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คํานํา
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(ปวช.) พทุธศกัราช 2562 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร หนงัสอื

เลมนี้จึงเหมาะที่จะใชเปนหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาวัสดุงานชางอุตสาหกรรม 

ทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

 ภายในหนังสือเลมนี้ประกอบไปดวยเนื้อหา 11 หนวย คือ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัสดุ โลหะ

เหล็ก โลหะที่ไมใชเหล็ก โลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิง วัสดุหลอลื่นและวัสดุหลอเย็น วัสดุกอสราง วัสดุ

สังเคราะห วัสดุไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การกัดกรอนและการปองกัน และการตรวจสอบวัสดุ

เบื้องตน นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยแบบฝกหัดทายหนวย

 สุดทายนี้ผูเรียบเรียงหวังวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจ

ทั่วไป และหากทานผูศึกษาหนังสือเลมนี้จะมีขอเสนอแนะประการใด ผูเรียบเรียงยินดีนอมรับดวย

ความยินดียิ่ง

                 เสกสรร ศรียศ
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1ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับวัสดุ

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

ความรู้เบื�องต้น
เกี่ยวกับวัสดุ

เนื�อหา

 1. บทนําเกี่ยวกับวัสดุ

 2. การจําแนกประเภทของวัสดุ

 3. แหลงที่มาของวัสดุ

 4. กฎการใชวัสดุ

แนวคิด/สาระสําคัญ

 ในปจจุบันไมวาชางเทคนิค วิศวกร นักวิทยาศาสตร หรือนักเทคโนโลยีลวนตองเกี่ยวของกับ

วัสดุ (Materials) อยูเสมอ ทั้งในเชิงของผูใชวัสดุ ผูผลิตและผูควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจน

ผูออกแบบทั้งในรูปแบบ องคประกอบ และโครงสราง บุคคลเหลานี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเลือก

ใชวัสดใุหเหมาะสมถกูตองจากสมบตัขิองวสัดเุหลานัน้ นอกจากนีย้งัจะตองสามารถวเิคราะหได

วา เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นมันเปนเพราะเหตุใด โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันการคนควาทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีความกาวหนาไปอยางมาก วัสดุใหม ๆ ถูกผลิตขึ้น คุณสมบัติ

พิเศษ ๆ ก็ถูกคนควาขึ้นมากมาย กระบวนการผลิตก็สามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําให

ราคาของวัสดุนั้นตํ่าลง ความรูเกี่ยวกับวัสดุจึงเปนสิ่งจําเปนที่ทุกคนควรจะไดรับรู

สมรรถนะที่พึงประสงค์ (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)

 1. จําแนกประเภทวัสดุในงานอุตสาหกรรมได

 2. บอกแหลงที่มาของวัสดุได

 3. อธิบายถึงสมบัติที่สําคัญของวัสดุได

 4. อธิบายถึงหลักเกณฑการเลือกใชวัสดุได

หน่วยที่
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ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับวัสดุ2

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

 วิชาเกี่ยวกับวัสดุเปนสวนหนึ่งที่ชวยพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบัน เพราะเนื้อหาของวิชาวัสดุ

สวนใหญนัน้จะกลาวถงึแหลงทีม่า กระบวนการผลติ สมบตั ิการใชงานและวธิกีารทดสอบของวสัดุ

ทั้งหมด

 1.  แหล่งที่มา (Occurrence) 
   เปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหคุณภาพและราคาของวัสดุน้ันเลวลงหรือดีขึ้น ถูกลงหรือ

แพงขึ้น เพราะหากมีการผลิตวัสดุดังกลาวใกลกับแหลงกําเนิดยอมทําใหราคาของวัสดุที่ถูกกวาที่

ที่มีการผลิตวัสดุไกลแหลงกําเนิด ในลักษณะเดียวกันหากวัสดุท่ีผลิตไดมาจากแหลงกําเนิด

ที่มีคุณภาพดีก็ยอมเปนตัวบงชี้ไดวาวัสดุที่นํามาใชงานจะมีคุณสมบัติในเบื้องตนดีไปดวย หาก

ไมมีตัวแปรอื่นมาทําใหคุณภาพของวัสดุเปลี่ยนแปลง

 2.  กระบวนการผลิต (Manufacture)
   ตองผลิตวัสดุใหมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงานที่จะนําไปใชและมีจํานวนเพียงพอ

กับความตองการของผูใชหรือเปนวัตถุดิบเบื้องตนในอุตสาหกรรมการผลิตประเภทนั้น ๆ เชน 

การถลุงเหล็ก การขนสง การทําเหมืองแรหรือการขุดเจาะนํ้ามัน เปนตน

 4.  การใช�งาน (Uses)
   วัสดทุีผ่ลติใชในข้ันตนจะตองถกูนาํมาแปรรปูเพือ่ใชเปนไปตามความตองการของตลาด

 3.  สมบัติ (Properties)
   โดยทั่วไปสามารถแยกสมบัติของวัสดุออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ สมบัติทางเคมี 

(Chemical Properties) และสมบัติทางฟสิกส (Physical Properties) โดยการใชงานจะเลือกเอา

สมบัติที่เดนของวัสดุนั้นไปใชงานเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด เชน เหล็ก

มีความสามารถในการรับแรงดึงไดสูงกวาคอนกรีตแตมีราคาแพงกวา จึงเลือกท่ีจะนําเหล็กมาใช

เสริมคอนกรีตเพื่อใหรับแรงดึงในคานคอนกรีตเสริมเหล็กและยังเปนการประหยัดเงินคากอสราง

โครงสรางอีกดวย

 วัสดุในความหมายของวัสดุศาสตร มีทั้งที่ไดมาจากธรรมชาติโดยตรงและโดยออม โดยตรง 

หมายถึง วัสดุที่สามารถนํามาใชงานไดทันที โดยออม หมายถึง วัสดุประเภทสังเคราะห หรือวัสดุ

อุตสาหกรรม ซึ่งเปนวัสดุที่ตองผานกระบวนการแปรรูปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดมากอน

บทนํา
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3ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับวัสดุ

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

และผูบริโภค ไมวาจะเปนรูปราง ขนาด ชนิด ประเภท รวมท้ังปรับปรุงสมบัติใหสามารถใชกับ

เทคโนโลยีสมัยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

 วัสดุที่นํามาใชในงานวิศวกรรม งานกอสราง หรืองานอุตสาหกรรม มีมากมายหลายชนิด

ดวยกนั จงึมผีูพยายามทีจ่ะคดิคนเพ่ือจาํแนกวัสดดุงักลาวออกเปนหมวดหมูเพือ่ใหงายแกการเรยีก

ใชและงายแกการจดจํา โดยสวนใหญแลวจะจําแนกตามคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้น ๆ เชน 

จําแนกตามความหนาแนนและนํ้าหนักของวัสดุ จําแนกตามแหลงกําเนิดท่ีคนพบ จําแนกตาม

ลักษณะกรรมวิธีการผลิต หรือจําแนกตามวิธีการนําไปใชงานของวัสดุนั้น ๆ จึงทําใหมีการจําแนก

ประเภทของวัสดุออกเปนหลายแบบ ดังจะยกตัวอยางตอไปนี้

 1.  วัสดุในงานวิศวกรรม (Engineering Material)
   วัสดุในงานวิศวกรรมจําแนกออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ ประเภทโลหะ (Metallic) และ

ประเภทอโลหะ (Non-Metallic)

   1.1 ประเภทโลหะ (Metallic)

     ประเภทโลหะ (Metallic) แบงยอยเปน 2 ชนิด คือ

     1) โลหะที่เปนเหล็ก (Ferrous Metal) ไดแก เหล็กกลา (Steel) เหล็กหลอ 

(Cast Iron) เหล็กบริสุทธิ์ (Wrought Iron) หรือโลหะอื่นที่มีเหล็กเปนองคประกอบหลัก (Iron Base 

Metal) เชน เหล็กกลาผสม (Alloy Steel) เหล็กไรสนิม (Stainless Steel) หรือเหล็กกลาคารบอน 

(Carbon Steel) เปนตน

     2) โลหะที่ไมใชเหล็ก (Non Ferrous Metal) คือ โลหะท่ีไมมีธาตุเหล็กเปน

องคประกอบ เชน ตะกั่ว (Lead) ทองแดง (Copper) สังกะสี (Zinc) ดีบุก (Tin) อะลูมิเนียม 

(Aluminium) แมกนีเซียม (Magnesium) และโลหะผสมของโลหะเหลานี้ เชน ทองเหลือง (Brass) 

บรอนซ (Bronze)

 5.  วิธีทดสอบ (Testing Methods) 
   เปนการคนหาสมบตัติางๆ ของวสัดทุีใ่ชงานโดยสวนใหญจะเลือกเอาเฉพาะสมบตัเิดนท่ี

เกี่ยวของกับการใชงานจริงของวัสดุนั้นเพื่อจะไดเลือกใชวัสดุอยางถูกตองและเหมาะสมตรงตาม

วัตถปุระสงคของงาน นอกจากนีว้ธิกีารทดสอบยงัเปนตวัควบคมุปรมิาณและคณุภาพของวสัดใุหเปน

ไปตามมาตรฐานทีก่าํหนด

การจําแนกประเภทของวัสดุ
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ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับวัสดุ4

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

 ภาพที่ 1.1 แสดงการจําแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม

   1.2 ประเภทอโลหะ (Non-Metallic)

     ประเภทอโลหะ (Non-Metallic) แบงออกเปน 2 ชนิด คือ

     1) อินทรียสาร (Organic) เปนวัสดุท่ีไดมาจากผลผลิตของส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย 

เชน ตนไม พืช สัตว เปนตน

     2) อนินทรียสาร (Inorganic) เปนวัสดุที่ไดมาจากสิ่งไมมีชีวิตโดยสวนใหญ

จะเปนจําพวก หิน ดิน ทราย และแรธาตุตาง ๆ 

     ทัง้วสัดทุีเ่ปนอนิทรยีสารและอนนิทรยีสารยงัสามารถจาํแนกออกเปนวสัดทุีไ่ดจาก

ธรรมชาติ (Natural) และวัสดุที่มาจากการสังเคราะห (Synthetic)

 2.  วัสดุก่อสร้าง (Construction Material)
   ทีใ่ชในโครงการกอสรางตาง ๆ  สามารถจาํแนกตามลักษณะกรรมวธิกีารผลิตออกไดเปน 

2 กลุมใหญ ๆ คือ วัสดุที่ไดจากแหลงกําเนิดตามธรรมชาติ และวัสดุที่ผลิตจากโรงงาน

   2.1 วัสดุที่ไดจากแหลงกําเนิดตามธรรมชาติ

     วสัดทุีไ่ดจากแหลงกาํเนดิตามธรรมชาตยิงัสามารถแบงยอยออกเปน 2 ชนดิดวยกนั

คอื

วัสดุวิศวกรรม
(Material Engineering)

โลหะ

(Metallic)

อโลหะ

(Non-Metallic)

โลหะเหล็ก

(Ferrous)

เหล็กกลา (Steel)

เหล็กหลอ (Cast Iron)

โลหะที่ไมใชเหล็ก

(Non-Ferrous)

โลหะเบา (Light Metals)

โลหะหนกั (Heavy Metals)

โลหะผสม (Alloy)

วัสดุธรรมชาติ

(Natural)

ไม

หิน

ทราย

ฯลฯ

วัสดุสังเคราะห

(Synthetic)

พลาสติก

แกว

เซรามิก

ฯลฯ

�������� 1.indd   4 26/7/2562 BE   14:41



PED PED 

5ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับวัสดุ

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

     1) วสัดธุรรมชาตทิีส่ามารถนาํไปใชไดเลย วสัดปุระเภทนีเ้มือ่นาํมาจากแหลงผลติ

ก็จะสามารถใชประโยชนไดทันทีหรืออาจจะมีการคัดแยกและทําความสะอาดบางเล็กนอย เชน 

ทราย ดนิลกูรงัหรอืดนิถมตาง ๆ

     2) วัสดุธรรมชาติที่ตองผานกระบวนการผลิตกอน วัสดุประเภทน้ีท่ีตองผาน

กระบวนการผลิตหรือแปรรูปกอนนําไปใชงานสวนใหญจะเปนลักษณะการปรับปรุงแกไขและ

เปลีย่นแปลงขนาดของวสัดนุัน้ ๆ เชน หนิยอย กรวด และไม

   2.2 วัสดุที่ผลิตจากโรงงาน

     วัสดุที่ผลิตจากโรงงานยังสามารถแบงยอยออกเปน 2 ชนิดดวยกันคือ

     1) วัสดทุีผ่ลติจากโรงงานแตเปลีย่นแปลงลกัษณะและสมบตัเิดมิเมือ่นาํมาใชงาน

ซึ่งไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก เชน สี ปูนซีเมนต อิฐ และเหล็กเสนเสริมคอนกรีต เปนตน

     2) วัสดุที่ผลิตจากโรงงานแตไมเปลี่ยนแปลงลักษณะและสมบัติเดิมเมื่อนํามา

ใชงานซึ่งสามารถรื้อถอนนํากลับมาใชใหมไดหากตองการ สวนใหญจะเปนวัสดุจําพวกอุปกรณ

ไฟฟา ประปา วัสดุตกแตง หรือวัสดุสําเร็จรูปบางชนิด เชน ประตู หนาตาง และเครื่องสุขภัณฑ

 ภาพที่ 1.2 วัสดุกอสราง

วัสดุกอสราง

วัสดุที่ไดจากแหลงธรรมชาติ วัสดุที่ผลิตจากโรงงาน

ทราย

ดินถม

ดินลูกรัง

วัสดุธรรมชาติที่สามารถ

นําไปใชงานได

กรวด

หินยอย

ไม

วัสดุธรรมชาติที่ตองผาน

กระบวนการผลิตกอน

สี

อิฐ

ปูนซีเมนต

เหล็กเสน

วัสดุที่ผลิตจากโรงงาน

แตเปลี่ยนแปลงลักษณะ

และคุณสมบัติเดิมเมื่อ

นํามาใชงาน

ประตู

หนาตาง

อปุกรณไฟฟา, ประปา

เครื่องสุขภัณฑ

วัสดุที่ผลิตจากโรงงาน

แตไมเปลี่ยนแปลง

ลักษณะและคุณสมบัติ

เดิมเมื่อนํามาใชงาน
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ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับวัสดุ6

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

 3.  วัสดุในงานอุตสาหกรรม (Industrial Material)
   ถือวามีความสําคัญมากในลําดับตน ๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตสวนใหญแลว

จะเกีย่วของกบัปรมิาณและตนทนุของวสัดเุปนสาํคญั วสัดใุนงานอตุสาหกรรมสามารถจาํแนกออก

ตามลักษณะของผลผลิตไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ ประเภทโลหะ (Metallic) พลาสติก (Plastic) 

และเซรามิก (Ceramics)

   3.1 โลหะ (Metallic)

     โลหะ (Metallic) ที่ใชในงานอุตสาหกรรมจะมีการจําแนกเหมือนกับโลหะท่ีใช

ในงานวิศวกรรมตางกันที่ปริมาณที่ใชเพราะในงานอุตสาหกรรมอาจตองการปริมาณที่มากและ

มีความตอเนื่อง

   3.2 พลาสติก (Plastic)

     พลาสติก (Plastic) เปนวัสดุสังเคราะหที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมตาง ๆ มาก เชน อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ หรืออุตสาหกรรมอาหาร 

เปนตน พลาสติกที่นิยมใชและสามารถผลิตจําหนายในประเทศ คือ โพลิเอทิลีนชนิดมีน้ําหนัก

โมเลกุลสูง (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) โพลิเอไมด (Polyamide) โพลิอะซีทัล 

(Polyacetal) และเทฟลอน (Teflon)

   3.3 เซรามิก (Ceramics)

     เซรามิก (Ceramics) ที่ใชในงานอุตสาหกรรมอาจจะไมไดอยูในรูปแบบของ

เครื่องปนดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบตางๆ เสมอไป บางครั้งอาจอยูในรูปของสารประกอบที่มี

ซิลิเกต (Silicates) เปนมูลฐาน เชน ปูนซีเมนต อิฐ สีเคลือบกระเบื้อง ฉนวนไฟฟา หรือภาชนะ

ใสสารเคมี เปนตน

 ภาพที่ 1.3 วัสดุในงานอุตสาหกรรม

วัสดุอุตสาหกรรม

โลหะ พลาสติก เซรามิก
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7ความรู้เบื�องต้นเกี่ยวกับวัสดุ

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

 ภาพที่ 1.4 แหลงที่มาของวัสดุ

 แหลงที่มาของวัสดุเราจะแบงออกไดเปน 2 แหลงใหญ ๆ คือ แหลงวัสดุจากทรัพยากร

ตามธรรมชาติ (Natural Resources) และแหลงวัสดุจากการใชของหมุนเวียน (Scraps Recycle) 

ซึ่งกรรมวิธีการผลิตและแปรรูปอาจจะเหมือนกันหรือแตกตางกันแลวแตคุณสมบัติของวัสดุน้ัน ๆ 

วัสดุที่เปนโลหะสวนใหญมักจะมีกรรมวิธีการผลิตและการแปรรูปจากแหลงท่ีมาท้ังสองแหง

เหมือนกันและแปรรูปรวมกัน เชน การถลุงเหล็กดิบและเศษเหล็กรวมกัน เปนตน

แหลงที่มาของวัสดุ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การสํารวจและการคนพบ

วิจัยและพัฒนา

ผลิตและแปรรูปเศษวัสดุจากการผลิต

วัสดุใชงาน

การทําเหมือง

การสัมปทานปาไม ฯลฯ

คัดเลือกขนาด จัดลําดับคุณภาพ 

เพื่อแยกผลิต

ถลุงทําใหบริสุทธิ์

เตรียมวัตถุดิบกอนผลิต

ของเสีย เชน

ฝุน ขี้ตะกรัน กาก

ผลพลอยได เชน

ปุย ยางมะตอย

วัสดุที่นํากลับมาใชใหมได

เชน เหล็ก

วัสดุที่นํากลับมาใชใหมไมได

เชน สี กาว ฯลฯ

 แหลงวสัดจุากทรพัยากรธรรมชาต ิ(Natural Resources) ม ี2 แบบดวยกนั คอื แหลงวสัดจุาก

สารอนิทรยี (Organic) เชน ไม สตัว ผลติผลจากพชืและแหลงวัสดจุากสารอนินทรีย (Inorganic) 
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วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

 1.  การจําแนกชนิดของแร่ตามประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
   เราสามารถจําแนกชนิดของแรตามประโยชนในทางเศรษฐกิจ (Economic Mineral) 

ไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ แรประกอบหิน (Rock Forming Mineral) และแรอุตสาหกรรม 

(Industrial Mineral)

   1.1 แรประกอบหิน (Rock Forming Mineral)

     เปนแรที่อยูในลักษณะสวนประกอบของหินซึ่งทําใหเกิดเปนหินชนิดตาง ๆ เชน 

หินแกรนิตมีแรควอตซ แรเฟลดสปาร และไมกา เปนสวนประกอบ หรือหินปูนที่มีแรแคลไซต

เปนสวนประกอบหลัก เปนตน แรประกอบหินสวนใหญ ไดแก แรควอตซ แรเฟลดสปาร ไมกา 

ไพรอกซนี และทวัรมาลนี ซึง่บางครัง้ไมสามารถนาํมาใชประโยชนไดโดยตรงเนือ่งจากแรแตละชนดิ

จะกระจายกันอยูตามเนื้อหินยากแกการแยกออกมาใช แตเมื่อแรเหลานั้นเกิดรวมกันอยูในสภาพ

ของหินเปนจํานวนมากเราก็อาจจะนํามาใชประโยชนในงานกอสรางไดโดยใชเปนสวนผสมของ

คอนกรีต ใชทําปูนซีเมนต เชน หินปูน (Limestone) หรือนําไปใชเปนหินประดับ เชน หินแกรนิต 

หินออน หินแมนํ้า หรือหินภูเขา เปนตน

   1.2 แรอุตสาหกรรม (Industrial Mineral)

     หมายถึง แรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือมีประโยชนโดยอุตสาหกรรมตาง ๆ แบง

ไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ แรโลหะ (Metallic Mineral) และแรอโลหะ (Non-metal Mineral) 

     1) แรโลหะ (Metallic Mineral) คือ แรที่สามารถนํามาถลุงหรือใชกรรมวิธีอื่น ๆ 

ในทางโลหะวิทยาเพื่อแยกเอาเนื้อโลหะออกมาใชงานในดานอุตสาหกรรมการผลิต ไดแก 

       (1)  แรโลหะที่มีคาสูง (Precious Metals) ไดแก ทอง เงิน และทองคําขาว 

(Platinum)

       (2)  แรโลหะเหล็ก (Ferrous Metals) คือ แรเหล็กมีอยูหลายชนิดดวยกัน 

แตที่สําคัญตออุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก ไดแก เเรเหล็กเฮมาไทท (Hematite) แรเหล็กแมกนีไทต 

(Magnetite) แรลิโมไนต (Limonite) และแรซิเดอไรต (Siderite) เพราะมีปริมาณเนื้อโลหะเหล็ก

อยูเปนจาํนวนมากและสามารถนาํเอามาผลติเปนเครือ่งมอืเครือ่งจกัรและอปุกรณทีจ่าํเปนตอการ

เชน หิน ดิน ทราย แรตาง ๆ เปนตน โดยเฉพาะแร (Mineral) มีมากมายหลายชนิดดวยกัน 

แรบางอยางอาจจะประกอบข้ึนดวยธาตุเพียงอยางเดียวแตแรบางอยางอาจจะประกอบจาก

หลายธาตุรวมกันอยูในรูปแบบของสารประกอบอนินทรียเคมีซึ่งจะสงผลใหคุณคาของแรสูงขึ้น

ตํา่ลงตางกนัหรอืไมมรีาคาเลยกไ็ด แรชนดิใดทีม่โีลหะหรือสารประกอบท่ีมปีระโยชนสามารถนําไป

ผลติและจาํหนายไดมรีาคาและเปนผลกาํไร เราจะเรียกแรน้ันวา สินแร (Ore) สวนแรท่ีไมมรีาคาหรือ

เปนสวนของแรทีเ่ราจะตองพยายามแยกออกไป เราจะเรียกวา กากแร (Gangue)
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ดํารงชีวิตเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงแรโลหะผสมเหล็กอีกดวย ซึ่งไดแก แรโลหะที่

นาํมาใชผสมกับเหลก็แลวทาํใหเหลก็มคีณุสมบตัดิเีดนเปนพเิศษ เหมาะสาํหรบัการสรางเครือ่งมอื

เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ตามความตองการ โลหะที่กลาว ไดแก แมงกานีส ซึ่งไดมาจากแร

ไพโรลูไซต (Pyrolusite) เปนตน โดยเหล็กเมื่อนํามาผสมกับโลหะชนิดอื่นแลวเรียกวา เหล็กผสม 

(Ferro Alloy)

       (3)  แรโลหะทีไ่มใชเหลก็ (Non-Ferrous Metals) แรโลหะอืน่ท่ีไมใชเหล็ก ไดแก 

แรทองแดง ดบีกุ ตะกัว่ สงักะส ีพลวง เปนตน แรพวกนีส้ามารถนาํไปถลงุเอาโลหะไปใชทาํประโยชน

โดยไมตองผสมกับโลหะอื่น ๆ หรือจะใชผสมกับโลหะชนิดอื่นเพื่อใหมีคุณสมบัติพิเศษตามความ

ตองการ

       (4)  แรกัมมันตรังสี (Radioactive Mineral) แรพวกน้ีจะมีโลหะธาตุท่ีให

กัมมันตรังสีและสามารถสงกัมมันตรังสีออกจากตัวของมันเองได เชน ยูเรเนียม (Uranium) 

เรเดียม (Radium) และ ทอเรียม (Thorium) เปนตน แรประเภทนี้ที่สําคัญ ๆ ไดแก พิตชเบลนด 

(Pitch blende) คารโนไทต (Carnotite) และมอนนาไซต (Monaxite) เปนตน

         แรโลหะบางชนดิอาจจะเกดิขึน้อยูในลกัษณะเปนโลหะธรรมชาต ิ(Native 

Element) ได เชน เงิน ทอง ทองแดง แตสวนใหญจะเกิดอยูในรูปสารประกอบ 2 ประเภท คือ 

เกิดขึ้นอยูในสภาพของแรออกซิไดซ (Oxidized Ore) ซึ่งเปนแรที่เกิดขึ้นอยูในรูปสารประกอบ

ซึ่งมีออกซิเจนอยูดวย เชน แรออกไซด (Oxides) แรคารบอเนต (Carbonate) แรซิลิเกต (Silicate) 

แรเฟลดสปาร (Feldspar) และแรแมกนีไทต (Magnetite) เปนตน และเกิดขึ้นอยูในสภาพของแร

ซัลไฟด (Sulfides Ore) เปนแรที่เกิดอยูในรูปสารประกอบกํามะถัน (Sulphur) ในลักษณะของ

ซัลไฟด เชน แรตะกั่วกาลินา (Galena) เปนตน

     2) แรอโลหะ (Non-metal Mineral) แรพวกน้ีเปนแรท่ีไมไดมีการถลุง

เอาเนื้ออโลหะออกมาใชงานเหมือนกับแรโลหะ แตจะถูกนําไปใชในกิจการตาง ๆ  ทั้งที่มันยังคงอยู

ในสภาพปกติของแรหรือใหทําปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิดเพื่อใหเกิดสารประกอบท่ีตองการ

แลวไปใชงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ กลาวคือ

       (1)  แรเชื้อเพลิงธรรมชาติ (Fuel Mineral) เปนสารประกอบอินทรียเคมีที่

สามารถนาํมาใชเปนเชือ้เพลงิได เชน ถานหนิ หนิน้ํามนั ปโตรเลียม กาซธรรมชาต ิและสารประกอบ

ไฮโดรคารบอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

       (2)  แรทีใ่ชในอตุสาหกรรมเซรามกิเปนวตัถดุบิในการทาํเครือ่งปนดนิเผา ไดแก 

ดินเหนียว (Clay) ดินขาว (Kaolin) แรเฟลดสปาร ควอตซ บอกไซด เปนตน

       (3)  แรที่ใชในอุตสาหกรรมกอสราง ไดแก แรยิปซัม แรแมกนีไซด หิน

ชนิดตาง ๆ รวมทั้งกรวดและทราย ซึ่งเกิดจากการผุพังของหิน พวกดินทรายละเอียดที่มีสีแดง 
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หรือเหลืองอาจใชทําเปนสีทาบานได 

       (4)  แรทีใ่ชในอตุสาหกรรมการถลงุโลหะโดยใชเปนวัตถผุสม (Flux) ในการถลงุ 

ไดแก หินปูน (Limestone) ควอตซ (Quartz) ฟลูออรไรด (Fluoride) แกรไฟต (Graphite) บอกไซต 

(Bauxite) และคอรันดัม (Corundum) เปนตน

       (5)  แรที่ใชทําเปนวัตถุทนไฟ (Refractories) แรอโลหะที่ใชประโยชน

ในการทําวัตถุทนไฟ ไดแก แรใยหิน (Asbestos) และพวกหินทนไฟ (Fire clay) ตาง ๆ

       (6)  แรที่ใชในอุตสาหกรรมสารเคมี ไดแก แรกํามะถัน ซึ่งนําไปใชทํากรด

กํามะถันเพื่อใชงานอุตสาหกรรมเคมีตาง ๆ เกลือหิน โพแทช บอเรต หรือแมกนีไซด

       (7)  แรที่ใชทําปุย เปนแรอโลหะท่ีใชในการทําปุยเพื่อการเพาะปลูกซึ่งไดแก 

แรฟอสเฟต โพแทช กํามะถัน และ ยิปซัม เปนตน

       (8)  แรที่ใชทําวัตถุสําหรับชวยในการขัดสี (Abrasives) เชน แรคอรันดัม 

การเนต ซึ่งเปนแรที่มีความแข็งแกรงสูง และมีเหลี่ยมมุมที่ดีเหมาะที่จะนําไปทําเปนอุปกรณ

สําหรับการขัดสี เชน ทํากระดาษทราย หรือผงขัดมัน เปนตน

       (9)  ใชเปนแรรัตนชาติ (Precious Stone) ไดแก เพชร พลอย ทับทิม มรกต 

โอปอล โกเมน นิล โทแพซ (Topaz) ซึ่งใชสําหรับทําเครื่องประดับชนิดตาง ๆ

หินแกรนิต

ควอตซ

ไมกา

เฟลดสปาร

ทัวรมาลีน

หินออน

หินปูน

แรในทางเศรษฐกิจ

แรประกอบหิน แรอุตสาหกรรม

แรโลหะมีคาสูง

แรโลหะเหล็ก

แรโลหะไมใชเหล็ก

แรกัมมันตรังสี

แรเชื้อเพลิงธรรมชาติ

แรที่ใชในอุตสาหกรรมเซรามิก

แรทีใ่ชในอตุสาหกรรมกอสราง

แรท่ีใชในอตุสาหกรรมถลุงโลหะ

แรที่ใชทําเปนวัสดุทนไฟ

แรที่ใชในอุตสาหกรรมสารเคมี

ฯลฯ

แรโลหะ แรอโลหะ

 ภาพที่ 1.5 แผนภูมิแสดงการจําแนกประเภทของแรในทางเศรษฐกิจ
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 หากจะกลาวถงึสมบตัขิองวสัดตุาง ๆ  โดยละเอยีดแลว กจ็ะมมีากกวารอยอยางและบางอยาง

ก็เปนสมบัติเฉพาะ ซึ่งมีขอบขายใชงานที่แคบมาก ดังน้ันท่ีจะกลาวถึงตอไปน้ีจะเปนสมบัติท่ี

สําคัญ ๆ ซึ่งผูเปนชางเทคนิคควรจะรูและเขาใจ สามารถนําไปใชประกอบการพิจารณาและ

เลือกใชวัสดุตาง ๆ ได สมบัติที่สําคัญดังกลาวพอจะจําแนกออกเปนหัวขอไดดังนี้

 1.  สมบัติเชิงกล (Mechanical Properties)

 2.  สมบัติเชิงอุณหภูมิ (Thermal Properties)

 3.  สมบัติเชิงเคมี (Chemical Properties)

 4.  สมบัติเชิงไฟฟา (Electrical Properties)

 5.  สมบัติอื่น ๆ (Other Properties)

 1.  สมบัติเชิงกล (Mechanical Properties)
   สมบตัเิชงิกลของวสัด ุเชน ความแขง็ (Hardness) ความแขง็แรง (Strength) ความเหนียว 

(Ductility) ฯลฯ เปนสิ่งที่จะบอกวาวัสดุนั้น ๆ สามารถที่จะรับหรือทนทานแรง หรือพลังงานเชิงกล

ภายนอกที่มากระทําไดดีมากนอยเพียงใด ในงานวิศวกรรมสมบัติเชิงกลมีความสําคัญมากที่สุด 

เพราะเม่ือเราจะเลือกใชวัสดุใด ๆ ก็ตาม สิ่งแรกท่ีจะนํามาพิจารณาก็คือ สมบัติเชิงกลของมัน 

การที่เครื่องจักรหรืออุปกรณใด ๆ จะสามารถทํางานไดอยางปลอดภัยขึ้นอยูกับสมบัติเชิงกล

ของวสัดทุีใ่ชทาํเครือ่งจกัร อปุกรณนัน้ ๆ  เปนสาํคญั ในหวัขอนีจ้ะกลาวถงึความรูเบือ้งตนของสมบตัิ

เชิงกลของวัสดุบางประเภท เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาขั้นตอไป

   1.1 ความเคน (Stress)

     ความเคน หมายถงึ แรงตานทานภายในเน้ือวสัดท่ีุมตีอแรงภายนอกท่ีมากระทําตอ

หนึ่งหนวยพื้นที่ แตเนื่องจากความไมเหมาะสมทางการปฏิบัติ และความยากในการวัดหาคานี้ 

เราจึงมักจะพูดถึงความเคนในรูปของแรงภายนอกที่มากระทําตอหนึ่งหนวยพื้นที่ 

   1.2 ความเครียดและการเปลี่ยนรูป (Strain and Deformation)

     ความเครียด (Strain) คือ การเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัสดุ (Deformation) เมื่อมี

แรงภายนอกมากระทาํ (เกดิความเคน) การเปลีย่นรปูของวสัดนุีเ้ปนผลมาจากการเคลือ่นทีภ่ายใน

เนื้อวัสดุ ซึ่งลักษณะของมันสามารถแบงเปน 2 ชนิดใหญๆ คือ

     1) การเปลีย่นรปูแบบอลิาสตกิหรือความเครียดแบบคนืรูป (Elastic Deformation 

or Elastic Strain) เปนการเปลีย่นรปูในลกัษณะทีเ่มือ่ปลดแรงกระทาํ อะตอมซึง่เคลือ่นไหวเนือ่งจาก 

สมบัติของวัสดุ
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ผลของความเคนจะเคลื่อนกลับเขาตําแหนงเดิม ทําใหวัสดุคงรูปรางเดิมไวได ตัวอยางไดแก 

พวกยางยืด สปริง ถาเราดึงมันแลวปลอยมันจะกลับไปมีขนาดเทาเดิม

     2) การเปลีย่นรปูแบบพลาสตกิหรอืความเครยีดแบบคงรปู (Plastic Deformation 

or Plastic Strain) เปนการเปลี่ยนรูปที่ถึงแมวาจะปลดแรงกระทําน้ันออกแลววัสดุก็ยังคงรูปราง

ตามที่ถูกเปลี่ยนไปนั้น โดยอะตอมที่เคลื่อนที่ไปแลวจะไมกลับไปตําแหนงเดิม

     วสัดทุกุชนดิจะมพีฤตกิรรมการเปล่ียนรูปท้ังสองชนิดน้ีขึน้อยูกบัแรงท่ีมากระทํา หรือ

ความเคนวามีมากนอยเพียงใด หากไมเกินพิกัดการคืนรูป (Elastic Limit) แลว วัสดุน้ันก็จะมี

พฤติกรรมคืนรูปแบบอิลาสติก (Elastic Behavior) แตถาความเคนเกินกวาพิกัดการคืนรูปแลว

วัสดุก็จะเกิดการเปลี่ยนรูปแบบถาวรหรือแบบพลาสติก (Plastic Deformation)

   1.3 ความคืบ (Creep)

     วัสดุสวนใหญเมื่ออยูภายใตแรงที่มากระทํา แมวาจะตํ่ากวาพิกัดยืดหยุน หากทิ้ง

ไวนาน ๆ  แลว ก็อาจเกิดการเปลี่ยนรูปอยางถาวรหรือแบบพลาสติกได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุณหภูมิที่ใช

ดวยปรากฏการณเชนนี้เราเรียกวา ความคืบ ปริมาณของความคืบที่เกิดจะขึ้นอยูกับชนิดของวัสดุ

ปริมาณของความเคน อุณหภูมิและเวลา หากเราใหสภาวะที่เหมาะสมและมีเวลาเพียงพอ

   1.4 ความแกรง (Toughness)

     ความสามารถของวัสดุที่จะดูดซึมพลังงานไวไดโดยไมเกิดการแตกหัก เรียกวา 

ความแกรง (Toughness) ซึ่งมีความสัมพันธกับสมบัติดานความแข็งแรงและความเหนียวของมัน

   1.5 ความลา (Fatigue)

     เมื่อวัสดุถูกแรงซึ่งตํ่ากวาคาความแข็งแรงสูงสุด (Ultimate Strength) มากระทํา

กลับไปกลับมาซํ้า ๆ กัน อาจจะเกิดการแตกหักขึ้นได เนื่องจากเกิดความลาที่เกิดขึ้น 

   1.6 ความแข็ง (Hardness)

     ความแข็งเปนความตานทานการเจาะทะลุ (Penetration) หรือการเสียดสี 

(Abrasion) ของวัสดุ ความแข็งของวัสดุเกี่ยวพันกับการจับตัวของอะตอมและโมเลกุลภายในเนื้อ

วัสดุ เชนเดียวกันกับความแข็งแรง ดังนั้นความแข็งมักจะเพิ่มเมื่อวัสดุมีความแข็งแรงสูงขึ้น นั่นคือ 

พวกโลหะและเซรามิกจะแข็งกวาพวกพลาสติก

 2.  สมบัติเชิงอุณหภูมิ (Thermal Properties)
   ในการใชงานวัสดุมักจะมีพลังงานความรอนเขามาเกี่ยวของเสมอ พลังงานความรอนนี้

อาจจะมาจากสิ่งแวดลอมที่อยูนั้น หรืออาจเกิดจากการทํางานของมันเองก็ได นอกจากน้ียังมี

การใชงานวัสดุที่ตองใชความรอนมาเกี่ยวของดวย เชน ลูกรีดที่ใชในการรีดเหล็ก, เครื่องยนต

ตาง ๆ ซึ่งทํางานที่อุณหภูมิสูง ฯลฯ พลังงานความรอนนี้จะทําใหสมบัติตาง ๆ ของวัสดุเปลี่ยนไป 
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ดังนั้นเราจําเปนจะตองรู จักสมบัติดานอุณหภูมิของวัสดุ เพื่อชวยใหการเลือกใชวัสดุได

ถูกตองยิ่งขึ้น

   2.1 ความทนความรอน

     ความทนความรอน (Heat Resistance) หมายถึง ความสามารถของวัสดุท่ี

จะคงสภาพและสมบัติเดิมไว เมื่อมีการเปลี่ยนอุณหภูมิ

   2.2 การถายเทความรอน

     การถายเทความรอน (Thermal Conductivity) ปกติความรอนจะไหลผานวัสดุ

จากจุดที่มีอุณหภูมิสูงไปหาที่ที่มีอุณหภูมิตํ่า การถายเทความรอนในของแข็งจะเกิดขึ้นโดยกลไก

ที่เรียกวา การนําความรอน (Conduction) วัสดุแตละชนิดจะมีความสามารถในการนําความรอน

ไดแตกตางกัน

   2.3 ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิ

     ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิ (Thermal Stress) วัสดุจะขยายตัวเมื่อรอนและ

หดตวัเมือ่เยน็ ถงึแมวาการหดตวัจากความรอนนีจ้ะมไีมมากนัก (ประมาณ 5%) แตมนักทํ็าใหเกดิ

ความเคนขึ้นภายในวัสดุได และถาความเคนนี้มีมากพอ (ชิ้นงานขนาดใหญ) ก็อาจทําใหเกิด

การเสียหายได โดยเฉพาะกับวัสดุที่เปราะ

 3.  สมบัติเชิงเคมี (Chemical Properties)
   3.1 สมบัติเกี่ยวกับการกัดกรอน

     สมบัติเกี่ยวกับการกัดกรอน (Corrosion) วัสดุที่ใชงานมักจะมีผลทางเคมีกับ

วัสดุนั้น ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นกับวัสดุนี้เกิดจากสิ่งแวดลอม ซึ่งเราเรียกวา การกัดกรอน และ

จะมีผลทําใหเสียเนื้อวัสดุไปหรือเกิดความเสียหายกับวัสดุ หรืออาจจะทั้ง 2 อยาง นอกจากนี้

มันอาจจะมีผลทําใหสมบัติบางอยางของวัสดุเปลี่ยนไป เชน การทนทานการเสียดสี สึกกรอน

และความตานทานตอความลา

   3.2 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

     ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) หมายถึง ปฏิกิริยาท่ีโมเลกุลหรืออะตอม

มีการสูญเสียอิเล็กตรอนจากวงโคจรใหกับโมเลกุลที่ทําหนาที่เปนตัวรับอิเล็กตรอน ดังนั้น

     ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ของวัสดุหลายชนิดรวมทั้งโลหะซึ่งสวนใหญ

จะสามารถรวมตัวกับอากาศ (Oxygen ; O
2
) ได ปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว

เมื่อถูกกับอากาศ จนกระทั่งเกิดเปนฟลมออกไซด (Oxide Film) หรือสนิมขึ้นมาปองกัน อัตรา

การเกิดออกซิเดชันในโลหะขึ้นอยูกับความสามารถในการปองกันของฟลมออกไซดนี้ ในกรณีของ

เหล็กกลาคารบอนตํ่า ฟลมออกไซดจะมีลักษณะเปนรูพรุน (Porous) ทําใหไมสามารถปองกัน

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันไดหรือปองกันไดนอย แตในขณะท่ีฟลมออกไซดของอะลูมิเนียม 
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(Aluminium : Al) มีความแนนมาก จึงปองกันปฏิกิริยาออกซิเดชันไดอยางดี โดยท่ัวไปอัตรา

การเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชนัของโลหะจะลดลงเมือ่ระยะเวลานานขึน้ แตจะเร็วขึน้เมือ่เพิม่อณุหภูมิ

ใหสูงขึ้น พลาสติกสวนใหญและยางจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เรียกวา การเปลี่ยนแปลงสมบัติ

ทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีของยางอันเนื่องมาจากออกซิเจน (Aging) ซึ่งปฏิกิริยาระหวาง

อากาศกับยางในชวงแรกจะทําใหความยืดหยุน (Elasticity) ลดลง แตความแข็งจะเพิ่มขึ้น 

แตเมื่อนานไปยางก็จะแปรสภาพทําใหความแข็งแรงหายไป 

   3.3 การดูดซึมนํ้า

     การดูดซึมนํ้า (Water Absorption) เปนสมบัติเกี่ยวของโดยตรงกับพวกพลาสติก 

ซึ่งสวนใหญจะดูดซึมนํ้าได โดยมีผลทําใหปริมาณและน้ําหนักเพิ่มขึ้น นอกจากน้ียังทําให

มันเกิดการโกงงอ บวมและสูญเสียสมบัติทางกลและไฟฟาไป

 5.  สมบัติอื่น ๆ (Other Properties)
   นอกจากสมบัติสําคัญ ๆ  ที่ไดกลาวมาแลว ยังมีสมบัติอื่น ๆ  ที่อาจจะตองนํามาพิจารณา

เปนบางกรณีได ไดแก

 4.  สมบัติทางไฟฟ� า (Electrical Properties)
   สมบัติทางไฟฟาเกี่ยวของกับพฤติกรรมของวัสดุภายใตกระแสไฟฟา และโดยหลักการ

คือ ความสามารถในการสงผานกระแสไฟฟาของมัน

   4.1 การนําไฟฟาของวัสดุ

     การนําไฟฟาของวัสดุ เราสามารถแบงวัสดุเปน 3 ชนิดดวยกัน คือ ตัวนําไฟฟา 

(Conductor) ฉนวนไฟฟา (Insulator) และกึ่งตัวนําไฟฟา (Semiconductor) แตในที่นี้จะกลาวถึง

เฉพาะตวันาํไฟฟาและฉนวนไฟฟาเทานัน้ โดยจะพดูถงึการนาํไฟฟาในรปูของความตานทานไฟฟา

ทีเ่ปนความตานทานการไหลของกระแสไฟฟา ซึง่กาํหนดวาเปนความตานทานตอหนวยความยาว

และหนวยพื้นที่ คาความตานทานของโลหะจะบอกเปนเซนติ-โอหม (Ohm-Centimeter) ในกรณี

ของโลหะมักจะบอกวาการนําไฟฟาในรูปของเปอรเซ็นตเทียบกับคาการนําไฟฟาของทองแดง

   4.2 ความสามารถในการปองกันการสงผานพลังงานไฟฟา

     ความสามารถในการปองกนัการสงผานพลังงานไฟฟาหรือประจไุฟฟา เราเรียกวา 

Dielectric Strength Dielectric Strength จะเปนเคร่ืองวัดคุณภาพความเปนฉนวนของวัสดุ 

(Insulating Quality)
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 1.  Formability หมายถึง ความสามารถที่ทําใหวัสดุนั้นขึ้นรูปไดงาย

 2.  Machinability หมายถึง ความสามารถที่ทําใหวัสดุนั้นแปรรูปงายได โดยอาศัย

เครื่องมือกล

 3.  Mechanical Stability หมายถึง สมบัติทางกลในขณะใชงานไมเกิดการเปลี่ยนแปลง

 4.  Chemical Stability หมายถึง สมบัติทางเคมีตองไมเกิดการเปลี่ยนแปลง

 5.  Electric Behaviors หมายถึง สมบัติทางไฟฟาตองเหมาะสมกับงาน

 6.  Cost หมายถึง ราคาที่เหมาะสม

กฎการเลือกใชวัสดุ

   5.1 สมบัติการเปนแมเหล็ก (Magnetic Properties) 

   5.2 ความทึบแสงเกี่ยวของกับพวกโพลิเมอร (Polymers) เปนสวนใหญ โดยเฉพาะ

พวกสี ซึ่งเปนตัวบอกความสามารถในการบังสีเดิมวาดีหรือไม

   5.3 สีของวัสดุ บางครั้งนอกจากสมบัติใชงานแลว เราอาจจะตองดูถึงความสวยงาม

ในการใชดวย
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1. วัสดุประเภทโลหะ (Metallic) ซึ่งแบงยอยเปน 2 ชนิด คือ

 1) ........................................................ ไดแก ..............................................................

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  หรือ โลหะอื่นที่มีเหล็กเปนองคประกอบหลัก (Iron Base Metal) เชน ............................

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

 2) ........................................................ คือ .................................................................

  เชน .........................................................................................................................

  และโลหะผสม เชน ...................................................................................................

2. วัสดุประเภทอโลหะ (Non-Metallic) ซึ่งแบงออกเปน 2 ชนิด คือ

 1) ........................................ เปนวัสดุที่ไดมาจาก .........................................................

  เชน .........................................................................................................................

 2) ........................................ เปนวัสดุที่ไดมาจาก .........................................................

  เชน .........................................................................................................................

3. วัสดุในงานอุตสาหกรรมสามารถจําแนกออกตามลักษณะของผลผลิตไดเปน 3 กลุม

ใหญ ๆ คือ 

 1) ................................................................................................................................ 

 2) ................................................................................................................................ 

 3) ................................................................................................................................

4. แรตามประโยชนในทางเศรษฐกจิ (Economic Mineral) ไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คอื 

 1) .............................................. เชน ..........................................................................

  ................................................................................................................................

 2) .............................................. แบงไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ................................

  ................................................................................................................................

ตอนที่ 1 จงตอบคําถามตอไปนี้ โดยเติมคําลงในชองวาง

แบบฝึกหัดประจําหน่วยที่ 1
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5. สมบัติที่สําคัญของวัสดุจําแนกเปนหัวขอไดดังนี้

 1) ................................................................................................................................ 

 2) ................................................................................................................................ 

 3) ................................................................................................................................

 4) ................................................................................................................................ 

6. จงบอกความหมายของสมบัติเชิงกลของวัสดุที่กําหนดให

 1) ความแข็ง (Hardness) คือ ........................................................................................

  ................................................................................................................................

 2) ความแข็งแรง (Strength) คือ ....................................................................................

  ................................................................................................................................

 3) ความแกรง (Toughness) คือ ....................................................................................

  ................................................................................................................................

7. จงบอกความหมายของสมบัติเชิงอุณหภูมิของวัสดุที่กําหนดให

 1) ความทนความรอน (Heat Resistance) คือ ................................................................

  ................................................................................................................................

 2) Thermal Conductivity and Emissivity คือ ...............................................................

  ................................................................................................................................

 3) Thermal Stress and Expansion คือ ........................................................................

  ................................................................................................................................

8. จงบอกความหมายของสมบัติเชิงเคมีของวัสดุที่กําหนดให

 1) การกัดกรอน (Corrosion) คือ ....................................................................................

  ................................................................................................................................

 2) Oxidation คือ ..........................................................................................................

  ................................................................................................................................

9. จงบอกความหมายของสมบัติเชิงไฟฟาของวัสดุที่กําหนดให

 1) การนําไฟฟาของวัสดุ คือ ...........................................................................................

  ................................................................................................................................

 2) ความเปนฉนวน คือ ..................................................................................................

  ................................................................................................................................
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10. จงบอกความหมายของการเลือกใชวัสดุ ในแตละขอที่กําหนดให

 1) Formability หมายถึง ................................................................................................

 2) Machinability หมายถึง ............................................................................................

 3) Machanical Stability หมายถึง .................................................................................

 4) Chemical Stability หมายถึง ....................................................................................

 5) Electricl Behaviours หมายถึง ...............................................................................

 6) Cost หมายถึง ..........................................................................................................

1. ขอใดคือโลหะที่เปนเหล็ก

 ก. เหล็กกลา ข. ตะกั่ว

 ค. ทองแดง ง. สังกะสี

2. ขอใดไมใชโลหะประเภทเหล็ก

 ก. เหล็กกลา ข. เหล็กหลอ

 ค. เหล็กบริสุทธิ์ ง. อะลูมิเนียม

3. ขอใดไมใชอโลหะ

 ก. หิน ข. ทองแดง

 ค. ทราย ง. เซรามิก

4. ขอใดไมจัดอยูในกลุมของวัสดุในงานอุตสาหกรรม

 ก. โลหะ ข. พลาสติก

 ค. สินแร ง. เซรามิก

5. แรที่สามารถนําไปผลิตและจําหนายไดมีราคาและเปนผลกําไรเรียกวาอะไร

 ก. กากแร ข. เศษแร

 ค. สินแร ง. ผงแร

6. ขอใดไมจัดอยูในกลุมแรโลหะ

 ก. แรโลหะเหล็ก ข. แรกัมมันตรังสี

 ค. แรโลหะที่ไมใชเหล็ก ง. แรเชื้อเพลิงธรรมชาติ

7. ขอใดไมจัดอยูในกลุมแรอโลหะ

 ก. แรแมกนีไซด ข. แรกัมมันตรังสี

 ค. แรบอกไซด ง. แรโพแทช

ตอนที่ 2 จงทําเครื่องหมายกากบาท () ทับตัวเลือกที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
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8. ขอใดไมใชสมบัติเชิงกลของวัสดุ

 ก. ความแข็งแรง ข. ความเหนียว

 ค. ความทนความรอน ง. ความแกรง

9. ขอใดไมใชสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ

 ก. การดูดซึมนํ้า ข. ความแข็ง

 ค. การกัดกรอน ง. ความเปนฉนวน

10. การเลือกใชวัสดุ ขอใดไมตองพิจารณา 

 ก. ความสามารถที่ทําใหวัสดุนั้นเปนงานสําเร็จรูปไดงาย 

 ข. สมบัติทางกลในขณะเกิดการเปลี่ยนแปลง

 ค. สมบัติทางเคมีตองไมเกิดการเปลี่ยนแปลง

 ง. ราคาที่เหมาะสม
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