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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะเทคโนโลยี    สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

       EY๒๐๒๐๑   วัสดุวิศวกรรม 

                         Engineering Materials 
๒. จ านวนหน่วยกิต 

         ๓(๓-๐-๖)  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน รายวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

   อาจารย์สรวินท์  ปูคะภาค 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาที่ ๑  ชั้นปีที่  ๒ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

         ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 

         ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน   
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
        วันที่ ๑๐  มกราคม ๒๕๖๑ 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

       เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
      ๑. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านวัสดุ 
      ๒. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ คุณสมบัติทางกลและกระบวนการผลิต 

      ๓. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค 

      ๔. สามารถน าทฤษฎีของวัสดุศาสตร์มาประยุกต์ และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมในงานอุตสาหกรรม 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงราย 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพ้ืนฐานด้านวัสดุศาสตร์ คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มโลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ คุณสมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

หน่วยกิต บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๓(๓-๐-๖) ๑๖ สัปดาห์ X ๓ ชั่วโมง ไม่มี ๑๖ สัปดาห์ X ๖ ชั่วโมง 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
         จ านวน ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา ๑๔:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ ผลการเรียนรู้ ๑.๒ กลยุทธ์/วิธีการสอน ๑.๓ กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

๑. []ตระหนักในคุณค่าและ
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต 

๑............................................ ๑............................................ 

๒. []มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๒. ให้ความส าคัญการตรงต่อเวลา 
ทั้งการเข้าห้องเรียน และการส่งงาน 

๒. การให้คะแนนเข้าชั้นเรียน และ
การส่งงานตรงเวลา 

๓. []เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

๓............................................. ๓............................................. 

๔. []เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม 

๔............................................... ๔............................................... 

๕. []มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

๕............................................... ๕............................................... 

 
๒. ความรู้ 

๒.๑ ผลการเรียนรู้ ๒.๒ กลยุทธ์/วิธีการสอน ๒.๓ กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

๑. []มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ
ในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

๑. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดย
เน้นหลักการทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และมี
การทดสอบนักศึกษาก่อนและหลัง
เรียน 

๑. ประเมินจากแบบทดสอบก่อน
และหลังการเรียน และแบบทดสอบ
กลางภาคและปลายภาค 

๒. []สามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง
เครื่องกลเข้าใจและอธิบาย รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 
 
 
 
 

๒............................................... ๒............................................... 
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๒.๑ ผลการเรียนรู้ ๒.๒ กลยุทธ์/วิธีการสอน ๒.๓ กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

๓. []สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
ติดตั้ง ปรับปรุงหรือซ่อมแซม และ
ตรวจสอบระบบด้านวิศวกรรม
พลังงานให้ตรงตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

๓............................................... ๓............................................... 

๔. []สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีด้านพลังงานรวมทั้งการ
น าไปประยุกต์ใช้ 

๔.ให้นักศึกษาทุกกลุ่มส่งรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นระยะ และ
น าเสนองานกลุ่มตามที่มอบหมาย 

๔.ประเมินจากการน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่ม 

๕. []รู้เข้าใจและสนใจพัฒนา
ความรู้ ความช านาญทางด้าน
วิศวกรรมพลังงานอย่างต่อเนื่อง 

๕............................................... ๕............................................... 

 
๓. ทักษะทางปัญญา 

๓.๑ ผลการเรียนรู้ ๓.๒ กลยุทธ์/วิธีการสอน ๓.๓ กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

๑. []สามารถสืบค้น รวบรวม
ข้อมูล เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

๑. ให้นักศึกษา ศึกษาค้นคว้าตาม
หัวข้อที่ก าหนดให้ 

๑. การน าเสนอผลงาน และรายงาน
ที่มอบหมาย 

๒. []สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ 

๒............................................... ๒............................................... 

๓. []สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม 

๓............................................... ๓............................................... 

 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

๔.๑ ผลการเรียนรู้ ๔.๒ กลยุทธ์/วิธีการสอน ๔.๓ กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

๑. []มีความรับผิดชอบในงาน
และการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

๑............................................... ๑............................................... 

๒. []มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กรได้ 
 

๒............................................... ๒............................................... 
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๔.๑ ผลการเรียนรู้ ๔.๒ กลยุทธ์/วิธีการสอน ๔.๓ กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

๓. []มีจิตอาสาและช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยความจริงใจ 

๓................................................ ๓............................................... 

๔. []สามารถสื่อสารสร้างความ
เข้าใจในการท างานร่วมกันทั้งภายใน
และภายนอกกลุ่ม 

๔. จัดกิจกรรมกลุ่มการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมพลังงาน 

๔. ประเมินจากการท างาน และ
ผลสัมฤทธิ์ในการท างาน 

 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ผลการเรียนรู้ ๕.๒ กลยุทธ์/วิธีการสอน ๕.๓ กลยุทธ์/วิธีประเมินผล 

๑. []มีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันกับ
งานที่เก่ียวข้อง 

๑. จัดกิจกรรมมอบหมายการท างาน
เป็นกลุ่ม 

๑. การน าเสนอผลงาน และการ
อภิปรายผล 

๒. []สามารถแปลผลข้อมูลทาง
สถิติได้อย่างถูกต้อง 

๒............................................... ๒............................................... 

๓. []สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

๓............................................... ๓............................................... 

๔. []สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

๔............................................. ๔............................................. 

 
๖. ด้านทักษะพิสัย (มีวิชาชีพเฉพาะ) 

- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



6 วัสดุวิศวกรรม 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ ชม.สอน/สัปดาห์ กิจกรรมการสอน สื่อที่ใช้ในการสอน อ.ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
๑ แนะน าวิชา 

-รายละเอียดวิชาและ
แผนการสอน 
-เกณฑ์การให้คะแนน 
บทที่ ๑ บทน าวัสดุ
วิศวกรรม 

๓ ๐ - บรรยาย 
- การถามตอบ 
- ทดสอบก่อน
เรียน 

- แผนการสอน 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

- Power point 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.สรวินท์ 
ปูคะภาค 

๒-๔ บทที่ ๒ โครงสร้างอะตอม
และแผนภูมิสมดุลของ
เฟส  
 

๓ ๐ - บรรยาย 
- การถามตอบ 
- ท าแบบฝึกหัด, 
การบ้าน 

- เอกสารประกอบการ
สอน 
- Power point 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.สรวินท์ 
ปูคะภาค 

๕-๖ บทที่ ๓ คุณสมบัติทางกล
ของวัสดุ 
 
 

๓ ๐ - บรรยาย 
- การถามตอบ 
- ท าแบบฝึกหัด, 
การบ้าน 

- เอกสารประกอบการ
สอน 

- Power point 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.สรวินท์ 
ปูคะภาค 

๗-๘ บทที่ ๔ โลหะกลุ่มเหล็ก 
 
 

๓ ๐ - บรรยาย 
- การถามตอบ 
- ท าแบบฝึกหัด, 
การบ้าน 

- เอกสารประกอบการ
สอน 

- Power point 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.สรวินท์ 
ปูคะภาค 

๙ สอบกลางภาค 

๑๐-๑๑ บทที่ ๕ โลหะนอกกลุ่ม
เหล็ก 

๓ ๐ - บรรยาย 
- การถามตอบ 
- ท าแบบฝึกหัด, 
การบ้าน 
- น าเสนอ
รายงาน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- Power point 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.สรวินท์  
ปูคะภาค 

๑๒ บทที ่๖ พอลิเมอร์ 
 

๓ ๐ - บรรยาย 
- การถามตอบ 
- ท าแบบฝึกหัด, 
การบ้าน 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- Power point 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.สรวินท์  
ปูคะภาค 
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๑๓ บทที ่๗ เซรามิคและแก้ว 
 

๓ ๐ - บรรยาย 
- การถามตอบ 
- ท าแบบฝึกหัด, 
การบ้าน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- Power point 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.สรวินท์  
ปูคะภาค 

๑๓ บทที ่๘ วัสดุผสม 
 

๓ ๐ - บรรยาย 
- การถามตอบ 
- ท าแบบฝึกหัด, 
การบ้าน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 
- Power point 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.สรวินท์  
ปูคะภาค 

๑๔ บทที ่๙ กระบวนการผลิต
และข้ึนรูปโลหะ 

๓ ๐ - บรรยาย 
- การถามตอบ 
- ท าแบบฝึกหัด, 
การบ้าน 
- น าเสนอ
รายงาน 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- Power point 
- แบบฝึกหัดท้ายบท 

อ.สรวินท์  
ปูคะภาค 

๑๕ สรุปเนื้อหาในรายวิชา
วัสดุวิศวกรรม 

๓ ๐ - บรรยาย 
- การถามตอบ 
 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- Power point 

อ.สรวินท์  
ปูคะภาค 

๑๖ สอบปลายภาค 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที ่
การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการ 

ประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วน 
การประเมิน 

๑ คุณธรรม จริยธรรม ๑. มีวินัย ตรงต่อเวลา และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

๑. การให้คะแนน
เข้าชั้นเรียน และ
การส่งงานตรงเวลา 

ทุกสัปดาห์ 
 

ร้อยละ ๑๐ 

๒ ความรู้ ๑.มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่
ศึกษา 
๒.สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และเทคโนโลยีด้านพลังงาน
รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ 

๑. ประเมินจาก
แบบทดสอบก่อน
และหลังการเรียน 
และแบบทดสอบ
กลางภาคและ
ปลายภาค 
๒.ประเมินจากการ
น าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าของ
แต่ละกลุ่ม 

๑,๙,๑๐,๑๑, 
๑๒, และ๑๖ 

 
 
 

ร้อยละ ๖๐ 

๓ ทักษะทางปัญญา ๑.สามารถสืบค้น รวบรวม
ข้อมูล เพ่ือใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

๑. การน าเสนอ
ผลงาน และ
รายงานที่
มอบหมาย 

๑๐, ๑๑,
และ ๑๒  

ร้อยละ ๑๐ 

๔ ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๑.สามารถสื่อสารสร้างความ
เข้าใจในการท างานร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอกกลุ่ม 

๑. ประเมินจากการ
ท างาน และ
ผลสัมฤทธิ์ในการ
ท างาน 

ทุกสัปดาห์ 
 

ร้อยละ ๑๐ 

๕ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑.มีทักษะในการใช้
คอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรม
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันกับงานที่เกี่ยวข้อง 

๑. การน าเสนอ
ผลงาน และการ
อภิปรายผล 

๑๐, ๑๑,
และ ๑๒ 

ร้อยละ ๑๐ 
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.ต าราและเอกสารหลัก 
ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ. (2555). วัสดุวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ. (2548). วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุพื้นฐาน (Materials Science and 

Engineering), กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ ท้อป. 
Askeland, Donald R., and Phule, Pradeep P., The Science and Engineering of Materials. (4th ed), 

Thomson Learning, Inc., USA, 2003. 
Mangonon, Pat L.. The Principles of Materials Selection for Engineering Design. Prentice-Hall, 

Inc., USA, 1999. 
Moniz B.J.. Metallurgy. (2nd ed), American Technical Publishers, Inc., USA, 1994. 
Serope Kalpakjian and Steven R. Schmid. (2006). Manufacturing, Engineering & Technology (5 th 

ed). NJ: Pearson Education. 
Timings, R.L.. Engineering Materials (Volume 1).(2nd ed), Addison Wesley Longman Limited, 

Singapore, 1998. 
William D Callister. (2007). An Introduction Material Science and Engineering (7th ed). New York: 

John Wiley & Sons. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
           ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
           ไม่มี 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - การสนทนารายบุคคล/กลุ่มกับอาจารย์ผู้สอน 
     - การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
     - ส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนและการพัฒนารายวิชาผ่านระบบการประเมิน 

online ของมหาวิทยาลัย 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       - อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองโดยพิจารณาจากการเข้าเรียนและผลการเรียนของนักศึกษา 
     - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
     - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
     - อาจารย์ผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียนและปรับปรุงตามผลการวิจัย      
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
    - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่ 
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      อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    - มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ  
      รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
บทน า 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 บทน า 
 1.1 ความหมายและความส าคัญของวัสดุวิศวกรรม 
 1.2 หลักส าคัญของวัสดุวิศวกรรม 

1.2.1 สมบัติ (Properties) 
1.2.2 โครงสร้าง (Structure) 
1.2.3 กรรมวิธีการผลิต (Processing) 
1.2.4 สมรรถนะการใช้งาน (Performance) 

 1.3 ประเภทของวัสดุ 
1.3.1 โลหะ (Metal) 

      1.3.2 เซรามิก (Ceramic) 
1.3.3 โพลิเมอร์ (Polymer) 
1.3.4 วัสดุกึ่งตัวน า (Semiconductor) 
1.3.5 วัสดุผสม (Composite Material) 

 1.4 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
เอกสารอ้างอิง 

 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. เข้าใจหลักการ ความหมายของวัสดุวิศวกรรม 
 2. อธิบายวิวัฒนาการของวัสดุ 
 3. อธิบายหลักส าคัญของวัสดุวิศวกรรม 

 4. อธิบายประเภทของวัสดุ 
 5. สรุปบทน าของวิศวกรรม คุณสมบัติ โครงสร้างพ้ืนฐาน และการเลือกใช้ 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 

4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 

5. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
6. เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม 
2. กระดานไวท์บอร์ด 
3. วัสดุโสตทัศน์ Power point    
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
5. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. สังเกตจากพฤติกรรมและบรรยากาศระหว่างเรียน 
2. ถามตอบระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ในแต่ละครั้ง 
การประเมินผล 
1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ในบทน าของเอกสารประกอบการสอนจะกล่าวถึงความหมายและความส าคัญของวัสดุวิศวกรรม ความรู้

พ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุประเภทต่างๆ การออกแบบการผลิต การตัดสินใจเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิด เพ่ือที่จะท าให้
สามารถเลือกชนิดของวัสดุให้สอดคล้องกับงานที่ใช้ โดยมีรายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
1.1 ความหมายและความส าคัญของวัสดุวิศวกรรม 

 ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ (2555) วัสดุ (Materials) หมายถึง สสาร (Matter) ที่ประกอบหรือท าขึ้นมา
เพ่ือใช้งานด้านต่างๆ ตามท่ีเราต้องการสสารต่างๆ ที่ประกอบกันทางเคมีแล้วกลายเป็นวัสดุอาจเกิดขึ้นเองจาก
ธรรมชาติ เช่น โครงสร้างทางเคมีของไม้เป็นโพลิเมอร์ที่ต้นสร้างขึ้นเองส่วนพลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจ าวัน
เป็นโพลิเมอร์ที่ผ่านการสังเคราะห์ขึ้นมาโดยมนุษย์ความส าคัญของวัสดุต่อการพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์นั้น
มีมากจะเห็นได้จากการตั้งชื่อยุคต่างๆตามวัสดุที่นิยมในแต่ละยุค ได้แก่ ยุ คหิน (Stone age) เป็นยุคที่
ย้อนหลังไปประมาณ 2.5 ล้านปี สมัยนั้นมนุษย์ใช้หินเป็นอาวุธในการล่าสัตว์ยุคต่อมาเป็นยุคของบรอนซ์ 
(Bronze)  หรือสัมฤทธิ์ อยู่ในช่วงระยะเวลา 2,000-1,000 ปีก่อนคริสตกาล ยุคนี่ถือเป็นรากฐานการเกิดขึ้น
ของศาสตร์ทางด้านโลหะวิทยาของโลหะผสมเพราะบรอนซ์เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงและธาตุอ่ืนๆถัดมา
ในช่วง 1000 ปีก่อนคริสตกาล เป็นยุคของเหล็ก (Iron age) ในช่วงประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล เหล็กได้มี
บทบาทในการน ามาใช้ทดแทนบรอนซ์เป็นอย่างมาก ปัจจุบันแม้มนุษย์จะไม่ได้เรียกยุคสมัยตามวัสดุแล้วก็
ตามแต่วัสดุก็ยังมีความส าคัญในชีวิตประจ าวันและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก 

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักการพ้ืนฐานและการ
ประยุกต์ความรู้ของวัสดุ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสมบัติของวัสดุ แล้วน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้ในสังคม 
ส่วนวัสดุศาสตร์ (Materials Science) คือ ศาสตร์ที่อธิบายว่าโครงสร้างภายในของวัสดุนั้นๆ เป็นเช่นไร 
รวมถึงคุณสมบัติและกระบวนการผลิตวัสดุต่างๆ  

ดังนั้นวัสดุวิศวกรรมและวัสดุศาสตร์จึงมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก ทั้งนี้เพราะวัสดุศาสตร์จะเป็น
ความรู้พ้ืนฐานของทั้งหมดของวัสดุ และวัสดุวิศวกรรมจะเป็นตัวประยุกต์ความรู้ทั้งหมดเพ่ือน าวัสดุมาผลิต
และใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 

1.2 หลักส าคัญของวัสดุวิศวกรรม 

 หลักส าคัญของวัสดุศาสตร์มี 4  ส่วนที่ส าคัญ คือ โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต สมรรถนะ             
ดังแสดงในรูปที่ 1.1 ซึ่งมีความสัมพันธ์ของ 4 ส่วน  เราจะเห็นได้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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ผลกระทบจะเกิดข้ึนกับปัจจัยตัวที่เหลือทันที (ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555)  หากเรามองในฐานะผู้ใช้วัสดุแล้ว 
ประเด็นที่พิจารณาจะอยู่ที่สมรรถนะของวัสดุหลักว่ามีระดับความสามารถในการใช้งานตรงกับที่เราต้องการ
หรือไม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.1 หลักส าคัญของวัสดุวิศวกรรม 

 

1.2.1 สมบัติ (Properties) 

 สมบัติของวัสดุประกอบไปด้วย สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติทางกล โดยสมบัติทาง
กลหมายถึงอาการหรือสิ่งที่วัสดุแสดงออกเมื่อมีแรงภายนอกมากระท า ซึ่งประกอบไปด้วย ความแข็ง ความ
แข็งแรง ความเหนียว เป็นต้น สมบัติทางกายภาพได้แก่ สมบัติทางไฟฟ้า แม่เหล็ก แสง ความร้อน เป็นต้น เรา
จะพบว่า หากมีการขึ้นรูปวัสดุแล้วโครงสร้างภายในเกิดการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลให้วัสดุมีสมบัติทางกลและ
กายภาพเปลี่ยนแปลงไป และจะส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการใช้งานด้วย 

1.2.2 โครงสร้าง (Structure) 

 โครงสร้างอาจจ าแนกออกเป็นระดับต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.2 โครงสร้างที่เล็กสุด คือ โครงสร้าง
อะตอม โดยโครงสร้างดังกล่าวจะมีผลต่อสมบัติทางกล ไฟฟ้า แม่เหล็ก ความร้อน และแสง ถัดมาเป็นการ
จัดเรียงตัวโครงสร้างของอะตอมที่เป็นระเบียบ เรียกว่าโครงสร้างผลึก และหากไม่เป็นระเบียบ จะเรียกว่า 
โครงสร้างอสัณฐาน (Amorphous structure) จากลักษณะการจัดเรียงตัวจะมีผลต่อสมบัติของวัสดุ เช่น วัสดุ
ที่มีการจัดเรียงตัวเป็นระเบียบ เช่น โลหะจะมีความแข็งแรงและน าไฟฟ้าได้ดี ส่วนวัสดุที่มีการเรียงตัวแบบไม่
เป็นระเบียบ เช่น โพลิเมอร์ จะเป็นฉนวนทางไฟฟ้าและทนต่อความชื้น เป็นต้น  

กระบวนการผลิต (Process) 
การขึน้รูป/การสังเคราะห ์

 

สมรรถนะ (Performance) 
การใช้งาน 

คุณสมบัต ิ(Properties) 
ทางกายภาพ/เคมี/ทางกล 

 

โครงสร้าง (Structure) 
-โครงสร้างผลึก 

-โครงสร้างโมเลกุล 
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                ก. โครงสร้างอะตอม                     ข. โครงสร้างผลึก 

 

รูปที่ 1.2 โครงสร้างพื้นฐานของวัสดุ 

(ท่ีมา: http://itc.gsw.edu/faculty/speavy/spclass/chemistry/atoms.htm) 

 

1.2.3 กรรมวิธีการผลิต (Processing) 

 การผลิตวัสดุให้ได้รูปตามที่ต้องการอาจใช้กรรมวิธีการหล่อ การเชื่อม การรีด การอัด การฉีด การอบ
ชุบ หรือกรรมวิธีโลหะผงก็ได้ กรรมวิธีขึ้นรูปส่งผลต่อลักษณะโครงสร้างของวัสดุโดยตรง เช่น การหล่อขึ้นรูป
จะได้โครงสร้างที่แตกต่างกันตามลักษณะการเย็นตัว การรีดจะท าให้โครงสร้างเกิดการอุดและแบนลง 
กระบวนการอบชุบจะท าให้โครงสร้างวัสดุกลับคืนสู่สภาพเดิมหลังผ่านการรีดหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไป
จากเดิมก่อนการชุบโดยสิ้นเชิง ทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างและสมบัติของวัสดุทั้งสิ้น 

1.2.4 สมรรถนะการใช้งาน (Performance) 

 หมายถึง ระดับความสามารถในการใช้งานที่เหมาะสมกับเงื่อนไขของวัสดุต่างๆ เช่น ชิ้นส่วน
เครื่องยนต์ที่ท าจากโลหะจะมีความทนทานและแข็งแรงกว่าพลาสติก แต่ในสภาวะที่มีความเค็ม พลาสติกจะ
ทนได้ดีกว่า เป็นต้น ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุให้มีสมรรถนะสูงสุด จะต้องพิจารณาถึงพ้ืนฐานของสมบั ติและ
กระบวนการผลิตวัสดุนั้นๆด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่มีความส าคัญอีกประการหนึ่งที่วิศวกรจะต้องพิจารณา
เสมอๆ เมื่อท าการเลือกใช้วัสดุนั้นคือราคาหรือต้นทุนของวัสดุ 
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1.3 ประเภทของวัสดุ 

 วัสดุในการใช้งานทั่วๆไป อาจแบ่งเป็น 5 ประเภทได้แก่ โลหะ เซรามิก โพลิเมอร์ วัสดุผสม และวัสดุ
กึ่งตัวน า ดังแสดงในตารางที่ 1.1 วัสดุแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านโครงสร้างและสมบัติอ่ืนๆ 
จากการศึกษา พบว่าโลหะและโลหะผสมมีความแข็งแรงสูงสุดและต่ าสุด นั่นหมายความว่าโลหะมีสมบัติทาง
กลค่อนข้างกว้าง จึงสามารถประยุกต์ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลาย กลุ่มของวัสดุที่มีความแข็งแรงลดลงมา   
คือ วัสดุผสม ซึ่งเกิดขึ้นจากการน าวัสดุที่มีสมบัติเด่นที่แตกต่างกันมารวมกันท าให้เกิดสมบัติเด่นร่วมกัน ดังเช่น
การน าสมบัติทางความเหนียวของโพลิเมอร์มาร่วมกับความแข็งของเส้นใยแก้ว ส่วนเซรามิกถึงแม้จะมีความ
แข็งแรงต่ า แต่สมบัติเด่นของเซรามิก คือ ความทนทานต่อความร้อนและมีความแข็งสูงมาก กระทั่งสามารถ
ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตัดเฉือนโลหะและวัสดุบุผนังเตาหลอมโลหะอีกด้วย กลุ่มสุดท้ายที่มีความแข็งแรงน้อยที่สุด 
คือ โพลิเมอร์ แต่สมบัติดังกล่าวไม่ได้ถูกน ามาพิจารณาเป็นประเด็นหลักในการใช้งานของโพลิเมอร์ สมบัติที่
น ามาพิจารณาใช้งานคือความคงทนต่อสารเคมี และมีน้ าหนักเบา 

ตารางท่ี 1.1 ตัวอย่างและสมบัติการใช้งานของวัสดุแต่ละประเภท (ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

ประเภทของวัสด ุ การใช้งาน สมบัติ 
โลหะ 

 ทองแดง 
 เหล็กหล่อสีเทา 
 เหล็กกล้าผสม 

 
ลวดสายไฟฟ้า 
ช้ินส่วนเครื่องยนต ์
เครื่องมือต่างๆ 

 
น าไฟฟ้าไดด้ี ขึ้นรูปด ี
หล่อข้ึนรูปง่าย กลึง-กัดได้ง่าย 
รับแรงสั่นสะเทือนได้ด ี
ปรับปรุงสมบัติทางความแข็งแรง 
โดยความร้อนได้ด ี

เซรามิก 

 SiO2-Na2O-CaO 

 Al2O3,MgO,SiO2 

 แบเรียมไททาเนต 

 
กระจกหน้าต่าง 
วัสดุทนไฟของเตาหลอมโลหะ 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณของเครื่องเสียง 

 
โปร่งใส เป็นฉนวนความร้อน 
เป็นฉนวนความร้อน มีจดุหลอมตวัสูงไม่
ท าปฏิกิริยากับน้ าโลหะเปลี่ยน
สัญญาณเสียงเป็นอิเล็กทรอนิกส ์

โพลิเมอร ์
 โพลิเอทิลีน 

 อิพอกซี 
 ฟีนอลิก 

 
ผลิตภณัฑ์บรรจุอาหาร 
เคลือบแผ่นวงจร 
ท ากาวผลิตไม้อดั 

 
ขึ้นรูปเป็นแผ่นบางง่าย ยืดหยุ่นด ี
เป็นฉนวนไฟฟ้า ต้านทานความชืน้ 
แข็งแรง ต้านทานความชื้น 

 
วัสดุกึ่งตัวน า 

 สิลิคอน 

 GaAs 

 
ท าทรานซิสเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า 
เส้นใยน าแสง 

 
เปลี่ยนแปลงความน าไฟฟ้าได ้
เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นแสงได ้

วัสดุผสม 

 แกรไฟต-์อิพอกซ ี

 ทังสเตนคารไ์บดผ์สมโคบอลต์ 

 
ช้ินส่วนเครื่องบิน 
ท าใบมีดตัดส าหรับงานกลึง-กัด 

 
มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ าหนักสูง 
มีความแข็งสูง 
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1.3.1 โลหะ (Metal) 

 โลหะและโลหะผสมประกอบด้วย เหล็กกล้า อะลูมิเนียม แมงกานีส สังกะสี เหล็กหล่อ ไทเทเนียม 
ทองแดง และนิกเกิล เป็นต้น ธรรมชาติของโลหะโดยทั่วไปน าไฟฟ้าและความร้อนค่อนข้างดี มีความแข็งแรง
สูง แข็งแกร่ง เหนียว และขึ้นรูปได้ดี การใช้งานส่วนมากเป็นการใช้งานโครงสร้างหรืองานที่ต้องรับแรงต่างๆ 
โลหะมักมีการใช้งานในลักษณะโลหะบริสุทธิ์น้อย ส่วนมากแล้วจะเป็นโลหะผสมเสียมากกว่า ทั้งนี้เพราะโลหะ
ผสมมีคุณสมบัติที่หลากหลายและดีกว่าโลหะบริสุทธิ์ ดังแสดงในรูปที่ 1.3  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.3 ผลิตภัณฑ์วัสดุจากโลหะ อัลลอยด์ ได้แก่ มีด ซ่อม กรรไกร เหรียญ เฟือง นอต สกรู 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

 1.3.2 เซรามิก (Ceramic) 

 วัสดุประเภทเซรามิกโดยมากมีสมบัติที่แข็งและเปราะ เป็นฉนวนไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 1.4 การใช้งาน
ประกอบไปด้วยฉนวนไฟฟ้า และความร้อน วัสดุทนไฟ สุขภัณฑ์ภายในบ้าน เป็นต้น กรรมวิธีการผลิตที่
ทันสมัยสามารถผลิตเซรามิกที่มีความแข็งสูงไม่แตกร้าวได้ง่าย จึงสามารถน าเซรามิกไปใช้เป็น ผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนที่ทนความร้อน เป็นต้น 
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     รูปที่ 1.4 วัสดุเซรามิก  

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

 1.3.3 โพลิเมอร์ (Polymer) 

 โพลิเมอร์ผลิตขึ้นโดยการน าโมเลกุลของสารสังเคราะห์มาท าให้เชื่อมต่อกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ 
กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า กระบวนการโพลิเมอไรเซซัน (Polymerization) วัสดุประเภทโพลิเมอร์ประกอบ
ด้วยยาง พลาสติก และกาวชนิดต่างๆ สมบัติโดยทั่วไปของโพลิเมอร์ คือ การน าไฟฟ้า น าความร้อน และความ
แข็งแรงต่ าไม่เหมาะที่จะใช้งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูงๆ โพลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติกเป็นโพลิเมอร์ที่มี
โมเลกุลเป็นสายโซ่ยาวๆ มีการเชื่อมต่อของโมเลกุลที่ไม่แข็งแรงนัก และมีสมบัติที่อ่อนละขึ้นรูปได้ง่าย ส่วน
กลุ่มโพลิเมอร์แบบเทอร์โมเซตติ้งจะมีความแข็งแรงและเปราะกว่ากลุ่มเทอร์โมพลาสติก ทั้งนี้เพราะการ
เชื่อมต่อสายโซ่โมเลกุลจะมีลักษณะเป็นโครงข่ายหรือตาข่าย การใช้งานวัสดุประเภทโพลิเมอร์ค่อนข้างกวาง
ขวาง ดังแสดงในรูปที่ 1.5  เช่น บรรจุภัณฑ์ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า ท่อน้ า ตลอดจนชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น 
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รูปที่ 1.5 วัสดุโพลิเมอร์ ได้แก่ หมวก ยาง ขวดพลาสติก ลูกบิลเลียด ช้อนส้อมพลาสติก  

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

1.3.4 วัสดุกึ่งตัวน า (Semiconductor) 

 สมบัติของวัสดุกึ่งจ าพวกซิลิคอนหรือวัสดุผสมประเภท GaAs จะมีความเปราะสูง แต่วัสดุเหล่านี้เป็นที่
นิยมใช้กับงานอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร ทั้งนี้เพราะความสามารถในการน าไฟฟ้าของวัสดุ
กลุ่มดังกล่าวสามารถควบคุมได้ ดังนั้นวัสดุกึ่งตัวน าจึงถูกน ามาผลิตเป็นชิ้นส่วนพวกทรานซิสเตอร์ไดโอด และ
แผงวงจรรวม ดังแสดงในรูป 1.6 งานทางด้านการติดต่อสื่อสารใช้การส่งข้อมูลโดยอาศัยแสงช่วย เราเรียก
ระบบนี้ว่า เส้นใยแก้วน าแสง วัสดุกึ่งตัวน าจะท าหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าเป็นแสงและเปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.6 แผงวงจรส าหรับชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

(ท่ีมา: https://preen55agun.wordpress.com/2013/01/) 
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 1.3.5 วัสดุผสม (Composite Material) 

 วัสดุผสมเป็นวัสดุที่ได้จาการน าวัสดุมากกว่า 2 ชนิดที่มีสมบัติแตกต่างกันมาขึ้นรูปร่วมกัน โดยสมบัติที่ได้
ขึ้นมาใหม่จะแตกต่างจากสมบัติเดิมเมื่อยังเป็นวัสดุเดี่ยว ตัวอย่างของวัสดุผสมได้แก่ คอนกรีต ไม้อัด และใย
แก้วเสริมแรง สมบัติใหม่ที่ได้จากการท าวัสดุประผสมประกอบด้วย น้ าหนักเบา แข็งแรง เหนียว ทนอุณหภูมิ
สูง เป็นต้น ตัวอย่างของงานที่ผลิตจากวัสดุผสม ดังแสดงที่ในรูปที่ 1.7 ชิ้นส่วนของเครื่องบินท าจากวัสดุผสม
ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.7 ส่วนประกอบของเครื่องบินโบอิ้ง 747 ที่ใช้วัสดุผสมชนิดต่างๆ 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 

 

1.4 สรุป 

 หลักพ้ืนฐานที่ส าคัญของวัสดุ ประกอบด้วย โครงสร้าง คุณสมบัติ และกระบวนการผลิต ที่ต่างกัน ย่อมมี
ผลต่อการเลือกใช้วัสดุ โดยปัจจุบันวัสดุชนิดหลักๆ ได้แก่ โลหะ เซรามิค โพลิเมอร์ วัสดุกึ่งตัวน า วัสดุกึ่งผสม  
ที่มีความเหมาะสม ย่อมจะส่งผลต่อสมรรถนะการใช้งาน จากการศึกษาพ้ืนฐานของวัสดุศาสตร์  ซึ่งจะช่วยให้
สามารถต่อยอดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพคุณสมบัติแก่ตัววัสดุ และพัฒนาสู่โลกแห่งอนาคตต่อไป 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 
 

1. ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญของความรู้พื้นฐานทางวัสดุที่มีต่อวิศวกร 

ก.เพ่ือเลือกใช้วัสดุได้ตรงกับงาน  ข.เพ่ือวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดขึ้นของวัสดุ 

ค.เพ่ือการพัฒนาสูตรเคมีวัสดุชนิดใหม่  ง.เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม 

 

2. ข้อใดคือสิ่งที่ท าให้วัสดุวิศวกรรมแตกต่างจากวัสดุศาสตร์ 

ก.ความรู้ในการประยุกต์ใช้  ข.ความรู้เกี่ยวกับการผลิต 

ค.ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายใน  ง.ถูกทุกข้อ 

 

3 .อารยธรรมมนุษย์ยุคใดถือรากฐานการเกิดศาสตร์ทางด้านโลหะวิทยาและโลหะผสม 

ก.ยุคหิน  ข.ยุคบรอนซ์ 

ค.ยุคเหล็ก  ง.ยุคซิลิคอน 

 

4.ข้อใดจัดเรียงล าดับการศึกษาโครงสร้างของวัสดุได้ถูกต้อง 

ก.โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างมหภาค โครงสร้างจุลภาค 

ข.โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค โครงสร้างอะตอม โครงสร้างมหภาค 

ค.โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค โครงสร้างมหภาค 

ง.โครงสร้างจุลภาค โครงสร้างอะตอม โครงสร้างผลึก โครงสร้างมหภาค 

 

5. สมบัติใดส่งผลต่อสมรรถนะที่ต้องการใช้งานด้านวิศวกรรมน้อยท่ีสุด 

ก.กระบวนการผลิต  ข.ความสวยงาม 

ค.โครงสร้างภายใน  ง.สมบัติวัสดุ 
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6.ข้อใดไม่ใช่สมบัติโลหะ 

ก.น าไฟฟ้าได้ดี  ข.มีความแข็งแรง 

ค.ทนสารเคมี  ง.มีความเหนียว 

 

7.โพลิเมอร์มีสมบัติด้านใดต่ า 

ก.ความยืดหยุ่น  ข.ทนการกัดกร่อน 

ค.ความเป็นฉนวนไฟฟ้า  ง.ความแข็งแรง 

 

8. ข้อใดคือสมบัติของเซรามิก 

ก.น าไฟฟ้าดี  ข.ทนสารเคมี 

ค.น าความร้อนได้ดี  ง.ความแข็งแรง 

 

9. โพลิเมอร์มีสมบัติด้านใดสูง   

ก.ความแข็งแรง  ข.การน าไฟฟ้า 

ค.ความเป็นฉนวนไฟฟ้า  ง.ความแข็งแรง 

 

10. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของเซรามิก 

ก.เป็นฉนวนไฟฟ้า  ข.เป็นฉนวนความร้อน 

ค.มีความแข็งแรง  ง.มีความเหนียว 
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เอกสารอ้างอิง 
 

ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ. (2555). วัสดุวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
Serope Kalpakjian and Steven R. Schmid. (2006). Manufacturing, Engineering & Technology 

(5th ed). NJ: Pearson Education. 
William D Callister. (2007). An Introduction Material Science and Engineering (7th ed). 

New York: John Wiley & Sons. 
http://itc.gsw.edu/faculty/speavy/spclass/chemistry/atoms.htm 
https://preen55agun.wordpress.com/2013/01/ 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

โครงสร้างอะตอมและแผนภูมิสมดลุของเฟส 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 2.1 โครงสร้างอะตอมแนวคิดและพ้ืนฐาน 

2.2 อิเล็กตรอนในอะตอม 
2.3 ตารางธาตุ 
2.4 พันธะระหว่างอะตอมในของแข็ง 
2.5 พันธะปฐมภูมิ 

2.5.1 พันธะไอออนิก 
2.5.2 พันธะโควาเลนต์ 
2.5.3 พันธะโลหะ 

2.6 พันธะทุติยภูมิหรือพันธะแวนเดอร์วาลส์ 
 2.6.1 พันธะที่เกิดจากสองขั้วที่เกิดจากกการเหนี่ยวน า 
 2.6.2 พันธะระหว่างโมเลกุลมีขั้วกับสองขั้วที่เกิดจากการเหนี่ยวน า 
 2.6.3 พันธะระหว่างโมเลกุลมีขั้วกับโมเลกุลมีข้ัว 
2.7 โมเลกุล 
2.8 โครงสร้างของแข็งมีผลึก 

2.8.1 หน่วยเซลล์ (Unit cells) 
2.8.2 โครงสร้างผลึกของโลหะ 

2.9 อัญรูป (Allotropy) และหลายอัญรูป (Polymorphous) 
2.10 ระบบผลึก (Crystal System) 
2.11 ผลึกเดี่ยว (Single crystals) และหลายผลึก (Polycrystalline materials) 
2.12 ของแข็งที่ไม่เป็นผลึก (Noncrystalline solid) 
2.13 แผนภูมิสมดุลเฟส (Equilibrium phase diagrams) 
2.14 แผนภูมิเฟสเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ (Fe-Fe3C) 
2.15 โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเหล็ก–คาร์บอน 
2.16 สรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 
เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. อธิบายชื่อแบบจ าลองอะตอม 2 ชนิดที่กล่าวในบท และอธิบายความแตกต่าง 

2. อธิบายความส าคัญของหลักการกลศาสตร์ควอนตัมที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานของอิเล็กตรอน พันธะ
ไอออนิก โควาเลนต์ โลหะไฮโดรเจน และแรงแวนเดอร์วาลส์ พร้อมยกตัวอย่างว่าวัสดุชนิดใดมีพันธะแบบใด 
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3. อธิบายความแตกต่างของโครงสร้างอะตอม และโมเลกุลของวัสดุที่มีผลึกและไม่มีผลึกได้  รวมถึง
เฟสเซ็นเตอร์คิวบิก (Face-Centered Cubic, FCC) บอดี้เซ็นเตอร์คิวบิก (Body – Centered Cubic, BCC) 
และเฮกซะโกนอลโคลสแพก ( Hexagonal Close Packed, HCP ) 

4. สามารถวาดแผนภูมิเฟสแบบยูเทกติก (Eutectic) และแบบที่ละลายเข้ากันอย่างสมบูรณ์ได้บอก
เฟสที่มีอยู่ในพื้นท่ีเฟส (Phase region) ต่างๆได้ บอกเส้นลิควิดัส (Liquidus line) โซลิดัส (Solidus line)  

5. อธิบายแผนภูมิเฟสที่ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ บอกส่วนผสมของแต่ละเฟส บอกปริมาณของ
แต่ละเฟสได ้รวมถึงส่วนผสมของเหล็กกล้าคาร์บอนที่อยู่ระหว่าง 0.022-2.14%C  
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ทบทวนเนื้อหาในบทที่ 1  
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการอธิบายวัตถุประสงค์ ภาพรวมเนื้อหาในบทที่ 2 และบรรยายประกอบสื่อ 

Power point  
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
4. ท าแบบฝึกหัดระหว่างบทเรียน และตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน  
5. สอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 
6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 เป็นการบ้าน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม 
2. กระดานไวท์บอร์ด 
3. วัสดุโสตทัศน์ Power point    
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
5. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. สังเกตจากพฤติกรรมและบรรยากาศระหว่างเรียน 
2. ถามตอบระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ในแต่ละครั้ง 
การประเมินผล 
1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 2 
โครงสร้างอะตอมและแผนภูมิสมดลุของเฟส 

 
 

 
          ในบทดังกล่าวนี้จะกล่าวถึงสมบัติบางประการของวัสดุของแข็งนั้น  มีความสัมพันธ์กับการจัดเรียงตัว
ของอะตอมและแรงกระท าระหว่างกันของอะตอมหรือโมเลกุล ความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญของโครงสร้างอะตอม  
การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอน ตารางธาตุ และพันธะปฐมภูมิ พันธะทุติยภูมิ รวมไปถึงโครงสร้างวัสดุในระดับ
ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะการจัดเรียงตัวของอะตอมในสภาพของแข็งจากขอบเขตดังกล่าวจะกล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับผลึก และไม่มีผลึก ความสัมพันธ์กับแผนภูมิเฟสของโลหะผสมแต่ละชนิด เพ่ือที่จะเข้าใจเรื่อง
โครงสร้างจุลภาครวมทั้งผลต่อสมบัติทางกลของโลหะผสม นอกจากนี้แผนภูมิเฟสยังให้ข้อมู ลส าคัญต่างๆ
เกี่ยวกับการหลอมเหลว การหล่อ การตกผลึกใหม่ รวมทั้งปรากฎการณ์อ่ืนๆ 
 
2.1 โครงสร้างอะตอมแนวคิดและพื้นฐาน 

 
           สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ (2548) ในแต่ละอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสขนาดเล็กที่มี
โปรตอนและนิวตรอน ล้อมรอบด้วยวงโคจรของอิเล็กตรอน โปรตอนและอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคมีประจุ      
1.6 x 10-19 C โดยที่โปรตอนมีประจุบวก  และอิเล็กตรอนมีประจุลบ  ส่วนนิวตรอนไม่มีประจุ มวลของ
อนุภาคเหล่านี้มีขนาดน้อยมากโปรตอนและนิวตรอนมีมวลประมาณ 1.67 x 10-27 Kg ซึ่งมวลของอิเล็กตรอนที่
เท่ากับ  9.11 x 10-31 Kgชนิดของธาตุถูกจ าแนกตามจ านวนโปรตอนในนิวเคลียสโดย เรียกว่าเป็นเลขอะตอม 
(Z) ส าหรับอะตอมที่เป็นกลางไฟฟ้าจะมีจ านวนอิเล็กตรอนเท่ากับเลขอะตอม เลขอะตอมเริ่มตั้งแต่                     
1 ส าหรับไฮโดเจนจนถึง 92 ส าหรับยูเรเนียนซึ่งเป็นธาตุที่เกิดตามธรรมชาติที่มีเลขอะตอมสูงสุด 

มวลอะตอม (A) คือ ผลบวกของโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียส  อะตอมของธาตุเดียวกัน
จ าเป็นต้องมีจ านวนโปรตอนเท่ากัน แต่อาจมีจ านวนนิวตรอน (N) แตกต่างกัน อะตอมของธาตุจึงอาจมีมวล
อะตอมได้หลายค่า เรียกว่า ไอโซโทป (Isotope) ของธาตุนั้นๆ น้ าหนักอะตอมของธาตุ คือ  ค่าเฉลี่ยแบบถ่วง
น้ าหนักของไอโซโทปต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของธาตุนั้น  เราอาจจะใช้หน่วยมวลอะตอม (amu) เป็นตัว
ค านวณน้ าหนักอะตอม โดยที่ 1 amu เท่ากับ  1/12 เท่าของไอโซโทปคาร์บอนที่พบมากที่สุด ซึ่งคือ คาร์บอน 
12(12C)(A=12.00000) ในการคิดแบบนี้จะท าให้ค่ามวลของโปรตอนและนิวตรอนมากกว่าหนึ่งอยู่เล็กน้อย 
และ  

 
                                                      A=Z+N                 (1) 
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น้ าหนักของอิเล็กตรอนหรือน้ าหนักของโมเลกุลของสารประกอบอาจบอกได้เป็นจ านวน amu ต่อ
อะตอม หรือมวลต่อหนึ่งโมล  ปริมาณ 1 โมลเท่ากับ 6.02x1023 (เลขอาโวกาโดร) โดยความสัมพันธ์ระหว่าง
การแสดงค่าทั้ง 2 วิธีการนี้ คือ 

                                     1 amu/atom (หรอืโมเลกุล) = 1 g/mol 

ตัวอย่างเช่น น้ าหนักอะตอมของเหล็กเท่ากับ 55.85 amu/atom หรือ 55.85  g/mol ความสะดวก
ในการใช้งานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละกรณีในหนังสือเล่มนี้จะแบบ g/mol 

 
2.2 อิเล็กตรอนในอะตอม 
 

ในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 มีการค้นพบปรากฎการณ์ระดับอิเล็กตรอนสามารถอธิบายได้
ความรู้ทางกลศาสตร์แบบฉบับ (Classical  Mechanics)  หลังจากนั้นมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่อธิบาย
กฎเกณฑ์โครงสร้างอะตอมและระดับโครงสร้างย่อยของอะตอม เรียกว่า  กลศาสตร์ควอนตัม (Quantum  
mechanics) ซึ่งเป็นแนวความคิดท่ีท าให้เข้าใจพฤติกรรมของอิเล็กตรอนและโครงสร้างผลึกของของแข็ง   

พบว่าเนื้อหาต่อไปนี้เป็นเพียงฐานอย่างง่ายในการอธิบายโครงสร้างอะตอมเท่านั้นแบบจ าลองอะตอม
ของบอห์รเป็นผลลัพธ์เบื้องต้นที่ได้จากควอนตัม  โดยมีสมมติฐานว่าอิเล็กตรอนมีวงโคจรและต าแหน่งที่แน่น
นอนอยู่รอบนิวเคลียส  ดังแสดงในรูปที่ 2.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.1 แบบจ าลองโครงสร้างอะตอมของบอห์ร 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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หลักการหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัมที่ส าคัญ คือ การตั้งกฎว่าพลังงานอิเล็กตรอนมีค่าเฉพาะ  
หมายความว่าอิเล็กตรอนสามรถมีพลังงานได้บางค่าเท่านั้น  ระดับพลังงานอิเล็กตรอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้     
แต่ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่พลังงานที่มีค่าเฉพาะเท่านั้น กล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงจากระดับชั้น
พลังงานหนึ่งไปสู่อีกระดับชั้นพลังงานหนึ่งเท่านั้น  โดยที่ดับชั้นพลังงานมีค่าเฉพาะไม่ใช่เป็นค่าใดๆ ก็ได้
ระยะห่างระหว่างระดับชั้นพลังงานจึงเป็นค่าเฉพาะด้วยเช่นกัน  

 
แบบจ าลองของบอห์รเป็นความพยายามท่ีจะอธิบายต าแหน่งที่อยู่ของอิเล็กตรอนและพลังงานของมัน 

แต่ต่อมาก็มีการค้นพบว่าแบบจ าลองนี้มีข้อจ ากัดหลายประการที่ไม่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ของ
อิเล็กตรอนได้จึงพัฒนาแบบจ าลองใหม่เรียกว่า แบบจ าลองทางกลศาสตร์คลื่น  (Wave-mechanical  
Model) โดยที่อิเล็กตรอนถูกพิจารณาว่ามีสมบัติแบบคลื่นและแบบอนุภาคด้วยในเวลาเดียวกัน  อิเล็กตรอน
ไม่ได้เป็นอนภุาคท่ีโคจรในต าแหน่งชั้นที่แน่นอนรอบๆ นิวเคลียส ต าแหน่งของอิเล็กตรอนไม่แน่นอน  

 
เลขควอนตัม เมื่ออธิบายพฤติกรรมของอิเล็กตรอนโดยใช้แบบจ าลองทางกลศาสตร์คลื่นลักษณะ

พฤติกรรมของอิเล็กตรอนก าหนดด้วยเลขควอนตัม  กล่าวคือ ขนาด รูปร่าง และทิศทางการกระจายตัวของ
ความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนนั้นสามารถแสดงก าหนดโดยเลขควอนตัม 3 ตัว นอกจากนี้ระดับชั้น
พลังงานในแบบจ าลองของบอห์รสามารถแยกละเอียดเป็นระดับชั้นพลังงานย่อย (Sub shell)  และเลข
ควอนตัมจะบ่งบอกจ านวนนั้นพลังงานที่มีอยู่ในแต่ละชั้นย่อย  ระดับพลังงานหลัก (Shell) ถูกแสดงด้วยเลข
ควอนตัมหลัก (Principal  quantum  number) n  เป็นเลขจ านวนเต็มเริ่มจากหนึ่ง หรือในบางครั้งแสดง
ด้วยตัวอักษร K, L, M, N, O แทนเลข 1 2 3 4 5 ตามล าดับ  ดังแสดงในตารางที่ 2.1 เลขควอนตัม  n  เป็น
เลขเดียวเกี่ยวเนื่องกับแบบจ าลองของบอห์รโดยบอกถึงระยะห่างอิเล็กตรอนจากนิวเคลียสหรือต าแหน่งของ
อิเล็กตรอน 

 
เลขควอนตัมท่ีสอง คือ l บ่งบอกถึงระดับชั้นพลังงานย่อยแสดงด้วยอักษร s p d f บอกถึงรูปร่างของ

ระดบัชั้นพลังงานย่อยของอิเล็กตรอน เลขควอนตัมตัวที่สองจะถูกจ ากัดโดยควอนตัม n  จ านวนชั้นพลังงานใน
แต่ระดับชันพลังงานย่อยแสดงเลขควอนตัมที่สาม ml โดยระดับชั้นพลังงาน และระดับชั้นพลังงานย่อย p d  
และ  f  มี 3 5 7 ชั้นพลังงานตามล าดับ (ตารางที ่2.1) พลังงานของอิเล็กตรอนทุกตัวในระดับชั้นพลังงานย่อย
แต่ละชั้นเท่ากันหมด แต่หากมีสนามแม่เหล็กจากภายนอกเข้าไปรบกวนจะท าให้ปริมาณพลังงานของ
อิเล็กตรอนแต่ละตัวในระดับชั้นพลังงานย่อยแตกต่างกันไปเล็กน้อย 
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ตารางท่ี 2.1  จ านวนระดับชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนในชั้นพลังงานหลัก และระดับชั้นพลังงานย่อย 
 

Principal 
Quantum 
Number n 

Shell 
Designation 

Subshells Number of 
States 

Number of Electrons 
Per Subshell Per Shell 

1 K s 1 2 2 

2 L 
s 1 2 

8 
p 3 6 

3 M 
s 1 2 

18 p 3 6 
d 5 10 

4 N 

s 1 2 

32 
p 3 6 
d 5 10 
f 7 14 

 

อิเล็กตรอนแต่ละตัวจะมีโมเมนต์หมุน (Spin moment) ซึ่งอาจจะมีทิศทางขึ้นหรือลง  โมเมนต์หมุน
ของอิเล็กตรอนแสดงไว้ด้วยควอนตัมที่มี  ms  โดยอาจมีค่า +1/2 หรือ -1/2  ส าหรับทิศทางการหมุนสอง
แบบดังกล่าวจะเห็นไดว่าแบบจ าลองของบอห์รได้ถูกอธิบายให้อธิบายให้ละเอียดขึ้นด้วยแบบจ าลองกลศาสตร์
ควอนตัมมาแสดงระดับชั้นพลังงานย่อยในแต่ละระดับชั้นพลังงานหลักของอิเล็กตรอน  

แผนผังแสดงระดับชั้นพลังงานโดยสมบูรณ์ตามแบบจ าลองทางกลศาสตร์คลื่นได้ถูกแสดงไว้ในรูปที่ 
2.4จะสังเกตได้ว่าเลขควอนตัมหลักที่มีค่าน้อยจะมีปริมาณพลังงานน้อย เช่น ชั้นที่ 1s มีค่าพลังงานต่ ากว่าชั้น 

2s และ ชั้น 2s มีพลังงานต่ ากว่าชั้น 3s ข้อสังเกตข้อที่สอง คือ ภายในระดับชั้นพลังงานหลักเดียวกันพลังงาน
ของชั้นย่อยเพิ่มขึ้นตามค่าตัวเลขควอนตัม l ดังเช่นพลังงานของ 3d  มากกว่าของ 3p และ 3s  ตามล าดับขอ
สังเกตข้อสุดท้ายคือมีการทับเหลื่อมช้อนกันของชั้นพลังงานหลักที่อยู่ติดกัน โดยเฉพาะของชั้นย่อย d และ  f  
ตัวอย่างเช่นพลังงานของ 3d นั้นมากกว่าพลังงานของ 4s ดังแสดงในรูปที่ 2.2 
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รูปที่ 2.2 พลังงานของอิเล็กตรอนส าหรับระดับชั้นพลังงานหลักและระดับชั้นพลังงานย่อยต่างๆ 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

การจัดเรียงอิเล็กตรอน กล่าวถึงสภาพหรือสถานะของอิเล็กตรอน (Electron state) ซึ่งแสดงโดย
ระดับชั้นพลังงานที่อิเล็กตรอนนั้นอยู่  แต่ในการอธิบายการเข้าอยู่ในระดับชั้นพลังงานต่างๆ นั้นจะใช้หลักการ
กีดกันของพอลิ (Pauli Exclusion Principle) ซึ่งเปน็แนวคิดหนึ่งในกลศาสตร์ควอนตัม หลักการนี้กล่าวว่าแต่
ละชั้นพลังงานนั้นสามารถรองรับอิเล็กตรอนไดเพียง 2  ตัว โดยที่อิเล็กตรอนแต่ละตัวจะต้องมีโมเมนต์หมุนที่
ตรงข้ามกัน คือ ขึ้นและลง  ดังนั้นระดับชั้นพลังงานย่อย s p d f จึงสามารถรองรับอิเล็กตรอนได้ 2 6 10 และ 
14 ตัวตามล าดับ (ตารางที่ 2.1) แสดงจ านวนอิเล็กตรอนที่ชั้นพลังงานหลักสี่ชั้นแรกรองรับได้แน่นอนว่า
ระดับชั้นพลังงานต่างๆ  ไม่ได้มีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด   

ในอะตอมส่วนใหญ่อิเล็กตรอนจะเติมเต็มในชั้นพลังงานหลักตามชั้นย่อยต่างๆที่มีพลังงานน้อยที่สุด  
และแต่ละสถานนะของอิเล็กตรอนจะสามารถรองรับอิเล็กตรอนได้ 2  ตัวที่มีทิศทางการหมุนที่ตรงข้ามกัน  
โดยสร้างการเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมของโซเดียมได้ถูกแสดงไว้ในรูปที่ 2.3 เมื่ออิเล็กตรอนทังหมดใน
อะตอมอยู่ในชั้นพลังงานที่ต่ าที่สุดตามข้อก าหนดที่กล่าวข้างต้นเราเรียกว่า การจัดเรียงอิเล็กตรอน   
(Electron  configuration)  หรือโครงสร้างของอะตอมคือการแสดงถึงลักษณะที่อิเล็กตรอนเข้าไปอยู่ใน
ระดับชั้นพลังงานต่างๆสัญลักษณ์ท่ีใช้ทั่วไปในการแสดงจ านวนอิเล็กตรอนในแต่ละชั้นย่อย จะเขียนเลขจ านวน
อิเล็กตรอนไว้เป็นตัวยกบนอักษรของชั้นย่อยนั้น ตัวอย่างเช่น การเรียงตัวของอิเล็กตรอนในไฮโดรเจน  ฮีเลียม  
และโซเดียม เขียนแสดงว่า 1s2,  1s2  และ 1s2  2s2  2p6  3s1 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2.2  
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รูปที่ 2.3 ลักษณะการอยู่ของอิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานของอะตอมโซเดียม 

        (ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

ตารางที่ 2.2 แสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุหลายตัวที่พบบ่อยในงานวิศวกรรมวัสดุ 
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วาเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence  electron)  หรืออิเล็กตรอนวงนอก เป็นอิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจร
นอกสุด และส าคัญมากเนื่องจากท าให้เกิดพันธะระหว่างอะตอมและโมเลกุล  มีผลต่อสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของวัสดุ 

นอกจากนี้อะตอมบางตัวมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เสถียรคือระดับชั้นพลังงานชั้นนอกวัสดุมี
อิเล็กตรอนอยู่เต็มโดยปกติเป็นอะตอมที่ชั้น s และ p เป็นชันนอกสุดและมีอิเล็กตรอนอยู่เต็มเท่ากับ  8ตัว 
ดังเช่นในธาตุ นีออน อาร์กอน คริปทอน ยกเว้นแต่ฮีเลียมที่มีเพียงอิเล็กตรอน 2  ตัวในชั้น 1s เป็นชั้นนอกสุด  
ธาตุเหล่านี้เป็นธาตุเฉื่อย (Inert หรือ Noble) ไม่ท าปฏิกิริยากับธาตุตัวอ่ืนๆ  อะตอมของธาตุตัวอ่ืนๆ ที่ชั้น
พลังงานนอกสุดมีอิเล็กตรอนอยู่ไม่เต็มจะสามารถมีการจัดเรียงตัวเสถียรได้โดยรับหรือสูญเสียอิเล็กตรอน   
เกิดเป็นไอออนที่มีประจุ หรือโดยการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันกับธาตุอ่ืน ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานในการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและพันธะในวัสดุของแข็ง  ดังที่จะอธิบายในหัวข้อ 2.4 

ในกรณีพิเศษชั้น s และ p อาจมีการผสมกันเป็นชั้นผสม spn โดย n แสดงถึงจ านวนชั้น p ที่เข้ามา
ผสม ซึ่งอาจมี 1  2 หรอื 3 จนพบการเกิดชั้นผสมบ่อยในธาตุหมู่ 3a 4a 5a ในตารางธาตุแรงผลักดันที่ท าให้
เกิดชั้นผสมคือสามารถลดปริมาณพลังงานของวาเลนซ์อิเล็กตรอนลงดังชั้นผสม sp3 ในคาร์บอนนั้นส าคัญมาก
ต่อเคมีอินทรีย์และพอลิเมอร์รูปร่างของชั้นผสม sp3 ท าให้มุมระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์เท่ากับ 109o 

 

2.3 ตารางธาต ุ
 

สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ (2548) จากที่กล่าวมาในชั้นของอิเล็กตรอนข้างต้นธาตุในกลุ่ม Vlla 
(f cl  Br และ At) เรียกว่า ธาตุฮาโลเจน (Halogen) ส่วนธาตุในหมู่ la และ lla (li na k be mg ca และ
อ่ืนๆ) เรียกว่า เป็นโลหะอัลคาไลน์ และโลหะอัลคาไลน์เอิร์ธตามล าดับ ซึ่งมีอิเล็กตรอนเกินอยู่ 1 และ 2 ตัว 
ตามล าดับ ธาตุใน 3 แถวจากหมู่ lllb ถึง llb เป็นโลหะทรานชิชัน (Transition metal) ซึ่งมีชั้นย่อย d ที่มี
อิเล็กตรอนอยู่ไม่เต็ม และในธาตุชั้นย่อย s ในชั้นพลังงานหลักถัดไปก็มีอิเล็กตรอนอยู่ไม่เต็ม ธาตุในหมู่ llla 
lva และ v a (B Si Ge As และอ่ืนๆ)  มีโครงสร้างทางอิเล็กตรอนที่ท าให้สมบัติกึ่งโลหะและกึ่งอะโลหะ ดัง
แสดงในรูปที่ 2.4 

ธาตุส่วนใหญ่อาจถูกจัดแบ่งประเภทเป็นอิเล็กโตรโพลิทีฟ (Electropositive) คือ พวกที่สามารถ
สูญเสียอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนบวก  ส าหรับธาตุที่อยู่ทางขวาของตารางธาตุเป็นประเภทอิเล็กโตรเน
กาทีฟ (Electronegative) คือ แนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นไอออนลบ หรืออาจจะใช้อิเล็กตรอน
ร่วมกับอะตอมอ่ืน รูปที่ 2.5 แสดงค่าความสามารถในการรับอิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นไอออนลบของธาตุต่างๆ 
ในตารางธาตุ โดยทั่วไปค่าอิเล็กตรอนเนกาทิวิตีจะเพ่ิมขึ้นจากหมู่ทางด้านซ้ายไปหมู่ทางด้านขวาและจากแถว
ด้านล่างไปแถวทางด้านบนตารางธาตุ อะตอมจะมีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอนได้ดีหากชั้นพลังงานนอกสุดนั้น
เกือบเต็ม หรือเป็นอะตอมขนาดเล็กที่มีจ านวนอิเล็กตรอนที่มีจ านวนอิเล็กตรอนอยู่น้อยเพราะการมี
อิเล็กตรอนอยู่มากจะท าให้ลดแรงดึงดูดจากนิวเคลียสลง 
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รูปที่ 2.4 แสดงตารางธาตุที่บอกถึงจ านวนอะตอม สัญลักษณ์ และน้ าหนักของอะตอม 

        (ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 2.5 แสดงค่าอิเล็กโตรเนกาทิวิตี (Electronegativity) 

        (ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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2.4 พันธะระหว่างอะตอมในของแข็ง 
 

สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ (2548) สมบัติทางกายภาพของวัสดุสามารถถูกอธิบายได้  โดย
การศึกษาแรงกระท าที่ท าให้เกิดพันธะระหว่างอะตอม  พันธะระหว่างอะตอมอาจจะอธิบายได้ง่ายที่สุดโ ดย
พิจารณาอะตอม 2 ตัวที่เคลื่อนตัวมาอยู่ใกล้กันจากระยะอนันต์ (Infinity) ณ ที่ระยะห่างกันมากๆ แรงกะท า
ระหว่างอะตอมจะมีน้อยมาก แต่เมื่ออะตอมทั้งสองเคลื่อนตัวเข้าหากัน แรงกระท าระหว่างอะตอมก็จะมีมาก
ขึ้นเรื่อยๆ แรงกระท ามี 2 แบบ คือ แรงดูดและแรงผลักและขนาดแรงทั้งสองนั้นขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่าง 2 
อะตอม  ชนิดของแรงดูด (FA) ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธะและการเปลี่ยนแปลงขนาดตามที่แสดงในรูปที่ 2.6  (ก)  
เมื่อชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนของ 2 อะตอมเริ่มเหลื่อมช้อนกัน  แรงผลัก (FR) ก็จะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ผลของแรง
ลัพธ์ (FN) ระหว่างสองอะตอม  คือ ผลบวกระหว่างแรงดึงดูดและแรงผลักดังสมการที่ 2 และ 3 

 
                                            FN = FA+FR                                                                     (2) 

ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะระหว่างอะตอมดังแสดงในรูปที่ 2.6 (ก) เมื่อแรงดึงดูดสมดุลกับแรงผลัก              
ท าให้แรงลัพธ์เท่ากับศูนย์ 
 
                                               FA+FR = 0                                           (3) 
 

ก็เกิดสภาวะขึ้น  ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของสองอะตอมเป็นระยะที่สมดุล ro  ดังที่เขียนก ากับ 

รูปที่ 2.6 (ก) ส่วนใหญ่ระยะสมดุลจะมีค่าประมาณ 0.3 nm เมื่ออะตอมทั้งสองอยู่ในต าแหน่งที่มีระยะห่างนี้  
มันจะไม่เคลื่อนตัวเข้าหากันอีกเนื่องจากถูกต้านโดยแรงผลัก และไม่แยกห่างออกจากกันเนื่องจากถูกต้านจาก
แรงดึงดูดพิจารณาพลังงานศักย์ระหว่างสองอะตอม จะเขียนความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ได้ว่า 

                                                               ∫                                                      (4) 

หรือส าหรับระบบที่มีหลายอะตอมอยู่ร่วมกัน 

                                                                       ∫                                                      (5) 

                                                                            

                                                                           ∫        ∫                                      (6) 

                                        

                                                                = EA+ER                             (7) 
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โดยที่ EN EA และ ER คือ พลังงานลัพธ์   พลังงานดึงดูด   และพลังงานผลักของสองอะตอมและที่เกิด
กับอะตอมข้างเคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.6  แสดงแรงกระท าที่ท าให้เกิดพันธะระหว่างอะตอม  
 

  (ก) แรงดูด แรงผลัก และแรงลัพธ์ขึ้นอยู่กับระยะระหว่างอะตอม  
                     (ข) พลังงานดึงดูด พลังงานผลัก และพลังงานลัพธ์ขึ้นอยู่กับระยะระหว่างอะตอม 

 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

(ก) 

(ข) 
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ถึงแม้ว่าที่กล่าวมาข้างต้นพิจารณาเพียง 2 อะตอม การพิจารณาระบบที่มีหลายอะตอมดังในเนื้อวัสดุ
ของของแข็งคล้ายคลึงกัน เพียงแต่จะยุ่งยากซับซ้อนกว่าเนื่องจากต้องพิจารณาแรงกระท าและพลังงาน
ระหว่างหลายๆอะตอมแต่ยังคงสามารถหาพลังงานพันธะส าหรับแต่ละอะตอมในรูปแบบที่คล้ายกับ ค่า EO ได้ 
ค่าของพลังงานพันธะและรูปทรงของเส้นกราฟแสดงความสัมพันธะที่เกิด  มีสมบัติของวัสดุหลายประการที่
ขึ้นอยู่กับค่า EO รูปทรงความโค้งของเส้นกราฟและชนิดของพันธะ  ตัวอย่างเช่น  วัสดุที่มีค่าพลังงานพันธะสูง
จะมีจุดหลอมเหลวสูงมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง  ในขณะที่วัสดุที่มีค่าพลังงานพันธะต่ าจะมีสถานะ
เป็นก๊าซท่ีอุณหภูมิห้อง และค่าพลังงานพันธะปานกลางมีผลให้วัสดุนั้นมีสถานะเป็นของเหลวความสามารถคง
รูป (Stiffness) ซ่ึงบ่งบอกโดยค่ามอดุลัสความยืดหยุ่นนั้นขึ้นอยู่กับรูปทรงของกราฟแรง - ระยะห่างระหว่าง
อะตอม วัสดุที่สามารถคงรูปได้ดีนั้น เส้นกราฟในบริเวณ  r0 จะมีความชั้นสูง  ส่วนวัสดุที่ยืดหยุ่น  เส้นกราฟจะ
ค่อนข้างลาดไม่ชันนัก    

พันธะทางเคมีหรือพันธะปฐมภูมิระหว่างอะตอมในวัสดุของแข็งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
พันธะไอออนิก  พันธะโควาเลนต์   และพันธะโลหะ  การเกิดพันธะแต่ละประเภทล้วนเกี่ยวเนื่องกับวาเลนซ์
อิเล็กตรอน  อีกทั้งข้ึนอยู่กับโครงสร้างการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมที่เกิดพันธะดัวย โดยทั่วไปพันธะเกิด
จากการที่อะตอมมีแนวโน้มที่จะมีโคร้งสร้างทางอิเล็กตรอนที่เสถียร คือ แบบธาตุเฉื่อย ที่ชั้นพลังงานนอกสุดมี
อิเล็กตรอนอยู่เต็ม 

ในวัสดุแข็งหลายชนิดยังมีแรงพลังงานทางกายภาพ  หรือแรงและพลังงานทุติยภูมิ  ซึ่งอ่อนกว่าพันธะ
ปฐมภูมิและมีผลต่อสมบัติทางกายภาพต่อวัสดุเช่นกัน     

 
2.5 พันธะปฐมภูมิ 
 

2.5.1 พันธะไอออนิก 

 
          พบในสารประกอบที่เกิดจากธาตุโลหะและอโลหะ ซึ่งก็คือธาตุที่อยู่ฝั่งซ้ายและขวาของตารางธาตุ   
อะตอมของธาตุโลหะสูญเสียวาเลนช์อิเล็กตรอนให้กับธาตุอโลหะ  เกิดเป็นไอออนที่มีอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุด
ที่เต็มเหมือนกับธาตุเฉื่อย  ตัวอย่างเช่น โซเดียมคลอไรด์  (NaCl) อะตอมของโซเดียมสูญเสียอิเล็กตรอน 3s  
หนึ่งตัวให้กับคลอรีน  เกิดเป็นไอออนประจุบวกหนึ่งที่มีโครงสร้างทางอิเล็กตรอนเหมือนนีออนคลอรีนรับ
อิเล็กตรอนหนึ่งตัวเป็นไอออนที่มีประจุลบหนึ่ง มีโครงสร้างทางอิเล็กตรอนเหมือนอาร์กอน ในโซเดียมคลอไรด์ 
โซเดียมและคลอรีนอยู่รูปไอออน พันธะแบบนี้ไดถู้กแสดงไว้ในรูปที่ 2.7 
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รูปที่ 2.7 พันธะไอออนิกในโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 
แรงดึงดูดที่เกิดจากพันธะนี้ คือ แรงคูลอมบ์ (Coulombic  force) ซึ่งเป็นแรงดึงดูดระหว่างไอออน

บวกและไอออนลบที่มีประจุตรงกันข้าม พลังงานดึงดูด (EA) ระหว่างไอออน 2 ตัวแปรผันกับระยะห่างระหว่าง
ไอออนตามสมการ 

 

                                                                                            (8) 

พลังงานผลักสามารถเขียนได้ในรูปสมการคล้ายกัน คือ 

                                                                                                       (9)        

 

โดย A B และ n  เป็นค่าคงที่ขึนอยู่กับระบบไอออนิกนั้นๆ ค่า  n  มีค่าประมาณ 8  พันธะไอออนิก
ไม่มีทิศทางเนื่องจากมีขนาดเท่ากันในทุกทิศทาง นั่นหมายความว่าในวัสดุไอออนิกที่เสถียรนั้นไอออนบวก
จะต้องถูกล้อมรอบด้วยไอออนลบในทุกทิศทางในสามมิติ และในท านองเดียวกันไอออนลบจะต้องถูกล้อมรอบ
ด้วยไอออนบวกในทุกทิศทางด้วยไอออนบวกในทุกทิศทางด้วย วัสดุเซรามิกส่วนใหญ่จะมีพันธะไอออนิก   

โดยทั่วไปพลังงานพลังงานพันธะไอออนิกมีค่าระหว่าง 600 ถึง 1,500 kJ/mol (3 ถึง 8 eV/atom) 
ซึ่งค่อนข้างสูง ดังเห็นได้ว่าวัสดุไอออนิกมีจุดหลอมเหลวที่สูง ตารางที่ 2.3 แสดงพลังงานพันธะและจุด
หลอมเหลวของวัสดุไอออนิกหลายประเภท  วัสดุไอออนิกจะแข็ง เปราะเป็นฉนวนไฟฟ้าและฉนวนความร้อน   
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ตารางท่ี 2.3 พลังงานพันธะและจุดหลอมเหลวของวัสดุบางชนิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 พันธะโควาเลนต์ 

ในพันธะโควาเลนต์รูปแบบการจัดเรียงตัวอิเล็กตรอนที่เสถียรนั้นเกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่อมกัน
ระหว่างอะตอมที่อยู่ใกล้เคียง อะตอม 2 ตัว เกิดพันธะโควาเลนต์ระหว่างกันจะแบ่งใช้อิเล็กตรอนอย่างน้อย 1 
ตัวร่วมกัน  และอิเล็กตรอนที่ถูกแบ่งนี้ถือว่าเป็นของทั้ง 2 อะตอม รูปที่ 2.8 แสดงพันธะโควาเลนต์ในโมเลกุล
มีเทน (CH4) อะตอมคาร์บอนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว ในขณะที่อะตอมไฮโดรเจนแต่ละตัวมีวาเลนซ์
อิเล็กตรอน 1 ตัว อะตอมไฮโดรเจนจะสามารถมีโครงสร้างทางอิเล็กตรอนแบบฮีเลียม (มีอิเล็กตรอนในชั้น 1 s 

สองตัว) ได้โดยบ่งใช้อิเล็กตรอน 1 ตัวจากอะตอมคาร์บอน  

ดังนั้น อะตอมคาร์บอนได้รับแบ่งอิเล็กตรอน 4 ตัว จากอะตอมไฮโดรเจนที่อยู่ล้อมรอบทั้งสี่ ท าให้มี
อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดเท่ากับแปด มีโครงสร้างทางอิเล็กตรอนเหมือนนีออน พันธะโควาเลนต์มีทิศทาง คือ           

เกิดพันธะขึ้นระหว่างข้ึนระหว่างอะตอมที่มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเท่านั้น  
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รูปที่ 2.8 พันธะโควาเลนซ์ของมีเทน (CH4) 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 
พันธะโควาเลนต์ในโมเลกุลของธาตุอโลหะ (H2 Cl2 F2 และอ่ืนๆ) และโมเลกุลของสารประกอบ เช่น 

CH4 H2O HNO3 และ HF พันธะระหว่างอะตอมของธาตุของแข็งบางตัวก็เป็นแบบโควาเลนต์ เช่น เพชร 
(คาร์บอน) ซิลิคอน เจอร์เนียม และสารประกอบที่เกิดจากธาตุทางฝั่งขวาของตารางธาตุ เช่น แกลเลียม            
อาร์เซไนต ์(GaAs) อินเดียมแอนติโมไนต์ (InSb) และซิลิคอนคาร์ไบด์ (Sic) 

 
          จ านวนพนัธะที่มีคาโวเลนต์ที่แต่ละอะตอมนั้นสร้างขึ้นอยู่กับจ านวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมนั้น 
ส าหรับธาตุที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน N’ ตัวจะสามารถสร้างพันธะโควาเลนต์กับอะตอมอ่ืนได้ 8–N’               
พันธะ ตัวอย่างเช่น ธาตุคลอรีนมี N’=7 มีค่า 8-N’ = 1 หมายความว่าคลอรีนสามารถสร้างพันธะกับอะตอม
อ่ืนได้เพียงตัวเดียว เช่น เกิดพันธะกับอะตอมคลอรีนอีก 1 ตัวเป็น Cl2  ส าหรับคาร์บอน N’ = 4 อะตอม
คาร์บอนแต่ละตัวสามารถสร้างพันธะได้ 8-N’= 4 พันธะคือ แบ่งอิเล็กตรอนได้ 4 ตัว โครงสร้างเพชรเกิดจาก
พันธะโควาเลนต์ระหว่างอะตอมคาร์บอนกับอะตอมคาร์บอนที่อยู่ล้อมรอบ 4 ตัว ต่อเนื่องกันไปในสามมิติ 

 

 พันธะโควาเลนต์อาจมีความแข็งแรงสูง เช่น ที่พบในเพชรท าให้เพชรมีความแข็งและจุดหลอมเหลวที่
สูงมาก (>3550 0C) หรืออาจมีความแข็งแรงที่ต่ ามาก เช่น ที่พบในบิสมัท ซึ่งหลอมละลายที่อุณหภูมิ 270oC 

ตารางที่ 2.3 แสดงพลังงานพันธะและจุดหลอมเหลวของวัสดุที่มีพันธะโควาเลนต์บางตัว วัสดุพอลิมเมอร์เป็น
ตัวอย่างของวัสดุที่มีพันธะโควาเลนต์ มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นสายโซ่ของอะตอมคาร์บอนเชื่อมโยงด้วยพันธะโค
วาเลนต์ 2 พันธะแบ่งใช้อิเล็กตรอน 2 ตัว ส่วนวาเลนซ์อิเล็กตรอนอีก 2 ตัว ที่เหลือจะสร้างพันธะคาโวเลนต์
กับอะตอมอ่ืนโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์ พันธะกึ่งไอออนิกกึ่งโควาเลนต์อาจเกิดขึ้นได้  และในความเป็น
จริงแล้วมีสารประกอบเพียงไม่กี่ตัวที่เกิดจากพันธะไอออนิกหรือโควาเลนต์หรือไอออนิกนั้นขึ้นอยู่กับต าแหน่ง
สัมพันธ์ในตารางธาตุของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในสารนั้น หากต าแหน่งของธาตุประกอบอยู่ห่างกันมาก  
พันธะก็จะมีความเป็นไอออนิกมากขึ้น เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างค่าอิเล็กโตรเนกาทิวีตีมาก ในทาง
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ตรงกันข้าม หากต าแหน่งของธาตุองค์ประกอบอยู่ใกล้เคียงกัน (ค่าอิเล็กโตรเนกาทิวีตีไม่ต่างกันมาก) พันธะที่
เกิดขึ้นก็มีความเป็นโควาเลนต์มาก เปอร์เซ็นต์ลักษณะความเป็นพันธะไอออนิกระหว่างธาตุ A และ B            
(โดยที่ A เป็นธาตุที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาทิวิตีสูงกว่า)  อาจจะประมาณได้จากสมการ   

   
 % ionic character = {1-exp[-(0.25) (XA-XB)

2]} x 100                                              (10) 
 

โดยที่  XA และ XB คือ ค่าอิเล็กโตรเนกาทิวิตีของ A  และ B ตามล าดับ 

 

2.5.3 พันธะโลหะ 
 

          พันธะปฐมภูมิแบบสุดท้าย คือ พันธะโลหะ  ซึ่งพบในธาตุโลหะและโลหะผสม แบบจ าลองที่ค่อนข้าง
ง่ายส าหรับพันธะนี้กล่าวว่า อะตอมโลหะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน หนึ่งสองหรืออย่างมากสามตัว โดยที่วาเลนซ์
อิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่ไดอยู่กับอะตอมใดอะตอมหนึ่ง (รูปที่ 2.9) แต่มีความอิสระที่จะเคลื่อนตัวไปทั่วชิ้นวัสดุ
โลหะอาจคิดได้ว่าอิเล็กตรอนเหล่านี้เป็นของทุกอะตอมโดยรวมหรือของวัสดุโลหะทั้งชิ้น  เรียกว่าเป็น ทะเล
ของอิเล็กตรอน (Sea of  electron) หรือหมอกอิเล็กตรอน (Electron cloud) ซึ่งมีประจุลัพธ์เป็นบวก
เท่ากับปริมาณประจุลบที่เกิดจากวาเลนซ์อิเล็กตรอนต่อ 1 อะตอม อิเล็กตรอนอิสระเป็นตัวกันไม่ให้เกิดแรง
ผลกักันระหว่างประจุบวกของแกนไอออน ดังนั้นพันธะโลหะจึงเป็นพันธะที่มีลักษณะที่ไม่มีทิศทาง  

นอกจากนี้ อิเล็กตรอนอิสระก็เป็นตัวเชื่อมแกนไอออนเข้าด้วยกัน ตารางที่  2.3 แสดงค่าพลังงาน
พันธะและจุดหลอมเหลวของวัสดุโลหะหลายชนิดพันธะอาจมีความแข็งแรงสูง  หรือต่ าค่าพลังงานพันธะอยู่
ระหว่าง 68 kJ/mole (0.7eV/atom) ในปรอทถึง 850 kJ/mol (8.8 eV/atom) ในทังสเตนจุดหลอมเหลว
ของโลหะทังสองเท่ากับ -39 oC และ 3,410 oC ตามล าดับ 

พันธะโลหะพบในธาตุหมู่   lA และllA ในตารางธาตุและธาตุ อ่ืนๆที่ เป็นโลหะทุกชนิด 
สมบัติทั่วไปบางประการของวัสดุประเภทต่างๆ  เช่น โลหะ  เซรามิก พอลิเมอร์ อาจจะอธิบายได้ด้วยชนิดของ
พันธะ  ตัวอย่างเช่น โลหะ เป็นตัวน าไฟฟ้าและความร้อนที่ดี  ผลเนื่องมาจากการที่มีอิเล็กตรอนอิสระ ในทาง
กลับกันวัสดุที่เกิดพันธะไอออนิกและโควาเลนต์จะเป็นฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้าเนื่องจากไม่มี
อิเล็กตรอนอิสระ 
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รูปที่ 2.9 พันธะโลหะ 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 

2.6 พันธะทุติยภูมิหรือพันธะแวนเดอร์วาลส์ 
 

พันธะทุติยะภูมิหรือแวนเดอร์วาลส์พันธะทางกายภาพ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพันธะปฐมภูมิหรือ
พันธะเคมีแล้วมีความแข็งแรงต่ า  ค่าพลังงานพันธะอยู่ในช่วง 10 kJ/mol (0.1eV/atom) พันธะทุติยภูมิ
เกิดขึ้นเกิดระหว่างทุกอะตอมหรือโมเลกุล แต่ไม่เด่นชัดเนื่องจากมีพันธะปฐมภูมิที่แข็งแรงอยู่ พันธะทุติยภูมิ
จะปรากฏเด่นชัดในก๊าชเฉลื่อยซึ่งมีโครงสร้างทางอิเล็กตรอนที่เสถียรไม่มีพันธะปฐมภูมิ  อีกกรณีหนึ่งพบ  คือ
พันธะทุติยภูมิที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลโดยที่พันธะภายในโมเลกุลเป็นแบบโควาเลนต์ 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 พันธะแวนเดอร์วาลส์ระหว่างไดโพล 2 อัน 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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แรงของพันธะทุติยภูมิเกิดจากการเกิดสองขั้วหรือไดโพล (Dipole) ของอะตอมหรือโมเลกุล  เมื่อใดก็
ตามท่ีมีการแยกกันเป็นบริเวณประจุบวกลบภายในหนึ่งอะตอมหรือโมเลกุล ก็จะเกิดขั่วไฟฟ้าเป็นสองขั่วขึ้นจะ
มีพันธะเกิดข้ึนเกิดจากแรงดึงคูลอมบ์ดึงดูด ระหว่างบริเวณข่ัวไฟฟ้าบวกของอะตอมหรือโมเลกุลหนึ่งบริเวณขั่ว
ไฟฟ้าลบของอีกอะตอมหรือโมเลกุลหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน ดังแสดงรูปที่ 2.9 แรงกระท าระหว่างสองขั่วอาจเกิด
ระหว่างสองขั่วที่เกิดจากการเหนี่ยวน า (Induced dipole) หรือระหว่างสองขั่วที่เกิดจากการเหนี่ยวน ากับ
โมเลกุลที่มีสองขั่ว (Polar molecule) หรือระหว่างโมเลกุลที่มีสองขั่วเอง พันธะไฮโดเจนเป็นพันธะทุติยภูมิ
ชนิดพิเศษที่เกิดระหว่างโมเลกุลที่มีธาตุไฮโดเจนเป็นองค์ประกอบ กลไกการเกิดพันธะทุติยภูมิจะสามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ 
 

2.6.1 พันธะที่เกิดจากสองขั้วที่เกิดจากกการเหนี่ยวน า 

 
         อาจเกิดสองขั้วขึ้นในอะตอมหรือโมเลกุลที่ปกติมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า  ซึ่งมีการกระจายตัวของ
อิเล็กตรอนรอบๆนิวเคลียสนั้นสามาตรกันในทุกทิศทางดังในรูปที่ 2.11 (ก) เนื่องจากอะตอมมีการสั่นตัวอยู่
ตลอดเวลาอาจท าให้เกิดการไม่สมมาตรของการกระจายตัวของอิเล็กตรอนขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นๆได้ ก่อนที่
จะกลับเป็นสมมาตรเป็นกลทางไฟฟ้าดังเดิมในช่วงเวลาสั้นๆนี้เกิดข้ัวไฟฟ้าสองขั้วขึ้นเป็นปริมาณเล็กน้อยดังใน
รูป  2.11 (ข) การเกิดสองขั้วขึ้นในอะตอมหนึ่งจะเหนี่ยวน าให้เกิดการบิดเบี้ยวของการกระจายตังของ
อิเล็กตรอนในอะตอมข้างเคียง ท าให้เกิดแรงดูดอย่างอ่อนๆ ระหว่างอะตอมที่เกิดสองขั้วนี้ขึ้นปรากฏการณ์นี้
ถือเป็นพันธะแวนเดอร์วาลส์แบบหนึ่ง  แรงดึงดูดอาจเกิดขึ้นระหว่างอะตอมหรือโมเลกุลจ านวนมากๆ โดยที่
แรงที่เกิดขึ้นนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่ถาวร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2.11 พันธะที่เกิดจากสองขั้ว 
 

(ก) อะตอมที่มีความสมมาตรทางไฟฟ้า 
(ข) อะตอมที่ถูกเหนี่ยวน าท าให้เกิดสองขั้ว 

 
(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

(ก) (ข) 
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การควบแน่นเป็นของเหลวและการแข็งตัวของก๊าซเฉื่อยและโมเลกุลที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น 
H2   Cl2  นั้นเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างอะตอมของพันธะประเภทนี้ วัสดุที่มีพันธะทุติยภูมิแบบสองขั้วเหนี่ยวน า
อย่างเดียวจะมีอุณหภูมิจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งที่ต่ ามากเป็นพันธะที่มีความแข็งแรงต่ าสุด  พลังงาน
พันธะและจุดหลอมเหลวของอาร์กอนและคลอรีนไดถูกรวมไว้ใน ตารางที่ 2.3   
 

2.6.2 พันธะระหว่างโมเลกุลมีขั้วกับสองขั้วที่เกิดจากการเหนี่ยวน า 
 

                  โมเลกุลบางชนิดเกิดขั้วไฟฟ้าถาวรสองขั้วขึ้นเนื่องจากความไม่สมมาตรของบริเวณที่มีประจุ
บวกและบริเวณท่ีมีประจุลบ โมเลกุลประเภทนี้เรียกว่า โมเลกุลมีขั้ว (Polar molecule) ตัวอย่างเช่นโมเลกุล
ไฮโดรเจนคลอไรด์ในรูปที่ 2.12 เกิดขั้วบวกและลบขึ้นในด้านไฮโดเจนและคลอรีนตามล าดับ โมเลกุลมีขั้ว
สามารถเหนี่ยวน าให้เกิดสองขัวขึ้นไปในโมเลกุลที่ไม่มีขั้วได้ ท าให้เกิดพันธะดึงดูดระหว่างสองโมเลกุลขึ้น  
ความแข็งแรงของพันธะที่เกิดแบบนี้จะมากกว่า แบบที่เกิดระหว่างสองขั้วที่เกิดจากการเหนี่ยวน าแบบชั่วคราว 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.12 โมเลกุลไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCI) ที่มีสองขั้ว 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 

2.6.3 พันธะระหว่างโมเลกุลมีขั้วกับโมเลกุลมีข้ัว 

เกิดแรงแวนเดอร์วาลส์ดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีข้ัวสองข้ัวโมเลกุลที่อยู่ใกล้เคียงกัน  พลังงานพันธะมีค่า
มากกว่าแบบที่เกิดกับสองขั้วแบบเหนี่ยวน า   

พันธะทุติยภูมิที่แข็งแรงที่สุด  คือ พันธะไฮโดรเจน ซึ่งเป็นแบบหนึ่งของพันธะที่เกิดระหว่างโมเลกุลมี
ขั้ว  เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลที่ประกอบด้วยไฮโดเจนกับฟลูออรีนหรือไฮโดรเจนกับออกซิเจนหรือไฮโดรเจนกับ
ไนโตรเจน  เช่น  HF H2O และ NH3  ในโมเลกุลเหล่านี้ไฮโดเจนเกิดพันธะโควาเลนต์แบ่งอิเล็กตรอนที่มีเพียง
ตัวเดียวกับอะตอมอ่ืน ท าให้อิเล็กตรอน 1 ตัวที่มีประจุบวกในนิวเคลียสโดยที่ไม่ถูกกั้นโดยอิเล็กตรอนใดๆ   
เกิดเป็นบริเวณประจุบวกที่สูง  เกิดแรงดึงดูดกับบริเวณประจุลบของโมเลกุลข้างเคียง  ดังแสดงในรูปที่ 2.13  
ส าหรับโมเลกุล HF อาจกล่าวเป็นภาพโดยรวมได้ว่าโปรตอน 1 ตัวสร้างแรงดึงดูดขึ้นและยึดเชื่อมระหว่าง
อะตอมที่มีประจุลบ 2 ตัว ค่าพลังงานงานของพันธะไฮโดรเจนจะสูงกว่าพันธะทุติยภูมิประเภทอ่ืนๆ  อาจมีค่า
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สูงถึง 51  kJ/mol (0.52 eV/molecule) ดังแสดงในตารางที่ 2.3 จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของไฮโดรเจน
ฟลูออไรด์และ น้ าจะสูงผิดปกติส าหรับโมเลกุลที่มีมวลต่ า มีผลเนื่องมาจากพันธะไฮโดรเจน 
 

 

 

 

รูปที่ 2.13 พันธะไฮโดรเจนในไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF)  

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 

2.7 โมเลกุล 

โมเลกุลหลายชนิดเกิดจากกลุ่มอะตอมที่ยึดกันด้วยพันธะโควาเลนต์ที่แข็งแรง ดังเช่นโมเลกกุลที่
ประกอบด้วยธาตุ 2 ตัว (F2 O2 H2 และอ่ืนๆ) รวมทั้งสารที่ประกอบหลายตัว เช่น H2O CO2 HNO3 C6H6 CH4 

เป็นต้น ในสถานะของเหลวและของแข็ง พันธะระหว่างโมเลกุลเป็นพันธะทุติยภูมิที่ไม่แข็งแรง ท าให้วัสดุที่เกิด
จากโมเลกุลเหล่านี้มีอุณหภูมิจุดหลอมเหลวละจุดเดือดต่ า โมเลกุลที่มีขนาดเล็กในสภาพแวดล้อมทั่วไปจะมี
สถานะเป็นก๊าซในทางตรงกันข้าม วัสดุพอลิเมอร์ประกอบด้วยโมเลกุลขนาดใหญ่ มีสถานะเป็นของแข็ง โดยที่
สมบัติบางประการของพอร์ลิเมอร์ขึ้นอยู่กับแรงแวนเดอร์วาลส์และพันธะไฮโดรเจน 

 

2.8 โครงสร้างของแข็งมีผลึก 
 
 สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ (2548) วัสดุที่มีสถานะเป็นของแข็งสามารถแบ่งออกได้ตาการ
จัดเรียงตัวของอะตอม ส าหรับวัสดุที่อะตอมมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ มีแบบแผนซ้ า ๆ กัน จะเรียกว่า 
มีโครงสร้างผลึก (Crystal structure) การจัดเรียงตัวของอะตอมอย่างมีแบบแผนใน 3 มิติจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการแข็งตัว อะตอมที่อยู่ติดกันจะมีพันธะยึดเหนี่ยวกัน ในการแข็งตัวแบบปกติ วัสดุ คือ โลหะ เซรามิก
และพอลิเมอร์จะมีโครงสร้างผลึก หรืออะตอมมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ แต่ในบางกรณีวัสดุก็อาจไม่มี
โครงสร้างผลึกเนื่องจากการเย็นตัวไม่เหมาะสมท าให้โครงสร้างที่ได้ไม่เป็นผลึก (Noncrystalline) หรืออ
สัณฐาน (Amorphous) ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในบทนี้ 
 ส าหรับวัสดุที่อะตอมจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ สมบัติของวัสดุเหล่านี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างผลึกและ
การจัดเรียงตัวของอะตอมหรือโมเลกุล โครงสร้างผลึกมีหลายแบบ ตั้งแต่แบบง่าย ไม่ซับซ้อนจนถึงโครงสร้างที่
ซับซ้อนมากของเซรามิกหรือพอลิเมอร์บางประเภท 



46  วัสดวุิศวกรรม 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ส าหรับการอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลึกต่อไปในบทนี้ จะใช้ทรงกลมที่มีความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง
แน่นอนค่าหนึ่งเป็นตัวแทนไอออนหรืออะตอม จึงเรียกแบบจ าลองที่สร้างโดยใช้ทรงกลมแทนอะตอมว่า 
“แบบจ าลองทรงกลมแข็งของอะตอม  (Atomic hard sphere model )”  โดยให้ทรงกลมที่แทนอะตอมนี้
เรียงชิดติดกันตัวอย่างการเรียงตัวของอะตอมในโครงสร้างอย่างง่ายโดยอาศัยแบบจ าลองทรงกลมแข็งของ
อะตอมแสดงไว้ในรูปที่ 2.14 (ค) ซึ่งพบอยู่ในโลหะทั่วไป บางกรณีมีการใช้ค าว่า โครงผลึก (Lattice) แทนค า
ว่าโครงสร้างผลึก แต่การใช้ค าว่าโครงผลึกนี้จะหมายความถึงการเรียงตัวของอะตอมโดยที่ใช้จุดแสดงต าแหน่ง
ของอะตอมในโครงสร้างผลึก 

  

 2.8.1 หน่วยเซลล์ (Unit cells) 
 

 การเรียงตัวของอะตอมในโครงสร้างผลึกนั้น สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยหรือกลุ่มอะตอมที่มีการ
เรียงตัวเป็นแบบแผนซ้ ากัน ดังนั้น การอธิบายโครงสร้างผลึกจะใช้กลุ่มอะตอมที่มีการเรียงตัวซ้ ากันที่มีขนาด
เล็กที่สุดเรียกว่า หน่วยเซลล์  หน่วยเซลล์ส่วนมากมีรูปร่างเป็นลูกบาศก์หรือปริซึมฐานสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนาน
กัน 3 คู่ รูปที่ 2.14 (ค) แสดงหน่วยเซลล์รูปลูกบาศก์ หน่วยเซลล์ที่เลือกมาเป็นสิ่งแสดงความสมมาตรใน
โครงสร้างผลึกระยะความกว้างแต่ละด้านของหน่วยเซลล์สามารถบอกต าแหน่งของอะตอมได้ เมื่อพิจารณาให้
หน่วยเซลล์ คือ หน่วยของโครงสร้างพ้ืนฐานที่ประกอบขึ้นเป็นผลึก เราจะสามารถบอกลักษณะทางเรขาคณิต
และต าแหน่งของอะตอมโดยให้อะตอมอยู่ที่ต าแหน่งเดียวกับมุมของหน่วยเซลล์ นอกจากนี้ในบางครั้งอาจ
เลือกมาพิจารณามากกว่าหนึ่งหน่วยเซลล์ แต่โดยทั่วไปจะพิจารณาจากหน่วยเซลล์ที่มีขนาดเล็กท่ีสุด 
 

2.8.2 โครงสร้างผลึกของโลหะ 

 

 อะตอมของโลหะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโลหะซึ่งโดยธรรมชาติเป็นพันธะแบบไม่มีทิศทาง และไม่มี
ข้อจ ากัดของจ านวนและต าแหน่งของอะตอมข้างเคียง จึงสามารถมีอะตอมข้างเคียงได้มากให้การเรียงของ
อะตอมที่ยึดกันด้วยพันธะโลหะค่อนข้างแน่น การจัดเรียงตัวของอะตอมในโลหะก็สามารถใช้แบบจ าลองโดยให้
ทรงกลมแทนอะตอม และอาจลดขนาดทรงกลมให้เล็กลง เพ่ือง่ายต่อการแสดงต าแหน่งโดยทรงกลมที่ลด
ขนาดลงนี้ ใช้เป็นตัวแทนศูนย์กลางของอะตอม ในตารางที่ 2.4  แสดงรัศมีของอะตอมโลหะชนิดต่างๆ และ
พบว่าโครงสร้างอย่างง่ายนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบส าหรับโลหะ คือ เฟสเซ็นเตอร์คิวบิก (Face –
Centered Cubic, FCC)  บอดีเซ็นเตอร์คิวบิก (Body-Centered Cubic, BCC)  และเฮกซะโกนอลโคลสแพก 
(Hexagonal Close-Packed, HCP) 
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รูปที่ 2.14  โครงสร้างผลึกเฟสเซ็นเตอร์คิวบิก (Face-Centered Cubic, FCC) 
(ก) แบบจ าลองทรงกลมแข็งของอะตอม (ข) แบบจ าลองที่ลดขนาดของกลมลง 

 (ค) กลุ่มอะตอมที่เรียงตัวแบบ FCC 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) (ข) 

(ค) 
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ตารางท่ี 2.4  ค่ารัศมีอะตอมและโครงสร้างผลึกของโลหะบางชนิด 
 
 

Metal Crystal 
Structurea 

Atomic 
Radiusb 
(mm) 

 
Metal 

Crystal 
Structure 

Atomic 
Radius 
(mm) 

Aluminum 
Cadmium 
Chromium 
Cobalt 
Copper 
Gold 
Iron ( ) 
Lead 

FCC 
HCP 
BCC 
HCP 
FCC 
FCC 
BCC 
FCC 

0.1431 
0.1490 
0.1249 
0.1253 
0.1278 
0.1442 
0.1241 
0.1750 

Molybdenum 
Nickel 

Platinum 
Silver 

Tantalum 
Titanium (α) 

Tungsten 
Zinc  

BCC 
FCC 
FCC 
FCC 
BCC 
HCP 
BCC 
HCP 

0.1363 
0.1246 
0.1387 
0.1445 
0.1430 
0.1445 
0.1371 
0.1332 

 

a FCC = face – centered cubic; HCP = hexagonal close – packed; BCC = body-cenered cubic. 
bA nanometer (nm) equals 10-9 m; to convert from nanometers to angstrom units (A), multiply the nonometer value by 10. 

 

1) โครงสร้างผลึกแบบเฟสเซ็นเตอร์คิวบิก (Face – Centered Cubic, FCC) 
 

 โลหะหลายชนิดมีโครงสร้างที่แต่ละหน่วยเซลล์เป็นลูกบาศก์ท่ีมีอะตอมที่มุมและกึ่งกลางหน้าลูกบาศก์ 
เรียกโครงสร้างแบบนี้ว่า เฟสเซ็นเตอร์คิวบิกหรือ FCC โลหะที่มีโครงสร้างผลึกแบบ FCC หลายชนิด เช่น 
ทองแดง อะลูมิเนียม เงิน ทอง (ดูตามตารางที่ 2.4) รูปที่ 2.13 (ก) แสดงแบบจ าลองทรงกลมแข็งของหน่วย
เซลล์แบบ FCC ส าหรับรูปที่ 2.13 (ข) ได้ลดขนาดของทรงกลมลงเพ่ือแสดงต าแหน่งอะตอมให้ชัดเจนขึ้น และ
ในรูปที่ 2.13 (ค) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเซลล์ FCC หลายหน่วย จะมีอะตอมบนหน้าตัดเรียงชิดกัน ดังนั้น ถ้า
ความยาวของหน่วยเซลล์เท่ากับ a และรัศมีอะตอมเท่ากับ R จะได้ความสัมพันธ์ดังนี้ 
 
     a = 2 R                 (11) 
 

 ส าหรับอะตอมที่มุมของโครงสร้าง FCC จะถูกแย่งออกอยู่ใน 8 หน่วยเซลล์ ส่วนอะตอมที่อยู่กลาง
หน้าจะอยู่ใน 2 หน่วยเซลล์ ดังนั้นใน 1 หน่วยเซลล์จะมีอะตอม 1/8 อะตอมที่มุมทั้ง 8 มุม และครึ่งอะตอมที่
แต่ละหน้าทั้ง 6 หน้า รวมทั้งหมดจึงมี 4 อะตอมใน 1 หน่วยเซลล์ รูปที่ 2.13  (ก) แสดงอะตอมในหนึ่งหน่วย
เซลล์โดยแต่ละหน่วยเซลล์มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของลูกบาศก์โดยนับจากจุดศูนย์กลางของอะตอมที่มุม
ของลูกบาศก์ในรูปต าแหน่งอะตอมที่มุมและที่กลางหน้าอาจกล่าวได้ว่าเป็นต าแหน่งเสมือน นั่นคือ หากย้ายมุม
ของลูกบาศก์ที่สนใจจากศูนย์กลางของอะตอมที่มุม ไปที่ศูนย์กลางของอะตอมที่แต่ละหน้าจะได้โครงสร้าง
หน่วยเซลล์ที่มีลักษณะเป็น FCC เหมือนเดิม 
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 คุณลักษณะที่ส าคัญของโครงสร้างผลึกอีก 2 อย่าง คือ เลขโคออร์ดิเนชัน (Coordination number) 
และอะตอมมิกแพกกิงแฟกเตอร์ (Atomic packing factor, APF) ส าหรับโลหะ อะตอมแต่ละอะตอมจะมี
จ านวนอะตอมข้างเคียงท่ีเรียงชิดติดกันอยู่เท่าๆ กัน เรียกว่า เลขโคออร์ดิเนชัน เช่น ส าหรับ FCC มีค่า 12 ซึ่ง
พิสูจน์ได้จากการพิจารณารูปที่ 2.13 (ก) เห็นว่าอะตอมที่อยู่กลางหน้าในด้านหน้าของหน่วยเซลล์จะอยู่ติดกับ
อะตอมที่มุม 4 อะตอม และอะตอมที่กลางหน้าด้านข้างหน้าด้านบน และหน้าด้านล่างของหน่วยเซลล์อีก 4 
อะตอม (ก็คือ ยกเว้นอะตอมกลางหน้าด้านหลัง)  และเมื่อพิจารณาหน่วยเซลล์ที่อยู่ด้านหน้าซึ่งติดกับหน่วย
เซลล์ที่สนใจ ก็จะมีอะตอมที่กลางหน้าด้านข้าง ด้านบนและล่างอีก 4 อะตอม ที่ติดกับอะตอมที่ก าลังพิจารณา 
ดังนั้น รวมทั้งหมด จึงมี 12 อะตอม 

ส าหรับ APF คือ สัดส่วนของปริมาตรของทรงกลมแข็งท่ีใช้เป็นตัวแทนอะตอมต่อปริมาตรหน่วยเซลล์ 
เมื่อพิจารณาจากแบบจ าลองทรงกลมแข็งจะได้ว่า 
     

    APF = 
                   (12) 

 
โดย 
 

  vs   คือ  ปริมาตรอะตอมในหน่วยเซลล์  
   vc  คือ  ปริมาตรของหน่วยเซลล์  
 
ส าหรับโครงสร้างผลึกแบบ FCC จะมีค่า APF เท่ากับ  0.74 ซึ่งเป็นค่าที่มากที่สุดส าหรับอะตอมที่มี

เส้นผ่านศูนย์กลางเท่า  ๆ กัน การค านวณ APF แสดงดังตัวอย่างโลหะส่วนมาจากมีค่า APF สูง 
 

2) โครงสร้างผลึกแบบบอดีเซ็นเตอร์คิวบิก (Body – Centered Cubic, BCC) 
 

 โครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์อีกชนิดหนึ่งซึ่งมีอะตอมอยู่ที่มุมทั้ง 8 และมี 1 อะตอมอยู่ตรงกลางของ
ลูกบาศก์เรียกว่า บอดีเซ็นเตอร์คิวบิกหรือ BCC รูปที่ 2.15  แสดงโครงสร้างผลึกแบบ BCC ถ้าอะตอมที่มุม
และกลางหน่วยเซลล์สัมผัสกัน ให้ลูกบาศก์แต่ละด้านมีความยาว a และรัศมีอะตอมมีค่า R จะได้ว่า 
 

    a = 
                            (13) 

 
ตัวอย่างของโลหะที่มีโครงสร้าง BCC เช่น โครเมียม เหล็ก ทังสะเตน และอ่ืนๆ ดังแสดงในตารางที่ 

2.4 ใน BCC หนึ่งหน่วยเซลล์ประกอบด้วย 2 อะตอม คือ 1/8 อะตอมที่มุมทั้ง 8 มุมและ 1 อะตอมที่กลาง
หน่วย เซลล์ เมื่อนับรวมแล้วจะได้ 2 อะตอมต่อหน่วยเซลล์ นอกจากนี้จะเห็นว่าต าแหน่งอะตอมที่มุมและ
กลางหน่วยเซลล์นั้นเป้ฯต าแหน่งเสมือน ดังนั้น เมื่อย้ายมุมของหน่วยเซลล์จากศูนย์กลางของอะตอมที่มุมมาที่
ศูนย์กลางของอะตอมส่วนกลางจะได้หน่วยเซลล์ใหม่ที่มีโครงสร้าง BCC เหมือนเดิม เลขโคออร์ดิเนชันของ 
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BCC เท่ากับ 8 เห็นได้จากอะตอมที่กลางหน่วยเซลล์จะอยู่ติดกับอะตอมที่มุมทั้ง 8 มุม เลขโคออร์ดิเนชันของ
โครงสร้างแบบ BCC นี้มีค่าน้อยกว่าแบบ FCC ค่า APF ขอโครงสร้าง BCC จึงมีค่า 0.68 น้อยกว่าโครงสร้าง
แบบ FCC 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)     (ข)      (ค) 
 

รูปที่ 2.15 โครงสร้างผลึกบอดีเซ็นเตอร์คิวบิก (Body-Centered Cubic, BCC) 
(ก) แบบจ าลองทรงกลมแข็งของอะตอม (ข) แบบจ าลองที่ลดขนาดทรงกลมลง  

(ค) กลุ่มอะตอมที่เรียงตัวแบบ  BCC 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 

  

3) โครงสร้างผลึกท่ีมีฐานหกเหลี่ยม (Hexagonal Close-Packed, HCP) 
 

นอกจากโครงผลึกแบบลูกบาศก์แล้ว โลหะยังสามารถมีโครงผลึกแบบอ่ืนดังที่จะกล่าวถึงในแบบ
สุดท้าย โครงผลึกที่มีฐานหกเหลี่ยม ดังรูปที่  2.15 (ก) แสดงหน่วยเซลล์ของโครงสร้าง แบบเฮกซะโกนอล
โคลสแพก (Hexagonal Close-Packed, HCP)  โดยลดขนาดของกลมแทนอะตอมให้เล็กลง ตัวอย่างกลุ่ม
อะตอมที่เรียงตัวแบบ HCP แสดงดังในรูปที่ 2.15 (ข) โดยที่ด้านหน้าบนและล่างจะมีอะตอมกลางล้อมรอบ
ด้วยอะตอมอีก 6 อะตอม ส าหรับระนาบที่อยู่ถัดลงมาจะมีอะตอมอยู่ 3 อะตอม และอยู่ระหว่างระนาบบน
และล่างของหน่วยเซลล์ ดังนั้นจะมีอะตอมใน 1 หน่วยเซลล์ทั้งหมด 6 อะตอม คือ 1/6 อะตอมที่มุมทั้ง 12 
มุม และ ½ อะตอมที่กลางระนาบบนและล่าง รวมทั้งอีก 3 อะตอมที่อยู่ระนาบกลางหน่วยเซลล์  
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ถ้า a คือความยาวด้านที่ระนาบฐาน และ c คือความสูงของหน่วยเซลล์ ดังรูปที่ 2.16 (ก) ระยะ c/a 
จะมีค่า 1.633 อย่างไรก็ตามโลหะบางชนิดก็มีค่าต่างไปจากนี้เลขโคออร์ดิเนชันและ APF ของผลึก HCP จะมี
ค่าเท่ากับ FCC คือ 12 และ 0.74 ตามล าดับ โลหะที่มีเลขโคออร์ดิเนชันและ APF ของผลึก HCP จะมีค่า
เท่ากับ FCC คือ 12 และ 0.74 ตามล าดับ โลหะที่มีโครงสร้าง HCP เช่น แคดเมียม แมกนีเซียมไทเทเนียม 
สังกะสี และอ่ืนๆ ดังตารางที่ 2.4 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                             (ก)                            (ข) 
 
 

รูปที่ 2.16 โครงสร้างผลึกเฮกซะโกนอลโคลสแพก (Hexagonal Close-Packed, HCP)  
(ก) แบบจ าลองทรงกลมแข็งของอะตอม (ข) แบบจ าลองที่ลดขนาดทรงกลมลง  

 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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ตัวอย่างที่ 1 จงค านวณปริมาตรของหน่วยเซลล์ FCC ในรูปรัศมีอะตอม R 
 

 

 

 

 

 

      

 

วิธีท า 
 
จากรูป หน่วยเซลล์ FCC อะตอมสัมผัสกันและกัน ดังนั้นเส้นทแยงมอมของหน้าในด้านใด  ๆที่ค่าเท่ากับ 4 R 
ดังรูป  เมื่อใน 1 หน่วยเซลล์มีปริมาตร a3 และ a มีค่าเท่ากับความยาวในแต่ละด้านของหน่วยเซลล์ จะได้ว่า 

A2 + a2 = 4R2 

 

a = 2R 2 
      

ส าหรับหน่วยเซลล์ FCC ปริมาตร VC   สามารถค านวณได้จาก 
 

     vc =  a3  (2R 2)3  =  16R3  2    

 

ตัวอย่างที่ 2 จงแสดงว่า APF  ของโครงสร้างผลึกแบบ FCC เท่ากับ  0.74 
 
วิธีท า 
 

ค่า  APF  คือ  สัดส่วนของปริมาตรทรงกลมต่อหนึ่งหน่วยเซลล์ หรือ 
 

     APF =   
     

 
 



                                           บทที่ 2 โครงสร้างอะตอมและแผนภูมิสมดุลของเฟส                                  53 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ปริมาตรของทรงกลมทั้งหมดและหน่วยเซลล์ค านวณจากค่ารัศมี R  ปริมาตรทรงกลมแต่ละอันมีค่า      R3 และแต่ละหน่วยเซลล์แบบ FCC มี 4 อะตอม ดังนั้น 

 

     Vs    =     4   
    R3    =     

      R3 

 

จากโจทย์ตัวอย่างที่ 1  ปริมาตรของหน่วยเซลล์เท่ากับ 

 

     Vc   =   16R3 2 
 
ดังนั้น  APF  เท่ากับ 

        16  R3 
     APF    =   Vs  =    3                =   0.74 

          Vc      16R3  2 
 
 

2.9 อัญรูป (Allotropy) และหลายอัญรูป (Polymorphous) 
 
 โลหะหรืออโลหะบางชนิดมีโครงสร้างผลึกมากกว่า 1 แบบ อาจกล่าวได้ว่าวัสดุนั้นมีหลายอัญรูป 
ลักษณะของแข็งที่พบจะเรียกว่า อัญรูป โครงสร้างผลึกจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดันภายนอก  ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งคือ คาร์บอน โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแกรไฟต์ แต่จะอยู่ในรูปเพชรได้เมื่ออยู่ภายใต้ความดัน
สูงมาก อีกตัวอย่างหนึ่งคือเหล็ก ซึ่งมีโครงสร้างเป็น BCC  ที่อุณหภูมิห้องและจะเปลี่ยนเป็น FCC ที่อุณหภูมิ 
912 oC  (1674 oF)  การเปลี่ยนอัญรูปนั้นจะท าให้เกิดการเปลี่ยนสมบัติทางกายภาพและความถ่วงจ าเพาะ 
 

2.10 ระบบผลึก (Crystal system) 
 
 โครงสร้างผลึกมีอยู่หลายแบบ สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มตามรูปร่างของหน่วยเซลล์และการจัดเรียง
ตัวของอะตอม การแบ่งนั้นจะแบ่งตามลักษณะทางเรขาคณิตของหน่วยเซลล์โดยไม่ค านึงถึงการจัดเรียงตัวของ
อะตอม โดยให้จุดก าเนิดของแกน x y z อยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของหน่วยเซลล์ แกน x y และ z  แต่ละแกนอยู่บน
ขอบของหน่วยเซลล์ทั้งสามแกนโดยลากจากมุมที่ซ้อนทับกับจุดก าเนิด ดังแสดงในรูปที่ 2.17  ลักษณะทาง
เรขาคณิตนั้นสามารถบอกได้จาก ตัวแปร 6 ตัว ดังนี้ ความยาวบนแกน  x y z  ซึ่งคือค่า a b c และมุม
ระหว่างแกน x y z ก็คือ มุม  α      (รูปที่ 2.17) ตัวแปรทั้งหกนี้เรียกว่า ตัวแปรของโครงผลึก (Lattice 
parameter) แบบต่างๆ  
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รูปที่ 2.17  หน่วยเซลล์ในระบบแกน x y z  ที่มีความยาวตามแกน ( a b c ) 
และมุมระหว่างแกน  (   β γ) 

 
(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

 จากหลักการที่กล่าวมาตัวแปร a b c  และมุม α      ที่แตกต่างกันจะให้โครงผลึกที่แตกต่างกัน 7 
แบบ เรียกโดยรวมว่า ระบบผลึก (crystal system) ระบบผลึกทั้ง 7 แบบ คือ คิวบิกหรือลูกบาศก์ เตตระ
โกนอล เฮกซะโกนอบ ออโทรอมบิก รอมโบฮีดอล โมโนคลินิก ไตรคลินิก ลักษณะของโครงผลึกและหน่วย
เซลล์แสดงในตารางที่ 2.5  ส าหรับระบบคิวบิกจะมี a = b = c และ α          90  ซึ่งสมมาตร แต่ใน
ระบบไตรคลินิกไม่สมมาตร คือ มีค่า a b c ไม่เท่ากันและมุม α      ไม่เท่ากันเลย 
 ส าหรับโครงสร้างผลึกที่ได้อธิบายมา FCC และ BCC  จัดอยู่ในระบบคิวบิก และ HCP  จัดอยู่ใน
ระบบเฮกซะโกนอล หน่วยเซลล์แบบเฮกซะโกนอลนั้นสามารถแบ่งออกเป็นปริซึมฐานสี่เหลี่ยม 3 อัน ประกอบ
กันได้ ดังรูปในตารางที่ 2.5 
 แนวคิดต่างๆ ที่ได้อธิบายมานั้นสามารถที่จะใช้ได้กับวัสดุประเภทเซรามิกและพอลิเมอร์ (ในบทที่ 6 
และ 7)  ได้เช่นกัน แต่โครงสร้างอาจมีความซับซ้อนมากกว่าโครงสร้างโลหะที่มีหน่วยเซลล์แบบ FCC BCC  
หรือ HCP  นอกจากนี้ยังมีการค านวณหาค่า APF  โครงสร้างผลึกของวัสดุอ่ืนๆ  สามารถแบ่งออกตามหน่วย
เซลล์ออกได้เป็น 7 ระบบผลึกเช่นกัน 
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ตารางท่ี 2.5  ความสัมพันธ์ของตัวแปรของโครงผลึกและลักษณะทางเรขาคณิตของระบบผลึกทั้ง 7 แบบ 
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2.11 ผลึกเดี่ยว (Single crystals) และหลายผลึก (Polycrystalline materials) 
 
1) วัสดุผลึกเดี่ยว (Single crystals) 

 ผลึกของแข็งที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมในผลึกอย่างเป็นระเบียบสมบูรณ์ทั่วทั้งชิ้นงานจัดเป็น ผลึก
เดี่ยว  ในผลึกเดี่ยวหน่วยเซลล์ทุกหน่วยจะเรียงตัวไปในทางเดียวกัน ผลึกเดี่ยวนั้นมีอยู่ตามธรรมชาติ และ
สามารถสร้างข้ึนได้เช่นกันแต่จะต้องมีการควบคุมบรรยากาศอย่างละเอียด 
 ถ้าผลึกเดี่ยวเกิดข้ึนอย่างอิสระ ผลึกเดี่ยวนั้นจะมีรูปร่างทางเขาคณิตซึ่งแตกต่างกันตามโครงสร้างผลึก
และมีผิวเรียบเหมือนอัญมณี รูปที่ 2.18 แสดงผลึกเดี่ยวหลายผลึก ในระยะหลังนี้ ผลึกเดี่ยวมีความส าคัญมาก
ขึ้นในเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับวงจรขนาดเล็ก ที่ต้องใช้ซิลิกอนผลึกเดี่ยวรวมทั้งวัสดุ
กึ่งตัวน าอื่นๆ  
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

รูปท่ี 2.18  รูปผลึกเดี่ยวหลายผลึกของ CaF2 
 

 2) วัสดุหลายผลึก (Polycrystalline materials) 
วัสดุที่มีสถานะของแข็งส่วนมากประกอบขึ้นจากผลึกขนาดเล็กซ่ึงเรียกว่า เกรน (Grain) วัสดุ

แบบนี้เรียกว่า วัสดุหลายผลึก ผลึกในวัสดุหลายผลึกนี้เกิดขึ้นระหว่างการแข็งตัวดังแสดงในรูปที่ 2.19 ช่วง
แรกเริ่มเกิดนิวเคลียสขนาดเล็กที่จุดต่างๆ นิวเคลียสเหล่านี้มีทิศทางการเรียงตัวไม่แน่นอนดังรูปจะแสดงด้วย
สี่เหลี่ยมขนาดเล็ก นิวเคลียสเหล่านี้โตขึ้นเป็นเกรนจากอะตอมในของเหลวที่มาเรียงตัวต่อกันจากนิวเคลียส 
การแข็งตัวจะเกิดข้ึนจนสมบูรณ์เมื่อเกรนโตขึ้นจนกระทั่งชนกันและไม่มีของเหลวเหลืออยู่ ดังนั้น การเรียงตัว
ของผลึกจึงแตกต่างกันในแต่ละเกรน ดังรูปที่ 2.19 ที่รอยต่อของแต่ละเกรนอะตอมจะไม่เรียงตัวต่อเนื่องกัน
บริเวณนี้เรียกว่า ขอบเกรน (Grain boundary)   
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รูปที่ 2.19  รูปวาดแสดงขั้นตอนระหว่างการแข็งตัวของวัสดุหลายผลึกโดยสี่เหลี่ยมขนาดเล็กแทนหน่วยเซลล์ 
(ก) นิวเคลียส ของเล็กของผลึก (ข) ผลึกเริ่มโตขึ้น ขอบของบางเกรนเริ่มชนกัน (ค) เกรนที่เกิดระหว่างการ

แข็งตัวมีรูปร่างไม่แน่นอน (ง) โครงสร้างที่ได้เมื่อตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ เส้นสีด าคือขอบเกรน 

 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 

2.12 ของแข็งท่ีไม่เป็นผลึก (Noncrystalline solid) 
 

 ของแข็งที่ไม่เป็นผลึกจะไม่มีสมมาตรหรือไม่มีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบของอะตอมในระยะยาว 
บางครั้งเรียกวัสดุแบบนี้ว่า อสัณฐาน (Amorphous) ที่แปลว่าไม่มีแบบแผน หรือเรียกว่า ของแข็งเย็นยิ่งยวด 
(Supercooled solid) เนื่องจากอะตอมในของแข็งแบบนี้มีการเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบไม่มีโครงสร้างที่
แน่ชัดเหมือนของเหลว ดังรูปที่ 2.20  แสดงภาพวาดของเซรามกซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO2) ซึ่งมีผลึกและไม่มี
ผลึก (อสัณฐาน) ซึ่งสามารถเห็นความแตกต่างได้จากรูป แม้ว่าไอออนซิลิกอนจะมีพันธะกับไอออนออกซิเจน
อีก 3 ไอออน แต่วัสดุอสัณฐานนั้นมีโครงสร้างไม่เป็นระเบียบมากกว่าวัสดุที่เป็นผลึก 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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                             (ก)                            (ข) 
 

รูปที่ 2.20 รูปวาด 2 มิติของโครงสร้าง (ก) ผลึกซิลิกอนไดออกไซด์ (ข) ซิลิกอนไดออกไซด์ที่ไม่เป็นผลึก 

  

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 

การเกิดผลึกหรือเกิดเป็นอสัณฐานนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่เป็น
ระเบียบในของเหลวเป็นโครงสร้างที่เป็นระเบียบในของแข็ง ส าหรับวัสดุอสัณบานนั้นจะมีโครงสร้างโมเลกุล
หรือการเรียงตัวของอะตอมซับซ้อน และมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบในช่วงสั้น ๆ เท่านั้น การเกิดโครงสร้างแบ
บอสัณฐานหรือไม่มีผลึกนั้นเกิดได้ง่ายเมื่อการเย็นตัวผ่านอุณหภูมิแข็งตัวเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะท าให้มีเวลาใน
การจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมให้เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบน้อยเกินไป ท าให้โครงสร้างที่ได้ไม่มีการเรียงตัวเป็น
ระเบียบ 

 โลหะส่วนมากมีลักษณะเป็นผลึกเช่นเดียวกับเซรามิกบางชนิด แต่เซรามิกบางชนิด เช่น แก้วอนิน 
ทรีย์  (Iorganic glass) มีลักษณะอสัณฐาน ส าหรับพอลิเมอร์อาจเป็นอสัณฐาน หรือมีผลึกบางส่วนขึ้นอยู่กับ
ระดับความเป็นผลึก  
 
2.13 แผนภูมิสมดุลเฟส (Equilibrium phase diagrams) 
 

ข้อมูลส าคัญต่างๆเกี่ยวกับการควบคุมโครงสร้างจุลภาคหรือเฟสต่างๆนั้นมีแสดงอยู่อย่างชัดเจนใน
แผนภูมิเฟส (Phase diagram) หรือบางครั้งเรียกว่า แผนภูมิสมดุลเฟส (Equilibrium diagram หรือ 
Constitutional diagram) โครงสร้างหลายแบบเกิดขึ้นจากการแปลงเพศซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป 
โดยอาจเกิดจากการแปลงจากเฟสหนึ่งเป็นอีกเฟส และอาจมีการเกิดขึ้นของเฟสใหม่หรือการหายไปของเฟส
เดิม (ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) แผนภูมิเฟสนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการท านายการแปลงเฟสและผล
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ของโครงสร้างจุลภาคท่ีได้ซึ่งอาจมีลักษณะสมดุลหรือไม่สมดุลก็ได้แผนภูมิเฟสจะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิและส่วนผสมทางเคมี รวมถึงปริมาณของแต่ละเฟสในสมดุล แผนภูมิเฟสมีอยู่หลายชนิด 

แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงระบบที่มี 2 องค์ประกอบและมีตัวแปร คือ อุณหภูมิและส่วนผสมเท่านั้น 
เนื่องจากแผนภูมิเฟสของระบบที่มีมากกว่า 2 องค์ประกอบนั้นจะมีความซับซ้อนอย่างมากการควบคุม
โครงสร้างของโลหะโดยใช้แผนภูมิเฟสนั้นส่วนมากท าโดยใช้แผนภูมิเฟสของโลหะผสม 2 องค์ประกอบแม้ว่าใน
ความเป็นจริงจะใช้โลหะผสมที่มีมากกว่า 2 องค์ประกอบก็ตาม ส าหรับความดันก็มีผลต่อโครงสร้างของเฟส
เช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ความดันมีค่าคงที่ในการใช้งานส่วนใหญ่ ดังนั้น ในแผนภูมิเฟสที่จะกล่าวต่อไปจึง
เป็นแผนภูมิเฟสเมื่อค่าความดันคงท่ีเท่ากับ 1 atm 
 

เฟส หมายถึง ส่วนหนึ่งส่วนใดในระบบที่มีคุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีสม่ าเสมอ โลหะ
บริสุทธิ์ทุกชนิดจัดเป็นเฟส รวมทั้งสารละลายของแข็ง ของเหลว และก๊าซถูกจัดว่าเป็นเฟสด้วยเช่นกัน 
ยกตัวอย่างเช่น จากระบบน้ าและน้ าตาล น้ าเชื่อมจัดเป็นเฟส เช่นเดียวกันกับผลึกน้ าตาลที่ไม่ละลายจัดเป็นอีก
เฟสหนึ่ง ทั้งนี้บอกได้จาก คุณลักษณะทางกายภาพของทั้งสองเฟสนี้แตกต่างกัน (ของแข็งและของเหลว) 
คุณลักษณะทางเคมีของทั้งสองเฟสนี้ก็แตกต่างกันเช่นกัน (เช่น ส่วนผสมทางเคมีต่างกัน) อาจกล่าวโดยสรุปได้
ว่า ระบบน้ าและน้ าตาลอาจประกอบด้วย 2 เฟส คือ เฟสน้ าเชื่อมและผลึกน้ าตาล ส าหรับระบบใดๆที่มี
มากกว่าหนึ่งเฟส จะมีขอบเขตของแต่ละเฟสซึ่งมีความแตกต่างหรือไม่ต่อเนื่องทั้งทางกายภาพและทางเคมี 
ดังนั้น เมื่อมี 2 เฟส อาจมีความแตกต่างกันทางกายภาพหรือทางเคมีเพียงอย่างเอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น น้ าและ
น้ าแข็งจัดเป็นเฟสที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีคุณลักษณะทางกายภาพแตกต่างกัน (ของแข็งและของเหลว) 
แม้ว่าจะมีคุณลักษณะทางเคมีเหมือนกันก็ตาม นอกจากนี้ความแตกต่างของแต่ละเฟสยังรวมถึงความแตกต่าง
ของอัญรูปด้วย (โลหะบางชนิดมีทั้ง FCC และ BCC) เพราะความแตกต่างของอัญรูปนี้เป็นตัวแปรส าคัญที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะทางกายภาพ 

บางครั้งระบบที่มีเฟสเดียวจะใช้ค าว่า “เนื้อเดียว (Homogeneous)” ระบบที่ประกอบด้วยเฟส
มากกว่า 1 เฟส จะเรียกว่า “ของผสม (Mixture) หรือระบบท่ีไม่เป็นเนื้อเดียว (Heterogeneous)” โลหะผสม
ส่วนมาก เซรามิกพอลิเมอร์ และวัสดุผสมเป็นระบบไม่เป็นเนื้อเดียว ซึ่งโดยทั่วไปจะให้สมบัติที่ผสมผสานจาก
สมบัติของเฟสต่างๆ จึงน่าสนใจกว่าระบบที่มีเพียงเฟสเดียว 

 

 1) สมดุลของเฟส 
สมดุลเป็นแนวความคิดที่ส าคัญโดยสามารถอธิบายได้จากค่า พลังงานอิสระ (Free energy) ทาง

เทอร์โมไดนามิกส์ค่าพลังงานอิสระมีความสัมพันธ์กับพลังงานภายใน (Internal energy) ของระบบและความ
ซับซ้อมของระบบหรือที่เรียกว่า เอนโทรปี (Entropy) ระบบใดๆ ก็ตามจะเข้าสู่สมดุล นั้นคือ มีค่าพลังงาน
อิสระต่ าที่สุดเมื่อระบบนั้นๆ มีอุณหภูมิหรือส่วนผสม ท าให้พลังงานภายในของระบบเพ่ิมขึ้นจึงเกิดการเปลี่ยน
สภาวะเพ่ือลดพลังงานภายในลงต่ าที่สุด 

ค าว่า สมดุลของเฟส (Phase equilibrium) มักใช้อธิบายสมดุลในระบบที่มีมากกว่า 1 เฟส ค าว่า
สมดุลของเฟสอาจพิจารณาได้จากความเสถียรของเฟสหรือระบบที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา เช่น ระบบของน้ า
และน้ าตาลในถังปิดและสัมผัสกับผลึกน้ าตาลที่อุณหภูมิ 20°C โดยน้ าเชื่อมจะมีความเข้มข้นของน้ าตาล 65%
และน้ า 35% โดยน้ าหนัก จากรูปที่ 2.21 จะเห็นว่าระบบนี้อยู่ในสมดุล เนื่องจากจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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ส่วนผสมและปริมาณของแต่ละเฟสแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรก็ตาม แต่ถ้าอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเป็น 100°C 
จากรูปที ่2.21 จะเห็นว่า ขีดจ ากัดการละลายของน้ าตาลในน้ าเชื่อมเพ่ิมข้ึนเป็น 80% โดยน้ าหนัก ดังนั้น ผลึก
น้ าตาลจะละลายลงไปในน้ าเชื่อมมากขึ้นจนมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของน้ าตาลในน้ าเชื่อมที่สมดุลใหม่ที่
อุณหภูมิ 100°C ระบบที่ยกตัวอย่างน้ าและน้ าตาล เป็นระบบที่อธิบายหลักของสมดุลของเฟสในระบบของแข็ง
และของเหลวแต่ในระบบของโลหะและวัสดุเป็นระบบที่ศึกษาถึงสมดุลของเฟสที่มีสถานะของแข็งเป็นส่วน
ใหญ่ในกรณีนี้ 

ระบบจะแสดงถึงคุณลักษณะทั้งทางโครงสร้างจุลภาคซึ่งไม่ได้บอกเพียงเฟสที่มีอยู่และส่วนผสมแต่
บอกถึงปริมาณของแต่ละเฟสรวมทั้งการกระจายตัวของแต่ละเฟสด้วย 

การพิจารณาเรื่องพลังงานอิสระหรือแผนภูมิ ดังเช่นในรูปที่ 2.21 เป็นการบอกถึงคุณลักษณะที่
สภาวะสมดุลในระบบที่สนใจเท่านั้น แต่จะไม่ได้บอกถึงเวลาที่ต้องใช้ก่อนจะเข้าสู่สมดุล การเข้าสมดุล
จ าเป็นต้องใช้เวลานานมากในหลายกรณีโดยเฉพาะในระบบของแข็ง ทั้ งนี้เกิดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
เข้าสู่สมดุลเป็นไปได้ช้ามาก จึงท าให้ระบบนั้นๆ ไม่สามารถเข้าสู่สมดุลได้อย่างสมบูรณ์ ระบบที่มีลักษณะเช่นนี้
เรียกว่า ระบบที่ไม่สมดุลหรือกึ่งเสถียร (Meyastable) สภาวะหรือโครงสร้างกึ่งเสถียรนี้สามารถคงอยู่ได้โดย
สร้างที่เกิดจากสมดุล เช่น ในเหล็กกล้าหรืออะลูมิเนียมผสมบางชนิด การเพ่ิมความแข็งแรงของวัสดุท าโดย
สร้างโครงสร้างกึ่งเสถียรขึ้นด้วยกรรมวิธีทางความร้อน เป็นต้น 

จากที่อธิบายจะเห็นได้ว่าความเข้าใจทั้งเรื่องสภาวะสมดุล โครงสร้าง รวมทั้งอัตราการเปลี่ยนแปลง
และปัจจัยที่มีผลต่างๆนั้นเป็นสิ่งส าคัญในการศึกษาเก่ียวกับวัสดุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.21 การละลายของน้ าตาลในน้ าเชื่อม 
 

(ที่มา: William D Callister, 2007) 
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2) ระบบเนื้อเดียวสององค์ประกอบ (Binary isomorphous system) 
 

แผนภูมิเฟสแบบที่เข้าใจและอ่านผลได้ง่ายที่สุด คือ แผนภูมิเฟสแบบละลายกันได้อย่างสมบูรณ์ เช่น 
แผนภูมิเฟสของระบบทองแดง (Cu) และนิกเกิล (Ni) (รูปที่ 2.21) แกนตั้งแสดงอุณหภูมิและแกนนอนแสดง
ส่วนผสมของโลหะผสมโดยแกนนอนด้านล่างแสดง%โดยน้ าหนักและด้านบนแสดง%โดยอะตอมส่วนผสมเริ่ม
ตั้งแต่ 0% Ni (100%Cu) โดยน้ าหนักทางซ้ายจนถึง 100% Ni (0%Cu) ทางขวาของแผนภูมิจะเห็นว่า
สามารถแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วนที่ประกอบด้วยเฟสต่างกัน หรือเรียกว่า ฟ้ืนที่เฟส (Phase region) คือพ้ืนที่
เฟสแอลฟา (α) ของเหลว (L) และพ้ืนที่ซึ่งมี 2 เฟส คือ แอลฟาผสมกับของเหลว (α+L) การแบ่งพ้ืนที่ใน
แผนภูมิสมดุลออกเป็นพ้ืนที่เฟสสามารถอธิบายได้จากเฟสต่างๆที่มีอยู่ในช่วงอุณหภูมิและช่วงส่วนผสมซึ่งมี
ขอบเขตอยู่ที่เส้นแบ่งเฟส 

 

เฟสของเหลวในแผนภูมิเป็นสารละลายของเหลวเนื้อเดียวประกอบด้วยทองแดงและนิกเกิล ส าหรับ
เฟส α เป็นสารละลายของแข็งแบบแทนที่ประกอบด้วยอะตอมของทองแดงและนิกเกิล มีโครงสร้างรางผลึก
แบบ FCC ที่อุณหภูมิต่ ากว่า 1080 °C ทองแดงและนิกเกิลจะละลายเข้ากันอย่างสมบูรณ์ในสถานะของแข็งไม่
ว่าจะมีส่วนประกอบเท่าไรก็ตาม การที่ทองแดงและนิกเกิลละลายเข้ากันอย่างสมบูรณ์นี้ สามารถอธิบายได้
จากการที่ธาตุทั้งสองมีโครงสร้างผลึกแบบ FCC เหมือนกัน ขนาดอะตอมและค่าอิเล็กโตรเนกาทีวิตี 
(Electronegativity) ใกล้เคียงกันและมีค่าวาเลนซ์ (Valences) เท่ากัน ระบบที่สามารถละลายเป็นเนื้อเดียว 
(isomorphous) ได้อย่างสมบูรณ์เนิ่องจากทองแดงและนิกเกิลสามารถละลายเป็นสารละลายเนื้อเดียว ทั้งใน
สถานะของแข็งและของเหลวได้อย่างสมบูรณ์ 

 

ข้อสังเกตบางประการเก่ียวกับแผนภูมิเฟส คือ ประการแรก ส าหรับโลหะผสม สารละลายของแข็งจะ
ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรกรีกตัวเล็ก (α, γ, β และอ่ืนๆ) นอกจากนี้ เส้นแบ่งขอบเขตของพ้ืนที่เฟสของเหลว
กับพ้ืนที่ของเฟสของเหลว+แอลฟา เรียกว่า เส้นลิควิดัสส่วนเส้นแบ่งขอบเขตของพ้ืนที่ของเฟสของเหลว+
แอลฟากับพื้นท่ีเฟสแอลฟาเรียกว่าเส้นโซลิดัสซึ่งได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.22 
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                             (ก)                            (ข) 
 

รูปที่ 2.22 แผนภูมิเฟสของระบบ  (ก) แผนภูมิเฟสทองแดง (Cu) และนิกเกิล (Ni) 

(ข) ภาพขยายส่วนของแผนภูมิเฟสนิกเกิลทองแดงที่มีส่วนผสมใกล้กับจุด B 

(ที่มา: William D Callister, 2007) 
 
ในรูปที่ 2.22 แสดงว่ามีจุดตัดของเส้นลิควิดัสและเส้นโซลิดัสอยู่ 2 จุด ที่บนแกนตั้งด้านซ้ายและขวา

สุดในรูป จุดทั้งสองนี้เป็นจุดที่แสดงถึงจุดหลอมเหลวของนิกเกิลและทองแดงบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ
ระบบที่อุณหภูมิ 1,085 °C และ 1,453 °C ตามล าดับ อาจพิจารณาได้ว่าเมื่อให้ความร้อนแก่ทองแดงบริสุทธิ์ 
ก็คือ การเลื่อนขึ้นตามแกนอุณหภูมิทางด้านซ้าย ทองแดงจะยังคงเป็นของแข็งจนกระทั่งอุณหภูมิเพ่ิมถึงจุด
หลอมเหลวก็จะเกิดการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวที่อุณหภูมิจุดหลอมเหลว และอุณหภูมิของ
ระบบจะไม่เพ่ิมข้ึนจนกว่าการเปลี่ยนสถานะหรือหลอมเหลวจะเสร็จสิ้น 

ส าหรับส่วนผสมอื่นๆท่ีไม่ได้เป็นธาตุบริสุทธิ์ การหลอมเหลวจะเกิดขึ้นในช่วงของอุณหภูมิระหว่างเส้น
ลิควิดัสและเว้นโซลิดัส โดยในช่วงอุณหภูมินี้ทั้งของแข็งหรือในที่นี้คือแอลฟาและของเหลวจะอยู่ในสมดุล เช่น 
เมื่อให้ความร้อนแก่โลหะผสม 50%Ni-50%Cu โดยน้ าหนัก โลหะผสมจะเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 1,280 °C 
และปริมาณของเหลวจะเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิ จนกระทั่งถึงอุณหภูมิ 1,320 °C โลหะผสมจะเปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลวทั้งหมด 
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3) การแปลข้อมูลจากแผนภูมิเฟส 
 

ส าหรับระบบที่มีสององค์ประกอบเมื่อรู้ส่วนผสมและอุณหภูมิที่สมดุล เราจะทราบข้อมูลต่อไปนี้ (1) 
เฟสที่ปรากฏ (2) ส่วนผสมของแต่ละเฟส (3) อัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของแต่ละเฟส วิธีการในการหาข้อมูลที่
กล่าวมาแล้วจะแสดงโดยใช้แผนภูมิเฟสนิกเกิลและทองแดงดังต่อไปนี้ 

 

เฟสที่ปรากฏ 
 

การหาข้อมูลว่ามีเฟสใดปรากฏอยู่บ้างนั้นสามารถท าได้โดยสร้างจุดบนแผนภูมิเฟส โดยจุดนั้นอยู่ที่
อุณหภูมิและส่วนผสมตามที่สนใจ จากนั้นสามารถบอกเฟสที่ปรากฏได้ ซึ่งก็คือเฟสที่อยู่ในพ้ืนที่เฟสของจุดนั้น 
เช่น โลหะผสม 60%Ni-40%Cu โดยน้ าหนัก ที่อุณหภูมิ 1,100 °C เมื่อสร้างจุดบนแผนภูมิเฟสก็คือ จุด A ใน 
รูปที่ 2.22 (ก) ดังนั้น อยู่ในพ้ืนที่เฟส α แต่ส าหรับโลหะผสม 35%Ni-65%Cu โดยน้ าหนักที่อุณหภูมิ 1,250 
°C จะอยู่ที่จุด B ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีซึ่งประกอบด้วย 2 เฟส คือ α และของเหลวในสมดุล 

 

การบอกส่วนผสมของแต่ละเฟส 
 

ในการบอกส่วนผสมของแต่ละเฟสจะบอกจากความเข้มข้นของแต่ละองค์ประกอบ ขั้นแรกท าโดย
สร้างจุดที่อุณหภูมิและส่วนผสมที่สนใจในแผนภูมิเฟส ส าหรับพ้ืนที่เฟสเดียวกับพ้ืนที่ซึ่งมี 2 เฟสจะใช้วิธีที่
แตกต่างกันในกรณีที่มีเฟสเดียว ส่วนผสมของเฟสนั้นจะมีค่าเท่ากับส่วนผสมโดยรวมของโลหะผสม เช่น เมื่อ
พิจารณาโลหะผสม 60%Ni-40%Cu โดยน้ าหนักที่อุณหภูมิ 1,100 °C  (จุด A ในรูปที่ 2.22 (ก) ) จะมีเฟส α 
เพียงเฟสเดียวและมีส่วนผสมเท่ากับส่วนผสมโดยรวมก็คือ 60%Ni-40%Cu โดยน้ าหนัก 

ส าหรับโลหะผสมที่มีส่วนผสมและอุณหภูมิซึ่งท าให้ประกอบด้วย 2 เฟส เช่น จุด B ในรูปที่ 2.22
วิธีการจะซับซ้อนมากขึ้น เริ่มต้นจากการสร้างเส้นแนวนอนบนทุกๆอุณหภูมิเส้นนี้เรียกว่าไทไลน์ (Tie line) 
หรือบางครั้งเรียกว่า เส้นไอโซเทิร์ม (Isotherm) ไทไลน์เหล่านี้จะลากผ่านพ้ืนที่ซึ่งมี 2 เฟส ไปสิ้นสุดที่เส้น
ขอบเขตที่มีเฟสต่างกัน การค านวณส่วนผสมที่สมดุลของแต่ละเฟสท าโดย  

(1) สร้างไทไลน์ผ่านบริเวณท่ีประกอบด้วย 2 เฟส ที่อุณหภูมิที่สนใจ 
(2) ก าหนดจุดตัดของไทไลน์กับเส้นขอบเขตที่แบ่งพ้ืนที่เฟส (Phase region) 
(3) ลากเส้นตามแนวตั้งจากจุดตัดในข้อ 2 จนถึงแกนนอนที่แสดงส่วนผสมจะได้ค่าส่วนผสมของแต่ละ

เฟส 
ตัวอย่างเช่น โลหะผสม 35%Ni-65%Cu โดยน้ าหนักที่อุณหภูมิ 1,250 °C จะอยู่ที่จุด B ในรูปที่ 2.22 

(ข) ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเฟสของ α+L ในสมดุลปัญหาในกรณีนี้คือ จะสามารถบอกส่วนผสมของนิกเกิลและทองแดง
ใน α และของเหลวได้อย่างไร ในกรณีนี้จะต้องสร้างไทไลน์ขึ้นให้ผ่านพ้ืนที่เฟส α+L ในแผนภูมิเฟส ดังแสดง
ในรูปที่ 2.22 (ข) เมื่อลากเส้นตามแนวตั้งจากจุดตัดของไทไลน์กับเส้นลิควิดัสมาตัดแกนนอนจะแสดงค่า
ส่วนผสม 31.5%Ni-68.5%Cu ซึ่งก็คือส่วนผสมของเฟสของเหลว (CL) ในทางกลับกัน ที่จุดตัดของไทไลน์กับ
เส้นโซลิดัส สามารถบอกส่วนผสมของสารละลายของแข็ง α (Cα) คือ 42.5%Ni-57.5%Cu 
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การบอกปริมาณของแต่ละเฟส 
 

ปริมาณของแต่ละเฟสที่สมดุล (บอกโดยอัตราส่วนหรือเปอร์เซ็นต์) สามารถค านวณได้จากแผนภูมิ
เฟส กรณีท่ีมีเฟสเดียวกับมี 2 เฟสก็จะใช้วิธีที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับการหาส่วนผสมของแต่ละเฟส เมื่อระบบ
มีเฟสเดียว เช่น สารละลาย แสดงว่าเฟสนั้นมีอัตราส่วนเป็น 1 หรือก็คือ 100% ตัวอย่างในกรณีนี้ คือ โลหะ
ผสม 60%Ni-40%Cu โดยน้ าหนักที่อุณหภูมิ 1,100 °C ( จุด A ในรูปที่ 2.22 (ก) ) จะมีเฟส α เพียงเฟสเดียว
นั้นคือ มีเฟส α 100%  

ส าหรับโลหะผสมที่มีส่วนผสมและอุณหภูมิที่ท าให้ประกอบด้วย 2 เฟส การหาอัตราส่วนของแต่ละ
เฟสท าโดยกฎของคานงัด (Lever rule หรือบางครั้งเรียกว่า Inverse lever rule) ซึ่งเซื่อมโยงกับไทไลน์ ด้วย
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

(1) สร้างไทไลน์ผ่านบริเวณท่ีประกอบด้วย 2 เฟส ที่อุณหภูมิที่สนใจ 
(2) อ่านค่าส่วนผสมของแต่ละเฟส 
(3) ค านวณหาค่าอัตราส่วนของเฟสที่สนใจ โดยหาความยาวบนไทไลน์จากจุดที่แสดงส่วนผสม

โดยรวมของโลหะผสมจนถึงเส้นแบ่งพ้ืนที่เฟส (phase region) ในด้านตรงข้ามกับเฟสที่สนใจ หารด้วยความ
ยาวทั้งหมดของไทไลน์ 

(4) อัตราส่วนของเฟสที่เหลือสามารถหาได้ด้วยวิธีเดียวกัน 
(5) เมื่อต้องการแสดงส่วนผสมในรูปของ % สามารถท าได้โดยคูณอัตราส่วนที่ได้ด้วย 100 เมื่อ

การค านวณใช้แกนนอนที่แสดงส่วนผสมโดยน้ าหนัก อัตราส่วนของเฟสที่ค านวณได้ก็จะเป็นอัตราส่วนโดย
น้ าหนักก็คือน้ าหนักของเฟสนั้นๆหารด้วยน้ าหนักทั้งหมด ดังนั้น น้ าหนักของแต่ละเฟสได้จากการค านวณโดย
ใช้อัตราส่วนของแต่ละเฟสและน้ าหนักโดยรวมของโลหะผสม 

ในการค านวณด้วยกฎของคานงัด การแบ่งไทไลน์และหาความยาวของแต่ละส่วนสามารถท าได้โดย
การวัดโดยตรงจากแผนภูมิเฟส ส่วนมากมักวัดเป็นหน่วย mm หรืออาจหาจากการอ่านค่าจากแกนส่วนผสม 
(แกนนอน) ก็ได้เช่นกัน 
 

เมื่อพิจารณาตัวอย่างในรูปที่ 2.22 (ข) ที่อุณหภูมิ 1,250 oC โลหะผสม 35% Ni-65% Cu  โดย
น้ าหนัก ที่จุด B  ซึ่งอยู่ในส่วนของ α + L ในแผนภูมิเฟส การค านวณหาอัตราส่วนของแต่ละเฟสท าโดยเริ่ม
จากการสร้างไทไลน์โดยให้ส่วนผสมโดยรวมของโลหะผสมอยู่บนไทไลน์ที่ Co  และให้อัตราส่วนโดยน้ าหนัก
ของ α และ  L คือ Wα และ WL ตามล าดับ จากกฎของคานงัดได้ดังสมการที่ 14 
 

    WL   =     
             (14) 
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หรือแทนด้วยค่าความเข้มข้น 
 

     WL   =                          (15) 

 
ส่วนผสมที่จ าเป็นต้องใช้ในการค านวณ  เป็นส่วนผสมขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งในส าหรับ

แผนภูมิเฟสที่มี 2 องค์ประกอบ ในการค านวณตัวอย่างข้างต้น เมื่อรู้ปริมาณของนิกเกิล (Co  =  35%Ni,          
Cα  = 42.5% Ni, CL = 31.5%Ni) แล้ว 
 

               WL   =                              =    0.68 

 
ส าหรับเฟส α     

Wα    =                              

     

              = 
               

 

              =                              

 
         =    0.32 

 
เช่นเดียวกัน เมื่อใช้ปริมาณของทองแดงเป็นค่าที่ใช้ในการค านวณ ค่าอัตราส่วนของแต่ละเฟสที่ได้

ย่อมมีค่าเท่ากัน ดังนั้น เมื่อรู้ค่าส่วนผสมและอุณหภูมิที่สมดุล เราสามารถใช้กฎของคานงัดหาปริมาณสัมพัทธ์
หรืออัตราส่วนของแต่ละเฟสในส่วนที่ประกอบด้วย 2 เฟส ในระบบ 2 องค์ประกอบได้ 

 
การค านวณต่อไปนี้อาจเกิดความสับสนขึ้นได้ระหว่างค าว่า “ส่วนผสมของเฟส” และ “อัตราส่วนของ

เฟส” ดังนั้นจึงขออธิบายโดยย่อถึงความหมายของสองค าดังกล่าวก่อน ส่วนผสมของแต่ละเฟส หมายความถึง 
% โดยน้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบในเฟสนั้น (เช่น %Ni และ %Cu  โดยน้ าหนัก) ส าหรับโลหะผสมที่มีเฟส
เดียว ส่วนผสมของเฟสนั้นมีค่าเท่ากับส่วนผสมโดยรวมของโลหะผสมนั้น ถ้าโลหะผสมมี 2 เฟสจะต้องหาค่า
ส่วนผสมของแต่ละเฟสจากการสร้างไทไลน์ ส าหรับอัตราส่วนของเฟส (เช่น อัตราส่วนของเฟสของเหลวหรือ
เฟส α) เมื่อมีเพียงเฟสเดียวแสดงว่าทั้งหมดเป็นเฟสนั้น แต่ถ้ามี 2 เฟส จะต้องใช้กฎของคานงัดและอัตราส่วน
ที่ได้จากไทไลน์เพ่ือหาอัตราส่วนของแต่ละเฟส 
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4) สมบัติทางกลของโลหะผสมเนื้อเดียว 
 

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงผลของส่วนผสมที่มีต่อสมบัติทางกลของโลหะผสมเนื้ อเดียว เมื่อปัจจัยทาง
โครงสร้างอ่ืนๆ เช่น ขนาดเกรนไม่มีการเปลี่ยนแปลง โลหะผสมที่มีส่วนผสมใดๆ ถ้าหากมีอุณหภูมิต่ ากว่าจุด
หลอมเหลวขององค์ประกอบที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวต่ ากว่าจะมีเฟสปรากฎเพียงเฟสเดียว คือ ของแข็ง ดังนั้น 
ความแข็งจึงเพ่ิมขึ้นจากการเป็นสารละลายของแข็ง (Solid solution stengthening) หรือความแข็งแรงเพ่ิม
จากองค์ประกอบอ่ืนที่เติมลงไป ตัวอย่างการเพ่ิมความแข็งแรงแบบนี้แสดงด้วยรูปที่ 2.23 (ก) และพบว่า
ความสัมพันธ์ของโลหะผสมนิกเกิลทองแดงที่อุณหภูมิห้องนั้นมีส่วนผสมบางค่าที่ให้สมบัติที่ดีที่สุด ในรูปที่ 
2.23 (ข) แสดงถึงผลของส่วนผสมต่อความเหนียว (Ductility) หรือ %EL ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับความ
แข็งแรง กล่าวคือ ความเหนียวลดลงเมื่อมีการเติมองค์ประกอบที่สองลงไปจนกระทั่งต่ าสุดที่ส่วนผสมหนึ่ง 
 

 

 

 

 

 

          

 

 

      (ก)                      (ข) 
 

รูปที่ 2.23  โลหะผสม Ni-Cu (นิกเกิล-ทองแดง) เป็นสารละลายของแข็งที่ส่วนผสมใดๆ  
(ก) ความแข็งแรงกับส่วนผสม (ข) ความเหนียวโดยวัดจากความสามารถในการยืดตัว (%EL)  

กับส่วนผสมเมื่อทดสอบที่อุณหภูมิห้อง 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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2.14 แผนภูมิเฟสเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ (Fe-Fe3C) 
 

ส่วนหนึ่งของแผนภูมิเฟสเหล็ก-คาร์บอนถูกแสดงไว้ในรูปที่ 2.24 เมื่อเหล็กบริสุทธิ์ถูกท าให้ร้อนจะมี
การเปลี่ยนโครงสร้างผลึก 2 ครั้ง ก่อนที่จะหลอมเหลว ณ อุณหภูมิห้อง รูปแบบที่เสถียรของเหล็กจะเรียกว่า 
เฟอร์ไรต์ (Ferrite) หรือเหล็ก α และมีโครงสร้างผลึกเป็นแบบ BCC เหล็กซึ่งเป็นโลหะที่มีหลายอัญรูปจะ
เปลี่ยนจากเฟอร์ไรต์เป็นออสเตนไนต์ (หรือเหล็ก γ ที่มีโครงสร้างผลึก FCC) ที่อุณหภูมิ 912 oC (1,674 oC) 
เฟสออสเตนไนต์จะยังคงอยู่จนกระทั่งถึงอุณหภูมิ 1,394 oC (2,541 oF) และที่อุณหภูมินี้เหล็กจะเปลี่ยน
กลับไปเป็นเฟสที่มีโครงสร้างผลึกเป็น BCC อีกครั้งซึ่งเรียกว่า เฟอร์ไรต์เดลตา (  ferrite) ซึ่งจะหลอมเหลวที่
อุณหภูมิ 1,538 oC (2,800 oF) การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นตามแกนด้านซ้ายของแผนภูมิ 
 

แกนแสดงส่วนผสมในรูปที่ 2.23 แสดงถึงส่วนผสม 6.7 % ที่จุดนี้เป็นส่วนผสมของสารประกอบ
ระหว่างกลางของเหล็กคาร์ไบด์หรือซีเมนไตต์ (Fe3C) และแสดงในแผนภูมิเป็นเส้นตั้ง ดังนั้น แผนภูมิเฟสเหล็ก
คาร์บอนจึงแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีเหล็กมาก (ดังรูปที่ 2.24) และอีกส่วนที่เหลือ คือ คาร์บอน
มากกว่า 6.7 % จนถึง 100% (แกรไฟต์บริสุทธิ์) ซึ่งไม่ได้แสดงในรูปที่ 2.24 ในทางปฏิบัติ เหล็กกล้าและ
เหล็กหล่อที่ใช้งานกันมีคาร์บอนน้อยกว่า 6.7 % โดยน้ าหนัก ดังนั้น เราจึงสนใจศึกษาเฉพาะระบบของเหล็ก 
เหล็กคาร์ไบด์นี้เท่านั้น นอกจากนี้แผนภูมิที่แสดงอาจจะเรียกว่าเป็นแผนภูมิเฟสเหล็ก -เหล็กคาร์ไบด์ก็ได้ 
เพราะเราสามารถถือได้ว่าเหล็กคาร์ไบด์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบได้ แต่เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจจะยังคง
แสดงปริมาณ %C ในแผนภูมิแทนที่จะแสดงเป็น %Fe3C หรืออาจกล่าวได้ว่าเมื่อ %C = 6.70% โดยน้ าหนัก 
ก็คือ 100 % Fe3C นั่นเอง 
 

คาร์บอนเป็นสารเจือแบบแทรกที่ในเหล็ก ท าให้เกิดเป็นสารละลายของแข็งเหล็ก -คาร์บอนของเฟส
เฟอร์ไรต์เดลตา เฟอร์ไรต์ และออสเตนไนต์ ดังรูปที่ 2.24 คาร์บอนสามารถละลายได้น้อยในเฟรอ์ไรต์ดังจะ
เห็นได้จากขีดจ ากัดการละลายสูงสุดเท่ากับ 0.022% โดยน้ าหนักที่ 727 oC (1,341 oF) ความสามารถในการ
ละลายที่จ ากัดนี้สามารถอธิบายจากรูปร่างและขนาดของต าแหน่งแทรกที่ในโครงสร้าง BCC ซึ่งท าให้คาร์บอน
ละลายอยู่ได้ยาก ถึงแม้ความเข้มข้นของคาร์บอนต่ า แต่ก็มีผลส าคัญต่อสมบัติทางกล เฟสของสารละลาย
เหล็ก-คาร์บอนเฟสนี้จะค่อนข้างนิ่มและสามารถท าให้เป็นแม่เหล็กที่อุณหภูมิต่ ากว่า 768 oC (1,414 oF) และ
มีความหนาแน่น 7.88 g/cm3 รูปที่ 2.25 แสดงภาพโครงสร้างจุลภาคของเหล็กเฟอร์ไรต์ 
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รูปที่ 2.24 แผนภูมิสมดุล Fe-Fe3C (เหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์) 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      (ก)                      (ข) 
 

รูปที่ 2.25 รูปถ่ายโครงสร้างจุลภาค (ก) เฟอร์ไรต์แอลฟา ก าลังขยาย 90 เท่า 
 (ข) ออสเตนไนต์ ก าลังขยาย 325 เท่า 

 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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ออสเตนไนต์เฟส γ ของเหล็กเม่ือมีคาร์บอนผสมอยู่ จะไม่เสถียรที่อุณหภูมิต่ ากว่า 727 oC (2,097 oF) 
ดังแสดงในรูปที่ 2.24 ขีดจ ากัดการละลายสูงสุดของคาร์บอนใน γ เท่ากับ 2.14% ที่อุณหภูมิ 1147 oC 
(2,097 oF) ความสามารถในการละลายนี้มากกว่าของในเฟอร์ไรต์ BCC เป็น 100 เท่า เนื่องจากต าแหน่งที่จะ
แทรกที่ส าหรับใน FCC มีขนาดใหญ่กว่า ดังนั้นความเครียดที่เกิดขึ้นในอะตอมของเหล็กรอบๆ  ต าแหน่งแทรก
ที่ใน FCC จะต่ ากว่าใน BCC มาก จากการอธิบายจะเห็นว่าการแปลงเฟสของออสไตนไนต์มีความส าคัญมาก
ต่อกรรมวิธีความร้อนดังจะได้อธิบายต่อไป และออสเตนไนต์นี้ไม่เป็นแม่เหล็ก รูปที่ 2.25 แสดงโครงสร้าง
จุลภาคของเฟสออสเตนไนต์ 

 

เฟอร์ไรต์เดลตา ( ) มีลักษณะเหมือนเฟอร์ไรต์ ( ) ยกเว้นว่าอุณหภูมิมีเสถียรต่างกัน กล่าวคือ เฟอร์
ไรต์เดลตาจะเสถียรที่อุณหภูมิสูงและไม่มีความส าคัญทางเทคนิคมากนักจึงจะไม่อธิบายถึง ในที่นี้ ซีเมนไตต์ 
(Fe3C) เกิดข้ึนเมื่อปริมาณการละลายของคาร์บอนมากกว่าขีดจ ากัดการละลายของเฟร์ไรต์แอลฟา ที่อุณหภูมิ
ต่ ากว่า 727 oC (1,341 oF) (ส าหรับส่วนผสมในพ้ืนที่เฟส   + Fe3C) ดังแสดงในรูปที่ 2.24 นอกจากนี้ Fe3C 
ยังเกิดข้ึนผสมกับ γ ที่ช่วงอุณหภูมิ 727 oC ถึง 1,147 oC (1,341 oF – 2,097oF) ซีเมนไตต์มีคุณสมบัติทางกล
คือ ค่อนข้างแข็ง เปราะ ช่วยปรับปรุงความแข็งแรงของเหล็กได้ แต่ถ้าพิจารณาอย่างละเอียด ซีเมนไตต์นั้น
จัดเป็นสารกึ่งเสถียร กล่าวคือ ถ้าอยู่ที่อุณหภูมิห้อง ซีเมนไตต์จะคงอยู่ได้ แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เช่น ประมาณ 
600-700 oC (1,200 oF -1,300 oF) แล้วทิ้งไว้หลายปี ซีเมนไตต์ที่เป็นสารกึ่งเสถียรนี้จะเปลี่ยนเป็นเหล็ก α 
และคาร์บอนในสภาพแกรไฟต์ ดังนั้น แผนภูมิในรูปที่ 2.24 จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นแผนภูมิสมดุลเฟสจริง 
เนื่องจากซีเมนไตต์เป็นสารประกอบกึ่งเสถียร อย่างไรก็ตามอัตราการสลายตัวของ Fe3C ต่ ามาก ท าให้
คาร์บอนทั้งหมดจะอยู่ในสภาพ Fe3C ไม่ใช่ในสภาพแกรไฟต์ เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้ว แผนภูมิเฟสของ
เหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์จึงสามารถใช้อ้างอิงได้ การเติมธาตุ เช่น Si ลงในเหล็กหล่อ จะท าให้การสลายตัวของซี
เมนไตต์กลายเป็นแกรไฟต์เร็วขึ้น  
 

ในบริเวณที่มี 2 เฟสดังแสดงในรูปที่ 2.24  จะเห็นว่ามีปฏิกิริยายูเทกติกที่ 4.3 % C และอุณหภูมิ  
1147 oC (2097 oF) ปฏิกิริยายูเทกติกนี้ คือ 
 

L         γ + Fe3C                             (16) 
 

 
ของเหลวจะแข็งตัวเป็นออสเตนไนต์และซีเมนไตต์ และเมื่อเย็นตัวลงถึงอุณหภูมิห้องก็จะมีการ

เปลี่ยนแปลงเฟสอีกที่จุดตายตัวอีกจุดหนึ่ง คือ ยูเทกตอยด์ที่ส่วนผสม 0.76%C  โดยน้ าหนัก ที่อุณหภูมิ 
727oC (1,341oF) ปฏิกิริยายูเทกตอยด์นี้แสดงโดย 
 

 γ (0.76 wt% C)          (0.22 wt% C) + Fe3C (0.76 wt% C)             (17) 
 

  

Cooling 

Heating 

Heating 

Cooling 
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กล่าวคือ ระหว่างการเย็นตัวลง เฟสของแข็ง γ จะเปลี่ยนเป็นหลัก α และซีเมนไตต์ การเปลี่ยนเฟส
จากปฏิกิริยายูเทกตอยด์ที่แสดงในสมการ 17 เป็นสมการส าคัญและเป็นหลักในกรรมวิธีทางความร้อน 
 

โลหะผสมในกลุ่มเหล็กจะมีเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักและมีคาร์บอน รวมทั้งธาตุอ่ืนๆ เป็นธาตุผสม 
ในการแบ่งชนิดของโลหะผสมในกลุ่มเหล็ก จะแบ่งโดยปริมาณคาร์บอนเป็น 3 ชนิด คือ เหล็ก ( Iron) 
เหล็กกล้า (Steel)  และเหล็กหล่อ (Cast iron) ในทางการค้าเหล็กหรือเหล็กบริสุทธิ์จะก าหนดให้มีปริมาณ
คาร์บอนได้สูงสุด 0.008% และจากแผนภูมิเฟสจะเห็นว่าเหล็กชนิดนี้มีเพียงเฟส α เท่านั้นที่อุณหภูมิห้อง ถ้า
หากมีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 0.008% แต่น้อยกว่า 2.14 % จะจัดเป็นเหล็กกล้า  

เหล็กกล้าเกือบทั้งหมดมีโครงสร้างประกอบด้วย α และ Fe3C โลหะผสมที่มีส่วนผสมช่วงนี้เมื่อเย็นตัว
ลงจนถึงอุณหภูมิห้องจะต้องผ่านส่วนของเฟส γ โครงสร้างที่ได้จะอธิบายต่อไป แม้ว่าเหล็กกล้าจะมี %C มาก
ที่สุดได้ถึง 2.14% แต่ในทางปฏิบัติความเข้มข้นของคาร์บอนมักจะไม่เกิน 1% สมบัติและชนิดของเหล็กกล้า 
เหล็กหล่อซึ่งจัดเป็นโลหะผสมในกลุ่มเหล็กจะมีคาร์บอน 2.14-6.7% C  อย่างไรก็ตามในทางการค้าเหล็กหล่อ
จะมีปริมาณคาร์บอนน้อยกว่า 4.5%  
 

2.15 โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเหล็ก–คาร์บอน 

 

ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงโครงสร้างจุลภาคแบบต่างๆ ในเหล็กกล้ารวมถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างกับ
แผนภูมิเฟสเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์โครงสร้างจุลภาคทีได้จะข้ึนกับปริมาณคาร์บอนและกรรมวิธีความจะถือว่าการ
เย็นตัวเกิดข้ึนช้ามาก การแปลงเฟสจึงเป็นไปตามแผนภูมิเฟสเหล็กคาร์ไบด์ 

 

การเปลี่ยนเฟสที่เกิดขึ้นผ่านบริเวณของ   เข้าสู่บริเวณของ α+Fe3C (รูปที่ 2.24) นั้นค่อนข้าง
ซับซ้อน เช่น เมื่อพิจารณาโลหะผสมที่มีส่วนผสมยูเทกตอยด์ (0.76%C โดยน้ าหนัก) เมื่อเย็นตัวลงจากบริเวณ
ที่เป็น   เช่น อุณหภูมิ 800 oC หรือจุด a ในรูปที่ 2.26  และเย็นตัวลงตามเส้นแนวตั้ง xx’ ในตอนเริ่มต้น
โลหะผสมทั้งหมดประกอบด้วย   เท่านั้น โดยมีส่วนผสม 0.76 % C ดังโครงสร้างที่แสดงในรูปที่ 2.26 เมื่อ
โลหะผสมเย็นลงจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งถึงอุณหภูมิยูเทกตอยด์ (727  oC) เมื่อเย็นตัวลงผ่าน
อุณหภูมิยูเทกตอยด์ถึงจุด b ออสเตนไนต์จะเปลี่ยนเฟสตามสมการ 17 
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รูปที่ 2.26  โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเหล็ก – คาร์บอนส่วนผสมยูเทกตอยด์ (0.76%C) ที่อุณหภูมิเหนือ
และต่ ากว่าอุณหภูมิยูเทกตอยด์ 

 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.27  รูปถ่ายโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้ายูเทกตอยด์ที่มีตโครงสร้างเพิร์ลไลต์ประกอบด้วยชั้น
แอลฟาเฟอร์ไรต์สีขาวและชั้น Fe3C สีด า ก าลังขยาย 500 เท่า 

 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้ายูเทกตอยด์ที่ เย็นตัวอย่างช้าๆ ผ่านอุณหภูมิยู เทกตอยด์จะ
ประกอบด้วยชั้นสลับของ 2 เฟส คือ α และ Fe3C  ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันระหว่างการแปลงเฟส ในกรณีนี้ความ
หนาของเฟสทั้งสองที่เกิดขึ้นจะมีอัตราส่วน 8:1  โครงสร้างจุลภาคแบบนี้ (จุด b) ซึ่งแสดงในรูปที่ 2.26  ด้วย 
เรียกว่าโครงสร้างเพิร์ลไลต์ (Pearlite) เพราะมีลักษณะเหมือนเปลือกหอยมุก (Pearl) เมื่อมองด้วยก าลังขยาย
ต่ า รูปที่ 2.27 แสดงโครงสร้างเพิร์ลไลต์ในเหล็กกล้ายูเทกตอยด์ เพิร์ลไลต์จะอยู่ในเกรน (Grain) หรือกลุ่ม 
(Colonies) ชั้นที่ปรากฏจะเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละเกรนหรือแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก
เกรนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน ชั้นหนาสีขาวหรือสีอ่อนในรูป คือ เฟส α ส่วนซีเมนไตต์ Fe3C จะเป็นชั้นสีด าบาง Fe3C 
บางครั้งบางมากและอยู่ติดกับขอบของเฟส ท าให้ไม่สามารถแยกออกได้ ท าให้เห็นชั้นเหล่านี้เป็นสีด าที่
ก าลังขยายนี้ เพิร์ลไลต์มีสมบัติทางกลอยู่ระหว่าง α ที่นิ่มและเหนียวกับซีเมนไตต์ท่ีแข็งและเปราะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.28  แสดงการเกิดโครงสร้างเพิร์ลไลต์จากออสเตนไนต์ ทิศทางการแพร่ของคาร์บอน 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 

ชั้นสลับของ α และ Fe3C ในเพิร์ลไลต์เกิดจากปฏิกิริยาเหมือนกับยูเทกติก และเนื่องจากส่วนผสม
ของเฟสตั้งต้น (ในกรณีนี้คือ   0.76%C โดยน้ าหนัก ) ต่างกับเฟสที่เกิดข้ึน (ในกรณีนี้คือ α ) 0.022% C และ 
Fe3C 6.7%C)  ดังนั้น การแปลงเฟสจึงต้องอาศัยการกระจายตัวใหม่ของคาร์บอนด้วยการแพร่ รูปที่ 2.28  
แสดงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยปฏิกิริยายูเทกตอยด์ ทิศทางการแพร่ของคาร์บอนเป็นไปตามลูกศร 
คาร์บอนจะแพร่ออกจาก α ซึ่งมีคาร์บอนอยู่ 0.022% ไปสู่ชั้นของ Fe3C ซึ่งมีคาร์บอนอยู่ 6.7 % เพิร์ลไลต์จะ
เกิดขึ้นจากขอบเกรนและโตเข้าไปสู่ส่วนที่ยังคงเป็น γ อยู่ การที่เพิร์ลไลต์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นชั้นๆ เพราะ
ต้องการลดระยะทางการแพร่ของคาร์บอนให้น้อยที่สุดนั่นเอง หลังจากนั้นเมื่อเย็นตัวลงหลังจากจุด b จะไม่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอย่างชัดเจน 
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2.16 สรุป 

 

1. พ้ืนฐานโครงสร้างของอะตอมแบบจ าลองของบอห์รกล่าวว่าอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่โคจรรอบ
นิวเคลียสด้วยวงจรที่แน่นอน กลสาสตร์คลื่นพิจารณาว่าอิเล็กตรอนมีลักษณะแบบคลื่น และกล่าวถึงต าแหน่ง
ของอิเล็กตรอนในลักษณะความเป็นไปได้ในการที่จะพบอิเล็กตรอนในบริเวณต่างๆ รอบนิวเคลียส 

ระดับชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนถูกบ่งชี้โดยเลขควอนตัม เราได้รู้จักนิยามในชั้นพลังงานหลักและชั้น
พลังงานย่อย การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานต่างๆ ในอะตอมยึดหลักการกีดกันของพอลลิ
ตารางธาตถูกสร้างข้ึนโดยการจัดเรียงธาติเป็นหมวดหมู่ตามการจัดเรียงของวาเลนซ์อิเล็กตรอน  

พันธะระหว่างอะตอมในของแข็งอาจพิจารณาได้จากแรงหรือพลังงานดึงดูดและผลักระหว่างอะตอม 
พันธะปฐมภูมิในวัสดุของแข็งมี 3 ชนิด คือ ไอออนิก โควาเลนต์ และโลหะ ส าหรับพันธะไอออนิก ไอออนที่
ประจุเกิดจากการถ่ายเทวาเลนซ์อิเล็กตรอนจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง แรงดึงดูดเป็นแรงคูลอมบ์ 
หากเป็นพันธะโควาเลนต์จะมีการแบ่งใช้วาเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันระหว่างอะตอมใกล้เคียง ในพันธะโลหะ    
วาเลนซ์อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ เกิดเป็นทะเลของอิเล็กตรอนกระจายตัวทั่วไปล้อมรอบและ
ยึดแกนไอออนเข้ากัน 

พันธะทุติยภูมิ คือ พันธะแวนเดอร์วาลส์และพันธะไฮโดรเจน มีความแข็งแรงต่ ากว่าพันธะปฐมภูมิ 
แรงพันธะเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างข้ัวไฟฟ้าสองขั้ว โดยที่ขั้วไฟฟ้าสองขั้วนี้อาจจะเป็นประเภทถาวร หรือเป็น
ประเภทไม่ถาวรเกิดจากการถูกเหยี่ยวน า  
 2. อะตอมในผลึกของแข็งนั้นจะมีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ และมีแบบแผนแตกต่างจากการ
เรียงตัวของอะตอมอย่างไม่เป็น ระเบียบในวัสดุอสัณฐาน อะตอมของแข็งแทนด้วยทรงกลมแข็ง ส าหรับวัสดุที่
มีผลึกนั้นโครงสร้างผลึกคือการจัดเรียงตัวของทรงกลมแข็งแทนที่อะตอม โครงสร้างผลึกแบบต่างๆ สามารถ
ระบุได้ด้วยหน่วยเซลล์ที่มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากลักษณะทางเรขาคณิตและ
ต าแหน่งของอะตอม 

 โลหะส่วนมากจะมีโครงสร้างแบบใดแบบหนึ่งของโครงสร้างพ้ืนฐาน FCC BCC หรือ HCP  ลักษณะ
พิเศษของโครงสร้างผลึกแต่ละแบบมี 2 อย่าง คือ เลขโคออร์ดิเนชัน (Coordination number) หรือก็คือ
จ านวนอะตอมข้างเคียง และอะตอมมิกแพกกิงแฟกเตอร์ (Atomic Packing Factor, APF) ซึ่งคือสัดส่วนของ
ปริมาตรทรงกลมแข็งในแต่ละหน่วยเซลล์ ค่าทั้งสองนี้ส าหรับโครงสร้าง FCC และ HCP มีค่าเท่ากัน แต่
โครงสร้างทั้งสองนี้จะมีความแตกต่างกัน ที่ล าดับการเรียงตัวของระนาบที่มีความหนาแน่นสูงสุดหรือระนาบ
โคลสแพก 

 วัสดุผลึกเดี่ยวเป็นวัสดุที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมอย่างเป็นระเบียบทั่วทั้งชิ้น จึงมีรูปร่างเป็นทรง
เรขาคณิตและมีผิวเรียบ ถ้าวัสดุมีหลายผลึกจะประกอบขึ้นจากเกรนหรือผลึกขนาดเล็กหลายเกรนที่มีทิศ
ทางการเรียงตัวแตกต่างกัน 

 3. แผนภูมิเฟสเป็นวิธีที่สะดวกและแม่นย าใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ความเสถียรของเฟสต่างๆ ใน
ระบบโลหะผสม กล่าวถึงแผนภูมิที่มี 2 องค์ประกอบโดยมีอุณหภูมิและส่วนผสมเป็นตัวแปร แผนภูมิแสดง
ส่วนผสมและอุณหภูมินี้จะมีพ้ืนที่หรือบริเวณของเฟสต่างๆ อาจจะมีเพียงเฟสเดียวหรือ 2 เฟส ส าหรับโลหะ
ผสมที่มีส่วนผสมหนึ่งๆ ถ้าหากทราบอุณหภูมิแล้ว จะสามารถหาเฟสที่เกิดขึ้น รวมทั้งส่วนผสมและปริมาณ 
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(อัตราส่วน) ของแต่ละเฟสที่สมดุลได้ ในบริเวณที่มี 2 เฟส การหาส่วนผสมของแต่ละเฟสจะต้องใช้ไทไลน์และ
ใช้กฎของคานงัดเพ่ือหาอัตราส่วนโดยมวลของแต่ละเฟส 

ส าหรับระบบโลหะแล้ว แผนภูมิเฟสมีหลายชนิด แผนภูมิของโลหะผสมเนื้อเดียว คือ ระบบที่โลหะ
ผสมสามารถละลายเข้ากันอย่างสมบูรณ์ในสภาวะของแข็ง เช่น  ระบบทองแดง – นิกเกิล และได้อธิบายถึง
โครงสร้างของโลหะผสมเนื้อเดียวที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างสมดุลและไม่สมดุล รวมทั้งผลของส่วนผสมต่อ
ลักษณะเฉพาะทางกล 

ระบบที่เลือกมาพิจารณา คือ ระบบเหล็ก-คาร์บอนโดยเฉพาะแผนภูมิเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ซึ่งเป็น
แผนภูมิหนึ่งที่มีความส าคัญมากใสนการใสช้งานทางเทคนิค โครงสร้างจุลภาคของโลหะผสมเหล็กกับคาร์บอน
หรือเหล็กกล้าขึ้นอยู่กับปฏิกิริยายูเทกตอยด์ซึ่งท าให้ γ ที่เป็น FCC ส่วนผสม 0.76 %C  เกิดการเปลี่ยนเฟส
เป็น α ที่มีโครงสร้าง BCC (0.022%C) และสารประกอบเชิงโลหะ Fe3C  ที่อุณหภูมิคงที่ โครงสร้างจุลภาค
จากปฏิกิริยายูเทกตอยด์เรียกว่า เพิร์ลไลต์ ซึ่งจัดเป็นส่วนประกอบจุลภาคที่ประกอบด้วยชั้นของเฟอร์ไรต์และ
ซีเมนไตด์สลับกัน ถ้าโลหะผสมมีปริมาณคาร์บอนน้อยกว่าส่วนผสมยูเทกตอยด์ จะเกิดเฟอร์ไรต์ปฐมภูมิขึ้น
ร่วมกับโครงสร้างเพิร์ลไลต์ ในทางกลับกัน ซีเมนไตต์ปฐมภูมิจะเกิดร่วมกับเพิร์ลไลต์ในโลหะผสมไฮเปอร์ยู
เทกตอยด์ ซึ่งมีปริมาณคาร์บอนมากกว่าส่วนผสมยูเทกตอยด์ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 
 

1.เลขอะตอม คือจ านวนของอะไร 
 ก. อิเล็กตรอน     ข. ไอโซโทป 
 ค. นิวตรอน     ง. โปรตรอน 
 
2.เมื่ออิเล็กตรอนถูกกระตุ้นให้ห่างออกจากระดับพลังงานเดิมแล้วปล่อยกลับ จะคายพลังงานออกมาเรียกว่า
อะไร 
 ก. แกมม่า     ข. โฟตอน        

ค. อินฟราเรด         ง. คอสมิก 
 
3.อิเล็กตรอนที่อยู่ระดับพลังงานวงนอกสุดเรียกว่าอะไร 
 ก. ทะเลอิเล็กตรอน    ข. หมอกอิเล็กตรอน 
 ค. เวเลนซ์อิเล็กตรอน    ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค 
 
4. โครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอลโคลสแพก (Hexagonal Close Packed, HCP) ในหนึ่งหน่วยมีก่ีอะตอม 

ก. 2      ข. 4 
 ค. 6      ง. 8 
 
5. ข้อใดคือความสัมพันธ์ระว่างรัศมี (R) และแลตทิซพารามิเตอร์ (a) ของระบบผลึกแบบ BCC 

ก. a = 6R/√2     ข. a = 6R/√3  
 ค. a = 4R/√2     ง. a = 4R/√2  
 
6. ทะเลอิเล็กตรอนเกิดข้ึนในพันธะเคมีใด 
 ก. พันธะโควาเลนซ์     ข. พันธะโลหะ 
 ค. พันธะไอออนิกส์    ง. รัศมีอะตอม 
 
7.ระยะห่างในหน่วยเซลล์เรียกว่าอะไร 
 ก. แองสตรอม     ข. นาโนเมตร 
 ค. รัศมีอะตอม     ง. สเปซแลตทิซ 
 
8.โลหะสามารถเปลี่ยนระบบผลึกเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เรียกว่าปรากฎการณ์อะไร  
 ก. อะมอฟัส       ข. สภาวะกึ่งเสถียร  
 ค. แลตทิซพารามิเตอร์    ง. สภาพอัญรูป 
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9.จากรูปเป็นระบบผลึกแบบใด  
  
 
 
 
 
 
 

ก. Simple Cubic    ข. BCC 
 ค. FCC      ง. HCP 
 
10.ข้อใดไม่ใช่พื้นฐานของโลหะ  

ก. Simple Cubic    ข. BCC 
 ค. FCC      ง. HCP 
 
11.ข้อใดเรียงล าดับการแข็งตัวของโลหะได้ถูกต้อง  
           ก. นวิเคลียส   ผลึกก่ิงไม้   เกรน             ข.เกรน   นิวเคลียส   ผลึกก่ิงไม้ 
           ค. ผลึกก่ิงไม้     นิวเคลียส    เกรน             ง. นิวเคลียส   เกรน   ผลึกก่ิงไม้ 
 
12. ในระบบซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 1 ชนิด อยากทราบว่าถ้าให้อุณหภูมิและความดันสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ จะมีจ านวนเฟสเกิดข้ึนได้มากท่ีสุดพร้อมกันก่ีเฟส  

ก. 2     ข. 3 
ค.        4     ง. 5 
 

13. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องระหว่างความแตกต่างของสารละลายและของผสม 
ก. สารละลายเกิดการแยกกันของสาร ท าให้เกิดเฟสมากกว่าหนึ่งเฟส ของผสมจะเกิดเป็นเนื้อ

เดียวกันมีเพียงหนึ่งเฟส 
ข. สารละลายจะเกิดในเฉพาะของเหลวเท่านั้น ของผสมจะเกิดการผสมกันระหว่างของเหลว

และของแข็งเข้าด้วยกัน 
ค. สารละลายจะเกิดเป็นเนื้อเดียวกันมีเพียงแค่หนึ่งเฟส ของผสมจะเกิดจากการแยกกันของสาร 

ท าให้เกิดเฟสมากกว่าหนึ่งเฟส 
ง. สารละลายจะเกิดการรวมตัวกันของของเหลวและของของแข็งเป็นเฟสเดียว ของผสมจะเกิด

จากการรวมตัวกันของสารท าให้กลายเป็นเฟสเดียว 
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14. ข้อใดไม่ท าให้เกิดระบบที่ธาตุ 2 ชนิดละลายกันได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด (isomorphous system) 

ก. โครงสร้างผลึกของแต่ละธาตุมีโครงสร้างแบบเดียวกัน 
ข. ธาตุทั้ง 2 ชนิดรวมตัวกันเป็นสารประกอบ (compound) 
ค. ขนาดอะตอมของธาตุทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างกันไม่เกิน 15% 
ง. ธาตุทั้ง 2 ชนิดมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่เหมือนกัน 
 

15. ข้อใดคือโครงสร้างที่เกิดข้ึนจากการเย็นตัวในสภาวะไม่สมดุล 
ก. เฟอร์ไรต์ (ferrite)            
ข. สารละลายของแข็ง (solid solution) 
ค. โครงสร้างแกนใน (core structure)          
ง. สารประกอบอินเตอร์เมทัลลิก (intermetallic compound) 
 

16.ข้อใดต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยายูเทกเตอร์ (eutectoid) 

ก.       

ข. L1    

ค.       

ง.          L  
 

17.ข้อใดต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยาโมโนเทกติก (monotectic) 

ก.       

ข. L1   L2 

ค. L       

ง. ง.   L  

 
18. หากโลหะมีโครงสร้างแกนในหรือโครงสร้างแยกชั้น เมื่อต้องการปรับสภาพโครงสร้างแกนในให้เป็นเนื้อ
เดียวกันต้องให้ความร้อนกับโลหะท่ีอุณหภูมิต่ ากว่าเส้นโซลิดัสเพ่ืออะไร 

ก. เพ่ือให้เกิดเฟส 2 ชนิด    
ข. ข. เพ่ือประหยัดพลังงาน 
ค. เพ่ือให้อะตอมเกิดการแพร่ได้ยาก   
ง. เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเฟสของเหลวตามขอบเกรน 
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19. เกรนที่อยู่ติดผนังของโพรงแบบหล่อคือข้อใด 
ก. คอลัมนาร์เกรน (columnar grain)  ข. อิควิแอกซ์เกรน (equiaxed grain) 
ค. วีคแพลน (weak plane)    ง. ไฟน์เกรน (fine grain) 

 
20.  อนุภาคของแข็งที่เกิดจากการแข็งตัวที่มีลักษณะคล้ายผลึกกิ่งไม้คือข้อใด 

ก. เกรน (grain)     ข. นิวคลิไอ (nuclei) 
ค. เดนไดรต์ (dendrite)    ง. ขอบเกรน (grain boundary) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 
คุณสมบัติทางกลของวัสด ุ

 
หัวข้อเนื้อหา 
 3.1 สมบัติทางกลและการทดสอบ 

3.2 ความเค้นกับความเครียด 
3.2.1 การเปลี่ยนรูปของวัสดุ 
3.2.2 ความเค้น (Stress) 
3.2.3 ความเครียด (Strain) 

3.3 การทดสอบแรงดึง 
3.3.1 วิธีการทดสอบแรงดึง 
3.3.2 กราฟความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรม (Engineering stress-strain curve) 

3.4 สมบัติที่ได้จากการทดสอบแรงดึง 
3.4.1 ความแข็งแรง ณ จุดคราก (Yield strength; YS หรือ 𝜎y) 
3.4.2 กราฟความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรม (Engineering stress-strain curve) 
3.4.3 มอดูลัสของความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity; E) 
3.4.4 มอดูลัสรีไซเลนซ์ (Modulus of Resilience; ER) 
3.4.5 เปอร์เซ็นต์การยืดตัวและการลดลงของพ้ืนที่หน้าตัด (%EL และ %RA) 
3.4.6 ความเค้นและความเครียดจริง 

3.5 การทดสอบความแข็ง  
3.5.1 วิธีการทดสอบความแข็งแบบต่างๆ 
3.5.2 การเปรียบเทียบความแข็งแบบต่างๆ 

3.6 การทดสอบแรงกระแทก 
3.7 การทดสอบความล้า 
3.8 การทดสอบแรงกระแทก 
3.9 การทดสอบการคืบ 

3.9.1 การแตกหักแบบเหนียว (Ductile Fracture) 
3.9.2 การแตกหักแบบเปราะ (Brittle Fracture) 
3.9.3 การแตกหักเนื่องจากความล้า (Fatigue Fracture) 
3.9.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออายุความล้า 

3.10 สรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3  
เอกสารอ้างอิง 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. อธิบายคุณสมบัติของทางกลของวัสดุ 

2. อธิบายความหมายของค าศัพท์เฉพาะต่อไปนี้ Elastic deformation, Plastic deformation, 
Strength, Toughness, Creep, Fatigue 

3. ค านวณค่าความเค้น ความเครียด ได้ 
4. อธิบายการแตกหักแบบเปราะ และการแตกหักแบบเหนียวได้ 

วิธีสอนและกิจกรรม 
1. ทบทวนเนื้อหาในบทที่ 2  
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายแนวคิดและขอบเขตของแผนภูมิควบคุม พร้อมรูปภาพประกอบ

ใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาและท าแบบฝึกหัดระหว่างบทเรียนทีละหัวข้อ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละ

หัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 
5. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3  
6. เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม 
2. กระดานไวท์บอร์ด 
3. วัสดุโสตทัศน์ Power point    
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
5. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. สังเกตจากพฤติกรรมและบรรยากาศระหว่างเรียน 
2. ถามตอบระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ในแต่ละครั้ง 
การประเมินผล 
1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 3  
คุณสมบัติทางกลของวัสด ุ

 
 ปัจจุบันปัจจัยที่มีความส าคัญในการเลือกใช้วัสดุในงานอุตสาหกรรม เพ่ือความเหมาะสมต่อ
กระบวนการผลิต และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น การต้องการวัสดุทนต่อการเสียดสีได้ดี วัสดุที่ขึ้น
รูปได้ง่ายแต่มีความเหนียวและทนทานสูง วัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนต่อความเค็มหรือสารละลาย สิ่งต่างๆ 
เหล่านี้จึงเป็นเรื่องท่ีควรพิจารณา คือ คุณสมบัติทางกลของวัสดุ โดยจะกล่าวดังต่อไปนี้  
 
3.1 สมบัติทางกลและการทดสอบ 
 
 ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ (2555) สมบัติทางกล (Mechanical properties) หมายถึง พฤติกรรมที่วัสดุ
แสงออกมาเมื่อมีแรงภายนอกมากระท า ดังรูปที่ 3.1 ซึ่งจะเห็นว่า มีแรงภายนอกมากระท า วัสดุจะเกิดการ
เปลี่ยนรูปและแสดงพฤติกรรมให้เราเห็น ได้แก่ ความแข็งแรง ความแข็ง หรือความเหนียว เป็นต้น 

 

 

แรงภายนอก                       การเปลีย่นรูป 

 

      

   รูปที่ 3.1 สมบัติทางกลที่แสดงออกมาเมื่อวัสดุถูกแรงภายนอกกระท า 

 การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรมนั้น สมบัติอย่างแรกที่เรามักพิจารณา คือ สมบัติทางกล โดยวัสดุที่จะ
น ามาใช้นั้นจ าเป็นที่จะต้องมีความแข็ง ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น หรือความเหนียวเพียงพอ ลักษณะเหล่านี้
ล้วนเป็นสมบัติทางกลทั้งสิ้น ค่าของสมบัติทางกลจะถูกบันทึกข้อมูลไว้เป็นคู่มือหรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ ที่เรา
จะสามารถหามาพิจารราเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับงานของเราได้ ข้อมูลของสมบัติทางกลนั้นจะได้มาจากการ
ทดสอบด้วยเครื่องมือและวิธีการ ตลอดจนชิ้นทดสอบที่เป็นมาตรฐานที่สามารถให้ความเชื่อถือ ส าหรับการ
ทดสอบสมบัติทางกล หากแบ่งตามลักษณะของแรงที่ใช้ในหารทดสอบแล้วจะแบ่งเป็น 3 ชนิด ของแรงดังนี้ 

 แรงสถิต ( Static load) หมายถึง แรงกระท าต่อวัสดุขนาดวัสดุอยู่นิ่ง เช่น การทดสอบแรงดึง 
 แรงสลับ (Cyclic load)  หมายถึง แรงกระท าต่อวัสดุที่มีขนาดแตกต่างกัน และท าซ้ าๆ เช่น การ

ทดสอบความล้า 

ป้อนเข้า 

สมบัติทางกล 

o ความแข็งแรง 

o ความเหนียว 

o ความแข็ง 

ผลลัพธ์ 
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 แรงกระแทก (Dynamic หรือ Impact load) หมายถึงแรงกระท ากับวัสดุอย่างรวดเร็วในทันทีทันใด 
เช่นการทดสอบแรงกระแทก 

 ในบทนี้จะได้กล่าวถึงคุณสมบัติทางกลกับวัสดุและวิธีการทดสอบต่างๆ ที่ใช้ในการวัดความสามารถใน
การขับแรงในสภาวะต่างๆโดยผลของการวัดจะออกมาเป็นคุณสมบัติทางกลของวัสดุที่เราท าการทดสอบ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและวัสดุได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

3.2 ความเค้นกับความเครียด 

 3.2.1 การเปลี่ยนรูปของวัสดุ 

 วัสดุเมื่อถูกแรงภายนอกกระท า จะท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปขึ้น ซึ่งแบ่งเป็นสองแบบ คือ การเปลี่ยน
รูปแบบยืดหยุ่น (Elastic deformation) และการเปลี่ยนรูปแบบถาวร (Plastic deformation) 

 การเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่น เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อเราให้แรงกระท า และวัสดุเกิดการเปลี่ยนรูป
หรือขนาด และเม่ือเราปล่อยแรงกระท าออกไปแล้ว วัสดุจะกลับสู่สภาพเดิมหรือกลับสู่ขนาดปกติเหมือนก่อน
หน้าที่จะรับแรงเช่น การดึงหนังยางให้ยืดออกแล้วปล่อยแรง หนังยางจะกลับสู่สภาพเดิม 

 การเปลี่ยนรูปแบบถาวร เกิดขึ้นเมื่อวัสดุรับแรงแล้วเกิดการเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนขนาดจาก
เดิมไป และเมื่อปล่อยแรงกระท าออกแล้ว วัสดุจะไม่กลับสู่สภาพเดิมได้ครบ 100% เช่น การง้อหรือดัดลวด
โลหะเป็นรูปร่างต่างๆ 

3.2.2 ความเค้น (Stress) 

หมายถึง แรงต้านทางภายในเนื้อวัสดุที่พยามต้านทานแรงภายนอกที่มากระท า เพ่ือไม่ให้เกิดการ
เปลี่ยนรูปไปจากเดิม  แรงที่มากระท าจะถูกกระจายไปอย่างสม่ าเสมอตลอดพ้ืนที่หน้าตัดของวัสดุ หากแบ่งตา
รมลักษณะของแรงที่กระท ากับวัสดุแล้ว จะท าให้เกิดความเค้นขึ้น 3 แบบ คือ ความเค้นดึง (Tensile stress) 
ความเค้นอัด (Compressive stress) และความเค้นเฉือน (Shear stress) ดังแสดงในรูป 3.2 ความเค้นดึง
และความเค้นอัด จะรับแรงที่มากระท าในทิศทางที่ตั้งฉากกับพ้ืนที่หน้าตัด ส่วนความเค้นเฉือนแรงที่กระท าจะ
ขนาดกับพื้นท่ีหน้าตัด 
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                         (ก)                                   (ข)                                    (ค) 

รูปที่ 3.2 วัสดุรับแรงในรูปแบบต่างๆ (ก) วัสดุรับแรงดึงจะเกิดความเค้นดึงข้ึนและยืดตัวออกเป็นเส้นตรง 
 (ข) วัสดุรับแรงอัดจะเกิดความเค้นอัดและหดตัวเป็นเส้นตรง 

(ค) วัสดุรับแรงเฉือนจะเกิดความเค้นเฉือนและเปลี่ยนรูปเป็นมุมปิด 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

จากลักษณะของแรงกระท าที่เป็นแรงอัด เราสามารถหาความเค้นที่เกิดขึ้นได้โดยคิดเป็นอัตราส่วน
ระหว่างแรงกระท าต่อพ้ืนที่หน้าตัด ดังสมการที่ 1 

 


         (1) 

เมื่อ  

   ความเค้นทางวิศวกรรม (Ib/in2, N/m2, kgf/mm2) 

           F   =  แรงที่กระท าตั้งฉากกับพ้ืนที่หน้าตัด (Ib, N, kgf) 

A0 =  พ้ืนที่หน้าตัดขวางที่ถูกแรงกระท า (in2, m2, mm2) 

 

กรณีท่ีรับแรงเฉือน ความเค้นที่เกิดขึ้นจะหาได้จากแรงที่กระท าต่อพ้ืนที่หน้าตัดที่ขนานกับแนวแรง 
ดังสมการที่ 2  

                                    
            (2) 
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เมื่อ  

     ความเฉือน (Ib/in2, N/m2, kgf/mm2) 

            F = แรงที่กระท าตั้งฉากกับพ้ืนที่หน้าตัด (Ib, N, kgf) 

  A0 = พ้ืนที่หน้าตัดขวางที่ถูกแรงกระท า (in2, m2, mm2) 

 

3.2.3 ความเครียด (Strain) 

 คือ การเปลี่ยนรูปร่าง (Deformation) ของวัสดุเมื่อมีแรงมากระท า โดยแบ่งเป็นความเครียดยืดหยุ่น 
(Elastic strain) และความเครียดถาวร (Plastic strain)  ความเครียดยืดหยุ่นเป็นการเปลี่ยนรูปในลักษณะที่
เมื่อลดแรงกระท าแล้ว วัสดุจะกลับสู่รูปเดิมเหมือนก่อนหน้าที่จะรับแรง ส่วนความเครียดแบบถาวรเป็น
ลักษณะทีเ่มื่อปล่อยแรงแล้ววัสดุจะไม่กลับสู่ขนาดเดิม 

 การหาความเครียดทางวิศวกรรม (Engineering strain) หาจากอัตราส่วนของขนาดที่เปลี่ยนแปลงไป
ต่อขนาดเดิมโดยแบ่งตามลักษณะแรงที่กระท าได้ 2 แบบ คือ ความเครียดเชิงเส้น (Linear strain) และ
ความเครียดเฉือน (Shear strain)และความเครียดเชิงเส้นจะเกิดขึ้นเมื่อวัสดุรับแรงดึงหรือแรงกด ส่วน
ความเครียดเฉือนจะเกิดขึ้นเมื่อวัสดุได้รับแรงเฉือน และความเครียดเชิงเส้นหาได้จากสมการที่ 3 

 

                                                                           (3) 

เมื่อ 

     =  ความเครียดเชิงเส้น 

          l  =  ความยาวเมื่อได้รับแรงกระท า 

        l0  =  ความยาวเกจ (Gage length) 

         =  ความยาวเมื่อเปลี่ยนแปลงไป 

 

  



                                           บทที่ 3 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ                          87 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ความเครียดเฉือนหาได้จาก  

                                          (4) 

เมื่อ 

         = ความเครียดเฉือน 

             = มุมที่เปลี่ยนไป 

3.3 การทดสอบแรงดึง 

 3.3.1 วิธีการทดสอบแรงดึง  

 การทดสอบแรงดึง (Tensile test) เป็นการวัดความต้านทางของวัสดุโดยการให้แรงดึงที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอ (Static load) จนกระท่ังวัสดุขนาดจากกัน ชิ้นงานทดสอบมีได้หลายลักษณะของเครื่องทดสอบ หัว
จับชิ้นทดสอบ และขนาดของแรงที่ใช้ดึง แต่โดยทั่วไปแล้วชิ้นทดสอบมักมีพ้ืนที่หน้าตัดเป็นรูปทรงกลม 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 ชิ้นทดสอบแรงดึงพ้ืนที่หน้าตัดจับหัวท้ายโดยการล็อกที่บา่  

(ท่ีมา: Timings R.L., 1998) 

 ชิ้นงานที่ใช้ทดสอบจะมีการก าหนดขนาดต่างๆไว้เป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง  
ความยาวของชิ้นทดสอบ และรัศมีของความโค้งของบริเวณบ่าล็อกเพ่ือจับดึง ขนาดของชิ้นทดสอบที่แสดงใน
รูป 3.3 โดยชิ้นทดสอบที่มีพ้ืนที่หน้าตัดกลม จะมีสัดส่วนของความยาวเกจ (Gage length, L0) ต่อ
พ้ืนที่หน้าตัด (A) เป็นค่าความสัมพันธ์ที่คงที่เรียกสัดส่วนนี้ว่า สัดส่วนของชิ้นทดสอบ โดยมรความสัมพันธ์กัน 
ดังสมการ 
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  L0  =  5.658√A 

ซึ่ง                     

  A  =  π/4 x d2
 

                        √A  =  0.886d 

ดังนั้น    

L0  =  5.658 x 0.886d  = 5.013d ≅   5d (โดยประมาณ) 

หากชิ้นทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 mm ความยาวเกจจะเท่ากับ 25 mm 

ตามล าดับ 

ในรูป 3.3 ช่วงความยาวเกจ (L0) คือ ความยาวของชิ้นทดสอบที่จะใช้วัดการยืดตัวของชิ้น
ทดสอบ ส่วนความยาวแนวขนานต่ าสุด (Lc)  คือ ความยาวต่ าสุดที่ชิ้นทดสอบควรจะมีพ้ืนที่ภาคตัดที่คงที่
ตลอดทุกส่วนก่อนที่จะท าการทดสอบค่าของความยาว L0, Lc และพ้ืนที่หน้าตัด A จะถูกก าหนดโดยมาตรฐาน
แต่ละประเทศ ส าหรับเครื่องทดสอบจะมีหลายแบบและหลายขนาด แต่จะมีส่วนประกอบหลักๆ ดังแสดงใน
รูป 3.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.4 อุปกรณ์และการติดตั้งชิ้นทดสอบบนเครื่องทดสอบแรงดึง 

 (ท่ีมา: Mangonon, 1999) 
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เมื่อติดตั้งชิ้นทดสอบบนเครื่องทดสอบแล้ว จะมีการให้แรงดึง (F) ซึ่งเราเรียกว่า ภาระ (Load) หรือ
แรงกระท าและมีเครื่องมือการยืดตัว (Strain gage หรือ Extensometer) ติดอยู่บนชิ้นทดสอบ เพ่ือวัดความ
ยาวที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงความยาวเกจ จากนั้นท าการบันทึกค่าของแรงที่เพ่ิมชิ้นอย่างสม่ าเสมอและความ
ยาวของชิ้นทดสอบท่ียืดออกในช่วงของแรงต่างๆจนกระทั้งชิ้นงานขาด ตัวอย่างค่าบันทึกได้แสดงในตาราง 3.1 
เป็นการทดสอบแรงดึงอลูมิเนียม 

 
ตารางที่ 3.1 ผลของการทดสอบแรงดึงชิ้นทดสอบอะลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.505 in และความเค้นกับ
ความเครียด 
 

ค่าที่วัดได ้ ค่าที่ค านวณ 
แรง 
(Ib) 

ความยาวเกจ 
(in) 

ความเค้น 
(psi) 

ความเครยีด 
(in/in) 

0 
1000 
3000 
5000 
7000 
7500 
7900 

8000 (แรงสูงสุด) 
7950 

7600 (ขาด) 

2.000 
2.001 
2.003 
2.005 
2.007 
2.030 
2.080 
2.120 
2.160 
2.205 

0 
5000 

15,000 
25,000 
35,000 
37,500 
39,500 
40,000 
39,700 
38,000 

0 
0.0005 
0.0015 
0.0025 
0.0035 
0.0150 
0.0400 
0.0600 
0.0800 
0.1025 

 

3.3.2 กราฟความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรม (Engineering stress-strain curve) 
 

ค่าของแรงและความยาวที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกน ามาเปลี่ยนเป็นค่าของความเค้นทางวิศวกรรม 
Engineering stress และความเครียดทางวิศวกรรม Engineering strain โดยหาได้จากสมการที่ (1) และ (3) 
ตัวอย่างที่ 1 แสดงการค านวณค่าความเค้นและความเครียดที่ 1000 Ib โดยค่าความเค้นที่ค านวณได้มีค่า 
5,000 Ib/in2และความเครียดมีค่า 0.0005 in/in ส าหรับความเค้นและความเครียดอ่ืนๆ สามารถค านวณได้
ในลักษณะเดียวกัน และค่าที่ค านวณ ดังแสดงในตารางที ่3.1 
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ตัวอย่างที่ 1 จงค านวณหาค่าความเค้นและความเครียดของข้อมูลจากตารางที่ 3.1  
  

วิธีท า 
   ที่แรงดึง 1,000 Ib 
 


      =   1000/0.2 = 5,000 lb/in2 

  

                = (2.001-2.00)/2 = 0.0005 in/in 

 

 จากนั้นน าค่าความเค้นและความเครียดไปสร้างกราฟ โดยแกนนอนเป็นความเครียด และแกนตั้งเป็น
ความเค้นจะได้กราฟขึ้นมาหนึ่ งเส้น ซึ่ งเรารียกว่า กราฟความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรม 
(Engineering stress-strain curve) ดังแสดงในรูปที่ 3.5  

 

 

รูปที่ 3.5 กราฟความเค้นและความเครียดของชิ้นทดสอบอะลูมิเนียมผสม 
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รูปที่ 3.6 จุดส าคัญของกราฟความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรม 

(ท่ีมา: Moniz B.J, 1994) 

กราฟความเค้นและความเครียดจะมีจุดต่างๆที่ส าคัญ ดังแสดงในรูปที่ 3.6 โดยจุดต่างๆประกอบไป
ด้วย 

 จุด A คือ ขีดจ ากัดการแปรผันตรง (Proportional limit) เป็นจุดปลายของส่วนที่เป็นเส้นตรงของ
กราฟระหว่างความเค้นกับความเครียด ซึ่งถ้าพ้นจุดนี้ไปแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด
จะไม่แปรผันอีกต่อไป 

 จุด B คือ ขีดจ ากัดความยืดหยุ่น (Elastic limit) เป็นจุดที่ความเค้นสูงสุด ซึ่งต่ ากว่าความเค้น ณ จุก
ครากที่ท าให้วัสดุยังไม่เปลี่ยนรูปอย่างถาวร ณ จุดนี้หากปล่อยแรกออก วัสดุจะกลับสู่สภาพเดิม 

 จุด C คือ จุดคราก (Yield point) เป็นต าแหน่งที่ชิ้นทดสอบเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร ในกรณี
เหล็กกล้าคาร์บานต่ าและคาร์บอนปานกลาง ที่จุดครากชิ้นทดสอบจะเกิดการยืดตัวออกหรือเกิดความเครียด
เพ่ิมข้ึน โดยที่ความเค้นลดลงที่จุด C นี้บางครั้งเรียกว่าจุดครากบน (Upper yield) 

 จุด D-E คือ จุดรากกลาง (Lower yield) เป็นช่วงที่ความเครียดเพิ่มข้ึน โดยไม่มีการเพิ่มความเค้น 

 จุก F คือ ความต้านทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength: UTS) ความเค้นดึงสูงสุดที่วัสดุ
สามารถทนทานได้ นิยมเรียกสั้นๆว่า ความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) 

 จุด G คือ จุดแตกหัก (Fracture point) เป็นจุดที่วัสดุเกิดการฉีกขาดหรือแตกหักออกจากกัน 
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วัสดุแต่ละชนิดจะให้ลักษณะของกราฟความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรมที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่างเช่น ส่วนผสมทางเคมีของวัสดุนั้น หรือกระบวนการชุบ เป็นต้น 

การเปรียบเทียบกราฟความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรมของโลหะผสมชนิดต่างๆ ดังแสดงใน
รูป 3.7 โดยจะเห็นได้ว่าธาตุผสมและกระบวนการอบชุบจะมีอิทธิพลต่อความแข็งแรง และความเหนียวของ
โลหะผสมต่างๆ ดังเช่นเหล็กกล้า SAE 1340 ที่ผ่านการชุบด้วยน้ าและอบคืนตัวที่ 370 ◦C (700 ◦F) จะมี
ความแข็งแรงที่สูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.7 กราฟความเค้นและความเครียดทางวิศวกรรมของโลหะผสมชนิดต่างๆ 

(ท่ีมา: http://reelatscience.blogspot.com/2015/03/stress-strain.html) 

 

3.4 สมบัติที่ได้จากการทดสอบแรงดึง 

 ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ (2555) สมบัติต่างๆ ที่ได้จากการทดสอบแรงดึงนั้นประกอบไปด้วยสิ่งที่ส าคัญๆ 
ได้แก่ ความแข็งแรง ณ จุดคราก (Yield strength) ความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) สมบัติใน
สภาวะยืดหยุ่น (Elastic properties) และความเหนียว (Ductility) 
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3.4.1 ความแข็งแรง ณ จุดคราก (Yield strength; YS หรือ 𝜎y) 

 หมายถึง จุดที่วัสดุมีการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร โดยหากให้แรกกระท ากับวัสดุเกินจุดครากนี้ไป วัสดุจะ
เกิดการเปลี่ยนรูปไปและไม่กลับสู่สภาพเดิม 100% หรือหากมองลึกลงไปในระดับโครงสร้างของผลึก จุดคราก
คือ จุดที่โครงสร้างผลึกเกิดการเลื่อน (Slip) ของระนาบผลึก ดังนั้นจุดคราก คือ ค่าความแข็งแรงที่เป็นจุด
เชื่อมต่อระหว่างการเปลี่ยนรูปอย่างยืดหยุ่น (Elastic deformation) และการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร 

วัสดุบางชนิดเราไม่สามารถสังเกตจุดครากที่แน่นอนได้ ดังนั้นจึงต้องมีการประมาณค่าโดยการ
ออฟเซตที่ 0.2% (0.2% Offset) ของความเครียดนั้น คือ ค่า 0.002 in/in รูปที่ 3.8 (ก) จากนั้นลากเส้น
ขึ้นมาโดยให้ขนานกับกราฟความเค้นกับความเครียดไปตัดกันด้านบนจุดนั้น คือ จุด 0.2% ออฟเซต ในทาง
วิศวกรรมจะใช้ความเค้นที่จุดครากนี้ในการออกแบบโครงสร้างต่างๆ ความเค้น 0.2% ออฟเซตนี้ บางครั้ง
เรียกว่า ความเค้นพิสูจน์ (Proof stress) 

วัสดุบางชนิดสามารถมองเห็นจุดครากได้ชัดเจน อย่างเช่น เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า ดังแสดงในรูป 3.8 
(ข) จุดครากท่ีมองเห็นจะมีถึง 2 จุด ส่วนที่อยู่บนสุดเรียกว่าจุดครากบน (Upper yield point) ส่วนล่างลงมา
เรียกว่าจุดครากล่าง (Lower yield point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (ก)                                         (ข)   

รูปที ่3.8 การหาความเค้น ณ จุดคราก (ก) วิธี 0.2% ออฟเซต (0.2% offset) 
(ข) จุดครากบนและจุดครากล่างของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า 

 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 
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3.4.2 ความต้านทางแรงดึง (Tensile strength; TS หรือ UTS หรือ 𝜎u) 

 คือ ค่าความเค้นสูงสุดที่วัสดุรับได้ หากดูจากกราฟความเค้นกับความเครียดในจุดที่มีความเค้นสูงสุด  
จุด M (รูปที่ 3.9) ณ จุดนี้ ชิ้นทดสอบจะเริ่มเกิดคอคอด (Necking) ขึ้นบริเวณความยาวเกจ และเมื่อผ่านจุดนี้
ไป วัสดุจะมีพ้ืนที่หน้าตัดลงเรื่อยๆ จนเกิดการแตกหัก บางครั้งเราเรียกความเค้นแรงดึงนี้ว่า ความต้านทาน
แรงดึงสูงสุด (Ultimate Tensile Strength; UTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.9 การเกิดคอคอดของชิ้นทดสอบ ณ จุดความเค้นแรงดึงสูงสุด 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

3.4.3 มอดูลัสของความยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity; E) 

 การเปลี่ยนรูปของวัสดุในสภาวะนี้จะเป็นเปลี่ยนรูปไม่ถาวรโดยมีค่าที่ส าคัญค่าหนึ่งเราเรียกว่า 
มอดูลัสของความยืดหยุ่น (Modulus of elasticity) หรือมอดูลัสของยัง (Young’s modulus) ใช้ E เป็น
สัญลักษณ์ค่าของ E นั้นเป็นค่าความชันของกราฟความเค้นกับความเครียดในช่วงสภาวะยืดหยุ่น ดังแสดงใน
รูป 3.5 ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎของฮุค (Hooke’law) นั้น คือ การเปลี่ยนแปลงขนาดและ
ความเค้นของวัสดุในช่วงที่มีสภาวะยืดหยุ่นจะเป็นอัตราส่วนหรือสัดส่วนโดยตรงต่อกัน ดังสมการที่ 5 

                                   E =            (5) 

 ในกรณีที่วัสดุเกิดการเปลี่ยนรูปเนื่องจากแรงเฉือน เราจะเรียกมอดูลัสของการเปลี่ยนรูปว่า มอดูลัส
ของการเฉือน (Modulus of ligidity) และใช้ G เป็นสัญลักษณ์ ค่าของ G สามารถหาได้จากสมการ 
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     G=            (6) 

 

ตัวอย่างที่ 2 จากข้อมูลในตัวอย่างที่ 1 ให้ค านวณหาค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นและใช้ค่าที่หาได้หาความยาวของ
สิ้นทดสอบท่ียืดออกขณะรับแสง 30,000 lb/in2 หากชิ้นทดสอบมีความยาวก่อนทดสอบ 50 in 

วิธีท า 

 ที่ค่าความเค้น 35,000 lb/in2 ค่าความเครียดมีค่า 0.0035 in/in  

               ดังนั้น             E =      35,000/0.0035 = 10 x 106 lb/in2 

จากกฎของฮุค 

              = 35,000/0.0035 = 0.003  

       l = l0 +   l0 = 50 + (0.003)(50) = 50.15 in 

 ข้อมูลของค่า E, G และอัตราส่วนปัวส์ซองของวัสดุต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ในกรณีของโลหะค่า 
G จะมีค่าประมาณ 0.4E ดังนั้นหากเรารู้ค่ามอดูลัสตัวใดตัวหนึ่ง เรามารถประมาณค่ามอดูลัสอีกค่าได้ทันที 
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ตารางท่ี 3.2 ค่า E, G และอัตราส่วนปัวส์ซอง (μ) ที่อุณหภูมิห้องของวัสดุต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

การวัดปริมาณหรือค่าของการเปลี่ยนรูปของวัสดุในช่วงยืดหยุ่นนั้นจะวัดออกมาเป็นค่าสติฟเนสส์ 
(Stiffness) โดยวัสดุมีค่าสติฟเนสส์สูง ก็จะมีค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นสูง นั่นหมายความว่าวัสดุมีค่าสติฟเนสส์
สูงจะสามารักษาขนาดและรูปร่างในช่วงยืดหยุ่นได้หรือมีการเปลี่ยนรูปไปน้อยนั้นเอง ดังเช่นการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมในช่วงยืนหยุ่นของอะลูมิเนียมกับเหล็กกล้า ในรูป 3.10 (ก) จะเห็นว่าเหล็กหล้าเมื่อลูกแรงกระท า 
30,000 Ib/in2 จะเปลี่ยนรูปไปเพียง 0.001 in ส่วนอะลูมิเนียมจะเปลี่ยนขนาดไปถึง 0.003 in ที่การรับแรง
เท่ากัน นั้นแสดงว่าเหล็กกล้ามีมอดูลัสของความยืดหยุ่นมากกว่าอะลูมิเนียมถึง 3 เท่าตัว 
 

3.4.4 มอดูลัสรีไซเลนซ์ (Modulus of Resilience; ER) 

 คือ ค่าของพลังงานที่วัสดุรับไว้ได้ในสภาวะยืดหยุ่น สามารถหาได้จากพ้ืนที่ของกราฟความเค้นกับ
ความเครียดในช่วงที่มีการเปลี่ยนรูปในสภาวะยืดหยุ่น ดังแสดงในรูปที่ 3.10 (ข) การหาค่ามอดุลัสรีไซเลนซ์ 
หาไดจ้ากสมการ (7) 
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   ER =  ความเค้นท่ีจุดคราก    ความเครียดที่จุดคราก  
                                           =  

               (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ก)                (ฃ) 

รูปที่ 3.10 การเปรียบเทียบพฤติกรรม (ก) ในช่วงยืดหยุ่นของเหล็กกล้ากับอะลูมิเนียม 
(ข) พื้นที่ที่ใช้หามอดูลัสรีไซเลนซ์ 

 
(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

3.4.5 เปอร์เซ็นต์การยืดตัวและการลดลงของพ้ืนที่หน้าตัด (%EL และ %RA) 

การวัดความเหนียว (Ductility) ของวัสดุเป็นการวัดขนาดของการเปลี่ยนรูปว่าวัสดุมีการเปลี่ยนรูปไป
ได้มากน้อยเยงใดเมื่อมีแรงมากระท า วัสดุที่เปลี่ยนรูปไปได้มากโดยปราศจากการแตกหักแสดงว่า วัสดุนั้นมี
ความเหนียวมาก ค่าความเหนียวค่าหนึ่งของวัสดุที่นิยมใช้  คือ เปอร์เซ็นต์การยืดตัว (% Elongation;               
% EL หรือ %e) หาได้จากสมการที่ (8) ดังนี้ 
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% EL = (lf-l0)/l0 x 100       (8) 

เมื่อ  

% EL = เปอร์เซ็นต์การยืดตัว 

lf  = ความยาวของชิ้นทดสอบหลังจากขาด   

  l0 = ความยาวเกจ 

การวัดค่าความเหนียวอีกค่าหนึ่งที่นิยม คือ เปอร์เซ็นต์การลดลงของพ้ืนที่หน้าตัด (% Reduction of 

area) โดยหาได้จากสมการที่ (9) 

    %RA = (A0-Af)/A0 x 100      (9) 

เมื่อ 

%RA = เปอร์เซ็นต์การลดลงของพ้ืนที่หน้าตัด 

A0  = พ้ืนที่หน้าตัดก่อนทดสอบ 

Af  = พ้ืนที่หน้าตัดหลังการแตกหัก 

 

ตัวอย่างที่ 4 จากตัวอย่างท่ี 1 ชิ้นงานทดสอบอะลูมิเนียมวัดความยาวหลังขาดได้ 2.195 in และขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางหลังขาดวัดได้ 0.398 in จงค านวณหาความเหนียวของโลหะผสมนี้ 

วิธีท า 

                                        = 9.75% 

                    π                                           

                                = 37.9% 

   

 

 



                                           บทที่ 3 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ                          99 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

วัสดุเหนียวกับวัสดุเปราะนั้นจะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (Plastic deformation) ที่
แตกต่างกัน โดยวัสดุที่มีความเปราะจะเปลี่ยนรูปอย่างถาวรได้น้อยกว่าวัสดุเหนียว ดังแสดงการเปรียบเทียบ
ในรูปที่ 3.11 การจ าแนกประเภทของวัสดุเหนียวและวัสดุเปราะใช้เปอร์เซ็นต์การยืดตัวเป็นตัวแบ่ง โดยวัสดุที่
มีเปอร์เซ็นต์การยืดตัวน้อยกว่า 5% จะเป็นวัสดุเปราะ (Brittle material) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.11 ลักษณะกราฟความเค้น-ความเครียดของวัสดุเหนียวกับวัสดุเปราะ 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 3.4.6 ความเค้นและความเครียดจริง 

 ในการค านวณค่าความเค้นของวัสดุโดยใช้พ้ืนที่หน้าตัดเดิมตั้งแต่เริ่มให้แรงกระท าจนวัสดุเกิดการ
แตกหักนั้นเป็นค่าที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะค่าของความเค้นภายหลังรับแรงดึงสูงสุดแล้ว ความเค้นจะลดลง ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้ว หากต้องการหาค่าที่แท้จริง แล้วจะต้องใช้พ้ืนที่หน้าตัดจริง ณ จุดรับแสงต่างๆ มา
ค านวณหาค่าความเค้น ซึ่งเราจะเรียกว่า ความเค้นจริง (true tress) ในท านองเดียวกัน ความเครียดจริง 
(True strain) ก็จะต้องหาจากความยาวจริงเช่นกัน โดยความเค้นและความเครียดจริงจะหาได้จากสมการดังนี้ 

   ความเค้นจริง  σt = 
   

   ความเครียดจริง  ∫       (    )          
เมื่อ A = พ้ืนที่หน้าตัดจริง ณ จุดรับแรง F 
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ค่าของ (   )  ควรหาภายหลังจากที่ชิ้นทดสอบเกิดคอคอดเส้นกราฟความเค้นและความเครียดจริง 
เมื่อเปรียบเทียบกับกราฟความเค้นและความเครียดปกติแสดงดังรูปที่ 3.12 จะเห็นว่าค่าของความเค้นจริงจะ
เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้จากพ้ืนที่หน้าตัดของชิ้นทดสอบลดลงนั้นเอง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.12 กราฟเปรียบเทียบความเค้นและความเครียดจริงกับความเค้น 
และความเครียดปกติของเหล็กหล้าคาร์บอน 

 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

ตัวอย่างที่ 5 จากตัวอย่างที่ 1 ให้เปรียบเทียบความเค้นและความเครียดกับความเค้นปกติโดยหาที่ (ก) จุดรับ
แรงสูงสุด (ข) จุดแตกหัก โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่จุดรับแรงสูงสุดคือ 0.497 in และที่จุดแตกหักคือ 
0.398 in 
 

วิธีท า 
 

(ก)       จุดรับแรงสูงสุด 
 

ค่าความเค้นปกติ                            40,000 lb/in2
 

 ความเค้นจริง                              41,237 lb/in2 

 ความเครียดปกต ิ                            0.060 in/in 

 ความเครียดจริง       (    )    (         )   0.058 in/in 

 



                                           บทที่ 3 คุณสมบัติทางกลของวัสดุ                          101 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

(ข) ค่าความเค้นปกติ             π             38,000 lb/in2 

 ความเค้นจริง            π             61,090 lb/in2 

 ความเครียดปกติ                            0.1025 in/in 

 ความเครียดจริง   (    )    *                          + 
                                          = In(1.610) = 0.476 in/in 

จะเห็นว่าความเค้นจริงจะมีค่าสูงกว่าความเค้นปกติ 

3.5 การทดสอบความแข็ง 

 การทดสอบความแข็ง (Hardness test) เป็นการวัดความทานทานของวัสดุต่อการกดให้เป็นรอยปุ๋ม 
(Indentation) การขูดหรือขีดให้เป็นรอย (Scratching) การหาค่าความแข็งของวัสดุ อาศัยหลักการ 3 อย่าง
คือ 
 1. หาความต้านทานต่อพลังงานยืดหยุ่น (Elastic Hardness) โดยการให้วัสดุชนิดหนึ่งตกลงมา
กระทบกับวัสดุอีกชนิดหนึ่ง แล้วปล่อยให้กระดอนขึ้น สังเกตการณ์กระดอนของวัสดุนั้น วัสดุใดมีความแข็ง
มากก็จะกระดอนไดสู้ง ส่วนวัสดุที่มีความแข็งต่ าก็จะกระดอนได้ต่ า 
 2. หาความต้านทานต่อการตัดหรือขีดข่วน (Resistance to Cutting or Abrasion) เป็นการน าเอา
วัสดุต่างชนิดกันมาขีดหรือถูกัน วัสดุใดมีความแข็งสูงก็จะขีดหรือถูวัสดุที่มีความแข็งต่ าให้เป็นรอยได้ 
 3. หาความต้านทานต่อการกดให้เป็นรอยบุ๋ม (Resistance to Indentation) เป็นการน าเอาวัสดุ
ชนิดหนึ่งมากดลงบนผิวอีกชนิดหนึ่ง วัสดุใดที่สามารถท าให้เกิดรอยบุ๋มได้โตหรือลึก แสดงว่าวัสดุนั้นมีความ
แข็งต่ า แต่ถ้ารอยกดเล็กหรือตื้น ก็แสดงว่าวัสดุนั้นมีความแข็งสูง 
  

3.5.1 วิธีการทดสอบความแข็งแบบต่างๆ 

 การวัดความแข็งซึ่งแบ่งตามลักษณะของหลักการ 3 ประการข้างต้น การวัดแต่ละวิธีนั้นนิยมเรียกชื่อ
ตามเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้วัด ดังนี้ 
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 1. การวัดความแข็งแบบชอร์สเกลโรสโคป (Shore Scaleroscope Hardness Test) เป็นการ
ทดสอบความแข็งโดยการใช้ค้อนหัวเพชรซึ่งน้ าหนัก 1/12 ออนซ์ ปล่อยจากที่สูงห่างจากชิ้นงานทดสอบ 10 in 
ให้ตกลงมากระทบกับผิวชิ้นงาน ให้สังเกตดูการกระดอนหลังของค้อนหัวเพชรว่าสูงหรือต่ าจากสเกลที่
หน้าปัทม์ วัสดุที่แข็ง ค้อนหัวเพชรจะกระดอนกลับได้สูงกว่าวัสดุอ่อน เครื่องทดสอบแบบชอร์สเกลโรสโคป
แสดงดังรูป 3.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.13 เครื่องมือวัดความแข็งแบบชอร์สเกลโรสโคป 

 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 
 

2. การวัดความแข็งแบบสเกลของโมส์ (Mohs’Scale) เป็นการทดสอบความแข็งอย่างง่ายๆ ซึ่งนาย
เฟรดริดโมล์ เป็นผู้คิดขึ้นโดยอาศัยการแบ่งความแข็งออกเป็น 10 ขั้นตามชนิดของสินแร่ คือสินแร่ชนิดใดมี
ความแข็งต่ าสุด ก าหนดขั้นความแข็ง 1 และสินแร่ชนิดใดมีความแข็งขั้นสูงสุด ก าหนดเป็นขั้นความแข็ง 10 

ตามล าดับ ดังแสดงในรูป 3.16 ในการทดสอบความแข็งโดยวิธีนี้กระท าได้โดยน าเอาสินแร่มาตรฐานทั้ง 10 ไป
ขีดวัสดุที่ต้องการทราบความแข็ง สังเกตดูว่าสินแร่มาตรฐานความแข็งขั้นใดขีดวัสดุเป็นรอย ก็แสดงว่าวัสดุนั้น
มีความแข็งอยู่ในขั้นนั้น เช่น น าเอาสินแร่ความแข็ง 7 ไปขีดวัสดุอีกชนิดหนึ่ง ท าให้วัสดุนั้นเป็นรอย ก็แสดงว่า
วัสดุนั้นมีความแข็งเท่ากับขั้นที่ 7 เทียบเท่าสินแร่ควอตซ์การทดสอบความแข็งแบบสเกลของโมส์นิยมใช้
ทดสอบสินแร่มากกว่าในทางโลหะวิทยา เพราะช่วงของความแข็งกว้างมากและเป็นค่าที่หยาบ ไม่เหมาะที่จะ
น ามาใช้ในทางวิศวกรรม 
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 3. การวัดความแข็งแบบบริเนลล์ (Brinell Hardness Test; HB หรือ BHN) เป็นการวัดโดยใช้
น้ าหนักมาตรฐานกดผ่านหัวกด (Indenter) ท าด้วยลูกบอลเหล็กกล้าที่ผ่านการชุบแข็งหรือลูกบอลทังสเตน
คาร์ไบต์ ให้หัวกดกดลงบนชิ้นงานเป็นเวลา 10-30 วินาที จากนั้นปลดน้ าหนักมาตรฐานออก หัวกดจะท าให้
เกิดรอยกดที่ผิวชิ้นงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.14 จากนั้นน าชิ้นงานทดสอบไปวัดขนาดความโตของรอยกดด้วย
กล้องขยาย แล้วน าค่าที่วัดได้ไปหาค่าความแข็ง เรียกว่า BHN (Brinell Hardness Number) ได้จากสูตรที่ 
10  
  

BHN = 
       √                      (10)

    

เมื่อ  

BHN = ค่าความแข็งโดยการทดสอบแบบบริเนลล์ 

 P = น้ าหนักท่ีใช้กดหัวกด 

 D = ความโตของหัวกด 

 d  = ความโตของรอยกด 

 

 

 

 

 

 

 

 

       รูปที่ 3.14 เครื่องวัดความแข็งแบบบริเนลล์  

 (ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 
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 4.การทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์ (Rockwell Hardness Test; HR) การทดสอบความแข็ง
แบบร็อคเวลล์นิยมใช้กันมากในงานอุตสาหกรรม เพราะทดสอบได้ง่าย รวดเร็ว และสามารถทราบค่าความ
แข็งได้โดยตรงจากเครื่อง โดยการอ่านที่หน้าปัดของเครื่อง รูปที่ 3.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.15 เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวลล์  

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

 หัวกด (Indenter) และน้ าหนักกด (Load) จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มทดสอบแบบธรรมดา
และแบบพิเศษทั้ง 2 กลุ่มจะแบ่งการวัดโลหะออกแตกต่างกัน โดยหัวเพชรจะใช้วัดโลหะแข็งและหัวบอลเหล็ก
จะใช้วัดโลหะอ่อน และการทดสอบแบบพิเศษจะใช้กับโลหะท่ีมีความบาง 

 การทดสอบความแข็งด้วยวิธีร็อคเวลล์ที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ HRC และ HRB ส าหรับ HRC 

จะเป็นการทดสอบโลหะที่ผ่านการชุบแข็งมา โดยหัวทดสอบจะเป็นหัวเพชร ส่วน HRB จะใช้วัดความแข็ง
โลหะที่อ่อนกว่าซึ่งหัวทดสอบจะเป็นหัวบอลเหล็กกล้า การเขียนค่าความแข็งจะใช้อักษรบอกวิธีการทดสอบมา
ด้วย เช่น 60 HRC หรือ 45 HRB เป็นต้น 

3.5.2 การเปรียบเทียบความแข็งแบบต่างๆ 

 เราสามารถเปรียบเทียบหรือเปลี่ยนค่าความแข็งจากการวัดแต่ละแบบที่มีสเกลแตกต่างกันได้ โดยรูป
ที่ 3.16 ค่าที่ได้จากสเกลความแข็งของวัสดุต่างๆเหลานี้เป็นค่าโดยประมาณ หากต้องการค่าที่ถูกต้องจริงๆ 
จะต้องวัดจากเครื่องและวิธีการวัดความแข็งแต่ละแบบโดยตรง 
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รูปที่ 3.16 กราฟเปรียบเทียบและเปลี่ยนค่าความแข็งจากการวัดแต่ละแบบ 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

 

 



106 วัสดุวิศวกรรม 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

3.6 การทดสอบแรงกระแทก 

 การทดสอบแรงกระแทก (Impact test) ของวัสดุ เป็นการทดสอบเพ่ือหาความสามารถในการรับแรง
ที่มากระท ากับวัสดุด้วยความรวดเร็ว (Dynamic load) ความสามารถในการรับแรงกระแทกของวัสดุ หมายถึง
การที่วัสดุสามารถดูดกลืนหรือเก็บพลังงานกระแทกไว้ได้มากน้อยเพียงใด ถ้าวัสดุสามารถเก็บสะสมพลังงาน
ต่อหน่วยปริมาตร ตั้งแต่เริ่มต้นได้รับแรงกระแทกจนกระทั่งแตกหัวได้สูง ก็หมายความว่าวัสดุนั้นมีทัฟเนสส์ 
(Toughness) สูง หรือมีความทดทานต่อการแตกหักสูงนั้นเอง 

หลักการทดสอบแรงกระแทกจะใช้ค้อนเหวี่ยง (Hammer) กระทบชิ้นทดสอบซึ่งท าเป็นขนาด
มาตรฐานไว้ ซึ่งลักษณะการเหวี่ยงจะคล้ายลูกตุ้มนาฬิกา ดังแสดงในรูปที่ 3.17 ซึ่งสามารถที่จะค านวณ
ปริมาณพลังงานที่ใช้กระแทกชิ้นทดสอบได้จากผลต่างของระดับสูงต่ าของลูกตุ้มเมื่อเริ่มแกว่ง และหลังจากที่
แกวงไปกระแทกชิ้นทดสอบให้หัก อย่างไรก็แล้วแต่ เราสามารถอ่านค่าของพลังงานได้จากหน้าปัดของเครื่อง
ทดสอบได้โดยตรง โดยไม่ต้องท าการค านวณ โดยค่าที่อ่านได้จะเป็นพลังงานที่วัสดุดูดกลืนไว้ได้จนเกิดการ
แตกหัก มีหน่วยเป็นจูล  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.17  หลักการท างานและส่วนประกอบของเครื่องท าสอบแรงกระแทก 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 การทดสอบแรงกระแทกที่นิยมใช้มี 2 แบบคือ แบบชาร์ปี (Charpy test) และแบบไอซอด (Izod 

test) การทดสอบทั้งสองแบบนี้แตกต่างกันตรงลักษณะของการจัดชิ้นงาน โดยการทดสอบแบบชาร์ ปีจะจับ
ชิ้นงานที่ปลายทั้งสองข้างและให้รอยบากอยู่กึ่งกลาง โดยหันด้านหลังของรอยบากเข้าจุดกระทบของลูกตุ้ม  
ดังแสดงในรูปที่ 3.18 (ก) ส่วนการทดสอบแบบไอซอด ชิ้นทดสอบจะถูกจับยึดที่ปลายเพียงด้านเดียว และ
ปลายอีกด้านหนึ่งจะตั้งขึ้นและหันด้านหน้าของรอยบากเข้าจุดกระทบของลูกตุ้ม ดังแสดงในรูปที่ 3.18 (ข) 
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(ก)                                 (ข) 

รูปที่ 3.18 การจับยึดชิ้นทดสอบแรงกระแทก (ก) แบบชาร์ปี (ข) แบบไอซอต 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อการทดสอบแรงกระแทก อุณหภูมิมีผลกระทบต่อความเหนียวหรือความ
เปราะของวัสดุ โดยทั่วไปแล้ววัสดุจะมีความเหนียวที่อุณหภูมิหนึ่ง แต่จะเปลี่ยนไปเป็นวัสดุเปราะเมื่ออุณหภูมิ
ต่ าลง อุณหภูมิที่ท าให้วัสดุเปลี่ยนไปจากวัสดุเหนียวไปเป็นวัสดุเปราะเรียกว่า อุณหภูมิแทรนซิชัน (Transition 
temperature)  
 วัสดุเมื่อเปลี่ยนสภาพจากเหนียวไปเป็นวัสดุเปราะ จะท าให้ความสามารถในการรับแรงกระแทกลดลง 
นั้นคือที่อุณหภูมิต่ า วัสดุจะรับแสงกระแทกได้น้อยกว่าอุณหภูมิ 
 โลหะที่มีโครงสร้างแบบ BCC เช่น เหล็กกล้า จะมีอุณหภูมิแทรนซิซัน แต่โครงสร้างแบบ FCC เช่น 
เหล็กกล้าไร้สนิม จะไม่มีอุณหภูมิแทรนซิซัน และจะคงความเหนียวไว้ได้ที่อุณหภูมิต่ า  

 

3.7 การทดสอบความล้า 

 การทดสอบความล้า (Fatigue test) เป็นการทดสอบโดยการให้แรงกระท ากับวัสดุในลักษณะซ้ าๆ 
(Cyclic load) เป็นจ านวนมากครั้ง จนกระท้ังวัสดุเกิดความล้าและแตกหักในที่สุด การทดสอบนี้จ าเป็นต้องท า
ส าหรับวัสดุที่จะน าไปท าชิ้นส่วนที่ต้องหมุน เกิดการดัดหรือการสั่นสะเทือน เช่นเพลาล่งก าลัง เป็นต้น ชิ้นส่วน
เหล้านี้จะได้รับความเค้นที่สลับกันไปมา เช่น อาจจะรับความเค้นอัดและความเค้นดึงกลับไปกลั บมาอยู่
ตลอดเวลา และมีโอกาสจะเกิดการแตกหักเนื่องจากความล้าเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะหากบริเวณผิวเนื้อของวัสดุมี
รอยแตกราวอยู่ก่อน จะเป็นจุดที่เร่งให้เกิดการแตกหักเร็วขึ้น 
 การแตกหักของวัสดุเนื่องจากความล้านั้น จะเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าวัสดุนั้นจะรับแรงต่ ากว่าความเค้น ณ 
จุดครากหรือความเค้นสูงสุดของวัสดุก็ตาม ลักษณะการแตกหักเนื่องจากความล้าจะแบ่งเป็น 3 ช่วง โดย
ในช่วงแรก จะเป็นการก าเนิดรอยร้าวเริ่มแรกที่ผิว จากนั้นช่วงต่อมา จะเกิดการขยายและลุกลามไปเรื่อยๆ
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และเร็วขึ้น ท าให้พ้ืนที่หน้าตัดในการรับแรงลดลงและท าให้ความเค้นเพ่ิมขึ้น จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นสุดท้าย คือ 
วัสดุจะขาดจากกันทันที ลักษณะการขาดจะคล้ายการขาดวัสดุเปราะ 
 การทดสอบความล้า ชิ้นงานทดสอบจะถูกจับยึดด้วยหัวจับติดกับมอเตอร์หมุน ดังแสดงในรูปที่ 3.19 
และปลายอีกด้านหนึ่งจะประกอบกับแบริ่งและอุปกรณ์นับรอบการหมุน จากนั้นจะมีการให้แรงกระท ากับชิ้น
ทดสอบท่ีคงท่ี โดยชิ้นทดสอบจะมีลักษณะโก่งขึ้น ท าให้ผิวต้านแรงรับแรงดึงและผิวด้านล่างรับแรงกด จากนั้น
ให้หมุนมอเตอร์ไปจนกว่าชิ้นทดสอบจะแตกหัก และบันทึกจ านวนรอบที่วัสดุแตกหักกับความเค้นที่ให้ น าไป
สร้างกราฟท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น (Stress) กับจ านวนรอบ (Number of cycles) ดังแสดงใน
รูปที่ 3.20 ซึ่งเราเรียกกราฟนี้ว่า กราฟ S-N (S-N curve) 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.19 เครื่องทดสอบความล้า 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.20 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-จ านวนรอบ (S-N curve) 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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  จากกราฟ S-N ในรูปที่ 3.20 ลักษณะของกราฟจะลาดเอียงลงช่วงหนึ่ง แล้วจะเปลี่ยน
ทิศทางเป็นเส้นตรงขนานกับเส้น N โดยเส้นที่ลาดเอียงนั้นแสดงขอบเขตของความเค้นที่เกิดขึ้นกับชิ้นทดสอบ 
ท าให้เกิดการแตกหัก ความเค้นดังกล่าวเรียกว่า ความแข็งแรงความล้า (Fatigue strength) หรือ ความ
ต้านทานความล้าตัว การแตกหักเกิดขึ้นเมื่อค่าความต้านทานต่ ากว่าความแข็งแรงสูงสุดของวัสดุ จึงเรียกการ
แตกหักนี้ว่า การแตกหักจากความล้า (Fatigue failure) ส่วนเส้นกราฟที่เปลี่ยนทิศทางเป็นเส้นตรงขนานกับ
แกน N บอกให้ทราบถึงวัสดุทนทานต่อความเค้นได้ระดับหนึ่งโดยไม่เกิดการแตกหัก ไม่ว่าจะหมุนไปกี่รอบก็
ตาม ค่าความต้านทานของวัสดุดังกล่าวเราเรียกว่า ขีดจ ากัดความทนทาน (Endurance limit) ส าหรับวัสดุ
บางชนิด เช่น เหล็กกล้า สามารถประมาณค่าขีดจ ากัดความต้านทานได้ โดยจะมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของ
ความแข็งแรงสูงสุด  
 
3.8 การทดสอบการคืบ 

วัสดุหลายชนิดที่ถูกน าไปใช้งานที่อุณหภูมิสูงและได้รับความเค้นในขณะเดียวกันเป็นเวลานาน วัสดุจะ
เกิดการยืดอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าแรงที่มากระท านั้นจะมีค่าต่ ากว่าความเค้น ณ จุดครากของวัสดุก็
ตาม วัสดุจะยังคงยืดตัวคดต่อไปเรื่อยๆ จนเกิดการแตกหักหรือขาด ปรากฏการดังกล่าวเรียกว่า การคืบ 
(Creep) 
  การทดสอบการคืบ (Creep Test) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับเวลาที่ให้แรง
กระท ากับชิ้นทดสอบที่อุณหภูมิสูง จากนั้นน าค่าที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับเวลา 
ดังแสดงในรูปที่ 3.21 จะได้กราฟขึ้นมาหนึ่งเส้นเรียกว่า กราฟการคืบ (Creep curve) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.21 กราฟการคืบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับเวลาโดยอุณหภูมิและความเค้นคงที่ 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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 จากกราฟท่ีได้ กราฟการคืบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ 
 

ช่วงแรก เป็นช่วงที่มีการปรับตัวในเนื้อวัสดุ มีการจัดเรียงตัวของโครงสร้างผลึกขึ้นใหม่ จุดใดที่มี               
ดิสโลเคชัน ก็จะมีการเปลี่ยนต าแหน่ง (Dislocation climb) ไปยังที่ใหม่ ดังแสดงในรุปที่ 3.22 การเปลี่ยนรูป
ในช่วงนี้จะเกิดอัตราการคืบเคลื่อน (Creep rate) ค่อนข้างช้า เพราะจุดบกพร่องภายในเนื้อวัสดุเกิดการ
จัดเรียงตัวใหม่และยังไม่เป็นระเบียบ จึงท าให้เกิดการเคลื่อนที่ล าบาก 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.22 การเปลี่ยนต าแหน่งของดิสโลเคชันของวัสดุเมื่อได้รับการทดสอบการคืบ 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่มีการยืดตัวออกอย่างสม่ าเสมอ หรือเรียกว่า สถานะคงตัว (Steady state) ช่วงนี้
จะเกิดความสมดุลระหว่างแรงที่กระท ากับการเปลี่ยนรูปภายในเนื้อวัสดุ หรือเป็นช่วงที่ความเครียดกับอัตรา
คืนตัว (Recovery) ของเม็ดเกรนของวัสดุมีความใกล้เคียงกัน ความชันของเส้นกราฟในช่วงนี้สามารถน าไปหา
อัตราการคืบ (Creep rate) ได้ดังสมการ  
 

             อัตราการคืบ (Creep rate) = ∆ความเครียด (Strain)/∆ เวลา (Time)            (11)
    

ช่วงที่ 3 เป็นช่วงที่อัตราการคืบเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนชิ้นทดสอบเกิดการขาด ซึ่งเป็นผลมาจาก
พ้ืนที่หน้าตัดของชิ้นทดสอบเล็กลง ท าให้เกิดความเค้นที่สูง โดนเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชิ้นทดสอบเกิดคอคอดขึ้น ก็
จะเป็นจุดที่เกิดการฉีกขาดอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการคืบของวัสดุนั้นจะขึ้นอยู่กับ
ความเค้นและอุณหภูมิ หากความเค้นและอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะส่งผลให้อัตราคืบสูงด้วยเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 
3.23 
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รูปที่ 3.23 อิทธิพลของความเค้นและอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นต่ออัตราการคืบ 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

3.9 ความเสียหายของวัสดุ (Failure of materials) 
 

 ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ (2555) เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัสดุทุกชนิดที่ถูกใช้งานอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
โครงสร้างอาคารบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนรถยนต์หรือเครื่องใช้ภายในบ้านที่สร้างขึ้นจาก
ชิ้นส่วนของวัสดุเป็นจ านวนหลายชิ้น หากพิจารณาในเชิงสถิติแล้วเราจะเห็นว่า โอกาสที่ชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง
จะเกิดความเสียหายนั้นมีไม่น้อย สาเหตุของความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจเนื่องมาจากการออกแบบที่ใหม่
เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุผิดประเภท หรือแม้แต่การใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นหน้าที่ของ
วิศวกรรมจะต้องค านึงถึงความเสียหายขิงวัสดุที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะนั้นหมายถึงความปลอดภัย
ที่จะเกิดข้ึนกับชีวิตและทรัพย์สินของเราได้ ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงลักษณะของการแตกหักที่ได้เกิดขึ้นกับวัสดุ
ทั้งวัสดุเหนียวและวัสดุเปราะ กลศาสตร์การแตกหัก และการแตกหักเนื่องจากความล้า ทั้งหมดนี้เพ่ือให้วิศวกร
มีพ้ืนฐานที่จะใช้ในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมต่อไป 
 

3.9.1 การแตกหักแบบเหนียว (Ductile Fracture) 

 การแตกหักแบบเหนียวปกติแล้วจะเป็นการแตกหักแบบผ่าเกรน (Trans granular) ซึ่งเกิดขึ้นกับ
โลหะที่มีความเหนียวและมีความทนทานต่อการแตกหักสูงๆลักษณะการเปลี่ยนรูปก่อนการแตกหักของวัสดุ
เหนียว โดยปกติแล้วจะมีการเกิดคอคอด (Necking) ขึ้นก่อนฉีกขาดของเนื้อโลหะ การแตกหักแบบเหนียวนี้
ปกติจะเกิดขึ้นเมื่อโลหะรับแรงเกินขีดจ ากัดที่จะทนทานได้ หรือโลหะได้รับความเค้นที่สูงเกินไป จึงท าให้เกิด
การแตกหักข้ึนในการทดสอบแรงดึงกับโลหะ การแตกหักแบบเหนียวจะเริ่มต้นจากการเกิดคอคอดจากนั้นเกิด
รูหรือช่องว่างขนาดเล็ก (Micro voids) ขึ้น 
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จากรูปที่ 3.24 บริเวณกึ่งกลางของสิ้นทดสอบ ซึ่งเป็นผลมาจากความเค้นที่กระท ากับชิ้นทดสอบที่
บริเวณขอบเกรนหรือบริเวณผิวสัมผัสระหว่างโลหะและสารมลทินที่ฝังอยู่ภายใน และเมื่อความเค้นเพ่ิมขึ้น 
ช่วงว่างขนาดเล็กจะขยายตัวโตขึ้นและรวมตัวเป็นช่องว่างขนาดใหญ่และลุกลามจนฉีกขาดในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.24 ขั้นตอนการเกิดการแตกหักแบบเหนียวของโลหะที่ได้รับแรงดึง 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 การเปลี่ยนรูปเนื่องจากการเลื่อนจะเกิดขึ้นโลหะที่มีการแตกหักแบบเหนียว ซึ่งเราทราบกันแล้วว่า 
การเลื่อนจะเกิดข้ึนเมื่อความเค้นเฉือนมีค่าสูงถึงจุดความเค้นเฉือนวิกฤต และความเค้นดังกล่าวจะมีค่าสูงสุดที่
มุม 45o ทิศทางของความเค้นที่กระทบกับโลหะ ลักษณะผิวของรอยแตกหักจะมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่า การ
แตกหักแบบถ้วยและโดน (Cup-and-cone) ดังแสดงในรูปที่ 3.25 โดยผิวของรอยแตกด้านหนึ่งจะเป็นรูปถ้วย
และอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูปโคน ลักษณะผิวของรอยแตกหักบริเวณใจกลางถ้วยจะมีลักษณะเป็นหลุมขนาดเล็ก
สม่ าเสมอ หรือจะมีลักษณะเกรนแบบอิควิแอกช์ (Equiaxed) ดังรูปที่ 3.26 ส่วนบริเวณผิวของโคนจะมี
ลักษณะเป็นรอยบุ๋มรูปทรงรีคล้ายรูปไข่หรือตัวซี และมีลักษณะซ้อนทับกัน โดยมีทิศทางวิ่งออกจากศูนย์กลาง
ของชิ้นทดสอบ โดยรูปเป็นภาพถ่ายจากกล่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่งที่มีก าลังขยายสูง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.25 รอยแตกกับถ้วยและโคนที่เกิดกับชิ้นทดสอบแรงดึง 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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(ก) )ข(  

รูปที่ 3.26 ภาพถ่ายรอยแตกหักของเหล็กกล้า AISI 1018 ที่ผ่านการอ่อนที่ถ่ายโดยกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่ง (ก) รอยแตกมีลักษณะเป็นหลุมที่ศูนย์กลางหลุม 

 (ข) รอยแตกบริเวณผิวของโคนที่เกิดการเลือน 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
 

3.9.2 การแตกหักแบบเปราะ (Brittle Fracture) 
 

 การแตกหักแบบเปราะจะเกิดข้ึนกับโลหะหรือโลหะผสมที่ความแข็งแรงสูงๆ หรือกลุ่มที่มีความเหนียว
และทัฟเนสต่ ามากๆ ส าหรับโลหะที่มีความเหนียวบางชนิด อาจเกิดการแตกแบบเปราะได้ที่อุณหภูมิต่ าๆ การ
แตกหักแบบเปราะ จะมีการเปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติกที่น้อยมากหรือไม่มีเลย การแตกหักโดยมากจะมี
จุดเริ่มต้นรอยแตกร้าวขนาดเล็ก ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมความเค้นที่มีความเข้มสูง การลุกลามหรือขยายตัวของรอย
แตกร้าวบางครั้งจะมีอัตราเร็วเท่ากับความเร็วของเสียงที่วิ่งผ่านเนื้อโลหะ โดยปกติแล้วลักษณะของการ
แตกหักจะตั้งฉากกับทิศทางของความเค้นดึงที่กระท ากับโลหะ รูปที่ 3.27 (ก) ท าให้ผิวของรอยแตกหักมี
ลักษณะแบนเรียบ บางครั้งการแตกหักอาจเป็นการแตกระหว่างเกรน ( Intergranular) ดังแสดงในรูป             
3.27 (ข) หรือบางครั้งลักษณะของการแตกหักอาจเป็นการแตกแบบผ่าเกรน (Trans granular or Trans 
crystalline) ดังแสดงในรูปที่ 3.27 (ค) ซึ่งในกรณีนี้มักเกิดข้ึนเมื่อโลหะมีโครงสร้างที่มีส่วนผสมไม่สม่ าเสมอ 
 

 

 

 

                  (ก)                                      (ข)                                         (ค) 

รูปที่ 3.27 (ก) ลักษณะการแตกหักแบบเปราะที่เกิดกับชิ้นทดสอบแรงดึง (ข) การแตกหักระหว่างเกรน(ค)การ
แตกหักผ่านเกรน 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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3.9.3 การแตกหักเนื่องจากความล้า (Fatigue Fracture) 

 การแตกหักเนื่องจากความล้าเกิดขึ้นเนื่องจากวัสดุได้รับความเค้นสลับไปมาเป็นวัฎจักรจนเกิดการล้า
ตัว และเกิดการแตกหักขึ้นในที่สุด แม้ความเค้นที่ได้รับนั้นต่ ากว่าความเค้น ณ จุดครากก็ตาม กระบวนการ
แตกหักเนื่องจากความล้าเกิดขึ้นได้ 3 ขั้นตอน คือ (1) จุดเริ่มต้นการแตก (Crack initiation) เป็นก าเนิดรอย
แตกขนาดเล็กขึ้นและเป็นจุดศูนย์รวมความเค้น (2) การขยายตัวของรอยแตก (Crack propagation) ขณะที่
วัสดุได้รับความเค้นแบบวัฏจักร แต่ละรอบที่ได้รับความเค้นจะส่งผลให้รอยแตกขยายตัวเพ่ิมขึ้น (3) เกิดการ
แตกหัก (Final failure) เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนทันทีทันใด และเม่ือรอยมีขนาดเท่ากับขนาดวิกฤต 
 ลักษณะของรอยแตกหักเนื่องจากความล้า บ่อยครั้งที่จะท าการสังเกตเห็นได้ค่อนข้างง่าย โดย
ลักษณะผิวของรอยแตกใกล้บริเวณจุดก าเนิดรอยแตกจะมีลักษณะค่อนข้างเรียบ (รูปที่ 3.28 (ก)) จากนั้น
บริเวณถัดมาจะเริ่มมีผิวหยาบและขนาดโตขึ้นเรื่อยๆและในบริเวณสุดท้าย ผิวรอยแตกจะมีลักษณะคล้ายเยื่อที่
ถูกฉีกขาด ผิวของรอยแตกท่ีเกิดข้ึนในขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงการขยายตัวของรอยแตกนั้น จะมีลักษณะคล้ายเยื่อที่
ถูกฉีกขาด ผิวรอยแตกที่เกิดขึ้นในขั้นที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงการขยายตัวของรอยแตกนั้น จะมีลักษณะรอยแตก
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ แบบบีชมาร์ค (Beachmarks) และแบบสตริเอชั้น (Striation) รอยแตกทั้ง 2 แบบ นี้จะ
บงชี้ต าแหน่งของปลายรอยแตก โดยรอยแตกจะมีลักษณะเป็นแนวเส้นวงโค้งที่ขยายตัวออกจากต าแหน่งของ
จุดเริ่มต้นของรอยแตก โดยทั่วไปแล้วรอยแตกจะมีลักษณะเป็นวงกลมหรือกึ่งวงกลมรอยแตกแบบบีชมาร์ค
บางครั้งเรียกว่า รอยแตกแบบ รอยแตกแบบเปลือกหอยกาบ (Clamshell mark) ดังแสดงในรูปที่ 3.28 (ข) 
ซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า รอยแตกนี้มักขึ้นกับชิ้นส่วนเครื่องจักรที่มีการหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ
เช่น เครื่องจักรที่ท างานเฉพาะช่วงเวลาท างานปกติและปิดเครื่องหลังเลิกงาน ในกรณีเช่นนี้ลักษณะของแถบ
บีชมาร์คแต่ละเส้นแสดงถึงช่วงเวลาที่เกิดการขยายตัวของรอยแตก ส าหรับหรับผิวของรอยแตกแบบสติเอชัน
นั้น จะมีขนาดที่เล็กมากในระดับจุลภาค ซึ่งจะเห็นได้ด้วยกล้องขยายก าลังสูง อย่างกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
ลักษณะของรอยแตกแบบสตริเอชันแสดงในรูปที่ 3.28 (ค) แถบสตริเอชันแต่ละแถบจะบอกระยะทางที่แถว
หน้ารอยแตกเคลื่อนที่ไปในหนึ่งรอบวัฏจักรขนาดความกว้างของแถบสตริเอชันนี้จะขึ้นกับช่วงความเค้น โดย
จะมีความกว้างมากขึ้น เมื่อช่วงความเค้นกว้างขึ้น 
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(ก) 
 
 
 
 
 
 
 

(ข)                                                    (ค) 
 

รูปที่ 3.28 (ก) ภาพร่างแสดงลักษณะผิวรอยแตกเนื่องจากความล้า (ข) ผิวรอยแตกท่ีแสดงทิศทางการ
ขยายตัวของรอยแตก ลักษณะรอยแตกแบบบีชมาร์ค (ค) ผิวรอยแตกแบบสตริเอชันที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์

อิเล็กตรอน ซึ่งแสดงผิวของสตริเอชัน 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

3.9.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออายุความล้า 
 

ความต้านทานความล้าของโลหะหรือโลหะผสมจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายๆ  ปัจจัยที่
นอกเหนือจากผสมทางเคมีของโลหะเอง ปัจจัยต่างๆ ที่มีความส าคัญประกอบไปด้วย 

1. ความเข้มของความเค้น (Stress concentration) ความต้านทานความล้าของวัสดุจะลดลงหาก
วัสดุมีรอยแตก รู หรือรอยบากร่องที่จะเป็นจุดศูนย์รวมความของความเค้น ท าให้ได้จุดดังกล่าวมีความเข้มข้น
ของความเค้นสูง และจุดดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักแบบล้าตัว ดังนั้นเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา
ดังกล่าว เราควรท าการบ้านออกแบบให้ชิ้นส่วนมีจุดที่ท าให้เกิดความเข้มข้นของความเค้นให้น้อยที่สุด 

2. ความหยาบของผิว (Surface roughness) โดยทั่วๆ ไปแล้วผิวของวัสดุที่มีความเรียบมากๆจะท า
ให้ความต้านทานความล้าเพ่ิมขึ้นด้วย ผิววัสดุที่หยาบจะท าให้เกิดบริเวณเพ่ิมความเค้นขึ้น และจะกลายเป็น
จุดเริ่มต้นของการแตกหักจากความล้าได ้
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3. สภาพของผิว (Surface condition) โดยทั่วไปแล้วการแตกหักเนื่องจากความล้า จะเริ่มไปแล้วการ
แตกหักเนื่องจากความล้า จะเริ่มต้นจากผิวของวัสดุก่อน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแปลงสภาพของผิววัสดุจะมี
ผลต่อความต้านทานความล้าโดยตรง ตัวอย่างเช่น การชุบแข็งที่ผิวของเหล็กกล้าด้วยวิธีการคาร์เบอร์ไรซิงหรือ
ไนไตรดิง จะช่วยยืดอายุของความล้าให้สูงขึ้น ในขณะที่หากชิ้นงานเหล็กกล้าเกิดการสูญเสียคาร์บอนที่ผิวขณะ
ท าการอบชุบ ก็จะท าให้อายุของความล้าลดลงได้ เป็นต้น 

4. สภาพแวดล้อม (Environment) หากโลหะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน ก็จะช่วยเร่งอัตรา
การขยายตัวของรอยแตกร้าวเนื่องจากความล้าขึ้นไปอีก ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายที่เรียกว่าการกัดกร่อน
ร่วมกับความล้า (Corrosion fatigue) ขึ้นได้ 
 
3.10 สรุป 
 

1. คุณสมบัติทางกล เป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของวัสดุ เมื่อมีภาระแรง (Force) มา
กระท าวัสดุ จะเกิดแรงต้านภายในเนื้อของวัสดุ ถ้าหากวัสดุไม่สามารถต้านทานแรงที่มากระท าได้ ก็จะเกิดการ
เสียรูป แตกร้าว หรือแตกหักได้ ดังนั้นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการต้านทานแรงที่มากระท านี้ จะ
เรียกว่า ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of Materials) 

2. เมื่อมีแรงภายนอก F กระท า จะเกิดแรงต้านทานภายในวัสดุเพ่ือไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด
และรูปร่าง ค่าความเข้มของแรงต้านทานที่เกิดภายในวัสดุ จะเรียกว่า ความเค้น (Stress) แต่ถ้าหากวัสดุเกิด
การเปลี่ยนรูป จะเรียกว่า ความเครียด (Strain) คือเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและขนาด ที่เกิดขึ้นกับเนื้อ
วัสดุภายใต้แรงกระท า 

3. พฤติกรรมของวัสดุภายใต้แรงทางกลจากกราฟ Stress-strain สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ 
  1) Elastic deformation เป็นช่วงที่กราฟเป็นเส้นตรง จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง stress-

strain ตามกฎของ Hook’s law เรียกว่า Young’s modulus หรือ Elastic modulus  
2) Plastic deformation เมื่อชิ้นงานได้รับแรงดึงที่สูงขึ้น และเกิดการเสียรูปยืดหยุ่นจนถึง

จุดสิ้นสุดช่วงยืดหยุ่น แรงดึงจะสามารถเอาชนะแรงระหว่างอะตอม ท าให้ชิ้นงานเกิดการเสียรูปอย่างถาวร 
ส่งผลให้ขนาดและรูปร่างเปลี่ยนไป 

4. การทดสอบวัสดุมีหลายวิธี ได้แก่ 
 1) การทดสอบความแข็ง คือ ความต้านทานต่อแรงกด การขัดสีและแรงกลของวัสดุ  การ

ทดสอบความแข็งแบบหัวกด ในเชิงโลหะวิทยา จะเป็นการทดสอบความต้านทานต่อการแปรรูปถาวร เมื่อถูก
แรงกดจากหัวกดกระท าลงบนชิ้นงานทดสอบ วิธีการเช่น Brinell Rockwell Vicker และ Knoop เป็นต้น 

 2) การทดสอบความทนทาน คือ ความต้านทานต่อแรงกด การขัดสีและแรงกลของวัสดุ การ
ทดสอบความแข็งแบบหัวกด ในเชิงโลหะวิทยา จะเป็นการทดสอบความต้านทานต่อการแปรรูปถาวร เมื่อถูก
แรงกดจากหัวกดกระท าลงบนชิ้นงานทดสอบ วิธีการเช่น ค้อนตุ้มน้ าหนัก 

 3) การทดสอบความล้า มีการคาดการณ์กันว่า กว่า 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ชิ้นส่วนเป็นความเสียหายที่เกิดจากการล้า การล้าเป็นสาเหตุของ Failure ที่พบมากที่สุดของโลหะที่ใช้ใน 
aircraft, I-beams cranes, bridges and ships และใน crankshaft ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือวัด
อายุการใช้งานของวัสดุ วิธีการทดสอบเรียกว่า Fatigue test 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 
 

1.ข้อใดให้ความขิงสมบัติทางกลได้อย่างเหมาะสม 

ก. พฤติกรรมของวัสดุที่แสดงออกมาเมื่อมีแรงต้านภายในเนื้อวัสดุ 
ข.พฤติกรรมของวัสดุที่แสดงออกมาเมื่อถูกแรงภายนอกกระท า 

ค.พฤติกรรมของวัสดุที่แสดงออกมาเมื่อถูกน าไปรับแรงดึง 
ง.พฤติกรรมของวัสดุที่แสดงออกมาเมื่อถูกน าไปทดสอบแรงเฉือน 

 

2. เหล็กกล้าคาร์บอนได้รับแรงดึงท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปในสภาวะยืดหยุ่น โดยมีค่าความเค้นทางวิศวกรรม 
400 Mpa และความเครียดทางวิศวกรรมมีค่า 0.001 จงหาค่ามอดูลัสของความยืดหยุ่น (modulus of 
elastivity) 

ก.400 GPa     ข.40 GPa 

ค.4 GPa     ง.0.4 GPa 

 

3. 0.2% offset เป็นวิธีการหาอะไร 

ก.ความเค้นสภาวะยืดหยุ่น (elastic stress)  ข.ความเค้นสภาวะพลาสติก (plastic stress) 
ค.ความเค้น ณ จุดคราก (yield stress)  ง.ความเค้นจุดแตกหัก (breaking stress) 
 

4. แท่งทองแดงขนาดความโต 20 mm.น าไปทดสอบแรงดึงที่ 25KN ท าให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลดลงมาที่ 
18.mmจงหาความเค้นทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้น 

ก.69 MPa     ข.80 MPa 

ค.98 MPa     ง.118 MPa 

 

5. ภายใต้แรงดึงอย่างไรที่ท าให้โลหะอะลูมิเนียมเสียรูปอย่างไม่สม่ าเสมอ (non-uniform deformation) 
ก.ใช้แรงดึงน้อยกว่าความแข็งแรง ณ จุดคราก 

ข.ใช้แรงดึงมากกว่าความแข็งแรง ณ จุดคราก 

ค.ใช้แรงดึงน้อยกว่าความต้านทานแรงดึง 
ง.ใช้แรงดึงมากกว่าความต้านทานแรงดึง 
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6.การทดสอบความแข็งเหล็กหล่อสีเทาควรใช้วิธีใด 

ก.บริเนลล์ (brinell)    ข.วิกเกอร์ (vicker) 
ค.ร็อคเวลล์ (rockwell)     ง.นูพ (knoop)  
 

7. โลหะมีความแข็งสูง เช่นเหล็กที่ผ่านการชุบแข็ง ควรวัดความแข็งด้วยวิธีใด 

ก.ไอซอด (izod)     ข.บริเนลล์ (brinell) 
ค.ร็อคเวลล์ (rockwell)    ง.อิมแพกต์ (impad) 
 

8. ค่าขีดจ ากัดความทนทาน (endurance limit) พบได้ในกราฟใด 

ก.ความ-จ านวนรอบ    ข.ความเครียด-เวลา 
ค.ความเครียด-อุณหภูมิ    ง.ความเค้น-ความเครียด 

 

9. วัสดุที่จะน าไปใช้รับแรงกระแทกภายใต้อุณหภูมิต่ าควรจะมีการทดสอบด้วยแรงลักษณะใด 

ก.การทดสอบเทนไซล์ (tensile test)  ข.การทดสอบฮาร์เนสส์ (hardness test) 
ค.การทดสอบแฟทิค (fatigue test)  ง.การทดสอบอิมแพกต์ (impact test) 
 

10. ปรากกฎการความคืบ (creep) มักเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ์ใด 

ก.ตอหม้อสะพาน     ข.เรือเดินทะเล 

ค.ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไอพ่น   ง.เหล็กข้ออ้อยส าหรับโครงสร้าง 
 

11. วัตถุประสงค์ของการทดสอบแรงกระแทกคือข้อใด 

ก.วัดปริมาณพลังงานที่วัสดุสามารถรับได้  ข.วัดปริมาณพลังงานในการทนทานกัดกร่อน 

ค.วัดอุณหภูมิชิ้นงานที่ถูกกระแทก   ง.วัดความสามารถในการทนต่อแรงกระท าเป็น
รอบ 

 

12. โดยปกติแล้วการแตกหักของวัสดุเหนียวจะเป็นการแตกหักแบบใด 

ก.การแตกระหว่างเกรน (intergranular)   

ข.การแตกหักแบบผ่าเกรน (transgranlar) 
ค.แฟรกเจอร์ทัฟเนสส์ (fracture toughness)         
ง.การขยายตัวของรอยแตก (crack propagation) 
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13. ข้อใดเรียงล าดับการฉีกขาดของเนื้อโลหะท่ีมีความเหนียว และอยู่ภายใต้สภาวะแรงดึงได้ถูกต้อง 
ก.คอคอด ช่องว่างขนาดเล็ก ขยายตัว  การแตกหัก 

ข.ช่องว่าขนาดเล็ก คอคอด  ขยายตัว  แตกหัก 

ค.คอคอด ขยายตัว  ช่องว่างขนาดเล็ก  แตกหัก 

ง.ขยายตัว ช่องว่าขนาดเล็ก  คอคอด  แตกหัก 

 

14. โลหะเหนียวจะเกิดการแตกหักแบบเปราะได้ในกรณีใด 

ก.ได้รับความเค้นดึง    ข.ได้รับความเค้นอัด 

ค.อยู่ที่อุณหภูมิต่ า   ง.อยู่ที่อุณหภูมิสูง 
 

15. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการแตกหักของวัสดุ 
ก.การแตกหักแบบเหนียวจะเกิดหลังจากากรเปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติก และการขยายตัวของรอย

แตกจะเกิดข้ึนอย่างช้าๆ 

ข.การแตกหักแบบเปราะจะเกิดโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติก และมีการขยายตัวของรอย
แตกอย่างรวดเร็ว 

ค.วัสดุเหนียวอย่างเช่น อะลูมิเนียมหรือเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า จะมีความสามารถในการดูดกลืน
พลังงานที่ใช้ในการท าให้เกิดการแตกหักได้มากกว่าวัสดุเปราะ อย่างเช่น เซรามิก 

ง.การเกิดคอคอด (necking) ของวัสดุ จะเกิดข้ึนก่อนการแตกหัก ทั้งการแตกหักแบบเหนียวและแบบ
เปราะ 

 

16. สัมประสิทธ์ความทนทานต่อการแตกหัก เป็นการวัดความสามารถของวัสดุในข้อใด 

ก.การวัดความสามารถในการรับแรงของวัสดุในสภาวะที่มีความร้อนสูง 
ข.การวัดความสามารถในการรับแรงของวัสดุในสภาวะที่มีความเย็นสูง 
ค.การวัดความสามารถในการรับแรงของวัสดุในสภาวะที่มีรอยต าหนิ 
ง.การวัดความสามารถในการรับแรงของวัสดุในสภาวะที่มีความเค้นสูง 
 

17.ค่า Klcหมายถึงข้อใด 

ก.มอดุลัสยืดหยุ่น    ข.ความยาวรอยแตกภายใน 

ค.ความเข้มข้นของความเค้น  ง.ความเค้นวิกฤตส าหรับการขยายตัวของรอยแยก 
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18.ข้อใดไม่ใช้การเพ่ิมความต้านทานการแตกหักของวัสดุ 
ก.เพ่ิมความหนาชิ้นงาน    ข.เพ่ิมขนาดเม็ดเกรนให้โตขึ้น 
ค.เพ่ิมปลายรอยแตกให้มีรัศมีมาก   ง.เพ่ิมอุณหภูมิให้สูงขึ้น 

 
19. วัสดุใดต่อไปนี้มีทัฟเนสส์ (Toughness) สูง 
 ก.เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า    ข.เหล็กกล้าคาร์บอนสูง 
 ค.อะลูมินา     ง.ทังสเตนคาร์ไบด์ 
 
20. ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรหลักในการหาค่าของ Klc จากสมการ 
 ก.ความเค้นวิกฤต    ข.การยืดของวัตถุ 
 ค.ความยาวรอยแตก    ง.ลักษณะรอยแตก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

โลหะกลุม่เหล็ก 
 

หัวข้อเนื้อหา 
 4.1 การผลิตเหล็กกล้า 

4.2 เหล็กกล้าคาร์บอน 
4.2.1 อัญรูปของเหล็ก 
4.2.2 แผนภาพเฟสของเหล็ก-คาร์บอน 
4.2.3 ปฏิกิริยาในแผนภาพเฟสของเหล็กกับคาร์บอน 
4.2.4 การเกิดโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน 
4.2.5 การจ าแนกประเภทของเหล็กกล้าคาร์บอนจากปริมาณคาร์บอน 
4.2.6 การจ าแนกประเกกของเหล็กกล้าคาร์บอนจากแผนภาพเฟส 

4.3 เหล็กกล้าผสม 
4.3.1 อิทธิผลของธาตุผสม 
4.3.2 อิทธิผลของธาตุผสมที่มีต่อเฟอร์ไรต์ 
4.3.3 อิทธิพลของธาตุผสมที่มีต่อการเกิดคาร์ไบด์ 
4.3.4 ชนิดของเหล็กกล้าผสม 

4.4 เหล็กกล้าไร้สนิม 
4.5 เหล็กกล้าเครื่องมือ  

4.5.1 ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือ  
4.5.2 ชนิดและการใช้งานเหล็กกล้าเครื่องมือ 

4.6 เหล็กหล่อ 

4.7 สรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบท  
เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. อธิบายหลักการกระบวนการผลิตเหล็กกล้า 

2. อธิบายจ าแนกชนิด เหล็กกล้าชนิดต่างๆ 
3. สามารถเข้าใจคุณสมบัติพ้ืนฐานของเหล็ก เพ่ือเลือกใช้งานตามชนิดของเหล็กในอุตสาหกรรม 

วิธีสอนและกิจกรรม 
1. ทบทวนเนื้อหาในบทที่ 3  
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 

4. แบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 



124    วสัดุวิศวกรรม                                                    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

5. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทที ่4  
6. เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการควบคุมคุณภาพ 
2. กระดานไวท์บอร์ด 
3. วัสดุโสตทัศน์ Power point    
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
5. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. สังเกตจากพฤติกรรมและบรรยากาศระหว่างเรียน 
2. ถามตอบระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ในแต่ละครั้ง 
การประเมินผล 
1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 4 
โลหะกลุม่เหล็ก 

 
 

 โลหะที่ถูกน ามาใช้ในงานวิศวกรรมอาจจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่ม คือ โลหะกลุ่มเหล็กและ
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะกลุ่มเหล็กยังจ าแนกออกเป็นเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ซึ่งมีความแตกต่างกันตรง
ปริมาณของคาร์บอนในเนื้อเหล็ก โดยเหล็กกล้าจะมีปริมาณคาร์บอนที่ต่ ากว่าเหล็กหล่อ เหล็กกล้ายังจ าแนก
ออกเป็นโลหะผสมต่ าและโลหะผสมสูง ซึ่งอาศัยปริมาณส่วนผสมทางเคมีของธาตุผสมเป็นตัวจ าแนก โลหะกลุ่ม
เหล็กจะมีปริมาณการใช้งานในอุตสาหกรรม โครงสร้างต่างๆ สูงมาก เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าสินแร่เหล็กที่
พบอยู่บนพ้ืนโลกนั้นมีปริมาณมาก กระบวนการผลิต สามารถตอบสนองในทางเศรษฐศาสตร์ และที่ส าคัญเหล็กมี
สมบัติทางกลและทางกายภาพที่กว้างขวาง ในเนื้อหาจะกล่าวถึงกระบวนการผลิตเหล็ก ส่วนผสมทางเคมี 
โครงสร้างจุลภาค สมบัตติ่างๆ ตลอดจนชนิดและการใช้งานของโลหะ กลุ่มเหล็กที่เก่ียวข้องในงานทางวิศวกรรม 

4.1 การผลิตเหล็กกล้า 
 ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ (2555) เหล็กที่พบอยู่บนพ้ืนโลกโดยมากแล้วจะอยู่ในรูปของเหล็กออกไซด์ 
ได้แก่ แร่เฮมาไทต์ (Hematite; Fe2O3) และ แมกนีไทต์ (Magnetite; Fe3O4) การถลุงสินแร่เหล็กจะใช้เตาลม 
(Blast furnace) ตังแสดงในรูปที่ 4.1 โดยลักษณะของ เตามีรูปทรงกระบอกสูง ภายในเตาจะบรรจุถ่านโค้ก 
สินแร่เหล็ก และหินปูนเป็นชั้นๆ สลับกันไป และใช้ลมร้อนเปุาเข้า บริเวณรอบข้างของเตาในส่วนล่าง ถ่านโค้กที่
ใส่เข้าไปจะท าหน้าที่ให้ความร้อน และให้คาร์บอนที่จะเป็นตัวลดออกซิเจน ในสินแร่เหล็ก โดยคาร์บอนที่มีในถ่าน
โค้กจะรวมตัวกับออกซิเจนที่เปุาเข้าไปในรูปของลมร้อน เป็นก๊าชคาร์บอน - มอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเป็นตัวลด
ออกซิเจนจากสินแร่เหล็ก ปฏิกิริยาการลดออกซิเจนแสดงตังสมการต่อไปนี้ 
 
 
 ปฏิกิริยาการเกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ 
  C (coke)   + O 2(air)    CO2 

  CO2    +   C (coke)    2CO 
  
 
 ปฏิกิริยาการลดออกซิเจนในสินแร่เหล็ก 
  Fe2O3         + 3C(coke)   2Fe +  3CO2 

  Fe2O3         + 3CO   2Fe +  3CO2 
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รูปที่ 4.1 กระบวนการถลุงสินแร่เหล็กโดยเดาลม 
 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 
 
 หินปูนที่ใส่เข้าไปจะท าหน้าที่เป็นฟลักซ์ (Flux) จับสิ่งเจือปนที่ติดมากับสินแร่เหล็ก กลายเป็นขี้
ตะกรัน (Slag) ไหลออกทางด้านข้างส่วนล่างของเตา และถูกน าไปใช้งานในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ น้ าเหล็กที่ได้
จากการถลุงจะเรียกว่า เหล็กดิบ (Pig iron) ทีย่ังคงมีปริมาณสารมลทินเจือปนอยู่มาก ยังไม่เหมาะที่จะน าไปใช้งาน 
ดังนั้นจะต้องมีการท าให้น้ า เหล็กดิบมีความบริสุทธิ์ขึ้น โดยกระบวนการเตาเบสิกออกซิเจน (Basic Oxygen 
Furnace; BOF) 
 โดยปกติแล้ว น้ าเหล็กดิบที่ได้จะมีคาร์บอนอยู่ระหว่าง 4 - 5% ซึ่งเกินมาตรฐานของเหล็กกล้าที่จะมี
คาร์บอนอยู่ ในช่วง 0.06 - 2% อีกท้ังน้ าเหล็กดิบยังมีส่วนผสมของธาตุอ่ืน เช่น ซิลิคอน ซัลเฟอร์ฟอสฟอรัส และ
แมงกานีส ในปริมาณสูง ดังนั้นจึงต้องมีการลดปริมาณธาตุผสมเหล่านี้ลง ตัวที่ใช้ลดธาตุต่างๆ เหล่านี้  คือ 
ออกซิเจน น้ าเหล็กดิบที่ได้จากเตาลม ปริมาณ 200 ตัน จะถูกน ามาเทลงในเตา BOF และเติมเศษเหล็กลงไปอีก 
90 ตันเพ่ีอเพ่ิมปริมาณน้ าเหล็ก (รูปที่ 4.2) จากนั้นจะท าการเติมฟลักช์ (หินปูน) เพ่ีอท าหน้าที่ในการจับสาร
มลทินและกลายเป็นขี้ตะกรันเพ่ีอเทออกได้สะดวก ขั้นตอน ต่อไปจะท าการเปุาออกซิเจนบริสุทธิ์ลงไปในเตาโดย
ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ที่ความดันออกซิเจน 1,250 KPa ปริมาณ ธาตุคาร์บอนที่อยู่ในน้ าเหล็กจะถูกลดลงโดย
ออกซิเจนซึ่งหลุดออกมาในรูปของ CO และ CO2 กระบวนการ BOF สามารถ ผลิตเหล็กได้ 250 ตัน โดยใช้เวลา
เพียง 35-50 นาท ี
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รูปที่ 4.2 กระบวนการลดออกซิเจนโดย BOF 

 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 
 
 
 ขั้นตอนต่อจากกระบวนการ BOF คือการหล่ออินกอต (Ingot) หรือเหล็กแท่ง เพ่ือให้มีขนาดที่
สามารถล าเลียงหรือ ขนส่งได้สะดวก จากแท่งอินกอตจะถูกน าไปให้ความร้อนและผ่านกระบวนการรีดให้เป็น
รูปทรงกึ่งส าเร็จที่มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบต่าง ๆ และจะน าไปผ่านการแปรรูปขั้นสุดท้ายต่อไป การหล่อแท่งอิน
กอตจะท าโดยการเทน้ าเหล็กลงแบบหล่อ โลหะที่มีลักษณะเป็นเทเปอร์ เพ่ือให้ถอดออกจากแบบหล่อได้สะดวก 
 การแปรรูปให้เหล็กมีรูปทรงต่างๆ จะท่าโดยการน าอินกอดหรือแท่งเหล็กมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 
1,200 °C จากนั้นผ่านเข้าลูกกลิ้งเพื่อรีดร้อน จะได้เหล็กท่ีมีหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 150 X 150 mm เรียกว่า 
บิลเล็ต (Billet) หรือกรณีที่มีขนาดใหญ่กว่านี้จะเรียกว่า บลูม (Bloom) และหากมีหน้าตัดเป็นผืนผ้าขนาด 150 X 
300 mm หรือมากกว่า จะเรียกว่า สแล็บ (Slab) จากนั้นเหล็กเหล่านี้จะถูกน าไปแปรรูปโดยกระบวนการต่างๆ 
ต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 4.3 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไปใช้ในอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 4.3 การแปรรูปเหล็กกล้ารูปทรงต่างๆ 
 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 
 
4.2 เหล็กกล้าคาร์บอน 
 
 4.2.1 อัญรูปของเหล็ก 
 

 เหล็กบริสุทธิ์จะมีสภาพอัญรูป (Allotropic) หรือมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกได้หลายรูปแบบ 
ดังรูปที่ 4.4 แสดงเส้นโค้งการเย็นตัวของเหล็กบริสุทธิ์ที่มีการเปลี่ยนผลึกที่อุณหภูมิต่างๆจากการเย็นตัวของเหล็ก
หลอมเหลวมาถึงอุณหภูมิ 538 °C จะเริ่มเกิดการแข็งตัว โดยอะตอมของเหล็กจะรวมตัวกันเป็นของแข็งที่มี
โครงสร้างผลึกแบบ BCC การแข็งตัว จะเกิดที่อุณหภูมิคงที่ เรียกชื่อเหล็กชนิดนี้ว่า เหล็กเดลตา ( -iron) หรือเด
ลดาเฟอร์ไรต์ ( -ferrite) จากนั้นเมื่ออุณหภูมิ เย็นลงมาถึง 1,394 °C จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผลึกจาก BCC ไป
เป็น FCC มีชื่อเรียกว่า ออสเทนไนต์ (Austenite) หรือเหล็กแกมมา ( -iron) การเปลี่ยนแปลงเฟสจะเกิดที่อุณหภูมิ
คงที่เช่นกัน ที่อุณหภูมิ 912 °C เหล็กแกมมาจะเปลี่ยนแปลงเฟสไปเป็น เหล็กเฟอร์ไรต์ หรือเหล็กแอลฟา ( -
iron) ที่มีผลึกแบบ BCC เหมือนเหล็กเดลตา แต่ระยะห่างของอะตอมจะสั้นกว่า เพราะอยู่ที่อุณหภูมิต่ า เหล็ก
บริสุทธิ์จะคงสภาพผลึกแบบ BCC จนถึงอุณหภูมิห้อง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อีก แต่จะมีเพียงสภาพความ
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เป็นแม่เหล็กเท่านั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยจากช่วงอุณหภูมิระหว่าง 912 – 770 °C เหล็กจะมีสภาพแม่เหล็ก
ดูดไม่ติด (Non-magnetic) และที่อุณหภูมิต่ ากว่า 770 °C เหล็กจะเปลี่ยนไปสู่สภาพที่แม่เหล็กดูดติด 
(Magnetic) เราเรียกอุณหภูมินี้ว่า อุณหภูมิคูรี (Curie Temperature) 
 

 
 

รูปที่ 4.4 เส้นโค้งการเย็นตวัของเหล็กบริสุทธิ์และการเปลี่ยนแปลงสภาพอัญรูป 
 

(ท่ีมา: สันติรัฐ นันสะอาง, 2559) 

 4.2.2 แผนภาพเฟสของเหล็ก-คาร์บอน 

 แผนภาพเฟสระหว่างเหล็กกับคาร์บอนแสดงในรูปที่ 4.5 โดยปริมาณคาร์บอนที่อยู่ในแผนภาพเฟสจะมี
เพียง 6.67% เท่านั้นที่น ามาศึกษา ทั้งนี้เพราะปริมาณคาร์บอนสูงกว่านี้จะไม่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม อัน
เนื่องมาจากสมปดทางกลที่แข็ง และเปราะ ภายในแผนภาพเฟสจะมีทั้งเส้นทึบและเส้นประ โดยเส้นทึบจะเป็น
การเปลี่ยนแปลงของเฟสในสภาวะกึ่งเสถียร (Metastable) ของเหล็กกับเหล็กคาร์ไบต์ (Fe-Fe3C) ใช้ศึกษาเฟส
ของเหล็กกล้าและเหล็กหล่อสีขาว ส่วนเส้นประจะเป็น การเปลี่ยนแปลงเฟสในสภาวะเสถียรของเหล็กกับ
แกรไฟต์ (Fe-Graphite) ซึ่งเกิดจากการเย็นลงหรือร้อนขึ้นอย่างช้าๆ เฟสในสกาวะเสถียรใช้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงเฟสของเหล็กหล่อสีเทา ภายในแผนภาพเฟสประกอบไปด้วยเฟสและโครงสร้างที่ส่วนผสมต่างๆ ดังนี้ 
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รูปที่ 4.5 แผนภาพเฟสของเหล็ก-คาร์บอน 
 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 
 

 
 1. เหล็กเดลดา (Delta Iron;  ) เหล็กชนิดนี้จะอยู่ที่ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 1,394 - 1,538 °C มี
สภาวะเป็นสารละลายของแข็ง โดยคาร์บอนจะละลายอยู่ได้สูงสุด 0.09 % ที่อุณหภูมิ 1,495 °C ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่
เกิดปฏิกิริยาเพอริเทกติกเหล็กเดลดามีระบบผลึกแบบ BCC มีสภาพเป็นเฟอร์โรแมกเนติกและคงรูปได้ที่อุณหภูมิ
สูงกว่า 1,394 °C เท่านั้น หากต่ ากว่านี้จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นเหล็กแกมมา 
 2. เหล็กแกมมา (Gamma Iron;  ) หรือออสเทนไนต์ (Austenite) เหล็กชนิดนี้มีสถานะเป็น
สารละลายของแข็ง โดยคาร์บอนสามารถละลายได้สูงสุด 2.11% ที่อุณหภูมิ 1,148 °C คุณลักษณะทั่วไปจะอ่อน 
เหนียว แม่เหล็กดูดไม่ติด มีโครงสร้างผลึกแบบ FCC ลักษณะโครงสร้างแสดงดังรูปที่ 4.6 (ก) 
 3. เหล็กแอลฟา (Alpha Iron;  ) หรือเฟอร์ไรต์ (Ferrite) มีสถานะเป็นสารละลายของแข็ง คาร์บอน
ละลายได้สูงสุด 0.0218% ที่อุณหภูมิ 727 °C มีผลึกแบบ BCC สมบัติอ่อนและเหนียว และไม่มีสภาพความเป็น
แม่เหล็กในช่วง 770 – 912 °C ลักษณะโครงสร้างแสดงดังรูปที่ 4.6 (ข) 
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   (ก)      (ข) 

 
รูปที่ 4.6 ภาพโครงสร้างจุลภาค (ก) ออสเทนไนต์ (500x) และ (ข) เฟอร์ไรต์ (500x) 

 
(ท่ีมา: สันติรัฐ นันสะอาง, 2559) 

 
 4. ซีเมนไทต์ (Cementite) หรือเหล็กคาร์ไบด์ (Iron Carbide) เป็นสารประกอบอินเตอร์เมทัลลิก มี
สูตรทางเคมีคือ Fe3C มีสมบัติที่แข็งและเปราะ ประกอบไปด้วยคาร์บอน 6.67% มีระบบผลึกแบบออโธรอมบิก 
(Orthorhombic) 
 5. เพิร์ลไลต์ (Pearlite) เป็นโครงสร้างที่เกิดจากปฏิกิริยายูเทกตอยด์ ประกอบไปด้วยโครงสร้างเฟอร์
ไรต์สลับกับชีเมนไทต์เป็นชั้นๆ ดังแสดงในรูปที่ 4.7 (ก) ลักษณะโครงสร้างดังกล่าวเรียกว่า ลาเมลลาเพิร์สไลต์ 
(Lamella pearlite) โครงสร้างชนิดนี้จะมีความแข็งแรงสูง เพราะเกิดจากโครงสร้างที่อ่อนของเฟอร์ไรต์สลับกับ
โครงสร้างที่แข็งของชีเมนไทต ์
 6. เลเดบูไรต์ (Ledeburite) เป็นโครงสร้างที่เกิดจากปฏิกิริยายูเทกติก โดยมีส่วนผสมคาร์บอน 4.3% 
ที่อุณหภูมิ 1,148 °C ของเหลวเย็นตัวลงกลายเป็นของแข็ง 2 ชนิด คือ ออสเทนไนต์ และชีเมนไทต์ 
 7. เลเดบูไรต์ทรานส์ฟอร์ม (Ledeburite Transformed) เป็นโครงสร้างที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพ
ของออสเทนไนต์ในโครงสร้างยูเทกติกโดยออสเทนไนต์ดังกล่าวจะให้ปฏิกิริยายูเทกตอยด์กลายเป็นโครงสร้างเพิร์ล
ไลต์ดังนั้นโครงสร้างเลเดบูไรด์ทรานส์ฟอร์มจึงประกอบไปด้วยโครงสร้างของชีเมนไทต์และเพิร์ลไลต์ซึ่งโครงสร้างทั้ง
สองเป็นโครงสร้างของเหล็กหล่อสีขาว (White cast iron) ดังแสดงในรูปที่ 4.7 (ข) 
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   (ก)      (ข) 
 

รูปที่ 4.7 ภาพโครงสร้างจุลภาค (ก) เพิร์ลไลต์ (X 2,500)  (ข) เหล็กหล่อสีขาว (เลเดบูไรต์ทรานส์ฟอร์ม) 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

 4.2.3 ปฏิกิริยาในแผนภาพเฟสของเหล็กกับคาร์บอน 

 

 ในแผนภาพเฟสของเหล็กกับคาร์บอนนั้น มีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทั้งหมด 3 ปฏิกิริยาได้แก่ 
 1. ปฏิกิริยาเพอริเทกติก เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 1,495 °C ที่เปอร์เซ็นต์คาร์บอน 0.17% โดยของเหลวที่มีปริมาณ 
คาร์บอน 0.53% เข้ารวมตัวกับสารละลายของแข็ง   ที่มีปริมาณคาร์บอน 0.09% แล้วเกิดเป็นสารละลายของแข็งชนิด 
ใหม่คือออสเทนไนต์ หรือเหล็ก   ที่มีสถานะเป็นสารละลายของแข็งที่ปริมาณคาร์บอน 0.17% ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเขียนได้ 
ดังนี้ 
     เย็นลง 
L (0.53%C) +   (0.09%C)                                                (0.17%C) 
     ร้อนข้ึน 
 2. ปฏิกิริยายูเทกติก เกิดจากของเหลวที่มีปริมาณคาร์บอน 4.3% ท าปฏิกิริยายูเทกติกที่อุณหภูมิ 1,148 °C 
แล้วกลายเป็น   และ Fe3C โดย   มีสถานะเป็นสารละลายของแข็งที่มีคาร์บอนละลายอยู่ 2.11% และ Fe3C เป็นสาร 
ประกอบอินเตอร์เมทัลลิกที่มีคาร์บอนอยู่ 6.67% ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นสามารถเขียนได้ดังนี้ 

     เย็นลง 
L (4.3%C)               (2.11%C) + Fe 3C (6.67%C) 

     ร้อนข้ึน 

↽ ⇀ 

↽ ⇀ 
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 3. ปฏิกิริยายูเทกตอยด์ เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 727 °C ที่ปริมาณคาร์บอน 0.77% โดย   ที่มีคาร์บอนอยู่ 
0.77% แตกตัวให้สารละลายของแข็ง   ที่มีคาร์บอน 0.0218% และ Fe3C ที่มีคาร์บอน 6.67% ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเขียน
ได้ดังนี้ 
     เย็นลง   (0.77%C)                            (0.0218%C) + Fe 3C (6.67%C) 

     ร้อนข้ึน 

 4.2.4 การเกิดโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอน 

 

 เหล็กกล้าคาร์บอนจะมีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่ไม่เกิน 2% โครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าคาร์บอนจะมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณคาร์บอนที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็ก การเปลี่ยนแปลงของเฟสในสภาวะการเย็นตัวอย่างช้าๆ จะ
เกิดขึ้นเมื่อเฟสของ   เย็นตัวผ่านขอบเขตของ   และ Fe3C หากเราพิจารณาจากแผนภาพเฟส การเกิดโครงสร้างจุลภาค 
ของเหล็กกล้าจะแยกออกเป็น โครงสร้างของเหล็กไฮโปยูเทกตอยด์ โครงสร้างเหล็กยูเทกตอยด์ และโครงสร้างเหล็ก
ไฮเปอร์ยูเทกตอยด์ 
 1. โครงสร้างเหล็กยูเทกตอยด์ ปริมาณคาร์บอนของเหล็กยูเทกตอยด์จะอยู่ที่ประมาณ 0.77% จากรูปที่ 4.8 
ที่อุณหภูมิประมาณ 800 °C หรือจุด a จะมีเฟสเป็น   จากนั้นเมื่อเกิดการเย็นตัวอย่างช้า ๆ ลงมาตามเส้น xx' จนถึง
อุณหภูมิ 727 °C จะเกิดปฏิกิริยายูเทกตอยด์ขึ้น โดย   จะแตกตัวให้   และ Fe3C ที่อุณหภูมิคงที่ ลักษณะโครงสร้าง
ของ ยูเทกตอยด์จะเป็นแถบหรือชั้นสลับกันระหว่างเฟส   และ Fe3C โดยความหนาจะมีอัตราส่วนประมาณ 7 : 1 
โครงสร้าง นี้มีชื่อเรียกว่า เฟิร์ลไลต์ (Pearlite) ดังแสดงในรูปที่ 4.9 (ก) ทิศทางของชั้นระหว่าง   และ Fe3C จะมีทิศทาง
ไปในแนว เดียวกัน โดยชั้นของ   จะมีความหนากว่า โดยจะเห็นเป็นสีขาว และชั้นของ Fe3C จะมีขนาดที่บาง มีสีด า 
โครงสร้าง เพิร์ลไลต์จะมีสมบัติทางกลอยู่ระหว่างความอ่อนเหนียวของเฟอร์ไรต์และความแข็งเปราะของซีเมนไทต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇀ ⇀  ↽ 
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รูปที่ 4.8 ลักษณะการเกิดโครงสร้างจุลภาคของเหล็กยูเทกตอยด์ 
  

(ท่ีมา: สันติรัฐ นันสะอาง, 2559) 
 
 การเกิดชั้นของโครงสร้างระหว่างเฟอร์ไรต์ (0.0218%C) และซีเมนไทต์ (6.67%C) จะเกิดขึ้นจากการ
แพร่ของอะตอมคาร์บอน รูปที่ 4.9 (ก) แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของปฏิกิริยายูเทกตอยด์ จากรูป 
ทิศทางการแพร่ของอะตอมคาร์บอนจะเป็นไปตามหัวลูกศรเล็กๆ อะตอมคาร์บอนจะแพร่จากเฟอร์ไรต์ซึ่งต้องการ
คาร์บอนเพียง 0.0218% ไปสู่ซีเมนไทต์ที่ต้องการคาร์บอนถึง 6.67% การเกิดจะเริ่มต้นจากการตกผลึกของ Fe3C 
ที่บริเวณขอบเกรนของออสเทนไนต์ที่มีคาร์บอนอยู่ 0.77% และดึงคาร์บอนบริเวณใกล้เคียงให้มารวมตัวเป็นแผ่น
หรือชั้นของ Fe3C ท าให้ปริมาณคาร์บอนบริเวณใกล้เคียงลดลงอย่างรวดเร็ว จนเหลือปริมาณใกล้เคียง 0.0218% 
ซึ่งเป็นปริมาณที่ท าให้เกิดโครงสร้างเฟอร์ไรต์ การเกิดแถบของซีเมนไทต์จะเกิดขึ้นหลายๆ จุดในเกรนของออ
สเทนไนต์ (รูปที่ 4.9 (ข)) และมีทิศการ เข้าหาแกนกลางของเกรน เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา ปลายของแถบซีเมนไทต์
และเฟอร์ไรต์จะมาชนกันในทิศทางที่แตกต่าง 
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         (ก)        (ข) 
 
รูปที่ 4.9 (ก) กลไกการเกิดโครงสร้างเพิร์ลไลต์จากเฟสออสเทนไนต์ (ข) ทิศทางการขยายตัวของชีเมนไทต์และ

เฟอร์ไรต์จากขอบเกรนออสเทนไนต์ 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555 และ สันติรัฐ นันสะอาง, 2559) 
 

 2. โครงสร้างเหล็กไฮโปยูเทกตอยด์ เหล็กไฮโปยูเทกตอยด์จะมีปริมาณคาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.008 - 
0.77% จากรูปที่ 4.10 (ก) ที่ส่วนผสม C0 เหล็กมีการเย็นตัวตามเส้น yy' โดยที่จุด C เหล็กจะมีเฟสเป็น   เมื่อ
เย็นตัวช้าๆ ลงมา ถึงจุด d จะเกิดโครงสร้างของ   ขึ้นบริเวณขอบเกรนของ   และขยายตัวโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ
อุณหภูมิลดลงจนกระทั่ง มาถึงเส้นอุณหภูมิยูเทกตอยด์หรือเส้น NO เฟส   จะให้ปฏิกิริยายูเทกตอยด์เกิดเป็น
โครงสร้างเพิร์ลไลต์ และเมื่อผ่าน อุณหภูมิยูเทกตอยด์ลงไปจนถึงอุณหภูมิห้อง เหล็กไฮโปยูเทกตอยด์จะประกอบ
ไปด้วยโครงสร้างเฟอร์ไรต์และเพิร์ลไลต์ 
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                                    (ก)         (ข) 
 
 

รูปที 4.10 (ก) ขั้นตอนการเกิดโครงสร้างของเหล็กไฮโปยูเทกตอยด์  
(ข) โครงสร้างจุลภาคของเหล็กไฮโปยูเทกตอยด์  

 
(ท่ีมา: สันติรัฐ นันสะอาง, 2559) 

 
 ขณะมีการเย็นตัวผ่านขอบเขตของเฟส   +   (MNO) ปริมาณของเฟสทั้งสองก็จะเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย ปริมาณเฟสของ   จะเพ่ิมข้ึนเมื่ออุณหภูมิลดลง ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้โดยการลากเส้นไทจากจุด d ไป
ตัดเส้น MO และจากจุด e ไปตัดเส้น M0 จะเห็นว่าเส้นจากจุด e ไป MO จะยาวกว่าเส้นจากจุด   ไป MO 
แสดงว่าปริมาณของเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง ในขณะที่ปริมาณ   เพ่ิมขึ้น ปริมาณของ   ก็จะลดลง โดยจะ
สังเกตเห็นว่าเส้น MN  จะเอียง เข้าใกล้จุด d และ e ปริมาณ   ที่เพ่ิมข้ึนจะท าให้เปอร์เซ็นต์คาร์บอนใน   เพ่ิมขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องมาจาก   ต้องการคาร์บอนเพียง 0.0218% เท่านั้น ตังนั้นขณะที่   ขยายตัว อะตอมของคาร์บอนจะ
ถูกผลักออกมารวมกันในเนื้อของ   มากขึ้น (เส้น MO ลาดลงไปทางขวา) และเมื่อถึงอุณหภูมิยูเทกตอยต์ 
ปริมาณคาร์บอนใน   จะมีสูงถึง 0.77% ซึ่งเป็นปริมาณคาร์บอนที่ให้ปฏิกิริยายูเทกตอยต์ จึงเกิดปฏิกิริยา
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ดังกล่าวขึ้น และท าให้ได้โครงสร้างเพิร์ลไลต์ ขณะมิการเกิดปฏิกิริยายูเทกตอยต์ โครงสร้างเฟอร์ใรต์ที่เกิดขึ้นก่อน
หน้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และมีซื่อเรียกว่า โปรยูเทกตอยด์เฟอร์ไรต์ (Proeutectoid Ferrite) ส่วน
เฟอร์ไรต์ที่เกิดจากปฏิกิริยายูเทกตอยต์ซึ่งอยู่ในโครงสร้างเพิร์ลไลต์จะเรียกว่า  ยูเทกตอยด์เฟอร์ไรต์ (Eutectoid 
Ferrite)  
 3. โครงสร้างเหล็กไฮเปอร์ยูเทกตอยด์ เหล็กไฮเปอร์ยูเทกตอยต์มีปริมาณคาร์บอนระหว่าง 0.77 - 
2.11% การเย็นตัวจากเฟส   ที่ส่วนผสม C1 ในรูปที่ 4.11 (ก) ตามเส้น zz’ โดยที่จุด g จะมีเฟสเป็น   และเย็น
ตัวลงมาตัดเส้น OP ซึ่งเป็นเส้นขอบเขต Fe3C จะเกิดการตกผลึกของโครงสร้าง Fe3C ที่บริเวณขอบเกรนของ   
และขยายตัวโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออุณหภูมิลดลง 
 

              
 
        (ก)          (ข) 
 
รูปที่ 4.11 (ก) ขั้นตอนการเกิดโครงสร้างของเหล็กไฮเปอร์ยูเทกตอยต์ (ข) โครงสร้างจุลภาคของเหล็กไฮเปอร์ยู

เทกตอยต์ (1.4%C) 
 

(ท่ีมา: สันติรัฐ นันสะอาง, 2559) 
 
 เราสามารถตรวจสอบปริมาณ Fe3C ได้จากการลากเส้นไทไปตัดเส้น PO เมื่ออุณหภูมิลดลง ท าให้
เส้น PO ลาดเอียงลงมาทางซ้าย ท าให้เส้นไทยาวขึ้น ซึ่งก็คือปริมาณ Fe3C ที่เพ่ิมขึ้นนั่นเอง โครงสร้าง Fe3C ที่
เกิดข้ึนมาก่อนนี้จะมี ชื่อเรียกว่า โปรยูเทกตอยต์ชีเมนไทต์ (Proeutectoid Cementite) 
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 เนื่องจาก Fe3C เป็นโครงสร้างที่ด้องการคาร์บอนสูงถึง 6.67% ดังนั้นขณะเย็นตัวและเกิดการ
ขยายตัว อะตอมของคาร์บอนที่อยู่ใน   จะถูกดึงออกมารวมตัวกันเป็น Fe3C ส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนใน  
ลดลง และเมื่อถึงอุณหภูมิยูเทกตอยด์ ปริมาณคาร์บอนใน   ก็จะเหลือ 0.77% ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ให้ปฏิกิริยายู
เทกตอยด์ ก็จะเกิดปฏิกิริยาทันทีและกลายเป็นโครงสร้างเพิร์ลไลต์ที่ถูกล้อมรอบด้วยซีเมนไทต์        (ดังแสดงใน
รูปที่ 4.11(ข)) ซึ่งเป็นโครงสร้างของเหล็กที่มีคาร์บอน ผสมอยู่ 1 - 4% โครงสร้าง Fe3C ที่ล้อมรอบโครงสร้าง
เพิร์ลไลต์อยู่ลักษณะนี้เรียกว่า คาร์ไบด์แบบตาข่าย (Network Carbide) โดยจะมีผลต่อสมบัติทางกลของเหล็ก คือ
แข็งและเปราะ ท าให้มิความแข็งแรงต่ า  
 

 4.2.5 การจ าแนกประเภทของเหล็กกล้าคาร์บอนจากปริมาณคาร์บอน 
 

 วิธีการจ าแนกประเภทของเหล็กกล้าคาร์บอนนั้นมีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการจ าแนกโดยกระบวนการ
ผลิตประกอบไปด้วยเหล็กกล้าเบสเซมเมอร์ (Bessemer) เหล็กกล้าโอเพนฮาร์ต (Open heart) เหล็กกล้าเตา
ไฟฟูาและเหล็กกล้า เตาครูซิเบิล (Crucible) เป็นต้น เหล็กกล้ายังสามารถจ าแนกตามลักษณะการใช้งาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วย เหล็กกล้าเครื่องจักรกล เหล็กสปริง เหล็กโครงสร้าง หรือเหล็กกล้าเครื่องมือ เป็นต้น  การ
จ าแนกชนิดเหล็กกล้าคาร์บอนบางครั้งอาศัยปริมาณคาร์บอนที่ผสมอยู่เป็นเกณฑ์การแบ่ง ได้แก่ 
 1.เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า จะมีคาร์บอนต่ ากว่า 0.20% เป็นกลุ่มที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางมาก เช่น 
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์จะใช้ท าขึ้นส่วนที่เป็นเหล็กแผ่นบางต่าง ๆ หรือเหล็กแผ่นขนาดใหญ่ที่ใช้งานใน
อุตสาหกรรมทั่วไป เหล็กกล้าชนิดนี้จะมีความแข็งน้อย เหนียว และแปรรูปได้ง่าย ใช้กับงานที่ไม่ต้องการความ
แข็งแรงสูง 
 2.เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง มีปริมาณคาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.50% เป็นกลุ่มที่มีความ
แข็งแรงสูง กว่าเหล็กกล้าคาร์บอนต่ า นิยมใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น เพลาข้อเหวี่ยง และ
ชิ้นส่วนข้อต่อต่างๆ 
 3.เหล็กกล้าคาร์บอนสูง มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 0.5% มิความแข็งแรง แข็งแกร่ง และความแข็ง
สูง ใช้ท าสปริงและเครื่องมือคมตัดต่าง ๆ 
 
 4.2.6 การจ าแนกประเกกของเหล็กกล้าคาร์บอนจากแผนภาพเฟส 

 

 ปริมาณคาร์บอนที่ผสมอยู่เป็นตัวจ าแนกประเภทของเหล็กออกเป็น 3 ประเภท โดยเมื่อดูจาก
แผนภาพเฟส เหล็ก กลุ่มแรกเป็นเหล็กบริสุทธิ์ที่มีคาร์บอนไม่เกิน 0.008% และมิเฟสเป็นเฟอร์ไรต์ กลุ่มที่2 
ปริมาณคาร์บอนอยู่ระหว่าง 0.008 -2.11% กลุ่มนี้เป็นเหล็กกล้า (Steel) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ เหล็กไรโปยู
เทกตอยด์ (0.008 - 0.77%C) และเหล็กไฮเปอร์ยูเทกตอยต์ (0.77 -2.11%C) เหล็กไฮโปยูเทกตอยต์ประกอบไป
ด้วย โครงสร้างเฟอร์ไรต์และเพิร์ลไลต์ ส่วนเหล็กไฮเปอร์ยูเทกตอยด์ โครงสร้างประกอบไปด้วยเพิร์ลไลต์และซี
เมนไทต์ ที่ปริมาณคาร์บอน 0.77% จะเรียกเหล็กชนิดนี้ว่า เหล็กกล้ายูเทกตอยต์ (Eutectoid steel) โดยมี
โครงสร้างเป็นเพิร์ลไลต์ 100% เหล็กกลุ่มที่ 3 มีปริมาณคาร์บอนตั้งแต่ 2.11% ขึ้นไป กลุ่มนี้จะเป็นเหล็กหล่อซึ่งที่
ใช้งานโดยทั่วๆ ไป จะมีคาร์บอนไม่เกิน 4.5% หากมากกว่านี้จะมิสมบัติที่แข็งและ เปราะ ไม่เหมาะกับการใช้งาน 
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4.3 เหล็กกล้าผสม 

 

 เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาที่ใช้อยู่ทั่ว ๆ ไปมีความแข็งแรงค่อนข้างดีและราคาต่ า สามารถน ามาใช้
งานได้หลากหลาย อย่างไรก็ตามงานทางด้านวิศวกรรมจ านวนมากที่ต้องการสมบัติเฉพาะอย่าง ซึ่งเหล็กกล้า
คาร์บอนทั่วๆไป ไม่สามารถท าได้ ขีดจ ากัดของเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ประกอบไปด้วย 

 ไม่สามารถเพ่ิมความแข็งแรงที่สูงกว่า 100,000 psi โดยทัฟเนสส์ (Toughness) และความ
เหนียวไม่ลดลง 

 ชิ้นงานขนาดใหญ่ไม่สามารถชุบแข็งแล้วได้โครงสร้างมาร์เทนไซต์ตลอดชิ้นงาน ท าให้ไม่
สามารถเพ่ิมความ แข็งบริเวณท่ีลึกๆ ได้ 

 อัตราการเย็นตัวที่สูงมากในการชุบแข็งเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางเพ่ือให้ได้โครงสร้างมาร์
เทนไซด์นั้น จะท าให้ชิ้นงานเกิดการบิดงอและแดกร้าวได้ 

 เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาจะมีความต้านทานต่อแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ าไม่ดี 
 เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาจะมีความด้านทานต่อการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมน้อยมาก 

 เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดาจะเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงๆ ได้ง่ายมาก 
 

 จากข้อจ ากัดข้างด้น จึงมีการผลิตเหล็กกล้าผสม (Alloy steel) ชิ้นมาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิด
ชิ้น ซึ่งอาจจะ มีราคาที่สูงกว่า แต่สมบัติต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นก็ช่วยให้มีความคุ้มค่ามากกว่า ธาตุผสมโดยทั่วๆ ไปที่ใช้
เติมในเหล็กกล้าผสม ได้แก่ นิกเกิล (Ni), โครเมียม (Cr), โมลิบดีนัม (Mo), แมงกานีส (Mn), ซิลิคอน (Si) และ
วาเนเดียม (V) เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการเติมธาตุผสมต่างๆ เข้าไปได้แก่ 
 

 เพ่ิมความสามารถในการชุบแข็ง (Hardenability) เพ่ือท าให้ความลึกในการชุบแข็งสูงขึ้น 

 คงความแข็งแรงและขนาดได้ดีที่อุณหภูมิสูง 
 เพ่ิมสมบัติทางกลทั้งที่อุณหภูมิต่ าและอุณหภูมิสูง 
 เพ่ิมความทนทานการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิต่าง ๆ 

 เพ่ิมความสามารถพิเศษบางอย่างให้ดีขึ้น เช่น ความทนทานการเสียดสีและความล้าตัว 

 4.3.1 อิทธิผลของธาตุผสม 

 

 ธาตุผสมที่เติมเข้าไปในเหล็กกล้าจะมีอิทธิพลต่อเหล็กกล้าหลายอย่าง ซึ่งสามารถจ าแนกออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อออสเทนไนต์ กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อเฟอร์ไรต์ และกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการเกิดคาร์ไบด์ 
โดยสองกลุ่มแรก จะส่งผลต่อแผนภาพเฟสของเหล็กกับเหล็กคาร์ไบด์โดยตรง กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อออสเทนไนต์
หรือเรียกอีกอย่างว่ากลุ่มเพ่ิมเสถียรภาพออสเทนไนต์ ธาตุผสมในกลุ่มนี้เมื่อเติมเข้าไปแล้วจะท าให้ พ้ืนที่ของออ
สเทนไนต์ในแผนภาพเฟสเพิ่มข้ึน ส่วนกลุ่มเพ่ิมเสถียรภาพเฟอร์ไรต์จะท าให้พ้ืนที่ของออสเทนไนต์ลดลง และเพ่ิม
พ้ืนที่ของเฟอร์ไรต์ให้มากขึ้น จากการเพ่ิมขึ้น และลดลงของออสเทนไนต์และเฟอร์ไรต์ในแผนภาพเฟส ท าให้
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สามารถจ าแนกลักษณะของแผนภาพเฟสที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมธาตุผสมเข้าไปออกเป็น 4 ชนิด  โดยแต่ละ
ชนิดมีคุณลักษณะดังนี้ 
 ชนิดที่ 1 กลุ่มเปิดพ้ืนที่เฟสออสเทนไนด์ ธาตุผสมกลุ่มนี้ได้แก่ แมงกานีส (Mn), นิกเกิล (Ni), โคบอลต์ 
(Co), รูเทเนียม (Ru), ออสเมียม (Os), อิริเดียม (lr) และรัทเทอร์ฟอร์เดียม (Rf) เป็นต้น พ้ืนที่ของเฟสออสเทน
ไนด์ที่อยู่ในขอบ เขตของ   +   จะถูกขยายให้ต่ าลงจนถึงอุณหภูมิห้อง และเลื่อนขอบเขตที่เป็นเฟสระหว่าง δ 
+   ให้สูงขึ้น ดังแสดงใน 
 ชนิดที่ 2 กลุ่มที่ขยายพ้ืนที่เฟสออสเทนไนต์ กลุ่มนี้จะคล้ายกลุ่มแรก แต่ไม่ถึงกับท าให้พ้ืนที่ของออ
สเทนไนต์เปิดออก เพียงแค่ขยายให้กว้างขึ้นเท่านั้น ธาตุผสมกลุ่มนี้ได้แก่ คาร์บอน (C), ไนโตรเจน (N), ทองแดง 
(Cu), สังกะสี (Zn) และทอง (Au) พ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นไม่ได้ขยายกว้างมากนัก ตัวอย่างเช่น การเติมธาตุคาร์บอนและ
ไนโตรเจนเข้าไปจะท าให้ขอบเขตของออสเทนไนต์ที่แสดงความสามารถในการละลายเป็นสารละลายของแข็งเพ่ิม
เป็น 2.0% และ 2.8% ตามล าดับ 
 ชนิดที่ 3 กลุ่มที่ปิดพ้ืนที่ออสเทนไนต์ ธาตุผสมกลุ่มนี้จะท าให้ พ้ืนที่ออสเทนไนต์เล็กลงมากจนเหลือ
พ้ืนที่เป็นวงเล็กๆ ซึ่งบางครั้งเรียกว่า บ่วงแกมมา (Gamma loop) พ้ืนที่ของออสเทนไนต์ลดลง หมายความว่าพ้ืนที่
ของเฟอร์ไรต์เพ่ิมข้ึน หรือธาตุกลุ่มนี้จะเพ่ิมเสถียรภาพเฟอร์ไรต์นั่นเอง ธาตุเหล่านี้ได้แก่ ซิลิคอน (Si), อะลูมิเนียม 
(AI), เบริลเลียม (Be) และฟอสฟอรัส (P) และรวมถึงกลุ่มที่ท าให้เกิดคาร์ไบต์ด้วย ดังเช่น โครเมียม (Cr), 
ไทเทเนียม (Ti), วาเนเดียม (V), โมลิบดีนัม (Mo) และทังสเตน (w) เป็นต้น 
 ชนิดที่ 4 กลุ่มที่ลดพ้ืนที่ออสเทนไนต์ กลุ่มนี้จะท าให้ขอบเขต   และ   ถูกบีบให้แคบ ธาตุผสมที่ท า
ให้เกิดผลอย่างรุนแรงเช่นนี้ได้แก่ โบรอน (B) โดยเฉพาะเมื่อเติมลงไปพร้อมกับธาตุกลุ่มที่ท าให้เกิดคาร์ไบด์ 
ดังเช่น แทนทาลัม (Ta), เซอร์โคเนียม (Zr) และไนโอเนียม (Nb) เป็นต้น 

 พฤติกรรมการรวมตัวของธาตุผสมในเหล็กกล้าผสมแล้วเพ่ิมเสถียรภาพเฟอร์ไรต์หรือออสเทนไนต์นั้น 
จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติของโครงสร้างผลึกของแต่ละธาตุ โดยธาตุผสมที่มีระบบผลึกแบบ BCC ก็จะเป็นตัวที่เพ่ิม
เสถียรภาพให้เฟอร์ไรต์ ส่วนธาตุผสมที่มีระบบผลึกแบบ FCC ก็จะเพ่ิมเสถียรภาพให้กับออสเทนไนต์ และโดย
อาศัยสภาพเฟสต่างๆที่มีเสถียรภาพที่อุณหภูมิห้อง บางครั้งเราจะเรียกชื่อของเหล็กตามเฟสนั้นๆ เช่น เหล็กกล้าที่
เติมนิกเกิลและแมงกานีสในปริมาณมาก แล้วท าให้เกิดเฟสออสเทนไนต์ที่อุณหภูมิห้อง เราจะเรียกเหล็กกลุ่มนี้ว่า 
เหล็กกล้าออสเทนนิติก (Austenitic steel) หรือ เหล็กกล้าสแตนเลสออสเทนนิติก (Austenitic stainless 
steel) มีส่วนผสมของคาร์บอน 1% และโครเมียม 18% เป็นต้น และกรณีของเหล็กกล้าที่มิเฟสเฟอร์ไรต์ที่
อุณหภูมิห้อง เราก็จะเรียกว่า เหล็กกล้าเฟอร์ริติก (Ferritic steel) เป็นต้น 

 
 4.3.2 อิทธิผลของธาตุผสมที่มีต่อเฟอร์ไรต์ 
 
 ธาตุผสมบางชนิดละลายได้ดีในเฟอร์ไรต์ ดังเช่น นิกเกิล (Ni), ซิลิคอน (Si), อะลูมิเนียม (AI), ทองแดง 
(Cu) และ โคบอลต์ (Co) เป็นต้น ส่วนธาตุบางชนิดสามารถละลายในเฟอร์ไรต์และรวมตัวกับคาร์บอนเป็นคาร์
ไบต์ได้ด้วย เช่น แมงกานีส (Mn), โครเมียม (Cr), ทังสเตน (W), โมลิบดีนัม (Mo), วาเนเดียม (V) และไทเทเนียม 
(Ti) ธาตุเหล่านี้จะละลาย ในเฟอร์ไรต์ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอนในเนื้อเหล็ก หากปริมาณ
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คาร์บอนมาก ก็มีแนวโน้มที่จะไปรวมตัว กับธาตุผสมแล้วเกิดเป็นคาร์ไบต์ได้มาก ดังตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็น
พฤติกรรมของธาตุผสมแต่ละชนิดว่ามิแนวโน้มที่จะละลายในเฟอร์ไรต์หรือรวมตัวเป็นคาร์ไบต์และธาตุบางชนิดจะ
มิอิทธิพลทั้งสองแบบ โดยจะมากน้อยเพียงใดให้สังเกตจากขนาดของหัวลูกศร 
 
ตารางท่ี 4.1 พฤติกรรมของธาตุผสมแต่ละชนิดในเหล็กกล้าที่ผ่านการอบอ่อน 

ธาตุผสม กลุ่มท่ี 1 ละลายในเฟอร์ไรต์  
กลุ่มท่ี 2 

รวมตัวในคาร์ไบต์ 

นิกเกิล Ni   

ซิลิคอน Si   
อะลูมิเนียม AI   
ทองแดง Cu   
แมงกานีส Mn  Mn 
โครเมียม Cr  Cr 

ทังสเตน W  W 
โมลิบดีนัม Mo  Mo 

วาเนเดียม V  V 
ไทเทเนียม Ti  Ti 

      
 ธาตุผสมทุกชนิดที่ละลายในเฟอร์ไรต์จะเพ่ิมความแข็งและความแข็งแรงให้กับเหล็กกล้า ซึ่งเป็นผลมา
จากหลักการ เพ่ิมความแข็งแรงโดยสารละลาย ธาตุผสมที่เพ่ิมความแข็งจากน้อยไปหามากได้แก่ โครเมียม (Cr), 
ทังสเตน (W), วาเนเดียม  (V), โมลิบดีนัม (Mo), นิกเกิล (Ni), แมงกานีส (Mn), ซิลิคอน (Si) และฟอสฟอรัส (P) 
ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.12 ธาตุที่เพ่ิมความแข็งแรงให้กับเหล็กกล้าผสมมากที่สุดคือแมงกานีสและซิลิคอน 
แต่ก็จะท าให้เปอร์เซ็นต์การยืดตัวลดลงมากเช่นกัน 
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รูปที่ 4.12 อิทธิพลของธาตุผสมชนิดต่างๆ ที่ละลายในเฟอร์ไรต์แล้วมีผลต่อความแข็ง 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

 

 4.3.3 อิทธิพลของธาตุผสมที่มีต่อการเกิดคาร์ไบด์ 
 

 ธาตุผสมที่เติมเข้าไปในเหล็กกล้าจะมีความสามารถในการรวมตัวกับคาร์บอนแล้วกลายเป็นคาร์ไบต์ที่
แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่าธาตุผสมเหล่านั้นมีความไวในการรวมตัวกับคาร์บอน (affinity) มากน้อยเพียงใด อีก
ทั้งยังขึ้นนอยู่กับปริมาณ คาร์บอนที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็กด้วยโดยปกติแล้วธาตุผสมที่เติมลงไปในเหล็กแล้วรวมตัว
กับคาร์บอนให้คาร์ไบต์นั้นจ าแนก ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
 1. คาร์ไบด์เชิงซ้อน (Complex or Double Carbide) เกิดขึ้นจากธาตุผสมเข้าไปแทรกอยู่ในซีเมน
ไทต์ (Fe3C) โดยอะตอมของธาตุผสมจะเข้าไปแทนที่อะตอมของเหล็กในซีเมนไทต์ ซึ่ งเขียนเป็นสูตรดังนี้ (Fe-
M)3C โดย M หมายถึง ธาตุผสมที่เติมเข้าไป เช่น (Fe-Mn)3C, (Fe-Mo)3C และ (Fe-Cr)3C เป็นต้น 
 2. คาร์ไบด์ชนิดพิเศษ (Special Carbide) เกิดข้ึนในกรณีท่ีมีการเติมธาตุผสมปริมาณมากและเหล็กมี
ปริมาณ คาร์บอนมากด้วย จึงท าให้ธาตุผสมสามารถรวมตัวกับคาร์บอนเป็นคาร์ไบด์ได้ คาร์ไบต์กลุ่มนี้จะมี
เสถียรภาพสูงมาก ซึ่ง อาจอยู่ในรูปของคาร์ไบต์เชิงเดี่ยว (Single carbide) ที่เขียนเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ MC, M2C, 
M3C, M6C, M7C3 และ M23C6 ตัวอย่างของคาร์ไบต์กลุ่มนี้ได้แก่ Tie, NbC และ Cr7C3 เป็นต้น บางกรณีอาจเกิด
คาร์ไบต์เชิงซ้อนขึ้นได้ โดยซีเมนไทต์ เข้าไปแทรกอยู่ในคาร์ไบต์ของธาตุผสม ซึ่งอาจเขียนเป็นสูตรได้คือ (M-

Fe)mCn โดย m และ n หมายถึงจ านวนอะตอมของธาตุผสม ตัวอย่างของคาร์ไบต์ชนิดนี้ได้แก่ (CrFe)7C3, 

(MoFe)6C และ (W  Fe)6C เป็นต้น 
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 4.3.4 ชนิดของเหล็กกล้าผสม 
 

 การจ าแนกชนิดของเหล็กกล้าผสมโดยอาศัยส่วนผสมทางเคมีเป็นเกณฑ์นั้น ดังแสดงตารางที่ 4.2 โดย
มาตรฐาน กล่าวเป็นของระบบ SAE-AISI และเนื่องจากเหล็กกล้าผสมที่มีใช้อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นมีจ านวนมาก 
จึงเป็นเรื่องยากที่จะพูดถึงรายละเอียดทางด้านสมบัติและการใช้งานได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเราพอจะสรุป
อิทธิพลของธาตุผสมหลักท่ีเติมเข้าไปไปในเหล็กกล้าผสมแต่ละชนิดและการใช้งานต่างๆ ได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2 ชนิดของเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ ามาตรฐาน SAE-AISI 
 

รหัสตัวเลขและอักษร ชนิดของเหล็กและปริมาณธาตุผสม (%) 
เหล็กกล้าคาร์บอน 

 

10XX คาร์บอนธรรมดา (Mn 1.0 สูงสุด) 
11xx ลดชัลเฟอร ์
12xx ลดชัลเฟอร์และฟอสฟอรัส 
15xx คาร์บอนธรรมดา (ปริมาณ Mn สูงสุด ะ 1.00 - 1.65) 
เหล็กแมงกานีส  
13xx Mn 1.75 
เหล็กนิกเกิล  
23xx Ni 3.50 

25xx Ni 5.00 
เหล็กนิกเกิล-โครเมียม  

31XX Ni 1.25 ะ Cr 0.65 และ 0.80 
32xx Ni 1.75 ; Cr 1.07 
33xx Ni 3.50 ; Cr 1.50 และ 1.57 
34XX Ni 3.00 ; Cr 0.77 
เหล็กโมลิบดีนัม  

40XX Mo 0.20 และ 0.25 
44xx Mo 0.40 และ 0.52 
เหล็กโครเมียม-โมลิบดีนัม  

41xx Cr 0.50, 0.80 และ 0.95 ; Mo 0.12, 0.20, 0.25 และ 0.30 
เหล็กนิกเกิล-โครเมียม-โมลิบดีนัม  

43xx Ni 1.82 ; Cr 0.50 และ 0.80 ; Mo 0.25 
43BVXX Ni 1.82 ; Cr 0.50 ะ Mo 0.12 และ 0.25 ; V 0.03 ต่ าสุด 

47xx Ni 1.05 ะ Cr 0.45 ; Mo 0.20 และ 0.35 
81xx Ni 0.30 ะ Cr 0.40 ; Mo 0.12 
86xx Ni 0.55 ; Cr 0.50 ; Mo 0.20 
87xx Ni 0.55 ; Cr 0.50 ะ Mo 0.25 
88xx Ni 0.55 ; Cr 0.50 ; Mo 0.35 
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 เหล็กแมงกานีส (Manganese steel, กลุ่ม 13xx) แมงกานีสปกติแล้วจะเป็นตัวที่ช่วยลดออกซิเจนใน
กรรมวิธี ผลิตเหล็กกล้า และเป็นตัวช่วยลดการแตกร้าวที่อุณหภูมิสูงขณะแปรรูปร้อน ที่เป็นผลมาจากชัลเฟอร์ที่
อยู่ในเนื้อเหล็กรวม ตัวกับเหล็กเป็นเหล็กซัลไฟด์ (FeS) แล้วเกิดเป็นฟิล์มล้อมรอบผลึก ตังนั้นจึงมีการเติม
แมงกานีสเข้าไปเพ่ือรวมตัวกับ ซัลเฟอร์เป็นแมงกานีสซัลไฟด์ ซึ่งมีจุดหลอมเหลวที่สูงกว่าเหล็กซัลไฟด์ จึงช่วย
แก้ปัญหาการแตกร้าวที่อุณหภูมิสูงได้ 
 เหล็กกล้าจะวัดเป็นเหล็กกล้าผสมแมงกานีสก็ต่อเมื่อมิแมงกานีสประมาณ 0.80% ขึ้นไป ปกติแล้ว
แมงกานีสจะเพ่ิมความแข็งและความแข็งแรงให้กับเหล็ก แต่จะมีผลน้อยกว่าคาร์บอนแมงกานีสจะไม่รวมตัวกับ
คาร์บอนเป็นคาร์ไบต์ และช่วยเพ่ิมความสามารถในการชุบแข็งได้ปานกลางเท่านั้น แมงกานีสจะท าให้อุณหภูมิ
และส่วนผสยูเทกตอยด์ลดต่ าลงคล้ายนิกเกิล แมงกานีสจะท าให้เกรนของเหล็กมิความละเอียดขึ้นท าให้มีทัฟเนสส์
และความแข็งแรงสูงใช้ท าเฟืองข้อเหวี่ยงหรือเพลาส่งก าลัง หากเติมวาเนเดียมลงไปปานกลาง จะท าให้เหล็ก
แมงกานีสตีแปรรูปงานขึ้นใหญ่ๆ และให้เย็นตัวในอากาศภายหลังจากการอบนอร์มอลไลซ์ จะท าให้เหล็กชนิดนื้มี
ความแข็งแรง ณ จุดครากเหมือนกับเหล็กกล้า คาร์บอนธรรมดาที่ผ่านการชุบแข็ง 
 หากเติมแมงกานีสมากกว่า 10% จะท าให้เกิดเฟสออสเทนไนต์ที่อุณหภูมิต ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็ก
ฮาร์ดฟิลด์แมงกานีส (Hardfield manganese steel) ที่มีแมงกานีส 12% เมื่อผ่านกระบวนการอบชุบแล้ว เหล็ก
ชนิดนี้จะมิความแข็งแรงและความเหนียวสูงมาก และยังทนทานต่อการเสียดสีอีกด้วย ซึ่งเป็นสมบัติที่เหมาะกับ
การใช้ท าชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ต้องการความทนการเสียดสีต่างๆ หากปล่อยให้โลหะผสมชนิดนี้เย็นตัวอย่างช้าๆ 
จาก 955°C ลงมา จะได้โครงสร้างที่ประกอบไปด้วยคาร์ไบด์ขนาดใหญ่ล้อมรอบเกรนของออสเทนไนต์อย่ ซึ่ง
โครงสร้างนี้จะมิความแข็งแรงและความเหนียวต่ า โดยความแข็งแรงสู งสุดจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 psi และ
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวมีเพียง 1% แต่เมื่อน าเหล็กกล้าผสมชนิดนี้ไปท าให้คาร์ไบด์สลายตัวและละลายเข้าไปในออ
สเทนไนต์ และจุ่มชุบลงมาจาก 1,010 °C จะได้โครงสร้างออสเทนไนต์อย่างเดียว และมีความแข็งแรงประมาณ 
120,000 psi การยืดตัวเป็น 45% และความแข็ง 180 BHN จะเห็นได้ว่า ความแข็งแรงและความเหนียวสูงขึ้น 
ปกติแล้วจะน าเหล็กชนิดนี้ไปให้ความร้อนอีกครั้งที่อุณหภูมิประมาณ 260 °C เพ่ือ ลดความเค้นที่เกิดจากการชุบ
ให้น้อยลง ออสเทนไนต์ที่ได้จากการจุ่มชุบนี้จะมิความแข็งไม่สูงนัก แต่เมื่อน าไปใช้งานแล้ว ได้รับแรงกระแทก จะ
ท าให้ความแข็งเพ่ิมชิ้นถึง 500 BHN ซึ่งเป็นผลมาจากออสเทนไนต์เปลี่ยนไปเป็นมาร์เทนไซด์เนื่อง จากการใช้งาน 
(Work-hardening) 

                เหล็กนิกเกิล (Nickel Steel, กลุ่ม 2xxx) นิกเกิลที่ผสมในเหล็กกล้าจะไม่มิขีดจ ากัดในการละลายเข้า
ไปในเหล็กแกมมา และขณะเดียวกันก็ละลายได้ในเฟอร์ไรต์ในปริมาณที่สูงด้วย ช่วยเพ่ิมความแข็งแรง
และทัฟเนสส์ให้กับเฟอร์ไรต์ นิกเกิลท าให้อุณหภูมิวิกฤตของเหล็กต ่าลง และขยายช่วงอุณหภูมิที่จะท าให้การอบ
ชุบท าได้ดีขึ้น นิกเกิลไม่รวมกับคาร์บอนเป็นคาร์ไบต์ซึ่งจะเป็นตัวที่ละลายเช้าไปในออสเทนไนต์ยากขณะทออส
เทนไนไทซึ่ง นิกเกิลช่วยลดส่วนผสมของคาร์บอน ในส่วนผสมยูเทกตอยต์ ท าให้เกิดโครงสร้างเพิร์ลไลต๎ในปริมาณ
ที่สูงชิ้นกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา อีกทั้งอุณหภูมิที่ เกิดออสเทนไนต์นั้นต ่ากว่าปกติ ท าให้เพิร์ลไลด์มิความ
ละเอียดกว่าเหล็กกล้าที่ไม่มีนิกเกิลผสม ส่งผลให้เหล็กที่มีปริมาณ คาร์บอนต ่า มีความแข็งแรง ทัฟเนสส์ การ
เปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติก และด้านทานการล้าตัวดี 
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 เหล็กนิกเกิลเหมาะที่จะใช้ท าเหล็กโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น โครงสร้างของแท่นรีดแปร
รูปเหล็ก หรือโครงสร้างเครื่องจักรตีแปรรูป เป็นต้น เหล็กที่มินิกเกิลผสมอยู่ 3.5% (กลุ่ม 23xx) ซึ่งเป็นเหล็กกล้า
ที่มีคาร์บอนต ่า จะนิยมน าไปท าคาร์เบอไรซึ่ง เพ่ือน าไปท าเฟืองเกียร์ โบลต์ที่ท าข้อต่อ สตัด และคิงพิน เป็นด้น 
ส่วนกลุ่มที่มินิกเกิล 5% (กลุ่ม 25xx) จะมิทัฟเนสส์สูง ใช้กับงานท่ีรับแรงหนักๆ เช่น เฟืองเกียร์ของรถบรรทุก ลูก
เบี้ยวและข้อเหวี่ยง เป็นด้น นิกเกิล จะมีผลในการเพิ่มความสามารถในการชุบแข็งให้กับเหล็กกล้าน้อย แต่จะมีผล
มากในการเพิ่มทัฟเนสส์ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งที่อุณหภูมิต ่าๆ 
 เหล็กโครเมียม (Chromium steel, กลุ่ม 5xxx) โครเมียมจะท าให้เกิดคาร์ไบต์แบบธรรมดา เช่น Cr7C3, 
Cr4C และคาร์ไบต์เชิงซ้อน (FeCr3)C คาร์ไบต์เหล่านี้จะมิความแข็งสูง ทนการเสียดสีดีมาก โครเมียมละลายใน
เหล็กแกมมาสูงถึง 13% และไม่มิขีดจ ากัดในการละลายในเฟอร์ไรต์ในเหล็กกล้าผสมต ่า โครเมียมที่ผสมอยู่มี
แนวโน้มที่จะเป็นสารละลาย ซึ่ง จะช่วยเพ่ิมความแข็งแรงและทัฟเนสล์ให้กับเฟอร์ไรต์ และหากมีโครเมียม
มากกว่า 5% จะท าให้สมบัติต่างๆ ที่อุณหภูมิสูงดีขึ้นและทนการกัดกร่อนได้ดี 
 เหล็กนิกเกิล-โครเมียม (Nickel-chromium steel, กลุ่ม 3xxx) เหล็กกล้าผสมกลุ่มนี้จะมีสัดส่วน
ระหว่างนิกเกิลต่อโครเมียมประมาณ 2.5 : 1 โดยสมบัติของเหล็กกล้าผสมจะเป็นสมบัติร่วมระหว่างคุณลักษณะ
ของธาตุผสมทั้งสองนิกเกิลจะเพ่ิมทัฟเนสส์และความเหนียวให้กับเหล็ก ขณะเดียวกันกับที่โครเมียมจะให้
ความสามารถในการชุบแข็งและความ  ทนทานการเสียดสี เหล็กกล้าผสมที่มีธาตุผสมมากกว่าสองชนิดโดยมาก
แล้วจะให้ความสามารถในการชุบแข็งดีกว่าการเติมธาตุผสมเพียงอย่างเดียว 
 เหล็กกล้าผสมนิกเกิล-โครเมียมคาร์บอนต่ าจะนิยมใช้ท าคาร์เบอไรชิ่ง โดยโครเมียมจะช่วยเพ่ิมความแข็ง
ที่ผิว ขณะที่นิกเกิลจะเพ่ิมทัฟเนสส์ในแกนกลางของเหล็ก เหล็กกล้าผสมกลุ่ม 34xx ที่มีนิกเกิล 1.5% และ
โครเมียม 0.60% จะใช้ท าเฟืองตัวหนอนและสลักลูกสูบ ส าหรับงานหนักๆ เช่น เฟืองเกียร์ของเครื่องบิน เพลา
และลูกเบี้ยว เหล็กท่ีใช้จะผสมนิกเกิลถึง 3.5% และโครเมียม 1.5% เหล็กกล้าผสมนิกเกิล-โครเมียมคาร์บอนปาน
กลางจะนิยมใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตรถยนต์ 
 เหล็กโมลิบดีนัม (Molybdenum steel, กลุ่ม 4xxx) โมลิบดีนัมจะมีขีดจ ากัดในการละลายในออสเทน
ไนด์และ เฟอร์ไรต์ และเป็นธาตุที่ท าให้เกิดคาร์ไบต์ และมีผลอย่างมากต่อความสามารถในการชุบแข็ง มีสมบัติ
คล้ายโครเมียม คือเพ่ิมความแข็งและความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง โมลิบดีนัมในเหล็กกล้าจะมีผลต่อการเกิดความ
เปราะเนื่องจากการท าเทมเปอร์น้อยกว่าธาตุผสมตัวอื่นๆ 
 เหล็กกล้าโมลิบดีนัมที่มีคาร์บอนต ่านิยมใช้ท าคาร์เบอไรซิ่งส าหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น เพลาเฟือง
ท้ายและชิ้นส่วนระบบส่งก าลัง โดยมากแล้วโมลิบดีนัมมักใช้ผสมร่วมกับนิกเกิลหรือโครเมียมเพ่ือให้เหมาะกับการ
ท าคาร์เบอไรชิ่ง ส าหรับงานที่ต้องการความทนทานการเสียดสีที่ผิวสูงโดยแกนกลางยังคงความเหนียวไว้อย่างดี 
 เหล็กโครเมียม-โมลิบดีนัม (Chromium-molybdenum steel, กลุ่ม 41xx) เหล็กกล้าผสมกลุ่มนี้จะมี
โครเมียม อยู่ระหว่าง 0.50 - 0.95% และโมลิบดีนัม 0.13 - 0.20% โดยโครเมียมช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
ชุบแข็งและความต้านทานการเสียดสีเหล็กท่ีผสมโครเมียมและโมลิบดีนัมปริมาณน้อย จะช่วยให้ความสามารถใน
การชุบแข็งสูงชิ้นโดยสามารถชุบแข็งโดยน ้ามันได้แต่ถ้าชุบในน ้าอาจเกิดการแตกร้าวได้ เหล็กโครเมียม-โมลิบดีนัม
มีสมบัติต้านการเชื่อมที่ดี มีความสามารถในการชุบแข็งดี เหมาะกับงานที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องบิน เพลาเครื่องยนต์ 
และภาชนะท่ีรับแรงต้น เป็นด้น 
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 เหล็กนิกเกิล-โครเมียม-โมลิบดีนัม (Nickel-chromium-molybdenum steel, กลุ่ม 43xx, 47xx, 
8xxx, 93xx, 94xx, 97xx, 98xx) เหล็กกลุ่มนี้จะมีจุดเด่นของธาตุผสมแต่ละชนิดรวมกัน นิกเกิลกับโครเมียม
สามารถวมกันแล้วท าให้ มอดุลัสของความยืดหยุ่นสูง เพ่ิมความสามารถในการชุบแข็ง ทนแรงกระแทกและการ
ล้าตัวดี และถ้าผสมโมลิบดีนัม ประมาณ 0.2% จะท าให้ความสามารถในการชุบแข็งสูงชิ้นอีก ลดความเปราะ
เนื่องจากการท าเทมเปอร์ อีกท้ังยังช่วยเพิ่ม ความสามารถในการกัดแต่งด้วย 
 เหล็กกลุ่ม 43xx เหมาะที่จะใช้ในงานที่รับภาระหนักหรือชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น เฟือง
เกียร์ แต่ถ้าเป็นงานที่ต้องการความแข็งแรงน้อยลง จะใช้เหล็กกลุ่ม 8620 และ 8640 แต่ถ้าเป็นงานดีแปรรูปและ
เพลาส่งก าลังมีต้องการความแข็งแรงสูง จะใช้กลุ่ม 86xx เหล็กกล้าผสมกลุ่มนี้มีการใช้งานที่กว้างขวางมาก 
ส าหรับงานที่ต้องการความ ทนทานการเสียดสีและการล้าตัว เช่น เฟืองส่งก าลัง เพลาและแบริ่ง นอกจากนั้นยังใช้
ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นส่วนปีกและล าตัวเครื่อง เป็นต้น 
 
4.4 เหล็กกล้าไร้สนิม 

 

 ในปี 1913 แฮร์รี่ เบรียร์ลี (Harry Brearly) ท าการพัฒนาเหล็กกล้าผสมขึ้นมาชนิดหนึ่ง โดยมีปริมาณ
คาร์บอน 0.35% และโครเมียม 14% (ปัจจุบันรู้จักในนามของเหล็กกล้าไร้สนิม 430) ด้วยความพยายามที่จะ
ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยการกัดด้วยกรด เขาพบว่าสารเคมีต่างๆ ที่น ามาใช้นั้นไม่สามารถกัดโลหะผสม
ชนิดนี้ได้โดยง่าย ซึ่งเป็นปัญหามากในการทดลองของเขา ขณะเดียวกันเขากลับใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นโอกาส
ขึ้นมา โดยใช้ความยากในการที่จะกัด ด้วยกรดของโลหะผสมชนิดนี้ท าเป็นวัสดุที่ทนทานการกัดกร่อน ซึ่งถูก
น ามาใช้จนถึงปัจจุบันนี้ในนามของเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กกล้าสแเตนเลส 
 เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) หรือเหล็กกล้าสแตนเลส นิยมใช้กับงานที่ทนการกัดกร่อนจาก
สารเคมีทั้งในสภาวะปกติหรือที่อุณหภูมิสูงๆ เหล็กกล้าไร้สนิมเป็นเหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของโครเมียมมากกว่า 
12% โดยโครเมียมท่ีเติมเข้าไปนั้นจะท าหน้าที่เป็นตัวปูองกันการกัดกร่อน ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากโครเมียมรวมตัว
กับออกซิเจนกลายเป็นโครเมียมออกไซด์ (Cr203) มีลักษณะเป็นชั้นบางๆ (Thin film) ปิดผิวของเหล็กไว้ไม่ให้
เหล็กท าปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นสนิมได้ฟิล์มของโครเมียมออกไซด์นี้จะมีสมบัติเป็นแพสซิวิตี้ (Passivity) 
หรือเป็นแคโทดิก (Cathodic) มีลักษณะคล้าย เกราะปูองกันไม่ให้เนื้อเหล็กท าปฏิกิริยาไฟฟูาเคมี 
(Electrochemical) แล้วเกิดการกัดกร่อนข้ึนได้ 
 ปริมาณของโครเมียมที่เติมเข้าไปในเหล็กจะต้องมีมากถึง 12% จึงจะท าให้เกิดแพสซีฟฟิล์ม (Passive 
film) ขึ้นมาได้ ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงต้องมีการเติมโครเมียมลงไปมากกว่า 12% (โดยทั่วไปใช้15-18%) ทั้งนี้
เนื่องจากว่าโครเมียม มีความไวในการรวมกับคาร์บอนแล้วกลายเป็นคาร์ไบด์สูงกว่าเหล็ก ดังนั้นหากเติม
โครเมียมเพียง 12% จะท าให้บางส่วน ไปรวมกับคาร์บอนแล้วท าให้โครเมียมมีปริมาณไม่ เพียงพอจะท าให้เกิด
แพสซีฟฟิล์มได ้
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 เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติกโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกลุ่มนี้จะเป็นเฟอร์ไรต์ โดยทั่วไปจะมีคาร์บอน
น้อยกว่า 0.2% และมีโครเมียมระหว่าง 14 - 28% เหล็กในกลุ่มนี้ได้แก่ 405, 430, 442, 443 และ 446 สแตน
เลสกลุ่มนี้ไม่สามารถชุบแข็งโดยกระบวนการอบชุบได้ แต่อาจเพิ่มความแข็งแรงโดยการแปรรูปเย็น ความแข็งแรง
ของเหล็กกลุ่มนี้จะดีมาก ความเหนียวปานกลาง และแม่เหล็กดูดติด  
 เหล็กกลุ่ม 430 และ 443 จะแปรรูปได้ง่ายเหมาะกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ส่วนกลุ่ม 
442 จะใช้กับงานที่อุณหภูมิสูง กลุ่ม 406 จะมีความด้านทานไฟฟูาสูง แต่อาจเกิดความแข็งขึ้นจากการเย็นตัวใน
อากาศขณะแปรรูปกลุ่ม 446 จะเป็นกลุ่มที่มีความด้านทานการกัดกร่อนสูงที่สุดโดยเฉพาะที่อุณหภูมิสูง 
 เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก เหล็กกลุ่มนี้ได้แก่ โครม-นิกเกิล 300 และโครม-นิกเกิล-แมงกานีส 200 
นิกเกิล ที่ผสมอยู่ในเหล็กกลุ่มนี้จะท าให้ออสเทนไนต์มีเสถียรภาพและเกิดขึ้นที่อุณหภูมิห้อง โดยทั้ง 2 กลุ่มนี้ไม่
สามารถชุบแข็งได้และแม่เหล็กดูดไม่ติด หากต้องการเพิ่มความแข็ง ต้องใช้วิธีการแปรรูปเย็น 
 สแตนเลสกลุ่มนี้ที่นิยมใช้มากที่สุดคือ 18-8 โครเมียม-นิกเกิล โดยจะมีเหล็ก74%และคาร์บอนถึง 1% 
หากปริมาณของคาร์บอนต ่ากว่า 0.03% จะไม่มีคาร๎ไบต์เกิดขึ้น โดยปกติแล้วสแตนเลสกลุ่มนี้จะทนทานการกัด
กร่อนดีกว่ากลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก ถ้าหากมีการให้ความร้อนที่อุณหภูมิระหว่าง 480 – 860 °C จะท าให้
โครเมียมคาร์ไบต์เกิดขึ้นที่ขอบเกรนโดยการตกผลึก ท าให้บริเวณรอบผลึกคาร์ไบต์มีปริมาณโครเมียมที่ต ่าลงและ
อาจเป็นสาเหตุของการกัดกร่อนที่เรียกว่า การกัดกร่อนตามขอบเกรน (Intergranular corrosion) 

  
4.5 เหล็กกล้าเครื่องมือ 
 

 เหล็กกล้าเครื่องมือ (Tool steel) เป็นเหล็กชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้ท าอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ 
โดยมากจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้แปรรูปหรือเพ่ือตัดเฉือนวัสดุชนิดอ่ืนๆ ดังนั้นเหล็กกล้าเครื่องมือจึงต้องมีสมบัติ
พิเศษทางด้านความแข็งสูง ความทนต่อแรงกระแทก หรือความแข็งที่อุณหภูมิสูงๆ เป็นต้น การจ าแนกประเภท
ของเหล็กกล้าเครื่องมือตามมาตรฐาน AISI โดยอาศัยกระบวนการชุบแข็ง การใช้งานและคุณลักษณะพิเศษ
สามารถจ าแนกได้ดังตารางที่ 4.3 โดยเหล็กแต่ละชนิดจะใช้ตัวอักษรแทนชนิดของเหล็ก 
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ตารางท่ี 4.3 ชนิดของเหล็กกล้าเครื่องมือ 
 

กลุ่ม สัญลักษณ ์ ชนิด 

เหล็กกล้าแปรรูปเย็น 
 
 
 
เหล็กกล้าทนแรงกระแทก 
 
เหล็กกล้าแปรรูปร้อน 
 
 
เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง 
 
 
เหล็กกล้าแม่พิมพ ์
เหล็กกล้าพิเศษ 

W (ชุบแข็งด้วยน้ า) 
O (ชุบแข็งด้วยน้ ามัน) 
A (ชุบแข็งด้วยอากาศ) 
D (คาร์บอนสูง, โครเมียมสูง) 
S 
 
H 
 
M 
 
 
T 
P 
L 

W1,W2,W5 
O1,O2,O6,O7 
A2,A4,A6,A7,A8,A9,A10,A11 
D2,D3,D4,D5,D7 
S1,S2,S4,S5,S6,S7 
H10-H19 กลุ่มโครเมียม 
H20-H39 กลุ่มทังสเตน 
H40-H59 กลุ่มโบลิบดีนัม 
กลุ่มโมลิบดีนัม : M1, M2,M3-1,M3-
2,M4,M6,M7,M10,M33, 
M34,M36,M41,M42,M46,M50 
กลุ่มทังสเตน : T1,T4,T5,T6,T8,T15 
เหล็กกล้าแม่พิมพ์ : P26,P20,P21 
เหล็กกล้าพิเศษ : L2,L6 

 

 4.5.1 ส่วนผสมทางเคมีของเหล็กกล้าเครื่องมือ 

เหล็กกล้าเครื่องมือที่นิยมใช้มากๆ จะมีอยู่ 5 กลุ่มคือ เหล็กกล้าเครื่องมือแปรรูปเย็น (Cold work) 

เหล็กกล้าเครื่องมือแปรรูปร้อน (Hot work) เหล็กกล้าเครื่องมือทนแรงกระแทก (Shock-resisting) เหล็กกล้า
ความเร็วสูง (High speed) และเหล็กกล้าแม่พิมพ์ (Mold steel) ทั้ง 5 กลุ่มมีส่วนผสมทางเคมีที่แตกต่างดัน โดย
ในแต่ละกลุ่ม จะมีกลุ่มย่อยแยกออกมาอีกต่างหาก เหล็กกล้าเครื่องมือแปรรูปร้อนจะมีคาร์บอนผสมอยู่ปานกลาง 
และมีโลหะผสมที่ทนความร้อนสูงอยู่แตกด่างดันไป เช่น โครเมียม ทังสเตน และโมลิบดินัม เป็นต้น เหล็กกล้า
เครื่องมือ ทนแรงกระแทกจะมีคาร์บอนประมาณ 0.5% และมีธาตุผสมอ่ืนอีกเล็กน้อย เหล็กกล้าเครื่องมือ
ความเร็วสูงจะมีคาร์บอน ประมาณ 1% และมีทังสเตนเป็นธาตุผสมหลัก (กลุ่ม T) ส่วนกลุ่ม M จะมีโมลิบดีนัม
เป็นธาตุผสมหลัก เหล็กกล้า เครื่องมือที่ใช้ท าแม่พิมพ์จะมีคาร์บอนและธาตุผสมอ่ืนอยู่น้อย 
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4.5.2 ชนิดและการใช้งานเหล็กกล้าเครื่องมือ 

 เหล็กกล้าเครื่องมือแปรรูปเย็น : เกรดชุบแข็งด้วยน้ าเหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่ม W เป็นเหล็กกล้าคาร์บอน
ที่ ไม่มีคาร์ไบต์ชนิดพิเศษใดๆ เหล็ก W2 จะมีวาเนเดียมผสมอยู่ด้วย เพ่ือช่วยให้เกรนละเอียดและช่วยลดปัญหา
เรื่องการแตกร้าวเนื่องจากการชุบแข็งด้วย เหล็ก W5 มีโครเมียมเล็กน้อย เพ่ือช่วยเพ่ิมความสามารถในการชุบ
แข็ง เหล็กกล้า เครื่องมือกลุ่ม W ทั้งหมดจะมีอัตราการเย็นตัวของอุณหภูมิวิกฤตสูง จึงต้องจุ่มชุบในน ้าเพ่ือให้
การเย็นตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเหล็กกลุ่มนี้มีธาตุผสมน้อย ท าให้ราคาต ่า แต่มักเกิดปัญหาเรื่องการ
แตกร้าวได้ง่าย เพราะการจุ่มชุบในน ้า 
 เหล็กกล้าเครื่องมือแปรรูปเย็น : เกรดชุบแข็งด้วยน้ ามัน เหล็กกล้าเครื่องมือเกรดนี้มีความสามารถใน
การชุบ แข็งค่อนข้างดี สามารถชุบแข็งด้วยน้ ามันที่ให้อัตราการเย็นตัวที่ข้ากว่าน้ า เหล็กชนิด 01 และ 02 จะมี
สมบัติที่คล้ายกัน เหล็ก 02 จะมีอุณหภูมิในการท าออสเทนไนไทซิ่งที่ต ่ากว่า 01 เล็กน้อย ซึ่งมีข้อดีตรงที่ชิ้นงาน
จะเกิดการบิดงอเนื่องจาก การจุ่มชุบน้อยกว่า เหล็กชนิด 06 จะมีปริมาณคาร์บอนประมาณ 0.3% ที่จะเป็น
แกรไฟต์อิสระเกิดข้ึนในแมทริกช์มาร์เทนไซด์ ซึ่งนิยมเรียกว่าเหล็กกล้าเครื่องมือแกรฟิดิก (Grafitic tool steel) 
แกรไฟต์ที่เกิดขึ้นจะท าหน้าที่เป็นสารหล่อลื่น ชนิดแข็งอย่างดีเมื่อโลหะต้องเสียดสีกัน ข้อดีอีกอย่างคือ แกรไฟต์
จะช่วยให้ท าการกัดแต่งเหล็กง่ายขึ้น เหล็กชนิด 07 จะ มีทั้งสเตนผสมอยู่ด้วย เพ่ือท าให้เกิดทังสเตนคาร์ไบต์ที่
ทนทานการเสียดสี และท าให้เกิดความคมหากน าไปท าใบมีดตัด เหล็กทั้งหมดที่มีใน  กลุ่มนี้ชนิด 01 เป็นที่นิยม
ใช้มากท่ีสุด 
 เหล็กกล้าเครื่องมือแปรรูปเย็น : เกรดชุบแข็งด้วยอากาศ เหล็กชนิด A2 เป็นชนิดที่นิยมใช้มากที่สุด 
โครเมียมและโมลิบดีนัมช่วยเพิ่มความสามารถในการชุบแข็งให้ดีขึ้นและท าให้เกิดคาร์ไบต์ ชนิด A4 และ A6 จะมี
แมงกานีสเป็น ตัวช่วยให้สามารถชุบแข็งดีขึ้น และท าให้อุณหภูมิออสเทนไนไทชิ่งต ่าลงกว่าเกรดโครเมียมถึง 5% 
ชนิด A7 จะมีคาร์บอนส่วนเกินและวาเนเดียมที่ช่วยท าให้เกิดคาร์ไบต์ที่ต้านทานการเสียดสีดี ชนิด A8 และ A9 
จะมีคาร์บอนน้อยกว่าชนิดอื่นทั้งนี้เพื่อต้องการเพิ่มทัฟเนสส์ให้สูงขึ้น ส่วน A9 จะเพ่ิมวาเนเดียม 1% เพ่ือเพ่ิมอายุ
การสึกหรอ ชนิด A10 มีความคล้ายกับ 06 คือจะมีคาร์บอนส่วนเกินที่ท าให้เกิดแกรไฟต์ ส่วนชนิด A11 เป็น
เหล็กท่ีผลิตจากกรรมวิธีโลหะผง โดยมีวาเนเดียมที่ 10% เพ่ือช่วยท าให้ความต้านทานการสึกหรอจากวาเนเดียม
คาร์ไบต์สูงขึ้น 
 เหล็กกล้าเครื่องมือแปรรูปเย็น : เกรดคาร์บอนและโครเมียมสูง เหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่ม D นี้ บางชนิด
ชุบแข็งด้วยอากาศบางชนิดชุบแข็งด้วยน ้ามันและส่วนผสมโดยทั่วไปจะมีโครเมียม 12% และคาร์บอนมากกว่า 
1.5%ชนิด D2 นิยมใช้ท าเครื่องมือแปรรูปเย็นมากที่สุด ซึ่งสามารถชุบแข็งโดยอากาศ มีการบิดตัวน้อย แม้มีความ
หนาถึง 250 mm และเนื่องจากมีโครเมียมคาร์ไบต์ปริมาณสูง จึงทนการเสียดสีได้ดีมาก ชนิด D3 จะมีคาร์บอน
สูง ท าให้มีคาร์ไบต์มากขึ้น อีก เหล็กชนิดนี้ต้องชุบแข็งด้วยน ้ามัน เหล็ก D4 มีคาร์บอนสูงกว่า D2 จึงทนการเสียด
สีดีกว่า ส่วนเหล็ก D5 จะมีโคบอลต์ผสมอยู่ เพ่ือช่วยให้เกิดความต้านทานต่อการอ่อนตัวเนื่องจากการท าเทม
เปอร์ เหล็ก D7 จะคล้าย A7 คือ มีธาตุที่ท าให้เกิดคาร์ไบต์เม็ดใหญ่ บางครั้งเป็นชนิด VC ซึ่งจะมีความแข็งกว่า
โครเมียมคาร์ไบด์ในเหล็ก D2 เหล็กชนิดนี้ทนการเสียดสีดีเยี่ยมแต่กัดแต่งยาก 
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 เหล็กกล้าเครื่องมือทนแรงกระแทก (Shock-resisting tool Steels) เหล็กกล้าเครื่องมีอกลุ่มนี้จะมี
คาร์บอนอยู่น้อย หากเปรียบเทียบกับกลุ่มเหล็กกล้าเครื่องมือแปรรูปเย็น ค่าความแข็งของเหล็กกล้าเครื่องมือ
กลุ่มนี้จะไม่สูงเท่ากลุ่ม เหล็กกล้าเครื่องมือแปรรูปเย็น (58 HRC Max) แต่ค่าทัฟเนสส์จะสูงกว่ามาก ทังสเตนจะ
ผสมเข้าไปในเหล็กชนิด S1 เพ่ือเพ่ิมความทนทานการเสียดสีให้ดีขึ้น ชนิด S2, S4, S5 และ S6 จะมีซิลิคอนเป็น
ตัวเพ่ิมความสามารถในการชุบแข็ง เหล็ก ทั้ง 4 ชนิดจะมีคุณลักษณะที่คล้ายกัน จะแตกต่างกันตรงลักษณะการ
ท าให้เกิดความแข็งขึ้นเท่านั้น ชนิด S7 จะแตกต่าง จากกลุ่ม S อ่ืนๆ ปริมาณโครเมียมและโมลิบดีนัมที่มีสูงจะ
ช่วยให้เหล็กชนิดนี้ชุบแข็งด้วยอากาศได้ที่ขนาดความหนาถึง 100 mm และเนื่องจากเหล็กชนิดนี้มีทัฟเนสส์สูง
และชุบแข็งได้ด้วยอากาศ จึงท าให้นิยมน ามาท าแม่พิมพ์ฉีด (Injection mold)  สมบัติที่เหล็กชนิด S  มีน้อย คือ 
ความทนทานการเสียดสี ทั้งนี้เพราะไม่มีคาร์ไบต์และโครงสร้างที่แข็งเหมือนกลุ่ม เหล็กกล้าเครื่องมือแปรรูปเย็น 
แต่เหล็กชนิดนี้ถูกผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้สมบัติทางด้านทัฟเนสส์เป็นปัจจัยหลัก 
 เหล็กกล้าเครื่องมือแปรรูปร้อน (Hot-work tool Steels) เหล็กกล้าเครื่องมือกลุ่มนี้จะจ าแนกออกเป็น
กลุ่มย่อย โดยอาศัยธาตุผสมหลักเป็นเกณฑ์ ได้แก่ กลุ่มโมลิบดีนัม กลุ่มโครเมียม และกลุ่มทังสเตน การเติมธาตุ
ผสมที่เป็นโลหะจ าพวกทนไฟหรือทนความร้อนสูงดังเช่น ทังสเตน โมลิบดีนัม โครเมียมและวาเนเดียม จะช่วยท า
ให้เกิดคาร์ไบต์ขณะ ท าการท าเทมเปอร์ ซึ่งจะท าหน้าที่ในการยับยั้งการเกิดดิสโลเคชันและลดความอ่อนตัวที่เป็น
ผลมาจากความร้อนโลหะ ผสมเหล่านี้ยังช่วยท าให้เกิดเซคันดารีฮาร์ดเดนนิ่งขณะท าการท าเทมเปอร์อีกด้วย 
เหล็กกลุ่มโครเมียมจะต้านทานการอ่อนตัวเนื่องจากการท าเทมเปอร์ที่อุณหภูมิสูงถึง  430 °C ส่วนกลุ่มทังสเตน
และโมลิบดีนัมจะสูงถึง 620 °C ส่วนผสมทางเคมี ของ H10 และ H13 จะคล้ายกัน และมีการเพ่ิมความแข็งและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คล้ายกับเหล็ก H14 และ H19 จะมีทังสเตนผสมอยู่สูง เพื่อเพ่ิมความแข็งที่อุณหภูมิสูงและการ
ทนการสึกกร่อนที่อุณหภูมิสูงด้วย นิยมใช้ท าแม่พิมพ์ตีแปรรูปเหล็ก H11 และ H13 เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในกลุ่ม
นี้ เหล็ก H11 นิยมใช้ท าโครงสร้างเครื่องมืองานร้อนต่างๆ และ H13 ใช้ท าเครื่องมืองานร้อนโดยทั่วๆ ไปไม่ว่าจะ
เป็นแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหรือโลหะนอกกล่มเหล็ก แม่พิมพ์อัดแปรรูป เป็นต้น 
 เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูง (High-speed tool Steels) เหล็กกลุ่มนี้จะใช้ท าเครื่องมือที่ใช้ตัดเฉือน
โลหะชนิดอ่ืนที่ความเร็วรอบสูงๆ จึงมีธาตุผสมต่างๆ ในปริมาณที่สูงกว่าเหล็กกล้าเครื่องมือชนิดอ่ืนๆ สัญลักษณ์
ของเหล็กจะใช้ธาตุผสมที่เป็นธาตุผสมหลักเป็นเกณฑ์ เช่น กลุ่มที่มีโมลิบดีนัมเป็นหลักจะเป็นกลุ่ม M ส่วนกลุ่ม
ทังสเตนจะเป็นกลุ่ม T เป็นต้น คาร์บอนและโครเมียมที่ผสมอยู่ช่วยให้ความสามารถในการชุบแข็งดีขึ้น วาเนเดียม
ที่มีปริมาณถึง 1% ช่วยให้เกรนละเอียดหากมีปริมาณสูงขึ้นจะท าให้เกิดวาเนเดียมคาร์ไบด์ที่ทนการเสียดสีดี 
ทังสเตนช่วยยับยั้งการอ่อนตัวเนื่องจากอุณหภูมิสูง กลุ่ม M จะมีทังสเตนค่อนข้างสูง โคบอลต์ในกลุ่ม M42 และ 
T15 มีบทบาทในการปูองกันการอ่อนตัวที่ อุณหภูมิสูง ชนิด M1 โมลิบดีนัมเป็นธาตุผสมหลัก M2 จะมีคาร์บอน
และวาเนเดียมมากกว่าเล็กน้อยเพ่ือเพ่ิมความทนทานการเสียดสี ชนิด M3-1 จะมีความสามารถในการเจียระไน
สูงกว่า M2 และ M3-2 จะทนการเสียดสีดีกว่า M3-1 ชนิด M4 เป็นชนิดที่มีความทนทานการเสียดสีสูงที่สุดใน
กลุ่ม M  

เหล็กกล้าเครื่องมือความเร็วสูงจะมีความแข็งสูงกว่าเหล็กกล้าเครื่องมือทั่ว ๆไป (62-67 HRC) และจะมี
คาร์ไบต์ที่มีความละเอียดกระจายอยู่ท าให้ทนการเสียดสีดี อีกทั้งยังคงความแข็งได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 540  °C กลุ่ม 
M1, M2, M7 และ M42 ใช้ท าเครื่องมือเจาะกลุ่ม M50 เป็นกลุ่มธาตุผสมต ่าท่ีใช้ท าลูกกลิ้งในแบริ่ง กลุ่ม T15 จะ
แปรรูปด้วยกรรมวิธี โลหะผง (PIM techniques) 
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เหล็กกล้าเครื่องมือท าแม่พิมพ์ (Mold Steel) เหล็กกลุ่มนี้ใช้ท าแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์ต่างๆ 
เหล็ก ชนิด P6 จะมีคาร์บอนต่ ามากไม่สามารถชุบแข็งได้ปริมาณธาตุผสมต ่าท าให้มีความอ่อนและสามารถแปรรูป
ที่มีรายละเอียดสูงได้ แล้วจากนั้นจึงน าไปผ่านกระบวนการคาร์เบอไรชิ่ง ชนิด P20 นิยมใช้มากในเหล็กกล้า
เครื่องมือกลุ่มนี้ ปริมาณคาร์บอนและธาตุผสมสามารถท าให้เกิดความแข็งสูงถึง 30 HRC ตลอดทั้งขึ้นของงานที่
หนามากๆ ท าให้นิยมใช้ท าแม่พิมพ์ฉีดโลหะและพลาสติกขนาดใหญ่ ชนิด P21 สามารถชุบแข็งโดยท าให้เป็น
สารละลายของแข็งที่มีความแข็ง 25 HRC จากนั้นน าไปผ่านกระบวนการตกตะกอนจะได้ความแข็งถึง 40 HRC 

เหล็กกล้าเครื่องมืองานพิเศษ (Special-purpose tool steel) เหล็กกล้าเครื่องมือชนิดนี้จะใช้ท า
เครื่องมือตัดที่ต้องการความทนทานการเสียดสีและมีความเหนียวสูง เช่น ท าแบริ่ง ลูกกลิ้ง แผ่นคลัชต์  ลูกเบี้ยว 
ประแจ แต่ถ้ามีปริมาณคาร์บอนสูง จะใช้ท าดอกสว่าน เครื่องมือท าเกลียว เป็นต้น  

 
4.6 เหล็กหล่อ 

 

 เหล็กหล่อ (Cast iron) เป็นเหล็กที่มีคาร์บอนผสมอยู่เหมือนเหล็กกล้าคาร์บอนแต่จะมีปริมาณที่มากกว่า
โดยหากพิจารณาจากแผนภาพเฟสเปอร์เซ็นต์คาร์บอนในเหล็กหล่อจะอยู่ระหว่าง 2 - 6.67% แต่ในทางปฏิบัติ
แล้ว หากปริมาณคาร์บอนสูงเกินไปจะท าให้เหล็กหล่อเปราะมาก ๆ ดังนั้นเหล็กหล่อที่มีใช้ในอุตสาหกรรมจึงนิยม
ให้มีคาร์บอนอยู่ระหว่าง 2.5 - 4% ธรรมชาติของเหล็กหล่อจะมีความเหนียวที่ต ่ามากไม่สามารถแปรรูปโดยการ
รีด การดึง หรือแปรรูปที่อุณหภูมิห้องได้ จึงนิยมแปรรูปโดยกระบวนการหล่อ ซึ่งมีข้อดีตรงสามารถท าให้มีรูปร่าง
ที่ซับซ้อนได้ดี จากนั้นจึงท าการกัดแต่งเพ่ือให้ได้ขนาดในตอนท้าย และด้วยธรรมชาติของการแปรรูปของเหล็ก
ชนิดนี้โดยการหล่อจึงเรียกว่า เหล็กหล่อ  

เหล็กหล่อสามารถจ าแนกออกเป็น 6 ชนิด โดยอาศัยโครงสร้างจุลภาคและคุณลักษณะทางด้านกายภาพ
และทางกล ได้แก่ เหล็กหล่อสีขาว (White cast iron) เหล็กหล่อสีเทา (Gray cast iron) เหล็กหล่อเหนียว 
(Ductile cast iron) เหล็กหล่อคอมแพ็กต์แกรไฟต์ (Compacted graphite cast iron) เหล็กหล่ออบเหนียว 
(Malleable cast iron) และเหล็ก 

หล่อผสม (Alloy cast iron) คาร์บอนที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็กอาจอยู่ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับปริมาณและ
อัตราการเย็นอีกทั้งธาตุผสมตัวอ่ืนๆ ที่เติมเข้าไปด้วยคาร์บอนที่อยู่ในเนื้อเหล็กอาจอยู่ในรูปของสารประกอบที่
เป็นเหล็กคาร์ไบต์ซีเมนไทต์หรืออยู่ในรูปคาร์บอนอิสระอย่างแกรไฟต์ (Graphite) ลักษณะรูปร่างและการกระจาย
ตัวของคาร์บอนอิสระจะมีอิทธิพลต่อสมบัติทางกายภาพและทางกลของเหล็กหล่ออย่างมาก เหล็กหล่อแต่ละชนิด
จะมีลักษณะเฉพาะตัวตังนี้ 
 เหล็กหล่อสีขาว : คาร์บอนที่อยู่ในเนื้อเหล็กจะอยู่ในรูปของชีเมนไทต์ (Fe3C) 
 เหล็กหล่อสีเทา : คาร์บอนที่อยู่ในเนื้อเหล็กจะอยู่ในรูปของคาร์บอนอิสระหรือแกรไฟต์แบบเกล็ด 
(Graphite flakes) 
 เหล็กหล่อเหนียว : บางครั้งเรียกว่าเหล็กหล่อโนดูลาร์ (Modular cast iron) ลักษณะของคาร์บอนอิสระ
หรือแกรไฟต์ที่มีอยู่จะมีรูปร่างกลม (Spheroid) จึงนิยมเรียกว่าเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม 
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 เหล็กหล่ออบเหนียว : เป็นการน าเหล็กหล่อสีขาวไปผ่านกระบวนการอบชุบให้คาร์บอนแยกตัวออกจาก  
ซีเมนไทด์ มาเป็น คาร์บอนอิสระหรือแกรไฟต์ที่มีรูปร่างเกือบกลม 

เหล็กหล่อคอมแพ็กต์แกรไฟต์ : บางครั้งเรียกว่าแกรไฟต์ตัวหนอนคาร์บอนอิสระที่อยู่ในเนื้อเหล็กจะมี
ลักษณะคล้ายตัวหนอน ซึ่งท าให้เหล็กมีความเหนียวมากกว่าเหล็กหล่อสีเทา 

เหล็กหล่อผสม : เป็นเหล็กหล่อท่ีเติมธาตุผสมอ่ืนๆ ลงไปเพ่ือเพ่ิมสมบัติต่างๆ ที่ต้องการ 
เหล็กหล่อแต่ละชนิดจะมีส่วนผสมทางเคมีที่แตกต่างก้น  

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงส่วนผสมทางเคมีหลักๆของเหล็กหล่อ 

 

ชนิดเหล็กหล่อ 
เปอร์เซ็นต์ 

คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส 

เหล็กหล่อสีขาว 1.8 - 3.6 0.5 - 1.9 0.25-0.8 0.06-0.2 0.06-0.2 

เหล็กหล่ออบ
เหนียว 

2.2 - 2.9 0.9 - 1.9 0.15 - 1.25 0.02 - 0.2 0.02-0.1 

เหล็กหล่อสีเทา 2.5 - 4.0 1.0 - 3.0 0.2 - 1.0 0.02 - 0.25   0.05 - 1.0 

เหล็กหล่อ
เหนียว 

3.0 - 4.0 1.8 - 3.0 0.1 - 1.0 0.005 - 0.035     0.015-0.1 

 
 
 จากเหล็กหล่อชนิดต่างๆ  ยังมีเหล็กหล่ออีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกเฉพาะว่า เหล็กหล่อชิลล์  (Chilled 
cast iron) เป็นเหล็กหล่อที่ผลิตให้เป็นเหล็กหล่อสีขาวเฉพาะที่ โดยให้อัตราการเย็นตัวที่รวดเร็วขณะเหล็กหล่อ
เกิดการแข็งตัว ข้อแตกต่างของเหล็กหล่อสีขาวกับเหล็กหล่อชิลล์คือโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อชิลล์จะ
ละเอียดกว่าเหล็กหล่อสีขาวและเกิดขึ้นบริเวณผิวส่วนที่ลึกเข้าไปจะเป็นโครงสร้างของเหล็กหล่อสีขาวและ
เหล็กหล่อสีเทา พื้นทีท่ี่มีโครงสร้างผสมระหว่างเหล็กหล่อสีขาวและสีเทาจะมีทั้งคาร์ไบต์และแกรไฟต์ผสมกันอยู่ 
เหล็กหล่อที่มีโครงสร้างนี้มีชื่อเรียกว่า เหล็กหล่อมอทเทิล (Mottled cast iron) ซึ่งท าให้มีสมบัติต่างๆ อยู่
ระหว่างเหล็กหล่อสีขาวและเหล็กหล่อสีเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   บทที่ 4 โลหะกลุ่มเหล็ก                                   153 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

4.7 สรุป 
 

1. เหล็ก เป็นวัสดุที่มีก าลังรับการรับแรงสูง มีความคงทนตลอดอายุการใช้งานหากมีการบ ารุงรักษาที่ดี 
และมีรูปทรงมาตราฐานที่เม่นย าไม่เปลี่ยนแปลงง่าย จึงถูกน ามาใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น ท าเป็นเครื่องมือกสิกร
รม เครื่องมือช่าง ใช้ในงานก่อสร้าง หรือใช้ในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  

2. กระบวนการผลิตเหล็กที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เป็นเหล็กผสมโดยจะมีเหล็กเป็น
องค์ประกอบหลักและจะมีส่วนผสมอ่ืนๆ ที่ท าให้คุณสมบัติของเหล็กเป็นไปตามที่ต้องการเป็นองค์ประกอบย่อย 
เช่น  

คาร์บอน ( C ) ความหนาแน่น 1.9 kg/dm3 จุดหลอมเหลว 3540 °C เป็นอโลหะ เป็นธาตุที่ได้มาจาก
ถ่านหิน ถ่านโค้ก คาร์บอนนี้ผสมอยู่ในเนื้อเหล็ก 2 ลักษณะ คือ ในสภาวะเหล็กคาร์ไบด์ (Fe3C) และในสภาวะ
แกรไฟต์ คาร์บอนที่เจืออยู่ในเหล็กจะช่วยท าให้จุดหลอมเหลวต่ าลง หากมีมากจะท าให้เหล็กแข็งและเปราะ 

ซิลิคอน (Si) ความหนาแน่น 2.33 kg/dm3 จุดหลอมเหลว 1420 °C เป็นอโลหะท าปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนจะกลายเป็นซิลิกา (Silica = SiO2) ซึ่งได้แก่ หิน ควอตซ์ ทราย เมื่อท าปฏิกิริยากับคาร์บอนในเนื้อเหล็ก
จะกลายเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) ซึ่งท าให้เหล็กแข็ง ถ้ามีมากจะท าให้เปราะหักง่ายเป็นตัวท าให้เกิดการแยกตัว
ของแกรไฟต์ได ้

แมงกานสี (Mn) ความหนาแน่น 7.47 kg/dm3 จุดหลอมเหลว 1260 °C ท าจากหินสีน้ าตาล แมงกานีส
ไดออกไซด์ มีสีแดงเป็นวาว แข็ง และเปราะ ใช้เป็นสารดูดออกซิเจนออกจากน้ าเหล็ก (Deoxidixer) เป็นธาตุที่
หน่วงเหนี่ยวไม่ให้เกิดการแยกตัวเป็นแกรไฟต์ แต่จะรวมตัวกับก ามะถันและช่วยเพ่ิมคุณสมบัติทางกลให้กับ
เหล็กหล่อ 

3. การแบ่งชนิดของเหล็กกล้า แบ่งประเภทเหล็กกล้าออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
 3.1 เหล็กกล้าคาร์บอน เป็นเหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของคาร์บอนเป็นหลักโดยจะมีเปอร์เซ็นต์

คาร์บอน ไม่เกิน 1.7% จะมีธาตุอ่ืนผสมอยู่ด้วยเช่น ซิลิคอน, ฟอสฟอรัส, ก ามะถัน และ แมงกานีสซึ่งธาตุเหล่านี้
มีปริมาณน้อยมาก จะติดมากับเนื้อเหล็กตั้งแต่เริ่มการผลิตเหล็กจากสินแร่โดยกรรมวิธีการผลิตของเหล็กกล้าคาร์
บอลได้แก่ กรรมวิธี LD, กรรมวิธีโธมัส, กรรมวิธีเตากระทะ และ กรรมวิธีเบสเซเมอร์ เหล็กชนิดนี้เป็นวัสดุช่าง
ชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติทางความแข็งแรง (Strength) และความอ่อนตัว (Ductility) ที่เปลี่ยนแปลงได้กว้างมาก
ตามปริมาณของคาร์บอนที่มีอยู่ในเหล็ก ท าให้เหมาะที่จะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 

 3.2 เหล็กกล้าประสม เป็นเหล็กกล้าที่มีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่ไม่เกิน 1.7% และยังมีธาตุอ่ืนๆ
ผสมอยู่ในเนื้อเหล็กด้วยเช่น แมงกานิส, นิกเกิล, โครเมียม, วาเนเดียม, โมลิบดินัม, โคบอลต์, ทังสเตน ฯลฯ การที่
ผสมธาตุต่าง ๆ ลงไปในเหล็กนั้นก็เพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติหลาย ๆ ประการที่เหล็กคาร์บอนให้คุณสมบัติเหล่านั้ น
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าไม่สามารถใช้งานได้ดี กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้าประสมสามารถผลิตได้จาก เตากระทะ , เตา
ไฟฟูา และ เตาอินดักชั่น เป็นต้น 

  3.3 เหล็กกล้าเครื่องมือ เป็นเหล็กชนิดพิเศษที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือใช้ท าอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ 
โดยมากจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้แปรรูป หรือเพ่ือตัดเฉือนวัสดุชนิดอื่นๆ 
  3.4 เหล็กกล้าประสมพิเศษ เป็นเหล็กกล้าประสมที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้เหมาะกับงานที่จะใช้



154    วสัดุวิศวกรรม                                                    
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เฉพาะอย่างมหลายประเภท เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม จะมีธาตุที่ผสมอยู่เพ่ือให้เหล็กมีคุณสมบัติต้านทานการเป็น
สนิม คือ โครเมียม และจะต้องผสมโครเมียมให้สูงพอสมควร ดังนั้นเหล็กกล้าไร้สนิมนี้ก็คือ เหล็กประสมสูงชนิด
หนึ่ง 
  3.5 เหล็กหล่อ เป็นเหล็กที่ผลิตจากเหล็กดิบสีเทา (Gray Pig Iron) ที่ได้จากเตาสูง (Blast 
Furnace) มาหลอมหรือถลุงใหม่ในเตาคิวโปลา เตาแอร์เฟอร์เนซ หรือเตาไฟฟูา ถ้าพิจารณาดูจาก Iron-carbon 
Equilibrium Diagram แล้วจะเห็นว่าเหล็กหล่อมีปริมาณธาตุคาร์บอนผสมอยู่ประมาณ 2% - 6.67% ส่วน
เหล็กกล้ามีปริมาณธาตุคาร์บอนผสมอยู่ประมาณ 0.008% - 2% เท่านั้น แต่ทางปฏิบัติแล้วเหล็กหล่อจะมี
ปริมาณธาตุคาร์บอนผสมอยู่ประมาณ 2.5% – 4% ถ้ามีมากกว่านั้นจะขาดคุณสมบัติความความเหนียว 
(Ductility) จะเปราะและแตกหักง่ายเมื่อถูกแรงกระแทกปกติ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4 

 

1.ข้อใดเป็นปฏิกิริยายูเทกตอยด์ที่เกิดในเหล็กกล้าคาร์บอน 
 ก. L              +      ข. L           + Fe3C 
 ค. y             + Fe 3C   ง. L +              
 
2.ปฏิกิริยายูเทกติกในเฟสไดอะแกรม Fe-Fe3C เกิดท่ีปริมาณคาร์บอนเท่าใด 
 ก. 0.022% ข. 0.77%       ค. 2.11%      ง. 4.3% 
 
3.โครงสร้างที่เกิดจากปฏิกิริยายูเทกตอยด็ในเฟสไดอะแกรม Fe-Fe3C คือข้อใด 
 ก.   +      ข. Fe3C +   
 ค.   + Fe3C    ง.   + G 
 
4.เหล็กไฮโปยูเทกตอยด์ประกอบด้วยโครงสร้างใด 
 ก. ซีเมนไทต์ + Fe3C  ข. เฟอร์ไรต์ + เพิร์ลไลด์ 
 ค. ออสเทนไนต์ + Fe3C  ง. เพิร์ลไลด์ + Fe3C 
 
5.เฟสหรือโครงสร้างใดให้ความแข็งสูงสุด 
 ก. เฟอร์ไรต์ (ferrite)  ข. ออสเทนไนต์ (austenite) 
 ค. เพิร์ลไลด์ (pearlite)  ง. ซีเมนไทต(์cementite) 
 
6.ธาตุผสมทุกชนิดที่เดิมลงในเหล็กกล้าคาร์บอนมีอิทธิพลในการเพ่ิมสมบัติทางกลข้อใดให้สูงขึ้น 
 ก. ความเหนียว    ข. ความแข็ง  
 ค. ทนทานการกัดกร่อน  ง. การชุบแข็ง 
 
7.เหล็กมาตรฐาน AISI 10150 มีปริมาณคาร์บอนเท่าไร 
 ก. 150%   ข. 15% 
 ค. 1.5%    ง. 0.5% 
 
8.ธาตุผสมหลักในสเตนเลสคือข้อใด  
 ก. โครเมียม     ข. โมลิบดินัม  
 ค. ทังสเตน   ง. แมงกานีส 
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9.เหล็กเครื่องมือคาร์บอน (carbon tool steel) คือสัญลักษณ์ในข้อใด 
 ก. 0    ข. พ 
 ค. A    ง. F 
 
10.เหล็กหล่อชนิดใดมีสมบัติทางด้านความแข็งสูงเหมาะกับงานทนการเสียดสี 
 ก. เหล็กหล่อเทา   ข. เหล็กหล่อโนดูล่า 
 ค. เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล  ง. เหล็กหล่อขาว 
 
11.ในการผลิตเหล็กหล่อเหนียว (nodular cast iron) จะมีการเติมธาตุใด เพ่ือให้แกรไฟต์รวมตัวกันเป็นรูปทรง
กลม 
 ก. โครเมียม   ข. ซีเรียม 
 ค. คาร์บอน   ง. โคบอลต์ 
 
12.เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 18-8 หมายถึงเหล็กกล้าที่ผสมโลหะชนิดใดเป็นปริมาณสูงสุด 2 ชนิดแรก 
 ก. ไทเทเนียม-ซิลิคอน  ข. ไทเทเนียม-นิกเกิล 
 ค. โครเมียม-ซิลิคอน  ง. โครเมียม-นิกเกิล 
 
13.เหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อยที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เป็นเหล็กในกลุ่มใด 
 ก. เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า  ข. เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง 
 ค. เหล็กกล้าคาร์บอนสูง  ง. เหล็กกล้าผสม 
 
14.ข้อใดคือปฏิกิริยาในแผนภาพเฟสของ Fe-Fe3C  
 ก. Peritic, Eutectic, Eutectoid  ข. Peritectic, Eutectic, Eutectoid  
 ค. Peritectic, Eutectic, Eutectertic ง. ข้อ ก, ข. และ ค. ผิด 
 
15.ข้อใดคือปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง 
 ก. ปริมาณคาร์บอน  ข. อุณหภูมิก่อนการชุบแข็ง 
 ค. อัตราการชุบแข็ง  ง. ข้อ ก , ข. และ ค. ถูก 
 
16.เฟอร์ไรต์ (ferrite) ในเหล็กกล้าคาร์บอนเป็นเฟสชนิดใด 
 ก. ธาตุบริสุทธิ์   ข. สารละลายของแข็ง (solid solution) 
 ค. ของผสม (mixture)  ง. สารประกอบ (compound) 
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17.ธาตุใดส่งเสริมให้เกิดแกรไฟต์ แทนที่จะเกิดคาร์ไบด์ในเหล็กหล่อ 
 ก. Cr    ข. Mn 
 ค. Mo    ง. Si 
 
18.เหล็กหล่อ 4.5% C แข็งตัวอย่างช้าๆ จากสภาวะของเหลว จะเกิดเฟสของแข็งใดก่อนเฟสอ่ืน 
 ก. แกรไฟต์ (graphite) ข. เฟอร์ไรต์ (ferrite) 
 ค. ออสเทนไนต์ (austenite) ง. ซิเมนไทต์ (cementite) 
 
19.โครงสร้างออสเทนไนต์ในเหล็กกล้า มีโครงสร้างผลึกรูปแบบใด 
 ก. บอดี้-เซ็นเตอร์คิวบิก (body-centered cubic; BCC) 
 ข. เฟซ-เซ็นเตอร์คิวบิก (face-centered cubic; FCC) 
 ค. เฮกชะโกนอล โคลส-แพ็ก (hexagonal close-packed; HCP) 
 ง. บอดี-้เซ็นเตอร์ เตตระโกนอล (body-centered tetragonal; BCT) 
 
20.ข้อใดคือโครงสร้างของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางที่ได้จากการปล่อยให้เย็นอย่างช้า ๆ จากโครงสร้าง                 
ออสเทนไนต์ 
 ก. ซีเมนไทต์ + เพิร์ลไลต์  ข. เบนไนต์ + เพิร์ลไลต์ 
 ค. เฟอร์ไรต์ + เพิร์ลไลต์  ง. มาร์เทนไซด์ + เพิร์ลไลด์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
โลหะนอกกลุม่เหล็ก 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 5.1 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม 

5.1.1 คุณลักษณะทั่วไปและการใช้งานของอะลูมิเนียม 
5.1.2 การจําแนกประเภทของอะลูมิเนียม 

5.2 การชุบแข็งโดยวิธีการบ่มหรือการตกตะกอน 
5.3 ทองแดงและทองแดงผสม 

5.3.1 การจําแนกชนิดของทองแดงและทองแดงผสม 
5.3.2 การเปลี่ยนแปลงเฟสของโลหะผสมทองแดง 
5.3.3 สมบัติและการใช้งานทองแดงและทองแดงผสม 

5.4 แมกนีเซียมและเบริลเลียมผสม 
5.5 นิกเกิลและโคบอลต์ผสม 
5.6 สรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5  
เอกสารอ้างอิง 

 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
 เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
 1. อธิบายจําแนกชนิด โครงสร้าง ของโลหะนอกกลุ่มเหล็กและโลหะผสม  

2. สามารถเข้าใจคุณสมบัติพ้ืนฐานของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เพ่ือประยุกต์ใช้งานตามชนิดใน
อุตสาหกรรม 
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 
2. นําเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยาย ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 
4. ตรวจสอบคําตอบของผู้เรียน และสอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีคําถามสงสัย 
5. มอบหมายให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 
6. เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม 
2. กระดานไวท์บอร์ด 
3. วัสดุโสตทัศน์ Power point    
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
5. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. สังเกตจากพฤติกรรมและบรรยากาศระหว่างเรียน 
2. ถามตอบระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ในแต่ละครั้ง 
การประเมินผล 
1. จากการทํากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ทําแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             บทที่ 5 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก                                                               161 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรานี 

 

บทท่ี 5 
โลหะนอกกลุม่เหล็ก 

 
ในเนื้อหาของเอกสารประกอบการสอนบทที่ 5 โหละนอกกลุ่มเหล็ก จะกล่าวถึงวัสดุประเภทโลหะ

จําแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โลหะกลุ่มเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะในกลุ่มเหล็กนั้นจะมีธาตุเหล็กเป็น
โลหะหลัก ส่วนโลหะนอกกลุ่มเหล็กจะมีธาตุที่ไม่ใช่เหล็กเป็นโลหะหลัก โลหะนอกกลุ่มเหล็กที่มีใช่ในงาน 
วิศวกรรมทั่วๆไป ได้แก่ ทองแดง อะลูมิเนียม ไทเทเนียม แมกนีเซียม นิกเกิล ดีบุก ตะทั่ว และสังกะสี ส่วน
กลุ่มใช้งานทั่วไป ได้แก่ แคดเมียม โมลิบดีนัม โคบอลต์ เซอร์โคเนียม เบริลเลียม และแทนทาลัม สําหรับกลุ่ม
โลหะที่มีค่า ได้แก่ ทอง เงิน และแพลทินัม เป็นต้น 

โลหะนอกกลุ่มเหล็กที่นํามาใช้ในงานโครงสร้าง คือ อะลูมิเนียมและไทเทเนียม คุณลักษณะเด่นของ
โลหะทั่งสอง ชนิดนี้ คือ มีความหนาแน่นน้อยและทนทานการกัดกร่อนทําให้โลหะทั่งสองชนิดนิยมใช้ในงาน
โครงสร้างที่ต้องการสมรรถนะสูง ๆ โลหะผสมทั่งสองชนิดนี้สามารถเพ่ิมความแข็งแรงได้ด้ วยกระบวนการอบ
ชุบและจะทําให้มีค่าความแข็งแรงจําเพาะ (Specific strength) และความแข็งแรงจําเพาะในสภาวะยืดหยุ่น 
(Specific modulus) ที่สูงมากค่าความแข็งแรง ทั้งสองนี้จะเป็นดัชนีวัดสมรรถนะของวัสดุที่ใช่ในอุตสาหกรรม
การขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบิน ดังนั้นโลหะผสมอะลูมิเนียมและไทเทเนียมจึงนิยมใช้เป็น
ส่วนประกอบของโครงสร้างในอุตสาหกรรมการบิน สมบัติที่ดีของอะลูมิเนียมในด้านอื่น คือ ความนําไฟฟูาและ
ความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีมาก สําหรับแมกนีเซียมนั้นเป็นโลหะที่มีน้ําหนักเบาเช่นกัน แต่มีการใช้งานใน
งานโครงสร้างที่จํากัดอยู่ โดยมากจะใช้ในอุตสาหกรรมการหล่อ ทั้งนี้เพราะแมกนีเซียมนั้น มีขีดจํากัดในเรื่อง
ของการขึ้นรูปและความทนทานต่อการกัดกร่อน 

ทองแดงและนิกเกิลมีการใช้งานในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับเหล็ก แต่ราคาของโลหะทั้งสองจะสูงกว่า
เหล็ก ทําให้ในทางอุตสาหกรรมโครงสร้างนิยมใช้เหล็กมากกว่าสมบัติเด่นที่โลหะทั่งสองถูกนํามาใช้งานคือ 
ความนําไฟฟูา ความทนทานต่อการกัดกร่อน และสมบัติที่อุณหภูมิสูง ทองแดงถูกใช้งานทางด้านไฟฟูา เช่น 
สายไฟ หรือเป็นสุขภัณฑ์เสียเป็น ส่วนใหญ่ ส่วนนิกเกิล โดยมากใช้เป็นธาตุผสมในการผลิตสแตนเลสและ
เหล็กกล้าผสมต่ําแต่ในทางไฟฟูาจะใช้งานทีทนการกัดกร่อนและงานที่อุณหภูมิสูงๆ ที่เราเรียกว่า ซูเปอร์อัล
ลอย ซึ่งถูกใช้เป็นใบพัดเครื่องยนต์ของเครื่องบิน เป็นต้น 

 
5.1 อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม 
 

 ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ (2555) อะลูมิเนียมถูกผลิตขึ้นจากห้องทดลองในปี ค.ศ.1825 โดยผลิตจาก
อะลูมิเนียมคลอไรต์แต่ในสมัยนั้นอะลูมิเนียมยังไม่นิยมใช่ในทางวิศวกรรมทั้งนี้เพราะผลิตยากและราคาแพง
จนกระทั่งในปี ค.ศ.1886 ได้มีกระบวนการผลิตที่ชื่อว่าฮอลล์-เฮโรลด์ (Hall-Heroult process) ที่สามารถ
ผลิตอะลูมิเนียมในเชิงการค้าได้ วิธีการนี้จะนําเอาสินแร่บอกไซด์ (bauxite) ที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียม
ออกไซด์ (Al2O3) หรืออะลูมินา (alumina) มาผ่านกระบวนการอิเลิกโทรไลด์ (Electrolytic) ทําให้ได้โลหะ
อะลูมิเนียมหลอมเหลว ในกระบวนการนี้สารคริโอไลด์ (Cryolite) ซึ่งได้แก่ โซเดียม-อะลูมิเนียม ฟูลออไรต์ 
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(Na3AIFg) จะเป็นตัวที่ถูกหลอมเหลวเบื้องต้น โดยความร้อนจากนั้นเติมอะลูมิเนียมออกไซด์ลงไป จะเกิดการ
หลอมละลายเป็นของเหลวซึ่งประกอบไปด้วยอิออนของอะลูมิเนียม (Al+3) จากนั้นจะนําแท่งอิเลิกโทรด
คาร์บอนใส่ลงไปในเตาหลอมและปล่อยกระแสไฟฟูาให้ไหลระหว่างแท่งอิเล็กโทรดและเบ้าหลอม อะลูมิเนียม
ซึ่งเป็นไอออนบวกจะวิ่งไปรวมกันอยู่ที่แคโทดบริเวณกันเตาส่วนออกซิเจนจะวิ่งไปที่แอโนด กระบวนการนี้จะ
เกิดขึ้นโดยอุณหภูมิของเตาจะอยู่ที่ 953 °C ดังนั้นอะลูมิเนียมที่ก้นเตาจะอยู่ในสภาวะหลอมเหลว และ
สามารถปล่อยน้ําอะลูมิเนียมออกไปหล่อเป็นอินกอตได้ ดังแสดงในรูปที่ 5.1 โดยปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการนี้คือ 

อะลูมินาละลาย 

 Al2O3 —> 2AI+3 (อะลูมิเนียมอิออน) + 30 -2 (ออกซิเจนแคตไอออน) 

ที่แอโนด 

    2AI+3 + 6e —> 2AI 

ที่แคโนด 

    30 —>     o2 + 6e 

 

 
 

รูปที่ 5.1 กระบวนการผลิตอะลูมิเนียมโดยใช้เซลล์อิเล็กโทรไลต์ 

(ท่ีมา: https://www.ibchem.com, 2016) 
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5.1.1 คุณลักษณะทั่วไปและการใช้งานของอะลูมิเนียม 

 

  อะลูมิเนียมมีความหนาแน่น 2.70 g/cm3 หรือมีค่าเพียง 1 ใน 3 ของความหนาแน่นของเหล็กและมี
มอดุลัสยืดหยุ่น 10x106 psi หากเปรียบเทียบกับเหล็กแล้ว อะลูมิเนียมจะมีความแข็งแรงที่ตํ่ากว่ามากแต่
หากคิดเป็นความแข็งแรงจําเพาะหรือคิดเป็นอัตราส่วนความแข็งแรงต่อนํ้าหนัก (Strength-to-weight 
ratio) อะลูมิเนียมจะมีสูงกว่าเหล็กมากและด้วยสมบัติข้อนี้ทําให้อะลูมิเนียมผสมทองแดงจึงถูกนํามาใช้ผลิต
เครื่องยนต์ อะลูมิเนียมสามารถข้ึนรูปได้ง่าย เพราะมีความเหนียวอีกทั้งยังมีความนําไฟฟูาและความนําความ
ร้อนทีสู่งมากอะลูมิเนียมไม่มีการเปลี่ยนสภาพจากวัสดุเหนียวไปเป็นวัสดุเปราะที่อุณหภูมิตํ่าๆ อะลูมิเนียมไม่
เป็นพิษและสามารถนํามารีไซเคิลไดโ้ดยใช้พลังงานเพียง 5% อะลูมิเนียมมีสภาพที่แม่เหล็กดูดไม่ติดและด้าน
ทานการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามอะลูมิเนียมก็มีข้อจํากัดในเรื่องสมบัติทาง
กลบางอย่าง เช่น การไม่มีขีดจํากัดการล้าตัว (Endurance limit) ที่แท้จริง ทําให้เกิดการแตกหักจากการล้า
ตัวได้ที่ความเค้นตํ่าๆ และด้วยความที่อะลูมิเนิยมมีจุดหลอมเหลวที่ตํ่า (660 °C) ทําให้มีขีดจํากัดในการใช้
งานที่อุณหภูมิสูง และ อะลูมิเนียมมีความแข็งที่ตํ่า ทําให้ไม่ทนทานการเสียดสีแต่อะลูมิเนียมก็สามารถเพ่ิม
ความแข็งแรงได้ด้วยกลไกหลายๆ อย่าง ดังแสดงในตารางที่ 5.1  
   
ตารางท่ี 5.1 อิทธิพลของกลไกการเพ่ิมความแข็งแรงของอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม 
 

 

 ความ
ต้านทาน

 ความแข็งแรง  อัตราส่วนความแข็งแรง 
วัสดุ แรงดึง 

(psi) 
 ณ จุดคราก  
       (psi) 

 %การยืดตัว ณ จุดครากระหว่าง AI – 
ผสม ต่อ AI - บริสุทธิ ์

AI – บริสุทธิ์ 6,500 2,500 60 1 

AI - บริสุทธิ์ในทางการค้า 
(บริสุทธิ์ไม่ตํ่ากว่า 99%) 13,000 5,000 45 2.0 

AI - ผสมเพ่ิมความแข็งแรงโดย 
กลไกสารละลายของแข็ง 16,000 6,000 35 2.4 

AI -ขึ้นรูปเย็น 24,000 22,000 15 8.8 

AI - ผสมเพ่ิมความแข็งแรงโดย 
กระจายตัวของอนุภาค 

42,000 22,000 35 8.8 

AI - ผสมเพ่ิมความแข็งแรงโดย 83,000 73,000 11 29.2 
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 5.1.2 การจ าแนกประเภทของอะลูมิเนียม 

 

 อะลูมิเนียมจําแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ อะลูมิเนียมใช้แรงขึ้นรูป (Wrought) และอะลูมิเนียม
หล่อ (Cast alloy) อลูมิเนียมผสมใช้แรงขึ้นรูปนั้น รูปร่างหรือรูปทรงที่ใช้งานจะผ่านการเปลี่ยนรูปในสภาวะ
พลาสติกและมีส่วนผสมกับโครงสร้างจุลภาคที่แตกต่างจากกลุ่มอะลูมิเนียมหล่อจากกลุ่มอะลูมิเนียมทั้งสองกลุ่ม
ยังสามารถจําแนกอะลูมิเนียมออกเป็นอีกสองกลุ่มย่อยคือ กลุ่มที่อบชุบเพ่ิมความแข็งแรงและความแข็งได้และ
กลุ่มท่ีอบชุบไม่ได้ 

 การกําหนดมาตรฐานของอะลูมิเนียมโดยใช้ระบบตัวเลขตามมาตรฐานของอเมริกา ดังแสดงใน
ตารางที่ 5.2 โดยตัวเลขตัวแรกจะบอกชนิดของธาตุผสมหลักและตัวเลขที่ตามมาจะบ่งบอกส่วนผสมทางเคมีของ
โลหะผสมต่างๆ 
 
ตารางท่ี 5.2 การกําหนดมาตรฐานของอะลูมิเนียมผสม 
 

โลหะผสมใช้แรงขึ้นรูป 
1xxx 
2xxx 
3xxx 
4xxx 
5xxx 
6xxx 
7xxx 
8xxx 
9xxx 

Al - บริสุทธิ์ทางการค้า (> 99% AI)  
Al- Cu และ Al - Cu – Li 
AI - Mn 
Al - Si และ Al - Mg - Si 
Al - Mg 
Al - Mg - Si 
Al - Mg - Zn 
Al - Li, Sn, Zr หรือ B 
ไม่มีใช้ในปัจจุบัน 

ชุบแข็งโดยการบ่มไม่ได้  
ชุบแข็งโดยการบ่มได้  
ชุบแข็งโดยการบ่มไม่ได้  
ชุบแข็งโดยการบ่มได้ถ้ามี Mg  

    ชุบแข็งโดยการบ่มไม่ได้  
ชุบแข็งโดยการบ่มได้  
ชุบแข็งโดยการบ่มได้  
ชุบแข็งโดยการบ่มได้  
ชุบแข็งโดยการบ่มได้ 

โลหะผสมหล่อ 
1xx.x. 
2xx.x. 
3xx.x. 
4xx.x. 
5xx.x. 
7xx.x. 
8xx.x. 
9xx.x. 

AI - บริสุทธิ์ทางการค้า  
AI - Cu 
Al - Si - Cu หรือ Al - Mg - Si  
Al - Si  
Al - Mg  
Al - Mg – Zn 
Al - Sn 
ไม่มีใช้ในปัจจุบัน 

ชุบแข็งโดยการบ่มไม่ได้  
ชุบแข็งโดยการบ่มได้  
บางชนิดชุบแข็งโดยการบ่มได้  
ชุบแข็งโดยการบ่มไม่ได้  
ชุบแข็งโดยการบ่มไม่ได้  
ชุบแข็งโดยการปมได้  
ชุบแข็งโดยการบ่มได้ 
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 1. อะลูมิเนียมผสมใช้แรงขึ้นรูป กลุ่ม 1xxx, 3xxx, 5xxx และกลุ่ม 4xxx ทั้งหมดเป็นอะลูมิเนียม
ผสมขึ้นรูปที่ไม่สามารถอบชุบโดยการบ่มได้ กลุ่ม 1xxx และ 3xxx เป็นโลหะผสมเฟสเดียว ยกเว้นแต่จะมี
ปริมาณของสารมลทินหรือสารประกอบอินเตอร์เมทัลลิกอยู่บ้าง ดังแสดงในรูปที่ 5.2 การควบคุมสมบัติทาง
กลทําได้โดยการเพ่ิมความแข็งโดยความเครียด (Strain hardening) กรรมวิธีเพ่ิมความแข็งแรงโดยกลไก
สารละลายของแข็งและการปรับสภาพเม็ดเกรน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (ก)              (ข) 
 
รูปที่ 5.2 (ก) FeAl3 ที่เป็นสารมลทินในอะลูมิเนียมเกรด 1100 ที่ผ่านการอบอ่อน (350x) (ข) Mg2Si ที่เกิด

จาก การตกตะกอนในอะลูมิเนียมเกรด 5457 ที่ผ่านการอบอ่อน (75x) 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 
 
 ปกติแล้วความสามารถในการละลายของธาตุผสมในอะลูมิเนียมจะมีจํากัดมาก โดยเฉพาะที่
อุณหภูมิห้อง ดังนั้น ให้การเพ่ิมความแข็งแรงโดยกลไกสารละลายของแข็งจึงมีขีดจํากัดไปด้วย อะลูมิเนียม
ผสมเกรด 5xxx จะประกอบไปด้วย 2 เฟสที่อุณหภูมิห้อง โดยมีเฟส α ซึ่งเป็นสารละลายของแข็งของ
แมกนีเซียมในอะลูมิเนียม และมีเฟส β (Mg2AI3) ซึ่งมีความแข็งและเปราะ เพราะเป็นสารประกอบอินเตอร์
เมทัลลิก (รูปที่ 5.3) อะลูมิเนียมผสมเกรดนี้สามารถเพ่ิมความแข็งแรงได้ด้วยการทําให้เกิดอนุภาคของ Mg2AI3 
ที่มีความละเอียดขึ้นภายในเนื้อของโลหะผสมและเนื่องจากสารประกอบ Mg2AI3 ที่เกิดขึ้นไม่มีแรงยึดเหนี่ยว
กับแมทริกช์ จึงทําให้ไม่สามารถอบชุบโดยการบ่มได้ 
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รูปที่ 5.3 แผนภาพเฟสส่วนหนึ่งของโลหะผสมอะลูมิเนียม – แมกนีเซียม 
 

(ท่ีมา: H.K.Khaira, 2016) 
 

 อะลูมิเนียมเกรด 4xxx ประกอบไปด้วยสองเฟสระหว่าง α และซิลิคอนบริสุทธิ์ หากโลหะผสมมี
ส่วนประกอบของซิลิคอนและแมกนีเซียมอยู่ด้วยกันก็จะสามารถทําการชุบแข็งโดยการบ่มได้โดยการบ่มจะทํา
ให้เกิดการตกผลึกของ Mg2Si ขึ้นในเฟสสารละลายของแข็ง อะลูมิเนียมกลุ่ม 2xxx 6xxx และ 7xxx เป็นกลุ่ม
ที่ชุบแข็งโดยการบ่มได้ และจะทําให้มีค่าความแข็งแรงจําเพาะที่สูงมาก แต่มีขีดจํากัดตรงที่ห้ามใช้งานที่
อุณหภูมิสูงกว่า 175 °C โลหะผสมกลุ่ม 2024 นิยมใช้ในการผลิตขึ้นส่วนของเครื่องบิน 

 

 2. อะลูมิเนียมผสมหล่อ อะลูมิเนียมผสมที่ขึ้นรูปโดยการหล่อโดยมากจะมีซิลิคอนเป็นธาตุผสม
หลัก ทั้งนี้เพราะจะทําให้เกิดปฏิกิริยายูเทกติกที่มีจุดหลอมเหลวตํ่าทําให้หลอมได้ง่ายไหลตัวได้ดี และมี
ความสามารถในการหล่อหลอมที่ดีมาก อะลูมิเนียมผสมซิลิคอนสามารถควบคุมสมบั ติทางกลได้โดยอาศัย
กลไกการเพ่ิมความแข็งแรงโดยสารละลายของแข็งในแมทริกช์ที่เป็น α หรือจะใช้วิธีการทําให้เกิดอนุภาค
ของแข็งขนาดเล็กของเฟส β เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงตลอดจนการควบคุมอัตราการเย็นตัวเพ่ือให้เกรนละเอียด 
ก็สามารถทําได้ดีกบัอะลูมิเนียมผสมซิลิคอน รูปที่ 5.4 เป็นแผนภาพเฟสของโลหะผสมอะลูมิเนียมกับซิลิคอนที่
แสดงให้เห็นปฏิกิริยายูเทกติกท่ีเกิดข้ึนที่ส่วนผสมของซิลิคอน 11.6% พําให้เกิดเฟส α และ β ขึ้น 
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รูปที่ 5.4 แผนภาพเฟสส่วนหนึ่งของโลหะอะลูมิเนียม – ซิลิคอน 
 

(ท่ีมา: T.Markovits, J.Takács, A.Lovas, J.Belt, 2003) 
 
 

การทําให้เกรนของโลหะผสมมีความละเอียดโดยควบคุมอัตราการเย็นตัวให้เร็วขึ้น ทําได้โดยการหล่อ
ด้วยแบบหล่อ โลหะหรือแบบหล่อดายแคสติ้ง (Die casting) หรือจะใช้วิธีการเติมธาตุผสมบางชนิดที่ทําหน้าที่
ในการปรับสภาพของเม็ดเกรนลงไปในนํ้าโลหะหลอมเหลวก่อนการเทลงแบบหล่อก็ ได้ โดยธาตุที่ใช้ คือ 
โบรอนหรือไทเทเนียม จะใช้วิธีการปรับสภาพนํ้าโลหะโดยการเติมโซเดียมหรือสตรอนเชียม  เพ่ือเปลี่ยน
ส่วนผสมและอุณหภูมิยูเทกติก ก็จะทําให้ความแข็งแรงของอะลูมิเนียมผสมซิลิคอนเพิ่มข้ึนสูงได้เช่นกัน  

 

โครงสร้างจุลภาคที่ได้จากการให้อัตราการเย็นตัวที่รวดเร็วโดยใช้แบบหล่อถาวร (แบบหล่อโลหะ) 
และแบบหล่อดายแคสติ้ง ดังแสดงในรูปที่ 5.5 และรูปที่ 5.6 แสดงสมบัติทางกลของอะลูมิเนียม ผสมที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อผ่านการปรับปรุงนํ้าโลหะโดยการเติมโซเดียมก่อนการเทลงแบบหล่อหากต้องการให้
อะลูมิเนียม ผสมซิลิคอนสามารถชุบแข็งด้วยวิธีการบ่มได้ เพียงเติมธาตุผสมที่เป็นทองแดง แมกนีเซียม หรือ
สังกะสีเข้าไปก็จะทําให้อบชุบได้จะเห็นได้ว่าอะลูมิเนียมผสมหล่อนั้นสามารถปรับปรุงสมบัติทางกลได้อย่าง
มากมาย จึงเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในอุตสาหกรรม 
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                   (ก)          (ข)                                        (ค)        
 

รูปที่ 5.5 สมบัติทางกลของอะลูมิเนียม (ก) อะลูมิเนียมเกรด 433 ที่หล่อด้วยแบบหล่อทรายประกอบไปด้วย
ซิลิคอนเกรนหยาบและสารมลทิน (ข) หล่อด้วยแบบหล่อถาวรทําให้ได้เชลล์ของเดนไดรต์ที่ละเอียดและเซลล์

ของซิลิคอนที่ละเอียด (ค) หล่อด้วยวิธีดายแคสติ้งจะได้เกรนที่ละเอียดขึ้นอีก 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.6 ความเค้นแรงดึงของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน หล่อด้วยแบบหล่อทรายโดย 
การเติมโซเดียม และไม่เติมโซเดียม 

 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 
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5.2 การชุบแข็งโดยวิธีการบ่มหรือการตกตะกอน 
 

 การชุบแข็งโดยการบ่มหรือการชุบแข็งโดยการตกตะกอน (Age or Precipitation hardening) เป็น
กระบวนการที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงเฟสที่เกิดขึ้นในสภาวะของแข็งโดยมีการเกิดเฟสของแข็งที่เป็นอนุภาค
ขนาดเล็กระดับนาโนเมตรที่เกิดขึ้นจากการตกตะกอนและมีแรงยึดเหนี่ยวกับแมฑริกซ์ที่มีความอ่อนเหนียวทํา
ให้มีความแข็งแรงเพ่ิมขึ้น การตกตะกอนแล้วมีแรงยึดเหนี่ยวกับแมทริกซ์หรือที่เรียกว่า โคเฮเรนต์พรีชิพิเตด 
(Coherent precipitate) นั้น จะเพ่ิมความแข็งแรงได้โดยหากพิจารณาที่รูป 5.7 (ก) จะเห็นว่าโครงสร้างผลึก
ของสารประกอบที่เกิดขึ้นบริเวณศูนย์กลางของโครงสร้างผลึกของแมทริกซ์ เป็นอิสระจากกัน หรือไม่มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างโครงสร้างผลึก (Non-coherent) ทั้งสอง ดังนั้นขณะเกิดการเลื่อน (Slip) ก็จะทําให้ไม่มีแรง
หรือระนาบที่ขัดขวางการเกิดดิสโลเคชัน ทําให้โลหะผสมมีความแข็งแรงน้อย แต่หากแมทริกช์กับเฟสใหม่ที่
เกิดจากการตกผลึกมีแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน ดังแสดงในรูปที่ 5.7 (ข) เมื่อมีแรงมากระทํา แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโครงสร้างทั้งสองจะทําหน้าที่ขัดขวางการเกิดดิสโลเคชันส่งผลให้โลหะผสมมีความแข็งแรงขึ้น 

 

                             
 

                              (ก)                              (ข)    
 

รูปที่ 5.7 โครงสร้างของการตกตะกอน (ก) ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวกับแมทริกซ์ (Non-coherent precipitation) 
(ข) มีแรงยึดเหนี่ยวกับแมทริกช์ (Coherent precipitation) 

 

(ท่ีมา: H.K.Khaira, 2016) 
 

 5.2.1 วิธีการชุบแข็งโดยการบ่ม 
 

 การชุบแข็งโดยวิธีการบ่มแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยพิจารณาจากแผนภาพเฟสของโลหะผสม
อะลูมิเนียม - ทองแดง ซึ่งมีทองแดงผสมอยู่ 4% วิธีการอบชุบทั้ง 3 ขั้นตอน มีดังนี ้
 

ขั้นที่ 1 การอบให้เป็นสารละลายเนื้อเดียว (Solution Treatment) ขั้นตอนนี้โลหะผสมจะถูกให้
ความร้อนเหนืออุณหภูมิโซลวัสและอบแช่ไว้ที่อุณหภูมินี้จนเป็นสารละลายเนื้อเดียวคือ α ในขั้นตอนนี้ θ จะ
สลายตัวเป็น α ทั้งหมด การให้ความร้อนต้องเหมาะสม คือ ไม่ให้อุณหภูมิสูงใกล้เส้นโซลิดัสมากนัก เพราะอาจ
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เกิดการหลอมละลายบริเวณขอบเกรนขึ้นได้ขณะเดียวกันก็ไม่ควรต่ํามากเกินไปจนใกล้เส้นโซลวัส เพราะจะทํา
ให้ θ สลายตัวไม่หมด สําหรับอุณหภูมิของโลหะ ผสม 4% Cu ควรอยู่ระหว่าง 500 – 548 °C ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่
ระหว่างอุณหภูมิโซลวัสและยูเทกติก 

ขั้นที่ 2 การจุ่มชุบ (Quench) หลังจากผ่านการทําให้เป็นสารละลายเนื้อเดียวแล้ว โลหะผสมที่มี
เฟสเป็น α จะถูกจุ่มชุบลงในน้ําเพ่ือให้เย็นตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้อะตอมไม่มีเวลามากพอที่จะแพร่ออกมา
รวมตัวกันเป็นนิวเคลียสของเฟส θ ดังนั้นโครงสร้างที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิห้องจึงเป็นเฟส α ที่มีสภาพเป็น
สารละลายเกินจุดอ่ิมตัวแบบยิ่งยวด (Super-saturated solid solution; αss) เพราะมีปริมาณทองแดงที่
ละลายอยู่สูงถึง 4% ทั้งที่ในความเป็นจริง α จะมีทองแดงละลายได้น้อยมากท่ีอุณหภูมิห้อง 

ขั้นที่ 3 การบ่ม (Aging) ขั้นตอนสุดท้าย คือ การบ่มโดยหากทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาหลายๆ 
วันจะมีการตกตะกอนของเฟส θ ขึ้นในแมฑริกซ์ที่เป็น α โดยอาศัยกลไกการแพร่แต่เนื่องจากการแพร่เกิดขึ้น
ที่อุณหภูมิตํ่าการเคลื่อนที่จึงเป็นไปไต้เพียงระยะทางสั้นๆ และตะกอนของ θ ที่เกิดขึ้นมาใหม่นี้จะยังคงมีแรง
ยึดเหนี่ยวกับแมทริกซ์ (Coherent) ทําให้โลหะผสมมีความแข็งแรงขึ้น การบ่มที่อุณหภูมิห้องเป็นการบ่ม
ธรรมชาติ (Natural aging) ต้องใช้เวลานานและความแข็งแรงจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ หากต้องการให้เกิดความ
แข็งแรงที่เร็วขึ้น จะต้องนําชิ้นงานที่ผ่านการจุ่มชุบแล้วไปอบให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ ซึ่งถ้าอุณหภูมิที่
ให้ตํ่าเช่น 120 °C ก็จะใช้เวลาในการอบแช่นานแต่ถ้าอบที่อุณหภูมิสูงก็จะใช้เวลาน้อย การอบที่อุณหภูมิสูงๆ 
หากใช้เวลานานจะทําให้อนุภาคของ θ ที่เกิดขึ้นขาดการยึดเหนี่ยวกับแมทริกซ์ (Non-coherent) ทําให้ความ
แข็งแรงลดลง เรียกพฤติกรรมนี้ว่า การบ่มเกินขนาด (Overaging) การบ่มโดยใช้วิธีการให้ความร้อนนี้เรียกว่า 
การบ่มเทียม (Artificial aging) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เพราะจะช่วยลดเวลาในการบ่มให้สั้นลง 

 

 ข้อกําหนดของการชุบแข็งโดยการบ่ม มีโลหะผสมบางชนิดเท่านั้นที่สามารถชุบแข็งโดยการบ่มได้ 
ซึ่งจะต้อง ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ ต่อไปนี้ 
 1. โลหะผสมจะต้องมีพฤติกรรมที่ลดความสามารถในการละลายในสารละลายของแข็งเมื่อ
อุณหภูมิลดลง หรืออาจกล่าวว่าโลหะผสมจะต้องมีเพียงเฟสเดียวหากให้ความร้อนเหนือเส้นโซลวัสและเมื่อ
อุณหภูมิลดลงก็จะเปลี่ยนเป็น 2 เฟส 
 2. แมทริกซ์ควรเป็นโครงสร้างที่อ่อนและเหนียวและการตกตะกอนจะต้องเป็นโครงสร้างที่แข็ง
และเปราะซึ่งในโลหะผสมที่มีความสามารถในการทําการอบชุบแบบนี้โดยมากแล้วจะมีเฟสที่แข็งนี้เป็น
สารประกอบอินเตอร์เมทัลลิก 
 3. โลหะผสมควรมีความสามารถในการจุ่มชุบ โดยไม่เกิดการแตกร้าวหรือการบิดงอเนื่องจากเกิด
ความเค้นตกค้างและเพ่ือเป็นการลดปัญหาดังกล่าวอะลูมิเนียมผสมจะถูกจุ่มชุบลงในน้ําที่มีอุณหภูมิ 80 °C 
 4. การตกตะกอนจะต้องมีแรงยึดเหนี่ยวกับแมทริกช์ 
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5.3 ทองแดงและทองแดงผสม 
 

 ทองแดงเป็นโลหะที่พบในสภาพบริสุทธิ์ บนพ้ืนโลกและสามารถแยกได้จากสินแร่โดยใช้
กระบวนการทางความร้อนทองแดงท่ีอยู่ในรูปของสินแร่จะมีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบเรียกว่า ทองแดงซัลไฟด์
การผลิตทองแดงจากสินแร่ทําได้โดย การเริ่มต้นแต่งแร่และสกัดเอาสิ่งเจือปนต่างๆ ออกเพ่ือให้สินแร่มีความ 
บริสุทธิ์สูงขึ้นจากนั้นนําไปผ่านการโรสติ้ง (Roasting) หรือการย่างเพ่ือให้ทองแดงซัลไฟด์เปลี่ยนไปเป็น
ทองแดงออกไซด์ จากนั้นนําไปหลอมละลาย ซึ่งจะมีส่วนประกอบของทองแดงซัลไฟด์-เหล็กซัลไฟด์ปนกันอยู่มี
ซื่อเรียกว่า ทองแดงเมตด์ (Copper matte) จากนั้นนําไปสกัดให้ทองแดงมีความบริสุทธิ์ขึ้น โดยใช้เตา        
คอนเวอร์เตอร์ (Converter) และใช้ออกซิเจนเป็นตัวเปุาเข้าไปในทองแดงเมตด์เพ่ือทําให้เหล็กซัลไฟด์ 
เปลี่ยนเป็นเหล็กออกไซด์กับก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์หนีออกไป ส่วนเหล็กออกไซด์จะกลายเป็นสแลกลอยอยู่
บนผิวหน้าสามารถตักออกได้ 
 จากนั้นนําทองแดงท่ีได้ไปเทเป็นแท่งซึ่งเป็นทองแดงที่ยังไม่บริสุทธิ์มากนัก เรียกทองแดงชนิดนี้ว่า 
ทองแดงบลิสเตอร์ (Blister copper) ซึ่งจะถูกนําไปทําให้บริสุทธิ์ต่อไปด้วยกรรมวิธี อิเล็กโทรไลต์ 
(Electrolytic refining) หรือโดยวิธีการใช้ความร้อน (Fire refining) ทองแดงที่ได้จากการแยกด้วยวิธีอิเล็ก
โทรไลต์มีซื่อเรียกว่า ทองแดงทัฟพิตช์ (Tough- pitch copper) สามารถนําไปใช้งานทั่วๆ ไป เช่น รีดเป็น
แผ่นทองแดงหรือท่อทองแดง แต่สมบัติทางด้านการนําไฟฟูายังไม่ดีพอจะใช้ทําลวดไฟฟูา เพราะมีออกซิเจน
ปนอยู่เล็กน้อย ซึ่งทําให้มีความต้านทานสูง ดังนั้นหากต้องการลดออกซิเจน ต้องนําทองแดงไปหลอมอีกครั้ง
ภายในเตาที่ควบคุมบรรยากาศและกําจัดออกซิเจนให้เหลือไม่เกิน 0.03 %  
 ทองแดงผสมมีความหนาแน่นกว่าเหล็กกล้า ค่าความแข็งแรง ณ จุดครากของทองแดงผสมบาง
ชนิดมีค่าสูง แต่ความแข็งแรงจําเพาะจะต่ํากว่าอะลูมิเนียมและแมกนีเซียมผสมทองแดงผสมจะมีความ
ต้านทานการล้าตัวและการคืบตัวที่ดีกว่า รวมถึงมีความเหนียวสูงทนทานการกัดกร่อนนําไฟฟูาและความร้อนดี 
ทําการต่อและขึ้นรูปได้ง่ายทองแดงผสม ใช้ทําชิ้นส่วนทางงานไฟฟูา ปั๊ม วาล์ว เป็นต้น สีของทองแดงยังมี
ความสวยงามและสามารถเปลี่ยนแปลงสีได้ตามธาตุผสม โดยปกติทองแดงจะมีสีแดงเมื่อเติมสังกะสี จะทําให้
กลายเป็นสีเหลือง และถ้าเติมนิกเกิล จะทําให้กลายเป็นสีเงิน 
 

5.3.1 การจ าแนกชนิดของทองแดงและทองแดงผสม 

 

 ชนิดของทองแดงจะอาศัยธาตุผสมที่เติมเช้าไปในทองแดงและกรรมวิธีการทําเทมเปอร์เป็นตัว
แบ่งกลุ่ม โดยทั่วๆ ไปแล้วทองแดงจะจําแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ทองแดงใช้แรงขึ้นรูปและทองแดงหล่อ
ขึ้นรูป การกําหนดมาตรฐานระบบ UNS (Unified Numbering System) โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย
ตัวเลข 5 ตัวตามหลังตัวอักษร เช่น Cxxxxx ตัวเลข 3 ตัวแรกจะถูกกําหนดโดยสถาบัน CDA (Copper 
Development Association) และตัวเลข 2 ตัวสุดท้าย จะเป็นตัวที่ใช้ปรับปรุงต่างๆ เช่น ในระบบ UNS จะ
มีการกําหนดโลหะผสมกลุ่มนี้เป็น C26000 และมีตัวปรับปรุงโลหะผสมกลุ่มนี้เป็น C26001 หรือ C26010 
เป็นต้นโลหะผสมกลุ่มขึ้นรูปจะถูกกําหนดเป็น C10000 ถึง C79999 และกลุ่มโลหะผสมหล่อจะกําหนดเป็น
กลุ่ม C80000 ถึง C99999  
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ตารางท่ี 5.3 แสดงชนิดของทองแดงและทองแดงผสมบางชนิด 
 

 
 

 
 
 
 

ช่ือโลหะผสม 
(รหัส UNS) 

ส่วนผสมทางเคมี 
wt% 

สภาวะ 
ความต้านทาน 

แรงดึง 
ความแข็งแรง ณ 

จุดคราก % การ การใช้งาน 
ksi MPa ksi MPa ยืดตวั 

  โลหะผสมใช้แรงช่ืนรูป    

ทองแดงบริสุทธ์ิ  อบอ่อน 32 220 10 69 45 ตัวนํา 
(C10100) 99.99 Cu ขึ้นรูปเย็น 50 345 45 310 6 ตวันํา, ลวดทองแดง. ช้ินส่วน 

        ทรานซิสเตอร์. สายเคเบิล 
ทองแดงกระสุนปีน  อบอ่อน 47 325 15 105 62 แกนเรดิเอเดอร์, ต้วจับยึด 
(C26000) 70 Cu, 30 Zn ขึ้นรูปเย็น 76 525 63 435 8 หลอดไฟ, กระสุนปีน, 

อุปกรณ์        ประปา 
ทองเหลือง  อบอ่อน 54 370 21 145 45 อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, นัดและ 
(C28000) 60 Cu, 40 Zn ขึ้นรูปเย็น 70 485 50 345 10 โบลด์, ลวดเชื่อม, 

คอนเดนเซอร ์         
บรอนซ์อะลมูิเนียม  อบอ่อน 80 550 40 275 40 โบลต์, นดั, งานทนการกัด

กร่อน,(C61400) 95 Cu, 17 Al, 2 
Fe

ขึ้นรูปเย็น 89 615 60 415 32 ขึ้นส่วนโครงสร้าง, ระบบท่อ, 
        อุปกรณ์เดินทะเล 
ทองแดง-นิกเกิล  อบอ่อน 55 380 18 125 36 รีเลย์สื่อสาร, ท่อ

คอนเดนเซอร,์(C28000) 70 Cu, 30 Ni ขึ้นรูปเย็น 84 580 79 545 3 สปริงงานไฟฟูา, ท่อ
แลกเปลีย่น        ความร้อน, รีซสิเตอร ์

โลหะผสมหล่อ 
ทองแดง  สภาพหล่อ 25 172 9 62 40 ตัวนําไฟฟูาและความร้อน, 
(C80500) 99.75 Cu       อุปกรณ์ทนการกดักร่อน 
ทองเหลืองผสมตะกั่ว  สภาพหล่อ 37 255 17 117 30 วาล์ว, ท่อฟูตติ๋ง, อุปกรณ ์
(C83600) 85 Cu, 5 Sn,5 Pb 

5Pb,
      ประปา, ปัม, พูลเลย์, เฟูอง

ขนาด 5 Zn       เล็ก 
บรอนซ์ซิลิคอน  สภาพหล่อ 55 379 25 172 30 แบรื่ง, เข็มขัด, ขึ้นส่วนปมั

วาล์ว,(C87200) 89 Cu, 4 Si,       อุปกรณ์เดินทะเล, ข้ึนส่วน
ทน        การกัดกร่อน 

บรอนซ์อะลมูิเนียม 
 สภาพหล่อ 55 586 35 242 18 แบรื่ง, เฟือง, บูช, วาล์ว 

(C95400) 85 Cu, 4 Fe, 11 
Al 

อบชุบ 105 75 54 373 8  
ทองแดง-นิกเกิล  สภาพหล่อ 68 469 37 255 28 วาล์ว, โครงปั๊ม, ท่อข้องอ 
(C96400) 69 Cu, 30 Ni,       ทนนํ้าทะเล 

 0.9 Fe        
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ทองแดงผสมทั้ง 2 กลุ่มยังจําแนกออกเป็น 6 กลุ่มย่อยดังนี้คือ 
 ทองแดง จะมีปริมาณทองแดงอยู่ไม่ต่ํากว่า 99% 
 ทองแดงผสมสูง ทองแดงกลุ่มขึ้นรูปจะมีทองแดงน้อยกว่า 99% แต่ไม่ต่ํากว่า 96% และไม่จัดเข้ากลุ่ม

ทองแดง ผสมกลุ่มอื่น สําหรับกลุ่มทองแดงผสมหล่อจะมีทองแดงอยู่มากกว่า 94% และอาจมีการเติมเงินลงไป
ด้วยเพื่อเพ่ิมสมบัติพิเศษบางอย่าง 

 ทองเหลือง เป็นโลหะผสมที่มีสังกะสีเป็นธาตุผสมหลัก โดยไม่มีเหล็ก อะลูมิเนียม นิกเกิล และซิลิคอน
ผสมอยู่ ทองเหลืองขึ้นรูปจําแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ทองเหลือง (Brass; Cu-Zn), ทองเหลืองตะกั่ว 
(Leaded brass; Cu-Zn-Pb), และทองเหลืองดีบุก (Tin brass; Cu-Zn-Sn) ส่วนทองเหลืองกลุ่มหล่อขึ้นรูป
จําแนกเป็น 4 กลุ่มคือ ทองเหลืองแดงและเหลือง (Red or yellow brass), บรอนซ์แมงกานีส (High-
strength yellow brass; Cu-Zn-Mn), ตะกั่วบรอนซ์แมงกานีส (Leaded high-strength yellow brass; 
Cu-Pb-Mn) และทองเหลืองซิลิคอนและบรอนซ์ (Silicon brass และ Bronze; Cu-Zn-Si) 

 บรอนซ์ เป็นทองแดงที่มีธาตุผสมหลักที่ ไม่ใช่สังกะสีและนิกเกิล ในอดีตนั้นคําว่า “บรอนซ์
(Bronze)”ใช้เรียกโลหะ ผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก แต่ปัจจุบันใช้เรียกชื่อโลหะผสมทองแดงกับธาตุอ่ืนที่
ไม่ใช่สังกะสี บรอนซ์กลุ่มโลหะผสมขึ้น รูปแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ บรอนซ์ดีบุกและบรอนซ์ฟอสฟอรัส (Tin และ 
Phosphor bronzes; Cu-Sn-P), บรอนซ์ตะกั่วดีบุกและบรอนซ์ฟอสฟอรัส (Leaded tin และ Phosphor 
bronzed; Cu-Sn-Pb, P) บรอนซ์อะลูมิเนียม (Aluminium bronzes; Cu-AI) บรอนซ์ซิลิคอน (Silicon 
bronzes; Cu + Si) ส่วนกลุ่มบรอนซ์หล่อข้ึนรูปก็แบ่งเป็น 4 กลุ่มเช่นกันคือ บรอนซ์ ดีบุก (Tin bronzes; Cu 
+ Ni) บรอนซ์นิกเกิล-ดีบุก (Nickel Tin Bronzes; Cu-Sn-Ni) และบรอนซ์อะลูมิเนียม (Aluminum 
Bronzes; Cu-AI) ส่วนบรอนซ์แมงกานีสที่ถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มทองเหลือง ก็เพราะว่ามีธาตุผสมหลักเป็น
สังกะสีและมี แมงกานีส ดีบุก และตะกั่ว เป็นธาตุผสมรองลงมา 

 ทองแดง-นิกเกิล รู้จักกันในนามของคิวโปรนิกเกิล (Cupronickel) โดยมีนิกเกิลเป็นธาตุผสมหลัก
ระหว่าง 10 - 30% โดยไม่มีธาตุอื่นผสมอีก 

 โลหะผสมทองแดง-นิกเกิล-สังกะสี รู้จักกันดีในชื่อ “นิกเกิลซิลเวอร์ (Nickel silver)” มีส่วนประกอบ
ของสังกะสีและนิกเกิลเป็นธาตุผสมหลักและไม่มีธาตุอื่นผสมอีก 

 

5.3.2 การเปลี่ยนแปลงเฟสของโลหะผสมทองแดง 
 

 ทองแดงผสมมีธาตุที่ใช้ผสมหลากหลายชนิดมาก ทองแดงผสมสังกะสีหรือทองเหลืองนั้นหากมีสังกะสี
น้อยกว่า 40% จะให้สารละลายของแข็งเฟสเดียว โดยสมบัติทางกลทางด้านต่างๆ จะเพ่ิมขึ้นหากปริมาณ
สังกะสีเพ่ิมขึ้น ยกเว้นเปอร์เซ็นต์การยืดตัว โลหะผสมชนิดนี้สามารถขึ้นรูปเย็นเป็นชิ้นงานรูปร่างซับช้อนได้ดี 
อีกทั้งยังมีความทนทานการกัดกร่อนสูงส่วนโลหะผสมจําพวกบรอนซ์ เช่น บรอนซ์ แมงกานีส  จะเป็นโลหะ
ผสมที่มีความแข็งแรงสูง บรอนซ์ดีบุกจะมีเฟสเดียวหากมีดีบุกไม่เกิน 10% และจากแผนภาพเฟสเราจะเห็นว่า
โลหะผสมอาจจะเกิดเฟส ε (Cu3Sn) ซึ่งเป็นสารประกอบขึ้นได้หากมีการเย็นตัวช้า ๆ โดยการเกิดเฟส ε จะ
เกิดจากการตกตะกอน (Precipitate) หากมีการเย็นตัวที่รวดเร็วเฟสนี้อาจจะไม่เกิดขึ้น 
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5.3.3 สมบัติและการใช้งานทองแดงและทองแดงผสม 
 

ทองแดงเป็นโลหะที่นําไฟฟูาได้ดีที่สุดในบรรดาโลหะที่นํามาใช้งานทางด้านเทคนิค อีกทั้งยังนํา
ความร้อนได้ดีและมีสมบัติเป็นแคโทดิก (Cathodic) ทําให้ทนการกัดกร่อนได้ดี ดังนั้นเราจะพบการใช้งาน
ทองแดงท่ีเป็นหลักคืองานที่เป็นตัวนําและทนทานต่อการกัดกร่อน สมบัติรองลงมา คือ การขึ้นรูปทําได้หลาย
วิธี และมีความแข็งแรงระดับปานกลาง ทองแดง สามารถปรับปรุงสมบัติได้หลากหลาย เช่น การเติมตะกั่ว
และบิสมัทลงไปจะทําให้ความสามารถในการกัดแต่งสูงขึ้นมากอีกทั้งยังบัดกรี การแล่นประสาน และเชื่อมได้
ง่าย การเพ่ิมความแข็งแรงสามารถทําได้ด้วยวิธีสารละลายของแข็งการขึ้นรูปย็นหรืออบชุบได้กับโลหะผสม
บางชนิด สีของทองแดงมีความสวยงาม เหมาะที่จะใช้ทํางานตกแต่งด้วย 

 ทองแดงบริสุทธิ์ทองแดงบริสุทธิ์ถูกเลือกใช้งานทางด้านไฟฟูาเป็นอันดับแรก เพราะมีความ
นําไฟฟูาดีมาก ความนําไฟฟูาของทองแดงจะลดลงหากมีสารมลทินเจือปนอยู่ในเนื้อทองแดง ดังนั้นจึงต้อง
พยายามให้มีอยู่น้อยที่สุด แต่สารมลทินบางชนิดก็มีการเติมเข้าไปบางส่วนเพ่ือช่วยทําให้เกิดคุณลักษณะบาง
ประการที่ต้องการทองแดงบริสุทธิ์กลุ่มท่ีนิยมใช้ คือ กลุ่ม C11000 ซึ่งเรียกว่า ทองแดงทัฟพิตข์ (Electrolytic 
Tough Pitch; ETP) ทองแดงชนิดนี้จะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 0.04% ซึ่งอยู่ในรูปของ CuO ปริมาณของ
ออกซิเจนในระดับนี้ไม่ส่งผลต่อความนําไฟฟูาแต่อย่างใด แต่จะส่งผลทําให้ความเหนียวลดลงเล็กน้อย 
ทองแดงกลุ่มปราศจากออกซิเจน (Oxygen free coppers) หรือกลุ่ม C10100 และ ว10200 ผลิตจากการ
หลอมทองแดงภายใต้สภาวะที่ไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือใช้วิธีการเติมธาตุผสมที่เป็นตัวลดออกซิเจน 
เช่น ฟอสฟอรัสเข้าไปขณะหลอมเหลว ทองแดงกลุ่มนี้จะใช้กับงานที่ต้องการความนําไฟฟูาที่สูงมากๆ ขณะ
เดียว กันก็ต้องมีความเหนียวด้วย อีกทั้งยังต้องมีความสามารถในการดูดซึมแก๊สที่ต่ํา ไม่เกิดการแตกร้าว
เนื่องจากไฮโดรเจน เละเพ่ือปูองกันไม่ให้มีออกซิเจนเหลืออยู่เลยจึงต้องมีการเติมฟอสฟอรัสให้มีส่วนเกินอยู่
บ้างบางส่วน ทองแดงบริสุทธิ์อาจมีการเติมธาตุอ่ืนๆ ลงไปได้อีกหลายชนิดเพ่ือทําให้สมบัติบางประการเพ่ิมขึ้น 
เช่น ชัลเฟอร์ เทลลูเรียม ซีลีเนียม และ ตะกั่ว เมื่อเติมลงไปจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการกัดแต่งใ ห้ดีขึ้น 
โครเมียมจะช่วยให้มีความแข็งแรง เงินจะละลายในทองแดงได้ดี และช่วยให้คงความแข็งแรงได้ดีที่อุณหภูมิสูง
โดยไม่ทําให้ความนําไฟฟูาลดลง ทองแดงชนิดนี้ใช้เป็นตัวนําที่อุณหภูมิสูงเรียกว่า ทองแดงซิลเวอร์ -แบริ่ง 
(Silver-bearing copper) อย่างไรก็ตามการเติมธาตุผสมต่างๆ ลงไปในทองแดงบริสุทธิ์จะเติมได้ไม่เกิน 1% 
เท่านั้น 
 ทองแดงเบริลเลียม (Beryllium Copper) การเติมเบริลเลียมโนปริมาณเพียงน้อยนิดลงไปใน
ทองแดงจะช่วยทําให้ทองแดงมีความแข็งแรงที่สูงมากโดยความแข็งแรงที่สูงขึ้นจะได้จากการอบชุบโดยวิธีการ
บ่มหรือตกตะกอนทองแดงผสมที่นิยมทําการอบชุบโดยการบ่มมี 2 ชนิด คือ ทองแดงผสมโครเมียมและ
ทองแดงผสมเบริลเลียม รูปที่ 5.8 แสดงแผนภาพเฟสส่วนหนึ่งของทองแดงผสมเบริลเลียมและวิธีการอบชุบ
โดยการตกตะกอน ซึ่งมีวิธีเช่นเดียวกันกับการอบชุบอะลูมิเนียมผสมทองแดง คือ ให้ความร้อนโลหะผสม
ทองแดงท่ีมีเบริลเลียมผสมอยู่ 2% ไปที่อุณหภูมิประมาณ 800 ๐C จะทําให้โลหะผสมมีสภาวะเฟสเดียว คือ α 
จากนั้นจุ่มชุบลงน้ําเพ่ือคงสภาพ α ที่อุณหภูมิห้อง แล้วนําไปให้ความร้อนที่ อุณหภูมิประมาณ315 °C เพ่ือทํา
ให้เกิดการตกตะกอนของเบริลเลียม ทําให้ความแข็งแรงเพ่ิมขึ้นโลหะผสมชนิดนี้ไม่พียงแต่ความแข็งแรง
เพ่ิมข้ึนเท่านั้น ความนําไฟฟูาก็เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน 
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 ทองเหลือง (Brass) เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี มีชื่อเรียกตามลักษณะของสีของเนื้อ
ทองเหลือง สมบัตเิด่นที่ทําให้ทองเหลืองนิยมใช้คือ มีความแข็งแรงที่ดีมีความสามารถการขึ้นรูปที่ดี ทนการกัด
กร่อนดีมาก การเพ่ิมความแข็งแรงให้กับทองเหลืองทําได้ โดยการขึ้นรูปเย็นและกระบวนการสารละลาย
ของแข็ง สังกะสีละลายในทองแดงได้สูงสุด 37% ที่อุณหภูมิห้องเฟสที่เป็นสารละลายของแข็งคือ α ซึ่งมี
คุณลักษณะพิเศษ คือ สามารถเพ่ิมความ แข็งแรงและความเหนียวไปพร้อมกัน และด้วยสมบัติ ข้อนี้ทําให้
ทองแดง C26000 (30% Zn) ถูกนํามาขึ้นรูปโดยวิธีการขึ้นรูปแบบ กดลึกเพ่ือทําลูกกระสุนปีน และถูก
เรียกชื่อเป็น ทองเหลืองกระสุนปีน (Cartridge brass) 
 หากเติมตะกั่วลงไปในทองเหลือง จะทําให้การกัดแต่งง่ายขึ้นมาก จนมีชื่อเรียกว่า ทองเหลืองกัด
แต่งได้ง่าย (Free cutting brass; C36000) ซึ่งจะมีตะกั่วผสมอยู่ 3% ทองเหลืองที่มีสังกะสีผสมอยู่ประมาณ 
30% จะมีสีเหลือง จึงนิยมเรียกว่า ทองเหลืองเหลือง (Yellow brasses) ส่วนทองเหลืองที่มีสังกะสีอยู่
ประมาณ 15% จะมีสีแดงของทองแดงมาก จึงเรียกว่า ทองเหลืองแดง (Red brasses) 
 ด้วยว่าทองเหลืองมีความแข็งแรงและทนการกัดกร่อนได้ดี จึงถูกนําไปใช้เป็นท่อคอนเดนเซอร์
ทองแดงท่ีมีสังกะสี ผสมอยู่ 40% จะเรียกว่า มันช์เมทัล (Muntz metal) จะถูกใช้ในระบบคอนเดนเซอร์ของ
ระบบน้ําหล่อเย็น สําหรับงานที่ต้องอยู่กับน้ําทะเลนิยมใช้ทองเหลืองดีบุก (Tin brasses) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า 
ทองเหลืองทนน้ําทะเล (Inhibited admiralty brasses)  

 
 

 
 
 

รูปที่ 5.8 แผนภาพเฟสทองแดง – เบริลเลียมบางส่วนและการทําการอบชุบโดยวิธีการตกผลึก 
 

(ท่ีมา: http://resource.npl.co.uk, 2016) 
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 บรอนซ์ (Bronze) ความหมายเดิมคือ ทองแดงผสมดีบุก แต่ปัจจุบันหมายถึงทองแดงผสมธาตุ
อ่ืนๆ ไม่ใช่สังกะสีเป็นธาตุผสมหลัก เช่น บรอนซ์ดีบุก บรอนซ์อะลูมิเนียม บรอนซ์ซิลิคอน เป็น ต้น บรอนซ์
ดีบุกจะมีความแข็งแรงเพ่ิมขึ้นหากปริมาณของดีบุกเพ่ิมขึ้น และจะถึงจุดที่ความแข็งแรงลดลงอย่างรวดเร็ว
หากมีดีบุกผสมอยู่ 20% ดีบุก ละลายในทองแดงได้สูงสุดประมาณ 15% บรอนซ์ดีบุกที่มีดีบุกผสมอยู่ประมาณ 
9.11% จะเรียกว่า กันเมทัล (Gun metals) เป็นโลหะผสมที่'ให้'ความแข็งแรงและทัฟเนสส์ดีที่สุด และมีความ
เหนียวปานกลาง บรอนซ์ดีบุกจะมิความด้านทานการกัด กร่อนดีกว่าทองเหลือง 
 ในการผลิตบรอนซ์ดีบุกต้องมีการปูองกันไม่ให้เกิด SnO2 เพราะ SnO2 จะเป็นตัวที่ทําไห้ผิวของ
ชิ้นงานอ่อนแอ และเป็นสาเหตุของการแตกร้าว วิธีการปูองกัน SnO2 ทําได้โดยการเติมฟอสฟอรัสเข้าไป 
เช่นเดียวกับการผลิตทองแดงบริสุทธิ์และเพ่ีอให้เกิดความมั่นใจว่าออกซิเจนถูกกําจัดหมดไปจะต้องเหลือ
ปริมาณฟอสฟอรัสไว้จํานวนหนึ่ง ซึ่งก็เป็นผลดีด้วย เพราะช่วยเพ่ิมความแข็งแรงให้สูงขึ้น โลหะผสมที่เรียกว่า
ฟอสฟอรัสบรอนซ์จะมิฟอสฟอรัสผสมอยู่ 2% ซึ่งจะ มีความแข็งแรงที่สูงมาก บรอนซ์ฟอสฟอรัส-6 (4.5% Sn 
และ 0.2%P) จะใช้งานทดแทนไทเทเนียมและสแตนเลสที่ใช้ทําถังบรรจุน้ําแปูงคลอรีนและแคลเซียมไฮโปคลอ
ไรต์ที่มิคลอรีนผสมอยู่ 65% ได้ดี 

บรอนซ์อะลูมิเนียม จะมีอะลูมิเนียมผสมอยู่ประมาณ 3 - 13% โดยการเติมอะลูมิเนียมอย่าง
เดียวหรือจะเดิมเหล็ก นิกเกิล ซิลิคอน หรือโคบอลต์เข้าไปร่วมด้วยโลหะผสมที่มิอะลูมิเนียมมากกว่า 9% 
สามารถชุบแข็งโดยการจุ่มชุบจากเหนืออุณหภูมิวิกฤตลงมา ซึ่งจะทําให้ได้โครงสร้างมาร์เทนไซต์ซึ่งมิลักษณะ
เช่นเดียวกับการชุบแข็งเหล็กกล้า บรอนซ์ อะลูมิเนียมที่มินิกเกิลและสังกะสีผสมอยู่จะทําให้มิลักษณะการจํา
รูปของโลหะเกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า โลหะผสมจํารูป (Shape memory alloys) ที่เป็นเช่นนี้ เพราะเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนสู่สภาพเดิมของโครงสร้างมาร์เทนซิติก 

ความต้านทานการกัดกร่อนของบรอนซ์อะลูมิเนียมจะดีกว่าบรอนซ์ฟอสฟอรัส ทั้งนี้เพราะการ
เกิดออกซิเดชันจะถูกปูองกันโดยอะลูมิเนียมที่เติมเข้าไป การปูองกันการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นได้แก่ การกัดกร่อน
จากคลอไรต์ สารละลาย โพแทสเซียม กรดจากธรรมชาติบางชนิด เป็นต้น การใช้งานได้แก่ ทําปั๊มและ
อุตสาหกรรมกระดาษ เพราะทนต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดและต่างได้ดี บรอนซ์อะลูมิเนียมที่เป็นท่อปั๊ม 
วาล์ว และอ่ืนๆ ถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ําทะเลได้ดี 

บรอนซ์ซิลิคอน มีปริมาณซิลิคอนถึง 4% ช่วยเพ่ิมความสามารถในการกัดแต่ง การขึ้นรูป และ
ทนทานการกัด กร่อน เหมาะกับงานเชื่อมทุกประเภท ความทนทานการกั ดกร่อนจะคล้ายกับบรอนซ์
อะลูมิเนียม ความสามารถในการ ขึ้นรูปจะเหมือนทองแดงบริสุทธิ์ การใช้งานของบรอนซ์ซิลิคอนได้แก่ ท่อ
แลกเปลี่ยนความร้อน แผ่นแบริ่ง แหวนลูกสูบ รีเวท โบลต์ สกรู เป็นต้น 

คิวโปรนิกเกิล (Cupronickels) เป็นทองแดงผสมนิกเกิลประมาณ 20 - 30% โลหะผสมชนิดนี้ถูก
ผลิตขึ้นมา เพ่ือใช้กับน้ําทะเลโดยเฉพาะ นิกเกิลละลายได้ดีในทองแดง มิความเหนียว และเพ่ิมความแข็งแรง
โดยการขึ้นรูปเย็น 

นิกเกิลซิลเวอร์ (Nickel Silvers) โลหะผสมชนิดนี้ประกอบไปด้วยลังกะสีประมาณ 10 - 29% 
และมินิกเกิล ระหว่าง 10 - 18% มีความแข็งแรงและความเหนียวดี ทําให้ขึ้นรูปได้ง่ายโดยกระบวนการปั๊ม  
รีด และการกดลึก เนื่องจากมิสีเงินและทนทานการกัดกร่อนดี จึงนิยมใช้ทําภาชนะเครื่องครัว อุปกรณ์เครื่อง
ดนตรี และหากมปีริมาณสังกะสีมากข้ึนจะใช้ทําสปริงได้ดี เพราะมีความแข็งแรงและสติฟเนสล์สูง 
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5.4 แมกนีเซียมและเบริลเลียมผสม 
 

 แมกนีเซียมผลิตจากกระบวนการอิเล็กโทรไลต์โดยการแยกแมกนีเซียมคลอไรด์จากน้ําทะเล
แมกนีเซียมนํ้าหนักมากกว่าอะลูมิเนียมโดยมีความหนาแน่น 1.74  g/cm3 มีอุณหภูมิหลอมเหลวตํ่ากว่า
อะลูมิเนียมเล็กน้อยมีความต้านทานการกัดกร่อนใกล้เคียงกับอะลูมิ เนียม แต่จะไม่ทนความเค็มหากอยู่ใน
สภาพแวดล้อมอย่างนํ้าทะเลจะทําให้ผุกร่อนอย่างรวดเร็ว แมกนีเซียมผสมมีความแข็งแรงน้อยกว่าอะลูมิเนียม
ผสม ส่วนความแข็งแรงจําเพาะนั้นพอจะเทียบกันได้ แมกนีเชียมผสมใช้งานทางด้านยานอวกาศ เครื่องยนต์
รอบสูง อุปกรณ์การขนส่งและถ่ายวัสดุ 
 แมกนีเซียมมีมอดุลัสยืดหยุ่นตํ่า (6.5x106psi) และต้านทานการล้าตัวไม่ดี รวมทั้งทนทานการคืบตัว
และการเสียดทานก็ตํ่า แมกนีเซียมขณะทําการหลอมเหลวจะติดไฟและมีอันตราย โดยรวมตัวกับออกซิเจนใน
บรรยากาศและการลุกไหม้กลายเป็นก๊าซหายไป แมกนีเซียมเป็นโลหะที่ทําการเพ่ิมความแข็งแรงโดย
กระบวนการต่างๆ ได้ไม่ดีนัก 
 โครงสร้างและสมบัติของแมกนีเซียม แมกนีเซียมมีโครงสร้างผลึกแบบ HCP มีความเหนียวน้อยกว่า
อะลูมิเนียมแต่มีธาตุผสมบางตัวที่ช่วยเพ่ิมความเหนียวได้บ้าง การเพ่ิมความแข็งแรงโดยวิธีการเปลี่ยนรูปหรือ
วิธีความเครียดแข็งทําได้ที่อุณหภูมิห้อง แต่สําหรับแมกนีเซียมบริสุทธิ์ การเพ่ิมความแข็งแรงโดยวิธีการเพ่ิม
ความแข็งโดยสารละลายของแข็ง จะมีผลน้อยมาก เพราะแมกนีเซียมมีสัมประสิทธิ์ของการเพ่ิมความแข็งโดย
วิธีนี้ตํ่า 
 แมกนีเซียมผสมอะลูมิเนียมจะมีขีดจํากัดในการละลายที่อุณหภูมิห้องต่ํามากทําให้เพ่ิมความแข็งแรง
โดยวิธีสารละลายของแข็งได้น้อยแต่หากอุณหภูมิสูงขึ้นความสามารถในการละลายก็จะสูงขึ้นด้วย ดังแสดงใน
รูปที่ 5.9 ซึ่งเป็นแผนภาพเฟสส่วนหนึ่งของโลหะผสมแมกนีเซียม- อะลูมิเนียมลักษณะเช่นนี้ทําให้แมกนีเซียม
ผสมสามารถเพ่ิมความแข็งแรงจากการอบชุบโดยวิธีการบ่มได้แมกนีเซียมผสมที่สามารถอบชุบโดยการบ่มบาง
ชนิดที่มีส่วนผสมของเซอร์โคเนียม ทอเรียม เงิน หรือซีเรียม จะมีความต้านทานต่อการบ่มเกินขนาดที่อุณหภูมิ
สูงกว่า 300 °C ได้ ตารางที่ 5.4 แสดงสมบัติ ทางกล ส่วนผสมทางเคมีและการใช้งานของแมกนีเซียมผสมบาง
ชนิดแมกนีเซียมผสมเกรดสูงๆ นั้นจะมีสารมลทินเจือปนน้อยมากและมีปริมาณของซีเรียมผสมอยู่มากกว่า 5% 
และ 'ธาตุหายากบางชนิดผสมอยู่ด้วย โลหะผสมกลุ่มนี้จะมี MgO ที่เป็นฟิล์มปกปองผิว ทําให้ทนทานการกัด
กร่อนมากขึ้นกระบวนการทําให้เกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็วจะทําให้ปริมาณธาตุผสมละลายอยู่ในแมกนีเซียม
ได้ปริมาณสูง ส่งผลให้มีความต้านทานการกัดกร่อนสูงขึ้น อีกทั้งความแข็งแรงก็สูงขึ้นด้วย หากต้องการให้มี
ความแข็งแรงทีอุ่ณหภูมิสูง สามารถทําได้โดยเติมอนุภาคของเซรามิกหรือเส้นใยซิลิคอนคาร์ไบต์เข้าไปในโลหะ
แมกนีเซียม ก็จะช่วยเพิ่มสมบัติที่ต้องการได้ 
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รูปที่ 5.9 แผนภาพเฟสส่วนหนึ่งของแมกนีเซียม-อะลูมิเนียม 
 

(ท่ีมา: http://resource.npl.co.uk, 2016) 
 
ตารางท่ี 5.4 ส่วนผสมทางเคมี สมบัติทางกล และการใช้งานแมกนีเซียมผสมบางชนิด 
 

ชื่อและรหัส 
ส่วนผสมทางเคมี, wt % 

สภาวะ 

ความต้านทาน 
แรงดึง 

ความแข็งแรง ณ 
จุดคราก % การ 

ยืดต้ว 
การใช้งาน 

AI Mn Zn Zr อื่น ๆ  psi MPa psi MPa  

แมกนีเซียมผสมหล่อ 

ดายแคสติ้ง : 

AM60B 6.0 0.13    F 32 220 19 131 8 ล้อรถยนต ์
AS41A 4.2 0.35   1.0 Si F 31 214 20 138 6 เครื่องยนต์และ 

            ฝาครอบเครื่องจักร 
หล่อทรายและแบบถาวร : 

AM100A 10.0 0.1    T6 35 241 17 117 2 หล่อโดยแบบหล่อ 
            ทรายอดแน่นและ 
            แบบหล่อถาวร 

AZ63A 6.0 0.15 3.0   T6 34 234 16 110 3 แบบหล่อทราย ; 
            ต้องการความแข็งงแรง 
            ที่อุณหภูมิหอ้ง 

แมกนีเซียมผสมใช้แรงขึ้นรูป 

AZ31B 3.0 0.20 1.0   0 32 220 15-18 103-124 2-9 ใช้งานทั่วไป 
ZK60A   5.5 0.4  T5 43-46 296-317 31-38 213-262 4-6 งานตีขึ้นรูป 

ZK21A 
 

1.0 2.0 
  

F 33-35 207-241 22-23 152-158 8-20 
ความแข็งแรงสูง  

ดันขึ้นรูป 
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เบริลเลียม เป็นโลหะที่เบากว่าอะลูมิเนียมมีความหนาแน่นเพียง 1.848 g/cm3 มีมอดุลัสยืดหยุ่น 
42x106 psi โลหะผสมเบริลเลียมมีความแข็งแรง ณ จุดครากอยู่ระหว่าง 30,000 - 50,000 psi มีความ
แข็งแรงจําเพาะที่สูงมากและรักษาความแข็งแรงและสติฟเนสส์ที่อุณหภูมิสูงได้ดี เบริลเลียมเกรดเครื่องมือจะมี
การเปลี่ยนแปลงรูปในสภาพยืดหยุ่นที่ต่ํามาก เกรดโครงสร้างจะใช้ในการสร้างยานอวกาศ และใน
อุตสาหกรรมนิวเคลียร์จะใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์รังสีแม่เหล็ก ไฟฟูา เบริลเลียมมีราคาค่อนข้างแพงอีกทั้ง
เปราะและเป็นพิษ กระบวนการผลิตยุ่งยากซับซ้อนทําให้การใช้งานมีขีดจํากัด เบริลเลียมออกไซด์ (BeO)            
มีสภาพเป็นพิษ ซึ่งอยู่ในรูปของผงหรือฝุุนถูกใช้งานเป็นเซรามิก 

 
5.5 นิกเกิลและโคบอลต์ผสม 
 
 นิกเกิลและโคบอลต์ผสมใช้ในงานที่ต้องการความทนทานการกัดกร่อนและงานที่ต้องทนความร้อน
สูง ทั้งนี้เพราะโลหะทั้งสองมีจุดหลอมเหลวและความแข็งแรงที่สูง นิกเกิลมีระบบผลึกแบบ FCC ขึ้นรูปได้ดี 
ส่วนโคบอลต์มีสภาพอัญรูป โดยมีผลึกแบบ FCC ที่อุณหภูมิสูงกว่า 417 °C หากอุณหภูมิตํ่ากว่านี้จะมีผลึก
แบบ HCP โลหะผสมโคบอลต์พิเศษจะถูก นําไปใช้ทําเครื่องมือทางด้านศัลยกรรมของแพทย์ ดังแสดงในตาราง
ที่ 5.5  
 นิกเกิลและโมเนล นิกเกิลและโลหะผสมนิกเกิลมีความต้านทานการกัดกร่อนดีมาก หากเติม
ทองแดงเข้าไปในนิกเกิลจะให้ค่าความแข็งแรงสูงสุดเมื่อมีปริมาณนิกเกิลประมาณ 60% โลหะผสมกลุ่มนี้
เรียกว่า โลหะโมเนล (Monel) และโลหะผสมที่มีส่วนผสมนี้จะให้ความแข็งแรงและทนการกัดกร่อนสูงมากใช้
กับสภาพแวดล้อมในน้ําทะเลและงานบริเวณอุณหภูมิสูงๆ ได้ดี โลหะโมเนลบางชนิดที่มีปริมาณอะลูมิเนียม
และไทเทเนียมบางส่วน จะสามารถชุบแข็งโดยการบ่มได้โดยจะตกตะกอนเฟส γ´ (Ni3AI หรือ Ni3Ti) ซึ่งทําให้
ความแข็งแรงเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า การตกตะกอนจะต้านทานการเกิดการบ่มเกินขนาดได้ที่อุณหภูมิถึง 425 ๐C 
ดังแสดงในรูปที่ 5.10 
 ซูเปอร์อัลลอย (Superalloys) คือ โลหะนิกเกิล เหล็ก-นิกเกิล และโลหะผสมโคบอลต์ที่มิปริมาณ
ธาตุผสมปริมาณมาก เพ่ือทําให้ได้สมบัติหลายอย่างร่วมกัน อันได้แก่ การมิความแข็งแรงสูงที่อุณหภูมิสูง และ
ทนการคืบตัวได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 1,000 °C ขณะเดียวกันก็มีความทนต่อการกัดกร่อนด้วย การใช้งานของโลหะ
ชนิดนี้ได้แก่ ทําใบพัดของเครื่องยนต์ เทอร์ไบน์และเครื่องยนต์เล็ก อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน อุปกรณ์
บรรจุสารเคมี และอุปกรณ์การอบชุบโลหะ เป็นต้น 
 การเพ่ิมความแข็งแรงแบบสารละลาย การเติมธาตุผสมจําพวกโครเมียม โมลิบดีนัม ทังสเตนใน
ปริมาณมาก และเพ่ิมแทนทาลัม เซอร์โคเนียม ไนโอเบียม และโบรอนบางส่วน จะช่วยทําให้เพ่ิมความแข็งแรง
โดยสารละลายได้ และมีเสถียรภาพที่สูงทําให้ทนการคืบตัวดี 
 การเพ่ิมความแข็งโดยการกระจายของอนุภาค โลหะผสมเกือบทุกชนิดจะมิคาร์บอนผสมอยู่
บางส่วน ซึ่งจะทําหน้าที่รวมตัวกับธาตุผสมชนิดอ่ืนทําให้เกิดคาร์ไบต์ที่มีความละเอียด และเป็นโครงข่ายโดย
คาร์ไบต์เหล่านี้จะเป็นตัวขัดขวางการ เกิดดิสโลเคชันและปูองกันการเกิดการเคลื่อนที่บริเวณขอบเกรนคาร์
ไบต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่ TiC, BC, ZrC, TaC, Cr7C3, Cr23C6, MO6C และ W6C เป็นต้น โลหะสเตลไลต์ 6B 
(Stellite 6B) จะมีความทนทานการเสียดสีที่อุณหภูมิสูงดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของคาร์ไบต์ต่างๆ 
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 การอบชุบโดยการบ่ม นิกเกิล และนิกเกิล -เหล็กซูเปอร์อัลลอยหลายชนิดจะมีส่วนผสมของ
อะลูมิเนียมและไทเทเนียมที่จะช่วยทําให้เกิดการตกตะกอนของเฟส γ (Ni3AI หรือ Ni3Ti) ขณะทําการบ่ม
อนุภาคของ γ (รูปที่ 5.11) จะมีโครงสร้างผลึกและแลตทิชพารามิเตอร์คล้ายกับนิกเกิลที่เป็นแมทริกช์ ดังนั้น
ความคล้ายคลึงกันนี้จะทําให้โลหะผสมมีพลังงานพ้ืนผิวที่ตํ่าและเกิดการบ่มเกินขนาดได้น้อย ทําให้มีความ
แข็งแรงที่ดี และต้านทานการเกิดการคืบดีแม้อุณหภูมิจะสูงมากก็ตาม 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการบ่ม จะทําให้การตกตะกอนมีขนาดความโตแตกต่างกัน โดย
อนุภาคขนาดเล็กจะเกิดข้ึนจากการบ่มที่อุณหภูมิตํ่า ส่วนอนุภาคขนาดใหญ่จะเกิดที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นจึงทําให้
เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรของ γ´ มีมากข้ึน ส่งผลให้ความแข็งแรงสูงขึ้น (รูปที่ 5.11 (ข)) 
 
ตารางท่ี 5.5 ส่วนผสมทางเคมี สมบัติทางกล การใช้งานนิกเกิลและโคบอลต์ผสม 

 

วัสด ุ
ความต้านทาน 
แรงตึง (psi) 

ความแข็งแรง 
m จุดคราก 

(psi) 
% การยืดตัว 

กลไกการเพิ่ม 
ความแข็งแรง การใช้งาน 

 
นิกเกิลบริสทุธ์ิ (99.9% Ni) 

 
50,000 16,000 

 
45 

 
อบอ่อน 

 
ทนการกัดกร่อน 

Ni-Cu ผสม 

95,000 90,000 4 ขึ้นรูปเย็น ทนการกัดกร่อน 

โมเนล 400 (Ni—31.5% Cu) 78,000 39,000 37 อบอ่อน วาล์ว, ปั๊ม, อุปกรณ์การ 
แลกเปลี่ยนความร้อน 

โมเนล K-500 (Ni-29.5% 
Cu-2.7% AI-0.6% Ti  
Ni-ชูเปอร์อัลลอย 

 
150,000 

 
110,000 

 
30 

 
บ่ม 

 
เพลา, สปริง 

อินโคเนล 600 (Ni—15.5%  
Cr-8% Fe) 

90,000 29,000 49 คาร์ไบต ์ อุปกรณ์อบชุบ 

แฮสเทลลอย B-2 (Ni—28% 130,000 60,000 61 คาร์ไบต ์ ทนการกัดกร่อน 

Mo) 
Ds-Ni (Ni—2% Th02)  
Fe-Ni ซูเปอร์อัลลอย 

71,000 48,000 14 กระจายตัว แก๊สเทอร์ไบน์ 

อินโคลอย 800 (Ni—46%  
Fe-21% Cr) 
Co ซูเปอร์อัลลอย : 

89,000 41,000 37 คาร์ไบต ์ อุปกรณ์แลกเปลี่ยน  
ความร้อน 

สเตอไลต์ 6B (60% Co-30%  
Cr-4.5% W) 

177,000 103,000 4 คาร์ไบต ์ ทนการสึกกร่อนจาก  
การเสียดสี 

 
 



                                             บทที่ 5 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก                                                               181 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5.10 อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อความเค้นแรงดึงของนิกเกิลผสมชนิดต่างๆ 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              (ก)                              (ข)    

 
รูปที่ 5.11 โครงสร้างจุลภาคซูเปอร์อัลลอย (ก) คาร์ไบต์เกิดขึ้นที่ขอบเกรนและอนุภาค γ´ ฝังอยู่ในแมทริกซ์ 

(15,000x) (ข) การบ่มที่อุณหภูมิ 2 อุณหภูมิทําให้เกิด γ ที่มขีนาดใหญ่และเล็กปนกันอยู่ (10,000x) 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 
 
 
 
 

คว
าม
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อุณหภูมิ (๐C) 
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5.6 สรุป 
 

1. โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ผลิตเป็นชิ้นส่วนโลหะได้ง่าย โดยวิธีการ Casting Shaping Machining เป็นต้น 
เนื่องจากโลหะนอกกลุ่มเหล็กมีจุดหลอมเหลวต่ํา มีความเหนียวสูง น้ําหนักเบา และความแข็งไม่สูงมาก  

2. โลหะนอกกลุ่มเหล็ก หลักๆ แล้วแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มโลหะหนัก ได้แก่ ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว และเงิน 
 2.2 กลุ่มโลหะเบา ได้แก่ อะลูมิเนียม เบริลเลียม แมกนีเซียม 
 2.3 กลุ่มโลหะผสม ได้แก่ ทองเหลือง บรอนด์ 
3. กระบวนการที่นิยมเพ่ือเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวให้มีความอ่อนเหนียว และเพ่ิมความแข็งแรงให้กับโลหะนอก

กลุ่มเหล็ก คือ การชุบแข็งโดยการบ่มหรือการชุบแข็งโดยการตกตะกอน (Age or Precipitation hardening) 
เป็นกระบวนการที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงเฟสที่เกิดขึ้นในสภาวะของแข็งโดยมีการเกิดเฟสของแข็งที่เป็น
อนุภาคขนาดเล็กระดับนาโนเมตรที่เกิดขึ้นจากการตกตะกอนมีแรงยึดเหนี่ยวกับเมทริกซ์เรียกว่า โคเฮเรนต์พรี
ชิพิเตด  

4. คุณสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก บางชนิดที่สําคัญ มีดังนี ้
 4.1 อะลูมิเนียม เป็นโลหะที่อ่อนและเบาที่มีลักษณะไม่เป็นเงา เนื่องจากเกิดการออกซิเดชันชั้นบาง ๆ 

ที่เกิดขึ้นเร็วเมื่อสัมผัสกับอากาศ โลหะอะลูมิเนียมไม่เป็นสารพิษ ไม่เป็นแม่เหล็ก และไม่เกิดประกายไฟ 
อะลูมิเนียมบริสุทธิ์มีแรงต้านการดึงต่ํา แต่สามารถนําไปผสมกับธาตุต่างๆ ได้ง่าย เช่น ทองแดง สังกะสี 
แมกนีเซียม แมงกานีส ซิลิกอน เมื่อรวมกับกระบวนการทางความร้อนโลหะผสมของอะลูมิเนียมมีคุณสมบัติ
ทางกลศาสตร์ที่ดีข้ึน โดยเป็นส่วนสําคัญของเครื่องบินและจรวด เนื่องจากมีอัตราความแข็งแรงต่อน้ําหนักสูง 

 4.2 ทองแดง เป็นโลหะที่นําไฟฟูา นําความร้อนได้ดี อีกท้ังโลหะผสมทองแดงจะปูองการการกัดกร่อน
จากน้ํา และไอน้ําได้ โลหะผสมทองแดงสามารถปูองกันการกัดกร่อนในสภาพอากาศของชนบท ในทะเล และ
โรงงานอุตสาหกรรมได้ ทองแดงสามารถปูองกันน้ําเกลือ ดิน แร่ธาตุที่ไม่เกิดการออกซิเดชั่น 

 4.3 แมกนีเซียม เป็นธาตุที่มีมากที่สุดเป็นอันดับ8 และเป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกประมาณ 2% 
ของเปลือกโลกโดยน้ําหนัก แมกนีเซียมมีอยู่มากในธรรมชาติ และจะพบในแร่ธาตุหินมาก เช่น โดโลไมต์ 
แม่เหล็ก มีโครงสร้างผลึกแบบ HCP มีความเหนียวน้อยกว่าอะลูมิเนียม แต่มีธาตุผสมบางตัวที่ช่วยเพ่ิมความ
เหนียวได้บ้าง แมกนีเชียมผสมใช้งานทางด้านยานอวกาศ เครื่องยนต์รอบสูง อุปกรณ์การขนส่งและถ่ายวัสดุ 

 4.4 นิกเกิล เป็นโลหะที่มีความมันวาวสีขาวเงิน อยู่กลุ่มเดียวกับเหล็ก มีความแข็งแต่ตีเป็นแผ่นได้  มี
ระบบผลึกแบบ FCC ขึ้นรูปได้ดี นําไปใช้ทําเครื่องมือทางด้านศัลยกรรมของแพทย์  เคลือบโลหะ 
(Electroplating) เพ่ือปูองกันสนิม ทําเหรียญกษาปณ์ โดยในประเทศอเมริกาและแคนาดา ใช้นิเกิลเป็น
ส่วนผสมในการผลิตเหรียญ 5 เซ็นต์ เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 
 

1. ข้อใดไม่ใช่โลหะนอกกลุ่มเหล็ก  
   ก. ท่อทองแดง  ข. แจกันทองเหลือง 
   ค. ช้อนสเตนเลส ง. โคบอลต์ 60 
 
2. ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ที่ใช่ในมาตรฐานอะลูมิเนียม 
   ก. F (fabricate) ข. S (solution treat) 
   ค. H (cold work) ง. T (age hardening) 
 
3. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นกรรมวิธีทางความร้อนที่ใช่ในการอบชุบเพิ่มความแข็งแรงให้กับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก 
   ก. Annealing ข. Solution treatment 
   ค. Precipitate hardening    ง. Order hardening 

4. อะลูมิเนียมผสมชนิดใดที่สามารถทําการชุบแข็งโดยการตกตะกอนได้ 
   ก. อะลูมิเนียม-ซิลิคอน ข. อะลูมิเนียม-ทองแดง 
   ค. อะลูมิเนียม-แมกนีเซียม ง. อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ 
 
5. อุณหภูมิที่เหมาะสมในการอบให้เป็นสารละลายเนื้อเดียว เพื่อทําการบ่มแข็ง (age hardening) สําหรับ
โลหะอะลูมิเนียมที่มีทองแดงผสมอยู่ 4% คือข้อใด 
   ก. 330 ๐C ข. 430 ๐C 
   ค. 530 ๐C ง. 630 ๐C 
 
6. เพราะเหตุใด ภาชนะหุงต้มและบรรจุอาหารจึงนิยมทําด้วยอะลูมิเนียม 
   ก. ราคาถูก  ข. น้ําหนักเบา 
   ค.ทนอุณหภูมิสูง  ง. ไม่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ 
 
7. ธาตุชนิดใดที่นิยมนํามาผสมกับทองแดงดีออกซิไดซ์ 
   ก. ฟอสฟอรัส  ข. สังกะสี 
   ค. ซิลิคอน  ง. ตะกั่ว  
 
8. สําริดหมายถึงข้อใด 
   ก. ทองแดงผสมสังกะสี  ข. ทองแดงผสมดีบุก 
   ค. ทองแดงผสมตะกั่ว  ง. ทองแดงผสมนิกเกิล 
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9. ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับธาตุใด 
   ก. ฟอสฟอรัส  ข. ตะกั่ว 
   ค. ซิลิคอน  ง. สังกะสี  
 
10. นิกเกิลซิลเวอร์หรือเงินเยอรมัน เป็นโลหะผสมที่ประกอบด้วยธาตุชนิดใด 
   ก. ทองแดง + สังกะสี + ดีบุก ข. ทองแดง + สังกะสี + นิกเกิล 
   ค. ทองแดง + ดีบุก + นิกเกิล ง. ทองแดง + อะลูมิเนียม + นิกเกิล 
 
11. ถ้าต้องการให้ไทเทเนียมมีสมบัติเป็น “โลหะจํารูป” จะทําการเติมธาตุใด 
   ก. ไนโอเบียม ข. สตรอนเชียม 
   ค. นิกเกิล ง. เบอรลิเลียม 
 
12. ถ้าต้องการใช้งานวัสดุที่ทนการผุกร่อนและความร้อนสูง ควรเลือกใช้โลหะผสมชนิดใด 
   ก. อะลูมิเนียมผสม ข. แมกนีเซียมผสม 
   ค.ไทเทเนียมผสม ง. นิกเกิลผสม 
 
13. ถ้าต้องการใช้งานนิกเกิลผสมที่ทนการผุกร่อนจากน้ําทะเลควรใช้ข้อใด 
   ก. Monel ข. Hastelloy 
   ค. Inconal ง. Stellite 6B 
 
14. โลหะผสมสงกลุ่มซูเปอร์อัลลอย เช่น Nickel-based Superalloys มักนิยมนําไปใช้งานใดในปัจจุบัน 
   ก. ลูกสูบเครื่องยนต์  ข. มีดกลึง 
   ค. ใบพัดเครื่องกังหันก๊าชในเครื่องบินไอพ่น  ง. อุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ 
 
15. โลหะใดจัดเป็นโลหะมีสกุล (noble metal) 
   ก. ทังสเตน  ข.แพลตินัม 
   ค. ซิลิคอน  ง. สเตนเลส 
 
16. โลหะใดที่ไม่ควรนํามาเป็นภาชนะบรรจุอาหาร  
   ก. อะลูมิเนียม  ข. เหล็กกล้าไร้สนิม 
   ค. ดีบุก  ง. ตะกั่ว 
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17. บรอนซ์ คือโลหะผสมชนิดใด  
   ก. ทองแดงผสมดีบุก  ข. อะลูมิเนียมผสมทองแดง 
   ค. ดีบุกผสมตะก่ัว  ง.นิกเกิลผสมไทเทเนียม 
 
18. โลหะใดต่อไปนี้มีจุดหลอมเหลวต่ําที่สุด  
   ก. ทองแดง  ข. อะลูมิเนียมผสมทองแดง 
   ค. ทองแดงผสมเหล็ก  ง. ทองแดงผสมนิกเกิล 
 
19. โลหะชนิดใดต่อไปนี้ไม่เกิดสนิม 
   ก. เหล็กกล้าไร้สนิม  ข. ทองแดง 
   ค. อะลูมิเนียม  ง. ถูกทุกข้อ 
 
20. โครงสร้างงานหล่อทองเหลือง (Zn + 20%Cu) โดยทั่วไป จะเป็นดังในข้อใด 
   ก. สารละลายของแข็งส่วนผสมเท่ากันทุกตําแหน่ง  
   ข. สารละลายของแข็ง ลักษณะเป็นเดนไดรด์ 
   ค. สารประกอบส่วนผสมเท่ากันทุกตําแหน่ง  
   ง. สารประกอบ ลักษณะเป็นเดนไดรต์ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 
โพลิเมอร ์

 
หัวข้อเนื้อหา 
 6.1 กระบวนการโพลิเมอรไ์รเซซัน 

6.2 โครงสร้างของโพลิเมอร์ 
6.2.1 รูปร่างของโมเลกุล 
6.2.2 โครงสร้างโมเลกุล 

6.3 การจ าแนกชนิดของโพลิเมอร์ 
6.4 เทอร์โมพลาสติก 

6.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของเทอรโ์มพลาสติก 
6.4.2 อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อเทอร์โมพลาสติก 
6.4.3 สมบัติทางกลของเทอร์โมพลาสติก 

 6.5 อีลาสโตเมอร์ (ยาง) 
6.5.1 จีโอเมตริกไอโซเมอร์ (Geometric Isomer) 
6.5.2 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ 

6.6 เทอร์โมเซตติ้งโพลิเมอร์ 
6.7 สารปรุงแต่งส าหรับพลาสติก 
6.8 กระบวนการผลิตโพลิเมอร์ 

6.8.1 การข้ึนรูปของเทอร์โมพลาสติก 
6.8.2 การข้ึนรูปเทอร์โมเซตติ้งพลาสติก 

6.9 สรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6  
เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  

 1. อธิบายเกี่ยวกับความหมาย ชนิด โครงสร้างทางเคมี กระบวนผลิต ของโพลิเมอร์ 
 2. อธิบายจ าแนกชนิด เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์ และเทอร์โมเซตติ้งโพลิเมอร์ 

3. สามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้ สารปรุงแต่งเพ่ิมคุณสมบัติส าหรับพลาสติกโพลิเมอร ์
4. สามารถเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานความร้อน และทางกล เพ่ือเลือกใช้งานตามชนิดของวัสดุโพลิเมอร์ 

วิธีสอนและกิจกรรม 
1. ชี้แจงค าอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ชนิด โครงสร้างทางเคมี กระบวนผลิต ของโพลิเมอร์  การ

ประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม และภาพรวมของบทท่ี 6 
2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ  
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3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามหัวข้อที่เรียน พร้อมทั้งอธิบายอย่างละเอียด 
4. สอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 
5. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทที ่6  
6. เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม 
2. กระดานไวท์บอร์ด 
3. วัสดุโสตทัศน์ Power point    
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
5. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. สังเกตจากพฤติกรรมและบรรยากาศระหว่างเรียน 
2. ถามตอบระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ในแต่ละครั้ง 
การประเมินผล 
1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าแบบฝึกหัดถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 6 

โพลิเมอร ์
 

ปัจจุบันโพลิเมอร์เป็นวัสดุที่มีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางมาก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน เช่น 
เสื้อผ้าและเครื่องใช้ภายในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ หรือการใช้งานในอุสาหกรรมที่ทันสมัย เช่น ชิ้นส่วน
เครื่องใช้ไฟฟูา ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคม ชิ้นส่ วนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ 
       สมบัติทั่วไปของโพลิเมอร์ โดยมากมีน้ าหนักเบา ทนกรดด่างได้ดี มีความแข็งแรงต่ า ไม่เหมาะที่จะใช้
ในที่ที่อุณหภูมิสูง และมีราคาถูก ส่วนโพลิเมอร์ในงานวิศวกรรมจะถูกปรับปรุงสมบัติทางด้านความแข็งแรง
และความสามารถในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงให้ดีขึ้นโพลิเมอร์กลุ่มนี้มีราคาแพง โพลิเมอร์ยังสมบัติทาง
กายภาพที่เป็นประโยชน์หลายประการ เช่น โปร่งแสง เป็นฉนวนไฟฟูา ซึ่งเป็นสมบัติพ้ืนฐานที่ท าให้สามารถ
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง 
   

6.1 กระบวนการโพลิเมอไรเซซัน 
  

ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ (2555) โพลิเมอร์ที่มีใช้งานอยู่ในอุตสาหกรรมส่วนมาก ได้จากการสังเคราะห์
โดยกระบวนการท าให้โมเลกุลขนาดเล็กมาเชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่  ด้วยพันธะโคเวเลนต์จนเป็นโมเลกุลที่มี
ขนาดใหญ่และยาวขึ้น โมเลกุลขนาดเล็กเป็นตัวเริ่มต้นเรียก โมโนเมอร์ (Monomer) ซึ่งมาจากค าสองค าที่เป็น
ภาษากรีกคือ ค าว่าโมโน (Mono) ที่แปลว่าหนึ่งและ “เมรัส (Merls)” แปลว่า ส่วน (Part) รวมกันแล้วจึงมี
ความหมายเป็น ส่วนเดียว หน่วยเดียว หรือหน่วยย่อย โมโนเมอร์ที่มาต่อกันเป็นสายโซ่ยาว เรียกว่า โพลิเมอร์ 
(Polymer) ซึ่งมาจากภาษากรีก คือ “โพลิส (Polys)” ที่แปลว่ามากและ “เมรอส (Meros)” ที่แปลว่า รวมกัน
แล้วหมายถึง หลายๆ ส่วนหรือหลายๆหน่วยมาเชื่อมต่อกันเมอร์เป็นหน่วยย่อยพ้ืนฐาน โดยมากจะเป็นโมเลกุล
ของสารไฮโดรคาร์บอน ซึ่งประกอบด้วยธาตุพ้ืนฐาน คือ ไฮโดรเจนและคาร์บอนพันธะยึดเหนี่ยวระหว่าง
คาร์บอนและไฮโดรเจน คือพันธะโคเวเลนต์มีทั้งที่เป็นพันธะเดี่ยว (Single bond) และพันธะคู่ (Double 
bond) ดังแสดงตารางที่ 6.1 ซึ่งเป็นโครงสร้างของ โพลิเมอร์ 10 ชนิด ที่เป็นพ้ืนฐานของวัสดุโพลิเมอร์  
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ตารางท่ี 6.1 โครงสร้างของเมอร์พื้นฐาน10 ชนิดของวัสดุโพลิเมอร์ต่างๆ    
 

โพลิเมอร์ หน่วยย่อยของโครงสร้าง (mer) 

โพลิเอทิลีน (Polyethylene; PE) 

                       H      H 

                               C     C                                          

                              H     H 

โพลิไวนลิคลอไรด์                                                                                    
(Polyvinyl chloride; PVC) 

                             H     H 

                               C     C                                          

                             H     CI 

โพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน 
(Polytetrafluoroethylene; PTFE) 

 

                              F      F           

                               C     C                                          

                             H     CI 

โพลิโพรพิลีน 
(Polypropylene; PP) 

 

                             H     H 

                               C     C                                          

                             H     CH3  

โพลิสไตรรีน 
(Polystyrene; PS) 

 

                                          H     H 

                               C     C        

                               H  

                

โพลิเมทิลเมทาคริเลต 
(Polrymethyl Methacrylate; PMMA) 

 

                              H    CH3  

                               C     C                                          

                             H      C      O       CH3   

 
ฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์, เบเคอไลต์ 

(Phenol-formaldehyde, Bakelite) 
 
 
 

                                                                OH 

                         CH2                    CH2  

 

                            

                                    CH2 
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ตารางท่ี 6.1 โครงสร้างของเมอร์พื้นฐาน10 ชนิดของวัสดุโพลิเมอร์ต่างๆ (ต่อ) 
 

โพลิเมอร์ หน่วยย่อยของโครงสร้าง (mer) 

โพลิเฮกชะเมทิลีนอะดิเอไมต์, ไนลอน 6,6 
( Polyhexamethylene Adipamide, Nylon 6,6) 

 

                          H                   O            H            O 

           N             C            N    C            C            C 

           N             H      6      H                  H       4   

    

 
โพลิเอทิลีนเทราฟธาเลต 

(Polyethylene Terephthalate;PET,                    
a Polyester) 

 

 

               O        b                  O           H   H 

               C                            C – O – C – C – O  

                                                            H    H 

โพลิคาร์บอเนต 
(Polycarbonate) 

                   b            CH3                               O 

            O                    C                         O    C        

                                 CH3 

                                                                                          H      C      C      H 

                  สัญลักษณ์แทนวงแหวนอะโรมาติก                                                            C              C 

                                                                                                                                                 C     C 

                                                                                                                                            H               H 

 

 

กระบวนการทางเคมีที่ท าให้เกิดพันธะระหว่างหน่วยย่อยหรือโมโนเมอร์เรียกว่า กระบวนการโพลิเมอ
ไรเซซัน (Polymerization)  หรือกระบวนการสังเคราะห์โพลิเมอร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ โพลิ
เมอไรเซซันแบบรวมตัว (Addition polymerization)หรือการรวมตัวกันของโมโนเมอร์ที่เป็นปฏิกิริยาแบบ
สายโซ่ ประเภทที่สอง คือ โพลิเมอไรเซวันแบบควบแน่น (Condensation polymerization) เป็นปฏิกิริยา
ควบแน่นระหว่างโมโนเมอร์สองชนิดขึ้นไปที่มีหมู่ฟังก์ชั้นตรงปลายที่แตกต่างกัน และประเภทที่สาม  คือ โพลิ
เมอไรเซซันแบบผสม (Combination polymerization) เป็นกระบวนการเกิดโพลิเมอไรเซซันทั้งแบบรวมตัว
และควบแน่นรวมกัน 
      โพลิเมอไรเซซันแบบรวมตัว (Addition Polymerization) กระบวนการนี้เกิดจากโมโนเมอร์ที่ไม่อ่ิมตัวท า
ปฏิกิริยาซึ่งกันและกันกลายเป็นสายโซ่ยาว ในขณะเกิดปฏิกิริยาร่วมกัน จะท าให้เกิดหน่วยที่มีความไวต่อการ
ท าปฏิกิริยาหรือพันธะคู่ในโมโนเมอร์เปิดออกเป็นพันธะเดียวที่มีความไวต่อการท าปฏิกิริยากับโมโนเมอร์ที่มีอยู่
ไปจนถึงขั้นเกิดเป็นโพลิเมอร์กระบวนการแบบรวมตัวนี้จะไม่มีผลพลอยได้  (By Product) หรือสิ่งที่หลงเหลือ
ออกมาจากปฏิกิริยา นอกเสียจากโมเลกุลของสายโซ่ของโพลิเมอร์เท่านั้น 
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     กระบวนการโพลิเมอไรเซซันแบบรวมตัวอาจเกิดขึ้นได้ 3 ทาง ได้แก่ ทางแรก ปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากการ
กระตุ้นทางเคมีภายนอกท าให้โมเลกุลเกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นปฏิกิริยาแบบสายโซ่ ดังแสดงในรูปที่ 6.1 (ก) 
เป็นกระบวนการโพลิเมอไรเซซันของเอทิลีนจากการรวมตัวโดยวิธีนี้ ทางที่สอง คือการจัดเรียงตัวของอะตอม
ใหม่ภายใต้วงแหวนของโมเลกุลเกิดการเปิดขึ้นและเชื่อมต่อกับวงแหวนของโมเลกุลอ่ืน ดังแสดงในรูปที่ 6.1 
(ค) 
                                                 2CH2 =CH2 + R   R    2R   [  CH2    CH2  ] 

                                                                  ขั้นริเริ่ม 
                                               R  [  CH2    CH2  ]   + (n    1)CH2 =CH2  

                                                         R  [  CH2   CH2   ]n    

                                                                ขั้นแผ่ขยาย 
                                         R  [  CH2   CH2   ]n + R 

                                                        R  [  CH2    CH2  ]n  R 

                                                       ขั้นสิ้นสดุปฎิกริิยา 
                                                                   (ก) 
               nO=C=N  R   N=C= O + nH    O     R    OH                               nH       N     (CH2 )5     C=O 

 

                                           H   O                                                                      H                   O 

                   O=C=N  [  R   N   C   O   R   ] n  OH                                         [   N   (CH2 ) 5    C  ] n   

             (ข)                                                                  (ค)  

 
รูปที ่6.1 กระบวนการเกิดโพลิเมอไรเซซันแบบรวมตัวโดยวิธีต่างๆ  (ก) การกระตุ้นทางเคมีจากภายนอกของ

เอทิลีน (ข) กลไกการจัดเรียงตัวใหม่ของโพลิยูรีเทน (ค) กลไกการเปิดการเปิดวงแหวนของไนลอน 

(ท่ีมา: Mangonon, 1999) 
 

โพลิเมอไรเซซันแบบรวมตัวโดยมีตัวกระตุ้นจะมีข้ันตอนเกิดปฎิกิริยา 3 ขั้นตอน 
ขั้นเริ่มต้น (Initiation) เป็นการเกิดปฎิกิริยาเริ่มต้นโดยมีการใช้ตัวกระตุ้นหรือตัวเร่ง (Catalyst) เข้า

ไปในโมโนเมอร์เพื่อท าให้เกิดการแตกตัวให้อนุมูลอิสระ (Free-radical) ซึ่งเป็นกลุ่มอะตอมที่มีอิเล็กตรอนขาด
คู่หรืออิเล็กตรอนอิสระ จะเป็นตัวที่เกิดพันธะโคเวเลนต์กับโมเลกุลอ่ืนที่ขาดคู่เช่นกัน ดังตัวอย่างของโมโนเมอร์
ของเอทิลีน (C2H4) ซึ่งเขียนเป็นพันธะเคมีข้างล่าง และมีตัวกระตุ้น R' ออร์กานิกเปอร์ออกไซด์ (Organic 
peroxide) หรือเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ (Benzoyl peroxide) ท าให้เกิดการสลายตัวเป็นอนุมูลอิสระของโม
โนเมอร์ ดังนี้ 
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                                                                 H     H 

                                                                 C = C 

                                                                 H     H 

                                       H    H                      H       H          อิเล็กตรอนอิสระ 

                             R  +   C = C             R       C       C 

                                       H    H                      H       H 

  

ขั้นแผ่ขยาย (Propagation) เป็นกระบวนการที่อนุมูลอิสระของโมโนเมอร์ ที่เกิดขึ้นเข้าท าปฎิกิริยา
กับโมโนเมอร์โมเลกุลอ่ืนอย่างต่อเนื่อง โดยที่หัวท้ายของโมเลกุลจะเปิดออกเพ่ือให้อิเล็กตรอนอิสระเกิดพันธะ
โคเวเลนต์กับโมเลกุลอ่ืนต่อไป ดังนี้ 
 

                              H   H  H   H                              H      H      H      H  

                  R        C    C+C= C                   R         C      C      C      C 

                            H    H  H   H                               H      H     H      H 

 

          ขั้นสิ้นสุดปฏิกิริยา (Termination) เป็นกระบวนการที่ท าให้กระบวนการโพลิเมอไรเซซันสิ้นสุดลงโดย
การเติมสารเทอร์มิเนชั่น (Termination) เพ่ือหยุดการเกิดอิเล็กตรอนอิสระ หรือาจใช้วิธีท าให้อนุมูลอิสระเกิด
การรวมตัวกันหรืออาจเติมสารเจอปน (Impurity) ลงไปเพ่ือให้กระบวนการโพลิเมอไรเซซันสิ้นสุดลง 

โพลิเมอไรเซซันแบบควบแน่น (Condensation Polymerization) ปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซซันแบบนี้
เกิดจากการรวมตัวของหมู่ฟังก์ชันที่อยู่ในโมโนเมอร์ เพ่ือขยายโมเลกุลให้ใหญ่ขึ้น และภายหลังเกิดปฏิกิริยาจะ
มีสารโมเลกุลเล็กๆเป็นผลพลอยได้ (By product) ซึ่งบางครั้งโมเลกุลเหล่านี้อาจเป็นตัวก าเนิดโพลิเมอไรเซซัน
ในอนาคต หรือาจเป็นเพียงสารมลทินที่ไม่ต้องการปนอยู่ในผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ส าเร็จ ตัวอย่างของปฏิกิริยาโพ
ลิเมอไรเซซันแบบควบแน่น ดังแสดงในรูป 6.2 
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                      OH                                    OH 

                                    + CH2 O                           CH2 OH 

                    OH                                       OH                                 OH 

            n   
 
                  CH2 OH                                CH2                                                           CH2              OH + (n – 1) H2 O 

หรือ                                                                                                                n                                   ผลพลอยได้   

                 OH                                      OH                                                  OH 

       n                         CH2 OH                              CH2            O       CH2                                              + nH2 O 

                                                                                                                                   n   

                                              (ก) ปฎิกิริยาของฟีนอล – แอลดิไฮด์ ผลพลอยไดเ้ป็นน้ า 

                                                                                 O 

       n  HO ─  R ─  COOH        HO         R─  C ─ O ─    H +(n – 1) H2 O 

                                                    หรือ                                  n   

                                                                                 O                                             O              O 

      n HO ─  R ─  COOH +nHOOC         R ─  COOH         HO─  R ─ O ─ C ─ R─   C ─ O H +(n – 1) H
2 
O 

    n 

                                                   (ข) ปฎิกิริยาระหว่างกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ ผลพลอยได้เป็นน้ า    
                                     CH3                                                                                                                                               CH3                                                                       

                                                                                                                                                                         O            

    n HO                          C                         OH +nCOCI2                       O                         C                         O       C       +2nHCI 

                                              

                                      CH3                                                                                                                                                     CH3 

                              บิสฟีนอลA                   โพสจีน                                      โพลิคาร์บอเนต                            ไฮโดรเจนคลอไรด์ 
            

   (ค) โพลิคาบอเนต ผลพลอยได้เป็นไฮโดรเจนคลอไรด์ 
 
 

รูปที่ 6.2 ตัวอย่างของปฎิกิริยาโพลิเมอเซซันและผลพลอยได้   
(ท่ีมา: Mangonon, 1999) 
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                โพลิเมอไซซันแบบผสม (Combination Polymerization) กระบวนการโลิเมอไรเซซันที่รวมการเกิดจาก
ทั้งแบบรวมตัวและแบบควบแน่นอาจเกิดขึ้นได้ เช่น กลไกการเกิดของโพลิเอสเตอร์และโพลิยูรีเทนในกระบวน
การนี้จะเริ่มจากโพลิเมอเซซันแบบควบแน่นก่อน  ซึ่งจะท าให้เกิดโพลิเมอร์กลุ่มเล็กๆ มีความสามารถที่จะเกิด
ปฎิกิริยาและท าให้เกิดโพลิเมอเซซันแบบรวมตัวกับโมเลกุลกลุ่มอ่ืน เกิดเป็นโมเลกุลของโพลิเมอร์กลุ่มใหม่ที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น ดังแสดงรูปที่ 6.3 ขั้นที่ 1 เกิดปฎิกิริยาการควบแน่นขึ้น และยังมีโพลิเอสเตอร์ที่ยังแอกทีฟอยู่
เข้าท าปฏิกิริยากับสไตรีนเกิดโพลิเอสเตอร์-สไตรีน  โค-โพลิเมอร์  (Polyester-styrene Co-polymer) 
 

         ขั้นที่ 1 เกิดปฎิกิริยาควบแน่น       
                                                                   H    H                                                    O   H    H   O 

                 n HO     R     HO + n HOOC     C = C    COOH      n   HO          R    O   C   C = C   C   O         H + n  H2 O  

  

   

  
      

 ขั้นที่ 2 ปฎิกิริยารวมตัว 
                                                       

O   H      H   O                                                                              O   H  H   O 

               
 n HO   R   O   C   C  =  C   C    O   H + n   CH2 = CH6  H6                      HO     R   O   C   C   C   C   OH 

                                                                                                                                                                                                                                               
CH2   

                                                                                                                                                                                                                                               CH   

                                                                                                                                                C6 H5                              n 

   

รูปที่  6.3 กระบวนการของโพลิเมอไรเซซันแบบผสมของโพลิเอสเตอร์ 
 

                    
    ระดับการเกิดโพลิเมอไรเซซัน (Degree of Polymerization) โพลิเมอร์มีความแตกต่างจาก

สารประกอบอินทรีย์ และอนินทรีย์ทั่วๆไป ตรงที่จะมีน้ าหนักโมเลกุลที่ตายตัวหรือมีค่าไม่แน่นอนตัวไดตัวหนึ่ง  
ตัวอย่างเช่น โพลิเอทิลีนจะมีน้ าหนักโมเลกุลอยู่ช่วงประมาณ 2,500 - 6 ล้าน g/mol เป็นต้น  ความยาวเฉลี่ย
ของสายโซ่โพลิเมอร์จะแสดงอยู่ในรูปของระดับการเกิดโพลิเมอไรเซซัน (Degree of Polymerization) โดย
หาได้จากสูตร ดังนี้ 
 

nn  =    nM
m

                                             (1)                         

                                                              nw =    wM
m

       (2)                               
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เมื่อ   
    nn คือ จ านวนโดยเฉลี่ยของระดับการเกิดโพลิเมอไรเซซัน 

               nw คือ น้ าหนักโดยเฉลี่ยของระดับการเกิดโพลิเมอไรเซซัน 
               nM   คือ จ านวนโดยเฉลี่ยของน้ าหนักโมเลกุล 
              wM  คือ น้ าหนักโดยเฉลี่ยของน้ าหนักโมเลกุล 
               m   คือ น้ าหนักของโมเลกุลเมอร์ 
 

               ส าหรับโคโพลิเมอร์ที่มีเมอร์มากกว่าสองชนิด สามารถหาค่า m  ได้จาก 

    

   
                                                              m  =    j jf m       (3)                                    

 

  เมื่อ   
      fj     คือ เศษส่วนของเมอร์ชนิด  j 

               mj   คือ น้ าหนักโมเลกุลของเมอร์ชนิด  j 
 

จ านวนโดยเฉลี่ยของน้ าหนักโมเลกุล ( nM )  หาได้จากการแยกสายโซ่ออกเป็นแต่ละช่วงความยาว  
จากนั้นหาเศษส่วนของสายโซ่ในแต่ละช่วงความยาวนั้นๆ และหาน้ าหนักโมเลกุลโดยเฉลี่ยได้จากสมการ
ดังต่อไปนี้ 
              

                  

nM  =    i ix M       (4)    

   
เมื่อ   
 

Mi    คือ    ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักโมเลกุลในแต่ละช่วง 
                   Xi     คือ    เศษส่วนของจ านวนสายโซ่ทั้งหมดภายในแต่ละช่วงที่ต่อกัน 
              

ส่วนน้ าหนักโดยเฉลี่ยของน้ าหนักโมเลกุลหาได้จาก 
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wM  =    i if M       (5)    

                 

เมื่อ   
 

                   Mi   คือ ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักโมเลกุลในแต่ละช่วง 
                   fi     คือ เศษส่วนน้ าหนักของโพลิเมอร์ที่มีสายโซ่ในช่วงนั้น 
 

 

ตัวอย่างที่ 1 สมมุติว่าน้ าหนักโมเลกุลมีการแจกแจงดังแสดงในรูปที่  6.4 ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์  
จงค านวณหา 
        (ก)  จ านวนโดยเฉลี่ยของน้ าหนักโมเลกุล 
        (ข)  จ านวนโดยเฉลี่ยของระดับการเกิดโพลิเมอไรเซซัน 
        (ค)  น้ าหนักโดยเฉลี่ยของน้ าหนักโมเลกุล 
 
        
 

 

 

 

 

 

                              
 

          น้ าหนักโมเลกุล(103  g/mol)                                                น้ าหนักโมเลกลุ (103 
  g/mol)   

   

               (ก)  เศษส่วนจ านวนโมเลกุล                                     (ข) เศษส่วนของน้ าหนักโมเลกุล    

                   

 
รูปที่  6.4  การแจกแจงขนาดโมเลกุลไวนิลคลอไรด์  

               
  (ท่ีมา: Mangonon, 1999) 
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วิธีท า   
          

(ก)  จากข้อมูลในรูปที่ 6.4 (ก) ท าให้เราได้ข้อมูลช่วงของน้ าหนักของโมเลกุลและเศษส่วนจ านวน
โมเลกุล น าข้อมูลมาเขียนลงตารางที่ 6.2 และสมการที่ (4) จะท าให้เราค านวณค่า Xi Mi   ได้และได้ผลรวม
ของ nM  ซึ่งมีค่า 21,150 g/mol 
 
ตารางท่ี 6.2  ข้อมูลการค านวณจ านวนโดยเฉลี่ยของน้ าหนักโมเลกุล 

        

ช่วงน้ าหนักโมเลกุล 
(g/mol) 

ค่าเฉลี่ย  Mi 

(  g/mol) 
fi xi Mi 

5,000-10,000 
10,000 – 15,000 
15,000 – 20,000 
20,000 – 25,000 
25,000 – 30,000 
30,000 – 35,000 
35,000 – 40,000 

7500 
12,500 
17,500 
22,500 
27,500 
32,500 
37,500 

0.05 
0.16 
0.22 
0.27 
0.20 
0.08 
0.02 

 
375 

2,000 
3,850 
6,075 
5,500 
2,600 
750 

 

 nM = 21,150 

 

 

  (ข) การหาจ านวนโดยค่าเฉลี่ยของระดับการเกิดโพลิเมอไรเซซันใช้จากสมการที่ (1) แต่ก่อนอ่ืนเรา
ต้องค านวณหาน้ าหนักของเมอร์เสียก่อน โดย PVC ประกอบไปด้วยเมอร์ของคาร์บอน 2 อะตอม ไฮโดรเจน 3 
อะตอม และคลอลีน 1 อะตอม (ตารางที่ 6.1) น้ าหนักอะตอมคาร์บอน ไฮโดรเจน และคลอรีน มีค่า 12.01 
1.01 และ 35.45 g/mol ตามล าดับ ดังนั้นส าหรับ PVC 
 

                             m  = 2(12.01) + 3(1.01) + 35.45 g/mol 
                             = 62.50 g/mol 
     

    nn  = nM

m

21,150 g/mol=
62.5 g/mol

 = 338 

              และ          
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 (ค)  จากรูปที่ 6.4 (ข) ข้อมูลน้ าหนักโมเลกุลน ามาค านวณหาน้ าหนักโมเลกุลโดยเฉลี่ย ดังแสดงใน
ตารางที่ 6.3 และผลรวมของ wM  มีค่า 23,200 g/mol 
 
 
ตารางท่ี 6.3 ข้อมูลการค านวณน้ าหนักโดยเฉลี่ยของน้ าหนักโมเลกุล 
 

           

ช่วงน้ าหนักโมเลกุล 
(g/mol) 

ค่าเฉลี่ย Mi 
(g/mol) 

fi fi  Mi 

5,000-10,000 
10,000 – 15,000 
15,000 – 20,000 
20,000 – 25,000 
25,000 – 30,000 
30,000 – 35,000 
35,000 – 40,000 

7,500 
12,500 
17,500 
22,500 
27,500 
32,500 
37,500 

0.02 
0.10 
0.18 
0.29 
0.26 
0,13 
0,02 

150 
1,200 
3,150 
6,525 
7,150 
4,225 
750 

 wM = 23,200 

 

      

6.2 โครงสร้างของโพลิเมอร์  
 

6.2.1 รูปร่างของโมเลกุล 

การเชื่อมต่อกันของโมเลกุลของเมอร์แล้วเกิดเป็นสายโซ่โพลิเมอร์จะมีลักษณะที่จัดเรียงตัวแบบซิก
แซก (Zigzag) ดังแสดงในรูปที่ 6.5 ซึ่งเป็นสายโซ่โพลิเมอร์ของโพลิเอทิลีน มุมของอะตอมคาร์บอนที่เกิดพันธะ
เดียวจะมีค่า 109.5 องศา และต าแหน่งของอะตอมจะอยู่บริเวณใดก็ได้ แต่จะยังรักษามุมเอาไว้ที่ 109.5 องศา 
การต่อกันของโมเลกุลยาวขึ้นเป็นสายโซ่จะไม่เป็นเส้นตรงตลอด แต่จะมีการโค้งงอหรือเกิดการบิดเบี้ยวเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากอะตอมในสายโซ่เกิดการหมุนไปยังต าแหน่งต่างได้ ท าให้สายโซ่โพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นมีการจัดเรียง
ตัวที่ไม่เป็นระเบียบคล้ายเส้นบะหมี่ คุณลักษณะแบบนี้ท าให้โพลิเมอร์มีการยืดหยุ่นตัวได้สูง 
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         (ก) แบบจ าลองรูปทรงตัน 3 มิต ิ
 
 

 

 
 
 

    (ข) แบบจ าลองรูปทรง 3 มิติแบบมีช่วงโมเลกุล 
 
 
 
 
 
 

(ค) แบบจ าลอง2 มิติแบบพ้ืนฐาน 

 
รูปที่ 6.5  การจัดเรียงตัวของอะตอมโพลิเอทิลีน   

(ท่ีมา: Askeland et al, 2003) 

 

6.2.2 โครงสร้างโมเลกุล 
 

       คุณลักษณะทางกายภาพของโพลิเมอร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ าหนักและรูปร่างของโมเลกุลแต่เพียงอย่าง
เดียว หากยังอยู่กับลักษณะโครงสร้างของโพลิเมอร์ที่แตกต่างกันด้วย  ปัจจุบันกระบวนการสังเคราะห์โพลิ
เมอร์ที่ทันสมัยสามารถควบคุมลักษณะโครงสร้างโพลิเมอร์ได้เป็นอย่างดีลักษณะโครงสร้างโมเลกุลประกอบไป
ด้วยโครงสร้างแบบเส้นแบบกิ่งก้าน แบบเชื่อมขวาง และแบบตาข่าย รูปที่ 6.6 แสดงลักษณะโครงสร้าง
โมเลกุลของโพลิเมอร์แบบต่างๆ 
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        1. โพลิเมอร์แบบเส้น (Linear Polymer) หน่วยย่อยของแต่ละเมอร์จะเชื่อมต่อกันแบบปลายชน
ปลายในสายเส้นเดียว สายโซ่ยาวเหล่านี้จะมีความยืดหยุ่นและจะมีเส้นคล้ายสปาเกตตี ลักษณะโครงสร้างของ
โมเลกุลแสดงในรูปที่ 6.6 (ก) โดยทรงกลมของลูกแทนหน่วยย่อยของเมอร์ส าหรับโพลิเมอร์แบบเส้นอาจขึ้น
โดยพันธะแวนเดอร์วาลหรือพันธะไฮโดรเจนเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสายโซ่ โพลิเมอร ์ได้แก่ โพลเอทิลีน โพลิไว
นิลคลอไรด์ โพลิสไตรีน โพลิเมทิลเมทาคริเลต ไนลอน และฟลูออไรคาร์บอน เป็นต้น  
          2. โพลิเมอร์แบบกิ่งก้าน (Branched Polymer) โพลิเมอร์ชนิดนี้มีลักษณะการต่อกันของสายโซ่
บริเวณด้านข้างของโซ่เส้นหลัก ดังแสดงในรูปที่ 6.6 (ข) โดยกิ่งก้านของสายโซ่ที่ด้านข้างจะเกิดขึ้นขณะท าการ
สังเคราะห์โพลิเมอร์กิ่งก้านของโพลิเมอร์จะท าให้ประสิทธิภาพการอัดตัวกันให้แน่นลดลง โพลิเมอร์ชนิดนี้จึงมี
ความหนาแน่นต่ าโพลิเมอร์ชนิดนี้ ได้แก่ โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ า (Low Density Polythylene; 
LDPE) 

3. โพลิเมอร์แบบเชื่อมขวาง (Closslink Polymer) เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างสายโซ่โพลิเมอร์กับ
เส้นอ่ืนโดยต าแหน่งเชื่อมต่อจะแตกต่างกัน การเชื่อมต่อเกิดขึ้นจากพันธะโคเวเลนต์ ดังแสดงในรูปที่ 6.6 (ค) 
กระบวนการเชื่อมขวางอาจเกิดขณะท าการสังเคราะห์ หรือเกิดจากปฎิกิริยาเคมีแบบไม่ย้อนกลับที่มักเกิดขึ้นที่
อุณหภูมิสูง บ่อยครั้งที่ตัวเชื่อมขวางจะเกิดจากอะตอมหรือโมเลกุลของสารที่เติมเข้าไปแล้วท าให้เกิดพันธะ
โคเวเลนต์ระหว่างสายโซ่ขึ้น ยางจ านวนมากมีลักษณะการเชื่อมขวางแบบนี้ 

4. โพลิเมอร์แบบตาข่าย (Network Polymer) หน่วยย่อยของเมอร์ไตรฟังก์ชั้น (Trifunctional mer 
unit) มีปฎิกิริยาพันธะโคเวเลนต์ขึ้น 3 พันธะซึ่งมีลักษณะสามมิติและเชื่อมโยงเป็นตาข่าย ดังแสดงในรูปที่ 
6.6(ง) บางครั้งโพลิเมอร์แบบเชื่อมขวางที่มีการเชื่อมต่อปริมาณมากก็จะจัดอยุ่ในกลุ่มตาขายได้เช่นกัน ท าให้
โพลิเมอร์ชนิดนี้มีสมบัติทางกลและทางความร้อนที่เด่นขึ้น โพลิเมอร์กลุ่มนี้ ได้แก่ อิพอกซี ฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์ 
เป็นต้น 

 
 
 
 
 

(ก)       (ข) 
 
 
 
 
(ค)       (ง) 
 

 

รูปที่  6.6  ลักษณะโครงสร้างโมเลกุล (ก) แบบเส้น (ข) แบบกิ่งก้าน (ค) แบบเชื่อมขวาง (ง) แบบตาข่าย  

           
     

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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  6.3 การจ าแนกชนิดของโพลิเมอร์ 
 

        วิธีการจ าแนกชนิดของโพลิเมอร์แบ่งออกเป็นหลายวิธี ไม่ว่าจะอาศัยการจ าแนกโดยวิธีการสังเคราะห์
โมเลกุล โดยอาศัยโครงสร้างโมเลกุลหรืออาศัยลักษณะทางเคมีของโพลิเมอร์แต่ละชนิดเป็นตัวจ าแนก มีวิธีการ
หนึ่งที่นิยมใช้จ าแนกโพลิเมอร์  คืออาศัยโครงสร้างหรือรูปร่างของโมเลกุลซึ่งแบ่งเป็นโพลิเมอร์ที่มีโมเลกุลแบบ
เส้นและโพลิเมอร์ที่มีโมเลกุลแบบกิ่งก้านจะมีสายโซ่โมเลกุลหลัก ดังแสดงในรูปที่ 6.7 โพลิเมอร์จะมีแบบจะมี
สายโซ่ของโมเลกุลคล้ายเส้นสปาเกตตี  ส่วนโพลิเมอร์แบบกิ่งก้านจะมีสายโซ่โมเลกุลหลัก  จากนั้นจะมีสายโซ่
รองแตกกิ่งก้านออกมาคล้ายกิ่งไม้ โพลิเมอร์จ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ เทอร์โมพลาสติก เทอโมเซตติ้ง
พลาสติก และอีลาสโตเมอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
               (ก) โพลิเมอร์แบบเส้นสายโซ่ไม่เช่ือมต่อกัน  (ข) โพลิเมอร์แบบก่ิงก้านท่ีสายโซ่ไม่เช่ือมต่อกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           (ค) เทอโมเซตติ้งโพลิเมอร์ที่สายโซ่เชื่อมต่อกัน         (ง) เทอร์โมเซตติ้งโพลิเมอร์แบบกิ่งก้านและสายโซ่เชื่อมต่อกัน 
                โดยพันธะโคเวเลนต์   
 

       รูปที ่6.7 ลักษณะรูปร่างของสายโซ่โพลิเมอร์แบบเส้นและก่ิงก้าน  

(ท่ีมา: Askeland et al, 2003) 
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1. เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) ประกอบไปด้วยสายโซ่โพลิเมอร์ขนาดยาวซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อ
เข้ากันของโมโนเมอร์ เป็นพลาสติกที่มีความเหนียว สายโซ่อาจมีกิ่งก้านหรือไม่ก็ได้ การเชื่อต่อระหว่างสายโซ่
จะเกิดจากพันธะแวนเดอร์วาลที่มีพลังงานพันธะอ่อนแอ เทอร์โมพลาสติกอาจมีระบบผลึกหรือสภาพอสัณฐาน
ก็ได้ การเปลี่ยนรูปของเทอร์โมพลาสติกจะขึ้นอยู่กับความร้อน โดยสามารถขึ้นรูปโดยการให้ความร้อนสูง ๆ 
อีกท้ังยังสามารถรีไซเคิลด้วย 

2. เทอร์โมเซตติ้งพลาสติก (Thermosetting Plastic) เกิดขึ้นจากสายโซ่โมเลกุลขนาดยาว ซึ่งอาจเป็น
แบบหรือก่ืงก้านก็ได้ และเชื่อมต่อกับสายโซ่แบบเชื่อมขวาง ท าให้เกิดโครงสร้างที่เป็นตาข่าย 3 มิติ ส่งผลให้มี
ความแข็งเปราะกว่าเทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติ่งจะเกิดปฎิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซชันครั้งเดียว และไม่สามารถ
หลอมใหม่อีกครัุุงหรือไม่สามารถรีไซเคิลได้นั่นเอง 

3. อีลาสโตเมอร์ (Elastomer) จะมีการเปลี่ยนรูปในสภาวะยืดหยุ่นได้มากกว่า 200% อาจมีคุณลักษณะ
แบบเดียวกับเทอร์โมพลาสติหรือเป็นแบบเชื่อมขวางแบบเทอร์โมเซตติ้งก็ได้ ลักษณะของสายโซ่โพลิเมอร์จะ
เป็นโมเลกุลแบบขดซึ่งสามารถยืดตัวออกได้เมื่อมีแรงมากระท า 

4. เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (Thermoplastic Elastomer) เป็นโพลิเมอร์กลุ่มพิเศษ มีกระบวนการ
ผลิตเหมือนเทอร์โมพลาสติก และมีพฤติกรรมเหมือนอีลาสโตเมอร์ 
 

6.4 เทอร์โมพลาสติก 
 

        จากตารางคุณสมบัติทางกล (ตารางที ่6.4) ซึ่งประกอบไปด้วย ความเค้นแรงดึงสูงสุด  เปอร์เซ็นต์การ
ยืดตัว  อีลาสติก มอดูลัส ความหนาแน่น และการรับแรงกระแทกของเทอร์โมพลาสติกชนิดต่างๆ ในตารางที่  
6.5 แสดงหน่วยย่อยของโพลิเมอร์ ชนิดต่างๆ  และการใช้งาน 

โพลิเมอร์บางชนิดจะมีพันธะระหว่างสายโซ่ที่แข็งแรงมาก ท าให้การบิดหรือการเลื่อนของสายโซ่ได้
ยากขึ้น ส่งผลให้มีความแข็งแรง  ความเหนียวแน่น และจุดหลอมละลายที่สูงกว่าโพลิเมอร์ธรรมดา (ตารางที่ 
6.4) ในบางกรณีเทอร์โมพลาสติกบางชนิดยังมีความทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีขึ้นจากการที่โพลิเมอร์มีสาย
โซ่ที่ซับซ้อน เช่น โพลิคาร์บอเนต ภายใต้ชื่อทางการค้า LexanTM  และ SparluxTM   ซึ่งใช้ท ากระจกกันกระสุน 
แผ่นซีดีเก็บข้อมูล  เป็นต้น 
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ตารางท่ี 6.4 สมบัติทางกลไกของเทอร์โมพลาสติก  

              

     
       ชนิดโพลิเมอร ์

ความต้านทาน
แรงดึง 
 (psi) 

% 
การยืดตัว 

มอดูลสัยืดหยุ่น 
(psi) 

 ความหนาแนน 
  (g/cm 3 )   

แรงกระแทกไอซอด 
(ft.lb/in) 

โพลิเอทิลีน (PE): 
    ความหนาแนนต่ า 
    ความหนาแนนสูง 
Ultrahgh Molecular Weight 
โพลิไวนลิคลอไรด์ (PVC) 
โพลิไพรพิลิน 
โพลิสไตรลีน(PS) 
โพลิอะคริโลไนไตรล์ (PAN) 
โพลิเมทลิเมทาคริเลต (PMMA) 
(อะคร,ิเพล็กซิกลาส) 
โพลิคลอไรไตรฟลูออโรเอทิลีน 
โพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน 
(PTFE, เทฟลอน) 
โพลิออกซีเมทลิีน (POM) (แอซีทัล) 
โพลิเอไมด์ (PA) (ไนลอน) 
โพลิเอสเตอร์ (PET) 
โพลิคารบ์อเน็ต (PC) 
โพลิไอไมด์ (PI) 
โพลิอีเทอร์คโีทน (PEEK) 
โพลิฟีนิลีนซลัไฟด์ (PPS) 
โพลิอีเทอร์ซลัโฟน (PES) 
โพลิเอไมด-์ไอไมด์ (PAI) 

 
3,000 
5500 
7,000 
9,000 
6,000 
8,000 
9,000 
12,000 

 
6,000 
7,000 

 
12,000 
12,000 
10,500 
11,000 
17,000 
10,200 
9,500 
12,200 
27,000 

 
800 
130 
350 
100 
700 
60 
4 
5 
 

250 
400 

 
75 
300 
300 
130 
10 
150 
2 
80 
15 

 
40,000 
180,000 
100,000 
600,000 
220,000 
450,000 
580,000 
450,000 

 
300,000 
80,000 

 
520,000 
500,000 
600,000 
400,000 
300,000 
550,000 
480,000 
350,000 
730,000 

 
0.92 
0.96 
0.934 
1.40 
0.90 
1.06 
1.15 
1.22 

 
2.15 
2.17 

 
1.42 
1.14 
1.36 
1.20 
1.39 
1.31 
1.30 
1.37 
1.39 

 
9.0 
4.0 
30.0 

 
1.0 
0.4 
4.8 
0.5 

 
2.6 
3.0 

 
2.3 
2.1 
0.6 
16.0 
1.5 
1.6 
0.5 
1.6 
4.0 
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ตารางท่ี 6.5 หน่วยย่อยโพลิเมอร์และการใช้งานของโพลิเมอร์บางชนิด 
  

โพลิเมอร ์ หน่วยซ้ า (Repeat unit) การใช้งาน 

โพลิเอทิลีน(PE) 

 
 
 

                        H       H 

                        C       C 

                        H       H 

ฟิล์มบรรจุภณัฑ,์ ฉนวนหุ้มสายไฟ, ขวด, 
ท่อ, เครื่องใช้ภายในบ้าน 
 
 

โพลิไวนลิคลอไรด์ (PVC) 
 
 

                         F     CI 

                        C       C 

                         F       F 

ท่อ, วาล์ว, สุขภัณฑ,์ แผ่นปูพื้น, ฉนวน
หุ้มสายไฟ,หลังคารถ 
 

โพลิโพรพลิีน (PP) 
  
 
 
 

                        H         H 

                        C         C 

                        H   H   C   H 

                                    H 

ถังน้ า,พรม, เชือก, บรรจภุัณฑ ์

 

โพลิสไตรรีน (PS)  
 

                        H       H 

                        C       C 

                        H        

 

โฟมบรรจุภณัฑ์และฉนวน,แผงหลอดไฟ, 
อุปกรณ์ไฟฟูา 
 
 

โพลิอะคิโลไนไตรล์ (PAN) 
 
 
 

       H   H 

       C   C 

       H   C   N 

เส้นใยสิ่งทอ เส้นใยตั้งต้นเส้นใยคาร์บอน
ถังบรรจุอาหาร 
 
 

 
 
โพลิเมทลิเมทาคริเลต (PMMA) 
 
 
 
 
 

                         H    H 

                       H      C   H 

                       C       C 

                       H       C    O 

                                 O 

                             H  C   H 

                                  H 

 
 
หน้าต่าง,กระจกรถ/เรือ,วัสดุเคลือบแข็ง, 
เลนสส์ัมผัสชนิดแข็ง,ไฟไซเลนต ์
 
 
 
 

โพลิคลอโรไตรฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) 
 

          F   F 

          C  C 

          F   F 

ช้ินส่วนวาล์ว,แหวนหรือปะเก็น,ท่อ,
ฉนวนไฟฟูา 
ซีน, วาล์ว, วัสดุเคลือบ 
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6.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของเทอรโ์มพลาสติก 

        ระดับการเกิดโพลิเมอไรเซซัน โดยทั่วๆไปแล้วสมบัติของเทอร์โมพลาสติกที่ประกอบไปด้วยความ
ต้านทานแรงดึงความต้านทานการล้าตัว  ความทนแรงกระแทก ความทนการเสียดสี และอุณหภูมิของเหลว 
จะเพ่ิมขึ้นหากน้ าหนักโมเลกุลโดยเฉลี่ยของโพลิเมอร์เพ่ิมขึ้น หรือระดับของการเกิดโพลิเมอไรเซซันเพ่ิมขึ้น 
และการเพิ่มขึ้นของสมบัติต่างๆเหล่านี้จะไม่เป็นในลักษณะเส้นตรง หากน้ าหนักโมเลกุลเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นและท าให้
จุดหลอมเหลวของโพลิเมอร์เพ่ิมขึ้นจะส่งผลกระทบกระบวนการผลิตนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม 
เราสามารถใช้โมเลกุลที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ าและจุดหลอมเหลวต่ าผสมกับโพลิเมอร์ที่มีน้ าหนักโมเลกุลมากเพ่ือ
เพ่ิมความแข็งได้ 

อิทธิพลของกลุ่มอะตอมด้านข้าง โพลิเมอร์ที่มีอะตอมด้านข้างมากกว่าหนึ่งอะตอมหรือหนึ่งกลุ่ม
เชื่อมโยงกับสายโซ่หลักอยู่ จะพบว่าลักษณะการจัดเรียงตัวของอะตอมด้านข้างดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อสมบัติ
ของโพลิเมอร์เป็นอย่างมากหากเราพิจารณาหน่วยย่อยของเมอร์ต่อไปนี้ 

 
H   H 

C    C 

H    R 

  

     ในที่นี้ R แสดงอะตอมหรือกล่มอะตอมด้านข้างที่ไม่ใช่อะตอมไฮโดรเจน (เช่น คลอรีนหรือเมทิล) การ
จัดเรียงตัวแบบหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อกลุ่มอะตอมด้านข้างที่เป็น  R ถูกเลือกเข้าไปมีพันธะอะตอมกับอะตอม
ของคาร์บอนดังนี้ 
 

H  H  H  H 

C  C  C  C 

H  R  H  R 

 

      โครงสร้างที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะแบบหัวต่อหาง  แต่หากมีการเกิดพันธะอะตอมโดยกลุ่มอะตอม R เติมเข้า
ไปติดต่อกันจะเรียกว่า โครงสร้างแบบต่อหัวดังนี้ 

 

H  H  H  H 

C  C  C  C 

H  R  R  H 
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การเกิดโครงสร้างแบบต่อหัวต่อหางมักเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นมากกว่าแบบหัวต่อหัว  อะตอมที่มีขนาด
ใหญ่ ดังเช่นคลอรีนหรือกลุ่มอะตอมเมทิล  (CH3)  และเบนซีน จะท าให้สายโซ่โพลิเมอร์เกิดการหมุนยากขึ้น 
ไม่ขดตัวหรือม้วนตัวมากและเปลี่ยนรูปในลักษณะที่เหนียวและหนืดที่ความเค้นมากกระท าอุณหภูมิสูงขึ้น  
การเกิดสภาวะอย่างนี้จะท าให้ความแข็งแรง  สติฟเนสส์ และอุณหภูมิสูงขึ้น 

การเกิดผลึกและการเปลี่ยนรูป การเกิดผลึกที่เกิดโพลิเมอร์จะส่งผลต่อสมบัติทางกลและสมบัติ
ทางด้านความโปร่งใส การเกิดผลึกการเกิดโพลิเมอร์อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดความเค้น
กับโพลิเมอร์  ขณะกระบวนการผลิต  หากโพลิเมอร์มีขอบเขตที่เป็นผลึกมาก ก็จะท าให้เกิดความโปร่งใสขึ้นใน
ตัวเองได้อีกทั้งยังเพ่ิมความหนาแน่นเพ่ือต้านสารเคมี  และมีสมบัติทางกลที่อุณหภูมิสูงดีขึ้น การเปลี่ยนรูป
ของโพลิเมอร์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการเพ่ิมสมบัติทางกลให้กับโพลิเมอร์  ดังเช่นการผลิตเส้นใยไนลอนที่ให้
ความเหนียวสูง เป็นต้น 

สเตริโอโเมอริซึม  (Sterioisomerism) หรือแทกติซิตี้ (Tacticitty) เป็นสภาวะที่อะตอมเชื่อมต่อกับ
สายโซ่โพลิเมอร์บริเวณด้านข้างอย่างเป็นล าดับ และมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน 3 แบบ คือ แบบไอโซแทกติก 
(Isotactic) แบบชินไดโอแทกติก (Syndiotactic) และแบบอะแทกติก (Atactic) ดังต่อไปนี้ 
   

      

 

ไอโซแทกติก 

 

 

 

  ชินไดโอแทกติก 

 

 

   

อะแทกติก    

 

 

 

 

โครงสร้างแบบอะแทกติกเป็นโครงสร้างที่มีระเบียบน้อยที่สุด จึงมีแนวโน้มที่จะท าให้การอัดตัวไม่ค่อย
ดี  ความหนาแน่นต่ า อีกทั้งความแข็งแรง สติฟเนสส์ ความต้านทานความร้อนและสารเคมีก็ต่ าด้วยเช่นกัน 
ตัวอย่างของโพลิเมอร์ที่มีสภาวะสเตริโอโซเมอริซึม ได้แก่  โพลิโพพิลีน  หากมีสภาวะเป็นอะแทกติก โพลิโพ
รพิลีนจะมีสภาพเป็นผลึก และนิยมใช้อย่างกว้างขวางในทางการค้า 

 

 



208 วัสดุวิศวกรรม 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 6.4.2 อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อเทอร์โมพลาสติก 

 

 อุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของเทอร์โมพลาสติกเป็นอย่างมาก และเพ่ือช่วยให้การ
ออกแบบชิ้นส่วนที่ท าจากพลาสติกหรือกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เราจึงต้องมีความเข้าใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติของพลาสติกท่ีมีผลมาจากอุณหภูมิ ดังรูปที่ 6.8 แสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิวิกฤตที่สัมพันธ์กับ
โครงสร้างของโพลิเมอร์ต่างๆ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.8 อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อโครงสร้างและพฤติกรรมของเทอร์โมพลาสติก 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

 

 

 

 

 

 

 

อุณหภูมิ 
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 เทอร์โมพลาสติกอาจมีโครงสร้างในสภาพอัญรูปหรือมีระบบผลึกเมื่อผ่านการเย็นตัวลงมาต่ ากว่า
อุณหภูมิหลอมเหลว (รูปที่ 6.8) โดยทั่วไปแล้วเทอร์โมพลาสติกในงานวิศวกรรมจะมีโครงสร้างที่ประกอบไป
ด้วยทั้งสภาพอัญรูปและสภาพมีผลึก การท าให้เกิดผลึกขี้นในเทอร์โมพลาสติกจะท าได้โดยการควบคุมอุณหภูมิ
การเย็นตัวอย่างช้าๆ หรืออาจใช้วิธีการให้ความเค้นกับพลาสติกเพ่ือเปลี่ยนแปลงสายโซ่โพลิเมอร์ให้กลายเป็น
ผลึกก็ได้ การท าให้เกิดโครงสร้างผลึกขึ้นในเมทริกซ์ที่เป็นสภาพอสัณฐาน จะช่วยเพ่ิมความแข็งแรงให้กับโพลิ
เมอร์ได้เช่นเดียวกับกลไกการเพ่ิมความเเข็งแรงโดยอนุภาคขนาดเล็กในวัสดุจ าพวกโลหะ โดยทั่วไปแล้วเทอร์
โมพลาสติกจะมีการเชื่อมต่อกันระหว่างสายโซ่โพลิเมอร์โดยพันธะโคเวเลนต์ แต่ขดของสายโซ่ขนาดยาวจะยึด
เหนี่ยวกับขดของสายโซุ่อ่ืนๆ โดยพันธะแวนเดอร์วาลที่มีพลังงานพันธะอ่อนแอ หรืออาจเกาะเกี่ยวกัน
เนื่องจากการพันกันคล้ายด้ายที่กองรวมกันอยู่ ลักษณะเช่นนี้เมื่อมีความเค้นมากระท าพันธะที่อ่อนแอระหว่าง
โซ่โพลิเมอร์จะขาดลง และโซ่โพลิเมอร์จะเกิดการหมุนและเลื่อนไปเกิดพันธะหรือสัมพันธ์กับสายโซ่โพลิเมอร์
ตัวอ่ืนๆ การเลื่อนของสายโซ่โพลิเมอร์จะง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและโครงสร้างของโพลิเมอร์ 
 อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อมอดูลัสยืดหยุ่นของโพลิสไตรีนแบบอสัณฐานแสดงดังรูปที่ 6.9 ลักษณะ
ของเส้นโค้งจะแบ่งออกเป็นช่วงต่างๆ โดยที่อุณหภูมิต่ าจะเป็นขอบเขตที่เรียกว่ า ขอบเขตกลาสซี (Glassy 
region)  ในช่วงนี้วัสดุจะมีความแข็งและเปราะคล้ายแก้ว และช่วงถัดไปเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น โพลิเมอร์จะ
เปลี่ยนสภาพไปมีลักษณะคล้ายหนัง (Leathery) เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า กลาสแทรนซิชัน (Glass 
Transition) และเรียกอุณหภูมิที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนสภาพจากของแข็งคล้ายแก้วไปมีสภาพคล้ายหนังว่า 
อุณหภูมิกลาสแทรนซิชัน (Glass Transition Temperature; Tg) และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โพลิเมอร์จะมีสภาพ
อ่อนตัวมากขึ้น มีลักษณะคล้ายยาง (Rubbery) การเปลี่ยนรูปในช่วงนี้จะท าได้ง่าย ขอบเขตช่วงสุดท้ายเป็น
ช่วงที่โพลิเมอร์มีสภาพเป็นของเหลวและมีสภาพไหลหนืด (Viscous flow) ค่ามอดูลัสจะลดลงอย่างรวดเร็ว
เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 
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รูป 6.9 อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีต่อมอดูลัสยืดหยุ่นของโพลิสไตรีนแบบอสัณฐาน 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

 อุณหภูมิการสลายตัว (Degration Temperature) ที่อุณหภูมิสูง พันธะโคเวเลนต์ระหว่างอะตอมของ
สายโซ่โพลิเมอร์จะถูกท าลายลง ท าให้โพลิเมอร์เกิดการไหม้ขึ้นได้ โดยหากเป็นเทอร์โมพลาสติก การสลายตัว
ของสายโซ่โพลิเมอร์จะเกิดขึ้นในสภาวะหลอมเหลว แต่หากเป็นเทอร์โมเซตติ้ง จะเกิดขึ้นในสภาวะของแข็ง 
อุณหภูมิที่ท าให้เกิดการสลายตัว (Td ) ที่เกิดขึ้นจะท าให้พลาสติกไหม้เและเกิดควันที่เป็นอันตราย วัสดุบาง
ชนิด เช่น หินปูน ทัลก์ หรืออะลูมินาจะถูกผสมเข้าไปในเทอร์โมพลาสติกเพ่ือเพ่ิมการคงสภาพที่ อุณหภูมิสูงๆ 
ให้ดีขึ้น สารยับยั้งการติดไฟบางชนิด เช่น ไฮเดรตอะลูมินา สารประกอบแอนทิโมนี หรือสารประกอบฮาโลเจน 
(MgBr, PCI5) จะถูกใช้ผสมเข้าไปกับโพลิเมอร์เพ่ือช่วยปูองกันการติดไฟ ยังมีองค์ประกอบอ่ืนที่ท าให้โพลิเมอร์
เกิดการสลายตัวได้แม้จะอยู่ในที่ที่อุณหภูมิต่ าก็ตาม องค์ประกอบเหล่านั้นได้แก่ ปฎิกิริยาทางเคมีหรือพลังงาน
รูปอ่ืน เช่น ออกซิเจน รังสีอัตราไวโอเลต หรือแบคทีเรีย เป็นต้น การเติมคาร์บอนแบล็ก (~3%) เป็นวิธีการ
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หนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลตให้กับพลาสติก 
 โพลิเมอร์เหลว (Liquid Polymer) โดยทั่วไปแล้วเทอร์โมพลาสติกจะหลอมเหลวที่อุณหภูมิไม่แน่นอน 
โดยจะเป็นช่วงของการหลอมเหลวที่อุณหภูมิต่างๆ ดังตารางที่ 6.6 แสดงข่วงอุณหภูมิหลอมเหลวของโพลิเมอร์ 
ชนิดต่างๆ ที่อุณหภูมิหลอมเหลว (Tm ) หรือเหนือกว่าอุณหภูมินี้ พันธะระหว่างสายโซ่โพลิเมอร์จะอ่อนแอมาก 
หากมีแรงมากกระท า ก็จะท าให้สายโซ่เกิดการเลื่อนผ่านง่ายและเกิดการไหลโดยปราศจากความเครียดใน
สภาวะยืดหยุ่น หรือในสภาวะนี้ ความแข็งแรงกับมอดูลัสยืดหยุ่นของโพลิเมอร์จะมีค่าใกล้ศูนย์มาก จึงเหมาะที่
จะน าไปผ่านกระบวนการหลอมและขึ้นรูปต่างๆ  
 

ตารางท่ี 6.6 ช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวและอุณหภูมิกลาสของเทอร์โมพลาสติกและยางบางชนิด  

 

โพลิเมอร ์ อุณหภูมหิลอมเหลว อุณหภูมิกลาส (Tg ) อุณหภูมผิลิต 

โพลิเมอร์แบบรวมตัว 
โพลิเอทิลีน ความหนาแนน่ต่ า 
โพลิเอทิลีน ความหนาแนน่สูง 
โพลิไวนลิคลอไรด ์
โพลิโพพิลีน 
โพลิสไตรีน 
โพลิอะคริโลไนโตรล ์
โพลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน 
โพลิคลอดรโตรฟลูออโรเอทลิีน 
โพลิเมทลิเมทาคริเลต 
อะคริโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไต
รีน 

  
98 – 115 

 130 – 137 
 175 – 212 
 160 – 180 

   240 
 320 
 327 
 220 

 
 110 -125 

 
 -90 ถึง -25 

  -110 
 87 

  -25 ถึง -20 
 85 – 125 

 107 
  - 
 

90 – 105 
  100 

  
149 – 232 
 177 – 267 

 
190 – 288 

 
 
 
 
 

 177 - 260 

โพลิเมอร์แบบควบแน่น 
แอซีทัล 
6,6- ไนลอน 
เซลลูโลสแอซิเตต 
โพลิคารบ์อเน็ต 
โพลิเอสเตอร ์
โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 

 
 181 

 243 - 260 
230 
 230 
 255 

 212 -265 

 
-85 
49 
 

149 
75 

66 - 80 

  
 

260 – 327 
 

271 - 300 
 

 227 - 349 

อีลาสโตเมอร ์
ซิลิโคน 
โพลิบิวทาไดอีน 
โพลิคลอโรพรีน 
โพลิไอโซพรีน 

 
 

120 
80 
30 

    
-123 
-90 
 -50 
 -73 
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      สภาวะเป็นยางหนัง (Rubbery and Leathery State) อุณหภูมิที่ต่ ากว่าจุดหลอมเหลวสายโซ่โพลิเมอร์ 
จะยังคงมีพันธะและเกาะเกี่ยวกันอยู่ และมีพฤติกรรมเรียกว่า สภาวะเป็นยาง (Rubbery) โดยมีความเค้นมา
กระท าโพลิเมอร์จะเกิดการเปลี่ยนรูปทั้งสภาวะยืดหยุ่นและสภาวะพลาสติกไปพร้อมกัน และเมื่อความเค้น
ลดลง การเปลี่ยนรูปในสภาวะยืดหยุ่นจะคืนรูปอย่างรวดเร็ว แต่การเปลี่ยนรูปพลาสติกจะมีการเคลื่อนที่ของ
สายโซ่โพลิเมอร์ที่อยู่ ส่งผลให้เกิดการยืดตัวอย่างถาวรของโพลิเมอร์ท าได้สูงมาก ซึ่งเป็นผลดีของการขึ้นรูป
ด้วยกระบวนการต่างๆ ที่อุณหภูมิต่ าลงมาพันธะของสายโซ่โพลิเมอร์จะมีความแข็งแรง ท าให้โพลิเมอร์มีความ
แข็งแรงมากขึ้น และเกิดสภาวะคล้ายหนัง (Leathery) ขึ้น  โพลิเมอร์ในการค้าหลายชนิด เช่น โพลิสไตรรีน 
จะใช้ประโยชน์การความแข็งแรงในสภาวะนี้ 
       สภาวะแข็งคล้ายแก้ว (Glass State)  ที่อุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิกลาส (Glass temperature; Tg)            
โพลิเมอร์เส้นตรงจะมีสภาวะสัณฐานจะมีสภาพแข็ง เปราะ และคล้ายแก้ว (Glass like) โดยสภาวะนี้จะไม่มี
อุณหภูมิที่ตายตัว แต่จะเป็นช่วงอุณหภูมิ เช่น อุณหภูมิกลาสของโพลิสไตรีนจะอยุ่ระหว่างช่วงอุณหภูมิ               
85 – 125 ๐C เป็นต้น เมื่อใดก็ตามที่โพลิเมอร์เย็นตัวลงต่ ากว่าอุณหภูมิที่กลาส จะท าให้โพลิเมอร์มีสมบัติ
บางอย่างที่เปลี่ยนแปลง  เช่นความหนาแน่น หรือมอดูลัสยืดหยุ่น ดังแสดงในรูปที่ 6.10 โพลิเมอร์ในสภาวะ
กลาสจะมีสมบัติทางด้านความเหนียวและการขึ้นรูปที่ต่ า แต่จะมีความแข็งแรงต้านทานการคืบตัวได้ดี            
โพลิเมอร์ที่ส าคัญหลายชนิด เช่น  โพลิสไตรีน และ PVC จะมีอุณหภูมิกลาสสูงกว่าอุณหภูมิในห้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.10 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรจ าเพาะและอุณหภูมิของโพลิเมอร์  
 
 
 
 

A 

B 

C 

หลอมเหลว 

กลาส 

ของแข็งกึ่งผลึก 

ของแข็งเป็นผลึก 

อุณหภูม ิ

ปร
ิมา

ตร
จ า

เพ
าะ

 

Tg Tm 
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6.4.3 สมบัติทางกลของเทอร์โมพลาสติก 
 

 เทอร์โมพลาสติกส่วนใหญ่ทั้งสภาวะหลอมเหลวและของแข็งจะมีพฤติกรรมที่เป็นแบบนอน -นิวโท
เนียน (Non-newtonian) และวิสโคอีลาสติก (Viscoelastic) พฤติกรรมแบบนอน-นิวโทเนียนคือ ความเค้น
และความเครียดจะไม่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเส้นตรงหากพิจารณาจากเส้นกราฟความเค้น-ความเครียด 
ส่วนพฤติกรรมวิสโคอีลาสติก หมายถึง เมื่อมีแรงมากระท า โพลิเมอร์จะเกิดการเปลี่ยนรูปแบบยึดหยุ่นและ
แบบพลาสติก (Viscous) ไปพร้อมๆ กัน การเปลี่ยนรูปของเทอร์โมพลาสติกนั้นค่อนข้างซับซ้อน และ
กระบวนการเปลี่ยนรูปจะขึ้นอยู่กับเวลาและอัตราการให้แรงกระท าด้วย ดังแสดงในตารางที่ 6.7 
  
ตารางที่ 6.7 สมบัติทางกลที่อุณหภูมิห้องของโพลิเมอร์บางชนิด 
 

วัสด ุ
ความ

ถ่วงจ าเพาะ 
มอดูลสั 

(Mpa  psi) 

ความต้านทานแรง
ดึง 

[Mpa (psi)] 

ความแข็งแรง ณ 
จุดคราก [Mpa 

(psi] 

% การยืดตัวที่จุด
คราก 

โพลิเอทิลีน  
 

โพลิเอทิลีน  
 

โพลิไวนลิคลอไรด ์
 

โพลิเดตระฟลูออโรเอทิลีน 
 

โพลิไพรพิลีน 
 

โพลิสไตรีน 
 

โพลิเมทลิเมทาคริเลต 
 

ฟีนอล – ฟอร์มัลดไีฮด ์
 

ไนลอน 6.6 
 

โพลิเอสเตอร์ (PET) 
 

โพลิคารบ์อเนต 
 

0.917-0.932 
 

0.952-0.965 
 

1.30-1.58 
 

2.14-2.20 
 

0.90-0.91 
 

1.04-1.05 
 

1.17-1.20 
 

1.24-1.32 
 

1.13-1.15 
 

1.29-1.40 
 

1.20 

0.17-0.28 
(25-41) 

1.06-1.09 
(155-158) 
2.4-4.1 

(350-600) 
0.40-0.55 
(58-80) 

1.14-1.55 
(165-225) 
2.28-3.28 
(330-475) 
2.24-3.24 
(325-470) 
2.76-4.83 
(400-700) 
1.58-3.80 
(2.30-550) 

2.8-4.1 
(400-600) 

2.38 
(345) 

8.3-31.4 
(1.2-4.55) 
22.1-31.0 
(3.2-4.5) 
40.7-51.7 
(5.9-7.5) 
20.7-34.5 
(3.0-5.0) 
31-41.4 
(4.5-60) 

35.9-51.7 
(5.2-7.5) 
4.83-72.4 
(7.0-10.5) 
34.5-62.1 
(5.0-9.0) 
75.9-94.5 
(11.0-13.7) 
48.3-72.4 
(7.0-10.5) 
62.8-72.4 
(9.1-10.5) 

9.0-14.5 
(1.3-2.1) 
26.2-33.1 
(3.8-4.8) 
40.7-44.8 
(5.9-6.5) 

- 
 

31.0-37.2 
(4.5-5.4) 

- 
 

53.8-73.1 
(7.8-10.6) 

- 
 

44.8-82.8 
(6.5-12) 

59.3 
(8.6) 
62.1 
(9.0) 

 

100-650 
 

10-2,000 
 

40-80 
 

200-400 
 

100-600 
 

1.2-2.5 
 

2.0-5.5 
 

1.5-300 
 

15-300 
 

30-300 
 

110-150 
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 พฤติกรรมสภาวะยืดหยุ่น การเปลี่ยนรูปในสภาวะยืดหยุ่นของเทอร์โมพลาสติกจะเกิดจากกลไกสอง
แบบ โดยเมื่อมีการให้ความเค้นแก่โพลิเมอร์ จะท าให้พันธะโคเวเลนต์ภายในสายโซ่โพลิเมอร์เกิดการยืดและ
บิดเบี้ยว ท าให้สายโซ่เกิดการยืดตัวในสภาวะยืดหยุ่น และเมื่อลดความเค้นลง การคืนรูปจากการบิดเบี้ยวจะ
เกิดข้ึนอย่างทันทีทันใด พฤติกรรมดังกล่าวนี้จะคล้ายกับการเปลี่ยนรูปของโลหะหรือเซรามิกที่มีการเปลี่ยนรูป
ในสภาวะยืดหยุ่นโดยการยืดออกของพันธะโลหะไอออนิกหรือโคเวเลนต์ แต่ในส่วนที่เพ่ิมขึ้นของโพลิเมอร์จะ
แตกต่างตรงที่ทุกๆ ส่วนของสายโซ่โพลิเมอร์จะถูกท าให้ผิดรูปไปจากเดิม และเมื่อปล่อยความเค้นออก แต่ละ
ส่วนที่เกิดการผิดรูปจะกลับเข้าสู่สภาวะเดิมได้ต้องอาศัยเวลาเข้าช่วย ซึ่งอาจเป็นชั่วโมงหรือเป็นเดือนๆ ก็ได้ 
พฤติกรรมดังกล่าวท าให้โพลิเมอร์มีการเปลี่ยนสภาพในสภาวะยืดหยุ่นที่ไม่เป็นแบบเส้นตรง 
 การเปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติกของเทอร์โมพลาสติกที่มีโครงสร้างกึ่งผลึก การเปลี่ยนรูปของโพลิ
เมอร์ที่มีโครงสร้างก่ึงผลึก ดังแสดงในรูปที่ 6.11 พบว่าการเปลี่ยนรูปของชิ้นทดสอบก่อนถึงจุดครากขนาดของ
ชิ้นทดสอบจะมีขนาดลดลงอย่างสม่ าเสมอตลอดความยาวและเมื่อถึงจุดครากจะเกิดคอคอดขึ้น โดยภายในคอ
คอดนี้สายโซ่โพลิเมอร์จะเริ่มมีการจัดเรียงตัวใหม่ โดยยืดออกและขนานกับทิศทางของแนวแรงท าให้เกิดแรง
ต้านภายในขึ้น การเปลี่ยนรูปจะเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอจากบริเวณคอคอดและยืดออกไปได้อีกพฤติกรรมนี้จะ
แตกต่างจากการเกิดคอคอดในโลหะเหนียว ซึ่งเมื่อเกิดคอคอดแล้วก็จะเกิดการแตกหักในที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  6.11  เส้นกราฟความเค้น-ความเครียดของโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างกึ่งผลึก 

           
     

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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6.5 อีลาสโตเมอร์ (ยาง) 
 

อีลาสโตเมอร์ถูกสังเคราะห์หรือเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ จะมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปในสภาวะ
ยืดหยุ่นได้มากกว่า 200% ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอีลาสโตเมอร์ได้แก่ ยางรถยนต์ แหวนโอริง สายรัดยาง ถุงมือ
ยาง และฉนวนหุ้มสายไฟบางชนิด เป็นต้น 

 

6.5.1 จีโอเมตริกไอโซเมอร์ (Geometric Isomer)  

  
        โมโนเมอร์ที่มีโครงสร้างแตกต่างกัน  แต่มีส่วนผสมที่เหมือนกันจะถูกเรียกว่า  จีโอแมตริกโซเมอร์  
ตัวอย่างเช่น ไอโซพรีนหรือยางธรรมชาติ ดังรูปที่ 6.12 โมโนเมอร์ประกอบไปด้วยพันธะสองแบบที่เชื่อมต่อ
ระหว่างอะตอมคาร์บอน เราเรียกโมโนเมอร์แบบนี้เรียกว่า ไดอีน  (Diene) กระบวนการโพลิเมอเรไรเซซัน 
เกิดขึ้นโดยมีการแยกพันธะคู่ออกจากกันแล้วสร้างพันธะคู่ขึ้นมาใหม่ที่บริเวณศูนย์กลางของโมเลกุลและ
กระตุ้นด้านข้างที่ปลายทั้งสอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.12 โครงสร้างซิสและทรานของไอโซพรีน 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

 

 

 

ซิส (Cis) 

ทราน (Tran) 
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ในรูปแบบของทราน (Trans) ของไอโซพรีน อะตอมไฮโดรเจนและกลุ่มเมทิลที่ศูนย์กลางของหน่วยซ้ า 
(Repeatunit) จะอยู่ในต าแหน่งตรงข้ามกันพันธะที่เกิดขึ้นมาใหม่ การจัดเรียงตัวแบบนี้จะน าไปสู่การเกิดสาย
โซ่ที่มีความสัมพันธ์กันเป็นเส้นตรง โพลิเมอร์ที่เกิดผลึกจะท าให้เกิดโพลิเมอร์ที่มีความแข็งแกร่ง จะมีชื่อเรือ
กว่า กัดตะเพอร์ชา (Gutta percha) โพลิเมอร์ชนิดที่ใช้ท าลูกกอล์ฟและพ้ืนรองเท้าในรูปแบบของซิส (Cis) 
อะตอมของไฮโดเจนและกลุ่มเมทิลจะอยู่ในต าแหน่งเดียวกับด้านที่เกิดพันธะคู่  การมีโอเมตริกที่แตกต่างส่งผล
ให้สายโซ่โพลิเมอร์สร้างโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นขดขึ้นและท าให้เกิดโครงสร้างแบบอสัณฐานมีสภาพที่อ่อน
นุ่มและยืดหยุ่นสูง  เมื่อมีความเค้นมากระท ามากต่อซิส – ไอโซพรีน (Cis-Isoprene)  โพลิเมอร์ก็จะแสดง
พฤติกรรมแบบวิสโคอีลาสติกออกมาทันที  โดยสายโซ่ที่ไม่เป็นขดจะท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปในสภาวะยืดหยุ่น
โดยเกิดการเลื้อนผ่านกันและกัน ท าให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติกที่ไม่คืนสภาพเดิมลักษณะ
เช่นนี้จะท าให้เกิดโพลิเมอร์มีพฤติกรรมเหมือนเทอร์โมพลาสติกมากกว่าอีลาสโตเมอร์ 
           การเชื่อมขวาง (Cross-linking) เราสามารถปูองกันการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกที่เกิดจากความหนืด
ขณะที่มีการเปรี่ยนรูปแบบยืดหยุ่น โดยอาศัยการเชื่อมขวางระหว่างโพลิเมอร์ กระบวนการวัลคาไนเซซัน 
(Vulcanization) เป็นวิธีการท าให้เกิดเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่โพลิเมอร์โดยอาศัยอะตอมของซัลเฟอร์เป็นตัว
ช่วย  ดังแสดงในรูปที่ 6.13 แสดงให้เห็นว่าซัลเฟอร์ที่เป็นเส้นสามารถเชื่อมต่อสายโซ่โพลิเมอร์เข้าด้วยกัน
อย่างไร กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นที่อุณหภูมิประมาณ 120-180   C ขั้นตอนในการเชื่อมขวางอาจมีการ
จัดเรียงอะตอมของไฮโดรเจนใหม่ และแทนพันธะเดียวหรือพันธะคู่หรือพันธะเดี่ยว กระบวนการเชื่อมขวางจะ
ไม่สามารถเกิดย้อนกลับไปกลับมาได้ ดังนั้นจึงท าให้อีลาสโตเมอร์ท าการรีไซเคิลยาก 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.13 การเชื่อมขวางของสายโซ่โพลิไอโซพรีนที่เกิดขึ้นจากอะตอมของซัลเฟอร์ที่เป็นเส้น 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 
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 รูปที่  6.14  เส้นกราฟความเค้น-ความเครียดของอีลาสโตเมอร์ที่มีการเปลี่ยนรูปในสภาวะยืดหยุ่นเท่านั้น  

 

               
     (ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

 

 
    เส้นกราฟความเค้น-ความเครียดของอีลาสโตเมอร์ที่แสดงในรูปที่ 6.14 แสดงให้เห็นว่าตลอดความ
ยาวของเส้นโค้งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพยืดยุ่นเท่านั้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นที่
ไม่เป็นเส้นตรงในช่วงเริ่มต้นค่ามอดูลัสยืดหยุ่นจะลดลง 
  เนื่องจากสายโซ่ที่ไม่เป็นขดเป็นวง อย่างไรก็ตามภายหลังที่สายโซ่ถูกยืดออก การเปลี่ยนรูปในสภาวะ
ยืดหยุ่นจะเกิดขึ้นเนื่องจากการยืดตัวของพันธะ ท าให้มอดูลัสยืดหยุ่นที่สูงขึ้นชนิดของอีลาสโตเมอร์ อีลาสโต
เมอร์เป็นโพลิเมอร์แบบ อสัณฐานไม่สามารถท าให้เกิดโครงสร้างผลึกขึ้นได้ง่ายและมีอุณหภูมิที่ต่ ามาก สายโซ่
สามารถเกิดขึ้นการเปลี่ยนรูปในสภาวะยืดหยุ่นได้ง่ายเมื่อมีแรงมากระท า โพลิบิวทาไดอีนจะมีลักษณะคล้าย
กับโพลิไอโซพรีนแต่หน่วยซ้ าจะมีอะตอมคาร์บอน 4 อะตอม ประกอบอยู่ในหนึ่งพันธะคู่โพลิบิวทาไดอีนจะมี
ราคาถูก แต่ความด้านทานต่อตัวท าละลายจะต่ า โพลิบิวทาไดอีนนิยมใช้เพ่ิมความเหนียวให้กับยางชนิดอ่ืนๆ 
ยางบิวทาไดอีน-สไตรีน  (BSR หรือ BS)  เป็นวัสดุที่ใช้ท าส่วนประกอบของ ABS ที่ใช้ท ายางนอกของล้อ
รถยนต์ ยางบูทิลจะมีความแตกต่างจากโพลิบิวทาไดอีน การใช้งานจะใช้ท ายางรถยนต์ ชิ้นส่วนปูองกันการ
สั่นสะเทือน และประเก็น เป็นต้น ยางซิลิโคนเป็นอีลาสโตเมอร์อีกชนิดที่มีความส าคัญโดยมีส่วนประกอบ
พ้ืนฐานของซิลิคอนกับออกซิเจน  ยางซิลิโคนจะมีความต้านทานที่อุณหภูมิสูง ใช้งานได้ที่อุณหภูมิถึง 315 ๐C 
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 6.5.2 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ 

 

เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE) เป็นโพลิเมอร์กลุ่มที่มีความพิเศษที่ไม่ต้องอาศัยการเชื่อมขวาง
เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปในสภาวะยืดหยุ่นให้ได้มาก ดังแสดงในรูปที่ 6.15 แสดงโครงสร้างของบล็อกโคโพลิ
เมอร์สไตรีน-บิวทาไดอีน ซึ่งแสดงให้เห็นหน่วยซ้ าของสไตรีนจะอยู่ต าแหน่งสุดท้ายของสายโซ่เพียงอย่างเดียว 
ประมาณ 25% ของสายโซ่โพลิเมอร์จะประกอบไปด้วยสไตรีน โดยสไตรีนที่บริเวณปลายของสายโซ่ทุกๆ อัน
จะท าให้เกิดอาณาเขตที่มีรูปร่างกลม สไตรีนจะมีอุณหภูมิสูงกลาสที่สูง ส่งผลให้อาณาเขตบริเวณนั้นแข็งแรง
และแข็งแกร่ง และยึดสายโซ่เข้าด้วยกัน พ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นยางจะประกอบไปด้วยหน่วยซ้ าบิวทาไดอีนซ่ึงจะ
อยู่ระหว่างขอบเขตของสไตรีนสัดส่วนที่เกิดขึ้นระหว่างโพลิเมอร์ทั้งสองจะท าให้อุณหภูมิกลาสที่ต่ ากว่า
อุณหภูมิห้อง และมีลักษณะที่อ่อนและยืดหยุ่นสูง การเปลี่ยนรูปในสภาวะยืดหยุ่นเกิดจากการเคลื่อนที่ของ
สายโซ่ที่อุณหภูมิจะถูกปูองกันโดยขอบเขตของสไตรีน 
        เมื่อเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ได้รับความร้อน จะท าให้สไตรีนมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิกลาส ท าให้
ขอบเขตของสไตรีนถูกท าลายและโพลิเมอร์จะเปลี่ยมรูปเป็นลักษณะหนืด ท าให้ขึ้นรูปได้ง่ายคล้ายเทอร์โม
พลาสติกโดยทั่วไปและเม่ือปล่อยตัวให้เย็นลง ขอบเขตของสไตรีนก็จะถูกสร้างขึ้นอีกและกลับสู่สภาวะอีลาสโต
เมอร์อีกครั้ง ท าให้สามารถรีไซเคิลอีลาสโตเมอร์ชนิดนี้ได้ง่ายกว่าอีลาสโตเมอร์ทั่วๆไป การใช้งาน TPE จะใช้
สภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงและทนการกัดกร่อน เช่น ใช้ท าซีล โอริง เป็นต้น 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.15 โครงสร้างโคโพลิเมอร์ของสไตรีน-บิวทาไดอีน (SB) ในเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 
 

สไตรีน สไตรีนโดเมน 
บิวทาไดอีน 
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6.6 เทอร์โมเซตติ้งโพลิเมอร์ 
 

     เทอร์โมเซตติ้งจะเชื่อมต่อขวางของสายโซ่โพลิเมอร์ที่สูงมาก การเชื่อมกวางจะท าให้เกิดโครงสร้างที่เป็น
โครงข่ายสามมิติ และเนื่องจากสายโซ่โพลิเมอร์แบบนี้จะไม่สามารถหมุนหรือเลื่อนได้ง่ายๆจึงท าให้เกิดโพลิ
เมอร์มีความแข็งแรง และความแข็งสูง  แต่สมบัติทางด้านความเหนียว ความทนทานแรงกระแทกจะมีน้อย
มาก และมีอุณหภูมิกลาสสูง ในการทดสอบแรงดึง เทอร์โมเซตติ้งโพลิเมอร์จะแสดงพฤติกรรมคล้ายกับโลหะ
เปราะหรือเซรามิก 
      เทอร์โมเซตติ้งโพลิเมอร์หลามชนิดจะเรุ่มต้นที่สายโซ่โพลิเมอร์เส้นตรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดหน่วยซ้ าและ
ดีกรีโพลิเมอร์ไรเซซันของโพลิเมอร์นั้นๆ โพลิเมอร์อาจผลิตจากเรซินที่เป็นของเหลวหรือของแข็ง  และมีบาง
ชนิดที่ต้องใช้เรชินเหลวมากกว่า 2 ชนิด กาวอีพอกซีที่มี 2 หลอด และต้องผสมกันก่อนใช้  ตัวที่ท าให้เกิดการ
เชื่อมขวางของโพลิเมอร์อาจเป็นความร้อน ความดัน หรือการผสมเรชินชนิดตุ่างๆ เข้าด้วยกัน  การเชื่อมขวาง
ของโพลิเมอร์จะเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว  ไม่สามารถย้อนกลับไปมาเหมือนเทอร์โมอร์พลาสติก  เช่นเทอร์โม
เซตติง้จึงไม่สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้  และดังตารางที่ 6.8 
 

 

ตารางท่ี 6.8  สมบัติต่างๆของเทอร์โมเซตติ้งโพลิเมอร์ 
         

โพลิเมอร์ ความต้านทานแรงดึง 
(psi) 

% 
การยืดตัว 

มอดูลัสยืดหยุ่น 
(psi) 

ความหนาแน่น 
(g/cm3 ) 

ฟีนอลิก 
เอมีน 

โพลิเอสเตอร ์
อีพอกซี 
ยูรีเทน 
ชิลิโคน 

 
9,000 
10,000 
13,000 
15,000 
10,000 
4,000 

 

2 
1 
3 
6 
6 
0 

1,300 
1,600 
650 
500 

- 
1,200 

1.27 
1.50 
1.28 
1.25 
1.30 
1.55 
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ฟีนอล (Phenols)  เป็นเทอร์โมเซตที่นิยมใช้มากที่สุด  โดยใช้เป็นกาวสารเคลือบ ลามิเนต และ
ชิ้นส่วนอุปกรณ์งานไฟฟูา เบเกอไลด์ (Bakelite) เป็นฟีนอลเทอร์ดมเซตที่รู้จักกันดี ปฎิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง
โมเลกุลฟีนอลและฟอร์มัลดีไฮด์จะเป็นตัวก าเนิดเรชินของฟินอลิกที่เป็นเส้นตรง  อะตอมของออกซิเจนใน
โมเลกุลของฟอร์มัลดีไฮจะท าปฎิกิริยากับอะตอมของไฮโดรเจนแต่ละตัวที่อยู่บนโมเลกุลของฟีนอลทั้งสอง  
และจะท าให้เกิดสิ่งหลงเหลือจากปฎิกิริยาที่เป็นน้ า โมเลกุลของฟีนอล 2 โมเลกุล จะเชื่อมกับอะตอมของ
คาร์บอนที่อยู่ในฟอร์มัลดีไฮด์ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั้งเกิดเป็นสายโซ่ของฟีนอลฟอร์
มัลดีไฮด์ที่เปน็เส้นตรง  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฟีนอลจะมีลักษณะไตรฟังก์ชัน (Trifunctional) ดังนั้นหลังเกิดสายโซ่ขึ้นแล้ว 
ต าแหน่งที่สามของวงแหวนฟีนอลแต่ละตัวจะท าให้เกิดการเชื่อมขวางด้านข้างกับสายโซ่ตัวอื่นๆ 
      เอมีน (Amines) อะมิโนเรชินผลิตขึ้นจากส่วนประกอบของยูเรียหรือเมรามีนโมโนเมอร์กับฟอร์มัลดี
ไฮด์ที่มีลักษณะคล้ายฟีอลิกโมโนเมอร์จะถูกเชื่อมของฟอร์มัลดีไฮด์ท าให้เกิดสายโซ่เส้นตรง  ฟอร์มัลดีไฮด์
ส่วนเกินจะท าเป็นตัวท าให้เกิดเชื่อมขวางที่ก่อให้เกิดความแข็งแรงและแข็งแกรงกับโพลิเมอร์  เหมาะส าหรับ
ใช้ท ากาวลามิเนต  อุปกรณ์เครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟูา สวิตช์ เป็นต้น 
   ยูรีเทน จะมีพฤติกรรมคล้ายเทอร์โมเซตติ้ง เทอร์โมพลาสติกหรืออีลาสโตเมอร์ก็ได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ดีกรี  ของการเชื่อมขวาง โพลิเมอร์กลุ่มนี้จะใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ไฟเบอร์ สารเคลือบ โฟมส าหรับ
เฟอร์นิเจอร์ ที่นอน และฉนวนต่างๆ 
     โพลิเอสเตอร์  เกิดข้ึนจากสายโซ่โมเลกุลของกรดและแอลกอฮอล์โดยปฎิกิริยาการควบแน่นและมีน้ า
เป็นสิ่งที่เหลือจากปฎิกิริยา สายโซ่ที่เกิดขึ้นนี้จะประกอบไปด้วยพันธะที่ยังไม่อ่ิมตัว  โดยมีโมเลกุลของสไตรีน
ท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมขวางโพลิเอสเตอร์ที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อหรือพิมพ์  การใช้งานประกอบไปด้วยงานทาง
ไฟฟูาใช้เป็นลามิเนตเครื่องตกแต่ง  ชิ้นส่วนเรือ  และแมทริกช์ของวัสดุผสม เช่น ไฟเบอร์กลาส เป็นต้น 
      อีพอกซี เกิดขึ้นจากโมเลกุลที่เป็นวงแหวน C – O – C ที่มีความแน่นสูง  ขณะเกิดกระบวนการโพลิ
เมอร์ไรเซซัน  วงแหวนของ C – O – C จะเปิดออกและมีการจัดพันธะใหม่เพ่ือเชื่อมต่อโมเลกุลอ่ืน อีพอกซีที่
รู้จักกันดีจะมีส่วนประกอบพ้ืนฐานของไบฟีนอล A ที่จะท าหน้าที่เป็นตัวเติมหรือเพ่ิมเข้าไปในอีพอกไซต์              
2 หน่วย โมเลกุลเหล่านี้จะเป็นตัวท าให้เกิดสายโซ่โพลิเมอร์และเกิดปฏิกิริยาที่เกิดการเชื่อมขวางขึ้น อีพอกซี
ท าให้กาว ชิ้นส่วนในงานไฟฟูา  เครื่องยนต์ แผงวงจร อุปกรณ์กีฬา และเมทริกซ์ส าหรับวัสดุผสมที่ต้องการ
สมรรถนะสูงที่ใช้งานของอากาศยาน 
     โพลิไอไมด์  โครงสร้างวงแหวนของโพลิไอไมด์ประกอบไปด้วยอะตอมไนโตรเจน โพลิไอไมด์ชนิด
พิเศษที่มีชื่อว่าบิสเมส์ไอไมด์ (Bismaleimides; BMI) เป็นโพลิเมอร์ที่ส าคัญมาก ใช้ในงานอุตสาหกรรมการบิน
และยานอาวกาศ โดยสามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องที่อุณหภูมิ ถึง 175 ๐C และจะไม่สลายตัวจนอุณหภูมิถึง 
460  ๐C 
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6.7 สารปรุงแต่งส าหรับพลาสติก 

 

   พลาสติกจ านานมากประกอบไปด้วยสารที่ช่วยปรับปรุงคุณลักษณะพิเศษที่สอดคล้องกับการใช้งานใน
สภาวะต่างๆสารปรุงแต่งดังกล่าวประกอบไปด้วย 
           สารเติม (Fillers) เป็นตัวที่ใช้เติมเข้าไปในโพลิเมอร์เพ่ือวัตถุประสงค์หลายๆอย่าง เช่นผงคาร์บอนที่
เติมเข้าไปในยางเพ่ือความแข็งแรงและทนทานการเสียดสีของยางรถยนต์ และยังช่ วยปูองกันรังสี
อัลตราไวโอเลตอีกด้วยสารเติมบางชนิดที่เส้นใยขนาดสั้นๆ ของวัสดุอนินทรีย์ เช่น CaCO และ Sio2   จะช่วย
เพ่ิมสมบัติทางกลให้กับโพลิเมอร์ได้อย่างดี ยางรถยนต์แต่ละเส้นจะประกอบไปด้วยผงของเซลิกาที่มีขนาดเล็ก
ขนาดนาโนเมตรด้วยปริมาณครึ่งปอนด์ เพ่ือเพ่ิมสติฟเนสส์ให้กับอีลาสโตเมอร์ สารเติมที่เรียกว่า เอ็กซ์เทน
เดอร์ (Extenders) เป็นตัวเพ่ิมปริมาณให้กับโพลิเมอร์ เพ่ือรถปริมาณเรชินให้ใช้น้อยลง ส่งผลให้ต้นทุนต่ า     
สารเหล่านี้ได้แก่ แคลเซียมคาร์บอเนต ชิลิกา ทัลก์ และดินเหนียว เป็นต้น 
          เม็ดสี (Pigment) ช่วยท าให้โพลิเมอร์เกิดสีสันขึ้นส่วนมากเป็นผงละเอียดของวัสดุบางชนิด  เช่น TiO2 
เมื่อผสมลงไปในโพลิเมอร์แล้วจะกระจายตัวท าให้เกิดสีขึ้น 
         สารเพ่ิมเสถียรภาพ (Stabilizer) เป็นตัวปูองกันการเสื่อมสภาพของโพลิเมอร์จากผลของ
สภาพแวดล้อมเช่น การผลิตโพลิไวนิลคลอไรด์จะต้องมีวัสดุเติมวัสดุเพ่ิมเสถียรภาพชนิดทนความร้อนเข้าไป 
ไม่เช่นนั้นแล้วอะตอมของไฮโดรเจนหรือคลอรีนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดไฮโดรคลอริก ท าให้เกิดโพลิเมอร์เกิด
ความเปราะ สารเพ่ิมเสถียรภาพยังช่วยปูองกันการเสื่อมสภาพจากรังสีอัลตราไวโอเลตอีกด้วย 
       สารต่อต้านไฟฟูาสถิต (Antistaic Agent) โพลิเมอร์ส่วนใหญ่จะเป็นตัวน าที่ไม่ดี ดังนั้นจึงท าให้เกิด
ไฟฟูาสถิตขึ้นได้ สารต่อต้อนไฟฟูาสถิตจะช่วยทานความชื้นจากบรรยากาศที่จะเกิดกับผิวของโพลิเมอร์ ท าให้
ที่ผิวมีความน าไฟฟูาเกิดข้ึนบ้าง และลดการเก็บประจุได้ 
       สารลดการติดไฟ เนื่องจากโพลิเมอร์เป็นวัสดุอินทรีย์ ดังนั้นจึงติดไฟได้ การเติมสารบางชนิด เช่น 
คลอรีนโบรมีน ฟอสฟอรัส และเกลือโลหะ จะช่วยลดการติดไฟของโพลิเมอร์ลงได้ 
      สารช่วยไหล (Plasticizer) โมเลกุลหรือสายโซ่โพลิเมอร์ที่มีน้ าหนักโมเลกุลต่ า จะเรียกว่า พลาสติกไซ
เซอร์เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิกลาส และเพ่ิมการหล่อลื้นขึ้นภายใน ท าให้เกิดโพลิเมอร์ขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น สารช่วย
ไหลจะมีความส าคัญต่อ PVC มาก เพราะช่วยท าให้อุณหภูมิกลาสสูงขึ้นกว่าอุณหภูมิห้อง 
      วัสดุเสริมแรง ความแข็งแรงและความแข็งแกร่งของโพลิเมอร์สามารถเพ่ิมขึ้นได้ด้วยการใส่แก้ว โพลิ
เมอร์ และเส้นใยคาร์บอนที่ท าหน้าที่เป็นตัวเสริมแรง เช่น ไฟเบอร์กลาส จะประกอบไปด้วยเส้นใยแก้วที่ฝังตัว
อยู่ในเมทริกซ์ของโพลิเมอร์ 
     ตัวเร่ง (Catalyst) ในการผลิตอีกลาสโตเมอร์จะมีการใช้ ZnO เป็นตัวเร่งกระบวนการวัลคาไนเซซัน
ของการผลิตยางโดย ZnO จะเป็นตัวเร่งกระบวนการเชื่อมขวาง แต่จะไม่เข้าไปร่วมกับการเกิดการเชื่อมขวาง
แต่อย่างใด 
    

 



222 วัสดุวิศวกรรม 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

6.8 กระบวนการผลิตโพลิเมอร์ 
 

กรรมวิธีขึ้นรูปโพลิเมอร์นั้นมีอยู่มากมาย การที่จะเลือกใช้กรรมวิธีใดขึ้นอยุ่กับธรรมชาติของโพลิเมอร์
ว่าเป็นเทอร์โมพลาสติกหรือเทอร์โมเซตติ้ง วิธีการผลิตเทอร์โมพลาสติกนั้นมีหลากหลายวิธี โดยมากจะอาศัย
ความร้อนท าให้โพลิเมอร์อยู่ในสภาวะอ่อนตัวหรือหลอมเหลวแล้วจึงท าให้ขึ้นรูป อีลาสโตเมอร์ก็มีวิธีคล้ายๆกัน 
ส่วนเทอร์โมเซตติ้งนั้นมีวิธีการขึ้นรูปหลากหลายนัก ทั้งนี้ก็เพราะจ ากัดเรื่องของกระบวนการเกิดการเชื่อม
ขวางของโพลิเมอร์ที่จะเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียว 

 

6.8.1 การข้ึนรูปของเทอร์โมพลาสติก 
 

1. การขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ฉีด (Injection Molding) รูปที่ 6.16 แสดงการขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์ฉีด เม็ด 
เทอร์โมพลาสติกที่บรรจุอยู่ในถังจะถูกปูอนเข้าไปในส่วนให้ความร้อนจนหลอมละลาย จากนั้นจากนั้นสกรูจะ
ท าหน้าที่ดันพลาสติกเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ และคงแรงดันไวช่วงเวลาหนึ่งจนกว่าพลาสติกเหลวจะแข็งตัว 
จากนั้นแม่พิมพ์จะเปิดออกและชิ้นงานจะถูกดันออกมา และถูกจับออกหรือตกลงกล่องบรรจุ จากนั้นแม่พิมพ์
จะปิดกลับคืนเพ่ือเริ่มต้นการฉีดใหม่ วิธีการนี้เป็นที่นิยมในการผลิตพลาสติกรูปร่างต่างๆ มากตั่งแต่ขนาดเล็กๆ 
อย่างเฟือง แหวน จนถึงชิ้นงานขนาดใหญ่ๆ อย่างโต๊ะหรือเก้าอ้ี เป็นต้น 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.16 การข้ึนรูปโดยแม่พิมพ์ฉีด 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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2. การข้ึนรูปโดยการเปุา (Blow Molding) กระบวนการจะมีลักษณะที่กลวงภายในและมีปลายที่ปิด
และอยู่ในสภาวะอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน แท่งแพริสันจะถูกปิดภายในของแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างตามลักษณะที่
เราต้องการ ดังแสดงในรูป 6.17 ขณะเปุาลมเข้าภายในแพริสัน จะท าให้เกิดการขยายตัวออกไปสัมผัสกับ
แม่พิมพ์และเกิดเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ เป็นวิธีที่นิยมผลิตขวดพลาสติกหรือชิ้นงานที่มีลักษณะกลวงภายใน
หรือถังขนาดใหญ่ก็ได ้
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.17 แสดงการเปุาขึน้รูปขวดพลาสติกโดยการเปุาลมเข้าไปในแท่งแพริสัน (Parison) 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 
 

 

 

3. การข้ึนรูปเทอร์โมฟอร์มิ่ง (Thermoforming) เริ่มต้นน าแผ่นพลาสติกมาให้ความร้านโดยหลอดไฟ
หรืขดลวดความร้อน จนแผ่นพลาสติกเกิดการอ่อนตัวและหย่อนตัวลงมาจากนั้นท าการดูดอากาศออกจาก
แม่พิมพ์ซึ่งเจาะรูไว้ทั่วบริเวณแม่พิมพ์ ดังแสดงในรูป 6.18 การดูดอากาศออกจะท าให้เกิดสภาวะสุญญากาศ 
ท าให้แผ่นพลาสติกถูกดูดแนบติดกับแม่พิมพ์เกิดเป็นรูปร่างที่ต้องการ ปล่อยตัวให้เย็นลงก็จะได้ชิ้นงานออกมา 
การข้ึนรูปโดยวิธีนี้นิยมข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น 
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รูปที่ 6.18 การขึน้รูปโดยวิธีเทอร์โมฟอร์มมิ่ง 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 
 

 

6.8.2 การข้ึนรูปเทอร์โมเซตต้ิงพลาสติก 
         

1. การข้ึนรูปโดยการจัดเข้าแบบ (Compression Molding) เริ่มจากการใส่เรซินที่เป็นผงหรือเป็นเม็ด
ลงไปในแม่พิมพ์ที่ร้อน จากนั้นใช้แรงดันแม่พิมพ์บีบเข้าหากันและอัดให้เนื้อเรซินแน่น และความร้อนของ
แม่พิมพ์จะท าให้เรซินหลอมตัวเกิดปฎิกิริยาโพลิเมอร์ไรเซซัน ดังแสดงในรูป 6.19 จากนั้นปล่อยให้แม่พิมพ์เย็น
ตัวลงโดยการหล่อเย็น ท าให้เกิดโพลิเมอร์แข็งตัว จะได้ชิ้นงานออกมาผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปโดยวิธี นี้มีมากมาย 
เช่นชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนงานไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.19 การขึน้รูปโดยอัดเข้าแบบ 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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2. การขึ้นรูปโดยการฉีดเข้าแบบ (Injection  Molding)  เทอร์โมเซตติ้งสามารถขึ้นรูปโดยวิธีการฉีด  
ซึ่งให้อัดตราการผลิตสูงมาก  หากเปรียบเทียบแบบอัดแล้ว วิธีนี้อาจมีความเร็วมากกว่า  2 – 3  เท่า วิธีการ
ฉีดนี้เหมือนกับการฉีดเทอร์ดมพลาสติก คือโพลิเมอร์จะถูกฉีดเข้าแม่พิมพ์ในสภาวะหลอมเหลวและปล่อยให้
เซตตัวจากนั้นจึงน าชิ้นงานออกมา การฉีดโพลิเมอร์หลอมเหลวนั้น ช่วงแรกความหนืดของโพลิเมอร์จะลดลง
เมื่อได้รับความร้อน แต่เมื่อเวลาผ่านไปความหนืดจะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากโพลิเมอร์เกิดการเชื่อมขวาง ดังแสดงใน
รูป 6.20 ดังนั้นการฉีดโพลิเมอร์เข้าแม่พิมพ์จะต้องฉีดในสภาวะที่ความหนืดยังต่ าอยู่ และขณะที่โพลิเมอร์อยู่
ในแม่พิมพ์ ก็ต้องมีเวลามากพอที่จะท าให้การเชื่อมขวางของสายโซ่โพลิเมอร์สมบูรณ์จนกระทั่งเกิดการแข็งตัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.20 การขึน้รูปโดยอัดเข้าแบบ 
 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

6.9 สรุป 
โพลิเมอร์มีท้ังที่เกิดเองในธรรมชาติ (Natural polymer) ได้แก่ แปูง เซลลูโลส โปรตีน กรดนิวคลีอิก 

และยางธรรมชาติ ส่วนโพลิเมอร์สังเคราะห์ (Synthetic polymer เช่น พลาสติก เส้นใย โฟม และกาว โดย
ชนิดของโพลิเมอร์เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงระหว่างสายโซ่โมเลกุล (Crosslinking) เราสามารถแบ่งชนิดของ
โพลิเมอรไ์ด้เป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

1. Thermoplastic polymers เป็นโพลิเมอร์สายตรงหรือกิ่ง ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างสายโซ่
โมเลกุล ส่งผลให้สายโซ่โมเลกุลขยับตัวง่ายเมื่อได้รับแรงหรือความร้อน สามารถหลอมและไหลได้เมื่อได้รับ
ความร้อน เป็นส่วนประกอบในพลาสติกอ่อน เช่น Polyethylene ในถุงพลาสติก 

2.  Elastomers เป็นโพลิเมอรท์ี่มีการเชื่อมโยงระหว่างสายโซ่โมเลกุลเล็กน้อย ซึ่งท าหน้าที่ดึงสายโซ่
โมเลกุลกลับมาให้อยู่ในสภาพเดิม เมื่อปล่อยแรงกระท า 

3.  Thermosetting polymers เป็นโพลิเมอร์ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างสายโซ่โมเลกุลอย่างหนาแน่น 
ส่งผลให้สายโซ่โมเลกุลขยับตัวยากเม่ือได้รับแรงหรือความร้อน วัสดุที่มีโพลิเมอรน์ิดนี้เป็นองค์ประกอบหลัก จึง
รับแรงได้ดี และไม่หลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อน โพลิเมอร์ชนิดนี้เป็นส่วนประกอบหลักในพลาสติกแข็ง เช่น 
ถ้วยชามเมลามีน หลังคาไฟเบอร์ (Thermosets เสริมใยแก้ว)  
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               แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

 

 

1. ข้อใดไม่ใช่สมบัติทั่วไปของโพลิเมอร์ 

         ก. ราคาถูก                      ข. น้ าหนักเบา 

         ค. ทนกรดด่างได้ดี           ง. เหมาะกับการใช้งานอุณหภูมิสูง 

 

2. เทอร์โมพลาสติ่กชนิดใดมีความทนทานต่อแรงกระแทกและทนต่อกรด ซึ่งนิยมน าไปใช้ท าเปลือกแบตเตอรี่ 

         ก. โพลิอะคริโลไนไทรล์  (polyacrylonitrile)                 ข. โพลิเอทิลีน (polyethylene) 

         ค. โพลิโพรพิลีน  (polypropylene: PP)                        ง. ABS 

 

3.อุณหภูมิกลาสเซซัน (Glass Transition Temperature) คือข้อใด 

         ก. ช่วงที่วัสดุมีความแข็งและเปราะคล้ายแก้ว 

         ข. การเปลี่ยนสภาพจากของแข็งคล้ายแก้วไปมีสภาพคล้ายหนัง 

         ค. ลักษณะของเส้นโค้งจะแบ่งเป็นช่วงต่างๆ โดยที่อุณหภูมิต่ าเป็นขอบเขต 

         ง. ถูกหมดทุกข้อ 

          
4.ข้อใดเปรียบเทียบของเทอร์โมเซตติ้งพลาสติกในการประยุกต์การใช้งานทางด้านวิศวกรรมข้อใดถูกต้องที่สุด 

         ก. ทนความร้อนสูง, คงรูปได้ดี, หล่อลื่นได้ในตัว 

         ข. ทนต่อการกัดกร่อน, น้ าหนักเบา, เปุาขึ้นรูปได้ง่าย 

          ค. ทนต่อการกัดกร่อน, น าไฟฟูาได้ดี, มีความแข็งสูง 

          ง. จุดหลอมเหลวสูง, ทนต่อกรด, เสียรูปง่าย 
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5.ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของเทอร์โมเซ็ตตุ้งโพลิเมอร์ 

ก. ความแข็งสูง                  ข. ทนความร้อนสูง 

ค. ทนทานแรงกระแทก       ง. สามารถน ามารีไซเคิลได้ 

 

6. LDPE เป็นชื่อของโพลิเมอร์ชนิดใด 

ก. โพลิไวนิลคลอไรด์  (polyethylene)  ข. โพลิเอไมด์  (polyamide) 

ค. โพลิเอทิลีน (polythylene)        ง. โพลิโพรพิลิน  (polypropylene) 

 

7. PVC เป็นชื่อของโพลิเมอร์ชนิดใด 

ก. โพลิโพิลีน (polypropylene)                         ข. โพลิเอด์  (polyamide) 

ค. โพลิเอทิลีน (polyethylene)                         ง. โพลิไวนิลคลอไรด์ (polyviny choride) 

 

8. วิสโคอีลาสติก (Viscoelastic) หมายถึงพฤติกรรมในข้อใด 

ก. โพลิเมอร์เกิดการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นและแบบพลาสติก  ไปพร้อมกัน 

ข. โพลิเมอร์เกิดการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นและแบบพลาสติก  ไม่พร้อมกัน 

ค. ความเค้นและความเครียดโพลิเมอร์  มี  สัมพันธ์กันแบบเส้นตรง 

ง. ความเค้นและความเครียดโพลิเมอร์  ไม่มี  สัมพันธ์กันแบบเส้นตรง 

 

9. ข้อใดกล่าวถึงสมบัติเบื้องต้นของเทอร์โมเซตติ้งไม่ถูกต้อง 

ก. สามารถใช้งานได้ในเกณฑ์อุณหภูมิสูงที่สุด                     

ข. ใยแก้วที่ผสมจะท าให้ความแข็งแรงสูงขึ้น 

ค. มีความเป็นฉนวนความร้อนสูง                                        

ง. โดยทั่วไปมีความหนาแน่นมากกว่าเทอร์โมพลาสติก 
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10. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเทอร์โมเซตติ้ง 

ก.โพลิไอไมด์                        ข.ฟีนอลิก 

ค. อิพอกซี                          ง. เมลามีน 

   

11. ผลิตภัณฑ์ประเภทจาน  ชาม หรือถ้วยกาแฟที่ผลิตด้วยพลาสติกประเภทเมลามีน  ใช้กรรมวิธีการขึ้นรูป

ในข้อใด 

ก. การฉีดข้ึนรูป                    ข. การเปุาข้ึนรูป 

ค. เทอร์โมฟอร์มิ่ง                 ง. การอัดเข้ากับแบบ 

 

12. วิธีใดเหมาะสมส าหรับการขึ้นรูปขวดพลาสติกท าจากโพลิเอทิลีน 

ก.การฉีดข้ึนรูป                     ข.การเปุาข้ึนรูป 

ค. เทอร์โมฟอร์มิ่ง                  ง. การอัดเข้ากับแบบ 

 

13. การข้ึนรูปกล่องพลาสติกท่ีมีลักษณะใสที่ใช้บรรจุขนมเบเกอรี่  ใช้กรรมวิธีในข้อใด 

ก. การฉีดข้ึนรูป                     ข.การเปุาข้ึนรูป 

ค. เทอร์โมฟอร์มิ่ง                  ง. การอัดเข้ากับแบบ 

 

14. วัสดุโพลิเมอร์ใดต่อไปนี้เป็นเทอร์โมพลาสติก 

ก. PVC                                            ข.อิพอกซิเรซิน (epoxy resins) 

ค. โพลิเอสเตอร์ (polyester)             ง. เมลามีน (melamine) 
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15. ข้อใดเป็นสมบัติของโพลิเมอร์แบบเทอร์โมพลาสติก 

ก. อ่อนตัวเมื่อถูกความร้อน  แต่กลับแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิ 

ข. แข็งตัวเมื่อถูกความร้อน  และอ่อนตัวเมื่อลดอุณหภูมิ 

ค. แข็งตัวเมื่อถูกความร้อน  และไม่สามารถท าให้อ่อนตัวได้อีก 

ง. แข็งตัวเมื่อถูกความร้อน  แต่สามารถท าให้อ่อนตัวเมื่อลดอุณหภูมิ  

  

16. ยางรถยนต์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันของเรามีสีด าเนื่องจากสาเหตุใด 

ก. เนื่องจากต้องสัมผัสกับถนนซึ่งมีความสกปรก  จึงผสมสีด าลงไป 

ข. เนื่องจากต้องการให้มีความแข็งแรงขึ้น  จึงใส่สารเสริมแรงชนิดหนึ่งซึ่งมีสีด าลงไป 

ค. เพ่ือให้ยางมีความยึดหยุ่นสูง จึงเติมสารผสมสีด าเข้าไป 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

17. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะหรือสมบัติของพลาสติกชนิดเทอร์โมเซตติ้ง 

ก. มีโครงสร้างตาข่าย 

ข. น ามาขึ้นรูปใหม่ไม่ได้ 

ค. ทนแรงกระแทกได้ดี 

ง. ทนความร้อนได้ดี 

 

18. ABS เป็นชื่อย่อของโคโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากโมโนเมอร์สามชนิดใดต่อไปนี้ 

ก. Acrylonirtile-Butadiene-Sulfide 

ข. Acrylonitrile-Butadiene-Styrene 

ค. Acrylic-Butadiene-Styrene 

ง. Acylic-Butadiene-Sulfide 
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19. ปริมาณความเป็นผลึกของโพลิเมอร์มีผลต่อความหนาแน่นของโพลิเมอร์ชนิดนั้นอย่างไร 

ก. ปริมาณผลึกท่ีมากขึ้นเป็นหนึ่งขั้นท าให้ความหนาแน่นเพ่ิมข้ึน 

ข. ปริมาณผลึกท่ีมากข้ึนท าให้ความหนาแน่นลดลง 

ค. ปริมาณผลึกไม่มีผลต่อความหนาแน่น 

ง. ปริมาณผลึกท่ีมากข้ึนอาจท าให้ความหนาแน่นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็ได้ 

 

20. ท่อพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการขึ้นรูปแบบใด 

ก. การฉีดข้ึนรูป (injection molding) 

ข. การเปุาข้ึนรูป (blow molding) 

ค. การอัดรีด (extrusion) 

ง. การอัดเข้ากับแบบ (compression molding) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 
เซรามิกและแก้ว 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 7.1 โครงสร้างผลึกของเซรามิก 

7.1.1 โครงสร้างผลึกชนิด AX 
7.1.2 โครงสร้างผลึกชนิด AmXp 
7.1.3 โครงสร้างผลึกชนิด AmBnXp   

7.2 แผนภาพเฟสของเซรามิก 
7.2.1 แผนภาพเฟสระหว่าง AI2O3 - Cr2O3 
7.2.2 แผนภาพเฟสระหว่าง MgO - AL2O3 
7.2.3 แผนภาพเฟสระหว่าง ZrO2 – CaO 

7.3 สมบัติของเซรามิก 
7.3.1 สมบัติทางกลของเซรามิก 

7.3.2 สมบัติทางความร้อนของเซรามิก 
7.3.3 สมบัติทางไฟฟูาของเซรามิก 

7.4 กระบวนการผลิตเซรามิก 
7.4.1 การเตรียมผงวัตถุดิบ 
7.4.2 การข้ึนรูปเซรามิก 
7.4.3 การอบแห้งและซินเทอริ่ง (Dring and Sintering) 

7.5 การใช้งานเซรามิก 
7.6 โครงสร้างของแก้ว 
7.7 สมบัติของแก้ว 

7.7.1 ความหนืด-จุดหลอมเหลว และอุณหภูมิแทรนซิซัน 
7.7.2 สมบัติทางกลของแก้ว 

7.8 กระบวนการการผลิตและการใช้งานของแก้ว 
7.8.1 กระบวนการผลิตแก้ว 
7.8.2 การใช้งานและองค์ประกอบของแก้ว 

7.9 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7  
เอกสารอ้างอิง 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  

 1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง แผนภาพเฟส คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของเซรามิก 

2. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งานของแก้ว 

3. สามารถเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐาน เพ่ือเลือกใช้งานตามชนิดของวัสดุเซรามิคและแก้ว  
วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ทบทวนเนื้อหาในบทที่ 6 และเฉลยการบ้านในบทที่ 6 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อน
ข้ามหัวข้อนั้น 

3. แบ่งกลุ่มท ารายงาน และยกตัวอย่างกรณีศึกษาการผลิตและการใช้งานเซรามิกและแก้วในปัจจุบัน 

4. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบท 
5. เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน  

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม 
2. กระดานไวท์บอร์ด 
3. วัสดุโสตทัศน์ Power point    
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
5. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. สังเกตจากพฤติกรรมและบรรยากาศระหว่างเรียน 
2. ถามตอบระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ในแต่ละครั้ง 
การประเมินผล 
1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 7 
เซรามิกและแก้ว 

 

การใช้งานวัสดุเซรามิกในทางวิศวกรรมมีความหลากหลาย เช่น วัสดุทนไฟในอุตสาหกรรมหลอม
โลหะและการอบชุบ การเคลือบผิวแข็งและทนความร้อนของยานอวกาศและเครื่องบิน วัสดุทนไฟสารแม่เหล็ก 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟเบอร์ เนื่องจากเซรามิกมีการยึดเหนี่ยวของอะตอมแบบไอออนิกและโคเวเลนต์ 
ประกอบไปด้วยธาตุโลหะและอโลหะรวมกันเช่น และลูมินา (AI2O3) จุดหลอมตัวสูงมาก และน าไฟฟูากับความ
ร้อนต่ า จึงท าให้เซรามิกนั้นทนความร้อน และการกัดกร่อนจากสารเคมีได้ดี 

เซรามิกในปัจจุบันอาจจ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ แบบที่ 1 เซรามิกดั้งเดิม (Traditional Ceramic) 
ประกอบไปด้วย ดิน (Clay) ซิลิกา (Silica) และเฟลต์สปาร์ (Teldspar) ผลิตภัณฑ์ของเซรามิกกลุ่มนี้ได้แก่ 
วัสดุทนไฟ ซีเมนต์ เครื่องสุขภัณฑ์กระเบื้อง อิฐ ถ้วยชาม เป็นต้น ส่วนแบบที่ 2 เซรามิกในงานวิศวกรรม 
(Engineering Ceramic) เป็นเซรามิกที่เปูนสารประกอบที่มีความบริสุทธิ์สูง ได้แก่ คาร์ไบต์ (SiC, BC)              
อะลูมินา (Alumina) เซอร์โคเนีย (Zirconia) เบริลเลีย (Beryllia) แมกเนติกเซรามิก (Magnetic Ceramic) 
และซูเปอร์คอนดักเตอร์เซรามิก (Superconductor Ceramic) ใช้ท าเครื่องยนต์เทอร์ไบน์และเส้นใยเสริมแรง
ในวัสดุผสม หรือใช้เป็นวัสดุฉนวนของหัวเทียน เป็นต้น 
 

7.1 โครงสร้างผลึกของเซรามิก 

ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ (2555) โครงสร้างผลิกของเซรามิกจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับอัตราของรัศมีไอ
ออนิกและการรักษาความเป็นกลางทางไฟฟูาไว้ได้  รัศมีไอออนิกใช้หาการอัดตัวของไอออนที่เป็นประจุลและ
บวกหาแรงดึงดูดสูงสุดและแรงผลักต่ าสุดระหว่างไอออน ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดข้ึนเนื่องจากไอออนบวกหรือ
แคตไอออน (Cation) ถูกล้อมรอบโดยไอออนลบหรือแอนไอออน (Anion) การอธิบายโครงสร้างผลึกด้วยวิธี
พ้ืนฐานจะสมมติว่าไอออนขนาดใหญ่ (แอนไอออน) เป็นตัวก าเนิดโครงสร้างหน่วยเซลล์ขึ้นมาก่อน จากนั้น
ไอออนขนาดเล็ก (แดตไออน) จะไปแทรกตัวอยู่ภายในหรือระหว่างแลตทิชของโครงสร้างหน่วยเซลล์นั้นๆ  
 การเกิดพันธะของอะตอมในวัสดุเซรามิกเป็นพันธะผสมระหว่างพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนด์ 
ดีกรีของไอออนิกคาแรกเตอร์ (Ionic Character) จะขึ้นอยู่กับค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้ (Electronegativity) ซึ่ง
หมายถึงความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของธาตุต่างๆ  ในโมเลกุลของสารประกอบที่ยึดเหนี่ยวกันดัวย
พันธะโคเวเลนด์ ตารางที่ 7.1  แสดงเปอร์เซ็นต์ไออนิกคาแรกเตอร์ของวัสดุเซรามิกพ้ืนฐานต่างๆ  โดยค่าใน
ตารางหาได้จากสมการที่ (1) 
  % ไอออนิกคาแรกเตอร์    =  (1-e x)(4/1( A x B

2) ) x 100     (1) 

  % โควาเลนด์คาแรกเตอร์  =  100 -  % ไอออนิกคาแรกเตอร์     (2) 

เมื่อ  

X  คือ ค่าอิเล็กโทรเนกาติวีตี้ของธาตุ A และ B 
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ตารางท่ี 7.1  เปอร์เซ็นต์คาแรกเตอร์ของไอออนิกและโคเวเลนต์ของเซรามิกบางชนิด 
 

สารประกอบเซรามิก 
พันธะระหว่าง

อะตอม 
ความแตกต่างของ 
อิเล็กโทรเนกาติวีตี้ 

ไอออนิก            
ค่าแรกเตอร์ 

โคเวเลนด์         
คาแรกเตอร์ 

MGO 

AL O 

SIO 

SI N 

SIC 

Mg-o 

Aio 

Si-o 

Si-n 

Si-c 

2.3 

2.2 

1.7 

1.2 

0.7 

73 

63 

51 

30 

11 

27 

37 

49 

70 

89 

 

ตัวอย่างที่ 1  จงหา % ไอออนิกคาแรกเตอร์  และ % โคเวเลนด์คาแรกเตอร์ของ MGO ซื่งมีค่าอิเล็กโทรเนกา
ติวิตี้ของ MG = 1.2 และ O = 3.65 (ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555)   

 วิธีท า 

 จาก      % ไอออนิกคาแรกเตอร์   = (1-e x)(4/1( A x B
2) ) x 100 

     = (1-e
2)5.32.1)(4/1(  ) x 100 =73 

% โคเวเลนด์คาแรกเตอร์  = 100 -73 = 27 

 

 วัสดุเซรามิกที่เกิดพันธะไอออนิกระหว่างอะตอมจะเกิดการให้และรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้น อะตอมที่ให้ 
อิเล็กตอรนจะมีประจุเป็นบวกหรือแคตไอออน ส่วนอะตอมที่รับอิเล็กตรอนจะเป็นประจุลบหรือแอนไอออน 
อะตอมที่ให้อิเล็กตรอนจะเป็นไอออนโลหะ (metallic ion) ที่ให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนแก่ไอออนโลหะ
(Nonmetallic Ion) จึงท าใหเ้กิดประจุบวก ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างของของแข็งไอออนิกประกอบไปด้วย 

1. ขนาดของแคตไอออนและแอนไอออน 
2. ประจุในของแข็งไอออนจะต้องเป็นกลาง 
เนื่องจากประจุในของแข็งไอออนจะต้องเป็นกลาง ดังนั้นประจุของของแคดไอออนและแอนไอออน

จะต้องมีค่าที่สมดุลกัน สูตรเคมีของสารประกอบจะเป็นตัวแสดงอัตราส่วนระหว่างของแคดไอออนและแอน
ไอออน เช่น แคลเซียมฟลูออไรต์จะประกอบไปด้วย ไอออนของแคลเซียมที่มีประจุ +2(Ca) รวมตัวกับไอออน
ฟลูออไรต์ที่มีประจุเดี่ยวเป็นลบ  ดั้งนั้นเพ่ือให้เกิดความสมดุลการรวมตัวของ F และ Ca จะต้องใช้ F จ านวน 
2 ไอออน ท าให้สูตรทางเคมีเป็น CaF 
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A 

B C 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับขนาดความโตหรือรัศมีของไอออนระหว่างแคตไอออนและแอนไอออน โดยใช้    
เป็นสัญลักษณ์แทนนั้น โดยมากธาตุที่เป็นโลหะจะเป็นตัวให้อิเล็กตรอนเมื่อเกิดไอออไนซ์  ท าให้แคตไอออนมี
ขนาดเล็กกว่าแอนไอออน ดังนั้นอัตราส่วนระหว่าง rC/rA จึงมีค่าน้อยกว่า 1 

โครงสร้างเซรามิกที่มีเสถียรภาพจะต้องมีแอนไอออนล้อมรอบแคตไอออนและเกิดการสัมผัสกับแคต
ไอออนอย่างพอดี จึงจะท าให้เกิดความเสถียร ดังแสดงในรูปที่ 7.1 จ านวนของแอนไอออนที่อยู่รอบแคต
ไอออนเรียกว่า เลขโคออร์ดิเนชัน (Coordination Number: CN) ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนระหว่างรัศมี
ของแคตไอออนและแอนไอออน  อัตราส่วนที่พอดีจะเรียกว่า อัตราส่วนของรัศมีวิกฤต (Critical หรือ  
Minimum: rC/rA) 
 

 

 

 

                  เสถียร        เสถียร   ไม่เสถียร 

รูปที่ 7.1   การจัดเรียงตัวระหว่างแคตไอออนและแอนไอออนที่มีความเสถียรและไม่เสถียร 

 

ตัวอย่างที่ 2  จงแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนรัศมีต่ าสุดของแคตไอออนต่อแอนไอออนมีค่าเท่ากับ 0.155 เมื่อค่า 
CN = 3 (ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555)   

วิธีท า จากรูปที่ 7.2 การเกิดโคออร์ดิเนตเกิดจากแคตไอออนมีแอนไอออนล้อมรอบ 3 ลูก และเมื่อ
ลากเส้นจากจุลศูนย์กลางของแอนไอออนทั้ง 3 จะได้สามเหลี่ยมด้านเท่า ABC และจุดศูนย์กลางของไอออนทั้ง
สี่จะอยู่บนระนาบเดียวกัน 
 
      

   แอตไอออน 

 

            แอนไอออน 

 

รูปที่ 7.2   โคออร์ดิเนตของแคตไอออนและแอนไอออน 

 

 

 

rC 

rA P 

O 

α 
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จากรูปสามเหลี่ยม  APO  จะมีความสัมพันธ์ของรัศมี  r
A
  และ  r c  

โดย      AP  =   r
A
 

  AO  =   r
A
  +  r c  

 

อัตราส่วนระหว่าง  AP/AO เป็นฟังก์ชันของมุม    
โดย      

AO
AP  = cos α 

   
เนื่องจาก   α  =  30 

 

ดังนั้น   โดย     
AO

AP =
CA

A

rr

r


= COS  30 = 

2
3

     

            

A

C

r

r
= 155.0

2/3
2/31 

 

 

 

  ค่า CN และอัตราส่วน rC/rA ดังแสดงในตารางที่ 7.2 ส าหรับค่าอัตราส่วน  rC/rA  ที่น้อยกว่า 0.155  
จะเกิดจากแคตไอออนที่มีขนาดเล็กมาก  เกิดพันธะกับแอนไอออน 2 ลูกในลักษณะเส้นตรง ถ้าค่า rC/rA  อยู่
ระหว่าง0.155 และ 0.225 ค่า CN ส าหรับแคตไอออนคือ 3 นั่นหมายความว่า แคตไอออนแต่ละลูกจะถูก
ล้อมรอบด้วยแอนไอออน 3 ลูกที่มีลักษณะเป็นระนาบของสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยมีแคตไอออนอยู่ที่
ศูนย์กลาง ค่า CN จะเท่ากับ 4 ส าหรับ rC/rA ระหว่าง 0.225 และ 0.414 และ 0.732 แคตไอออนจะอยู่ที่
ศูนย์กลางของรูปทรงที่มี 8 ระนาบ หรือออกตระฮีตรอน โดยล้อมรอบด้วยแอนไอออนจ านวน 6 ลูก ส่วน             
CN = 8  ส าหรับ rC/rA ระหว่าง 0.732 และ 1.0 จะมีแอนไอออนที่มุมทุกมุมของรูปทรงลูกบาศก์  และมีแคต
ไอออนอยู่ศูนย์กลาง โดยปกติแล้ว ค่า CN ของวัสดุเซรามิกโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 4, 6 และ 8 ตารางที่ 7.3 แสดง
ค่ารัศมีของแอนไอออนและแคตไอออนของวัสดุเซรามิกต่างๆ 
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ตารางท่ี 7.2 เลขโคออร์ดิเนชันของอัตราส่วนรัศมีแคตไอออนต่อแอนไอออนค่าต่างๆ 
 

เลขโคออร์ดิเนชัน 

(CN) 

อัตราส่วนรัศมี 
แคตไอออน-แอนไอออน (rC/rA) 

2   

3 

4 

6 

8 

0.155 

0.155-0.225 

0.225-0.414 

0.414-0.732 

0.732-1.0 
 

ตารางที่ 7.3 ค่ารัศมีของแอนไอออนและแคตไอออนของวัสดุเซรามิกต่างๆ (CN = 6) 
 

แคตไอออน รัศมีไอออนิก(nm) แอนไอออน รัศมีไอออนิก(nm) 

3AI  

2Ba  

2Ca  

Cs  

2Fe  

3Fe  

K  
2Mg  

2Mn  

Na  

2Ni  

4Si  

4Ti  

0.053 

0.136 

0.100 

0.170 

0.077 

0.069 

0.138 

0.072 

0.067 

0.102 

0.069 

0.040 

0.061 

Br  

CI  

F  

I  

2O  

2S  

0.196 

0.181 

0.133 

0.200 

0.140 

0.184 
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7.1.1 โครงสร้างผลึกชนิด AX 

 เซรามิกบางชนิดจะมีจ านวนของแคตไอออนและแอนไอออนิกเท่ากัน ซึ่งจะถูกจัดให้เป็นสารประกอบ
ชนิด AX-Type โดย A คือแอตไอออน และ X  คือ แอนไอออน โครงสร้างผลึกของสารประกอบกลุ่มนี้มีความ
แตกต่างและเรียกชื่อกันตามธาตุที่เข้ามารวมกันเป็นสารประกอบ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างผลึกเกลือหิน (Rock Salt Structure) โครงสร้างผลึกชนิด  AX พ้ืนฐานคือ โซเดียมคลอไรต์ 
(NaCl) หรือเกลือหิน มีค่า CN = 6 และอัตราส่วน rC/rA อยู่ระหว่าง0.414 และ 0.732 หน่วยเซลล์ของ
โครงสร้างผลึกชนิดนี้แสดงในรูปที่ 7.3 (ก) ซึ่งมีการจัดเรียงตัวแบบ FCC ใน 1 หน่วยเซลล์ประกอบไปด้วยแคต
ไอออน 1 ลูก อยู่ที่ศูนย์กลางหน่วยเซลล์ และแทรกอยู่ระหว่างช่องว่างของแคนไอออนที่อยู่ตรงมุมทุกมุมของ
หน่วยเซลล์ รวมทั้งหมด 12 ลูก วัสดุเซรามิกที่มีโครงสร้างผลึกแบบนี้ได้แก่ NaCI, MgS, LiF  และ FeO เป็น
ต้น 

โครงสร้างผลึกซีเซียมคลอไรต์ (Cesium Chloride Structure) หน่วยเซลล์ของโครงสร้างผลึกของ
ซีเซียมคลอไรต์แสดงในรูปที่ 7.3 (ข) ค่าเลขโคออร์ดิเนตคือ 4 ต าแหน่งของแอนไอออนจะอยู่ที่มุมของหน่วย
เซลล์ และที่ศูนย์กลางของหน่วยเซลล์จะเป็นต าแหน่งของแคตไอออนเพียง 1 ลูก การมีแคตไอออนของซีเซียม
อยู่ตรงกลางแอนไอออนของคลอไรด์ท าให้การจัดตัวแน่นขึ้น สารประกอบที่ได้จะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไอออ
นิก ของแข็งไอออนิกที่มีโครงสร้างผลึกแบบนี้ได้แก่  CsBr, TiCl และ TiBr เป็นต้น 

โครงสร้างผลึกซิงค์เบลนด์ (Zinc Biende Structure) โครงสร้างผลึกแบบซิงค์เบลนด์หรือ ZnS 
แสดงในรูปที่ 7.3 (ค) โดยมีค่าโคออร์ดิเนตนัมเบอร์ คือ 4 ซ่ึงไอออนทุกตัวจะมีการโคออร์ดิเนตกันเป็นลักษณะ
สามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่เท่ากัน โครงสร้างแบบนี้บางครั้งเรียกว่า สฟาเลไรต์ (Sphalerite) หรือเรียกชื่อตาม
สินแร่ว่า ซิงค์ซัลไฟต์ (Zinc Suitide) ในหนึ่งหน่วยเซลล์ ทุกๆ มุมและทุกๆด้านจะเป็นต าแหน่งของอะตอม
ซัลเฟอร์และอะตอมของสังกะสี จะแทรกอยู่ภายในของรูปทรงสามเหลี่ยม และหากอะตอมของซัลเฟอร์และ
สังกะสีมีการเปลี่ยนต าแหน่งกัน โครงสร้างผลึกก็จะเป็นลักษณะเดิม ดังนั้นอะตอมของสังกะสีแต่ละตัวก็จะยึด
เหนี่ยวกับอะตอมของซัลเฟอร์สี่ตัว และหากมีการเปลี่ยนต าแหน่งกัน  อะตอมของซัลเฟอร์แต่ละตัวก็จะยึด
เหนี่ยวกับอะตอมของสังกะสีสี่ตัวเช่นกัน การยึดเหนี่ยวกันของอะตอมโดยมากเป็นแบบโคเวเลนด์ และ
สารประกอบที่มีโครงสร้างผลึกแบบนี้ ได้แก่ ZnS  ZnTe  และ SiC เป็นต้น 
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                 (ก)                                              (ข)      (ค) 

รูปที่  7.3 หน่วยเซลล์ของโครงสร้างผลึกแบบ (ก) เกลือหินหรือโซเดียมคลอไรต์ (NaCl) 

(ข) ซีเซียมคลอไรต์ (CsCl) (ค) ซิงค์เบลนด์ (ZnS) 

 (ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

7.1.2 โครงสร้างผลึกชนิด AmXp 

 ในกรณีที่ประจุของแคตไอออนและแอนไอออนไม่เท่ากัน สารประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นจะมีสูตรเป็น 
AmXp  เมื่อ m หรือ p ≠ 1 ตัวอย่างของสารประกอบแบบนี้ได้แก่ AX2 ซึ่งโครงสร้างผลึกพ้ืนฐานที่พบคือ 
แคลเซียมฟลูออไรต์ (CaF2) อัตราส่วนของรัศมี rC/rA  ส าหรับ CaF2 มีค่าประมาณ 0.8 โดยค่าเลขโคออร์ดิเนต
มีค่า 8 ไอออนของแคลเซียมจะอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของหน่วยเซลล์  โดยมีไอออนของฟลูออไรต์อยู่ที่มุม
ทั้งหมด จากสูตรทางเคมี แสดงให้เห็นว่าทุกๆครึ่งหนึ่งของไอออน Ca2+ จะอยู่ในไอออนของ F- ดังนั้น
โครงสร้างผลึกจะมีลักษณะคล้าย  CaCl (รูปที่ 7.3 (ข) ยกเว้นแต่ละครึ่งหนึ่งของศูนย์กลางของลูกบาศก์จะถูก
ครอบครองโดยไอออนของ Ca2+ หนึ่งหน่วยเซลล์ประกอบไปด้วย 8 ลูกบาศก์ดังแสดงในรูปที่ 7.4 (ก) 
สารประกอบที่มีโครงสร้างผลึกแบบนี้ได้แก่ UO2 , PuO2 และ ThO2 เป็นต้น 
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                                        (ก)                                              (ข) 
 

รูปที่ 7.4  หน่วยเซลล์ของโครงสร้างผลึกของ (ก) ฟลูออไรต์ (CaF2 ) (ข) เพอรอฟสไกต์ (Perovskite) 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

7.1.3 โครงสร้างผลึกชนิด AmBnXp   

 สารประกอบเซรามิกบางกลุ่มจะมีแคตไอออนมากกว่าหนึ่งชนิดในตัวเอง โดยแคตไอออนที่มีสองชนิด
ใช้สัญลักษณ์ A และ B แทนสูตรทางเคมี และจะมีส่วนที่เพ่ิมขึ้นคือ Xp ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น AmBnXp เช่น 
แบเรียมไททาแนต (Batio) Ba2+ และ Ti4+ วัสดุเหล่านี้จะมีโครงสร้างผลึกแบบเพอรอฟสไกด์ (Perovskite 

Crystal Structure) ที่อุณหภูมิเหนือ 120๐ (248 ๐F) โครงสร้างผลึกจะเป็นลูกบาศก์ หน่วยเซลล์ของ
โครงสร้างนี้แสดงในรูปที่ 7.4 (ข) ไอออนของ Ba2+ จะอยู่ที่มุมทั้ง 8 ของลูกบาศก์ และไอออนหนึ่งตัวของ Ti4+ 
จะอยู่ที่ศูนย์กลางโดยจะมีไอออน O2- อยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของด้านทั้ง 6 ด้าน 

 

ตัวอย่างที่ 3 จงหาว่าโครงสร้างผลึกของ FeO เป็นโครงสร้างผลึกชนิด AX–Type  โดยอาศัยรัศมีของไอออน
เป็นตัวคาดการณ์ 

 วิธีท า หาอัตราส่วนของรัศมีแคตไอออนและแอนไอออน จากข้อมูลในตารางที่ 7.3 จะได้ 

 

2+

2-

Fe

O

r 0.077nm=
r 0.14nm

= 0.550 
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 ค่าท่ีได้อยู่ระหว่าง 0.414 และ 0.732 ดังนั้นจากตารางที่ 11.2 ค่า CN ส าหรับไอออน  Fe2+  คือ 6 
และค่า CN ก็เป็นของ O2-  เช่นกัน และเนื่องจากค่าแคตไอออนและแอนไอออนมีค่าเท่ากัน ดังนั้นโครงสร้าง
ผลึกควรจะเป็นชนิดเกลือหินซึ่งเป็นชนิด AX–Type โดยมี CN เท่ากับ6  ส่วนโครงสร้างผลึกของวัสดุเซรามิก 
ชนิดอื่น ดังแสดงในตารางที่  7.4 

 

ตารางท่ี 7.4 โครงสร้างผลึกของวัสดุเซรามิกพ้ืนฐานบางชนิด 

 

 

ชื่อโครงสร้าง 
ชนิด 

โครงสร้าง 

ระบบผลึก 

แอนไอออน 

เลขโคออร์ดิเนต  

ตัวอย่าง 
แคต

ไอออน 

แอน
ไอออน 

เกลือหิน(โซเดียมคลอไรด์) 

ซีเซียมคลอไรต์ 

ซิงค์เบลนด์ (สฟาเลอไรต์) 

ฟลูออไรต์ 

เพอรอฟสไกด์ 

 

สปิเนล 

 

AX 

AX 

AX 

AX 2  

ABX 3  

 

ABX 4  

FCC 

ซิมเปิลคิวบิก 

FCC 

ซิมเปิลคิวบิก 

FCC 

 

  FCC 

  

6 

8 

4 

8 

12 (A) 

6 (B) 

4 (A) 

6 (B) 

6 

8 

4 

4 

6 

 

4 

NacI, MgO, FeO   

CsCl 

ZnS  SiC 

CaF 2  UO 2 THO 2  

BaTIO 3  SrZrO 3  

SrSnO 3  

MgAl 2  O 4  FeAl 2  

O 4  

  

โครงสร้างซิลิเกต (Silicate Structure) โครงสร้างซิลิเกตประกอบด้วยอะตอมพ้ืนฐานระหว่างซิลิคอน
กับออกซิเจน ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติบนพ้ืนโลกในรูปของหิน ดิน และทราย หน่วยเซลล์ของโครงสร้างผลึกจะ
จัดเรียงตัวเป็นลักษณะสามเหลี่ยม ดังแสดงในรูปที่ 7.5 อะตอมของซิลิคอนแต่ละตัวจะยึดเหนี่ยวกับออกซิเจน 
4 อะตอม ซึ่งจะอยู่ในต าแหน่งที่เป็นมุมของรูปทรงสามเหลี่ยมทั้งสี่มุม และมีซิลิคอนอยู่ที่ศูนย์กลางหน่วยเซลล์
พ้ืนฐานของซิลิเกตนี้จะมีประจุเป็นลบ 
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โครงสร้างซิลิเกตเกิดจากพันธะไอออนิกและโคเวเลนด์ซึ่งมีทิศทางการเกิดพันธะที่ตรงและแข็งแรง  
เนื่องจากการเกิดพันธะระหว่างซิลิคอนและออกซิเจนจะท าให้เกิดประจุลบ 4 ประจุของออกซิเจน ดังนั้น
โครงสร้างผลึกเมื่อรวมกับธาตุอ่ืนๆ จึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ โดย SiO สามารถรวมตัวกับอะตอมธาตุ
อ่ืนและจัดเรียงตัวได้ในหนึ่ง สอง  หรือ สามทิศทาง 

 

 

 

    

 

       รูปที่  7.5 หน่วยเซลล์ของโครงสร้างซิลิคอน- ออกซิเจน 

 (ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

โครงสร้างซิลิกา (Silica Structure) ซิลิกาหรือซิลิคอนไดออกไซต์ (SiO2 )  มีโครงสร้างผลึกที่เป็น
โครงข่ายสามมิติที่เกิดจากทุกมุมของสามเหลี่ยมที่มีออกซิเจนอยู่  จะเชื่อมโยงกับโครงสร้างผลึกสามเหลี่ยม
ของตัวอ่ืน ส่งผลให้เกิดเป็นวัสดุที่มีความเป็นกลางของไฟฟูา และมีอัตราส่วนระหว่างอะตอมของซิลิคอนต์
ออกซิเจนเป็น 1:2 ดังเช่นที่เขียนในสูตรทางเคมี หากโครงสร้างสามเหลี่ยมนี้มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ 
ก็จะเกิดเป็นโครงสร้างผลึกขึ้น ดังเช่นโครงสร้างของควอตซ์ (Quartz) คริสโตแบไลต์ (Cristobalite) ดังแสดง
ในรูปที่ 7.6 (ก) และไทรดิไมต์ (Tridymite) โครงสร้างของวัสดุเหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อนและค่อนข้างจะมี
ลักษณะเปิดมากกว่าปิด หมายความว่าอะตอมต่างๆ ที่เกิดพันธะกันจะไม่ค่อยรวมตัวอัดกันในหน่วยเซลล์ ท า
ให้โครงสร้างผลึกซิลิกามีความหนาแน่นน้อย เช่น ที่อุณหภูมิห้องควอตซ์จะมีความหนาแน่นเพียง 2.65 g/cm3  
อย่างไรก็ตามพันธะระหว่างซิลิคอนและออกซิเจนจะมีความแข็งแรงและท าให้มีจุดหลอมเหลวที่สูงถึง            
1,710 ๐C  

 โครงสร้างของเพชร ในวัสดุเซรามิกที่มีการเกิดพันธะแบบโคเวเลนด์นั้น อะตอมจะมีการใช้อิเล็กตรอน
ร่วมกับอะตอมข้างเคียง โครงสร้างของเพชรเป็นโครงสร้างที่เกิดจากพันธะโคเวเลนซ์ซึ่งมีความแข็งมาก ใน
อุตสาหกรรมใช้เป็นเครื่องมือตัดและวัสดุขัดถู รูปที่ 7.6 (ข) เป็นโครงสร้างผลึกของเพชรที่มีระบบ FCC และ
เรียกโครงสร้างนี้ว่า โครงสร้างลูกบาศก์เพชร (Diamond Cubic Structure) 
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 (ก)                                              (ข) 

รูปที่  7.6 การจัดเรียงตัวของอะตอม (ก) ซิลิคอนและออกซิเจน ในหน่วยเซลล์ของวัสดุคริสโตแบไลด์ซึ่งเป็น
โครงสร้างผลึกของ SiO2  แบบหนึ่ง  (ข) โครงสร้างผลึกลูกบาศก์เพชร (Diamond Cubic: DC) 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

โครงสร้างผลึกแกรไฟต์ รูปที่ 7.7 เป็นโครงสร้างผลึกของแกรไฟต์ ซึ่งประกอบไปด้วยชั้นของอะตอม
ของคาร์บอนที่เรียงตัวกันเป็นรูปหกเหลี่ยม ในแต่ละชั้นอะตอมทุกๆ สามตัวจะเกิดพันธะกับอะตอมของหน่วย
เซลล์อ่ืนที่อยู่ในระนาบเดียวกันอีก  

  อะตอมโดยพันธะโคเวเลนด์ ส่วนพันธะระหว่างชั้นแต่ละชั้นจะเกิดพันธะแวนเดอร์วาล (Vander 

Waals) ซึ่งเป็นพันธะอย่างอ่อน ท าให้ถูกเฉือนได้ง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.7  โครงสร้างผลึกของแกรไฟต์ 

(ท่ีมา: http://www.satriwit3.ac.th/external_newsblog.php?links=1721) 
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7.2 แผนภาพเฟสของเซรามิก 

 แผนภาพเฟสของวัสดุเซรามิกถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในกระบวนการผลิตเซรามิก เช่นเดียวกับ
แผนภาพเฟสของโลหะผสม โดยทั่วไปแผนภาพเฟสของเซรามิกจะมีความซับซ้อนมากกว่าแผนภาพเฟสระบบ
สองธาตุของโลหะ โดยมากแล้ว ส่วนผสมสองชนิดในแผนภาพเฟสของเซรามิกจะเป็นสารประกอบที่มีธาตุ
พ้ืนฐานคล้ายกัน  

 7.2.1 แผนภาพเฟสระหว่าง AI2O3 - Cr2O3 

 แผนภาพเฟสของการผสมกันระหว่างอะลูมิเนียมออกไซต์และโครเมียมออกไซต์  AI2O3 - Cr2O3   
เป็นแบบไอโซมอร์ฟัส โดยเซรามิกท้ังสองชนิดสามารถละลายเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในสภาวะของเหลวและ
ของแข็ง (รูปที่ 7.8) สารละลายของแข็ง AI2O3 - Cr2O3 เป็นสารละลายแบบแทนที่  โดยไอออนของ AI3+ จะ
เข้าไปแทนที่ไอออนของ Cr3+ ไอออนทั้งสองมีประจุเหมือนกัน และสารประกอบ AI2O3 - Cr2O3 จะมี
โครงสร้างผลึกที่เหมือนกันด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.8 แผนภาพเฟสของอะลูมิเนียมออกไซต์และโครเมียมออกไซต์ 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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  7.2.2 แผนภาพเฟสระหว่าง MgO - AL2O3 

 แผนภาพเฟสของแมกนีเซียมออกไชต์และอะลูมิเนียมออกไซต์ (MgO - AL2O3)  ดังแสดงในรูปที่ 7.9 
จะมีอินเตอร์มิเดียตเฟส (Intermediate Phase) อยู่ด้วย โดยมีสภาพเป็นสารประกอบซึ่งเรียกว่า สปิเนล 
(Spinel) มีสูตรทางเคมี คือ MgAl2O4 (หรือ MgO -  AL2O3) สปิเนลเป็นสารประกอบที่มีช่วงของส่วนผสมที่
จะท าให้เกิดสารประกอบที่มีเสถียรภาพของสปิเนล AL2O3 จะมีขีดจ ากัดการละลายใน MgO ที่อุณหภูมิต่ ากว่า 
1,400 ๐C ซึ่งดูได้จากแผนภาพเฟสด้านซ้ายมือส่วน MgO ไม่สามารถละลายใน AL2O3 ได้เลย  ในแผนภาพ
เฟสจะมีจุดยูเทกติกอยู่ 2 จุด ซึ่งอยู่สองข้างของพ้ืนที่ของเฟสสปิเนล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.9 แผนภาพเฟสของแมกนีเซียมออกไซต์และอะลูมิเนียมออกไซต์ (SS หมายถึง Solid Solution) 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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7.2.3  แผนภาพเฟสระหว่าง ZrO2 – CaO  

 แผนภาพเฟสของเซอร์โคเนีย (ZrO2) และแคลเซียมออกไซต์ (CaO) แสดงในรูปที่ 7.10 เซอร์โคเนีย
จะมีโครงสร้างผลึกเป็นอัญรูป ประกอบด้วย โมโนคลินิก (Monoclinic) เดตระโกนอล (Tetragonai) และ
ลูกบาศก์หรือคิวบิก (Cubic) สัญลักษณ์ “SS” หมายถึงสารละลายของแข็ง (Solid Solution) แผนภาพเฟสนี้
แสดงให้เห็นปฏิกิริยายูเทกติกที่อุณหภูมิ 2,250 ๐C ที่ส่วนผสม 23% CaO และปฏิกิริยายูเทกตอยด์สอง
ปฏิกิริยาที่ส่วนผสม 2.5% CaO และ 7.5% CaO ที่อุณหภูมิ 1,000 ๐C และ 850 ๐C ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.10 ส่วนหนึ่งของแผนภาพเฟสของเซอร์โคเนียและแคลโซ (Calcia) 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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7.3 สมบัติของเซรามิก 

 เซรามิกมีสมบัติเฉพาะตัวหลายอย่างที่โดดเด่น เช่น มีจุดหลอมเหลวที่สูงมากและมีการขยายตัว
เนื่องจากความร้อนที่ต่ า ด้วยเหตุนี้เซรามิกจึงถูกน าไปใช้งานเป็นวัสดุทนความร้อนไม่ว่าจะในอุตสาหกรรม
หลอมโลหะหรืองานอบชุบด้วยความร้อน สมบัติทางกลที่เซรามิกมีอยู่ คือ มีความแข็งและเปราะ ซึ่งท าให้เกิด
การแตกร้าวได้ง่าย ความทนทานต่อแรงดึงค่อนข้างต่ า แต่ความแข็งแรงเมื่อรับแรงอัดนั้นมีสูงมาก เมื่อเทียบ
กับความต้านทานแรงดึงแล้ว อาจมีค่าสูงกว่าถึง 5-10 เท่าตัว สมบัติทางไฟฟูาที่ส าคัญของเซรามิกคือ มีความ
น าไฟฟูาที่ต่ า ดังนั้นเซรามิกหลายชนิดจึงถูกน าไปใช้งานเป็นฉนวนไฟฟูาและตัวเก็บประจุต่างๆ ที่มีขนาดเล็ก 

 

7.3.1 สมบัติทางกลของเซรามิก 

 วัสดุเซรามิกโดยทั่วๆ ไป จะแข็งและเปราะ มีความต้านทานแรงดึงต่ า แต่มีความต้านทานแรงอัดที่สูง 
และมีความต้านทานการแตกหักเนื่องจากมีรอยแตกร้าวหรือแฟรกเจอร์ทัฟเนสส์ (Fracture Toughness)        
ที่ต่ า ดังแสดงในตารางที่ 7.5 แสดงสมบัติทางกลของวัสดุเซรามิกทางวิศวกรรมบางชนิดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย
ความต้านทานแรงดึง ความต้านทานแรงอัดและแฟรกเจอร์ทัฟเนสส์ 
 
ตารางท่ี 7.5 สมบัติทางกลของวัสดุเซรามิกวิศวกรรม 
 

 

ชนิดเซรามิก 

ความ 

หนาแน่น 

(g/cm) 

ความ
ต้านทาน  
แรงดึง 

(psi) 

ความ  
แข็งแรง
แตกหัก 

(psi) 

ความต้านทาน
แรงอัด 

(psi) 

มอดุลสั   
ของยัง 

(psi) 

แฟรกเจอร์  
ทัฟเนสส ์

(psi) 

Al 2 O 3  

Sic  (ซินเทอริ่ง) 

Si 3 N 4 (รีแอกซันบอนด์) 

Si 3 N 4  (อัดร้อน) 

ไซลอน (Sialon) 

ZrO 2 (พาร์เซียสสเตปไิลซ์) 
 

ZrO 2 (ทรานส์ฟอร์มเม
ชันทัฟเทน) 

3.98 

3.1 

2.5 

3.2 

3.24 

5.8 

5.8 

30,000 

25,000 

20,000 

80,000 

60,000 

65,000 

50,000 

 

80,000 

80,000 

35,000 

130,000 

140,000 

100,000 

115,000 

 

400,000 

560,000 

150,000 

500,000 

500,000 

270,000 

250,000 

 

56 x 10 6  

60 x 10 6  

30 x10 6   

45 x 10 6  

45 x 10 6  

30 x 10 6  

29 x 10 6
 

5,000 

4,000 

3,000 

5,000 

9,000 

10,000 

11,000 
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ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางกลของเซรามิกประกอบไปด้วย การเชื่อมต่อกันระหว่างขอบเกรน 
สิ่งเจือปนในเนื้อเซรามิก และโพรงอากาศหรือช่องว่างที่มีอยู่ภายในเนื้อเซรามิก รูปที่ 7.11 แสดงให้เห็น
ลักษณะของเกรนและขอบเกรนเซรามิกที่มีผลอย่างมากในการท าให้เกิดจุดบกพร่องที่บริเวณผิวของเซรามิกได้  
ปกติแล้วเกรนที่มีขนาดเล็กจะให้ความแข็งแรงที่ดีกว่าเกรนขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากเกรนขนาดเล็กจะช่วยลด
ความเค้นบริเวณชอบเกรนที่เกิดข้ึนขณะมีการขยายตัวหรือหดตัวเนื่องจากแรงกระท าแบบไร้ทิศทางได้ดี เกรน
ขนาดเล็กจะได้จากกระบวนการผลิตที่เตรียมวัตถุดิบที่มีความละเอียดสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  7.11 โครงสร้างเกรนของ LLZT  (Lead-Lanthanum-Zirconium-Titanate)                                 

ที่ใช้เป็นวัสดุเซรามิกตัวรับรู้ (Sensor Ceramic) 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

 ความพรุนตัวหรือช่องว่างในเนื้อเซรามิกก็เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสมบัติทางกลของเซรามิก ซึ่งจะ
มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปริมาณ ขนาด การกระจายตัว และความต่อเนื่องของช่องว่างดังกล่าว ความพรุนตัว
และช่องว่างจะมีทั้งลักษณะที่ปรากฏให้เห็นและไม่ปรากฏให้เห็น ความพรุนปรากฏ (Apparent Porosity) 

หรือรูพรุนที่มีการเชื่อมต่อกั้นของโพรงอากาศขนาดเล็กๆ จะหาได้จากสมการที่ (3) คือ 

 

  ความพรุนปรากฏ  = 
sw

dw

WW

WW




 x 100       (3) 
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เมื่อ    

W w    คือ น้ าหนักเซรามิกเม่ือเอาน้ าออก 

W d   คือ น้ าหนักเซรามิกแห้ง 

W s    คือ น้ าหนักเซรามิกเม่ือแขวนลอยในน้ า 

 ปริมาตรของความพรุนทั้งหมดหาได้จากผลรวมปริมาตรของทั้งความพรุนปรากฏและความพรุนแบบ
ปิดรวมกัน  ซึ่งหาได้จากสมการที่ (4) 

   ความพรุนรวม    = 
T

BT


 )(        (4) 

เมื่อ 

   
T    คือ ความหนาแน่นจริงของเซรามิก 

B      คือ ความหนาแน่นรวม (Bulk density) หรือน้ าหนักของเซรามิกหารด้วยปริมาตร เมื่อ 

B  = d

w s

W
W -W

      (5) 

 

โดยปกติแล้ว ความพรุนจะมีผลต่อสมบัติทางกลและทางเคมีของเซรามิกอย่างมาก ดังนั้นเราจึง
ต้องการให้มีความพรุนน้อยที่สุดหากต้องการให้สมบัติทั้งสองประการดีข้ึน อย่างไรก็ตามหากเราใช้เซรามิกเป็น
ฉนวนไฟฟูา จ านวนของความพรุนที่มีมากจะช่วยท าให้ความเป็นฉนวนดีขึ้น และยังท าให้เซรามิกมีน้ าหนักเบา
อีกด้วย สมบัติทั้งสองประการเป็นสิ่งที่ต้องการมากส าหรับโครงสร้างของยานอวกาศของนาซ่า มีชื่อว่า             
อิฐพอรัสซิลิกา (Porous Silica Brick) ท าหน้าที่เป็นตัวปูองกันความร้อนให้กับโครงสร้าง (Thermal 

Protection Structure: TPS) ในส่วนที่ต้องโดนความร้อนสูง การเพ่ิมความพรุนในเนื้อเซรามิกอาจท าได้โดย
ผสมสารที่เผาไหม้ได้ง่ายเข้าไปในเนื้อเซรามิก เช่น ผงขี้เลื่อย หรือสารระเหยที่เป็นของแข็ง แนฟทาลีน หรือ
อาจจะใช้การเดิมฟองอากาศเข้าไปในเนื้อเซรามิกขณะเปียก หรือวิธีการเติมสารเคมีที่ให้ปฏิกิริยาแล้วเกิดฟอง
ก๊าซขณะผสมเซรามิกก็ได้ 

 

 



252  วัสดุวิศวกรรม 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

ตัวอย่างที่ 4 เซรามิกอะลูมินาที่มีน้ าหนัก 325 g ขณะแห้ง และเมื่อแขวนลอยในน้ ามีน้ าหนัก 235 g  น้ าหนัก
เมื่อเปียกเท่ากับ 335 g ความหนาแน่นจริงของอะลูมินาคือ 3.97 g/cm3 จงค านวณหาความหนาแน่นรวม
และความพรุนรวมและสัดส่วนของความพรุนเปิด 

วิธีท า 

จาก 
B =

sw

d

WW

W


 

 

ดังนั้น  B = 325
335-235

=3.25 g/cm 3  

 

   ความพรุนรวม     = %18100
97.3

25.397.3100)(




T

BT




 

   ความพรุนเปิด     = %10100
235335
325335100 







sw

dw

WW

WW
 

สัดส่วนของความพรุนเปิด  = 
1.18
101.18   = 0.45 

 

 การแตกหักทางกลของเซรามิก วัสดุเซรามิกไม่ว่าจะมีโครงสร้างผลึกท่ีเป็นระเบียบหรือไม่ก็ตาม ต่างก็
มีความเปราะสูง ทั้งที่อุณหภูมิต่ าและอุณหภูมิสูง ปัญหาของการแตกหักของวัสดุเปราะอย่างเซรามิกนี้เริ่มต้น
จากรอยแตกร้าวขนาดเล็กๆ  ขนาด รูปร่าง และทิศทางรอยต าหนิหรือรอยแตกร้าวขนาดเล็กๆ  จะเป็นตัว
จ ากัดความสามารถของเซรามิกในการรับความแค้นแรงดึง ทั้งนี้เนื่องจากรอยแตกร้าวขนาดเล็ก (Griffith 

Flaw) จะเป็นจุดศูนย์รวมของความเค้นที่มีความเข้มสูงรูปที่ 7.12 แสดงให้เห็นรอยแตกร้าวขนาดเล็กที่มีความ
ยาว a และมีรัศมี r เมื่อมีความเค้นดึง Q กระท าที่วัสดุ จะเกิดความเค้นจริงขึ้นที่ปลายของรอยแตกดังสมการ 

(6) 

                                จริง  ≅ 
r

a        (6) 
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ส าหรับรอยแตกร้าวขนาดเล็กที่มีรัศมี r น้อย แต่มีความยาว  a  มาก จะท าให้อัตราส่วนของสูงไป
ด้วยหรือความเค้นจะมีก าลังขยายมากขึ้นนั่นเอง และเมื่อก าลังขยายของความเค้นมีสูงถึงความเค้น ณ จุด
คราก รอยร้าวขนาดเล็กจะขยายตัวใหญ่ขึ้นและเกิดการแตกหักในที่สุด ถึงแม้ว่าค่าของความเค้นที่กระท าหรือ 
q จะมีค่าน้อยก็ตาม  

    

 

 

   

 

 

 

   

         รูปที่ 7.12 ลักษณะรอยแตกร้าวขนาดเล็กที่เกิดกับเซรามิก 

  

ความเค้นที่เกิดขึ้นกับรอยแตกร้าวยังมีความเกี่ยวเนื่องกับความเครียดในสภาวะยึดหยุ่นหรือมอดุลัส
ของความยึดหยุ่น (E) โดยเมื่อรอยร้าวเกิดการขยายตัวหรือคุกคามเกิดขึ้น พลังงานความเครียดจะลดลง 
ในขณะนั้นจะเกิดพ้ืนผิวขึ้นมาใหม่ 2 พ้ืนผิวที่เกิดจากการขยายตัวของรอยแตกร้าว และท าให้พลังงานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับพื้นผิวเกิดการเพิ่มขึ้น จากการสมดุลพลังงานความเครียดและพลังงานพ้ืนผิว เราพบว่าความ
เค้นวิกฤตที่จะท าให้เกิดการลุกลามหรือการขยายตัวของรอยแตกร้าวจะเป็นไปตามสมการกริฟฟิท (Griffith 

equation) ดังนี้             

     จริง
a

E


2       (7) 

                                     

เมื่อ    

a    คือ ความยาวของรอยแตก (1/2 ของความยาวรอยแตกภายใน) 

          Y   คือ พลังงานพ้ืนผิวจ าเพาะ (ต่อหน่วยพื้นที่) 

σ 

รัศมี r 

a 



254  วัสดุวิศวกรรม 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

 จากสมการที่ (7) เราสามารถจัดสมการใหม่และอธิบายความสัมพันธ์ของความเค้นที่มีต่อแฟกเตอร์
ความเข้มของความเค้น (K) ได้ดังสมการ  

af

K


              (8) 

 สมการแต่ละสมการจะแสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องของรอยแตกร้าวกับสมบัติทางกลของเซรามิก 
ดังนั้นเพื่อเป็นการเพ่ิมความแข็งแรงให้กับเซรามิก การหาวิธีการผลิตที่ท าให้เกิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กที่สุดจะ
ช่วยเพิ่มความแรงกับเซรามิกได้ 

 

ตัวอย่างที่ 5 เซรามิกในงานวิศวกรรมที่มีชื่อว่าไซลอน (Sialon) (Sialon ย่อมาจาก Silicon Aluminium 

Oxynitride) ถูกรับความเค้นแรงดึงที่  60,000 psi  โดยมีรอยแตกขนาดเล็กที่ตรวจพบก่อนการทดสอบมี
ความยาว 0.01 in หากเซรามิกนี้ไม่ต้องการให้เกิดการแตกหักก่อนความเค้นที่ 500 psi จงประมาณค่ารัศมี
ของปลายรอบแตกร้าว 

 วิธีท า  การแตกหักเกิดข้ึนเนื่องจากความเค้นที่ให้ 500 psi และขยายตัวโดยความเข้มของความเค้นที่
บริเวณปลายของรอยแตก ซึ่งจะท าให้เกิดความเค้นจริงที่เท่ากับความเค้นดึงที่ให้ ดังนั้นจากสมการที่ (6) จะได้ 

             จริง 
r

a2  

           60,000 Psi = 2x500 Psi
r

in01.0  

           6001.0 
r

 

          600,301.0 
r

 

         r = 2.8 x 10-6 in = 7.1 x 10 6 cm  
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 เราสามารถวัดรัศมีของรอยแตกร้าวได้ด้วยกรรมวิธีการตรวจสอบแบบไม่ท าลายสภาพ ดังนั้นสมการที่ 
(6) จะช่วยให้เราทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของรอยแตกร้าวในวัตถุเปราะ แต่ไม่ได้ช่วยในการหาค่า
ความแข็งแรงที่แท้จริงของวัสดุเซรามิกโดยตรง 

 7.3.2 สมบัติทางความร้อนของเซรามิก 

 โดยปกติแล้วเซรามิกจะมีความน าไฟฟูาที่ต่ า เนื่องจากมีพันธะไอออนนิกโคเวเลนด์ที่แข็งแรงและมี
ความเป็นฉนวนทางความร้อน รูปที่ 7.13 เปรียบเทียบความน าความร้อนของเซรามิกชนิดต่างๆ ที่เป็นฟังก์ชัน
กับอุณหภูมิ และด้วยสาเหตุที่เซรามิกมีความต้านทานความร้อนสูง จึงถูกน าไปใช้งานเป็นวัสดุทนไฟ 
(Refractory) ที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงทั้งสภาวะของเหลวและก๊าซ วัสดุทนไฟมีการ
น าไปใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมโลหะ เคมี เซรามิก และแก้ว 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.13 ความน าความร้อนของวัสดุเซรามิกท่ีช่วงอุณหภูมิต่างๆ 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 

 

ปกติแล้ววัสดุทนไฟจะประกอบไปด้วยอนุภาคออกไซต์อย่างหยาบ เกิดพันธะกับวัสดุทนไฟที่มีขนาด
เล็กละเอียดวัสดุทนไฟที่ละเอียดจะเกิดการหลอมเหลวขณะที่ได้รับความร้อนและเย็นตัวเชื่อมประสานอนุภาค
ขนาดใหญ่ให้ติดกันในบางครั้งอิฐทนไฟอาจต้องท าให้เกิดความพรุน 20-25% เพ่ือเพ่ิมความเป็นฉนวนทาง
ความร้อนให้มากขึ้น วัสดุทนไฟปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ ชนิดกรด ด่าง และกลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ส่วนผสม ดังแสดงในตารางที่ 7.6  

 

 

 

 



256  วัสดุวิศวกรรม 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

ตารางท่ี 7.6 ส่วนผสมทางเคมีของวัสดุทนไฟชนิดต่างๆ 

 

วัสดุทนไฟ SIO AL O MGO FE O GR O 

กรด 

       ซิลิกา 

      อิฐทนไฟซูเปอร์คิวตี้ 

      (Superduty fire brick) 

      อิฐทนไฟอะลูมินาผสมสูง 

      (High-alumine fire brick) 

ด่าง 

      แมกนีไซต์ 

      โอลิรีน 

กลาง 

      โครไมต์ 

      โครไมต์  แมกนีไซต์ 

 

95-97 

51-53 

 

10-46 

 

 

 

43 

 

3-13 

2-8 

 

 

43-44 

 

50-80 

 

 

 

 

 

12-30 

20-24 

 

 

 

 

 

 

 

83-93 

57 

 

10-20 

30-30 

 

 

 

 

 

 

 

2-7 

 

 

12-25 

9-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-50 

30-50 

 

 วัสดุทนไฟชนิดกรด ปกติแล้ววัสดุทนไฟชนิดกรดจะประกอบไปด้วย ซิลิกา อะลูมินา และดินทนไฟ 
(Fireclay) ซิลิกาบริสุทธิ์บางครั้งใช้บรรจุน้ าโลหะเหลวในบางครั้งซิลิกาใช้ประสานกับโบรอนออกไซต์ใน
ปริมาณที่น้อยๆ เพ่ือท าหน้าที่หลอมละลายและเป็นตัวประสานให้กับเซรามิก  

หากมีการผสมอะลูมินาบางส่วนลงไปในซิลิกา จะท าให้วัสดุทนไฟนั้นมีจุดหลอมละลายที่ลดต่ าลง 
เนื่องจากจะให้ส่วนผสมที่เป็นยูเทกติก (รูปที่ 7.3 (ก)) และไม่เหมาะที่จะใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,600 ๐C แต่
หากปริมาณของอะลูมินามีมากขึ้น จะท าให้ปริมาณของมัลไลต์ (Mullite: 3Al2O3 2SiO2)  มีมากขึ้นและ
อุณหภูมิหลอมเหลวก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน 
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วัสดุทนไฟชนิดด่าง ส่วนผสมพื้นฐานของวัสดุทนไฟชนิดนี้คือ แมกนีเซีย (MgO) ซึ่งในสภาพบริสุทธิ์จะ
มีจุดหลอมเหลมที่สูงมาก มีสมบัติความเป็นวัสดุทนไฟที่ดี  โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เป็นด่างใน
กระบวนการผลิตเหล็กกล้า วัสดุทนไฟอีกชนิดคือ โอลิวีน (Olivine) ซึ่งมีส่วนประกอบของฟอร์สเตอไรต์ 
(forsterite) หรือ Mg2SiO4  ก็จะมีจุดหลอมเหลวที่สูงเช่นกัน วัสดุทนไฟแมกนีเซียชนิดอ่ืนอาจผสม CaO หรือ
คาร์บอนบ้างบางส่วน เพ่ือช่วยเพ่ิมสมบัติบางอย่างให้ดีขึ้น ปกติแล้วราคาของวัสดุทนไฟชนิดต่างจะมีราคาสูง
กว่าชนิดกรด 

วัสดุทนไฟชนิดกลาง มีส่วนประกอบของโครไมต์และโครไมต์แมกนีเซีย น าไปใช้เพ่ือเป็นตัวกั้น
ระหว่างวัสดุทนไฟชนิดกรดและด่างไม่ให้สัมผัสกันได้ 

 

 7.3.3 สมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิก 

เซรามิกปกติแล้วจะเป็นฉนวนทางไฟฟูาและมีความน าไฟฟูาที่ต่ า ทั้งนี้เนื่องจากพันธะโคเวเลนต์หรือ
ไอออนิกที่แข็งแรง อย่างไรก็ตาม มีเซรามิกบางประเภทที่น าไฟฟูาได้ดี เช่น แกรไฟต์หรือซิลิคอนคาร์ไบต์ ที่น า
ไฟฟูาได้ ขณะเดียวกันก็มีความต้านทานไฟฟูาที่ตัวเองที่สูง จึงถูกน ามาใช้เป็นตัวให้ความร้อนแบบความ
ต้านทาน วัสดุกึ่งตัวน า (Semiconductor) ก็เป็นเซรามิกกลุ่มหนึ่งที่มีสภาวะที่เป็นได้ทั้งตัวน าและตัวต้านทาน
เมื่ออยู่ในสภาวะที่แตกต่างกัน 

การน าเซรามิกมาใช้เป็นฉนวนไฟฟูาจะต้องทราบถึงความต้านทานไฟฟูาของเซรามิกแต่ละชนิดว่ามี
มากน้อยเพียงใด เซรามิกที่มีความต้านทานสูงย่อมใช้เป็นฉนวนที่ดี การวัดสภาพต้านทานจะวัดเป็นสภาพ
ต้านทานเชิงปริมาตร (Volume Resistivity) โดยการให้ความต่างศักย์ผ่านชิ้นทดสอบที่ทราบปริมาตรและวัด
ความต้านทานเป็นโอห์ม ค่าสภาพต้านทานเชิงปริมาตรจะมีค่าเท่ากับความต้านทานคูณพ้ืนที่หารด้วยความ
หนา ดังสมการที่ (9) โดยมีหน่วยเป็นโอห์มคูณความยาว 

 

สภาพต้านทานเชิงปริมาตร  = 
2RΩ  x A(cm )

t (cm)
     (9) 

 

 ความเป็นฉนวนของเซรามิกมีมากน้อยเพียงใดจะขึ้นอยู่กับค่าของความคงทนไดอิเล็กทริก 
(Dielectric Strength) ซึ่งเป็นการวัดปริมาณของแรงดันสูงที่สุดที่วัสดุจะคงความเป็นฉนวนไว้ได้ หาก
เปรียบเทียบไดอิเล็กทริกของเซรามิกกับพลาสติกแล้ว พลาสติกจะมีค่าดังกล่าวที่สูงกว่า ทั้งนี้เนื่องจากการดูด
ซับความชื้น สารมลทิน และองค์ประกอบอื่นๆ ท าให้เซรามิกมีใดอิเล็กทริกท่ีต่ ากว่า 
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 ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก (Dielectric strength) หรือความสามารถในการเก็บประจุไฟฟูาของวัสดุ เป็น
การวัดความสามารถในการเก็บพลังงานไฟฟูาของวัสดุ พลังงานที่ถูกเก็บสะสมไว้ในตัวเก็บประจุยิ่งมีปริมาณ
มาก ก็จะท าให้เกิดความต่างศักย์มาก สามารถน าไปใช้ผลิตเป็นตัวเก็บประจุที่มีขนาดเล็กๆ ได้ถ้าวัสดุมีค่าคงที่
ไดอิเล็กทริกท่ีสูง ตารางที่ 7.7 แสดงสมบัติทางไฟฟูาของวัสดุเซรามิกบางชนิดที่ใช้เป็นฉนวน   

 
ตารางท่ี 7.7 สมบัติทางไฟฟูาของเซรามิกที่ใช้ท าฉนวนไฟฟูา 

 
 

วัสดุ 
ความคงทนไดอิเล็ก ทริก ค่าคงท่ีไดอิเล็กทริก (k) แฟคเตอร์การสญูเสยี 

V/MIT KV/MM 60 Hz 10 Hz 60 Hz 10 Hz 

ฉนวนไฟฟูา 

   พอร์ชเลน 

ฉนวนสตีไทต์ 

ฉนวนฟอร์สเทอไรต์ 

ฉนวนอะลูมินา 

แก้ว โซดา-ไลย์ 

ฟิวซ์ซิลิกา 

65-300 

 

145-280 

250 

250 

… 

8 

2-12 

 

6-11 

9.8 

9.8 

... 

... 

6 

 

6 

... 

... 

... 

... 

.... 

 

6 

6 

9 

7.2 

3.8 

0.06 

 

0.008-0.090 

 

 

0.007-0.025 

0.001-0.002 

0.0008-0.009 

0.009 

0.00004 

 

 วัสดุเซรามิกที่ใช้ท าฉนวนไฟฟูาประกอบไปด้วย ลูกถ้วยไฟฟูาพอร์ซเลน (Electrical porcelain) ที่มี
ส่วนผสมของดินเหนียว 50% ซิลิกา 25% และเฟลต์สปาร์ เซรามิกชนิดนี้ราคาต่ า แต่มีค่าแฟกเตอร์การ
สูญเสีย (Loss factor) สูง ตัวถัดมาคือ สตีไทต์ (Steatite) เป็นฉนวนทางไฟฟูาที่มีแฟกเตอร์การสูญเสียต่ า ไม่
ดูดความชื้น ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง องค์ประกอบที่ส าคัญประกอบไปด้วย 
ทัลก์ 90% และดินเหนียว 10% เซรามิกที่มีความต้านทานสูงและมีการสูญเสียพลังงานต่ ากว่าสตีไทต์เมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นคือ ฟอร์ลเทอไรต์ (Forsterite) เซรามิกที่ใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มากคือ อะลูมินา 
เนื่องจากความคงทนได้อิเล็กทริกสูงและการสูญเสียไดอิเล็กทริกท่ีต่ า 
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7.4 กระบวนการผลิตเซรามิก 

 เนื่องจากเซรามิกมีจุดหลอมเหลวทีสูงมาก ดังนั้นการที่จะน าเซรามิกมาหลอมและขึ้นรูปเหมือนโลหะ
นั้นจะท าให้ยากมาก จึงใช้วิธีการน าวัตถุดิบที่เป็นผงเซรามิกมาผสมกันแล้วขึ้นรูป จากนั้นจึงใช้ความร้อนท าให้
ผงเซรามิกเกิดการประสานกันเกิดขึ้น เทคนิคที่ใช้คือ ซินเทอริ่ง (Sintering) หรือกระบวนการวัสดุผง 
(Powder Processing) กรรมวิธีการผลิตเซรามิกประกอบไปด้วย การเตรียมผงวัตถุดิบ การขึ้นรูป และการ
เผา 

 7.4.1 การเตรียมผงวัตถุดิบ 

 กรณีผงวัตถุดิบของเซรามิกแบบธรรมดาจะเตรียมได้จากแร่ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ โดยน ามาท าการ
แยกสารมลทินออกไป จากนั้นน ามาร่อนเพ่ือให้ได้ขนาดความละเอียดที่สม่ าเสมอ วัตถุดิบเซรามิกกลุ่มนี้
ประกอบไปด้วย ซิลิกา ดินเหนียวฟลักซ์ และวัสดุทนไฟ ซิลิกาที่เกิดขึ้นในธรรมชาติจะอยู่ในรูปของควอตซ์ที่
เป็นหินหรือทราย ส่วนดินเหนียวก็จะมีสองชนิดคือ เคโอลิน (Kaolin: Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ H2O) และทัลค์ (talc: 

3MgO ∙ 4SiO2 ∙ H2O) ดินเหนียวจะถูกใช้เป็นส่วนผสมส าหรับเซรามิกแบบธรรมดาเพ่ือท าให้เซรามิกเกิด
ความเหนียวและอ่อนตัว ยึดหยุ่นได้เมื่อผสมน้ าเข้าไป ส่วนฟลักซ์และแร่บางชนิดที่ใช้ เช่น เฟลต์สปาร์ ที่มี
ส่วนประกอบของแอลคาไลออกไซต์ที่จะท าหน้าที่ในการประสานผงซิลิกาและอะลูมินาให้ติดกันขณะท าการ
เผาโดยความร้อน ส่วนวัสดุทนไฟที่มีอยู่อาจประกอบไปด้วยออกไซต์คาร์ไบต์ และวัตถุตัวอ่ืนที่จะช่วยให้เซรา
มิกมีความทนทานที่อุณหภูมิสูง 

 ส าหรับเซรามิกในงานวิศวกรรมผงวัตถุดิบจะต้องมีความบริสุทธิ์สูง ได้แก่ อะลูมินาออกไซต์ 
เซอร์โคเนียมออกไซต์ ซิลิคอนคาร์ไบต์ ซิลิคอนไนไตรต์ และอะลูมิเนียมไนไตรต์ เป็นต้น กรรมวิธีการผลิตผง
วัตถุดิบประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้คือ 

 การบด (Crusting) เป็นการลดขนาดให้แร่ที่ใช้ท าผงเซรามิกมีความละเอียด ซึ่งมีอยู่หลายวิธีที่ใช้ได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการบดโดยใช้โรตารี ลูกกลิ้ง หรือค้อนบด แร่ที่บดแล้วจะน าไปแยกขนาดและสิ่งปนเปื้อนที่ไม่
ต้องการอีกครั้ง 
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 การบดละเอียดโดยวิธีบอลมิลลิ่ง (Ball milling) เป็นขั้นตอนที่ลดขนาดของแร่ที่ผ่านการบดหยาบมา
ให้มีความละเอียดโดยใช้ลูกบดท่ีมีลักษณะกลมเหมือนลูกบอล ซึ่งอาจจะท าจากเหล็กกล้า อะลูมินา หรือเซอร์
โคเนีย ขั้นตอนนี้จะมีการผสมส่วนผสมของผงเซรามิกชนิดอ่ืนที่ต้องการเข้าไปด้วย การกระทบกันของลูกกลิ้ง
จะท าให้เซรามิกแตกและมีความละเอียดขึ้น จากนั้นก็จะน าไปผ่านกระบวนการแยกแร่หรือโลหะที่ไม่ต้องการ
อีกครั้งโดยใช้กรดหรือด่างบางชนิด 

 การอบโดยความร้อนเพ่ือแยกน้ าหรือสารละลายให้เหลือเฉพาะผงเซรามิกท่ีแห้ง และเซรามิกบางชนิด
ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมทางเคมีในขั้นตอนนี้ด้วย เช่น การให้ความร้อนแก่คาร์บอเนตจะท าให้ CO2  
หลุดออกไปและท าให้เกิด CaO หรือการให้ความร้อน BaCO3 และ TiO2 ที่อุณหภูมิประมาณ 1,000 ๐C จะท า
ให้ได้  BaTiO3 เป็นต้น 

 วิธีการผลิตผงเซรามิกวิธีอ่ืนยังมีอีกหลายวิธี เช่น การผลิตอะลูมิเนียมออกไซต์ (Al2O3) จากสินแร่
บอกไซต์ (Bauxite) โดยวิธีเบยอร์ (Bayer Process) ท าโดยการผสม NaOH เข้าไปกับสินแร่เพ่ือแยกสิ่ง
สกปรกออก แล้วน าไปกรองเอาสิ่งสกปรกออก จากนั้นเติมแร่บางชนิดที่มีผลึกที่ละเอียดมากเข้าไป ซึ่งเป็นตัว
ช่วยให้เกิดนิวเคลียสเทียมและเกิดการตกตะกอนของอะลูมิเนียมขึ้นไปในสารละลาย จากนั้นน าตะกอนที่ได้ไป
ล้างโซเดียมออกแล้วน าไปอบที่อุณหภูมิประมาณ 1,100-1,200 ๐C จะท าให้ได้ผง Al2O3 

 การผลิตซิลิคอนคาร์ไบต์ (SiC) โดยวิธีอะเซซัน (Acheson) ท าโดยการน าถ่านโค้กและซิลิกาไปให้
ความร้อนโดยอิเล็กโทรต (Electrode) ที่อุณหภูมิประมาณ 2,200 ๐C จะท าให้เกิด Sic เกิดข้ึน 

 การผลิตไทเทเนียมไดออกไซต์ (TiO2) ไทเทเนียมผลิตได้จากวิธีการใช้คลอไรต์และซัลเฟต วิธีการท า
โดยใช้กรดซัลฟูริกในแร่อิลเมไนต์ (ilmenite: FeTiO3) ซึ่งจะท าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและเกิดสารละลาย
ไทเทเนียมไดออกซิซัลเฟต (TiOSO4) จากนั้นน าไปผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์ (Hydrolyzed) เพ่ือท าให้เกิด
ไทเทเนียมไดออกไซต์(TiO(OH)2) จากนั้นน าไปอบที่ 1,100 ๐C เพ่ือให้ได้ TiO2  ส่วนประกอบการคลอไรต์ 
สินแร่ไทเทเนียมจะถูกเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมเดตระคลอไรต์ (TiCl4)  จากนั้นน าไปเปลี่ยนเป็น TiO2 อีกครั้ง 

 การผลิตซิงค์ออกไซต์ (ZnO) ผง ZnO บริสุทธิ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางและอุปกรณ์ปูองกันคลื่น
รบกวน ผลิตขึ้นมาจากกระบวนการออกซิเดชันของโลหะสังกะสีหลอมเหลว 

 การผลิตเซอร์โคเนียมออกไซต์ (ZrO2) แร่เซอร์คอน (ZrSiO4) จะถูกละลายโดย NaOH และได้เป็น
โซเดียมเซอร์โคเนต จากนั้นน าไปเปลี่ยนเป็นเซอร์โคเนียม หรืออาจน าแร่เซอร์คอนไปเปลี่ยนเป็นเซอร์โคเนียม
ออกซิคลอไรต์ (ZrOCl2 ) หรือเซอร์โคเนียมซัลเฟตก่อนแล้วจึงน ามาเปลี่ยนเป็นเซอร์โคเนียภายหลัง 

 การเตรียมผงวัตถุดิบเซรามิกอาจท าได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง กรณีการผสมแบบเปียก ผงเซรามิก 
ตัวประสานและสารหล่อลื่น จะผสมรวมกันในน้ าและน าไปขึ้นรูปได้ แต่เซรามิกบางชนิดอาจน าผงเซรามิกและ
ตัวประสานบดรวมกันในลักษณะแห้งแล้วนไปขึ้นรูป หรือบางครั้งอาจใช้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งรวมกัน 
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โดยน าผงเซรามิกผสมกับตัวประสานจ าพวกไขและน้ า ท าให้เกิดเป็นสารละลายที่มีลักษณะข้น (Slurry) 
จากนั้นน าไปท าให้แห้งโดยวิธีฉีดพ่น (Spray) ในสภาวะที่มีการอบแห้งหรืออากาศร้อน จะท าให้ได้ผงเซรามิกที่
มีการเคลือบตัวประสานที่อยู่ในสภาวะแห้งพร้อมใช้งานได้ 
  

7.4.2 การข้ึนรูปเซรามิก 
 

 กระบวนการขึ้นรูปเซรามิกและความเหมาะสมของกระบวนการที่จะใช้ขึ้นรูปเซรามิกต้องค านึงถึง
ขนาด รูปร่างและปริมาณของผลิตภัณฑ์เซรามิก ดังแสดงในตารางที่ 7.8 
 
ตารางท่ี 7.8  กระบวนการขึ้นรูปเซรามิก 

 
กระบวนการขึ้นรูป ขนาดชิ้นงาน รูปทรงชิ้นงาน ปริมาณชิ้นงาน 

การเทแบบ 

หล่อแบแผ่นบาง 

การอัดรีด 

แม่พิมพ์ฉีด 

อัดร้อน 

ขนาดใหญ่ 

แผ่นบาง 

ขนาดยาว 

ขนาดเล็ก 

ขนาดเล็กและกลาง 

ซับซ้อน 

ง่ายๆ 

หน้าตัดคงที่ 

ซับซ้อน 

ง่ายๆ 

น้อย 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

 

กระบวนการการเทแบบ (Slip Casting) รูปที่ 7.14 แสดงกระบวนการการเทแบบที่มีทั้งแบบเปลือก
บาง (Drain casting) และแบบแท่งตัน (Solid casting) วิธีการหล่อแบบเปลือกบาง ประกอบไปด้วยการผสม
ผงเซรามิกให้มีลักษณะข้นเหลว (Slurry) จากนั้นเทลงในโพรงแบบหล่อที่ท าจากพลาสเตอร์หรือวัสดุอ่ืนที่
สามารถกระบวนความชื้นออกมาได้ เพื่อได้เกิดการแข็งตัวเป็นชั้นบางๆ ที่ผิวโพรงแบบ เมื่อทิ้งไว้นานจนความ
หนาของชั้นเซรามิกเพียงพอแล้ว ก็จะเทเซรามิกเหลวที่เหลือออก (Drain) ให้เหลืออยู่เฉพาะชั้นความหนาที่
ต้องการแล้วทิ้งให้เซตตัว จึงเปิดแม่พิมพ์และน าชั้นงานออกมาตกแต่งรอยตะเข็บเล็กน้อยและรอให้แห้ง เพ่ือ
น าไปเผาต่อไป  
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รูปที่ 7.14 การหล่อเซรามิกโดยการเทแบบ (Slip Casting) แบบเปลือกบาง (Drain casting) 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

กระบวนการหล่อแผ่นบาง (Tape Casting) ใช้ผลิตเซรามิกที่มีลักษณะเป็นฟิล์มบางๆ (ประมาณ              
3-100 UM) รูปที่ 7.15 แสดงเครื่องจักรที่ใช้ในการหล่อแผ่นบาง การขึ้นรูปโดยวิธีนี้ เซรามิกเหลวที่ประกอบ
ไปด้วยผงเซรามิก น้ าและสารอินทรีย์บางชนิด คือ เมทิลเอทิลคีโตน (Methyl Ethyl Ketone) จะถูกเทลงบน
แผ่นพลาสติกบางๆ และมีตัวปาดให้มีความหนาสม่ าเสมอ จากนั้นปูอนเข้าสู่การอบแห้งโดยลมร้อน สุดท้ายจะ
น าแผ่นเซรามิกไปเผาในกระบวนการซินเทอริ่ง วิธีการนี้ใช้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท าจากอะลูมินา  เซรา
มิก หรือตัวคาพาซิเตอร์ ท าจากแบเรียมไทเทเนต เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.15 การหล่อเซรามิกแผ่นบาง (Tape Casting Machine) 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 
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7.4.3 การอบแห้งและซินเทอริ่ง (Dring and Sintering) 

หลังจากการขึ้นรูปเซรามิก และได้ชิ้นงานซี่งเรียกว่า กรีนเซรามิก (Green Ceramic) หรือเซรามิก 
ขึ้นมาแล้วจะน าไปท าการอบแห้ง (Drying) เพ่ือท าการไล่ความชื้นและตัวประสานบางชนิดออกไป การเผาไฟ
ที่อุณหภูมิสูงจะท าให้ตัวประสานเกิดการเยิ้มตัวและเชื่อมประสานกัน ซึ่งเรียกว่า ซินเทอริ่ง (Sintering) และ
ท าให้อนุภาคของผงเซรามิกยึดเหนียวกันได้ ดังแสดงในตารางที่ 7.9 เป็นตัวอย่างผลของความร้อนที่เกิดขึ้นกับ
การเผาเซรามิกที่มีดินเหนียวเป็นส่วนผสมพ้ืนฐานในช่วงอุณหภูมิต่างๆ เตาเผาเซรามิกบางชนิดสามารถตั้ง
โปรแกรมในการเผาได้  

 

ตารางท่ี 7.9 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเผาไฟของเซรามิกที่มีดินเหนียวเป็นส่วนผสมพื้นฐาน 
 

ช่วงอุณหภูมิ (๐C) ปฏิกิริยา 

≤100 

100-200 

200-450 

 

          400-700 
 

573 

700-950 

 

950-1,100 

 

1,100-1,200 

 

> 1,200 

ความช้ืนอิสระระเหยออกไป 

ความช้ืนท่ีเป็นองค์ประกอบทางเคมีบางชนิดแยกออกไป 

เกิดโครงสร้างผลึกของแร่ดินเหนียว โดยการหลุดออกไปของ OH บางกลุ่ม ไพโรฟิลไลต์ 
(Pyrophyllite) เกิดการขยายตัว 

สารอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของลิกไนต์เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจน ไพโรฟิลไลต์ขยายตัวต่อไป 
 

ควอตซ์เปลี่ยนโครงสร้างผลึกเป็นรูปแบบใหม่ที่อุณหภูมิสูง 

ไพโรฟิลไลต์ขยายตัวถึงจุดสูงสุด เมตะเคโอลิน (meta kaolin)เปลี่ยนเป็นสปิเนล (Spinel) หรือ
กลุ่มแร่ที่ประกอบด้วยออกไซต์เกิดขึ้นในดินเหนียว 
 

โครงสร้างไมกา (Mica) ถูกท าลาย ทัลท์ (Talc) เปลี่ยนสภาพเป็นโพรโทเอนสเทไทต์
(Protoenstattirte) และแก้ว เกิดมัลไลต์จากสปิเนล ไพโรฟิลไลต์เปลี่ยนเป็นมัลไลต์และแก้ว 

เฟลต์สปาร์หลอมละลาย ดินเหนียวและคริสโตแบไลต์ เกิดการละลาย การเยิ้มตัวเริ่มขึ้น รูพรุน
ลดลงการหดตัวสูงขึ้น 

โพรโทเอนสเทไทต์ (Protoenstatite) จากทัลก์เปลี่ยนเป็นคลิโนเอนสเทไทต์ (Clinoenstatite) 

ไมกาแตกตัวเป็นอะลูมินาและแก้ว ปริมาณแก้วเพิ่มขึ้น มัลไลต์แบบเข้มโตขึ้น รูพรุนแบบปิด
หลงเหลืออยู่ 
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การเผาไฟในขั้นสุดท้ายเพ่ือให้ผิวของอนุภาคเซรามิกเกิดการเยิ้มตัวเป็นแก้วหลอมเหลวและประสาน
ยึดเหนี่ยวกับอนุภาคอ่ืนๆ ซึ่งเรียกว่าการเกิดซินเทอริ่ง อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในสภาวะเฟสของเหลว (Liquid 

phase sintering) และสภาวะเฟสของแข็ง (Solid-phase sintering) ขั้นตอนการเกิดซินเทอริ่งในเฟส
ของแข็ง โดยเริ่มจากผงเซรามิกที่มีผิวสัมผัสกันได้รับความร้อนและเริ่มต้นเกิดพันธะซึ่งกันและกัน 
กระบวนการที่ท าให้ความหนาแน่นที่เพ่ิมขึ้น คือ กระบวนการแพร่ ซึ่งประกอบไปด้วย การแพร่พ้ืนผิว 
(Surface diffusion) การแพร่ปริมาตร (Volume diffusion) และการแพร่ขอบเกรน (Grain boundary 

diffusion) กลไกการแพร่ขณะเกิดการซินเทอริ่งบริเวณผิวของอนุภาคจะเกิดการเยิ้มตัว และเมื่อมีการแพร่ ก็
จะท าให้ผิวที่เยิ้มตัวเกิดการไหล (Plastic flow) ท าให้อนุภาคเซรามิกเกิดการประสานและยึดติดกันในที่สุด 
ฟองอากาศบริเวณรอยต่อจะเกิดการควบแน่นกลายเป็นไอ 

ซินเทอริ่งในสภาวะหลอมเหลว (Liquid phase sintering) จะประกอบไปด้วย การเกิดฟิล์มของเหลว
ที่เกิดจากสารผสมบางชนิดที่มีจุดหลอมตัวต่ า ฟิล์มของเหลวจะละลายผิวบางส่วนของอนุภาคเซรามิกและท า
ให้เกิดการแพร่ของอะตอมได้อย่างรวดเร็ว ความดึงผิวของฟิล์มของเหลวจะท าหน้าที่คล้ายกับความเค้นจาก
ภายนอกที่มีแรงดันต่ า ท าให้เกิดการไหลของของเหลวและการเรียงตัวของอนุภาคที่ท าให้ความหนาแน่นดีขึ้น 
ปกติแล้วความหนาแน่นของซินเทอริ่งในสภาวะหลอมเหลวจะมีมากกว่าในสภาวะเฟสของแข็ง โครงสร้าง
จุลภาคของเซรามิกจะประกอบไปด้วยอนุภาคของของแข็งฝังตัวอยู่ในเมทริกซ์ที่มาจากเฟสของเหลว 

 

7.5 การใช้งานเซรามิก 

 

วัสดุเซรามิกมีใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น วัสดุทนไฟ หัวเทียน ฉนวนในตัวเก็บประจุ ตัวรับรู้ วัสดุขัดถู 
เป็นต้น กระสวยอวกาศใช้กระเบื้องเซรามิกในการปูองกันโครงสร้างยานที่เป็นอะลูมิเนียมจากความร้อนที่
เกิดข้ึนขณะบินกลับเข้าสู่บรรยากาศโลก กระเบื้องที่ใช้นี้ท าจากเส้นใยซิลิกาบริสุทธิ์สูง และคอลลอยต์ซิลิกาที่
เคลือบผิวด้วยแก้วโบโรซิลิเกต (Borosilicate grass) เซรามิกที่ปรากฏในธรรมชาติจะอยู่ในรูปของออกไซต์ 
และในวัสดุธรรมชาติดังเช่น กระดูกและฟันของมนุษย์ เซรามิกยังใช้เป็นวัสดุในการเคลือบผิวที่ดีดังเช่น วัสดุ
เคลือบเงา (Graze) ที่ใช้เคลือบผิว เซรามิกหรือดีนาเมลที่ใช้เคลือบผิวโลหะก็เป็นเซรามิกอีกชนิดเช่นกัน      
ดังแสดงในตารางที่ 7.10 เป็นการจ าแนกชนิดของเซรามิกและหน้าที่การใช้งานต่างๆ 

อะลูมินา (Al2O3) ใช้ส าหรับเป็นเบ้ารับน้ าโลหะ หรืองานที่มีอุณหภูมิสูงและต้องการความแข็งแรง ใช้
เป็นวัสดุท าฉนวนส าหรับท าฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแผงวงจรขนาดเล็ก ฉนวนหัวเทียน งาน
ทางด้านแพทย์และทันตกรรม 
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อะลูมิเนียมไนไตรด์ (AIN) เป็นฉนวนไฟฟูาที่ดี แต่มีความน าความร้อนสูง มีสัมประสิทธิ์การน าความ
ร้อนคล้ายซิลิคอน AIN เหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุทดแทน Al2O3 ส าหรับท าแผนวงจรรวมกระแส มีการแตกร้าว
น้อย และมีความเป็นฉนวน สามารถระบายความร้อนในแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้รวดเร็ว ใช้กับงาน
วงจรไฟฟูาที่มีความสูงได้ด ี

แบเรียมโทเทเนต (BaTiO3) ใช้มากในงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวคาพาซิเตอร์หรือตัว
เก็บประจุมีความเป็นฉนวนไฟฟูาที่สูงมาก ท าให้สามารถสร้างเป็นตัวเก็บประจุขนาดเล็กมากๆ ได้ 

โบรอนคาร์ไบต์ (B4C) มีความแข็งสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากเพชร คิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN) ใช้ใน
การท าตัวปูองกันนิวเคลียร์ งานที่ต้องการความทนทานการเสียดสี เป็นส่วนประกอบของเกราะกันกระสุน แต่
ที่อุณหภูมิสูงใช้งานไม่ค่อยดีนัก 

เพชร (C) มีความแข็งสูง ใช้เป็นวัสดุขัดถูส าหรับการเจียระไนและขัดเงา ใช้เคลือบผิวแข็งโดยวิธี CVD 
(Chemical Vapor Deposition) ส าหรับงานที่ต้องการความทนการเสียดสี เช่น เครื่องมือดัด 

เลดเซอร์โคเนียมไทเทเนต (Lead Zirconium Titanate: PZT) ใช้เป็นวัสดุเพียโซอิเล็กทริก 
(piezoelectric material) โดยที่ความดันหรือความเค้นจะท าให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟูากับวัสดุชนิดนี้ หรือ
แรงเคลื่อนไฟฟูาจะท าให้เกิดความเครียด (Strain) กับวัสดุชนิดนี้ จึงถูกประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดส าหรับเรือ
ด าน้ า ตัวจุดเผาไหม้แก๊สและอัลตราซาวด์อิมเมจ (Ultrasound imaging) 

ซิลิกา (SiO2) เป็นวัสดุพื้นฐานในงานเซรามิกและแก้ว ฉนวนความร้อน วัสดุทนไฟ วัสดุขัดถู วัสดุผสม
เส้นใยเสริมแรง อุปกรณ์ทดลองในห้องทดลอง เส้นใยน าแสงในงานสื่อสาร ผงซิลิกาใช้เป็นส่วนผสมของยาง
รถยนต์ สี เป็นต้น 

ซิลิคอนคาร์ไบต์ (SiC) ต้านทานต่อการเกิดออกซิเตชันที่อุณหภูมิเหนือจุดหลอมเหลวของเหล็กกล้า 
ใช้เคลือบผิวโลหะและวัสดุประเภทคาร์บอน คาร์บอนและเซรามิกอ่ืน เพ่ือปูองกันออกซิเตขันที่อุณหภูมิสูง 
ซิลิคอนคาร์ไบต์ยังถูกใช้เป็นวัสดุขัดถูในหินเจียระไน และอนุภาคหรือเส้นใยเสริมแรงส าหรับวัสดุผสมที่
มีแมทริกซ์เป็นโลหะ และเซรามิกใช้เป็นตัวให้ความร้อนในเตาอบชุบ ใช้เป็นวัสดุกึ่งตัวน าในงานอิเล็กทรอนิกส์
ที่อุณหภูมิสูงๆ 

ซิลิคอนไนไตรต์ (Si3N4 ) มีสมบัติที่คล้ายซิลิคอนคาร์ไบต์ แต่มีความแข็งแรงและต้านทานการเกิดออก
ซิเตชันที่อุณหภูมิต่ ากว่า ทั้งซิลิคอนไนไตรต์และซิลิคอนคาร์ไบต์ถูกใช้ในงานชิ้นส่วนเครื่องยนต์และแก๊สเทอร์
ไบน์ที่มีการท างานในอุณหภูมิสูง ช่วยให้การใช้เชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้โลหะมาก 

ยูเรเนียมไดออกไซต์ (UO2) ใช้ในงานเชื้อเพลิงปฏิกรณ์ปรมาณู เนื่องจากมีเสถียรภาพในการรักษา
ขนาด 

ซิงค์ออกไซต์ (ZnO) ใช้เป็นตัวแรงในกระบวนการวัดคาไนซ์ของยางที่ผลิตยางรถยนต์ ใช้ผสมสี 
อุปกรณ์ปูองกันคลื่นรบกวน และส่วนผสมของแปูงทาตัวและข้ีผึ้งทาผิว 
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ตารางท่ี 7.10 หน้าที่การใช้งานของเซรามิกชนิดต่างๆ 
 

หน้าท่ี การประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเซรามิกที่ใช้งาน 

น าแสง ไฟเบอร์ออปติก 

แก้ว 

เลเซอร ์
ไลตต์ิ่ง (Lighting) 

SiO2 

Al2O3 

แก้ว 

ยานยนต ์ ตัวรับรู้ออกซิเจน เซลล์เช้ือเพลิง 
หัวเทียน 

ยาง 
กระจก 

ZrO2 

Al2O3 

 

เครื่องกล/โครงสร้าง เครื่องมือดัด 

วัสดุผสม 

วัสดุขัดถ ู

Al2O3 

SiC 

เส้นใยแก้วซลิิก้า 
ไบโอเมติคลั 

(biomedical) 

สิ่งที่ฝังเข้าไปในรา่งกาย 

ทันตกรรม 

อัลตราซาวต์อิมเมจ (Ultrasound imaging) 

Al2O3 

 

ก่อสร้างอื่นๆ อาคาร 
อุปกรณ์ปูองกันอาวุธ 

ตัวรับรู ้
นิวเคลียร ์
กระบวนการผลติโลหะ 

คอนกรีต 

แก้ว  
วัสดุภณัฑ ์

SnO2  

UO2 

เคม ี สารเปลือกอัตราการเกดิปฏิกริิยา 
ตัวกรองอากาศ ของเหลว 

ตัวรับรู ้
สี ยาง 

ออกไซต์ต่างๆ 

เครื่องใช้ภายในบ้าน สุขภณัฑ์ เครื่องแก้ว 

เครื่องปั่นดินเผา ศิลปะ 

เครื่องประดับ 

ดินเหนียว  
อะลูมินา  
แก้ว-เซรามิก   
 เพชร   
พลอย   
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7.6 โครงสร้างของแก้ว 

การศึกษาโครงสร้างของแก้วจะเริ่มต้นจากโครงสร้างซิลิเกต ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างซิลิเกตเป็น
พ้ืนฐานที่จะประกอบเป็นโครงสร้างของแก้วชนิดต่างๆ โครงสร้างซิลิเกตคือ รูปทรงสี่หน้า (Tetrahedron) 
ของ (SiO4)

-4 โดยมีซิลิคอนอยู่ศูนย์กลางของไอออนของออกซิเจนที่มีการจัดเรียงตัวอย่างสมมาตร (SiO4)
-4 

หนึ่งหน่วยอาจเชื่อมต่อกับแคตไอออนหรือไอออนของออกซิเจนตัวอ่ืนและเกิดเป็นซิลิเกตชนิดต่างๆ ซึ่งจ าแนก
ตามทิศทางการเชื่อมต่อของรูปทรงสี่หน้าดังนี้ คือ 

กลุ่มที่มีโครงสร้างมากกว่า (SiO4)
-4 รูปทรงสี่หน้า กลุ่มนี้ถูกแยกออกมาต่างหากเนื่องจากมีการ

เชื่อมโยงกันของ (SiO4)
-4 รูปทรงสี่หน้ามากกว่าสองกลุ่มที่บริเวณมุมต่างๆ  ซึ่งท าให้เกิดเป็นกลุ่ม (Si2O7)

6- 
กลุ่มวงแหวน (Si3O9)

6- , (Si4O12)
8- และ (Si6O18)

12- ดังแสดงในรูปที่ 7.16 ดังนั้นกลุ่มนี้จึงถูกแยกออกมา
รวมกันเป็นกลุ่มเฉพาะอีกกลุ่ม โครงสร้งวงแหวนของ (Si4O12)

8- ประกอบไปด้วยซีโอไลต์ (Zeolite) ที่ใช้เป็น
วัสดุแคตาไลต์ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 
 

 

 

 

 

 

(ก)      (ข)           (ค)  

รูปที่ 7.16 โครงสร้างกลุ่มซิลิเกต (ก) เชื่อมต่อกัน 2 หน่วย (ข) วงแหวน 3 หน่วย (ค) วงแหวน 6 หน่วย 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

โครงสร้างแบบแผ่น (Sheet Structure) โครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการแชร์ของไอออนออกซิเจนสามตัว
ของแต่ละ (SiO4 )-4 รูปทรงสี่หน้า ดังแสดงในรูปที่ 7.17 ส่งผลท าให้เกิดส่วนผสมที่เป็นชั้นๆ ซึ่งเชื่อมเป็น
สมการ n2 (Si2O5)

2- วัสดุที่เป็นดินเหนียวส่วนมาก เช่น เคโอลิไนต์ (Kaolinite) จะมีโครงสร้างที่เป็นแผ่นแบบ
นี้ และส่งผลต่อพฤติกรรมการเกิดการแขวนลอยและสมบัติทางกล  เนื่องจากด้านทั้งสองของโครงสร้างแบบ
แผ่นจะมีขั้วที่ตรงกันข้าม คือ ประจุบวกด้านหนึ่งและประจุลบด้านหนึ่ง จากลักษณะของขั้วที่ตรงข้ามแบบนี้ 
ท าให้เกิดปฏิกิริยากับน้ าได้ง่าย และท าให้มีสภาพเป็นพลาสติก คือ อ่อน เหนียว ผิวของโครงสร้างแบบแผ่นที่
อยู่ติดกันจะเกิดการเลื่อนผ่านกันได้ง่าย 
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รูปที่ 7.17 โครงสร้างซิลิเกตแบบแผ่น 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

7.7 สมบัติของแก้ว 

 7.7.1 ความหนืด-จุดหลอมเหลว และอุณหภูมิแทรนซิซัน 

การเดิมสารบางชนิดเข้าไปในแก้ว ก็เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการขึ้นรูปของแก้วให้ดีขึ้น โดยสารที่เพ่ิม
เข้าไปนั้นจะช่วยให้จุดหลอมเหลวต่ าลง และลดลงหนืดในการไหลให้น้อยลงท าให้ไหลตัวดีขึ้น ปกติแล้วแก้วจะ
มีความหนืดที่อุณหภูมิเหนืออุณหภูมิแทรนซิซัน (Transition Temperature) ทั้งนี้เนื่องจากพันธะระหว่าง
อะตอมสามารถต้านทานการเปลี่ยนรูปของแก้วที่อุณหภูมิ เหนืออุณหภูมิแทรนซิซัน และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
ความหนืดก็จะลดลง  

7.7.2 สมบัติทางกลของแก้ว 

แก้วเป็นวัสดุเปราะ ดังนั้นความแข็งแรงของแก้วจึงขึ้นอยู่กับขนาดของรอยแตกร้าวระดับไมโคร 
ปริมาตร สภาพแวดล้อม และแฟรกเจอร์ทัฟเนสส์ ตารางที่ 7.11 แสดงสมบัติทางกลของแก้วชนิดต่างๆ              
จะเห็นได้ว่าแก้วชนิดต่างๆ มีค่าแฟรกเจอร์ทัฟเนสส์ที่ต่ ามาก  
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ตารางท่ี 7.11 สมบัติทางกลของแก้วชนิดต่างๆ 
 

 

แก้ว 

มอดุลสัของยัง อัตราส่วน 
ปัวส์ซอง 

พลังงานพ้ืนผิว แฟรกเจอร์ทัพเนสส ์

GPa 10 psl N/m Lbf/tt MPa m Ksi in 

SIO 

GeO 

B  O 

Se 

As  Se 

Ge As Se 

Ge As Se 

PbO – 4B  O 

อะลูมิโนซิลิเกต(Aluminosilicate) 

โบโรซลิิเกต (Borosilicate) 

โซดา-ไลม-์ซิลิกา 

(Soda-lime-silica) 

20Ls  O – 30Al O -50 SiO 

37.5 Y O – 8.6 AIO 

37.55 Si  N  -6.4 SiO 

73 

43 

17 

10 

17 

29 

18 

60 

75 

60 

66 

 

100 

 

183 

10.6 

6.2 

2.5 

1.5 

2.5 

4.2 

2.6 

8.7 

10.8 

8.7 

9.6 

 

14.5 

 

26.5 

0.17 

0.21 

0.26 

0.33 

0.29 

0.26 

... 

0.26 

... 

... 

... 

 

... 

 

0.26 

4.4 

... 

... 

... 

... 

... 

 

 

4.0 

4.6 

3.9 

 

... 

 

... 

0.30 

... 

... 

... 

... 

... 

 

 

0.27 

0.31 

0.26 

 

... 

 

... 

0.79 

… 

… 

…. 

…. 

…. 

0.25 

… 

0.91 

0.77 

0.75 

 

… 

 

… 

0.72 

… 

… 

… 

… 

… 

0.23 

… 

083 

0.70 

0.68 

 

… 

 

… 
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7.8 กระบวนการการผลิตและการใช้งานของแก้ว 

 แก้วเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างอสัณฐานหรือไม่มีผลึก ดังนั้นการแข็งตัวของแก้วจึงแตกต่างจากการแข็งตัว
ของวัสดุที่มีผลึกอย่างโลหะ โลหะบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นที่จุดแข็งตัว โดยจะเกิดผลึกขึ้นในโลหะหลอมเหลวและ
ขยายตัวเป็นเกรน ขณะแข็งตัวปริมาตรจะลดลงอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นที่อุณหภูมิคงที่แต่ส าหรับแก้วแล้ว เมื่อ
เกิดการลดลงของอุณหภูมิและเกิดการแข็งตัว ปริมาตรจะค่อยๆ ลดลง โดยความชันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
อัตราการเย็นตัวช้าหรือเร็ว ขณะแข็งตัวของแข็งจะมีความหนืดมากขึ้นจุดที่เส้นกราฟเริ่มเปลี่ยนความชันเรา
เรียกว่า อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นแก้ว (Glass Transition Temperature: Tg)  

 7.8.1 กระบวนการผลิตแก้ว 

 กระบวนการผลิตแก้ว เริ่มแรกคือ การหลอมวัตถุดิบ จากนั้นจึงน าไปขึ้นรูปตามวิธีต่างๆ จุด
หลอมเหลวของซิลิกาบริสุทธิ์ที่ใช้หลอมเป็นแก้วจะอยู่ที่ประมาณ 1,700 ๐C การเติมหินปูนหรือไลม์ (Lime) 
และโซดาแอช (Soda ash) เข้าไปจะช่วยท าให้จุดหลอมเหลวลดต่ าลง ทั้งหินปูน (CaO) และโซดาแอช             
(Na2O) ท าหน้าที่เป็นฟลักซ์ของซิลิกาและลดอุณหภูมิการหลอมเหลวลง  ดังนั้นการเตรียมวัตถุดิบให้มีน้ าหนัก
สอดคล้องกับส่วนผสมจึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 การผลิตขวดแก้วเริ่มจากการผลิตแก้วที่มีลักษณะเป็นก้อน (Gob) ที่อยู่ในสภาวะพลาสติกหรืออ่อน
ตัวเนื่องจากความร้อน จากนั้นก้อนดังกล่าวจะถูกน าไปใส่ลงในแม่พิมพ์เพ่ือขึ้นรูปเป็นแพริสัน (รูปที่ 7.18) โดย
ปลายของแม่พิมพ์ส่วนล่างมีหัวทิปที่มีปลายแหลมเพ่ือท าให้เกิดช่องว่างที่เป็นปากทางเข้าของอากาศ จากนั้น
อัดอากาศเข้าไปท าให้เกิดการขยายตัวออกจนเต็มแม่พิมพ์ ก็จะได้ขวดแก้วตามที่ต้องการ 

 

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 7.18 การข้ึนรูปขวดแก้วโดยวิธีการเปุาลม 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 

 

1. ใส่ก้อนแกว้ลงใน
แม่พิมพ ์

2. ก้อนแก้วในแมพ่ิมพ ์

3. ลมเปุาเข้าใน
แม่พิมพ ์

4. แม่พิมพก์ลับด้าน 5. รอการขึ้นรูปเป็น
ขวดแกว้ต่อไป 
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7.8.2. การใช้งานและองค์ประกอบของแก้ว 

ในการใช้งานของแก้วนั้นจะมีและส่วนผสมทางเคมีของออกไซต์ชนิดต่างๆ ของแก้ว ซึ่งจะมีความ
แตกต่างกัน และข้ึนอยู่กับชนิด องค์ประกอบของแก้ว ดังแสดงในตารางที่ 7.12 

ตารางท่ี 7.12 ส่วนประกอบทางเคมีของแก้วชนิดต่างๆ 
 

แก้ว SIO2 AI2 O3 CaO Na2 O B2O3 MgO  PbO อื่นๆ 

ฟิวซ์ซิลิกา (Fused sillica) 

ไวเตอร์ (Vycor) 

ไพเร็กซ์ (Pyrex) 

ภาชนะบรรจุของเหลว 

กระจกหน้าต่าง 
กระจกแผ่น 

หลอดไฟ 

เส้นใยแก้ว 

เทอร์โมมเิตอร ์
แก้วตะกั่ว (lead glass) 

เส้นใยอีกลาส (E glass) 

เส้นใยเอสกลาส (S glass) 

99 

96 

81 

74 

72 

73 

74 

64 

73 

67 

55 

65 
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1 

1 

1 

14 

8 

 

15 

26 
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10 

13 

5 

16 

 

 

20 

 

 

 

4 

15 

14 

13 

16 

 

10 

6 

 

 

 

4 

12 

 

 

 

 

10 

10 

 

10 
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2 

 

 

4 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%K2O 

 

   
 แก้วฟิวซ์ซิลิกา (Fused Silica) เป็นแก้วที่มีองค์ประกอบชนิดเดียว ราคาแพง ขึ้นรูปยาก ใช้ท า
หน้ า ต่ า งกระสวยอวกาศ  เนื่ อ ง จ ากแส งผ่ าน ได้ ดี  แ ละ ใช้ ท า อุปก รณ์ ส เปก โทร โฟ โต มิ เ ตอ ร์ 
(Spectrophotometer)  
 แก้วโซดา-ไลม์ (Soda-Lime) เป็นแก้วที่พบทั่วไป เป็นชนิดที่ธรรมดาที่สุด มีส่วนประกอบของ SiO2 
71-73% NA2O 12-14% และ CaO 10-12% การเติม AI2O3 0.5-1.5% จะช่วยเพ่ิมความแข็งแรงขึ้น แก้ว
ชนิดนี้จะใช้ท าแผ่นกระจก ภาชนะบรรจุ ถ้วยชาม และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ที่ต้องทนสารเคมี
ทั่วไป 
 แก้วโบโรซิลิเกต (Borositicate) การผลิตจะใช้ B2O3 แทน Na2O แทน K2O ใส่ลงไปในแก้วซิลิกา ท า
ให้จุดอ่อนตัวลดลงและขยายตัวน้อย แก้วชนิดนี้บางครั้งเรียกว่า แก้วโพเร็กซ์ (Pyrex glass) ใช้ท าอุปกรณ์ใน
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และท่อแก้ว เป็นต้น 
 แก้วตะกั่ว (Lead Glass) การผลิตจะใช้ตะกั่วออกไซต์ (PbO) เป็นตัวปรับปรุงเติมลงไปในแก้วซิลิกา 
แก้วชนิดนี้จะมีจุดหลอมเหลวที่ต่ า ใช้ท าหลอดภาพ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ใช้ท าเลนด์หรือออปติคอลกลาส 
(Optical glass) เนื่องจากมีการหักเหแสงที่สูง 
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7.9 สรุป 

1. วัสดุเซรามิกมีประโยชน์หลายอย่างเนื่องจากจุดหลอมเหลวที่สูงมาก และมีการขยายตัวเนื่องจาก
ความร้อนท่ีต่ า เช่น เป็นวัสดุทนไฟในอุตสาหกรรมหลอมโลหะ ทนความร้อนของยานอวกาศและเครื่องบิน ใช้
ในชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟ โดยเซรามิกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

แบบที่ 1 เซรามิกดั้งเดิม (Traditional Ceramic) ประกอบไปด้วย ดิน ซิลิกา ซีเมนต์ 
กระเบื้อง อิฐ ถ้วยชาม เป็นต้น  

แบบที่ 2 เซรามิกในงานวิศวกรรม (Engineering Ceramic) เป็นเซรามิกที่เปูนสารประกอบ
ที่มีความบริสุทธิ์สูง ได้แก่ อะลูมินา เซอร์โคเนีย ใช้ท าเครื่องยนต์ เส้นใยเสริมแรง ใช้เป็นวัสดุฉนวนของหัว
เทียน เป็นต้น 
 2. กระบวนการผลิตเซรามิก จะน าเซรามิกมาหลอมและข้ึนรูปเหมือนโลหะนั้นจะท าให้ยากมาก จึงใช้
วิธีการน าวัตถุดิบที่เป็นผงเซรามิกมาผสมกันแล้วขึ้นรูป จากนั้นจึงใช้ความร้อนท าให้ผงเซรามิกเกิดการ
ประสานกันเกิดขึ้น คือ ซินเทอริ่ง (Sintering) หรือกระบวนการวัสดุผง (Powder Processing) กรรมวิธีการ
ผลิตเซรามิกประกอบไปด้วย การเตรียมผงวัตถุดิบ การข้ึนรูป และการเผา 

3. การประยุกต์ใช้งานเซรามิค ตัวอย่างเช่น  
เพชร (C) มีความแข็งสูง ใช้เป็นวัสดุขัดถูส าหรับการเจียระไนและขัดเงา ใช้เคลือบผิวแข็งโดย

วิธี CVD (Chemical Vapor Deposition) ส าหรับงานที่ต้องการความทนการเสียดสี เช่น เครื่องมือดัด  
โบรอนคาร์ไบต์ (B4C) มีความแข็งสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากเพชร คิวบิกโบรอนไนไตรด์ 

(CBN) ใช้ในการท าตัวปูองกันนิวเคลียร์ งานที่ต้องการความทนทานการเสียดสี เป็นส่วนประกอบของเกราะกัน
กระสุน แต่ที่อุณหภูมิสูงใช้งานไม่ค่อยดีนัก 

4. แก้วเป็นวัสดุแข็งที่มีรูปลักษณะอยู่ตัว และเป็นเนื้อเดียว โดยปกติแล้วเกิดจากการเย็นตัวลงอย่าง
ฉับพลันของวัสดุหลอมหนืด คุณสมบัติของแก้วนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายด้วยการผสมสารอ่ืนลงในเนื้อแก้ว 
หรือการปรับสภาพด้วยการใช้ความร้อน เช่น การเปุาลมร้อน 

5. การประยุกต์การใช้งานแก้ว 
แก้วฟิวซ์ซิลิกา (Fused Silica) เป็นแก้วที่มีองค์ประกอบชนิดเดียว ราคาแพง ขึ้นรูปยาก ใช้

ท าหน้าต่างกระสวยอวกาศ  
  แก้วโซดา-ไลม์ (Soda-Lime) เป็นแก้วที่พบทั่วไป เป็นชนิดที่ธรรมดาใช้ท าแผ่นกระจก 
ภาชนะบรรจุ ถ้วยชาม และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
  แก้วโบโรซิลิเกต (Borosilicate) แก้วชนิดนี้บางครั้งเรียกว่า แก้วโพเร็กซ์ (Pyrex glass) ใช้
ท าอุปกรณ์ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์และท่อแก้ว เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7  
 

1. พันธะใดที่พบมากในวัสดุเซรามิก 

ก.  ไอออนิก  (ionic)  

ข. โคเวเลนด์  (covalent) 

ค. เมทอลลิก  (metallic)     

    ง.  ก  และ  ข 

 

2. เลขโคออดิเนชัน (coordination number : CN) ของวัสดุเซรามิกหมายถึงอะไร 

    ก. จ านวนแคตไอออนที่ล้อมรอบแอนไอออน      

    ข.  จ านวนแอนไอออนที่ล้อมรอบด้วยแคตไอออน 

    ค.  จ านวนอิเล็กตรอนของแคตไอออน         

    ง.  จ านวนอิเล็กตรอนของแอนไอออน 

 

3.  ผลึกเกลือหิน (rock salt) เป็นโครงสร้างผลึกชนิดใด 

    ก.  AX2      ข.  ABX3 

    ค.  AX      ง.  แกรไฟต์ (graphite) 

 

4.  ในเฟสไดอะแกรมของเซรามิก ปรากฏการณ์ฟลักซิ่ง (fluxing) หมายถึงอะไร 

    ก. การลดอุณหภูมิหลอมเหลว    

    ข. การท าให้เกิดการตกผลึก 

    ค. การเพ่ิมความหนืด      

    ง. การเพ่ิมความบริสุทธิ์ให้แก่เซรามิก 
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5.  การขึ้นรูปโดยให้ความดันอัดผงเซรามิกอย่างสม่ าเสมอทุกทิศทุกทาง เป็นการขึ้นรูปแบบใด 

    ก. สลิบแคสติ้ง (slip casting)     

    ข.  ดรายเพรสซิ่ง (dry pressing) 

    ค.  ฮ๊อดเพรสซิ่ง (hot pressing)    

    ง.  ไอโซสแตติก เพรสซิ่ง (isostatic pressing) 

 

6.  ฉนวนหัวเทียนในรถยนต์ใช้วัสดุชนิดใดในการผลิต 

    ก.  อะลูมินา  (AI2O3)     

    ข.  คอร์เดียไรต์ (cordierite, 2MgO-2Al2O3 -5SiO3) 

    ค.  แบเรียมไทเทเนต (BaTIO3)  

    ง.  เลดเซอร์โคเนียมไทเทเนต (Lead zirconium titanate: PZT) 

 

7.  งานชิ้นส่วนคาพาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุ ใช้วัสดุชนิดใด 

    ก.  อะลูนิมา (AI2O3)    

    ข.  คอร์เดียไรต์ (cordierite, 2MgO-2Al2O3 -5SiO3) 

    ค. แบเรียมไทเทเนต (BaTIO3)  

    ง.  เลดเซอร์โคเนียมไทเทเนต (Lead zirconium titanate: PZT) 

 

8.  เซรามิกไม่เหมาะกับงานประเภทใด 

    ก.  ทนการกัดกร่อน    

    ข.  ทนแรงกระแทก 

    ค.  ทนการเสียดสี    

    ง.  ทนความร้อน 
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9.  ข้อใดไม่ใช่หลักการเพ่ิมแฟรกเจอร์ทัฟเนสส์  (fracture toughness) 

    ก.  การเปลี่ยนสภาพเฟส    

    ข.  การเสริมเส้นใยเสริมแรง 

    ค.  การท าให้เมทริกซ์ (matrix) อ่อนทั้งชิ้นงาน   

    ง. การท าให้เฟสเสถียรภาพบางส่วน 

 

10.  แก้วชนิดใดมีค่าดัชนีการหักเหสูง และนิยมน าไปท าเป็นหลอดฟลูออเรสเซนซ์ (fluorescence) 

    ก.  เลดกลาส  (lead glass)    

    ข.  แก้วโซดา-ไลม์ (soda-lime glass) 

    ค.  แก้วโบโรซิลิเกต (borosilicate glass)    

    ง.  แก้วฟิวส์ซิลิกา (fused silica glass) 

 

11.  กระบวนการใดเหมาะส าหรับการผลิตขวดแก้วมากท่ีสุด 

    ก.  กระบวนการลอยตัว    

    ข.  กระบวนการกดลากขึ้นรูป 

    ค.  กระบวนการเปุาขึ้นรูป    

    ง.  กระบวนการดึงขึ้นรูป 

 

12.  ภาชนะบรรจุถ้วยชามผลิตจากแก้วชนิดใด 

    ก. เลดกลาส  (lead  glass)    

    ข.  แก้วโซดา-ไลม์ (soda-lime glass) 

    ค.  แก้วโบโรซิลิเกต (borosilicate glass)    

    ง.  แก้วฟิวส์ซิลิกา (fused silica glass) 
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13.  ข้อใดไม่ใข่เซรามิกวิศวกรรม  (engineering ceramic) 

    ก.  พอร์ซิเลน (porcelain)    

    ข.  อะลูมินา (alumine) 

    ค.  ซิลิคอนไนไตรด์ (silicon nitride)    

    ง.  เซอร์โคเนีย  (zirconia) 

 

14.  การเพ่ิมความแข็งแรงให้กับแก้วโดยวิธีเทมเปอร์  (temper) มีหลักการอย่างไร 

    ก.  ท าให้เกิดความเค้นแรงอัดในเนื้อแก้ว 

    ข.  ท าให้เกิดความเค้นแรงดึงในเนื้อแก้ว 

    ค.  ท าให้เกิดความเค้นแรงดึงที่ผิวและความเค้นแรงอัดภายในเนื้อแก้ว 

    ง.  ท าให้เกิดความเค้นแรงอัดที่ผิวและความเค้นแรงดึงภายในเนื้อแก้ว 

 

15.  เพียโซอิเล็กทริกเซรามิก  (piezoelectric ceramic) เช่น แบเรียมไทเทเนต มีสมบัติเด่นในด้านใด 

    ก.  มีทัฟเนสส์สูง 

    ข.  มีความแข็งแรงสูง 

    ค.  มีสมบัติด้านคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อน 

    ง.  สามารถเปลี่ยนสมบัติทางกลให้เป็นสมบัติทางไฟฟูาและในทางกลับกันได้ 

 

16. เซรามิกสามารถรับแรงชนิดใดได้ดีที่สุด 

    ก.  ดึง  (tension)      

    ข.  อัด  (compression) 

    ค.  บิด  (torsion)      

    ง.  กระแทก (impact) 

 



                                           บทที่ 7 เซรามิกและแก้ว                                                       277 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

17. สารประกอบออกไซต์ประเภทใดท่ีช่วยท าให้ความหนืดของแก้วต่ าลง 

    ก.  Na2O       ข.   Al2O 

    ค.  SiO2         ง.   TiO2 

 

18. ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อกล่าวถึงโครงสร้างของแก้ว 

    ก.  แก้วมีโครงสร้างแบบไม่เป็นผลึก 

    ข.  โครงสร้างของแก้วเกิดจากการยึดกันของ  (SiO4 )
4- 

    ค.  พันธะโครงสร้างของแก้วยึดกันด้วยพันธะไอออนิก 

    ง.  แก้วมีโครงสร้างเป็นตาข่าย (network structure) ซึ่งที่มีทิศทางไม่แน่นอน 

 

19.  ถ้าต้องการข้ึนรูปท่อเซรามิกที่มีความยาวและมีหน้าตัดเหมือนกันตลอดความยาวชิ้นงาน 1 เมตร  

      ควรขึ้นรูปด้วยวธิีใด 

    ก.  การอัด  (pressing) 

    ข.  การอัดรีด  (extrusion) 

    ค.  การฉีด  (injection) 

    ง.  การเปุา  (blowing) 

 

20.  ในการบดผสมวัสดุดิบส าหรับผลิตเซรามิก ท าไมจึงต้องมีการควบคุมการกระจายขนาดอนุภาค  

      (Particle size distribution) 

    ก.  เพ่ือให้วัตถุดิบหลอมตัวได้ดี 

    ข.  เพื่อให้วัตถุดิบไม่เกิดการหดตัวหลังให้ความร้อน 

    ค.  เพื่อให้วัตถุดิบผสมกันได้ดียิ่งขึ้น 

    ง.  เพื่อให้วัตถุดิบสามารถอัดตัวกันเพ่ือให้มีช่องว่างน้อยที่สุด 
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เอกสารอ้างอิง 
 

ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ. (2555). วัสดุวิศวกรรม. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
Serope Kalpakjian and Steven R. Schmid. (2006). Manufacturing, Engineering & Technology 

(5th ed). NJ: Pearson Education. 
William D Callister. (2007). An Introduction Material Science and Engineering (7th ed). 

New York: John Wiley & Sons. 
http://www.satriwit3.ac.th/external_newsblog.php?links=1721 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 
วัสดุผสม 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 8.1 วัสดุผสมที่เสริมแรงโดยอนุภาคและวัสดุที่เป็นเม็ดผง 

8.1.1 วัสดุผสมที่เพ่ิมความแข็งแรงโดยการกระจายอนุภาค 
8.1.2 วัสดุผสมรูปร่างเป็นเม็ดผง 

8.2 วัสดุผสมเส้นใยเสริมแรง (Fiber Reinforced Composite) 
8.2.1 เส้นใย (Fiber)        
8.2.2 วัสดุเมทริกซ์ (Matrix) 
8.2.3 การยึดเหนี่ยวและการแตกหัก 

8.3 ไม้ (Wood) 
8.3.1 องค์ประกอบและโครงสร้างของไม้ 
8.3.2 ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง 
8.3.3 ปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของเนื้อไม้ 
8.3.4 สมบัติทางกลของไม้ 
8.3.5 การยืดและหดตัวของไม้ 

8.4 คอนกรีตและยางมะตอย 
8.4.1 สมบัติของคอนกรีต 
8.4.2 คอนกรีตเสริมแรงและคอนกรีตพรีสเตรส (Pre stressed Concrete) 
8.4.3 ยางมะตอย 

8.5 สรุป 

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8  
เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  

 1. อธิบายเกี่ยวกับหลักการวัสดุผสม 

2. อธิบายเกี่ยวกับกฎของของผสมและการค านวณ  
3. สามารถค านวณหาปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของเนื้อไม้ ชนิดและปริมาณของวัสดุแอก

กรีเกต 
4. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุผสมที่เสริมแรงโดยอนุภาค วัสดุผสมเส้นใยเสริมแรง ไม้ คอนกรีตและยางมะ

ตอย  
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วิธีสอนและกิจกรรม 
1. ทบทวนเนื้อหาในบทที่ 7 และเฉลยการบ้านในบทที่ 7 

2. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 

3. แบ่งกลุ่มท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 หรือทดสอบย่อย และตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน  
4. สอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค าถามสงสัย 
5. สรุปเนื้อหา  

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม 
2. กระดานไวท์บอร์ด 
3. วัสดุโสตทัศน์ Power point    
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
5. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. สังเกตจากพฤติกรรมและบรรยากาศระหว่างเรียน 
2. ถามตอบระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ในแต่ละครั้ง 
การประเมินผล 
1. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 8 
วัสดุผสม 

 
ในปัจจุบันวัสดุผสมหรือวัสดุคอมโพสิต (Composite Materials) มีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันอย่าง

มาก เนื่องจากวัสดุผสมนั้นเป็นวัสดุที่รวมคุณสมบัติเด่นของแต่ละวัสดุเข้าด้วยกัน เช่น วัสดุประเภทพลาสติก
เสริมแรงด้วยเส้นใย จะมีสมบัติด้านความแข็งแรงดี ขณะเดียวกันวัสดุที่มีรูปร่างเป็นอนุภาคหรือเป็นเม็ดผง 
(Particulate)  มีน้ าหนักเบาและทนการกัดกร่อนได้ อีกท้ังเป็นฉนวนทางไฟฟ้าได้ดี  ดังแสดงในรูปที่ 8.1 

ดังนั้นวัสดุผสม หมายถึง วัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุมากกว่าสองชนิดที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่
แตกต่างกันมาผสมหรือมารวมกัน (ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) แล้วเกิดเป็นวัสดุใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างไป
จากวัสดุเดิม การผสมการผสมกันของวัสดุสองชนิดนั้นจะมีตั้งแต่ระดับเล็กเป็นนาโนคอมโพสิต  (Nano 
Composite) จนถึงระดับทีตามองเห็นได้ขนาดแมคโครโพสิต (Macro composite) เหตุผลของของการท า
วัสดุผสมขึ้นมา ก็เพ่ือที่จะสร้างสมบัติบางอย่างที่วัสดุเดิมมีขีดจ ากัดอยู่ เช่น ความแข็งแกร่ง ความแข็งแรง 
น้ าหนัก สมรรถนะที่อุณหภูมิสูง ความต้านทานกัดกร่อน ความแข็งและน าไฟฟ้า เป็นต้น  

 
  

 

 

 

          

 

 

      (ก) วัสดุผสมประเภทพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย       (ข) วัสดุที่มีรูปร่างเป็นอนุภาคหรือเม็ดผง (ไม้อัด) 
 

รูปที่ 8.1 วัสดุผสมหรือวัสดุคอมโพสิต 
 

           (ท่ีมา: http://www.survivalworld.com/science/composite-material.html#.W256ZOgzbIU) 
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8.1 วัสดุผสมที่เสริมแรงโดยอนุภาคและวัสดุที่เป็นเม็ดผง  

        ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ (2555) วัสดุผสมที่เสริมแรงโดยอนุภาคหรือวัสดุเป็นเม็ดผง (Particle Reinforce 
Composite) อาจจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่เพ่ิมความแข็งแรงโดยการกระจายอนุภาค 
และกลุ่มที่ 2 คือวัสดุผสมรูปร่างเป็นเม็ดผง วัสดุผสมทั้ง 2 กลุ่มจะมีความแตกต่างตรงกลไกลการท าให้ เกิด
ความแข็งแรง โดยกลุ่มแรกจะเป็นการเพ่ิมความแข็งแรงในระดับอะตอมหรือโมเลกุล ขนาดของอนุภาคจะเล็ก
มาก ส่วนกลุ่มที่ 2 วัสดุผสมจะเป็นเม็ดขนาดใหญ่ การเพ่ิมความแข็งแรงจะอาศัยการถ่ายเทความเค้นระหว่าง
เม็ดของวัสดุผสมกับแมทริกซ์  
          

8.1.1 วัสดุผสมที่เพ่ิมความแข็งแรงโดยการกระจายอนุภาค                                                                     

            วัสดุผสมที่เพ่ิมความแข็งแรงโดยการกระจายอนุภาค (Dispersion-Strengthened Composites) 
นี้ อนุภาคจะมีขนาดเล็กมาก โดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่ 10 – 250 nm อนุภาคที่เพ่ิมความแข็งแรง
เหล่านี้ปกติแล้วจะเป็นโลหะออกไซด์ (Metallic oxide) ที่กระจายตัวอยู่ในเมทริกซ์ (Matrix) หรือเฟสของ
วัสดุหลัก โดยอนุภาคที่กระจายตัวจะไม่มีการยึดเหนี่ยวหรือเชื่อมโยงกับแมทริกซ์แต่อย่างใด อนุภาคที่กระจาย
ตัวอยู่จะท าหน้าที่ในการขัดขวางการเคลื่อนที่ของดิสโลเคชั่น ซึ่งจะท าให้วัสดุมีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน 
              ความแข็งแรงของวัสดุผสมประเภทนี้จะมีน้อยกว่าโลหะผสมที่ผ่านการอบชุบแบบตะกอน 
(Precipitation Hardening) กรณีใช้งานที่อุณหภูมิห้อง อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการใช้งานที่อุณหภูมิสูงแล้ว
ความแข็งแรงจะลดลงนั้น มีน้อยกว่าโลหะผสมที่ท าการอบชุบมา ทั้งนี้เพราะโลหะที่ผ่านการอบชุบมาจะมี
ปัญหาเกี่ยวกับการบ่มเกินขนาด (Overaging) การท าเทมเปอร์ที่อุณหภูมิสูงเกิน (Overtempering) และเกรน
โตเกินขนาด (Grain growth) สิ่งส าคัญของวัสดุผสมกลุ่มนี้คือ อนุภาคที่ผสมอยู่ควรมีความสามารถในการ
ละลายเข้ากับแมทริกซ์น้อยที่สุดและไม่ควรท าปฏิกิริยาเคมีกับแมทริกซ์ ดังเช่น ทองแดงออกไซด์ (CU2O) จะ
ละลายเข้ากับเนื้อของทองแดงที่อุณหภูมิสูงดังนั้นวัสดุผสมระหว่าง CU2O – CU ความแข็งแรงจึงไม่เพ่ิมขึ้น
จากอิทธิพลของ  CU2O  ต่างจาก AI 2O3  ซึ่งจะไม่ละลายในวัสดุผสมระหว่าง AI 2O3 –AI จึงท าให้ AI 2O 3  
ส่งผลต่อความแข็งแรงของวัสดุผสมชนิดนี้ให้สูงขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างและการใช้งานของ
วัสดุผสมประเภทนี้ ตามกรรมวิธีการผลิตวัสดุผสมโดยการกระจายอนุภาคมีหลายวิธี เช่น วัสดุผสม SAP จะมี
เนื้ออลูมิเนียมเป็นเมทริกซ์และอนุภาคของ AI 2O3 กระจายตัวอยู่ 14% การขึ้นรูปจะอาศัยหลักการของโลหะ
ผงวิทยา (Powder Metallurgy) โดยอาจใช้วิธีการผสมผงอะลูมิเนียมและผง AI 2O3  เข้าด้วยกันแล้วอัดด้วย
แรงดันสูงๆ จากนั้นน าไปผ่าน กระบวนการเผาซินเทอร์ (Sintering) 
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ตารางที ่8.1 ตัวอย่างวัสดุผสมประเภทที่เพ่ิมความแข็งแรงโดยการกระจายอนุภาคและการใช้งาน  

ชนิดของวัสดุผสม การใช้งาน 

Ag - CdO 
AI -  AI 2O3 
Be - BeO 

Co – ThO2, Y2O3 

Ni – 20%Cr – ThO2 

Pb - PbO 
Pt – ThO2 

W – ThO2, ZrO2 

วัสดุหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า 
ใช้ในงานเตาปฏิกรณ์ปรมาณู 

ยานอวกาศและเตาปฏิกรณ์ปรมาณู 
วัสดุแม่เหล็กต้านทานการล้าตัว 
ส่วนประกอบกังหันเทอร์ไบน์ 

แผ่นแบตเตอรี่ 
ลวดตัวน าและชิ้นส่วนทางไฟฟ้า 
ลวดตัวน าและขดลวดความร้อน 

 

           8.1.2 วัสดุผสมรูปร่างเป็นเม็ดผง                                                                            

            วัสดุผสมที่เป็นเม็ดผง (Particle Composite) จะประกอบไปด้วยอนุภาคขนาดใหญ่ที่ไม่มีผลต่อการ
เกิดดิสโลเคชั่นหรือการเลื่อนผ่านเหมือนกลุ่มแรก แต่จะมีการเพิ่มหรือท าให้เกิดสมบัติใหม่ขึ้น โดยอาศัยสมบัติ
ร่วมระหว่างวัสดุที่มาผสมกันท าให้เกิดความแข็งแรงหรือสมบัติอ่ืนๆ ที่เราต้องการ วิธีการท าวัสดุผสมชนิดนี้
กระท าโดยการเพิ่มเม็ดผงของวัสดุที่มีความแข็งแรงผสมเข้ากับแมทริกซ์ที่โดยมากจะอ่อนท าให้ได้สมบัติทั้งสอง
อย่างข้ึนมา วัสดุผสมกลุ่มนี้ได้แก่ ซีเมนต์คาร์ไบด์ วัสดุขัดถู เป็นต้น 
            กฎของของผสม สมบัติของวัสดุผสมจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสมบัติเฉพาะของวัสดุแต่ละขนิดที่
เราน ามาผสมกันเราสามารถคาดการณ์สมบัติของวัสดุผสมได้จากกฎของของผสม เช่น ความหนาแน่นของวัสดุ
ผสมสามารถหาได้จากสมการที่ 1 

 

                                     Pc = ∑ (fipi) = f1 p1 + f2 p2 + …..+fn pn     (1) 

 

เมื่อ                   

Pc    คือ  ความหนาแน่นของวัสดุผสม                                                                                                

                   P1, P 2, …., Pn   คือ ความหนาแน่นของวัสดุผสมแต่ละชนิดที่น ามาผสม   

                     f1, f 2, …., fn   คือ เศษส่วนปริมาตร (Volume Fraction) ของแต่ละส่วนประกอบ     
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ตัวอย่างที่ 8.1 ใบมีดซีเมนต์คาร์ไบด์ที่ใช้ในงานกัดแต่งประกอบไปด้วย WC  75wt%,  Tic  15wt%,  TaC  

5wt%,  และ Co 5wt% จงประมาณค่าความหนาแน่นของวัสดุผสมชนิดนี้ 

วิธีท า ความหนาแน่ของแต่ละวัสดุคือ Pwc  =15.77 g/cm3  ,PTiC  = 4.94 g/cm3  , PTaC =14.5 

g/cm3  pco  = 8.90 g/cm3   ตามล าดับ ค านวณหาเศษส่วนปริมารตจากเปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักของวัสดุแต่
ละชนิด จะได้  

                        Fwc  =  75 /15.77

75 /15.77 15 / 4.94 5 /14.5 5 / 8.9  
=  

70.8

76.4  = 0.547 

                       fTiC  =      
70.8

94.4/15    =  0.39 

                      fTaC  =      
70.8

5.14/5     =   0.040 

                       fco    =      
70.8

90.8/5     =   0.064 

จากกฎของของผสม ความหนาแน่นของวัสดุผสม คือ  

                      Pc     =      )( fipi   = (0.547)(15.77)+(0.349)(4.94)+(0.040)(14.5)+(0.064)(8.9) 

                               = 11.50 g/cm3    

         ซีเมนต์คาร์ไบด์ (Cement Carbide) หรือเซอร์เม็ต  (Cermet) เป็นวัสดุผสมที่ประกอบไปด้วยอนุภาค
หรือเม็ดของเซรามิกซ์ชนิดแข็งกระจายตัวอยู่ในแมทริกซ์ที่เป็นโลหะ ตัวอย่างวัสดุผสมกลุ่มนี้  ได้แก่ ทังสเตน
คาร์บด์ ที่ใช้ท าเครื่องมือคมตัดในงานกัดแต่งต่างๆ ซึ่งมีสมบัติที่แข็งและจุดหลอมเหลวสูงและหากต้องการเพ่ิม
ความเหนี่ยวให้กับทังสเตนคาร์ไบด์ จะใช้วิธีการน าผงของทังสเตนคาร์ไบด์ผสมกับผงของโคบอลต์และอัดด้วย
แรงดันสูงให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ จากนั้นให้ความร้อนโคบอลต์หลอมละลายให้กลายเป็นแมทริกซ์ที่ยึดเหนี่ยว
เม็ดของทังสเตนคาร์ไบด์ และเม่ือปล่อยให้แข็งตัวโคบอลต์จะช่วยให้มีสมบัติต้านทานแรงกระแทกได้ดีขึ้น   
       วัสดุขัดถู หินเจียระไนและไฟเบอร์ส าหรับตัดโลหะเป็นวัสดุผสมที่ขึ้นรูปจากอะลูมินา (AI 2O3 ) ชิลิคอน
คาร์ไบด์ (SiC) และคิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN) และเพ่ือเพ่ิมความเหนียว วัสดุผงขัดเหล่านี้จะถูกจับยึดโดย
แก้วหรือโพลิเมอร์ที่เป็นแมทริกซ์ ขณะเป็นการใช้งาน เม็ดวัสดุแข็งที่เกิดการเสียดสีจะเกิดการแตกหรือหลุด
ออกจากแมทริกซ์ไปท าให้วัสดุคมตัดตัวใหม่โผล่ขึ้นมาทดแทน   
       หน้าสัมผัสทางไฟฟ้า (Electrical Contact) วัสดุที่ใช้เป็นหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าจะต้องมีสมบัติที่ดีความ
ต้านทานการเสียดสีและความน าไฟฟ้า ไม่เช่นนั้นแล้วหน้าสัมผัสจะเกิดการสึกกร่อนได้ง่าย วัสดุผสมที่
ประกอบไปด้วยทังสเตนที่มีความแข็งแรงและมีเงินเป็นวัสดุผสมที่ให้สมบัติของวัสดุหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าได้ดี 
การผลิตจะใช้ผงทังสเตนอัดให้เป็นรูปทรง ดังแสดงในรูปที่ 8.2 การอัดจะท าให้ได้วัสดุเป็นแท่งที่มีรูพรุนอยู่
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ทั่วไป จากนั้นน าเงินหลอมเหลวมาอัดเข้าไปในสภาวะสุญญากาศ เงินหลอมเหลวจะไปเติมเต็มในช่องว่างและ
เป็นตัวยึดเหนี่ยวในช่องว่างและเป็นของทังสเตนติดกัน วัสดุผสมดังกล่าวจะมีความน าไฟฟ้าที่ดีของเงิน และ
ความแข็งแรงของทังสเตนจะช่วยให้ทนการเสียดสีดีขึ้น  
             

                

 

 

   

 

                       (ก)            (ข)                                       (ค)  

 
รูปที่ 8.2 ขั้นตอนการผลิตวัสดุผสมทางไฟฟ้า เงิน – ทังสเตน (ก) ผงทังสเตนถูกอัด (ข) ผงทังสเตนที่ถูกอัดจะ

มี  รูพรุน (ค) เงินหลอมเหลวถูกเติมเข้าไปยังช่องว่างของทังสเตน 
     

         โพลิเมอร์ ตัวอย่างของวัสดุผสมที่เป็นอนุภาคผสมกับโพลิเมอร์ดังเช่น ผงคาร์บอนในยางวัลคาร์ไนซ์ที่ใช้
ผลิตยางรถยนต์ ผงคาร์บอนที่ใช้จะมีลักษณะกลม และเล็กเพียง 5 – 500 nm เติมลงไปเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง 
ทัฟเนสส์ ความแข็ง ความต้านทานการเสียดสี ต้านทานต่อการเสี่อมเนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเล็ต และทนต่อ
ความร้อนสูงขึ้น รูปที่ 8.3 (ก) แสดงโครงสร้างจุลภาคยางรถยนต์ที่มีผงคาร์บอนด์ผสมเป็นตัวช่วยเพ่ิมความ
แข็งแรง ตัวอย่างอ่ืนๆ ของวัสดุผงที่ใช้ร่วมกับโพลิเมอร์ เช่น ตะกั่ว เข้าไปในโพลิเมอร์เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การดูด กลืนรังสีที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ เป็นต้น  
           ผงโลหะผสมหล่อ อะลูมิเนียมที่มีผงของ SiC ผสมอยู่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น ลูกสูบ 
เป็นวัสดุผสม ที่ผลิตจากกรรมวิธีพิเศษ โดยใส่ผงของ SiC ลงไปในอะลูมิเนียมหลอมเหลว SiC จะไม่เกิดการ
หลอมละลายและกระจายตัวอยู่ในเนื้อของอะลูมิเนียม ดังแสดงในรูปที่ 8.3 (ข) ผงของ SiC จะมีความแข็งแรง
กระจายตัวอยู่ในเมทริกซ์ที่อ่อนอย่างอะลูมิเนียม 
 

   

 

 

           

ช่องว่าง 

W 

W 

AG 
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                                           (ก)                     (ข)                                        

รูปที่ 8.3 โครงสร้างจุลภาค (ก) ยางรถยนต์ที่มีอนุภาคคาร์บอนด์สีด าบนแมทริกซ์ยางสังเคราะห์                       
(ข) อะลูมิเนียมหล่อเสริมแรงด้วยผงชิลิคอนคาร์ไบด์ 

 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

 8.2 วัสดุผสมเส้นใยเสริมแรง (Fiber Reinforced Composite) 

เส้นใยเสริมแรงจะช่วยเพ่ิมความแข็งแรง ความต้านทานการล้าตัว มอดุลั สของยัง และอัตราส่วนต่อ
น้ าหนักของวัสดุผสมให้สูงขึ้น สมบัติต่างๆ เหล่านี้เกิดข้ึนร่วมกันระหว่างความแข็งแรง ความเหนียวของเส้นใย
ประสานกับความอ่อนเหนียวของเมทริกซ์ วัสดุที่เป็นเมทริกซ์จะท าหน้าที่ในการถ่ายแรงที่กระท าสู่เส้นใยท าให้
สามารถรับแรงได้ทั้งหมดโดยไม่เสียหาย ความแข็งแรงของวัสดุผสมอาจมีได้ทั้งอุณหภูมิสูงเป็นวัสดุผสม
อะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยเส้นใยบอร์สิค (Borsic)    
       วสัดุเสริมรงนั้นมีมากมายหลายชนิดและถูกใช้มาเป็นเวลานาน ดังเช่นการใช้หญ้าหรือฟางข้าวผสมลงไป
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้กับอิฐที่ท าจากดินเหนี่ยวเมื่อหลายร้อยปีก่อน หรือการใช้เหล็กเส้นเสริมแรงใน
คอนกรีตเพ่ือท าโครงสร้าง การใช้ใยแก้วเสริมแรงในเมทริกซ์ที่เป็นพลาสติกก็ใช้ในงานทางด้านการขนส่งหรือ
ยานอวกาศอย่างแพร่หลาย เส้นใยเสริมแรงที่ใช้ผลิตจากโบรอน คาร์บอน โพลิเมอร์ และเซรามิก ซึ่งท าหน้าที่
ในการเสริมแรง ส่วนวัสดุที่ท าเมทริกซ์ได้แก่ โพลิเมอร์ โลหะ เซรามิก และสารประกอบโลหะบางชนิด  
        8.2.1 เส้นใย (Fiber)        

          วัสดุที่ใช้เป็นเส้นใยเสริมแรงนั้น ประกอบด้วยเส้นใยแก้ว เส้นใยคาร์บอน เส้นใยแกร์ไฟต์ เส้นใยอะรา
มิด  (Aramid)  หรือ อะโรเมติกโพลิเอไมด์ (Aromatic Polyamide)  หรือรู้จักในชื่อ เคฟลาร์ (Kevlar) เส้น
ใยโบรอน และเส้นใยชิลิคอนคาร์ไบด์  
          เส้นใยแก้ว (Fiber glass) ผลิตจากทรายชิลิกาท่ีผสมสารออกไซด์บางชนิดเพ่ือลดอุณหภูมิหลอมเหลว 
และความหนืดขณะทรายแก้วหลอมเหลว เส้นใยแก้วแบ่งออกเป็น 4 ชนิด  แต่ละชนิดมีส่วนผสมต่างๆ ดัง
แสดงในตารางที่ 2 ใยแก้วชนิด  A-กลาส (A-glass) เป็นเกรดแอลคาไรด์สูงที่มีส่วนผสมของโซดา-ไลม์-ชิลกา 
ใช้ในงานที่ต้องการทนสารเคมี ใยแก้วชนิด  E- กลาส (E-glass) หรือเกรดทางไฟฟ้า จะมีส่วนผสมของอะลูมิ
โน-โบโรชิลิเกต มีสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีและทนทานมาก ใยแก้วชนิด ECR- กลาส (ECR-glass) มักใช้ในงานที่
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ต้องการีสมบัติทางไฟฟ้าควบคู่กับความต้านทานทางเคมีไปพร้อมกัน ส่วนใยแก้วชนิด S- กลาส (S-glass) จะมี
ส่วนผสมของแมกนีเซียมอะลูมิโนซิลิเกต ซึ่งจะไม่มีโบรอนออกไซด์และใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงที่สูง
มากๆ คงสภาพได้ที่อุณหภูมิสูงๆ แต่ราคาของ S- กลาส จะแพงกว่ากลุ่มอ่ืน 
            เส้นใยแก้วนิยมใช้ในการผลิตเครื่องบินและยานอวกาศ หากเปรียบเทียบอายุความทนทานต่อ
ความชื้นแล้วเส้นใย ECR และ S- กลาสจะดีกว่า A-กลาสมาก เส้นใย E- กลาส นิยมใช้ท าแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส์มาก ทั้งนี้เพราะสมบัติทางไฟฟ้าของ E- กลาส นั้นดีมาก อีกทั้งยังรักษาขนาดและรูปทรงได้ดี 
ทนทานต่อความชื้น และมีราคาต่ า  
             
ตารางท่ี 8.2 ชนิด ส่วนผสม และสมบัติของเส้นใยแก้วชนิดต่างๆ 

 
ชนิดแก้ว 

วัสด,ุ wt% 

 
ชิลิกา 

 
อะลูมินา 

แคลเซียม 
ออกไซด ์

 
แมกนีเซียม 

 
โบรอน 
ออกไซด ์

 
โซดา 

 
แคลเซียม 
ฟลูออไรด ์

ผลรวม 
ไมเนอร ์
ออกไซด ์

E- กลาส 
A- กลาส 
ECR- กลาส 
S- กลาส 

54 
72 
61 
64 

14 
1 
11 
25 

20.5 
8 
22 
…… 

0.5 
4 
3 
10 

8 
… 
… 
… 

 

1 
14 
0.6 
0.3 

1 
… 
… 
… 

1 
1 

2.4 
0.7 

สมบัติของเส้นใยแก้ว 

ชนิดแก้ว 

 
ความ

ถ่วงจ าเพาะ 

ความต้านทาน 
แรงดึง 

 
มอดุลสัแรงดึง 

 
สัมประสิทธ์ิ
การขยายตัว 
   106 k 

ค่าคงท่ี
ไดอิเล็ก

ตริก 
(a) 

อุณหภูม ิ
หลอมเหลว 

 
MPa 

 
psi 

 
GPa 

 
106psi 

 
๐C 

 
๐F 

E- กลาส 
A- กลาส 
ECR- กลาส 
S- กลาส 

2.58 
2.50 
2.62 
2.48 

3450 
3040 
3625 
4590 

500 
440 
525 
665 

500 
440 
525 
665 

10.5 
10.0 
10.5 
12.5 

5.0 
8.6 
5.0 
5.6 

6.3 
6.9 
6.5 
5.1 

1065 
996 
1204 
1454 

1950 
1825 
2200 
2650 

 

          เส้นใยอะรามิด  (Aramid) หรือมีชื่อเรียกว่า เคฟลาร์ (Kevlar) เป็นเส้นใยที่ผลิตจากโรเมนติกโพลิเอ
ไมด์ โพลิเมอร์ (Aromatic Polyamide Polymer) ซึ่งมีการเพ่ิมความแข็งแรงโดยการเสริมวงแหวนของ
เบนซิน (รูปที่ 8.4) เข้าไปเชื่อมต่อสายโซ่โพลิเมอร์ ขณะเกิดกระบวนการโพลิเมอร์ไรเชชั่น ลักษณะของสายโซ่
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ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะยาวคล้ายเส้นลวด ส่งผลให้เส้นใยมีความแข็งแรงตามแนวยาวที่สูงมาก ดังจะเห็นได้จาก
การเรียงตัวของแนวสายโซ่โพลิเมอร์ (รูปที่ 8.5)            

    

 

 

 

 

         

รูปที่ 8.4 โครงสร้างทางเคมีของเส้นใยเคฟลาร์ 

(ท่ีมา: William D Callister, 2007) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.5 ภาคหน้าตัดของไม้เทนนิสโครงสร้างที่เป็นระเบียบเคฟลาร์ 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 

 
        เคฟลาร์ที่นิยมใช้มี 3 ชนิด โดยสมบัติทางกล ดังแสดงในตารางที่ 3 เคฟลาร์ 29 มีความหนาแน่นต า แต่
มีความแข็งแรงสูง นิยมใช้ท าอุปกรณ์ป้องกันกระสุนปืนและขีปนาวุธ ใช้ท าเชือกและสายเคเบิล ส่วนเคฟลาร์ 
49 มีความหนาแน่นต่ า แต่มีความแข็งแรงและมอดุลัสสูง นิยมใช้ท าเส้นใยเสริมแรงของวัสดุผสมส าหรับผลิต
ยานอวกาศและเครื่องบิน 
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ตารางท่ี 8.3 สมบัติของเส้นใยเคฟลาร์ชนิดต่างๆ 

 
วัสด ุ

 
ความ

หนาแน่น 
(g/cm3) 

เส้นผา่น
ศูนย์กลางเส้นใย 

มอดุลสัแรงดึง ความต้านทานแรงดึง  
% การยืด

ตัว 
 
m  

 
m  

 
GPa 

 
106psi 

 
GPa 

 
106psi 

เคฟลาร์ 29 (ทัฟเนสสส์ูง) 
เคฟลาร์ 49 (มอดุลสัสูง) 
เคฟลาร์149 (มอดุลสัสูงมาก) 

1.44 
1.44 
1.47 

12 
12 
12 

470 
470 
470 

 

83 
131 
186 

12 
19 
27 

3.6 
3.6-4.1 

3.4 

0.53 
0.53-0.60 

0.500 

4.0 
2.8 
2.0 

 

         เส้นใยโบรอน เป็นวัสดุที่ใช้ท าวัสดุผสมเส้นใยเสริมแรงที่มีโลหะเป็นเมทริกซ์ (Metal Matrix 

Composite:  MMC) วิธีการผลิตเส้นใยโบรอนจะใช้วิธีการเรียกว่า CVD (Chemical Vapor Deposition ) 
ซึ่งเป็นการท าให้โบรอนกลายเป็นไอแล้ววิ่งไปเกาะที่ลวดทังสเตน แล้วเกิดการตกตะกอนขึ้นที่ผิวลวดทังสเตน 
หารผลิตเส้นใย SiC ก็จะอาศัยวิธีการเดียวกัน โดยเส้นใยคาร์บอนจะถูกไอระเหยของชิลิคอนคาร์ไบด์เคลือบที่
บริเวณผิว  

      เส้นใยวิสเกอร์ (Whiskers) ลักษณะของเส้นใยไม่ต่อเนื่องหรือมีลักษณะคล้ายเข็มโยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1-3 ไมครอน และยาวเพียง 50-200 ไมครอน เป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงและทนอุณหภูมิสูง           
ดังแสดงในตารางที่ 8.4  
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ตารางท่ี 8.4 แสดงสมบัติของเส้นใยชนิดต่างๆ 

 
วัสด ุ

ความ
หนาแน่น 
(g/cm3) 

ความ
ต้านทาน
แรงดึง 
(psi) 

มอดุลสั
ยืดหยุ่น 

(×106psi) 

อุณหภูมิ
หลอมเหลว 

(๐C) 

มอดุลสัจ าเพาะ 
(×107 in) 

ความแข็งจ าเพาะ 
(×106in) 

โพลิเมอร์  
เคฟลาร ์
ไนลอน 
โพลิเอทิลีน 

 
1.44 
1.14 
0.97 

 
650 
120 
480 

 
18.0 
0.4 
25.0 

 
500 
249 
147 

 

 
34.7 
1.0 
7.1 

 
10.1 
2.9 
13.7 

โลหะ  
เบริลเลียม 
โบรอน 
ทังสเตน 

 
1.83 
2.36 
19.40 

 
185 
500 
580 

 
44.0 
55.0 
59.0 

 
1277 
2030 
3410 

 
77.5 
64.7 
8.5 

 
2.8 
4.7 
0.8 

แก้ว 
E- กลาส 
S - กลาส 

 
2.55 
2.50 

 
500 
650 

 
10.5 
12.6 

 
‹1725 
‹1725 

 
11.4 
14.0 

 

 
5.6 
7.2 

คาร์บอน 
HS (ความแข็งแรงสูง) 
HM (มอดุลสัสูง)   

 
1.75 
1.90 

 

 
820 
270 

 
40.0 
77.0 

 

 
3700 
3700 

 
63.5 
112.0 

 
13.0 
3.9 

 
เซรามิก          
Al2O3                 
B4C                      
SIC                           

Zro2 

 
3.95 
2.36 
3.00 
4.84 

 
300 
330 
570 
300 

 
55.0 
70.0 
70.0 
50.0 

 
2015 
1450 
2700 
2677 

 
38.0 
82.4 
47.3 
28.6 

 
2.1 
3.9 
5.3 
1.7 

เส้นใยวิสเกอร ์
Al2O3   
โครเมียม 
แกรไฟต ์
SIC 
Si3N4  

 
3.96 
7.20 
1.66 
3.18 
3.18 

 
3000 
1290 
3000 
3000 
2000 

 
62.0 
35.0 

102.070.0 
55.0 

 
1982 
1890 
3700 
2700 

 
43.4 
13.4 
170.0 
60.8 
47.8 

 
21.0 
4.9 
50.2 
26.2 
17.5 
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8.2.2 วัสดุเมทริกซ์ (Matrix)  

เมทริกซ์จะท าหน้าที่เป็นตัวรองรับและยึดเหนี่ยวเส้นใยให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ท าหน้าที่ในการ
ถ่ายโอนแรงไปยังเส้นใยที่แข็งแรง ป้องกันการเสียหายของเส้นใยจากกระบวนการผลิตและการใช้วัสดุผสม อีก
ทั้งยังป้องกันการรุกรามของรอยแตกร้าวที่เกิดข้ึนกับเส้นใยอีกด้วย  

โพลิเมอร์ เป็นวัสดุที่นิยมน ามาใช้เป็นเมทริกซ์ของวัสดุผสมทั้งกลุ่มที่เป็นเทอร์โมเซตติ้ง และเทอร์โม
พลาสติกวัสดุผสมที่นิยมใช้โพลิเมอร์เป็นเมทริกซ์มากที่สุดคือวัสดุเส้นใยแก้วเสริมแรง การขึ้นรูปท าได้หลายวิธี 
ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ ข้อจ ากัดของโพลิ เมอร์จะอยู่ที่ตรงใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิต่ าเท่านั้น 
แม้จะมีโพลิเมอร์บางตัวอย่าง ชนิดอะโรเมติกโพลิเอไมด์ที่ถูกใช้งานกับอุณหภูมิสูงบ้าง แต่ยังคงมีขีดจ ากัดอยู่
เมื่อเทียบกับกลุ่มแมทริกที่เป็นโลหะและเซรามิกซ์  
          โลหะ ประกอบด้วย อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ทองแดง นิกเกิล และโลหะผสมประเภทสารประกอบ 
ใช้เสริมแรงร่วมกับเส้นใยที่เป็นโลหะและเซรามิก นิยมใช้กับชิ้นส่วนอวกาศและชิ้นส่วนยานยนต์ที่รู้จักมานาม
ของวัสดุผสมแมทริกซ์โลหะ (MMC) สมบัติที่ดีของ MMC คือ การใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิสูงๆ แต่กระบวนการ
ผลิตนั้นค่อนข้างยากและมีราคาแพง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับวัสดุผสมเมทริกซ์โพลิเมอร์  
          เซรามิก เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้งานได้ดีมากที่อุณหภูมิสูง และมีน้ าหนักเบากว่ากลุ่มโลหะ แต่ข้อจ ากัด
ของเซรามิก คือ มีความเปราะมาก ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในการเพ่ิมความเหนี่ยวให้กับวัสดุผสมเมทริกซ์
เซรามิก  (Ceramic Matrix Composite: CMC ) ต่อไป 
 

         8.2.3 การยึดเหนี่ยวและการแตกหัก 

         การยึดเหนี่ยวกันระหว่างเมทริกซ์และเส้นใยเป็นสิ่งทีส าคัญมาก เพราะหากการยึดเหนี่ยวไม่ดี จะท าให้
การถ่ายแรงจากเมทริกซ์ไปสู่เส้นใยนั้นไม่ดี อีกทั้งความเสียหายอาจเกิดข้ึนได้ง่าย ดังแสดงในรูปที่ 8.6 บางครั้ง
เพ่ือเพ่ิมการยึดเหนี่ยวให้ดีขึ้น อาจมีการเคลือบสารบางชนิดไส้ที่ผิวของเส้นใย ดังเช่น ใยแก้วจะมีการเคลือบ
สารไซแลน ไว้ที่ผิวเพ่ือเพ่ิมการยึดเหนี่ยวและต้านทานความชื้น หรือเส้นใยคาร์บอนจะมีการเคลือบ
สารอินทรีย์ที่ผิวเพ่ือเพ่ิมการยึดเหนี่ยวเช่นกัน เส้นใยโบรอนจะถูกเคลือบผิวเช่นกัน เส้นใยโบรอนจะถูกเคลือบ
ผิวโดยชิลิคอน คาร์ไบด์หรือโบรอนในไตด์เพ่ือเพ่ิมการยึดเหนี่ยวกับแมทริกซ์อะลูมิเนียมดังนั้นชื่อของเส้นใย
ชนิดนี้จึงถูกเรียกว่า เส้นใยบอร์สิค (Borsic Fiber) เพ่ือให้คล้องกับสารเคลือบที่เป็นชิลิคอนคาร์ไบด์ ( Sic) 
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รูปที่ 8.6 ผิวหน้าที่เกิดการแตกหักของวัสดุผสมไฟเบอร์กลาสอีพ็อกซ่ี  
(เส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าตัด 10 ไมโครเมตร) 

 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 

            สมบัติอีกประการที่ส าคัญเมื่อมีการรวมกันระหว่างเส้นใยกับแมทริกซ์คือ สัมประสิทธิ์การขยายตัว
เนื่องจากความร้อนของวัสดุทั้งสองชนิด หากเส้นใยและเมทริกซ์มีความแตกต่างของการขยายตัว เนื่องจาก
ความร้อนท่ีสูงมากจะเป็นสาเหตุของการแตกหักของเส้นใยหรือการยึดเหนี่ยวอาจเกิดการแยกออกจากกันได้  

8.3 ไม้ (Wood) 
 
        ไม้เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างมานาน โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จุดเด่นของไม้
คือ ความสวยงามที่เกิดจากลวดลายไม้ตามธรรมชาคติ อีกทั้งความแข็งแรงน้ าหนักเบา ก็เป็นข้อดีที่ท าให้ไม้
ยังคงความนิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
        ไม้จัดเป็นกลุ่มของวัสดุผสมประเภทวัสดุผสมเส้นใยเสริมแรงแบบซับซ้อน โดยจะประกอบไปด้วยเซลล์
ของโพลิเมอร์ที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กเรียงกันในแนวยาว แล้วประสานด้วยเมทริกซ์ที่เป็นโพลิเมอร์ 
นอกจากนี้ท่อโพลิเมอร์ยังประกอบไปด้วยเส้นใยเซลลูโลสที่มีโครงสร้างผนึกที่เป็นระเบียบบางส่วน  เรียงเป็น
แนวเดียวกันที่บริเวณมุมของแกนของท่อโพลิเมอร์ การจัดเรียงตัวในลักษณะนี้ท าให้ไม่มีความทนทานต่อแรง
ดึงดูดในทิศทางตามแนวยาวสูงมาก 
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        8.3.1 องค์ประกอบและโครงสร้างของไม้  

        ไม้ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ 4 อย่าง ได้แก่ เส้นใยเซลลูโลส (Cellulose) ประมาณ 40 – 50% 

ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติกท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มีดีกรีของโพลิเมอร์ไรเซซั่นประมาณ 10,000 

โครงสร้างทางเคมีของเซลลูโลส ดังแสดงในรูปที่ 8.7 องค์ประกอบส่วนที่สองได้แก่ สารกึ่งเซลลูโลส ซึ่ งเป็น
เซลลูโลสที่มีดีกรีของโพลิเมอร์ไรเซซั่นประมาณ 200 และสารกึ่งเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบในไม้ประมาณ              
20 – 30% 

                  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8.7 โครงสร้างเส้นใยเซลลูโลสในไม้ (Cellulose) 

(ท่ีมา: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0612/) 

         องค์ประกอบที่สามคือ ลิกนิน ประมาณ 20 – 30% มีน้ าหนักโมเลกุลที่ต่ าและจัดเป็นซีเมนต์ที่เกิดจาก
ธรรมชาติท าให้เชื่อมประสานองค์ประกอบอ่ืนๆ ให้อยู่รวมกัน องค์ประกอบตัวสุดท้าย คือ สารสกัดที่เกิดจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ น้ ามันที่ท าให้เกิดจากสีเนื้อไม้หรือเป็นสารที่ป้องกันศัตรูจากธรรมชาติ จากนั้นยังมี
องค์ประกอบที่เป็นสารที่ไม่ใช่ธรรมชาติ เช่น ซิลิกา องค์ประกอบสุดท้ายมีเปอร์เซ็นต์ประมาณ 10 %  

          ชั้นของโครงสร้างเนื้อไม้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยชั้นแรกจะเป็นโครงสร้างเส้นใย ชั้นที่สองเป็น
โครงสร้างเซลล์ และสุดท้ายเป็นโครงสร้างมหภาคหรือโครงสร้างขนาดใหญ่ 

          โครงสร้างของเส้นใย องค์ประกอบของไม้คือเซลลูโลส C6H10O5  มีการเรียงตัวแบบสายโซ่โพลิเมอร์
และท าให้เกิดเป็นเส้นใยที่มีความยาว โครงสร้างของไฟเบอร์ส่วนใหญ่จะมีระบบผลึกที่มีระเบียบและมีตัวแยก
ขอบเขตของโครงสร้างผลึกท่ีเป็นเซลลูโลสที่เป็นผลึกไร้ระเบียบ กลุ่มของลูกโซ่เซลลูโลสจะถูกห่อหุ้มไว้โดยชั้น
ของลูกโซ่กึ่งเซลลูโลส ซึ่งจะมีการจัดเรียงแบบสุ่ม (Random) หรือไม่เป็นระเบียบแน่นอน สุดท้าย ลูกโซ่กึ่ง
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เซลลูโลสจะถูกหุ้มอีกครั้งโดยลิกนิน กล่มของเส้นใยประกอบด้วย ลูกโซ่เซลลูโลส ลูกโซ่กึ่งเซลลูโลสและลิกนิน 
จะเรยีกรวมกันว่า ไมโครไฟบริล (Microfibrill)  

          โครงสร้างเซลล์ ไม้ประกอบด้วยเซลล์ที่มีลักษณะยาว ซึ่งปกติแล้วจะมีอัตราส่วนอยู่ระหว่าง 100 หรือ
มากกว่า และเป็นองค์ประกอบที่เป็นของแข็งในเนื้อไม้ถึง 95%  เซลล์ที้มีลักษณะกลวงจะประกอบไปด้วยชั้น
ของไมโครเวฟบริลหลายๆชั้นรวมกัน ผนังชั้นแรกของเซลล์ประกอบไปด้วยไมโครเวฟบริลที่เรียงไม่เป็น
ระเบียบ ส่วนผนังชั้นที่สองจะมีความหนามากกว่า และประกอบไปด้วยชั้นต่างๆ ถึง 3 ชั้น โดยชั้นนอกและ
ชั้นในสุดจะประกอบไปด้วยไมโครเวฟบริลที่มีการเรียงตัว 2 ทิศทางที่ไม่ขนานเซลล์ ชั้นกลางซึ่งเป็นชั้นที่หนา
ที่สุดจะประกอบไปด้วยไมโครเวฟบริลที่มีทิศทางการเรียงตัวทิศทางเดียวและไม่ขนานกับแกนของเซลล์  

          โครงสร้างมหภาคหรือโครงสร้างใหญ่ๆของไม้ จะประกอบไปด้วยชั้นนอกสุดคือเปลือกไม้ (Bark) ท า
หน้าที่ปกป้องเนื้อภายใน ถัดมาเป็นชั้นเนื้อเยื้อไม้ (Cambium) ที่อยู่ใต้เปลือกไม้ ประกอบไปด้วยเซลล์ของ
เนื้อไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ ถัดมา คือ กระพ้ีไม้ (Sapwood) ประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้งและเป็นส่วนที่
ให้ความแข็งแรงกับต้นไม้ 

          การเจริญเติบโตของเซลล์นั้นมีความแตกต่างกันไปตามฤดูกาล โดยในช่วงต้นฤดู การเจริญเติบโตเซลล์
จะมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วและมีขนาดใหญ่ จากนั้นเซลล์จะเล็กลงเรื่อยๆ และมีความหนาแน่นสูงเมื่อเข้าสู่
ปลายฤดูจากความแตกต่างของเซลล์ต้นฤดูกับปลายฤดู ท าให้เราสามารถส ารวจหรือศึกษาวงชั้นปีของการ
เจริญเติบโตได้  

           8.3.2 ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง  

           ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สนใบเล็ก (Spruce) เฟอร์ เฮมลอค (Hemlock) และซีดาร์ (Cedar) ส่วนของไทย
ได้แก่ ไม้ฉ าฉา ไม้ยาง มะม่วง เป็นต้น ลักษณะของเซลล์ไม้เนื้ออ่อนจะค่อนยาวกว่าไม้เนื้อแข็ง ทั้งนี้เพราะ
เปอร์เซ็นต์ช่องว่างของเนื้อไม้มีน้อยกว่าไม้เนื้อแข็ง (รูปที่ 8.8 (ก))        

           ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ประดู่ มะค่า ไม้สัก ชิงชัง ไม้เต็งรัง ที่เป็นไม้ไทย หรือไม้เนื้อแข็งของสหรัฐ ได้แก่ 
ไม้โอ๊ก (Oak) แอช (Ash) เอล์ม (Elm) บีช (Beech) เบิร์ช (Birch) เมเปิล  (Maple) เป็นต้น ไม้เนื้อแข็งเหล่านี้
จะมีเซลล์แนวยาวที่สั้นประมาณ 1 mmความโตน้อยกว่า 0.1 mm ภายในเนื้อไม้ประกอบด้วยท่อล าเลียงใน
แนวยาว ซึ่งท าหน้าที่ส่งผ่านน้ าภายในเนื้อไม้ (รูปที่ 8.8 (ข))        
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                  (ก) ไม้เนื้ออ่อน                                              (ข) ไม้เนื้อแข็ง 

รูปที่ 8.8 โครงสร้างเซลล์ของเนื้อไม้ โดยไม้เนื้ออ่อนจะมีเซลล์ที่ใหญ่กว่าและยาวกว่าไม้เนื้อแข็ง 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

8.3.3 ปริมาณความชื้นและความหนาแน่นของเนื้อไม้ 

           ความหนาแน่นของเนื้อไม้ปกติแล้วจะขึ้นอยู่กับชนิดหรือพันธ์ไม้ โดยทั่วไปไม้ที่แห้งสนิทมักมีความ
หนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.3 - 0.8 g/cm3  โดยไม้เนื้อแข็งจะมีความหนาแน่นสูงกว่าไม้เนื้ออ่อน อย่างไรก็ตามการ
วัดความหนาแน่นปกติแล้วจะมีค่าที่สูงหากปริมาณน้ าในเนื้อไม้มีมาก เราสามารถหาเปอร์เซ็น ต์ของน้ าในเนื้อ
ไม้ได้จากสมการ 

 

                                    % น้ า = 
น้ าหนักน้ าในไม้
น้ าหนักไม้แห้ง

× 100        (2) 

           

ปริมาณของน้ าอาจมีมากกว่า 100 % ซึ่งจะถูกเก็บไว้ภายในเซลล์และท่อล าเลียง ปริมาณน้ าที่มีมาก
ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สด และเปอร์เซ็นต์จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณความชุ่มชื้ นของพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน 
ความหนาแน่นของไม้ที่มีความชื้น 12% และค่ามอดุลัสของความยืดหยุ่นของไม้บางชนิด ดังแสดงในตารางที่ 
8.5   
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ตารางท่ี 8.5 สมบัติของไม้บางชนิด  

ชนิดไม้ 
ความหนาแน่น (12%) 

(g/cm3) 
มอดุลัสของความยืดหยุ่น 

(psi) 

ซีดาร์ (Cedar) 
ไพน์ (Pine) 
เฟอร์ (Fir) 

เมเปลิ  (Maple) 
เบิร์ช (Birch) 
โอ๊ก (Oak) 

0.32 
0.35 
0.48 
0.48 
0.62 
0.68 

 
1,100,000 
1,200,000 
2,000,000 
1,500,000 
2,000,000 
1,800,000 

 
 

ตัวอย่างที่ 2 ไม้สดชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 0.86 g/cm3 และปริมาณน้ า 175% จงค านวณหาความหนาแน่น
ของไม้ภายหลังการอบแห้ง 

          วิธีท า 

           ไม้ปริมาณ 100 cm3 มีน้ าหนัก 86 g จากสมการที่ 2  

                                   % น้ า  = 
น้ าหนักน้ าในไม้
น้ าหนักไม้แห้ง

 × 100 = 175  

                                              = 
น้ าหนักผลไม้ น้ าหนักไม้แห้ง

น้ าหนักไม้แห้ง
 × 100 = 175 

                     น้ าหนักของไม้แห้ง  = 
(   )(น้ าหนักของไม้สด)    

                                              = 3.31
275

)86)(100(   

            ความหนาแน่นของไม้แห้ง  = 313.0
100

3.31
3


cm

g  g/cm3 
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8.3.4 สมบัติทางกลของไม้  

          ความแข็งแรงของไม้ข้ึนอยู่กับความหนาแน่นของเนื้อไม้ ซึ่งความหนาแน่นก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าและ
ชนิดของไม้ การท าให้ไม้แห้งในช่วงแรก น้ าจากท่อล าเลียงจะหมดไปก่อน จากนั้นในช่วงที่สอง น้ าที่อยู่ภายใน
เซลล์จึงจะแห้งหลังจากน้ าในท่อล าเลียงหมดไปการที่ท่อน้ าล าเลียงแห้งไปนั้น ในทางปฏิบัติแล้วจะไม่ส่งผลต่อ
ความแข็งแรง หรือทัฟเนสส์ของไม้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากท าให้ไม้แห้งต่อไปจนปริมาณน้ าน้อยกว่า 
30% โดยน้ าที่อยู่ภายในผนังเซลล์จะระเหยออกมา จะส่งผลให้เส้นใยของเซลล์หดตัวเข้ามาชิดกันมากขึ้น และ
ท าให้การยึดเหนี่ยวระหว่างเส้นใยมีมากขึ้นอีก อีกทั้งความหนาแน่นของเนื้อไม้ก็จะเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจึง
ส่งผลให้ไม้มีความแข็งแรงและเหนียวแน่นมากขึ้น 

สมบัติทางกลของไม้จะไม่มีความสม่ าเสมอทุกทิศทาง โดยทิศทางในแนวยาว (Longitudinal) จะรับ
แรงได้สูงมาก โดยเมื่อมีแรงมากระท า แรงที่มากระท าจะขนานกับไมโครไฟบริลและลูกโซ่เซลลูโลสใน
ส่วนกลางของผนังเซลล์ชั้นที่สอง โดยลูกโซ่เหล่านี้จะมีความแข็งแรงและมีผลึกท่ีเป็นระเบียบ ท าให้สามารถรับ
แรงได้สูงมาก ดังแสดงในรูปที่ 8.9  ส่วนทิศทางที่ตั้งฉากกับวงปีของต้นไม้ (Radial) และทิศทางที่ขนานกับวง
ปีของต้นไม้ (Tangential) จะรับแรงดึงได้น้อย เพราะการยึดเหนี่ยวของไมโครไฟบริลและเส้นใยเซลลูโลสมี
น้อยและอ่อนแอ ดังนั้นท่อนไม้ขนาดใหญ่จึงมักถูกผ่าเป็นชิ้นๆ ในแนวยาวเพ่ือใช้ในสมบัติของความแข็งแรงใน
แนวยาวให้เป็นประโยชน์  

 

 

 

                

              

 

 

รูปที่ 8.9 ทิศทางต่างๆ ของการรับรองในเนื้อไม้ซึ่งส่งผลต่อการรับแรงที่ไม่สม่ าเสมอ 
 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

 
 

ขนานกับวงป ี

       ตั้งฉากกับวงปี 

ทิศทางแนวยาว 

ตัดขนานและตามแนวยาวกับวงป ี

ตัดตั้งฉากและตามแนวยาวกับ
วงปี
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         ไม้จะมีความสามารถในการรับแรงกดและแรงอัดไม่ค่อยดีนัก โดยในการรับแรงอัด เส้นใยในเซลล์จะมี
สมบัติคล้ายเข็มที่มีปลายแหลม ท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปหรือแตกหักได้ง่ายเมื่อรับแรงกด ค่าความต้านทานรง
ดึงและความแข็งแรงกดในทิศทางตามแนวยาวและแนวตั้งฉากกับวงปี่ของไม้ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 8.6 

 ตารางท่ี 8.6 พฤติกรรมการรับแรงไม่เท่ากันในแต่ละทิศทางของไม้ชนิดต่างๆ (ความชื้น 12%) 

 
ชนิดไม ้

 

ความต้านทานแรงดึง 
(แนวยาว) (psi) 

ความต้านทานแรงดึง 
(แนวรัศมี) (psi) 

ความแข็งแรงอัด 
(แนวยาว) (psi) 

ความแข็งแรงอัด 
(แนวรัศมี) (psi) 

บีช (Beech) 
เอล์ม (Elm) 

เมเปลิ  (Maple) 
โอ๊ก (Oak) 

ซีดาร์ (Cedar) 
เฟอร์ (Fir) 
ไพน์ (Pine) 

สปูรซ (Spruce) 

12,500 
17,500 
15,700 
11,300 
6,600 
11,300 
10,600 
8,600 

1,010 
6601 
1,100 
940 
320 
390 
310 
370 

7,300 
5,520 
7,830 
6,200 
6,020 
5,460 
4,800 
5,610 

1,010 
690 

1,470 
810 
920 
610 
440 
580 

         

8.3.5 การยืดและหดตัวของไม้ 

        ไม้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดได้เหมือนวัสดุทั่วๆไป เมื่อได้รับความร้อนหรือความเย็น การเปลี่ยนขนาดใน
ทิศทางตามแนวยาวของไม้มีน้อยมาก โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโลหะ โพลิเมอร์ และเซรามิก อย่างไรก็
ตาม การเปลี่ยนขนาดตามแนวรัศมีและแทนเจนต์จะมีมากกว่าวัสดุอื่น  

       การเปลี่ยนขนาดของไม้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณความชื้น ซึ่งทิศทางมีการ
เปลี่ยนแปลงมากก็จะเป็นตามแนวรัศมีและแทนเจนด์ ดังแสดงในตารางที่ 8.7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ขนาดไม้
ต่างๆ ในทิศทางรัศมีและแทนเจนด์ปริมาณความชื้นจะส่งผลต่อระยะห่างระหว่างลูกโซ่เซลลูโลสในไมโครไฟ 
บริล การเปลี่ยนขนาดในไม้ในทิศทางแนวรัศมีและแทนเจนต์สามารถหาได้จากสมการที่ 3    

            ∆x = x0 [c(Mf  - Mi )]                                                       (3) 

        x0  คือ ขนาดเดิม 

       Mi คือ ปริมาณน้ าเดิม 

       Mf คือ ปริมาณน้ าล่าสุด 

       C  คือ สัมประสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงขนาด 
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ตารางท่ี 8.7 สัมประสิทธิ์ขนาดไม้  C (in/in % H2 O) ของไม้ชนิดต่างๆ 

ไม ้ รัศม ี แทนเจนต์ (Tangential) 

บีช (Beech) 
เอล์ม (Elm) 

เมเปลิ  (Maple) 
โอ๊ก (Oak) 

ซีดาร์ (Cedar) 
เฟอร์ (Fir) 

ไพน์ (Spruce) 

0.00190 
0.00144 
0.00165 
0.00183 
0.00111 
0.00155 
0.00141 
0.00148 

0.00431 
0.00338 
0.00353 
0.00462 
0.00234 
0.00278 
0.00259 
0.00263 

 

        ขณะที่ไม้เริ่มเกิดการแห้งตัวจะมีการเปลี่ยนขนาดในทิศทางที่ตั้งฉากกับเซลล์ตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการบิดงอและแตกร้าวกับเนื้อไม้ขึ้นได้ และในกรณีที่มีการใช้งานอยู่ปริมาณความชื้นในไม้อาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความชื้นในสภาพแวดล้อมที่ไม้ถูกใช้งาน และเมื่อความชื้นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงก็จะ
ท าให้ไม้เกิดการหดตัวหรือยึดตัวได้ โดยหากความชื้นเพ่ิมขึ้นจะท าให้ไม้ขยายตัวและเกิดการโค้งงอได้ แต่ถ้า
ความชื้นน้อยท าให้ไม้เกิดการหดตัวและเกิดช่องว่างขึ้นระหว่ารอยต่อของไม้ได้ 

8.4 คอนกรีตและยางมะตอย  

        วัสดุแอกกรีเกต (Aggregrate) หรือวัสดุมวลรวม หมายถึงวัสดุที่ประกอบด้วยหินหลายขนาด ได้แก่ หิน
ลูกรัง ทราย หินบด หรือสแลก โมทาร์ ประกอบไปด้วย ปูนซีเมนต์ น้ า อากาศ และวัสดุแอกกรีเกตชนิด
ละเอียด คอนกรีต ประกอบด้วย ส่วนประกอบระหว่างโมทาร์และวัสดุแอกกรีเกตชนิดหยาบ ซีเมนต์ คือ 
วัสดุอนินทรีย์ที่มีการขยายตัวหรือแข็งตัวเมื่อผสมกับน้ า คอนกรีตเป็นวัสดุประเภทประกอบไปด้วยอนุภาค
แบบเม็ดและแมทริกซ์เป็นวัสดุเซรามิก ภายในเนื้อของคอนกรีต ทราย และหินหยาบ จะถูกยึดเหนี่ยวให้ติดกัน
โดยแมทริกซ์ของซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปฏิกิริยาการเกิดซีเมนต์ระหว่างน้ าและแร่ในซีเมนต์จะท าให้เกิดแมทริกซ์
ที่แข็งแรง และยึดเหนี่ยวหินและทรายไว้อย่างแน่นหนา ท าให้มีความแข็งแรงอัดได้ดี 

        ซีเมนต์อาจจ าแนกออกเป็นชนิดที่แข็งตัวในน้ า (Hydraulic cement) และชนิดที่ไม่แข็งตัวในน้ า แต่
อาศัยอากาศในการแข็งตัว (Non- hydraulic cement) ปูนซีเมนต์พอล์ตแลนด์เป็นปูนที่นิยมใช้กันอย่าง
กว้างขวาง ไฮดรอลิกซีเมนต์ประกอบไปด้วยแคลเซียมซิลิเกต ซึ่งมีส่วนประกอบโดยประมาณของ CaO             

(60-65%) SiO2 (20-25%) และเหล็กออกไซด์กับอะลูมินา (7-12%) ตัวประสานซีเมนต์ซึ่งมีขนาดที่ละเอียด
มากจะประกอบด้วยอัตราส่วนต่างๆ ของ 3CaO.Al2O3, 2CaO.SiO2, และ 3CaO.SiO2, 4CaO.Al2O3.Fe2O3  

และแร่อื่นๆ โดยศัพท์เฉพาะเรียก CaO, SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 จะใช้อักษร C, S, A และ F ในการเรียก 
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ดังนั้น C3S จึงหมายถึง 3CaO-SiO เป็นต้น เมื่อน้ าถูกผสมเข้าไปกับซีเมนต์ปฏิกิริยาที่เกิดจากการผสม
กับน้ าหรือไฮโดรชัน (hydration) จะเกิดขึ้นและให้ก าเนิดเจลของแข็ง (รูปที่ 8.10) ที่ท าหน้าที่ยึดเหนี่ยว
อนุภาคของทรายและหินให้ติดกัน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจเขียน ดังนี้  

                          3CaO.Al2O3 + 6H2O     —    Ca3Al2(OH)12 + ความร้อน    (4) 

                           2CaO.SiO2 + xH2O   —    Ca2 SiO4 xH2O + ความร้อน    (5) 

                3CaO + SiO2 + (x + 1) H2O   —     Ca2 SiO4 xH2O + Ca(OH) + ความร้อน  (6) 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)                                                                        (ข) 

รูปที่ 8.10 (ก) กลไกลการเซตตัวและการแข็งตัวของคอนกรีต (ข) กล้องอิเล็กตรอนถ่ายภาพซีเมนต์ที่บ่มตัว             
12 ชั่วโมง ซึ่งแสดงให้เห็นเจลของ CSH รอบๆ เกรนสีด าของซีเมนต์ 

 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

              ภายหลังปฏิกิริยาไฮเดรชัน ซีเมนต์จะท าให้เกิดการเชื่อมประสานอนุภาคของทรายและหิน ดังนั้น
หากต้องการเชื่อมประสานทีดี จะต้องมีปริมาณซีเมนต์มากพอที่จะหุ้มผิวของอนุภาคของหินและทรายได้หมด 
ปกติแล้วซีเมนต์จะใช้ปริมาณ 15% โดยปริมาตรของของแข็งในคอนกรีต 

        ส่วนผสมของซีเมนต์สามารถช่วยหาอัตราการบ่มตัวของคอนกรีตและสมบัติขั้นสุดท้ายได้ ตัวอย่างเช่น 
ส่วนผสมของ 3CaO.Al2O3 และ 2CaO.SiO2 จะให้อัตรา เซตตัวที่เร็ว แต่ความแข็งแรงต่ า ส่วน 2CaO.Al2O3 
จะเกิดปฏิกิยาช้าแต่ความแข็งแรงจะสูงกว่า ปกติแล้วการบ่มคอนกรีตที่ให้ความแข็งแรงที่ดีจะใช้เวลาประมาณ 
28 วัน  

เกรนซีเมนต์ น้ า เจล 
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       ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้โดยทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 8 โดยในงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกัก
เก็บน้ าการบ่มตัวจะต้องช้ามากๆ เพ่ือป้องกันความร้อนที่ต้องเกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ซีเมนต์กลุ่มนี้จะ
ประกอบด้วย 3CaO.SiO2 เปอร์เซ็นต์ต่ า เช่น กลุ่ม Type IV ที่มีส่วนผสมของ 3CaO.SiO2 ปริมาณน้อย 

ตารางท่ี 8.8 ชนิดของซีเมนต์ 

ส่วนผสมโดยประมาณ  
 3C•S 2C•S 3C•A 4C•A•F คุณลักษณะ  
Type I 
Type II 
Type III 
Type iV 
Type V 

55 
45 
65 
25 
40 

20 
30 
10 
50 
35 

12 
7 
12 
5 
3 

9 
12 
8 
13 
14 

ใช้งานโดยทั่วๆ ไป 
อัตราการเกิดความร้อนต่ า ตา้นทานซัลเฟตปานกลาง 

เซตตัวเร็ว 
ให้อัตราการเกิดความร้อนต่ ามาก 

ต้านทานซัลเฟตดีมาก 

 

       ส่วนผสมของซีเมนต์จะมีผลต่อความต้านทานที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมเช่นกัน เช่น ซัลเฟตในดิน จะท า
การกัดกร่อนคอนกรีตให้เกิดการกัดกร่อน แต่มีวิธีการแก้โดยใช้ซีเมนต์ชนิด Type V ที่มีอัตราส่วนของ 
4CaO.Al2O3 • Fe2O3 และ 2CaO.SiO2 สูง ซึ่งจะต่อต้านซัลเฟตในดินได้  

      ทราย (Sand) ทรายเป็นแร่ขนาดเล็กที่มีความโตประมาณ 0.001 cm  และปกติจะมีน้ าดูดซึมอยู่ด้วย
บางส่วน ดังนั้นเวลาที่ท าการผสมคอนกรีตจะต้องบวกน้ าส่วนนี้เข้าไปด้วย หน้าที่ของทรายคือ ตัวเติมเต็มใน
ช่องว่างขนาดเล็ก ๆ ระหว่างหินขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีค่าแฟกเตอร์อัดตัวที่สูง ลดช่องว่างในเนื้อคอนกรีตลง และ
ช่วยลดปัญหาการไม่รวมตัวกันของคอนกรีตขณะเกิดการแข็งตัว  

      วัสดุแอกกรีเกต (Aggregate) วัสดุแอกกรีเกตชนิดหยาบประกอบไปด้วยหินลูกลังและก้อนหิน ซึ่งจะต้อง
มีความสะอาด แข็ง และทนทาน หินมีมุมแหลมจะให้ความแข็งแรงที่ดีกว่าหินที่มีความกลม ทั้งนี้เพราะกลไก
ลการเกี่ยวหรือขัดกันภายในจะดีกว่า ข้อเสียคือ จะท าให้ช่องว่างของผิวสัมผัสปริมาณมาก และอาจจะเป็น
สาเหตุของการแตกร้าว ดังนั้นขนาดความโตของวัสดุ วัสดุแอกกรีเกตจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาด
โครงสร้าง ซึ่งปกติแล้วความโตของวัสดุแอกกรีเกตไม่ควรโตเกินกว่า 20% ของความหนาของโครงสร้าง 
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          วัสดุแอกกรีเกตชนิดพิเศษที่ใช้ผลิตคอนกรีตที่มีน้ าหนักเบา ได้แก่ สแลก (Slag) ที่ได้จากกระบวนการ
ผลิตเหล็กกล้า คอนกรีตชนิดนี้จะมีความเป็นฉนวนความร้อนสูงขึ้น ส่วนคอนกรีตชนิดหนักอาจจะผสมแร่ที่มี
ความหนาแน่นสูงๆ หรืออาจผสมเม็ดโลหะเข้าไปด้วย การใช้งานคอนกรีตชนิดนี้ ได้แก่ อาคารที่มีเครื่องก าเนิด
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ คอนกรีตประเภทนี้จะดูดซับรังสีให้อ่อนลงได้ ความหนาแน่นของวัสดุแอกกรีเกตชนิดต่างๆ 
ดังแสดงในตารางที่ 8.9   

ตารางท่ี 8.9 คุณลักษณะของคอนกรีต 

วัสดุ ความหนาแน่น (Ib/ft3)  

ซีเมนต ์
ทราย 
วัสดุแอกกรีเกต 
 
 
 
 
น้ า 

190 
160 
170 
80 
30 
280 
390 
62.4 

1 กระสอบ = 94 Ib 
 
ปกติ 
สแลกน้ าหนักเบา 
แร่หินทรายน้ าหนักเบา 
Fe3O4 ชนิดหนัก 
เฟอร์โรฟอสฟอรัสชนิดหนัก 
7.48 แกลลอน/ft3

 

 

      8.4.1 สมบัติของคอนกรีต  

       องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสมบัติของคอนกรีตประกอบด้วย อัตราส่วนน้ ากับซีเมนต์ ปริมาณ
ฟองอากาศและชนิดของวัสดุแอกกรีเกต  
        อัตราส่วนน้ ากับซีเมนต์มีผลต่อพฤติกรรมของคอนกรีตในด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ปริมาณน้ าที่มีน้อยที่สุดที่เติมลงในซีเมนต์ จะต้องมากพอที่จะท าให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน หากน้ าน้อย
เกินไปจะท าให้ความแข็งแรงของคอนกรีตต่ า 

2. อัตราส่วนของน้ ากับซีเมนต์ที่สูง จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการท างานของคอนกรีตให้สูงขึ้น นั่นคือ
คอนกรีตจะเติมเข้าไปในช่องว่างต่างๆ ได้ง่าย เพราะมีความเหลวมาก หากคอนกรีตที่ผสมมีความสามารถใน
การท างานที่ต่ า ก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดโพรงอากาศในเนื้อคอนกรีตได้ ความสามารถในการท างานของ
คอนกรีตสามารถวัดได้จากการทดสอบยุบตัว (Slum) ตัวอย่างเช่น คอนกรีตที่ยังเปียกอยู่ถูกหล่อเป็นรูปทรง
ต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 8.11 มีความสูง 12 inch และหลังจากดึงแบบหล่อออกแล้วปล่อยให้คอนกรีตตั้งอยู่โดย
รับน้ าหนักของตัวเอง  
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รูปที่ 8.11 การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต การเปลี่ยนรูปร่างของคอนกรีตที่เกิดจากน้ าหนักของตัวเอง               

 

         เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง รูปทรงของคอนกรีตจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยความสูงจะลดลง
เนื่องจากน้ าหนักของตัวเอง ส่วนสูงที่ลดลงเราเรียกว่า การยุบตัว (Slum) ซึ่งใช้วัดความสามารถการท างาน
ของคอนกรีตได้ อัตราส่วนระหว่างน้ ากับซีเมนต์ต่ าสุดประมาณ 0.4 โดยน้ าหนัก จะท าให้ความสามารถในการ
ท างานดี หากคอนกรีตมอัีตราส่วนของน้ ากับซีเมนต์สูง ก็จะท าให้การยุบตัวมาก แสดงให้เห็นว่าความสามารถ
ในการท างานนั้นสูง 
        ค่าของการยุบตัวปกติจะใช้อยู่ระหว่าง 1 - 6 inch โดยงานที่ต้องการค่ากับการยุบตัวสูงๆ ได้แก่ งานที่
รูปร่างซับซ้อนต้องการการไหลตัวที่ดีของคอนกรีตเหลว ส่วนงานที่ต้องการการยุบตัวต่ าๆ ได้แก่ งานโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน เป็นต้น 

3. การเพ่ิมอัตราส่วนน้ าต่อซีเมนต์สูงขึ้น จะท าให้ความแข็งแรงอัดของคอนกรีตลดลงแสดงให้เห็นผลของ
ปริมาณน้ าต่อซีเมนต์ที่มีผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีต 

4. อัตราส่วนของน้ ากับซีเมนต์สูงจะท าให้เกิดการหดตัวของคอนกรีตสูง ขณะบ่มตัว ผลของการหดตัวสูง
จะท าให้เกิดการแตกร้าวในคอนกรีตได้ เนื่องจากความแตกต่างของอัตราส่วนระหว่ างปริมาณน้ ากับซีเมนต์มี
ผลต่อความต้านทานแรงอัด ความสามารถในการท างาน และการหดตัว ดังนั้นอัตราส่วนที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 
0.45 – 0.55 บางครั้งเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างานที่ดี อาจต้องมีการเติมสารอินทรีย์ที่เป็นตัวพลาส             
ดิไซเซอร์ บางชนิดลงไปในส่วนผสมของคอนกรีต โดยสารดังกล่าวจะไม่มีผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีตแต่
อย่างใด 

ฟองอากาศในคอนกรีต ฟองอากาศในเนื้อคอนกรีตอาจเกิดข้ึนได้ท าการเทคอนกรีตเหลว ในคอนกรีตที่มี
วัสดุแอกกรีเกตชนิดหยาบที่มีขนาดโตประมาณ 1.5 in จะมีอากาศปนอยู่ประมาณ 1% โดยปริมาตร ส่วน
กรณีชนิดละเอียดที่โตประมาณ 0.5 in จะมีอากาศประมาณ 25% โดยปริมาตร บางครั้งเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ความสามารถในการท างานให้มากขึ้น  จึงมีการเติมอากาศเข้าไปผสมกับคอนกรีต อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่อง
การหดตัวของคอนกรีตได้ด้วย แต่อากาศที่เติมเข้าไปจะท าให้ความแข็งรงของคอนกรีตลดลง  

คอน
กรีต 

 

ยบุตวั 

แทง่กรวย 

12” 

8” 

4” 
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      ชนิดและปริมาณของวัสดุแอกกรีเกต ขนาดความโตของวัสดุวัสดุแอกกรีเกตมีผลต่อส่วนผสม
คอนกรีต โดยหากขนาดของวัสดุแอกกรีเกตมีความโตมาก ปริมาณน้ าที่ผสมก็จะใช้น้อย แต่หากขนาดของวัสดุ
แอกกรีเกตมีขนาดเล็ก ก็จะต้องใช้ปริมาณน้ าที่มากขึ้น หรือเพ่ิมความสามารถในการท างานมากขึ้น อัตราส่วน
ของปริมาตรของวัสดุแอกกรีเกตในคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นส่วนใหญ่ของวัสดุแอกกรีเกต ซึ่งจะมี
ค่าประมาณ 60% ของความหนาแน่นจริง (จากตารางที่ 8.9)  

ตัวอย่างที่ 3 จงหาปริมาตรของน้ า ซีเมนต์ ทราย และวัสดุแอกกรีเกต ที่ผสมรวมกันเป็นคอนกรีต 135 ft3 

หากสมมติให้อัตราส่วนต่อซีเมนต์ 0.4 (โดยน้ าหนัก) และอัตราส่วนของซีเมนต์ : ทราย : วัสดุแอกกรีเกตเป็น    
1 : 2.5 : 4 (โดยน้ าหนัก) โดยวัสดุแอกกรีเกตที่ใช้มีน้ าอยู่ 1% ทรายมีอยู่ 4%  

           วิธีท า ในการหาส่วนผสมของคอนกรีต จะใช้ปริมาตรจริงของส่วนผสมต่างๆ ในการค านวณหา
ส่วนผสม และทุกๆ ส่วนผสมจะค านวณโดยเทียบกับน้ าหนักของปูนซีเมนต์ 1 ถุง ซึ่งหนัก 101 lb ดังนั้นปูน
หนึ่งถุงจะใช้ปริมาณวัสดุต่างๆ ดังนี้  
 

                               ปูนซีเมนต์   = 
       ถุง             = 0.532 ft3  

                                 ทราย  = 
          (ซีเมนต์)           = 1.58 ft3  

                                       หิน   = 
        (ซีเมนต์)               = 2.377 ft3  

                                   น้ า  = 
          (ซีเมนต์)              = 0.647 ft3 

ดังนั้น ปริมาตรทั้งหมดของคอนกรีตเท่ากับ 5.136 ft3/ถุง 

ส่วนผสมต่างๆ ของคอนกรีต  135 ft3 ประกอบไปด้วย 

                               ซีเมนต์  =   
                ถุง

    = 27 ถุง  

                                 ทราย  = (27ถุง)(101 lb/ถุง)(2.5 ทราย/ซีเมนต์)  = 6,818 lb 

                                 หิน   =  (27ถุง)(101 lb/ถุง)(4 หิน/ซีเมนต์)  = 10,908 lb 

                                 น้ า    = (27ถุง)(101 lb/ถุง)(0.4 น้ า/ซีเมนต์)  = 1,091 lb  
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  แต่ภายในทรายมีน้ าอยู่ 4% หินมีน้ าอยู่ 1% ดังนั้นน้ าหนักของน้ าที่อยู่ในทรายและหินคือ  

                                 ทราย  =  (6,818 lb (ทรายแห้ง))(1.04) = 7,091 lb และน้ า = 273 lb                           

                                  หิน  =  (10,908 lb (หินแห้ง))(1.01) = 11,017 lb และน้ า = 109 lb                           

ดังนั้นปริมาณน้ าที่เราเติมลงไปสุทธิ 

                                    น้ า  = 1,019 lb – 273 lb – 109 lb  = 709 lb                        

                                       = 
(      )(            )             = 85แกลลอน 

          สรุปได้ว่า ส่วนผสมต่างๆ ที่ต้องใช้ประกอบไปด้วย ปูนซีเมนต์ 27 กระสอบ ทราย 6,818 lb หิน 
10,908 lb และน้ าหนัก 85 แกลลอน 

       8.4.2 คอนกรีตเสริมแรงและคอนกรีตพรีสเตรส (Pre stressed Concrete) 

        คอนกรีตมีสมบัติคล้ายเซรามิก คือ มีความต้านทานแรงอัดที่ดี และช่องว่างที่เกิดจากฟองอากาศและการ
เชื่อมต่อก็ท าให้มีโครงสร้างที่เปราะและความต้านทานแรงดึงต่ า ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถในการรับ
แรงดึงเพ่ิมข้ึน จึงมีการหาวิธีการต่างๆ เข้ามาช่วยดังนี้  
       คอนกรีตเสริมแรง เหล็กเส้นขนาดต่างๆ ได้ถูกน ามาเสริมเข้าไปในเนื้อคอนกรีตเพ่ือเพ่ิมความต้านทาน
แรงดึงและแรงอัดให้สูงขึ้น โดยความเค้นแรงดึงท่ีเกิดข้ึนในเนื้อคอนกรีตจะถูกถ่ายไปยังเหล็กเส้นซึ่งทนแรงได้ดี  
      คอนกรีตพรีสเตรส เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นที่มีการท าให้เกิดความเค้นอัดตกค้างอยู่ภายใน โดยวิธีการ
ท าจะเริ่มจากการดึงเหล็กเส้นให้ยืดออก (รูปที่ 8.12) จากนั้นเทคอนกรีตลงไปและบ่มให้แข็งตัวตามเวลาที่
ก าหนด จากนั้นปล่อยแรงดึงออก จะท าให้เหล็กหดและเกิดความเค้นอัดเกิดขึ้น (รูปที่ 8.12 (ค)) ทั้งนี้เนื่องจาก
การขัดขวางของเนื้อคอนกรีตที่ไม่ยอมให้เหล็กเส้นหดกลับสู่สภาวะปกติได้ ดังนั้น คอนกรีตพรีสเตรสจึง
สามารถรับความเค้นดึงและความเค้นอัดได้มากข้ึน ปกติแล้วซีเมนต์ที่ใช้กับคอนกรีตชนิดนี้คือ Type III 
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รูปที่ 8.12 การผลิตคอนกรีตพรีสเตรส (ก) ให้ความเค้นดึงกับเหล็กเส้น (ข) เทคอนกรีตลงไปแล้วบ่มให้แข็งตัว 

(ค) ปล่อยความเค้นดึงที่กระท าออกจะท าให้เหล็กเส้นหดกลับและเกิดความเค้นอัดขึ้นที่คอนกรีต 

               คอนกรีตโพสต์เตรส (Post stressed concrete) วิธีการนี้เป็นการท าให้คอนกรีตอยู่ในสภาวะรับ
แรงอัดเช่นกันกับคอนกรีตพรีสเตรส โดยวิธีการจะฝังท่อกลวงขนาดเล็กไว้ในเนื้อคอนกรีต ภายในท่อเหล็ก
กลวงจะใส่เส้นลวดขนาดเล็กที่อาจเป็นแบบพันเกลียว หรือกลุ่มลวดเรียงขนานกัน จากนั้นเทคอนกรีตลงหุ้ม
ท่อเหล็กและบ่มไว้จนคอนกรีตแข็งพอสมควร จากนั้นให้แรงดึงกับเหล็กเส้นที่ใส่อยู่ในท่อเหล็กและอัด
ปูนซีเมนต์เข้าไปในท่อกลวงด้วยแรงอัดที่สูง ปูนที่อัดเข้าไปเมื่อเซตตัวแล้วจะท าให้คอนกรีตรับแรงกดและท า
ให้คานโค้งงอมากได้มากขึ้น 

      8.4.3 ยางมะตอย 

      ยางมะตอย (Asphalt) เป็นวัสดุผสมระหว่างหินย่อยกับบิทูเมน (bitumen) ซึ่งเป็นโพลิเมอร์ชนิดเทอร์
โมพลาสติกท่ีได้จากการปิโตรเลียม ยางยางมะตอยส่วนมากจะใช้ในการท าถนน คุณลักษณะของยางมะตอยจะ
ขึ้นอยู่กับสมบัติหินย่อยและตัวประสาน ดังนั้นหินย่อยควรมีความสะอาดและรูปร่างเป็นมุมเหลี่ยม และมีความ
โตที่กระจายตัวดีเพ่ือเพ่ิมสมบัติการอัดตัวที่ดี และจะต้องมีสมบัติการเกาะเกี่ยวภายใน ( Interlocking) 
ระหว่างเกรนของหินที่ดี (รูปที่ 8.13) ตัวประสานจะประกอบไปด้วยสายโซ่เทอร์โมพลาสติกยึดเหนี่ยวกับเกรน
ของหินย่อย ตัวประสานจะมีจุดหลอมเหลวที่ต่ าและเปราะที่อุณหภูมิต่ ากว่าศูนย์องศาเซลเซียส ตัวประสาน

(ก) 

(ข) 

(ค) 

ลวดเหล็กกล้า 

คอนกรีต 
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พิเศษบางตัว เช่น แก๊สโซลีนหรือคีโรซีน อาจผสมลงไปช่วยให้เกิดการเหลวตัวที่ดีขึ้น และช่วยให้บ่มตัวได้เร็ว
ขึ้น  

       อัตราส่วนระหว่างตัวประสานและหินย่อยเป็นสิ่งที่ส าคัญ โดยตัวประสานต้องมีมากพอที่จะเคลือบเกรน
หินย่อยได้หมด และจะต้องมีช่องว่างระหว่างหินให้น้อยที่สุด ปกติแล้วบิทูเมนที่ใช้อยู่ระหว่าง 5 – 10% และ
ช่องว่างที่เกิดข้ึนเมื่อผสมกับหินย่อยแล้วจะอยู่ระหว่าง 2 – 5% ช่องว่างจะช่วยให้มีความยืดหยุ่นเกิดขึ้นในยาง
มะตอยเมื่อรับแรงกด แต่อย่างไรก็ตาม หากมีช่องว่างมากเกินไป ก็จะเกิดท่ีว่างส าหรับน้ าเข้าไปอยู่ปริมาณมาก 
ท าให้ยางมะตอยเสื่อมคุณภาพเร็วและท าให้เกิดรอยแตกร้าวได้ 
 

 

 

 

         (ก)                                            (ข) 

รูปที่ 8.13 ภาพจ าลองโครงสร้างของยางมะตอย (ก) ลักษณะเกรนของหินย่อยที่มีรูปร่างเป็นมุมท่ีเหลี่ยม ซึ่ง
ให้การขัดที่ดี (ข) เกรนของหินย่อยที่มีรูปทรงกลมจะให้การขัดกันที่ไม่ดีท าให้ความแข็งแรงต่ า 

(ท่ีมา: ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) 

 

8.5 สรุป 

 1. วัสดุผสม คือ วัสดุที่เกิดจากการน าวัสดุมากกว่าสองชนิดที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันมา
ผสมหรือมารวมกัน แล้วเกิดเป็นวัสดุใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างไปจากวัสดุเดิมให้มีคุณสมบัติตามต้องการ หรือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการใช้งาน 
 2. วัสดุผสมที่เสริมแรงโดยอนุภาคหรือวัสดุเป็นเม็ดผง จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 คือกลุ่ม
ที่เพ่ิมความแข็งแรงโดยการกระจายอนุภาค และกลุ่มที่ 2 คือวัสดุผสมรูปร่างเป็นเม็ดผง วัสดุผสมทั้ง 2 กลุ่มจะ
มีความแตกต่างตรงกลไกลการท าให้เกิดความแข็งแรง 
 3. วัสดุที่ใช้เป็นเส้นใยเสริมแรง ประกอบด้วย  

3.1 เส้นใยแก้ว โดยเส้นใยแก้วแบ่งออกเป็น 4 ชนิด แต่ละชนิดมีส่วนผสมต่างๆ ได้แก่ ใยแก้ว
ชนิด A-กลาส (A-glass) ใช้ในงานที่ต้องการทนสารเคมี ใยแก้วชนิด E-กลาส (E-glass) หรือเกรดทางไฟฟ้า  
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ใยแก้วชนิด ECR- กลาส (ECR-glass) มักใช้ในงานที่ต้องการีสมบัติทางไฟฟ้าควบคู่กับความต้านทานทางเคมี
ไปพร้อมกัน ส่วนใยแก้วชนิด S- กลาส (S-glass) ใช้ในงานที่ต้องการความแข็งแรงที่สูงมากๆ  
              3.2 เส้นใยอะรามิด (Aramid) เป็นเส้นใยที่เกิดกระบวนการโพลิเมอร์ไรเชชั่น ลักษณะของ
สายโซ่ที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะยาวคล้ายเส้นลวด ส่งผลให้เส้นใยมีความแข็งแรงตามแนวยาวที่สูงมาก  

4. ไม้จัดเป็นกลุ่มของวัสดุผสมประเภทเส้นใยเสริมแรงแบบซับซ้อน โดยจะมีเซลล์ของโพลิเมอร์ที่
มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็กเรียงกันในแนวยาว และเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานประเภทอาคารบ้านเรือน 
เฟอร์นิเจอร์ 

5. คอนกรีตเป็นวัสดุแอกกรีเกต (Aggregate) หรือวัสดุที่ประกอบด้วยหินหลายขนาด 
ประกอบด้วย หินลูกรัง ทราย หินบด โมทาร์ (ปูนซีเมนต์ น้ า อากาศ) นิยมใช้ในงานโครงสร้าง อาคาร
บ้านเรือน เสา สะพาน ถนน เป็นต้น 

6. ยางมะตอย (Asphalt) เป็นวัสดุผสมระหว่างหินย่อยกับบิทูเมน (bitumen) ซึ่งเป็นโพลิเม
อร์ชนิดเทอร์โมพลาสติกที่ได้จากการปิโตรเลียม ยางยางมะตอยส่วนมากจะใช้ในการท าถนน พ้ืนทาง เป็นตัว
ประสานในส่วนผสมต่างๆตามเฉพาะงาน เป็นต้น   
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8 
 

1. ข้อใดคือค าจ ากัดความของวัสดุผสมถูกต้อง  
ก. วัสดุผสมเกิดจากการน าวัสดุมากกว่า 2 ชนิดที่เหมือนกันมาผสมกัน เกิดเป็นวัสดุใหม่ที่ไม่รวมเป็น

เนื้อเดียวกัน 

ข. วัสดุผสมเกิดจากการน าวัสดุมากกว่า 2 ชนิดที่เหมือนกันมาผสมกัน เกิดเป็นวัสดุใหม่ที่รวมเป็น
เนื้อเดียวกัน 

ค. วัสดุผสมเกิดจากการน าวัสดุมากกว่า 2 ชนิดที่แตกต่างกันกันมาผสมกัน เกิดเป็นวัสดุใหม่ที่รวม
เป็นเนื้อเดียวกัน 

ง. วัสดุผสมเกิดจากการน าวัสดุมากกว่า 2 ชนิดที่แตกต่างกันมาผสมกัน เกิดเป็นวัสดุใหม่ที่ไม่รวม
เป็นเนื้อเดียวกัน 

 

2. วัสดุผสมชนิดใดเสริมแรงโดยการขัดขวางการเกิดดิสโลเคชัน 

ก. วัสดุผสมเป็นเม็ด                                         ค. วัสดผุสมเป็นอนุภาค 

ข.   วัสดุผสมเป็นเส้นใย                                      ง. วัสดุผสมเป็นชั้น  
 

3. แผ่นหินเจียระไน จัดเป็นวัสดุผสมในกลุ่มใด  
ก. วัสดุผสมเป็นชั้น                                          ค. วัสดผุสมเป็นอนุภาค 

ข. วัสดุผสมเป็นเส้นใย                                      ง. วัสดผุสมเป็นเม็ด    
                                      

4. ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) เป็นวัสดุชนิดใด  
ก. เป็นแก้วที่น ามาขึ้นรูปเป็นใย                            ค. เป็นวัสดุผสมที่มีเซรามิกเป็นโครงสร้างพ้ืน 

ค.   เป็นวัสดุผสมที่มีเทอร์โมเซ็ตติ้งเป็นโครงสร้างพ้ืน     ง. เป็นวัสดุผสมที่มีเทอร์โมพลาสติกเป็น 

 

5. เส้นใยข้อดีคือเส้นใยโพลิเมอร์  
ก. Fiber glass                                               ค. Carbon fiber  

ค. Boron fiber                                                ง. Kevlar fiber 

 

6. เส้นใยที่มีชื่อว่า เคฟลาร์ (Kevla) คือเส้นใยข้อใด 

ก. เส้นใยคาร์บอน                                           ค. เส้นใยแก้ว 

ข. เส้นใยอะรามิด                                           ง. เส้นใยแกร์ไฟต์ 
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7.  เสื้อกันกระสุนผลิตจากวัสดุผสมใด 

ก. เส้นใยคาร์บอน                                           ข. เสน้ใยแก้ว 

ค. เส้นใยอะรามิด                                            ง. เส้นใยแกร์ไฟต์ 
 

8.  ข้อใดคือการหาค่าความแข็งแรงจ าเพาะ  

ก. 
P

G                                                        ข. 
P

TS  

ค. 
p

                                                         ง. 
P

E  

 

9.  วัสดุผสมเส้นใยเซรามิกท่ีมีเซรามิกเป็นโครงสร้างพื้นคือข้อใด 
ก. PVC                                                        ข. CDV 
ค. MMC                                                       ง.  CMC 
 

10.  ทิศทางการเรียงตัวของเส้นใยทิศทางใด รับแรงดึงได้ดี 
      ก.   ทิศทางท ามุม 45 กับเส้นใย                          ข. ทิศทางท ามุม 90 กับเส้นใย 
      ค.   ทิศทางขนานกับเส้นใย                                ง.  ทิศทางตั้งฉากกับเส้นใย 
 

11.   คอนกรีตจัดเป็นวัสดุผสมชนิดใด 
      ก.   Particle reinforce                                  ข.  Dispersion-strengthened 
      ค.   Lamina reinforce                                   ง.   Fiber reinforce    
 

12.   การผลิตวัสดุผสมเส้นใยเสริมแรงที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องบินและยานอวกาศ โดยการอบในเตาพร้อม
กระบวนการสุญญากาศคือข้อใด 

        ก.  กระบวนการปั่นเส้นใย                              ข.  กระบวนการสุญญากาศ 
        ค.  กระบวนการพ่นเส้นใย                              ง.  กระบวนการออโตเครฟ 
 

13.   การข้ึนรูปวัสดุผสมเส้นใยเสริมแรงที่เป็นท่อขนาดใหญ่โดยการปั่นคือข้อใด 
       ก.  กระบวนการปั่นเส้นใย                              ข.  กระบวนการสุญญากาศ 
       ค.  กระบวนการพ่นเส้นใย                              ง.  กระบวนการออโตเครฟ 
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14. การผลิตวัสดุผสมแบบเป็นชั้น โดยน าโลหะ 2 ชนิด มาติดกันโดยการระเบิดคือข้อใด 
       ก.  Rolling                                                ข.  Brassing 
       ค.  Compression                                        ง.  Explosive  
 
15. ลังกระดาษท่ีภายในเป็นลอนลูกฟูกและเปิดผิวหน้าด้วยแผ่นเรียบ เป็นลักษณะวัสดุผสมโครงสร้างแบบใด 
      ก.  โครงสร้างโลหะหุ้มผิว                                ข.  โครงสร้างโลหะคู่ 
      ค.  โครงสร้างแซนด์วิช                                   ง.  โครงสร้างไมโครลามิเนต 
 
16. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของโครงสร้างเนื้อไม้ 
      ก.  ลิกนิน                                                  ข.  น้ ามัน 
      ค.  สารกึ่งเซลลูโลส                                       ง.  เส้นใยเซลลูโลส 
 
17. ไม้รับแรงดึงได้ดีในทิศทางใดของเส้นใยในเนื้อไม้    
      ก.  ทิศทางในแนวยาว                                    ข.  ทิศทางขนานกับวงปี 
      ค.  ทิศทางตั้งฉากกับวงปี                                ง.  ถูกท้ัง ข.และ ค. 
 
18.  ข้อใดคือแมทริกซ์ของคอนกรีต  
       ก.  หินลูกรัง                                               ข.  ซีเมนต์ 
       ค.  ทราย                                                   ง.  น้ า 
 
19.  คอนกรีตในข้อใดผลิตจากการท าให้เกิดความเค้นอัดขึ้นภายใน เพื่อรับแรงกดและการโค้งงอได้ดีขึ้น 
       ก.  คอนกรีตโพสต์เตรส                                   ข.  คอนกรีตเสริมแรง 
       ค.  คอนกรีตพรีสเตรส                                    ง.  ข้อ ก. ค.  
 
20.  ข้อใดเป็นส่วนประกอบหลักของยางมะตอย (asphalt)  
       ก.  ธาตุคาร์บอน (C) และไนโตรเจน (N)               ข.  ธาตุคาร์บอน (C) และไฮรโดรเจน (H)           

     ค.  ธาตุคาร์บอน (C) และซัลเฟอร์                      ง.  ธาตุคาร์บอน (C) และออกซิเจน (O)        
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 
กระบวนการผลิตและขึน้รูป 

 
หัวข้อเนื้อหา 
 9.1 กรรมวิธีการหล่อ (Casting Processes) 

9.1.1 ส่วนประกอบของแบบหล่อและชิ้นงานหล่อ (Components of sand Mold and 
Casting) 

9.1.2 การหล่อด้วยแบบหล่อที่น้ากลับมาหล่อซ้้าไม่ได้ (Non – reusable Mold Casting) 
9.1.3 การหล่อด้วยแบบหล่อที่น้ากลับมาหล่อซ้้าได้ (Reusable Mold Casting) 

9.2 กรรมวิธีการข้ึนรูป (Forming Processes) 
9.3 กรรมวิธีการกัดแต่ง (Machining Processes) 
9.4 กรรมวิธีการต่อ (Joining Processes) 

9.4.1 การเชื่อมโดยการหลอมรวม (Fusion Welding) 
9.4.2 การแล่นประสาน (Brazing) 
9.4.3 การบัดกรี (Soldering) 

9.5 การเลือกใช้วัสดุ (Material Selection) 
9.6 สรุป 
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9  
เอกสารอ้างอิง 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม   
เมื่อผู้เรียน เรียนจบบทนี้แล้วผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  

 1. อธิบายเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตชนิดต่างๆ  วิธีการ อุปกรณ์และส่วนประกอบในการผลิต 

2. อธิบายเกี่ยวกับวิธีการข้ึนรูป อุปกรณ์ ชนิด กรรมวิธี และลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการขึ้นรูป 
3. อธิบายเกี่ยวกับกรรมวิธีการขึ้นรูปแบบตามลักษณะของผู้ใช้ เช่น กระบวนการกัดแต่ง การเชื่อม 

เป็นต้น 

4. สามารถเลือกใช้กรรมวิธีการผลิต และเข้าใจ มองเห็นภาพรวมปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ 

วิธีสอนและกิจกรรม 
1. ทบทวนเนื้อหาในบทที่ 8  
2. น้าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายกระบวนการผลิตและข้ึนรูป ประกอบรูปภาพใน Power point 
3. อธิบายเนื้อหาทีละหัวข้อแล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อก่อนข้ามหัวข้อนั้น 

4. สอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีค้าถามสงสัย 
5. สรุปเนื้อหา และภาพรวมของวัสดุวิศวกรรม 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม 
2. กระดานไวท์บอร์ด 
3. วัสดุโสตทัศน์ Power point    
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
5. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

การวัดผลและการประเมินผล 
 การวัดผล  

1. สังเกตจากพฤติกรรมและบรรยากาศระหว่างเรียน 
2. ถามตอบระหว่างเรียน 
3. แบบฝึกหัดที่มอบหมายให้ในแต่ละครั้ง 
การประเมินผล 
1. จากการท้ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท้าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า 80% 
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บทท่ี 9 
กระบวนการผลิตและขึน้รูป 

 
กรรมวิธีการผลิตและการเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม เป็นสิ่งที่ส้าคัญซึ่งจะต้องมีความรู้และเข้าใจ

ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถที่จะเลือกกรรมวิธีการผลิตที่มีอยู่มากมายมาใช้ในการขึ้นรูปหรือผลิตวัตถุดิบให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ การเลือกกรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้องหรือเหมาะสมจะท้าให้ได้รับสมบัติของวัสดุตรง
ตามความต้องการใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตหรือขึ้นรูปวัสดุจะท้าให้โครงสร้างเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไป เมื่อโครงสร้างเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลต่อสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นเราจึงจ้าเป็นต้องพิจารณา
กรรมวิธีให้มีความเหมาะสม  

 

9.1 กรรมวิธีการหล่อ (Casting Processes) 
หมายถึง การเทโลหะหลอมเหลวเข้าไปในโพรงแบบหล่อแล้วปล่อยให้แข็งตัวตามรูปร่างที่ต้องการ 

หรือหากจะให้ความหมายที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จะหมายถึง เริ่มต้นจากการให้ความร้อนเพ่ือหลอมโลหะให้มี
สภาพเป็นของเหลว (Melting) จากนั้นท้าการปรับปรุงน้้าโลหะให้มีส่วนผสมทางเคมีตามที่ต้องการแล้วท้าการ
เท (Pouring) น้้าโลหะหลอมเหลวลงโพรงแบบหล่อ (Mold cavity) ที่มีรูปร่างตามชิ้นงานที่เราต้องการปล่อย
ให้น้้าโลหะเย็นตัวลงและเกิดการแข็งตัว (Solidify) จะได้ชิ้นงานตามต้องการ 

 

9.1.1 ส่วนประกอบของแบบหล่อและชิ้นงานหล่อ (Components of sand Mold and Casting) 
 

 ส่วนประกอบและชื่อเรียกต่างๆ ของแบบหล่อทรายดังแสดงในรูปที่ 9.1 (ก) ส้าหรับส่วนประกอบของ
ชิ้นงานหล่อภายหลังการหล่อเสร็จและรื้อออกจากแบบหล่อเรียบร้อยแล้ว ดังแสดงในรูปที่ 9.1 (ข) โดย
ส่วนประกอบต่างๆ มีหน้าที ่ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (ก)                                        (ข) 

รูปที่ 9.1 แบบหล่อชิ้นงาน (ก) ส่วนประกอบของแบบหล่อ (ข) ส่วนประกอบของชิ้นงานหล่อ 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 
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โพรงแบบ (Mold cavity ) หมายถึง ช่องว่างที่มีรูปร่างเหมือนชิ้นงานที่เราต้องการ เกิดขึ้นจากการใช้
แบบหล่อ (Pattern) ในการขึ้นรูปในกระบวนการปั้นแบบ  
 หีบหล่อ (Flask) ท้าหน้าที่ในการบรรจุและจับยึดวัสดุที่ใช้ท้าแบบหล่อให้มีความแข็งแรง หีบหล่ออาจ
ท้าจากโลหะหรือไม้ หีบหล่อส่วนบน เรียกว่า โค้ป (Cope) หีบหล่อส่วนล่างเรียกว่า แดรก (Drag) เส้นแบ่ง
ระหว่างหีบบนและหีบล่างเรียกว่า แนวต่อระหว่างแบบ หรือ พาร์ติ้งไลน์ (Parting line) 

รูเท (Sprue) หมายถึงส่วนที่ท้าหน้าที่ให้น้้าโลหะผ่านมาสู่ทางวิ่งทางวิ่ง (Runner) หมายถึงส่วนที่ท้า
หน้าที่น้าพาโลหะหลอมเหลวไหลสู่ทางเข้า 

แอ่งรูเท (Pouring cup, Basin) หมายถึง ส่วนที่ท้าหน้าที่รับโลหะหลอมเหลวจากเบ้าเท (Ladle) บ่า
ไส้แบบ (Core print) หมายถึง บริเวณท่ีใช้ในการจับยึดไส้แบบ 

รูล้น (Riser) หมายถึงส่วนเพ่ิมเติมในแบบหล่อที่ท้าหน้าที่เก็บโลหะหลอมเหลวไว้ปูอนเติม ให้กับ
ชิ้นงานหล่อ ขณะเกิดการหดตัว (Shrinkage) เมื่อโลหะเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวไปเป็นของแข็ง 
(Solidification) 

ทางเข้า (Gate) หมายถึงส่วนที่ท้าหน้าที่ปูอนเติมและควบคุมการไหลของน้้าโลหะเข้าสู่โพรงแบบหล่อ 
ระบบปูอนเติม (Gating system) หมายถึง ส่วนประกอบที่ท้าหน้าที่ในการรับน้้าโลหะจากการเท 

และน้าพาน้้าโลหะเข้าสู่โพรงแบบหล่อ ส่วนประกอบของระบบปูอนเติมประกอบด้วย แอ่งรูเท (Pouring 
basin) รูเท (Sprue) ทางวิ่ง (Runner) และทางเข้าน้้าโลหะ (Gate) 
 

9.1.2 การหล่อด้วยแบบหล่อที่น้ากลับมาหล่อซ้้าไม่ได้ (Non – reusable Mold Casting) 
 
1. การหล่อด้วยแบบหล่อทราย (Sand Casting) การหล่อโดยแบบหล่อทราย เป็นวิธีการที่มีใช้มา

นานอย่างแพร่หลาย สามารถผลิตชิ้นงานหล่อตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ที่มีน้้าหนักหลายร้อยกิโลกรัม 
ชิ้นงานหล่อที่ผลิตโดยแบบหล่อทรายอาจประกอบไปด้วย เครื่องยนต์ ใบพัดเทอร์ไบน์ เปลือกมอเตอร์ 
ตลอดจนอุปกรณ์ทางการเกษตรอีกหลายชนิด แบบหล่อทรายสามารถใช้หล่อโลหะได้หลายชนิดแบบหล่อ
ทรายสามารถใช้หล่อโลหะได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล็กหล่อ เหล็กกล้า อะลูมิเนียมผสม ทองแดงผสม 
ตลอดจนนิกเกิล หรือไทเทเนียม เป็นต้น 

วัสดุในการท้าแบบหล่อทราย ประกอบไปด้วยเม็ดทรายที่ท้าหน้าที่เป็นวัสดุทนไฟ ผสมรวมกับตัว
ประสานที่เป็น ดินเหนียวและมีน้้าผสมเข้าไปเป็นตัวช่วยให้ดินเหนียวจับยึดเม็ดทรายได้ บางครั้งอาจมีการเติม
ตัวประสานชนิดพิเศษ ลงไปอีกเพ่ือเพ่ิมสมบัติบางอย่างของทรายแบบหล่อให้ดีขึ้น เม็ดทรายที่ใช้ท้าแบบหล่อ
นั้นมีหลายชนิด เช่น ทรายเซอร์คอน ทรายโอลิวีน ทรายโครไมต์ เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้มากที่สุดคือทรายซิลิกา 
ส้าหรับดินเหนียวที่นิยมใช้คือ ดินเบนโทไนต์ (Bentonite) 

กรรมวิธีการท้าแบบหล่อทรายชื้นนั้นแสดงในรูปที่ 9.2 โดยเริ่มจากการวางกระสวนส่วนล่างลงในหีบ
หล่อ ดังแสดงในรูปที่ 9.2 (ก) จากนั้นผสมทรายกับดินเหนียวและน้้าให้เข้ากันแล้วน้ามาเทลงในหีบหล่อ ต้า
ทรายให้แน่นจากนั้นปาดทรายให้เรียบ ดังแสดงในรูปที่ 9.2 (ข) พลิกหีบหล่อขึ้นด้านบนวางหีบหล่อชั้นบน 
แล้ววางกระสวนส่วนบนประกอบกับกระสวนส่วนล่าง พร้อมกับวางรูเทและรูล้นในต้าแหน่งที่ก้าหนด ดังแสดง
ในรูปที่ 9.2 (ค) แล้วท้าการเททรายแบบหล่อลงไป ต้าทรายแบบให้แน่นแล้วปาดทรายให้เรียบ ดังแสดงในรูป
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ที่ 9.2 (ง) แยกหีบหล่อชั้นบนและชั้นล่างออกจากกัน และถอดกระสวนออกจากทรายแบบหล่อ ดังแสดงในรูป
ที่ 9.2 (จ) และ (ฉ) ท้าทางวิ่งของน้้าโลหะ ดังแสดงในรูปที่ 9.2 (จ) หากชิ้นงานหล่อมีรูหรือโพรงข้างใน ไส้
แบบจะถูกวางประกอบเข้าไปในแบบหล่อขั้นตอนนี้ เสร็จแล้วให้ปิดหีบหล่อบนและล่างพร้อมกับท้าแอ่งรุเท 
ดังแสดงในรูปที่ 9.2  (ช) เป็นอันเสร็จขั้นตอนการท้าแบบหล่อทรายชื้น และพร้อมที่จะเทน้้าโลหะได้ ภายหลัง
การเทน้้าโลหะและปล่อยให้น้้าโลหะแข็งตัว และรื้อทรายแบบหล่อออกจะได้ชิ้นงานหล่อที่มีส่วนประกอบของ
ชิ้นงานหล่อ ทางเข้าน้้าโลหะ รุล้น และรูเท ดังแสดงในรูปที่ 9.2 (ซ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.2  ขั้นตอนในการท้าแบบหล่อทรายชื้น 

 (ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 

 

2. การหล่อด้วยแบบหล่อเปลือกบาง (Shell  Mold Casting) แบบหล่อเปลือกบางเป็นวิธีท้าแบบที่
ได้รับความนิยม ทั้งนี้เพราะชิ้นงานที่หล่อด้วยวิธีนี้ จะมีผิวที่เรียบ ขนาดใกล้เคียงกับชิ้นงานจริง และราคา
ประหยัดเพราะใช้ทรายเพียงเปลือกบางๆ เพียง 5-10 มิลลิเมตร เท่านั้น ชิ้นงานหล่อที่ผลิตจากรรมวีนี้ได้แก่ 
ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดเล็กที่ต้องการความเที่ยงตรงของขนาดสูงๆ เช่น ฝาครอบชุดเฟืองเกียร์ และข้อต่อ
ชิ้นส่วนต่างๆ กรรมวิธีนี้ยังนิยมใช้ท้าไส้แบบอีกด้วย วิธีการท้าแบบจะยังคงใช้ทรายซิลิกาที่มีความละเอียดสูง
ในการท้าวัสดุทนไฟ  ผสมรวมกับตัวประสานที่เป็นผงของเทอร์ โมเซตติ้งเรซิน เช่น ฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ด้วย
ปริมาณ 2.5 – 4% ปัจจุบันทรายที่ผสมกับเรซินแล้วมีจ้าหน่ายอยู่ทั่วไป ขั้นตอนการท้าแบบหล่อเปลือกบาง 
ดังแสดงในรูปที่ 9.3 โดยเริ่มจากการให้ความร้อนกระสวนโลหะแบบผ่าซีกที่ติดอยู่กับแผ่นเพลตพร้อมรูเทและ
รูล้นที่อุณหภูมิระหว่าง 175-370 ๐C จากนั้นพ่นเคลือบผิวกระสวนด้วยซิลิโคนเหลวเพ่ือให้สามารถแกะแบบ
ทรายออกได้ง่าย คว่้าแบบหล่อปิดกล่องที่บรรจุทรายผสมเรซินไว้แล้ว ดังแสดงในรูปที่ 9.3 (ก) พลิกกลับด้าน
ให้ทรายลงมาคลุมแบบหล่อโลหะที่ร้อนอยู่ ดังแสดงในรูปที่ 9.3 (ข) และ (ค) ทิ้งไว้ให้ตัวประสานหลอมและจับ
เม็ดทรายแล้วแข็งตัวด้วยระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 10 วินาที) จากนั้นพลิกกล่องทรายกลับลงมา ดังแสดงใน
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รูปที่ 9.3 (ง) ทรายส่วนที่ไม่แข็งตัวจะล่วงลงมา เหลือเพียงส่วนที่แข็งตัวติดอยู่กับแบบหล่อ จากนั้นถอดแบบ
เปลือกบางออกโดยหมุดยิงที่ติดอยู่กับโลหะ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการท้าแบบหนึ่งซีก การท้าแบบหล่อเปลือก
บางต้องท้า 2 ซีก แล้วน้ามาประกบกัน ดังแสดงในรูปที่  9.3 (จ) (ฉ) จากนั้นจึงเทน้้าโลหะและปล่อยให้แข็งตัว
จึงรื้อแบบออก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.3 ขั้นตอนการท้าแบบหล่อเปลือกบาง 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 

3. การหล่ออินเวสเมนต์ (Investment Casting) การหล่ออินเวสเมนต์ หรือเรียกอีกอย่างว่า 
กระบวนการหล่อขี้ผึ้งหาย (Lost-wax-process) เป็นกระบวนการที่ใช้กันมานาน ตั้งแต่ช่วง 4,000-3,000 BC 
ใช้หล่อชิ้นงานที่มีขนาดเล็กตั้งแต่น้้าหนักไม่ก่ีกรัม อย่างเช่นเครื่องประดับท่ีเป็นแหวน ต่างหู จี้ ไปจนถึงชิ้นงาน
ขนาดใหญ่ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม อย่างเช่น ใบพัดเทอร์ไบน์ของเครื่องยนต์เจ็ต เฟือง ลูกเบี้ยว วาล์ว รวมถึง
งานที่น้้าหนักมากกว่า 1,000 กิโลกรัม 

ขั้นตอนในการท้าแบบหล่ออินเวสเมนต์ ดังแสดงในรูปที่ 9.4 โดยเริ่มจากการฉีดขี้ผึ้งเข้าแม่พิมพ์เพ่ือ
ขึ้นรูปกระสวน จากนั้นแกะกระสวนขี้ผึ้งออกมาแล้วติดเข้ากับรูเท ที่ท้าจากขี้ผึ้งเช่นกัน เมื่อติดเสร็จจะมี
ลักษณะเป็นต้นขี้ผึ้งที่มีกระสวนติดอยู่ เรียกว่า ต้นขี้ผึ้ง (Tree wax) จากนั้นน้าไปจุ่มลงในสารเคลือบผิวที่เป็น
วัสดุทนไฟที่มีความละเอียดสูงมาก ท้าให้ผิวแบบหล่อมีความเรียบสูง ผิวที่เคลือบชั้นนี้จะมีความบาง ดังนั้น
ต้องน้าไปเคลือบผิวด้วยวัสดุทนไฟในขั้นต่อไป ซึ่งอาจเป็นผงเซรามิกผสมทรายซิลิกาและตัวประสานอ่ืนๆ 
เพ่ือให้แบบหล่อมีความหนาและแข็งแรงขึ้นอีก จากนั้นปล่อยให้แห้ง แล้วน้าไปเผาให้ขี้ ผึ้งละลายออกให้หมด 
ที่อุณหภูมิ 90-175 ๐C ขี้ผึ้งที่ละลายออกท้าให้เกิดช่องว่างที่เป็นโพรงแบบหล่อ หลังจากนั้นท้าการเผาแบบ
หล่อด้วยอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีก ระหว่างอุณหภูมิ 650-1,050 ๐C เพ่ือให้วัสดุท้าแบบหล่อเกิดการประสานตัว
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และจับยึดกันจนเกิดความแข็งแรงขึ้น จากนั้นจึงน้าแบบหล่อมาเทน้้าโลหะหลอมเหลวลงในโพรงแบบหล่อ
ปล่อยให้โลหะแข็งตัวและรื้อแบบหล่อออกจะได้ชิ้นงานที่มีผิวเรียบดีมากและขนาดมีความเที่ยงตรงสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 9.4 ขั้นตอนการหล่อโดยกรรมวิธีอินเวสเมนต์ 
 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 
 

9.1.3 การหล่อด้วยแบบหล่อที่น้ากลับมาหล่อซ้้าได้ (Reusable Mold Casting) 
 

1. การหล่อด้วยแบบหล่อถาวร (Permanent Mold Casting) แบบหล่อถาวร โดยมากท้าจาก
เหล็กหล่อสีเทา เหล็กกล้า บรอนซ์ หรือแกรไฟต์ ชิ้นส่วนที่ผลิตมาจากแบบหล่อถาวรอาจเป็นแบบง่ายๆ ที่มี
ระบบการท้างานด้วยมือ ดังแสดงในรูปที่ 9.5 ที่มีลักษณะการท้างานเหมือน ปิด-เปิดหนังสือ หรืออาจเป็น
แบบที่มีการท้างานที่ซับซ้อน โดยสามารถปิด-เปิดแบบได้บนฐานรองที่ออกแบบกลไกให้เลื่อนเข้า – ออก ได้
สะดวก โดยมีการควบคุมการท้างานด้วยระบบไฮดรอลิกหรือนิวเมติกส์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.5 ขั้นตอนการหล่อโดยแบบหล่อถาวร 
 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
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2. การหล่อแม่พิมพ์ถาวร (Die Casting) การหล่อขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ถาวรหรือการหล่อดายคาสติ้ง 
ถูกพัฒนาขึ้นจากกรรมวิธีการหล่อด้วยแบบหล่อถาวร ชิ้นงานหล่อที่ผลิตจากกรรมวีนี้  ได้แก่ เสื้อสูบรถ
มอเตอร์ไซค์ เครื่องยนต์ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องมือ ตลอดจนถึงตุ๊กตาของเล่นต่างๆ เป็นต้น ชิ้นงานหล่อที่
ผลิตจากกรรมวิธีการนี้น้้าหนักจะอยู่ในช่วง 90 กรัม ถึง 25 กิโลกรัม อุปกรณ์และเครื่องจักรโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคือ แม่พิมพ์ที่ใช้หล่อในกรรมวิธีจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่จะใช้แรงงานในกระบวนการหล่อน้อยกว่ากรรมวิธี
อ่ืน เพราะขั้นตอนการผลิตนั้นจะมีการท้างานแบบกึ่งอัตโนมัติ ดังนั้นการหล่อด้วยแม่พิมพ์ถาวรจึงเหมาะกับ
การผลิตชิ้นงานหล่อที่มีปริมาณการผลิตสูง กรรมวิธีการหล่อแม่พิมพ์ถาวรมีขีดความสามารถในการผลิตที่
ค่อนข้างสูง ผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว ชิ้นงานหล่อมีความแข็งแรงและสามารถผลิตงานที่ความบาง 0.38 
มิลลิเมตร และรูปร่างซับซ้อนได้ดีท้ังนี้ เพราะแรงดันน้้าโลหะจะช่วยเพิ่มความเร็วในการปูอนเติมน้้าโลหะเข้าสู่
โพรงแบบที่ซับซ้อนได้ดีข้ึน อีกท้ังแรงอัดน้้าโลหะยังช่วยอัดให้เนื้อโลหะมีความแน่นท้าให้มีสมบัติทางกลที่ดีขึ้น 
โลหะกลุ่มอะลูมิเนียม ทองเหลือง แมกนีเซียม และสังกะสี นิยมผลิตจากการหล่อแม่พิมพ์ถาวรนี้ การหล่อ
แม่พิมพ์ถาวรแบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้ 

 
2.1 กรรมวิธีฮอตแชมเบอร์ (Hot – chamber process) ลักษณะของอุปกรณ์การหล่อแบบ

ฮอตแชมเบอร์ ดังแสดงในรูปที่ 9.6 (ก) วิธีนี้ชุดอัดฉีดน้้าโลหะจะถูกจุ่มอยู่ในอ่างโลหะหลอมเหลว น้้าโลหะที่
อยู่ในกระบอกอัดแรงดันจะถูกอัดให้ไหลผ่านท่อล้าเลียงที่มีลักษณะคล้ายคอห่าน (Gooseneck) ไปยังหัวฉีด 
(Nozzle) เพ่ือฉีดเข้าแม่พิมพ์ด้วยแรงดันที่อาจสูงถึง 40 MPa แต่โดยปกติจะใช้แรงดันเฉลี่ยอยู่ประมาณ 15 
MPa โลหะหลอมเหลวที่ฉีดเข้าโพรงแบบในแม่พิมพ์จะถูกทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งเพ่ือให้เกิดการแข็งตัว และเพ่ือ
เพ่ิมความเร็วในการแข็งตัวของน้้าโลหะให้เร็วขึ้น จะมีการใช้น้้าหล่อเย็นให้ไหลผ่านภายในแม่พิมพ์เพ่ือระบาย
ความร้อนออกมาให้เร็วขึ้น ปกติแล้วโลหะที่นิยมหล่อด้วยกรรมวิธีนี้จะมีจุดหลอมเหลวที่ต่้า เช่น สังกะสี 
แมกนีเซียม ดีบุก และตะกั่ว เป็นต้น ความเร็วของการฉีดจะอยู่ระหว่าง 200-300 ครั้งต่อชั่วโมง ส้าหรับโลหะ
สังกะสี อย่างไรก็ตาม หากเป็นชิ้นงานที่มีขนาดเล็กๆ อาจท้าการฉีดไว้เร็วถึง 18,000 ครั้งต่อชั่วโมง 

 
2.2 กรรมวิธีโคลด์แชมเบอร์ (Cold – chamber process) การหล่อแบบโคลด์-แชมเบอร์ มี

ลักษณะและขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 9.6 (ข) วิธีนี้อุปกรณ์ในการอัดฉีดน้้าโลหะจะไม่ต้องแช่อยู่ในอ่างโลหะ
หลอมเหลว แต่จะใช้วิธีการตักน้้าโลหะออกมาเทใส่ชุดอัดน้้าโลหะแล้วอัดด้วยแรงดันระหว่าง 20 - 70 MPa 
(บางครั้งอาจสูงถึง 150 MPa) ลักษณะการท้างานของเครื่องอัดฉีดอาจมีแบบที่ท้าการอัดในแนวนอนหรือ
แนวตั้ง วิธีการนี้สามารถหล่อโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าแบบฮอตแชมเบอร์ เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม 
และทองแดงผสม หรือแม้กระทั่งเหล็กกล้าที่มีจุดหลอมเหลวสูงๆ ก็สามารถหล่อด้วยวิธีนี้ได้เช่นกัน 
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(ก)                                                    (ข) 

รูปที่ 9.6 ขั้นตอนการหล่อการหล่อกรรมวิธีฮอตแชมเบอร์ และโคลด์แชมเบอร์ 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 

3. การหล่อเหวี่ยง (Centrifugal Casting) การหล่อเหวี่ยง อาศัยแรงภายในที่เกิดขึ้นจากการหมุน
ผลักดัน น้้าโลหะหลอมเหลวเข้าสู่โพรงแบบหล่อ การหล่อแบบนี้ใช้ขึ้นรูปชิ้นงานหล่อที่มีรูปทรงกระบอก เช่น 
ท่อ บูช เปลือก แบริ่ง เป็นต้น ลักษณะการท้างานของการหล่อเหวี่ยงแบบนี้ ดังแสดงในรูปที่ 9.7 น้้าโลหะ
หลอมเหลวจะถูกเทเข้าไปในแบบหล่อทรงกระบอกที่หมุนอยู่บนลูกกลิ้งที่วางในแนวขนานกับพ้ืน แบบหล่อ
อาจท้าจากเหล็กกล้า เหล็กหล่อ หรือแกรไฟต์ และเคลือบผิวภายในโพรงแบบหล่อด้วยวัสดุทนไฟเพ่ือยืดอายุ
ของแบบหล่อให้นานขึ้น ผิวภายในของแบบหล่อจะเป็นรูกลวงโดยไม่ต้องอาศัยไส้แบบและความหนาของ
ชิ้นงานหล่อสม่้าเสมอเพราะแรงเหวี่ยง ขนาดของชิ้นงานหล่อที่หล่อด้วยกรรมวิธีนี้อาจมีขนาดเล็กๆ ตั้งแต่            
13 มิลลิเมตร จนถึงขนาดใหญ่ที่มีความโตถึง 3 เมตร และยาวถึง 16 เมตร ที่ความหนาระหว่าง 6-125 
มิลลิเมตร แรงเหวี่ยงของของวิธีการนี้จะสูงมากท้าให้เนื้อโลหะมีความแน่น คุณภาพดี ผิวเรียบ ขนาดเที่ยงตรง 
ไม่มีจุดบกพร่องที่เกิดจากการหดตัว และไม่ต้องใช้รูล้น 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปที่ 9.7 ลักษณะการท้างานของการหล่อเหวี่ยง 
 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
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9.2 กรรมวิธีการขึ้นรูป (Forming Processes) 
 

 สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ (2548) การท้ารูปโลหะ เป็นกรรมวิธีในการท้าให้โลหะเกิดการ
เปลี่ยนรูปในสภาวะพลาสติก (Plastic deformation) โดยอาศัยแรงกระท้า โลหะที่ถูกขึ้นรูปจะอยู่ในสภาวะ
ของแข็ง (Solid state ) ไม่ต้องท้าการหลอมให้เป็นของเหลวเหมือนกรรมวิธีหล่อ การขึ้นรูปสามารถท้าได้ไม่
ว่าจะเป็นการขึ้นรูปร้อนหรือการขึ้นรูปเย็น จะเลือกใช้กรรมวิธีการใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของชนิด 
รูปทรง คุณสมบัติของโลหะท่ีต้องการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการลงทุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต 
 1. การรีดขึ้นรูป (Rolling) การรีดเป็นกระบวนการลดขนาดหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตัดของ
ชิ้นงาน โดยใช้แรงแรงอัดผ่านลูกรีด การรีดขึ้นรูปสามารถท้าให้เกิดรูปทรงได้หลายแบบ ดังแสดงในรูปที่ 9.8 
ชิ้นงานเริ่มต้น อาจจ้าแนกได้ 3 ชนิด ด้วยกัน คือ บลูม (Bloom) บิลเล็ต (Billet) และ สแลบ (Slab) 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9.8 การรีดขึ้นรูปเหล็กกล้ารูปทรงต่างๆ 
 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
 

การรีดนั้นมีหลายลักษณะหากพิจารณาตามรูปทรงของชิ้นงาน โดยแบบแรกเป็นการรีดแผ่นเรียบ
ธรรมดาชิ้นงาน ที่ได้ออกมาจะเป็นแผ่นหนาขนาดใหญ่ หรือเป็นแผ่นบางที่มีความยาวมากๆ แล้วม้วนเป็นรูป
ทรงกระบอกเพ่ือสะดวกในการขนย้ายหรือรีดเป็นแผ่นแล้วน้าไปท้าเป็นท่อมีตะเข็บ เป็นต้น การรีดถัดมาคือ 
การรีดขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น การรีดขึ้นรูปตัวไอ (I-beam) ซึ่งเป็นการรีดขึ้นรูปแบบต่อเนื่องโดยการลด
ขนาดนั้นต้องมีหลายขั้นตอน 
 การรีดสามารถท้าได้ทั้งการรีดร้อนและการรีดเย็น การรีดทั้ง 2 แบบ นี้มีข้อดีข้อเสียต่างกัน การรีด
ร้อนจะใช้พลังงานในการรีดน้อยกว่าการรีดเย็น เพราะเนื้อโลหะมีความนุ่มเนื่องจากถูกให้ความร้อนที่อุณหภูมิ
สูงกว่าอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่ เกรนที่ผ่านการรีดที่แบนและยืดออกจะสามารถคืนรูปกลับคืนมาสู่เกรนที่มีรูปทรง
สมมาตรได้เพราะอุณหภูมิสูงท้าให้เนื้อโลหะไม่เกิดความเค้นตกค้าง โลหะจึงมีความอ่อนเหนียว แต่ข้อจ้ากัด
ของการรีดร้อน คือ ควบคุมขนาดของชิ้นงานให้เที่ยงตรงได้ยากเพราะโลหะที่อุณหภูมิสูงจะขายตัว เมื่อ
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อุณหภูมิลดลงจะเกิดการหดตัวท้าให้ควบคุมขนาดได้ยาก ส่วนการรีดเย็นนั้นสามารถควบคุมขนาดที่เที่ยงตรง
ได้ดีกว่าการรีดร้อนมาก จะมีข้อจ้ากัดเพียงเกรนที่ผ่านการรีดเย็นจะเกิดการแบนและยืดตัวออก และเนื่องจาก
อุณหภูมิการรีดต่้ากว่าอุณหภูมิเกิดผลึกใหม่เกรนที่แบนจึงไม่สามารถกลับสู่รูปทรงที่สมมาตรได้ท้าให้เกิดความ
เค้นตกค้างชิ้นงานรีดเย็นจึงมีความแข็งสูงกว่าชิ้นงานรีดร้อน 

2. การตีขึ้นรูป (Forging) การตี เป็นวิธีการขึ้นรูปโลหะขั้นพ้ืนฐานที่ใช้แรงตีหรืออัดผ่านแม่พิมพ์หรือ
เครื่องมือเพ่ือให้ได้รูปทรงชิ้นงานตามความต้องการ การตีมีใช้งานมานานมากตั้งแต่สมัยอดีตที่ใช้ขึ้นรูป
เครื่องประดับ เครื่องใช้ มีด หอก หรืออาวุธล่าสัตว์ พัฒนามาเป็นอาวุธในการท้าสงคราม ปัจจุบันใช้ผลิตก้าน
สูบ ใบพัดเทอร์ไบด์ ตลอดจนชิ้นส่วนยายยนต์ต่างๆ การตีมีข้อดีตรงที่เนื้อของโลหะที่ถูกตีจะอัดแน่นท้าให้มี
ความแข็งแรงมากขึ้น (ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ, 2555) การตีอาจแบ่งตามลักษณะของแม่พิมพ์ในการขึ้นรูปเป็น 
2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การตีแม่พิมพ์แบบเปิด และการตีแม่พิมพ์แบบปิด การตีขึ้นรูปชิ้นงานอาจใช้การขึ้นรูป
เย็นหรือการขึ้นรูปร้อนก็ได้ แต่โดยมากที่นิยมจะเป็นการขึ้นรูปร้อน เพราะเนื้อโลหะจะนุ่มใช้แรงขึ้นรูปน้อย
และอายุการใช้งานของแม่พิมพ์จะยาวนานกว่าด้วย การตีโดยแม่พิมพ์แบบเปิด จะใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานที่มี
รปูทรงง่ายๆ ดังแสดงในรูปที่ 9.9 โดยอาจเป็นรูปทรงแบน ทรงกลม ตลอดจนรูปทรงที่เป็นวงแหวนก็สามารถ
ท้าได้ ขนาดของชิ้นงานที่ถูกขึ้นรูปจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กที่มีน้้าหนักไม่กี่กิโลกรัม ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่อาจจะมี
น้้าหนักเป็น 100 ตัน 
 

 

 

 

 
 

รูปที่ 9.9 ลักษณะการตีขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบเปิด 
 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 
 
การตีขึ้นรูปแม่พิมพ์แบบปิด ชิ้นงานจะถูกแรงตีอัดให้มีรูปทรงตามโพรงของแม่พิมพ์ ดังแสดงในรูปที่ 

9.10 การตีขึ้นรูปด้วยวีนี้ชิ้นงานจะมีรูปทรงเหมือนงานส้าเร็จมากที่สุด จะมีเพียงขอบงานที่เป็นส่วนเกินที่
จะต้องตัดออกในขั้นตอนสุดท้าย การตีขึ้นรูปการสูบที่มีหลายขั้นตอน เพราะการตีขึ้นรูปครั้งเดียวนั้นไม่
สามารถกระท้าได้เพราะเนื้อโลหะอาจเกิดการฉีกขาด ตลอดจนแรงที่ใช้ตีจะสูงมากและการตีขึ้นรูปก้านสูบนี้
จะเป็นการขึ้นรูปร้อน 
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รูปที่ 9.10 ลักษณะแม่พิมพ์ ต้าแหน่ง และล้าดับขั้นตอนการตีขึ้นรูปก้านสูบ 
 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
 

3. การอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion) เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะด้วยการใช้แรงอัดดันให้โลหะเกิดการไหล
ผ่านแม่พิมพ์เพ่ือให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ โดยมากโลหะจะถูกขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูง การขึ้นรูปชิ้นงานแสดงใน
รูปที่ 9.11 (ก) โดยเริ่มจากแท่งบิลเล็ตกลม จะถูกบรรจุเข้าไปในกระบอกอัดด้วยแรงอัดสูงท้าให้เนื้อโลหะไหล
ผ่านรูแม่พิมพ์ที่มีรูปทรงได้หลายแบบ ชิ้นงานที่อัดรีดโดยมากจะมีขนาดยาวและพ้ืนที่หน้าตัดคงที่ รูปทรงของ
พ้ืนที่หน้าตัดของชิ้นงานจะเปลี่ยนได้หลากหลายขึ้นอยู่กับรูปทรงของแม่พิมพ์ รูปที่ 9.11 (ข) แสดงลักษณะ
ของชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปจากการอัดรีด 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                 (ก)                                                         (ข) 

 
รูปที่ 9.11 การอัดรีดขึ้นรูป (ก) ส่วนประกอบของแม่พิมพ์อัดรีด (ข) รูปทรงของชิ้นงานที่ข้ึนด้วยกรรมวิธีอัดรีด  
 

(ท่ีมา: Kalpakjian and Schmid, 2006) 
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4. การดึงข้ึนรูป (Drawing) การดึงข้ึนรูป เป็นการขึ้นรูปโลหะโดยการดึงให้โลหะผ่านแม่พิมพ์ ชิ้นงาน
ที่ขึ้นรูปโดยการดึงมักมีขนาดยาวเช่นลวด หรือท่อขนาดยาว ลักษณะการขึ้นรูป ดังแสดงในรูปที่ 9.12 ข้อ
แตกต่างระหว่างการขึ้นรูปโดยการอัดรีดและการดึง คือ แรงที่ใช้ท้าให้โลหะเปลี่ยนรูปโดยการดึงจะใช้แรงดึง 
ส่วนการอัดรีดจะใช้แรงอัดชิ้นงานผ่านแม่พิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.12 การดึงข้ึนรูปท่อ 
 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
 

5. การขึ้นรูปโลหะแผ่น (Sheet Metal Forming) โลหะแผ่นมีใช้งานให้พบเห็นกันทั่วไปในงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ตัวถังรถยนต์ ถังน้้ามันเครื่องบิน คอนเทนเนอร์รถบรรทุก มาจนถึงอุปกรณ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กอย่างเช่น กระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์อย่างอ่างล้างจาน 
เป็นต้น การข้ึนรูปโลหะแผ่นมีหลายวิธีประกอบด้วย การตัด การพับ การปั๊ม การม้วน การเข้าตะเข็บ เป็นต้น 
   

5.1 การตัดเฉือน (Shearing) การตัดเฉือนเป็นการใช้แรงทางกลในการตัดโลหะแผ่นให้มี
รูปทรงตามที่เราต้องการ การตัดเฉือนนั้นต้องมีใบมีดในการตัด ลักษณะการตัดเฉือนหากชิ้นงานที่มีแนวตัด
เฉือนเป็นเส้นตรง จะเรียกการตัดเฉือนแบบนี้ว่า การเฉือน (Shearing) หากรอยตัดของชิ้นงานมีรูปทรงโค้ง ชื่อ
เรียกจะแตกต่างกันไป ได้แก่ แบลงกิ้ง (Blanking) เพียร์ซิง (Piercing) นอตซิง (Notching) และ ทริมมิง 
(Trimming) เป็นต้น รูปแบบการตัดเฉือนพ้ืนฐาน แสดงในรูปที่ 9.13 (ก) และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปโดย
การตัดเฉือนในรูปที่ 9.13 (ข) การตัดเฉือนโลหะแผ่นจะมีใบมีดที่ใช้ตัดหรือเจาะให้เกิดรู ประกอบไปด้วย 2 
ส่วน คือ พันซ์ (Punch) หรือแม่พิมพ์ตัวผู้กับดาย (Die) หรือแม่พิมพ์ตัวเมีย พันซ์จะเป็นใบมีดส่วนบนและดาย
จะเป็นใบมีดส่วนล่าง 
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                                      (ก)                                                              (ข) 

รูปที่ 9.13 การตัดเฉือนโลหะแผ่น (ก) ชื่อเรียกส่วนประกอบของการตัดเฉือนโลหะแผ่น  
(ข) ตัวอย่างงานที่ขึ้นรูปโดยการตัดเฉือน 

 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
 

5.2 การพับขึ้นรูป (Bending) การพับขึ้นรูปจะท้ากับโลหะแผ่นให้เกิดมุมและรูปร่างได้
หลายรูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 9.14 โดยการขึ้นรูปจะใช้เครื่องเพลส (Press) ขนาดแรงกดดันหลายตัน ส่งแรง
กดผ่านแม่พิมพ์ที่มีทั้งส่วนบนและส่วนล่าง รูปทรงของชิ้นงานพับจะเป็นลักษณะใดขึ้นอยู่กับรูปทรงของ
แม่พิมพ์ การพับโดยมากรูปทรงชิ้นงานจะเป็นเหลี่ยมหรือมีมุมที่องศาต่างๆ อย่างไรก็ตามส้าหรับการพับ
ชิ้นงานที่มีลักษณะกลมก็สามารถท้าได้ด้วยเช่นกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 9.14 รูปแบบและลักษณะของงานที่พับขึ้นรูป 

 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
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9.3 กรรมวิธีการกัดแต่ง (Machining Processes) 
 
 การกัดแต่ง เป็นการขึ้นรูปชิ้นงานโดยอาศัยการตัดเฉือนเนื้อวัสดุออกเพ่ือให้เกิดรูปร่างตามต้องการ 
การกัดแต่งนั้นมีหลายวิธีด้วยกันแต่ละวิธีจะเหมาะกับงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปทรงและผิวส้าเร็จของงาน
ในขั้นสุดท้าย รวมถึงเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนด้วยเนื่องจากการกัดแต่งนั้นมีหลายวิธี ดังนั้นในที่นี้จะกล่าวถึง
เฉพาะการกัดแต่งท่ี เป็นวิธีพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

 1. การกลึง (Turning) การกลึงเป็นการกัดแต่งผิวงาน รูปทรงกระบอกที่ผิวนอกหรือรูภายใน การกลึง
สามารถกัดแต่งชิ้นงานได้หลายลักษณะ ดังแสดงในรูปที่ 9.15 ไม่ว่าจะเป็นการกลึงปลอกผิวให้ขนาดเล็กลง 
การกลึงปาดหน้า การกลึงเรียว การคว้านรู การเซาะร่อง การกลึงเกลียว และการขึ้นลายที่ผิวงาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 9.15 ลักษณะรูปทรงของการกลึงชิ้นงานแบบต่างๆ 

 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
 

2. การกัด (Milling) การกัดเป็นการขึ้นรูปชิ้นงานที่ใช้เครื่องมือตัดที่มีคมตัดหลายคม ดังแสดงในรูปที่ 
9.16 ในการตัดขึ้นรูปอาจใช้คมตัดด้านข้างหรือที่ปลายคมตัด การกัดสามารถกัดได้ทั้งแบบผิวหน้าเรียบ การ
กัดเซาะร่อง หรือกาสรกัดผิวโค้ก การท้างานของเครื่องในการปูอนชิ้นงานให้ใบมีดกัด ก้าหนดความลึก หรือ
ความเร็วในการกัด มีทั้งแบบที่ท้างานด้วยการควบคุมโดยคนและควบคุมด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ (CNC) 
ชิ้นงานที่ขึ้นรูปโดยการกัดมีตั้งแต่ขนาดเล็กน้้าหนักเพียงไม่ก่ีกิโลกรัม จนถึงน้้าหนักหลายตัน 
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                      (ก)                                          (ข)                                            (ค) 

รูปที่ 9.16 ลักษณะพ้ืนฐานการกัดข้ึนรูปชิ้นงาน (ก) การกัดแนวนอน (ข) การกัดแนวตั้ง (ค) การกัดร่อง 

 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
 

3. การเจาะ (Drilling) การเจาะเป็นการท้าให้เกิดรูในชิ้นงานโดยการใช้ดอกสว่านที่มีคมตัดตั้งแต่              
2 จุดขึ้นไป การเจาะนั้นสามารถท้ากับเครื่องจักรได้หลายประเภท โดยอาจเป็นเครื่องเจาะโดยตรงหรืออาจใช้
ดอกสว่านเพ่ือเจาะกับเครื่องกลึงหรือเครื่องกัด ทั้งนี้เครื่องจักรแต่ละชนิดมีหัวจับที่สามารถจับดอกสว่านเพ่ือ
เจาะชิ้นงานได ้

4. การเจียระไน (Grinding) การเจียระไนเป็นการกัดแต่งในขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือให้งานได้ขนาดและ
ความเรียบตามต้องการ จะเจียระไนจะใช้หินเจียระไนที่ท้าจากวัสดุที่มีความแข็งสูง เช่น ซิลิคอนคาร์ไบด์ 
อะลูมิเนียมออกไซด์ หรือเพชร เป็นต้น เป็นตัวขัดถูผิวและตัดเฉือนชิ้นงานให้สึกหรอหรือฉีกขาดออกไปทีละ
น้อย ด้วยคมของเม็ดวัสดุที่ใช้ท้าหินเจียระไน หินเจียระไนนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีการใช้ที่แตกต่างกัน
ออกไป การเจียระไนนั้นมีหลายรูปแบบทั้ง การเจียระไนผิวเรียบ เจียระไนงานกลมหรือการเจียระไนตาม
รูปทรงต่างๆ รูปที่ 9.17 (ก) และ (ข) แสดงลักษณะการเจียระไนงานกลม การเจียระไนผิวงานแบบระนาบ 
หรือผิวเรียบธรรมดาและการเจียระไนแบบร่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   (ก)                                                          (ข) 

 

รูปที่ 9.17 การเจียระไน (ก) งานกลม (ข) ผิวในแนวราบและร่อง 
 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
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9.4 กรรมวิธีการต่อ (Joining Processes) 
 
 การต่อโลหะเปูนกระบวนการน้าโลหะมาต่อเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะน้าไปใช้งาน 
การต่อโลหะนั้นจ้าแนกออกเป็น 3 ประเภท ด้วยกัน คือ การเชื่อม (Welding) การใช้สารยึดติด (Adhesive 
bonding) และการยึดติดด้วยแรงทางกล (Mechanical Fastening ) การเชื่อมยังจ้าแนกออกตามสภาวะของ
การเชื่อมติดกันของโลหะอีกเป็น 3 ประเภท คือ การเชื่อมโดยการหลอมรวม (Fusion Welding) การบัดกรี
และการแล่นประสาน (Brazing and Soldering) และการเชื่อมในสภาวะของแข็ง (Solid state welding) 
 

9.4.1 การเชื่อมโดยการหลอมรวม (Fusion Welding) 
 

 กระบวนการเชื่อมโดยการหลอมรวมเป็นการท้าให้โลหะเชื่อมต่อกันในสภาวะหลอมเหลวโดยอาศัย
ความร้อนเข้าช่วย ความร้อนที่ใช้นี้อาจมาจากอาร์กของกระแสไฟฟูาหรือการเผาไหม้จากแก๊ส กระบวนการนี้
อาจใช้ลวดเชื่อมช่วยเติมเนื้อโลหะในแนวเชื่อมหรือไม่ใช้ก็ได้ กรรมวิธีการเชื่อมโดยการหลอมรวมสามารถใช้ได้
กับโลหะหลายชนิด เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ อะลูมิเนียม สแตนเลส เป็นต้น 
 การเชื่อมต่อโลหะอาจเลือกรูปแบบการต่อให้เหมาะสมกับลักษณะของงานโดยในรูปที่ 9.18  แสดง
ลักษณะของการเชื่อมต่อแบบพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยการเชื่อมที่มีการหลอมละลายเฉพาะผิวหน้า การ
หลอมละลายที่ซึมลึก การเชื่อมมุมและการเชื่อมจุด ส่วนลักษณะของการต่อโลหะเข้าด้วยกัน อาจแบ่งเป็นการ
ต่อชน การเกย ต่อตัวที ต่อมุม และต่อขอบ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 9.18 ลักษณะการเชื่อมต่อโลหะแบบพ้ืนฐาน 
 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
 

1. การเชื่อมโดยเปลวไฟแก๊ส (Oxyfuel Gas Welding: OFW) การเชื่อมโดยเปลวไฟแก๊สเปูนกระ
บวนการที่อาศัยความร้อนจากการเผาไหม้ของแก๊สเชื้อเพลิงผสมกับออกซิเจน ท้าให้เกิดเปลวไฟที่มีความร้อน
สูงถึง 3300 ๐C แก๊สที่นิยมใช้ส่วนมากจะเป็นแก๊สอะเซทิลีน (Acetylene) รูปที่ 9.19 (ก) แสดงลักษณะของ
การเชื่อมโดยเปลวไฟแก๊ส โดยแก๊สจะถูกปล่อยออกจากถังมาผสมกันที่ห้องผสมในหัวทอร์ช (Torch) แล้ว
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ปล่อยออกมาเผาไหม้เป็นเปลวไฟที่หัวทิป (Tip) เปลวไฟที่ได้เมื่อน้าไปเปุาท่ีผิวของโลหะจะท้าให้เกิดการหลอม
ละลายจากนั้นน้าลวดเชื่อมที่เป็นเส้น ปูอนเติมเข้าไปเพื่อช่วยให้เกิดแนวเชื่อมข้ึน  
 

2. การเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (Shielded Metal Arc Welding : SMAW) การเชื่อม
อาร์กเป็นวิธีที่นิยมใช้มานาน วิธีนี้อาศัยความร้อนจากกระแสไฟฟูาที่เกิดการอาร์กระหว่าง ขั้วบวกและขั้วลบ 
ความร้อนท่ีได้จากวิธีนี้สูงถึง 30,000 ๐C ซึ่งสูงกว่าการเชื่อมด้วยเปลวไฟแก๊สมาก ในการเชื่อมนั้นชิ้นงานจะถูก
ต่อเข้ากับสายกราวด์ (Ground) และธูปเชื่อมวจะถูกจับด้วยหัวเชื่อม เมื่อธูปเชื่อมเข้าใกล้ชิ้นงานจะเกิดการ
อาร์กเกิดขึ้น ท้าให้เกิดบ่อหลอมละลายที่ชิ้นงาน (รูปที่ 9.19 (ข)) และลวดเชื่อมจะเกิดการหลอมละลายละ
ปูอนเติมลงในบ่อหลอมละลายแล้วกลายเป็นแนวเชื่อมในที่สุด ฟลักซ์ที่หุ้มลวดเชื่อมจะถูกเผาไหม้กลายเป็น
แก๊สปกคลุมแนวเชื่อม และอีกส่วนจะหลอมละลายกลายเป็นแสลกปกคลุมแนวเชื่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)                                                          (ข) 
 

รูปที่ 9.19 การเชื่อม (ก) โดยเปลวไฟแก๊ส (ข) อาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 
 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
 

3. การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding: SAW) การเชื่อมใต้ฟลักซ์เป็นการเชื่อมอาร์กชนิด
หนึ่ง นิยมใช้เชื่อมงานที่มีขนาดใหญ่และความหนามากๆ ใช้เชื่อมได้ทั้งชิ้นงานในแนวราบและชิ้นงานโค้ง
อย่างเช่น ท่อขนาดใหญ่ รูปที่ 9.20 (ก) แสดงหลักการท้างานของการเชื่อมใต้ฟลักซ์ การเชื่อมโดยวิธีนี้อาศัยฟ
ลักซ์เป็นตัวปกคลุมแนวเชื่อม โดยฟลักซ์ที่ใช้มีลักษณะเป็นเม็ดขนาดเล็กถูกปล่อยออกมาจากท่อน้าหน้าลวด
เชื่อมขณะอาร์ก ฟลักซ์ที่ปล่อยออกมาจะมีปริมาณมากและปกคลุมบ่อหลอมละลายขณะอาร์ก 

 

4. การเชื่อมมิก (Metal Inert Gas Welding: MIG) การเชื่อมมิกเป็นการเชื่อมอาร์กที่ไม่ต้องใช้ฟลักซ์
ปกคลุมแนวเชื่อมแต่อาศัยแก๊สเฉื่อยเป็นตัวปกคลุม แก๊สที่นิยมใช้ คือ แก๊ส Ar และ CO2 การเชื่อม MIG ลวด
เชื่อมจะมีขนาดเล็กและถูกปูอนผ่านหัวเชื่อม (รูปที่ 9.20 (ข)) ลงมาอาร์กกับชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง ท้าให้เชื่อม
งานได้นาน หรือเชื่อมงานขนาดยาวได้อย่างต่อเนื่องไม่เหมือนกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ที่ต้อง
เปลี่ยนลวดเชื่อมบ่อยๆ ท้าให้เชื่อมงานได้ปริมาณมาก และสิ้นเปลืองลวดเชื่อมน้อยกว่าการเชื่อมด้วยลวด
เชื่อมหุ้มฟลักซ์ 
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(ก)                                                          (ข) 
 

รูปที่ 9.20 การเชื่อมภายใต้องค์ประกอบ 1 (ก) การเชื่อมใต้ฟลักซ์ (ข) การเชื่อมมิก 
 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
 

5. การเชื่อมทิก (Tungsten Inert Gas: TIG) การเชื่อมทิกเป็นการเชื่อมที่ไม่อาศัยลวดเชื่อมเป็นตัว
อาร์กแต่จะใช้แท่งทังสเตนเป็นตัวอาร์ก ทังสเตนมีจุดหลอมเหลวสูงขณะอาร์กจึงไม่เกิดการหลอมละลาย การ
เชื่อมทิกจะใช้แก๊สเฉื่อยเป็นปกคลุมแนวเชื่อม เช่น แก๊สอาร์กอน เป็นต้น การเชื่อมแบบนี้ต้องใช้ลวดเชื่อมใน
การปูอนเติม โลหะที่นิยมเชื่อมด้วยกรรมวิธีนี้ได้แก่ สแตนเลส อะลูมิเนียม และเหล็กกล้า เป็นต้น รูปที่ 9.21 
(ก) แสดงองค์ประกอบของการเชื่อมทิก 

 

 6. การเชื่อมพลาสมา (Plasma Arc Welding : PAW) การเชื่อมพลาสมาเป็นการเชื่อมที่ไม่อาศัยการ
อาร์กจากลวดเชื่อม แต่อาศัยการอาร์กจากแท่งอิเล็กโทรดที่เป็นทังสเตนกับชิ้นงาน (รูปที่ 9.21 (ข)) หรือแท่ง
ทังสเตนกับหัวเชื่อม และมีการปล่อยแก๊สผ่านบริเวณที่เกิดการอาร์กท้าให้อุณหภูมิของแก๊สเพ่ิมสูงขึ้นจนเกิด
สภาวะพลาสมาที่มีอุณหภูมิสูงมากถึง 16,500 ๐C และถูกเปุาออกมาจากแรงดันแก๊สท้าให้เป็นล้าของความ
ร้อนที่สามารถหลอมละลายโลหะได้ และอาศัยการเติมลวดเชื่อมช่วยให้เกิดแนวเชื่อม ขณะอาร์กจะมีการ
ปล่อยแก๊สเฉื่อยออกมาช่วยปกคลุมบริเวณด้านนอกอีกชั้นหนึ่ง ล้าดับความร้อนของพลาสมาจะมีขนาดเล็ก
และความร้อนสูง จึงท้าให้แนวเชื่อมมีขนาดเล็กและซึมลึกท้าการเชื่อมได้เร็ว ซึ่งงานมีการบิดงอน้อย 
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(ก)                                                          (ข) 
 

รูปที่ 9.21 การเชื่อมภายใต้องค์ประกอบ 2 (ก) องค์ประกอบการเชื่อมทิก 
 (ข) ลักษณะการท้างานของการเชื่อมพลาสมา 

 

(ท่ีมา: สุวันชัย พงษ์สุกิจวัฒน์ และคณะ, 2548) 
 

9.4.2 การแล่นประสาน (Brazing) 
 

การแล่นประสาน เป็นการเชื่อมโดยชิ้นงานและโลหะประสานรอยเชื่อมเกิดการหลอมเป็นเนื้อ
เดียวกันน้อยมากหรือหลอมเฉพาะบริเวณผิว อุณหภูมิที่ใช้จะสูงกว่า 450 °C แต่จะไม่สูงจนถึงจุดหลอมละลาย
ของโลหะท่ีท้าการเชื่อมต่อกัน การแล่นประสานสามารถท้าต่อโลหะต่างชนิดที่มีจุดหลอมละลายต่างกันติดเข้า
ด้วยกันได้ โลหะผสมที่ใช้เป็นตัวเชื่อมประสานของกรรมวิธีนี้ได้แก่ ทองเหลือง เงินผสม นิกเกิลผสม เป็นต้น 
และการแล่นประสานจะต้องมีฟลักซ์ช่วยปูองกันออกไซด์ด้วย ความร้อนที่ใช้ในการแล่นประสานนี้โดยมากจะ
ใช้เปลวไฟแก๊ส ชิ้นงานที่เชื่อมด้วยวิธีแล่นประสานประกอบด้วยงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่อแอร์ หรือหม้อน้้า
รถยนต์ เป็นต้น 

 
9.4.3 การบัดกรี (Soldering) 
 

การบัดกรีเป็นการเชื่อมที่ชิ้นงานและโลหะประสานไม่มีการหลอมติดกันแต่จะยึดติดกันด้วยพันธะทาง
กล กระบวนการบัดกรีมีลักษณะเหมือนกับการแล่นประสาน แต่ใช้อุณหภูมิต่้ากว่า คือไม่เกิน 450  °C งาน
บัดกรีที่พบง่ายคือ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การต่อโลหะแผ่นบาง เช่น สังกะสีที่ใช้ท้าถังหรือบัวรดน้้า เป็นต้น 
การบัดกรีโดยมากจะใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานให้โลหะยึดเกาะติดกัน เพราะราคาถูก หาง่าย ความร้อนที่ใช้
หลอมละลายตะกั่ว อาจมาจากเปลวไฟแก๊ส หัวแร้งบัดกรีทั้งที่เป็นแบบหัวแร้งไฟฟูาและหัวแร้งโลหะเผาไฟ ใน
การบัดกรีจะต้องมีฟลักซ์เป็นตัวช่วยก้าจัดออกไซด์ โลหะที่เป็นตัวประสานนั้น ยังมีอีกหลายชนิด โดยมากแล้ว
จะเป็นโลหะผสมที่มีจุดหลอมละลายต่้า อย่างเช่น บิสมัท อินเดียม แคดเมียม เงิน และทอง เป็นต้น 
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9.5 การเลือกใช้วัสดุ (Material Selection) 

 

การเลือกใช้วัสดุนั้นมีขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างมาก หากจะกล่าวให้ครอบคลุมทุกประเด็นในการ
เลือกใช้คงเป็นเรื่องยาก ทั้งนี้เนื่องจากหน้าที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่จะผลิตขึ้นมาใช้นั้นมีความ
แตกต่างกัน ท้าให้การเลือกใช้วัสดุมีข้อจ้ากัดที่แตกต่างกันตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ส้าหรับการพิจารณาใน
เบื้องต้นนั้น การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรมอาจพิจารณาตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 

1. สมบัติของวัสดุ โดยทั่วไปแล้วหากต้องการท้าการเลือกวัสดุเพ่ือใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ สิ่งแรกที่
วิศวกรพิจารณาคือ คุณสมบัติของวัสดุที่ตอบสนองต่อหน้าที่การใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่จะท้าการผลิต โดย
สมบัติที่จะพิจารณาประกอบไปด้วย 

1.1 สมบัติทางกล มักเป็นประเด็นแรกที่เราพิจารณา ซึ่งประกอบไปด้วยความแข็งแรง ความ
เหนียว ความแข็ง ความยืดหยุ่น ความล้า ความคืบที่อุณหภูมิสูง สมบัติทางกลที่น้ามาพิจารณานั้นจะต้องมี
ความสอดคล้องกับหน้าที่การใช้งานและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์นั้น 

1.2 สมบัติทางกายภาพ ประกอบไปด้วย ความหนาแน่น ความร้อนจ้าเพาะ การขยายตัว
เนื่องจากความร้อน ความน้าความร้อน จุดหลอมเหลว สมบัติทางไฟฟูาและทางแม่เหล็ก เป็นต้น สมบัติร่วม
ระหว่างสมบัติทางกลและทางกายภาพนั้นก็มีเช่นกัน คือ ความแข็งแรงต่อน้้าหนัก เป็นต้น สมบัติในข้อนี้เป็น
สิ่งที่มีความส้าคัญอย่างมากต่อวัสดุที่น้ามาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินและยวดยานพาหนะต่างๆ และ
รวมถึงอุปกรณ์ทางการกีฬาด้วย ตัวอย่างเช่น อะลูมิเนียม  ไทเทเนียม และพลาสติกเสริมแรง จะมีอัตราส่วน
ของความแข็งแรงต่อน้้าหนักสูงกว่าเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ เป็นต้น 

1.3 สมบัติทางเคมี เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทในการเลือกใช้วัสดุทั้งทางด้านหน้าที่การใช้
งานและผลที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม การเกิดออกซิเดชัน การกัดกร่อน การเสื่อสภาพ ความเป็นพิษและการติด
ไฟของวัสดุ เหล่านี้ล้วนเป็นสมบัติทางเคมีที่ต้องท้าการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

1.4 สมบัติทางการผลิต เป็นสมบัติที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งที่จะต้องพิจารณา วัสดุที่จะถูก
เลือกใช้นั้นจะต้องพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต ดังเช่น การหล่อ การกัดแต่ง การเชื่อมต่อ และการอบ
ชุบความร้อน ดังแสดงในตารางที่ 9.1 วิธีการเลือกใช้ในการผลิตวัสดุนั้นจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อสมรรถนะของ
วัสดุ อายุการใช้งานและต้นทุนของผลิตภัณฑ์ด้วย 

2. ราคาและความยากง่ายในการจัดหา ราคาและความยากง่ายในการหาซื้อวัตถุดิบเป็นประเด็น
ส้าคัญที่จะต้องน้ามาพิจารณาในการเลือกวัสดุ หากวัตถุดิบที่จะใช้ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาด ซึ่งอาจจะไม่มี
รูปร่าง ขนาดและปริมาณตามที่ต้องการ ดังนั้นเพ่ือให้ได้วัสดุตามที่ต้องการ เราจะต้องหาวิธีการที่มี
ความจ้าเพาะเจาะจงในการผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายนั้นเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ถัดมาคือ 
ความเชื่อมันของร้านค้าหรือบริษัทท่ีจ้าหน่ายวัสดุเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส้าคัญต่อการเลือกใช้วัสดุและการ
จัดส่งตามระยะเวลาที่ก้าหนด จะช่วยให้เราเลือกวัสดุที่ตรงตามความต้องการในการผลิตและเป็นไปตาม
แผนการผลิตด้วย 
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3. สีสัน อายุการบริการ และการน้ากลับมาใช้ใหม่ ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่จะท้าการผลิต สีสันของวัสดุที่เรามองเห็นภายหลังการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจะมีผลต่ออารมณ์
และความรู้สึกของผู้ซื้อ และจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อายุของการบริการหรือดูแล
ผลิตภัณฑ์เป็นอีกปัจจัยมีผลต่อการเลือกวัสดุ หากวัสดุที่เราเลือกมีสมบัติเรื่องการทนการเสียดสี ความล้า 
ความคืบ และการเปลี่ยนแปลงขนาดท่ีไม่ดี จะส่งผลต่อสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อไปใช้ โดยอาจมีอายุ
การใช้งานที่สั้นหรือเกิดความเสียหายได้ง่ายท้าให้ต้องมีการบริการหลังการขายที่มากขึ้น สุดท้ายเป็นเรื่องของ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากวัสดุที่เลือกใช้ การน้ากลับมาใช้ได้ใหม่เป็นสิ่งส้าคัญในการประหยัด
วัตถุดิบจากธรรมชาติ เพราะวัสดุหลายอย่างที่มีอยู่บนพ้ืนโลกนั้นมีจ้านวนจ้ากัด หากไม่สามารถน้ากลับมาใช้
ใหม่ได้ ย่อมส่งผลต่อจ้านวนที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต 
 

ตารางท่ี 9.1 คุณลักษณะทั่วไปของกรรมวิธีการผลิตโลหะผสมชนิดต่างๆ 
 

โลหะผสม ความสามารถในการหล่อ ความสามารถในการเชื่อม ความสามารถในการกัดแต่ง 

อะลูมิเนียม E F E-G 
ทองแดง G-F F G-F 
เหล็กหล่อสีเทา E D G 
เหล็กหล่อสีขาว G VP VP 
นิกเกิล F F F 
เหล็กกล้า F E F 
สังกะสี E D E 

 

หมายเหตุ : E = ดีเยี่ยม, G = ด,ี F = พอใช้, D = ยาก, VP = แย่มาก 

 
9.6 สรุป 
 

1. กรรมวิธีการผลิต สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 
 1.1 กรรมวิธีการผลิตแบบขึ้นรูปร้อน (Hot Working) เช่น การหล่อ การรีด การตี การดึง 

การอบ เป็นต้น เพ่ือให้วัสดุเกิดการเปลี่ยนรูปอย่างถาวร (Plastic Deformation) โดยทั่วไปจะกระท้าที่
อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิตกผลึกใหม่ แต่ต่้ากว่าจุดหลอมเหลวของโลหะนั้นๆ 

 1.2 กรรมวิธีการผลิตแบบขึ้นรูปเย็น (Cold Working) เช่น การตัด การพับ การดึง การอัด 
ส่วนมากจะท้าที่อุณหภูมิต่้าหรือแปรรูปที่อุณหภูมิห้อง และไม่ท้าให้เกิดผลึกใหม่  

2. กรรมวิธีการข้ึนรูปแบบอเนกประสงค์หรือลักษณะงานตามที่ต้องการ เช่น การกัดแต่ง การต่อ การ
เชื่อม เป็นต้น 

3. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม ไม่เพียงแต่พิจารณาเฉพาะกรรมวิธีการผลิต แต่ควรจะพิจารณา
จากหลายๆ ปัจจัยด้วย เช่น รูปร่าง และความซับซ้อนของชิ้นงาน ความแข็งแรง และราคา เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9 
 

1. หากต้องการรีดโลหะแผ่น ควรใช้โลหะหน้าตัดชนิดใด 

     ก. Bloom    ข. Sheet Metal 

     ค. Slap    ง. Billet 

 

2. ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นจุดเด่นของงานหล่อเมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีการอ่ืน 

     ก. ขึ้นรูปโลหะทุกชนิดได้โดยง่าย ข. ให้ผิวชิ้นงานเรียบที่สุด 

     ค. ให้ความต้านทานแรงกระแทกดีท่ีสุด ง. ผลิตชิ้นงานรูปร่างซับซ้อนและจ้านวนมากชิ้น 

 

3. ข้อใดท้าหน้าที่เก็บโลหะหลอมเหลวไว้ปูอนให้กับชิ้นงานหล่อขณะเกิดการหดตัว 

     ก. รูล้น (Riser)   ข. รูเท (Sprue) 

     ค. ทางวิ่ง (Runner)   ง. ทางเข้า (Gate) 

 

4. กรรมวิธีการหล่อแบบใดที่ต้องให้ความร้อนแก่กระสวน (Pattern) เสียก่อน 

     ก. แบบหล่อทรายฟูราน  ข. แบบหล่อทรายชิ้น 

     ค. แบบหล่อเปลือกบาง  ง. แบบหล่อเซรามิก 

 

5. ถ้าต้องการหล่อท่อเหล็กหล่อขนาดใหญ่จ้านวนมากๆ ควรใช้กรรมวิธีการใด 

     ก. การหล่อเหวี่ยง   ข. การหล่อไดคาสติ้ง 
     ค. การหล่อแบบสุญญากาศ  ง. การหล่อแบบเซรามิก 

 

6. วิธีการใดท่ีท้าให้หน้าตัดของงานลดลง แต่มีความยาวเพิ่มขึ้น 

     ก. Forging    ข. Spinning 

     ค. Piercing    ง. Rolling 

 

7. เส้นลวดส้าหรับรัดของ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีการข้ึนรูปใด 

     ก. การรีดร้อน (Hot Rolling)  ข. การอัดขึ้นรูป (Extrusion) 

     ค. การดึงข้ึนรูป (Drawing)   ง. การรีดเย็น (Cold Rolling) 

 

8. ชิ้นงานเพลากลม หากต้องการท้าเกลียวควรเลือกใช้การกัดแต่ง (Machining) ด้วยวิธีใด 

     ก. Lathe Machine   ข. Milling Machine 

     ค. Drilling Machine   ง. Boring Machine 
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9. การเชื่อม MIG คือข้อใด 

     ก. Electrogas Welding   ข. Flux – Cored Arc Welding 

     ค. Shielded Metal-arc welding  ง. Gas Metal Arc Welding 

 

10. กรรมวิธีการเชื่อมด้วยธูปเชื่อม มีชื่อทางสากลว่าอะไร 

     ก. Shield Metal Arc Welding  ข. Arc Welding 

     ค. Gas Metal Arc Welding   ง. Electrode Arc Welding 

 

11. ท่อพลาสติก เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการขึ้นรูปแบบใด 

     ก. การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding)  ข. การเปุาข้ึนรูป (Blow Molding) 

     ค. การอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion)  ง. การอัดเข้ากันแบบ (Compression 

Molding) 

 

12. ขวดพลาสติก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการข้ึนรูปแบบใด 

     ก. การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding)  ข. การเปุาข้ึนรูป (Blow Molding) 

     ค. การอัดรีดขึ้นรูป (Extrusion)  ง. การอัดเข้ากันแบบ (Compression 

Molding) 

 

13. การเชื่อมพลาสม่ามีอุณหภูมิประมาณเท่าใด 

     ก. 10,000 oC    ข. 16,500 oC 

     ค. 18,500 oC    ง.  20,000 oC 

 

14. ข้อใดเป็นโลหะผสานในการบัดกรี 
     ก. บิสมัส     ข. ทองแดง 
     ค. ทังสเตน     ง. ไม่มีข้อใดถูก 

 

15. ข้อใดเป็นปัจจัยแรกในการเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม 

     ก. ราคาของวัสดุ    ข. สมบัติของวัสดุ 
     ค. สสีันความสวยงาม    ง. การน้ากลับมาใช้ใหม่ 
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1 ค ง ข ค ค ง ง ง ค 

2 ก ข ก ง ข ค ข ข ก 

3 ข ค ค ค ค ข ค ง ก 

4 ค ค ข ข ข ก ก ก ค 

5 ข ง ง ง ค ง ง ง ก 

6 ค ข ก ข ง ค ก ค ง 
7 ง ง ค ค ก ง ค ง ค 

8 ข ง ก ก ข ก ข ข ข 

9 ค ค ง ข ง ข ค ง ง 
10 ง ก ค ง ข ก ก ค ง 
11  ก ก ข ค ง ค ก ค 

12  ข ข ง ง ข ข ง ก 

13  ค ก ก ก ค ก ก ข 

14  ข ค ข ค ก ค ง ก 

15  ค ง ง ข ก ง ค ข 

16  ค ค ข ง ข ข ง  

17  ข ง ง ก ค ก ก  

18  ง ข ก ข ข ค ข  

19  ง ก ข ง ก ข ง  

20  ค ข ค ข ค ง ข  
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