล้าคาร์บอน 
เหล็กหล่อผสมและวสัดุโลหะประเภทเหล็กอ่ืนๆ เหล็กดิบเป็นผลิตภณัฑข์องการถลุงสินแร่เหล็กจากเตา
สูง (Blast Furnace) การกล่าวถึงเหล็กดิบ อาจพจิารณาไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 

  1)  เหล็กท่ีมีสภาพหลอมเหลว ขณะอยูใ่นเตาถลุง 

   2)  ผลิตภณัฑเ์หล็กจากกระบวนการเตาถลุง ก่อนนาํไปแปรรูป หรือทาํการขจดัสารเจือปน ท่ี
มกัจะอยูใ่นรูปของแท่งอินกอท 
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    1.1 ชนิดของสินแร่เหล็ก 

            (บุญรอด ทองสวา่ง, 2552) สินแร่เหล็กมี 5 ชนิด แต่ละชนิดมีเปอร์เซนตข์องเหลก็มากนอ้ย
ต่างกนัและไดม้าจากแหล่งต่างๆ กนั 

             1.1.1  สินแร่เหล็ก แมกนีไตต ์(Magnetite) 
         ช่ือทางเคมี   เฟอโรโซเฟอริคออกไซด์ 

                       สูตรเคมี  Fe3O4  

                       เปอร์เซนตข์องเหล็กประมาณ 65-75 เปอร์เซ็นต ์

         ลกัษณะเป็นกอ้นสีดาํ นํ้าตาลเขม้ มีแมกนีเซียม และแมงกานีสปนอยูบ่า้งเล็กนอ้ย มี
ออกซิเจน ประมาณ 27  เปอร์เซ็นต ์

            แหล่งท่ีพบมาก เช่น รัสเซีย อเมริกา เยอรมนั นอร์เวย ์ประเทศไทยมีไม่มาก 

             1.1.2  สินแร่เหล็กเรดเฮมาไตต ์(Red Hematite) 
            ช่ือทางเคมี  เหล็กออกไซด ์

                        สูตรเคมี Fe3O4 

            เปอร์เซนตข์องเหลก็ประมาณ 65-75 เปอร์เซ็นต ์

            ลกัษณะเป็นกอ้นสีแดงเขม้ มีไตตาเนียมผสมอยูเ่ลก็นอ้ย มีออกซิเจนประมาณ 30 

เปอร์เซ็นต ์

   แหล่งท่ีพบมาก เช่น องักฤษ แคนนาดา รัสเซีย อเมริกา สเปน ในประเทศไทยมีพบมาก 

  1.1.3  สินแร่เหลก็ บราวเฮมาไตต ์(Brown Hematite or Limonite) 
                        ช่ือทางเคมี  เหล็กออกไซด ์และนํ้า 

             สูตรทางเคมี  Fe2O3 : 3H2O 

              เปอร์เซนตข์องเหล็กประมาณ 50 – 65 เปอร์เซ็นต ์

              ลกัษณะเป็นกอ้นสีนํ้าตาลหรือสีเหลืองเขม้ 

               แหล่งท่ีพบมาก องักฤษ อเมริกา เยอรมนั ในประเทศไทยมีมาก 

  1.1.4  สินแร่เหลก็ซีเดอร์ไรท ์(Siderite) 
                         ช่ือทางเคมี  เหล็กคาร์บอเนต 

             สูตรเคมี  FeCo3 

             เปอร์เซนตข์องเหลก็ประมาณ 35 – 45 เปอร์เซ็นต ์

             ลกัษณะเป็นกอ้นสีนํ้าตาลเขม้ มีสารคาร์บอเนตผสมประมาณ 37 เปอร์เซ็นต ์

              แหล่งท่ีพบมาก องักฤษ ฝร่ังเศส เยอรมนั ในประเทศไทยมีนอ้ย 
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 1.1.5  สินแร่เหลก็ไพไรท ์(Pyrite) 
   ช่ือทางเคมี  เหล็กไพไรท ์

   สูตรเคมี  FeS2 

   เปอร์เซนตข์องเหล็กประมาณ  43 – 45 เปอร์เซ็นต ์

   ลกัษณะมีกาํมะถนัผสมอยูป่ระมาณ 53 เปอร์เซ็นต ์มีโคบอลตแ์ละนิเกิลเพยีงเลก็นอ้ย 

ไม่นิยมนาํมาถลุงเพราะจะไดเ้น้ีอเหล็กท่ีเปราะ 

   แหล่งท่ีพบ สามารถพบไดโ้ดยทัว่ไปในหลายประเทศ 

     1.2  การผลิตเหลก็ดิบดว้ยเตาสูง (Blast Furnace)   
   1. 2.1   ลกัษณะของเตาสูง (Blast Furnaces)  หรือเตาพน่ลม  (บุญรอด ทองสวา่ง, 2552) นิยมใช้
ในการถลุงสินแร่เหล็ก มีลกัษณะเป็นปล่องสูง ตวัเตาภายนอกทาํดว้ยเหล็กแผน่ ภายในก่อดว้ยอิฐทนไฟ
ภายในเตา ระบายความร้อนดว้ยระบบนํ้ าหล่อเยน็ ดา้นบนมีฝาปิด 2 ชั้น ตวัเตาแบ่งออกเป็นช่วงๆ โดย
ลาํดบั กล่าวคือ ฐานราก พื้นเตา กน้เตา บอชส์ ปล่องเตา และปากเตา 

   1.2.1.1  ฐานราก สร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่ีงจะฝังลึกลงไปในดินบางส่วนและ
โผล่พน้ดินข้ึนมาบางส่วนเป็นส่วนท่ีจะตอ้งรับนํ้ าหนกัของเตาไวท้ั้งหมด ขนาดของเตาประมาณ 1,300 

ลูกบาศกเ์มตร นํ้าหนกัประมาณ 7,000 ตนั 

   1.2.1.2  พื้นเตา  เป็นส่วนท่ีต่อข้ึนจากฐานรากจะก่อดว้ยอิฐทนไฟธรรมดาสูงประมาณ 
4 – 5 เมตร ทาํหนา้ท่ีรับตวัเตาถดัจากฐานราก และเป็นส่วนปิดกน้เตา 

   1.2.1.3  กน้เตา เป็นส่วนท่ีรองรับนํ้ าเหล็กท่ีกน้เตาน้ี  สแลกท่ีเกิดข้ึนจะลอยตวัอยู่บน
นํ้ าเหล็กเหลว และจะถูกระบายออกตามรู ท่ีสร้างไวโ้ดยปกติในบริเวณน้ีจะเรียงด้วยอิฐทนไฟ  ท่ีมี
คุณภาพดี มีความหนาตั้งแต่ 0.5 – 1.5 เมตร 

   1.2.1.4  บอชส์  เป็นบริเวณท่ีร้อนท่ีสุด การหลอมเหลวของแร่เหล็กจะเกิดข้ึนในช่วงน้ี 
การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงจะให้อุณหภูมิสูงมาก ทางตอนล่างของบอชส์ จะมีรูลมสําหรับพ่นลมเขา้ไป
เพื่อช่วยเร่งการเผาไหม ้บริเวณน้ีจะเรียงดว้ยอิฐทนไฟชนิดท่ีทนอุณหภูมิสูงได ้บางแบบมีการใชอิ้ฐสลบั
กบัท่อเหล็กกลวงเพื่อใชน้ํ้ามาระบายความร้อน 

   1.2.1.5  ปล่องเตา  เป็นส่วนท่ีสูงข้ึนไปจากบอชส์ ทางดา้นล่างท่ีต่อกบับอชส์มกัจะทาํ
ให้มีขนาดโตมากกวา่ โดยมีเปลือกนอกทาํดว้ยเหล็กเป็นโครงยึดกบัเสารับนํ้ าหนกัของเตา ภายในเรียง
ดว้ยอิฐทนไฟเพราะบริเวณน้ีอุณหภูมิจะตํ่ากวา่ตอนล่าง 

   1.2.1.6  อากาศหรือลมร้อน  เป็นตวัช่วยเร่งการลุกไหมข้องถ่านโคก้ ใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน เกิดความร้อนนาํไปใชใ้นการหลอมละลายสินแร่ในเตาถลุง 
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      1.3  การบรรจุวตัถุดิบลงในเตาสูง   

(บุญรอด ทองสวา่ง, 2552)  วตัถุดิบในเตาถลุงเหล็กแบบเตาสูง จะแยกบรรจุใส่ลงในตวัเตาเป็น
ชั้นๆ เร่ิมตน้จากถ่านโคก้ หินปูน เศษเหล็กและสินแร่เหล็ก จะไม่บรรจุวตัถุดิบในลกัษณะรวมๆ กนั 
หรือเทลงเตาพร้อมกนั 

  1.3.1  ชั้นของวตัถุดิบท่ีใส่ลงในเตา 

             ชั้นท่ี 1  ถ่านโคก้  ตอนท่ีเร่ิมจุดเตาเพื่อถลุงเหล็กนั้นตอ้งใส่ถ่านโคก้ก่อนเพื่อให้เป็น
เช้ือเพลิงทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาภายในเตา 

              ชั้นท่ี 2  หินปูน  เม่ือถ่านโคก้ติดไฟแลว้จะเกิดความร้อนซ่ึงทาํให้หินปูนสลายตวัรอ
ผสมกบัส่ิงสกปรก ท่ีจะเกิดข้ึนภายในเตา 

              ชั้นท่ี 3  เศษเหลก็สาํหรับชั้นน้ีในบางเตาอาจไม่ใช ้ถา้เป็นเช่นนั้นใหใ้ส่ชั้นต่อไปไดเ้ลย 

              ชั้นท่ี 4  สินแร่เหล็ก จะตอ้งผ่านการเตรียมหรือแต่งแร่มาก่อน ให้มีขนาดก้อนโต
ประมาณ 10 - 15 มิลลิเมตร สาํหรับส่ิงท่ีตอ้งเติมทั้ง 4 ชั้นแสดงไดด้งัภาพท่ี 2.1 

 

 
 

ภาพที ่2.1  ชั้นการบรรจุวตัถุดิบในเตาสูง 

 

 กรรมวธีิเตาสูง ถา้ตอ้งการเหล็กดิบประมาณ 1,000 ตนัจะตอ้งใชว้ตัถุดิบต่างๆ จาํนวนประมาณ
ดงัน้ี 

   สินแร่เหล็ก + เศษเหลก็  2,000   ตนั 

   ถ่านโคก้      800   ตนั 

   หินปนู       500   ตนั 

   ลมร้อน (อากาศ)   4,000   ตนั 
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      1.4   การเกิดปฏิกิริยาในเตาสูง   

(บุญรอด ทองสวา่ง, 2552)  ตลอดกระบวนการถลุงเหลก็ดว้ยเตาสูงท่ีมีความสูงราว  30  เมตร  

สามารถพิจารณาแบ่งช่วงของการเกิดปฏิกิริยาภายในเตาไดเ้ป็น 4 ช่วง  กล่าวคือ 

  1.4.1  ช่วงอุ่นวตัถุดิบให้ร้อน  ความร้อนประมาณ  200  องศาเซลเซียส  นํ้ าและความช้ืนจะ
กลายเป็นไอนํ้า กาํมะถนัจะสลายตวัเป็นก๊าซ         

              1.4.2  ช่วงอุณหภูมิประมาณ  600 – 1,000  องศาเซลเซียส  ปฏิกิริยาในเตาจะก่อให้เกิดก๊าซ 

คาร์บอนไดออกไซด์  ซ่ึงจะไหลจากด้านล่างของเตา จะช่วยลดปริมาณออกซิเจนในสินแร่เหล็ก 

อุณหภูมิในช่วงน้ีประมาณ  600 – 1,000 องศาเซลเซียส 

  1.4.3  ช่วงเกิดการสันดาปลุกเป็นไฟ  จากสภาวะการรวมตวักนัของออกซิเจนและถ่านโคก้
อุณหภูมิในช่วงน้ีประมาณ  1,200  องศาเซลเซียส 

  1.4.4  ช่วงการถลุง  อุณหภูมิในเตาจะประมาณ 1,600  องศาเซลเซียส  เหล็กดิบท่ีหลอมเหลวจะ
ไหลออกทางส่วนล่างของเตา ลงสู่แบบหล่อหรือเบา้รองรับท่ีเตรียมไวแ้ลว้ หินปูนจะรวมตวักบัสารเจือ
ใดๆ จบัตวัเป็นข้ีตะกรันลอยอยูบ่นผวิหนา้ของนํ้าเหล็กดิบ เตรียมถูกระบายทิ้งต่อไป 

      1.5  พฤติกรรมการหลอมละลายของเหลก็ในเตาสูง   

(บุญรอด ทองสว่าง, 2552)  สินแร่เหล็กท่ีนํามาถลุงนั้นโดยมากจะเป็นเหล็กออกไซด์ ซ่ึงมี
ออกซิเจนเป็นตวัประกอบ ดงันั้นปฏิกิริยาภายในเตาถลุงจึงเป็นปฏิกิริยาการลดออกซิเจนเป็นส่วนมาก
โดยมีลาํดบัดงัน้ี 

  1.5.1  เม่ือลมร้อนถูกเป่าเขา้ไปในเตา ทาํให้ถ่านโคก้ติดไฟ ออกซิเจนท่ีถูกเป่าเขา้ไปจะรวมตวั
กบัถ่านโคก้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนอกไซด ์       

1.5.2  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดข้ึนจะดึงออกซิเจนจากเหล็กออกไซด์ ทาํให้ส่วนท่ีเหลือ
เป็นเหล็กบริสุทธ์ิกบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในช่วงอุณหภูมิประมาณ  400  องศาเซลเซียส ซ่ึงยงัไม่
สามารถหลอมตวัทาํใหเ้หลก็มีลกัษณะเป็นรูพรุนแขง็ 

  1.5.3  ปฏิกิริยาการสลายตวัของหินปูนเป็นปูนขาวกบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในขณะมีความ
ร้อนภายในเตาประมาณ 600 องศาเซลเซียส ทาํใหหิ้นปนูกลายตวัเป็นปนูขาวได ้

1.5.4  ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของถ่านโคก้  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงได้จากปฏิกิริยาการ 
สลายตวัของหินปนูกบัปฏิกิริยาการลดออกซิเจนจากเหล็ก จะทาํปฏิกิริยากบัถ่านโคก้ เกิดเป็นความร้อน
กบัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ข้ึน ขณะมีอุณหภูมิภายในเตาบริเวณเผาไหมสู้งถึง  1,100 – 1,300  องศา
เซลเซียส ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดท่ี์เกิดข้ึนจะออกทางปากปล่องเตากลายเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับอุ่นลมท่ี
เยน็ใหร้้อนก่อนท่ีจะเขา้เตาเผาในลาํดบัต่อไป 

  1.5.5  ปฏิกิริยาการหลอมละลายของเหล็ก จะมีจุดหลอมละลายท่ี  1,538  องศาเซลเซียสเหล็ก
จะรวมตวัเขา้กบัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์   โดยมีความร้อนเป็นตวัช่วยให้เกิดปฏิกิริยา   ผลท่ีไดจ้ะได้
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เหล็กคาร์ไบด ์กบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   เหล็กคาร์ไบด์มีจุดหลอมละลายท่ีมีค่าตํ่ากวา่เหล็กบริสุทธ์ิ  
ดงันั้นจึงสามารถหลอมละลายไดใ้นเตาสูง   
 นํ้าเหล็กท่ีไดอ้อกมาเรียกวา่  เหล็กดิบ  ซ่ึงเหล็กดิบน้ีจะมีสารอ่ืนเจือปนอยูบ่า้ง เช่น กาํมะถนั 
ท่ีผสมอยู่ในสินแร่เหล็กและท่ีติดมากับถ่านโค้ก ดังนั้ นการเลือกถ่านโค้กจึงต้องกําหนดชนิดท่ีมี
เปอร์เซนตก์าํมะถนันอ้ยๆ และยงัมี แมงกานีส ซิลิคอน ฟอสฟอรัส ซ่ึงติดมากบัสินแร่อีกดว้ย สารเหล่า
นํ้ าจะทาํปฏิกิริยากบันํ้ าเหล็ก จึงทาํให้ตอ้งมีตวัขจดัสารเหล่าน้ีออก ซ่ึงไดแ้ก่หินปูนท่ีสลายตวัเป็นปูน
ขาวท่ีอยูใ่นเตานั้น ส่วนอะลูมิเนียมออกไซดแ์ละซิลิคอนไดออกไซด์ เม่ือรวมตวักบัปูนขาวจะกลายเป็น
ข้ีตะกรัน ท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกวา่นํ้าเหล็กดิบ ข้ีตะกรันจะลอยตวัอยูบ่นเหล็กเหลว จะถูกระบายออก
จากเตา ข้ีตะกรันจากเตาถลุงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทาํปูนซีเมนต์ ทาํท่อ       

แอสเบสตอส เป็นตน้ 

      1.6  ธาตุผสมในเหล็กดิบ   
              (บุญรอด ทองสวา่ง, 2552) เหล็กดิบท่ีไดจ้ากกระบวนการเตาสูงไม่ใช่เหล็กบริสุทธ์ิ  จะปรากฎ
ธาตุอ่ืนๆ  ผสมอยูใ่นเน้ือเหล็กดิบ เช่น ธาตุคาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส กาํมะถนั และฟอสฟอรัส ธาตุ
เจือปนเหล่าน้ีลว้นมีผลต่อคุณภาพของเหล็กดิบทั้งส้ิน ในการนาํเหล็กดิบไปใช้งานตอ้งพิจารณาและ
กาํจดัออกดว้ยวธีิการต่างๆ ต่อไป 

 

ตารางที ่2.1 อิทธิพลของธาตุต่างๆ ท่ีผสมในเหลก็ดิบ 

ธาตุผสมอืน่ ผลทีเ่กดิขึน้กบัเหลก็ 
คาร์บอน ทาํใหเ้หล็กมีความแขง็มากข้ึน แต่จะทาํให้เหล็กมีจุดหลอมเหลวตํ่าลง 

ซิลิคอน ปกติจะทาํใหเ้หลก็มีความแขง็แรงมากข้ึน แต่ถา้มีมากจะทาํใหเ้หลก็มีความ
เปราะแตกหกัไดง่้าย 

แมงกานีส ทาํใหแ้ขง็แรงข้ึน และมีจุดหลอมเหลวสูงข้ึนดว้ย 

กาํมะถนั ทาํใหเ้หล็กเปราะหกัง่าย และเม่ือตอนเหลก็อยูใ่นสภาพหลอมเหลว นํ้าเหลก็จะ
ไหลเทลงแบบไดย้าก 

ฟอสฟอรัส เหล็กจะเปราะ หกัง่าย แต่จะช่วยใหเ้หลก็ท่ีหลอมเหลวไหลเทลงแบบไดง่้าย 

        
      1.7 ผลผลิตท่ีไดจ้ากเตาสูง  การผลิตเหล็กดว้ยเตาสูงจะไดส่ิ้งต่างๆ ดงัน้ีคือ 
  1.7.1 เหล็กดิบ  (Pig Iron)  เหล็กดิบท่ีไดอ้าจมีสภาพไม่เหมือนกนั โดยคุณภาพของเหล็กดิบท่ี
ไดจ้ากเตาถลุงจะข้ึนอยูก่บัชนิดของแร่เหล็ก และวตัถุดิบท่ีผสมเขา้ไป มีดงัน้ี 
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           1)  เหล็กดิบสีเทา (Gray Pig Iron)  เป็นเหล็กดิบท่ีมีซิลิคอนผสมอยู ่โดยซิลิคอน เป็นตวั
แยกคาร์บอนในเหล็กดิบออกมา   คาร์บอนจะรวมตวักนัอยูใ่นรูปของ  กราไฟต ์(Graphite)  ซ่ึงเหล็กดิบ
สีเทาน้ีนิยมเอาไปถลุงอีกคร้ังเพื่อใหไ้ดเ้ป็นเหลก็หล่อ 

           2)  เหล็กดิบสีขาว (White Pig Iron) จะมีส่วนประกอบของแมงกานีสและคาร์บอนรวมตวั
กบัเหล็กในรูปของ   ซีเมนไตต ์(Cementite)  นิยมนาํไปถลุง หรือผา่นกรรมวิธีต่างๆ อีกคร้ังหน่ึงเพื่อให้
ไดเ้ป็นผลิตภณัฑเ์หล็กกลา้ 

             1.7.2   ข้ีตะกรัน (Slag)  ข้ีตะกรันท่ีไดจ้ากกระบวนการเตาสูง จะนาํไปใชเ้ป็นส่วนผสมในการ
ทาํปนูซีเมนต ์เป็นวตัถุดิบอยา่งหน่ึงสาํหรับผลิตใยหินซ่ึงมีคุณสมบติัป้องกนัความร้อน และเสียงไดดี้ 

  1.7.3  ก๊าซร้อน  (Hot Gas)  เป็นเช้ือเพลิงท่ีมีค่ามาก นาํไปผา่นเตาอุ่นลมเพื่อให้ไดล้มร้อนใน
การถลุงเหล็ก  โดยใชก้๊าซร้อนในกระบวนการ  จะช่วยประหยดัถ่านโคก้ไดจ้าํนวนมาก      

 เหล็กดิบสีเทาและเหล็กดิบสีขาวท่ีไดจ้ากเตาสูงจะมีคุณสมบติัแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 2.2 และ
แสดงกระบวนการทั้งหมดซ่ึงนาํมาสู่การไดเ้หลก็ดิบดงัภาพท่ี 2.2 (บุญรอด ทองสวา่ง, 2552) 
 

ตารางที ่2.2  คุณสมบติัของเหล็กดิบสีเทาและเหลก็ดิบสีขาว 

เหล็กดิบสีเทา เหล็กดิบสีขาว 

1.เน้ือเหล็กเป็นเมลด็หยาบ สีเทาแก่ 

2.ไม่แขง็แรง เปราะ หกัง่าย 

3.เม่ือเหล็กหลอมเหลวจะมีความสามารถ  
    ทางการไหลท่ีดี 

4.การรวมตวัของคาร์บอน 0.6-1.5 เปอร์เซ็นต ์ 
    จะอยูใ่นเน้ือเหล็ก ในรูปของสารประกอบแต่ 

    คาร์บอนอีกประมาณ 2.9-3.7  เปอร์เซ็นต ์จะ 

    รวมตวัอยูใ่นรูปของผงกราไฟตค์ลุกคละปน 

    ในเน้ือเหล็ก 

5. มีซิลิคอนผสมอยูม่าก 

6. ใชท้าํเหล็กหล่อ 

1. เน้ือเหล็กเป็นเน้ือละเอียด มีสีขาว 

2. แขง็แรงมาก 

3. เม่ือเหล็กอยูใ่นสภาพหลอมเหลวความสามารถ  
    ทางการไหลตํ่ากวา่ 

4. คาร์บอนทั้งหมดประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต ์จะ 

    รวมตวัเป็นสารประกอบในเน้ือเหลก็เพยีง 

     อยา่งเดียว จะไม่มีคาร์บอนรวมตวัในรูปของ 

     ผงกราไฟตป์นอยูเ่ลย 

5. มีแมงกานีสผสมอยุม่าก 

6. ใชท้าํเหล็กกลา้ 
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ภาพที ่2.2  ผลผลิตจากกระบวนการเตาสูง 

 

2. เหลก็เหนียว (Wrought Iron) 
 (บุญรอด ทองสว่าง, 2552) เหล็กเหนียวหรือเหล็กอ่อน เป็นเหล็กท่ีมีค่าความแข็งตํ่า มีกาํลงั
วสัดุตํ่ากว่าเหล็กชนิดอ่ืนๆ นาํมาใชใ้นงานอุตสาหกรรมเพียงเล็กนอ้ย มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนตํ่า  
เหล็กเหนียวท่ีดีจะมีธาตุคาร์บอนประมาณ  0.15  เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น เหล็กเหนียวไดจ้ากการนาํเหล็กดิบ
จากเตาถลุงมากาํจดัสารเจือ  ใหเ้หลือเท่าท่ีตอ้งการ ออกซิเจนจะทาํปฏิกิริยากบัคาร์บอนในนํ้าเหล็กเหลว 
เป็นการลดคาร์บอนให้ตํ่าลง ในเหล็กเหนียวจะมีส่วนผสมของธาตุอ่ืน เช่น ซิลิคอนประมาณ 0.1 – 3 

เปอร์เซ็นต ์ แมงกานีส  0. 25 – 1 เปอร์เซ็นต ์ กาํมะถนัประมาณ  0.05 เปอร์เซ็นต ์และฟอสฟอรัส
ประมาณ  0.04  เปอร์เซ็นต ์

 คาํว่าเหล็กเหนียว ท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปตามทอ้งตลาดนั้น หมายถึง เหล็กท่ีไม่ใช่เหล็กหล่อ 
ฉะนั้น เหลก็อ่อนและเหลก็กลา้จึงถือรวมเป็นเหล็กเหนียวทั้งหมดในแง่ของโลหะวิทยาถือวา่ไม่ถูกตอ้ง 
เพราะชนิดต่างๆ  ของช่ือเหล็กจะถูกกาํหนดโดยเปอร์เซนตข์องคาร์บอนในส่วนผสมเป็นสาํคญั 

 เหล็กเหนียวท่ีมีคาร์บอนผสมอยูป่ระมาณ  0.25 – 0.30  เปอร์เซ็นต ์ จะให้คุณสมบติัทางกลดี
พอสมควร มีความแขง็แรงมีความเหนียว แปรรูปไดง่้าย สามารถชุบผวิแขง็ได ้ราคาจะสูงกวา่เหล็กหล่อ 
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นิยมใชใ้นงานโดยทัว่ๆ ไป เช่น ทาํน๊อต สกรู ลวด แผน่เหล็ก ทาํกลอน สายรัด บานพบั เหล็กยึด ท่อไอ
เสีย เป็นตน้ 

 เหล็กเหนียวหล่อ เป็นเหล็กหล่อท่ีมีความทนทานต่อการสึกหรอสูง มีผิวแข็ง ถา้มีคาร์บอนอยู่
ระหวา่ง 0.25 – 0.6 เปอร์เซ็นต ์สามารถนาํไปชุบผิวแข็งได ้ผลิตมาจากการหลอมละลายเหล็กเหนียวท่ี
อุณหภูมิประมาณ 1,300 – 1,400  องศาเซลเซียส โดยเติมส่วนผสมของฟอสฟอรัสให้มากกวา่ปกติ เพื่อ
ช่วยใหป้ระสิทธิภาพทางการไหลในการเทลงแบบหล่อดีข้ึน หากตอ้งการใหมี้คุณสมบติัไม่เกิดสนิม ให้
เติมสารโครเมียม โคบอลต ์นิเกิล หรือวานาเดียมลงไป เช่น ผลิตภณัฑ์ใบมีดรถไถ บุง้ก๋ีรถตกั ช้ินส่วน
เคร่ืองยนตโ์ดยคุณสมบติัของเหล็กเหนียวมีดงัน้ี 

1) มีความบริสุทธ์ิสูง 

2) มีคาร์บอนไม่เกิน 1% 

3) มีสแลกอยูใ่นเน้ือเหล็ก 

4) ตีข้ึนรูปไดง่้ายมาก 

 

3. เหลก็กล้า (Steel) 
 (บุญรอด ทองสว่าง, 2552) เหล็กกล้ามีลักษณะโดยทั่วไปใกล้เคียงกับเหล็กเหนียว  มี
ส่วนผสมของคาร์บอนในเน้ือเหล็กตั้งแต่  0.15 –1.7  เปอร์เซ็นต ์โดยทัว่ไป ถา้คาร์บอนสูงเกินกวา่ 1.8 

เปอร์เซ็นต ์ จะมีสภาพเป็นเหล็กหล่อ  คาร์บอนในเน้ือเหล็กกลา้ทั้งหมด จะแยกตวัเป็นกราไฟต ์ จะไม่
ปรากฎคาร์บอนในรูปของสารประกอบ เหล็กกลา้เป็นวสัดุท่ีนิยมใชอ้ยา่งกวา้งขวางลกัษณะการใชง้าน
จะแตกต่างกบัเหล็กหล่อ   เหล็กกลา้สามารถนาํมาสู่กระบวนข้ึนรูปไดห้ลายวธีิ เช่น การกลึง การรีด การ
เจาะ การเช่ือม การตีในขณะร้อน เป็นตน้ กระบวนการท่ีทาํให้ไดเ้หล็กประเภทต่างๆ แสดงไดด้งัภาพท่ี 
2.3 
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ภาพที ่2.3  แผนภูมิแสดงการถลุงเหล็กและการเกิดวสัดุเหล็ก 

 

      3.1 การผลิตเหลก็กลา้ 

           (บุญรอด ทองสว่าง, 2552) เหล็กกล้าทาํมาจากเหล็กดิบ  เหล็กดิบจากเตาถลุงโดยทัว่ไปจะ
ประกอบดว้ยคาร์บอนและธาตุอ่ืนๆ  ปะปนอยูป่ระมาณ 4 – 6 เปอร์เซ็นต ์ฉะนั้นเม่ือตอ้งเหล็กกลา้จึง
ต้องกําจัดคาร์บอนและธาตุเจือปนอ่ืนๆ  ออกให้คงเหลือเท่าท่ีต้องการ ซ่ึงสามารถทาํได้โดยวิธี
ดงัต่อไปน้ี 

   3.1.1 วิธีเบสเซเมอร์ หมอ้เผาแบบเบสเซเมอร์มีรูปร่างเหมือนกนักบัหมอ้ผสมคอนกรีตขนาด
ใหญ่  เหล็กดิบ (Pig  Iron)  ท่ีหลอมละลายแลว้  จะถูกนาํไปหมอ้เบสเซเมอร์ ซ่ึงมีอากาศเป่าผ่าน  
ประกายไฟ และเปลวไฟจะถูกเป่าเขา้ดา้นบนของหมอ้  อากาศท่ีถูกเป่าออกมา   จะช่วยกาํจดัคาร์บอน
ออกจากเน้ือเหล็ก สาํหรับวตัถุเจือปนอ่ืนๆ  จะรวมตวัเป็นข้ีตะกรัน  เช่นเดียวกบัวิธีแรก  นอกจากน้ีบาง



 35 

ทีจะใช้ออกซิเจนเป่าผ่านเขา้ไปในเน้ือโลหะท่ีหลอมละลายแลว้   หรือเป่าออกซิเจนเขา้ไปท่ีผิวโลหะ
โดยตรง    จะมีผลช่วยกาํจดัคาร์บอนไดเ้ช่นกนั 

          3.1.2  วิธีหลอมดว้ยไฟฟ้า   เศษเหล็กท่ีรู้ส่วนผสม  จะถูกหลอมละลายในเตา ซ่ึงทาํให้เกิด
ความร้อนจากประกายไฟฟ้าท่ีกระโดดขา้มมาจากแท่งคาร์บอนไปยงัเหล็กกล้า หินปูนท่ีเติมเขา้ไป
เพือ่ใหจ้บัตวัรวมกบัวตัถุอ่ืนท่ีปนอยูก่ลายเป็นข้ีโลหะลอยอยูข่า้งบนเรียกวา่ข้ีตะกรัน 

    3.1.3  วิธีแบบเตาเปิด  นาํเหล็กดิบ (Pig  Iron) และเศษเหล็กกลา้ (Steel Scrap) ใส่ลงในเตา
หลอนเม่ืออากาศไหลผา่นจะติดลุกเป็นเปลวไฟเผาเหลก็โดยตรง คาร์บอนในโลหะท่ีหลอมละลายจะถูก
เผาไหมเ้ป็นไอและระเหยออกไป วตัถุอ่ืนท่ีปนอยูจ่ะรวมตวักบัปูนขาว  ท่ีใส่เดิมลงไปในเตาเกิดการจบั
กนัเป็นข้ีเหล็ก  จากนั้นเหลก็กลา้ท่ีเหลวจะถูกปล่อยไหลออกมาใส่ในถงัรองรับขนาดใหญ่ 

      3.2  ชนิดของเหลก็กลา้ 

  เหล็กกลา้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

  3.2.1  เหล็กกลา้คาร์บอน (Carbon Steel) 
  3.2.2  เหล็กกลา้ผสม (Alloy Steel) 
  3.2.1 เหล็กกลา้คาร์บอน  (Carbon Steel) 
            เหล็กกลา้คาร์บอน หมายถึง เหล็กกลา้ท่ีมีส่วนผสมของคาร์บอนเป็นหลกั แต่จะมีสารอ่ืน
ผสมอยูด่ว้ยตั้งแต่กระบวนการถลุงสินแร่เหล็กในเบ้ืองตน้ เช่น ธาตุซิลิคอน ฟอสฟอรัส แมงกานีส และ
กาํมะถนั เหล็กกลา้คาร์บอน แบ่งตามปริมาณธาตุคาร์บอนส่วนผสมได ้3 ชนิด คือ 

            3.2.1.1 เหล็กกลา้คาร์บอนตํ่า (Low Carbon Steel)  มีคาร์บอนในส่วนผสมไม่เกินกว่า 
0.03 เปอร์เซ็น มีคุณสมบติัเหนียว ไม่แข็งแรงมากนัก สามารถนาํไปกลึง ใส ตดั เจาะได้ง่าย ใช้ทาํ
โครงสร้าง ทาํลวด สกรู น๊อต สลกัเกลียว ทาํแผน่เหล็ก โซ่ ตวัถงัรถยนต ์เป็นตน้ 

             เหล็กกลา้คาร์บอนตํ่าไม่เหมาะสาํหรับการจะนาํช้ินงานไปชุบผวิแขง็เพาระมีปริมาณธาตุ
คาร์บอนตํ่า ตอ้งนาํไปผา่นกรรมวธีิเพิ่มคาร์บอนท่ีผวิงานก่อน 

                         3.2.1.2  เหล็กกลา้คาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon steel) มีธาตุผสมอยู่ระหว่าง 
0.30 – 0.65 เปอร์เซ็น มีความแข็งมากข้ึน รับแรงทางกลไดดี้ ใชท้าํรางรถไฟ เพลา เฟือง เป็นตน้ ถา้มี
คาร์บอนมากกวา่ 0.05 เปอร์เซ็น จะชุบแขง็ไดเ้ฉพาะบริเวณผวิงานเท่านั้น 

          3.2.1.3  เหล็กคาร์บอนสูง (High Carbon Steel)   มีคาร์บอนในส่วนผสมอยูร่ะหวา่ง 0.65 

– 1.40 เปอร์เซ็น มีคุณสมบติัแข็ง รับแรงทางกลไดม้ากข้ึนใชท้าํเคร่ืองมือตดั ดอกสวา่น สกดั กรรไกร 
มีดกลึง ลูกปืน เป็นตน้ สามารถนาํไปชุบแข็งไดดี้  แต่เม่ือชุบแข็งแลว้ ช้ินงานจะเปราะ แตกหักง่าย ใน
การใชง้านตอ้งระวงั  เหล็กกลา้ท่ีใชท้าํเคร่ืองมือ (Tool Steel) จะมีคาร์บอนสูงระหวา่ง 0.09 – 1.45 

เปอร์เซ็น 
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   ท่ีปริมาณคาร์บอนร้อยละ 0.83 และอุณหภูมิ 723 องศาเซลเซียสเป็นจุดยเูทคทอยด ์
(Eutectoid) หรือ ออสเทนไนต ์(Austenite) เป็นเฟสท่ีมีโครงสร้างเป็น Face Centered Cubic (FCC) และ
เป็นสารละลายของแขง็ (Solid Solution) ท่ีอุณหภูมิสูง  ถา้ทาํใหเ้ยน็ลงจะเปล่ียนเป็นเฟส     หรือ เฟอร์
ไรด ์(Ferrite) ท่ีมีโครงสร้างเป็น Body Centered Cubic (BCC) และเป็นสารละลายของแขง็  ท่ีอุณหภูมิ
ตํ่ากวา่ 910 องศาเซลเซียส ในเฟสจะมีคาร์บอนละลายอยูไ่ม่เกินร้อยละ 0.03 คาร์บอนส่วนท่ีเหลือจะ
แยกตวัออกเป็นคาร์ไบต ์(Carbide) หรือซีเมนไทต ์(Cementite) เหล็กกลา้คาร์บอนสามารถสรุปการ
นาํไปใชง้านไดด้งัตารางท่ี 2.3 

   
ตารางที ่2.3  การใชง้านของเหล็กกลา้คาร์บอนต่างๆ  

ชนิดของเหลก็คาร์บอน ปริมาณคาร์บอน 
(%) 

ลกัษณะการใช้งาน 

1. คาร์บอนตํ่า 

  

 

 

2.คาร์บอนปานกลาง 

 

3.คาร์บอนสูง 

 

 Tool Steels 

0.05-0.15 

0.01-0.30 

 

 

0.30-0.65 

 

0.65-0.90 

 

0.90-1.45 

ลวด ตะป ูท่อ เหล็กแผน่ หมุดย ํ้า 

เหล็กก่อสร้าง สกรู เหลก็แผน่สาํหรับแผน่เหล็ก
วลิาส เกียร์ เพลา คาน แกนเพลาต่างๆ ตะขอ
สาํหรับเคร่ืองยกเกียร์  
ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรท่ีจะผา่นกรรมวธีิทางความร้อน 
รางรถไฟ สปริง ดาบ ไขควง เล่ือย สวา่น เคร่ืองมือ 
คอ้น สปริง กนัชนรถยนต ์เคร่ืองเจาะ 

สปริง ตะไบ มีด ดาบ ขวาน ใบมีด 

เคร่ืองกลึง เคร่ืองเจาะ 

 

4. เหลก็หล่อ (Cast Iron) 
 (บุญรอด ทองสวา่ง, 2552) เหลก็หล่อเป็นเหลก็ท่ีผลิตจากเหลก็ดิบสีเทา (Gray Pig Iron)ท่ีได้
จากเตาสูง (Blast Furnace) มาหลอมหรือถลุงใหม่ในเตาคิวโปลา เตาแอร์เฟอร์เนซ หรือเตาไฟฟ้า 
เหล็กหล่อมีปริมาณธาตุคาร์บอนผสมอยูป่ระมาณ 2% - 6.67% ส่วนเหล็กกลา้มีปริมาณธาตุคาร์บอน
ผสมอยูป่ระมาณ 0.008% - 2%เท่านั้น แต่ทางปฏิบติัแลว้เหลก็หล่อจะมีปริมาณธาตุคาร์บอนผสมอยู่
ประมาณ 2.5% – 4% ถา้มีมากกวา่นั้นจะขาดคุณสมบติัความความเหนียว (Ductility) จะเปราะและ
แตกหกัง่ายเม่ือถูกแรงกระแทกปกติ ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบคุณสมบติัระหวา่งเหล็กกลา้และเหลก็หล่อ
ไดด้งัตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4 ขอ้เปรียบเทียบระหวา่งเหลก็หล่อกบัเหลก็กลา้ 

เหลก็หล่อ (Cast Iron) เหลก็กล้า (Steel) 
1.มีปริมาณคาร์บอน 2% - 6.67% 1.มีปริมาณคาร์บอน 0.008% - 2% 

2.มีจุดหลอมเหลวประมาณ 1150 – 1250 ◦C 2.มีจุดหลอมเหลวประมาณ 1539 ◦C 

3.อตัราการขยายตวัตํ่า 3.อตัราการขยายตวัสูง 

4.รับแรงอดัดี รับแรงดึงไดน้อ้ย 4.รับแรงอดัดี รับแรงดึงไดม้าก 

5.มีความแขง็แรงอยูใ่นเกณฑป์านกลาง 5.มีความแขง็แรงอยูใ่นเกณฑป์านกลาง - สูง 

6.ราคาถูกประหยดัเช้ือเพลิงในการถลุง 6.ราคาแพงใชเ้ช้ือเพลิงในการถลุงมาก 

 

 เม่ือเปรียบเทียบคุณสมบติัระหว่างเหล็กหล่อกบัเหล็กกล้าแล้วถึงแมว้่าจะดอ้ยกว่าในด้าน
คุณสมบติัแข็งแรง และความเหนียวตํ่ากว่าเหล็กกลา้ แต่เน่ืองดว้ยมีจุดหลอมเหลวท่ีตํ่ากว่าเหล็กกลา้จึง
ทาํให้เหล็กหล่อมีกรรมวิธีการผลิตท่ีประหยดัเช้ือเพลิงกว่า และมีราคาถูกกว่า จึงมีการใช้การอย่าง
แพร่หลาย และในเทคโนโลยีการผลิตปัจจุบนัเราสามารถผลิตเหล็กหล่อใช้มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั
เหล็กกลา้ อีกทั้งยงัสามารถหล่อข้ึนรูปในช้ินงานท่ีมีรูปร่างท่ีซบัซอ้นไดดี้อีกดว้ย จึงทาํใหเ้หล็กหล่อเป็น
ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งมาก 

  เหล็กหล่อเป็นเหล็กท่ีมีคาร์บอนประสมอยูม่าก ดงันั้นจึงทาํใหข้าดคุณสมบติัดา้นความเหนียว
ไป คือ จะเปราะและแตกหกัง่ายทนต่อแรงดึงและแรงกระแทกไดน้อ้ยนาํไปข้ึนรูปดว้ยวิธีการ ตี  ดึง  รีด 
ไดย้ากมาก วิธีการข้ึนรูปนั้นจะตอ้งนาํเหล็กหล่อนั้นไปหลอมแลว้เทลงในแบบท่ีทาํดว้ย ทราย โลหะ 
หรือวสัดุทนความร้อนอยา่งอ่ืนหลงัจากหล่อตามแบบแลว้จึงนาํมาตกแต่งอีคร้ังหน่ึง ถึงแมว้า่ช้ินงานจะ
มีความสลบัซบัซอ้นก็สามารถหล่อได ้เม่ือหลอมละลายจะไหลไดดี้เน่ืองจากจะมีความหนืดตํ่า 

 

       4.1 ประเภทของเหล็กหล่อ 

 เหล็กหล่อสามารถแบ่งตามลกัษณะของโครงสร้างการรวมตวัของคาร์บอนเป็นหลกัได ้ 6 

ประเภทคือ 

1) เหล็กหล่อสีขาว (White Cast Iron) 
2) เหล็กหล่อสีเทาหรือสีดาํ (Gray Cast Iron) 
3) เหล็กหล่อกราไฟตก์ลม (Spheroidal Graphite Cast Iron or Nodular Cast Iron ) 
4) เหล็กหล่อ CGI (Compacted graphite) 
5) เหล็กหล่ออบเหนียว (malleable Cast Irons) หรือเหลก็หล่อเหนียว (GT) 
6) เหล็กหล่อผสมหรือเหลก็หล่อพิเศษ (Alloy and Special Cast Iron) 
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              4.1.1 เหล็กหล่อสีขาว (White Cast Iron) 
         เหล็กหล่อสีขาวจะมีเปอร์เซ็นตค์าร์บอนอยูป่ริมาณ 1.7% ข้ึนไปและยงัมีธาตุท่ีผสมอยู ่ 

เช่น กาํมะถนั ซิลิคอน แมงกานิส และฟอสฟอรัส ผลิตไดจ้ากเตาคิวโปล่า หากเรานาํรอยแตกหกัดูจะ
เห็นเน้ือเหล็กมีเม็ดเกรนสีขาว โดยการเปล่ียนแปลงสภาวะของเหล็กหล่อชนิดน้ีจะเปล่ียนสถานะ
หลอมเหลวไปเป็นสถานะของแข็ง จะทาํให้คาร์บอนแทรกตวัเขา้ไปอยูใ่นเน้ือเหล็ก ไม่อยูอ่ย่างอิสระ
เหมือนเหล็กหล่อสีดาํ แต่จะรวมกบัเน้ือเหล็กในรูปของสารประกอบ ซ่ึงมีช่ือว่า “เหล็กคาร์ไบด์” หรือ
ทางโลหะวิทยาเรียกลกัษณะโครงสร้างแบบน้ีวา่ “ซีเมนไตต”์ (Cementile) โครงสร้างแบบน้ีจะทาํให้
เหล็กมีคุณสมบติัแข็ง เปราะ แตกหักง่าย รอยหกัจะดูเป็นสีขาวเหมือนเน้ือเหล็กทัว่ๆ ไป เราจึงเรียก
เหล็กหล่อชนิดน้ีวา่ “เหล็กหล่อสีขาว” ตามลกัษณะท่ีปรากฏบนเน้ือของเหลก็หล่อสีขาว 

                        คุณสมบติัเด่นของเหล็กหล่อสีขาวคือ 

1) มีความแขง็สูง นาํมากลึง, กดั , เจาะ ,ไสไดจ้าก 

2) มีความเปราะสูง 

3) ทนแรงกระแทรกไดน้อ้ย 

4) ทนการเสียดสีไดดี้ การสึกหรอระหวา่งการใชง้านนอ้ย 

           การใชง้านจะใชก้บังานท่ีทนต่อการเสียดสี เช่น ทาํลูกบอลกลมในแบร่ิงลูกปืน ลอ้รถไฟ 
ลูกโม่ยอ่ยหิน และทาํจานเจียระไนเพชรพลอย 

              4.1.2 เหล็กหล่อสีเทาหรือสีดาํ (Gray Cast Iron) 
          เหล็กหล่อชนิดน้ีเป็นเหล็กหล่อท่ีมีส่วนผสมและโครงสร้างใกล้เคียงกบัเหล็กดิบ (Pig 

iron) ท่ีถลุงจากเตาสูง (Blast Purnace) เหล็กหล่อชนิดน้ีเม่ือหกัดูเน้ือเหล็กตรงรอยหกัจะเห็นเม็ดเกรน
เป็นสีเทา แตกต่างกบัเหล็กหล่อสีขาวทั้ง มีเปอร์เซ็นตค์าร์บอนท่ีใกลเ้คียงกนั ประมาณ 3 – 3.5% แต่
คาร์บอนในเหล็กหล่อสีเทาน้ีจะเกิดข้ึนเน่ืองจากเยน็ตวัเป็นไปอย่างช้าๆ ทาํให้คาร์บอน ปริมาณส่วน
ใหญ่จะแยกตวัออกมารวมกันในรูปของคาร์บอนบริสุทธ์เป็นแผ่นหรือเกล็ด (Flakes) ซ่ึงเรียกว่า 
“Graphite” ซ่ึงทาํใหดู้เป็นสีเทา (แต่ก็ยงัมีคาร์บอนบางส่วนรวมตวัในลกัษณะสารประกอบในเน้ือเหล็ก 
(Cementite) เหมือนเหล็กหล่อสีขาว) นอกจากน้ียงัมีธาตุท่ีผสมอยูเ่ช่น ซิลิกอน , แมงกานีส , ฟอสฟอรัส 
และ กาํมะถนั 

 คุณสมบติัของเหล็กหล่อสีเทา 

 1) มีความแขง็ไม่มากนกั สามารถกลึงหรือไส ตบแต่งใหไ้ดข้นาดตามตอ้งการได ้

 2) มีอุณหภูมิหลอมเหลวตํ่า และมีความสามารถในการไหล (Fluidity)ดี สามารถหล่อ 

หลอมใหไ้ดรู้ปร่างชนิดซบัซอ้นไดง่้าย 

 3) มีอตัราการขยายตวันอ้ย สามารถใชท้าํส่วนประกอบของเคร่ืองจกัรกลท่ีตอ้งการ 

รูปร่างและขนาดท่ีแน่นอน 
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 4) มีความตา้นทานต่อแรงอดั และรับแรงสั่น (Dam ping Capacity) ไดดี้ ใชท้าํแท่น 

รองรับอุปกรณ์ เคร่ืองมือกลต่างๆ ไดดี้ 

 5) สามารถท่ีจะปรับปรุงคุณสมบติัความตา้นทานแรงดึงไดม้ากข้ึนอยูก่บัการปรับปรุง 

ส่วนผสมและการอบชุบ ทาํใหใ้ชง้านไดก้วา้งขวาง 
 การใชง้าน ใชท้าํช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์เช่นกา้นสูบ ทาํท่อนํ้ า ขนาดใหญ่ และแท่นฐาน

เคร่ืองจกัรกลต่างๆ เช่น ฐานเคร่ืองกลึง , เคร่ืองกดั ทาํปากกาจบัช้ินงาน ฯลฯ 

              4.1.3 เหล็กหล่อกราไฟตก์ลม (Spheroidal Graphite Cast Iron) หรือเรียกวา่ Nodular Cast Iron , 

Ductile Iron 

          เหล็กหล่อกราไฟตก์ลมมีเปอร์เซ็นตค์าร์บอนอยูป่ระมาณ 3 – 3.5%และยงัมีธาตุท่ีผสมอยู ่
เช่น แมกนีเซ่ียม และ นิกเกิล เหล็กหล่อชนิดน้ีไดม้าจากเหล็กหล่อสีเทาอีกทีหน่ึงโดยผสมแมกนีเซียม – 

นิกเกิลลงในนํ้ าเหล็กก่อนเทลงแบบ ซ่ึงจะทาํให้กราไฟต ์(คาร์บอนบริสุทธ์ิท่ีรวมตวัอยูใ่นเน้ือเหล็ก) มี
ลกัษณะเป็นวงกลม (Spheroids) เหล็กหล่อกราไฟต์กลมต่างกบัเหล็กหล่อสีเทาตรงท่ีคาร์บอนรวมตวั
เป็นกราไฟตใ์นลกัษณะกลม (กราไฟตข์องเหล็กหล่อสีเทาอยูใ่นลกัษณะยาวๆ) คุณสมบติัท่ีไดจึ้งเหนียว
และรับแรงกระแทกได้ดีกว่าเหล็กหล่อสีเทา จึงเป็นท่ีนิยมใช้มาก โครงสร้างของเหล็กชนิดน้ี จะมี
โครงสร้างพื้นเป็นเฟอร์ไรท ์(Ferrite) และเพริไลท ์(Pearlite)  

  คุณสมบติัของเหล็กหล่อกราไฟตก์ลม 

 1) ทนแรงดึงไดสู้งประมาณ 540 – 700 นิวตนั /มม.
2
  

 2) มีอตัราการยดึตวัประมาณ 1 – 5 % 

 3) สามารถนาํไปชุบแขง็ อบลดความเครียด หรือชุบผวิแขง็ได ้

 4) ความแขง็และความเปราะลดลง ทาํใหก้ลึง กดั ไส เจาะไดง่้าย 

 5) ทนต่อการสึกหรอไดดี้ 

 6) ทนความร้อนไดดี้ 

 7) สามารถนาํไปตีข้ึนรูปได ้

 8) สามารถรับแรงกระแทกไดดี้ 
 การใชง้าน ใชท้าํช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์เช่นเพลา้ขอ้เหวีย่ง เคร่ืองมือการเกษตร ช้ินส่วน 

เรือเดินทะเล โครงสร้างเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่  ท่อส่งนํ้า  ท่อส่งแก๊ส   
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              4.1.4 เหล็กหล่อ CGI (Compacted Graphite) 
 เหล็กหล่อ CGI จะมีเปอร์เซ็นตค์าร์บอนประมาณ 4.2% และมีธาตุท่ีผสมอยูเ่ช่นโลหะ
แมกนีเซียม (Magnesium) และ นิกเกิล (Nickel) เหล็กหล่อชนิดน้ีจะมีเน้ือเม็ดเกรนจะแตกต่างจาก
เหล็กหล่อกราไฟต์กลมคือ เหล็กหล่อชนิดน้ีมีกราไฟต์เป็นลกัษณะคดยาวคลา้ยตวัหนอน (Vermicular 

Graphite) และมีความตา้นทานแรงดึงได้ดี และการหดตวัตํ่า เหล็กชนิดน้ีจะมีคุณสมบติัอยู่ระหว่าง
เหล็กหล่อกราไฟต์กลมกับเหล็กหล่อสีเทา เหล็กหล่อชนิดน้ีจะมีความต้านทานแรงดึงได้ดีกว่า
เหล็กหล่อสีเทา จะอยูใ่นเกณฑเ์ดียวกบักราไฟตก์อ้นกลม แต่ความเหนียวจะดอ้ยกวา่ 

การใชง้าน ใชท้าํเฟือง (Gear) ลอ้ช่วยแรง (fly wheel) , เบรคดุม (Brake drum) และท่อไอเสีย 
(Exhaust Manifolds) 
     4.1.5 เหล็กหล่ออบเหนียว (malleable Cast Irons) หรือเหล็กหล่อเหนียว (GT) 
 เหล็กหล่อชนิดน้ีสามารถทนต่อแรงดึงไดดี้กวา่เหล็กหล่อสีเทา และเหล็กหล่อสีขาว แต่
น้อยกว่าเหล็กกราไฟต์กลม นอกจากน้ีทนต่อแรงกระแทกได้ดี มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเหล็กกล้า 
เหล็กหล่อชนิดน้ีทาํจากเหล็กสีขาวไปผ่านกรรมวิธีอบอ่อน ควบคุมการเยน็ตวั ซ่ึงจะทาํให้โครงสร้าง
เปล่ียนแปลงไป แต่ขอ้เสียของเหล็กหล่ออบเหนียวน้ี คือ ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการอบอ่อนสูงและ ทาํกบั
ช้ินงานท่ีมีความหนาไดไ้ม่เกิน 50 มม. 

 คุณสมบติัของเหล็กหล่อเหนียว 

1) ความเหนียวจะเพิ่มมากข้ึนกวา่เหล็กหล่อสีเทาและเหลก็หล่อสีขาว 

2) ความแขง็จะเพิ่มมากกวา่เหลก็หล่อสีขาว แต่นอ้ยกวา่เหลก็หล่อสีเทา 

3) อตัราการยดืตวัจะมากข้ึน 

4) ทนต่อแรงกระแทกไดดี้ 

5) สามารถนาํไปชุบผวิแขง็ไดม้าก 
 4.1.6 เหล็กหล่อผสมหรือเหลก็หล่อพิเศษ (Alloy and Special Cast Iron) 

 เหล็กหล่อผสมหรือเหล็กหล่อพิเศษเป็นเหล็กหล่อท่ีถูกสร้างข้ึนมา เพื่อให้มีคุณสมบติั
ตามท่ีตอ้งการ เหล็กหล่อชนิดน้ีมีอยูห่ลายประเภทข้ึนอยูก่บัสารหรือโลหะท่ีผสมในเน้ือเหล็กหล่อ เรา
พอจะแบ่งออกตามการใชง้านได ้3 ประเภทคือ 
 1) เหล็กหล่อผสมทนการเสียดสี 

 2) เหล็กหล่อผสมทนต่อความร้อน 

 3) เหล็กหล่อผสมทนต่อการกดักร่อน 
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 1) เหลก็หล่อผสมทนการเสียดสี (Alloy and Special Cast Iron) 
                เหล็กหล่อผสมทนการเสียดสีเป็นเหล็กหล่อท่ีมีความแขง็สูงโดยผสมโลหะโครเมียม

นิกเกิลและโมลิบดินมั ส่วนใหญ่จะมีลกัษณะของรอยแตกเป็นสีขาว คลา้ยกบัเหลก็หล่อสีขาว  
     เหลก็หล่อชนิดน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

               1.1) เหล็กหล่อ Ni-Hard 

                         เหล็กหล่อ Ni-Hard เป็นเหล็กหล่อท่ีมีความแข็งสูง มีเปอร์เซ็นต์คาร์บอนอยู่
ประมาณ 2.8 – 3.6% และมีธาตุท่ีผสมอยูเ่ช่น ซิลิคอน  แมงกานีส กาํมะถนั  ฟอสฟอรัส นิกเกิล และ 
โครเม่ียม เหล็กหล่อชนิดน้ีเม่ือผสมกบัโลหะโครเมียม นิกเกิล และโมลิบดินมั จะมีรอยแตกมีลกัษณะสี
ขาวคลา้ยเหล็กหล่อสีขาว โครงสร้างจะอยูใ่น Myp-eulectic และถา้เติมนิกเกิลกบัโครเมียมจะรวมตวักนั
ใหค้าร์ไบด ์และไปแทนท่ีเหล็กในซีเมนไตต ์ทาํใหมี้ความแขง็เพิ่มข้ึน และทนต่อการสึกหรอ 

                          ลกัษณะการใชง้านส่วนใหญ่ใชท้าํ ช้ินส่วน Linear plate ใน เคร่ืองบด  ใบพดั
ป๊ัมแร่ตามเหมืองแร่  ใชใ้นอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบ  ปนูซีเมนต ์

   คุณสมบติัโดยทัว่ไป 

            1) ความตา้นทานแรงดึง 

            2) ความตา้นทานแรงกระแทก 

                 1.2) เหล็กหล่อโครเมียมสูง 

                                         เหล็กหล่อโครเมียมสูงเป็นเหล็กหล่อท่ีมีเปอร์เซ็นตข์องโครเมียม 10 –30% มี
เปอร์เซ็นตค์าร์บอน 2.0-3.0% ธาตุท่ีผสมอยูคื่อ ซิลิกอน  แมงกานีส  โมลิบดินมั เน่ืองจากโครเมียมจะ
รวมตวักบัคาร์บอนในเหล็กหล่อเกิดเป็นโครเมียมจะรวมตวักบัคาร์บอนในเหล็กหล่อเกิดเป็นโครเมียม
คาร์ไบด ์ซ่ึงมีคุณสมบติัทนต่อการเสียดสีไดสู้ง มีอายกุารใชง้านยาวนาน มีโครงสร้างเป็นแบบเฟอร์ไรท ์

ใชง้านใน อุตสาหกรรมทาํสี  เหมืองแร่ปนูซีเมนต ์เช่น ลูกบด เป็นตน้ 

 2) เหล็กหล่อทนความร้อนสูง (Heat Resistance Cast Iron) 
                มีคุณสมบติัเด่นอยู ่3 ประการคือ 

               1) มีความแขง็แรงไดท่ี้อุณหภูมิสูง โดยไม่เกิดการแตกหกัหรือเปล่ียนแปลงรูปทรง 

               2) มีความตา้นทานต่อการเกิดออกซิเดชัน่ แมจ้ะอยูใ่นสภาพท่ีสมัผสักบัแก๊สร้อน 

                3) มีความตา้นทานต่อการเกิดอาการพองตวั (Growth) และมีโครงสร้างท่ีคงสภาพไม่ 

เปล่ียนแปลงในช่วงของอุณหภูมิท่ีใช้งานซ่ึงจะสูงกว่า 600 C กรรมวิธีการผลิตสามารถ หลอมใน
บรรยากาศ แก๊สเฉ่ือย แบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่น 

          2.1) เหล็กหล่อ Ni-resist เป็นเหลก็หล่อชนิดท่ีมีออกไซด ์และจะมีความตา้นทาน 

ออกซิเจนแทรกตวั (Oxidation-resistance scale)มีธาตุท่ีผสมอยูเ่ช่น โครเมียม , โมลิบดินมั และนิกเกิล
ประมาณ 20 – 30 % 
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 2.2) เหล็กหล่อซิลิคอนสูง  เป็นเหล็กหล่อชนิดทนความร้อน และมีโครงสร้าง 

เป็นเฟอร์ไรทมี์ธาตุท่ีผสมอยู่เช่น แมกนีเวียม โมลิบดินมั  ซิลิคอน 4- 6% ส่วนมากใช้งานในการ ทาํ    

หวัเผาของเตาอบ และ ทาํท่อไอเสียเคร่ืองยนต ์

 2.3) เหล็กหล่อผสมอะลูมิเนียม เหล็กหล่อชนิดน้ีมีตา้นทานการแพร่ของออกซิเจน  

ไดดี้มีธาตุท่ีผสมอยูเ่ช่น โมลิบดินมั และ อะลูมิเนียม การใชง้าน ใชใ้นงานท่ีตอ้งการความตา้นการพอง
ตวั (Growth) 

 2.4) เหล็กหล่อผสมโครเมียมโครงสร้างโดยทัว่ไปเหมือนกบัเหล็กหล่อขาว แต่ความ 

เหนียวจะน้อยกว่า และมีความต้านทานต่อการแทรกตวัของออกซิเจนได้ดีส่วนมากใช้งานในการ 
อุปกรณ์ในงานเตาอบ เช่น หวัเผา  เตาไฟ  Recuperator tube เป็นตน้ 

 3) เหล็กหล่อทนการกดักร่อน (Corrosion Resistant Iron) 
                เหล็กหล่อทนการกดักร่อนเป็นเหล็กหล่อท่ีมีธาตุผสมในอตัราสูงแบ่งออกเป็น 2

ประเภทคือ 

  3.1) เหลก็หล่อผสมนิกเกิลสูง เป็นเหล็กหล่อท่ีทนการกดักร่อนสูง มกัใชใ้นงาน 

วศิวกรรมท่ีเก่ียวกบันํ้าทะเล งานอุตสาหกรรมเคมี 

 - เปอร์เซ็นตค์าร์บอน 2 –3.5% 

 - ธาตุท่ีผสมอยู ่นิกเกิล 13.5-36%  ทองแดง 5.5 –7.5%  โครเมียม 1.8- 6% 

 - การใชง้าน ผลิตป๊ัม ท่อ ขอ้ต่อต่างๆ 

 

 3.2) เหล็กหล่อผสมซิลิคอนสูง 

                         มีคุณสมบติัตา้นทานการกดักร่อนโดยเฉพาะกรดชนิดต่างๆ ไดดี้ ทุกๆ ความ 

เขม้ขน้ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

 - เปอร์เซ็นตค์าร์บอน 2-4% 

 - ธาตุท่ีผสมอยู ่ซิลิกอน 14-15% โมลิบดินมั โครเมียม 

 - การใช้งาน ทาํป๊ัม และท่อส่งสารละลายท่ีมีอาํนาจในการกดักร่อนสูง (High 

corrosive fluid) 
 
5. เหลก็กล้าผสม (Alloy  Steel) 
  (บุญรอด ทองสว่าง, 2552) เหล็กกลา้ผสม หมายถึง  เหล็กกลา้ท่ีมีธาตุโลหะอ่ืนๆ นอกจาก
คาร์บอนผสมอยู่ด้วยเพื่อเหตุผลตอ้งการจะปรับปรุงคุณสมบติัด้านต่าง ๆ ของเหล็กกล้าให้ได้ตาม
ตอ้งการ  ลาํพงัคาร์บอนจะไดเ้หล็กคุณภาพตํ่า  ไม่สามารถใช้งานไดอ้ย่างกวา้งขวาง ธาตุโลหะท่ีนาํมา
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ผสมให้เกิดเป็นเหล็กกล้าผสม ได้แก่ แมงกานีส นิเกิล โครเมียม วานาเดียม ทงัสะเตน โมลิบดินัม 
โคบอลต ์อะลูมิเนียม  เป็นตน้ 

  วตัถุประสงคข์องการผสมธาตุโลหะอ่ืนๆ ในเหล็กกลา้ 

  เพื่อเหตุผลประการหน่ึงประการใด หรือหลายประการ ดงัน้ี 

       1) เพิ่มความแขง็แรงใหก้บัวสัดุโดยความเหนียวไม่ลดลง 

       2) เพิ่มความเหนียวโดยไม่ทาํใหค้่าตา้นทานแรงดึงลดลง 

       3) ใหส้ามารถทนต่อความร้อนสูงได ้

       4) ใหส้ามารถตา้นทานการกดักร่อนและการเสียดสีไดดี้ 

       5) สามารถนาํไปชุบแขง็ได ้โดยไม่แตก หรือบิดร้าว 

       6) มีความแขง็เพิ่มข้ึน ทนต่อแรงกด ขีด ขดูไดดี้ 

       7) เป็นพื้นฐานในการพฒันาวสัดุทั้งทางดา้นรูปร่างและสมบติัทางกล 

       สารเจือปนท่ีไม่จาํเป็นและตอ้งกาํจดัออกหรือใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดในเหลก็กลา้ผสม คือ 
คาร์บอน ฟอสฟอรัส และกาํมะถนั 

       5.1 อิทธิพลของสารเจือในเหล็กกลา้ 

  เหล็กกลา้ทัว่ไป ซ่ึงมกัจะมีส่วนประกอบของแมงกานีสท่ีเหลือจากกระบวนการ ดีออกซิเดชัน่ 
นอก จากแมงกานีสแลว้ ยงัมีสารเจือปนพวก ซิลิคอน ซัลเฟอร์และฟอสฟอรัส ผลกระทบของสารเจือ
ปนเหล่าน้ีต่อสมบติัทางกลข้ึนอยูก่บัวา่ สารเจือปนนั้นจะกระจายทัว่ในโครงสร้างของเหล็กหรือไม่ ถา้
เส้นแนวสภาพเหลว  และเส้นแนวสภาพแข็ง ของแผนภูมิสมดุลของสารเจือปนเหล่านั้นใกลก้นั เช่น 
กรณีของซิลิคอน หรือแมงกานีส ส่วนประกอบของของแข็งและของเหลวไม่เปล่ียนแปลงมากนัก
ระหวา่งการแขง็ตวั สารเจือปนจะกระจายโดยทัว่ในโครงสร้าง แต่ถา้เส้นแนวสภาพเหลว และเส้นแนว
สภาพแข็ง ห่างออกจากกนั เช่น กรณีของซลัเฟอร์ หรือฟอสฟอรัส เม่ือเหล็กเร่ิมแข็งตวั ของแข็งแรกท่ี
แยกตวัออกเกือบจะเป็นโลหะบริสุทธ์ิ มีส่วนประกอบแยกออกจากของเหลว ทาํให้สารเจือปนยงัคงอยู่
บริเวณขอบเกรน ทําให้เกิดลักษณะท่ีเรียกว่า Coring คือส่วนกลางและส่วนขอบของผลึกมี
ส่วนประกอบต่างกนั เหล็กกลา้ท่ีมีซิลิคอนและแมงกานีส  จะไม่เกิดลกัษณะ Coring เน่ืองจากสารทั้ง
สองสามารถละลายในเหล็กไดดี้  และจะไม่แยกตวัออก ซสัเฟอร์และฟอสฟอรัสจะให้ผลตรงกนัขา้ม  
คือ  จะแยกตวั (ถา้มีปริมาณมากพอ)  ระหวา่งการแขง็ตวั โดยเฉพาะจะเกิดข้ึนมากบริเวณของเกรน ผลน้ี
เกิดเน่ืองจากซสัเฟอร์และฟอสฟอรัส ซ่ึงจะสามารถละลายในเหลก็ไดน้อ้ย 

       5.2 คุณสมบติัของสารเจือในเหล็กกลา้ 

  สารเจือแต่ละตวัจะมีอิทธิพลต่อเหล็กกลา้ต่างกนั  คือ 

   5.2.1  แมงกานีส  (Manganese) : Mn แมงกานีสนอกจากละลายไดใ้นออสเทนไนต ์และ 
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เฟอร์ไรตแ์ลว้ ยงัสามารถรวมกบัคาร์บอนไดแ้มงกานีสคาร์ไบด์  (Mn3C)  ท่ีเสถียร แมงกานีสยงัช่วยให้
ความแข็งแรง  และความเหนียวดีข้ึน แต่ปริมาณของแมงกานีสไม่ควรเกินร้อยละ 0.3  ในเหล็กกลา้
คาร์บอนสูง เพราะจะเกิดการแตกเน่ืองจากการชุบแขง็ 

   5.2.2 ซิลิคอน (Silicon) :Si  ในงานหล่อแบบ ซิลิคอนจะช่วยใหส้มบติัการไหลตวัดีข้ึน   
ปริมาณซิลิคอนในเหล็กประเภทน้ีจะมีปริมาณถึงร้อยละ  0.3  แต่ในเหล็กกลา้คาร์บอนสูง ปริมาณของ
ซิลิคอนตอ้งตํ่า เพราะซิลิคอนมีผลทาํใหซี้เมนไทตไ์ม่เสถียร และสลายตวัใหก้ราไฟต ์และเฟอร์ไรต ์

    5.2.3 ฟอสฟอรัส (Phosphorus) :P  ฟอสฟอรัสในเหลก็กลา้ในเหลก็จะเกิดเป็นฟอสไฟต ์ 
ซ่ึงเปราะ และละลายได้ในเหล็ก มีผลทาํให้เพิ่มความแข็งของเหล็กข้ึน แต่ตอ้งควบคุมปริมาณของ
ฟอสฟอรัสให้อยูใ่นร้อยละ 0.05 หรือนอ้ยกวา่ เพราะถา้มากกวา่น้ีเหล็กจะเปราะโดยเฉพาะถา้ แยกตวั
ออกต่างหากในโครงสร้างในเหล็กกลา้รีดหรือทุบ ถา้มีฟอสฟอรัสอยู่ดว้ย จะสังเกตไดจ้ากแถบ Ghost 

band บริเวณแถบ Ghost band น้ีจะไม่ปรากฏมีเพิรไลต ์แต่จะมีฟอสฟอรัสปริมาณสูง การท่ีปรากฏเป็น
แถบท่ีปราศจากเพิรไลตแ์ละมีฟอสฟอรัสสูงน้ี จะทาํให้เป็นจุดอ่อนในเน้ือเหล็ก เพราะจะเป็นท่ีสะสม
ของตะกอนหรือสารเจือปนอ่ืนๆ  
     5.2.4 กาํมะถนั (Sulfur) : S  กาํมะถนัเป็นสารเจือปนท่ีอนัตรายมากท่ีสุด เพราะจะเกิดเป็น 

เหล็กซลัไฟต ์ท่ีเปราะมาก ตอ้งมีการระวงัการใชอ้ยา่งดี ซลัไฟตน้ี์จะละลายไดใ้นเหล็กเหลว แต่เม่ือเกิด
การแขง็ตวั ความสมารถในการละลายไดจ้ะลดลงอยา่งมาก เทียบไดก้บักาํมะถนัร้อยละ  0.03  แต่ถา้เกิด 
Coring ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้      ปริมาณของกาํมะถนัตํ่า   ขนาดร้อยละ  0.01  สามารถทาํให้เกิดการ
ตกตะกอนของซลัไฟตต์ามของเกรนได ้  ผลท่ีตามมา จะเหมือนกบัเกรนของออสเทนไนตถู์กคลุมดว้ย
ฟิลม์  ท่ีเปราะของซลัไฟต ์และมีจุดหลอมเหลวค่อนขา้งตํ่าไม่เหมาะกบัการข้ึนรูปร้อน (Hot woring) แต่
สาํหรับท่ีอุณหภูมิธรรมดา เหล็กซลัไฟตก์็เปราะไม่เหมาะกบัการข้ึนรูปเยน็ (Cold woring)  เช่นกนั 

              การลดปริมาณกาํมะถนัเป็นเร่ืองยากและราคาสูง อาจทาํไดโ้ดยการเติมแมงกานีสขณะ
ทาํการดีออกซิเดชนั กาํมะถนัจะรวมตวักบัแมงกานีสไดดี้กวา่รวมกบัเหล็ก จะเกิดเป็นแมงกานีสซลัไฟต ์
(MnS) แมงกานีสซัลไฟต์ท่ีเกิดข้ึนไม่ละลายในเหล็กเหลว บางส่วนลอยข้ึนมารวมกบัตะกรัน (Slag) 
ส่วนท่ีเหลือจบัเป็นกอ้นกระจายอยูท่ ัว่ไปในเน้ือเหลก็ แมงกานีสซลัไฟตมี์สมบติัพลาสติกท่ีอุณหภูมิของ
การข้ึนรูปร้อน ซ่ึงต่างจากเหล็กซัลไฟต์ กลุ่มของแมงกานีสซัลไฟต์จะยาวออก ถ้าข้ึนรูปโดยการรีด 
(Rolling)  
              5.2.5 ไนโตรเจน (Nitrogen) : N   เหลก็ขณะหลอมเหลวจะดูดซึมเอาก๊าซไนโตรเจนใน 

บรรยากาศเขา้ไประหว่างกระบวนการผลิต ไนโตรเจนอาจรวมกบัเหล็กเป็นเหล็กไนโตรดห์รือละลาย
อยู่ในเน้ือเหล็กหลงัจากการแขง็ตวัไม่ว่าจะเป็นแบบใด ไนโตรเจนทาํให้เหล็กเปราะและไม่เหมาะกบั
การข้ึนรูปเยน็ ดงันั้นเหล็กท่ีตอ้งการการข้ึนรูปด้วยแรงดึงมาก (Deep Drawing) ตอ้งเป็นเหล็กท่ีมี
ปริมาณในโตรเจนตํ่าในภาพท่ี 3.14  ท่ีอุณหภูมิห้องถา้มีในโตรเจนปริมาณมากกวา่ร้อยละ 0.01  จะมี
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ลกัษณะโครงสร้างเป็น∝ + γ’ (Fe4N) Fe4N น้ีมีลกัษณะเปราะไม่เหมาะกบังานข้ึนรูป Deep Drawing 

เหล็กกลา้ละมุนท่ีผลิตจากกระบวนการออกซิเจน (Oxygen Process) จะมีปริมาณไนโตรเจนตํ่ามากถึง
ร้อยละ  0.002 ซ่ึงเหมาะกบังานข้ึนรูปวิธีดงักล่าว แต่ก็เป็นการยากท่ีจะป้องกนัไม่ให้ไนโตรเจนใน
บรรยากาศเขา้ไปในเหล็กขณะหลอม 

       5.3 ชนิดของเหล็กกลา้ผสม 

  เหล็กกลา้ผสมสามารถแบ่งตามปริมาณของธาตุโลหะผสมได ้2 ชนิด คือ 

   1) เหล็กกลา้ผสมสูง (High  Alloy Steel) เป็นเหล็กกลา้ท่ีมีวตัถุธาตุอ่ืนผสมอยู่มากกว่า 10  

เปอร์เซ็นต ์โดยนํ้าหนกั 

    2) เหล็กกลา้ผสมตํ่า (Low Alloy Steel) เป็นเหล็กกลา้ท่ีมีวตัถุธาตุอ่ืนผสมอยูด่ว้ยนอ้ยกวา่  10  

เปอร์เซ็นต ์

         5.4 ประเภทของเหล็กกลา้ผสม 

   ผลมากนาํธาตุโลหะต่างๆ มาผสมในเหล็กกล้าเพื่อให้ได้คุณสมบติัของเหล็กตามต้องการ
ดงักล่าวแลว้นั้น ผลิตภณัฑ ์เหล็กกลา้ผสมท่ีไดจ้ะมีช่ือเรียกตามชนิดของธาตุโลหะนั้นดว้ย เช่น 

     5.4.1 เหล็กกลา้นิกเกิล (Nickel  Steel)  เหลก็หลา้ผสมนิเกิล จะมีคุณสมบติัความตา้นทานการ 

ลา้ตวั ทนต่อการกดักร่อน มีความเหนียวเพิ่มข้ึน ทนต่อแรงกระแทกไดดี้ เหมาะสมกบัช้ินงานท่ีตอ้งการ
ทนต่อการสึกหรอท่ีเกิดจากการเสียดสี 

               เหล็กกลา้นิกเกิล ท่ีมีนิเกิลผสมอยู ่1.5 – 3 เปอร์เซ็นต ์จะสามารถตีข้ึนรูปไดง่้ายแต่ถา้
ไม่ถึง 5 เปอร์เซ็นต ์จะสามารถรับแรงกระแทกไดดี้มาก ถา้มีเปอร์เซนตค์าร์บอนนอ้ยและนาํไปชุบผิว
แข็งจะเหมาะสําหรับทาํเฟือง ทาํให้ผิวของฟันเฟืองทนต่อการสึกหรอและเน้ีอภายในเหนียว แต่ถา้มี
เปอร์เซนต์ คาร์บอนมาก เม่ือชุบแข็งแล้วอาจจะทําให้เปราะ ดังนั้ น จึงต้องนําไปอบเพื่อคลาย
ความเครียด หรืออบอ่อน ก่อนท่ีจะนาํไปใชง้าน 

  เหล็กกลา้นิกเกิล ท่ีมีนิเกิลผสมอยู ่10 – 22  เปอร์เซ็นต ์และมีโครเมียมผสมอยูด่ว้ย จะ
ทาํใหเ้หล็กกลา้นิกเกิลทนต่อการกดักร่อนไดดี้มาก จาํนวนเปอร์เซนตข์องนิกเกิลท่ีนิยมผสมใน
เหล็กกลา้ คือ 

    1) ผสมนิกเกิล  25 – 30 เปอร์เซ็นต ์ใชท้าํเหล็กกลา้ท่ีทานการกดักร่อน หลงัจากหลอม
ละลายแลว้ถา้ปล่อยใหเ้ยน็ตวัดว้ยอุณหภูมิหอ้งปกติ จะทาํใหเ้หลก็มีคุณสมบติัไม่เป็นแม่เหล็ก แต่ถา้
ตอ้งการให้เป็นแม่เหล็ก จะตอ้งทาํใหเ้ยน็ลงโดยการเป่าลมหรือจุ่มลงในของเหลว 

   2) ผสมนิกเกิล 30 – 40 เปอร์เซ็นต ์จะทาํใหส้มัประสิทธ์ิการขยายตวัตํ่า หรือท่ีเรียกวา่
โลหะอินวาร์  ใชท้าํเคร่ืองมือวดัละเอียดซ่ึงจะมีอตัราการขยายตวันอ้ยท่ีสุดเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิ 
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   3) ผสมนิกเกิล 30 เปอร์เซ็นต ์และโครเมียม  12 เปอร์เซ็นต ์มีคุณสมบติัอตัราการยดืหด
ตวันอ้ยมาก เม่ืออุณหภูมิมีการเปล่ียนแปลงไป 

   4) ผสมนิกเกิล  50  เปอร์เซ็นต ์มีคุณสมบติัเป็นแม่เหลก็ไดดี้มาก 

  5.4.2 เหล็กกลา้โครเม่ียม (Chromium  Steel)  โครเม่ียม เป็นโลหะชนิดหน่ึงท่ีนิยมนาํมา 

ผสมลงในเหล็กกลา้อยา่งกวา้งขวาง โครเมียมจะรวมตวักบัคาร์บอน เป็นโครเม่ียมคาร์ไบด์มีความแข็ง
มาก ทนต่อการสึกหรอ มีคุณสมบติัเป็นแม่เหล็กไดดี้ เม่ือชุบแขง็จะทาํใหค้วามแขง็ซึมลึก และเพิ่มความ
ตา้นทานต่อการกดักร่อนรักษาความแข็งไวไ้ดท่ี้อุณหภูมิ มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการเปราะในขณะท่ีอบคืน
ตวัไม่มากนกั เม่ือผสมโครเมียมปริมาณสูงประมาณ  30 – 60 เปอร์เซ็นต ์จะทาํให้เหล็กกลา้เปราะและ
แตกง่ายเม่ือถูกกระแทก 

              เม่ือผสมโครเมียมกบัเหล็กกลา้คาร์บอนตํ่า จะทาํให้มีคุณสมบติัเหนียวและทนต่อแรง
กระแทกท่ีอุณหภูมิปกติได้พอควร สามารถชุบผิวแข็งได้ ทนต่อการสึกหรอ เหมาะท่ีจะไปทาํเฟือง 
ลูกสูบ สปริง สลกั ลูกรีด เป็นตน้  เหล็กกล้าคาร์บอนสูงท่ีผสมโครเมียมจาํนวนประมาณ 12–14 

เปอร์เซ็นตแ์ละคาร์บอน 1.25–1.5 เปอร์เซ็นต ์ใชท้าํมีดหรือเคร่ืองมือผา่ตดั ใบมีดเฉือน แม่พิมพส์ําหรับ
กดข้ึนรูป แท่นยนัศนูยบ์นเคร่ืองกลึง เป็นตน้ 

   5.4.3 เหล็กกลา้โมลิบดินมั (Molybdenum Steel) เหลก็กลา้ผสมโมลิบดินมั มีคุณสมบติั 

คลา้ยกบัเหล็กกลา้ผสมโครเมียม เพราะเม่ือรวมตวักบัคาร์บอนในส่วนผสมจะไดค้าร์ไบตเ์หมือนกนั 

เหล็กกลา้ผสมโมลิบดินมัมีคุณสมบติัดงัน้ี 

   1) มีคุณสมบติัดา้นความสามารถในการชุบแขง็ไดดี้ เม่ือผสมโมลิบดินมัลงไปไม่เกิน 1 

เปอร์เซ็นต ์ แต่ถา้ผสมปริมาณมากกวา่น้ี จะทาํใหคุ้ณสมบติัการชุบแขง็ลดลง 

   2) สามารถรวมตวักบัคาร์บอน ไดเ้ป็น โมลิบดินมัคาร์ไบด ์ทาํใหส้ามารถทนความร้อน
ไดดี้โดยไม่สูญเสียความแขง็แรง 

   3) รักษาความแขง็ไดท่ี้ระดบัอุณหภูมิสูงถึง 600 องศาเซลเซียส 

   4) สามารถตา้นทานการกดักร่อนไดดี้ 

  5.4.4 เหล็กกลา้ไตตาเนียม (Titanium  Steel)  ไตตาเนียมจะรวมตวักบัคาร์บอนไดดี้มาก เกิด 

เป็น ไตตาเนียมคาร์ไบต ์เหล็กกลา้ผสมไตตาเนียมจะมีคุณสมบติัดงัน้ี 

   1) เพิ่มความสามารถในการชุบแขง็ไดม้ากข้ึน เม่ือผสมไตตาเนียมในเหล็กดว้ยปริมาณ
ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต ์

   2) ถา้ผสมลงไปในเหล็กเป็นจาํนวนมาก จะทาํใหล้ดความสามารถในการชุบแขง็ 

    3) ถา้นําไตตาเนียม 1 เปอร์เซ็นต์ ผสมลงในเหล็กกล้าคาร์บอนท่ีมีคาร์บอน 1.2 

เปอร์เซ็นต ์หลงัจากชุบแขง็แลว้ถา้นาํไปอบคืนตวัท่ีอุณหภูมิสูง จะทาํให้เหล็กไม่เปล่ียนแปลงความแข็ง
อีก เป็นความแขง็คงตวั 
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  5.4.5 เหล็กกลา้ผสมซิลิคอน (Silicon Steel) ซิลิคอนจะไม่รวมตวักบัคาร์บอน แต่จะรวมตวั 

กบัเหล็กไดดี้กวา่ เหล็กกลา้ผสมซิลิคอนจะมีคุณสมบติัดงัน้ี 

   1) ทาํใหจุ้ดคราก ของเหลก็สูงข้ึน 

    2) ไม่มีบทบาทเก่ียวกบัการชุบแขง็ 

   3) นาํไปใชง้านเก่ียวกบัการเช่ือมไดไ้ม่ดี เพราะซิลิคอนจะรวมตวักบัออกซิเจนไดง่้าย
มาก 

  5.4.6 เหล็กกลา้โคบอลต ์(Cobalt Steel) โคบอลต ์จะไปรวมตวักบัคาร์บอนจะมีคุณสมบติั 

คลา้ยกบันิเกิล แต่จะมีบทบาทมากกวา่นิเกิล เหล็กกลา้ผสมโคบอลต ์จะมีคุณสมบติัดงัน้ี 

   1) มีความแขง็แรงของวสัดุสูงข้ึน 

    2)ไม่เหมาะท่ีจะนาํไปทาํการชุบแขง็ 

3) สามารถรักษาความแขง็แรงไวไ้ดท่ี้อุณหภูมิสูง เน่ืองจากโคบอลตเ์ป็นธาตุโลหะท่ีมี 

ราคาค่อนขา้งสูงจึงไม่ค่อยนิยมผสมโคบอลตใ์นเหล็กกลา้ นอกจากในกรณีท่ีตอ้งการเหล็กท่ีมีคุณภาพ
พเิศษ เช่น เหล็กทาํเคร่ืองมือตดั หรือทาํแม่เหลก็ถาวร เป็นตน้ 

    5.4.7 เหล็กกลา้ผสมวานาเดียม (Vanadium  Steel) เหลก็กลา้ท่ีผสมวานาเดียมจะมีคุณสมบติั 

ดงัน้ี 

   1) เพิ่มคุณสมบติัทางดา้นความสามารถในการชุบแขง็ไดม้ากข้ึน เม่ือผสมวานาเดียมไม่
เกินกวา่  0.04  เปอร์เซ็นต ์ 
   2) เม่ือผสมวานาเดียมลงไปมากกวา่  0.04  เปอร์เซ็นต ์จะทาํใหคุ้ณสมบติัทางดา้น
ความสามารถในการชุบแขง็ลดลง 

   3) วานาเดียมช่วยใหเ้หล็กกลา้มีเมก็เกรนละเอียดดีมาก 

   4) สามารถรักษาความแขง็ท่ีอุณหภูมิสูงไดดี้ 

    5.4.8 เหล็กกลา้ผสมแมงกานีส (Manganese  Steel) เหล็กกลา้ผสมแมงกานีส จะมีคุณสมบติั 

คลา้ยกบัเหล็กกลา้ผสมนิเกิล  คือ 

   1) ทาํใหเ้มก็เกรนละเอียด 

   2) เพิ่มคุณสมบติัทางดา้นความสามารถในการชุบแขง็ใหก้บัเหลก็ไดม้ากข้ึน ทาํให้
เหลก็มีความแขง็มากกวา่ผสมดว้ยนิเกิลถึง 2  เท่าตวั 

   3) เพิ่มความแขง็แรงและความแขง็มากข้ึน แต่ค่าความเหนียวจะลดลงในทางปฏิบติัไม่
นิยมใชแ้มงกานีสเป็นธาตุผสม ถึงแมว้่าแมงกานีสจะมีราคาถูกกว่า สาเหตุเพราะแมงกานีสจะทาํให้
เหลก็กลา้เปราะ ไม่ทนต่อแรงกระแทก นอกจากน้ีจะทาํใหค้วามเหนียวลดลงอีกดว้ย  

  5.4.9 เหล็กกลา้ผสมทงัสเตน (Tungsten  Steel) ทงัสเตนสามารถท่ีจะรวมตวักบัคาร์บอนใน
เหลก็กลา้ จะไดเ้หล็กทงัสเตนคาร์ไบต ์เหล็กกลา้ผสมทงัสเตน มีคุณสมบติัโดยทัว่ไปดงัน้ี 
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   1) เพิ่มคุณสมบติัทางดา้นความสามารถในการชุบแข็ง แต่จะมีผลน้อยกวา่โมลิบดินมั
และโครเมียม 

   2) เม่ือรวมตวักบัคาร์บอนจะได ้ทงัสเตนคาร์ไบตท่ี์จะทาํให้สามารถรักษาความแข็งไว้
ไดจ้นกระทัง่เหล็กกลา้ถูกทาํให้อุณหภูมิสูงจนร้อนแดงในอุตสาหกรรมเหล็กเคร่ืองมือ จะผสมทงัสเตน
ในเหล็กท่ีตอ้งการความแข็งสูงและสามารถทนต่อความร้อนสูงดว้ย เช่น มีดกลึงโลหะ หรือเหล็กท่ีใช้
ทาํแม่พมิพร้์อน เป็นตน้ 

  5.4.10 เหล็กกลา้ผสมอะลูมิเนียม (Aluminium  Steel)  ถึงแมอ้ะลูมิเนียมไม่สามารถรวมตวักบั 

คาร์บอนได ้แต่จะรวมตวักบัไนโตรเจนไดดี้ เหลก็กลา้ผสมอะลูมิเนียมมีคุณสมบติัดงัน้ี 

     1) มีความแขง็แรงของสูงข้ึน 

   2) เม่ือรวมตวักบัไนโตรเจนจะไดไ้นไตรต ์ทาํใหมี้ความแขง็แรงสูง 

  5.4.11 เหลก็กลา้ท่ีผสมธาตุโลหะอ่ืนมากกวา่  1  ชนิด 

                เหล็กกลา้ท่ีใช้ในวงการอุตสาหกรรมโดยทัว่ไปจะไม่ผสมธาตุใดธาตุหน่ึงโดยเฉพาะ
มกัจะผสมธาตุ อ่ืนลงไปดว้ยตั้งแต่สองธาตุข้ึนไป เพื่อให้บทบาทของธาตุท่ีผสมลงไปได้มีส่วนเพิ่ม
คุณภาพของเหล็กกล้าผสมให้อยู่ในเกณฑ์สูง และราคาไม่แพงจนเกินไป เช่น เหล็กผสมนิเกิลและ
โครเมียม เหล็กผสมโครเมียมและโมลิบดินมั เหล็กผสมโครเมียมและวานาเดียม เป็นตน้ 

                 5.4.11.1 เหล็กกลา้ผสมโครเมียมและโมลิบดินมั  เป็นเหล็กกลา้ท่ีมีส่วนผสมของ
โครเมียม 0.5 – 0.95  เปอร์เซ็นต ์ และโมลิบดินมั 0.13 – 0.2 เปอร์เซ็นต ์ทาํให้เหล็กกลา้มีความแข็ง และ
แข็งแรงเพิ่มข้ึน สามารถทนทานต่อการกดักร่อน การผสมทั้งโครเมียมและโมลิบดินมันั้นจะผสมไดดี้
ในเหล็กกลา้คาร์บอน เน่ืองจากส่วนผสมของโลหะท่ีเพิ่มเขา้ไปมีจาํนวนนอ้ย การชุบแข็งจะตอ้งชุบดว้ย
นํ้ามนัเพื่อใหอ้ตัราการเยน็ตวัไม่เร็วจนเกินไป เป็นการช่วยลดความเครียดภายในเน้ือเหล็ก และป้องกนั
การเสียหายเน่ืองจากการแตกร้าวในการใชง้าน 

                   การใชง้าน  ใชท้าํช้ินส่วนต่างๆ เช่น ทาํถงับรรจุของไหลท่ีมีความดนัสูง 
เพลารถยนตท์าํโครงสร้างของเคร่ืองบิน ลูกหมากในระบบบงัคบัเล้ียวของรถยนต ์เป็นตน้ 

                   ในทางปฏิบติัจริง  นอกจากจะผสมโครเมียมและโมลิบดินมัลงไปแลว้ ยงั
ผสมคาร์บอน  0.18 – 0.5  เปอร์เซ็นต ์ และแมงกานีสประมาณ 0.8 เปอร์เซ็นต ์ดว้ย 

                  5.4.11.2 เหล็กกลา้ผสมนิเกิล  โครเมียม  และโมลิบดินมั    เป็นเหล็กกลา้ท่ีผสมตํ่า    
มีนิเกิล 0.55 – 1.8 เปอร์เซ็นต ์โครเมียม 0.5 – 0.8  เปอร์เซ็นต ์ และโมลิบดินมั  0.2  เปอร์เซ็นต ์

                  นิเกิลเม่ือนาํมาผสมกบัโครเมียมในการทาํเหลก็กลา้ทาํใหคุ้ณสมบติัหลาย
อยา่ง เช่น ยดืหยุน่ตวัไดดี้ ชุบแขง็ไดดี้ รับแรงกระแทกไดดี้ ทนต่อการลา้ตวัไดดี้ และไม่เปราะหลงัการ
ชุบแขง็แลว้ 
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                  5.4.11.3 ตวัอยา่งเหล็กกลา้นิเกิลท่ีใชง้านทัว่ไป  เหลก็กลา้นิเกิล Ni 1.83  เปอร์เซ็นต ์ 
Cr 0.5 เปอร์เซ็นต ์Mo  0.025 เปอร์เซนต ์ Mn  0.55  เปอร์เซ็นต ์ ใชท้าํช้ินงานท่ีตอ้งการความแขง็แรงสูง 
ทนการเสียดสี เช่น ทาํเฟือง ช้ินส่วนในเคร่ืองจกัรกล 

                                   เหล็กกลา้ท่ีมีส่วนผสมของนิเกิล Ni 1.83  เปอร์เซ็นต ์Mo 0.25 เปอร์เซนต ์ 

Mn  0.40  เปอร์เซ็นต ์ ใชท้าํช้ินงานท่ีตอ้งการความแข็งแรงสูง  เช่น เฟือง  และระบบท่อในเคร่ืองบิน 

เหล็กกลา้นิเกิล  Ni 0.55  เปอร์เซ็นต ์ Cr 0.50 เปอร์เซ็นต ์Mo  0.20 เปอร์เซนต ์ Mn  0.88  เปอร์เซ็นต ์Co 

0.40 เปอร์เซนต ์ ใชท้าํเพลาส่งกาํลงั แกนเหล็กในเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการความแข็งแรงสูง ทาํสปริงท่ีตอ้ง
ทาํงานหนกัในระบบอตัโนมติั 

 5.4.12 เหล็กกลา้ผสมพิเศษ (Special Alloy Steel) 
               เป็นเหล็กกลา้ผสมท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อใหมี้คุณสมบติัทางกลท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน
เฉพาะอยา่ง เช่น ทนต่อแรงดึง แรงอดั มีความแขง็ ทนต่อการกดักร่อน การเสียดสี การสึกหรอ หรือการ
เกิดสนิม เป็นตน้ เหลก็กลา้ผสมพิเศษมีหลายชนิดไดแ้ก่ 

 5.4.12.1 เหล็กกลา้ผสมทนแรงดึงสูง  สามารถรับแรงดึงไดดี้ มีความเหนียว นาํไปชุบ
แข็งได ้จะประกอบดว้ยคาร์บอนประมาณ  0.2  เปอร์เซ็นต ์ใชท้าํช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลท่ีรับกาํลงัมาก 
เช่น เฟือง เพลาส่งกาํลงั เป็นตน้ 

    5.4.12.2 เหล็กกลา้ทนการเสียดสีและรับแรงกระแทกไดดี้  ท่ีนาํมาใชง้านมาก คือ 
เหล็กกล้าผสมแมงกานีส สามารถทนต่อการเสียดสีท่ีผิวได้ดีมาก และรับแรงกระแทกไดดี้อีกด้วย 
เหล็กกล้าผสมแมงกานีส มีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เหล็กกล้าฮาดฟิลด์ ซ่ึงมีส่วนผสมดงัน้ี คาร์บอน      
1-1.5 เปอร์เซ็นต ์ซิลิคอน  0.4-1.0  เปอร์เซ็นต ์ แมงกานีส  11-14  เปอร์เซ็นต ์ แต่เหล็กท่ีผา่นการผลิต
ออกมาในตอนแรกยงัไม่สามารถนาํไปใชง้านได ้เพราะมีความเปราะมาก ตอ้งนาํไปอบชุบท่ีอุณหภูมิ  
1,000-1,100  องศาเซลเซียส และจุ่มนํ้ าอย่างรวดเร็ว จะทาํให้เหล็กฮาดฟิลด์มีคุณสมบติัเหนียวอาจมี
อตัราการยืดตวัสูงถึง 68 เปอร์เซ็นต ์ส่วนความแข็งจะลดลงเหลือไม่เกิน  200  HB แต่เม่ือนาํไปใชง้าน
ผิวงานจะถูกกระแทกหรือเสียดสีอย่างรุนแรง ทาํให้เกิดความเครียดภายหลงัรับแรงกระแทก ซ่ึงจะมี
ความแข็งบริเวณผิวงานสูงถึง  400-500  HB  เป็นคุณสมบติัท่ีตอ้งการสําหรับลกัษณะงานท่ีมีแรงการ
กระแทก เช่น การบดของแข็ง เน่ืองจากบริเวณท่ีจะให้เกิดความแข็งจะมีเฉพาะบริเวณผิวเท่านั้น ส่วน
เน้ือเหล็กท่ีอยู่ลึกลงไปซ่ึงไม่ได้รับผลจากการกระแทกจึงยงัคงรักษาความเหนียวไว้ได้ดีดังเดิม 
เหลก็กลา้ฮาร์ดฟิลด ์ไม่เหมาะสาํหรับงานท่ีมีเฉพาะแรงเสียดสีเพียงอยา่งเดียว จะตอ้งไดรั้บแรงกระแทก
พร้อมกนัไปดว้ย 

  5.4.12.3 เหล็กกลา้ผสมความเร็วสูง  เป็นเหล็กกลา้ท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อความมุ่งหมาย
ใช้เป็นวสัดุในงานเคร่ืองมือตดั กดั ไส กลึง เจาะ มีทงัสเตนเป็นธาตุผสมหลกั  เม่ือผ่านการข้ึนรูปเป็น
ช้ินงานแลว้ ก่อนการนาํไปใช้งาน ตอ้งผ่านกรรมวิธีชุบแข็งอีกคร้ังเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพการใช้
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งาน มีส่วนผสมของธาตุต่าง ๆ ดงัน้ี คาร์บอน  0.6-0.8  เปอร์เซ็นต ์และวานาเดียม 1 เปอร์เซ็นต ์ใชท้าํ
ดอกสวา่น ดอกทาํเกลียว มีดกลึง มีดใน แม่พิมพ ์เคร่ืองมือต่างๆ  
       
  5.4.12.4 เหล็กกลา้ไร้สนิม  เหล็กทัว่ไป จะเป็นสนิมไดง่้ายในบรรยากาศท่ีมีความช้ืน
และเม่ือเร่ิม เป็นแลว้ก็จะเพิ่มปริมาณข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้อยูใ่นนํ้ าก็จะยิ่งเร่งให้เกิดสนิมหรือ
ผกุร่อนไดรุ้นแรงยิง่ข้ึน 

                                  โลหะท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดเพื่อให้เหล็กมีคุณสมบติัต่อตา้นการเป็นสนิมคือ 
โครเมียม จะตอ้ง ผสมในเหล็กโดยมีปริมาณของโครเมียมสูงพอสมควร ดงันั้น เหล็กกลา้ไร้สนิมจึงถือ
ว่าเป็นเหล็กผสมสูงชนิดหน่ึง นอกจากโครเมียมแลว้ยงัมีธาตุอ่ืนๆ ผสมอยู่อีกเช่น นิกเกิล แมงกานีส 
อะลูมิเนียม เพื่อใหมี้คุณสมบติัประการอ่ืนๆ อีกดว้ย 

                                 คุณสมบติัของเหล็กไร้สนิม ก็คือป้องกนัการเกิดสนิมและการกดักร่อนจาก
สารเคมีประเภท กรด สาเหตุท่ีเหล็กไร้สนิมไม่เกิดการผุกร่อน เน่ืองจากโครเมียมท่ีผิวเหล็กทาํปฏิกิริยา
กบัออกซิเจนเกิดเป็นฟิลม์ท่ีเกราะติดแน่นและมีความทึบจนเป็นเสมือนเกราะป้องกนัการสึกกร่อนได้
เป็นอยา่งดี 

                                 โครเมียมท่ีผสมในเหล็กไร้สนิมนั้ น ต้องผสมไม่ตํ่ากว่า 11 หรือ 12 

เปอร์เซ็นต์ แต่ถา้ผสมโครเมียม 11 หรือ 12 เปอร์เซ็นต์ อาจทาํให้เหล็กนั้นยงัมีการผุกร่อนได้ง่าย 
เน่ืองจากโครเมียมจะสามารถรวมตวักบัคาร์บอนกลายเป็นโครเมียมคาร์ไบต ์ทาํให้โครเมียมท่ีรอยต่อ
ระหวา่งเกรนไม่ถึง 12  เปอร์เซ็นต ์ดงันั้น ควรผสมโครเมียมในเหล็กกลา้มากกวา่  12  เปอร์เซ็นต ์คือ
ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต ์ข้ึนไปจนถึงประมาณ  26  เปอร์เซ็นต ์

  5.4.12.5 เหลก็กลา้ไร้สนิมคาร์บอนตํ่า เป็นเหล็กกลา้ไร้สนิมท่ีมีคาร์บอนในส่วนผสม
ไม่เกิน  0.12  เปอร์เซ็นต ์และโครเมียม  15-18  เปอร์เซ็นต ์การท่ีตอ้งมีคาร์บอนนอ้ยเพราะไม่ตอ้งการ
ใหค้าร์บอนไปรวมตวักบัโครเมียม ซ่ึงจะช่วยทาํให้คุณสมบติัทนต่อการกดักร่อนลดลงเหล็กสแตนเลส
คาร์บอนตํ่าน้ีสามารถทนต่อการเป็นสนิมไดดี้ในบรรยากาศทัว่ๆ ไป ยกเวน้ในนํ้ าทะเล และยงัทนต่อ
การกดักร่อนกบังานท่ีตอ้งสัมผสักบักรดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  1) ทนต่อกรดไนตริก ทุกความเขม้ขน้ไดจ้นถึงอุณหภูมิ  60-70  ◦C 

   2) ทนต่อกรดฟอสฟอริก ไดเ้ฉพาะกรดท่ีเจือจาง และมีอุณหภูมิตํ่า 

   3) ทนต่อกรดอาซีติก ไดทุ้กความเขม้ขน้ จนถึงอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

                     การใช้งานของเหล็กไร้สนิม เหล็กไร้สนิมคาร์บอนตํ่า โดยทัว่ไปจะใช้ทาํ
อ่างล้าง (Sink) ให้ห้องครัว ทาํมีด ช้อนส้อม และช้ินงานประเภทตกแต่ง เหล็กไร้สนิมคาร์บอนตํ่า 
จดัเป็นเหล็กไร้สนิมราคาถูกเม่ือเทียบกบัเหล็กไร้สนิมชนิดอ่ืนๆ  
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 6. สรุป 
 กระบวนการผลิตเหล็กเร่ิมจากการนําเอาสินแร่เหล็กเขา้สู่เตาสูงพร้อมกับส่วนผสมอ่ืนๆ 
ผลผลิตท่ีได้ออกมาจะได้เหล็กดิบสีขาวและเหล็กดิบสีเทา โดยเหล็กดิบสีขาวจะถูกนําไปผสมกับ
คาร์บอนไดเ้ป็นเหล็กกลา้ และเหล็กดิบสีเทาผสมกบัคาร์บอนไดเ้ป็นเหล็กหล่อ 

 เหล็กหล่อและเหล็กกลา้ เป็นประเภทของเหล็กท่ีรู้จกัและถูกนาํมาใชง้านมากท่ีสุด ธาตุผสมท่ี
สาํคญัท่ีสุดในทั้งเหล็กหล่อและเหล็กกลา้ คือ คาร์บอน เปอร์เซนต์ของธาตุคาร์บอนในเหล็กกลา้ จะมี
อิทธิพลต่อช่ือเรียกประเภทของเหล็กกลา้และคุณสมบติัของเหล็กกลา้โดยธาตุคาร์บอนน้ี จะผสมอยูใ่น
เน้ือเหล็กกลา้ไดไ้ม่เกิน 1.7 เปอร์เซนตโ์ดยนํ้าหนกั 

 

7.  แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
1) ธาตุใดเม่ือนาํมาผสมกบัเหล็กแลว้จะทาํใหเ้หล็กมีความแขง็มากข้ึน แต่จะทาํใหเ้หลก็มีจุดหลอมเหลว  

     ตํ่าลง 

     ก)  คาร์บอน     ข) ซิลิคอน 

     ค)  แมงกานีส     ง) กาํมะถนั 

 

2) ธาตุใดเม่ือนาํมาผสมกบัเหล็กแลว้จะทาํใหเ้หลก็เปราะหกัง่าย และเม่ือตอนเหลก็อยูใ่นสภาพ
หลอมเหลว นํ้าเหลก็จะไหลเทลงแบบไดย้าก      

     ก)  คาร์บอน     ข) ซิลิคอน 

     ค)  แมงกานีส     ง) กาํมะถนั 

 

3) ธาตุใดเม่ือนาํมาผสมกบัเหล็กแลว้ปกติจะทาํใหเ้หลก็มีความแขง็แรงมากข้ึน แต่ถา้มีมากจะทาํให ้ 

     เหลก็มีความเปราะแตกหกัไดง่้าย 

     ก)  คาร์บอน     ข) ซิลิคอน 

     ค)  แมงกานีส     ง) กาํมะถนั 

 

4) ธาตุใดเม่ือนาํมาผสมกบัเหล็กแลว้จะทาํใหแ้ขง็แรงข้ึน และมีจุดหลอมเหลวสูงข้ึนดว้ย 

     ก)  คาร์บอน     ข) ซิลิคอน 

     ค)  แมงกานีส     ง) กาํมะถนั 
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5) ธาตุใดเม่ือนาํมาผสมกบัเหล็กแลว้จะทาํให ้เหล็กจะเปราะ หกัง่าย แต่จะช่วยใหเ้หล็กท่ีหลอม เหลว   

    ไหลเทลงแบบไดง่้าย 

     ก)  คาร์บอน     ข) ซิลิคอน 

     ค)  ฟอสฟอรัส    ง) กาํมะถนั 

 

6) เหล็กท่ีมีส่วนผสมของคาร์บอนในเน้ือเหล็กตั้งแต่  0.15 –1.7  เปอร์เซ็นต ์คือเหลก็ประเภทใด 

     ก)  เหล็กกลา้     ข) เหล็กหล่อ 

     ค)  เหล็กผสม     ง) เหล็กดิบ 

 

7) เหล็กท่ีมีส่วนผสมของคาร์บอนในเน้ือเหลก็ประมาณ  2% - 6.67 เปอร์เซ็นต ์คือเหลก็ประเภทใด 

     ก)  เหล็กกลา้     ข) เหล็กหล่อ 

     ค)  เหล็กผสม     ง) เหล็กดิบ 

 

8) เหลก็ดิบสีเทานาํมาผลิตเป็นเหล็กชนิดใด 

     ก)  เหล็กกลา้     ข) เหล็กหล่อ 

     ค)  เหล็กผสม     ง) เหล็กดิบ 

 

9) เหล็กดิบสีขาวนาํมาผลิตเป็นเหล็กชนิดใด 

     ก)  เหล็กกลา้     ข) เหล็กหล่อ 

     ค)  เหล็กผสม     ง) เหล็กดิบ 

 

10) ขอ้ใดไม่ใช่ส่ิงท่ีจะใส่ลงในเตาสูงเพื่อถลุงสินแร่เหลก็ใหก้ลายเป็นเหล็กดิบ 

     ก)  ถ่านโคก้     ข) ลมร้อน (อากาศ) 
     ค)  สินแร่เหล็ก    ง) ปนูซีเมนต ์



แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 3 
โลหะหนัก 

 

หัวข้อเนือ้หา   
 1.  ทองแดง 

  1.1 คุณสมบติัเด่นของทองแดงและทองแดงผสม 

  1.2  สินแร่ทองแดง 

  1.3 ประโยชน์ของทองแดง 

  1.4  โทษของทองแดง  

 2.  ทองคาํขาว 

 3.  สังกะสี 

  3.1  สินแร่และกรรมวธีิถลุงสังกะสี 

  3.2  แร่สังกะสี 

  3.3 คุณสมบติัของสังกะสี 

  3.4  ประโยชน์ของสังกะสี 

 4.  ตะกัว่ 

  4.1  สินแร่ตะกัว่และกรรมวธีิถลุงตะกัว่ 

  4.2  ประโยชน์และการใชต้ะกัว่ 

 5.  ดีบุก 

  5.1  สินแร่และการถลุงดีบุก 

  5.2 ประโยชน์และการใชดี้บุก 

 6.  โครเมียม 

 7.  ทงัสเตน 

  7.1 สินแร่ทงัสเตน 

  7.2  ประโยชน์ของทงัสเตน 

 8.  ปรอท 

 9.  บิสมทั 

 10.  พลวง 

 11.  ไทเทเนียม 

 12.  แทนทาลมั 
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 13.  โคบอลต ์

 14.  นิกเกิล 

  14.1  การถลุงนิกเกิล 

  14.2  นิกเกิลทางการคา้ 

 15.  แมงกานีส 

 16.  โมลิบดินัม่ 

 17.  สรุป 

              18.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เม่ือผูเ้รียน เรียนจบบทน้ีแลว้ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

 1.  อธิบายคุณสมบติัของวสัดุโลหะหนกัในการคดัเลือกเขา้สู่กระบวนการผลิตได ้

 2.  จาํแนกประเภทของโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. นกัศึกษานาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวสัดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  

2. Power Point 

 

การวดัผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

3. ประเมินจากการสอบกลางภาค 



บทที ่3 
โลหะหนัก 

 
 โลหะหนัก (Heavy Metal) คือกลุ่มธาตุท่ีมีความหนาแน่นมากกว่า 5 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตรและความถ่วงจาํเพาะสูงกวา่ 4  ธาตุท่ีจดัเป็นโลหะหนกัมีทั้งหมด 22 ชนิดไดแ้ก่ ทองแดง เงิน 
ทองคาํ ทองคาํขาว สังกะสี ตะกัว่ ดีบุก โครเมียม ทงัสเตน แคดเมียม ปรอท บิสมสั พลวง  ไททาเนียม 
แทนทาลัม โคบอลต์ ยูเรเนียม นิกเกิล แมงกานีส โมลิบดินั่ม เบอร์มสัเนียม และเหล็ก ซ่ึงเหล็กได้
กล่าวถึงในบทท่ี 2 ไปแลว้ จะเห็นวา่ลว้นแต่เป็นธาตุท่ีนิยมนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมหลายประเภท ใน
บทน้ีจะกล่าวถึงโลหะหนกัท่ีนิยมใชใ้นวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. ทองแดง (Copper) 
 (บริษทั ทีซีเอม็โลหกรรม จาํกดั, 2549) ทองแดง (Copper) เป็นโลหะท่ีไม่ใช่เหล็กท่ีใชม้าก มา

เป็นท่ีสองรองมาจากเหล็ก มีสัญลกัษณ์ทางเคมี คือ Cu มีความแข็งตามสเกลของมอห์ (Moh’s scale) 2.5 
– 3.0 มีจุดหลอมเหลว 1083o

 C         จุดเดือดท่ี 2,595
o
 C อ่อนตวัท่ี 20o

 C มีความหนาแน่น 8.89 มีความ
ตา้นทานไฟฟ้า (Electrical Resistevity) 1.71 ท่ี 20o

 C และมีความนาํไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ใน
แนวตั้ง และโดยนํ้ าหนกัท่ีเด่นมากเป็นรองก็แต่เงินและอลูมิเนียมเท่านั้น มนุษยรู้์จกัใช้ประโยชน์ของ
ทองแดง ทาํเคร่ืองใชไ้มส้อยและอาวธุต่าง ๆ ตั้งแต่สมยัดึกดาํบรรพท่ี์เรียกวา่ยคุสัมฤทธ์ิ (Bronzeage) มา
ตราบจนปัจจุบนัน้ีทองแดงยงัเป็นโลหะท่ีใช้งานอย่างแพร่หลายมาก มาเป็นท่ีสองรองลงมาจากเหล็ก
และเป็นโลหะท่ีสาํคญัในกลุ่มโลหะท่ีไม่ใช่เหล็ก (Non – Ferrous Metals) ทองแดงเป็นวสัดุท่ีเป็นตวันาํ
ความร้อนท่ีดีและมีความตา้นทานต่อการกดักร่อนดีอีกดว้ย ดงันั้นทองแดงจึงถูกใชท้าํเป็นส่วนประกอบ
ของหม้อต้มนํ้ าเคร่ืองถ่ายเทความร้อน ฯลฯ คุณสมบติัของทองแดงอีกประการหน่ึงก็คือ มีความ
ต้านทานจาํเพาะตํ่า เป็นท่ีสองรองจากเงิน ปริมาณทองแดงท่ีผลิตได้ประมาณคร่ึงหน่ึงใช้ในการ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น ใช้ทาํสายไฟฟ้าขดลวดท่ีใชใ้นมอเตอร์และเจนเนเรเตอร์ (Generators) ฯลฯ 
ความตา้นทานจาํเพาะของทองแดงท่ีมีค่าสูงกวา่เงินเพียงเล็กนอ้ยและตํ่ากวา่อลูมิเนียมประโยชน์ในดา้น
อ่ืนๆ ของทองแดงก็คือโลหะสําหรับผสมเป็นโลหะผสม (Alloy) มีหลายชนิด เช่น ทองเหลือง (Brass) 
ทองบรอนซ์ (Bronze) พวกโลหะโมเนล และใชท้าํลวด Thermocouple ชนิด Copper – Constant  

 โดยทัว่ไปเราเรียกโลหะว่าทองแดง (Copper) เม่ือโลหะนั้นเป็นทองแดงเกือบบริสุทธ์ิมีส่ิง
แปลกปนอ่ืนๆ ผสมปนอยู่ไม่เกิน 0.5% โดยนํ้ าหนักและเรียกว่าทองแดงผสมหรือโลหะผสมของ
ทองแดงเม่ือโลหะนั้นมีทองแดง เป็นธาตุท่ีผสมอยู่มากท่ีสุด แต่ไม่น้อยกว่า 40% และไม่สูงกว่า 99% 

โดยนํ้าหนกั ทองแดงถูกนาํมาใชเ้พราะมีคุณสมบติัท่ีดีหลายประการดงัต่อไปน้ี 



56 

 

     1.1 คุณสมบติัเด่นของทองแดงและทองแดงผสม 

             1) คุณสมบติัตา้นทานแรงดึงดี และมีช่วงพกิดักวา้ง (ข้ึนกบัชนิดของทองแดงและกรรมวธีิผลิต) 

ทองแดงบริสุทธ์ิมีคุณสมบติัอ่อนและเหนียวสามารถรีดใหเ้ป็นแผน่บาง ๆ ขนาด 1/500" สามารถดึงเป็น
เส้นลวดเล็กๆ ขนาด 1/1000" โดยไม่ขาดทุบตีเป็นวตัถุสาํเร็จรูปโดยไม่มีการแตกร้าว 

2) ความเหนียวของทองแดงสูงมากสามารถข้ึนรูปโดยไม่เส่ียงต่อการแตกหกั 

3) เป็นตวันาํไฟฟ้าท่ีดีมาก (100 เปอร์เซ็นต ์แต่เงิน 106 เปอร์เซ็นต)์ 

4) เป็นตวันาํความร้อนท่ีดีมาก (100 เปอร์เซ็นต ์แต่เงิน 108 เปอร์เซ็นต)์ 

5) กลึงไสข้ึนรูปไดง่้าย เม่ือผสมธาตุอ่ืนบางตวัเขา้ไป 

6) ตา้นทานความลา้ไดดี้ 

7) ไม่มีสารแม่เหล็ก 

8) ทนทานต่อการกดักร่อนโดยเฉพาะเม่ือใชก้บักรดและนํ้าทะเล 

9) ทดทานต่อการสึกกร่อน (Wear Resistance) 
10) มีสีสวยนํ้าใช ้

11) ทองแดงและโลหะผสมทองแดงแทบทุกชนิดสามารถเช่ือมไดอ้ยา่งง่ายดาย 

              คุณสมบติัทางฟิสิกส์ของทองแดง 

นํ้าหนกัอะตอม (Atomic weight) 63.57 

โครงสร้างของผลึก Face Centered Cubic (FCC.) 
มิติของแลททิช  (oA)  3.6078      (oA  =   Angstrom) Unit 
ความหนาแน่น (20o

 C)  8.94  =   หน่วยวดัขนาดคล่ืนแสง 

จุดหลอมเหลว   1083o
 C       เท่ากบัหน่ึงในร้อยลา้น 

จุดเดือดกลายเป็นไอ  2595
o
 C       ของเซนติเมตร 

ความร้อนจาํเพาะ (25o
 C)  0.0919 cal/go

 C      (1o
 A = 10-8

 ซม.) 
สัมประสิทธ์ิการขยายตวั  16.47 x 10-6o

 C 

ความตา้นทานจาํเพราะ  (30o
 C) 1.682  ไมโครโอห์ม/ซม3

 

             คุณสมบติัทางกล 

Tensile Strength   17 Kg/mm2
 

Elastic Limit   10 Kg/mm2
 

Elongation   35 – 50 % 

Hardness   35 – 50 HB 

Modulus of Elasticity  12,000 Kg/mm2
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      1.2  สินแร่ทองแดง (Copper Ores) 

 

ภาพที ่3.1  แร่ทองแดง 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Copper) 
 

 อนุสาวรียข์องชาวอียปิตโ์บราณซ่ึงสร้างไวเม่ือ 2600 ปีก่อนคริสตวรรษ ทาํดว้ยโลหะทองแดง
บริสุทธ์ิ จึงทาํใหเ้ราสันนิษฐานกนัวา่อาจจะมีแหล่งแร่ทองแดงบริสุทธ์ิโดยธรรมชาติ (Native Copper) 
ในแถบนั้นซ่ึงก็เป็นความจริงท่ีพบแหล่งแร่ทองแดงบริสุทธ์ิอยูบ่า้นในเอธิโอเปีย (Ethiopia) ดงัภาพท่ี 
3.1 เป็นแร่ทองแดงบริสุทธ์ิมีลกัษณะเป็นกอ้นสีดาํแดง ดูคลา้ยหินมากกวา่โลหะ ปัจจุบนัน้ียงัพบในท่ี
ต่างๆ อยูบ่า้งท่ีปะปนอยูก่บัแร่อ่ืนๆ เช่น แร่เงินหรือแร่ทองแต่มีปริมาณไม่มาก สินแร่ทองแดงท่ีจดัวา่มี
ความสาํคญัในการผลิตโลหะทองแดงส่วนมากจะเป็นแร่ประเภทซลัไฟด ์ (Sulfide) มีสองชนิดคือ แร่
ทองแดงแคลโคไซท ์ (chalcocite) (Cu2S) มี Cu ประมาณ 79.8% และแร่ทองแดงแคลโคไพไรท ์
(chalcopyrite) (Cu FeS2) มี Cu ประมาณ 34.5% นอกจากแร่ซลัไฟดแ์ลว้ยงัมีแร่ทองแดงออกไซด ์
(Cu2O) แต่ปริมาณท่ีพบมีนอ้ย แร่ทองแดงอีกชนิดหน่ึงท่ีเป็นแร่ทองแดงคาร์บอเนต CuCO3 (OH2) 

เรียกกนัทัว่ๆ ไปวา่ Malachite มีสีเขียวสวยงามมากใชเ้จียรนยัทาํเป็นเคร่ืองประดบั 

      1.3 ประโยชน์ของทองแดง 

เน่ืองจากทองแดงมีคุณสมบติั ductility สูงและมีความตา้นทานไฟฟ้าตํ่า ดงันั้น Cu ประมาณ
มากกวา่ 50% ใชใ้นการทาํ Alloy เช่น Brass, Bronze และ Monel และอีกประมาณ 20% ใชท้าํเคร่ืองมือ
ถ่ายเทความร้อน เช่น Condenser, evaporator และอ่ืนๆ 

ตวัอยา่งของ Cu เช่น คอมพิวเตอร์ (Cu + Ag) ข้ึนส่วนในเคร่ืองยนต,์ ปลอกกระสุนระฆงั (Cu + 
Sn) สปริงชนิดต่าง ๆ ทาํจากบรอนซ์ ดีบุก ผสมฟอสฟอรัส, คาร์บิวเรเตอร์ (Cu + Sn + Zn + Pb) บูชและ
แบร่ิง เป็นตน้ โลหะผสมทองแดง เช่น ท่อกลัน่ (condensortube) ปลอกกระสุนปืน ดอกกุญแจ เหรียญ
กระษาปณ์ เช่น เหรียญบาท และหา้บาท ทองแดงท่ีใชใ้นงานไฟฟ้าวทิยจุะตอ้งมีความบริสุทธ์ิมากถึง 99 

– 99% ถา้ทาํใหบ้ริสุทธ์ิ 100 เปอร์เซ็นต ์ ตอ้งใชว้ธีิแยกดว้ยไฟฟ้าถา้ตอ้งการความบริสุทธ์ิเพยีง 99.5% 

ใชว้ธีิหลอมธรรมดาแลว้กวนดว้ยไมส้ด 
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 ทองแดงบริสุทธ์ิมีลกัษณะอ่อนเหนียวเม่ือทิ้งไวใ้นอากาศนาน ๆ จะเกิดออกไซดสี์เขียวมีช่ือวา่ 
พาทินา เป็นสารพิษเม่ือรับประทานแลว้จะเกิดอนัตราย ขอ้ดีของพาทินาคือเป็นตวัช่วยให้ทองแดงทน
ต่อลมฟ้าอากาศไดดี้ การนาํทองแดงมาใชง้านนั้นทาํได ้2 ลกัษณะคือ 

                 1) นาํไปรีด  ทองแดงสามารถนาํไปรีดเป็นแผ่นเป็นเส้น ดงัภาพท่ี 3.2 หรือเป็นท่อ ซ่ึงมี
คุณสมบติัเหนียวยดืตวัไดดี้ ทองแดงท่ีรีดท่ีอุณหภูมิประมาณ 800-900 องศาเซลเซียส สามารถรีดไดเ้ป็น
แผ่นบางถึง 0.01 มิลลิเมตร ถ้าเป็นเส้นลวดรีดได้ 0.02 มิลลิเมตร ถ้านาํทองแดงไปรีดเย็นจะทาํให้
ทองแดงแขง็และเปราะ 

         
                                               ก) รีดเป็นแผน่                             ข) รีดเป็นเส้น 

ภาพที ่3.2 ทองแดงท่ีถูกนาํมาแปรรูป 

( ท่ีมา : https://prezi.com/mh_ilo8aord_/copper-silver-nitrate-reaction/ 
และ http://basiccopper.com/copper-sheet--rolls.html) 

 

  2) นาํไปหล่อ  ทองแดงสามารถนาํไปหล่อใหเ้ป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามตอ้งการ 

     1.4  โทษของทองแดง         

 ส่วนมากพบทั้งในรูปไอ และเกลือของทองแดง เน่ืองจากการหลอมโลหะทองแดง ทองเหลือง 

การเช่ือมและบดักรีโลหะโดยใชโ้ลหะผสมของทองแดง ซ่ึงโทษ ทาํให้เกิดการระคายเคืองและอกัเสบท่ี
ตา ระบบหายใจ ระบบ ทางเดินอาหารและประสาทรสสัมผสัเสีย ถา้ร่างกายไดรั้บไอทองแดงมากๆ จะ
ทาํใหเ้กิด การคล่ืนไส้ อาเจียน เป็นไข ้(Metal Fume Fever) อาจทาํให้ผิวหนงัและผมเปล่ียน สีได ้ ถา้
ไดรั้บในปริมาณมาก ทาํใหเ้น้ือเยือ่จมูกอกัเสบ และเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดโรคโลหิตจาง 
 
2.  ทองคําขาว (Platinum) 
 (บริษทั ทีซีเอม็โลหกรรม จาํกดั, 2549)  ทองคาํขาวมีสญัลกัษณ์วา่ Pt ความหนาแน่น 21.5 กก/

ดม3
 จุดหลอมเหลว 1770o

 C ทองคาํขาวเป็นโลหะท่ีหนกัท่ีสุดในบรรดาโลหะทั้งหลาย มีสีขาว ซ่ึงมี
คุณสมบติัหลายอยา่งคลา้ยทองแต่ทนต่อการกดัของสนิมความร้อนและกรดไดดี้กวา่ ดงันั้นประโยชน์ท่ี
สําคญัท่ีสุดของทองคาํขาว คือ ใช้ในท่ีท่ีแมจ้ะมีการกดัของสนิมเกิดข้ึนเพียงเล็กนอ้ยก็จะทาํให้เกิดการ
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เสียหายข้ึน เช่นในกลไกสัมผสับางส่วนในวงจรไฟฟ้า และใชใ้นการทาํเคร่ืองประดบัประดาต่างๆ เช่น 
เดียวกบัทอง ดงัภาพท่ี 3.3ประโยชน์สําคญัทางดา้นอุตสาหกรรม คือใช้ทาํเส้นลวดสําหรับวดัอุณหภูมิ 
เรียกว่า เทอร์โมคปัเปิล (Thermocouple) ใน ด้านอุตสาหกรรมเคมีนั้น ทองคาํขาวก็นับว่าเป็นปัจจยั
สาํคญัไม่นอ้ย เช่น ใชใ้นการทาํเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ในการคน้ควา้ทดลอง และวิเคราะห์ นอกจากน้ี
ทองคาํขาวผงยงัเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาท่ีดีท่ีสุดอีกดว้ย ปริมาณของทองคาํขาวท่ีมนุษยน์าํมาใชม้ากท่ีสุดคือ
ในการกระทาํเคร่ืองประดบั ท่ีใชส่้วนยอ่ยอ่ืนๆ ของทองคาํขาวคือใชใ้นการเคลือบดว้ยไฟฟ้า การถ่ายรูป 
ปลายปากกาหมึกซึม หลอดวทิย ุวตัถุระเบิด ยารักษาโรค ทนัตแพทยแ์ละการยอ้มสี  

 

ภาพที ่3.3 เคร่ืองประดบัท่ีทาํจากทองคาํขาว 

(ท่ีมา : http://weddingmarriagelove.blogspot.com/2011/04/platinum-white-gold.html) 
 

 ทองคาํขาวเป็นโลหะท่ีหายาก และมีราคาแพงมาก เป็นโลหะท่ีเฉ่ือยมากแมว้า่จะเผาให้ร้อน
จนขาวก็จะยงัคงความเป็นโลหะมนัไม่ รวมตวักบัออกซิเจนในอากาศให้ผวิหมองแต่อยา่งใด กรดและ
ด่างต่างๆ ก็ไม่สมารถกดัทองคาํขาวได ้ทองคาํขาวสามารถกรีดและดึงเป็นเส้นเล็ก ๆ ได ้รีดเป็นแผน่ได้
บางถึง 0.0025 ม.ม. และดึงเป็นเส้นลวดไดเ้ล็ก 0.015 มม. ในงานวิจยัทองคาํขาวใชเ้ป็นเบา้ท่ีตอ้งทน
อุณหภูมิและการกดักร่อนท่ีหนกัท่ีสุดในงานอุตสาหกรรมใชเ้ป็นคู่สายเทอร์โมคบัเปิล วดัอุณหภูมิไดถึ้ง 
1600o

 C ทองคาํขาวไดม้าจากแร่พลาตินมั (Pt) ดงัภาพท่ี 3.4 

 

  
ภาพที ่3.4  แร่ทองคาํขาว 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Platinum) 
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3.  สังกะสี (Zink) 
 (บริษทั ทีซีเอม็โลหกรรม จาํกดั, 2549)  สังกะสี (Zn) เป็นโลหะท่ีค่อนขา้งหนกัมีสีขาวปนนํ้ า
เงินนิยมใชก้นัมากเพราะราคาถูกทนการกดักร่อนและใชผ้สมกบัโลหะอ่ืนๆ ได ้มีความหนาแน่นน้อย
กวา่ทองแดงเล็กนอ้ย สังกะสีบริสุทธ์ิมีความแขง็แรงตํ่ามาก อุณหภูมิการคืบตวัทีอุณหภูมิห้องท่ีอุณหภูมิ
ความแขง็แรงจะลดลงมาก ถา้อุณหภูมิตํ่ามาก อุณหภูมิการคืบตวัท่ีอุณหภูมิห้องท่ีอุณหภูมิความแข็งแรง
จะลดลงมาก ถา้อุณหภูมิตํ่ามาก สังกะสีมกัจะเปราะ สังกะสี เป็นโลหะท่ีมีจุดหลอมตวัตํ่า หล่อหลอม
ง่าย กลึงไสข้ึนรูปง่ายสีขาวสวย  น่าใช ้ทนทานต่อการเกิดสนิมและโลหะผสมของสังกะสีมีกาํลงัวสัดุ
สูงพอใช ้ในปัจจุบนัจึงไดรั้บความนิยมในการทาํช้ินส่วนเคร่ืองใชส้อยและเคร่ืองตกแต่งต่างๆ ท่ีทาํดว้ย
โลหะ เช่น ขอบวิทยุ โทรทศัน์ ขอบกระจกและเคร่ืองตกแต่งในรถยนต์ นอกจากน้ียงัใช้ทาํกระบอก 
ถ่านไฟฉาย ทาํแผน่บลอ็ค ป้ายช่ือ บวัรดนํ้า (ดงัภาพท่ี 3.5) ช้ินส่วนบางอยา่งของรถยนต ์ภาชนะในครัว
ของเด็กเล่นและกุญแจ เป็นตน้ 

 

ภาพที ่3.5 บวัรดนํ้าท่ีทาํจากสังกะสี 

(ท่ีมา : http://graeber.homepage.t-online.de) 

 

 สังกะสียงันิยมใช ้อาบบนโลหะอ่ืนๆ เช่น เหล็กแผน่ ลวดเหล็กสลกัและน็อต เหลก็ เพือ่ป้องกนั
การเกิดสนิมบนเหล็ก นอกจากน้ีแลว้สังกะสียงัมีประโยชน์มากในการผสมกบัทองแดง ทาํทองเหลือ
และบรอนซ์ชนิดต่างๆ 

       3.1  สินแร่และกรรมวธีิถลุงสังกะสี 

               แร่สังกะสีท่ีมีความสาํคญัทางอุตสาหกรรมไดแ้ก่  สังกะสีซลัไฟตเ์รียกกนัวา่ ซิงคเ์บลนด์ (Zine 
Blende) หรือ Sphalerite เป็นแร่ท่ีมีหลายสี คือ เหลือง นํ้ าตาล หรือดาํ ดงัภาพท่ี  3.6 มีความแข็ง 3.5 – 4 

Mon’s scale ความถ่วงจาํเพาะ 4 นอกจากน้ียงัมีแร่สังกะสีออกไซด์ (ZnO) ซ่ึงเรียกวา่ Zincite และแร่
สังกะสีคาร์บอเนต (ZnCO3) เรียก Smithsonite แต่แร่สองชนิดหลงัน้ีพบนอ้ยจึงไม่ค่อยนาํมาใช ้การถลุง
แร่สังกะสี Zine blende จะเร่ิมโดยนาํแร่มาแยกเพือ่เอาแร่ท่ีไม่ตอ้งการออกจากนั้นนาํเอาแร่ไปบดใหเ้ป็น
กอ้นเล็ก ๆ และนาํไปเผาในเตา Reverberatory Furnace เพื่อเปลียนแร่สังกะสีซลัไฟด์ใหเ้ป็นสังกะสี
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ออกไซด ์(กรรมวธีิ Roasting) แลว้จึงไปเผาไล่ออกซิเจนออกอีกคร้ังโดยใชถ่้านหิน หรือถ่านโคก๊เป็นตวั
ดึงออกซิเจน (Reducer) ให้การเผาเพื่อไล่ออกซิเจนน้ีจะตอ้งใชอุ้ณหภูมิสูงเกินกวา่ 9300 C ซ่ึงเราจะได้
โลหะสังกะสีท่ีเป็นไอผสมกบัแกสคาร์บอนไดออกไซด ์เราแยกเอาโลหะสังกะสีออกไดโ้ดยผา่นไอของ
สังกะสีกบัแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เขา้ห้องเยน็ (Cooling Chambers) สังกะสีจะกลัน่ตวัเป็นของเหลว 
ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์จะไม่กลัน่ตวัเป็นแก๊สแยกตวัออกต่างหาก สังกะสีท่ีไดน้ี้จะเทลงในแบบ
ทาํเป็นแท่งเรียงสังกะสี Spelter มีความบริสุทธ์ิ 98% เม่ือตอ้งการทาํสังกะสีให้บริสุทธ์ิมากข้ึนไปอีก
จะตอ้งนาํเอา Spelter ไปกลัน่ใหม่อีกคร้ังโดยการควบคุมอุณหภูมิใหแ้น่นอนก็จะไดส้ังกะสีท่ีมีความ
บริสุทธ์ิมากยิง่ข้ึนอาจจะทาํไดถึ้ง 99.99% 

 

ภาพที ่3.6  แร่ซิงคเ์บลนด ์

(ท่ีมา : http://ygbn.blogspot.com/) 
 

 การทาํสังกะสีบริสุทธ์ิโดยใช้การแยกด้วยกระแสไฟฟ้าก็ทาํได้โดยเร่ิมตั้งแต่เอาแร่สังกะสี
ออกไซดท่ี์ไดจ้ากกรรมวธีิ Roating มาละลายในกรดกาํมะถนัจะไดส้ารละลาย Zine Sulfate ซ่ึงจะใชเ้ป็น 
electrolyte สําหรับความถ่ีก็คงอาศยัหลกัเดียวกบัการแยกทองแดง ความบริสุทธ์ิของสังกะสีท่ีจะได้
ข้ึนอยูก่บัความบริสุทธ์ิของ Zine Sulfate ความหนาแน่นของทองแดง 7.1 กก/ดม3

 จุดหลอมเหลว 419
oC 

จุดระเหยเป็นไอ 907o C ความเคน้แรงดึงสูงสุด สังกะสีหล่อ 3 กก/มม2
  สังกะสีรีด 14 กก/มม2

  อตัรายึด
ตวั ณ อุณหภูมิหอ้ง 1% ณ 90 – 160o

 C 25% 

      3.2  แร่สังกะสี ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

1) แร่ซิงคเ์บลนด์ (Zine blends) หรือแร่สปาเลอไรท ์(Sphalerite) หรือบางทีเรียก Black Jack มี
สูตรทางเคมี Zns ส่วนประกอบ Zn 67%, S 33%  มกัจะมีเหล็กประกอบอยูด่ว้ยอาจมาก
ท่ีสุดถึง 36% 

2) แร่สมิทโซไนท์ (Smithsonite) (Dry – bone ore) มีสูตรเคมี ZnCO3 ส่วนประกอบ ZnO 
64.8%  Co2  35.2% 

3) แร่เฮมิมอร์ไฟท์ (Hemimorphite) หรือแร่คาลาไมน์ (Calamine) สูตรเคมี Zn4(Si2O7) 

(OH)2H2O มี Zno 67.5% SiO2 25.0% H2O 7.5% 



62 

 

4) แร่ซิงคไ์ซท ์(Zincite) สูตรเคมี Zno ส่วนประกอบ Zn 80.3% O 19.7% 

5) แร่วลิเลมไมท ์(Willemite) สูตรเคมี Zn2 (SIO4) ZnO 73.0% SiO2 27.0% 

6) แร่แฟรงคลินไนท ์(Franklinite) สูตรเคมี (Zn.Fe.Mn) (Fe.Mn)2O4 ส่วนประกอบส่วนใหญ่
จะเป็น Zn Fe2O4 

       3.3 คุณสมบติัของสังกะสี 

1) เป็นโลหะค่อนขา้งหนกั มีสีขาวปนนํ้าเงิน 

2) เป็นโลหะท่ีอ่อนแต่มี ductility ตํ่าท่ีอุณหภูมิบรรยากาศ 

3) ถา้เผาใหร้้อน 100 – 150o
 C สังกะสีจะมีค่า ductility สูง 

4) สามารถรีดเป็นแผน่หรือเป็นเส้นไดง่้าย 

5) มีคุณสมบติัสามารถทนต่อการกดักร่อน (Corrosion) ในบรรยากาศธรรมดาไดดี้ แต่ไม่ทนต่อ
กรดและด่าง 

ขอ้เสียของสังกะสีคือ อตัราการขยายตวัสูงเม่ือถูกความร้อน 

       3.4  ประโยชน์ของสังกะสี 

1) ใชเ้คลือบแผน่เหล็ก (Galvanizing) และท่อนํ้าประมาณ 40% ของสังกะสีท่ีผลิตได ้

  2) ใชเ้ป็นโลหะผสมทาํพวกโลหะผสม เช่น ทองเหลืองประมาณ 20% ทาํโลหะผสมท่ีใชก้บั 
Die Casting ประมาณ 26% ทาํสงักะสีแผน่ประมาณ 12% ทองเหลืองประมาณ 2% ใชท้าํ
สารประกอบอ่ืนๆ เช่น ทาํสังกะสีคลอไรด ์ใชส้าํหรับรักษาเน้ือไม ้

  3) ใชใ้นการหล่อแบบถาวร (Die casting) โลหะผสมสงักะสีหลายอยา่งทาํโดยวธีิหล่อ 

       แบบถาวร 

4) ใชท้าํทองเหลืองโดยทัว่ไปมีสังกะสี 10 – 30 เปอร์เซ็นต ์

  5) การรีดข้ึนรูปสังกะสีท่ีรีดท่ีใช้ในอุตสาหกรรมมีความบริสุทธ์ิต่างๆ กนั ส่วนมากผสม
ทองแดงลงไปถึง 10% สังกะสีน้ีอ่อนตวัและทาํงานง่ายท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

 

4.  ตะกัว่ (Lead) 
(บริษทั ทีซีเอม็โลหกรรม จาํกดั, 2549)  ตะกัว่มีสัญญลกัษณ์ทางเคมีวา่ (Pb) เป็นโลหะท่ีมีความ

หนาแน่นมาก หนกัอ่อนน่ิมและเหนียวข้ึนรูปง่าย จุดหลอมเหลวตํ่า และทนทานต่อการผุกร่อนไดดี้เลิศ 
ตะกัว่ใชม้ากในการทาํแผ่นตะกัว่ และหมอ้แบตเตอร่ีรถยนต ์สารประกอบของตะกัว่ใช้ผสมในนํ้ ามนั
เบนซินท่ีมีอ๊อคเทนสูง และใชเ้ป็นวตัถุดิบสําหรับทาํสีท่ีมีคุณภาพสูง โลหะตะกัว่ยงัใชเ้ป็นนํ้ าหนกัถ่วง
ความสมดุลยแ์ละเป็นฉากป้องกนัรังสีเบตา้ และรังสีแกมม่าจากสารกมัมนัตะรังสีต่าง ๆ นอกจากน้ียงัใช้
บุฝาผนงัของหอ้งเก็บเสียง โลหะตะกัว่ท่ีผสมกบัพลวงเรียกวา่ ตะกัว่ผสมพลวง (Antimonial Lead) จะมี
ความแขง็และมีกาํลงัวสัดุสูงกวา่ตะกัว่ธรรมดาใชท้าํตะกัว่แผน่สําหรับทาํปลอกโลหะหุ้มรอยเช่ือมของ
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สายส่งไฟฟ้า (Cable Sheathing) นอกจากน้ียงัใชท้าํแผน่ตะกัว่ในหมอ้แบตเตอร่ีรถยนต ์อาร์เซนิคและ
แคลเซ่ียมยงัอาจผสมกบัตะกัว่เพื่อใชท้าํตะกัว่สาํหรับทาํปลอกหุม้รอยเช่ือมของสายไฟฟ้า นอกจากน้ีแค
ลเซ่ียมยงัช่วยเพิ่มสมบติัความตา้นทานต่อการเกิดครีพ (creep) ของตะกัว่นิยมใชท้าํท่อนํ้ าท่ีมีดีบุกผสม
อยูป่ระมาณ 10 – 25% มีช่ือทางการคา้วา่ (Tern Metal) เหมาะสาํหรับใชเ้ป็นโลหะสําหรับอาบบนแผน่
เหล็กท่ีจะนาํไปทาํถงัเก็บนํ้ามนั 

 คุณสมบติัทางฟิสิกส์ของตะกัว่ 

 นํ้าหนกัอะตอม    207.2 

 โครงสร้างของผลึก   Face Centerd cubic (F.C.C) 
 ความหนาแน่น    11.34 

 จุดหลอมเหลว    327.35o
 C 

 คุณสมบติัทางกล  

 Ultimate Tensile strength  1.5 kg/mm2
 

 Elastic Limit    0.3 kg/mm2
 

 Modulus of Electicity   1000 kg/mm2
 

 Hardness    5 H.B 

 Elongation    60% 

      4.1  สินแร่ตะกัว่และกรรมวธีิถลุงตะกัว่ 

4.1.1 แร่ตะกัว่ซลัไฟด ์หรือท่ีเรียกกนัวา่แร่กาลีนา (Galena) มีสูตรเคมีคือ Pbs มีส่วนประกอบ 
Pb 86.6% S 13.4% เป็นแร่ท่ีค่อนขา้งหนกัมีสีเทาปนสีเงิน (Silverygray) และอาจมีสังกะสีแคดเมียม 
พลวง สารหนู และบิสมสัปนอยูด่ว้ย ระบบผลึกแบบ Isometric มกัจบัเป็นผลึกรูปส่ีเหล่ียมลูกเต๋า สีและ
สีผงเป็นสีเท่าตะกัว่มีความแขง็ 2.5 ความถ่วงจาํเพาะ 7.4 – 7.6 

                       ลกัษณะเด่นชดัในการสังเกตแร่กาลีนา คือ ความมนัวาวบนโลหะมกัแสดงรอยแตกแบบ
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส หรือผลึกแบบลูกเต๋า มีนํ้ าหนกัมากผิดปกติจะรู้สึกหนกัมือเน้ือแร่อ่อนขดูไดง่้าย แมแ้ต่
ดว้ยเลบ็มือ 

4.1.2 แร่เซอรัสไซท ์(Cerussite) มีสารเคมีคือ Pbco3 ส่วนประกอบ Pbo 83.5% co 16.5% ระบบ
ผลึกแบบ orthorhombic มีรูปผลึกไดห้ลายแบบไม่มีสี สีขาวหรือเทาความแข็ง 3 – 3.5 ความถ่วงจาํเพาะ 
6.55 มีความวาวแบบ Adamantine Luster มีลกัษณะโปร่ง – แสง โปร่งใส 

                       ลกัษณะเด่นชดัในการสังเกตแร่เซอรัสไซท ์คือเป็นแร่ท่ีไม่มนัวาวแบบโลหะท่ีมีนํ้ าหนกั
มาก เน่ืองจากมีความถ่วงจาํเพาะถึง 6.55 ละลายไดใ้นกรดไนตริกอยา่งเจือจางอุ่นเล็กนอ้ยจะฟู่ เป็นฟอง
ซ่ึงทาํใหส้ามารถเห็นความแตกต่างจากแร่ แองกลีไซท ์
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4.1.3 แร่แองกลีไซท ์(Angly site) สูตรเคมีคือ Pbso4 ส่วนประกอบ Pbo 73.6% So3 26.4% 

ระบบผลึก Orthorhombic ไม่มีสี สีขาวเทาหรือสีเหลืองอ่อน ถา้มีส่ิงเจือปนอาจทาํใหเ้ป็นสีเท่าเขม้ ความ
แข็ง 3.0 ความถ่วงจาํเพาะ 6.2 – 6.4 เม่ือเป็นผลึกจะมีความวาวแบบ Adamantine แต่ถา้ไม่เป็นผลึกจะ
ดา้น 

         ลกัษณะเด่นชัดเป็นการสังเกตแร่แองกลีไซท์ โดยความหนักของแร่ความมนัวาวแบบ
เพชร (Adamantine) มกัเกิดร่วมกบัแร่กาลีนาต่างกบัแร่เซอรัสไซทท่ี์ไม่เกิดฟองฟู่ กบักรดไนตริก 

          การถลุงแร่ตะกัว่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัแร่สังกะสี เพราะเป็นแร่ท่ีเป็นซลัไฟด์ (Sulfide) 
เหมือนกบัการถลุงจะตอ้งเร่ิมโดยการ Roasting เพื่อเปล่ียนเป็น Lead Oxide และจากออกไซด์ก็นาํมา
ถลุงโดยใชค้าร์บอนเป็นตวั Reducer ดึงเอาออกซิเจนเพื่อให้ไดต้ะกัว่ แต่ตะกัว่ท่ีไดจ้ากการถลุงแบบน้ี
ไม่บริสุทธ์ิ อาจมีสารอ่ืน ๆ ปนอีก เช่น อาจมีเงิน ทอง และอ่ืน ๆ ซ่ึงจะทาํให้ตะกัว่บริสุทธ์ิ ก็จะตอ้งนาํ
แยกดว้ยกระแสไฟฟ้า ตามลกัษณะของสารเจือปนท่ีปนอยู ่ ลกัษณะของสินแร่ตะกัว่แสดงไดด้งัภาพท่ี 
3.7  

 

ภาพที ่3.7 แร่ตะกัว่ 

(ท่ีมา : http://www.bibalex.org/psc/en/home/sciplanetdetails.aspx?id=141) 

 

      4.2  ประโยชน์และการใชต้ะกัว่ 

1) ใชบุ้ผนงัแทงคน์ํ้าเพื่อป้องกนัการกดักร่อน 

2) ใชใ้นหมอ้แบตเตอร่ีรถยนตช์นิดตะกัว่ – กรด 

3) ทาํท่อและขอ้ต่อระบายนํ้าสาํหรับหอ้งสุขาและอ่างลา้งชาม 

4) เพิ่มความสามารถในการตกแต่งแปรรูปไดง่้ายข้ึน 

5) ในด้านชีววิทยาใช้เป็นเกราะกาํบงัเพื่อกั้นไม่ให้รังสีแกมม่าผ่านได้ (แต่ไม่สามารถกั้น
นิวตรอนได)้ 

6) ตะกัว่ใชหุ้ม้สายเคเบิ้ลไฟฟ้า 

7) ตะกัว่ผสมดีบุกใชท้าํตะกัว่บดักรีท่ีมีจุดหลอมละลายตํ่า 

8) ใชผ้สมทาํโลหะตุก๊ตา (Bearing metal) 
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9) ทาํใหโ้ลหะผสมละลายไดง่้าย และทาํใหจุ้ดหลอมละลายของโลหะผสมตํ่า เหมาะสําหรับใช้
ในวตัถุประสงคต่์างๆ 

10) ใชท้าํตวัพิมพโ์ลหะสาํหรับงานโรงพมิพ ์

11) ผสมกบัดีบุกใชเ้คลือบเหล็กกลา้ท่ีเรียกวา่ Tern plate 

12) ตะกัว่เป็นส่วนผสมในนํ้ามนัเบนซิน 

13) ตะกัว่ใชเ้ป็นส่วนผสมสี 

ตะกัว่ใช้มากท่ีสุดในอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีประมาณหน่ึงในสามของตะกัว่ท่ีผลิตไดด้งัภาพท่ี 
3.8 นอกจากน้ีใชส้ําหรับสายเคเบิ้ลไฟฟ้า ใช้ในอุตสาหกรรมสีทาํโลหะบดักรี ทาํโลหะ Bearing และ
อ่ืนๆ 

 
ภาพที ่3.8  แบตเตอร่ีท่ีมีตะกัว่เป็นส่วนประกอบ 

(ท่ีมา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry/web/secondary_cell.htm) 

 
5.  ดีบุก (Tin) 
 (บริษทั ทีซีเอม็โลหกรรม จาํกดั, 2549)  ดีบุกมีสัญญลกัษณ์วา่  Sn ความหนาแน่น 7.3 กก/ดม3

 

จุดหลอมเหลว 232
o
 C ความเคน้ แรงดึงดูด 4 – 5 กก/มม2

 อตัราการยืดตวั 40% ดีบุกเป็นโลหะท่ีให้การ
เปล่ียนแปลงอนัยรูป (Allotropic) คลา้ยคลึงกบัเหล็ก กล่าวคือดีบุกจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างจากระบบ
หน่ึงไปอีกระบบหน่ึงคือจาก เบตา้ (β) ไปเป็น แอลฟ่า (∝) การเปล่ียน β เป็น ∝ จะเกิดข้ึนท่ีอุณหภูมิ
ตํ่ากวา่ 18o C ปกติดีบุก ∝ จะเปราะแตกง่ายและมกัจะเกิดการขยายตวัมากในขณะเกิดการเปล่ียนแปลง
จาก β ไปเป็น ∝ ดงันั้นดีบุกมกัจะแตกไดง่้ายเม่ืออยูท่ี่อุณหภูมิตํ่ากวา่ 18o

 C เรียกลกัษณะน้ีวา่โรคดีบุก 
(Sickness of Tin or Warts) ทัว่ๆ ไปท่ีอุณหภูมิบรรยากาศดีบุกเป็นโลหะอ่อนท่ีจุดหลอมตวัตํ่าและมี
คุณสมบติัทนต่อการกดักร่อนไดดี้ ดีบุกเป็นโลหะสีขาวคลา้ยเงิน อ่อน และรีดเป็นแผน่ไดง่้าย ดีบุกเป็น
โลหะยทุธปัจจยัเพราะมีปรากฏอยูบ่น ผวิโลกไม่มากแห่ง ดีบุกมีในประเทศไทย เช่นภาคใตจ้งัหวดัภูเก็ต 
ตะกั่วป่า  พังงา  ตรัง ยะลา สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภาคกลางจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี และภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลาํปาง ตาก อุทยัธานี 
และคาบสมุทรอินโดจีน มีมากอีกแหล่งหน่ึงท่ีมีดีบุก คือ ประเทศโบลิเวยีในทวปีอเมริกาใต ้

แอโนด 

แคโทด 

ตะกัว่ 
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      5.1  สินแร่และการถลุงดีบุก 

              ดีบุกมาจากออกไซด์ของมนัเอง เช่น Cassiterite ส่วนมากพบท่ีโบลิเวียตะวนัออก อฟัริกากลาง 
ไทย มาเลเซีย ทาํการถลุงโดยใชค้าร์บอนเป็นตวัรีดิว (Reduce) ในเตาพ่นลม (Blast Furnace) จะไดดี้บุก
เป็นของเหลวแลว้ทาํใหบ้ริสุทธ์ิโดย Electrolytical หรือโดยวธีิ Chemical Process 

 

ภาพที ่3.9  แร่ดีบุกออ๊กไซด ์

(ท่ีมา : http://www.chemicool.com/elements/tin.html) 
 

 แร่ดีบุกท่ีสําคญัในการผลิตดีบุก ได้แก่ แร่ดีบุกอ๊อกไซด์ (SnO2) ดงัภาพท่ี 3.9 ซ่ึงเรียกว่า 
Cassiterite หรือ Tenstone เป็นแร่ท่ีมีดีบุกประมาณ 80% แร่ดีบุกน้ีพบหลายสี แต่ท่ีพบกนัมากไดแ้ก่ สี
นํ้าตาลหรือดาํ มีความวาวเหมือนเพชร แข็ง 6 – 7 และมี ถ.พ. 6.8 – 7.1 จึงหนกัและทนต่อการสึกกร่อน 
ผพุงั แร่ดีบุกท่ีจะนาํมาถลุงจะตอ้งผา่นการแยกแร่เอาหินหรือแร่อ่ืนๆ ท่ีติดมาออกในบางกรณีอาจจะตอ้ง
เอามาทาํ Roasting หรือผสมกบักรดเกลือเพื่อแยกเอาพวก Impurities ออก เช่น เหล็กเม่ือไดแ้ร่ดีบุก
ออกไซด์แลว้ก็นาํไปถลุงในเตา Blast Furnace โดยใชท้ั้งถ่านหิน และหินปูน เป็นตวัดึงออกซิเจนออก 
ดีบุกท่ีไดอ้าจจะมีโลหะอ่ืนๆ ปนอยูเ่ล็กนอ้ย ซ่ึงจะตอ้งนาํไปทาํใหบ้ริสุทธ์ิต่อไปการทาํดีบุกบริสุทธ์ิอาจ
ใชก้ารแยกดว้ยกระแสไฟฟ้า หรือใชว้ธีิการหลอมซ่ึงง่ายและสะดวกกวา่เพราะดีบุกมีจุดหลอมละลายตํ่า
อยูแ่ลว้ เม่ือหลอมดีบุกในอ่านแลว้พยายามรักษาอุณหภูมิอยา่ให้สูงกวา่ 232

o
 C (450o

 F) ดีบุกจะละลาย 
ส่วนสารเจือปนซ่ึงมีจุดหลอมเหลวสูงกวา่ยงัคงเป็นของแข็ง เราก็ระบายเอาดีบุกบริสุทธ์ิออกนาํไปหล่อ
เป็นแท่ง ลักษณะกรรมวิธีถลุง หากเป็นแร่ดีบุกซัลไฟต์ก็ต้องเผาคัว่ให้เป็นดีบุกออกไซด์เสียก่อน 
ต่อจากนั้นจึงถลุงโดยลดออกซิเจนออกจากดีบุกโดยใชค้าร์บอน    SnO2 + C   CO2   + Sn 

        5.2 ประโยชน์และการใชดี้บุก 

              เน่ืองจากดีบุกมีสมบติัตา้นทานการกดักร่อนไดดี้ จึงใชดี้บุกเคลือบแผ่นเหล็ก และภาชนะใส่
อาหารเพื่อป้องกนัสนิมและผลิตภณัฑ์กนัข้ึน เช่น ห่อบุหร่ี, ใบชาประมาณ 40% ของดีบุกท่ีผลิตไดใ้ช้
เคลือบแผน่เหล็กหรือท่ีเราเรียกวา่เหลก็วลิาศ (Tin Plate) ท่ีใชมุ้งหลงัคาและผลิตภณัฑ์ทาํโลหะผสมเพื่อ
ทาํตวัพิมพห์นงัสือ ทาํหลอดบรรจุของเหลวเช่น ยาสีฟัน หรือภาชนะใส่อาหารดงัภาพท่ี 3.10 ประมาณ 
20% ใชท้าํโลหะบดักรีและ 15% ของดีบุกท่ีผลิตไดใ้ชท้าํโลหะผสม เช่น บรอนซ์ (Phosphor Bronze) 
“White Metal” Bearing Die Casting และโลหะตวัพิมพใ์ชผ้สมในนํ้ามนัหล่อล่ืนหรือตวัยาบางอยา่งและ
โลหะผสมดีบุกท่ีสาํคญั เช่น ทองสัมฤทธ์ิเป็นโลหะผสมระหวา่งทองแดง ดีบุก และสังกะสี เป็นตน้ 
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ภาพที ่3.10 จานท่ีทาํจากแผน่ดีบุก 

(ท่ีมา : http://ogrforum.ogaugerr.com/topic/what-are-tinplate-trains) 

 

 ตะกัว่บริสุทธ์ิจุดหลอมละลายท่ี 621
o
 F เป็นโลหะท่ีสามารถนาํไปใชท้าํอะไรไดห้ลายอยา่งซ่ึง

ไดม้าจากคุณสมบติัพิเศษของตะกัว่คือนํ้ าหนกัอะตอมสูงและความหนาแน่น ความอ่อน ความเหนียว 
ความแข็งแรงตํ่า จุดหลอมละลายตํ่าต้านทานการกัดกร่อนและความสามารถในการหล่อล่ืนความ
แข็งแรงทางดา้นความลา้ไม่ดี ดงันั้นจึงไม่สามารถจะนาํมาใชภ้ายใตส้ภาวะของการสั่นสะเทือนเพราะ
จะเกิดการคืนตวั ณ อุณหภูมิหอ้งและยงัมีขอ้เสียอ่ืนๆ อีกคือเป็นสารประกอบท่ีมีพิษ 

 

6.  โครเมียม (Chromium) 
 (บริษทั ทีซีเอ็มโลหกรรม จาํกดั, 2549)  โครเมียมมีสัญลกัษณ์ทางเคมีวา่ Cr ความหนาแน่น 

6.8 กก/ดม 3
 จุดหลอมเหลว 1900o

 Cโครเมียมเป็นโลหะท่ีมีสีเทาคลา้ยเหล็ก เม่ือหกัดูรอยหกัจะขาวเป็น
มนัวาบเหมือนเงิน โครเมียมเป็นโลหะท่ีแข็งและเปราะ ทนต่อการกดักร่อนไดดี้มาก เหมาะสําหรับใช้
ชุบเคลือบผิวเพื่อมิให้เกิดขุมสนิม อุปกรณ์เคร่ืองมือใดท่ีตอ้งการมิให้สึกหรอก็มกัจะชุบโครเมียมแข็ง 
(Hard Chromium Plating) นอกจากน้ี โครเมียมยงัเป็นวสัดุโลหะผสมท่ีสําคญัยิ่งอีกดว้ย เช่น ใชท้าํเหล็ก
ไร้สนิม (Stainless Steel) เป็นตน้ เหล็กไร้สนิมท่ีเราใชแ้ละเห็นกนัอยูทุ่กวนัน้ีในรูปของมีด ชอ้น ส้อม 
หรืออ่างลา้งจานดงัภาพท่ี 3.11เป็นตน้ ส่วนมากมีโครเม่ียมผสมอยู ่18 เปอร์เซ็นต ์นิกเกิล 8 เปอร์เซ็นต ์
ใชใ้นการเคลือบนิกเกิลหรือแผ่นเหล็กเพื่อทาํให้แผ่นโลหะนั้นๆ ไม่ข้ึนสนิมไดง่้าย สวยเป็นเงาดงัจะ
เห็นไดจ้ากส่วนต่างๆ ของรถยนต์ โลหะผสมโครเมียมท่ีมีประโยชน์อีกชนิดหน่ึงก็คือ โลหะผสมท่ีมี
นิกเกิล 80 เปอร์เซ็นต ์และโครเมียม 20 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีความตา้นทานไฟฟ้าสูง 

 

ภาพที ่3.11 อ่างลา้งจานเหลก็ไร้สนิมท่ีใชโ้ครเม่ียมเป็นส่วนผสม 

(ท่ีมา : http://www.dartmouth.edu/~toxmetal/toxic-metals/more-metals/chromium-faq.html) 
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ภาพที ่3.12 แร่โครไมต ์

(ท่ีมา : http://scienceviews.com/geology/chromium.html) 
 

 แร่โครเมียม คือ แร่โครไมต ์(Chromite) ดงัภาพท่ี 3.12 มีสูตรเคมีวา่ FeCr2O4 ในเน้ือสินแร่จะ
พบออกไซดข์องเหล็กและของโครเมียมปนกนัมีมาในแอฟริกาใต ้โรดีเซีย, ตุรกี และรัสเซีย 

 

7.  ทงัสเตนหรือวุลแฟรม (Tungsten or Wolfram) 
 (บริษทั ทีซีเอ็มโลหกรรม จาํกดั, 2549)  ทงัสเตน มีสัญลกัษณ์ทางเคมีวา่ W มีความหนาแน่น 
19.3 กก/ดม3

 จุดหลอมเหลว 3,370o
 C (สูงท่ีสุดในบรรดาโลหะทั้งหลาย) ทงัสเตนหรืออีกช่ือหน่ึงว่า

วลุแฟรม เป็นโลหะขาวเหมือนเงินใชท้าํไส้หลอดไฟฟ้า เพราะสามารถเปร่งแสงไดม้ากกวา่ไส้ชนิดอ่ืน 
และทนต่อความร้อนไดดี้ดว้ยวลุแฟรมท่ีใชม้ากในอุตสาหกรรม คือ ใชเ้ป็นวสัดุโลหะผสมทาํเหล็กรอบ
สูง เหล็กเคร่ืองมือ และเหล็กโลหะแขง็ ซ่ึงเป็นวสัดุคมมีดท่ีรักษาความคมไวดี้มาก แมว้า่อุณหภูมิงานจะ
สูง 

 

ภาพที ่3.13  หลอดไฟท่ีใชท้งัสเตนเป็นไส้หลอด 
(ท่ีมา : https://kwaithai.wordpress.com/เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใหแ้2) 

 

 สชีเล (Scheele) ชาวสวีเดน เป็นผูค้น้พบแร่ทงัสเตนเป็นคนแรก ซ่ึงสชีเล ไดพ้ิสูจน์วา่แร่นั้น
ประกอบดว้ยปูนขาว แร่ทงัสติกในรูปของแคลเซียมทงัสเตท ซ่ึงปัจจุบนัเรียกว่า แร่ซีไลท์ แต่ปัจจุบนั
ไดม้าจากแร่สีดาํและหนกั ซ่ึงเรียกกนัวา่ วลุแฟรม หรือ วลุแฟรมไมท ์ทงัสเตนเป็นโลหะท่ีมีความสาํคญั
มากชนิดหน่ึงในดา้นการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่อุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้ ประโยชน์ท่ีมี
ความสําคญัท่ีสุดของทงัสเตนท่ีพบกนัคร้ังแรกคือใชท้าํเส้นใยในหลอดไฟฟ้า ดงัภาพท่ี 3.13 เพราะมี
คุณสมบติัพิเศษบางประการคือ ไม่หลอมตวัท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา่ 3400o

 C และในขณะเดียวกนัมีความแขง็
ทั้งในขณะท่ีร้อนและเยน็ความจริงทงัสเตนเป็นโลหะท่ีเปราะมาก และหลอมละลายยากเพราะมีจุด

ไส้หลอดทาํจากทงัสเตน 
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หลอมตวัสูง แต่ท่ีสามารถทาํเป็นแท่งแลว้ดึงเป็นเส้นลวดเล็กๆ ไดก้็โดยเอาผงทงัสเตนมาอดัเป็นแท่งใน
แบบพมิพ ์ปัจจุบนัน้ีทงัสเตนท่ีใชผ้สมกบัเหล็กกลา้มีปริมาณสูงถึง 90% ใชผ้สมทาํเหลก็กลา้ความเร็วสูง
ทาํทงัเตนคาร์ไบด์ใชท้าํเคร่ืองมือสําหรับตดัโลหะท่ีสําคญัท่ีสุด คือ สเตลไลท์ (Stellite) ซ่ึงเป็นโลหะ
ผสม Co 5.5% Cr 33 – 35% W 10% C 1.5 – 2% ทงัสเตนยงัใชใ้นรูปของสารประกอบเรียกวา่ ทงัสเตน
บรอนซ์ ใช้ประโยชน์เป็นเคร่ืองตกแต่งผสมแกว้หรือเคร่ืองป้ันดินเผาทาํให้มีสีสวยต่างๆ กนั ทงัสเตน
กลึงไดย้ากเพราะวา่มนัแขง็แต่สามารถเจียรนยัได ้

      7.1 สินแร่ทงัสเตน 

 ทงัสเตนถลุงไดจ้ากแร่ วุลแฟรมไมต ์(Wolframite) มีสูตรวา่ (Fe, Mn) Wo4 เป็นแร่ท่ีนาํมาถลุง
แลว้ให้โลหะทงัสเตนสีนํ้ าตาลแก่ดาํรูปร่างเป็นแผน่ เป็นแท่งแบบแข็ง  5 – 5.5 ถ.พ. 7 – 7.5 แร่จึงหนกั
มากเช่นเดียวกับแร่ดีบุก และมกัจะพบว่าเกิดร่วมอยู่กับแร่ดีบุกด้วยโลหะทงัสเตนท่ีถลุงได้จากแร่
วลุแฟรม นาํไปใชท้าํโลหะผสมท่ีแขง็คมกวา่เหล็กกลา้และไม่เป็นสนิมทาํเหล็กกลา้พิเศษซ่ึงแข็งคม ใช้
เจาะเหล็กตดักลึงเหล็กและโลหะอ่ืนๆ ไดทุ้กชนิด ทาํเกราะเรือรบ รถรบกระสุนเจาะเกราะ เป็นตน้ 

 

ภาพที ่3.14 แร่วลุแฟรมไมต ์

(ท่ีมา : http://www.dakotamatrix.com/mineral-galleries/search?name=Wolframite) 

 

 แร่ซีไลท์ (Scheelite) สูตร CaWo4 เป็นแร่ทงัสเตนอีกชนิดหน่ึงท่ีพบในประเทศไทยแต่มี
ปริมาณนอ้ยกวา่แร่วลุเฟรมเกิดในลกัษณะเป็นรูปผลึกเททระโกนาล หรือเป็นแบบมวลเมล็ดมีสีขาวออก
เหลือง หรือออกนํ้ าตาล บางทีสีเหลืองออกส้ม ให้สีผงสีขาวมีความวาวเหมือนแกว้ เกือบเหมือนเพชร 
แขง็ 4.5 – 5 ถ.พ. 5.9 – 6.1 และแร่ฮูมเนอไรท ์(Mn Wo4) 

     7.2  ประโยชน์ของทงัสเตน  

 ณ ท่ีอุณหภูมิหอ้งโลหะทงัสเตนสามารถนาํไปใชง้านไดม้ากมาย ดงัต่อไปน้ี 

 1) ใชเ้ป็นอิเล็คโทรดสาํหรับการเช่ือมแบบแก๊สเฉ่ือย (การเช่ือมแบบทิก) 

 2) ใชท้าํไส้หลอดไฟฟ้าและอิเลค็ตรอน  

 3) ใชเ้ป็นขั้วบวกสาํหรับหลอดเอก็ซเรย ์และหลอดอิเลค็ตรอน 

 4) เป็นธาตุท่ีตา้นทานไฟฟ้า 

 5) ใชเ้ป็นแม่พมิพใ์นการรีดเส้นลวด 

 6) ใชท้าํหวัฉีดในจรวด 
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8.  ปรอท (Mercury) 
 (บริษทั ทีซีเอ็มโลหกรรม จาํกดั, 2549)  ปรอทมีสัญลกัษณ์วา่ Hg มีความหนาแน่น 13.6 กก/

ดม3
 จุดหลอมเหลว –39

o
 C ปรอทเป็นโลหะชนิดเดียวท่ีเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิธรรมดา มีสัมประสิทธิ

การขยายตวัสูงมาก จึงเหมาะท่ีจะใชท้าํเทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิ ดงัภาพท่ี 3.15 ส่วนในงานช่างไฟฟ้า 
ปรอทใชเ้ป็นสวทิช์ไดดี้ เรียกวา่ สวิทซ์ปรอท ไอของปรอทเม่ือเติมลงในหลอดไฟจะใชแ้สงสีเขียวและ
อุตราไวโอเลต ใชไ้ดท้ั้งเป็นไฟส่องสวา่ง และไฟวทิยาศาสตร์ฆ่าเช้ือโรค 

 

ภาพที ่3.15 เทอร์โมมิเตอร์ท่ีใชป้รอทเป็นส่วนประกอบ 

(ท่ีมา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=31090) 

 

 ใช้ในอุปกรณ์ เคร่ืองไฟฟ้าต่างๆ ไดแ้ก่ หลอดแกว้สูญญากาศ หลอดไฟนีออน ทาํแบตเตอร่ี
แหง้ ปลายสวทิซ์ไฟฟ้า และเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้าอีกหลายชนิด นอกจากน้ียงัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งใน
การทาํเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทําเคร่ืองวดัอุณหภูมิ เคร่ืองวดัความ ของบรรยากาศ ป๊ัม
สูญญากาศ และอ่ืนๆ อีกมาก ดีบุก เงิน และทองท่ีละลายในปรอททาํให้เกิดโลหะผสมข้ึน ซ่ึงเรียกกนั
โดยทัว่ๆ ไปวา่ เป็นโลหะอะมาลกมั (Amalgam) ใชป้ระโยชน์มากในวงการทนัตแพทย ์เช่น ใชส้ําหรับ
อุดฟัน เป็นตน้ นอกจากน้ีสารประกอบของปรอทยงัใชใ้นอุตสาหกรรมนํ้ ามนั สี การถ่ายรูป และอ่ืนๆ 
อีกมากมาย ปรอทรวมตวักบัโลหะอ่ืนไดเ้กือบทุกชนิด ยกเวน้ เหล็ก นิกเกิล วุลแฟรม และโมลิปดินัม่ 
เท่านั้น แร่ปรอทท่ีสาํคญัก็คือแร่ซินนาบาร์ (Cinnabar) ดงัภาพท่ี 3.16 

 

ภาพที ่3.16 แร่ซินนาบาร์ 

(ท่ีมา : http://www.naturalpigments.com/art-supply-education/) 
 

ภายในบรรจุปรอท 
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9.  บิสมัท (Bismuth) 
 (บริษทั ทีซีเอ็มโลหกรรม จาํกดั, 2549)  บิสมทัมีสัญลกัษณ์ว่า Bi มีความหนาแน่น 9.8 กก/

ดม3 จุดหลอมเหลว 279o C บิสมทัเป็นโลหะท่ีแขง็เหมือนพลวงเป็นเมล็ดเกรนมาก และเปราะสีค่อนขา้ง
แดง บิสมทัใชเ้ป็นวสัดุโลหะผสม ช่วยลดจุดหลอมเหลวใหน้อ้ยลง เช่น ฟิวส์ไฟฟ้าเป็นตน้ โลหะผสมท่ี
มีจุดหลอมเหลวตํ่าท่ีสุดมีส่วนผสมต่างๆ ดงัน้ี บิสมทั 50% ตะกัว่ 25% ดีบุก 12.5% และแคดเมียม 
12.5% จุดหลอมเหลวของโลหะน้ี 55.5o

 C ตวัอยา่งงานอีกอยา่งหน่ึงของบิสมทั คือ ใชเ้ป็นโคมสะทอ้น
ไฟไดดี้มากประหน่ึงกระจก โลหะบดักรีท่ีมีบิสมทัผสม 15% มีจุดหลอมตวัตํ่าเหมาะสําหรับใช้บดักรี
กระป๋องหรือภาชนะท่ีใส่กระสุนดินระเบิด ใชใ้นอุตสาหกรรมแกว้ และเคร่ืองป้ันดินเผาในรูป ออกไซด ์
ประโยชน์ของบิสมทัท่ีสาํคญัคือใชใ้นการผลิตยารักษาโรคต่างๆ ซ่ึงใชบิ้สมทัถึง 75% ตวัอย่างยาท่ีใช้
บิทมสัเป็นส่วนผสม เช่น ยาบิสมทั ซบัซาลิไซเลต 2 (Bismuth subsalicylate) เป็นสารประกอบประเภท
เกลือชนิดหน่ึงซ่ึงไม่ละลายนํ้ า 2 มีสูตรโมเลกุลท่ีประกอบดว้ย ซาลิไซเลต 2 (Salicylate) 42% และ บิสมทั 
(Bismuth) 58% ในทางคลินิกไดน้าํมาทาํเป็นยาสาํหรับรักษาโรค2ในระบบทางเดินอาหาร2 ดงัภาพท่ี 3.17 

 

ภาพที ่3.17 ยาบิสมทั ซบัซาลิไซเลต2  

( ท่ีมา : http://www.boots.com/en/Pepto-Bismol-17-5mg-ml-Oral-Suspension-240ml_11595/) 
 

 นอกจากนั้นยงัมีส่วนสําคญัในการนาํไปใชป้ระโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมเช่นในการผลิต
โลหะบดักรี โลหะผสมบิสมทั ตะกัว่ พลวง มีประโยชน์ใชส้าํหรับเช่ือมรอยต่อระหวา่งแกว้กบัโลหะใน
การทาํภาชนะ หรือท่อ เพื่อป้องกนัไม่ให้นํ้ ามนั อากาศ หรือ นํ้ าร่ัว ไดใ้ช้ผสมตะกัว่หรือดีบุกสําหรับ
หล่อทาํของเด็กเล่นต่างๆ แร่บิสมทัท่ีสาํคญัก็คือแร่บิสมทัทิไนท ์(Bi2S2) ดงัภาพท่ี 3.18 

 

ภาพที ่3.18 แร่บิสมทัทิไนท ์
(ท่ีมา : http://th.aliexpress.com/w/wholesale-bismuth-ingot.html) 
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10.  พลวง (Antimony) 

 (บริษทั ทีซีเอ็มโลหกรรม จาํกดั, 2549)  พลวงมีสัญลกัษณ์วา่ Sb ความหนาแน่น 6.6 กก/ดม3
 

จุดหลอมเหลว 630o
 C พลวงเป็นโลหะมนัสีขาวเหมือนเงิน แข็งและเปราะใชเ้ป็นโลหะผสม โดยจะ

เสริมความแขง็ใหแ้ก่โลหะผสมนั้น ตวัอยา่งเช่นใชผ้สมทาํตะกัว่แขง็ในหมอ้แบตเตอร่ี โลหะบดักรี และ
ทาํโลหะหล่อแบร่ิงเป็นตน้ ความแข็งของพลวง เห็นไดจ้ากตะไบท่ีเป็นโลหะผสม ใชเ้หล็ก 30%  แต่ใช้
พลวงถึง70% ขณะตะไบจะมีประกายไฟเกิดข้ึน พลวงมีลกัษณะคลา้ยสังกะสี แต่แข็งและเปราะมาก 
สามารถทุบใหล้ะเอียดเป็นผงไดต้ามปกติแลว้ ลาํพงัโลหะพลวงเองไม่สามารถใชท้าํประโยชน์อะไรได้
เลย แต่ใชเ้ป็นโลหะผสมสาํหรับเพิ่มความแข็งให้ตะกัว่เพื่อใชท้าํตวัพิมพต่์างๆ ทาํโลหะตุ๊กตา (Bearing 

Metal) แผ่นแบตเตอร่ีกระสุนปืน นอกจากจะทาํให้ตะกัว่แข็งข้ึนแลว้พลวงยงัช่วยให้โลหะผสมนั้นมี
คุณสมบติัหดตวัน้อยลงขณะท่ีแข็งตวั จึงเหมาะสําหรับใช้หล่อตวัพิมพ์ลูกปืนขนาดต่างๆ ท่ีใช้กัน
ส่วนมากตั้งแต่สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึงนั้น คือ โลหะท่ีมีพลวงอยูด่ว้ย พลวงจะช่วยใหโ้ลหะผสมนั้นแขง็
เปราะจนกระทั้งเม่ือกระทบกับส่ิงของหรือระเบิดแล้วจะมีสะเก็ดกระจายทัว่ไป ต่อมาพลวงเร่ิมมี
บทบาทสาํคญัยิง่ในการววิฒันาการของโลหะตุก๊ตา ซ่ึงคงตอ้งใชอ้ยูต่ราบจนทุกวนัน้ี ปริมาณพลวงท่ีใช้
มากท่ีสุดคือ ผสมกบัตะกัว่ในการทาํแผน่แบตเตอร่ี และปริมาณการใช้คงนบัวนัจะทวีข้ึนเคียงคู่ไปกบั
พฒันาการความเจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมรถยนต์ทุกชนิด เม่ือใช้พลวงผสมตะกั่วเพื่อใช้หุ้ม
สายโทรศพัท ์และเคเบิลอ่ืนๆ จะทาํให้โลหะน้ีมีความทนทานต่อความลา้ ถึง 15 เท่า ของตะกัว่ธรรมดา
ท่ีใชข้องพลวงส่วนมากอยูใ่นรูปของโลหะผสมหรือสารประกอบหน่ึงในหกส่วนของพลวงท่ีผลิตไดน้ั้น
นาํมาใช้ในการทาํสารประกอบ เช่น Lead Antimonae และ Antimony Tetroxide ซ่ึงใช้มากใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา ทาํสี และลูกระเบิดควนัสําหรับหาระยะ พลวงทั้งในรูปของออกไซด ์
ซลัไฟด์ และโลหะบริสุทธ์ิใชผ้สมในการผลิตแกว้สีต่างๆ นอกจากน้ีท่ีใช้หลกัของพลวงยงัมีอีกหลาย
อยา่ง เช่น ในอุตสาหกรรมยาง และเป็นส่วนผสมของหวัไมขี้ดไฟ ดงัภาพท่ี 3.19 เป็นตน้ 

 

ภาพที ่3.19  ไมขี้ดไฟท่ีมีพลวงเป็นส่วนประกอบ 

(ท่ีมา : http://havinghome.com/boards/set?id=3162) 

 

 

ภายในหวัไมขี้ดไฟมีพลวงเป็นส่วนผสม 
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      สินแร่พลวง 

 สินแร่พลวงท่ีสําคญัไดแ้ก่ แร่สติบไนท์ (Sb2S3) ดงัภาพท่ี 3.20 ถา้บริสุทธ์ิจะมีพลวงอยู่ถึง 

71.4% แร่สติบไนทน้ี์มกัจะพบอยูใ่นสายควอทซ์ ในหินแกรนิตหรือหินปูน หรือหินควอทซ์ไซท ์ซ่ึงเกิด
อยูร่่วมกบัหินท่ีแทรกดนัข้ึนมาประเทศท่ีทาํการผลิตพลวงมากไดแ้ก่ โบลิเวยี เมกซิโก จีน สหรัฐอเมริกา 
และยโูกสลาเวยี 

 

ภาพที ่3.20 แร่สติบไนท ์

(ท่ีมา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/earth-science/chapter2_6.html) 
 

 พลวงเป็นโลหะท่ีผลิตไดไ้ม่ง่ายนกั และมีวิธีการผลิตหลายวิธีดว้ยกนัแลว้แต่วา่เป็นแร่ท่ีมีเน้ือ
พลวงอยูสู่งหรือตํ่าหรือปานกลาง ตามปกติตอ้งนาํแร่สติบไนทน้ี์ไปเผาไล่กาํมะถนัเพื่อเปล่ียนใหเ้ป็นแร่
ออกไซด ์ทั้งหมดเสียก่อนเม่ือไดแ้ร่ออกไซด์แลว้ก็นาํไปถลุง โดยใชข้ี้เถา้โซดา หรือโซเดียมคาร์บอเนต
เป็นวตัถุผสมและถ่านเป็นตวัลดออกซิเจน ซ่ึงโดยมากทาํกันในเตานอนวตัถุผสมจะรวมตวักับส่ิง
สกปรกทาํให้เกิดข้ีตะกรันเหลวข้ึน ขอ้สําคญัท่ีควรระวงัก็คือจะตอ้งป้องกนัไม่ให้ระเหยกลายเป็นไอ  

ไปมาก ส่ิงสกปรกท่ีสําคญัท่ีสุดในโลหะพลวง คือ กาํมะถนั สารหนู ทองแดง ตะกัว่ และเหล็ก การทาํ
ใหพ้ลวงบริสุทธ์ิโดยมากใชว้ธีินาํไปหลอมละลายแลว้ เติมวตัถุผสมเขา้ไปดว้ย วตัถุผสมน้ีมีอยูม่ากมาย
หลายชนิด ส่วนมากประกอบด้วยสารประกอบของโซเดียมโปแตสเซียม และพลวงผสมกันซ่ึงมี
คุณสมบติัแยกเอาส่ิงไม่บริสุทธ์ิออกจากพลวง 

 

 11.  ไทเทเนียม (Titanium) 
 (บริษทั ทีซีเอ็มโลหกรรม จาํกดั, 2549)  ไทเทเนียมสัญลกัษณ์คือ Ti ความหนาแน่น 4.51 กก/

ดม3
 จุดหลอมเหลว 1700o

 C เป็นโลหะขาวเหมือนเงินทนต่อการกดักร่อนไดดี้เท่าๆ กบัเหล็กไร้สนิม มี
ความแขง็แรงดา้นความเคน้แรงดึงไดเ้ท่าๆ กบัเหล็กไร้สนิม มีความแขง็แรงดา้นความเคน้แรงดึงไดเ้ท่าๆ 
กบัเหล็กกลา้กระทัง่ถึงอุณหภูมิประมาณ 400o

 C ใชเ้ป็นวสัดุผสมกบัเหล็กทาํให้เหล็กแข็ง มีคุณสมบติั
ทางดา้นเชิงกลมีความตา้นทานต่อการผุพงัสูง เป็นโลหะท่ีแข็งแกร่ง มีจุดหลอดตวัสูง แต่เบามาก เบา
กวา่ทองแดงถึงคร่ึงหน่ึง ไทเทเนียมเป็นโลหะท่ีผลิตไดย้ากมากชนิดหน่ึง แร่ท่ีสําคญัของไทเทเนียม คือ 
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อิลเมไนท ์(ILMENITE) Fe Ti O3 ดงัภาพท่ี 3.21 และรูไทล์ แหล่งแร่ไทเทเนียมท่ีสําคญัท่ีสุดในโลกอยู่
เหนือเมือง Lawrence ในอเมริกาเหนือ  

 

ภาพที ่3.21 แร่อิลเมไนท ์

(ท่ีมา : http://www.johnbetts-fineminerals.com/jhbnyc/mineralmuseum/picshow.php?id=55705) 

 

 โลหะชนิดน้ีส่วนมากผลิตโดยการลดออกซิเจนดว้ยแมกนีเซียมจะไดไ้ทเทเนียมผง และตอ้ง
นาํผงน้ีไปหลอมในสูญญากาศ หรือภายใตบ้รรยากาศของแก๊สเฉ่ือย (Inert Gas) เพราะไทเทเนียม
สามารถรวมกับออกซิเจนไฮโดรเจนและไนโตรเจนได้รวดเร็วมาก ซ่ึงล้วนแต่ทาํให้โลหะเปราะ
ไทเทเนียมเป็นโลหะยุทธปัจจยัท่ีสําคญัชนิดหน่ึง ส่วนมากใช้เป็นส่วนประกอบในการทาํเคร่ืองบิน    

ไอพ่น ดงัภาพท่ี 3.22 ตลอดจนเคร่ืองบินโดยสารท่ีมีความเร็วสูงเพื่อความมุ่งหมายในการลดนํ้ าหนกัท่ี 
ใชส้ําคญัของไทเทเนียมในเคร่ืองบิน คือ ใชส้ําหรับทาํผนงักนัไฟ และท่อไอเสียจากเคร่ืองยนต ์กงัหัน
แก๊สเหมาะท่ีจะใช้ทาํใบกังหัน และส่วนประกอบของเคร่ืองยนต์ไอพ่น ประโยชน์ท่ีสําคัญของ
ไทเทเนียมในดา้นอุตสาหกรรมเคร่ืองบินในอนาคตนั้น คืออาจจะใชส้าํหรับทาํท่อทางเดินของของเหลว
ภายใตค้วามกดดนัและใช้ทาํผนงัของ เคร่ืองบินท่ีมีความเร็วสูง ซ่ึงจะมีความตา้นทานขดัสีกบัอากาศ
มาก ทาํใหอุ้ณหภูมิของตวัเคร่ืองบินสูงข้ึนกวา่ท่ีโลหะผสมอลูมิเนียมธรรมดาจะทน ทานได ้ดงันั้น เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุหรือความเสียหายจึงจะจาํเป็นตอ้งใช้ไทเทเนียมเคลือบผิว การใชไ้ทเทเนียม
ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรม ไดแ้ก่การใช้เป็นตวัทาํให้โลหะต่างๆ เช่น อลูมิเนียม เหล็ก และนิกเกิล มี
เกล็ดผลึกเล็กลงอนัเป็นทางนาํมาซ่ึงคุณสมบติัท่ีดีแต่ไทเทเนียมยงัมีประโยชน์ไม่นอ้ยในการใชผ้สมทาํ
ไทเทเนียมคาร์ไบดส์าํหรับทาํเคร่ืองมือตดัโลหะ 

 

ภาพที ่3.22 เคร่ืองบินไอพ่นท่ีใชไ้ทเทเนียมเป็นโครงสร้างหลกั 

( ท่ีมา : http://www.titaniumtips.com/files/what_is_titanium.php) 
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12.  แทนทาลมั (Tantalum) 
 (บริษทั ทีซีเอ็มโลหกรรม จาํกดั, 2549)  แทนทาลมัมีสัญลกัษณ์ว่า Ta ความหนาแน่น 16.6 

กก/ดม3
 จุดหลอมเหลว 3030o

 C แทนทาลมัเม่ือขดัแลว้เป็นโลหะท่ีมีสีขาวคลา้ยทองคาํขาว แต่ถา้ไม่ขดั
จะมีสีค่อนขา้งนํ้ าเงินคลา้ยเหล็กกลา้ ทั้งน้ีคงเป็นเพราะเยื่อออกไซด์บาง ๆ ท่ีเกิดอยูท่ี่ผิวแทนทาลมัเป็น
โลหะท่ีตา้นทานต่อการกดัของสนิมไดดี้เป็นพิเศษ ท่ีอุณหภูมิธรรมดาไม่มีกรดเคมีใดๆ ท่ีกดัแทนทาลมั
ได ้นอกจากกรดไฮโดรฟลูโอริคเท่านั้น แทนทาลมับริสุทธ์ิ มีคุณสมบติัทางกลคลา้ยกบัเหล็กกลา้ละมุน
เน่ืองดว้ยแทนทาลมัมีคุณสมบติัตา้นทานต่อการกดัของสารประกอบเคมีไดดี้พอๆ กบัทองคาํขาว แต่
ราคาถูกกว่ามากจึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเคมี โดยเฉพาะในการผลิตอุปกรณ์เคร่ืองมือ
ต่างๆ ท่ีตอ้งใชก้บัสารประกอบท่ีมีอาํนาจการกดัโลหะสูง แมแ้ต่ในทางการแพทยก์็เร่ิมใชแ้ทนทาลมัใน
การทาํเป็นแผน่ เป็นสกรู และหมุดสาํหรับต่อกระดูกแทนทาลมั สามารถดูดแก๊สต่างๆ ไดดี้เป็นพิเศษอีก
ทั้งยงัมีจุดหลอมตวัสูง จึงใช้ทาํขั้ วบวกและ กริด (Grid) ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายได้ดี 
ประโยชน์ท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงของแทนทาลมั คือใชใ้นรูปของคาร์ไบดผ์สมกบัโลหะคาร์ไบด์อ่ืนๆ เพื่อ
ทาํปลายเคร่ืองมือตดัโลหะ แร่ท่ีสาํคญัของแทนทาลมั คือ แร่แทนทาไลต ์(Ta2O5) ดงัภาพท่ี 3.23 

 

ภาพที ่3.23 แร่แทนทาไลต ์

(https://en.wikipedia.org/wiki/Tantalite) 

 

  ประโยชน์ของแร่แทนทาลมั 

 1) ใช้ทาํอุปกรณ์สําคญัท่ีเรียกว่า คาปาซิเตอร์ (Capacitor) ดงัภาพท่ี 3.24 เช่น อุปกรณ์ใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ของวงจรอิเลคโทรนิค เคร่ืองคาํนวณ เคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการส่ือสาร 
และเน่ืองจากคุณสมบติัพิเศษทางไฟฟ้า การใช้ทางดา้นน้ีเพิ่มข้ึนมากทุกปี ประมาณว่าใช้ถึงกว่า 70% 

ของการใชแ้ทนทาลมัทัว่โลก 

 

ภาพที ่3.24  แทนทาลมัคาปาซิเตอร์ 

(ท่ีมา : http://www.capacitorguide.com/tantalum-capacitor/) 
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 2) ใชท้าํเคร่ืองกลึงและมีดตดัโลหะ (Cutting tools) ชนิดพิเศษหวัเจาะหิน (Rock Drills) โดย
ผสมกบัโลหะอ่ืน เพราะคุณสมบติัท่ีมีความแขง็มาก มีความสึกหรอนอ้ยมาก ดงันั้นปริมาณ 

 3) ใชใ้นอุตสาหกรรมเคมีท่ีมีการกดักร่อนสูง โลหะแทนทาลมัเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีทนทานต่อ
สภาพไดดี้กวา่วสัดุอ่ืน ๆ เน่ืองจากมีความทนต่อการกดักร่อนของกรดหรือด่างในอตัราสูง 

 4) ใช้ในการสร้างเคร่ืองยนต์ไอพ่น จรวดยานอวกาศและอ่ืนๆ เพราะเป็นโลหะท่ีทนความ
ร้อนไดสู้งคืน ทนต่อความร้อนถึงอุณหภูมิประมาณ 3,000 องศาเซลเซียส และสามารถเปล่ียนแปลงเป็น
รูปร่างต่างๆ ไดส้ะดวกดว้ย 

 5) ใชใ้นการทาํยทุโธปกรณ์ ในการรบใหมี้สมรรถภาพ โดยมีการดดัแปลงอยูต่ลอดเวลา 

 6) ใชใ้นการทาํกระจกเลนส์ ชนิดพิเศษท่ีมีความทนต่อความร้อนสูง 

 7) นอกจากนั้นแลว้ยงัใชท้าํอุปกรณ์ในเตาปฏิกรณ์ปรมาณู โดยเป็นวสัดุสาํคญัในการก่อสร้าง 

 8) สาํหรับในอนาคตขา้งหนา้ ถา้แทนทาลมัมีราคาถูกลงหรือโลหะชนิดอ่ืนๆ มีราคาสูงข้ึน
อาจจะใช้แทนทาลมัในการผลิตอุปกรณ์ควบคุมส่ิงแวดล้อมเป็นพิษอ่ืนๆ เช่น ในการสร้างรถยนต ์
เคร่ืองยนต์ต่างๆ ตลอดจนในการก่อสร้างโรงงานท่ีมีการใช้เคร่ืองจักรซ่ึงสามารถแก้ไขในเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นพษิไดดี้ 

 

13.  โคบอลต์ (Cobalt) 
 (บริษทั ทีซีเอ็มโลหกรรม จาํกดั, 2549)  โคบอลตมี์สัญลกัษณ์วา่ Co ความหนาแน่น 8.6 กก/

ดม3
 จุดหลอมเหลว 1490o C มีคุณสมบติัโดยทัว่ๆ ไป คลา้ยกบันิกเกิล แต่ทว่าเหนียวกวา่มาก สีของ

โลหะโคบอลตเ์ป็นสีขาวออกชมพูเร่ือๆ จนเกือบจะเป็นสีเทา โคบอลตใ์ช้เป็นวสัดุโลหะผสมกบัเหล็ก
ใชท้าํโลหะแม่เหล็ก และเป็นส่วนประกอบสําคญัของโลหะแข็ง (Hard Metal) มนุษยรู้์จกัใช้สินแร่
โคบอลตใ์นการผสมทาํเคร่ืองเคลือบดินเผา และในอุตสาหกรรมแกว้ดงัจะเห็นไดจ้ากแกว้โคบอลตสี์นํ้ า
เงินท่ีคน้พบในหลุมศพของชาวอียิปต์ และในส่ิงสลกัหักพงัของเมืองทรอย (Troy) ประโยชน์ของ
โคบอลตท่ี์สาํคญัท่ีสุดในทางโลหะวทิยา ก็คือใชใ้นโลหะผสมสาํหรับทาํเคร่ืองตดัโลหะดว้ยความเร็วสูง 
ท่ีรู้จกักนัทัว่ไปและใชม้ากท่ีสุด คือ สเตลไลท ์ซ่ึงเป็นโลหะผสมของโคบอลต ์45 – 50% โครเม่ียม 30 – 

35% และทสัเตน 12 –17% สเตลไลทน้ี์สามารถตดัโลหะแข็งแกร่งไดโ้ดยความเร็วสูง และยงัคงรักษา
ความแหลมคมไวไ้ด้ แมจ้ะได้รับความร้อนถึงกบัร้อนแดงก็ตาม ในพวกโลหะผสมคาร์ไบด์ต่างๆ มี
โคบอลตผ์สมอยูก่วา่ 10% ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัเช่ือมและช่วยใหโ้ลหะคาร์ไบดมี์ความแขง็แกร่งข้ึน 

 ใชม้ากท่ีสุดในทงัสเตนคาร์ไบด์ ซ่ึงใช้ทาํเคร่ืองมือตดัโลหะดว้ยความเร็วสูง ส่วนต่างๆ ของ
เคร่ืองยนตก์งัหนัแก๊ส ปัจจุบนัน้ีใชโ้ลหะโคบอลต ์62% โครเม่ียม 28% โมลิบดินัม่ 5.5% นิกเกิล 2.5% 
และเหลก็กบัคาร์บอนอีกเล็กนอ้ย โลหะชนิดน้ีทนต่อความร้อนไดดี้มาก  
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ภาพที ่3.25 เคร่ืองยนตก์งัหนัแก๊สท่ีมีโคบอลตเ์ป็นส่วนประกอบ 

(ท่ีมา : http://smildthailand.igetweb.com/index.php?lite=article&qid=42062077) 

 

 ประโยชน์ท่ีสําคญัอีกอย่างหน่ึงของโคบอลต์ คือใช้ในการทาํโลหะผสมท่ีมีคุณสมบติัเป็น
แม่เหล็กถาวรหลายชนิด โดยเฉพาะโลหะผสม “อลันิโค” ซ่ึงประกอบด้วยอลูมิเนียม นิกเกิลและ
โคบอลต ์ชนิดของแร่โคบอลตท่ี์สาํคญัไดแ้ก่แร่สมอลไลท ์(CoAS2) และแร่โคบอลตไ์ทท ์(Co.AS.S) 
ดงัภาพท่ี 3.26 

 

ภาพที ่3.26 แร่โคบอลตไ์ทท ์

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Cobaltite) 

 
 
14.  นิกเกลิ (Nickel) 
 (บริษทั ทีซีเอม็โลหกรรม จาํกดั, 2549)  นิกเกิลมีสัญลกัษณ์วา่ Ni ความหนาแน่น 8 – 8.5 กก/

ดม3
 จุดหลอมเหลว 1,453

o
 C องศาเซนติเกรดจุดเดือด 2,730o

 C ความเคน้แรงดึงสูงสุด เม่ืออบให้เหนียว 
40 – 50 กก/มม2

 เม่ือรีดจนผิวแข็ง 70 – 80 กก/มม2  โครงสร้างของผลึก เป็นแบบ Face Centered Cubic 
(F.C.C) อตัราการยดืตวั เม่ืออบใหเ้หนียว 40 – 50% เม่ือรีดผวิแขง็ 2% 

 นิกเกิลเป็นโลหะสีขาวเหมือนเงิน เน้ือเหนียว และขดัข้ึนมนัไดส้วยงาม นิกเกิลทนต่อการกดั
กร่อนไดดี้ เม่ือผสมลงในเน้ือเหล็กจะทาํใหเ้หลก็นั้นมีคุณสมบติัแม่เหลก็ดีข้ึนมาก 
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 สินแร่นิกเกิล  นิกเกิลส่วนมากไดม้าจากแร่ท่ีเป็นออกไซด์ ของมนัซ่ึงมีปะปนอยู่ในสินแร่ AS 
Cu Mn และเหล็ก (Fe) ส่วนใหญ่ท่ีใชผ้ลิตท่ีสําคญัท่ีสุดในปัจจุบนัคือนิกเกิลซลัไฟด์ (Sulphide) Nis ซ่ึง
ก็คือแร่เพนแลนไดท ์(Penlandite) ซ่ึงประกอบดว้ย เหล็ก – นิกเกิล – ซลัไฟด์ (Fe . Ni) S ซ่ึงมีมากท่ีสุด
ท่ีเมืองซัดเบอร่ีในแคนาดาและรัสเซีย เกิดปนอยู่กับทองแดงซัลไฟด์และเหล็กไพไรท์เป็นจาํนวน
มหาศาล นิกเกิลท่ีผลิตใชก้นัอยูท่ ัว่ไปในปัจจุบนัส่วนใหญ่มาจากแหล่งแร่แห่งน้ีจาํนวนของทองแดงท่ี
ผสมอยูใ่นแร่น้ีมีประมาณ 1 – 4% ปริมาณของนิกเกิลอยูร่ะหวา่ง 2 – 5% ทั้งยงัมีโลหะประเภท ทอง เงิน 
และทองขาว ผสมอยูไ่ม่นอ้ย ซ่ึงเป็นผลพลอยไดอ้นัลํ้าค่าในการถลุงนิกเกิล 

 

ภาพที ่3.27 แร่เพนแลนไดท ์

(ท่ีมา : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pentlandite-Chalcopyrite-Pyrrhotite-199634.jpg) 

 

      14.1  การถลุงนิกเกิล 

 แร่นิกเกิลซลัไฟดน้ี์ จาํเป็นตอ้งนาํไปเผาไล่กาํมะถนัออกเสียบา้งบางส่วน เช่นเดียวกบัการถลุง
ทองแดง เสร็จแลว้ก็นาํไปใส่เตานอนเพื่อถลุงทาํเป็นแมทท ์(Mette) ซ่ึงประกอบดว้ยซลัไฟดข์องนิกเกิล 

ทองแดง และเหลก็ผสมกนัอยูต่่อจากนั้นก็พ่นลมเขา้ไปใน Matte เหลวๆ เพื่อไล่เหล็กออกเป็นข้ีตะกรัน
จนเกือบหมด Matte ท่ีเหลือจะประกอบดว้ยซลัไฟด์ของนิกเกิลและทองแดง เป็นส่วนประกอบซ่ึงเป็น
ขั้นต่อไปจะตอ้งนาํไปแยกเอานิกเกิลบริสุทธ์ิออกทาํได ้2 วธีิ ดว้ยกนั วธีิหน่ึง อาศยัใชเ้หล็กท่ีวา่เม่ือผสม
โซเดียวซลัไฟด์เขา้ไปกบัแมททเ์หลว ทองแดงซลัไฟด์ และนิกเกิลซลัไฟด์จะแยกออกจากกนัเป็นสอง
ชั้นทองแดงและโซเดียวซลัไฟด์ละลาย อยูใ่นชั้นบนนิกเกิลซลัไฟด์อยูข่า้งล่างซ่ึงเม่ือแยกออกมาแลว้ก็
นาํไปเผาไล่ กาํมะถนัและเปล่ียนเป็นนิกเกิลออกไซด์ ทั้งหมดเสร็จแลว้ก็ถลุงเปล่ียนเป็นโลหะนิกเกิล
โดยใชถ่้านเป็นตวัลดออกซิเจน โลหะนิกเกิลยงัมีความบริสุทธ์ิตํ่าจาํเป็นตอ้งทาํให้สะอาดต่อไป ซ่ึงโดย
ปกติใชว้ธีิแยกดว้ยไฟฟ้า 

 อีกวิธีหน่ึงเรียกว่า Mond Process ซ่ึงเป็นวธีิท่ีบริษทั Mond Nickel Company ในประเทศ
องักฤษใช้อยู่วิธีน้ีทาํไดโ้ดยอาศยัหลกัสําคญัท่ีว่านิกเกิลมีคุณสมบติัรวมตวักบัแกสคาร์บอนมอนนอก
ไซด์ กลายเป็นสารประกอบนิกเกิลคาร์บอนไนล์ Ni(co4) ซ่ึงระเหยเป็นไอไดเ้ม่ือนาํเอาไอระเหยของ
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สารประกอบน้ีมาเผาท่ีอุณหภูมิ 180o
 C จะสลายตวักลายเป็นโลหะนิกเกิล ซ่ึงมีความบริสุทธ์ิสูงกวา่ ท่ี

แยกไดโ้ดยใชว้ธีิไฟฟ้าจึงไม่จาํเป็นตอ้งทาํใหส้ะอาดอีกต่อไปทั้ง 2 วธีิท่ีกล่าวแลว้ มีเทคนิควิธีการยุง่ยาก
สลบัซบัซอ้น จึงมิไดก้ล่าวถึงโดยละเอียด นอกจากหลกัเบ้ืองตน้โดยสงัเขป 

      14.2  นิกเกิลทางการคา้ 

 นิกเกิลทางการค้า เป็นโลหะท่ีมีนิกเกิลอยู่ไม่น้อยกว่า 93% โดยนํ้ าหนักแบ่งออกเป็นชั้น
คุณภาพต่างๆ ตามปริมาณนิกเกิลและธาตุท่ีผสมในโลหะและมีช่ือ ซ่ึงรู้จักกันดีในทางการค้าว่า            
A นิกเกิล  D นิกเกิล และ E นิกเกิล เพอร์มานิกเกิลและดิวรานิกเกิล 

 A – นิกเกิล เป็นนิกเกิลบริสุทธ์ิทางการคา้ท่ีมีปริมาณนิกเกิลรวมกบัโคบอลตไ์ม่นอ้ยกวา่ 99% 

โดยนํ้ าหนกัสิงแปลกปนท่ีสําคญั ไดแ้ก่ แมงกานีส คาร์บอน และเหล็กโลหะน้ีเหมาะสําหรับใช้งานท่ี
ตอ้งการกาํลงัวสัดุปานกลางและมีความทนทานต่อการกดักร่อนดี เช่น เงินเหรียญ ดงัภาพท่ี 3.28 เป็นตน้ 

 

ภาพที ่3.28 เงินเหรียญ 5 เซนตข์องประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใชนิ้กเกิลเป็นวสัดุในการผลิต 

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_(United_States_coin)) 
 

 D – นิกเกิล และ E – นิกเกิล  ธาตุผสมท่ีสําคญัในนิกเกิลชนิดน้ีคือ แมงกานีสโดย D – นิกเกิล 

มี 4.5%  และใน E – นิกเกิล 20% โดยนํ้ าหนกัโลหะน้ีมีกาํลงัสูงกวา่ A – นิกเกิล แมงกานีสยงัช่วยให้
นิกเกิลน้ีสามารถใช้งานภายใต้บรรยากาศของกาํมะถันได้ เช่น ใช้ในห้องสันดาปของเคร่ืองยนต ์
สันดาปภายในนิยมใช้ทาํเข้ียวหัวเทียน นิกเกิลทัว่ๆ ไปไม่เหมาะสมสําหรับใช้งานในบรรยากาศท่ีมี
กาํมะถนั เพราะจะทาํใหโ้ลหะละลายและแตกเม่ือร้อน (Hot Short) 
 เพอร์มานิกเกิล  นิกเกิลชนิดน้ีมีกาํลงัวสัดุสูงกว่าท่ีกล่าวมาแลว้ เพราะผสมแมกนีเซียมและ    

ไทเทเน่ียมจาํนวนเล็กน้อยเขา้ในโลหะ ซ่ึงมีผลทาํให้โลหะมีกาํลงัวสัดุสูงข้ึนทั้งยงัสามารถปรับปรุง
กาํลงัวสัดุให้สูงข้ึนโดยทางกรรมวิธีทางความร้อน เพื่อใหเ้กิดการแยกตวัแขง็ (Aged Hardening) ไดอี้ก
ดว้ย คุณสมบติัการนาํไฟฟ้าดีพอสมควร ดงันั้นโลหะน้ีจึงเหมาะสําหรับใช้งานท่ีตอ้งการทั้งกาํลงัวสัดุ
และการนาํไฟฟ้าดี เช่น ทาํสปริง ท่ีมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่น 

 ดิวรานิกเกิล  ธาตุผสมในนิกเกิลชนิดน้ี คือ อลูมิเนียมโดยปกติผสมประมาณ 4.5% โดย
นํ้ าหนักธาตุอ่ืนท่ีสําคญัได้แก่ไทเทเนียมและซิลิกอน ช่วยส่งเสริมให้โลหะมีกาํลงัวสัดุสูงยิ่งข้ึน ทั้ง
สามารถปรับปรุงกาํลงัวสัดุใหสู้งข้ึนไดอี้กโดยการทาํกรรมวธีิทางความร้อน 
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15.  แมงกานีส (Manganese) 
 (บริษทั ทีซีเอ็มโลหกรรม จาํกดั, 2549)  แมงกานีสมีสัญลกัษณ์ทางเคมีว่า Mn มีความ
หนาแน่น 7.4 กก/ดม3จุดหลอมเหลว1250o

 C แมงกานีสเป็นโลหะท่ีแข็งและเปราะ สีเป็นสีเทาคลา้ย
เหล็ก ส่วนมากใช้เป็นวสัดุโลหะผสมกบัเหล็ก เป็นเหล็กกลา้ เหล็กหล่อ ทองแดงผสมและโลหะเบา
ผสม เป็นตน้ แมงกานีสบริสุทธ์ิ ไม่มีในการใชง้านใดๆ เหล็กกลา้ทุกชนิดจะมีแมงกานีสผสมอยูต่ ั้งแต่ 
0.5 – 14% บรอนซ์ หรือทองแดงซ่ึงมีแมงกานีส 3.5% จะมีความแข็งแกร่งเท่าๆ กบัเหล็กกลา้ละมุน 
(Mild Steel) ถ่านไฟฉายแบตเตอร่ีแหง้ ทาํแกว้และในอุตสาหกรรมการทาํสี เป็นตน้ 

 ชนิดของแร่แมงกานีส 

 1) แร่ไพโรลูไซต ์(Pyrolusite) มีสูตรทางเคมีวา่ MnO2 มกัเกิดเป็นกอ้นเน้ือหยาบหรือรูปไตมี
สีดาํหรือเทาดาํ ร่วนบิดออกง่ายใหสี้ผงสีดาํ ดงัภาพท่ี 3.29 

 

ภาพที ่3.29 แร่ไพโรลูไซต ์

(ท่ีมา : https://simple.wikipedia.org/wiki/Pyrolusite) 

 

 2) แร่ซิโลมิเลน (Psilomelane) มีสูตรทางเคมีว่า (Mn2O3 nH2O) หรือท่ีเรียกกนัว่า แร่
เหล็กไหล 

 3) แร่บรอนไนท ์มีสูตรทางเคมีวา่ (2 Mn2O MnSio3) 

 4) แร่แมงกาไนท ์มีสูตรทางเคมีวา่ (Mn2O3 H2O) 
 แมงกานีสเป็นโลหะท่ีสาํคญัท่ีสุดในการใช ้เป็นตวัไล่ออกซิเจนในการผลิตเหล็กกลา้ทุกชนิด 
ฉะนั้ นจึงเป็นปัจจัยสําคัญในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้า หากปราศจากโลหะชนิดน้ีแล้ว
อุตสาหกรรมเหล็กกลา้อาจจะยงัไม่เจริญกา้วหนา้มาจน เท่าทุกวนัน้ีก็ได ้แมงกานีสท่ีผลิตในโลกน้ีกว่า 
90 เปอร์เซนตน์าํไปใชใ้นการผลิตเหล็กกลา้ แมงกานีสไม่เป็นแต่เพียงตวัไล่ออกซิเจนอยา่งเดียวแต่ยงัใช้
ผสมทาํใหเ้หล็กกลา้มีคุณภาพดีพิเศษข้ึนอีกดว้ย แมงกานีสท่ีใชใ้นการผลิตเหล็กกวา้น้ีส่วนมากใชใ้นรูป
ของ เหล็กกลา้ผสมแมงกานีส (Ferro Manganese) ท่ีมีแมงกานีสอยูป่ระมาณ 80 เปอร์เซ็นต ์เหล็กกลา้
ผสมแมงกานีสมีประโยชน์มากสําหรับใชท้าํเคร่ืองมือบดยอ่ยหินและรางรถไฟตอนท่ีเป็นรางโคา้งหรือ
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บริเวณท่ีตดัและสับหลีกกนั ซ่ึงตอ้งรับการขดัสีมากๆ ส่วนเหล็กกลา้ท่ีใช้ทาํหมวกเหล็กสําหรับทหาร
นั้น มีส่วนผสมประกอบด้วยคาร์บอน 1.3% ซิลิกอน 1.5% และแมงกานิส 12.9% ถือว่าเป็นเหล็กกลา้
ผสมแมงกานีสชนิดหน่ึงเหมือนกนั 

 

 

ภาพที ่3.30 หมวกเหล็กทหารมีแมงกานีสเป็นส่วนผสมถึง 12.9 % 

(ท่ีมา : http://www.thaiscooter.com/forums/showthread.php?t=706444) 

 

16.  โมลบิดิน่ัม (Molybdenum) 
 (บริษทั ทีซีเอ็มโลหกรรม จาํกดั, 2549)  โมลิบดินัม่ มีสัญญลกัษณ์วา่ Mo ความหนาแน่ 10.2 

กก/ดม3
 จุดหลอดเหลว 2,622

o
 C บางทีเรียกกนัว่า “มอลล่ี” เป็นโลหะขาวคลา้ยเงินไม่แข็งกระดา้ง 

สามารถแปรรูปไดง่้ายกวา่ทงัสเตน   โมลิบดินัม่บริสุทธ์ิ ใชม้ากในการทาํท่ียดึของเส้นใยในหลอดไฟฟ้า
ทุกชนิด หลอดวิทยุ หลอดรังสีเอกซ์ ใช้ในจุดสัมผสัต่างๆ ในทางไฟฟ้า และเม่ือทาํเป็นแผ่นริบบิ้นใช้
เป็นตวัใหค้วามร้อนในเตาไฟฟ้า แบบท่ีใชค้วามตา้นทานซ่ึงอาจจะนาํความร้อนไดสู้งถึง 2,000o

 C ใชใ้น
ลวด หรือตะแกรงโมลิบดินัม่ ดงัภาพท่ี 3.31 

 

ภาพที ่3.31 ตะแกรงลวดโมลิบดินัม่ 

(ท่ีมา : http://www.china-steelwiremesh.com/7-molybdenum-wire-mesh.html) 
 

 อย่างไรก็ดีประโยชน์ท่ีสําคญัท่ีสุดของโมลิบดินัม่นั้นไดแ้ก่ ใช้ผสมกบัเหล็กกล้าชนิดต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเหล็กกลา้ผสมนิกเกิลและโครเมียม โมลิบดินัม่จะช่วยทาํให้เหล็กกลา้มีความเหนียม
มากข้ึน เหมาะสําหรับใชใ้นท่ีท่ีมีความกดดนัและอุณหภูมิสูง เช่น ใชท้าํหมอ้นํ้ าสําหรับเคร่ืองไอนํ้ า ใน
เหล็กกลา้ไม่ข้ึนสนิมท่ีมีโครเม่ียม 18% นิกเกิล 4% เม่ือผสมโมลิบดินัม่ 2 – 4% จะช่วยทาํให้เหล็กกลา้
ชนิดน้ีตา้นทานการข้ึนสนิมดีข้ึน แมจ้ะใช้ในท่ีอุณหภูมิสูงๆ ก็ตาม ปัจจุบนัใชโ้มลิบดินัม่แทนทงัสเตน
กนัมากในการผลิตเหล็กกลา้ ความเร็วรอบสูง นอกจากน้ีผสมในเหล็กหล่อทาํให้เหล็กหล่อมีความแขง็
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และทนต่อการสึกหรอมากข้ึนตามปกติจะใช้ในรูปของเหล็กผสมโมลิบดินัม่ (Ferro – Molybdenum)  

แร่โมลิบดินั่นท่ีสําคญัได้แก่ แร่โมลิบดินั่มไดซัลไฟด์ (MoS2) ดังภาพท่ี 3.32 และแร่วุลพีไนท ์
(PbMoO4) 

 

ภาพที ่3.32 โมลิบดินัม่ไดซลัไฟด ์

(ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Molybdenum_disulfide) 

 

17.  สรุป 
 โลหะหนกั คือกลุ่มธาตุโลหะท่ีมีความหนาแน่นมากกวา่ 5 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตรและ

ความถ่วงจาํเพาะสูงกวา่ 4 ธาตุท่ีจดัเป็นโลหะหนกัมีทั้งหมด 22 ชนิด โดยมีคุณสมบติัและการใชง้านดงั
ตารางท่ี 3.1 

 

ตารางที ่3.1  สรุปคุณสมบติัและการใชง้านโลหะหนกั 

โลหะหนัก คุณสมบัตเิด่น การใช้งานโดยทัว่ไป 
ทองแดง เป็นตวันาํไฟฟ้าและเป็นตวันาํความร้อนท่ีดีมาก 50%ใชท้าํโลหะผสม ช้ินส่วนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

ทองคาํขาว หนกัท่ีสุดในบรรดาโลหะทั้งหลายและทนต่อการ
กดัของสนิมความร้อนและกรดไดดี้มาก 

ส่วนมากใชท้าํเคร่ืองประดบั กลไกสมัผสั
บางส่วนในวงจรไฟฟ้า ปลายปากกาลูกล่ืน ฯ 

สงักะสี ราคาถูก ทนการกดักร่อนและใชผ้สมกบัโลหะอ่ืนๆ 
ได ้

ใชอ้าบบนโลหะอ่ืน เช่น เหลก็แผน่ ลวดเหลก็
น็อต หลงัคาเหลก็ เพ่ือป้องกนัการเกิดสนิม 

ตะกัว่ หนกัอ่อนน่ิมและเหนียวข้ึนรูปง่าย จุดหลอมเหลว
ตํ่า และทนทานต่อการผกุร่อนไดดี้เลิศ 

1 ใน 3 ของตะกัว่ท่ีผลิตไดท้ั้งหมดถูกใชใ้นหมอ้
แบตเตอร่ีรถยนต ์ส่วนผสมในนํ้ ามนัเบนซินและสี 

ดีบุก จุดหลอมตวัตํ่าและทนต่อการกดักร่อนไดดี้ 40% ของดีบุกท่ีผลิตไดถู้กใชเ้คลือบแผน่เหลก็ 
เคลือบภาชนะใส่อาหารเพ่ือป้องกนัสนิม 

โครเมียม แขง็ เปราะ ทนต่อการกดักร่อนของสนิมไดดี้มาก ใชเ้คลือบทาํเป็นเหลก็ไร้สนิม เช่น ชอ้น สอ้มฯ 

ทงัสเตน เปราะมาก และหลอมละลายยากเพราะมีจุดหลอม
ตวัสูง (สูงท่ีสุดในบรรดาโลหะทั้งหมด) 

ใชเ้ป็นวสัดุโลหะผสมทาํเหลก็รอบสูง เหลก็
เคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นวสัดุคมมีดท่ีรักษาความคมไวดี้
มาก ใชใ้นไสห้ลอดไฟ  

ปรอท เป็นโลหะชนิดเดียวท่ีเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิ
ธรรมดา มีสมัประสิทธิการขยายตวัสูงมาก 

เทอร์โมมิเตอร์ ใชใ้นหลอดไฟ เคร่ืองมือทาง
วทิยาศาสตร์ ฯ 

บิสมทั แขง็เหมือนพลวงเป็นเมลด็เกรนมาก และเปราะ ใชเ้ป็นวสัดุโลหะผสม ช่วยลดจุดหลอมเหลวให้



83 

 

นอ้ยลง โคมสะทอ้นไฟ ยารักษาโรค ฯ 

ตารางที ่3.1  สรุปคุณสมบติัและการใชง้านโลหะหนกั (ต่อ) 
โลหะหนัก คุณสมบัตเิด่น การใช้งานโดยทัว่ไป 
พลวง แขง็และเปราะใชเ้ป็นโลหะผสม โดยจะเสริมความ

แขง็ใหแ้ก่โลหะผสมนั้น 

ผสมกบัตะกัว่ในการทาํแผน่แบตเตอร่ี แม่พิมพ ์
ตะไบ ฯ 

ไทเทเนียม แขง็แกร่ง มีจุดหลอดตวัสูง แต่เบามาก ผสมทาํไทเทเนียมคาร์ไบดส์าํหรับทาํเคร่ืองมือตดั
โลหะ เคร่ืองบิน ยานอวกาศ ผนงักั้นไฟ ฯ 

แทนทาลมั ตา้นทานต่อการกดัของสนิมไดดี้เป็นพิเศษ ท่ี
อุณหภูมิธรรมดาไม่มีกรดเคมีใดๆ ท่ีกดัแทนทาลมั
ได ้นอกจากกรดไฮโดรฟลูโอริคเท่านั้น 

เคร่ืองมือการแพทย ์ยทุธโธปกรณ์ทางทหาร       

คาปาซิเตอร์ ช้ินส่วนอิเลก้ทรอนิกส์ เตาปฏิกรณ์
ปรมาณู กระจกเลนส์พิเศษ ฯ 

โคบอลต ์ คุณสมบติัโดยทัว่ๆ ไป คลา้ยกบันิกเกิล แต่เหนียว
กวา่มาก 

ใชใ้นการทาํโลหะผสมท่ีมีคุณสมบติัเป็นแม่เหลก็
ถาวรหลายชนิด เป็นส่วนประกอบสาํคญัของ
โลหะแขง็ 

นิกเกิล เน้ือเหนียว และขดัข้ึนมนัไดส้วยงาม นิกเกิลทนต่อ
การกดักร่อนไดดี้ เม่ือผสมลงในเน้ือเหล็กจะทาํให้
เหลก็นั้นมีคุณสมบติัแม่เหลก็ดีข้ึนมาก 

ใชท้าํโลหะผสม เงินเหรียญ เคร่ืองยนต ์สปริง ฯ 

แมงกานีส แขง็และ ใชเ้ป็นวสัดุโลหะผสมกบัเหลก็ เป็น
เหลก็กลา้ เหลก็หล่อ 

ใชผ้สมกบัเหลก็และทองแดง ถ่านไฟฉาย
แบตเตอร่ีแหง้ ทาํแกว้ ในอุตสาหกรรมการทาํสี 

โมลิบดินัม่ โลหะขาวคลา้ยเงินไม่แขง็กระดา้ง สามารถแปรรูป
ไดง่้ายกวา่ทงัสเตน 

ท่ียดึของเสน้ใยในหลอดไฟฟ้าทุกชนิด หลอดวทิย ุ
หลอดรังสีเอกซ์ ใชใ้นจุดสมัผสัต่างๆ ในทาง
ไฟฟ้า ใชผ้สมกบัเหลก็ 

 

18.  แบบฝึกหัดท้ายบท 
1) โลหะหนกัคือกลุ่มธาตุโลหะท่ีมีความหนาแน่นมากกวา่ เท่าใด 

     ก)  3 kg/cm3
     ข) 3 g/cm3

 

     ค)  5 kg/cm3
     ง) 5 g/cm3

 

 

2) โลหะหนกัชนิดใดท่ีถูกใชง้านมากท่ีสุดเป็นรองแค่เหล็กเท่านั้น 

     ก)  ทองแดง     ข) ทองคาํขาว 

     ค)  สังกะสี     ง) ตะกัว่ 

 

3) โลหะชนิดใดเป็นโลหะท่ีหนกัท่ีสุดในบรรดาโลหะทั้งหลาย      

     ก)  ทองแดง     ข) ทองคาํขาว 
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     ค)  สังกะสี     ง) ตะกัว่ 

4) โลหะชนิดใดท่ีนิยมใช ้อาบบนโลหะอ่ืนๆ เช่น เหลก็แผน่  เพือ่ป้องกนัการเกิดสนิมบนเหลก็ 

     ก)  ทองแดง     ข) ทองคาํขาว 

     ค)  สังกะสี     ง) ตะกัว่ 

 

5) โลหะใดท่ีไม่สามารถนาํมาใชภ้ายใตส้ภาวะของการสั่นสะเทือนเพราะจะเกิดการคืนตวั ณ  
    อุณหภูมิหอ้งและยงัมีขอ้เสียอ่ืนๆ อีกคือเป็นสารประกอบท่ีมีพิษ      

     ก)  ดีบุก     ข) โครเม่ียม 

     ค)  ทงัสเตน     ง) ปรอท 

 

6) โลหะชนิดใดท่ีทนต่อการกดักร่อนไดดี้มาก เหมาะสาํหรับใชชุ้บเคลือบผวิเพื่อมิใหเ้กิดสนิม 

     ก)  ดีบุก     ข) โครเม่ียม 

     ค)  ทงัสเตน     ง) ปรอท 

 

7) โลหะชนิดใดใชท้าํไส้หลอดไฟฟ้า 

     ก)  ดีบุก     ข) โครเม่ียม 

     ค)  ทงัสเตน     ง) ปรอท 

 

8) โลหะใดเป็นโลหะท่ีแขง็แกร่ง มีจุดหลอดตวัสูง แต่เบามาก เบากวา่ทองแดงถึงคร่ึงหน่ึง 

     ก)  พลวง     ข) ไทเทเนียม 

     ค)  นิกเกิล     ง) แมงกานีส 

 

9) โลหะใดเป็นโลหะหนกัชนิดเดียวท่ีถา้นาํโลหะนั้นแบบบริสุทธ์ิมา จะไม่มีในการใชง้านใดๆ ตอ้ง 

     นาํไปผสมกบัเหล็กเพื่อใชง้าน 

     ก)  พลวง     ข) ไทเทเนียม 

     ค)  นิกเกิล     ง) แมงกานีส 

 

10) โลหะใดถูกใชเ้ป็นส่วนผสมในการทาํหวัไมขี้ดไฟ 

     ก)  พลวง     ข) ไทเทเนียม 

     ค)  นิกเกิล     ง) แมงกานีส 



แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 4 
โลหะเบา 

 

หัวข้อเนือ้หา   
 1.  อลูมิเนียม 

  1.1 กระบวนการผลิตอลูมิเนียม 

  1.2  ลกัษณะทางกายภาพของอลูมิเนียม 

  1.3  คุณสมบติัของอลูมิเนียม 

  1.4  กรรมวธีิการแปรรูปอลูมิเนียม 

  1.5  การใชง้านอลูมิเนียม 

  1.6  ราคาวสัดุของอลูมิเนียม 

 2.  แมกนีเซียม 

 2.1  กระบวนการผลิตแมกนีเซียม 

  2.2  ลกัษณะทางกายภาพของแมกนีเซียม 

  2.3  คุณสมบติัของแมกนีเซียม 

  2.4  กรรมวธีิการแปรรูปของแมกนีเซียม 

  2.5 การนาํมาใชป้ระโยชน์ของแมกนีเซียม 

 3.  ลิเทียม 

 4.  สรุป 

              5.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เม่ือผูเ้รียน เรียนจบบทน้ีแลว้ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

 อธิบายคุณสมบติัของวสัดุโลหะเบาในการคดัเลือกเขา้สู่กระบวนการผลิตได ้

  

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. นกัศึกษานาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 
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4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวสัดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  

2. Power Point 

 

การวดัผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

3. ประเมินจากการสอบกลางภาค 

 



บทที ่4 
โลหะเบา 

 
 โลหะเบาโดยทัว่ไปหมายถึงโลหะท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกว่า 4 kg/dm

3
  ไดแ้ก่ ลิเทียม 8 

เบริลเลียม 8 โซเดียม 8 แมกนีเซียม 8 และอลูมิเนียม 8 ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้โลหะเบาท่ีพบว่าถูกใช้งานในงาน
อุตสาหกรรมมากท่ีสุดคืออลูมิเนียม รองลงมาคือแมกนีเซียม ส่วน โซเดียมส่วนใหญ่จะถูกนาํไปผลิต
เป็นส่วนผสมของอาหารหรือยาสีฟันมากกวา่ ในบทน้ีจะกล่าวถึงโลหะเบา 2 ชนิดท่ีถูกใชง้านมากไดแ้ก่
อลูมิเนียมและแมกนีเซียมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1.  อลูมิเนียม (Aluminium) 
      มีสัญลกัษณ์ Al และมีเลขอะตอม 8 13 ความหนาแน่น 2.7 kg/ dm

3
 จุดหลอมเหลว 658 °C เป็น

โลหะ 8ท่ีอ่อนดดัง่าย ในธรรมชาติอลูมิเนียมพบในรูปแร่บอกไซต์ 8เป็นหลัก และมีคุณสมบติัเด่น คือ 
ต่อตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนั8ไดดี้ (เน่ืองจากปรากฏการณ์ Passivation) แข็งแรง และนํ้ าหนกัเบา มีการใช้
อลูมิเนียมในอุตสาหกรรมหลายประเภท เพื่อสร้างผลิตภณัฑ์ต่างๆ มากมาย และอลูมิเนียมสําคญัต่อ
เศรษฐกิจโลก8อยา่งมาก โดยรายละเอียดในการใชง้านอลูมิเนียมมีดงัน้ี (ธีรวชั อุดคาํมี, 2551) 

     1.1 กระบวนการผลิตอลูมิเนียม 

            กรรมวิธีผลิตอลูมิเนียม คือ นาํไปถลุงโดยนาํแร่บอกไซต ์(Bauxite) ดงัภาพท่ี 4.1 ท่ีมีสินแร่
ประมาณ 55-60%  มาสกดัเอา อลูมิเนียม (Alumina) ออกเสียก่อนโดยการป่นแร่ ให้เป็นผงละเอียด แลว้
นาํมาเขา้เคร่ืองตุ๋นกบันํ้ายาโดยไฟอยา่งเขม้ขน้ (NaOH) สารจะถูกตม้ในหมอ้พิเศษ (Autoklaven) ซ่ึงปิด
สนิทภายใตค้วามกดดนัประมาณ 7 บรรยากาศ อุณหภูมิ 180 °C ในการน้ีสารท่ีเจือปนอยู่จะถูกแยก
ออกไปโดยการกรองและนาํไปเผาหรืออบให้แห้งในเตาหมุนดว้ยอุณหภูมิ 1,300 °C ไล่นํ้ าท่ีติดอยู่ใน
โมเลกุลของอลูมินาออกก็จะได้อลูมินาบริสุทธ์ิหรืออลูมิเนียมออกไซด์น้ีจะถูกแยกดว้ยไฟฟ้าในเตา
ไฟฟ้าอีก   

 

ภาพที ่4.1  แร่บอกไซต ์

(ท่ีมา : http://www.dmr.go.th/main.php?filename=bauxite) 
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 ในการน้ีอุณหภูมิออกไซดจ์ะตอ้งอยูใ่นสภาพหลอมเหลว  แต่เน่ืองจากจุดหลอมเหลวของสาร
ชนิดน้ีสูงมาก  ( 2,000 °C) เขาจึงตอ้งใชส้ารผสมท่ีเรียกวา่ คลีโอไลท ์(Cryolite)   ซ่ึงมีจุดหลอมเหลวอยู่
ประมาณ 900 °C ปนลงไปเพื่อให้อลูมินาหลอมตวัไดง่้ายการแยกดว้ยเตาไฟฟ้าจะใชอุ้ณหภูมิประมาณ 
900-950 °C อลูมิเนียมจะแยกไปจบัอยู่ท่ีขั้วลบเป็นอลูมิเนียมบริสุทธ์ิ สินแร่บอกไซด์ 4 ตนัจะให้
ผลึกอลูมินาประมาณ 2 ตนัและจะใหโ้ลหะอลูมิเนียมประมาณ 1 ตนั  การถลุงอลูมิเนียมดว้ยไฟฟ้าตอ้ง
ใชก้าํลงังานไฟฟ้ามากและตอ้งเป็นกาํลงัไฟฟ้าราคาถูกกล่าวกนั วา่การท่ีจะถลุงให้ไดอ้ลูมิเนียม    1 ตนั
นั้นตอ้งใช้ไฟฟ้าจาํนวน 18,000 กิโลวตัตต่์อชัว่โมง เสียเวลาถลุงทั้งหมอ 120 ชัว่โมงใช้ ไฟฟ้าขนาด
แรงดนั 5-6 โวลต ์ปริมาณกระแส 20,000-70,000 แอมแปร์ อลูมิเนียมในสมยัแรกๆ ท่ีมนุษยรู้์จกัถลุงใช้
มิได้ถลุงด้วยไฟฟ้า แต่ถลุงด้วยปฏิกิริยาเคมีอ่ืนๆ ต้นทุนการผลิตก็สูงมาก โดยขั้นตอนการผลิต
อลูมิเนียมทั้งหมดเป็นดงัภาพท่ี 4.2 ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่4.2  การถลุงแร่บอกไซต ์

 

      1.2  ลกัษณะทางกายภาพของอลูมิเนียม 

               อลูมิเนียมเป็นโลหะสีเงินอมขาว นํ้าหนกัเบา ไม่มีกล่ิน อ่อนนุ่ม ยดืหยุน่ มีความหนาแน่นนอ้ย 
นํ้าหนกัเบาแต่มีความแขง็แรงสูง มีความเหนียวสูง สามารถนาํไปข้ึนรูปดว้ยกรรมวธีิต่างๆ ไดง่้าย  
 

สินแร่บอกไซต ์ เขา้เคร่ืองบด 

การละลาย 

เคร่ืองกรอง 

การตกผลึก 

เตาโรตารี 

อลูมิน่า 

กากตะกอน 
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     1.3  คุณสมบติัของอลูมิเนียม 

  สมบติัของอลูมิเนียมแบ่งออกเป็น 3 ดา้นคือสมบติัทางกายภาพ สมบติัทางเคมี สมบติัทางกล
ดงัต่อไปน้ี 

  1.3.1 สมบติัทางกายภาพ 

                      ง่ายต่อการผลิต ต่อตา้นการกดักร่อนไดดี้ ความหนาแน่นตํ่า อตัราความแข็งแรงต่อนํ้ าหนกั
สูง และความเหนียวท่ีตา้นการแตกหกัสูง ดว้ยคุณสมบติัเหล่าน้ี อลูมิเนียมจึงเป็นหน่ึงในวสัดุท่ีมีผลต่อ
เศรษฐกิจ และการทาํโครงสร้างท่ีใชใ้นการคา้ขายและอุปกรณ์ทางการทหาร  เม่ือสัมผสักบัอากาศจะทาํ
ใหเ้กิดชั้นฟิลม์บางๆเรียกวา่ อลูมิเนียมออกไซด ์อยูท่ี่ชั้นผวิของอลูมิเนียม ซ่ึงชั้นผิวน้ีจะสามารถป้องกนั
การกดักร่อนและกรดต่างๆไดแ้ต่สามารถป้องกนั อลัคาลิส ไดเ้พยีงเลก็นอ้ยเท่านั้น   

             อลูมิเนียมบริสุทธ์ิจะมีค่าแรงดึงไม่สูงนกั แต่อย่างไรก็ตามการเพิ่มธาตุบางชนิดเขา้ไป
เช่น แมกนีเซียม ซิลิคอน ทองแดงและแมงกานีส สามารถเพิ่มคุณสมบติัความแข็งแรงให้กบัอลูมิเนียม
ได ้และไดอ้ลัลอยดท่ี์มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านนั้นๆ อลูมิเนียมเป็นตวันาํความร้อนท่ีดีเยี่ยม 
และนาํความร้อนไดดี้กวา่เหล็กถึงสามเท่าดว้ยคุณสมบติัน้ีทาํใหอ้ลูมิเนียมเป็นวสัดุท่ีมีความสําคญักบัทั้ง
งานท่ีใชค้วามเยน็และความร้อน เช่น ตวัแลกเปล่ียนความร้อน (heat-exchangers)  

             เม่ือพูดถึงอลูมิเนียมท่ีไม่ผสมธาตุใดๆแลว้ อลูมิเนียมประเภทน้ีจะถูกใชอ้ยา่งกวา้งขวาง
ในการผลิตอุปกรณ์การทาํอาหาร และชุดเคร่ืองครัวอลูมิเนียมมีนํ้ าหนกัเพียง 1ใน 3 เท่าของเหล็กและ
ทองแดง ทาํให้มนัเป็นโลหะในเชิงพาณิชท่ีมีนํ้ าหนกัเบาท่ีสุด เทียบกบัทองแดงแลว้ อลูมิเนียมถือว่ามี
ความสามารถในการนาํไฟฟ้าเพียงพอท่ีจะใชท้าํเป็นตวันาํไฟฟ้าได ้

   1.3.2  สมบติัทางเคมี 

              อลูมิเนียมมีจุดหลอมละลายท่ี 660 องศาเซลเซียส เป็นโลหะท่ีมีความหนาแน่นน้อย 
นํ้ าหนกัเบา รับภาระนํ้ าหนกัไดสู้ง สามารถข้ึนรูปไดง่้าย ไม่เส่ียงต่อรอยร้าว และการแตกหัก ไม่เป็น
สนิม ทนต่อการ   กดักร่อน และไม่เป็นพิษต่อมนุษย ์โดยเฉพาะการนาํมาผสมกบัโลหะอ่ืนๆแลว้จะทาํ
ให้คุณสมบัติต่างๆเพิ่มมากข้ึน เช่น จุกหลอมเหลวของอลูมิเนียมผสมจะอยู่ท่ี  1,140-1,205 องศา
เซลเซียส จึงนิยมนาํมาผลิตเป็นช้ินส่วนต่างๆ รวมถึงวสัดุหรือภาชนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาหาร นอกจากนั้น 
ยงัมีคุณสมบติัทางเคมีของอลูมิเนียมในลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ 

                          1) เม่ือทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนจะทาํให้เกิดชั้นฟิล์มบางๆ เรียกวา่ อลูมิเนียมออกไซด ์
เคลือบบนชั้นผวิอลูมิเนียมป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาอ่ืนๆไดดี้ 

  2) การทาํปฏิกิริยากบัไนโตรเจนจะทาํใหเ้กิดไนไตรดท่ี์อุณหภูมิสูง 

  3) ไม่ทาํปฏิกิริยากบักาํมะถนั 

  4) เม่ือทาํปฏิกิริยากบัไฮโดรเจน ไฮโดรเจนจะแทรกซึมเขา้สู่ชั้นในของอลูมิเนียม จึง
จาํเป็นตอ้งกาํจดัออก 
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   5) สามารถทนต่อกรดอนินทรียเ์ขม้ขน้ไดป้านกลาง 

   6) ทนต่อปฏิกิริยาของด่างไดเ้ลก็นอ้ย สามารถละลายไดใ้นสภาวะท่ีเป็นด่างเขม้ขน้ 

   7) เกิดปฏิกิริยากบัเกลือได ้ทาํใหเ้กิดการกดักร่อน 

   1.3.3  สมบติัทางกล 

                           อลูมิเนียมผสมเกรด A356 เป็นโลหะท่ีมีความสําคญัมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองทางด้าน
อุตสาหกรรมเน่ืองจากอลูมิเนียมมีสมบติัทางกลท่ีโดดเด่น คือ นํ้ าหนกัเบา ความแข็งแรงสูงเม่ือเทียบกบั
นํ้าหนกั ตา้นทานการกดักร่อนไดดี้ ดว้ยสมบติัท่ีโดดเด่นเหล่าน้ีผูป้ระกอบการดา้นอุตสาหกรรมจึงนิยม
ใชอ้ลูมิเนียมเป็นวสัดุหลกัในการผลิตมากกวา่โลหะชนิดอ่ืนๆ   

                           อลูมิเนียมผสมเกรด A356 ท่ีนิยมนามาใช้ในงานหล่อนั้นมกัพบปัญหาในเร่ืองของ
สมบติัทางกลของช้ินงาน โดยสมบติัทางกลนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างทางจุลภาคของช้ินงาน 
เน่ืองจากงานหล่ออลูมิเนียมส่วนใหญ่โครงสร้างทางจุลภาคมีลกัษณะเป็นเดนไดร์ท (Dendrite) ส่งผล
ใหส้มบติัทางดา้นความแขง็ของช้ินงานต่างๆ  จึงมีการพฒันางานหล่อโลหะ ดว้ยวธีิการหล่อแบบก่ึงแข็ง 
แบบเทผา่นรางเทหล่อเยน็ วิธีน้ีจะส่งผลให้โครงสร้างทางจุลภาคมีลกัษณะกลม และส่งผลให้มีสมบติั
ทางกลสูงข้ึนดว้ย 

      1.4  กรรมวธีิการแปรรูปอลูมิเนียม 

   การแปรรูปผลิตภัณฑ์ คือ การนําอลูมิเนียมแท่งท่ีได้จากการผลิตขั้นกลาง มาแปรรูปให้
เหมาะสมกบัการใช้งานหรือทาํเป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปสู่ผูบ้ริโภคต่อไป ซ่ึงโดยทัว่ไปการแปรรูปมี 3 

วธีิการหลกั กล่าวคือ  
    1.4.1  การหล่อแบบ (Aluminium Casting)  คือ การข้ึนรูปโลหะโดยการทาํให้นํ้ าโลหะแข็งตวั

ภายในแบบหล่อ (รูปท่ี 1-11) เป็นรูปทรงตามตอ้งการ โลหะอลูมิเนียมจดัเป็นโลหะผสมท่ีมีคุณสมบติั
ทางดา้นหล่อหลอมท่ีดีชนิดหน่ึง เพราะมีจุดหลอมเหลวตํ่าและความสามารถในการไหลของนํ้ าโลหะดี 
ทาํให้สามารถหล่อเป็นรูปร่างไดส้ะดวก แมใ้นช้ินงานท่ีมีรูปร่างซับซ้อนหรือมีความหนาไม่มากก็ตาม 
ดงันั้นการหล่ออลูมิเนียมจึงเป็นท่ีนิยมใชใ้นการผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย เช่น ช้ินส่วนยาน
ยนต ์ลอ้แมก็ซ์ ลูกสูบ ดงัภาพท่ี 4.3 

                     
                         ก) เทนํ้าอลูมิเนียมลงแบบหล่อ            ข) ช้ินงานยานยนตอ์ลูมิเนียมท่ีไดจ้ากการหล่อ 

ภาพที ่4.3  การผลิตอลูมิเนียมดว้ยการหล่อ  

(ท่ีมา : https://sites.google.com/site/aluminium9999) 
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   1.4.2  การรีดดึง (Extrusion) การรีดดึงอลูมิเนียมใชใ้นการผลิตอลูมิเนียมเส้นหนา้ตดัต่างๆ เช่น 
กรอบประตู หนา้ต่าง เป็นตน้กรรมวิธีทาํโดยการนาํอลูมิเนียมแท่งยาว (Billet) มาอบจนไดอุ้ณหภูมิตาม
ตอ้งการ จากนั้นนาํเขา้สู่เคร่ืองอดัไฮดรอลิกซ่ึงจะอดัแท่งโลหะผา่นรูของแม่พิมพ ์(Die) ออกมาเป็นเส้น
รูปทรงหนา้ตดัต่างๆ ตามลกัษณะภาคตดัขวางของรูแม่พิมพ ์ 

    1.4.3  การรีดแผน่ (Aluminium Rolling)  การรีดอลูมิเนียมแบ่งไดเ้ป็น  2  กระบวนการคือ  การ
รีดร้อนและการรีดเยน็ โดยการรีดร้อนเร่ิมตน้จากนาํอลูมิเนียมแท่งแบน (Slab) มาอบในเตาจนได้
อุณหภูมิตามตอ้งการแลว้จึงเขา้สู่เคร่ืองรีดเพื่อลดขนาด แต่การรีดร้อนไม่สามารถลดความหนาของแผน่
อลูมิเนียมไดบ้างมากนกั เพราะโลหะจะขาดความแข็งแรงท่ีอุณหภูมิสูง ดงันั้น จึงตอ้งใชก้ารรีดเยน็ซ่ึง
สามารถลดความหนาของอลูมิเนียมไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้จนกระทัง่บางเป็นแผน่ฟอยล์ (0.7 – 

0.8 ไมครอน) โดยการบิดเบ้ียวของโครงสร้างอะตอมในขณะรีดเยน็จะสามารถเพิ่มความแข็งแรงของ
โลหะแผ่นข้ึนดว้ย อน่ึงในการรีดแผน่อลูมิเนียมท่ีมีความบางมาก ๆ จาํเป็นตอ้งใช้การอบ (Annealing) 
เพือ่คลายความเครียดของโลหะแผน่ป้องกนัการแตกหกัในระหวา่งการรีด ดงัภาพท่ี 4.4 

 

 

ภาพที ่4.4  การรีดแผน่อลูมิเนียม 

 

      1.5  การใชง้านอลูมิเนียม 

            ดว้ยคุณสมบติัพิเศษต่างๆ ของอลูมิเนียมทาํให้ทุกวนัน้ีมีการนาํอลูมิเนียมมาใชใ้นอุตสาหกรรมท่ี 
หลากหลาย ไดแ้ก่ 

               1.5.1  อุตสาหกรรมก่อสร้าง   อลูมิเนียมไดถู้กนาํมาใช้เป็นวตัถุดิบหลกัของวสัดุใช้ในการ
ก่อสร้างและ ตกแต่งบา้น เน่ืองจากคุณสมบติัของความคงทน มีนํ้ าหนกัเบาและมีความสามารถสะทอ้น
แสงและความร้อนไดดี้ อลูมิเนียมจึงถูกนาํมาใช้แทนไมแ้ละเหล็กในการก่อสร้าง ไดแ้ก่ กรอบประตู 
กรอบหนา้ต่าง ฝ้า ราวสะพาน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

               1.5.2  อุตสาหกรรมขนส่ง   อลูมิเนียมมีความไดเ้ปรียบในแง่ของนํ้ าหนกัเบา ไม่เป็นสนิม มี
อายกุารใช ้ งานท่ีนานกวา่  อลูมิเนียมอลัลอยมีความแข็งแรงสามารถรับแรงกดดนัไดม้าก จึงนิยมใชใ้น
การผลิตเป็นยานพาหนะและช้ินส่วนอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองบิน ส่วนประกอบท่ีตกแต่งในเคร่ืองบิน 
เคร่ืองยนต ์วงลอ้ รถยนต ์กนัชน รถจกัรยาน รถไฟความเร็วสูง เรือเร็ว เป็นตน้ 

แท่ง Slab จากการหล่อ อุ่นร้อน รีดร้อน รีดเยน็ มว้นอลูมิเนียม 
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              1.5.3  อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์  อลูมิเนียมสามารถรักษาคุณค่าของอาหารโดยไม่ทาํปฏิกิริยา
ทาง เคมี ถงั อาหารท่ีบรรจุ ไม่ข้ึนสนิม และนํ้ าหนักเบา จึงนาํมาผลิตเป็นภาชนะต่างๆ เช่น กระป๋อง
อลูมิเนียม แผน่อลูมิเนียมฟอยล ์เคร่ืองใชใ้นครัวเรือน เป็นตน้ 

               1.5.4 อุตสาหกรรมไฟฟ้า   อลูมิเนียมมีคุณสมบติัท่ีเป็นส่ือนาํไฟฟ้าไดดี้ คงทน นํ้ าหนกัเบา 
และไม่ข้ึนสนิม จึงถูกนํามาใช้เป็นส่ือไฟฟ้าแทนทองแดง โดยเฉพาะสายไฟฟ้าแรงสูงเน่ืองจาก
อลูมิเนียมมีนํ้ าหนักเบาเพียงหน่ึงในสามของทองแดง และย ังใช้ผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ เป็นตน้ 

               1.5.5  อุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์กีฬา เฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง เคร่ืองจกัร เป็นตน้ ตวัอยา่งวสัดุ
ท่ีใชอ้ลูมิเนียมมาผลิตเช่น    
 -  ทาํแผน่สะทอ้นแสง                                 

 -  สร้างยานอวกาศ                                        

 -  ทาํถงัรถบรรทุกเคมีภณัฑ์                         
 -  ทาํสายเคเบิล                                            

 -  ทาํแผน่ฟอยด ์                                          

 -  ทาํภาชนะอาหาร 

 -  ใชส้ร้างเคร่ืองบิน 

 -  ทาํคอนเดนเซอร์วทิย ุ

 -  ทาํโลหะผสม 

 -  ถงันํ้ามนั 

 -  ใชโ้รงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

      1.6  ราคาวสัดุของอลูมิเนียม 

   เน่ืองจากอลูมิเนียมเป็นโลหะท่ีไวต่อการรวมตวักบัออกซิเจนมาก แร่อลูมิเนียมจึงมี อลูมิเนียม
ในรูปต่าง  อลูมิเนียมปนอยูท่ ัว่ไปบนผิวโลกในรูปของดินเหนียว ดงัน้ีจึงมีมีการส่งออกอลูมิเนียมเป็น
จาํนวนมากเพื่อนาํไปผลิตเป็นวตัถุต่างๆ แต่ละปีมีการส่งออกเป็นอย่างมากและสามารถนาํเงินจาํนวน
มากเขา้สู่ประเทศท่ีมีการส่งออก  ราคาของอลูมิเนียมมีความผนัผวนอยูเ่วลาตามความนิยมของผูบ้ริโภค
ดงัภาพท่ี 4.5 
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ภาพที ่4.5 ราคาของอลูมิเนียมตั้งแต่ปี 2013 ถึงปี 2016 

(ท่ีมา : http://th.worldscrap.com/price/lme.php?lang=th&type=1) 

 

        จากภาพท่ี 4.5 ได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของราคาอลูมิเนียม ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่ราคาอลูมิเนียมไม่คงท่ี มีราคาเพิ่มข้ึน-ลดลงตามช่วงเวลา เน่ืองจากความนิยมและ
การผลิต การใช้และคุณภาพของอลูมิเนียม ซ่ึงจะทาํให้มีราคาการซ้ือขายท่ีแตกต่างกนัออกไป ราคาใน
ปัจจุบนัเปิดตลาดโดยประมาณของอลูมิเนียมจะอยู่ท่ี 1,534 บาท/ตนั   ราคาปิดตลาดโดยประมาณของ
อลูมิเนียมจะอยูท่ี่ 1,503 บาท/ตนั   ราคาเปล่ียนแปลงจะอยูท่ี่ 32 บาท และอาจจะมีการเพิ่มข้ึน-ลดลงตาม
คุณภาพของอลูมิเนียม 

 

2.  แมกนีเซียม (Magnesium) 

     2.1  กระบวนการผลิตแมกนีเซียม 

  กระบวนการถลุงแร่แมกนีเซียมท่ีสําคญัสามารถทาํใน 2 วิธี คือ การใช้ความร้อน และการแยก 

ดว้ยกระแสไฟฟ้า โดยแต่ละ วธีิมีรายละเอียดดงัน้ี (กิตติมา บ่อสารคามและคณะ, 2556) 

  2.1.1 วิธีการใชค้วามร้อน (Thermal technique) เร่ิมจากการนาํแร่แมกนีไซตใ์นรูปของ MgCO3 
ดงัภาพท่ี 4.6 ไปเผาเพื่อเปล่ียนสภาพเป็นแมกนีเซียมออกไซด ์จากนั้นจะนาํไปผสมกบัถ่านโคก้ท่ีทาํจาก
นํ้ามนัดิบแลว้อดัเป็นกอ้น แลว้เผาท่ีอุณหภูมิ 2,500 °C ภายในบรรยากาศของก๊าซไฮโดรเจน คาร์บอนจะ
ทาํปฏิกิริยาดึงออกซิเจนจากแมกนีเซียมออกไซดไ์ด ้แมกนีเซียมในสภาพเป็นไอกบัก๊าซคาร์บอน - 

มอนอกไซด์ ดงัสมการ   MgO + C Mg + CO จากนั้นจะปล่อยให้ไอแมกนีเซียมออกจากเตาเผาและทาํ
ให้เยน็ตวัอยา่งรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิ 120 องศา  แมกนีเซียมจะกลัน่ตวัเป็นผลึกของโลหะแมกนีเซียม 
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ซ่ึงจะต้องนําไปหลอมต่อในเตาสูญญากาศเพื่อผลิตเป็นโลหะแท่ง  วิธีการใช้ความร้อนอาจใช้ธาตุ
ซิลิกอนเป็นตวัรีดิวเซอร์ก็ได ้โดยนาํแร่โดโลไมทท่ี์ใชเ้ป็นวตัถุดิบไปเผาให้แร่เปล่ียนสภาพเป็น MgO 

และ CaO ท่ีอุณหภูมิ 1,000-1,000 °C แลว้นาํมาผสมกบัผงเฟอร์โรซิลิกอนในอตัรา 5:1 อดัให้เป็นกอ้น 
แล้วเผาท่ีอุณหภูมิ 1,160-1,170 °C จะได้ แมกนีเซียมในสภาพก๊าซดังสมการ และปล่อยให้ไอ
แมกนีเซียมเยน็ตวัเป็นผงโลหะแมกนีเซียม แลว้นาํไปหลอมเป็นโลหะแท่งต่อไป 

 

ภาพที ่4.6  แร่แมกนีไซต ์

(ท่ีมา : http://ascentionmineral.com/projects/marysville-magnesite) 

 

   2.1.2  วธีิการแยกดว้ยกระแสไฟฟ้า (Electrolysis) 
                          การแยกโลหะแมกนีเซียมดว้ยกระแสไฟฟ้ามีหลกัการคลา้ยกบัการแยกโลหะอลูมิเนียม
ดว้ยกระแสไฟฟ้าคือ ตอ้งประกอบด้วยอิเล็กโทรไลต์และวตัถุดิบหรือสารประกอบของแมกนีเซียม      

ท่ีจะนาํมาแยกเอาโลหะแมกนีเซียม โดยวตัถุดิบท่ีใชไ้ดแ้ก่ แร่คาร์นลัไลต ์ดงัภาพท่ี 4.7 และนํ้ าทะเลซ่ึง
เป็นแร่ท่ีมีองค์ประกอบของแมกนีเซียมคลอไรด์ แต่วตัถุดิบทั้งสองตอ้งนาํไปผ่านกรรมวิธีเพิ่มความ
เขม้ขน้ให้แร่ให้มีเปอร์เซ็นต์สูงก่อนอิเล็กโทรไลติกเซลล์ประกอบด้วยถงัเหล็กบุด้วยอิฐทนไฟ ตรง
กลางจะมีแท่ง กราไฟตท์าํหนา้ท่ีเป็นขั้วแอโนด  

 

ภาพที ่4.7  แร่คานลัไลต ์

(ท่ีมา : http://www.dmr.go.th/main.php?filename=carnallite) 

 

             แผน่เหลก็สองแผน่ยืน่ลงไปเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นขั้วแคโทดโดยมีสายไฟไปต่อกบัขั้วลบของ
แหล่งไฟฟ้า เช่นเดียวกนัก็จะมีสายไฟต่อจากแท่งกราไฟตไ์ปยงัขั้วบวกของแหล่งไฟฟ้า ดา้นบนจะมีฝา
ทาํดว้ยวสัดุทนไฟปิดสนิทและมีท่อเจาะไวเ้พื่อระบายก๊าซคลอรีนออกไป สารละลายอิเล็กโทรไลตท่ี์ใช้
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ในกรรมวธีิน้ีจะประกอบดว้ยสารประกอบ MgCl กบั KCl ซ่ึงจะมีจุดหลอมเหลวประมาณ  700 °C  เม่ือ
เพิ่มอุณหภูมิสารอิเล็กโทรไลต์จนถึงช่วง 690-720 °C จะเกิดการแตกตวัเป็นไอออนของสารประกอบ
คลอไรด์ท่ีความต่างศกัยต์ ํ่ากวา่โซเดียมและโปแตสเซียม ไอออนของแมกนีเซียมจะวิ่งไปท่ีขั้วแคโทด
ส่วนไอออนคลอไรดจ์ะไปท่ีขั้วแอโนดหรือแท่งกราไฟต์ เน่ืองจากโลหะแมกนีเซียมมีความหนาแน่น 
1.47 ในขณะท่ีสารอิเล็กโทรไลตมี์ความหนาแน่น 1.7 ดงันั้นโลหะแมกนีเซียมจะลอยข้ึนมาท่ีผิวดา้นบน
บริเวณแผน่เหล็กแคโทด เม่ือสะสมปริมาณมากข้ึนก็จะดูดโลหะแมกนีเซียมเพื่อนาํไปเทเป็นโลหะแท่ง
ต่อไปอุตสาหกรรมแมกนีเซียมของประเทศไทยการบริโภค โลหะแมกนีเซียมของประเทศไทยในแต่ละ
ปีมีจาํนวนไม่มากนกั  

             โดยส่วนใหญ่จะใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตโลหะผสม เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนตอุ์ตสาหกรรมหล่อโลหะ และอุตสาหกรรมเคมี โดยในปี 2550 มีปริมาณการใช้
โลหะแมกนีเซียม  1,110 ตนั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 140 ล้านบาท แต่เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มี
โรงงานผลิตโลหะแมกนีเซียมทาํใหต้อ้งพึ่งพาการนาํเขา้จากต่างประเทศทั้งหมด โดยประเทศคู่คา้ท่ีไทย
นาํโลหะแมกนีเซียมเขา้มากท่ีสุดคือ จีน โดยคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 90 ของการนาํเขา้ทั้งหมด 

     2.2  ลกัษณะทางกายภาพของแมกนีเซียม 

  แมกนีเซียม มีความหนาแน่น 1.74 kg/dm3 จุดหลอมเหลว  650°C  แมกนีเซียมเป็นโลหะท่ีมีสี
เงินบรอนซ์ดงัภาพท่ี 4.8 ความสําคญัอีกชนิดหน่ึงคือถูกนาํมาใชง้านทางดา้นการคา้เม่ือเปรียบเทียบกบั
โลหะอ่ืนๆ คุณสมบัติท่ีเด่นท่ีสุดคือเป็นโลหะท่ีมีนํ้ าหนักเบานอกจากนั้นยงัมีคุณสมบัติดังน้ีคือมี
คุณสมบติัในการแปรรูปบนเคร่ืองจกัรดีมากและมีความแข็งแรงซ่ึงความแขง็แรงนั้นจะข้ึนอยู ่กบัความ
บริสุทธ์ิ ยิง่บริสุทธ์ิมากเท่าใด ความแขง็แรงก็ยิง่ลดลงดว้ยเหตุน้ี 

 

ภาพที ่4.8  ผลึกแมกนีเซียม 

(ท่ีมา : http://pracob.blogspot.com/2012_10_01_archive.html) 
 

    แมกนีเซียมเกือบทั้งหมดท่ีถูกนาํมาใช้จึงอยู่ในรูปของ แมกนีเซียมผสม แมกนีเซียมผสม 
สามารถ แบ่งแยกไดเ้ป็น  2 ประเภท คือ แมกนีเซียมเหนียวผสม แมกนีเซียมหล่อ  ผสมและแมกนีเซียม
ผสมดงักล่าวน้ี  ยงัสามารถชุบแขง็ไดดี้ทนต่อการกดักร่อนของบรรยากาศไดดี้  แต่จะสามารถลุกเป็นไฟ
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ได้โดยง่ายซ่ึงในการดับไฟท่ีเกิดจากแมกนีเซียมน้ี  จะตอ้งใช้ทรายดับห้ามใช้นํ้ าดับ  เพราะจะไม่
สามารถดบัไดโ้ลหะแมกนีเซียมน้ีเตรียมไดจ้ากนํ้าทะเลและแร่หินปูนโคโลไมต ์

                แมกนีเซียมผสมสามารถปาดผวิไดง้่าย และข้ึนรูปดว้ยการ รีด ดึง ตี ไดโ้ดยง่าย โดยสามารถ
ทาํเป็นแผน่  เส้นท่อนาํไปใชท้าํดอกไมไ้ฟ  พลุ  และใชเ้ป็นวสัดุผสม เพื่อป้องกนัการเกิดออกซิเดชัน่ใน
โลหะต่างๆ  เช่น อลูมิเนียมผสมทองแดงผสม หรือ เหล็กหล่อเหนียว และทาํหลอดไฟวาบ เป็นตน้ อน่ึง 
แมกนีเซียมผสมถา้ถูกนํ้าจะเกิดการกดักร่อน และในการประกอบช้ินส่วนท่ีทาํจากแมกนีเซียม กบัโลหะ
หนกั จะตอ้งทาจาระบีทาสีหรือใชถุ้งพลาสติกหุ้มเป็นฉนวนเอาไว ้ไม่เช่นนั้นจะเกิดไฟฟ้าต่างศกัย ์ทาํ
ใหเ้กดการกดักร่อนไดง่้าย 

      2.3  คุณสมบติัของแมกนีเซียม 

        สามารถทาํปฏิกิริยาอย่างช้าๆกบันํ้ าเยน็ และจะรวดเร็วมากข้ึนถา้ใช้นํ้ าร้อนไดก้๊าซไฮโดรเจน 
และทาํปฏิกิริยากบักรดไดอ้ยา่งรวดเร็วเกิดก๊าซไฮโดรเจน แมกนีเซียมมีสถานะเป็นโลหะ ถูกนาํมาใช้
ในทางการคา้และเม่ือนาํแมกนีเซียมมาเปรียบเทียบกบัโลหะชนิดอ่ืนๆ คุณสมบติัท่ีเด่นชดัท่ีสุดของ
แมกนีเซียมคือความเป็นโลหะท่ีมีนํ้ าหนกัเบา นอกจากน้ีแมกนีเซียมยงัมีคุณสมบติัในการนาํไปแปรรูป
ท่ีง่ายมากและยงัมีความแข็งแรงมากอีกดว้ย ซ่ึงความแข็งแรงของของแมกนีเซียมนั้นจะข้ึนอยูก่บัความ
บริสุทธ์ิ ยิง่บริสุทธ์ิมากความแข็งแรงของแมกนีเซียมก็จะนอ้ยลง เพราะดว้ยเหตุน้ีแมกนีเซียมส่วนใหญ่
เกือบทั้งหมดท่ีถูกนาํมาใชจ้ะอยูใ่นรูปของแมกนีเซียมผสม แมกนีเซียมสามารถนาํไปข้ึนรูปไดโ้ดยการ
รีด การดึง การตี ได้ง่าย และสามารถนาํใช้ทาํดอกไมไ้ฟ พลุ ไดอี้กด้วย และใช้ทาํเป็นวสัดุผสม เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการออกซิเดชนัในโลหะต่างๆ หากเกิดการออกซิเดชนัแลว้จะเกิดการกร่อนของโลหะ
เกิดข้ึนซ่ึงหากวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์คุณสมบติัของแมกนีเซียมมีดงัน้ี 

  คุณสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์ 

 - นํ้าหนกัอะตอม    24.31 

 - ระบบผลึก    Hexagonal 
 - ความหนาแน่น (ท่ี 20 °C)  1.74 g.cm-3 

 - จุดเดือด      1,090 °C 

 - ความตา้นทานไฟฟ้า (ท่ี 20 oC)   43.9 nΩ.m 

 - สัมประสิทธ์ิการขยายตวั (ท่ี 20 °C)   24.8 µm.m-1.K-1 

- สถานะออกซิเดชนั 2  (ออกไซดเ์ป็นเบสแก่)  
- อิเล็กโตรเนกาติวตีิ 1.31 (พอลิงสเกล)  
- พลงังานไอออไนเซชนั ระดบัท่ี 1: 737.7 กิโลจูล/โมล  
- ระดบัท่ี 2: 1450.7 กิโลจูล/โมล  
- ระดบัท่ี 3: 7732.7 กิโลจูล/โมล  
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- รัศมีอะตอม 150 pm  

- รัศมีอะตอม (คาํนวณ) 145 pm  

- รัศมีโควาเลนต ์130 pm  

- รัศมีวานเดอร์วาลส์ 173 pm 

   คุณสมบติัเชิงกล 

 Youngs modulus       45 GPa 

 Shear modulus           17 GPa 

 Brinell hardness       260 MPa 

      2.4  กรรมวธีิการแปรรูปของแมกนีเซียม  

  เน่ืองจากแหล่งแร่ธาตุแมกนีเซียมท่ีสําคญัท่ีสุดคือ นํ้ าทะเล ทาํให้มีหลายประเทศท่ีพฒันา
เทคโนโลยกีารผลิตโลหะแมกนีเซียมจากนํ้ าทะเล เช่น สหรัฐอเมริกา นอร์เวย ์และองักฤษ แต่ใชต้น้ทุน
การผลิตท่ีสูงมาก นอกจากนํ้ าทะเลแลว้ยงัมีแหล่งแร่ท่ีสําคญัอ่ืนๆ เช่น แมกนีไซต ์(MgCO3)โดโลไมต ์
(CaCO3.MgCO3) และคาร์นลัไลต์ (KCl.MgCl2) โดยแร่โดโลไมต์พบมากในสหรัฐอเมริกา แร่คาร์
นลัไลต์พบมากในรัสเซียและเยอรมนั สําหรับแร่แมกนีไซต์มีพบในหลายแหล่งเช่น จีน รัสเซีย ตุรกี 
เกาหลีเหนือ สโลวาเกีย ออสเตรีย และ ออสเตรเลีย เป็นตน้  ปริมาณการผลิตแร่แมกนีไซต์ในประเทศ
ต่างๆ ระหว่างปี 2544-2548 สําหรับประเทศไทยมีแหล่ง แร่โดโลไมท์บริเวณจงัหวดักาญจนบุรีและ
ชลบุรี และมีแร่แมกนีไซตบ์ริเวณจงัหวดัจนัทบุรี 

      2.5 การนาํมาใชป้ระโยชน์ของแมกนีเซียม 

  1) โลหะแมกนีเซียมเม่ือผสมดว้ยโลหะต่างๆ ในปริมาณเล็กนอ้ย เช่น อลูมิเนียม แมงกานีส 

โลหะแรเอิร์ธ ทอเลียม สังกะสี และเซอร์โคเนียม จะได้โลหะท่ีมีความแข็งแรงรับนํ้ าหนักได้มากท่ี
อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิปกติ ทนการสั่นสะเทือน และสามารถกลึงไสและแปรรูปไดง่้าย 

 2) ใช้กาํจดัออกซิเจนและกาํมะถนัในการผลิตโลหะนิกเกิลผสมและทองแดงผสม ใช้กาํจดั
กาํมะถนัในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา้ ใชก้าํจดับิสมทัในตะกัว่ และเป็นสารลดออกซิเจนในการ
ผลิตเบริลเลียม ไทเทเนียม เซอร์โคเนียม ทอเรียม และยูเรเนียม ใช้การผลิตซิลิโคนและสารประกอบ
อินทรียเ์คมีต่างๆ 

 3) ใช้สําหรับป้องกันการกัดกร่อนโดยเป็นแอโนดเพื่อป้องกันแคโทดของโลหะอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะท่อใตดิ้น แทง็คน์ํ้า ตวัเรือ เคร่ืองทาํนํ้าร้อน และโครงสร้างอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่ตดิ้นและใตน้ํ้า 

 4) ใชใ้นแบตเตอร่ีสําหรับงานเฉพาะอยา่งและการทหาร โดยเป็นขั้วแอโนดทาํให้มีนํ้ าหนกัเบา
แต่ใหไ้ฟแรงสูง 
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 5) เน่ืองจากเป็นโลหะท่ีมีนํ้ าหนักเบาจึงนํามาใช้ในการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ต่างๆ เช่น 
คาร์บูเรเตอร์ ตะแกรงหน้า วสัดุปิดเคร่ืองทาํความสะอาดอากาศ คนัโยกถ่ายกาํลงั คลชั ลอ้ พวงมาลยั 
เส้ือสูบ เกียร์ เคร่ืองยนตด์งัภาพท่ี 4.9 เป็นตน้ ทาํใหร้ถยนตมี์นํ้าหนกัลดลงและช่วยประหยดัพลงังาน 

 

ภาพที ่4.9  เคร่ืองยนตท่ี์ใชแ้มกนีเซียมเป็นส่วนประกอบ 

(ท่ีมา : http://topicstock.pantip.com/ratchada/topicstock/V3045714/V3045714.html) 

 

3.  ลเิทยีม  (Lithium) 
 ลิเทียมเป็นโลหะท่ีเบาท่ีสุดในบรรดาโลหะทั้งหมด และมีความหนาแน่น8เพียงคร่ึงเท่าของนํ้ า
8 ท่ีน่าแปลกก็คือ ลิเทียมยงัมีคุณสมบติัของโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ 8 ในหมู่ 2 ดว้ย ลิเทียมเป็นโลหะ      สี
เงิน อ่อนน่ิมมากจนตดัดว้ยมีดคมๆ ได ้ลิเทียมมีคุณสมบติัอยา่งโลหะแอลคาไลทั้งปวง นัน่คือ มี       วา
เลนซ์อิเล็กตรอนเพียงตวัเดียว และพร้อมท่ีจะสูญเสียอิเล็กตรอนตวัน้ีไปเป็นไอออนบวก ทาํให้มี
อิเล็กตรอนในระดบัชั้นพลงังานท่ีไม่ครบถ้วน เน่ืองจากกรณีดงักล่าว ทาํให้ลิเทียมทาํปฏิกิริยาในนํ้ า   

ไดง่้าย และไม่ปรากฏโดยอิสระในธรรมชาติ อยา่งไรก็ตาม ลิเทียมยงัถือวา่ทาํปฏิกิริยายากกว่าโซเดียม
8 ซ่ึงมีคุณสมบติัทางเคมีท่ีคลา้ยกนั 

 ถึงแมลิ้เทียมจะเป็นโลหะแต่ไม่เหมาะท่ีจะนาํไปใชเ้ป็นโลหะโครงสร้าง เพราะขาดสมบติัทาง
ความร้อนและเป็นโลหะท่ีวอ่งไวต่อปฏิกิริยาเกินไป แต่ Li ก็มีสมบติัทางเคมีและทางกายภาพพเิศษท่ี
เอ้ืออาํนวยการใชป้ระโยชน์ของโลหะน้ี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการใชง้านเฉพาะ ดงัน้ี 

          1) ใชท้าํโลหะเจือโดยผสมกบัโลหะอ่ืน ๆ(สาํหรับจุดประสงคข์า้งตน้อาจใชโ้ลหะเจือของ Ba  
  2) เป็นรีเอเจนต ์(reagent) ในปฏิกิริยาเคมี เช่น ใชเ้ป็นตวัรีดิวซ์และตวัเดิมไฮโดรเจน (ในรูป
ของไฮไดรด)์ 
   3)  เป็นตวัขจดัแก๊ส (degasifier) และตวัช่วยทาํใหโ้ลหะเหลว เช่น ทองแดง เหล็กบริสุทธ์ิ โดย
ใชร่้วมกบั O 2 , S, N2 หรือ H2 

   4) ใชเ้ตรียมนํ้ายา Grignard และเป็นตวัเร่งในบางปฏิกิริยา 

   5) ใชใ้นอุตสาหกรรมเภสัชภณัฑ ์

  6) แบตเตอร่ีชนิดลิเทียมไอออนเป็นตวัเก็บพลงังานไฟฟ้าท่ีมีขนาดเลก็และนํ้าหนกัเบา  
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4.  สรุป 
 โลหะเบาโดยทัว่ไปหมายถึงโลหะท่ีมีความหนาแน่นนอ้ยกว่า 4 kg/dm

3
  ไดแ้ก่ ลิเทียม 8 

เบริลเลียม8 โซเดียม8 แมกนีเซียม8 และอลูมิเนียม8 ซ่ึงในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่พบใชง้านมากไดแ้ก่ลิเทียม 
แมกนีเซียมและอลูมิเนียมโดยสรุปคุณสมบติัและการใชง้านไดด้งัตารางท่ี 4.1  

 

ตารางที ่4.1  สรุปคุณสมบติัและการใชง้านโลหะเบา 

โลหะเบา คุณสมบัตเิด่น การใช้งานทัว่ไป 
ลิเทียม8 เบาท่ีสุดในบรรดาโลหะทั้งหมด และมีความ

หนาแน่น8เพียงคร่ึงเท่าของนํ้ า8  ลิเทียมมีคุณสมบติั
ของโลหะแอลคาไลนเ์อิร์ธ8 ในหมู่ 2 อ่อนน่ิมมาก
จนตดัดว้ยมีดคมๆ ได ้

ใชท้าํโลหะเจือโดยผสมกบัโลหะอ่ืน ๆ เป็นตวัขจดั
แก๊ส และตวัช่วยทาํใหโ้ลหะเหลว แบตเตอร่ีชนิด
ลิเทียมไอออน ใชใ้นอุตสาหกรรมเภสชัภณัฑ ์

แมกนีเซียม8 มีนํ้ าหนกัเบา มีคุณสมบติัในการนาํไปแปรรูปท่ี
ง่ายมากและยงัมีความแขง็แรงมาก ซ่ึงความ
แขง็แรงของของแมกนีเซียมนั้นจะข้ึนอยูก่บัความ
บริสุทธ์ิ ยิง่บริสุทธ์ิมากความแขง็แรงจะนอ้ยลง  

แมกนีเซียมส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดท่ีถูกนาํมาใชจ้ะ
อยู่ในรูปของแมกนีเซียมผสม เช่น ช้ินส่วนยาน
ยนต์ต่างๆ แบตเตอร่ีสําหรับงานเฉพาะอย่างและ
การทหาร  

อลูมิเนียม8 ต่อตา้นปฏิกิริยาออกซิเดชนั8ไดดี้ แขง็แรง และ
นํ้ าหนกัเบา 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง   อุตสาหกรรมขนส่ง   
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์  อุตสาหกรรมไฟฟ้า   
เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองจกัร ฯ 

 

5.  แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1) โลหะใดต่อไปน้ีไม่ใช่โลหะเบา 

     ก)  อลูมิเนียม     ข) สังกะสี 

     ค)  แมกนีเซียม    ง) ลิเทียม 

 

2) แร่ชนิดใดท่ีนาํมาผลิตเป็นอลูมิเนียม 

     ก)  แร่บอกไซต8์    ข) แร่แมกนีไซต ์

     ค)  แร่โดโลไมท ์    ง) แร่คาร์นลัไลต ์

 

3) สินแร่บอกไซด ์4 ตนั เม่ือนาํมาแยกดว้ยเตาไฟฟ้าจะไดโ้ลหะอลูมิเนียมก่ีตนั 

     ก)  4 ตนั     ข) 3 ตนั 

     ค)  2 ตนั     ง) 1 ตนั 
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4) อลูมิเนียมเป็นตวันาํความร้อนท่ีดีโดยนาํความร้อนดีกวา่เหลก็ก่ีเท่า 

     ก)  1 เท่า     ข) 2 เท่า 

     ค)  3 เท่า      ง) 4 เท่า 

 

5) ขอ้ใดไม่ใช่กรรมวธีิการแปรรูปอลูมิเนียม 

     ก)  การหล่อแบบ    ข) การรีดดึง 

     ค)  การรีดแผน่    ง) การตีข้ึนรูป 

 

6) ขอ้ใดไม่ใช่กระบวนการ การรีดแผน่อลูมิเนียม 

     ก)  การบดแท่งอลูมิเนียม   ข) การอุ่นร้อน 

     ค)  การรีดร้อน    ง) การรีดเยน็ 

 

7) อลูมิเนียมมีคุณสมบติัท่ีเป็นส่ือนาํไฟฟ้าไดดี้ คงทน นํ้าหนกัเบา และไม่ข้ึนสนิม จึงถูกนาํมาใชเ้ป็นส่ือ
ไฟฟ้าแทนทองแดง โดยเฉพาะสายไฟฟ้าแรงสูงเน่ืองจากอลูมิเนียมมีนํ้าหนกัเบาเพียงเท่าใดของทองแดง 

     ก)  เบา 1 ใน 2 ของทองแดง   ข) เบา 1 ใน 3 ของทองแดง 

     ค)  เบา 1 ใน 4 ของทองแดง   ง) เบา 1 ใน 5 ของทองแดง 

 

8)  ขอ้ใดไม่ใช่แร่ท่ีนาํมาผลิตเป็นแมกนีเซียม 

     ก)  แร่บอกไซต8์    ข) แร่แมกนีไซต ์

     ค)  แร่โดโลไมท ์    ง) แร่คาร์นลัไลต ์

 

9) ประเทศไทยมีแหล่งมีแร่แมกนีไซตบ์ริเวณจงัหวดัใด 

     ก)  กาญจนบุรี    ข) ชลบุรี 

     ค)  จนัทบุรี     ง) สระบุรี 

 

10) โลหะใดท่ีเบาท่ีสุดในบรรดาโลหะทั้งหมด 

     ก)  โซเดียม     ข) ลิเทียม 

     ค)  แมกนีเซียม    ง) อลูมิเนียม 

 
 



แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 5 
โลหะผสม 

 

หัวข้อเนือ้หา   
1. ทองเหลือง 
 1.1  กระบวนการผลิต  
 1.2  ลกัษณะทางกายภาพ    
 1.3  คุณสมบติัของทองเหลือง 

 1.4  กรรมวธีิการแปรรูป    
 1.5  การนาํมาใชง้าน    
 1.6  ราคาของทองเหลือง   

2. บรอนซ์ 

 2.1  ลกัษณะทางกายภาพ   
 2.2  คุณสมบติัของบรอนซ์ 

 2.3 กรรมวธีิการแปรรูป 

 2.4  การใชง้านของบรอนซ์ 

 2.5  ราคาของบรอนซ์   

3.  อินโคเนล 

 4.  นิโครมหรือโครเมล 

 5.  โมเนล 

 6.  อิลเลียม 

 7.  แฮสเทลลอย 

 8.  โลหะผสม นิกเกิล – เหล็ก 

 9.  สรุป 

              10.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เม่ือผูเ้รียน เรียนจบบทน้ีแลว้ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

 อธิบายคุณสมบติัของโลหะผสมในการคดัเลือกเขา้สู่กระบวนการผลิตได ้
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วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. นกัศึกษานาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวสัดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  

2. Power Point 

 

การวดัผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

3. ประเมินจากการสอบกลางภาค 

 



 

 

บทที ่5 
โลหะผสม 

 

 โลหะผสมหมายถึง  การนาํโลหะ  2  ชนิด  นาํมาผสมกนัตามอตัราส่วน  เพื่อให้ไดคุ้ณสมบติัของ
วสัดุตามความต้องการ เช่น ต้องการให้มีความแข็งแรงมากข้ึน เป็นต้น โลหะผสมท่ีพบใช้งานในงาน
อุตสาหกรรม เช่น ทองเหลือง  บรอนซ์  อินโคเนล  นิโครม โมเนล และอิลเลียม เป็นตน้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1.  ทองเหลอืง (Brass) 
     (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) เป็นโลหะผสม 8ท่ีมีทองแดง 8และสังกะสี 8เป็นส่วนประกอบหลกั 

ปริมาณของสังกะสีนั้นแปรเปล่ียนไป ระหวา่ง 5 - 45 เปอร์เซนต ์ทาํให้ไดท้องเหลืองท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะตวั
ท่ีแตกต่างกนัไป  

 

ภาพที ่5.1  แร่คาลาไมน์ 

(ท่ีมา : https://www.pinterest.com/cailloux2nd) 
 

      1.1  กระบวนการผลิต   
   การผลิตทองเหลืองนั้น อาศยัการหลอมละลายทองแดงกบัแร่คาราไมน์ (Calamine) ดงัภาพท่ี 5.1  

ซ่ึงเป็นสินแร่สังกะสีชนิดหน่ึง ในกระบวนการน้ีสังกะสีจะถูกดูดออกมาจากคาลาไมน์ และผสมเขา้กบั
ทองแดง 

  ในอุตสาหกรรมผลิตทองเหลืองทัว่ๆไป จะแยกมาตรฐานออกไปสองกลุ่ม คือ ประเภทรีดเป็น แท่ง 
หรือเป็นแผน่ (Wrough Copper Alloys) กบัอีกกลุ่มหน่ึงจะเป็นประเภทหล่อ (Cast Copper) ซ่ึงทั้งสองกลุ่ม
จะแยกชั้น ในการศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัเชิงกล มกัจะกล่าวถึงช่ือทองเหลืองท่ีรู้จกัและใช้งานกนัอยู่เป็น
ประจาํซ่ึงมีอยูไ่ม่มากนกั คือ 

 ทองเหลืองท่ีผสมสังกะสีไม่เกิน 5% มีช่ือเรียกทางการคา้วา่ Gilding Metal ใชท้าํเหรียญ 

 ทองเหลืองท่ีผสมสังกะสี 10% เรียก Commercial Bronze หรือบรอนซ์ทางการคา้ คุณสมบติัใชง้าน
คลา้ยคลึงกบั Gilding Metal 

 ทองเหลืองผสมสังกะสี 12.5% เรียก Jewerlry Bronze หรือทองเหลืองทาํเคร่ืองประดบั 

 ทองเหลืองผสมสังกะสี 15% เรียก Red Brasses หรือทองเหลืองแดง 
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 ทองเหลืองผสมสังกะสี 30% เรียก Cartridge Brass หมายถึงทองเหลืองท่ีใชท้าํปลอกกระสุน ปืน ทาํ
ท่อท่ีตอ้งอาศยัการอดัข้ึนรูป (Extrusion) 

 ทองเหลืองผสมสังกะสี 35% เรียก Yellow Brass หมายถึงทองเหลืองท่ีมีสีค่อนขา้งเหลืองจดั 
คุณสมบติัและการใชง้านใกลเ้คียงกบั Cartrige brass 

 ทองเหลืองผสมสังกะสี 40% เรียก Munts Metal คาํวา่ Muntz เป็นช่ือทางการคา้ 

      1.2  ลกัษณะทางกายภาพ    
  ทองเหลืองท่ีหล่อใหม่จะมีสีเหลืองและมีความมนัวาว คลา้ยทองคาํท่ี ดงัภาพท่ี 5.2 

 

ภาพที ่5.2  ทองเหลืองแท่ง 

(ท่ีมา : http://amulet.postfree.in.th/detail-40413) 
 

      1.3  คุณสมบติัของทองเหลือง 

  1.31  คุณสมบติัทางกายภาพ  มีความแข็งแรง นาํไฟฟ้าไดดี้ มีความแข็งแรง ทนทาน มีความเหนียว 
สามารถทนต่อรอยขีดข่วนจากการใชง้านปกติของทองเหลือง                                                                        

   1.3.2  คุณสมบติัทางเคมี สามารถทนต่อการถูกกดักร่อนทุกสภาพอากาศ  
 1.3.3  คุณสมบัติทางกล  สังกะสีมีบทบาทสําคัญในการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติเชิงกลของ

ทองเหลือง โดยเพิ่มทั้งความ แขง็ ความเหนียว และความเข็งใหก้บัทองแดง ในช่วงท่ีสังกะสีสามารถละลาย
ให้สารละลายของแข็งในทองแดง แต่เม่ือเลยพิกัดการเป็นสารละลายของแข็งไปแล้ว สังกะสีจะให้
สารประกอบเชิงโลหะกบัทองแดง ซ่ึงจะมีความแข็งและเปราะ ในช่วงน้ีความแข็งแรงกบัความเหนียวจะ
ค่อยๆ ลดลง แต่คงจะเพิ่มแต่ความแขง็เท่านั้น 

      1.4  กรรมวธีิการแปรรูป    
   กรรมวิธีการแปรรูปทองเหลือง โดยการนาํทองเหลืองมาหลอมละลายแลว้หยอดใส่แม่พิมพต่์างๆ 

หรือการนาํความร้อนมาหลอมทองเหลืองแลว้ตีข้ึนรูปต่างๆ ท่ีตอ้งการ 

    1.5  การนาํมาใชง้าน    
  ทองเหลืองสามารถนาํมาผิตหรือแปรรูปเป็นผลิตภฑัณ์ต่างๆได้มากมายหลายชนิด เช่น กระทะ

ทองเหลือง ทองเหลืองเส้น ทองเหลืองแท่ง น็อตทองเหลือง พานทองเหลือง แจกนัทองเหลือง หล่อพระ 
ทองเหลืองแผน่ สร้อยขอ้มือทองเหลือง และเคร่ืองประดบัต่างๆ ท่ีทาํจากทองเหลือง เป็นตน้ 
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ภาพที ่5.3  กระทะทองเหลือง 

(ท่ีมา : http://www.amazon.co.uk/Cooking-Dessert-Chinese-Japanese-Restaurant/dp/B00CAM9LTW) 
 

    1.6  ราคาของทองเหลือง   

   ราคาของทองเหลืองมีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึนอยู่อย่างต่อเน่ืองลกัษณะการปรับตวัเป็นเส้นตรงดงั
ภาพท่ี 5.4 ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของราคากระทะทองเหลือง ขนาด 15.5 น้ิว จากร้านคา้แห่งหน่ึง 

 

 

ภาพที ่5.4  ราคากระทะทองเหลือง 

(ท่ีมา : http://www.priceza.com/ราคา/กระทะทองเหลือง) 
 

2.  บรอนซ์ (Bronze) 
 เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกบัโลหะอ่ืนโดยมีทองแดงเป็นโลหะหลกัอยู่ระหว่าง 60-98% 

โลหะอ่ืนท่ีนาํมาผสมไดแ้ก่ อะลูมิเนียม ดีบุก นิกเกิล ซิลิกอน ฟอสฟอรัส แมงกานีส หรืออาจเป็นสังกะสี
เพียงบางส่วน การผสมอาจใช้โลหะผสมมากกว่า 1 ชนิดก็ได ้บรอนซ์ ท่ีนิยมในงานอุตสาหกรรมนิยมใช้
บรอนซ์ 4 ชนิด คือ บรอนซ์ดีบุก บรอนซ์อลูมิเนียม   บรอนซ์ตะกัว่ และบรอนซ์เบริลเลียม 
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 2.1  ลกัษณะทางกายภาพ   
 บรอนซ์ดีบุก (Bz Sn) โลหะทองแดงผสมดีบุกประมาณ 4-20 % สีแดงเงิน ดงัภาพท่ี 5.5 

 

ภาพที ่5.5  บรอนซ์ดีบุก 

(ท่ีมา : http://thai.alibaba.com/product-gs/c54400-phosphor-bronze-strip-good-price-tin-bronze-

strip-1906842207.html) 
 

 บรอนซ์ตะกัว่ (BZ Pb) เป็นโลหะทองแดงผสมตะกัว่ประมาณ 25%  ลกัษณะเป็นสีเงินคลา้ยเหล็ก 

ชุบโครเมียมดงัภาพท่ี 5.6 

 
ภาพท่ี 5.6  บรอนซ์ตะกัว่ 

(ท่ีมา : http://thai.alibaba.com/product-gs/bronze-lead-free-oilless-bushing-903582202.html) 
 

 บรอนซ์อะลูมิเนียม (BZ Al) เป็นโลหะทองแดงผสมอะลูมิเนียม สีออกทองแดงอ่อนดงัภาพท่ี 5.7 

 

ภาพที ่5.7  บรอนซ์อลูมิเนียม 

(ท่ีมา : http://www.fact-link.com/mem_content.php?pl=th&mem=00003196&page=00010702) 
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 บรอนซ์เบริลเลียม (Bz Be) เป็นโลหะผสมเบริลเลียมประมาณ 2 % มีสีนํ้าตาลปนแดง ดงัภาพท่ี 5.8 

 

ภาพที ่5.8  ประแจบรอนซ์เบริลเลียม 

(ท่ีมา : http://th.aliexpress.com/w/wholesale-aluminum-bronze.html) 
 

 2.2  คุณสมบติัของบรอนซ์ 

 บรอนซ์ดีบุก  มีความแขง็ ทนการผกุร่อน ยดืตวัไดดี้ เทลงแบบหล่อไดง่้าย  
 บรอนซ์ตะกัว่ มีความเรียบ ล่ืนและนุ่ม สามารถดูดซบัแรงกระแทกไดดี้  
 บรอนซ์อะลูมิเนียม  มีคุณสมบติัทนการกดักร่อนไดดี้ ทนความเคน้แรงดึงไดสู้ง เช่ือมไดแ้ต่บดักรี
ไม่ได ้ 
 บรอนซ์เบริลเลียม  มีความแขง็แรงมาก ทนการยดืหยุน่ตวัไดสู้ง ชุบแขง็โดยการเผาใหร้้อนท่ี
อุณหภูมิ 800 ◦C แลว้จุ่มลงในนํ้า  
 2.3 กรรมวธีิการแปรรูป  
            ส่วนใหญ่แลว้บรอนซ์มกัถูกนาํมาแปรรูปดว้ยวธีิการเทลงแบบหล่อ เพือ่หล่อเป็นรูปร่างต่างๆ ตาม่ี
ตอ้งการ ยกตวัอยา่งเช่น การหล่อพระพุทธรูป ดงัภาพท่ี 5.9 

 

ภาพที ่5.9  การเทบรอนซ์ลงแบบเพือ่หล่อข้ึนรูป 

(ท่ีมา : http://www.montolart.com/ขั้นตอนการหล่อ) 
 

              การหลอมโลหะบรอนซ์ตอ้งใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,200 เซลเซียสซ่ึงเป็นจุดหลอมเหลวของโลหะ
บรอนซ์แต่ก่อนจะทาํการยกเทหรือตกัโลหะเทจะตอ้งใหอุ้ณหภูมิสูง 1,400 เซลเซียสซ่ึงถือวา่เป็นจุดเท อีก
ทั้งการยกโลหะเหลวออกจากเตาหลอมตอ้งใชเ้วลา 1-2 นาที มิฉะนั้นอุณหภูมิจะลดอยา่งรวดเร็วก่อนทาํการ



 108 

เทหล่อดงันั้นช่างจาํตอ้งมีประสบการณ์สูงมิเช่นนั้นช้ินงานจะไม่สมบูรณ์ดว้ยโลหะจะหนืดตวัก่อนและทาํ
ใหว้ิง่ไม่ทัว่ช้ินงาน 

 2.4  การใชง้านบรอนซ์ 

              บรอนซ์ดีบุก เป็นบรอนซ์ท่ีมีความแข็งแรงมากชนิดหน่ึง อีกทั้งยงัมีความยืดหยุน่ และทนต่อการผุ
กร่อนไดดี้ สามารถนาํไปใชท้าํตะแกรงชนิดงานหนกั งานต่อเรือเดินทะเลและกั้งกนัใบพดัของเคร่ืองยนต ์ 
         บรอนซ์อลูมิเนียม  เป็นวสัดุท่ีมี แรงดึงสูงและทนต่อการกดักร่อน อีกทั้งยงัสามารถทาํการเช่ือมไดดี้ 
ดว้ยบรอนซ์อลูมิเนียมสามารถนาํไปใช้ทาํล้ินท่ีรับงานหนกัชุดเฟืองหนอนต่างๆ ทุ่นอาเมเจอร์ท่ีทนต่อการ
กดักร่อนของกรด  
         บรอนซ์ตะกัว่ เป็นวสัดุท่ีล่ืนตวัได้ดี จึงสามารถรับแรงกดอดับนพื้นผิวตวัเองได้ดี บรอนซ์ตะกัว่
สามารถนาํไปใชท้าํวสัดุ แบร่ิง ซ่ึงรองรับการเสียดสีของช้ินส่วนในเคร่ืองจกัรกลต่างๆ   
        บรอนซ์เบริลเลียม เป็นวสัดุท่ีมีความยืดหยุน่สูง อีกทั้งยงัชุบแข็งไดดี้ แต่ตอ้งเผาท่ีอุณหภูมิ 700-800 

องศาเซียลเซียส  จากนั้นจุ่มลงในนํ้ าและอบเหนียวท่ีอุณหภมิ 250-400 องศาเซียลเซียส  ในสุญญากาศ
บรอนซ์เบริลเลียมสามารถนาํไปใชท้าํสปริง ดงัภาพท่ี 5.10 และแบร่ิงในเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร 

 

ภาพที ่5.10 สปริงบรอนซ์เบริลเลียม 

(ท่ีมา : http://thai.alibaba.com/product-gs/beryllium-copper-car-antenna-spring-597059362.html) 
 

 2.5  ราคาของบรอนซ์   

  ราคาของโลหะบรอนซ์มีความผนัผวนสูงข้ึนลงอยูต่ลอดเวลาดงัภาพท่ี 5.11 ซ่ึงเป็นราคาบรอนซ์แท่ง
ของตลาดโลก ท่ีจะเห็นไดว้า่มีการปรับตวัข้ึนลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นก่อนการตดัสินใจเลือกใชบ้รอนซ์ ตอ้ง
ดูแนวโนม้ของราคาช่วงท่ีจะใชง้านดว้ย 

 

ภาพที ่5.11  ราคาบรอนซ์แท่ง 

(ท่ีมา :  http://th.aliexpress.com/price/tin-bronze-bar_price.html ) 
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3.  อนิโคเนล  (Inconel) 
 (บุญรอด ทองสวา่ง, 2557) เป็นโลหะผสมระหวา่ง นิกเกิล – โครเมียม – เหล็ก (76Ni – 16Cr – 

8Fe) มีคุณสมบติัทางกายภาพและทางกลคลา้ยกบัโลหะโมเนลมาก  แต่จะมีราคาถูกกว่า โลหะชนิดน้ีมี
คุณสมบติัทางด้านตา้นทานการกัดกร่อนดี มีความแข็งแรงสูง  มีความตา้นทานการแตกหักภายใต้แรง
กระแทกสูง  และไม่เกิดออกซิเดชนัท่ีอุณหภูมิสูง จึงนิยมนาํไปใชท้าํอุปกรณ์สําหรับอาหาร  เคร่ืองอบ  เป็น
ตน้  นอกจากน้ี โลหะอินโคเนลยงัสามารถใชก้บังานท่ีตอ้งการรับความร้อนและความเยน็กลบัไปมาไดดี้  จึง
นิยมนาํไปใชท้าํอุปกรณ์ในเตาอบชุบโลหะ และกล่องทนไฟสําหรับใชบ้รรจุช้ินงานท่ีตอ้งการเพิ่มคาร์บอน
เขา้ไปในเตาผวิเหล็ก 

 

ภาพที ่5.12  วาลว์บอลท่ีทาํจากอินโคเนล 

(ท่ีมา : http://www.mmsonline.com/articles/inconel-meets-match-in-general-purpose-end-mill) 
 

 อินโคเนล X (Inconel  X) หมายถึง โลหะอินโคเนลท่ีผสมไทเทเนียมประมาณ  2.25 – 2.75% และ
อะลูมิเนียมประมาณ  0.4 – 1% ซ่ึงมีผลทาํให้โลหะน้ีสามารถแข็งไดโ้ดยวิธีการแยกตวัแข็ง  นิยมใชแ้ทน
โลหะอินโคเนบธรรมดา และนิยมใชใ้นงานท่ีตอ้งการความแขง็แรงสูงกวา่ 

 

4.  นิโครมหรือโคเมล (Nichrome or Chromel) 
(บุญรอด ทองสวา่ง, 2557) นิโครมคือ โลหะท่ีรู้จกักนัอีกช่ือหน่ึงคือ   โครเมล  (Chromel) ซ่ึงเป็น

โลหะผสมระหว่าง นิกเกิลกบัโครเมียม  โลหะชนิดน้ีมีความตา้นทานไฟฟ้าสูงมาก  และยงัสามารถท่ีจะ
รักษาความแข็งแรงไวไ้ด ้ถึงแมว้่าจะนาํไปใช้งานท่ีอุณหภูมิสูงก็ตาม  ดงันั้น  จึงนิยมนาํมาใช้ทาํเป็นลวด
ความตา้นทาน ดงัภาพท่ี 5.13 

 ถา้ผสมเหล็กเขา้ไปในโลหะไนโครม เช่น  โลหะ  60  Nickel  (60  Ni-16  Cr-24  Fe) จะทาํให้
โลหะน้ีมีคุณสมบติัไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนกั  แต่ราคาจะถูกลงมาก ส่วยคุณสมบติัตา้นทานไฟฟ้า
ยงัสูงใกล้เคียงกนั  จึงนิยมนาํโลหะน้ีมาทาํอุปกรณ์ให้ความร้อนสําหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้น เช่น  
เคร่ืองตม้นํ้าร้อน  

 
ภาพที ่5.13  ขดลวดนิโครม 

(ท่ีมา : http://www.rapidonline.com/cables-connectors/rvfm-125g-reel-28swg-nichrome-wire-05-0525) 
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5.  โมเนล  (Monel) 
 (บุญรอด ทองสวา่ง, 2557) เป็นโลหะผสมระหวา่งนิกเกิลกบัทองแดง    โดยท่ีทองแดงนั้นสามารถ

ละลายไดอ้ย่างสมบูรณ์ในนิกเกิลทั้งสภาพของเหลวและของแข็ง โลหะโมเนลน้ีจะมีปริมาณนิกเกิลต่อ
ทองแดงประมาณ 2:1 โดยนํ้าหนกั ทองแดงท่ีผสมเขา้ไปน้ี จะช่วยทาํให้โลหะน้ีมีราคาลดลง สามารถข้ึนรูป
ไดง่้าย และมีความตา้นทานการกดักร่อนต่อ กรด ด่าง และเกลือ นอกจากน้ีโลหะโมเนลมีคุณสมบติัทางกล
สูงกว่าทองเหลืองและบรอนซ์ชนิดอ่ืน  มีความตา้นทานการแตกหักภายใตแ้รงกระแทก  และก็มีความ
ตา้นทานการลา้ดี ซ่ึงโดยทัว่ไปโลหะโมเนลน้ีนิยมนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมเคมี  คือใชท้าํ  อุปกรณ์ในเภสัช
กรรม  ช้ินส่วนในเรือเดินสมุทร หรือขอ้ต่อสาํหรับระบบการวดัต่างๆ ดงัภาพท่ี 5.14 เป็นตน้   

 

ภาพที ่5.14  ขอ้ต่อท่ีทาํจากโมเนล 

(ท่ีมา : http://www.ratnashreesteel.com/monel-400-instrumentation-fittings.html) 
 

 โลหะโมเนลแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ไดด้งัน้ี 

 1)  โมเนลรีด (Wrought  Monel)  ไดแ้ก่  โมเนลท่ีผา่นการรีดและใชง้านทั้วไป 

 2) R โมเนล (R  Monel) เป็นโลหะโมเนลท่ีมีกาํมะถนัผสมประมาณ 0.06 – 0.25 %  โดยนํ้ าหนกั 
กาํมะถนัท่ีผสมเขา้ไปน้ี จะช่วยเพิ่มคุณสมบติัในดา้นการนาํไปตกแต่งดว้ยเคร่ืองจกัรกล ไดง่้ายข้ึน 

 3) K โมเนล (K Monel) เป็นโลหะโมเนลท่ีมีอะลูมิเนียมผสมประมาณ 3% โดยนํ้ าหนกั เพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงให้แก่โลหะ  มีความตา้นทานต่อการกดักร่อนดี  นิยมนาํไปทาํช้ินส่วนในเคร่ืองบิน กา้นสูบ 
เป็นตน้ 

 4) H โมเนล   และ   S  โมเนล  เป็นโลหะโมเนลท่ีมีซิลิกอน  3% และ  4% โดยนํ้ าหนกัตามลาํดบั  
การเพิ่มซิลิกอนเล็กน้อยลงในโลหะโมเนลทั้งสองน้ี  เพื่อช่วยให้คุณสมบติัการไหลตวัของนํ้ าโลหะขณะ
หล่อดี  เพิ่มความตา้นทานการกดักร่อน เพิ่มความตา้นทานการสึกหรอและเพิ่มความแข็งแรง  สําหรับ
คุณสมบติัทางกลของโลหะโมเนลทั้งสองจะคลา้ยกนั  แต่ H  โมเนลจะมีปริมาณซิลิกอนผสมตํ่ากวา่  และมี
ความสามารถในการนําไปตกแต่งด้วยเคร่ืองจักรได้ง่ายกว่า   โลหะน้ีนิยมนําไปใช้ทาํก้านวาล์วและ
รูปพรรณ 
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       5) คอนสแตนแทน  (Constantan,  45% Ni-55%  Cu)  เป็นโลหะนิกเกิลผสมทองแดงท่ีมีปริมาณ
ทองแดงผสม  55%  จึงทาํให้โลหะน้ีมีความต้านทานไฟฟ้าสูง และขณะเดียวกันสัมประสิทธ์ิการ
เปล่ียนแปลงค่าความตา้นทานไฟฟ้าเทียบกบัอุณหภูมิจะนอ้ยท่ีสุด นิยมใชท้าํลวดความตา้นทานไฟฟ้า และ
ทาํสายไฟวดัอุณหภูมิ 

 

6.  อลิเลยีม (Illiam) 
(บุญรอด ทองสวา่ง, 2557) คือโลหะท่ีประกอบดว้ย  นิกเกิล- โครเมียม – โมลิบดินมั – ทองแดง 

โลหะน้ีถูกปรับปรุง  และพฒันาข้ึนมา  เพื่อตอ้งการให้มีความตา้นทานต่อการกดักร่อนต่อกรดกาํมะถนัและ
กรดดินประสิวเขม้ขน้ดีมาก โลหะสาํคญัในกลุ่มน้ีมีอยูด่ว้ยกนัดงัน้ีคือ 

 1)  อิลเลียม B (50  Ni-28  Cr-8.5  Mo-5.5  Cu) หมายถึงโลหะผสมหล่อท่ีมีความแข็งแรงสูงและมี
ความตา้นทานการกดักร่อนดี  นิยมนาํไปใช้ทาํใบมีดตดั  ใบพดัของป๊ัมท่ีตอ้งการความแข็งสูงและใช้กบั
สารเคมี 

  2)  อิลเลียม  G  (56  Ni-22.5  Cr-6.5  Mo-6.5   Cu)   หมายถึง  โลหะผสมหล่อท่ีมีคุณสมบติั  เช่น
เดียวกบัอิลเลียม  B  นิยมนิไปใชท้าํวาลว์  และอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นอุตสาหกรรมเคมี 

 3)  อิลเลียม  R  (68  Ni-21  Cr-5  Mo-3  Cu)  หมายถึง  โลหะผสมข้ึนรูปและสามารถนาํไป
ตกแต่งดว้ยเคร่ืองจกัรได ้ มีคุณสมบติัทนความร้อนและทนการกดักร่อนไดดี้นิยมนาํไปใชท้าํป๊ัมและเพลา
วาลว์  ท่อ  แผน่  และลวด เป็นตน้ 

 

7.  แฮสเทลลอย (Hastelloy)  
 (บุญรอด ทองสวา่ง, 2557) คือ โลหะผสมของนิกเกิลท่ีนิยมใชง้านท่ีอุณหภูมิสูง  โลหะท่ีสําคญัใน
กลุ่มมีอยูด่ว้ยกนัดงัน้ีคือ 

 1)  แฮสเทลลอย A  และแฮสเทลลอย B เป็นโลหะผสมของนิกเกิล โดยปกติแลว้แฮสเทลลอย A 

(57 Ni-20  Mo-20  Fe) และแฮสเทลลอย B (62 Ni-28  Mo-5  Fe) มีคาร์บอนผสมอยู ่ 0.1% โลหะน้ีเม่ือผา่น
การทาํงานแบบเยน็แลว้ จะทาํให้มีความแข็งแรงและความเหนียวเพิ่มข้ึนนอกจากน้ียงัมีความตา้นทานต่อ
การกดักร่อนของกรดเกลือและกรดกาํมะถนัไดดี้มาก  จึงนิยมนาํไปทาํอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเคมี 

 2)  แฮสเทลลอย C  (54 Ni-17  Mo-15  Cr-5  Fe-4  w)  เป็นโลหะผสมของนิกเกิลท่ีมีโครเมียม
ผสมอยู่ด้วย  เหมาะสําหรับใช้ในบรรยากาศท่ีแบบออกซิไดซ์ซิงท่ีอุณหภูมิตํ่าจนถึงอุณหภูมิสูงถึง  1100 

องศาเซลเซียสได ้ ทนทานต่อการกดักร่อนโดยกรดออกซ่ี  (oxy-acid) ต่าง ๆ ไดดี้  เช่น  กรดดินประสิว  
กรดกาํมะถนั  และกรดครอมิค  เป็นตน้ และนิยมใชม้ากในอุตสาหกรรมเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบักรด เช่น  ทาํป๊ัม  
วาลว์  หวัฉีด เป็นตน้ 

 3)  แฮสเทลลอย X (47  Ni-9  Mo-22  Cr-18  Fe)  เป็นโลหะท่ีมีความแขง็แรงสูงสามารถใชง้านใน
บรรยากาศท่ีเป็นออกซิไดซ์ซิง  ท่ีมีอุณหภูมิประมาณ  1200  องศาเซลเซียส จึงเหมาะสําหรับใชเ้ป็นช้ินส่วน
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ต่าง ๆ ในเตาทางอุตสาหกรรมและช้ินส่วนของเคร่ืองบินท่ีใช้งานอุณหภูมิสูง เช่น  ท่อหางของเคร่ืองยนต ์
ใบพดัเทอร์ไบด ์เป็นตน้ 

 4)  แฮสเทลลอย  D (85  Ni-10  Si-3  Cu-1  Mn-1  Al) จะสังเกตเห็นวา่โลหะผสมของนิกเกิลน้ีจะ
มี  10%  Si  และ  3%  Cu   แต่ไม่มีโมลิบดินมั  ซิลิคอนท่ีผสมเขา้ไปน้ีเพื่อช่วยให้มีคุณสมบติัการไหลตวั
ของโลหะดีข้ึน  แต่การนาํไปตกแต่งดว้ยเคร่ืองจกัรกลค่อนขา้งจะลาํบาก  และผวิสําเร็จขั้นสุดทา้ยตอ้งนาํไป
เจียระไน    โลหะน้ีมีคุณสมบติัตา้นทานการกดักร่อนต่อกรดกาํมะถนัท่ีอุณหภูมิสูงดี  ดงันั้นจึงนิยมไปใชท้าํ
ท่อและขอ้ต่อท่อในอุตสาหกรรมเคมีได ้

 

8.   โลหะผสม นิกเกลิ – เหลก็ (Nickel – Iron  Alloys)  
 (บุญรอด ทองสว่าง, 2557)  นิกเกิลและเหล็กนั้น ละลายเขา้กนัได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งในสภาพ
ของเหลวและสารละลายของแขง็ นิกเกิลละลายอยูใ่นเหลก็รูปของ  γ   และ  α   

  ถา้โลหะน้ีมีนิกเกิลผสมอยู ่6% จะมีโครงสร้างเป็นเฟอร์ไรต ์การเพิ่มนิกเกิลเขา้ไปเพื่อให้มีความ
แขง็เพิ่มข้ึนหลงัจากปล่อนใหเ้ยน็ตวัอยา่งชา้ ๆ ในอากาศ 

 โลหะผสมน้ีถา้มีนิกเกิลผสมอยูร่ะหวา่ง  6 – 30% จะมีโครงสร้างเป็นมาร์เทนไซตห์ลงัจากปล่อย
ให้เยน็ตวัอยา่งรวดเร็ว และถา้มีนิกเกิลผสมมากกวา่  30% จะมีโครงสร้างเป็นออสเทนไนทแ์ละไม่เป็นสาร
แม่เหล็ก 

 นิกเกิลท่ีผสมอยูก่บัเหล็กนั้นจะไม่รวมตวัอยูใ่นลกัษณะคาร์ไบต ์การเพิ่มนิกเกิลจะเพิ่มคุณสมบติั
ทางดา้น ความแขง็แรง  ความตา้นทานการลา้ ความตา้นทานการแตกหกัภายใตแ้รงกระแทก จึงเป็นโลหะท่ี
นิยมนาํไปใชท้าํเฟืองขบั  ขอ้ต่อ  เกียร์รถบรรทุก เป็นตน้ 

 ถา้มีนิกเกิลผสมอยูม่ากกวา่  25%  จะทาํใหโ้ลหะน้ีมีสัมประสิทธ์ิการขยายตวัตํ่าซ่ึงเป็นวสัดุท่ีนิยม
ใชม้ากในอุตสาหกรรมและก็มีช่ือเรียกต่างกนั  เช่น 

 อินวา (Invar)  เป็นโลหะท่ีมีการขยายตวัตํ่า เหมาะสําหรับนาํไปใช้งานท่ีตอ้งการขนาดคงท่ี
แน่นอนสมํ่าเสมอไม่เปล่ียนแปลง เช่น  นาํไปใชท้าํช้ินส่วนของนาฬิกา บรรทดัวดัขนาด เป็นตน้ 

 อีลินวา (Elinvar) เป็นวสัดุท่ีมีสัมประสิทธ์ิความร้อนยืดหยุน่เป็นศูนย ์นัน่คือค่าโมดูลสัของความ
ยดืหยุน่ เกือบจะไม่เปล่ียนแปลงเลย  ไม่วา่จะอยูใ่นช่วงอุณหภูมิใด ๆ  จึงเหมะสาํหรับใชใ้นการทาํสปริงเส้น
ผม (Hair   Spings)  

 โควา  (Kovar)  เป็นวสัดุท่ีนิยมใชท้าํเคร่ืองกนัร่ัว ระหวา่งแกว้กบัโลหะ (Glass  to  Metal  Seal)  
 เพอร์มาลลอย (Permalloy)  เป็นวสัดุท่ีมีความซึมซาบแม่เหล็กสูง  (Magnetic  Permeability) ใน
สนามแม่เหล็กท่ีอ่อน และมีความตา้นทานไฟฟ้าตํ่า นิยมใชท้าํเป็นแกนเหล็กในหมอ้แปลงไฟฟ้า และใชท้าํ
เป็นโลหะหุม้  (Shield) สายเคเบิลใตน้ํ้าเพื่อกนัคล่ืนรบกวน 
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9.  สรุป 
 โลหะผสม คือ การนาํโลหะ  2  ชนิด  นาํมาผสมกนัตามอตัราส่วน  เพื่อใหไ้ดคุ้ณสมบติัของวสัดุ
ตามความตอ้งการ โลหะผสมท่ีพบใชง้านในงานอุตสาหกรรม เช่น ทองเหลือง  บรอนซ์  อินโคเนล  นิโครม 
โมเนล และอิลเลียม เป็นตน้ โดยสรุปโลหะท่ีใชใ้นการผสมและคุณสมบติัท่ีไดด้งัตารางท่ี 5.1 

 

ตารางที ่5.1  โลหะผสมและคุณสมบติั 

ประเภทโลหะผสม โลหะทีใ่ช้ผสม คุณสมบัตทิีไ่ด้ 
ทองเหลือง ทองแดงกบัสงักะสี 5-45 % เพ่ิมความแขง็ ความเหนียว ใหก้บัทองแดง 

บรอนซ์ ทองแดง 60 % และโลหะอ่ืน ไดแ้ก่ อะลูมิเนียม 
ดีบุก นิกเกิล ซิลิกอน ฟอสฟอรัส แมงกานีส 

มีความแขง็ ทนการผกุร่อน ยดืตวัไดดี้ เทลงแบบ
หล่อไดง่้าย มีความเรียบ ล่ืนและนุ่ม สามารถดูด
ซบัแรงกระแทกไดดี้  

อินโคเนล นิกเกิล – โครเมียม – เหลก็ มีคุณสมบัติทางด้านต้านทานการกัดกร่อนดี มี
ความแข็งแรงสูง  มีความต้านทานการแตกหัก
ภายใตแ้รงกระแทกสูง   

นิโครมหรือโคเมล นิกเกิลกบัโครเมียม มีความตา้นทานไฟฟ้าสูงมาก   
โมเนล นิกเกิลกบัทองแดง ทองแดงท่ีผสมเขา้ไป จะช่วยทาํให้โลหะน้ีมีราคา

ลดลง สามารถข้ึนรูปไดง่้าย 

อิลเลียม นิกเกิล- โครเมียม – โมลิบดินมั – ทองแดง มีความตา้นทานต่อการกดักร่อนต่อกรดกาํมะถนั
และกรดดินประสิวเขม้ขน้ดีมาก 

 

10.  แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1) ทองเหลืองเกิดจากการนาํโลหะใดมาผสมกนั 

     ก)  ทองคาํและสังกะสี    ข) ทองคาํและทองแดง 

     ค)  ทองแดงและสังกะสี   ง) ทองแดงและเงิน 

 

2) โลหะใดท่ีไม่ถูกนาํมาผสมผลิตเป็นบรอนซ์ 

     ก)  อลูมิเนียม     ข) ดีบุก 

     ค)  ทองคาํขาว    ง) นิกเกิล 

 

3) อินโคเนล คือโลหะผสมท่ีเกิดจากโลหะใดผสมกนั  
     ก)  นิกเกิล – โครเมียม – เหล็ก   ข) นิกเกิล – ทองแดง – เหลก็ 

     ค)  ทองแดง – โครเมียม – เหล็ก  ง) นิกเกิล – โครเมียม – ทองแดง 
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4) นิโครมหรือโครเมล คือโลหะผสมท่ีเกิดจากโลหะใดผสมกนั 

     ก)  โครเมียมกบัเหล็ก    ข) นิกเกิลกบัเหลก็ 

     ค)   นิกเกิลกบัทองแดง   ง) นิกเกิลกบัโครเมียม 

 

5) โมเนล คือโลหะผสมท่ีเกิดจากโลหะใดผสมกนั 

     ก)  นิกเกิลกบัเหล็ก    ข) นิกเกิลกบัทองแดง 

     ค)  ทองแดงกบัเหล็ก    ง) ทองแดงกบัโครเมียม 

 

6) อิลเลียม คือโลหะผสมท่ีเกิดจากโลหะใดผสมกนั 

     ก)  นิกเกิล- โครเมียม – โมลิบดินมั – ทองแดง  ข) นิกเกิล- เงิน – โมลิบดินมั – ทองแดง 

     ค)  เหล็ก- โครเมียม – โมลิบดินมั – ทองแดง  ง) นิกเกิล- โครเมียม – โมลิบดินมั – เหลก็ 

 

7) ขอ้ใดไม่ใช่โลหะผสมนิกเกิลกบัเหล็ก 

     ก)  อินวา (Invar)      ข) อีวา (Evar) 
     ค)  อีลินวา (Elinvar)    ง) เพอร์มาลลอย (Permalloy) 
 

8)  โลหะผสมนิกเกิลกบัเหลก็ชนิดใดท่ีนิยมใชท้าํเคร่ืองกนัร่ัว ระหวา่งแกว้กบัโลหะ 

     ก)  อินวา (Invar)      ข) เพอร์มาลลอย (Permalloy) 
     ค)  อีลินวา (Elinvar)    ง) โควา (Kovar) 
 

9) แฮสเทลลอย C คือโลหะผสมท่ีเกิดจากโลหะใดผสมกนั 

     ก)  นิกเกิลกบัโครเมียม   ข) นิกเกิลกบัทองแดง 

     ค)  โครเมียมกบัเหล็ก    ง) โครเมียมกบัทองแดง 

 

10) คอนสแตนแทน  (Constantan) คือโลหะผสมท่ีเกิดจากโลหะใดผสมกนั 

     ก)  โครเมียมกบัทองแดง   ข) โครเมียมกบัเหล็ก 

     ค)  นิกเกิลกบัทองแดง    ง) นิกเกิลกบัโครเมียม 



แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 6 

วสัดุธรรมชาต ิ

 

หัวข้อเนือ้หา   

1. ไม ้

    1.1 ชนิดของไม ้

    1.2 ลกัษณะทางกายภาพของไม ้

    1.3 คุณสมบติัของไม ้

    1.4 การนาํมาใชง้าน 

2.  ไมอ้ดั 

3.  ยางพารา 

     3.1 คุณสมบติัของยางพารา 

     3.2 กรรมวธีิการแปรรูป 

     3.3 การใชง้านยางพารา 

 4.  สรุป 

              5.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เม่ือผูเ้รียน เรียนจบบทน้ีแลว้ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

 อธิบายคุณสมบติัของวสัดุธรรมชาติในการคดัเลือกเขา้สู่กระบวนการผลิตได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. นกัศึกษานาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวสัดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  

2. Power Point 

 

การวดัผลและการประเมิน 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

3. ประเมินจากการสอบปลายภาค 

 



บทที ่6 
วสัดุธรรมชาต ิ

 
 วสัดุท่ีใชใ้นวงการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติแลว้นาํมาดดัแปลงผ่านกรรมวิธี
ทางกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้ไดม้าซ่ึงวสัดุท่ีตอ้งการ แต่ยงัมีวสัดุบาง
ประเภทท่ีไม่ตอ้งนาํมาเติมสารเคมีหรือปรับแต่งอะไรมาก วสัดุน้ีคือวสัดุธรรมชาติเช่น ไม ้ยางพารา 
เป็นตน้ ท่ีพบวา่มีความสาํคญัในงานอุตสาหกรรมบางประเภท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. ไม้ 
 ไม ้เป็นวสัดุแขง็ท่ีทาํจากแก่นลาํตน้ของตน้ไม ้ส่วนใหญ่เป็นไมย้ืนตน้ โดยแบ่งเป็นไมเ้น้ือ
แขง็ เช่น ไมเ้ตง็ ไมแ้ดง และไมเ้น้ืออ่อน เช่น ไมส้ัก ไมย้างพารา โดยนิยามแลว้ไม ้จะหมายถึงเน้ือเยื่อ
ไซเลม็ชั้นท่ีสอง ของตน้ไม ้แต่ในความเขา้ใจไม ้อาจหมายรวมไปถึงวสัดุใดๆ ท่ีมีส่วนประกอบทาํมา
จากไมด้ว้ย ไมส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย ประโยชน์อย่างหน่ึงคือ ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง เช่น ถ่าน
หรือฟืน บางคร้ังก็ใช้ในงานศิลปะ ทาํเฟอร์นิเจอร์ ทาํอาวุธ หรือเป็นวัสดุก่อสร้าง ไม้ยงัคงเป็น
ส่วนประกอบสาํคญัในการก่อสร้าง ตั้งแต่มนุษยเ์ร่ิมสามารถสร้างบา้นท่ีอยูอ่าศยั หรือเรือ โดยเรือแทบ
ทุกลาํในช่วงปี 80 ทาํมาจากไมแ้ทบทั้งส้ิน ซ่ึงในปัจจุบนับา้นหรือเรือท่ีทาํจากไม ้เร่ิมมีจาํนวนลดลง 
โดยปัจจุบันมีการนําวสัดุอ่ืนมาใช้ในการสร้างแทน แต่ว่าไม้ยงัคงมีส่วนสําคญัในด้านการเสริม
โครงสร้าง หรือเป็นวสัดุเสริม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างหลงัคา และของประดบันอกบา้น ไมท่ี้ใช้
ในงานก่อสร้างรู้จกักันในช่ือ ไมแ้ปรรูป ไมโ้ดยสภาพแลว้ ไม่เหมาะท่ีจะนํามาใช้ในการก่อสร้าง
โดยตรง เน่ืองจากอาจจะมีการแตกหักในโครงสร้าง จึงตอ้งนาํไปแปรรูปเป็นอย่างอ่ืนก่อน เช่น ไมอ้ดั 
ไมด้งักล่าวน้ีใชป้ระโยชน์กนัในวงกวา้ง อีกทั้งเยือ่ไมย้งัเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการผลิตกระดาษอีก
ด้วย เซลลูโลส ท่ีอยู่ในไมย้งัใช้การทาํวสัดุสังเคราะห์ ซ่ึงไมย้งัใช้ประโยชน์ในการทาํอุปกรณ์อ่ืน
นอกเหนือจากการก่อสร้าง เช่น ใชท้าํตะเกียบ เคร่ืองดนตรี เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ (วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี, 2559) 

     1.1 ชนิดของไม ้

           1) ไมเ้น้ืออ่อน  ไดแ้ก่  ไมท่ี้มีเน้ือค่อนขา้งเหนียว  ทาํการเล่ือยหรือตกแต่งไดง่้าย  เน้ือไมมี้
ลกัษณะมีสีซีดจาง  นํ้ าหนักเบา  ขาดความแขง็แรงทนทาน  รับนํ้ าหนักไดไ้ม่ดี  เช่น  ไมย้าง ไมฉ้าํฉา  
ไมก้ะบาก  เป็นตน้ 
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            2) ไมเ้น้ือแขง็  ไดแ้ก่  ไมท่ี้มีเน้ือแขง็ปานกลาง  ทาํการเล่ือย  ไสกบ  ตกแต่งไดย้าก  ลกัษณะเน้ือ
มีสีค่อนขา้งเขม้หรืออาจจะค่อนไปทางสีแดง  มีความแขง็แรงทนทาน  เช่น ไมต้ะเคียน ไมชิ้งชนั  ไมเ้ตง็  
ไมม้ะม่วง  เป็นตน้ 

           3) ไมเ้น้ือแกร่ง  ไดแ้ก่  ไมท่ี้มีเน้ือแกร่ง  ทาํการเล่ือยตกแต่งไดย้ากมาก  ลกัษณะเน้ือไมเ้ป็นมนั
ในตวั  เน้ือแน่น  ลายละเอียด  มีนํ้ าหนกัมาก มีสีเขม้จดัจนถึงสีดาํ  มีความแขง็แรงทนทานดีมาก เหมาะ
กบังานท่ีตอ้งใชค้วามแขง็แรงเยอะ เช่น  ไมป้ระดู่  ไมแ้ดง  ไมเ้กลือ  เป็นตน้ 

     1.2 ลกัษณะทางกายภาพของไม ้

           มีลกัษณะสวยงามจากลวดลายธรรมชาติซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสีนํ้าตาลจะออกไปทางสีอ่อนหรือเขม้
ข้ึนอยูก่บัชนิดของไม ้ มีความแขง็แรง นํ้ าหนกัเบา และข้ึนรูปง่าย  
      1.3 คุณสมบติัของไม ้

1) ความแขง็แรงข้ึนกบัความหนาแน่นของเน้ือไม ้ 
2) ความหนาแน่นข้ึนกบัปริมาณนํ้าในเน้ือไมแ้ละชนิดไม ้ดงันั้น การใชง้านไมต้อ้งท้ิงใหไ้ม ้

   แหง้ก่อน 

3) ไมใ้นแนวยาว (ตามเส้ียน) แขง็แรงกวา่แนวขวางเส้ียน  
4) ความช้ืนมาก ทาํใหไ้มข้ยายตวั และโคง้งอ 

5) ความช้ืนนอ้ย ทาํใหไ้มห้ดตวั บิดตวั หรือเกิดรอยแตก 

      1.4 การนาํมาใชง้าน 

            การเลือกไมท่ี้จะนาํมาใชง้านตอ้งพิจารณาใน  2  ประการคือ 

            1.4.1  การเลือกไมม้าใชใ้นงานประณีต ไมท่ี้เลือกมาใชง้านประเภทน้ี เป็นไมท่ี้ไม่ตอ้งรับ
นํ้ าหนักหรือตา้นแรงมากเหมือนไมท่ี้ใชง้านประเภทแรก แต่งานประเภทน้ีจะนาํไมไ้ปประกอบเป็น
รูปร่างต่างๆ เช่น บาน ประตู  หน้าต่าง  เคร่ืองเรือน ตู ้ โต๊ะ เก้าอ้ี หรือครุภณัฑ์ต่างๆ ท่ีจะทาํอย่าง
ประณีตเรียบร้อยและตอ้งการความสวยงามมากกวา่ความแขง็แรง  เป็นงานท่ีทาํไดย้ากและตอ้งใชฝี้มือ 

หลกัการเลือกไมม้าใชง้านประเภทน้ีไดแ้ก่ 

                        1) ไมน้ั้นจะตอ้งไดจ้ากแก่นไมท่ี้สมบูรณ์ คือ จากตน้ไมท่ี้เจริญเติบโตเติมท่ีเหมาะสม
ตามสภาพดินฟ้าอากาศของถ่ินนั้นๆเป็นไมท่ี้ตายยนืตน้ 

 2) เป็นไมท่ี้หดตวัแลว้ คือเป็นไมท่ี้ผึ่งแหง้อยูต่วัดีแลว้ เม่ือนาํมาประกอบสาํเร็จรูปจะไม่
เกิดอา้ออกจากกนัหรือบิดโคง้เสียความงาม 

 3)ไมเ้น้ือละเอียดเหนียวแน่น มีแนวตรง ไสกบตกแต่งไดง่้ายเรียบร้อยขดัมนัและชกัเงา
ไดดี้ 

 4) มีสีสมํ่าเสมอกนัทุกแผน่ และทุกๆแผน่มีสีเหมือนกนัดว้ย 

 5) มีลายสวยงามคลา้ยๆกนั เพื่อเพลาะไมเ้ป็นแผน่เดียวกนัได ้
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 6) เป็นไมท่ี้มีตานอ้ย ตาไมไ้ม่เสีย ไม่มีรอยแตกร้าว เป็นแผล เป็นรอยทะลุ 

 7) ไมท่ี้เป็นรอยผ ุด่างหรือเน่าเป่ือย (ไมท่ี้ยงัไม่ไดไ้สสงัเกตยาก) ทดลองโดยใชค้อ้นเคาะ
ไมดี้จะมีเสียงแน่นแกร่ง ถา้ไม่ผหุรือเสีย เปราะ ไม่เหนียว มีเสียงดงัผลุๆ เล่ือยไม่ติดคลองเล่ือย ไสกบข้ี
กบจะป่น 

 8) ราคาไม่แพงจนเกินไป 

               1.4.2 การเลือกมาใชใ้นงานรับนํ้ าหนกัโดยตรง  ไดแ้ก่  ไมท่ี้ใชใ้นการก่อสร้างท่ีไม่ตอ้งการ
ความประณีตมากนกั  เช่น  การก่อสร้างบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั  ไมจ้าํพวกน้ีตอ้งทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรับ
นํ้าหนกัและตา้นทานแรงต่าง ๆ  มากกว่าความสวยงาม  ความแขง็แรง  จึงเป็นขอ้แรกท่ีจะตอ้งคดัเอาไม้
ท่ีแขง็แรงเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้ คือ  ตอ้งเป็นไมท่ี้เน้ือแน่น  แขง็แกร่ง  เหน่ียว  ไม่เปราะง่าย  ควรเลือก
ไมแ้ก่นหรือไมท่ี้มีอายุเหมาะแก่การตดั  ไม่มีรอยชาํรุดเสียหาย  เช่น  เป็นตา  ผุ  แตกร้าว  ปิดงอ  คด  
โคง้ และเป็นไมท่ี้ผา่นการผึ่งมาไดท่ี้พอเหมาะแก่งานประเภทน้ี 

                1.4.3  การเลือกใชต้ามลกัษณะของเน้ือไม ้

                           1.4.3.1 ไมเ้น้ืออ่อน 

                                      1) ไมฉ้าํฉา  ลกัษณะคุณสมบติั  ไมเ้น้ือหยาบไม่แน่นมีสีค่อนขา้งจาง(ขาว) มี
ลวดลายสวยงาม  มีนํ้ าหนกัเบา  จดัอยูใ่นประเภทไมเ้น้ืออ่อน  ทาํการเล่ือย  ผา่  ไสกบ  ตกแต่งชกัเงาได้
ง่ายประโยชน์  ใชท้าํลงัไมพ้าเลท ท่ีพบในแทบทุกโรงงานอุตสาหกรรม ดงัภาพท่ี 6.1  กล่องใส่วสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ  ปัจจุบนันิยมนาํมาใชท้าํเคร่ืองเรือน  เคร่ืองใชต่้างๆ ใชต้กแต่งต่างๆ 

 

ภาพที ่6.1 ลงัไมพ้าเลท ท่ีทาํมาจากไมฉ้าํฉา 

(ท่ีมา : http://www.bansuanpa-chara.com/node/790) 

 

                                         2) ไมส้กั ลกัษณะคุณสมบติั  เป็นไมท่ี้มีคุณภาพดีท่ีสุด  นอกจากความแขง็แรง
อยา่งเดียวเท่านั้นท่ีมีนอ้ยไปหน่อย  แต่ก็แขง็แรงพอท่ีจะใชไ้ด ้ เป็นไมสู้งขนาดใหญ่  จะทาํการโคนไม้
อายุประมาณ  150  ปี  เป็นไมท่ี้ข้ึนเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณ  เน้ือไมมี้สีเหลืองนานเขา้จะกลายเป็นสี
นํ้ าตาลแก่  มีกล่ินหอม  มีนํ้ ามนัในตวั  มีเส้ียนตรง  เน้ือหยาบไม่สมํ่าเสมอกนั  กรําแดดกรําฝนไม่ค่อยผุ
ง่าย  หดตวัน้อย  ไม่มีอาการบิดหรือแตกร้าว  มอดปลวกไม่ค่อยรบกวน  เม่ือเล่ือยออกจะเห็นลายได้
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ชดัเจน  เล่ือย  ผา่  ไสกบ  ตกแต่ง  ชกัเงาไดง่้าย  เป็นไมท่ี้ผึ่งใหแ้หง้ไดร้วดเร็ว  นํ้ าหนกัต่อลูกบาศกฟ์ุต
ประมาณ  35 – 45  ปอนด ์ ยงัแบ่งเป็น  3  ชนิด  คือ  สักทอง  สักหิน  สักข้ีควาย  ไมส้ักทองมีลวดลาย
สวยงามมาก  ปัจจุบนัมีราคาค่อนขา้งแพง ประโยชน์ ใชใ้นการสร้างส่ิงท่ีตอ้งทาํอยา่งประณีต  ตอ้งการ
ความสวยงามและทนทานตอ้งรับนํ้ าหนกัหรือตา้นทานมาก  เช่น  ทาํประตูดงัภาพท่ี 6.2  หนา้ต่าง  วสัดุ 

เคร่ืองใช ้  เคร่ืองเรือนต่างๆ  และยงัเป็นสินคา้ส่งออกท่ีทาํรายไดปี้ละจาํนวนมาก 

 

ภาพที ่6.2 ประตูไมส้กั 

(ท่ีมา : http://www.pimthaigroup.com/รายการสินคา้-4/20/ลายมงักรและปลา.html) 
 

 3)ไมย้าง  ลกัษณะและคุณสมบติัเป็นไมเ้น้ืออ่อนและหยาบ  มีสีนํ้ าตาลปน
แดง ใชใ้นท่ีร่มทนทานพอใช ้ แห่งชา้  ยดืหดง่าย  เล่ือยผา่ง่าย  บิดงอตามดินฟ้าอากาศ  ถา้ไสตอนไมส้ด 
อยูจ่ะไม่เรียบดีนกั  เส้ียนมกัจะฉีกติดกนัเป็นขยุออกมา  ทาํใหข้ดัหรือทานํ้ ามนัไม่ค่อยดี  ใชใ้นการสร้าง
รับนํ้ าหนักมาก ๆ ไม่ได ้ ใชใ้นท่ีตอ้งการกรําแดดกรําฝนมากไม่ไดน้อกจากจะทาสีนํ้ ามนัป้องกนัไว ้ 
นํ้ าหนกัต่อ  1  ลูกบาศกฟ์ุตประมาณ     40-50  ปอนด ์ประโยชน์  ใชท้าํบา้นเรือน  เคร่ืองเรือนเฉพาะท่ีมี
ราคาถูก ๆ  เฟอร์นิเจอร์ ดงัภาพท่ี 6.3 สร้างบา้นใชท้าํ  ฝา  ฝ้า  หรือส่วน ท่ีไม่ตอ้งรับนํ้าหนกั  นิยมใชก้นั
เพราะราคาถูก  หาง่าย 

 
ภาพท่ี 6.3  โตะ๊ไมย้าง 

(ท่ีมา : http://www.trisinfurniture.com/?p=778) 
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 1.4.3.2 ไมเ้น้ือแขง็ 

 1)ไมแ้ดง  คุณลกัษณะและคุณสมบติั  แดง  หรือกร้วม เป็นไมป้ระเภทเน้ือแขง็
มีลาํตน้ขนาดใหญ่ข้ึนอยูท่ ัว่ไปในป่าเบญจพรรณ  เน้ือไมมี้สีแดงเร่ือๆ หรือสีนํ้ าตาลแกมแดง  เส้ียนเป็น
ลูกคล่ืน  ละเอียดพอประมาณ   แขง็ เหนียว  มีความแขง็แรงทนทาน  มีลายสวยงาม  ทาํการเล่ือย  ไสกบ  
ตกแต่งตอกตะปูไดย้าก   เม่ือทาํเสร็จแลว้มีความเรียบร้อยสวยงามชกัเงาไดดี้มีนํ้ าหนกัต่อ  1  ลูกบาศก์
ฟุตประมาณ  55  -  65  ปอนด ์ประโยชน์  ใชใ้นการก่อสร้างอาคารบา้นเรือน  เช่น  ทาํ  เสา  ข่ือ  คาน  
ตง  กระดานพื้นไมป้าร์เก ้ดงัภาพท่ี 6.4  สะพาน  เกวียน  เรือ  หมอนรถไฟ  เคร่ืองเรือน  เคร่ืองมือทาง
กสิกรรม  ดา้มเคร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ 

 

ภาพที ่6.4 พื้นท่ีทาํจากไมแ้ดง 

(ท่ีมา : http://www.siammasterwood.com/ไมแ้ดง.html) 
 

 2) ไมเ้ต็ง  ลกัษณะคุณสมบติั เป็นไมข้นาดใหญ่มีอยู่ทัว่ไป เม่ือเล่ือยไสแลว้
ระยะแรกจะเป็นสีนํ้ าตาลอ่อน  ท้ิงไวน้านจะเป็นสีนํ้ าตาลแก่แกมแดง  เส้ียนหยาบสับสน  ทาํใหไ้สกบ
ตกแต่งไดย้าก  แต่ไมแ้ขง็และเหนียว  เหมาะแก่การสร้างส่วนท่ีรับนํ้ าหนกัไดดี้  มีความแขง็แรงทนทาน
ดีมาก  ทนต่อการใชก้รําแดดกรําฝน  เน้ือไมม้กัจะมีรอยร้าวเป็นเส้นผมปรากฏหวัไมม้กัแตกเก่ง  ฉะนั้น
ไมเ้ตง็จึงมกัจะไม่ค่อยใชใ้นการสร้างส่ิงประณีต  นํ้ าหนกั  1  ลูกบาศกฟ์ุตประมาณ 60    -  70  ปอนด ์

ประโยชน์  ใชก้บังานตรากตรําตอ้งการความแขง็แรงทนทาน  เช่น  ทาํเกา้อ้ีนวม  เกา้อ้ีชิงชา้  สะพาน  
หมอนรางรถไฟ  ใชใ้นการสร้างบา้นเรือนท่ีตอ้งรับนํ้ าหนกัมากๆ  เช่น  ตง  คาน  กระดานพื้น  ไมโ้ครง
หลงัคา  วงกบประตู ดงัภาพท่ี 6.5 และดา้มเคร่ืองมือกสิกรรม เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี 6.5 วงกบไมเ้ตง็ 

(ท่ีมา : http://www.108doors.com/category/39/วงกบไม-้ชนิดต่างๆ/วงกบไมเ้ตง็) 
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 3) ไมรั้ง   ลกัษณะและคุณสมบติั   ไมรั้งหรือไมเ้รียง  เป็นไมข้นาดกลางถึง
ใหญ่ข้ึนเป็นหมู่ๆในป่าแดง  เน้ือไมมี้สีนํ้ าตาลเหลือง  เส้ียนสบัสน  เน้ือหยาบแขง็แรงทนทานมาก  เล่ือย  
ไสกบ  ตกแต่งค่อนขา้งยาก  นํ้ าหนกัต่อ  1  ลูกบาศกฟ์ุต  ประมาณ   50  -  60  ปอนด ์ประโยชน์  ใชก้บั
งานประเภทท่ีตอ้งการรับแรง  เช่นทาํเสา  หมอนรางรถไฟ  สร้างบา้นเรือน  การก่อสร้างต่างๆ   ทาํรถ  
เรือ  เคร่ืองมือกสิกรรม  เน่ืองจากสาเหตุท่ีไมน้ี้แขง็แรงและทนทานมากจึงนิยมใชก้ารก่อสร้างท่ีตอ้งการ
ความแขง็แรงทนทานลกัษณะเหมือนกบัไมเ้ตง็  มีจาํหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป 

 

ภาพที ่6.6 คานบา้นท่ีทาํมาจากไมรั้ง 

(ท่ีมา : http://swiftletlover.blogspot.com/2008/03/blog-post_19.html) 
 

 1.4.3.3 ไมเ้น้ือแกร่ง 

 1) ไมม้ะค่าโมง  ลกัษณะคุณสมบติั   ไมม้ะค่าโมงหรือไมม้ะค่าใหญ่  หรือไม้
มะค่าหลวง  เป็นไมเ้น้ือแกร่งลาํตน้ใหญ่แต่ไม่สูงนัก  ข้ึนตามป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ  เวน้ทาง
ภาคใต ้ เน้ือไมเ้ป็นสีนํ้ าตาลเหลือง   เส้ียนค่อนขา้งสน  เน้ือหยาบมีร้ิวแทรกแขง็เล่ือย  ไสกบค่อนขา้ง
ยาก  ถา้แหง้ดีแลว้จะตกแต่งง่าย ขดัและชกัเงาไดดี้  นํ้ าหนกัต่อ 1 ลบ.ฟุตประมาณ 60 ปอนด ์ประโยชน์  
ใชท้าํเสา  ไมห้มอนรางรถไฟ  และใชใ้นงานก่อสร้างต่างๆเป็นไมช้นิดให้ปุ่มมีลายงดงาม  ราคาแพง   
ใชท้าํพวกเคร่ืองเรือน  เคร่ืองใช ้ เช่น  ตู ้ โตะ๊ดงัภาพท่ี 6.7  เกา้อ้ีรับแขก เป็นตน้ 

 

ภาพที ่6.7  โตะ๊ไมม้ะค่าโม่ง 

(ท่ีมา : http://www.winfurniture-otop.com/) 



 123 

 2) ไมป้ระดู่ชิงชนั  ลกัษณะคุณสมบติั  ไมป้ระดู่ชิงชนัหรือพยงุแกม  หรือ พยงุ
แดง  เชียงใหม่เรียกวา่  เกิดแดง   ภาคอีสานเรียกวา่  ชิงชนั  ภาคเหนือเรียกวา่  ดู่ลาย  เป็นไมป้ระเภทเน้ือ
แขง็  ลาํตน้ขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ข้ึนอยูใ่นป่าเบญจพรรณทัว่ไป  เน้ือไมมี้สีม่วงแก่  สีเส้นแทรก
สีดาํอ่อนหรือสีแก่กว่าพื้น   เส้ียนมกัสับสนเป็นร้ิวแคบๆ  เน้ือละเอียดปานกลาง  แข็ง  เหนียวมาก  
แข็งแรงทนทาน  ไสกบ  ตกแต่ง  ชักเงาไดดี้  ตอกตะปูไดย้าก  เม่ือทาํเสร็จแลว้จะมีความเรียบร้อย
สวยงามเป็นมนัดี  เม่ือชกัเงาแลว้จะมีลายมีสีสรรสวยงามมาก  นํ้ าหนกั  1  ลูกบาศกฟ์ุต  ประมาณ  67  -  
70  ปอนด ์ประโยชน์  ใชท้าํพวกเคร่ืองเรือน  เช่นตู ้ โต๊ะ  เกา้อ้ีรับแขก  เกา้อ้ีโยก  ดา้มมีด ดงัภาพท่ี 6.8
ดา้มเคร่ืองมือ  รางกบ  เกวียน  รถ  แกะสลกั  ทาํหวี  เป็นตน้ 

 

ภาพที ่6.8  ดา้มมีดพกท่ีทาํจากไมป้ระดู่ชิงชนั 

(ท่ีมา : http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=8&topic_no=278534&topic_ 

id=282460) 

 

2. ไม้อดั 
 ไมอ้ดั  ไมท่ี้ผลิตข้ึนโดยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมดว้ยการนาํไม ้เช่น ไมส้ัก ไมย้างท่ีไม่มี
ตาํหนิมากนักไปตม้ดว้ยไอนํ้ าให้สารเคมีในเน้ือไมอ้อกเสียก่อน และทาํให้ไมอ่้อนตวัลงแลว้นาํเขา้
เคร่ืองปอกๆ ออกมาเป็นแผ่นบางๆ และนาํไปอดัดว้ยกาวโดยวางเส้ียนไมข้วางสลบักนัเป็นชั้นๆ อาจ
เป็น 3,5,7 ชั้นตามความหนาของไมอ้ดัจากนั้นนาํไปอบแหง้ในเตาอบ โดยทัว่ไปมีความหนาตั้งแต่  4-20 
มม.  ขนาด  3  ฟุต , 6  ฟุต  และ  4  ฟุต,8  ฟุต 

 คุณสมบติัของไมอ้ดั 

1) มีความแขง็แรงทนทานสูง มีความคงตวัไม่ยดืหด และแตกง่าย  
2) สามารถตอกตะปูหรือใชต้ะปูควงขนัใกลข้อบแผน่ หรือทุกส่วนไดร้อบดา้น  
3) สามารถตดั เล่ือย และฉลุไดง่้าย ไม่แตกหกั  
4) สามารถโคง้งอไดโ้ดยไม่ฉีกหกั  
5) เป็นฉนวนกนัความร้อนไดดี้  
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6) สามารถรับนํ้าหนกัไดใ้นอตัราท่ีสูงกวา่ไมธ้รรมดา  
 แผน่ใยไมอ้ดั (Fiber board) 
 ไดจ้ากการนาํเสน้ใย (Fiber) ของไมห้รือพชืท่ีมีเสน้ใย  เช่น ยคูาลิปตสั ยางพารา กระถิน เป็น
ตน้ นาํมาผสมกบัสารยดึเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) แลว้อดัเป็นแผน่ใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั และมี
ความหนาแน่นสูงเท่ากนัตลอดทั้งแผน่ 

 แผน่ใยไมอ้ดั แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามความหนาแน่น 

 1) แผน่ใยไมอ้ดัชนิดอดัแน่น (นิยมใช)้ ไดแ้ก่ แผน่ใยไมอ้ดัแขง็ (Hard Board) ซ่ึงเป็นแผน่ใย
ไมอ้ดัชนิดความหนาแน่นสูง และแผน่ MDF ซ่ึงเป็นแผน่ใยไมอ้ดัชนิดความหนาแน่นปานกลาง  

 2) แผน่ใยไมอ้ดัชนิดไม่อดัแน่น ไม่เป็นท่ีนิยมใชง้านในปัจจุบนั 

 

3. ยางพารา 
 ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตยางแผน่รมควนัรายใหญ่ของโลก โดยชาวสวนยางพาราของไทย
ยงันิยมแปรรูปนํ้ ายางสดให้เป็นยางแผ่นดิบ  เน่ืองจากสวนยางพาราของไทยส่วนใหญ่เป็นสวนขนาด
เลก็  มีผลผลิตไม่มากนกั เม่ือกรีดยางแลว้จึงนิยมแปรรูปเป็นยางแผน่ดิบแลว้เกบ็ไวจ้นมากพอท่ีจะนาํไป
ขายใหก้บัพ่อคา้หรือโรงงานรมควนัทัว่ไป  ทาํใหโ้ครงสร้างทางการผลิตยางพาราของไทยเป็นการผลิต
ยางแผ่นมากกว่ายางชนิดอ่ืนๆ ถึงแมว้่าในช่วงหลงั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา ชาวสวนยางพาราจะ
ขายเป็นนํ้ ายางสดเขา้โรงงานผลิตยางขน้มากข้ึน  แต่ก็ยงัเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัการผลิต
ยางแผน่ (สาํนกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร) 

           ส่วนยางแผน่นั้น  การผลิตเร่ิมจากประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นประเทศแรกท่ีพฒันากรรมวิธีการ
ผลิตยางพาราซ่ึงเป็นยางแผน่หรือยางเครพมาเป็นยางแท่ง  ตามดว้ยประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย  
โดยยางแท่งท่ีผลิตจาก 3 ประเทศผูผ้ลิตหลกั  จะตอ้งผ่านการทดสอบและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
สินคา้ ตลอดจนมีการปรับปรุงคุณภาพใหต้รงความตอ้งการของผูใ้ช ้

           สาํหรับประเทศไทยเร่ิมมีการส่งเสริมใหมี้การผลิตยางแท่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 เป็นตน้มา โดย
โรงงานยางแท่งแห่งแรกอตั้งอยูใ่นภาคใตท่ี้จงัหวดัภูเกต็ และจงัหวดันราธิวาส ในระยะเร่ิมตน้ยางแท่งมี
ช่ือเรียกทางการว่า TTR  ซ่ึงยอ่มาจากคาํว่า Thai Tested Rubber ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ไดมี้การเปล่ียน
ช่ือเรียกเป็น STR หรือยอ่มาจากคาํวา่ Standard Thai Rubber 
      3.1 คุณสมบติัของยางพารา 

            ยางพารามีลกัษณะอ่อน นุ่ม  ยดืหยุน่  หรือแขง็ถึงขนาดใชแ้ทนโลหะบางชนิดกไ็ด ้เกบ็นํ้าได ้   

อดัลมไวไ้ด ้ ไม่ร่ัว  และยงัเป็นฉนวนไฟฟ้าอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัดงัน้ี 
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 1) ยางธรรมชาติมีสมบติัดีเยี่ยมในดา้นการทนต่อแรงดึง แมไ้ม่ไดเ้ติมสารเสริมแรงและมีความ
ยดืหยุน่สูงมากจึงเหมาะท่ีจะใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑบ์างชนิด เช่น ถุงมือยาง ถุงยางอนามยั ยางรัดของ 
เป็นตน้  

 2) ยางธรรมชาติมีสมบติัเชิงพลวตั ท่ีดี มีความยืดหยุ่นสูง ในขณะท่ีมีความร้อนภายใน ท่ีเกิด
ขณะใช้งานตํ่า และมีสมบติัการเหนียวติดกัน ท่ีดี จึงเหมาะสําหรับการผลิตยางรถบรรทุก ยางล้อ
เคร่ืองบิน หรือใชผ้สมกบัยางสงัเคราะห์ในการผลิตยางรถยนต ์เป็นตน้ 

  3) ยางธรรมชาติมีความตา้นทานต่อการฉีกขาดสูง ทั้งท่ีอุณหภูมิตํ่าและอุณหภูมิสูง จึงเหมาะ     
สาํหรับการผลิตยางกระเป๋านํ้ าร้อน เพราะในการแกะช้ินงานออกจากเบา้ในระหว่างกระบวนการผลิต
จะตอ้งดึงช้ินงานออกจากเบา้พิมพใ์นขณะท่ีร้อน ยางท่ีใชจึ้งตอ้งมีค่าความตา้นทานต่อการฉีกขาดขณะ
ร้อนสูง 

      3.2 กรรมวธีิการแปรรูป 

            3.2.1 การผลิตยางแผน่รมควนั 

                     กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควนั  เร่ิมจากการรวบรวมนํ้ ายางสดจากสวนยางพารา แลว้
นาํมากรองเพื่อทาํการแยกส่ิงสกปรกและส่ิงเจือปนออก จากนั้นนาํนํ้ ายางลงถงัพกัเพื่อรวมนํ้ ายางท่ีมา
จากหลายๆแหล่งผสมใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนัและใหส่ิ้งเจือปนท่ีอาจเหลืออยูไ่ดต้กตะกอนลงกน้ถงัหลงัจาก
นั้นเจือจางนํ้ายางใหเ้หมาะสมในการทาํใหจ้บัเป็นกอ้นยางท่ีเหมาะสมกบักระบวนการต่อไป เม่ือเจือจาง
นํ้ ายางตามตอ้งการแลว้จึงเติมสารเคมีท่ีทาํใหน้ํ้ ายางจบัเป็นกอ้น แลว้นาํไปรีดเป็นแผน่ ยางท่ีรีดไดจ้ะมี
ความหนาประมาณ  2 ถึง 3 มิลลิเมตร จากนั้นนาํแผ่นยางท่ีรีดดอกแลว้มาลา้งดว้ยนํ้ าสะอาดเพื่อลา้ง
นํ้ ากรดและส่ิงสกปรกท่ีติดอยู่ตามผิวของแผ่นยางออกให้หมด   และนาํแผ่นยางมาผึ่งแห้งในท่ีร่มใช้
เวลาประมาณ 6 ชัว่โมง มีขอ้หา้มคือหา้มนาํไปผึ่งแดด เพราะจะทาํใหย้างเส่ือมคุณภาพ จากนั้นจึงเก็บ
รวบรวมโดยพาดไวบ้นราวในโรงเรือน เพื่อผึ่งใหแ้หง้ใชเ้วลาประมาณ 15 วนั และรอจาํหน่ายต่อไป 

  ยางแผน่ดิบท่ีไดจ้ะถูกนาํไปรมควนัใหแ้หง้ในโรงรมควนัท่ีใชว้ิธีการเผาไหม ้โดยรมควนัใหย้างแหง้ท่ี
อุณหภูมิประมาณ 50 ถึง 60 องศาเซลเซียส ใชเ้วลาประมาณ 4 ถึง 10 วนั  ทั้งน้ีข้ึนกบัความหนาและ
ปริมาณของยางแผน่ท่ีบรรจุในโรงรม  ยางแผน่รมควนัท่ีไดจ้ากการผลิตจะตอ้งมีการตรวจสอบ เพื่อทาํ
การจดัชั้นของยางแผ่นรมควนัดว้ยสายตา ซ่ึงสามารถแบ่งชั้นของยางแผน่รมควนัไดท้ั้งหมด 5 ชั้น คือ 
ยางแผ่นรมควนัชั้น 1  ถึงชั้น 5 และขั้นตอนสุดทา้ยของการผลิตยางแผ่นรมควนัคือ การอดัเป็นกอ้น
นํ้าหนกั กอ้นละประมาณ 111.11 กิโลกรัม ฉาบหรือเคลือบกอ้นยางดว้ยสารละลายยางผสมกบัแป้ง เพื่อ
ป้องกนัยางติดกน้  ในปี  พ.ศ. 2553  มีอตัราการใชก้าํลงัการผลิตของอุตสาหกรรมยางแผน่รมควนัเฉล่ีย
ร้อยละ 40 ของกาํลงัการผลิตรวม 

 

 



 126 

 3.2.2 การผลิตยางแท่ง 

                      วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตยางแท่ง มี 2 อยา่ง คือ ผลิตจากนํ้ายางสดและจากยางแหง้ (ยาง
แผน่ดิบและข้ียาง) ถา้ผลิตจากนํ้ายางสดจะไดย้างแท่งท่ีมีคุณภาพดี ส่วนการผลิตจากยางแหง้จะไดย้าง
แท่งท่ีมี คุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีใช ้ซ่ึงยางแท่งจะถูกแบ่งเป็นชั้นๆ ตามระดบัของคุณภาพไดท้ั้งหมด 5 
ระดบั การผลิตยางแท่งของไทย ส่วนใหญ่ใชย้างดิบเป็นวตัถุดิบ  โดยมีขั้นตอนจากการตดัยางดิบใหเ้ป็น
ช้ินเลก็ๆ ลา้ง อบแหง้ และอดัเป็นแท่งท่ีส่ีเหล่ียมใหไ้ดข้นาดตามท่ีมาตรฐานไดก้าํหนดไว ้ในปี พ.ศ. 
2553 อตัราการใชก้าํลงัการผลิตของอุตสาหกรรมยางแท่ง เฉล่ียร้อยละ 30 ของกาํลงัการผลิตรวม  
             3.2.3 นํ้ ายางขน้ 

                      นํ้ายางขน้เป็นวตัถุดิบสาํคญัของการผลิตผลิตภณัฑจุ่์มแบบพิมพ ์เช่น ถุงมือ ลูกโป่ง ถุงยาง
อนามยั หวันมยาง และอุปกรณ์ทางการแพทย ์เป็นตน้ และผลิตภณัฑย์างฟองนํ้า สายยางยดืแบบกลม 
ท่อยาง และกาว  
      3.3 การใชง้านยางพารา 

            การใชย้างพาราในอุตสาหกรรมภายในประเทศประกอบดว้ย 

             1) ยางยานพาหนะ เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดของประเทศในปี 2552 มีมูลค่าการ
ส่งออก 68,726.08 ลา้นบาทไดแ้ก่ ลอ้รถยนต ์ลอ้เคร่ืองบิน ลอ้รถจกัรยายนต ์ลอ้รถจกัรยาน และลอ้รถ
อ่ืนๆ ทั้งยางนอกและยางใน รวมถึงยางอะไหล่รถยนต ์ซ่ึงผลิตภณัฑย์างในกลุ่มน้ีมีปริมาณการใชย้าง
ธรรมชาติเป็นวตัถุดิบเกือบร้อยละ 50 โดยใชป้ระมาณ ปีละ 158,883 ตนั 

          2) ยางยืดและยางรัดของ เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชย้างธรรมชาติจาํนวนมากในส่วนผสมยางยดืใชใ้น 
อุตสาหกรรมตดัเยบ็เส้ือผา้ต่างๆ ส่วนยางรัดของกใ็ชท้ัว่ไปในชีวิตประจาํวนัใชย้างธรรมชาติในการผลิต
ถึงปีละ 90,561 ตนั หรือร้อยละ 28.22 

          3) ถุงมือยางทางการแพทย ์เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าส่งออกรองจากยางยานพาหนะ ปี 2553 มี
มูลค่าการส่งออก 2,274.9 ลา้นบาท ถุงมือยางท่ีผลิตในประเทศไทย ประกอบดว้ย ถุงมือตรวจโรค และ
ถุงมือผ่าตดั สาํหรับวตัถุดิบยางธรรมชาติท่ีใชใ้นการผลิตถุงมือยาง เป็นนํ้ ายางขน้ มีปริมาณการใชย้าง
ธรรมชาติปีละ 57,120 ตนั ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ17.80 ของปริมาณการใชย้างทั้งหมด 

   4) รองเทา้และอุปกรณ์กีฬา รองเทา้ยางและพื้นรองเทา้ท่ีทาํจากยางธรรมชาติรวมทั้งอุปกรณ์
กีฬาบางชนิด มีส่วนผสมท่ีเป็นยางธรรมชาติและผลิตในประเทศไทยปีหน่ึงจาํนวนไม่นอ้ย ในปี 2549 
ใชย้างธรรมชาติในการผลิตประมาณ 8,492 ตนั 

          5) สายพานลาํเลียง ใชง้านในการลาํเลียงของหนกัชนิดต่างๆ มีขนาดตั้งแต่ 2-3 น้ิว ไปจนถึง 1.5 
เมตร ผลิตภณัฑย์างกลุ่มน้ีมีการนาํเขา้มากกว่าการส่งออก โดยในปี 2549 มีมูลค่าการส่งออก 1,057 ลา้น
บาท และนาํเขา้ 1,620 ลา้นบาท ในการผลิตสายพานใชย้างปีละประมาณ 1,318 ตนั เป็นยางแผน่รมควนั
ชั้น 1,3,5 และยางแท่ง STR XL, 20 
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          6) ผลิตภณัฑฟ์องนํ้ า เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากนํ้ ายางขน้ ปี 2549 มีปริมาณการใชย้างธรรมชาติ 
364 ตนั ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อใชภ้ายในประเทศ มีโรงงานผลิต 12 โรง 

          7) ส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน โดยเฉพาะทางดา้นการแพทย ์จะใช้
วสัดุจาํพวกยางและนาํเขา้จากต่างประเทศ ให้ความรู้สึกในการปฏิบติังานเหมือนของจริง ยางพารา
สามารถนาํไปใชผ้ลิตส่ือการสอน การฝึกปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งเช่นกนัโดยเฉพาะผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจาก
ยางฟองนํ้า เช่น โมเดล ร่างกายมนุษย,์ สตัว ์แขนเทียมสาํหรับฝึกทางการแพทย ์เป็นตน้ 

          8) ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นงานก่อสร้างและวิศวกรรม 

                  8.1) ยางรองคอสะพาน (Elastomeric Bearings for Bridges) หรือแผน่ยางรองคอสะพาน 
(Rubber Bridge Bearigs) แบ่งตามชนิดของยางท่ีใชผ้ลิตเป็น 2 ประเภท คือ ยางรองคอสะพาน ทาํจาก
ยางสงัเคราะห์ Polychloroprene, (CR) or Neoprene และทาํจากยางธรรมชาติ (Natural Rubber, NR) ซ่ึง
ทั้ง 2 ประเภท มีทั้งแบบแผ่นยางลว้น (Plain) และแบบท่ีมีวสัดุเสริมแรง (Laminated) สาํหรับการ
เลือกใชย้างตามประเภท ชนิด และแบบใดนั้นข้ึนอยูก่บัการกาํหนดมาตรฐานของผูอ้อกแบบและ / หรือ
ของผูก่้อสร้าง 

               8.2) แผน่ยางกนันํ้ าซึม (Water Stop) ทาํหนา้ท่ีเหมือนปะเก็นของงานคอนกรีต ใชป้้องกนั
การขยายตวั หรือ หดตวัของคอนกรีต เพื่อไม่ให้นํ้ าร่ัวซึมหรือผ่านได้ ในงานก่อสร้างทั่วไป เช่น 
คอนกรีต คานสะพาน อาคารชั้นใตดิ้น ดาดฟ้า เป็นตน้ รวมทั้งงานก่อสร้างท่ีโครงสร้างตอ้งสัมผสักบันํ้ า
ตลอดเวลา เช่น แทง้คน์ํ้ า บ่อบาํบดันํ้าเสีย สระวา่ยนํ้า คลองส่งนํ้า เข่ือนและฝาย เป็นตน้ 

               8.3) ยางกนัชนหรือกนักระแทก (Rubber of Rubber Bumper) ใชเ้ป็นเคร่ืองป้องกนัการเฉ่ียว
หรือการกระแทกของเรือ หรือรถเม่ือเขา้จอดเทียบท่า ใช้วตัถุดิบผลิตได้ทั้ งยางธรรมชาติและยาง
สงัเคราะห์ 

               8.4) ยางคัน่รอยต่อคอนกรีต (Rubber Hose for Joint of Rubber Sealant) มีลกัษณะเป็นท่อ
ยางขนาดเล็กมีรูกลางตลอดความยาว ใช้อุดรอยต่อด้านล่างของคอนกรีตของสะพาน หรือรอยต่อ
ระหว่างคานสะพานกันตอม่อของสะพานก่อนการหยอดยางมะตอย วตัถุดิบท่ีใช้ผลิตทั้ งจากยาง
ธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ แต่มกัมีการกาํหนดใหใ้ชย้างสงัเคราะห์ 

               8.5) บล็อกยางปูพื้น (Rubber Block) ใชปู้พื้นแทนอิฐบล็อกคอนกรีต บล็อกยางมีขอ้
ไดเ้ปรียบบลอ็กคอนกรีตคือเบากว่า ผวิมีสปริง ยืดหยุน่ไดเ้วลาล่ืนลม้จึงไม่บาดเจบ็มากและไม่เป็นแผล 
ส่วนใหญ่มกัผลิตจากยางธรรมชาติผสมกบัยางรีเคลมธรรมชาติหรือสังเคราะห์ ปัจจุบนัยงัไม่ค่อยนิยม
ใชย้างบลอ็กปูพื้นเพราะราคาค่อนขา้งสูงกวา่บลอ็กคอนกรีต 

               8.6) แผ่นยางปูอ่างเก็บนํ้ า (Rubber Water Confine) เป็นผลิตภณัฑย์างท่ีสามารถใชย้าง
ธรรมชาติปูรองสระ เพื่อเกบ็กกันํ้าบนผวิดินท่ีเกบ็นํ้าไม่ได ้เช่น ดินปนทราย ดินลูกรัง โดยมีสถาบนัวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ไดพ้ฒันาข้ึนมาตั้งแต่ปี 2529 และสามารถพฒันาได้
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กว้างขวาง ได้แก่ ใช้เก็บกักนํ้ าสําหรับเกษตรกร ใช้งานในสนามกอล์ฟและรีสอร์ท ใช้ในงาน
ชลประทาน บ่อบาํบดันํ้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีไม่สามารถกกัเก็บนํ้ าได ้โดยทัว่ไปวตัถุดิบท่ีใช้
ในการปูสระกกัเกบ็นํ้าสามารถใชเ้ป็นยางธรรมชาติ หรือยางสงัเคราะห์ หรือ พลาสติก หรือผา้ใบเคลือบ
ยาง 

               8.7) ฝายยาง (Rubber Dam) หรือเข่ือนยางส่วนใหญ่ผลิตจากยางสังเคราะห์แต่ผูผ้ลิตให้
ความเห็นวา่มีความเป็นไปไดท่ี้จะใชว้ิธีการเคลือบชั้นนอกของตวัฝายยางดว้ยยางสังเคราะห์ และภายใน
ใชย้างธรรมชาติแต่ความเป็นไปไดน้ี้ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูใ้ชอ้ย่างไรก็ตามปัจจุบนัยงัไม่ค่อย
เป็นท่ีสนใจของผูผ้ลิตภายในประเทศ เพราะมีผูใ้ชจ้าํกดัเพียงกรมชลประทานและมีราคาสูง แต่ขอ้ดีของ
ฝายยางธรรมชาติ คือสามารถปรับระดับความสูงของฝายได้ตามความเหมาะสมของระดับนํ้ า ซ่ึง
สามารถลดแรงกระแทกจากนํ้ าหลากและช่วยระบายนํ้ าป้องกนันํ้ าท่วมลม้ตล่ิง อีกทั้งยงัไม่ก่อใหเ้กิดนํ้ า
ลน้หน้าฝาย ป้องกนัตะกอนทราย ตกตะกอนหน้าฝายได ้นอกจากน้ีในฝายท่ีอยู่บริเวณปากแม่นํ้ าจะ
สามารถป้องกนันํ้ าเคม็รุกลํ้าเขา้มาในพื้นท่ีเพาะปลูกและพื้นท่ีอยูอ่าศยัอีก  ทั้งฝายยางยงัทนทานต่อการ
กดักร่อนของนํ้าเคม็ไดดี้กวา่บานประตูระบายนํ้าท่ีทาํดว้ยเหลก็ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ไดศึ้กษาสูตรผลิตแผน่ฝายยางโดยการใชย้างธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ EPEM และ
ทดลองติดตั้งฝายยางเม่ือปี 2537 

               8.8) แผ่นยางปูพื้น (Rubber Floor Mat) ส่วนใหญ่ผลิตจากยางธรรมชาติ ใชปู้พื้นหรือ
ทางเดินบนอาคารโรงงาน สาํนกังาน สนามบินใชไ้ดท้ั้งพื้นท่ีราบและพื้นท่ีลาดเอียง เพื่อป้องกนัการล่ืน 
และลดเสียงท่ีเกิดจากการเดิน หรือการกระแทก 

         9) การใชย้างพาราผสมยางมะตอยสําหรับทาํผิวถนน  แต่มกัจะประสบปัญหาในเร่ืองเกิดการ
ชาํรุดเสียหายเร็วกว่าปกติ  การปรับปรุงสมบติัของยางมะตอยใหใ้ชใ้นงานทางให้ดีข้ึนจะช่วยใหถ้นนมี
อายกุารใชง้านยาวนานข้ึน  โดยใชย้างพาราผสมยางมะตอยในอตัราร้อยละ 5 ทาํให้ยางมะตอยมีความ
แขง็มากข้ึนมีความอ่อนตวัและยดืหยุน่มากข้ึน ดงันั้นถนนท่ีราดยางมะตอยผสมกบัยางพาราจะมีความ
แขง็แรงและทนทานมากข้ึน และมีการเกิดร่องลอ้น้อยกว่าการใชย้างมะตอยปกติ ช่วยลดค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมแซม บาํรุงรักษา (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 
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4. สรุป 

  ไม ้เป็นวสัดุแขง็ท่ีทาํจากแก่นลาํตน้ของตน้ไม ้ส่วนใหญ่เป็นไมย้นืตน้ โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 

ไมเ้น้ืออ่อน  เน้ือไมมี้ลกัษณะมีสีซีดจาง  นํ้ าหนักเบา  ขาดความแข็งแรงทนทาน  รับนํ้ าหนักไดไ้ม่ดี  
เช่น  ไมย้าง ไมฉ้าํฉา  ไมก้ะบาก  เป็นตน้  ไมเ้น้ือแขง็  ไดแ้ก่  ลกัษณะเน้ือมีสีค่อนขา้งเขม้หรืออาจจะ
ค่อนไปทางสีแดง  มีความแข็งแรงทนทาน เช่นไมต้ะเคียนไมชิ้งชนัไมเ้ต็ง  เป็นตน้ และไมเ้น้ือแกร่ง  
ไดแ้ก่  ไมท่ี้มีเน้ือแกร่ง  ทาํการเล่ือยตกแต่งไดย้ากมาก  ลกัษณะเน้ือไมเ้ป็นมนัในตวั  เน้ือแน่น  ลาย
ละเอียด  มีนํ้ าหนกัมาก มีสีเขม้จดัจนถึงสีดาํ  มีความแขง็แรงทนทานดีมาก เหมาะกบังานท่ีตอ้งใชค้วาม
แขง็แรงเยอะ เช่น  ไมป้ระดู่  ไมแ้ดง  ไมเ้กลือ  เป็นตน้ 

 ยางพาราส่วนใหญ่แลว้นิยมแปรรูปนํ้ ายางสดใหเ้ป็นยางแผน่ดิบ    ถึงแมว้่าในช่วงหลงั ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา ชาวสวนยางพาราจะขายเป็นนํ้ ายางสดเขา้โรงงานผลิตยางขน้มากข้ึน  แต่ก็ยงัเป็น
สัดส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัการผลิตยางแผน่ โดยยางธรรมชาติมีสมบติัท่ีดีเยีย่มในดา้นการทนต่อ
แรงดึง  มีสมบติัเชิงพลวตัท่ีดี มีความยดืหยุน่และมีความตา้นทานต่อการฉีกขาดสูง ทั้งท่ีอุณหภูมิตํ่าและ
อุณหภูมิสูง  
 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1) ขอ้ใดไม่ใช่ชนิดของเน้ือไม ้

     ก)  ไมเ้น้ืออ่อน    ข) ไมเ้น้ือแขง็ 

     ค)  ไมเ้น้ือแขง็ปานกลาง   ง) ไมเ้น้ือแกร่ง 

 

2) ขอ้ใดไม่ใช่ไมเ้น้ืออ่อน 

     ก)  ไมย้าง     ข) ไมเ้ตง็ 

     ค)  ไมฉ้าํฉา     ง) ไมก้ระบาก 

 

3) ขอ้ใดไม่ใช่ไมเ้น้ือแขง็ 

     ก)  ไมต้ะเคียน    ข) ไมชิ้งชนั 

     ค)  ไมแ้ดง     ง) ไมเ้ตง็ 

 

4) ขอ้ใดไม่ใช่ไมเ้น้ือแกร่ง 

     ก)  ไมป้ระดู่     ข) ไมแ้ดง 

     ค)  ไมเ้กลือ     ง) ไมเ้ตง็ 
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5) ลงัไมพ้าเลทท่ีพบเจอในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทาํจากไมช้นิดใด 

     ก)  ไมเ้ตง็     ข) ไมก้ระบาก 

     ค)  ไมแ้ดง     ง) ไมฉ้าํฉา 

 

6) ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของไมอ้ดั 

     ก)  เป็นฉนวนกนัความร้อนได ้  ข) นํ้ าหนกัเบา 

     ค)  สามารถโคง้งอไดโ้ดยไม่ฉีกหกั  ง) สามารถตดั เล่ือย และฉลุไดง่้าย ไม่แตกหกั 

 

7) ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของยางพารา 

     ก)  มีความยดืหยุน่ตํ่า    ข) แขง็ถึงขนาดใชแ้ทนโลหะบางชนิดได ้ 

     ค)  เกบ็นํ้าได ้อดัลมไวไ้ด ้ไม่ร่ัว  ง) เป็นฉนวนไฟฟ้า 

 

8)  ผลิตภณัฑย์างใดมีปริมาณการใชย้างธรรมชาติเป็นวตัถุดิบเกือบร้อยละ 50 ของยางท่ีผลิตไดท้ั้งหมด 

     ก)  ยางยดืและยางรัดของ   ข) รองเทา้และอุปกรณ์กีฬา 

     ค)  ยางยานพาหนะ    ง) สายพานลาํเลียง 

 

9) ผลิตภณัฑย์างใดใชย้างธรรมชาติในการผลิตถึงปีละ 90,561 ตนั หรือร้อยละ 28.22 

     ก)  ยางยดืและยางรัดของ   ข) รองเทา้และอุปกรณ์กีฬา 

     ค)  ยางยานพาหนะ    ง) สายพานลาํเลียง 

 

10) ผลิตภณัฑย์างใดมีการนาํเขา้มากกวา่การส่งออก 

     ก)  ยางยดืและยางรัดของ   ข) รองเทา้และอุปกรณ์กีฬา 

     ค)  ยางยานพาหนะ    ง) สายพานลาํเลียง 

 



แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 7 
วสัดุสังเคราะห์ 

 

หัวข้อเนือ้หา   
1. พลาสติก 

 1.1  ประเภทของพลาสติก 

 1.2  กระบวนการผลิตพลาสติก 

 1.3 การรีไซเคิลพลาสติก 

 1.4  คุณสมบติัทัว่ไปของพลาสติก 

2.  แกว้และกระจก 

 2.1  กระบวนการผลิตแกว้และกระจก 

 2.2  กระจกนิรภยั 

 3. ปูนซีเมนต ์

 4.  กระดาษ 

  4.1  กระบวนการผลิตกระดาษ 

  4.2  ลกัษณะทางกายภาพของกระดาษ 

  4.3  สมบติัเชิงโครงสร้างของกระดาษ 

 5.  สรุป 

              6.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เม่ือผูเ้รียน เรียนจบบทน้ีแลว้ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

 อธิบายประเภทและคุณสมบติัของวสัดุสังเคราะห์ในการเลือกเขา้สู่กระบวนการผลิตได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. นกัศึกษานาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
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5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวสัดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  

2. Power Point 

 

การวดัผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

3. ประเมินจากการสอบปลายภาค 

 



บทที ่7 
วสัดุสังเคราะห์ 

 

 วสัดุสังเคราะห์คือวสัดุท่ีเกิดจากการนาํแร่ธาตุ และสารเคมีมาผา่นขบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยการทาํปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อให้เกิดเป็นวสัดุข้ึน ซ่ึงวสัดุท่ีได้จากการสังเคราะห์จะมีคุณสมบติั
เฉพาะตวั เช่น นํ้ าหนักเบา มีความแข็งแรงสูง คงทนต่อการกัดกร่อน คงทนต่ออุณหภูมิ คงทนต่อ
สารเคมี เป็นตน้ วสัดุสังเคราะห์ถูกใช้งานอย่างหลากหลายตามความตอ้งการของแต่ละอุตสาหกรรม 
เช่น การใชพ้ลาสติกในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทขา้วของเคร่ืองใช ้การใชก้ระจกเป็นส่วนประกอบ
ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต ์หรือการใชปู้นซีเมนตใ์นอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นตน้ ในบทน้ีจะ
กล่าวถึงวสัดุสังเคราะห์ 4 ชนิดไดแ้ก่ พลาสติก แกว้และกระจก ปูนซีเมนต ์และกระดาษ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 

1. พลาสติก 
    พลาสติกถูกใชง้านค่อนขา้งหลากหลายและเป็นวสัดุท่ีพบเจอไดท้ัว่ไปในชีวิตประจาํวนัมาก
ท่ีสุดชนิดหน่ึงพลาสติกมีหลายประเภท โดยประเภทของพลาสติกแบ่งไดด้งัน้ี  
    1.1  ประเภทของพลาสติก 

           1) เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastics) 

               ตอ้งใช้ความร้อนในการข้ึนรูปและยงัคงรูปเดิมเม่ือเยน็ตวัลง สามารถนาํมาข้ึนรูปใหม่ไดเ้ม่ือ
ใหค้วามร้อนอีกคร้ังหน่ึงโดยท่ีสมบติัไม่เปล่ียนแปลง ประกอบข้ึนดว้ยสายยาว (Chain) ของคาร์บอน 
ซ่ึงจบักนัดว้ยพนัธะโควาเรนท ์(Covalent) โดยอาจมีอะตอมของ ไนโตรเจน ออกซิเจน หรือ ซลัเฟอร์ 
(sulfur) มาจบักบัโมเลกุลสายหลกัดว้ยพนัธะโควาเลนท ์ตวัอยา่งของเทอร์โมพลาสติก มีดงัน้ี 

                1.1) Polyethylene (โพลีเอทิลีน) เรียกยอ่วา่ PE มีความยืดหยุน่ดี มีทั้งแบบอ่อน และแบบแข็ง 

ไดแ้ก่ 

                        - Low Density Polyethylene (LDPE)  มีความตา้นทานการกดักร่อนดี กนัความช้ืนไดดี้ 
ความแขง็แรงตํ่า และมีความยดืหยุน่สูง นิยมใชใ้นการผลิต bags, bottles, and liners.  
                       - High Density Polyethylene (HDPE) เป็นกลุ่มท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด รับแรงกระแทกไดดี้ 
นํ้าหนกัเบา ดูดซบัความช้ืนนอ้ย มีความแขง็แรงสูง ไม่เป็นพษิ บรรจุอาหารได ้  
                       - Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMW PE) นํ้ าหนกัเบา มีความแข็งแรง
สูง กลึงไสไดเ้ช่นเดียวกบัไม ้ใชใ้นงานเคร่ืองจกักลท่ีทนต่อการสึกหรอ ตา้นทานต่อแรงขดัสี และการ
กดักร่อน 
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                   1.2)  Polyvinyl Chloride เรียกยอ่วา่ PVC ไม่มีสี ยอ้มสีได ้ทนต่อนํ้ ามนั จารบี กรด และด่าง 
ปกติ PVC จะแข็ง แต่เม่ือผสมสารท่ีทาํให้อ่อนตวัจะฉีดข้ึนรูปและปาดผิวได ้ถา้เติมสารท่ีทาํให้อ่อนตวั
มากจะกลายเป็น PVC อ่อน หรือหนงัเทียม ตวัอยา่งเช่น ท่อนํ้า แผน่พลาสติกบาง แผน่เสียง ของเด็กเล่น 

เป็นตน้ 

                   1.3) Polypropylene เรียกยอ่วา่ PP มีคุณสมบติัคลา้ยกบั PE แต่ทนความร้อนไดสู้งกวา่ แต่
เปราะท่ีอุณหภูมิตํ่า ใชใ้นอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์ ช้ินส่วนรถยนตไ์ดจ้ากกระบวนการ polymerization 

ของ Propylene (C3H6) 

    1.4) Acrylonitrile-Butadiene-Stryrene เรียกยอ่วา่ ABS เหนียว ทนต่อการกระแทกไดดี้ความ
ตา้นแรงดึงสูง ใชท้าํใบพดัลม หมวกกนัน็อค อุปกรณ์สุขภณัฑ ์

 1.5) Polymethylmethacrylate เรียกยอ่วา่ PMMA หรือ plexiglass ทนแดด ทนต่อบรรยากาศ 
แขง็และเหนียว รอยแตกไม่แหลมคม จึงนิยมนาํมานาํแผน่แกว้นิรภยั ฝาครอบไฟทา้ย ไฟเล้ียวยานยนต ์

 2) เทอร์โมเซ็ตต้ิง พลาสติก (Thermosetting Plastics : Thermosets) 

                 เป็นพลาสติกท่ีข้ึนรูปโดยปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reaction) ดงันั้นจึงไม่สามารถนาํมาข้ึนรูป
ใหม่ได ้สามารถยอ่ยสลาย ทาํลายไดโ้ดยการให้ความร้อนแต่ไม่สามารถรีไซเคิลได ้อะตอมคาร์บอนจบั
ตัวด้วยพันธะโควาเลนท์เป็นโครงสร้างร่างแห (Network Structure) บางคร้ังอาจมีอะตอมของ 
ไนโตรเจน ออกซิเจน หรือ ซลัเฟอร์ มาจบักบัโครงสร้างดว้ย ตวัอยา่ง Thermosetting Plastics ไดแ้ก่ 

                     2.1) Unsaturated Polyester เรียกยอ่วา่ UP ไม่มีสี ผิวเป็นมนัเงา มีทั้งท่ียืดหยุน่ได ้และแข็ง
เปราะ ตวัอยา่งเช่น ช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์และตวัเรือ เป็นตน้ 

                    2.2) Epoxy Resin เรียกยอ่วา่ EP ไม่มีสี และมีสีออกเหลืองเหมือนนํ้าผึ้ง แข็งและเหนียว จบั
เกาะวสัดุทุกชนิด ทนการกดักร่อนไดดี้มาก ตวัอยา่งเช่น  ช้ินส่วนเคร่ืองบิน กาว เป็นตน้ 

                     2.3) Polyurethane เรียกย่อว่า PUR โปร่งใส สีเหลืองเหนียว และอ่อนเหมือนยาง 

ตวัอยา่งเช่น โพรียลีูเทนแขง็ใชท้าํเฟือง เปลือกรองเพลา โพรียลีูเทนอ่อนใชท้าํ ฟองนํ้ าเฟอร์นิเจอร์ โพรี
ยลีูเทนเหลวใชท้าํเคลือบเงา 

 3) พลาสติกยดืหยุน่ (Elastomer) 

                เป็น Elastic Hydrocarbon Polymer มีโครงสร้างโมเลกุลท่ีมีตาข่ายกวา้ง ความยืดหยุน่จะลดลง
ท่ีอุณหภูมิตํ่า จะมีสองประเภทคือ 

                 3.1) ยางธรรมชาติ คุณสมบติัจะเส่ือมเม่ือสัมผสัเบนซิน 

                  3.2) ยางสังเคราะห์  โครงสร้างโมเลกุลจะมีตาข่ายกวา้งกวา่ยางธรรมชาติ ทนต่อนํ้ ามนั แต่มี
ความยืดหยุน่นอ้ยกวา่ยางธรรมชาติ เหมาะสําหรับผลิตยางรถยนตน์ัง่ รองเทา้ สายยาง สายพานลาํเลียง 
เป็นตน้ 
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         4) โพลิเมอร์ชนิดพิเศษ (Speciality Polymers) ไดแ้ก่ 

                 4.1) High-performance polymers 

                         เป็นโพลิเมอร์ท่ีมีคุณสมบติัดีหลายๆ อย่างรวมกนั ซ่ึงไดแ้ก่  มีความยืดหยุ่นสูง, ทน
ความร้อนไดดี้ และมีความเหนียวมาก ซ่ึงจะไดจ้ากการท่ีมีพนัธะหลกัท่ีแข็งแรงไดแ้ก่ Polyimides (PI) 
และ Polyester Ether Ketone (PEEK) ท่ีเป็น Semicrystalline Polymer มีจุดหลอมเหลว 330 ◦C ทั้งสอง
ชนิดเป็น Metrix สําหรับ Carbon Fiber Composites มีคุณสมบติัในการเช่ือมติด ใช้เช่ือมช้ินส่วน
เคร่ืองบิน 

                  4.2) Liquid-crystal (LC) polymers 

                         หมายถึงโพลิเมอร์เหลว (Gel) ท่ียงัมีบางส่วนท่ียงัคงมีพนัธะโควาเลนตท่ี์แข็งแรง และ
ไม่ละลาย และบริเวณท่ีไม่ละลายดงักล่าวจะเป็นบริเวณท่ีมีการจดัเรียงตวักนัเป็นระเบียบ (Uniform 

Orientation) มีขอบท่ีคม ใชใ้นจอแสดงภาพโทรทศัน์, จอคอมพวิเตอร์ประเภท LCD  

     1.2  กระบวนการผลิตพลาสติก 

            1) การฉีดพลาสติก (Plastic Injection Molding) ใชส้ําหรับผลิตช้ินส่วน หรือช้ินงานจากเม็ด
พลาสติกตวัอยา่งเคร่ืองฉีดเมด็พลาสติก แสดงไดด้งัภาพท่ี 7.1 

 

 

ภาพที ่7.1  เคร่ืองฉีดพลาสติก 

(ท่ีมา : http://www.rutlandplastics.co.uk/advice/moulding_machine.html) 
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 2) การอดัรีด (Extrusion) สาํหรับข้ึนรูปพลาสติกอ่อน ใชข้ึ้นรูปท่อ หรือรูปพรรณต่างๆ การอดั
รีดดว้ยเคร่ืองอดัรีดพลาสติกแสดงไดด้งัภาพท่ี 7.2 

 

 

ภาพที ่7.2  การอดัรีดพลาสติก 

 

 

 3) การอดัรีดและเป่าข้ึนรูป สาํหรับทาํถุงพลาสติก ขวด และถงั มีขั้นตอนดงัภาพท่ี7.3 

 

 
 

ภาพที ่7.3 การอดัรีดและเป่าข้ึนรูปถงันํ้า 

 

 

 

ลอ้หมุนดึงออกจากเคร่ืองอดัรีด 

ตวัปรับระยะดา้นบนของแม่พมิพ ์เคร่ืองอดัรีด แม่พิมพ ์

แบบพิมพ ์ แบบพิมพ ์

อดัรีด
พลาสติก
เขา้มา 

อดัอากาศเขา้ 

กา้นยดืออกตามแรงลมท่ีอดัเขา้มา 
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 1.3 การรีไซเคิลพลาสติก 

            พลาสติกท่ีสามารถนาํมารีไซเคิลนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 7 ประเภท ดงัน้ี 

            1) เบอร์ 1 หมายถึง โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)  

                 เป็นพลาสติกท่ีเหมาะสาํหรับใส่นํ้าอดัลม  หรือนํ้ามนัเน่ืองมาจากความใส  มีความยืดหยุน่สูง
และป้องกนัการซึมผา่นไดพ้ลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) สามารถนาํมารีไซเคิลเป็น เส้น
ใย สําหรับทาํเส้ือกนัหนาว พรม ใยสังเคราะห์สําหรับยดัหมอน ถุงหูห้ิว กระเป๋า ขวด เป็นตน้ มี
สัญลกัษณ์ดงัภาพท่ี 7.4 

 

ภาพที ่7.4  สัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่เป็นพลาสติกแบบ  PET ท่ีสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลได ้

 

 2) เบอร์ 2 หมายถึงโพลิเอทิลินชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) 

                   เป็นพลาสติกท่ีเหมาะสําหรับทาํถุงห้ิว  ขวดนํ้ าด่ืม  หรือถงันํ้ า  เป็นตน้  เพราะวา่มีความ
ยืดหยุ่นสูงและป้องกนัการซึมผ่านไดดี้โพลิเอทิลินชนิดความหนาแน่นสูงสามารถนาํ มารีไซเคิลเป็น 
ขวดใส่นํ้ ายาซักผา้ ขวดนํ้ ามนัเคร่ือง ท่อ ลงัพลาสติก ไม้เทียมเพื่อใช้ทาํร้ัวหรือมา้นั่งในสวน มี
สัญลกัษณ์ดงัภาพท่ี 7.5 

 

 

ภาพที ่7.5  สญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่เป็นพลาสติกแบบ  HDPE ท่ีสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลได ้

 

 3) เบอร์ 3 หมายถึงโพลิไวนิลคลอไรด ์(PVC) 
                   เป็นพลาสติกท่ีเหมาะสาํหรับใชท้าํท่อนํ้า  ฉนวนหุม้ระบบกรอง ถงักรองของเหลว เคมี แก๊ส  

ลมอดั และอากาศในโรงงานสายไฟฟ้า  กระเป๋าหนงัเทียม  ประตูพีวีซี  เป็นตน้  PVC มีคุณสมบติั
แข็งแรง ทนสารเคมี สามารถทาํเป็นสีไดไ้ม่จาํกดั  และทนนํ้ าไดดี้ พลาสติกชนิดโพลิไวนิลคลอไรด ์

สามารถนาํมารีไซเคิลเป็น ท่อนํ้ าประปาหรือรางนํ้ าสําหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร์นิเจอร์ มา้นัง่
พลาสติก ตลบัเทป เคเบิล แผน่ไมเ้ทียม มีสัญลกัษณ์ดงัภาพท่ี 7.6 
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ภาพที ่7.6  สัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่เป็นพลาสติกแบบ  PVC ท่ีสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลได ้

 

 4) เบอร์ 4 หมายถึง โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นตํ่า (LDPE) 
                   เป็นพลาสติกท่ีเหมาะสําหรับนาํมาเป็นถุง เยน็  ถุงใส่อาหารแช่แข็ง  เพราะมีความยืดหยุน่
สูง  เหนียว  ไม่มีกล่ิน  ไม่มีสี  พลาสติกชนิดน้ีไม่เหมาะท่ีจะบรรจุอาหารร้อน พลาสติกชนิดโพลิเอทิลีน
ชนิดความหนาแน่นตํ่าสามารถนาํมารีไซเคิลเป็น ถุงดาํสําหรับใส่ขยะ ถุงหูห้ิว ถงัขยะ กระเบ้ืองปูพื้น 
เฟอร์นิเจอร์ แท่งไมเ้ทียม มีสัญลกัษณ์ดงัภาพท่ี 7.7 

 

ภาพที ่7.7  สญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่เป็นพลาสติกแบบ  LDPE ท่ีสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลได ้

 

 5) เบอร์ 5 หมายถึง โพลิโพรพิลีน (PP) 
                   เป็นพลาสติกท่ีเหมาะสําหรับทาํถุงร้อน บรรจุอาหาร  หรือผลิตกล่องบรรจุอาหารสําหรับ
นาํเขา้ไมโครเวฟ  เพราะมีความยืดหยุน่สูง  ทนสารเคมี  และสามารถใชง้านกบัอุณหภูมิท่ีสูงถึง  175 

◦C  พลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน สามารถนาํมารีไซเคิลเป็น กล่องแบตเตอร่ีในรถยนต ์ช้ินส่วนรถยนต ์
เช่น กนัชนและกรวยสาํหรับนํ้ามนั ไฟทา้ย ไมก้วาดพลาสติก แปรง มีสัญลกัษณ์ดงัภาพท่ี 7.8 

 

ภาพที ่7.8  สัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่เป็นพลาสติกแบบ  PP ท่ีสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลได ้

 

 6) เบอร์ 6 หมายถึง โพลิสไตรีน (PS) 
                  เป็นพลาสติกท่ีเหมาะสาํหรับทาํเป็น โฟม กล่อง ถว้ยและจาน เน่ืองจากง่ายต่อการข้ึนรูป   

สามารถพิมพสี์สัน และลวดลายใหส้วยงามได ้ และสามารถใชง้านกบัอุณหภูมิตั้งแต่  -10  ถึง  80  ◦C   
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พลาสติกชนิดโพลิสไตรีน สามารถนาํมารีไซเคิลเป็นไมแ้ขวนเส้ือ กล่องวิดีโอ ไมบ้รรทดั กระเปาะ
เทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ มีสัญลกัษณ์ดงัภาพท่ี 
7.9 

 

ภาพที ่7.9  สญัลกัษณ์ท่ีแสดงวา่เป็นพลาสติกแบบ PS ท่ีสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลได ้

 

 7) เบอร์ 7 หมายถึงสัญลกัษณ์สาํหรับพลาสติกอ่ืน 

                   ตวัอยา่งเศษพลาสติกท่ีสามารถนาํ กลบัมารีไซเคิลใหม่ได ้โดยส่วนมากจะเป็นขวดนํ้ าด่ืม
แบบขุ่น ถว้ย ชาม ถงั แผน่ฟิวเจอร์บอร์ด ถุงร้อน ถุงเยน็ ถุงใส่ขยะ  กระสอบปุ๋ย สายรัดพลาสติก ฝาขวด 
ฯลฯ มีสัญลกัษณ์ดงัภาพท่ี 7.10 

 

ภาพที ่7.10  สัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่เป็นขวดพลาสติกท่ีสามารถนาํกลบัมารีไซเคิลได ้

 

    1.4  คุณสมบติัทัว่ไปของพลาสติก 

1) ความหนาแน่นตํ่าประมาณ 0.9-1.5 g/cm3 

2) ทนต่อสารเคมีไดดี้ ทนต่อเกลือ กรด ด่าง ไดห้ลายชนิด 

3) ไม่ทนความร้อน พลาสติกส่วนมากจะละลายท่ี 150-250 °C (ยกเวน้ ซิลิโคน) 
4) เป็นฉนวนไฟฟ้า และฉนวนความร้อน 

5) คุณสมบติัทางกลจะแตกต่างกนั ข้ึนกบัสารเสริมท่ีเติมลงไป  
6) เทอร์โมเซ็ทต้ิงพลาสติกจะคงรูปท่ีอุณหภูมิสูง 

7) เทอร์โมพลาสติกจะข้ึนรูปท่ีอุณหภูมิต่างๆได ้

8) พลาสติกแบบยดืหยุน่ (Elastomer) จะมีความยดืหยุน่สูงท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

9) อิทธิพลของอุณหภูมิต่อสมบติัทางกล 

10) โดยทัว่ไป ท่ีอุณหภูมิตํ่า โพลิเมอร์จะมีคุณสมบติัเป็นของแขง็  
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11) เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน จะกลายเป็น อ่อน เหนียว คลา้ยยาง อุณหภูมิ ท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียน จาก 
แข็งคล้ายแก้ว ไปเป็น เหนียว คล้ายยาง เรียกว่า ‘Glass Transition Temperature, Tg’ 

(เช่นเดียวกบัอุณหภูมิท่ีเปล่ียนจากเหนียวเป็นเปราะ ในเหล็ก) 
 

2.  แก้วและกระจก 
      ในประเทศไทยแบ่งการผลิตแกว้และกระจกไดด้งัน้ี 

  1) การผลิตกระจกแผน่ แบ่งไดเ้ป็นการผลิตโฟลตกลาส และช้ีทกลาส 

  2) การผลิตเคร่ืองแกว้และบรรจุภณัฑจ์ากแกว้ แบ่งไดเ้ป็น การผลิตเคร่ืองแกว้ท่ีใชบ้นโตะ๊  

       อาหาร ในครัวและในหอ้งนํ้า เป็นตน้ 

  3) การผลิตผลิตภณัฑจ์ากแกว้อ่ืนๆ ไดแ้ก่ กระเปาะแกว้และส่วนประกอบในหลอดไฟฟ้า  
      บลอ็กแกว้ และใยแกว้เป็นตน้ 

      2.1  กระบวนการผลิตแกว้และกระจก 

             วตัถุดิบท่ีใชส้าํหรับผลิตแกว้และกระจกไดแ้ก่ ทรายแกว้ หินฟันมา้ โซดาแอช (NA2CO3) เศษ
แก้ว หินโดโลไมท์ และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีอยากจะเจือปนให้แก้วและกระจกมีสีท่ีแตกต่างกันไป โดย
กระบวนการผลิตแกว้และกระจกเบ้ืองตน้เป็นดงัภาพท่ี 7.11 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่7.11  กระบวนการผลิตแกว้และกระจก 
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 1) การเตรียมและการผสมวตัถุดิบ (Batch & Mixing) เป็นขั้นตอนการนาํวตัถุดิบต่างๆ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ทรายแกว้ โซดาแอช หินโดโลไมท ์หินฟันมา้และอ่ืนๆ วตัถุดิบเหล่าน้ีหลงัจากท่ีผา่นการ
ตรวจสอบคุณภาพแลว้ จะถูกนาํไปเก็บไวใ้นไซโลของอาคารเตรียมวตัถุดิบ โดยจะแยกตามชนิดของ
วตัถุดิบ หลงัจากนั้นวตัถุดิบเหล่าน้ีจะถูกนาํมาชัง่และนาํมาผสมกนัในอตัราส่วนตามสูตรการผลิต และ
ถูกสายพานลาํเลียงไปเขา้เตาหลอม (Furnace) 
 2) การหลอมวตัถุดิบ (Melting) ส่วนผสมวตัถุดิบและเศษแกว้(Cullet)จะถูกหลอมละลายเป็นนํ้ า
แกว้ดว้ยเตาหลอมโดยใชพ้ลงังานความร้อนจากนํ้ามนัเตา ก๊าซธรรมชาติ หรือไฟฟ้า ท่ีอุณหภูมิประมาณ 
1,300 – 1,500 องศาเซลเซียส 

 3) การข้ึนรูป (Forming) เป็นการนาํนํ้ าแก้วท่ีได้จากการหลอมแล้วมาเขา้เคร่ืองข้ึนรูปให้ได้
ผลิตภณัฑแ์กว้ตามท่ีตอ้งการ การข้ึนรูปมีอยูห่ลายวธีิตามรูปร่าง ขนาด และชนิดของผลิตภณัฑแ์กว้ 

 4) การอบแกว้ (Annealing) แกว้ท่ีผา่นการข้ึนรูปแลว้จะเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิระหวา่ง
ผิวภายนอกและภายในเน้ือแกว้ ส่งผลให้เกิดความเครียด (Strain) ในเน้ือแกว้ ซ่ึงทาํให้แกว้เกิดรอยร้าว
หรือแตกได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการอบแกว้เพื่อลดความเครียด โดยการทาํให้แกว้ค่อยๆเยน็ตวัลงอย่างชา้ๆ 
เช่น การผา่นการเขา้เตาอบ 

 5) การตรวจสอบและบรรจุ (Inspection & Packing) เป็นการนาํผลิตภณัฑ์แกว้ผา่นกระบวนการ
อบแลว้จะมีการนาํผลิตภณัฑ์ไปตรวจสอบดว้ยสายตา หรือใช้เคร่ืองจกัรในการตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ ์เช่น รูปทรง รอยร้าว ความใส หรือขอ้บกพร่องอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึน ผลิตภณัฑ์แกว้ช้ินไหนท่ีไม่ผา่น
การตรวจสอบจะถูกนาํมาบดเป็นเศษแกว้ (Cullet) เพือ่ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตต่อไป 

    2.2  กระจกนิรภยั คือกระจกท่ีนาํมาเพิ่มคุณสมบติัใหมี้ความแขง็แรงมากข้ึนมี 2 แบบคือ 

  1) กระจกเทมเปอร์ (Temper) 

      คือ การนาํกระจกแผน่เรียบมาผา่นการอบท่ีอุณหภูมิสูง (ประมาณ 700 ◦C) แลว้ทาํให้เยน็ตวั
ท่ีอตัราท่ีกาํหนด กระจกมีความแข็งแรงทนทานมากข้ึน กระจกท่ีผ่านกรรมวิธีแปรรูปน้ีเป็นกระจก
นิรภยัท่ีสามารถดดัโคง้ไดแ้ละรับแรงกระแทกไดม้ากกวา่กระจกธรรมดา เม่ือเวลาแตกก็จะแตกตวัเป็น
เมด็ขา้วโพดไม่มีความแหลมคมใหเ้ป็นอนัตรายได ้ตวัอยา่งผลิตภณัฑเ์ช่น กระจกรถยนต ์ฝาหมอ้  

 2) กระจกลามิเนต (Laminate)  
                   คือ การนาํแกว้หรือกระจกมาประกบซอ้นกนั 2 แผน่หรือมากกวา่ โดยใชฟิ้ล์มกาวคัน่อยูต่รง
กลาง ทาํให้ไดก้ระจกนิรภยัท่ีมีความปลอดภยัสูง คือมีความแข็งแรงทนทานมาก เม่ือแตกเศษกระจกก็
จะไม่หลุดออกมาเป็นอนัตราย และถา้ใชฟิ้ลม์ท่ีมีความเหนียวเป็นพิเศษคัน่กลางกระจกหลายๆ ชั้น ก็จะ
ไดก้ระจกท่ีสามารถกนักระสุนได ้หรือใชเ้ป็นกระจกกนัความร้อนในอาคารได ้  
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3.  ปูนซีเมนต์ 
       ประเภทของปูนซีเมนตท่ี์ใชใ้นอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

                 1) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์(Portland Cement) แบ่งออกเป็น 

       1.1) ประเภท 1 (Normal Portland Cement) ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดธ์รรมดา   

                              เป็นปูนซีเมนต์ก่อตวัและแห้งตวัเร็วใช้ดีกบังานเท เช่น ทาํท่อ เสา เสาเข็ม หรือ
คอนกรีตบล็อก ไม่เหมาะกบังานปูนก่อหรือฉาบ ตวัอยา่งปูนท่ีจาํหน่าย เช่น ตราชา้ง ดงัภาพท่ี 7.12 ตรา
พญานาคสีเขียว ตราเพชร เป็นตน้ 

 

ภาพที ่7.12  ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 1 

(ท่ีมา : http://home.sanook.com/1591/) 
 

                    1.2) ประเภท 2 (Modified Portland Cement) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ทนซัลเฟตไดป้าน
กลาง  

                             ใช้ในงานเข่ือนคอนกรีต กาํแพงกั้นดิน ท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ ตอม่อสะพาน 
ตวัอยา่งปูนท่ีจาํหน่าย เช่น ตราพยานาคเจด็เศียร เป็นตน้ 

      1.3) ประเภท 3 (High-early Strength Portland Cement) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ชนิดให้
กาํลงัสูงในเวลาอนัสั้น 

                              เหมาะกบัคอนกรีตท่ีตอ้งการรับกาํลงัไดร้วดเร็วหรือตอ้งการถอดแบบหล่อโดยเร็ว 

งานโครงสร้างอาคาร เสาเขม็ ถนน พื้นหรือคานสาํเร็จ ตวัอยา่งปูนท่ีจาํหน่าย เช่น ตราเอราวณั พญานาค
เจด็เศียร ตราสามเพชร ตราชา้ง เป็นตน้ ตวัอยา่งปนูประเภทน้ีแสดงไดด้งัภาพท่ี 7.13 

 

ภาพที ่7.13  ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 3 

(ท่ีมา : http://www.siamhomemart.com/index.php?mo=30&cid=258306) 
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      1.4) ประเภท 4 (Low-Heat Portland Cement) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ชนิดให้ความร้อนตํ่า
ขณะก่อตวั  

                             ใชใ้นเขตอากาศหนาว ประเทศไทยไม่มีการผลิตปนูประเภทน้ี 

      1.5) ประเภท 5 (Sulfate-Resistant Portland Cement) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ชนิดตา้นทาน
ต่อปฏิกิริยาของพวกเกลือซลัเฟตไดดี้กวา่ประเภทอ่ืน 

                              ใชใ้นสภาพท่ีดินหรือนํ้าท่ีมีความเป็นด่างสูง ในท่ีดินเค็มชายทะเล หรือในนํ้ าทะเล มี
ระยะเวลาก่อตวัและแขง็ตวัชา้ เช่นตราฉลาม ดงัภาพท่ี7.14 เป็นตน้ 

 

ภาพที ่7.14  ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 5 

(ท่ีมา : http://www.materialfocus.com/214ปนูงูเห่าพญานาคชลประท.htm) 

 

 2) ปูนซีเมนตผ์สม หรือ ซิลิกาซีเมนต ์(Mixed Cement) 
                      มีทรายหรือหินปูนบดละเอียดประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต ์จะแข็งตวัและก่อตวัชา้ มีการยืด
ตวัหรือหดตวัเน่ืองจากสภาวะอากาศน้อย เหมาะในงานอิฐ ทาํปูนฉาบ เทพื้นอาคาร ภาชนะคอนกรีต 

อาคาร ตึกแถว หรือท่ีพกัไม่เกิน 2-3 ชั้น งานคอนกรีตใดๆท่ีไม่ตอ้งการผลทางการรับแรงมากนกั ถูกกวา่
ปนูซีเมนตทุ์กประเภท  

 

ภาพที ่7.15  ปูนซีเมนตผ์สม 

(ท่ีมา : http://www.materialfocus.com/ปนูเอเซียAsiaCement.htm) 
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 3) ปูนซีเมนตผ์สมทราย  

      เพื่ออาํนวยความสะดวกในการใชง้าน โดยการเติมทรายผสมกบัผงปูน ตามอตัราส่วนใน
การนาํไปใช ้ในการใชง้านเพียงผสมกบันํ้ าก็ใชไ้ดเ้ลย บางคร้ังจะผสมสีฝุ่ นลงในเน้ือปูน เพื่อให้ไดผ้นงั
ฉาบปนูท่ีมีสีในตวั 

 การประสมมวลของคอนกรีตเบ้ืองตน้ 

 ซีเมนตเ์พสท ์(Cement Paste)  = ปูนซีเมนต ์+ นํ้า 

 มอร์ตา้ (Mortar)  = ปูนซีเมนต ์+ ทราย + นํ้า 

 คอนกรีต (Concrete)  = ปูนซีเมนต ์+ ทราย + นํ้า + หิน 

 อตัราส่วนของนํ้าต่อซีเมนตใ์นการทาํคอนกรีต 

 (Water Cement Ratio) หรือ W/C Ratio มีผลต่อคุณภาพของคอนกรีต 

 การคาํนวณ 

 ปนูซีเมนต ์1 ถุง = 50 กก.   นํ้า 15 ลิตร = 15 กก. 
 สูตร W/C Ratio = นํ้า(กก.)/ปนูซีเมนต(์กก.) 
 15/50 = 0.30 

 ถา้เพิ่มนํ้าเป็น 35 ลิตร Ratio = 35/50 = 0.70 

 ยิง่ใส่นํ้ามากจะเหลวมากข้ึนตามลาํดบั คอนกรีตท่ีมี W/C Ratio ตํ่าจะมีความแขง็แรง สามารถ 

รับแรงอดัไดม้าก 

 

4. กระดาษ 
     4.1  กระบวนการผลิตกระดาษ 

              การทาํกระดาษเร่ิมตั้งแต่การนาํไมไ้ปทาํเยื่อเพื่อให้ไดเ้ส้นใยออกมา แลว้จึงนาํเยื่อท่ีไดไ้ปผสม
กบัสารเติมแต่งในอตัราส่วนต่างๆเพื่อปรับสมบติักระดาษให้ไดต้รงความตอ้งการใชง้าน จากนั้นนาํไป
ทาํเป็นแผน่โดยใชเ้คร่ืองจกัรผลิตกระดาษ แลว้จึงนาํไปแปรรูปใชง้าน กระบวนการผลิตจะแบ่งออกเป็น 

5 ขั้นตอนโดยเรียงลาํดบัตาม ขั้นตอนการปฏิบติัการจริงภายในโรงงานไดด้งัน้ี 

 1) การผลิตเยือ่ (Pulping)  

                   วตัถุประสงคห์ลกัของการผลิตเยื่อ เพื่อตอ้งการแยกเส้นใยออกมาจากองคป์ระกอบอ่ืนของ
ไม ้ การผลิตเยื่อสามารถทาํไดห้ลายวิธีทั้งโดยวิธีเคมีหรือเชิงกล ในบางกรณีอาจจะตอ้งนาํไปผา่นการ
ฟอกให้ขาวก่อน ในการผลิตเยื่อจึงประกอบดว้ย กรรมวิธีผลิตเยื่อและการฟอกเยื่อ กรรมวิธีผลิตเยื่อ 

(Pulping Process) เยื่อมีหลายชนิด การเรียกช่ือข้ึนอยูก่บักรรมวิธีผลิต ซ่ึงประกอบดว้ยรูปแบบต่างๆ 

ของพลงังานท่ีใช ้ไดแ้ก่ พลงังานความร้อน พลงังานเคมี และพลงังานกล 
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 การผลิตเยื่อเชิงกล (Mechanical Pulping Process) จะใชพ้ลงังานกลควบคู่ไปกบัพลงังาน
ความร้อนในการแยกเส้นใยออกมา โดยท่อนไม/้ช้ินไมจ้ะถูกส่งเขา้เคร่ืองบด ซ่ึงจะทาํหนา้ท่ีบดและตดั 

จนช้ินไมแ้หลกละเอียดเป็นเยื่อไม ้ เยื่อท่ีได้เรียกว่าเยื่อไมบ้ดหรือเยื่อเชิงกล ให้ผลผลิตเยื่อในช่วง
มากกวา่ร้อยละ 85 เยื่อไมบ้ดมีเน้ือค่อนขา้งหยาบกระดา้ง เส้นใยท่ีไดส่้วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ มีการขาด
และตดัเป็นท่อนๆ นอกจากน้ียงัมีกลุ่มของเส้นใยปนอยูด่ว้ย ในเยือ่ไมบ้ดจึงประกอบดว้ย 

 ก) เส้นใยฝอย (Fines) ซ่ึงเกิดจากฉีกขาดของเส้นใย  

 ข) เส้นใยเด่ียว (Individual Fiber) ไม่ค่อยสมบูรณ์  

 ค) มดัของเส้นใย (Bundle of Fiber) ซ่ึงประกอบดว้ยเส้นใยหลายๆ เส้นเกาะติดกนัเป็นมดั
เยื่อชนิดน้ี เม่ือนาํมาเป็นวตัถุดิบในการทาํกระดาษ จะให้คุณสมบติัตามส่วนประกอบทั้ง 3 คือ เส้นใย
ฝอยจะเพิ่มคุณสมบติัดา้นทึบแสง เส้นใยซ่ึงไม่ค่อยสมบรูณ์และยงัคงมีลิกนินตกคา้งอยูม่าก ทาํให้พนัธะ
ระหวา่งเส้นใยตํ่า การกลบัสีเร็ว เยื่อชนิดน้ีจึงไม่เหมาะท่ีจะนาํไปทาํกระดาษท่ีตอ้งรับแรงสูงหรือเก็บ
นานๆ มีราคาถูก เหมาะสาํหรับทาํส่ิงพิมพร์าคาถูก เช่น หนงัสือพมิพ ์หรือใชเ้ป็นเยือ่ชั้นใน 

 การผลิตเยื่อเคมี (Chemical Pulping Process) การผลิตเยื่อตามกรรมวธีิน้ีจะใชพ้ลงังานเคมี
และพลงังานความร้อนในการทาํให้เส้นใยแยกจากกนั โดยช้ินไมจ้ะถูกส่งเขา้หมอ้ตม้เยื่อ(digester) 
สารเคมีและความร้อนจะละลายลิกนินออกไป เหลือส่วนท่ีไม่ละลายคือเยื่อ เยื่อเคมีมีหลายชนิดเรียกช่ือ
ตามสารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตเช่น เยื่อซลัเฟต เยื่อซลัไฟต ์ และเยื่อโซดา เยื่อเคมีให้ผลผลิตเยื่อประมาณ
ร้อยละ 40 มีลกัษณะนุ่ม สีค่อนขา้งคลํ้า เส้นใยท่ีไดจ้ะสมบูรณ์เยื่อชนิดน้ีมีปริมาณการใชสู้งมาก เพราะ
สามารถพฒันาศกัยภาพของเส้นใยให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เหมาะทั้งใชใ้นงานรับแรงและ
เพื่อการส่ือสาร ถา้ใชใ้นงานรับแรง เช่น นาํไปทาํกระดาษบรรจุภณัฑ์ไม่จาํเป็นตอ้งฟอก แต่ถา้ใชเ้พื่อ
การส่ือสารจะตอ้งนาํไปฟอกใหข้าวก่อน 

 เยื่อและเศษกระดาษ (Secondary Pulp)ในปัจจุบนัเศษกระดาษ (Reclaimed and Waste 

Paper) นบัไดว้า่เป็นแหล่งเส้นใยท่ีสาํคญัแหล่งหน่ึง ไดมี้การนาํเส้นใยกระดาษท่ีใชแ้ลว้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระดาษ เยือ่ท่ีไดจ้ากเศษกระดาษท่ีใชแ้ลว้เรียกวา่ Secondary 

Pulp ส่วนเยื่อท่ียงัไม่เคยใชท้าํกระดาษเรียกวา่ Virgin Pulp เส้นใยท่ีไดจ้ากเศษกระดาษชนิดน้ีเรียกวา่ 

Recycled Fiber เน่ืองจากกระดาษท่ีผา่นการใชแ้ลว้มีมากมายหลายประเภท เช่น ถา้เป็นกระดาษท่ีผา่น
การพมิพต่์างๆ ก่อนนาํมาทาํเป็นเยือ่ตอ้งผา่นกระบวนการเอาหมึกออก (Deinking) เสียก่อนแลว้จึงนาํไป
ฟอก (Bleaching) ใหข้าว สาํหรับนาํไปผลิตกระดาษสําหรับพิมพห์รือกระดาษชาํระ แต่ถา้จะนาํไปผลิต
กระดาษเหนียวหรือกระดาษสีนํ้าตาลก็ไม่จาํเป็นตอ้งเอาหมึกออก เยื่อจากกระดาษหรือเศษกระดาษท่ีได้
ส่วนมากจะนาํไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตกระดาษพิมพเ์ขียน ทาํเป็นเยื่อชั้นในกระดาษแข็ง หรือทาํ
กระดาษชาํระเป็นตน้ 
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 การฟอกเยือ่ (Bleaching) 

 การฟอกเยือ่เป็นการทาํใหเ้ยือ่มีสีขาวเหมาะกบัการใชก้ระดาษเพื่อการส่ือสารต่างๆ แบ่งเป็น 

2 วธีิ คือ 

 ก) วธีิฟอกเยือ่เพื่อขจดัลิกนินออก (Removing Lignin) 

 ข) วธีิฟอกเยือ่เพือ่เปล่ียนสีของลิกนินใหอ้ยูใ่นรูปไม่มีสี (Bleaching Lignin) 

เยือ่เคมีจะฟอกโดยใชส้ารเคมีทาํปฏิกิริยากบัลิกนินแลว้กาํจดัลิกนินออก การฟอกแบบน้ีมีหลายขั้นตอน 

โดยทัว่ไปจะมีตั้งแต่ 3-6 ขั้นตอน (CEH CEDEP CEOP) ดงัตารางท่ี 7.1 เยื่อท่ีไดมี้ความขาวสวา่งสูง
ประมาณร้อยละ80-95 เม่ือวดัดว้ยเคร่ืองวดัแบบ Elrepho ขั้นตอนในการฟอกจะมีช่ือเรียกตามสารเคมีท่ี
ใชฟ้อก และขั้นตอนการฟอกจะเรียงลาํดบัตามอกัษรท่ีใชเ้รียก เช่น การฟอกแบบ CEDED  

 

ตารางที ่7.1  ขั้นตอนการฟอกเยือ่ 

สารเคมี สัญลกัษณ์ ช่ือเรียกข้ันตอนการฟอก 
Chlorine C ขั้นคลอริเนชัน่ (Chlorination Stage) 
Sodium Hydroxide  E ขั้นเอก็ซ์แทรกชนั (Extraction Stage) 
Calcium Hypochlorite H ขั้นไฮโปคลอไรต ์(Hypochlorite Stage) 
Chorine Dioxide D ขั้นคลอรีนไดออกไซด ์(Chiorinedioxide Stage) 
Hydrogen Peroxide P ขั้นเปอร์ออกไซด ์(Peroxide Stage) 
Oxygen O ขั้นออกซิเจน (Oxygen Stage) 
Ozone Z ขั้นโอโซน (Ozone Stage) 
Acid A ขั้นแอสิด (Acid Stage) 

 

2) การเตรียมนํ้าเยือ่ (Stock Preparation) 

 ในขั้นการเตรียมนํ้ าเยื่อน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั 2 ประการ คือ เพื่อพฒันาศกัยภาพของเส้นใย 

โดยการนาํเยื่อไปบด และปรับปรุงสมบติักระดาษให้ไดต้ามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน โดยการผสมหรือ
ใส่สารเติมแต่งชนิดต่างๆ ตามอตัราส่วนท่ีกาํหนด ส่วนผสมท่ีไดน้ี้เรียกว่า “นํ้ าเยื่อ” หรือ “สต็อก” 

(Stock) เยื่อท่ีนาํมาทาํกระดาษทุกชนิดจะตอ้งผา่นการบด มากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัระดบัคุณภาพของเยื่อ 

เยื่อบางชนิดไม่จาํเป็นตอ้งบด เช่น เยื่อไมบ้ดและเยื่อเวียนทาํใหม่ ในขั้นการเตรียมนํ้ าเยื่อประกอบดว้ย
ส่วนต่างๆ ท่ีทาํหนา้ท่ีในการบดและผสมโดยมีขั้นตอนการปฏิบติัการเรียงลาํดบัดงัน้ี 

 การกระจายเส้นใย (Defibering) กระจายเยื่อเพื่อให้เส้นใยแยกออกจากกนัเป็นอิสระในนํ้ า
โดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกวา่ ไฮดราพลัเพอร์ (Hydrapulper) 
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 การบดเยื่อ (Refining) บดเยื่อเพื่อให้เส้นใยแตกแขนงเป็นการเพิ่มศกัยภาพของพนัธะ
ระหวา่งเส้นใยใหสู้งข้ึน อุปกรณ์ท่ีใชคื้อรีไฟเนอร์ (Refiner) 

 การผสมนํ้ าเยื่อ (Blending) เป็นการเติมสารเติมแต่งลงไปผสมกบัเยือ่ท่ีผา่นการบดแลว้โดย
ผสมในถงัใบพดักวน เยือ่จะถูกเก็บในถงัท่ีเรียกวา่ แมชีนเชสต ์(Machine Chest) 

 การแยกส่ิงสกปรกออกจากนํ้ า เยื่อ (Screening and Cleaning) โดยใช ้Pressure Screen หรือ 

Flat Screener เพื่อคดัวสัดุท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเส้นใยออกแลว้ผา่นเขา้สู่เคร่ืองทาํความสะอาด เรียกว่า     

เซนตริฟิวต์คลีนเนอร์ (Centrifugal Cleaner) คดัแยกวสัดุอ่ืนออกไปโดยใชห้ลกัการถ่วงจาํเพาะ การ
ควบคุมความขน้ของนํ้าเยือ่ (Consistency Regulator) เพือ่ควบคุมใหน้ํ้าเยือ่ขน้คงท่ี 

3) การทาํแผน่กระดาษ (Papermaking)  

 หลงัการผสมนํ้ าเยื่อเรียบร้อยแลว้ นํ้ าเยื่อจะถูกส่งเขา้สู่เคร่ืองจกัรผลิตกระดาษเพื่อทาํเป็น
แผน่กระดาษท่ียาวต่อเน่ืองกนั ซ่ึงเรียกวา่ เวบ็เปเปอร์ (Web Paper)เคร่ืองจกัรท่ีใชผ้ลิตกระดาษมีหลาย
แบบ ส่วนใหญ่เป็นแบบโฟร์ดริเนียร์ (Fourdrinier) และแบบไซลินเดอร์ (Cylinder) เคร่ืองจกัรผลิต
กระดาษทุกแบบจะมีส่วนประกอบต่างๆ เพื่อทาํหนา้ท่ีหลกั 3 ประการ คือ 

 การแยกนํ้าออก (Draining) ทาํหนา้ท่ีเป็นตะแกรงรองรับนํ้าเยือ่ นํ้าจะลอดผา่นตะแกรงทาํให้
เยือ่ก่อตวัเป็นแผน่เปียก (Wet Sheet Forming) 

 การกดนํ้ าออก (Pressing) ทาํหนา้ท่ีกดหรือบีบนํ้ าออกจากแผน่เปียก ทาํให้เกิดการยึดติด
แน่นระหวา่งเส้นใยภายในกระดาษ (Consolidation of Wet) 

 การอบกระดาษ (Drying) แผน่กระดาษจะถูกอบให้แห้งเพื่อไล่นํ้ าออกจนกระดาษแห้งเหลือ
ความช้ืนประมาณร้อยละ 4-6 ส่วนประกอบหลกัของเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ ไดแ้ก่ 

 3.1) ถงัจ่ายเยือ่ (Head Box) ทาํหนา้ท่ีจ่ายนํ้าเยือ่เขา้สู่ตะแกรงลวดเดินแผน่ 

 3.2) ส่วนตะแกรงลวดเดินแผน่ (Wire Section หรือ Forming Section) ทาํหนา้ท่ีสําคญั 2 
ประการ คือ การก่อตวัเป็นแผน่กระดาษดว้ยกระบวนการกรอง และการแยกนํ้ าออก (Dewatering) แผน่
เปียกท่ีออกจากส่วนน้ีจะมีนํ้าอยูร้่อยละ80 

 3.3) ส่วนกดกระดาษ (Press Section) ทาํหนา้ท่ีกดหรือบีบนํ้ าออกจากแผน่เปียกทาํให้เกิด
การยดึติดแน่นภายในเน้ือกระดาษ กระดาษท่ีออกจากส่วนน้ีจะมีนํ้าอยูป่ระมาณร้อยละ 55-60 การเอานํ้ า
ออกมาใหไ้ดม้ากกวา่น้ีดว้ยแรงกดไม่สามารถทาํไดเ้พราะจะทาํใหก้ระดาษขาด 

 3.4) ส่วนอบกระดาษ (Drying Section) ในส่วนน้ีจะมีลูกอบให้ความร้อนกบักระดาษ ทาํให้
กระดาษแหง้ โดยกระดาษท่ีออกมาจากส่วนน้ีจะมีความช้ืนประมาณร้อยละ 4-6 

 3.5) ส่วนรีดกระดาษ (Calender) ทาํหนา้ท่ีปรับแผน่กระดาษให้เรียบและมีเน้ือแน่นข้ึน แต่
ไม่จาํเป็นตอ้งใชส้าํหรับกระดาษบางชนิด เช่น กระดาษชาํระ 

 3.6) ส่วนพบักระดาษเขา้มว้น ทาํหนา้ท่ีนาํกระดาษเขา้มว้น 
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4) การปรับปรุงสมบติักระดาษขณะเดินแผน่ (Web Modification)  

 การปรับปรุงสมบติักระดาษในขณะเดินแผน่ทาํได ้2 ลกัษณะ คือ 

 4.1) การปรับปรุงผวิกระดาษ (Surface Modification) 

                             กระดาษเม่ือผ่านลูกอบแห้งแลว้จะเขา้สู่ส่วนรีดกระดาษ เพื่อปรับปรุงกระดาษให้
เรียบข้ึน และเพิ่มความหนาแน่นของเน้ือกระดาษ ส่งผลให้กระดาษบางลงนอกจากปรับปรุงผิวกระดาษ 

ท่ีส่วนน้ียงัสามารถทาํการปรับปรุงผิวกระดาษ ในขณะท่ีเดินแผ่นดว้ยวิธีการฉาบผวิ (Surface Sizing) 

ซ่ึงจะทาํก่อนท่ีเขา้ลูกอบกระดาษ โดยใช้นํ้ าแป้งฉาบบนผิวกระดาษ ทาํให้กระดาษมีผิวเรียบข้ึน 
นอกจากน้ียงัเพิ่มความแข็งแรงของพนัธะท่ีผิวกระดาษ ทาํใหผ้ิวกระดาษแข็งแรง สามารถตา้นทานการ
ขดูลบหรือการถูกดึงผวิกระดาษไดดี้ ซ่ึงเป็นสมบติัท่ีสาํคญัมากสาํหรับกระดาษท่ีใชพ้มิพ ์กระดาษท่ีผา่น
การปรับปรุงลกัษณะน้ีไดแ้ก่ กระดาษออฟเซ็ต นอกจากน้ีกระดาษทิชชูก็สามารถปรับปรุงกระดาษได้
โดยเชิงกลโดยทาํให้เกิดรอยย่น (Creping) หรือพิมพล์ายนูน (Embossing) บนผิวกระดาษเพื่อให้
กระดาษนุ่มมือข้ึน 

 4.2) การเปล่ียนรูปร่างและมว้นกระดาษ (Physical Modification)  

                            เป็นการเปล่ียนแปลงขนาด รูปร่างของมว้นกระดาษในขณะเดินแผน่ เพื่อให้เหมาะสม
กบัมว้นขนาดท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยการคลายมว้น (Rewinding) และตดัเป็นแผน่ (Sheeting) 

5) การแปรรูป (Converting) 

      เป็นขั้นตอนการนาํกระดาษมว้นไปแปรรูปเป็นแผ่น โดยนาํไปตดัขนาดให้ไดต้ามท่ีลูกคา้
ตอ้งการ โดยใชเ้คร่ืองตดัแบ่งมว้นโฟลิโอ (Folio Sheeter) ดงัภาพท่ี 7.16 การแปรรูปเป็นแผน่กระดาษ
จะเร่ิมตน้ดว้ยการนาํมว้นกระดาษ (Roll) เขา้สู่เคร่ืองตดั ซ่ึงจะตดัแบ่งกระดาษมว้นยอ่ย 4 มว้น มว้น
กระดาษยอ่ยจะถูกส่งต่อเขา้สู่ชุดมีดตดั (Rotary Fly Knife) ตดักระดาษแต่ละมว้นให้เป็นแผน่ จนได้
จาํนวนท่ีตอ้งการแลว้จึงส่งไปห่อ แต่ละห่อจะมีจาํนวนแผน่ระบุไวอ้ยา่งแน่นอน จาํนวนบรรจุข้ึนอยูก่บั
ลูกคา้กาํหนดและนํ้าหนกัมาตรฐานของกระดาษดว้ย กระดาษแต่ละห่อจะรอการบรรจุรวมเพื่อจาํหน่าย
ใหลู้กคา้ต่อไป 

 

ภาพที ่7.16  เคร่ืองตดักระดาษมว้นอตัโนมติั 

(ท่ีมา : http://www.hongeithailand.com/product/view.php?pd=2368) 
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 4.2  ลกัษณะทางกายภาพของกระดาษ 

            1) กระดาษอาร์ต 

                 กระดาษชนิดน้ีเน้ือจะแน่น ผวิเรียบ เหมาะสาํหรับงานพมิพส่ี์สี เช่น โปสเตอร์ โบรชวัร์ ปก
วารสาร ฯลฯ กระดาษชนิดน้ีราคาค่อนขา้งสูง คุณภาพกระดาษก็แตกต่างกนัไปแลว้แต่มาตรฐานของ
ผูผ้ลิตดว้ย มีใหเ้ลือกหลายแบบ ไดแ้ก่ 

                  1.1) กระดาษอาร์ตมนั เน้ือกระดาษเรียบ เป็นมนัเงา พมิพง์านไดใ้กลเ้คียงกบัสีจริง สามารถ
เคลือบเงาไดดี้ ความหนาของกระดาษมีดงัน้ี 85 แกรม 100 แกรม  105 แกรม  120 แกรม  130 แกรม 160 

แกรม  

                   1.2) กระดาษอาร์ตดา้น เน้ือกระดาษเรียบ แต่เน้ือไม่มนั พิมพง์านสีจะซีดลงเลก็นอ้ย แต่ดูหรู 
ความหนาของกระดาษมีดงัน้ี คือ 85 แกรม 100 แกรม  105 แกรม  120 แกรม  130 แกรม 160 แกรม  

   1.3) กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หนา้ เป็นกระดาษอาร์ตท่ีหนาตั้งแต่ 190 แกรม  210 แกรม 230 
แกรม  260 แกรม 310 แกรม เหมาะสาํหรับพิมพง์านโปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนงัสือ หรืองานต่างๆ ท่ี
ตอ้งการความหนา  

    1.4) กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หนา้ เป็นกระดาษอาร์ตท่ีมีความแกร่งกวา่กระดาษอาร์ตการ์ด 2 
หนา้ หนาตั้งแต่ 190 แกรมข้ึนไป เหมาะสาํหรับพิมพง์านท่ีตอ้งการพิมพแ์ค่หนา้เดียว เช่น กล่องบรรจุ
สินคา้ต่างๆ โปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนงัสือ เป็นตน้ ตวัอยา่งกระดาษอาร์ตมนัดงัภาพท่ี 7.17 

 

ภาพที ่7.17  กระดาษอาร์ตมนั 

(ท่ีมา : http://dtawan.tarad.com/product.detail_1083113_th_6438232) 

 

 2) กระดาษปอนด ์

                   เป็นกระดาษเน้ือเรียบสีขาว นิยมใช้พิมพ์งานสีเดียว หรือพิมพ์ส่ีสีก็ได้แต่ไม่มนัเงาเท่า
กระดาษอาร์ตสามารถเขียนไดง่้ายกวา่ทั้งปากกาและดินสอ เหมาะสาํหรับพิมพเ์น้ือในหนงัสือ กระดาษ
หวัจดหมาย ฯลฯ ความหนากระดาษท่ีนิยมใชพ้มิพห์นงัสืออยูท่ี่ 55 แกรม  60 แกรม 70 แกรม 80 แกรม 

100 แกรม  120 แกรม ตวัอยา่งกระดาษปอนด์ดงัภาพท่ี 7.18 
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ภาพที ่7.18  กระดาษปอนด ์

(ท่ีมา : http://www.mindmemorystore.com/paper-kitกระดาษ-100ปอนด-์2280.product) 
 

 3) กระดาษปรู๊ฟ 

                   กระดาษปรู๊ฟ มีเน้ือกระดาษหยาบ สีนํ้าตาล หรือขาวหม่น ฉีกขาดง่าย ราคาถูกท่ีสุด เหมาะ
สาํหรับพิมพง์านจาํนวนมากๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์และบิลต่างๆ ตวัอยา่งดงัภาพท่ี 7.19 

 

ภาพที ่7.19 กระดาษบรู๊ฟ 

(ท่ีมา : http://orapanthammakit.blogspot.com/p/origami-origami-a4-origami-1.html) 
 

4) กระดาษแบงค ์

                  กระดาษแบงคเ์ป็นกระดาษบางๆ มกัจะมีสี เช่น สีชมพ ูสีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง นิยมใช้
พิมพบิ์ลต่างๆ หรือใบปลิว ความหนาประมาณ 55 แกรม  70 แกรม  80 แกรม ตวัอยา่งดงัภาพท่ี 7.20 

 

ภาพที ่7.20  กระดาษแบงค ์

(ท่ีมา : http://thaispeedprint.com/paper.php?PP=PP4) 
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     4.3  สมบติัเชิงโครงสร้างของกระดาษ 

              สมบติัเชิงโครงสร้างของกระดาษคือลกัษณะทางโครงสร้างของกระดาษท่ีปรากฏในกระดาษ
แต่ละช้ิน สมบติัเชิงโครงสร้างดวักล่าวท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

               1) นํ้ าหนกัพื้นฐาน (Basis Weight) หมายถึง นํ้ าหนกัของกระดาษต่อหน่ึงหน่วยพื้นท่ี โดยวดั
จากกระดาษท่ีถูกเก็บไวใ้นสภาวะท่ีควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้การวดัมี 2 
ระบบ คือระบบนํ้ าหนกัพื้นฐานแบบ อิมพีเรียล ( Imperila Basis Weight System) กบั ระบบนํ้ าหนกั
พื้นฐานแบบเมตริก (Metric Basis Weight System)  สาํหรับประเทศไทย เราใช้ระบบหลงัคือ ระบบ
นํ้าหนกัพื้นฐานแบบเมตริก ซ่ึงเป็นการกาํหนดนํ้ าหนกัพื้นฐานของกระดาษเป็นกรัมต่อหน่ึงตารางเมตร 
(gm/m²) หรือ เรียกวา่ แกรมเมจ (Grammage) ในการส่ือสารกนัในวงการพิมพม์กัเรียกสั้นๆ วา่ กรัม 
หรือ แกรม 

          2) ความหนา (Caliper) หมายถึง ระยะห่างระหวา่งผวิกระดาษดา้นหน่ึงไปยงัผวิกระดาษอีกดา้น
หน่ึงโดยวดัในแนวตั้งฉากกบัผวิกระดาษและวดัในสภาวะและวิธีการตามมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้หน่วย
วดัจะเป็นมิลลิเมตร ไมโครเมตร หรือเป็นน้ิว สาํหรับเมืองไทยนิยมใชเ้ป็นมิลลิเมตร ส่ิงท่ีมีผลทาํให้เกิด
ความหนาของกระดาษท่ีแตกต่างกนัคือ นํ้าหนกัพื้นฐานของกระดาษ เยือ่กระดาษท่ีนาํมาใช ้กรรมวธีิใน
การทาํและบดเยื่อ แรงกดของลูกกล้ิงในขบวนการทาํรีดกระดาษระหว่างผลิต ดงันั้น นํ้ าหนกัพื้นฐาน
ของกระดาษท่ีเท่ากนั ก็อาจมีความหนาท่ีไม่เท่ากนัได ้

          3) ความสมํ่าเสมอของการกระจายตวัของเส้นใยกระดาษ (Formation) หมายถึง การเปรียบเทียบ
ปริมาณของเส้นใยในบริเวณต่าง ๆ ของกระดาษวา่มีความเท่ากนัหรือต่างกนัอยา่งไร กระดาษท่ีมีความ
สมํ่าเสมอของการกระจายตวัของเส้นใยท่ีดี จะทาํให้กระดาษเรียบเสมอกนัทั้งแผน่และมีความหนาเท่า
เทียมกนั เม่ือนาํไปพิมพก์็จะไดภ้าพพมิพท่ี์ดีไม่กระดาํกระด่าง 

         4) แนวเส้นใย (Grain Direction) หมายถึง แนวการเรียงตวัของเส้นใยกระดาษ ถึงแมว้่าเส้นใย
ของกระดาษจะวางตวัไม่เป็นระเบียบ แต่เม่ือดูภาพรวมจะพบว่าการเรียงตวัของเส้นใยส่วนใหญ่จะมี
ทิศทางไปในแนวเดียวกนัและเป็นแนวเดียวกบัการไหลของนํ้ าเยื่อและการเคล่ือนของตะแกรงในเคร่ือง
ผลิต ซ่ึงเรียกแนวน้ีว่าแนวขนานเคร่ือง ส่วนแนวท่ีตั้งฉากกบัแนวขนานเคร่ืองเรียกว่าแนวขวางเคร่ือง 
จากการศึกษาเร่ืองความช้ืนกบัเส้นใย พบวา่เม่ือความช้ืนสูงข้ึน อตัราการขยายตวัดา้นกวา้งของเส้นใยจะ
สูงกว่าด้านยาวของเส้นใย ดงันั้นการขยายตวัของกระดาษด้านแนวขวางเคร่ืองจะสูงกว่าด้านขนาน
เคร่ืองเม่ือกระดาษพบกบัความช้ืนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีโรงพิมพต์อ้งคาํนึงถึงในการเลือกใชก้ระดาษให้
ถูกแนวเพือ่ลดปัญหาการพิมพสี์เหล่ือม 
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           5) ความสามารถในการคงขนาด (Dimensional Stability) หมายถึง ความสามารถของกระดาษ
ในการรักษาขนาดทั้งดา้นกวา้ง ดา้นยาว และความหนาให้คงเดิมเม่ือไดรั้บสภาพแวดลอ้มท่ีต่างไป เช่น
ไดรั้บความช้ืนท่ีเพิ่ม ไดรั้บแรงกดทบั ความสามารถในการคงขนาดท่ีดีช่วยลดปัญหาในการพิมพ ์เช่น 
ลดปัญหาการพิมพสี์เหล่ือม 

             6) ความพรุน (Porosity) หมายถึงการเปรียบเทียบปริมาณและขนาด ความลึกของหลุมบน
กระดาษต่อหน่ึงหน่วยพื้นท่ี ความพรุนมากช่วยทาํให้อากาศและของเหลวซึมผ่านได้ง่าย ดงันั้นเม่ือ
กระดาษท่ีมีความพรุนสูงไดรั้บหมึกพิมพห์มึกก็จะซึมลงในหลุม ทาํให้หมึกแหง้ตวัเร็วแต่ยงัผลใหเ้น้ือสี
ท่ีคงเหลืออยูบ่นผวินอ้ย ภาพพิมพจึ์งดูซีดและไม่คมชดั 

             7) ความเรียบ (Smoothness) หมายถึง ระดบัความเรียบของผิวกระดาษเทียบกบัความเรียบของ
ผิวแกว้ ความเรียบของผิวกระดาษท่ีดี ทาํให้การรับเม็ดหมึกไดดี้ไม่กระจายตวัออก ทาํใหเ้ม็ดสกรีนคม 
ภาพพมิพจึ์งออกมาคมชดัมีแสงเงาท่ีดี 

 

5.  สรุป 
 วสัดุสงัเคราะห์คือวสัดุท่ีเกิดจากการนาํแร่ธาตุ และสารเคมีมาผา่นขบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยการทาํปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อให้เกิดเป็นวสัดุข้ึน ซ่ึงวสัดุท่ีได้จากการสังเคราะห์จะมีคุณสมบติั
เฉพาะตวั เช่น นํ้ าหนักเบา มีความแข็งแรงสูง คงทนต่อการกัดกร่อน คงทนต่ออุณหภูมิ คงทนต่อ
สารเคมี เป็นตน้ 
 พลาสติก แบ่งออกเป็น1) เทอร์โมพลาสติก เป็นพลาสติกท่ีตอ้งใชค้วามร้อนในการข้ึนรูปและ
ยงัคงรูปเดิมเม่ือเย็นตวัลง สามารถนาํมาข้ึนรูปใหม่ได้เม่ือให้ความร้อนอีกคร้ังหน่ึงโดยท่ีสมบติัไม่
เปล่ียนแปลง 2)เทอร์โมเซ็ตต้ิง พลาสติก ไม่สามารถนาํมาข้ึนรูปใหม่ได ้สามารถยอ่ยสลาย ทาํลายได้
โดยการใหค้วามร้อนแต่ไม่สามารถรีไซเคิลได ้3)พลาสติกยดืหยุน่ และ 4)โพลิเมอร์ชนิดพเิศษ 

 กระบวนการผลิตแกว้และกระจก มี5 ขั้นตอน  ไดแ้ก่ การเตรียมและการผสมวตัถุดิบ  การ
หลอมวตัถุดิบ การข้ึนรูป การอบแกว้ และ การตรวจสอบและบรรจุ 

 ปนูซีเมนต ์แบ่งออกเป็น 2ประเภทใหญ่ๆ คือ ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดแ์ละปนูซีเมนตแ์บบผสม 

 กระดาษแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ กระดาษอาร์ต กระดาษปอนด์ กระดาษปรู๊ฟ และ
กระดาษแบงค ์
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6.  แบบฝึกหัดท้ายบท 
  

1) ขอ้ใดไม่ใช่เทอร์โมพลาสติก 

     ก)  EP     ข) PE 

     ค)  PVC     ง) PP 

 

2) พลาสติกชนิดใดมีคุณสมบติัทนความร้อนไดสู้ง แต่เปราะท่ีอุณหภูมิตํ่า 

     ก)  EP     ข) PE 

     ค)  PVC     ง) PP 

 

3) HDPE จดัเป็นพลาสติกท่ีอยูใ่นประเภทใด 

     ก)  EP     ข) PE 

     ค)  PVC     ง) PP 

 

4) ไม่มีสี ยอ้มสีได ้ทนต่อนํ้ามนั จารบี กรด และด่าง โดยปกติจะแขง็ แต่เม่ือผสมสารท่ีทาํใหอ่้อนตวัจะ 

     ฉีดข้ึนรูปและปาดผวิได ้คือคุณสมบติัของพลาสติกแบบใด 

     ก)  EP     ข) PE 

     ค)  PVC     ง) PP 

 

5) กระจกชนิดใดเม่ือเวลาแตกก็จะแตกตวัเป็นเมด็ขา้วโพดไม่มีความแหลมคมใหเ้ป็นอนัตราย 

     ก)  กระจกลามิเนต    ข) กระจกหนา 

     ค)  กระจกเทมเปอร์    ง) กระจกเงา 

 

6) กระจกใดคือการนาํแกว้หรือกระจกมาประกบซอ้นกนั 2 แผน่หรือมากกวา่ โดยใชฟิ้ลม์กาวคัน่อยูต่รง 

     กลาง ทาํใหไ้ดก้ระจกนิรภยัท่ีมีความปลอดภยัสูง คือมีความแขง็แรงทนทานมาก เม่ือแตกเศษกระจก 

     ก็จะไม่หลุดออกมาเป็นอนัตราย 

     ก)  กระจกลามิเนต    ข) กระจกหนา 

     ค)  กระจกเทมเปอร์    ง) กระจกเงา 
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7) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทใดคือปูนซีเมนตท่ี์ทนซลัเฟตไดป้านกลาง ใชใ้นงานเข่ือนคอนกรีต  
     กาํแพงกั้นดิน  

     ก)  ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 1  ข) ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 2 

     ค)  ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 3  ง) ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 4 

 

8)  ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทใดท่ีใหก้าํลงัสูงในเวลาอนัสั้นเหมาะกบัคอนกรีตท่ีตอ้งการรับกาํลงั 

     ไดร้วดเร็วหรือตอ้งการถอดแบบหล่อโดยเร็ว 

     ก)  ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 2  ข) ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 3 

     ค)  ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 4  ง) ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 5 

 

9) ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภทใดท่ีตา้นทานต่อปฏิกิริยาของพวกเกลือซลัเฟตไดดี้กวา่ประเภทอ่ืน 

    ใชใ้นสภาพท่ีดินหรือนํ้าท่ีมีความเป็นด่างสูง ในท่ีดินเคม็ชายทะเล หรือในนํ้าทะเล 

     ก)  ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 2  ข) ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 3 

     ค)  ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 4  ง) ปนูซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 5 

 

10) ขอ้ใดไม่ใช่ประเภทของกระดาษ 

     ก)  กระดาษปอนด ์    ข) กระดาษปรู๊ฟ 

     ค)  กระดาษแบงค ์    ง) กระดาษขาว 



แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 8 
วสัดุผสม 

 

หัวข้อเนือ้หา   
1. ไฟเบอร์กลาส 

    1.1 วสัดุและอุปกรณ์สาํหรับผสมเพื่อผลิตเป็นไฟเบอร์กลาส  

                  1.2  กระบวนการผลิตไฟเบอร์กลาส 

    1.3  คุณสมบติัของไฟเบอร์กลาส 

    1.4  การใชง้านไฟเบอร์กลาส 1 

2.  เซรามิค 

     2.1  คุณสมบติัทัว่ไปของเซรามิก 

     2.2  วสัดุท่ีใชผ้ลิตเซรามิก 

                     2.3  กระบวนการผลิตเซรามิก 

     2.4  การใชง้านเซรามิก 

 3.  สรุป 

              4.  แบบฝึกหดัทา้ยบท 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

เม่ือผูเ้รียน เรียนจบบทน้ีแลว้ผูเ้รียนควรมีความรู้และทกัษะดงัน้ี 

 1) อธิบายคุณสมบติัและการใชง้านไฟเบอร์กลาสได ้

 2) อธิบายคุณสมบติัและการใชง้านเซรามิกได ้

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. นกัศึกษานาํเสนอรายงานหนา้ชั้นเรียน 

4. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

5. ผูเ้รียนถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวชิาวสัดุอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต  

2. Power Point 

 3. วสัดุผสม 

 

การวดัผลและการประเมิน 
1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

3. ประเมินจากการสอบปลายภาค 

 



บทที ่8 
วสัดุผสม 

 

 นอกจากวสัดุท่ีใช้โดยทัว่ไปเพื่อการผลิต ผลิตภณัฑ์เพื่อจาํหน่ายโดยตรงแลว้ ยงัมีวสัดุท่ีใช้
วิธีการผสมวสัดุหลายอย่างเขา้ด้วยกนัเพื่อก่อให้เกิดวสัดุอ่ืนๆ ข้ึนมาใช้ในวงการอุตสาหกรรม ด้วย
คุณสมบติัท่ีเป็นไปตามความตอ้งการของผูผ้ลิต  เรียกว่าวสัดุผสม (Composite) ซ่ึงเป็นช่ือเรียกของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบดว้ยวสัดุ ตั้งแต่สองชนิดข้ึนไป มาประกอบหรือร่วมมือกนั เพื่อใช้คุณสมบติัเด่น
ของแต่ละวสัดุตวัอย่างเช่น ไฟเบอร์กลาส ท่ีใช้เป็นช้ินส่วนโครงนอกของรถยนต์แทบทุกยี่ห้อ ดว้ย
คุณสมบติัท่ีเบาแต่แข็งแรง สามารถตกแต่งทาํสีให้สวยงามไดง่้าย ซ่ึงในบทน้ีจะกล่าวถึงวสัดุผสมและ
วสัดุอ่ืนๆ ท่ีถูกใชง้านอยา่งแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรมประเทศไทย ไดแ้ก่ ไฟเบอร์กลาส เซรามิก   

เป็นตน้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

1. ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) 
 (สุรัชนี ภทัรเบญจพล, 2554)ไฟเบอร์กลาส ก็คือ เส้นใยแกว้ มีความหมายท่ีแปลตรงตวั เส้น
ใยแก้วถูกนาํไปใช้เป็นวสัดุช่วยเสริมแรงให้กบัพลาสติกเรซ่ิน และข้ึนรูป เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น 
หลงัคารถกระบะ อ่างอาบนํ้ า เรือ ช้ินส่วนเคร่ืองบินเล็ก ถงันํ้ าขนาด ใหญ่ ช้ินส่วนรถแข่ง ผลิตภณัฑ์
คอนกรีตเสริมใยแกว้ (Glass Reinforced Concrete, GRC ) เป็นตน้ นอกจากสมบติัความแข็งแรง ทนแรง
ดึงไดสู้งมากแลว้ เส้นใยแกว้ยงัมีสมบติัดา้น การเป็นฉนวนความร้อน ถูกใชเ้ป็นฉนวนในเตา ตูเ้ยน็ หรือ
วสัดุก่อสร้าง นอกจากนั้น เส้นใยแก้วสามารถทอเป็นผืนผา้ เย็บเป็นช้ิน และด้วยโครงสร้างท่ีทาํให ้
ผลิตภณัฑ์ทาํจาก เส้นใยแกว้มีช่องวา่งภายใน ท่ีถูกดกัเก็บไวท้าํให้มีความสามารถในการป้องกนัความ
ร้อนไดดี้ เหมาะท่ีจะทาํผา้หนุนดา้นใน เพื่อเป็นฉนวนท่ีดีเช่นเดียวกบัท่ีใชก้บัตูเ้ยน็หรือเส้ือหนาว ผา้จาก
เส้นใยแกว้ไม่มีการดูดซึมนํ้า ใชเ้ป็นผา้กนันํ้า ไม่เกิดการหดตวัและไม่เกิดผลเสีย จากนํ้า  
 เส้นใยแกว้มีขนาดและความยาวหลากหลายขนาด เส้นใยอาจยาวเหมือนเส้นดา้ย ยาวมากไป
จนถึงเส้นใยท่ีสั้ นมากจนมองดว้ยตาเปล่าไม่เห็น เส้นใยแก้วผลิตจากส่วนประกอบ ของทรายแก้ว 
หินปูน หินฟันมา้ เติมกรดบอริกและสารเติมแต่งอ่ืนๆ ถูกหลอมเหลวภายใน เตาไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิสูงมาก
ถึง 1370 องศาเซลเซียส ซ่ึงหากมีการควบคุมคุณภาพส่วนผสม เป็นอย่างดี ให้มีความบริสุทธ์ิ ก็ไม่
จาํเป็นตอ้งทาํใหเ้ป็นลูกแกว้เพื่อคดัเลือกลูกแกว้ท่ีดี มาหลอมเป็นนํ้ าแกว้ใหม่อีกคร้ัง หลงัจากนั้น จะเขา้
สู่กระบวนการรีดเป็นเส้นใยยาว โดยเส้นใยถูกดึงออกจากหวัรีด และถูกมว้นเก็บดว้ยความเร็วท่ีสูงกวา่
ความเร็วของใยแกว้ ท่ีถูกอดัออกจากหวัรีด ซ่ึงเท่ากบัเป็นการยดืดึงในขณะท่ีเส้นใยยงัอ่อนตวั ไดเ้ส้นใย
ขนาด เล็กลงก่อนการแขง็ตวั เส้นใยยาวน้ีมกันิยมใชท้าํผา้ม่าน หากตอ้งการทาํเป็นเส้นใยสั้น ก็จะถูกตดั
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ด้วยแรงลมให้มีความยาวแตกต่างกันออกไป ซ่ึงนิยมนําไปทําผลิตภัณฑ์เทปหรือผ้า  ในงาน
อุตสาหกรรม เพื่อป้องกนัเสียง อุณหภูมิและไฟ  
 ไฟเบอร์กลาสในภาษาของวสัดุเสริมแรงท่ีรู้จกัทัว่ไป ในการทาํหลงัคารถกระบะ หรือช้ินส่วน
ท่ีตอ้งการความแขง็แรงนั้น ผลิตจากการนาํช้ินส่วนตน้แบบมาขดัผิวดา้นนอกดว้ย ข้ีผึ้งถอดแบบ วางผา้
ใยแกว้บนช้ินส่วนตน้แบบ ทาดว้ยเรซ่ินท่ีผสมตวัทาํใหแ้ขง็ใหมี้ความหนา ตามตอ้งการ เม่ือเรซ่ินแข็งตวั
แลว้ดึงช้ินส่วนไฟเบอร์กลาสออกจากช้ินส่วนตน้แบบ นาํมาขดั แต่งผิวดา้นนอกให้เรียบร้อย การสร้าง
ช้ินส่วนไฟเบอร์กลาสจากวิธีน้ีจะขาดรายละเอียดและ ความสวยงาม แตกต่างจากวิธีท่ีใชแ้ม่พิมพ ์ซ่ึง
เหมาะสําหรับช้ินส่วนจาํนวนมากแต่มีขั้นตอนยุ่งยากกว่าวิธีแรก โดยเราตอ้งสร้างแม่พิมพข้ึ์นมาจาก
ช้ินส่วนตน้แบบเสียก่อนเม่ือไดแ้ม่พิมพแ์ลว้จึงนาํมาสร้างช้ินส่วนไฟเบอร์กลาสท่ีตอ้งการ ช้ินส่วนท่ี
สร้างข้ึนมามีความสวยงามเหมือนกบั ตน้แบบทุกประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณท่ี
ตอ้งการโดยเพิ่มความหนา ของใยแกว้หลายๆชั้นไฟเบอร์กลาสผลิตข้ึนจากสารเคมีและวสัดุหลายชนิด 
ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น ดวงตา ผิวหนงั ระบบทางเดินหายใจ ดงันั้นจึงควรระมดัระวงัและใช้
อุปกรณ์ป้องกนั ในขณะท่ีทาํ ช้ินส่วนจากไฟเบอร์กลาส   
      1.1 วสัดุและอุปกรณ์สาํหรับผสมเพื่อผลิตเป็นไฟเบอร์กลาส  

 1)โพลีเอสเทอร์เรซ่ิน (Unsatureted Polyester Resin) เป็นพลาสติกเหลวท่ีนิยมมากท่ีสุดท่ีใช้
เป็นเน้ือช้ินงานไฟเบอร์กลาส  เน่ืองจากมีราคาถูก มีคุณสมบติัท่ีมีความแข็งเป็นพิเศษ และง่ายต่อการ
หล่อ  โพลีเอสเตอร์เรซ่ินมีหลายชนิดแลว้แต่การใชง้าน เช่น ใส ทนความร้อน ทนกรดด่างเป็นพิเศษ  จึง
ตอ้งพิจารณาจะนาํไปทาํงานอะไร เช่น งานไฟเบอร์กลาส งานหล่อ งานแกว้เทียม(หล่อใส) งานเคลือบ
รูป ทาํกระดุม หรือโวสีรถ 

 2) สไตรีนโมโนเมอร์ (Styrene Monomer) เป็นตวัทาํละลายท่ีเสริมการเกิดปฏิกิริยา ใชผ้สมใน
โพลีเอสเทอร์เรซ่ิน และเจลโคท๊  ประมาณ 10-20% เพื่อใหเ้หลวมากข้ึนและสะดวกในการพน่หรือทา 

 3) ตวัช่วยเร่งปฏิกิริยา(Accelerator) ในการทาํให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชั่นเปล่ียนจาก
พลาสติกเหลวเป็นพลาสติกแข็ง ท่ีนิยมใชคื้อ โคบอลทแ์นฟทีเนต (Cobalt Naphathenate) หรือเรียกกนั
ทัว่ไปวา่ ตวัม่วง ใชป้ระมาณ 0.2%  
 4) ตวัทาํแข็ง (Hardener) เป็น ตวัทาํให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชัน่เปล่ียนจากพลาสติกเหลว
เป็นพลาสติกแขง็ ซ่ึงระหวา่งเกิดปฏิกิริยาเกิดความร้อน อุณหภูมิสูงถึง 100 องศาเซ็นเซียส ใชป้ระมาณ 
0.5-2.0% แต่ไม่ควรเกิน 4% 

 5) ใยแก้ว (Fiber Glass) เป็นตวัเสริมความแข็งแรงให้กบัโพลีเอสเทอร์เรซ่ิน เช่นเดียวกบั
เหล็กเส้นเสริมในงานคอนกรีต มีรูปร่างแตกต่างกนัหลายชนิด เส้นยาว (Roving) เส้นสั้ น (Chopped 
Strand) แบบรีดเป็นผืน (Mat) และแบบถกัเป็นผืน (Fabrics) จึงควรเลือกใยแกว้ท่ีเหมาะกบัคุณสมบติั
ของช้ินงาน และวธีิการผลิต 
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                   5.1)ใยแกว้ชนิดเส้นยาว (Roving) เป็นเส้นยาวตลอด มว้นเป็นหลอด เหมาะกบัการผลิตแบบ
พน่ แบบพนัท่อ แบบดึงแนวยาว 

                   5.2) ใยแกว้ชนิดเส้นสั้น (Chopped Strands) เป็นเส้นสั้นเหมาะกบัวิธีแบบอดัเหลว คือใชใ้ย
แกว้ชนิดเส้นสั้นผสมกบัโพลีเอสเทอร์เรซ่ินแลว้อดัลงแบบพมิพ ์

                  5.3) ใยแกว้ชนิดผืนเส้นสั้น (Chopped Strands Mat) เป็น ใยแกว้ท่ีนิยมโดยทัว่ไปมีขนาด
แตกต่างกนั เช่น เบอร์ 300 450 600 (นํ้ าหนกัเป็นกรัม/1 ตารางเมตร) โดยใยแกว้ท่ีเบาใชก้บังานช้ินเล็ก
งานช้ินใหญ่ใชใ้ยแกว้หนา) 
                   5.4) ใยแกว้ชนิดผนืยาว (Continous Strands Mat) เป็นใยแกว้ท่ีเสริมแรงกวา่ชนิดเส้นสั้น ใช้
ผลิตโดยใชเ้คร่ืองจกัร นิยมเบอร์ 300 450 600 

 5.5) ใยแกว้ชนิดผืนเส้นละเอียด (Surfacing Mat) ใชส้ําหรับเสริมชั้นแรกต่อจากเจลโค๊ทใน
ช้ินงานพิเศษหรือขนาดเล็ก ขนาดท่ีนิยมท่ีใชคื้อ เบอร์ 30 

 5.6) ใยแกว้ชนิดผนืทอละเอียด (Woven Roving) ใช ้ในช้ินงานท่ีตอ้งการความแข็งแรงเป็น
พิเศษ หรือชั้นท่ี2-3 ต่อจากเจลโคท๊ เรียกช่ือง่ายๆวา่ ใยแกว้สานเล็ก คือ เบอร์ 25 100 130 200 300 

 5.7) ใยแกว้ชนิดผนืทอหยาบ (Woven Roving) ใช ้กบัช้ินงานขนาดใหญ่ ท่ีมีความแข็งแรง
มากๆ เช่น เรือ โดยใชส้ลบักบัใยแกว้ชนิดผนืสั้น เรียกง่ายๆ วา่ ใยสานใหญ่ คือ เบอร์ 600 และ 800 

 5.8) ใยแกว้ชนิดเส้นดา้ย (Yarn) มีลกัษณะเป็นเส้นยาเหมือนเส้นดา้ย ผา่นการพนับิดรวม
เส้นแลว้นาํไปทอเป็นใยแกว้ชนิดผนืทอพเิศษ 

 5.9) ใยแกว้ชนิดผนืทอพเิศษ (Fabrics) เป็นใยแกว้ผนืชนิดดี มีความแขง็แรงสูง  
 6) เจลโค๊ท (Gel Coat) คือ ส่วนท่ีปิดผวิหนา้ของผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์กลาส มีลกัษณะคลา้ยแป้ง
เปียกสามารถผสมกบัเรซ่ินใหเ้ป็นสีต่างๆ ทาํใหผ้วิเรียบมนั มีสีสวย และปกปิดไม่ใหเ้ห็นใยแกว้ 

วธีิการใช ้  เจลโคท๊+ตวัม่วง 0.2%+สี 15-20%+Hardener 0.5-2.0% 

 7) สีเรซ่ิน คือสีท่ีผสมในเรซ่ินและเจลโค๊ท สีมีลกัษณะขน้คลา้ยจาระบี ใช้ในอตัราส่วน 15-

20% ของเรซ่ิน 

 8) นํ้ ายาลา้ง (Solvent) ท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ อะซิโตน (Acetone) มีลกัษณะเป็นของเหลวท่ีไม่มีสี 
กล่ินฉุนแรงกว่าทินเนอร์ ไวไฟ ใช้ลา้งทาํความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเป้ือนเรซ่ิน อาจใช้ทินเนอร์
แทนได ้แต่หา้มใชอ้ะซิโตนผสมเรซ่ินเพื่อทาํใหเ้หลว เพราะจะทาํใหเ้รซ่ินเสียสภาพ 

 9) นํ้ ายาถอดแบบ พีวีเอ (PVA Release Agent) มี ลกัษณะเป็นของเหลวไม่มีสี มีกล่ิน
แอลกอฮอล ์เหนียวขน้คลา้ยกาวแป้งชนิดเหลวแหง้ตวัเร็ว ใชท้าหรือพน่บางๆ ละลายในนํ้ าแต่ไม่ละลาย
ในเรซ่ินหรือโมโน 

 10) ข้ีผึ้งถอดแบบ (Mold Release Wax) พฒันามาเพื่อแทนนํ้ ายา PVA มีลกัษณะคลา้ยข้ีผึ้งขดั
พื้นมีหลายชนิด เช่น สีเหลืองอ่อน สีฟ้า แต่มีส่วนผสมพิเศษ เพื่อช่วยถอดแบบ การใชค้ร้ังแรกแรกๆ
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สาํหรับพิมพใ์หม่ ควรทาและขดัทิ้งหลายๆคร้ัง เพื่อให้ข้ีผึ้งดูดซึมเขา้ไปในแบบเสียก่อน (ตน้แบบไม่
ควรใชข้ี้ผึ้งถอดแบบ ควรใช ้PVA เทานั้น) ข้ีผึ้งถอดแบบใชเ้ฉพาะกบัเจลโค๊ทเท่านั้น  ข้ีผึ้งถอดแบบขดั
คร้ังหน่ึงใชถ้อดแบบได3้-4 คร้ังทุกคร้ังท่ีจะเร่ิมปฏิบติังานควรทาข้ีผึ้งบริเวณขอบของแม่พิมพแ์ละขดัทิ้ง 

 11) ผงทลัคมั (Talcum) เป็น ผงแป้งมีลกัษณะละเอียดขาวใชผ้สมเรซ่ิน ทาํวสัดุรองพื้น (เรซ่ิน
โป๊) โป๊บนตน้แบบท่ีเป็นไม ้ปูน โพลียูรีเทน แล้วขดัเพื่อให้ผิวเรียบเป็นมนั หรือทาํกาวเช่ือมรอยต่อ
ช้ินงานไฟเบอร์กลาส 

 12) ผงเบา เป็นผงสีขาวใส มีนํ้าหนกัเบามาก นิยมใชผ้สมกบัเรซ่ินเพือ่ทาํเป็นเจลโคท๊  

 13) ภาชนะบรรจุสาํหรับผสม ใชข้นัหรือถงัพลาสติกท่ีมีจาํหน่ายโดยทัว่ไป 

 14) ไมก้วน ควรใชไ้มผ้วิเรียบ สะอาด ขนาดเหมาะกบัภาชนะบรรจุ 

 15) หลอดวดัปริมาตร หรือตราชัง่ สาํหรับชัง่ตวงวดัปริมาตรของ วสัดุในการทาํ 

 16) แปรงและลูกกล้ิง แปรงใชท้าเรซ่ินและเจลโคท๊ ลูกกล้ิง ใชท้าเรซ่ินและกดไล่อากาศสําหรับ
งานช้ินใหญ่ ลูกกล้ิงมีหลายชนิด คือ 

 1.61) ลูกกล้ิงขนน่ิมยาว ใชจุ่้มเรซ่ินทาบนผนืใยแกว้ระยะแรก 

 16.2) ลูกกล้ิงขนแขง็(ขนหม)ู ใชรี้ดไล่ฟองอากาศ หลงัจากใชแ้ปรงขนน่ิมยาวสีขาวแลว้ 

 16.3) ลูกกล้ิงขนสั้นสีเขียว ใชรี้ดใยแกว้ใหเ้รียบจากลูกกล้ิงขนหมแูลว้ 

 16.4) ลูกกล้ิงเกลียวใชก้บัช้ินงานท่ีมีรูปโคง้ 

 17) กาพ่นสี เหมือนกาพ่นสีทัว่ไป สําหรับพ่นเจลโค๊ทลงบนแม่พิมพ์ เพื่อให้มีสีสมํ่าเสมอ 
นอกจากน้ียงัใชพ้น่ PVA เพราะทาํใหส้มํ่าเสมอกวา่ 

 18) ฟองนํ้ า ใชท้านํ้ ายาถอดแบบ PVA ลงบนแม่พิมพ ์สําหรับงานช้ินเล็กหรืองานทดลอง อาจ
ใชแ้ปรงหรือพูก่นัได ้

 19) มีดและกรรไกร ใชต้ดัแผน่ใยแกว้ และตดัขอบของช้ินงานท่ีเร่ิมแข็งตวัแลว้ มีดท่ีใชต้อ้งคม
มาก ปัจจุบนันิยมใชค้ตัเตอร์ชนิดใบใหญ่  
 20) ตะไบหรือส่ิว ใชส้าํหรับตกแต่งตน้แบบ แม่พมิพห์รือช้ินงาน 

 21) คอ้นและล่ิมไม ้คอ้นยาง ใชเ้คาะช้ินงานท่ีแข็งตวัแลว้ให้เกิดการร่อนตวั เพื่อถอดออกจาก
พิมพ์ให้ง่ายข้ึนคอ้นเหล็ก ใช้ตอกล่ิมเพื่อถอดแบบล่ิมไม ้ใช้ตอกบริเวณขอบๆ ระหว่างแม่แบบหรือ
ตน้แบบกบัช้ินงาน เพือ่ดนัใหช้ิ้นงานหลุดออกมา 

 22) เกรียง ใชส้าํหรับปาดเรซ่ินโป๊แต่งเติมร้อยตาํหนิบนตน้แบบ แม่แบบ และช้ินงาน 

 23) เคร่ืองขดั ใชส้าํหรับขดัผวิตน้แบบ แม่พิมพแ์ละช้ินงานดว้ยข้ีผึ้งขดัผิวให้เรียบเป็นมนัแทน
การขดัมือ 

 24) ถุงมือยาง ใชส้าํหรับการทาํงานช่วยป้องกนัใยแกว้ 

 25) ผา้ปิดจมูก ใชเ้พือ่ป้องกนัใยแกว้และเรซ่ิน เขา้สู่ร่างกายผูป้ฏิบติังาน 
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 1.2  กระบวนการผลิตไฟเบอร์กลาส 

             1.2.1) วธีิการทาํแม่แบบ (Lay-Up) 

 1) เตรียมแม่แบบ โดยการทาํความสะอาดดว้ยนํ้า แลว้ตากใหแ้หง้ 

 2) ขดัผวิ ช้ินงานดว้ยข้ีผึ้งขดัผวิ (Rubbing Compound) เพื่อ ใหผ้วิเป็นมนัเรียบ 

 3) ทาหรือ พน่นํ้ายาถอดแบบ PVA  แลว้ทิ้งไวใ้หแ้หง้หรือจะขดัดว้ยข้ีผึ้งถอดแบบก็ได ้

 4) ทาหรือ พน่เจลโคท๊ท่ีแม่แบบ แลว้ทิ้งใหแ้ขง็ตวั (ถา้ตอ้งการใหแ้ม่แบบมีสีก็ใหผ้สม
เจลโคท๊ท่ีจะพน่ กบัสีเรซ่ินก่อน) 
 5) วางใยแกว้ทบัท่ีแม่แบบแลว้ใชแ้ปรงจุ่มโพลีเอสเตอร์เรซินท่ีผสมตวัเร่ง และตวัทาํแขง็ 
แลว้ เททบัท่ีใยแกว้ แลว้ใชลู้กกล้ิงไล่นํ้ายา เพื่อใหแ้น่ใจวา่ใยแกว้ติดช้ินงานดีแลว้ 

 6) ถา้ตอ้งการความแขง็แรงข้ึนของแม่แบบ ใหท้าํซํ้ าในขอ้. 5 

 7) เม่ือ ปล่อยให้แขง็ตวัประมาณ 2-3 ชม. แลว้ ใหท้าํการแต่งขอบโดยใช ้เคร่ืองมือตดั 
กรรไกร หรือ มีด 

 8) ถอดแม่แบบออกโดยใชล่ิ้มไมต้อก  ใชน้ํ้าอดั หรือ ล่มเป่า 

 9) เม่ือ ถอดแม่แบบไดแ้ลว้ขดัผวิแม่แบบใหเ้รียบ มนั 

 1.2.2  วธีิการทาํช้ินงานไฟเบอร์กลาส 

  1) ทาํความ สะอาดแม่แบบดว้ยนํ้าเช็ดใหแ้หง้ 

  2) ขดัผวิแม่แบบใหเ้รียบมนัดว้ยข้ีผึ้งขดัผวิ ใหผ้วิเป็นมนัเงา โดยไม่ใหมี้ข้ีผึ้งเหลือติดอยู ่
  3) ทาหรือ พน่นํ้ายาถอดแบบ PVA ใหท้ัว่ผวิ 2 คร้ัง แลว้ทิ้งไวใ้หแ้หง้ 

  4) ผสมเจลโคท๊ ตวัเร่งปฏิกิริยา  ตวัทาํแขง็  สีเรซ่ิน  โมโนสไตรีน 

  5) พน่ หรือทาเจลโคท๊ท่ีผสมแลว้ ใหไ้ดค้วามหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ทิ้งไวป้ระมาณ 
1-2 ชัว่โมง ใหแ้หง้หมาด 

  6) วางใย แกว้ท่ีตดัไวแ้ลว้ ลงตามขอบหรือมุมท่ีคิดวา่จะวางยากก่อน แลว้ค่อยไล่วางลง
ในส่วนท่ีเหลือใหท้ัว่ ใหไ้ดค้วามหนาพอสมควร แลว้ใชแ้ปรงจุ่มโพลีเอสเตอร์เรซ่ินท่ีผสมแลว้ ทาบน
ใยแกว้ท่ีวางบนแม่แบบใหท้ัว่ จากนั้นใชลู้กกล้ิงไล่ฟองอากาศใหท้ัว่ดงัภาพท่ี 8.1  แลว้ปล่อยใหแ้หง้ 
ประมาณ 1 ชัว่โมง  

 

ภาพที ่8.1  การทาโพลีเอสเตอร์เรซ่ินบนใยแกว้ท่ีวางบนแม่แบบ 

(ท่ีมา : http://www.itemsell.net/226948) 
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  7) ทาํซํ้ า ตามขอ้6  เพื่อใหไ้ดค้วามหนาของช้ินงานตามท่ีตอ้งการ 

  8) เม่ือ ช้ินงานเร่ิมแขง็ตวัแลว้ ใหใ้ชมี้ดหรือกรรไกรตดัแม่แบบออก แต่ถา้แขง็มาก ก็
จะตอ้งใชเ้คร่ืองเจียร์ตดั แลว้ทาํการตดัแต่งช้ินงานใหเ้รียบร้อย สวยงาม ดว้ยกระดาษทราย ก็จะได้
ช้ินงานตามตอ้งการ 

 1.2.3  ขอ้สังเกตในการผลิตไฟเบอร์กลาส 

  1) การผสมเรซ่ินกบัตวัเร่งปฏิกิริยาชนิด 5% จาํนวน 0.2% ของนํ้าหนกัเรซิน + ตวัทาํแขง็ 
0.5 - 2% = เรซินจะแขง็ตวัภายใน 30-60 นาที ถา้ตอ้งการลดความหนืด ใหผ้สมโมโนสไตรีนก่อนผสม
ตวัทาํแขง็ 

  2) การพน่ นํ้ายาถอดแบบ ทิ้งไวป้ระมาณ 20 นาที 

 1.2.4 ขั้นตอนการซ่อมช้ินงานไฟเบอร์กลาส 

  1) ใหท้าํความสะอาดผวิช้ินงานก่อนโดยการขดัตามรอยผวิไฟเบอร์กลาสท่ีแตกหรือ
ชาํรุด ดว้ยกระดาษทรายเบอร์ 800 ใหลึ้กไปถึงเน้ือไฟเบอร์ จากนั้นปัดฝุ่ นโดยใชล้มเป่าไม่ใหมี้เศษ
ละอองฝุ่ นท่ีสกปรกติดอยู ่
  2) จาก นั้นใหฉี้ดใยแกว้เตรียมไว ้วา่จะใชป้ะ หรือวางทาบบริเวณใด และขนาดใดบา้ง 
แลว้จึงผสมนํ้ายาเรซิน โดยการเทแบ่งใส่กระป๋องพลาสติกเท่าท่ีจะใช ้เช่น เทเรซินนํ้าหนกัประมาณ 1 

กิโลกรัม  แลว้ใส่ตวัเร่งปฏิกิริยาตวัสีม่วง 0.5-1% ของนํ้าหนกัเรซินประมาณซกั 20 หยด แลว้ใชไ้มก้วน
ใหเ้ขา้กนั เม่ือเขา้กนัดีแลว้ ใหใ้ส่โมโนสไตรีนในอตัรา 10-15% กวนใหเ้ขา้กนัแลว้จึงใส่ตวัทาํแขง็
ปริมาณ  1-2%  ของนํ้าหนกัเรซินแลว้กวนใหเ้ท่ากนัอีกคร้ัง 

  3. เม่ือผสมกนัไดท่ี้แลว้ ใหใ้ชแ้ปรงจุ่มเรซินทาบริเวณท่ีตอ้งการใหท้ัว่แลว้วางใยแกว้ทบั
ลงไปใชเ้รซินทาซํ้ าอีกคร้ัง โดยใชแ้ปรงหรือลูกกล้ิงไล่กด เพื่อใหแ้น่ใจวา่ใยแกว้และเรซินติดบริเวณท่ี
ตอ้งการไดส้นิทแลว้ ถา้ตอ้งการใหห้นาข้ึน ใหท้าํซํ้ าไดห้ลายชั้นตามท่ีตอ้งการ 

  4) หลงัจากทาเรซินท่ีผสมแลว้เรซินจะเร่ิมแขง็ตวัประมาณ 30 นาที -1 ชม. และแขง็ดีข้ึน
ประมาณ  2-3  ชม. 
  5) จาก นั้นใหท้าํการแต่งผิวเรซินใหเ้รียบร้อยตามตอ้งการอีกคร้ัง โดยใชอุ้ปกรณ์สาํหรับ
ตดัแต่งท่ีเตรียมไวแ้ลว้ 

 1.2.5  ขอ้ควรระวงั 

  1) ควรผสม เรซินแค่พอใชง้าน จะไดไ้ม่ตอ้งเสียในส่วนท่ีเหลือ เพราะจะแขง็ตวัใชไ้ม่ได ้

  2) ควร เก็บตวัเร่งปฏิกิริยาไวใ้หห่้างจากตวัทาํแขง็ เพราะหากผสมกนัแลว้ จะเกิดความ
ร้อนทาํใหไ้ฟลุกได ้

  3) ควรใช ้ผา้ปิดปากปิดจมูกขณะทาํงาน เพือ่ป้องกนักล่ินและฝุ่ นละออง 
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 4) วตัถุดิบ มาตรฐานของสารเคมี ของแต่ละร้านไม่เท่ากนัเช่น เรซินแข็งตวัเร็วเกินไป 
แขง็ตวัชา้เกินไป เหลวเกินไป ใยแกว้ เก็บฟองอากาศยาก ลอกแบบผสมนํ้ ามากเกินไปไม่เหนียวขน้ ทาํ
ใหล้อกแบบแลว้เกิดความเสียหาย 

 5) ถา้อากาศช้ืน ฝนตก มีละอองนํ้ าฝน ทาํให้เรวิ่นเกิดปัญหาช้ินงานไม่แข็งแรง อากาศ
ช้ืนแขง็ตวัชา้ นาํช้ินงานไปตากแดดจดัๆเกิดการร่อนออกจากแบบ ช้ินงานไม่ไดรู้ป เกิดการเสียหาย 

 6) ความเขา้ใจฝีมือและประสบการณ์ ขาดประสบการณ์ความรู้หรืองานท่ีทาํแบบไม่
ตั้งใจหรือรีบเกินไปทาํใหช้ิ้นงานไม่เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ กรรมวธีิการผลิตไม่ถูกตอ้ง 

 7) สารเคมีท่ีได้จากการประกอบหรือการผลิตไฟเบอร์กลาส 3 นั้นส่วนใหญ่แลว้เป็น
สารเคมีเกือบทั้งหมด และสารเคมีทั้งหมดน้ีก็ลว้น ท่ีจะก่อให้เกิดอนัตรายแก่ร่างกายไดท้ั้งทางตรงและ
ทางออ้ม เพราะส่วนผสมสําคญั ๆ นั้นก็ลว้นมากจากสารเคมีแทบทั้งส้ิน ซ่ึงคนทาํในขณะท่ี กาํลงัทาํ    

ไฟเบอร์กลาสอยูน่ั้นอาจจะถูกสัมผสัหรือการสูดดมก็เป็นได ้เม่ือร่างกายไดรั้บสารเคมีน้ีมากๆ แลว้ก็จะ
ทาํใหเ้กิดการสะสมสารเคมี ต่างๆ ในร่างกาย จึงทาํให้เป็นโรคมะเร็งไดจ้ากการสูดดมสารเคมีเขา้ไปใน
ร่างกาย หรือการเกิดอาการแพส้ารเคมีจากการสัมผสัได ้ในระหวา่งท่ี ทาํไฟเบอร์กลาสนั้นควรท่ีจะหา
วิธีป้องกนัดว้ยการหาผา้ปิดจมูก หนา้กากแว่นตาและเส้ือผา้ใส่ให้รัดกุม เพื่อไม่ให้ถูการสัมผสักบั
ผิวหนงัไดโ้ดยตรง และควรเช็คร่างกายเป็นระยะทุก ๆ ปีเพื่อหาความผิดปกติของร่างกายเพื่อท่ีจะได้
แกไ้ขใหท้นัถ่วงที โดยเฉพาะใยแกว้นั้นท่ีเป็นส่วนประกอบสําคญั และยงัเขา้สู่ร่างกายโดยทางตรงดว้ย
วธีิการสูดดมได ้

 1.3  คุณสมบติัของไฟเบอร์กลาส ไดแ้ก่ 

  1) ไม่ติดไฟและเป็นฉนวนไฟฟ้าชั้นยอด 

  2) ทนความร้อนไดดี้มาก 

  3) คงรูปเดิมไดดี้ ไม่มีการยดืหยุน่ 

  4) ไม่เน่าเป่ือยหรือผกุร่อน 

   5) ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกดักร่อน 

  6) ไม่เกิดการแขง็ตวัจากอากาศหนาวจดั 

 7) สามารถข้ึนรูปโดยแม่พิมพ ์

 8) มีคุณสมบติัดูดซบัเสียงไดดี้ 

 9) นํ้าหนกัเบาเม่ือเทียบกบัโลหะและแขง็แรงเม่ือเทียบกบักวา่พลาสติก 

 นอกจากน้ียงัใหค้วามสามารถในการรับแรงดึง (Tensile Strength) ไดสู้งเม่ือนาํมาประสานเขา้
กบัสารสังเคราะห์พลาสติก ชนิด Polyester Resin หรือ Epoxy Resin จะไดว้สัดุท่ีมีความแข็งแรงสูง มี
คุณสมบติัเฉพาะตวั มีความแข็งแรง ยืดหยุ่นได ้นํ้ าหนักเบา บาง ทนทานการผุกร่อนต่อฤทธ์ิสารเคมี 

กรด ด่าง ทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่เป็นสนิม อายุการใชง้านยาวนานกวา่วสัดุชนิดอ่ืน ใช้เป็นภาชนะ
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บรรจุของเหลว  เคมี อาหาร ยา, ใชเ้คลือบผิวโลหะปูนซีเมนตแ์ละไม ้สามารถทาํรูปร่างซบัซ้อน ขนาด
ใหญ่ ซ่อมแซม และดดัแปลงไดมี้มาตรฐานการควบคุมและการระบุใชท่ี้แน่นอน และเน่ืองจากไฟเบอร์
กลาสมีส่วนผสมของใยแก้วเป็นหลกั จึงทาํให้ทนความร้อนได้ดีและยงัเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีกว่า
พลาสติกหรือถา้เปรียบเทียบกบัเหล็กแล้ว นั้นจะเป็นการนาํพากระแสไฟฟ้ามากกว่า แต่ไม่ไดช่้วย
ปกป้องอนัตรายแต่อยา่งใด จะเห็นไดว้า่ไฟเบอร์กลาสนั้นมีการแปรรูปท่ีหลากหลายเพราะมีตน้ทุนใน
การผลิต ท่ีต ํ่ากว่าแถมยงัมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมดีกว่าพลาสติกชนิดอ่ืน ๆ เน่ืองจากว่าใน
ส่วนผสมของไฟเบอร์กลาสนั้นมีสารอยูม่ากมายหลายชนิด ไม่ไดมี้ เฉพาะใยแกว้เพียงอยา่งเดียว แต่ยงั
มีเรซ่ินและสารเคมีประเภทอ่ืน ๆ ท่ีสามารถช่วยหล่อหลอมให้เป็นรูปร่างไดต้ามความตอ้งการได ้

อาจจะตอ้งอาศยัแม่พิมพด์ว้ย เพื่อให้งานนั้นออกมาเป็นรูปเป็นร่างไม่ผิดแบบ เม่ือถูกหล่อหลอมเสร็จ
เรียบร้อยแลว้จะเห็นไดว้า่ไฟเบอร์กลาสนั้นมีความคงทน แข็งแรงและยงัมีความสวยงาม มากกวา่งาน
ชนิดอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย  เช่น 

 1) ความแข็งแกร่งของผิวหน้า สามารถทนสารเคมี กรดด่าง (ฝาและถงัเก็บสารเคมี ถงันํ้ ามนั
เบนซิน) 
 2) ทนอุณหภูมิสภาวะบรรยากาศไดถึ้ง80องศาเซลเซียส (กนัชนรถและหลงัคาบา้น) 
 3) สามารถเก็บในท่ีเปียกไดแ้ช่นํ้ าได2้0ปีคุณสมบติัไม่เปล่ียนแปลง(รางนํ้ า สระวา่ยนํ้ า บ่อเล้ียง
ปลา) 
 4) นํ้าหนกัเบามากและยดืหยุน่เม่ือโดนกระเเทกจะไม่เสียรูปจากการทดสอบโดยนาํ คอ้นมาทุบ 
โดยแรงกระเเทกระหวา่งอลูมิเนียมและไฟเบอร์กลาส ปรากฏวา่ในนํ้ าหนกักระเเทกท่ีเท่ากนัอลูมิเนียม
บุบแต่ไฟเบอร์กลาสไม่เป็นไรเลย (ชุดแต่งรถ หลงัคารถ) 
 5) ใยแก้วไม่สามารถทนไฟได ้ใยแก้วปัจจุบนัอาจไม่ไดท้าํจากทรายแก้วแล้ว คุณสมบติั
สามารถทนไฟไดจึ้งไม่มี แต่คุณสมบติัดา้นเเรงดึงยงัคงอยู ่
 1.4  การใชง้านไฟเบอร์กลาส3 

   เน่ืองจากไฟเบอร์กลาส 3นั้น เป็นวสัดุท่ีมีความพิเศษและมีคุณสมบติัโดดเด่นกวา่วสัดุชนิดอ่ืน
เป็นอยา่ง มากจึงทาํใหไ้ดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย อยา่งเช่น เรือไฟเบอร์กลาสท่ีออกมาวางจาํหน่าย
ในช่วงนํ้ าท่วมซ่ึงไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด และยงัมีการโก่งราคาซ้ือขายของเรือไฟเบอร์กลาส เพราะ
เป็นท่ีตอ้งการเป็นจาํนวนมากและผลิตไม่ทนัไดต้ามความตอ้งการ เน่ืองจากเรือไฟเบอร์กลาสน้ีสามารถ
ลอยนํ้าไดดี้และยงัรับนํ้าหนกัไดเ้ยอะถา้ เทียบกบัเรือชนิดอ่ืนๆ แลว้ ส่วนท่ีนิยมใชต่้อมาก็คือถงับาํบดันํ้ า
เสียท่ีใชไ้ฟเบอร์กลาส มาหล่อเป็นรูป ถงัเพื่อรองรับกบัการทาํงานไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัมีความทนทาน
ไดม้ากกวา่เปรียบเทียบกบัถงัพลาสติกธรรมดา ส่วนช้ินต่อมาท่ีไดรั้บความนิยมในนวตักรรมยานยนตก์็
คือกนัชนหนา้ หรือกระจกดา้นขา้ง หรือไม่ก็เป็นสปอร์ยเลอร์ท่ีใชส้าํหรับประดบัยนต ์เพราะวสัดุพวกน้ี
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จะมีความโดดเด่นอยูใ่นตวัอยูแ่ลว้คือสามารถหาหรือหล่อหลอม ไดง่้ายและยงัมีราคาท่ีค่อนขา้งถูกกวา่
เม่ือเทียบกบัเหล็กท่ีใชใ้นการประกอบ รถยนต ์

 สาํหรับงานก่อสร้าง ทาํหลงัคา ดงัภาพท่ี 8.2 รางนํ้า ผนงักั้นหอ้ง ผนงัรถขนส่งอดัโฟม พื้น และ
ใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ อีกมากมาย  

 

ภาพที ่8.2  หลงัคาไฟเบอร์กลาส 

(ท่ีมา : http://thai.alibaba.com/product-gs/frp-translucent-roofing-sheets-746919121.html) 
 

2.  เซรามิก (Ceramics) 
 Ceramic มาจากภาษากรีกโบราณ Keramos แปลวา่ เคร่ืองป้ันดินเผา แต่ปัจจุบนั นาํมาใชเ้รียก
วสัดุอนินทรีย ์ ท่ีมีโครงสร้างประกอบไปดว้ยอะตอมของธาตุท่ีเป็นโลหะและอโลหะ ท่ีมีพนัธะไอออ
นิก (Ionic) และ/หรือ โควาเรนต ์(Covalent) ร่วมกนั 

 2.1  คุณสมบติัทัว่ไปของเซรามิก 

 1) มีความแขง็สูง แต่เปราะ  
 2) มีความตา้นทานต่อแรงกดดี แต่ความตา้นทานแรงดึงตํ่า 

 3) มีค่าความยดืหยุน่และความเหนียว (Toughness) ตํ่า 

 4) บางชนิดมีความแขง็แรงสูงทั้งท่ีอุณหภูมิตํ่าและสูง 

 5) ความทนต่อสารเคมี ทั้งในอุณหภูมิปกติและอุณหภูมิสูง เพราะมีพนัธะเคมีแขง็แรง 

 6) ความคงทนต่อบรรยากาศนํ้าและออกซิเจน  
 7) เป็นฉนวนไฟฟ้า และฉนวนความร้อน เพราะไม่มีอิเล็กตรอน (e-

 ) เป็นตวันาํ เหมาะสําหรับ
เป็นตวัเก็บประจุ 

 8) จุดหลอมเหลวสูง 

 9) มีความสวยงาม  
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 2.2  วสัดุท่ีใชผ้ลิตเซรามิก แบ่งออกไดเ้ป็น 

             2.2.1  วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นเน้ือดินป้ัน 

 1) วตัถุดิบท่ีใหค้วามเหนียวไดแ้ก่ ดิน ซ่ึงในกระบวนการผลิตเซรามิกดั้งเดิมมีการใชดิ้น 

หลายประเภท ท่ีสําคญัไดแ้ก่ ดินขาว (Kaolin) ดินดาํ หรือดินเหนียวขาว (Ball Clay) ดินเหนียว (Plastic 

Clay) และดินเบนโตไนท ์(Bentonite) ดงัภาพท่ี 8.3 

 

     
      ก) ดินขาว                 ข)  ดินเหนียวขาว             ค) ดินเหนียว                 ง)  ดินเบนโตไนท์ 

ภาพที ่8.3  ดินท่ีใชท้าํเซรามิก 

(ท่ีมา : http://skincaredonerite.com/2012/04/15/kaolin-clay-cleansing-mask/, http://www.imerys-

oilfieldsolutions.com/BallClay.html, http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=69371 

และ http://tfchealthfoods.com/product/bentonite-clay-16oz-not-food-grade/) 
   

  2) วตัถุดิบท่ีเป็นตวัหลอมละลายเพื่อให้ดินสุกในอุณหภูมิท่ีตอ้งการ ได้แก่ หินฟันมา้ 
(Feldspar) หินสดหรือหินแข็ง (Pottery/China Stone) เนฟธาลีนไซยาไนท์ (Nepheline Syenite) เถ้า
กระดูก (Bone Ash), ทลัคห์รือทลัคมั (Talc) หินปูน (Limestone) และโดโลไมท ์(Dolomite) เป็นตน้ 

  3) วตัถุดิบท่ีเป็นตวัช่วยในการลดการหดตวัและเพิ่มความทนไฟไดแ้ก่ ซิลิกา (Silica) ดิน
เช้ือ(Grog/Calcined Clay) อะลูมินา (Alumina) แคลไซน์คายยาไนท ์(Calcined Kyanite) และ ไพโรฟิล
ไลท ์(Pyrophyllite) 

  4) วตัถุดิบท่ีเป็นสารช่วยในการข้ึนรูปได้แก่ สารช่วยยึดเกาะ (Binder) สารช่วยการ
กระจายตวั (Deflocculants) สารช่วยลดการเกิดฟอง (Defoamer) สารช่วยในการหล่อล่ืน (Lubricant) 
    2.2.2  วตัถุดิบสาํหรับเคลือบสีลงลาย ไดแ้ก่ 

1) สี (Stain) 2) ฟริต (Frit)  3) ซิลิกา 

4) ดินขาว  5) หินปนู  6) หินฟันมา้ 

7) ข้ีเถา้พชื 8) บอแรกซ์ (Borax) 9) โซดาแอช 

10) สารเคมีต่างๆ 

 

 



167 

 

 

 2.3  กระบวนการผลิตเซรามิก 

             กระบวนการผลิตเซรามิกสรุปโดยรวมไดด้งัภาพท่ี 8.4 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่8.4 กระบวนการผลิตเซรามิกโดยสังเขป 

 

 วตัถุดิบหลกั 

โม่บด นํ้า 

นํ้าดิน 

เคร่ืองรีดนํ้า
ออกจากดิน 

เคร่ืองใชบ้น
โต๊ะอาหาร 

ข้ึนรูปแม่พิมพ/์ 
ตามแบบ 

กระเบ้ืองบุผนงั/ ปูพื้น หรือ
เคร่ืองสุขภณัฑ ์

ข้ึนรูป อบแหง้ 

เตาเผารอบแรก 

เคลือบ 

เตาเผารอบสอง 

ตกแต่ง จาํหน่าย 
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     2.4  การใชง้านเซรามิก 

             เซรามิกสามารถนาํมาประยุกต ์เพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทต่าง ๆ ไดม้ากมาย อาทิ หมอ้ไห
ถว้ยชาม เคร่ืองเคลือบดินเผา 3 อิฐ 3 กระเบ้ืองเคลือบ 3 วสัดุประเภทซีเมนต 3์ แกว้ 3 และวสัดุทนไฟ 3 เป็นตน้ 
ตั้งแต่ปี 1950 เป็นตน้มาไดมี้ความเจริญกา้วหนา้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนมีความเขา้ใจในลกัษณะ
พื้นฐาน และกลไกท่ีควบคุมคุณสมบติัของเซรามิก ทาํให้มีการพฒันาเซรามิกประเภทใหม่ๆ มากมาย  
คาํวา่เซรามิกจึงมีความหมายท่ีกวา้งข้ึนรวมถึงเซรามิกท่ีมีคุณสมบติัพิเศษเหล่าน้ีดว้ย โดยวสัดุเหล่าน้ีได้
ถูกนาํไปใชใ้นงานต่างๆ เช่น 

1) ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

2) ฉนวนไฟฟ้า 

3) วสัดุขดัเจียร 

4) ช้ินส่วนยานอวกาศ 

5) ภาชนะ และเคร่ืองครัว (Table ware) 
6) เคร่ืองประดบัตกแต่ง (Decoration & Garden ware) 
7) เคร่ืองสุขภณัฑ ์

8) ช้ินส่วนในร่างกายมนุษย ์ฯ 

 

3.  สรุป 
  ไฟเบอร์กลาส คือ เส้นใยแกว้ท่ีถูกนาํไปใชเ้ป็นวสัดุช่วยเสริมแรงให้กบัพลาสติกเรซ่ิน และ
ข้ึนรูป เป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ คุณสมบติัของไฟเบอร์กลาส ท่ีสําคญัคือ ไม่ติดไฟและเป็นฉนวนไฟฟ้า ทน
ความร้อนไดดี้มากไม่ เน่าเป่ือยหรือผุกร่อน ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกดักร่อน นํ้ าหนกัเบาเม่ือเทียบ
กบัโลหะและแขง็แรงเม่ือเทียบกบักวา่พลาสติก 

  กระบวนการผลิตไฟเบอร์กลาส หลกัๆ คือทาํแม่แบบ การทาํช้ินงานไฟเบอร์กลาสดว้ยการทา
หรือ พน่นํ้ายาถอดแบบ PVA  แลว้ทิ้งไวใ้หแ้หง้ จากนั้นพน่ เสร็จแลว้ทาเจลโค๊ทท่ีผสมแลว้ ใหไ้ดค้วาม
หนาประมาณ 1 เซนติเมตร ทิ้งไวป้ระมาณ 1-2 ชัว่โมง ใหแ้หง้หมาดจากนั้นวางใยแกว้ทบัท่ีแม่แบบแลว้
ใชแ้ปรงจุ่มโพลีเอสเตอร์เรซินท่ีผสมตวัเร่ง และตวัทาํแข็ง แลว้ เททบัท่ีใยแกว้ แลว้ใชลู้กกล้ิงไล่นํ้ ายา 

เม่ือช้ินงานเร่ิมแขง็ตวัแลว้ ใหใ้ชมี้ดหรือกรรไกรตดัแม่แบบออก แต่ถา้แข็งมาก ก็จะตอ้งใชเ้คร่ืองเจียร์
ตดั แลว้ทาํการตดัแต่งช้ินงานใหเ้รียบร้อย สวยงาม 

 วสัดุท่ีใชผ้ลิตเซรามิก แบ่งออกไดเ้ป็นวตัถุดิบท่ีให้ความเหนียวไดแ้ก่ ดินต่างๆ  วตัถุดิบท่ีเป็น
ตวัหลอมละลายเพื่อให้ดินสุกในอุณหภูมิท่ีตอ้งการ วตัถุดิบท่ีเป็นตวัช่วยในการลดการหดตวัและเพิ่ม
ความทนไฟ วตัถุดิบท่ีเป็นสารช่วยในการข้ึนรูป และวตัถุดิบสาํหรับเคลือบสีลงลาย 
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4.  แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1) ขอ้ใดไม่ใช่วสัดุและอุปกรณ์สาํหรับผลิตไฟเบอร์กลาส  

     ก)  โพลีเอสเทอร์เรซ่ิน    ข) ตวัทาํอ่อน 

     ค)  สไตรีนโมโนเมอร์    ง) ตวัทาํแขง็ 

 

2) วสัดุใดเป็นตวัเสริมความแขง็แรงใหก้บัโพลีเอสเทอร์เรซ่ิน 

     ก)  ตวัทาํแขง็     ข) เจลโคท๊ 

     ค)  ใยแกว้     ง) ผงทลัคมั 

 

3) ขอ้ใดไม่ใช่ชนิดของใยแกว้ 

     ก)  ใยแกว้ชนิดเส้นยาว   ข) ใยแกว้ชนิดผนืเส้นสั้น 

     ค)  ใยแกว้ชนิดผนืทอพิเศษ   ง) ใยแกว้ชนิดเส้นหนา 

 

4) วสัดุใดคือส่วนท่ีปิดผวิหนา้ของผลิตภณัฑ์ไฟเบอร์กลาส มีลกัษณะคลา้ยแป้งเปียกสามารถผสมกบั  

เรซ่ินใหเ้ป็นสีต่างๆ ทาํใหผ้วิเรียบมนั มีสีสวย และปกปิดไม่ใหเ้ห็นใยแกว้ 

     ก)  เจลโคท๊     ข) ผงทลัคมั 

     ค)  ข้ีผึ้งถอดแบบ    ง) สไตรีนโมโนเมอร์ 

 

5) ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของไฟเบอร์กลาส 

     ก)  เป็นฉนวนไฟฟ้าชั้นยอด   ข) ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกดักร่อน 

     ค)  ไม่เน่าเป่ือยหรือผกุร่อน   ง) ทนต่อการตดัดว้ยของมีคม 

 

6) ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของไฟเบอร์กลาส      

 ก)  ทนอุณหภูมิสภาวะบรรยากาศไดถึ้ง 80 ◦C  ข) แช่นํ้า 20 ปี คุณสมบติัไม่เปล่ียนแปลง 

     ค)  ดูดซบัเสียงไดดี้    ง) แขง็ตวัเม่ืออากาศหนาวจดั 

 

7) ขอ้ใดไม่ใช่คุณสมบติัของเซรามิก      

 ก)  มีความแขง็สูง แต่เปราะ   ข) ความคงทนต่อบรรยากาศนํ้าและออกซิเจน 

     ค)  มีความยดืหยุน่สูง    ง) เป็นฉนวนไฟฟ้า และฉนวนความร้อน 
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8)  ดินชนิดใดไม่ใช่ดินท่ีนาํมาผลิตเซรามิก 

     ก)  ดินสอพอง    ข) ดินขาว 

     ค)  ดินเหนียว     ง) ดินเบนโตไนท ์

 

9) ขอ้ใดไม่ใช่วตัถุดิบท่ีเป็นตวัหลอมละลายเพื่อใหดิ้นสุกในอุณหภูมิท่ีตอ้งการ 

     ก)  หินฟันมา้     ข) เถา้กระดูก 

     ค)  หินปนู     ง) ข้ีเถา้พชื 

 

10) ขอ้ใดไม่ใช่การใชง้านเซรามิก 

     ก)  ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์   ข) ช้ินส่วนยานยนต ์

     ค)  ฉนวนไฟฟ้า    ง) เคร่ืองสุขภณัฑ ์
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http://www.materialfocus.com/214ปูนงูเห่าพญานาคชลประท.htm 

http://www.materialfocus.com/ปูนเอเซียAsiaCement.htm 

http://www.hongeithailand.com/product/view.php?pd=2361 

http://dtawan.tarad.com/product.detail_1083113_th_6438232 

http://www.mindmemorystore.com/paper-kitกระดาษ-100ปอนด-์2280.product 

http://orapanthammakit.blogspot.com/p/origami-origami-a4-origami-1.html 

http://thaispeedprint.com/paper.php?PP=PP41 

http://www.itemsell.net/226948 

http://thai.alibaba.com/product-gs/frp-translucent-roofing-sheets-746919121.html 

http://skincaredonerite.com/2012/04/15/kaolin-clay-cleansing-mask/ 

http://www.imerys-oilfieldsolutions.com/BallClay.html 

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=69371 

http://tfchealthfoods.com/product/bentonite-clay-16oz-not-food-grade/ 
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เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

บทท่ี 1    

 1)  ง 2) ค 3) ก 4) ข 5) ค 6) ค 7) ก 8) ง 9) ข 10) ค 

บทท่ี 2  

 1)  ก 2) ง 3) ข 4) ค 5) ค 6) ก 7) ข 8) ข 9) ก 10) ง 

บทท่ี 3  

 1)  ง 2) ก 3) ข 4) ค 5) ก 6) ข 7) ค 8) ข 9) ง 10) ก 

บทท่ี 4  

 1)  ข 2) ก 3) ง 4) ค 5) ง 6) ก 7) ข 8) ก 9) ค 10) ข 

บทท่ี 5  

 1)  ค 2) ค 3) ก 4) ง 5) ข 6) ก 7) ข 8) ง 9) ก 10) ค 

บทท่ี 6  

 1)  ค 2) ข 3) ค 4) ง 5) ง 6) ข 7) ก 8) ค 9) ก 10) ง 

บทท่ี 7  

 1)  ก 2) ง 3) ข 4) ค 5) ค 6) ก 7) ข 8) ข 9) ง 10) ง 

บทท่ี 8  

 1)  ข 2) ค 3) ง 4) ก 5) ง 6) ง 7) ค 8) ก 9) ง 10) ข 
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