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           เอกสารประกอบการสอนวิชาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002 เล่มน้ี            
ใชส้ าหรับนักเรียน ได้จดัท าขึ้นตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศกัราช 2556 
ขา้พเจา้ได ้ เรียบเรียงจากการคน้ควา้หาขอ้มูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ต ารา เอกสารจากการ
เขา้รับการฝึกอบรม ที่มีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกับวิชาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 
2100-1002  จากประสบการณ์ที่เป็นครูสอนแผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ และแผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน
มา 20 ปี ไดจ้ดัการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น13หน่วย ซ่ึงเอกสารประกอบการสอนแบ่งออกเป็น 
2 เล่ม เล่มที่1 ประกอบดว้ย หน่วยที่1วสัดุในงานช่างอุตสาหกรรม  หน่วยที่ 2 กรรมวิธีการผลิต
เหล็ก หน่วยที่ 3โลหะเหล็ก  หน่วยที่ 4โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก แบ่งยอ่ยออกเป็น2 หน่วย คือหน่วยที่ 4.1
โลหะหนกั  หน่วยที่ 4.2โลหะเบา  หน่วยที่ 5 โลหะผสม หน่วยที่6 อโลหะ ซ่ึงตรงกบัขอบเขตของ
ใบความรู้ที่ระบุไวใ้นค าอธิบายรายวิชา และมาตรฐานรายวิชา เพื่อให้เหมาะสมกบัเวลาและระดบั
ของนกัเรียน  
           เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจดัการอาชีวศึกษา  ใบความรู้ในเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002 เล่มน้ีมีความสอดคลอ้งกบั
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่มุ่งพฒันาก าลงัคน ระดบัก่ึงฝีมือ 
ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลย ีเพือ่ใหเ้กิดคุณภาพตามสมรรถนะ อาชีพที่ก  าหนดไว ้
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงเอกสารประกอบการสอนประกอบไปดว้ย ผงัมโนทศัน์ สาระการ
เรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ใบความรู้แต่ละหน่วย สรุปทา้ยหน่วย ค าศพัทป์ระจ าหน่วย ใบงาน 
แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เฉลยใบงาน ใบประเมินผลใบงาน และใบเฉลยแบบฝึกหดัทา้ยหน่วย  
          ผูจ้ดัท  าไดเ้รียบเรียงเอกสารประกอบการสอนวชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม รหสัวชิา  
2100-1002 โดยท าการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อจะเป็น
ประโยชน์ต่อนกัเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  

                                                                                                
                                                                                     นายสุเทพ นุชิต  

                                                                                       ต  าแหน่งครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพเิศษ 
                                                                            ผูจ้ดัท  า 
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           เอกสารประกอบการสอนวิชาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002 เล่มน้ี            
ใชส้ าหรับนักเรียน ได้จดัท าขึ้นตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศกัราช 2556 
ขา้พเจา้ไดเ้รียบเรียงจากการคน้ควา้หาขอ้มูล จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ต ารา เอกสารจากการ
เขา้รับการฝึกอบรม ที่มีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกับวิชาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 
2100-1002  จากประสบการณ์ที่เป็นครูสอนแผนกวชิาช่างเช่ือมโลหะ และแผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน
มา 20 ปี ไดจ้ดัการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น13หน่วย ซ่ึงเอกสารประกอบการสอนแบ่งออกเป็น 
2 เล่ม เล่มที่ 2 ประกอบดว้ย  หน่วยที่7 มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม  หน่วยที่ 8วสัดุเช้ือเพลิง 
หน่วยที่9 วสัดุหล่อล่ืนและวสัดุหล่อเยน็ หน่วยที่10 วสัดุก่อสร้าง หน่วยที่11วสัดุไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  หน่วยที่12 การกดักร่อนและการป้องกนั หน่วยที1่3  การตรวจสอบวสัดุเบื้องตน้  
ซ่ึงตรงกบัขอบเขตของใบความรู้ที่ระบุไวใ้นค าอธิบายรายวิชา และมาตรฐานรายวิชา เพื่อให้
เหมาะสมกบัเวลาและระดบัของนกัเรียน  
           เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์และหลักการในการจดัการอาชีวศึกษา  ใบความรู้ในเอกสาร
ประกอบการสอนวิชาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002 เล่มน้ีมีความสอดคลอ้งกบั
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่มุ่งพฒันาก าลงัคน ระดบัก่ึงฝีมือ 
ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลย ีเพือ่ใหเ้กิดคุณภาพตามสมรรถนะ อาชีพที่ก  าหนดไว ้
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงเอกสารประกอบการสอนประกอบไปดว้ย ผงัมโนทศัน์ สาระการ
เรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ใบความรู้แต่ละหน่วย สรุปทา้ยหน่วย ค าศพัทป์ระจ าหน่วย ใบงาน 
แบบฝึกหดัทา้ยหน่วย เฉลยใบงาน ใบประเมินผลใบงาน และใบเฉลยแบบฝึกหดัทา้ยหน่วย  
          ผูจ้ดัท  าไดเ้รียบเรียงเอกสารประกอบการสอนวชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม รหสัวชิา  
2100-1002 โดยท าการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาใหมี้ความถูกตอ้งและสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อจะเป็น
ประโยชน์ต่อนกัเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  

                                                                                                
                                                                                     นายสุเทพ นุชิต  

                                                                                       ต  าแหน่งครู วทิยฐานะ ครูช านาญการพเิศษ 
                                                                            ผูจ้ดัท  า 
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 2. กรรมวิธีการผลติเหลก็ 
 

2.1ความหมายของสินแร่เหล็ก 

2.2 ชนิดของสินแร่เหล็ก 
 

2.3ขั้นตอนการเตรียมสินแร่เหล็ก 

2.4 การผลิตเหล็กดิบดว้ยเตาสูง 

2.5 กรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้
อุตสาหกรรม 
 
 

2.5.1การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาเบสเซมเมอร์
อร์ารจดัเก็บวสัดุช่าง 
2.5.2 การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโทมสั 
 
 2.5.3 การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาแอลดี 
 
 2.5.4 การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโอเพน่ฮาร์ท 
 
 2.5.5 การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาไฟฟ้า 
 
 2.5.6 การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาสุญญากาศ 

2.5.7 การผลิตเหล็กหล่อดว้ยเตาคิวโพล่า 

2.5.8 การผลิตเหล็กอ่อนดว้ยเตาพดุเด้ิล 

2.6 การขึ้นรูปเหล็กกลา้ 

2.7 สมบตัิของธาตุที่ใชผ้สมในเหล็กดิบ 

2.8 สมบติัของธาตุที่ใชผ้สมในเหล็กหล่อ 

2.9 สมบติัของธาตุที่ใชผ้สมในเหล็กหล่อผสม 

ผงัมโนทศัน์ 



 

                                           วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม     ครูสุเทพ   นุชิต  วทิยาลยัเทคนิคพทัลุง  
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หน่วยที่ 2 
กรรมวธิีการผลติเหลก็ 

แนวคดิ 
 

            สินแร่เหล็กเป็นวสัดุที่มีความส าคญัมากในปัจจุบนั  เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบที่น ามาถลุงเป็นเหล็ก 
และเหล็กกลา้ มนุษยไ์ดน้ าเหล็กมาใชใ้นงานอุตสาหกรรม เพือ่ผลิตเป็นเคร่ืองใชต่้างๆ และพฒันาใหมี้ 
สมบตัิที่หลากหลาย  สามารถเลือกใชไ้ดเ้หมาะสมกบังานในลกัษณะต่างๆตามที่ตอ้งการ เช่น รถยนต ์
ตูเ้ยน็  มีด เคร่ืองจกัรกล เป็นตน้ 

 
สาระการเรียนรู้ 
 

          2.1 ความหมายของสินแร่เหล็ก 
          2.2 ชนิดของสินแร่เหล็ก 
          2.3 ขั้นตอนการเตรียมสินแร่เหล็ก 
          2.4 การผลิตเหล็กดิบดว้ยเตาสูง 

          2.5 กรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ 
               2.5.1 การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาเบสเซมเมอร์ 
               2.5.2  การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโทมสั 
               2.5.3 การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาแอลดี 
               2.5.4 การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโอเพน่ฮาร์ท 
               2.5.5 การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาไฟฟ้า 
               2.5.6 การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาสุญญากาศ 

               2.5.7 การผลิตเหล็กหล่อดว้ยเตาคิวโพล่า 
               2.5.8 การผลิตเหล็กอ่อนดว้ยเตาพดุเด้ิล 

           2.6 การขึ้นรูปเหล็กกลา้ 
           2.7 สมบตัิของธาตุที่ใชผ้สมในเหล็กดิบ 

           2.8 สมบตัิของธาตุที่ใชผ้สมในเหล็กหล่อ 

           2.9 สมบตัิของธาตุที่ใชผ้สมในเหล็กหล่อผสม 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

             1.บอกความหมายของสินแร่เหล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             2.จ  าแนกชนิดของสินแร่เหล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             3.บอกขั้นตอนการผลิตเหล็กกลา้จากสินแร่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             4.อธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กดิบดว้ยเตาสูงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             5.อธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             6.อธิบายการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาเบสเซมเมอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             7.อธิบายการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโทมสัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             8.อธิบายการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาแอลดีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             9.อธิบายการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโอเพ่นฮาร์ทไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             10.อธิบายการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาไฟฟ้า ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             11.อธิบายการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาสุญญากาศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             12.อธิบายการผลิตเหล็กหล่อดว้ยเตาคิวโพล่าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             13.อธิบายการผลิตเหล็กอ่อนดว้ยเตาพดุเด้ิลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             14.จ  าแนกรูปแบบการขึ้นรูปเหล็กกลา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             15.อธิบายสมบตัิของธาตุที่ใชผ้สมในเหล็กดิบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             16.อธิบายสมบตัิของธาตุที่ใชผ้สมในเหล็กหล่อไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             17.อธิบายสมบตัิของธาตุที่ใชผ้สมในเหล็กหล่อผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             18.มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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2.1 ความหมายของสินแร่เหลก็ 
         สินแร่เหล็ก ( Iron Ore ) หมายถึง วตัถุดิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตเหล็กโดยขุดพบจากเหมืองแร่
เหล็กต่างๆ  ส่วนมากจะผสมรวมอยูก่บัหิน ดิน  ทราย ก ามะถนั ฟอสฟอรัส คาร์บอน และแร่อ่ืนๆ 
แร่เหล็กที่พบโดยทัว่ไปจะอยูใ่นรูปของออกไซด ์ (Oxide) 

2.2 ชนิดของสินแร่เหลก็     สินแร่เหล็กที่คน้พบ แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดงัน้ี 
         1.สินแร่เหล็กแมกนีไทต์ (Magnetite)  สูตรเคมี Fe3O4 หรือเรียกว่า เฟอร์โรโซเฟอร์ริก
ออกไซด์  ก้อนมีลักษณะสีน ้ าตาลเขม้และด า มีผิวมันวาว พบมากแถบประเทศเยอรมัน สวีเดน 
โรมาเนีย รัสเซีย และแอฟริกา มีแร่เหล็กประมาณ  60 - 75 %   ดงัแสดงในรูปที่ 2.1 

 

 
รูปที่ 2.1 แสดงลกัษณะสินแร่เหล็กแมกนีไทต ์

ที่มา : http://www.board.palungjit.org/4165685-post7.html ,2558 
 

            2. สินแร่เหล็กเฮมาไตท์  ( Hematite) หรือ เรดเฮมาไทต์ ( Red Hematite)  มีช่ือทางเคมี
เหล็กออกไซด ์มีสูตรทางเคมี คือ  Fe2O3 กอ้นมีลักษณะสีแดง จนถึงสีน ้ าตาลเขม้ เม็ดเกรนเกาะ
กนัแน่น พบมากแถบประเทศ องักฤษ สวิตเซอร์แลนด์  แคนาดา สหรัฐอเมริกา และบราซิล มีแร่
เหล็กประมาณ  40-60%  ดงัแสดงในรูปที่ 2.2 
 

                                 
                                  รูปที่ 2.2 แสดงลกัษณะสินแร่เหล็กเฮมาไตท ์

                                    ที่มา : http://www.board.palungjit.org/4165685-post7.html,2558 

http://www.board.palungjit.org/4165685-post7.html
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             3. สินแร่เหล็กซิเดอร์ไรต์  (Siderite)  มีช่ือทางเคมีว่าเหล็กคาร์บอเนต  มีสูตรทางเคมี 
Fe2CO3 กอ้นมีลกัษณะสีน ้ าตาล พบมากแถบประเทศ เยอรมนั องักฤษ สหรัฐอเมริกา สกอตแลนด ์
และออสเตรเลีย มีแร่เหล็กประมาณ  30-45 %  ดงัแสดงในรูปที่ 2.3 
 

 
                                    
                            รูปที่ 2.3 แสดงลกัษณะสินแร่เหล็กซิเดอไรต ์
        ที่มา : http://www.tpa.or.th/writer/readthis_book_topic.php ,2558 

 
             4. สินแร่เหล็กบราวน์เฮมาไทต์  (Brown Hematite) หรือ แร่เหล็กไลมอไนต์ มีช่ือทางเคมีว่า
เหล็กออกไซดแ์ละน ้ าสูตรเคมี Fe2O3 - 3H2O  กอ้นมีลกัษณะสีน ้ าตาลจนถึงเหลืองเขม้ พบมากแถบ
ประเทศเยอรมนั องักฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย มีแร่เหล็กประมาณ  20-45%   ดงัแสดงในรูปที่ 2.4 
 

                 
 

รูปที่ 2.4 แสดงลกัษณะสินแร่เหล็กบราวน์เฮมาไทต ์   
ที่มา : http://www.crystalprince.com/knowledge-detail.php ,2558 

 
 
 



 

                                           วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม     ครูสุเทพ   นุชิต  วทิยาลยัเทคนิคพทัลุง  

 

50                                                                                                หน่วยที่ 2  กรรมวธีิการผลิตเหล็ก 

                          5. สินแร่เหล็กไพไรต์ (Iron Pyrite) มีช่ือทางเคมีว่าเหล็กไพไรต์ มีสูตรเคมี Fes2 กอ้นมี
ลกัษณะสีน ้ าตาลเป็นแร่เหล็กที่มีก  ามะถนัปะปนอยูม่ากท าใหเ้หล็กเปราะไม่ค่อยนิยมน าไปถลุง พบมาก
แถบประเทศสเปน ประเทศไทยพบมากที่จงัหวดักาญจนบุรี อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลยอ าเภอบางคลา้ 
จงัหวดัฉะเชิงเทรา และทางภาคใตพ้บที่จงัหวดักระบี่   มีปริมาณเหล็ก 40-45%   ดงัแสดงในรูปที่ 2.5 
 

 
 

รูปที่ 2.5 แสดงลกัษณะสินแร่เหล็กไพไรต ์   
ที่มา:http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php,2558 
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             2.3 ขั้นตอนการเตรียมสินแร่เหลก็ 
                 สินแร่ที่ขดุมาไดจ้ะมีส่ิงสกปรก เช่น ดิน หิน ทราย และกรวด ติดมาดว้ย ดงันั้นก่อนที่จะ
น าไปเขา้เตาเผาตอ้งท าความสะอาดก่อนโดยการลา้งหรือร่อนแร่ จากนั้นน ากอ้นแร่ซ่ึงมีส่วนผสม
ของสารอ่ืนน าไปแยกร่อนก่อน โดยการบด  ร่อน และลา้ง ถา้เป็นสินแร่ที่มีเปอร์เซ็นตเ์หล็กน้อย
จะตอ้งใชว้ธีิบดใหเ้ป็นผงละเอียดแลว้ใชแ้ม่เหล็กดูดจะไดส่้วนที่เป็นแร่เหล็กออกมา จากนั้นน าไป
อบไล่ความช้ืน ไล่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออก สินแร่ที่ไดจ้ะมี
ลกัษณะเป็นผง ไม่สามารถบรรจุลงเตาสูงได ้เน่ืองจากเกิดการฟุ้งกระจาย ขณะเป่าลมเขา้ไปในเตา
ตอ้งน าไปผ่านกรรมวิธีผงอัดโดยการผสมผงถ่านโคก้และหินปูนลงไปด้วยการอัดจะท าให้มี
ลกัษณะเป็นแผน่กลม มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 10 – 15 มม. ซ่ึงมีขนาดพอเหมาะที่จะบรรจุใส่ลง
ในเตา ดงัแผนภูมิที่ 2.1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงลกัษณะขั้นตอนการเตรียมสินแร่ 
ที่มา : นายสุเทพ   นุชิต , 2558 

ขั้นตอนการเตรียมสินแร่เหล็ก 

        1.เตรียมสินแร่ 

2. ลา้งหิน ดิน ทราย
เตรียมสินแร่ 

4.ใชแ้ม่เหล็กดูดเพือ่แยกเอาเฉพาะผงเหล็ก
เตรียมสินแร่ 

          3.บดท าใหเ้ป็นผงละเอียด 

       5.ผสมผงถ่าน หินปูน
เตรียมสินแร่ 

       7.อดัเป็นกอ้นกลมขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง10 – 15 มม. 
 
                    

       6.อบไล่ความช้ืน 
หินปูนเตรียมสินแร่ 
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รูปที่ 2.6  แสดงลกัษณะวสัดุอุปกรณ์และขั้นตอนการเตรียมสินแร่เหล็กเพือ่น าไปถลุง 

ที่มา : http://www1.dpim.go.th/mtl/primary steel,2558 
 

                   วัสดุอุปกรณ์และข้ันตอนการเตรียมสินแร่เหล็ก 

                  1. ถงับรรจุแร่เหล็ก        6. แยกดว้ยแม่เหล็ก   11. ถงัเก็บ       16.  ชัง่หาปริมาณ 
                  2. ถงับรรจุฟลกัซ ์         7.  ถงับรรจุลงแบบ   12. บดละเอียด        17. บรรจุเหล็กส าเร็จรูป 
                  3. อบใหแ้ห้ง                8.  เผาลดแก๊สออกซิเจน   13. แยกดว้ยแม่เหล็ก 
                  4. บดใหล้ะเอียด            9.  ยกออกจากแบบ   14. ตะแกรงร่อนแยกขนาด 
                  5. ร่อนคดัแยกขนาด     10. บดหยาบ    15. อบ 

 

         2.4   การผลติเหลก็ดบิด้วยเตาสูง  ( Blast  Furnace ) 
                      น าสินแร่ที่ขดุขึ้นเพือ่น ามาผลิตเหล็กจะมีส่ิงสกปรกและสารมลทินเจือปนผสมอยูม่าก    
          การถลุงเพือ่ขจดัส่ิงที่ไม่ตอ้งการออกไปเตาที่ใชใ้นการถลุงนิยมใชเ้ตาสูง มีลกัษณะเป็นปล่องสูง     
          บริเวณปล่อง ปากเรียว กน้เรียว ตรงกลางปล่องภายในของเตาก่อดว้ยอิฐทนไฟเป็นก าแพงสูง    
           ตลอดเตา เปลือกนอกของเตาท าดว้ยเหล็กลา้ผสมเช่ือมต่อกนัเป็นรูปเตาและมีระบบน ้ าระบาย 
           ความร้อนรอบๆ มีขนาดความโตของเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 10 – 12 ม. และสูงประมาณ 30 ม.  
           ขา้งๆเตามีท่อแก๊สเตาสูง ต่อเขา้ไปในเตาลมก่อน  เม่ือแก๊สในเตาลมร้อนแลว้ก็จะหยดุเป่าแก๊สเขา้ 
           ไป แต่จะเป่าลมใหส้วนทางกลบัมา ลมก็จะกลายเป็นลมร้อนพร้อมที่จะเป่าเขา้เตาถลุงเหล็ก  
           ในประเทศไทยมี   โรงงานถลุงเหล็กเพยีงที่เดียว คือ บริษทันวโลหะไทย จ ากดั จงัหวดัสระบุรี 

 

                     วัตถุดิบที่ใช้เติมเข้าไปในเตาสูงเพ่ือถลุงเหลก็ดิบ 

                       1.สินแร่เหล็ก (Iron Ore) ก่อนที่จะใส่เขา้ไปในเตาตอ้งผา่นการขจดัสารเจือปนออกก่อน ใส่       
           เขา้ไปประมาณ 2,000 ตนั เพือ่ถลุงเอาเหล็กดิบ 
                       2.ถ่านโคก้ (Coke) ใส่เขา้ไปเพือ่เป็นเช้ือเพลิงและตวัท าใหเ้กิดปฏิกิริยา เพราะในถ่านโคก้จะมี           

http://www1.dpim.go.th/mtl/primary
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              คาร์บอนซ่ึงเม่ือรวมตวักบัแก๊สออกซิเจนออกมาจากสินแร่ ถ่านโคก้ใส่เขา้ไปประมาณ 800  ตนั 
                       3.หินปูน (Limestone) หรือแคลเซียมคาร์บอเนต ใส่เขา้ไปเพือ่ดึงเอาส่ิงสกปรกหรือสามลทิน 
              ออกจากสินแร่ เหล็ก แยกตวัออกเป็นตะกรัน (Slag) ใส่เขา้ไปประมาณ 500  ตนั 
                     4.ลมร้อนหรืออากาศร้อน  พน่หรือเป่าเขา้ไปเพือ่ท  าใหถ่้านโคก้เกิดการเผาไหมเ้กิดเป็นความ  
              ร้อนพน่เขา้ไปในเตาประมาณ 4,000 ตนั 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                                     
                                    รูปที่ 2.7 แสดงลกัษณะเตาสูง 

                                     ที่มา : http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php,2558 
 

          2.4.1 กรรมวิธีการผลิตเหล็กดิบด้วยเตาสูง 
                 สินแร่เหล็ก หินปูน และถ่านโคก้ จะถูกป้อนทางดา้นบนบริเวณส่วนบนปากของเตา  
 จะเรียงแยกกนัมาเป็นชั้น ๆ ความร้อนในการถลุงไดม้าจากการเผาไหมข้องถ่านโคก้จะท าปฏิกิริยา
หลอมละลายที่อุณหภูมิ 1,650 องศาเซลเซียส ( 3,000 องศาฟาเรนไฮต ์)โดยมีลมร้อนที่มีอุณหภูมิ
ประมาณ 1,100  องศาเซลเซียส ( 2,000 องศาฟาเรนไฮต ์) เป่ามาจากดา้นล่างของเตาเพื่อช่วยการเผา
ไหม ้หินปูนจะรวมตวักบัสารมลทินและส่ิงสกปรกต่าง ๆ เกิดเป็นฟองขี้ตะกรัน (Slag ) ส่วนเน้ือเหล็ก
จะหลอมละลายรวมตวักับคาร์บอนในถ่านโคก้ แล้วจมลงด้านล่างของเตา โดยมีขี้ตะกรันลอยอยู่
ดา้นบนโลหะหลอมละลาย เม่ือโลหะหลอมตวัมีปริมาณมากถึงจ านวนหน่ึงจะมีการเปิดรูตรงที่ขี้
ตะกรันลอยอยู่เพื่อให้โหลทิ้งออกไป แล้วจึงเปิดรูด้านล่างให้น ้ าเหล็กไหลออกมาเขา้แบบพิมพท์ี่
รองรับไว้เม่ือน ้ าเหล็กเย็นตัวลงในแบบพิมพ์จะได้แท่งเหล็กที่เรียกว่า  เหล็กดิบแท่งเหล็กดิบ
ประกอบด้วยเน้ือเหล็กผสมกับคาร์บอนประมาณ 4.5%นอกจากน้ียงัมีสารอ่ืนปะปนอยู่ด้วย เช่น 
ซิลิกอน ก ามะถนั ฟอสฟอรัส และแมงกานีส 
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                                        รูปที่ 2.8  แสดงลกัษณะกระบวนการผลิตเหล็กดิบดว้ยเตาสูง 

 ที่มา : http://www.studysunday.blogspot.com/2014/10/blast-furnace-ingot-furnace.html,2558 
 

            จากรูปที่ 2.8 แสดงการท างานของเตาสูง ซ่ึงสามารถแบ่งการเกิดปฏิกิริยาภายในเตา 
ออกเป็นช่วงๆ ได ้4 ช่วงดงัน้ี 
        1.ช่วงเผาไหม ้( Combustion  Zone ) เป็นช่วงที่เกิดจากการรวมตวักบัแก๊สออกซิเจนร้อนหรือ
อากาศร้อนเกิดการเผาไหมอ้ยูบ่ริเวณดา้นล่างของเตา มีอุณหภูมิประมาณ 2,000 องศาเซลเซียส 
        2.ช่วงหลอมละลาย ( Fusion  Zone ) เป็นช่วงถลุงสินแร่ สินแร่จะหลอมละลายเป็นน ้ าเหล็ก 
ตกลงขา้งล่างช่วงน้ีจะมีความร้อนมากอุณหภูมิสูงประมาณ 1,650 องศาเซลเซียส  
        3.ช่วงดูดซับความร้อน  ( Heat  Absorption  Zone )  เป็นช่วงที่ถ่านโคก้จะผ่านการสันดาป
รวมตวักับแก๊สออกซิเจน สินแร่บางส่วนจะถูกลดแก๊สออกซิเจนละลายเป็นเหล็กดิบ มีอุณหภูมิ
ประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส 
        4.ช่วงลดแก๊สออกซิเจน  ( Reduction Zone )  เป็นช่วงที่สินแร่ถูกลดแก๊สออกซิเจนดว้ยแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเกิดขึ้นมาจากการเผาไหมจ้ากดา้นล่างของเตา  มีอุณหภูมิประมาณ 300 – 
800 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

http://www.studysunday.blogspot.com/2014/10/blast-furnace-ingot-furnace.html
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           2.5 กรรมวธีิการผลติเหลก็กล้า  ( Steel  Making )  
                   การผลิตเหล็กกลา้ เป็นกระบวนการที่น าเหล็กดิบ  ( Pig  Iron ) จากการถลุงดว้ยเตาสูง  
            ( Blast Furnace )เพื่อท าให้เหล็กมีคุณภาพดีขึ้นตามวตัถุประสงค์ โดยการลดเปอร์เซ็นต์ของ   

แมงกานีส ซิลิกอนคาร์บอนและธาตุอ่ืนๆ ท าการควบคุมส่วนผสมของเหล็กโดยการเติมธาตุที่
ตอ้งการลงไปเพือ่เพิม่สมบตัิของเหล็กใหดี้ขึ้นซ่ึงในการผลิตเตาที่ใชจ้ะมีความแตกต่างกนัทั้งขนาดที่  

          ใชบ้รรจุความบริสุทธ์ิ  คุณภาพของเหล็ก ซ่ึงเตาที่ใชถ้ลุงที่ส าคญัๆ มีดงัน้ี 
 

                    1. การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาเบสเซมเมอร์ ( Bessemer Furnace ) 
                                     การผลิตเหล็กกลา้แบบน้ีประดิษฐ์ขึ้น โดย Henry Bessemer ในปี ค.ศ.1856 โครงสร้างของ

เตาจะตั้งอยูบ่นแกนซ่ึงสามารถเอียงลงและตั้งขึ้นได ้ตวัเตาดา้นนอกเป็นเหล็กภายในบุดว้ยอิฐทน
ไฟ จะมีท่อที่ใชเ้ป่าลมอยูท่ี่กน้เตา การผลิตเหล็กกลา้ท าไดโ้ดยการน าน ้ าเหล็กดิบหลอมละลายที่ได้
การ ถลุงสินแร่เหล็กในเตาสูงเทลงไปในเตา ธาตุต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน ้ าเหล็กดิบ เช่น คาร์บอน 
ซิลิกอน  แมงกานีส ก ามะถนั ฟอสฟอรัส จะท าปฏิกิริยากบัผนังเตา กลายเป็นขี้ตะกรัน (Slag) แต่
จะยงัไม่  หมดจึงตอ้งเป่าลมเขา้ไปในทางกน้เตาแก๊สออกซิเจน (O) ที่มีอยูใ่นอากาศจะเขา้ไปท า
ปฏิกิริยากับ  ธาตุคาร์บอนกลายเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในขณะท าปฏิกิริยาน้ี จะ
สงัเกตไดว้า่จะมีเปลวไฟเกิดขึ้นและพุ่งออกมาจากทางปากเตา การท าปฏิกิริยาน้ีใชเ้วลาประมาณ 
10 - 15  นาที น ้ าเหล็กที่อยู่ภายในเตาจะมีอุณหภูมิประมาณ1,600  องศาเซลเซียส  น ้ าเหล็กจะมี
ปริมาณคาร์บอนเหลืออยูน่อ้ยมาก  หรือไม่มีอยูเ่ลย ถา้เราตอ้งการจะผลิตเหล็กกลา้ชนิดไหน เราก็
จะท าการเติมธาตุหรือโลหะต่างๆ ผสมเขา้ไปเพื่อท าให้เหล็กกล้านั้ นมีสมบัติเหมาะสมที่จะ
น าไปใชง้านตามความตอ้งการต่อไป   ดงัแสดงในรูปที่ 2.9 

 

 
 

 

รูปที่  2.9  แสดงลกัษณะเตาเบสเซมเมอร์ 

ที่มา : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php,2558 
 

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?pageid=42&bookID=1818&read=true&count=true
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             1.1 กรรมวธีิการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาเบสเซมเมอร์ 
                     น าน ้ าเหล็กเทลงในเตาประมาณ 20 -  25 ตนั แลว้เป่าลมหรืออากาศร้อนเขา้ไป แก๊ส
ออกซิเจนที่ปนอยูใ่นอากาศร้อนที่เป่าเขา้ไปจะท าปฏิกิริยากบัคาร์บอนที่อยูใ่นน ้ า เหล็กจะกลายเป็นแก๊ส
ออกทางปากเตา ซ่ึงสงัเกตไดจ้ากสีของแก๊สหรือควนัซ่ึงจะมีสีจ าปา ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 10 – 20  นาที 
เหล็กนั้นจะมีความบริสุทธ์ิ สามารถที่จะเทน ้ าเหล็กออกจากเตาเทลงใส่ในแบบแม่พิมพท์ี่มีลกัษณะเป็น
แท่งๆ  เม่ือน ้ าเหล็กเยน็ตวัแลว้ท าการแกะออกจากแบบแม่พิมพ ์จะไดเ้หล็กกลา้ที่พร้อมจะน าไปผลิต
เป็นเหล็กผสมชนิดต่างๆ ดงัแสดงในรูปที่  2.10 
 

 
 

  รูปที่ 2.10  แสดงลกัษณะกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาเบสเซมเมอร์ 

ที่มา http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php,2558 
 

             ข้อดีของเหล็กที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตแบบเบสเซมเมอร์ 

               1.ใชเ้วลาในการถลุงนอ้ย 
               2.ใชเ้ช้ือเพลิงนอ้ย 
               3.เหล็กที่ผลิตไดร้าคาถูก 
 

             ข้อเสียของเหล็กที่ได้จากกรรมวิธีการผลติแบบเบสเซมเมอร์ 
               1.บรรจุน ้ าเหล็กไดน้อ้ย 
               2.ถลุงเศษเหล็กไม่ได ้
               3.คุณภาพของเหล็กต ่า 
 

                     2. การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาโทมสั (Thomas Furnace) 
                     การผลิตเหล็กกลา้แบบน้ี มีลกัษณะคลา้ยกบัเตาเบสเซมเมอร์ พฒันาขึ้นจากนกัโลหะวทิยา  
       ช่ือ Thomas  เม่ือประมาณ ค.ศ.1950 เตาจะตั้งอยูบ่นแกน ซ่ึงสามารถเอียงลงและตั้งขึ้นได ้ตวัเตาท าจาก 

         เหล็กภายในบุดว้ยอิฐทนไฟ แมกนีไซต ์(MgCO3) 
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                           2.1 กรรมวธีิการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาโทมัส 
                                 น าเหล็กดิบและหินปูนหรือแร่โคโลไมต ์เทลงในเตาโทมสั  แลว้เป่าอากาศร้อนเขา้ไป      
            แก๊สออกซิเจนที่ปนอยูใ่นอากาศร้อนที่เป่าเขา้ไปจะท าปฏิกิริยากบัคาร์บอนที่อยูใ่นเหล็กดิบจะ 

           กลายเป็น แก๊สลอยขึ้นไปทางปากเตา ส่วนหินปูนที่ใส่เขา้ไปเม่ือไดรั้บความร้อนจะสลายตวัเป็นปูน 

           ขาวโดยดึงเอาสารมลทินที่อยูใ่นน ้ าเหล็กเกิดเป็นธาตุฟอสฟอรัสและสแลกจะท าใหเ้หล็กมีความ 

           บริสุทธ์ิมากขึ้น เหล็กกลา้ที่ไดจ้ากกรรมวธีิผลิตแบบน้ีจะมีเม็ดเกรนโต สีขาวน าไปตีขึ้นรูปเช่ือม 

           ประสาน รีดและดึงได ้ดงัแสดงในรูปที่ 2.11 

 

 

 

 
 

 

รูปที่  2.11 แสดงลกัษณะกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโทมสั 

                            ที่มา : http://www.electron.rmutphysics.com/science-news/index.php,2558 
 

                    3. การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาแอลดี  ( LD Furnace ) 
             การผลิตเหล็กกลา้แบบ L D พฒันาขึ้นโดย Line และ Donauwitz ชาวออสเตรียโดยมี 
           หลกัการคลา้ยกบัการท าเหล็กกลา้แบบเบสเซมเมอร์ ต่างกนัตรงที่เตาชนิดน้ีใชแ้ก๊สออกซิเจน     
           บริสุทธ์ิเป่าเขา้ไปท าปฏิกิริยากบัธาตุต่าง ๆ ในน ้ าเหล็ก เตาชนิดเอียงไม่ได ้ท่อที่เป่าแก๊สออกซิเจนจะ 
           วางเลียบผา่นฝาครอบปากเตา ภายในจะมีรูน ้ าไหลเขา้ออกเพือ่ระบายความร้อน ดงัแสดงในรูปที่ 2.12 
 

ท่อแก๊สออกซิเจนที่เคล่ือนลงได ้

เคร่ืองขบัฝุ่ น 
แก๊สออกซิเจนบริสุทธ์ิความเร็วสูง 

เพลา 

 
 

                         แก๊สที่เผาไหมห้มด 

น ้ าเหล็ก 

          เพลา 
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รูปที่  2.12 แสดงลกัษณะการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาแอลดี 
                              ที่มา : http://www.thummech.com/index.php ,2558 
 

                       3.1 กรรมวิธีการผลิตเหลก็กล้าด้วยเตาแอลดี 
                             น าน ้ าเหล็กหรือเหล็กดิบ และหินปูนใส่เขา้ในเตา แลว้เป่าแก๊สออกซิเจนเป็นจุดหลายๆจุด  
           พร้อมกบัเติมหินปูนเพือ่ใหเ้กิดสแลก ท าการเทสแลกออกแลว้เป่าแก๊สออกซิเจนเขา้ไปอีกคร้ัง หน่ึง 
           เพือ่ใหแ้ก๊สออกซิเจนท าปฏิกิริยากบัคาร์บอนที่อยูใ่นน ้ าเหล็กกลายเป็นแก๊สลอยออกไป จะท าให ้    
            เหล็กมีความบริสุทธ์ิมากขึ้น กรรมวธีิการผลิตแบบน้ีเหมาะน าไปผลิตเหล็กกลา้อ่อนหรือเหล็กกลา้ 
           ปกติ 
                 ข้อดีของของการผลิตเหลก็กล้าด้วยเตาแอลด ี
                1.ผลิตเหล็กไดจ้  านวนมาก เตาหน่ึงๆไดป้ระมาณ 100 – 150 ตนั 
                2.ใชเ้วลาในการผลิตนอ้ย ประมาณ 40 นาที 
                3.เน้ือเหล็กที่ไดมี้ความบริสุทธ์ิสูง 
 

                       4. การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาโอเพ่นฮาร์ท (Open Heart  Furnace) 
                 การผลิตเหล็กกลา้แบบโอเพ่นฮาร์ท หรือเรียกว่าการผลิตเหล็กแบบเตากระทะ หรือเรียก
ยอ่ๆ วา่เตา OH พฒันาขึ้นโดยซีเมนต ์(Siemens) และมาร์ติน (Martin) ชาวเยอรมนั บางคร้ังเรียกว่าเตา 
SM (Siemens – Martin )  เตาจะมีลกัษณะเหมือนกระทะ เหนือขอบเตาจะมีท่อแก๊สเช้ือเพลิงและท่อ 

          อากาศร้อนขา้งซา้ย  2 ท่อ  ขา้งขวา 2 ท่อ แต่ละท่อจะต่อจากเตาอิฐร้อนใตก้ระทะท่อแต่ละเตา ซ่ึงรวม 
          ทั้งส้ิน 4 เตา ท่อแก๊สทางขา้งซา้ยและขา้งขวาจะผลดักนัส่งแก๊สเขา้ออก เช่น เม่ือท่อขา้งซา้ยเป็นท่อส่ง 
          แก๊ส ท่อส่งแก๊สเช้ือเพลิงร้อน อีกท่อหน่ึงจะส่งลมร้อนท่อขา้งขวาทั้ง 2 ท่อ จะเป็นท่อน ้ าแก๊สร้อนที่ 
          เกิดจากการเผาไหมไ้หลออกไป ในขณะที่ไหลออกจะผา่นเตาอิฐขา้งล่าง ท าใหเ้ตาอิฐแต่ละเตานั้น 
          ร้อนแดงจนถึงอุณหภูมิที่ตอ้งการ ท าการกลบัระบบใหม่ คือ ใหผ้า่นแก๊สเช้ือเพลิง และลมร้อนทางเตา 
         อิฐที่ร้อนจดั ใหอ้อกทางท่อขา้งขวาแทนขา้งซา้ยทั้ง 2 เตา ดงัแสดงในรูปที่ 2.13 
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รูปที่ 2.13 แสดงลกัษณะเตาโอเพน่ฮาร์ท 
         ที่มา : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php,2558 

 

               4.1 กรรมวิธีการผลิตเหลก็กล้าด้วยเตาโอเพ่นฮาร์ท  

                     น าเหล็กดิบ 50 % เศษเหล็ก 50 % ( เพื่อเพิ่มเน้ือเหล็ก ท าให้เกิดสแลก และดึงเอาซิลิกอนและ
แมงกานีสออกมา) และหินปูนเล็กน้อย ลงในเตา แลว้เป่าแก๊สและอากาศเขา้ทางดา้นล่างของเตาผ่านช่อง
เปลวไฟและอิฐทนไฟที่ทนความร้อน ซ่ึงความร้อนในอิฐทนไฟท าใหเ้ช้ือเพลิงแก๊สและอากาศที่ผา่นเกิดการ
เผาไหมข้ึ้นและเกิดความร้อนไปหลอมละลายเหล็ก เม่ือเกิดปฏิกิริยาในเตาเกิดเป็นไอเสีย จะลอยออกทาง
ดา้นซ้ายของเตาซ่ึงจะมีท่อผ่านไปยงัอิฐทนไฟ เม่ืออิฐทนไฟไดรั้บความร้อนจนถึงอุณหภูมิหน่ึง อุณหภูมิ
ของอิฐทนไฟทางดา้นขวามือจะลดลง การท างานของเตาจะเปล่ียนมาเร่ิมตน้ทางดา้นขวามือ โดยปิดแก๊ส
และอากาศทางดา้นซา้ยมือเปิดให้เขา้ทางขวามือผ่านอิฐทนไฟเขา้สู่เตา การท างานจะสลบักนัไปเร่ือยๆ ใช้
เวลาประมาณ 6- 8 ชัว่โมง จะไดเ้หล็กประมาณ 300 ตนั  ดงัแสดงในรูปที่ 2.14 

       
       

 
 

          รูปที่  2.14  แสดงลกัษณะการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโอเพน่ฮาร์ท 
ที่มา : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php,2558 
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       ข้อดีของเหลก็กล้าที่ผลิตจากเตาโอเพ่นฮาร์ท 

        1.ไดเ้น้ือเหล็กมาก 
        2.ถลุงเศษเหล็กไดม้าก 
        3. เน้ือเหล็กมีคุณภาพดี 
        4. เหล็กมีความบริสุทธ์ิสูง 
       ข้อเสียของเหล็กกล้าที่ผลิตจากเตาโอเพ่นฮาร์ท 
        1. เหล็กที่ผลิตไดมี้ราคาแพง 
        2.ใชเ้วลาในการผลิตนาน 
        3. ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 
 

              5. การผลิตเหลก็กล้าด้วยเตาไฟฟ้า (Electrical Furnace ) 
                 ใชส้ าหรับผลิตเหล็กกลา้ผสมที่ทนความร้อนสูงเพราะเติมธาตุ ทงัสเตน โครเมียม วาเนเดียมหรือ 

      โมลิบดินมัลงไป และมีจุดหลอมละลายสูงมาก ใชค้วามร้อนจากอากาศร้อน หรือจากเช้ือเพลิงอ่ืนๆ ซ่ึง    
       อาจจะท าใหเ้หล็กไม่หลอมละลาย จึงตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้ามาเป็นตวัใหค้วามร้อน เตาไฟฟ้ามี 2 ชนิด คือ 

                  1.เตาอาร์ก ( Arc  Furnace )   
                     เตาอาร์กจะมีรูปร่างคลา้ยกบักาตม้น ้ า สามารถผลิตเหล็กกลา้ไดว้นัละ 5 – 100 ตนั มีแท่งอาร์ก 
เป็นอิเล็กโทรด ซ่ึงท ามาจากคาร์บอนหรือกราไฟต ์ใหค้วามร้อนสูงประมาณ 2,000 องศาเซลเซียส  ดงัแสดง
ในรูปที่ 2.15 
 

 

 

 

รูปที่ 2.15  แสดงลกัษณะเตาอาร์ก 
                                  ที่มา : http://www.thummech.com/index.php ,2558 
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                     1.1 กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาอาร์ก  
                       เติมเหล็กดิบและธาตุต่างๆที่ผสมลงไปเพือ่เหล็กมีสมบตัิดีขึ้น และต่อกระแสไฟกระแสสลบั 
3 เฟส  (380โวลต)์ เขา้ไปท าให้อิเล็กโทรดเกิดการอาร์กกบัวตัถุดิบที่ผสมอยู่ภายในเตา เหล็กจะหลอม
ละลายท าการผลิตเหล็กกลา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง จากนั้นท าการเทน ้ า เหล็กลงในแบบที่ มีลกัษณะ
เป็นแท่ง เรียกวา่ อินกอท (Ingot)เพือ่น าไปผลิตต่อเป็นวสัดุในงานช่าง  ดงัแสดงในรูปที่  2.16 

 

 

 
 

                      รูปที่ 2.16  แสดงลกัษณะกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาอาร์ก 

                                          ที่มา :  http://www.thummech.com/index.php,2558 

 

             1.2  เตาอินดักชัน หรือ เตาเหน่ียวน า  ( Induction  Furnace )   การผลิตเหล็กกลา้แบบน้ีจะใช้
ความร้อนจากการเหน่ียวน าอ านาจแม่เหล็กของขดลวดหรือคอยล ์ ( Coil )  ซ่ึงขดลวดจะพนัอยูร่อบๆ
เบา้ซ่ึงภายในเบา้จะบรรจุวตัถุดิบไว ้ไฟฟ้าที่ไหลผา่นขดลวดไฟฟ้าที่มีความถ่ีสูงประมาณ 1,000 
ไซเกิล ดงัแสดงในรูปที่ 2.17 

 

 
                              
                                                            รูปที ่2.17  แสดงลกัษณะเตาเหน่ียวน า 

          ที่มา :  http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/metalswu/lesson4-7.htm,2558 
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              6. การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาสุญญากาศ (Vacum Furnace) 
             การผลิตเหล็กกล้าดว้ยเตาสุญญากาศ มีลักษณะการท างานคล้ายกับการผลิตเหล็กกลา้ด้วยเตา 
ไฟฟ้า เพยีงแต่เตาชนิดน้ีจะปิดเตามิดชิด และในขณะท าการหลอมเหลวโลหะจะป๊ัมอากาศที่อยูใ่นเตาออก 

    ภายในเตาจะมีลกัษณะเป็นสุญญากาศ เหล็กจากขบวนการน้ีจะไม่มีโอกาสสมัผสักบัแก๊สออกซิเจนและ 

    แก๊สไนโตรเจน ในอากาศเลย ท าใหเ้หล็กที่ไดมี้โครงสร้างเม็ดเกรนละเอียดมาก การผลิตเหล็กกลา้แบบน้ี 

    เหมาะส าหรับใชผ้ลิตเหล็กกลา้ที่ตอ้งการคุณภาพสูง หรือผลิตโลหะบางชนิดที่ในขณะหลอมเหลวถา้ 

   ท  าปฏิกิริยากบัแก๊สออกซิเจนในอากาศ จะท าใหเ้กิดความเสียหายขึ้นได ้เหล็กกลา้ที่ผลิตไดจ้ากกรรมวธีิน้ี 

   น าไปสร้างช้ินส่วน อุปกรณ์ที่ตอ้งรับแรงอดัสูง ๆหรือช้ินงานที่ตอ้งใชเ้หล็กที่มีความพเิศษมาก ๆ เช่น 

   โครงสร้างเคร่ืองยนตแ์ก๊สเทอร์ไบน์    ดงัแสดงในรูปที่2.18 

 

 
 

   รูปที่ 2.18   แสดงลกัษณะการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาสุญญากาศ 

                       ที่มา :  http://www.sripetch.com/articledetail.asp?id=3831,2558 
 

                    6.1 กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาสุญญากาศ 
                          เติมเหล็กดิบและธาตุต่างๆที่ผสมลงไปเพื่อเหล็กมีสมบตัิดีขึ้น และต่อกระแสไฟฟ้าผ่าน
ขดลวด เม่ือขดลวดเกิดความร้อนจะแผค่วามร้อนเขา้ในเบา้  เหล็กจะหลอมละลายภายในเวลา 50 – 90  นาที 
รอบๆเตาจะน ้ าหล่อเยน็เพือ่ระบายความร้อนเพือ่ป้องกนัไม่ใหข้ดลวดร้อนเกินไป 

 

                 7. การผลิตเหล็กหล่อด้วยเตาควิโพล่า ( Cupola  Furnace ) 
                     เหล็กหล่อ เป็นเหล็กที่มีเปอร์เซ็นตค์าร์บอนน้อยรองจากเหล็กดิบ ( Pig Iron ) ดงันั้นวตัถุดิบ
ที่ใชผ้ลิตเหล็กหล่อ ไดแ้ก่เหล็กดิบและเศษเหล็ก จะตอ้งน ามาถลุงใหม่เพื่อลดปริมาณสารเจือปนจุดหลอม
ละลายของเหล็กหล่อประมาณ 1,150 – 1,250 องศาเซลเซียส  ซ่ึงต ่ากวา่อุณหภูมิเหล็กบริสุทธ์ิหรือ เหล็กกลา้
สามารถถลุงไดเ้ร็วและประหยดัเช้ือเพลิงเตาคิวโพล่าเป็นเตาที่ใชก้นัมากที่สุดในอุตสาหกรรมหล่อเหล็ก 
และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางเตาคิวโพล่า ประกอบดว้ยโครงสร้างเป็นเหล็กเหนียว รูปทรงกระบอก 
ภายในเรียงดว้ยอิฐทนไฟ หรือวตัถุทนไฟอยูร่อบ ๆ และมีท่อลมเพือ่ป้อนลม 

http://www.sripetch.com/articledetail.asp?id=3831
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         เขา้ไปช่วยในการลุกไหมใ้หส้มบูรณ์ รวมทั้งมีรูใหน้ ้ าเหล็กและขี้ตะกรันไหลออกดว้ย ประมาณช่วง    
         กลางของเตาที่ดา้นขา้งจะมีช่องที่เปิดไดเ้พือ่ใส่วสัดุที่ตอ้งการหลอม ขนาดของเตาคิวโพล่าโดยทัว่ไป 

         มีความสูงตั้งแต่  12-24 ม. ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางภายนอก 0.6 – 3.0 ม.  ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 
       ภายใน0.4 – 2.5 ม. ปริมาณของเหล็กหล่อที่หลอมไดป้ระมาณ 1 – 35 ตนั / ชัว่โมง   ดงัแสดงในรูปที่   
        2.19 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.19  แสดงลกัษณะเตาคิวโพล่า 
                           ที่มา http://www.vrsteel.com/th_business_news_detail.php,2558  
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       ส่วนประกอบของเตาควิโพล่า มีดังนี้ 
1.เปลือกเตา ประกอบด้วยโลหะแผ่นที่มีความหนาประมาณ 5 – 10 มม. ประกอบกันเป็นรูป

ทรงกระบอกโดยใชห้มุดย  ้าหรือเช่ือมใหติ้ดกนั ภายในผนงัเปลือกเตาก่อดว้ยอิฐทนไฟที่ทนความร้อนไดสู้ง 
ประมาณ 1,700 องศาเซลเซียส ความหนาของอิฐทนไฟประมาณ 150 – 200 มม. 
        2. ฐานเตา ส่วนมากตั้งอยูบ่นฐาน 4 ขา ซ่ึงฝังอยูบ่นฐานรากที่เป็นพื้นคอนกรีตอีกทีหน่ึง 
        3. ก้นเตา จะถูกปิดดว้ยแผน่เหล็กรูปคร่ึงวงกลม 2 แผ่น สามารถปิด เปิด ไดโ้ดยมีบานพบัเป็นจุดหมุน
เม่ือจะติดเตาตอ้งปิดกน้เตาให้สนิท โดยมีเสาค ้ายนั ( Prop ) เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่กน้เตาผิวดา้นใน
ของก้นเตาปูด้วยทรายรองพื้นทนความร้อน ผิวของทรายที่ก้นเตาจะท าให้ลาดตรงไปสู่รูส าหรับให้น ้ า
เหล็กไหลออก ในทิศทางที่ตรงกนัขา้มกบัรูเจาะน ้ าเหล็ก ขณะที่เตาท างาน ถา้เป็นเตาขนาดเล็กจะใช ้

ดินเหนียวปิดรูทั้งสองไว ้

           4. ห้องพักลม ( Wind  Box ) มีลกัษณะเป็นท่อพื้นที่หนา้ตดักลมหรือส่ีเหล่ียมอยูร่อบเตาเป็นวง แหวน
ติดอยูร่อบเตาโดยการเช่ือม จากห้องพกัลมมีท่อแยกเขา้ไปยงัรูลม ซ่ึงมีหลายๆรูรอบเตา แต่ละท่ออาจมีล้ิน
ปิด - เปิด เพือ่ควบคุมลมที่ป้อนเขา้สู่เตา เหตุที่ตอ้งท าหอ้งพกัลมเป็นรูปวงแหวนรอบเตา เพือ่ให้การกระจาย
ของลมเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ 

         5. ช่องเติมวัตถุ ( Charging Door ) เป็นช่องส าหรับเติมวตัถุเขา้เตา ขนาดของช่องตอ้งมีขนาดความ  
โตพอเหมาะกบัขนาดเตาและขนาดวตัถุดิบที่ป้อนเขา้เตา ช่องเติมวตัถุดิบจะอยูร่ะหวา่งคร่ึงหน่ึงของความสูง
ของเตา ขณะที่เตาท างานตอ้งปิดช่องเติมวตัถุดิบเพือ่ป้องกนัการฟุ้งกระจาย 

          6. ฝาครอบปล่องเตา ( Spark  Arrester ) มีไวเ้พือ่ลดเขม่าและอนัตรายจากประกายไฟ 

 

           วัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่เตาควิโพล่า  มีดังนี ้

1. เหล็กดิบ ( Pig Iron ) 
2. เศษเหล็กเหนียว ( Steel Scrap ) 
3. เศษเหล็กหล่อจากหนา้เตา  ( Cast Iron Scrap ) 
4. เศษเหล็กหล่อที่ใชแ้ลว้  ( Return  Scrap ) 
5. หินปูน ( Limestone ) 
6. ถ่านโคก้ ( Coke ) 

 

                7.1 กรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อด้วยเตาควิโพล่า 
                      ท าการติดเตาโดยใชฟื้นเป็นเช้ือเพลิงก่อไวท้ี่กน้เตา เม่ือฟืนติดไฟดีแลว้จึงเติมถ่านโคก้ลงไป  
( รูลม  เหล็ก  รูขี้ตะกรัน  จะเปิดอยู ่) ถ่านโคก้ที่เติมลงไปจะมีความส าคญัต่อน ้าเหล็กที่หลอมละลายมาก  ถา้
ถ่านโคก้ที่เติมมากเกินไปท าใหน้ ้ าเหล็กไหลออกชา้ และน ้ าเหล็กจะมีก ามะถนัมาก  เพราะน ้ าเหล็กจะดูดซึม
ก ามะถนัและถ่านโคก้มามาก ถา้ถ่านโคก้มีปริมาณนอ้ยจะท าใหเ้หล็กสูญเสียซิลิกอนและ แมงกานีสจากน ้ า
เหล็กมากเกินไป ปริมาณถ่านโคก้ที่พอเหมาะควรให้ระดบัของถ่านโคก้สูงกว่ารูลมประมาณ 0.9 -1.35 ม. 
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ประตูท าความสะอาด 

ขึ้นอยูก่บัขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางของเตา ท าการเติมถ่านโคก้จนไดป้ริมาณ พอเหมาะ แลว้จึงเป่าลมเขา้เตา 
จนกระทัง่ถ่านโคก้ร้อนแดงจึงลดปริมาณลงและวดัปริมาณถ่านโคก้อยูใ่นระดบัที่ตอ้งการหรือไม่ จากนั้นจึง
เร่ิมเติมหินปูนสลบักบัเหล็กดิบ เศษเหล็กและสารเคมีพวกเฟอร์โรซิลิกอน  สลบักนัเช่นน้ีไปเร่ือยๆ เม่ือเติม
วตัถุดิบจนเต็มถงัระดบัช่องเติมวตัถุดิบของเตา แลว้ท าการปิดรูน ้ าเหล็ก รูขี้ตะกรัน แลว้เพิ่มลมเป่าเขา้เตา
เพือ่ใหเ้กิดความร้อนอยา่งเพยีงพอที่จะท าให ้  การเผาไหมเ้ป็นไปอยา่งสมบูรณ์  จนท าใหเ้หล็กหลอมละลาย 
และไหลลงสู่ดา้นล่างของเตาจ านวน วตัถุดิบในเตาจะลดลงจึงตอ้งเติมวตัถุดิบลงไปอยา่งต่อเน่ือง โดยให้
ระดบัของวตัถุดิบถึงบริเวณปากช่องเติมวตัถุดิบ เม่ือเหล็กหลอมละลายไดป้ริมาณพอควรแลว้ ( สังเกตจาก
ช่องมองขา้งเตา ) แลว้ท าการเจาะรูเอาขี้ตะกรัน ( Slag ) ออกก่อน หลงัจากนั้นเจาะเอาน ้ าเหล็กออก โดยน า
เบา้มารองรับน ้ าเหล็ก เพือ่น าไปเทในแบบหล่อที่เตรียมไว ้   (รายละเอียดกล่าวไวใ้นหน่วยที่ 3 ) 

   

            8. การผลิตเหล็กอ่อนด้วยเตาพุดเดิล้    ( Puddle  Furnace ) 
                  เหล็กอ่อนเป็นเหล็กที่มีความบริสุทธ์ิสูง ไม่นิยมน ามาใชง้านเพราะอ่อนเกินไป แต่เป็นที่นิยมของ 

       ช่างตีเหล็ก ขึ้นรูปไดง่้าย    เหล็กอ่อนน้ีมีความบริสุทธ์ิ ถึง 99.9%  เหล็กอ่อนถลุงไดจ้ากเตาพดุเด้ิล ผลิต 

         ขึ้นในประเทศองักฤษ ลกัษณะเตาเป็นเตารูปยาว ขา้งบนมีลกัษณะเป็นอ่างกระทะที่ขา้ง ๆจะมีกองไฟ 

       ส าหรับใหค้วามร้อนตามมากบัลมร้อนที่จะออกทางปล่องเตา ดงัแสดงในรูปที่ 2.20 

 

 
รูปที่ 2.20  แสดงลกัษณะเตาพดุเด้ิล 

 

                           ที่มา http://www.vrsteel.com/th_business_news_detail.php,2558  
 

วั               วัตถุดิบที่ใส่ลงในเตาพุดเดิล้ 
           1. เหล็กดิบสีขาว 
           2.เศษเหล็ก (เหล็กออกไซด)์ 
           3. ลมร้อน 
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                ธาตุที่ใช้เป็นส่วนผสมในเหลก็อ่อน 

 ธาตุที่ผสมอยูใ่นเหล็กอ่อนประกอบดว้ย คาร์บอน  แมงกานีส  ฟอสฟอรั  ซลัเฟอร์  ซิลิกอน และมี 

      ขี้ตะกรันผสมอยูด่ว้ย ส าหรับปริมาณส่วนผสมของเหล็กอ่อน 

                8.1 กรรมวิธีการผลิตเหล็กอ่อนด้วยเตาพุดเดิล้  ( Pudding Process ) 
                     น าเหล็กดิบสีขาวและเศษเหล็กที่เตรียมไวใ้ส่ลงไปในอ่างกระทะ ซ่ึงภายในเตาจะมีความร้อนที่ 
       ขา้งๆแพร่กระจายความร้อนเขา้ไปในเตาท าใหเ้หล็กดิบและเศษเหล็กหลอมละลาย ซ่ึงสงัเกตจากแสลก  

       จะลอยมาสู่ส่วนบนของผวิน ้ าเหล็ก ผูผ้ลิตท าการตีสแลกใหจ้มลงไปในน ้ าเหล็กและเติมเศษเหล็กลงไป 

       อีกเพือ่ใหค้าร์บอนและสารมลทินอ่ืนๆในน ้ าเหล็กท าปฏิกิริยากบัเศษเหล็ก ( มีแก๊สออกซิเจนปนอยู ่) เม่ือ 

       คาร์บอนท าปฏิกิริยากบัแก๊สออกซิเจนก็จะกลายเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซดล์อยอยูเ่หนือน ้ าเหล็ก  และเกิด 

        การเผาไหมค้าร์บอนจะลดลงเหล็กจะเร่ิมแขง็ตวั จึงท าการเทน ้ าเหล็กออกจากเตา ในเน้ือเหล็กอ่อนที่ผลิต 

      จากเตาพดุเด้ิลจะมีคาร์บอนผสมอยู ่ไม่เกิน 0.1% ในปัจจุบนัการผลิตเหล็กอ่อนสามารถผลิตไดด้ว้ยกรรมวธีิ  
      แอสตนั ( Aston  - Process )   ดงัแสดงในรูปที่ 2.21 

           

 
 

                                   รูปที่ 2.21 แสดงลกัษณะการผลิตเหล็กอ่อนดว้ยเตาพดุเด้ิล 

                            ที่มา : http://dit-km.myreadyweb.com/article/topic-42048.ht,2558 
 

             ตารางที่ 2.1 แสดงลกัษณะธาตุที่ใชผ้สมในเหล็กอ่อน 
 

ช่ือธาตุ ปริมาณส่วนผสม (%) 

คาร์บอน 

แมงกานีส 

ฟอสฟอรัส 

ซลัเฟอร์ 

ซิลิกอน 

ขี้ตะกรัน 

0.02 

0.03 

0.12 

0.02 

0.15 

3.0 
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          สมบัติของเหล็กอ่อน 

          1.มีความบริสุทธ์ิสูง 
          2.มีคาร์บอนผสมไม่เกิน 1% 
          3.มีสแลกอยูใ่นเน้ือเหล็ก  และตีขึ้นรูปไดง่้ายมาก 
          4.เช่ือมประสานไดดี้ 

          ประโยชน์ของเหลก็อ่อน 
          1.ใชท้  าโซ่ 
          2. ใชท้  าขอ้ต่อรถไฟ 
          3.ใชท้  าขอเก่ียว 
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               ขั้นตอนการผลิตเหล็กแบบต่างๆ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

แผนภูมิที่ 2.2  แสดงลกัษณะขั้นตอนการผลิตเหล็ก 
ที่มา : นายสุเทพ   นุชิต , 2558 

 

        สินแร่เหล็กมี 5 ชนิด  
1.แมกนีไทต ์( Magnetite ) 
2.เรดเฮมาไทต ์( Red Hematite ) 
3.ซิเดอร์ไรต ์( Siderite ) 
4.บราวเฮมาไทต ์( Brown Hematite ) 
5.ไพไรต ์ ( Pyrite ) 
 
 

ถ่านโคก้  + หินปูน  + อากาศ 

เตาสูง 

สินแร่เหล็ก 

  เหล็กดิบ 
มีแมงกานีสมาก 

เหล็กดิบสีขาว 
(ใชท้  าเหล็กกลา้ ) 

เหล็กดิบสีเทา 
( ใชท้  าเหล็กหล่อ) 

1.เตาเบสเซมเมอร์ 
2.เตาโทมสั 
3.เตาโอเพน่ฮาร์ท 
4.เตาไฟฟ้า 
5.เตาแอลดี 
6.เตาพดุเด้ิล 

เหล็กเหนียว ( เหล็กกลา้ ) 

ชนิดของเหล็กกลา้ 
1.เหล็กกลา้คาร์บอน 
2.เหล็กกลา้ผสม 
3.เหล็กกลา้ผสมต ่า 
4.เหล็กกลา้ผสมสูง 
5.เหล็กอ่อน 
 

   ชนิดของเหล็กหล่อ 
1.เหล็กหล่อสีขาว 
2.เหล็กหล่อสีเทาหรือสีด า 
3.เหล็กหล่อเหนียว 
4.เหล็กหล่อผสมสูง 
5.เหล็กเหนียวหล่อ 

เหล็กหล่อ 

เช้ือเพลิง 

เตาคิวโพล่า 
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              2.6 การขึน้รูปเหลก็กล้า 
                          เหล็กกลา้ที่ไดจ้ากการผลิตจากเตาแบบต่างๆขา้งตน้ จะน ามาแปรสภาพใหเ้หมาะสมที่จะใช ้
                 กบัวสัดุในงานช่างนั้น มีอยู ่2 แบบ คือ  
                         1. การผลิตเป็นเหล็กกึ่งส าเร็จรูป ( Semi Finish Steel Product ) 
                            น ้ าเหล็กเม่ือผา่นวธีิการปรับสภาพใหเ้ป็นเหล็กกลา้แลว้ น ้ าเหล็กกลา้จะถูกน าไปเทลงในแบบ 
               หล่อ (Mold) ใหเ้ป็นอินกอท ทิ้งไวร้ะยะหน่ึงน ้ าโลหะจะจบัตวัเป็นรูปร่าง ยกแบบหล่อออกจากแท่ง 
              อินกอทจากนั้นล าเลียงแท่งอินกอท ทิ้งไวร้ะยะหน่ึงน ้ าโลหะจะจบัตวัเป็นรูปร่าง ยกแบบหล่อออก 
              จากแท่งอินกอท แลว้ล าเลียงแท่งอินกอทที่ยงัร้อนแดงไปเก็บไวใ้นเตาอบ (Soaking Pit) ที่อุณหภูมิ 
              ประมาณ 1,000 – 1,200 องศาเซลเซียส  ทิ้งไวท้ี่อุณหภูมิน้ีระยะหน่ึง เพือ่ใหแ้ท่งอินกอท มีอุณหภูมิ 
              สม ่าเสมอกนัทั้งแท่งจึงน าแท่งอินกอทไปท าการรีด เพือ่ลดขนาดใหเ้ล็กลง เหล็กกลา้ที่ผา่นวธีิการขึ้น 
              รูป เรียกวา่ “เหล็กก่ึงส าเร็จรูป”ส าหรับน าไปท าการผลิตใหเ้ป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ต่างๆ   
              ต่อไป มี 3 ชนิด คือ 
                        1.บลูม ( Blooms )  เป็นเหล็กที่ผา่นวธีิการรีด มีลกัษณะหนา้ตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ มี 
             ขนาดประมาณ  6   6 น้ิว  
                        2.บิลเลท ( Billets ) เป็นเหล็กที่ผา่นวธีิการรีด มีลกัษณะหนา้ตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดเล็ก 
             กวา่บลูม โดยปกติจะมีขนาด 1.5 น้ิว หรืออาจจะเท่ากบับลูม  
                        3.สแลบ ( Slabs ) เป็นเหล็กที่ผา่นวธีิการรีด มีลกัษณะหนา้ตดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีขนาด 
            ความกวา้งเป็น 3 เท่าของความหนา ซ่ึงจะมีความกวา้งประมาณ 10  น้ิว ความหนา 1.5 น้ิว  
                       2. การผลิตเป็นเหลก็ส าเร็จรูป ( Finish Steel Product ) 
                           เหล็กส าเร็จรูป คือ เหล็กที่ผลิตออกมาในรูปของผลิตภณัฑว์สัดุช่างที่มีขนาดและรูปร่างที่ 
            เหมาะสม น าไปใชง้านไดเ้ลย เช่น ท าสกรู  เหล็กโครงสร้าง  เหล็กเคร่ืองมือ เป็นตน้ ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ี 
            น ามาท าเหล็กก่ึงส าเร็จรูป เช่น 
                       1.บลูม ( Blooms ) ใชท้  าเหล็กโครงสร้างรูปร่างต่างๆ เช่น เหล็กรูปตวัไอ ( I ) เหล็กรางรถไฟ  
           ท่อไร้ตะเขบ็เหล็กแท่งกลมตนั  
                       2.บิลเลท ( Billets ) ใชท้  าเหล็กแท่งส่ีเหล่ียม เสน้ลวด เหล็กเสน้  
                       3.สแลบ ( Slabs ) ใชท้  าเป็นแผน่โลหะแบบหนา และแบบบาง ท่อขนาดต่างๆ แผน่เหล็ก 
            เคลือบดีบุกที่น าไปท าเป็นกระป๋องต่างๆ  
                       สมบัติของเหล็กกล้า 
                       เหล็กกลา้  เหล็กอ่อน ตามทอ้งตลาดจะเรียกวา่ เหล็กเหนียว มีสมบตัิดงัน้ี 
                      1.รับแรงดึงไดดี้                            4.รับแรงอดัไดไ้ม่ดี 
                      2.มีสารมลทินนอ้ย                        5.มีจุดหลอมเหลวสูง 
                      3.ใชผ้ลิตช้ินงานไดท้ัว่ๆไป           6.เม่ือเผาร้อนจะอ่อนตวั และตีขึ้นรูปได ้



 

                                           วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม     ครูสุเทพ   นุชิต  วทิยาลยัเทคนิคพทัลุง  

 

70                                                                                                หน่วยที่ 2  กรรมวธีิการผลิตเหล็ก 

         2.7 สมบัติของธาตุทีใ่ช้ผสมในเหลก็ดิบ มดีงันี ้
    1. คาร์บอน  (Carbon : C)  ท าใหเ้หล็กมีจุดหลอมเหลวต ่าลงจึงท าใหเ้หล็กหลอมไดง่้ายขึ้น   
    2. ซิลิกอน  (Silicon : Si)  เหล็กที่มีซิลิกอนผสมอยูม่ากเกินไปจะมีความเปราะและแตกหกัง่าย   
    3. แมงกานีส (Manganese : Mn) ที่ผสมอยูใ่นเหล็กดิบจะท าใหเ้หล็กมีความแขง็และทนต่อการสึกหรอ 

         ไดดี้   
    4.ฟอสฟอรัส  (Phoshorus : P)  ถา้มีมากในสินแร่เหล็กจะท าใหก้ารถลุงยากขึ้น   
    5.ก ามะถนั  (Sulphur :S)  ถา้มีมากในเน้ือเหล็กจะท าใหเ้หล็กเปราะหกัง่าย  
 

     2.8 สมบัติของธาตุทีใ่ช้ผสมในเหลก็หล่อ มดีงันี้ 
           1.คาร์บอน (Carbon : C) เหล็กหล่อที่มีส่วนผสมของคาร์บอนมากจะมีความแขง็มากมีจุดหลอมละลายต ่า   
          2.ซิลิกอน (Silicon : Si) เป็นตวัช่วยใหเ้กิดกราไฟตใ์นเหล็กหล่อ ถา้เหล็กหล่อมีซิลิกอนผสมอยูม่ากจะเป็น   

     เหล็กหล่อสีเทา 
           3. ก ามะถนั (Sulphur :S)  เป็นตวักั้นไม่ใหค้าร์บอนรวมตวักนัอยูใ่นรูปของกราไฟตเ์หล็กหล่อที่มีก  ามะถนั       
     ผสมผสมอยูม่ากจะเป็นเหล็กหล่อสีขาว 
          4.แมงกานีส  (Manganese : Mn)  เป็นตวัช่วยใหค้าร์บอนรวมกนัเหล็กในรูปของซีเมนตไ์ตท ์  
          5.ฟอสฟอรัส  (Phoshorus : P)  เป็นตวัช่วยใหน้ ้ าเหล็กไหลไดง่้าย  
 

      2.9 สมบัติของธาตุทีผ่สมใช้ในเหลก็หล่อผสม  (Alloy  Cast  Iron)  มดีงันี้ 
            1.โครเมียม  (Chromium : Cr)  รวมตวักบัคาร์บอนในเหล็กหล่อกลายเป็นโครเมียมคาร์ไบด ์ ท  าให ้  
     เหล็กหล่อผสม มีสมบตัิทนต่อการเสียดสีไดสู้ง   

     2. แมงกานีส  (Manganese : Mn) รวมตวักบัคาร์บอนเกิดเป็นคาร์ไบด ์ ท  าใหเ้หล็กแขง็ขึ้นแต่ถา้มีมากจะ 
    ท าใหเ้หล็กหล่อเปราะ 
            3.ทองแดง  (Cupper : Cu)  ช่วยใหเ้กิดโครงสร้างที่แขง็แรงในเหล็กหล่อ  แต่ถา้มีมากกวา่ 2% จะท าให ้ 
    ความสามารถในการทนต่อแรงดึงลดลง 
            4.ฟอสฟอรัส  (Phosphorus : P) จะเพิม่ความตา้นทานการกดักร่อนจากกรดเกลือกรดก ามะถนั และกรด 
      อะซิติก แต่ถา้มีมากจะท าใหเ้หล็กหล่อเปราะ  มีความเคน้แรงดึงต ่า 
           5.นิกเกิล  (Nickel : Ni)  ท าใหเ้หล็กหล่อไม่เป็นสนิมและยงัช่วยใหเ้กิดแกรไฟต ์
           6.โมลิบดีนมั  (Molybdenum : Mo)  ท าใหเ้หล็กหล่อทนต่อการพองตวัที่อุณหภูมิสูงและท าใหชุ้บแขง็ไดดี้ 
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        สรุปท้ายหน่วย 
                    สินแร่เหล็ก  หมายถึงวตัถุดิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตเหล็กโดยขดุพบจากเหมืองแร่เหล็กต่างๆ  
         ส่วนมากจะผสมรวมอยูก่บัหิน ดิน  ทราย ก ามะถนั ฟอสฟอรัส คาร์บอน และแร่อ่ืนๆ แร่เหล็กที่พบ  
        โดยทัว่ไปจะอยูใ่นรูปของออกไซด ์ (Oxide)   
                  สินแร่เหล็กที่ค้นพบ แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดงัน้ี 
                   1. สินแร่เหล็กแมกนีไทต ์(Magnetite)      
                   2. สินแร่เหล็กเฮมาไตท ์ ( Hamatite) หรือ เรดเฮมาไทต ์( Red Hamatite)   
                   3. สินแร่เหล็กซิเดอร์ไรต ์ (Siderite)  มีช่ือทางเคมีวา่เหล็กคาร์บอเนต  
                   4. สินแร่เหล็กบราวน์เฮมาไทต ์ (Brown Haematite) หรือ แร่เหล็กไลมอไนต ์ 
                   5. สินแร่เหล็กไพไรต ์(Iron Pyrite)  
                ล าดับขั้นการเตรียมสินแร่  มีขั้นตอนดงัน้ี 
                  1.เตรียมสินแร่ 
                  2. ลา้งหิน ดิน ทราย 
                  3.บดท าใหเ้ป็นผงละเอียด 
                  4.ใชแ้ม่เหล็กดูดเพือ่แยกเอาเฉพาะผงเหล็ก 
                  5.ผสมผงถ่าน หินปูนเตรียมสินแร่ 
                  6.อบไล่ความช้ืน 
                  7.อดัเป็นกอ้นกลมขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 10 – 15 มม. 
                  กรรมวธีิการผลิตเหล็กดิบ  มีดังนี ้          
                   1. การผลิตเหล็กดิบดว้ยเตาสูง  ( Blast  Furnace ) 
                  วัตถุดิบที่ใช้เติมเข้าไปในเตาสูงเพ่ือถลุงเหล็กดิบ 
                  1.สินแร่เหล็ก (Iron Ore )                3.หินปูน (Limestone)  
                  2.ถ่านโคก้ (Coke)                           4.ลมร้อนหรืออากาศร้อน   
                  กรรมวธีิการผลิตเหล็กกล้า มีดังนี ้
                  1. การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาเบสเซมเมอร์ ( Bessemer Furnace ) 
                  2. การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโทมสั (Thomas Furnace) 
                  3. การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาแอลดี  ( LD Furnace ) 
                  4. การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโอเพน่ฮาร์ท (Open Heart  Furnace) 
                  5. การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาไฟฟ้า (Electrical Furnace  
                  6. การผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาสุญญากาศ (Vacuum Furnace) 
                  7. การผลิตเหล็กหล่อดว้ยเตาคิวโพล่า ( Cupola  Furnace ) 
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              8. การผลิตเหล็กอ่อนดว้ยเตาพดุเด้ิล  ( Pudding Process ) 
              การขึน้รูปเหล็กกล้า   มีอยู ่2 แบบ คือ  
              1. การผลิตเป็นเหล็กก่ึงส าเร็จรูป ( Semi Finish Steel Product ) 
              2. การผลิตเป็นเหล็กส าเร็จรูป ( Finish Steel Product ) 

            สมบัติของธาตุที่ใช้ผสมในเหล็กดิบ มีดังนี้ 
            1.คาร์บอน  (Carbon : C)  ท าใหเ้หล็กมีจุดหลอมเหลวต ่าลงจึงท าใหเ้หล็กหลอมไดง่้ายขึ้น   
            2.ซิลิกอน  (Silicon : Si)  เหล็กที่มีซิลิกอนผสมอยูม่ากเกินไปจะมีความเปราะและแตกหกัง่าย   
            3.แมงกานีส  (Manganese : Mn)  ที่ผสมอยูใ่นเหล็กดิบจะท าใหเ้หล็กมีความแขง็และทนต่อการสึกหรอ       4.     
      ฟอสฟอรัส  (Phoshorus : P)  ถา้มีมากในสินแร่เหล็กจะท าใหก้ารถลุงยากขึ้น   
            4.ก ามะถนั  (Sulphur :S)  ถา้มีมากในเน้ือเหล็กจะท าใหเ้หล็กเปราะหกัง่าย  
            สมบัติของธาตุที่ใช้ผสมในเหล็กหล่อ มีดังนี้ 
             1.คาร์บอน  (Carbon : C) เหล็กหล่อที่มีส่วนผสมของคาร์บอนมากจะมีความแขง็มาก  แต่จะมีจุดหลอม 
      ละลายต ่า   
           2.ซิลิกอน (Silicon : Si) เป็นตวัช่วยใหเ้กิดกราไฟตใ์นเหล็กหล่อ  

            3.ก ามะถนั  (Sulphur :S)  เป็นตวักั้นไม่ใหค้าร์บอนรวมตวักนัอยูใ่นรูปของกราไฟต ์
            4. แมงกานีส  (Manganese : Mn)  เป็นตวัช่วยใหค้าร์บอนรวมกนัเหล็กในรูปของซีเมนตไ์ตท ์  
            5.ฟอสฟอรัส  (Phoshorus : P)  เป็นตวัช่วยใหน้ ้ าเหล็กไหลไดง่้าย   
            สมบัติของธาตุที่ผสมใช้ในเหล็กหล่อผสม  (Alloy  Cast  Iron)  มีดังนี้ 
             1.โครเมียม  (Chromium : Cr)  รวมตวักบัคาร์บอนในเหล็กหล่อกลายเป็นโครเมียมคาร์ไบด ์ ท  าใหเ้หล็ก 
   หล่อผสมมีสมบตัิทนต่อการเสียดสีไดสู้ง   
            2.แมงกานีส  (Manganese : Mn) รวมตวักบัคาร์บอนเกิดเป็นคาร์ไบด ์ ท  าใหเ้หล็กแขง็ขึ้น  แต่ถา้มีมาก                   
   จะท าใหเ้หล็กหล่อเปราะ 
            3.ทองแดง  (Cupper : Cu)  ช่วยใหเ้กิดโครงสร้างที่แขง็แรงในเหล็กหล่อ  แต่ถา้มีมาก  (มากกวา่ 2%)   
   จะท าใหค้วามสามารถในการทนต่อแรงดึงลดลง 
            4.ฟอสฟอรัส  (Phosphorus : P) จะเพิม่ความตา้นทานการกดักร่อนจากกรดเกลือกรดก ามะถนั  และกรด 
  อะซิติก  แต่ถา้มีมากจะท าใหเ้หล็กหล่อเปราะ  มีความเคน้แรงดึงต ่า 
           5.นิกเกิล  (Nickel : Ni)  ท าใหเ้หล็กหล่อไม่เป็นสนิมและยงัช่วยใหเ้กิดแกรไฟต ์
           6.โมลิบดีนมั  (Molybdenum : Mo) ท าใหเ้หล็กหล่อทนต่อการพองตวัที่อุณหภูมิสูงและท าใหชุ้บแขง็ไดดี้ 
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        ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
 

        1. Blast Furnace  หมายถึง เตาสูง 
        2. Bessemer Furnace  หมายถึง เตาเบสเซมเมอร์ 
        3. Thomas Furnace  หมายถึง เตาโทมสั 
        4. LD Furnace  หมายถึง เตาแอลดี 
        5. Open Heart Furnace   หมายถึง เตาโอเพ่นฮาร์ท 
        6. Electrical  Furnace  หมายถึง เตาไฟฟ้า 
        7. Arc Furnace  หมายถึง เตาอาร์ก 
        8. Induction Furnace  หมายถึง เตาอินดกัชัน่ 
        9. Vacuum  Furnace  หมายถึง เตาสุญญากาศ 
        10. Cupola Furnace  หมายถึง เตาคิวโพล่า 
        11. Simi  Finish  Steel Product  หมายถึง เหล็กก่ึงส าเร็จรูป 
        12. Finish  Steel Product  หมายถึง เหล็กส าเร็จรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                           วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม     ครูสุเทพ   นุชิต  วทิยาลยัเทคนิคพทัลุง  

 

74                                                                                                หน่วยที่ 2  กรรมวธีิการผลิตเหล็ก 

ใบงานหน่วยที ่2 
         ค าส่ัง  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
                1.ครูเตรียมรูปภาพหรือตวัอยา่งลกัษณะของสินแร่ และใหก้ลุ่มผูเ้รียนท าการระดมสมองแลว้กรอก        
        ขอ้มูลโดยท าการเขียนลกัษณะของสินแร่และ ส่วนผสมของแร่เหล็กลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้
        ถูกตอ้ง ( 4 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 

ล าดับที ่ ช่ือสินแร่ ลักษณะของสินแร่  แร่เหล็กที่ผสม ( % ) 
ตัวอย่าง  แมกนีไทต์ ก้อนมีลกัษณะสีน ้าตาลเข้มและด า 60 - 75 

1 เฮมาไตท ์   
2 ซิเดอร์ไรท ์   
3 บราวเฮมาไตท ์   
4 ไพไรต ์   

       
               2.ครูเตรียมรูปภาพหรือตวัอยา่งลกัษณะของช่ือเหล็ก หรือรูปเตาที่ใชผ้ลิตเหล็ก และใหก้ลุ่มผูเ้รียน 
         ท  าการระดมสมองแลว้กรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือของเตาใหถู้กตอ้งตามช่ือเหล็กที่ใชก้ารผลิตหรือ     
          ลกัษณะของเตาลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดใหถู้กตอ้ง  ( 10 คะแนน ) เวลา 5 นาที 

ล าดับที ่ ช่ือเหล็ก / ลกัษณะการท างานของเตา ช่ือเตาที่ใช้ผลิต 

ตัวอย่าง  เหล็กดิบ เตาสูง 

1 เหล็กกลา้  

2 เตาตั้งอยูบ่นแกนเอียงลง ตั้งขึ้นได ้  

3 ใชอ้อกซิเจนบริสุทธ์ิเป่าเขา้ไปท าปฏิกิริยากบัธาตุต่างๆในน ้ าเหล็ก  

4 มีลกัษณะเหมือนเตากระทะเหนือขอบเตาจะมีท่อแก๊สเช้ือเพลิง
และท่ออากาศร้อนขา้งซา้ย 2 ท่อ ขา้งขวา 2 ท่อ 

 

5 ใชผ้ลิตเหล็กกลา้ผสมที่ทนความร้อนสูง ใชก้ระแสไฟฟ้าเป็นตวั
ใหค้วามร้อน 

 

6 ต่อกระแสไฟสลบั 3 เฟส เขา้ไปท าใหอิ้เล็กโทรดเกิดการอาร์กกบั
วตัถุดิบ 

 

7 ใชค้วามร้อนจากการเหน่ียวน าอ านาจแม่เหล็กของขดลวดหรือ
คอยล ์

 

8 ขณะท าการหลอมเหลวจะป๊ัมอากาศที่อยูภ่ายในเตาออก ภายในเตา
จะเป็นสุญญากาศ 

 

9 เหล็กหล่อ  

10 เหล็กอ่อน  
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             3.ครูเตรียมรูปภาพหรือตวัอยา่งของธาตุที่ผสมในเน้ือเหล็ก และใหก้ลุ่มผูเ้รียนท าการระดมสมอง 
       แลว้กรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนสญัลกัษณ์และสมบตัิธาตุแต่ละตวัใหถู้กตอ้งตามลงในช่องตามตาราง              
       ที่ก  าหนดใหถู้กตอ้ง  ( 8 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ช่ือธาตุที่ผสมใน
เหล็กดิบ 

สัญลกัษณ์ สมบัติ 

ตัวอย่าง คาร์บอน C ท าให้เหลก็มีจุดหลอมเหลวต ่าลงจึงท าให้เหล็ก
หลอมได้ง่ายขึน้     

1 ซิลิกอน   
2 แมงกานีส   
 ช่ือธาตุที่ผสมใน

เหล็กหล่อ 
สัญลกัษณ์ สมบัติ 

1 แมงกานีส   
2 ฟอสฟอรัส   
3 ก ามะถนั   
 ช่ือธาตุที่ผสมใน

เหล็กหล่อผสม 
สัญลกัษณ์ สมบัติ 

1 โครเมียม   
2 ทองแดง   
3 โมลิบดินมั   
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่2 
 

             ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
               1.จงบอกความหมายของสินแร่เหล็ก 
               2.สินแร่เหล็กแบ่งออกไดเ้ป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง  
               3.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กดิบดว้ยเตาสูง  
               4.การเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเตาสูงแบ่งออกเป็นก่ีช่วง อะไรบา้ง  
               5.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาเบสเซมเมอร์   
               6.จงบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาเบสเซมเมอร์   
               7.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโทมสั  
               8.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาแอลดี  
               9.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโอเพน่ฮาร์ท  
               10.จงบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโอเพน่ฮาร์ท 
               11.จงอธิบายกรรมวิธีการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาอาร์ก  
               12.จงอธิบายกรรมวิธีการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาอินดกัชนั  
               13.จงอธิบายกรรมวิธีการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาสุญญากาศ  
               14.จงอธิบายกรรมวิธีการผลิตเหล็กหล่อดว้ยเตาคิวโพล่า  
               15.จงบอกช่ือส่วนประกอบของเตาคิวโพล่า  
               16.จงอธิบายกรรมวิธีการผลิตเหล็กอ่อนดว้ยเตาพดุเด้ิล  
               17.จงบอกประโยชน์ของเหล็กอ่อน  มา 3 ขอ้ 
               18.การข้ึนรูปเหลก็กลา้แบ่งออกเป็นก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง  
               19.เหล็กก่ึงส าเร็จรูปแบ่งออกเป็นก่ีชนิด  อะไรบา้ง  
               20.จงบอกสมบตัิของเหล็กกลา้ มา 5 ขอ้ 
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เฉลยใบงานหน่วยที ่2 
 

ค าส่ัง   แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
1.ครูเตรียมรูปภาพหรือตวัอยา่งลกัษณะของสินแร่ และใหก้ลุ่มผูเ้รียนท าการระดมสมองแลว้กรอก
ขอ้มูลโดยท าการเขียนลกัษณะของสินแร่และ ส่วนผสมของแร่เหล็กลงในช่องตามตารางที่ก  าหนด   
ใหถู้กตอ้ง 
 
ล าดับที ่ ช่ือสินแร่ ลักษณะของสินแร่  แร่เหล็กที่ผสม ( % ) 
ตวัอยา่ง  แมกนีไทต ์ กอ้นมีลกัษณะสีน ้ าตาลเขม้และด า 60 - 75 

1 เฮมาไตท ์ กอ้นมีลกัษณะสีแดงจนถึงสีน ้ าตาลเขม้ 40 - 60 
2 ซิเดอร์ไรท ์ กอ้นมีลกัษณะสีน ้ าตาล 30 - 45 
3 บราวเฮมาไตท ์ กอ้นมีลกัษณะสีน ้ าตาลจนถึงเหลืองเขม้ 20 - 45 
4 ไพไรต ์ กอ้นมีลกัษณะสีน ้ าตาล 40 - 45 

 
2.ครูเตรียมรูปภาพหรือตวัอยา่งลกัษณะของช่ือเหล็ก หรือรูปเตาที่ใชผ้ลิตเหล็ก และใหก้ลุ่มผูเ้รียน   
ท  าการระดมสมองแลว้กรอกขอ้มูลโดยท าการเขยีนช่ือของเตาใหถู้กตอ้งตามช่ือเหล็กที่ใชห้รือ
ลกัษณะการท างานของเตาลงในช่องตามตารางทีก่  าหนดใหถู้กตอ้ง 
 

ล าดับที ่ ช่ือเหล็ก / ลกัษณะการท างานของเตา ช่ือเตาที่ใช้ผลิต 

ตวัอยา่ง  เหล็กดิบ เตาสูง 
1 เหล็กกลา้ เบสเซมเมอร์ 
2 เตาตั้งอยูบ่นแกนเอียงลง ตั้งขึ้นได ้ โทมสั 
3 ใชอ้อกซิเจนบริสุทธ์ิเป่าเขา้ไปท าปฏิกิริยากบัธาตุต่างๆในน ้ าเหล็ก แอลดี 
4 มีลกัษณะเหมือนเตากระทะเหนือขอบเตาจะมีท่อแก๊สเช้ือเพลิงและท่อ

อากาศร้อนขา้งซา้ย 2 ท่อ ขา้งขวา 2 ท่อ 
โอเพน่ฮาร์ท 

5 ใชผ้ลิตเหล็กกลา้ผสมที่ทนความร้อนสูง ใชก้ระแสไฟฟ้าเป็นตวัให้
ความร้อน 

เตาไฟฟ้า 

6 ต่อกระแสไฟสลบั 3 เฟส เขา้ไปท าใหอิ้เล็กโทรดเกิดการอาร์กกบั
วตัถุดิบ 

เตาอาร์ก 

7 ใชค้วามร้อนจากการเหน่ียวน าอ านาจแม่เหล็กของขดลวดหรือคอยล ์ เตาอินดกัชัน่ 
8 ขณะท าการหลอมเหลวจะป๊ัมอากาศที่อยูภ่ายในเตาออก ภายในเตาจะ

เป็นสุญญากาศ 
เตาสุญญากาศ 

9 เหล็กหล่อ เตาคิวโพล่า 
10 เหล็กอ่อน เตาพดุเด้ิล 
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3.ครูเตรียมรูปภาพหรือตวัอยา่งของธาตุที่ผสมในเน้ือเหล็ก และใหก้ลุ่มผูเ้รียนท าการระดมสมอง
แลว้กรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนสญัลกัษณ์และสมบตัิธาตุแต่ละตวัใหถู้กตอ้งตามลงในช่อง 
ตามตาราง ที่ก  าหนดใหถู้กตอ้ง 
 
ล าดับที ่ ช่ือธาตุที่ผสมใน

เหล็กดิบ 
สัญลกัษณ์ สมบัติ 

ตวัอยา่ง คาร์บอน C ท าใหเ้หล็กมีจุดหลอมเหลวต ่าลงจึงท าให้เหล็ก
หลอมไดง่้ายขึ้น     

1 ซิลิกอน Si เหล็กที่มีซิลิกอนผสมอยูม่ากเกินไปจะมีความเปราะ
และแตกหกัง่าย   

2 แมงกานีส Mn ท าใหเ้หล็กมีความแขง็และทนต่อการสึกหรอไดดี้   
 ช่ือธาตุที่ผสมใน

เหล็กหล่อ 
สัญลกัษณ์ สมบัติ 

1 แมงกานีส Mn เป็นตวัช่วยใหค้าร์บอนรวมกนัเหล็กในรูปของ
ซีเมนตไ์ตท ์   

2 ฟอสฟอรัส P เป็นตวัช่วยใหน้ ้ าเหล็กไหลไดง่้าย 
3 ก ามะถนั S เป็นตวักั้นไม่ใหค้าร์บอนรวมตวักนัอยูใ่นรูปของ 

กราไฟตเ์หล็กหล่อที่มีก  ามะถนัผสมอยูม่ากจะเป็น
เหล็กหล่อสีขาว 

 ช่ือธาตุที่ผสมใน
เหล็กหล่อผสม 

สัญลกัษณ์ สมบัติ 

1 โครเมียม Cr รวมตวักบัคาร์บอนในเหล็กหล่อกลายเป็นโครเมียม
คาร์ไบด ์ ท  าใหเ้หล็กหล่อมีสมบตัิทนต่อการเสียดสี
ไดสู้ง   

2 ทองแดง Cu ช่วยใหเ้กิดโครงสร้างที่แขง็แรงในเหล็กหล่อ  แต่ถา้
มีมาก  (มากกวา่ 2%)  จะท าใหค้วามสามารถในการ
ทนต่อแรงดึงลดลง 

3 โมลิบดินมั Mo ท าใหเ้หล็กหล่อทนต่อการพองตวัที่อุณหภูมิสูงและ
ท าใหชุ้บ 
แขง็ไดดี้ยิง่ขึ้น 
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เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       20 - 22      คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       17 - 19      คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       14  - 16      คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 13   คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียน
ทบทวนใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 2 และท าใบงานใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ใบประเมนิผลใบงานหน่วยที ่2 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ไดเ้ติม
ลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 2 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 20 – 22 ) 

ดี 
( 17 – 19 ) 

พอใช ้
( 14 – 16 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 13 ) 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่2 
 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.จงบอกความหมายของสินแร่เหล็ก  
ตอบ  วตัถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหล็กโดยขุดพบจากเหมืองแร่เหล็กต่างๆ  ส่วนมากจะผสม
รวมอยูก่บัหิน ดิน  ทราย ก ามะถนั ฟอสฟอรัส คาร์บอน และแร่อ่ืนๆ แร่เหล็กที่พบโดยทัว่ไปจะอยู่
ในรูปของออกไซด ์ (Oxide)   
 

2.สินแร่เหล็กแบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง  
ตอบ  5 ชนิดคือ1.สินแร่เหล็กแมกนีไทต ์(Magnetite)  กอ้นมีลกัษณะสีน ้ าตาลเขม้และด ามีผวิมนัวาว 
พบมากแถบประเทศเยอรมนั สวเีดน โรมาเนีย รัสเซีย และแอฟริกา มีแร่เหล็กประมาณ 60-75 %   
 2. สินแร่เหล็กเฮมาไตท์  ( Hamatite) หรือ เรดเฮมาไทต์ ( Red Hamatite) กอ้นมีลกัษณะสีแดง 
จนถึงสีน ้ าตาลเขม้ เม็ดเกรนเกาะกนัแน่น พบมากแถบประเทศ องักฤษ สวิตเซอร์แลนด์  แคนาดา 
สหรัฐอเมริกา และบราซิล มีแร่เหล็กประมาณ  40-60%  
 3. สินแร่เหล็กซิเดอร์ไรต ์ (Siderite)  มีช่ือทางเคมีวา่เหล็กคาร์บอเนต   กอ้นมีลกัษณะสีน ้ าตาล พบ
มากแถบประเทศ เยอรมนั องักฤษ สหรัฐอเมริกา สกอตแลนด์ และออสเตรเลีย มีแร่เหล็กประมาณ  
30-45 %    
4. สินแร่เหล็กบราวน์เฮมาไทต ์ (Brown Haematite) หรือ แร่เหล็กไลมอไนต ์  กอ้นมีลกัษณะสี
น ้ าตาลจนถึงเหลืองเขม้ พบมากแถบประเทศเยอรมัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และไทย มีแร่เหล็ก
ประมาณ  20-45%   
5. สินแร่เหล็กไพไรต ์(Iron Pyrite) มีช่ือทางเคมีวา่เหล็กไพไรต ์ กอ้นมีลกัษณะสีน ้ าตาลเป็นแร่เหล็ก
ที่มีก  ามะถันปะปนอยู่มากท าให้เหล็กเปราะไม่ค่อยนิยมน าไปถลุง พบมากแถบประเทศสเปน 
ประเทศไทยพบมากทางจงัหวดักาญจนบุรี อ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย อ าเภอบางคล้า จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา และทางภาคใตพ้บที่จงัหวดักระบี่   มีปริมาณเหล็ก 40-45%   
 

3.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กดิบดว้ยเตาสูง 
ตอบ น าสินแร่เหล็ก หินปูน และถ่านโคก้ ป้อนทางด้านบนบริเวณส่วนบนปากของเตา จะเรียง
แยกกนัมาเป็นชั้น ๆ ความร้อนในการถลุงไดม้าจากการเผาไหมข้องถ่านโคก้จะท าปฏิกิริยาหลอม
ละลายที่อุณหภูมิ 1,650 องศาเซลเซียส ( 3,000 องศาฟาเรนไฮต ์)โดยมีลมร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ 
1,100  องศาเซลเซียส ( 2,000 องศาฟาเรนไฮต ์) เป่ามาจากดา้นล่างของเตาเพื่อช่วยการเผาไหม ้
หินปูนจะรวมตวักบัสารมลทินและส่ิงสกปรกต่าง ๆ เกิดเป็นฟองขี้ตะกรัน (Slag ) ส่วนเน้ือเหล็กจะ
หลอมละลายรวมตัวกับคาร์บอนในถ่านโค้กแล้วจมลงด้านล่างของเตา โดยมีขี้ ตะกรันลอยอยู่
ดา้นบนโลหะ  
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4.จงอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเตาสูง ขณะท าการผลิตเหล็กดิบดว้ยเตาสูง  
ตอบ  การเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในเตาสูง ขณะท าการผลิตเหล็กดิบดว้ยเตาสูง มี 4 ขั้น คือ 
          1.ช่วงเผาไหม ้( Combustion  Zone ) เป็นช่วงที่เกิดจากการรวมตวักบัแก๊สออกซิเจนร้อนหรือ
อากาศร้อน เกิดการเผาไหมอ้ยูบ่ริเวณดา้นล่างของเตา มีอุณหภูมิประมาณ 2,000 องศาเซลเซียส 
           2.ช่วงหลอมละลาย ( Fusion  Zone ) เป็นช่วงถลุงสินแร่ สินแร่จะหลอมละลายเป็นน ้ าเหล็ก
ตกลงขา้งล่างช่วงน้ีจะมีความร้อนมากอุณหภูมิสูงประมาณ 1,650 องศาเซลเซียส  
           3.ช่วงดูดซับความร้อน  ( Heat  Absorption  Zone )  เป็นช่วงที่ถ่านโคก้จะผ่านการสันดาป
รวมตวักับแก๊สออกซิเจนสินแร่บางส่วนจะถูกลดแก๊สออกซิเจนละลายเป็นเหล็กดิบ มีอุณหภูมิ
ประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส 
           4. ช่วงลดแก๊สออกซิเจน  ( Reduction Zone )  เป็นช่วงที่สินแร่ถูกลดแก๊สออกซิเจนดว้ยแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงเกิดขึ้นมาจากการเผาไหมจ้ากดา้นล่างของเตา  มีอุณหภูมิประมาณ 300 – 
800 องศาเซลเซียส 
 

5.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาเบสเซมเมอร์  
ตอบ น าน ้ าเหล็กเทลงในเตาประมาณ 20 -  25  ตนั แลว้เป่าลมหรืออากาศร้อนเขา้ไป แก๊สออกซิเจน
ที่ปนอยูใ่นอากาศร้อนที่เป่าเขา้ไปจะท าปฏิกิริยากบัคาร์บอนที่อยูใ่นน ้ า เหล็กจะกลายเป็นแก๊สออก
ทางปากเตาซ่ึงสังเกตไดจ้ากสีของแก๊สหรือควนัซ่ึงจะมีสีจ าปา ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 10 – 20  นาที 
เหล็กนั้นจะมีความบริสุทธ์ิสามารถที่จะเทน ้ าเหล็กออกจากเตาเทลงใส่ในแบบแม่พิมพท์ี่มีลกัษณะ
เป็นแท่งๆ  เม่ือน ้ าเหล็กเยน็ตวัแลว้ท าการแกะออกจากแบบแม่พมิพ ์จะไดเ้หล็กกลา้ที่พร้อมจะน าไป
ผลิตเป็นเหล็กผสมชนิดต่างๆ 
 

6.จงบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาเบสเซมเมอร์   
 ตอบ  
 
 
 
 
 

7.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโทมสั  
ตอบ น าเหล็กดิบและหินปูนหรือแร่โคโลไมต ์เทลงในเตาโทมัส  แล้วเป่าอากาศร้อนเขา้ไปแก๊ส 
ออกซิเจนที่ปนอยูใ่นอากาศร้อนที่เป่าเขา้ไปจะท าปฏิกิริยากบัคาร์บอนที่อยูใ่นเหล็กดิบจะกลายเป็น
แก๊สลอยขึ้นไปทางปากเตา ส่วนหินปูนที่ใส่เขา้ไปเม่ือไดรั้บความร้อนจะสลายตวัเป็นปูนขาวโดย
ดึงเอาสารมลทินที่อยูใ่นน ้ าเหล็กเกิดเป็นธาตุฟอสฟอรัสและสแลกจะท าใหเ้หล็กมีความบริสุทธ์ิมาก

ข้อดี ข้อเสีย 
1.ใชเ้วลาในการถลุงนอ้ย                                        
2.ใชเ้ช้ือเพลิงนอ้ย                                                   
3.เหล็กที่ผลิตไดร้าคาถูก                                        

1.บรรจุน ้ าเหล็กไดน้อ้ย   
2.ถลุงเศษเหล็กไม่ได ้  
3.คุณภาพของเหล็กต ่า 
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ขึ้น เหล็กกลา้ที่ไดจ้ากกรรมวิธีผลิตน้ีจะมีเม็ดเกรนโต สีขาว น าไปตีขึ้นรูป เช่ือมประสาน รีด และ
ดึงได ้  
 

8.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาแอลดี  
ตอบ น าน ้ าเหล็กหรือเหล็กดิบ และหินปูนใส่เขา้ในเตา แลว้เป่าแก๊สออกซิเจนเป็นจุดหลายๆจุด  
พร้อมกบัเติมหินปูนเพือ่ใหเ้กิดสแลก ท าการเทสแลกออกแลว้เป่าแก๊สออกซิเจนเขา้ไปอีกคร้ังหน่ึง 
เพื่อให้แก๊สออกซิเจนท าปฏิกิริยากบัคาร์บอนที่อยูใ่นน ้ าเหล็กกลายเป็นแก๊สลอยออกไป จะท าให้
เหล็กมีความบริสุทธ์ิมากขึ้น กรรมวธีิการผลิตแบบน้ีเหมาะน าไปผลิตเหล็กกลา้อ่อนหรือเหล็กกลา้
ปกติ 
 

9.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโอเพน่ฮาร์ท  
ตอบ น าเหล็กดิบ 50 % เศษเหล็ก 50 % ( เพือ่เพิม่เน้ือเหล็ก ท าใหเ้กิดสแลก และดึงเอาซิลิกอนและ 
แมงกานีสออกมา)และหินปูนเล็กนอ้ย ลงในเตา แลว้เป่าแก๊สและอากาศเขา้ทางดา้นล่างของเตาผา่น 
ช่องเปลวไฟและอิฐทนไฟที่ทนความร้อน ซ่ึงความร้อนในอิฐทนไฟท าให้เช้ือเพลิงแก๊สและอากาศ
ที่ผา่นเกิดการเผาไหมข้ึ้น และเกิดความร้อนไปหลอมละลายเหล็ก เม่ือเกิดปฏิกิริยาในเตาเกิดเป็นไอ
เสียจะลอยออกทางด้านซ้ายของเตาซ่ึงจะมีท่อผ่านไปยงัอิฐทนไฟ เม่ืออิฐทนไฟไดรั้บความร้อน
จนถึงอุณหภูมิหน่ึง อุณหภูมิของอิฐทนไฟทางดา้นขวามือจะลดลง การท างานของเตาจะเปล่ียนมา
เร่ิมตน้ทางดา้นขวามือ โดยปิดแก๊สและอากาศทางดา้นซ้ายมือ เปิดให้เขา้ทางขวามือผ่านอิฐทนไฟ
เขา้สู่เตา การท างานจะสลบักนัไปเร่ือยๆ ใชเ้วลาประมาณ 6- 8 ชัว่โมง จะไดเ้หล็กประมาณ 300 ตนั 
  
10.จงบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาโอเพน่ฮาร์ท 
ตอบ  
 
 
 
 
 
 

ข้อดี ข้อเสีย 

1.ไดเ้น้ือเหล็กมาก                                                        
2.ถลุงเศษเหล็กไดม้าก 
3.เน้ือเหล็กมีคุณภาพดี 
4.เหล็กมีความบริสุทธ์ิสูง 

1.เหล็กที่ผลิตไดมี้ราคาแพง 
2.ใชเ้วลาในการผลิตนาน 
3.ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง     
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11.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาอาร์ก  
ตอบ  เติมเหล็กดิบและธาตุต่างๆที่ผสมลงไปเพือ่เหล็กมีสมบตัิดีขึ้น และต่อกระแสไฟกระแสสลบั 3  
เฟส เขา้ไปท าใหอิ้เล็กโทรดเกิดการอาร์กกบัวตัถุดิบที่ผสมอยูภ่ายในเตา เหล็กจะหลอมละลายท าการ
ผลิตเหล็กกลา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง จากนั้นท าการเทน ้ าเหล็กลงในแบบที่มีลักษณะเป็นแท่ง
เรียกวา่ อินกอท ( Ingot ) เพือ่น าไปผลิตต่อเป็นวสัดุในงานช่าง  
 

12.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาอินดกัชนั  
ตอบ การผลิตเหล็กกลา้แบบน้ีจะใชค้วามร้อนจากการเหน่ียวน าอ านาจแม่เหล็กของขดลวดหรือคอยล ์
ซ่ึงขดลวดจะพนัอยู่รอบๆเบ้าซ่ึงภายในเบ้าจะบรรจุวตัถุดิบไว ้ไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดไฟฟ้าที่มี
ความถ่ีสูงประมาณ 1,000 ไซเกิล 
 

13.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กกลา้ดว้ยเตาสุญญากาศ  
ตอบ เติมเหล็กดิบและธาตุต่างๆที่ผสมลงไปเพือ่เหล็กมีสมบตัิดีขึ้น และต่อกระแสไฟฟ้าผา่นขดลวด 
 เม่ือขดลวดเกิดความร้อนจะแผค่วามร้อนเขา้ในเบา้  เหล็กจะหลอมละลายภายในเวลา 50 – 90  นาที  
รอบๆเตาจะน ้ าหล่อเยน็เพือ่ระบายความร้อนเพือ่ป้องกนัไม่ใหข้ดลวดร้อนเกินไป 
 

14.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กหล่อดว้ยเตาคิวโพล่า  
ตอบ เหล็กหล่อ เป็นเหล็กที่มีเปอร์เซ็นตค์าร์บอนนอ้ยรองจากเหล็กดิบ ( Pig Iron ) ดงันั้นวตัถุดิบที่ใช้
ผลิตเหล็กหล่อ ไดแ้ก่ เหล็กดิบและเศษเหล็ก จะตอ้งน ามาถลุงใหม่เพือ่ลดปริมาณสารเจือปนจุดหลอม
ละลายของเหล็กหล่อประมาณ 1,150 – 1,250 องศาเซลเซียส  ซ่ึงต  ่ากว่าอุณหภูมิเหล็กบริสุทธ์ิหรือ
เหล็กกลา้สามารถถลุงไดเ้ร็วและประหยดัเช้ือเพลิง 
 

15.จงบอกช่ือส่วนประกอบของเตาคิวโพล่า  
ตอบ 1.เปลือกเตา   2.ฐานเตา   3.กน้เตา   4.หอ้งพกัลม   5.ช่องเติมวตัถุ  6.ฝาครอบปล่องเตา  
 

16.จงอธิบายกรรมวธีิการผลิตเหล็กอ่อนดว้ยเตาพดุเด้ิล  
ตอบ น าเหล็กดิบสีขาวและเศษเหล็กที่เตรียมไวใ้ส่ลงไปในอ่างกระทะ ซ่ึงภายในเตาจะมีความร้อน 
ที่ขา้งๆแพร่กระจายความร้อนเขา้ไปในเตาท าใหเ้หล็กดิบและเศษเหล็กหลอมละลาย ซ่ึงสงัเกตจาก 
แสลกจะลอยมาสู่ส่วนบนของผวิน ้ าเหล็ก ผูผ้ลิตท าการตีสแลกใหจ้มลงไปในน ้ าเหล็กและเติมเศษ 
เหล็กลงไปอีกเพื่อให้คาร์บอนและสารมลทินอ่ืนๆในน ้ าเหล็กท าปฏิกิริยากับเศษเหล็ก ( มีแก๊ส
ออกซิเจนปนอยู ่) เม่ือคาร์บอนท าปฏิกิริยากบัออกซิเจนก็จะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์
ลอยอยูเ่หนือน ้ าเหล็ก และเกิดการเผาไหมค้าร์บอนจะลดลงเหล็กจะเร่ิมแขง็ตวั จึงท าการเทน ้ าเหล็ก 
ออกจากเตา ในเน้ือเหล็กอ่อนที่ผลิตจากเตาพดุเด้ิลจะมีคาร์บอนผสมอยูไ่ม่เกิน 0.1%   
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17.จงบอกประโยชน์ของเหล็กอ่อน  มา 3 ขอ้ 
ตอบ 1.ใชท้  าโซ่   2. ใชท้  าขอ้ต่อรถไฟ    3.ใชท้  าขอเก่ียว 
 

18.การขึ้นรูปเหล็กกลา้แบ่งออกเป็นก่ีรูปแบบ อะไรบา้ง  
ตอบ 2 แบบ คือ  1. การผลิตเป็นเหล็กก่ึงส าเร็จรูป ( Semi Finish Steel Product )  2. การผลิตเป็นเหล็ก
ส าเร็จรูป  ( Finish Steel Product ) 
  

19.เหล็กก่ึงส าเร็จรูปแบ่งออกเป็นก่ีชนิด  อะไรบา้ง  
ตอบ 3 ชนิด คือ1.บลูม (Blooms )ใชท้  าเหล็กโครงสร้างรูปร่างต่างๆ เช่น เหล็กรูปตวัไอ ( I ) เหล็กราง 
รถไฟ ท่อไร้ตะเขบ็ เหล็กแท่งกลมตนั  
         2.บิลเลท ( Billets ) ใชท้  าเหล็กแท่งส่ีเหล่ียม เสน้ลวด เหล็กเสน้  
         3.สแลบ ( Slabs ) ใชท้  าเป็นแผน่โลหะแบบหนา และแบบบาง ท่อขนาดต่างๆ แผน่เหล็กเคลือบ
ดีบุกที่น าไปท าเป็นกระป๋องต่างๆ 
  
20.จงบอกสมบตัิของเหล็กกลา้  
ตอบ 1.รับแรงดึงไดดี้   2.รับแรงอดัไดไ้ม่ดี   3.มีสารมลทินนอ้ย  4.มีจุดหลอมเหลวสูง 
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www: brastechcompany.com/brass-solid.html 
www: wuthardware.com 
www: eqindustrial.com/?p 
www: http://thai.alibaba.com 
www: wuthardware.com/store/product/view/OKURA  
www: thai.alibaba.com 
www: pantip.com/topic 
www: stkplumbing.com/product 
www: itemsell.net/317657 
www: telepart.net 
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www: thaiind.com/machine-tools.php?cate_id=65&group_id 
www:  th.aliexpress.com/w/wholesale-toyota-piston-rings.html 
www: th.aliexpress.com 
www: goberngroup.com/product 
www: gun.in.th/2012/index.php?topi 
www: th.aliexpress.com 
www: sites.google.com/site/aluminium9999 
www: baramee.wordpress.com 
www: tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php 
www: seangkong.ran4u.com 
www: beauty24store.com 

www: thaiind.com/machine-tools-spare-parts-accessories.php 

www: haaksquare.com/th/node/2960 

www: careandliving.com 
www: ptkwood.com  
www: homesafead.blogspot.com  
www: decorreport.com  
www: m.pantip.com/topic 
www: smu.ac.th 
www: jameshandmade.com 
www: th.aliexpress.com 
www: th.aliexpress.com 
www: board.trekkingthai.com 
www: skulchai.com 
www: globalfashionreport.com 
www: enjoyshopp.com 
www: megazy.com 
www: thai.alibaba.com 
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www: thaivitaminonline.weloveshopping.com 
www: pingpongboard.com 
www: pakstore.net/plastic-bungee-ball-7065.html 
www: vcharkarn.com 
www: innnews.co.th/shownews/show?newscode=587254 
www: babykidsonline.weloveshopping.com 
www:  m.prachachat.net/news_detail.php, 
www: lyreco.com 
www: hairubberpart.com 
www: sisaan.com 
www: mysoy.me/2012/12/layland.html 
www: vcharkarn.com 
www: toagroup.com 
www: cicpaint.com 
www: cicpaint.com 
www: auto2drive.com 
www: charoenchaishop.com 
www: thai.alibaba.com 
www: b2bthai.com 
www: m-group.in.th 
www: chiangmaiplastic.com 
www: newsplus.co.th/391 
www: chaiwattana.co.th 
www: great-pet.com 
www: thai2market.com 
www: paragonbike.com 
www: snk.co.th 
www: thairaybanshop.com 
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www: unior-thailand.com 
www: nanagarden.com 
www: pantip.com 
www: unior-thailand.com 
www: springnews.co.th 
www: faifadd.com 
www: xn--o3 cama 6ai2e0at5owb.blogspot.com 
www: oocities.org/thaiinterhobby/knowledge.htm 
www: momandmestory.com  
www: forcon-d.com 
www: allartcenter.com 
www: m.thai.alibaba.com 
www: pmpowertech.bentoweb.com 
www: giftstorepremium.com 
www: th.aliexpress.com   
www: cleancoalisadirtylie.wordpress.com    
www: il.mahidol.ac.th 
www: thaicapital.co.th 
www: fieldtrip.ipst.ac.th 
www: thaicapital.co.th/index 
www: manager.co.th 
www: thaisafety product.com 
www: thaisafety product.com 
www: thaisafetyproduct.com 
www: tagenergy.co.th 
www: 203.172.168.26/m42555/M41/W09/29/7.html 
www: asiaautowork.co.th/2013/07/how-engine-works 
www: c-filtration.com/th/page.php 
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www: gasforcars.net/setup_ngv.php 
www: homegas.blogspot.com/2012/03/lpg-liquefied-petroleum-gas.html 
www: forpetroleum.blogspot.com/2009/07/cng-ngv.html 
www: wikiwand.com/th 
www: topicstock.pantip.com 
www: ap-autopart.com 
www: hatyai-saveoil.tarad.com 
www: m.thai.alibaba.com 
www: thailandindustry.com 
www: mwagroups.com 
www: whitehorsecaster.com 
www: anajaktools.com 
www: bpcastrollube.com 
www: itemsell.net/303464 
www: bloggang.com   
www: krootewan2013.wordpress.com 
www: prizeofwood.com 
www: bloggang.com 
www: ruamcementr3.com 
www: thongratblockprasan.com 
www: psvcompany.com 
www: ruangsangthai.com 
www: materialfocus.com 
www: nanagarden.com 
www: compacpaint.com 
www: prakard.com 
www: sashomemart.com 
www: steellead.com 

http://www.itemsell.net/303464
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www: lsthomesmart.com 
www: aluminiumextruded.com 
www: hong-pak.com 
www: pcastrollube.com 
www: microfiber.nalueng.com 
www: krootewan2013.wordpress.com 
www: catdumb.com 
www: /th.wikipedia.org/wiki 
www: thaigoodview.com 
www: learning-physic.blogspot.com 
www: thaiaircare.com 
www: apae.co.th 
www: weekendhobby.com 
www: yojihardware.com 
www: peair2556.com 
www: archawinbusiness.com 
www: kaidee.com 
www: home.sanook.com 
www: l3nr.org/posts 
www: praguynakorn.com 
www: praguynakorn.com 
www: thaielectricity.com 
www: pantip.com 
www: boonthavorn.com 
www: konkao.net  
www: slideshare.net  
www: coezinc.com 
www: prt /2007.com  
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www: praguynakorn.com 
www: praguynakorn.com 
www: oknation.net 
www: bloggang.com 
www: arduinoall.com 
www: ec.in.th 
www: electricalcircuittheory.blogspot.com 
www: myquestionth.com 
www: ledthai.net 
www: thai-reviews.com 
www: imarflex.co.th 
www: anj13l.com    
www: thanasarn.co.th 
www: slideshare.net/woravith/metal-and-metalloids-12252404 
www: slideshare.net/woravith/metal-and-metalloids-12252404 
www: slideshare.net/woravith/metal-and-metalloids-12252404 
www: google.co.th 
www: google.co.th/search?q 
www: google.co.th/search?biw=1040&bih=619&tbm=isch&sa 
www: google.co.th/search?biw=1040&bih=619&tbm=isch&sa 
www: tonnanie.wordpress.com 
www: sttwater.com 
www: pantip.com/topic 
www: nutchar.wordpress.com 
www: youtube.com 
www: siamkaewkumsai.blogspot.com 
www: siamkaewkumsai.blogspot.com 
www: itemsell.net com 
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www: siamkaewkumsai.blogspot.com 
www: siamkaew.com 
www: coezinc.com 
www: thai.alibaba.com 
www: frontken-thai.blogspot.com 
www: lazada.co.th 
www: yellowpages.co.th 
www: ecoplantservices.co.th 
www: ecoplantservices.co.th 
www: smartservicethailand.igetweb.com/product 
www: apecndt.com/en/component/content/category/9-uncategorised.html 
www: industry4u.com 
www: tosthailand.com 
www: instron.co.th 
www: instron.co.th 
www: eng.sut.ac.th/me/2014/laboratory/TorsionTest.php 
www: instron.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.apecndt.com/en/component/content/category/9-uncategorised.html
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3.โลหะเหลก็ 
 

3.1 ความหมายของโลหะ 

3.3 ประเภทของโลหะ 
 

3.2 สมบตัิของโลหะ 

3.5 ชนิดของโลหะเหล็ก 

3.6 ประเภทของเหล็กกลา้ผสม 

3.7 ชนิดและประโยชน์ของเหล็กกลา้ผสมสูง 

3.4 ความหมายของโลหะที่เป็นเหล็ก 
 

ผงัมโนทศัน์ 
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หน่วยที่ 3 
โลหะเหลก็ 

 

แนวคดิ 
 

            โลหะที่นิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรมมากที่สุดในปัจจุบนั คือเหล็ก เน่ืองจากเป็นวสัดุช่างที่มี 
สมบตัิที่เหมาะสม แขง็แรงทนทาน เหล็กสามารถรับแรงกระท าจากภายนอกในรูปแบบต่างๆ ไดสู้ง 
ราคาค่อนขา้งถูก เหล็กถูกพฒันาใหมี้สมบตัิที่หลากหลาย  สามารถเลือกใชไ้ดเ้หมาะสมกบังานใน 
ลกัษณะต่างๆตามที่ตอ้งการ  
 

สาระการเรียนรู้ 
 

             3.1 ความหมายของโลหะ 
             3.2 สมบตัิของโลหะ 
             3.3 ประเภทของโลหะ 
             3.4 ความหมายของโลหะที่เป็นเหล็ก 
             3.5 ชนิดของโลหะเหล็ก 
             3.6 ประเภทของเหล็กกลา้ผสม 

         3.7 ชนิดและประโยชน์ของเหล็กกลา้ผสมสูง 

           
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

            1. บอกความหมายของโลหะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            2. อธิบายสมบติัของโลหะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            3. จ าแนกประเภทของโลหะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            4. บอกความหมายของโลหะที่เป็นเหล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            5. บอกชนิดของโลหะเหล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            6. จ าแนกประเภทของเหล็กกลา้ผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            7. บอกชนิดและประโยชน์ของเหล็กกลา้ผสมสูงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            8. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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3.1 ความหมายของโลหะ  
         โลหะ (Metals ) หมายถึง วสัดุที่ไดจ้ากการถลุงสินแร่โลหะชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก  ทองแดง 
ตะกัว่  ดีบุก  อะลูมิเนียม และสงักะสี เป็นตน้  มีการจดัเรียงตวัของอะตอมเป็นระเบียบ แต่เน้ือโลหะ
ยงับริสุทธ์ิ ตอ้งน าไปปรับปรุงสมบตัิใหเ้หมาะสมก่อนที่จะน าไปใชง้าน   

3.2 สมบัติของโลหะ มีดงัน้ี  
       1. เป็นตวัน าความร้อน และไฟฟ้าไดดี้ 
       2. มีความแขง็แรง และมีความเหนียวสูงยกเวน้โลหะปรอท 
       3. มีความคงทนถาวร ไม่เส่ือมสลายหรือเปล่ียนแปลงสถานะภาพไดง่้าย 
       4. เม่ือเคาะจะมีเสียงดงักงัวาน และมีผวิมนัแวววาว 
        5. มีจุดหลอมเหลวสูงกวา่วสัดุชนิดอ่ืนๆ และมีการขยายตวัเม่ืออุณหภูมิสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             

 
แผนภูมิที่ 3.1แสดงลกัษณะประเภทโลหะ 

ที่มา : นายสุเทพ   นุชิต , 2558    

โลหะเหล็ก โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 

โลหะหนกั โลหะเบา โลหะผสม 

เหล็กกลา้ 

เหล็กกลา้คาร์บอน 

เงิน 

ทองแดง 

ดีบุก 

ตะกัว่ 

สังกะสี 

เหล็กหล่อ 

เหลก็กลา้คาร์บอนต ่า 

ฯลฯ 
 

อะลูมิเนียม
ทองแดง 

แมกนีเซียม
อลูมิเนียม
ทองแดง ไทเทเนียม
อลูมิเนียม
ทองแดง เซอร์โคเนียม
อลูมิเนียม
ทองแดง เบริลเลียม
อลูมิเนียม
ทองแดง 

ทองเหลือง
ทองแดง 

บรอนซ์
มทอง
แดง 
นิโครม
มทอง
แดง 
อินโคเนล
อลูมิเนียม
ทองแดง 

เหล็กกลา้ผสม 

เหลก็กลา้คาร์บอน 

ปานกลาง 
 

เหลก็กลา้คาร์บอนสูง
ต ่า 

 

เหลก็กลา้ผสมต ่า
ฯลฯ 

เหลก็กลา้ผสมสูง
ต ่า 

เหลก็หล่อสีเทา
ทองแดง 

เหลก็เหนียวหลอ่
สีเทาทองแดง 

เหลก็หล่อสีขาว
เทาทองแดง 

เหลก็หล่อผสมสูง
สีเทาทองแดง 

เหลก็หล่อเหนียว
สีเทาทองแดง 

โลหะ 
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3.3 ประเภทของโลหะ   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
      1.โลหะที่เป็นเหล็ก 
      2.โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ( รายละเอียดกล่าวในหน่วยที่ 4.1) 

3.4 ความหมายของโลหะทีเ่ป็นเหลก็ ( Ferrous Metals )  
       โลหะที่เป็นเหล็ก หมายถึง โลหะที่มีธาตุเหล็กผสมอยูเ่ป็นธาตุหลกั ไดแ้ก่ เหล็กเหนียว เหล็กหล่อ 
เหล็กกล้า ฯลฯ เป็นวสัดุโลหะที่ใช้กันมากที่สุดในวงการอุตสาหกรรม เน่ืองจากเป็นวสัดุที่มีความ
แขง็แรงสูง สามารถปรับปรุงคุณภาพและเปล่ียนแปลงรูปทรงไดห้ลายวธีิ เช่น การหล่อ การกลึง การอดั
รีดขึ้นรูป  

3.5 ชนิดของโลหะเหลก็    แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
        1. เหล็กกล้า ( Steel ) เป็นเหล็กที่มีธาตุคาร์บอนผสมอยู่ประมาณ 0.1-1.5% โดยน ้ าหนักซ่ึง
ปริมาณธาตุคาร์บอนที่ผสมอยู่ท  าให้เหล็กกล้ามีสมบัติที่แตกต่างกัน เหล็กกล้าถูกน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ อยา่งมาก นอกจากปริมาณของธาตุคาร์บอนแลว้ ยงัมีการผสมธาตุต่าง ๆ ในเน้ือ
เหล็กกลา้อีกดว้ย เช่น โครเมียม นิกเกิลทงัสเตน วาเนเดียม โมลิบดีนัม เพื่อเป็นการปรับปรุงสมบตัิ
ของเหล็กกลา้ใหดี้ขึ้น เหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมเฉพาะอยา่ง เช่น ทนต่ออุณหภูมิได้
สูง ทนต่อการเสียดสี ทนต่อการกดักร่อน มีความแขง็แกร่งสูงขึ้น เหล็กกลา้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
          1.1 เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel)  เป็นเหล็กที่มีส่วนผสมของธาตุคาร์บอนเป็นหลกั อาจจะมี
ธาตุอ่ืนผสมอยูไ่ดบ้า้งเล็กนอ้ย เช่น ซิลิกอน แมงกานีส ก ามะถนั ฟอสฟอรัส เหล็กกลา้คาร์บอน      แบ่ง
ออกได้หลายชนิดตามปริมาณของธาตุคาร์บอนที่ผสมอยูใ่นเน้ือเหล็ก จะท าให้มีสมบตัิแตกต่างกัน 
น าไปใชง้านในลกัษณะต่างๆกนั แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
               (1) เหล็กกล้าคาร์บอนต ่า ( Low Carbon Steel ) จดัไดว้า่เป็นเหล็กกลา้ที่มีปริมาณธาตุคาร์บอน
ผสมอยูใ่นเน้ือเหล็กนอ้ยที่สุดคือ มีธาตุคาร์บอนผสมอยูไ่ม่เกิน 0.30% หรือ เรียกวา่ “เหล็กกลา้ละมุน ” ( 
Mild  Steel ) มีปริมาณธาตุคาร์บอนผสมอยูน่อ้ย ท าใหมี้ความแขง็แรงต ่าไม่สามารถน าไปท าการชุบแข็ง
ได้ เหมาะส าหรับน าไปใช้ในงานอุตสาหกรรม ได้แก่โลหะแผ่นหนา โลหะแผ่นบาง  ท าถังบรรจุ
ของเหลว น าไปท าเป็นเหล็กเสน้ใชใ้นงานก่อสร้าง  ดงัแสดงในรูปที่3.1 
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(ก) เหล็กเสน้ก่อสร้าง                                             (ข ) เหล็กฉาก 

รูปที่  3.1 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กกลา้คาร์บอนต ่า 

ที่มา : http://www.nanasupplier.com/hmfactive ,2558 
 

              (2)  เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง ( Medium Carbon Steel  เป็นเหล็กกลา้ที่มีปริมาณธาตุ
คาร์บอนเพิม่ขึ้นมากกวา่เหล็กกลา้คาร์บอนต ่า คอืมีคาร์บอนผสมอยูม่ากกวา่ 0.3 %  แต่ไม่เกิน 0.6 % ใช้
ในงานที่ตอ้งการความแขง็แรงมากกวา่เหล็กกลา้คาร์บอนต ่า น าไปใชผ้ลิตช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรกล 
รถยนต ์อุปกรณ์การเกษตร เพลาส่งก าลงั เฟืองในเคร่ืองจกัรกลต่าง ๆ สามารถน าไปชุบแขง็ได ้ 
ดงัแสดงในรูปที่ 3.2 

 
                                          
 
 
 

 
 
 

(ก) เฟือง                                                                             (ข ) เพลาส่งก าลงั 
รูปที่  3.2   แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กกลา้คาร์บอนปานกลาง 

ที่มา : https://www.rsu.ac.th/engineer/ae/academic%20present, 2558 
 

              (3)  เหล็กกล้าคาร์บอนสูง ( High Carbon Steel )   เป็นเหล็กกลา้ที่ปริมาณธาตุคาร์บอนผสมอยู่
ในเน้ือสูงสุด คือมีคาร์บอนผสมอยู่มากกว่า  0.6 % ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1.5 %  เป็นเหล็กกลา้ที่มีความ
แข็งแรงสูง น าไปผลิตเคร่ืองมือคมตดัต่างๆ เช่น มีดกลึง ดอกสว่าน ดอกควา้นละเอียด ดอกท าเกลียว   
ใบเล่ือย ตะไบ ซ่ึงเคร่ืองมือคมตดัต่าง ๆ เหล่าน้ี จะน าไปผา่นกระบวนการขึ้นรูป ตามขนาด และรูปร่าง 
แลว้น าช้ินงานไปปรับปรุงสมบตัิดว้ยความร้อน โดยการน าไปชุบแข็ง (Hardening) ซ่ึงจะท าให้งานมี
ความแขง็สูงมาก แต่เม่ือไดรั้บแรงกระแทกจะเปราะหกัไดง่้าย  ดงัแสดงในรูปที่3.3 

http://www.nanasupplier.com/hmfactive
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          ( ก ) ดอกสวา่น                                                                          (ข )  มีดกลึง 
 

รูปที่3.3 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กกลา้คาร์บอนสูง 

ที่มา : http://www.truck2hand.com/index, 2558 
 

              2.เหล็กกล้าผสม (Alloy Steel)   หมายถึง  เหล็กกล้าที่ มีคาร์บอนผสมอยู่แล้ว ยงัมีธาตุหรือ
อโลหะอ่ืนๆผสม เช่น นิกเกิล โครเมียม โมลิบดีนัม วาเนเดียม ทงัสเตนธาตุที่ผสมเขา้ไปน้ีเพื่อปรับปรุง
สมบตัิต่าง ๆใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านของเหล็กกลา้ เช่น ความแข็งแรง  ทนต่อความร้อนไดสู้ง ทนต่อ
การสึกหรอ  ทนต่อการกดักร่อน  และ   ทนต่อการเสียดสี  เป็นตน้  
              สมบัติของเหล็กกล้าผสม 
           1.มีความแขง็แรงในการรับแรงดึง แรงอดั แรงบิด และแรงเฉือน ไดดี้ 
           2.ทนความร้อนสูง 
           3.มีการยดืหยุน่ไดดี้ 
           4.ชุบแขง็ไดดี้ 
           5.ทนต่อการกดักร่อน 
           6.ทนต่อการเสียดสี และการสึกหรอ 
           7.ตีขึ้นรูปไดดี้ 
           8.สมบตัิทางแม่เหล็ก 

3.6 ประเภทของเหลก็กล้าผสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
         1.เหล็กกล้าผสมต ่า (Low Alloy Steel)  เป็นเหล็กกลา้ที่มีธาตุคาร์บอนผสมอยู ่0.8 – 1.7 % และ 

ยงัมีธาตุอ่ืนผสมอยูอี่กไม่เกิน  10%   บางที่เรียกว่า เหล็กกลา้ผสมชุบแข็ง เม่ือจะน าไปใชง้านโดยทัว่ไป      

จะนิยมน าไปชุบแขง็ดว้ยอุณหภูมิประมาณ 700 – 830 องศาเซลเซียส แลว้ชุบดว้ยน ้ ามนัชุบแขง็ เหมาะ 

ส าหรับใชท้  าเคร่ืองมือที่ใชง้านความร้อนไม่เกิน 400 องศาเซลเซียส ไดแ้ก่ รีมเมอร์ควา้นรู แบบพิมพอ์ดั  

ขึ้นรูป เคร่ืองมือท าเกลียว เคร่ืองมือดึงเหล็ก เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.4 
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                         ( ก ) เคร่ืองมือท าเกลียว                                                         (ข )  รีมเมอร์ควา้นรู 

รูปที่  3.4  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กกลา้ผสมต ่า 

ที่มา : http://www.bbntool.co.th/articles,2558 
 

             2.  เหล็กกล้าผสมสูง (High  Alloy Steel)  หมายถึง เหล็กกลา้ที่มีธาตุคาร์บอนผสมอยูแ่ลว้ยงัมี
ธาตุชนิดอ่ืนผสมอยูม่ากกว่า 10% ขึ้นไป มีสมบตัิคลา้ยกับเหล็กกล้าคาร์บอนสูง แต่จะมีสมบตัิพิเศษ
เฉพาะตวัส าหรับใชง้านเฉพาะอยา่ง เช่น ทนต่อการเสียดสี ทนต่อการกดักร่อน ไม่เป็นสนิม  

3.7 ชนิดและประโยชน์ของเหลก็กล้าผสมสูง  
      เหล็กกลา้ผสมสูงที่นิยมน ามาใชใ้นงานอุตสาหกรรม มีหลายชนิดและมีประโยชน์แตกต่างกนั    
แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
             1.เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) มีช่ือเรียกทัว่ไปวา่สเเตนเลส  เป็นเหล็กกลา้ที่ผสมโครเมียม
และนิกเกิลเป็นหลกั ลกัษณะเด่นคือ มีผวิมนัวาว สดใส ไม่เป็นสนิม ทนความร้อนและการกดักร่อนไดดี้ 
น ามาใชผ้ลิตเคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น ชอ้นส้อม บรรทดัเหล็ก ท่อต่าง ๆ ในโรงงานเคมี โรงงานผลิตอาหาร
ส าเร็จรูป โรงงานกลัน่น ้ ามนั โรงงานกระดาษ เคร่ืองมือวดั อุปกรณ์เคร่ืองครัว เป็นเหล็กกลา้ที่เก่ียวขอ้ง
กบัของใชใ้นชีวติประจ าวนัมากที่สุด   ดงัแสดงในรูปที่ 3.5 

 

                   
                            ( ก ) ชอ้น                                                                  (ข )  บรรทดั                                                 

รูปที่  3.5  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กกลา้ไร้สนิม 

ที่มา : http://www. board2.trekkingthai.com/board/print.php2558 

http://www/
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              2. เหล็กกล้าทนการสึกเหรอ ( Wear Resisting Alloy Steel ) หรือเหล็กกล้าแมงกานีส   
มีส่วนผสมของแมงกานีส 10 – 14 % ซิลิกอน 0.5 – 1.0 %  เป็นเหล็กกลา้ที่มีความแข็ง เหนียว ทนต่อ
การเสียดสี ทนความร้อน ทนต่อการกระแทกก่อนใช้งานตอ้งชุบแข็งก่อน เหมาะส าหรับผลิตช้ินงาน
ส าเร็จโดยไม่ตอ้งเจาะ กลึง  ตดั  ไส  เพราะท าได้ยาก ใช้ท  ารางรถไฟ หัวตอกป้ันจัน่ ตะแกรงเหล็ก 
เคร่ืองมือขดุแร่ เคร่ืองมือโม่หิน เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.6 
 

 
                                     
 
         
 
 
 
 
 
 

 

                             (ก) รางรถไฟ                                                                  (ข )  หวัตอกป้ันจัน่ 
รูปที่  3.6  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กกลา้ทนการสึกหรอ 

ที่มา : http://www.mahacivil.com/index.php,2558 
 

            3.เหล็กกล้ารอบสูง ( High Speed  Steel)   เป็นเหล็กกลา้ที่ผสมทงัสเตน  โครเมียม วาเนเดียม  มี
คาร์บอนในเน้ือเหล็ก แข็งแรง ทนการเสียดสีที่รอบสูง และทนความร้อนไดดี้ นิยมใชท้  าเคร่ืองมือตดั
รอบสูง และเคร่ืองมือตดัคุณภาพสูง เช่น ดอกสวา่น  มีดกดั มีดกลึง  มีดไส ใบเล่ือยตดัเหล็ก  อุปกรณ์ท า
เกลียว  เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.7 

 

                                     
               (ก) ดอกวา่น                                                                       (ข) เฟือง 
 

รูปที่  3.7  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กกลา้รอบสูง 

ที่มา : http://www.nachithailand.com, 2558 
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             4. เหล็กกล้าผสมความแข็งแรงสูง ( High  Strength  Alloy  Steel ) เป็นเหล็กกลา้ผสมสูงชนิดที่
มีความแขง็แรงเพียงพอ สามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งชุบแข็ง ส่วนผสมของเหล็กชนิดน้ีจะไม่ป้องกนั
สนิม เวลาน าไปใช้ตอ้งทาสีกันสนิม นิยมใชท้  าช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรโดยลดขนาดให้เล็กลง ท าให้
น ้ าหนักเคร่ืองจกัรลดลง ในขณะที่ประสิทธิภาพการใชง้านยงัคงเดิม ใชท้  าป้ันจัน่  อุปกรณ์การเกษตร  
ตวัถงัรถยนต ์ลอ้รถไฟ เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่3.8 
                   

                                           
(ก) ป้ันจัน่                                                                    (ข) ตวัถงัรถยนต ์

 

รูปที่  3.8  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กกลา้ผสมความแขง็แรงสูง 

ที่มา :  http://www.getmovabletype.org, 2558 
 

          5.เหล็กกล้าทนแรงดึงสูง ( High  Tensile  Alloy  Steel ) เป็นเหล็กกลา้ที่มีส่วนผสมของนิกเกิล  
1.5 % โครเมียม 1.25% นิยมน าไปใชง้านที่ตอ้งทนแรงดึงและความแขง็แรงสูง เช่น ช้ินส่วนเคร่ือง 
จกัรกล เฟืองเกียร์  เพลาส่งก าลงั ตะขอตูร้ถไฟ ตะขอรถพว่ง เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 3.9 
 

                                           
                   
          (ก) ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล                                                              (ข) ตะขอรถพว่ง 

รูปที่  3.9  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กกลา้ทนแรงดึงสูง 

ที่มา : http://www.ppssteel.thailandpages.com/product , 2558 
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              6.เหล็กกล้าหล่อผสม  เป็นเหล็กกลา้ที่น ามาหล่อผสมกบัธาตุ โครเมียม  ซิลิกอน  แมงกานีส   
โมลิบดินมั ทงัสเตน เพือ่ใหมี้สมบตัิ แขง็แรง  เหนียว  ชุบแขง็ได ้นิยมน าไปใชผ้ลิตช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล
ทัว่ไป ดงัแสดงในรูปที่ 3.10 
 

                    
 

รูปที่  3.10  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กกลา้หล่อผสม 

ที่มา : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php , 2558 
 

            7.เหล็กก้านลิน้  เป็นเหล็กที่สามารถทนความร้อน และคงความแขง็แรงที่อุณหภูมิสูง  ทนต่อการ
กดักร่อนมีส่วนผสมของคาร์บอน ซิลิกอน โครเมียม  นิกเกิล  และทงัสเตน นิยมน าไปใชท้  าล้ินไอดี  
ล้ินไอเสียในรถยนต ์ ดงัแสดงในรูปที่ 3.11 
 

 
 

รูปที่  3.11  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กกลา้รอบสูง 

ที่มา : https://www.gear5000.wordpress.com , 2558 
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             8.เหล็กสปริง เป็นเหล็กที่มีความแขง็ เหนียว ยดืหยุน่ไดดี้ มีส่วนผสมของซิลิกอนและแมงกานีส
เป็นหลกั และผสมธาตุอ่ืนเขา้ไปเล็กนอ้ย เช่น โครเมียม  นิกเกิล  โมลิบดินมั  วาเนเดียม ก่อนใชง้านตอ้ง
ชุบแขง็และน าไปอบเหนียวก่อน นิยมน าไปใชท้  าคอยลส์ปริงรถยนต ์ แหนบรถยนต ์และสปริงต่างๆ  
ดงัแสดงในรูปที่ 3.12 
 

                                    
 

          (ก) ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล                                                            (ข) สปริง 
 

รูปที่  3.12  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กสปริง 

ที่มา : http://www.oss.co.th/index.php?option=com_content , 2558 
 

             9.แม่เหล็กถาวร   เป็นเหล็กที่ มีสมบัติเป็นแม่เหล็กถาวร สามารถดูด หรือ ผลักเหล็กได ้              
มีส่วนผสมของอะลูมิเนียม  นิกเกิล  โคบอลต์  โครเมียม  ไทเทเนียม และคาร์บอนบางส่วนนิยม
น าไปใชท้  าทุ่นเหล็กในมอเตอร์ขนาดเล็ก ล าโพงวทิย ุ แม่เหล็กทดลองในหอ้งวทิยาศาสตร์ เป็นตน้  
ดงัแสดงในรูปที่  3.13 
 

            
           
           (ก ) ทุ่นเหล็กในมอเตอร์                                                 (ข) ล าโพงวทิย ุ

รูปที่  3.13  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเหล็กแม่เหล็กถาวร 

ที่มา : http://www.hifi55.com , 2558 
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            10. เหล็กหล่อ (Cast Iron) เป็นวสัดุช่างที่จดัอยูใ่นพวกโลหะ มีเปอร์เซ็นตข์องคาร์บอนผสมอยู่
ตั้งแต่ 2 – 6 %  จึงท าใหเ้หล็กหล่อมีความแขง็ มีสมบตัิการไหลตวัสูงขณะหลอมเหลว มีการหดตวัต ่าเม่ือ
เยน็ตวัลง การขึ้นรูปตอ้งน าไปหลอมแล้วเทลงแบบผลิตภณัฑ์ที่ท  าจากเหล็กหล่อมีอยู่มากมาย เช่น        
ท าฐานเคร่ืองจกัร ตวัเคร่ืองจกัร รางเคร่ืองกลึง เส้ือสูบเคร่ืองยนต ์พลูเลยส์ายพาน ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 

เป็นตน้ 

           สมบัติของเหล็กหล่อ  มีดังนี ้
           1.ผลิตจากเหล็กดิบสีเทา (มี Si สูง) 
           2.มีสารมลทินปนอยูม่าก 
           3.รับแรงดึง (Tensile) ไม่ดี 
           4.รับแรงอดั (Compressive) ไดดี้ 
           5.จุดหลอมเหลวต ่า 
           6.แม่เหล็กจะดูดผงเศษเหล็กไดน้อ้ย 
           7.ไม่เป็นสปริงจะหกัเปราะไดง่้าย 
           8.การรวมตวัของคาร์บอนอยูใ่นรูปของกราไฟต ์
            ชนิดของเหล็กหล่อ 
            เหล็กหล่อที่ใชใ้นปัจจุบนัไดมี้การผลิตใหมี้สมบตัิดีขึ้น และเหมาะสมที่จะน ามาใชง้าน ผูท้ี่จะน า
เหล็กหล่อไปใช้งานตอ้งศึกษาสมบัติของเหล็กหล่อแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่
น ามาใช ้ ที่นิยมใชก้นัทัว่ไปมี 5 ชนิด คือ 
            1.เหล็กหล่อสีเทา หรือ เหล็กหล่อธรรมดา  รหัส GG  ถลุงจากเหล็กดิบสีเทาผสมเศษเหล็กเหนียว 
เศษเหล็กหล่อซิลิกอน  ถ่านโคก้  และหินปูน ผลิตดว้ยเตาคิวโพล่า หรือเตาไฟฟ้า เหล็กหล่อที่ไดจ้ะมี
เม็ดละเอียดสม ่าเสมอเน้ือแน่น คาร์บอนในเน้ือเหล็กส่วนหน่ึงจะแยกตวัเป็นกราไฟตค์ละอยูก่บัเม็ดเกรน
ของเหล็กท าใหม้องเห็นเป็นสีเทา ปาดผวิไดส้ะดวก ขอ้เสีย คือเปราะแตกหกัง่าย รับแรงดึงไดน้้อย ตีขึ้น
รูปและชุบแข็งไม่ไดมี้ธาตุคาร์บอนผสมอยู ่2- 4.5 %ซิลิกอน 1.8 – 2.5 % แมงกานีส 0.5 – 0.8 % 
ฟอสฟอรัส0.03 % และก ามะถนั 0.03 %  ดงัแสดงในรูปที่ 3.14 
 

 
 

รูปที่  3.14  แสดงลกัษณะเม็ดเกรนของเหล็กหล่อสีเทา 
ที่มา : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php , 2558 
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                 2. เหล็กหล่อแข็ง หรือ เหล็กหล่อสีขาว รหัส GH  เหล็กหล่อชนิดน้ีเม่ือน าออกจากเตา 
หลอมแลว้เทลงแบบ ท าให้เยน็ตวัลงอย่างรวดเร็วมาก จะมีคาร์บอนผสมอยูม่าก ซ่ึงจะอยู่ในรูปของ    
คาร์ไบด์ท  าให้มี ความแข็ง  ผูผ้ลิตจะเติมธาตุนิกเกิล โครเมียม  และโมลิบดินัม ลงไปด้วย เพื่อท าให้
เหล็กหล่อชนิดน้ีมีความแขง็มากขึ้น ดงัแสดงในรูปที่ 3.16 
 

 
 

รูปที่ 3.16  แสดงลกัษณะเม็ดเกรนของเหล็กหล่อแขง็ 
ที่มา : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php, 2558 

 

         นิยมน าไปใชท้  า ฐานเคร่ืองจกัร ใชท้  าแคร่สะพานเคร่ืองกลึง ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม  เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.17 
 

         เหล็กหล่อสีเทา เหมาะส าหรับใชท้  าจานเบรก ฐานหรือโครงของเคร่ืองจกัร  เฟือง  ลอ้สายพาน  
ปากกาจบัช้ินงาน  โตะ๊ระดบั  เส้ือสูบรถยนต ์เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 3.15 
  

                        
  
                       (ก ) เส้ือสูบรถยนต ์                                                           (ข) ปากกาจบัช้ินงาน 

รูปที่ 3.15 แสดงลกัษณะช้ินงานที่ผลิตดว้ยเหล็กหล่อสีเทา 
ที่มา : http://www.arkarnsin.com/category_new_buy.php , 2558 
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                           (ก) ฐานเคร่ืองจกัร                                                  (ข) แคร่สะพานเคร่ืองกลึง 
รูปที่ 3.17   แสดงลกัษณะช้ินงานที่ผลิตดว้ยเหล็กหล่อแขง็ 

ที่มา : http://www.jacobvicro.com.tw/tha/granite-machinery-table.htm, 2558 
            3.เหล็กหล่อเหนียวหรือเหล็กหล่อมัลลิเอเบิล้ ( Malleable  Cast  Iron )  รหัสGT  ผลิตขึ้นโดยน า 
เหล็กหล่อแขง็หรือเหล็กหล่อสีขาวมาท ากรรมวธีิอบอ่อน ( Annealing ) เพือ่เปล่ียนคาร์บอนในรูปของ 
สารประกอบหรือซีเมนไทตใ์หอ้ยูใ่นรูปของกราไฟต ์การอบใชเ้วลา 40 – 100  ชัว่โมง จะมีธาตุคาร์บอน 
ผสมอยู ่1-2% ซิลิกอน 0.60 – 1.10 % แมงกานีส 0.03 %  และก ามะถนั 0.60 – 0.15 %  แบ่งออกเป็น 2 
ชนิด คือ 
             3.1 เหล็กหล่อเหนียวสีขาว หรือ เหล็กหล่อมัลลิเอเบิล้ ไวท์ฮาร์ท ( Malleable  White Heart )  
รหัส GTW   ไดจ้ากการถลุงเหล็กดิบสีขาว ผสมเศษเหล็กหล่อเหนียว คาร์บอน  แมงกานีส ในเตา       
คิวโพล่า เม่ือเทน ้ าเหล็กลงในแบบแลว้ปล่อยใหเ้ยน็ตวัจะไดเ้หล็กหล่อดิบ น าไปเผาให้ร้อนแดงในกล่อง
บรรจุสินแร่เหล็กออกไซด์ในเตาเทมเปอร์ดว้ยอุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส ทิ้งไว ้2- 3 วนั 
คาร์บอนในเน้ือเหล็กจะรวมตวักบัออกซิเจนกลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงคาร์บอนภายในเน้ือ
เหล็กลดลงจาก 2-5% เหลือเพยีง 1.8 % ท าใหมี้ความเหนียวเพิ่มขึ้น ความแข็งจะลดลง  ดงัแสดงในรูปที่ 
3.18 
 

 
 

รูปที่ 3.18   แสดงลกัษณะเม็ดเกรนของเหล็กหล่อเหนียวสีขาว 
ที่มา : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php , 2558 
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           นิยมน าไปใชท้  า ช้ินส่วนต่างๆของเคร่ืองยนต ์เช่น กา้นสูบ  ใชท้  าช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร  
ใชท้  าหวัเผาแก๊ส ใชท้  าหวัเผาน ้ ามนั  ใชท้  าอุปกรณ์งานประปาต่างๆ เช่น ท าขอ้ต่อท่อน ้ า เป็นตน้           
ดงัแสดงในรูปที่ 3.19 

                
                           
              (ก) หวัเผาแก๊ส                                                                (ข) กา้นสูบ 

รูปที่ 3.19 แสดงลกัษณะช้ินงานที่ผลิตดว้ยเหล็กหล่อเหนียวสีขาว  
ที่มา : http://www.somkidkorakarn.tarad.com/product-th , 2558 

 

             3.2 เหล็กหล่อเหนียวสีด า หรือ เหล็กหล่อมัลลิเอเบิล้ แบลคฮาร์ท ( Malleable  Black Heart )  
รหัส GTS  ผลิตโดยการน าเหล็กหล่อสีขาวไปหมกทรายไว ้เพื่อป้องกนัไม่ให้ออกซิเจนเขา้ไป และให้
ความร้อน 950 องศาเซลเซียส  ในการอบทิ้งไวห้ลายๆวนัจะท าให้คาร์บอนลดลง เม็ดเกรนจะมีสีด า    
นิยมน าไปใชท้  า ช้ินส่วนต่างๆของเคร่ืองยนต ์เช่น กา้นสูบ  ใชท้  าช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ใชท้  า
หัวเผาแก๊ส ใชท้  าหัวเผาน ้ ามนั  ใช้ท  าอุปกรณ์งานประปา เช่น ท าขอ้ต่อท่อน ้ า เป็นตน้ ดังแสดงในรูปที่ 
3.20 
 

 
  

                   (ก) หวัเผาน ้ ามนั                                                           (ข) อุปกรณ์งานท่อประปา 
รูปที่ 3.20 แสดงลกัษณะช้ินงานที่ผลิตดว้ยเหล็กหล่อเหนียวสีด า  

ที่มา : http://www.jarmjooree.com, 2558 
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                 4.เหล็กหล่อพิเศษกราไฟต์ก้อนกลม ( Sphericial  Graphite  Cast Iron ) เหล็กหล่อชนิดน้ีจะ 
มีธาตุแมกนีเซียมผสมประมาณ 0.04 – 0.08 %  และนิกเกิลผสมไม่เกิน 8 % ท าใหค้าร์บอนอยูใ่นรูปของ 
กราไฟตจ์บัตวักนัเป็นกอ้นกลม มีสมบตัทินความเครียดไดดี้ ดดังอไดไ้ม่มีรอยแตก  สมัประสิทธ์ิการยดึ 
ตวัมากขึ้น  มีความแขง็ ล่ืน ทนต่อการกดักร่อนและความร้อน ดงัแสดงในรูปที่ 3.21 
 

 
 

รูปที่ 3.21 แสดงลกัษณะเม็ดเกรนของเหล็กหล่อพเิศษกราไฟตก์อ้นกลม 
ที่มา : https://www.industrialengineerblog.files.wordpress.com , 2558 

              นิยมน าไปใชท้  า ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์เช่น เพลาขอ้เหวี่ยง  เคร่ืองมือการเกษตร  ช้ินส่วนเรือเดิน
ทะเล โครงสร้างเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ ท่อส่งน ้ า ใชท้  าท่อส่งแก๊ส เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.22 
 

                        
 

                   (ก) หวัเผาน ้ ามนั                                                           (ข) อุปกรณ์งานท่อประปา 
รูปที่ 3.22 แสดงลกัษณะช้ินงานที่ผลิตดว้ยเหล็กหล่อพเิศษกราไฟตก์อ้นกลม 

ที่มา : http://www.marinerthai.net/forum/index.php?topic , 2558 
                 5.เหล็กเหนียวหล่อ ( Cast  Iron ) รหัส GS    ไดจ้ากการน าเหล็กหล่อเหนียวที่มีฟอสฟอรัส 
มากมาหลอมผสมกบัเศษเหล็กเหนียว 1/3 เท่า ดว้ยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูงจนหลอมเป็นน ้ าเหล็ก แลว้ 
น ามาเทลงในแบบแลว้ปล่อยไวจ้นแขง็ตวั จากนั้นน าช้ินงานที่ไดม้าอบคลายความเครียดเพือ่ป้องกนั 
ช้ินงานบิดงอที่อุณหภูมิประมาณ 800 – 900  องศาเซลเซียสท าใหเ้ม็ดเกรนในเน้ือเหล็กแขง็ตวั และ 
ปล่อยใหเ้ยน็ตวัที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส อยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้ม็ดเกรนเหล็กละเอียด ปล่อยใหเ้ยน็ 
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ตวัชา้ๆ จนถึงอุณหภูมิปกติ  จะมีคาร์บอนผสมอยู ่0.25 – 0.6 %  สมบตัิชุบแขง็ทั้งแท่งได ้ทนต่อ 
การสึกหรอ  มีผวิแขง็ มีความเคน้แรงดึงและมีความแขง็แรงมาก นิยมน าไปใชท้  าผานของรถไถนา  
หรือแผน่ขดุดินของรถไถนา  ดงัแสดงในรูปที่ 3.23 

 
 

                            

 
 

 
 
 

                 
                      (ก) ผานรถไถ                                                             (ข) แผน่ขดุดินรถไถ 

 

รูปที่ 3.23 แสดงลกัษณะช้ินงานที่ผลิตดว้ยเหล็กเหนียวหล่อ  
ที่มา : http://www.topicstock.pantip.com/jatujak/topicstock , 2558 

 

        6.เหล็กหล่อผสมสูง ( High  Alloy  Cast  Iron )ไดจ้ากการน าเอาเหล็กเหนียวหล่อ เหล็กหล่อสีเทา หรือ
เหล็กหล่อสีขาวมาผสมรวมกบัธาตุอ่ืนมากกวา่ 3 % เช่นโครเมียม  นิกเกิล  ซิลิกอน และแมงกานีส เพือ่ 
เปล่ียนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  

         1 เหล็กหล่อสีขาวผสมสูง ( White  High  Alloy  Cast  Iron ) เหล็กหล่อชนิดน้ีจะผสมดว้ย 
นิกเกิล และโครเมียม เพือ่เพิม่จุดลา้ตวัและความแขง็ใหสู้งขึ้นตา้นทานต่อการสึกหรอและรอยขดูขีด 
นิยมน าไปใชท้  าเคร่ืองมือในงานเคร่ืองกล  เช่น แบริง   และช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล เป็นตน้ ดงัแสดง 
ในรูปที่ 3.24 
 

       
                      
               (ก) แบริง                                                  (ข) ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  
                       รูปที่ 3.24 แสดงลกัษณะช้ินงานทีผ่ลิตดว้ยเหล็กหล่อสีขาวผสมสูง   
                                      ที่มา : http://www.somkidorkam.tarad.com , 2558 
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                 2. เหล็กหล่อสีเทาผสมนิกเกิลสูง  ( Gray Iron  High  Nickle ) และเหล็กหล่อสีเทาผสมดีบุก  
( High Tin Alloy )   มีความตา้นทานต่อการสัน่สะเทือนไดดี้ ทนต่อการกดักร่อนไดดี้ นิยมน าไปใชท้  า 
เคร่ืองมือในงานเคร่ืองกล เช่น เกจวดัต่างๆ และกรอบแวน่ตา เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.25 
  

 

           
                      

                         ( ก ) เกจวดัต่างๆ                                                        (ข) กรอบแวน่ตา 

รูปที่ 3.25 แสดงลกัษณะช้ินงานที่ผลิตดว้ยเหล็กหล่อสีเทาผสมนิกเกิลสูง  
ที่มา : http://www.m.pooyingnaka.com, 2558 

 

    ตารางที่ 3.1 แสดงลกัษณะตวัอยา่งงานของเหล็กหล่อ 
 

ล าดับ ชนิดของเหล็กหล่อ ตัวอย่างงาน 
1 
2 
 
3 
4 
5 

 
6 

 
7 
8 
9 

 

เหล็กหล่อขึ้นรูปทัว่ไป 
เหล็กหล่อละเอียด 
 
เหล็กหล่อท าเคร่ืองจกัรกลชนิดทัว่ๆ ไป 
เหล็กหล่อท าเคร่ืองจกัรกลชนิดดี 
เหล็กหล่อท าเคร่ืองจกัรกลที่ตอ้งมี 
สมบติัแม่เหล็ก 
เหล็กหล่อแขง็ (GH) 
 
เหล็กหล่อที่ทนกรดและทนด่าง 
เหล็กหล่อทนไฟ 
เหล็กหล่อพเิศษ 
 

เสาคอลมัน์ เตาเหล็ก ท่อน ้ าทิ้ง 
เสาโคมไฟ รูปป้ันต่าง ๆ เป็นเหล็กหล่อที่
ตอ้งการความสวยงาม 
งานสร้างเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกลทัว่ไป 
กระบอกสูบ แหวนลูกสูบ ลูกสูบ 
เคร่ืองจกัรไฟฟ้า 
 
ฟันเฟือง ลูกสูบไฮโดรลิก แผน่ภายในนอล
มิลล ์
ลอ้รถไฟ ลูกกล้ิงต่าง ๆ ในเคร่ืองพมิพ ์ 
ป๊ัมน ้ ากรด ภาชนะตม้ผลิตสบู ่
เตาไฟ หลอดไฟ ภาชนะหลอมโลหะ 
ทัง่ตีเหล็ก เหล็กรัดปล่อง เหล็กหา้มลอ้รถไฟ 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลิตเหลก็แบบต่างๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่3.2  แสดงลกัษณะขั้นตอนการผลิตเหล็กแบบต่างๆ 

ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

สินแร่เหล็กมี 5 ชนิด  
1.แมกนีไทต ์( Magnetite ) 
2.เรดเฮมาไทต ์( Red Hematite ) 
3.ซิเดอร์ไรต ์( Siderite ) 
4.บราวเฮมาไทต ์( Brown Hematite ) 
5.ไพไรต ์ ( Pyrite ) 
 
 

ถ่านโคก้  + หินปูน  + อากาศ 

เตาสูง 

สินแร่เหล็ก 

เหล็กดิบ 

มีแมงกานีสมาก 
เหล็กดิบสีขาว 

( ใชท้  าเหล็กกลา้  ) 
เหล็กดิบสีเทา 

(  ใชท้  าเหล็กหล่อ ) 

1.เตาเบสเซมเมอร์ 
2.เตาโทมสั 
3.เตาโอเพน่ฮาร์ท 
4.เตาไฟฟ้า 
5.เตาแอลดี 
6.เตาพดุเด้ิล 

เตาคิวโพล่า 

เหล็กเหนียว ( เหล็กกลา้ ) 

ชนิดของเหล็กกลา้ 
1.เหล็กกลา้คาร์บอน 
2.เหล็กกลา้ผสม 
3.เหล็กกลา้ผสมต ่า 
4.เหล็กกลา้ผสมสูง 
5.เหล็กอ่อน 
 

ชนิดของเหล็กหล่อ 
1.เหล็กหล่อสีขาว 
2.เหล็กหล่อสีเทาหรือสีด า 
3.เหล็กหล่อเหนียว 
4.เหล็กหล่อพเิศษ 
5.เหล็กเหนียวหล่อ 

เหล็กหล่อ 

เช้ือเพลิง 
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       เหล็กกล้าผสมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
        1.  เหล็กกลา้ผสมต ่า (Low Alloy Steel)   
        2.  เหล็กกลา้ผสมสูง (High  Alloy Steel)  แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
             2.1 เหล็กกลา้ไร้สนิม (Stainless Steel)  
             2.2 เหล็กกลา้ทนการสึกเหรอ ( Wear Resisting Alloy Steel ) หรือเหล็กกลา้แมงกานีส 
             2.3 เหล็กกลา้รอบสูง ( High Speed  Steel)    
             2.4 เหล็กกลา้ผสมความแขง็แรงสูง ( High  Strength  Alloy  Steel )  
             2.5 เหล็กกลา้ทนแรงดึงสูง ( High  Tensile  Alloy  Steel )  
             2.6 เหล็กกลา้หล่อผสม   
             2.7 เหล็กกา้นล้ิน   
             2.8 เหล็กสปริง 
             2.9 เหล็กแม่เหล็กถาวร 
             2.10 เหล็กหล่อ  
         ชนิดของเหล็กหล่อ  แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
          1.เหล็กหล่อสีเทา หรือ เหล็กหล่อธรรมดา  รหสั GG   
          2.เหล็กหล่อแขง็ หรือ เหล็กหล่อสีขาว รหัส GH   
          3.เหล็กหล่อเหนียวหรือเหล็กหล่อมลัลิเอเบิ้ล   ( Malleable  Cast  Iron )รหสัGT แบ่งออกเป็น  
2 ชนิด คือ 

               3.1 เหล็กหล่อเหนียวสีขาว หรือ เหล็กหล่อมลัลิเอเบิ้ล ไวทฮ์าร์ท ( Malleable  White Heart )                             
รหสั GTW    
               3.2 เหล็กหล่อเหนียวสีด า หรือ เหล็กหล่อมลัลิเอเบิ้ล แบลคฮาร์ท ( Malleable  Blacke Heart )  
รหสั GTS 
        4.เหล็กหล่อพเิศษกราไฟตก์อ้นกลม ( Sphericial  Graphite  Cast Iron )                               

        5.เหล็กเหนียวหล่อ ( Cast  Iron ) รหสั GS     
        6.เหล็กหล่อผสมสูง ( High  Alloy  Cast  Iron   แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  

             6.1 เหล็กหล่อสีขาวผสมสูง ( White  High  Alloy  Cast  Iron ) 
             6.2 เหล็กหล่อสีเทาผสมนิกเกิลสูง  ( Gray Iron  High  Nickle ) และเหล็กหล่อสีเทาผสมดีบุก 
( High Tin Alloy ) 
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สรุปท้ายหน่วย 
         โลหะ ( Metals ) หมายถึง วสัดุที่ไดจ้ากการถลุงสินแร่โลหะชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก  ทองแดง 
 ตะกัว่  ดีบุก  อะลูมิเนียม และสงักะสี เป็นตน้  มีการจดัเรียงตวัของอะตอมเป็นระเบียบ แต่เน้ือโลหะ 
ยงับริสุทธ์ิ ตอ้งน าไปสมบตัิใหเ้หมาะสมก่อนที่จะน าไปใชง้าน   
         สมบัติของโลหะ มีดังนี้  
        1.เป็นตวัน าความร้อน และไฟฟ้าไดดี้ 
        2.มีความแขง็แรง และมีความเหนียวสูงยกเวน้โลหะปรอท 
        3.มีความคงทนถาวร ไม่เส่ือมสลายหรือเปล่ียนแปลงสถานะภาพไดง่้าย 
        4.เม่ือเคาะจะมีเสียงดงักงัวาน 
        5.มีจุดหลอมเหลวสูงกวา่วสัดุชนิดอ่ืนๆ และมีการขยายตวัเม่ืออุณหภูมิสูง 

        6.ผวิมนัแวววาว 
        ประเภทของโลหะ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

         1.โลหะที่เป็นเหล็ก   2.โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
         โลหะที่เป็นเหล็ก ( Ferrous Metals )   แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
         1. เหล็กกล้า ( Steel ) แบ่งออกได ้2 ชนิด คือ 
            1.1 เหล็กกล้าคาร์บอน (Carbon Steel)    แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
                1.1.1  เหล็กกลา้คาร์บอนต ่า (Low Carbon Steel) 
                1.1.2 เหล็กกลา้คาร์บอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) 
                1.1.3 เหล็กกลา้คาร์บอนสูง (High Carbon Steel) 
         2. เหล็กกล้าผสม (Alloy Steel) 
            สมบัติของเหล็กกล้าผสม 

             1.มีความแขง็แรงในการรับแรงดึง แรงอดั แรงบิด และแรงเฉือน ไดดี้  2.ทนความร้อนสูง 
3.มีการยดืหยุน่ไดดี้   4.ชุบแขง็ไดดี้   5.ทนต่อการกดักร่อน   6.ทนการเสียดสี การสึกหรอ  
7.ตีขึ้นรูปไดดี้ 
           เหล็กกล้าผสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
            1.  เหล็กกลา้ผสมต ่า (Low Alloy Steel)   
            2.  เหล็กกลา้ผสมสูง (High  Alloy Steel)  แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
                 2.1 เหล็กกลา้ไร้สนิม (Stainless Steel)  
                 2.2 เหล็กกลา้ทนการสึกเหรอ ( Wear Resisting Alloy Steel ) หรือเหล็กกลา้แมงกานีส 
                  2.3 เหล็กกลา้รอบสูง ( High Speed  Steel)    
                  2.4 เหล็กกลา้ผสมความแขง็แรงสูง ( High  Strength  Alloy  Steel )  
                  2.5 เหล็กกลา้ทนแรงดึงสูง ( High  Tensile  Alloy  Steel )  
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                  2.6 เหล็กกลา้หล่อผสม   
                  2.7 เหล็กกา้นล้ิน   
                  2.8 เหล็กสปริง 
                  2.9 เหล็กแม่เหล็กถาวร 
                  2.10 เหล็กหล่อ  
          ชนิดของเหล็กหล่อ  แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
          1.เหล็กหล่อสีเทา หรือ เหล็กหล่อธรรมดา  รหสั GG   
          2.เหล็กหล่อแขง็ หรือ เหล็กหล่อสีขาว รหัส GH   
          3.เหล็กหล่อเหนียวหรือเหล็กหล่อมลัลิเอเบิ้ล  ( Malleable  Cast  Iron ) รหสัGT แบ่งออกเป็น 
 2 ชนิด คือ 

            3.1 เหล็กหล่อเหนียวสีขาว หรือ เหล็กหล่อมลัลิเอเบิ้ล ไวทฮ์าร์ท ( Malleable  White Heart )  
รหสั GTW    
            3.2 เหล็กหล่อเหนียวสีด า หรือ เหล็กหล่อมลัลิเอเบิ้ล แบลคฮาร์ท ( Malleable  Blacke Heart )  
รหสั GTS 
        4.เหล็กหล่อพเิศษกราไฟตก์อ้นกลม ( Sphericial  Graphite  Cast Iron )                               

        5.เหล็กเหนียวหล่อ ( Cast  Iron ) รหสั GS     
        6.เหล็กหล่อผสมสูง ( High  Alloy  Cast  Iron   แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  

             6.1 เหล็กหล่อสีขาวผสมสูง ( White  High  Alloy  Cast  Iron ) 
             6.2 เหล็กหล่อสีเทาผสมนิกเกิลสูง  ( Gray Iron  High  Nickle ) และเหล็กหล่อสีเทาผสมดีบุก 
( High Tin Alloy ) 
 

ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
1.Metal  หมายถึง โลหะ 
2. Ferrous Metal หมายถึง โลหะที่เป็นเหล็ก 
3.Non Ferrous Metal หมายถึง โลหะที่ไม่ใช่เป็นเหล็ก 
4.Alloy Steel หมายถึง เหล็กกลา้ผสม 
5. Stainless  Steel  หมายถึง เหล็กกลา้ไร้สนิม 
6.Wear  Resisting Alloy  Steel  หมายถึง เหล็กกลา้ทนการสึกหรอ 
7. High Speed  Steel  หมายถึง เหล็กกลา้รอบสูง 
8. High Strength Alloy  Steel  หมายถึง เหล็กกลา้ผสมความแขง็แรงสูง 
9. High Tensile Alloy  Steel  หมายถึง เหล็กกลา้ทนแรงดึงสูง 
10. Cast Iron หมายถึง เหล็กหล่อ 
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ใบงานหน่วยที ่3 
 

ค าส่ัง   1.แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน โดยใหท้  าการเขียนส่วนผสมของธาตุที่ผสมและ 
ช่ือของเหล็กกลา้ในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้( 5 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 

 

ล าดับที ่
 

ช่ือช้ินงาน 
ส่วนผสมของธาตุ 

( % ) 

 

ช่ือเหล็ก 

ตวัอยา่ง โลหะแผน่หนา แผน่บาง C ผสมไม่เกิน 0.30 เหล็กกลา้คาร์บอนต ่า 
1 ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 

อุปกรณ์การเกษตร 
  

2 ดอกสวา่น ใบเล่ือย   
3 รีมเมอร์ควา้นรู  

แบบพมิพอ์ดัขึ้นรูป 
  

4 อุปกรณ์เคร่ืองครัว   
5 หวัรางรถไฟ หัวตอกป่ันจัน่   

 
 

             2.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนรหสัของเหล็กหล่อและประโยชน์การใชง้านของเหล็กหล่อ 
แต่ละชนิดลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้ ( 5 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 

ล าดับที ่ ช่ือช้ินงาน รหัส ประโยชน์ใช้งาน 

ตวัอยา่ง เหล็กหล่อสีเทา GG ลอ้สายพาน ปากกาจบัช้ินงาน 

1 เหล็กหล่อสีขาว   

2 เหล็กหล่อเหนียว   
3 เหล็กหล่อเหนียวสีขาว   

4 เหล็กหล่อเหนียวด า   
5 เหล็กเหนียวหล่อ   
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่3 
 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.จงบอกความหมายของโลหะ 
2.จงบอกสมบตัิของโลหะมา 5 ขอ้ 
3.โลหะแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  
4.เหล็กกลา้คาร์บอน แบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง 
5.จงบอกความหมายของเหล็กกลา้ผสม 
6. จงบอกสมบตัิของเหล็กกลา้ผสมมา 5 ขอ้ 
7.เหล็กกลา้ผสมแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง   
8.จงบอกสมบตัิของเหล็กหล่อมา 5 ขอ้ 
9.เหล็กหล่อที่นิยมใชก้นัทัว่ไปมีก่ีชนิด อะไรบา้ง 
10.เหล็กหล่อผสมสูงแบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง 
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เฉลยใบงานหน่วยที ่3 
 

ค าส่ัง  1.แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน โดยใหท้  าการเขียนส่วนผสมของธาตุที่ผสมและช่ือ 
ของเหล็กกลา้ในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้( 5 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
    
 

ล าดับที ่ ช่ือช้ินงาน ส่วนผสมของธาตุ ( % ) ช่ือเหล็ก 
ตวัอยา่ง โลหะแผน่หนา แผน่บาง C ผสมไม่เกิน 0.30 % เหล็กกลา้คาร์บอนต ่า 

1 ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 
อุปกรณ์การเกษตร 

C ผสม  0.30 – 0.60 % เหล็กกลา้คาร์บอนปานกลาง 

2 ดอกสวา่น ใบเล่ือย C มากกวา่ 0.6 % 
แต่ไม่เกิน 1.5 % 

เหล็กกลา้คาร์บอนสูง 

3 รีมเมอร์ควา้นรู  
แบบพมิพอ์ดัขึ้นรูป 

C ผสม0.8 – 1.7% เหล็กกลา้ผสมต ่า 

4 อุปกรณ์เคร่ืองครัว C ผสมอยูแ่ลว้ยงัมีธาตุ
ชนิดอ่ืนผสมอยูม่ากกวา่ 
10 % 

เหล็กกลา้ไร้สนิม 

5 หวัรางรถไฟ หัวตอกป่ัน
จัน่ 

Mn ผสม 10 -14  Si 
ผสม 0.5 – 1.0 % 

เหล็กกลา้ทนการสึกหรอ 

 

             2.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนรหสัของเหล็กหล่อและประโยชน์การใชง้านของเหล็กหล่อ 
แต่ละชนิดลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้
 

ล าดับที ่ ช่ือช้ินงาน รหัส ประโยชน์ใช้งาน 
ตวัอยา่ง เหล็กหล่อสีเทา GG ลอ้สายพาน ปากกาจบัช้ินงาน 

1 เหล็กหล่อสีขาว GH ฐานเคร่ืองจกัร แคร่สะพานเคร่ืองกลึง 
2 เหล็กหล่อเหนียว GT ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
3 เหล็กหล่อเหนียวสีขาว GTW ช้ินส่วนต่างๆของเคร่ืองยนต ์เช่นกา้นสูบ 

4 เหล็กหล่อเหนียวด า GTS ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
5 เหล็กเหนียวหล่อ GS ผาน แผน่ขดุดินของรถไถนา 

 
หมายเหตุ   ค าตอบอาจจะอยู่ในดุลพินิจของครู 
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                                 ใบประเมนิผลใบงานหน่วยที ่3 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ได ้
เติมลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 3 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 9 – 10 ) 

ดี 
( 7 – 8 ) 

พอใช ้
( 5 – 6 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 4 ) 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       9 - 10       คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       7 - 8         คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       5 - 6         คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 4    คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียนทบทวน 
ใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 3 และท าใบงานใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                                           วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ    นุชิต    วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง 
 

111 หน่วยที่ 3 โลหะเหล็ก 

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่3 
ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.จงบอกความหมายของโลหะ 
ตอบ วสัดุที่ไดจ้ากการถลุงสินแร่โลหะชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก  ทองแดง ตะกัว่  ดีบุก  อะลูมิเนียม และสงักะสี  
เป็นตน้  มีการจดัเรียงตวัของอะตอมเป็นระเบียบ แต่เน้ือโลหะยงับริสุทธ์ิ ตอ้งน าไปสมบตัิใหเ้หมาะสม 
ก่อนที่จะน าไปใชง้าน   
 

2.จงบอกสมบตัิของโลหะมา 5 ขอ้ 
ตอบ  1.เป็นตวัน าความร้อน และไฟฟ้าไดดี้ 
          2.มีความแขง็แรง และมีความเหนียวสูงยกเวน้โลหะปรอท 
          3.มีความคงทนถาวร ไม่เส่ือมสลายหรือเปล่ียนแปลงสถานะภาพไดง่้าย 
          4.เม่ือเคาะจะมีเสียงดงักงัวาน 
          5.มีจุดหลอมเหลวสูงกวา่วสัดุชนิดอ่ืนๆ และมีการขยายตวัเม่ืออุณหภูมิสูง 
 

3.โลหะแบ่งออเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
ตอบ  2 ประเภท คือ 1.โลหะที่เป็นเหล็ก     2.โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
 

4.เหล็กกลา้คาร์บอน แบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง 
ตอบ 3 ชนิด คือ 1. เหล็กกลา้คาร์บอนต ่า   2 . เหล็กกลา้คาร์บอนปานกลาง    3. เหล็กกลา้คาร์บอนสูง   
 

5.จงบอกความหมายของเหล็กกลา้ผสม 
ตอบ เหล็กกลา้ที่มีคาร์บอนผสมอยูแ่ลว้ ยงัมีธาตุหรือโลหะอ่ืนๆ ผสม เช่น นิกเกิล โครเมียม โมลิบดีนมั  
วาเนเดียม ทงัสเตน ธาตุที่ผสมเขา้ไปน้ีเพือ่ปรับปรุงสมบตัิต่าง ๆใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน ของเหล็กกลา้  
เช่น ความแขง็แรง  ทนต่อความร้อนไดสู้ง ทนต่อการสึกหรอ  ทนต่อการกดักร่อน  และทนต่อการเสียด 
  
6.จงบอกสมบตัิของเหล็กกลา้ผสมมา 5 ขอ้ 
ตอบ1.มีความแขง็แรงในการรับแรงดึง แรงอดั แรงบิด และแรงเฉือน ไดดี้   2.ทนความร้อนสูง  
3.มีการยดืหยุน่ไดดี้   4.ชุบแขง็ไดดี้    5.ทนต่อการกดักร่อน 
 
7.เหล็กกลา้ผสมแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
ตอบ 2 ประเภท คือ 1.เหล็กกลา้ผสมต ่า 2. เหล็กกลา้ผสมสูง 
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8.จงบอกสมบตัิของเหล็กหล่อมา 5 ขอ้ 
ตอบ 1.ผลิตจากเหล็กดิบสีเทา (มี Si สูง)  2.มีสารมลทินปนอยูม่าก   3.รับแรงดึง (Tensile) ไม่ดี 
4.รับแรงอดั (Compressive) ไดดี้    5.จุดหลอมเหลวต ่า 
 

9.เหล็กหล่อที่นิยมใชก้นัทัว่ไปมีก่ีชนิด  อะไรบา้ง 
ตอบ 5 ชนิด  คือ 1.เหล็กหล่อสีเทา 2.เหล็กหล่อสีขาว  3.เหล็กหล่อเหนียว 4.เหล็กหล่อกราไฟตก์อ้นกลม 
5.เหล็กเหนียวหล่อ 
 

10. เหล็กหล่อผสมสูงแบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง 
ตอบ 2 ชนิด คือ 1.เหล็กหล่อสีขาวผสมสูง เหล็กหล่อชนิดน้ีจะผสมดว้ยนิกเกิล และโครเมียม  
เพือ่เพิม่จุดลา้ตวัและความแขง็ใหสู้งขึ้น ตา้นทานต่อการสึกหรอและรอยขดูขีด  
        2. เหล็กหล่อสีเทาผสมนิกเกิลสูง   และเหล็กหล่อสีเทาผสมดีบุก จะมีความตา้นทานต่อการ 
สัน่สะเทือนไดดี้ ทนต่อการกดักร่อนไดดี้ นิยมน าไปใชท้  าเคร่ืองมือในงานเคร่ืองกล เช่น เกจวดัต่างๆ  
และกรอบแวน่ตา  
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เอกสารประกอบการสอน 
วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   รหัสวชิา 2100-1002 

หน่วยที่ 4.1  โลหะหนัก 
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4.1 โลหะหนัก 
 

4.1.1ความหมายของโลหะทีไ่ม่ใช่เหล็ก 

4.1.3 ความหมายของโลหะหนกั 
 

4.1.4 ชนิดของโลหะหนกั 

 

4.1.4.2 สมบตัิเฉพาะของโลหะหนกั 
 
 
 

4.1.4.4 ประโยชน์ของโลหะหนกั 
 
 

4.1.4.3  กรรมวธีิการผลิตโลหะหนกั 
 

หน่วยที ่4 โลหะทีไ่ม่ใช่เหลก็ 

4.1.2 ประเภทของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 

4.1.4.1 ลกัษณะของโลหะหนกั 
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                                                        หน่วยที่ 4.1 
                                                         โลหะหนัก 

แนวคดิ 
 

               ในระบบงานอุตสาหกรรม  นอกจากใช้โลหะเหล็กเป็นวสัดุหลักแล้ว ยงัมีการใช้งาน         
ของโลหะอ่ืนๆที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทองแดง  อะลูมิเนียม  ตะกัว่  ดีบุก  เงิน  ทงัสเตน และสังกะสี เป็น
ตน้ โดยจะค านึงถึงความเหมาะสมดา้นความแขง็แรง การทนความร้อน ทนต่อการเสียดสี  ทนต่อการ
กดักร่อน การน าไฟฟ้า การขึ้นรูป  สมบตัิทางกล  สมบตัิทางเคมี  ในหน่วยการเรียนน้ีจะกล่าวถึงโลหะ 
ที่ไม่ใช่เหล็กที่นิยมน ามาใชใ้นงานอุตสาหกรรมเท่านั้น 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

             4.1.1 ความหมายของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
             4.1.2 ประเภทของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
             4.1.3 ความหมายของโลหะหนกั  
             4.1.4 ชนิดของโลหะหนกั 
                      4.1.4.1 ลกัษณะของโลหะหนกั 
                      4.1.4.2 สมบตัิของโลหะหนกั 
                      4.1.4.3 กรรมวธีิการผลิตโลหะหนัก 
                     4.1.4.4 ประโยชน์ของโลหะหนกั 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
             1. บอกความหมายของโลหะทีไ่ม่ใช่เหล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             2. จ าแนกประเภทของโลหะที่ไม่ใช่เหล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            3. บอกความหมายของโลหะหนกัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            4. จ  าแนกชนิดของโลหะหนกัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             5. อธิบายลกัษณะของโลหะหนกัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            6. อธิบายสมบตัิของโลหะหนกัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            7. อธิบายกรรมวธีิการผลิตโลหะหนกัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            8. บอกประโยชน์ของโลหะหนกัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            9. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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4.1.1 ความหมายของโลหะทีไ่ม่ใช่เหลก็  
               โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก  ( Non  Ferrous  Metals ) หมายถึง โลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กผสมอยู ่ 
ปัจจุบนันบัไดว้า่มีความส าคญัมากต่อระบบการผลิตมากขึ้นตามล าดบั  
4.1.2 ประเภทของโลหะทีไ่ม่ใช่เหลก็ 
              โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ โลหะหนัก  โลหะเบา และโลหะผสม   
( โลหะผสม รายละเอียดกล่าวในหน่วยที่ 5 ) 

4.1.3  ความหมายของโลหะหนัก 
                 โลหะหนกั หมายถึง โลหะที่มีความหนาแน่นมากกวา่ 4 กิโลกรัมต่อตารางเดซิเมตร 
( กก./ดม3 ) มีความส าคญัในระบบอุตสาหกรรมปัจจุบนั  

4.1.4 ชนิดของโลหะหนัก มดีงันี ้ 
           1. ทองแดง   ( Copper ) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Cu 
          ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีแดงบรอนซ์  อ่อน เหนียว  ผวิเป็นมนั  มีความล่ืน สนิมมีลกัษณะ
สีเขียว 
           กรรมวิธีการผลิต:ท าการถลุงสินแร่ผ่านกระบวนการก าจดัแก๊สออกซิเจน ( Reduction )ผ่าน
กระบวนการไล่สารมลทิน ไดท้องแดง 99 % ผ่านเตาแก๊สเฟอร์เนส จะไดท้องแดง 99.8 % ผ่านกรรมวิธี
ทางไฟฟ้าไดท้องแดง 99.8 %  แร่ที่น ามาถลุงเอาทองแดง คือ แร่ทองแดงไพไรต ์แร่ทองแดงออกไซด์ แร่
ทองแดงซลัไฟต ์แร่ทองแดงด า และแร่ทองแดงคาร์บอเนต กรรมวธีิถลุงนั้นมี 2 วธีิ คือ 
              (1) กรรมวิธีแห้ง (Dry Process)   น าแร่ทองแดงซลัไฟด ์(Cu2 s) มาเผาคัว่ ก ามะถนัที่ปนอยูใ่น
แร่จะท าปฏิกิริยากบัแก๊สออกซิเจนกลายเป็นแก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (So2) แร่ทองแดงซัลไฟตมี์แก๊ส
ออกซิเจนเขา้แทนที่ก  ามะถนักลายเป็นทองแดงออกไซด์ น าทองแดงออกไซด์ไปถลุงกบัแร่ทองแดง  
ซัลไฟต์ อีกคร้ังหน่ึง ก ามะถันที่อยูใ่นแร่ทองแดงซัลไฟต์จะรวมตวักับแก๊สออกซิเจนที่ปนอยู่ในแร่
ทองแดงออกไซด ์กลายเป็นแก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ระเหยออกไป ไดเ้น้ือทองออกมา ดงัสมการ 
 เผาคัว่ (Roasting) 2Cu2S + 302                    2Cu2 O + 2So2 
 ถลุง (Smelting) 2Cu2O + Cu2S                 6Cu + So2 

 
รูปที่ 4.1.1 แสดงลกัษณะเตาคัว่แร่ทองแดง 

ที่มา : http://www.kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php, 2558 
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                 (2) กรรมวิธีเปียก ( Fluid Process ) น าแร่ทองแดงซลัไฟตล์ะลายกบักรดก ามะถนัหรือกรด
เกลือ กรดเกลือจะกดัเน้ือทองแดงออกจากแร่ผสมอยูใ่นกรดเกลือ น าสารละลายน้ีไปแยกทองแดงดว้ย
กระแสไฟฟ้า ทองแดงจะเคลือบอยูท่ี่แผน่อิเล็กโตรดขั้วลบ ทองแดงที่ไดม้าจากกรรมวธีิแหง้และวธีิ
เปียกน้ี น าไปใชง้านยงัไม่ไดเ้พราะมีสารมลทินปนอยูต่อ้งน าไปแยกสารมลทินออกโดยวธีิท าให้
ทองแดงบริสุทธ์ิ 
 

               กรรมวิธีการท าทองแดงดิบให้เป็นทองแดงบริสุทธ์ิ 
 น าแผน่ทองแดงดิบเป็นอิเล็กโตรดท าหนา้ที่เป็นขั้วบวก แผ่นทองแดงบริสุทธ์ิเป็นขั้วลบจุ่มอยู่
ในสารละลายที่มีกรดก ามะถันกับทองแดงดิบละลายอยู ่เม่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้ไป เกิดปฏิกิริยา
ทองแดงบริสุทธ์ิไปเคลือบที่ข ั้วลบ สารมลทินปนอยู่ในสารละลายทองแดงที่ได้น้ีมีความบริสุทธ์ิ 
99.99% เรียกว่า อิเล็กโตรไลต์ติกคอปเปอร์ เป็นทองแดงที่น าไฟฟ้าได้ดีที่สุด ใช้ท  าวงจรพิมพใ์น
เคร่ืองรับวทิย ุ  ดงัแสดงในรูปที่ 4.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

รูปที่ 4.1.2 แสดงลกัษณะกรรมวธีิท าทองแดงดิบใหเ้ป็นทองแดงบริสุทธ์ิ 

                        ที่มา : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php , 2558 
 

ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น  8.9 กก./ดม3  จุดหลอมเหลว 1,083 องศาเซลเซียส 
ค่าความเค้นแรงดึง : 20 – 36 กก.มม.2 ถา้เป็นเสน้ลวดความเคน้แรงดึงสูงถึง 60 กก./ดม3 อตัราการยดืตวั 
35 – 50 %  ดชันีการน าไฟฟ้า 56 ซีเมนต ์
 

 

 

 

 

 

 

( - ) ขั้วลบ ( + ) ขั้วบวก
ลบ 

     ทองแดงดิบ
ขั้วบวกลบ ทองแดงบริสุทธ์ิ

ดิบขั้วบวกลบ 
สารมลทินลงกน้อ่าง 
ทองแดงบริสุทธ์ิ 
ไปเคลือบที่ข ั้วลบ 

ที่ข ั้วลบ 
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   สมบัติของทองแดง  
     1.อ่อนเหนียว   
     2.ดึงและรีดได ้
     3.น าไฟฟ้าไดดี้ 
     4.เช่ือมติดยาก แต่บดักรีได ้
     5.น าความร้อนไดดี้ 
     6.ทนต่อการสึกหรอ 
     7.ทนต่อการกดักร่อน 

     8.ใชเ้ป็นภาชนะบรรจุอาหารที่มีฤทธ์ิเป็นกรดไม่ได ้
     9.ทองแดงรีดไดบ้างที่สุด 0.01 มม. ดึงไดเ้สน้ผา่นศูนยก์าลาง 0.02 มม. 

 

   ประโยชน์ใช้งาน 

    1.ใชท้  าสายไฟฟ้า 
    2.ช้ินส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
    3.ท าโลหะหวัแร้งบดักรี 

    4.ช้ินส่วนของคอมพวิเตอร์ 

    5.ปลอกกระสุน 

    6.เหรียญกษาปณ์ 

    7.ช้ินส่วนอุปกรณ์ท าความเยน็ 
    8.ใชผ้สมกบัสงักะสีไดเ้ป็นทองเหลือง 

 

 

 

 
                 ( ก )ปลอกกระสุน                                                       (ข) เหรียญกษาปณ์  

                      รูปที่ 4.1.3  แสดงลกัษณะประโยชน์ของทองแดง 
ที่มา : http://2013.gun.in.th, 2558 
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2. สังกะสี (Zinc)  สญัลกัษณ์ทางเคมี : Zn 

ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะอ่อนสีขาวปนน ้ าเงิน สีแวววาว 

กรรมวิธีการผลิต :น าสินแร่สงักะสีออกไซดม์าละลายในกรดก ามะถนั จนไดส้ารละลาย Zn SO4 แลว้
น าไปแยกดว้ยไฟฟ้า 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 7. 1 กก./ดม3

  จุดหลอมเหลว 419 องศาเซลเซียส 

ค่าความเค้นแรงดึง : 14 กก./มม.2   อตัราการยดืตวั 1 % ที่ 20 องศาเซลเซียส และ 25 % ที่ 90 – 160 องศา
เซลเซียส ดชันีการน าไฟฟ้า 15.9 ซีเมนต ์

   กรรมวิธีการถลุงสังกะสี 
      แร่ที่น ามาถลุงสงักะสี คือ แร่สงักะสีซลัไฟต ์ทางโลหะวทิยาเรียกวา่ สปาร์เลอร์ไรด์น ามาเผา
คัว่ก ามะถนัที่ปนอยูใ่นแร่รวมตวักบัแก๊สออกซิเจนในอากาศกลายเป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระเหย
ออกไป แก๊สออกซิเจนจะเขา้แทนที่ก  ามะถนั แร่สงักะสีซลัไฟตจ์ะกลายเป็นสงักะสีออกไซด์ (ZnO) น า
แร่สงักะสีออกไซด์ไปถลุง โดยมีถ่านคาร์บอนเป็นเช้ือเพลิงคาร์บอน (C) ที่อยูใ่นถ่านรวมตวักบัแก๊ส
ออกซิเจนที่อยูใ่นแร่กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซดร์ะเหยออกไป ก็จะไดส้งักะสีออกมา ดงัสมการ 

 

 2Zns + 302                    2ZnO + 2SO2 
 ZnOC                            Zn + CO2 

 
 

 

รูปที่ 4.1.4  แสดงลกัษณะเตาคัว่แร่สงักะสี 

ที่มา : นริศ    ศรีเมฆ , 2558 
 
 

 

 

แร่สงักะสี แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์
แร่สงักะสี 

   เปลวความร้อน
แร่สงักะสี 

สงักะสีออกไซด์
แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด์
แร่สงักะสี 
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     สมบัติของทองแดง 

       1.รีดเป็นแผน่บางๆไดดี้                                        4.เคลือบติดกบัโลหะอ่ืนไดดี้ 

       2.ทนการกดักร่อนจากสนิมไดดี้                           5.ไม่ทนกรด เกลือ และด่าง 
       3.ถา้เผาใหร้้อนที่อุณหภูมิ 90 – 160 องศาเซลเซียส จะอ่อนตวัรีดเป็นแผน่บางๆได ้

     ประโยชน์ใช้งาน 

      1.ใชอ้าบแผน่เหล็ก เช่น สงักะสีมุงหลงัคา  ลวดหนาม ท่อประปา และ กระป๋อง 
      2.ช้ินงานหล่อใชท้  าคาร์บูเรเตอร์รถยนต ์โครงป๊ัมน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
      3.ใชเ้ป็นขั้วลบในแบตเตอร่ีรถยนต ์        
      4.ท าสี                                                      
      5.เคลือบเหล็กแผน่ 

      6. ลวดหนาม 
   

          
 ( ก ) ลวดหนาม                                                                (ข) เหล็กอาบสงักะสี  
   

                                                รูปที่ 4.1.5  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากสงักะสี 

                      ที่มา : http://www.anansteel.com , 2558 
3.  ดีบุก ( Tin ) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Sn 

     ลักษณะทั่วไป : มีสีขาวบรอนซ์เงิน  แวววาว  สวยงาม 

 

             
 

รูปที่ 4.1.6 แสดงลกัษณะของดีบุก 

          ที่มา : http://chemistconfused.blogspot.com/p/blog-page_8475.html, 2558 
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กรรมวิธีการผลิต : ถลุงสินแร่ดีบุกในเตาสูง และท าใหบ้ริสุทธ์ิดว้ยกรรมวธีิทางไฟฟ้าหรือเคมี 

ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 7.3 กก.ดม3
 จุดหลอมเหลว 232 องศาเซลเซียส 

ค่าความเค้นแรงดึง : 400 – 500 นิวตนั /มม.2    ดชันีการน าไฟฟ้า 8.33 ซีเมนต ์
 

         กรรมวิธีถลุงดีบุก 

          แร่ที่น ามาถลุง คือ แร่ดีบุกออกไซด ์ทางโลหะวิทยาเรียกว่า เคสซิเทอร์ไรด์  น าแร่ดีบุกออกไซด์
มาถลุงโดยใชค้าร์บอน คาร์บอนจะดึงเอาแก๊สออกซิเจนที่อยูใ่นแร่มารวมเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ระเหยออกไป จะไดเ้น้ือดีบุก ดงัสมการ 

 

 (Roasting) 2ZnS + 302                    2ZnO + 2SO2 
  (Semelting) 2ZnO + C                    CO2 + 2Zn 
 

    สมบัติของทองแดง 
     1.อ่อน รีดเป็นแผน่บางๆไดดี้ 
     2.เป็นตวัน าไฟฟ้าที่ดี 
     3.ทนต่อการกดักร่อน 
     4.ไม่ท าปฏกิิริยากบักรดในอาหาร  
     5.จุดหลอมเหลวต ่า 
     6.หล่อขึ้นรูปไดดี้ 
     7.เกาะติดกบัผวิงานซ่ึงเป็นโลหะอ่ืนไดดี้ 

 

    ประโยชน์ใช้งาน 

     1.ใชอ้าบแผน่เหล็ก (เหล็กวลิาศ)    

     2.ใชท้  าโลหะบดักรี 

     3.ผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร    

     4. เคลือบผวิภาชนะบรรจุอาหาร 

     5.ภาชนะบรรจุอาหาร     

     6.ใชท้  าแผน่ฟอยด์ 
     7.แบบหล่อตวัพมิพ ์     

     8.ใชท้  าเคร่ืองประดบั 

     9.หลอดบรรจุยาสีฟัน 
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                  (ก) กระป๋องบรรจุอาหาร                                         (ข) หลอดบรรจุยาสีฟัน   

รูปที่ 4.1.7 แสดงลกัษณะผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากดีบกุ 

      ที่มา : http://thai.alibaba.com/product-detail/toothpaste-tube-material-1004299497.html , 2558 
 

4.  ตะกั่ว  ( Lead )  มีสญัลกัษณ์ทางเคมี  : Pb 
    ลักษณะทั่วไป :  อ่อน  น่ิม  เหนียว ล่ืน ทนการกดักร่อนได ้

 

    

รูปที่ 4.1.8  แสดงลกัษณะของตะกัว่ 

  ที่มา : http://www.jacobvicro.com , 2558 
 

กรรมวิธีการผลิต : น าสินแร่ตะกัว่ออกไซดม์าถลุงในเตาสูง และน ามาแยกดว้ยกรรมวธีิทางไฟฟ้า 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 11.2  กก./ดม3

 จุดหลอมเหลว 327 องศาเซลเซียส 

ค่าความเค้นแรงดึง : 14.7 – 19.60 นิวตนั /มม.2    อตัราการยดืตวั  40 % 
                กรรมวิธีการถลุงตะกั่ว 
              แร่ที่น ามาถลุง คือ แร่ตะกัว่ซัลไฟต ์ ทางโลหะวิทยาเรียกว่า กาลีนา (Calena) หรือกาลีไนต ์
(Calinte) น าแร่ตะกั่วซัลไฟต์เผาคั่ว ออกซิเจนในอากาศจะดึงเอาก ามะถันที่อยู่ในแร่รวมตัวเป็น
แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซดร์ะเหยออกไป แร่ตะกัว่ก็จะกลายเป็นตะกัว่ออกไซด์น าไปถลุงต่อ คาร์บอนที่
อยูใ่นถ่านดึงเอาแก๊สออกซิเจนในแร่รวมตวักลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดอ้อกไซดร์ะเหยออกไปที่เหลือจะ
เป็นเน้ือตะกัว่ 
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สมบัติของตะกั่ว 
1.มีความเหนียว 
2.ทนกรด 
3.น่ิม อ่อน      
4. สารประกอบเป็นพษิต่อร่างกาย 
5.เป็นตวัหล่อล่ืนที่ดี     
6.ทนการกดักร่อนไดดี้     

 ประโยชน์ใช้งาน 
 1.ใชผ้สมหมึกพมิพสี์ 
 2.ท าโลหะผสม 
 3.ใชท้  าเลนส์ 
 4.ใชท้  าแผน่ฟอยด์ 
 5.ใชใ้นงานอุตสาหกรรมท าสี เช่น สีขาว สีเสน 
 6.ท าแผน่ตะกัว่ในหมอ้แบตเตอร่ี (ขั้วบวก) 
 7.ท าโลหะหุม้สายเคเบิล โลหะแบริง 
 8.ท าฉากป้องกนักมัมนัตภาพรังสีต่าง ๆ 
 9.ใชบุ้ตามผนงัหอ้ง พื้นหอ้ง เพือ่เก็บเสียงและลดความสัน่สะเทือน 
 10. หวักระสุนปืน 
 11.ท าโลหะฟิวส์ 

   
             
 
 
 
 
 
 

 

                           (ก) หวักระสุนปืน                                                           (ข) ฟิวส์   
  รูปที่ 4.1.9  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากตะกัว่ 

                      ที่มา : http://www.telepart.net , 2558 
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5. นิกเกลิ  ( Nickle ) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Ni 
ลักษณะทั่วไป : มีสีขาวคลา้ยเงิน ผวิขดัมนัไดส้วยงาม 

ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 8.5 กก./ดม3
 จุดหลอมเหลว 1,450 องศาเซลเซียส 

ค่าความเค้นแรงดึง :  อบเหนียว 40 – 50 นิวตนั /มม.2    ดชันีการน าไฟฟ้า 11.1 ซีเมนต ์
      สมบัติของนิกเกิล 
      1.เหนียว แขง็ ทนความร้อน 
       2.ไม่ท าปฏิกิริยากบัสารเคมี 
       3.ทนต่อการกดักร่อน 
       4.ไม่ท าปฏิกิริยากบัสารเคมี 

       ประโยชน์ใช้งาน 
       1.ท าวาลว์ที่อยูใ่นอ่าง 
       2.เป็นโลหะผสม 
       3.ใชท้  าเคร่ืองมือแพทย ์
       4.ท าเคร่ืองมือเก่ียวกบัสารเคมี 
       5.ผสมกบัเหล็กเป็นเหล็กไร้สนิม 
       6.ใชใ้นงานชุบเคลือบผวิป้องกนัสนิม 
       7.ชุบผวิทองเหลือง 
 

  

                
  
       (ก) วาลว์ในอ่างลา้งหนา้                                                     (ข)  ชุบเคลือบผวิประแจเล่ือน 
 
 

         รูปที่ 4.1.10 แสดงลกัษณะวสัดุที่ชุบเคลือบผวิดว้ยนิกเกิล 
      ที่มา : http://www.boonthavorn.com/bathroom/product-detail.php, 2558 
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6. โครเมียม (Chromium) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Cr 
ลักษณะทั่วไป : มีสีเทาเงิน เป็นมนัวาว 

ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 6.8 กก./ดม3
 จุดหลอมเหลว 1,900 องศาเซลเซียส ดชันีการน าไฟฟ้า  

36  ซีเมนต ์
 

       สมบัติของโครเมียม 
       1.เปราะ                                  
       2.เป็นมนัวาวเหมือนเงิน 
       3.ทนต่อการกดักร่อน              
       4.แขง็                                                                          
       5.ทนต่อการสึกหรอ 
 

      ประโยชน์ใช้งาน 
       1.ใชชุ้บเคลือบผวิป้องกนัสนิม 
       2.ใชใ้นงานอุตสาหกรรมฟอกหนงั 
       3.ท าอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์
       4.ท ากระบอกสูบ 
       5.เคร่ืองมือทางการแพทย ์
       6.ท าเหล็กไร้สนิม 
 

                   
             
           (ก) ฝาคลอบฝาทา้ยรถยนต ์                                                       (ข)  เคร่ืองมือแพทย์ 

 

รูปที่ 4.1.11 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากโครเมียม 
             ที่มา : http://www.truck2hand .com, 2558 

 
 

http://www.truck2hand/
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7. ทังสเตน ( Tungsten ) หรือวุลแฟรม ( Wulfram ) สญัลกัษณ์ทางเคมี : W 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีขาวเหมือนเงิน 

ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 19.3 กก./ดม3จุดหลอมเหลว 3,337 องศาเซลเซียส ดชันีการน าไฟฟ้า 
18.2  ซีเมนต ์
       สมบัติของทังสเตน 
        1.จุดหลอมเหลวสูงที่สุด 
        2.ทนการกดักร่อนไดดี้ 
        3.น าไฟฟ้าและความร้อนไดดี้ 
        4.ทนและคงสภาพไดดี้ที่อุณหภูมิสูง 
 

      ประโยชน์ใช้งาน 
       1.ท าไสห้ลอดไฟฟ้า 
       2.ตวัตา้นทานไฟฟ้า 
       3.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
       4.อุปกรณ์ทนความร้อนสูง 
       5.หนา้คอนแทค 
 

                 
 

                      (ก) ไสห้ลอดไฟ                                                                 (ข)  หนา้คอนแทค 

รูปที่ 4.1.12 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากทงัสเตน 
              ที่มา : http://m.pantip.com/topic/31303998 , 2558 
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8. โมลิบดีนัม ( Molybdenum ) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Mo 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีขาวเงิน 

ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 10.2 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว 2,622 องศาเซลเซียส 
        สมบัติของโมลิบดินัม 
         1.ทนแรงดึงไดสู้ง 
         2.มีความเหนียว 
         3.รีดเป็นแผน่และโคง้ดดังอได ้
        4.ทนความร้อนไดดี้ 
       ประโยชน์ใช้งาน 
        1.ใชผ้สมสารหล่อล่ืน 
        2.ใชผ้สมท าโลหะแขง็ 
        3.ใชท้  าตวัอิเล็กโทรดในหลอดรังสีเอกซเรย ์
        4.ใชเ้ป็นตวัเร่งปฏิกิริยาในการกลัน่น ้ ามนั 
 

 

                          
 
 
 
 
 

 
           (ก) โลหะแขง็                                                                         (ข)  สารหล่อล่ืน 

 

รูปที่ 4.1.13 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากโมลิบดีนมั 
                                      ที่มา : ww.sangchaimeter.com/product_page , 2558 

 

9. วาเนเดยีม  ( Vanadium ) สญัลกัษณ์ทางเคมี : V 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีเทาเงิน   ราคาถูก 

ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 16.6 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว 3,030 องศาเซลเซียส 
             สมบัติของวาเนเดยีม 
              1.ทนความร้อนไดสู้งมาก                       4.ทนกรดและสารเคมีไดดี้ ( ยกเวน้กรดฟลูโอริก ) 
              2.น าความร้อนและไฟฟ้าไดดี้                 5.ดูดซบัแก๊สต่างๆไดดี้ 
              3.ทนการกดักร่อนของสนิมไดดี้มาก 
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          ประโยชน์ใช้งาน 
           1.ใชท้  าตวัเก็บประจุในงานไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ 
           2.ผสมในเน้ือเหล็กร่วมกบัโลหะอ่ืน 
           3.ใชท้  าช้ินส่วนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร  
          4.ใชท้  าเคร่ืองมือตดัเจาะชนิดพเิศษ 
          5.ใชท้  าช้ินส่วนเคร่ืองบินไอพน่ ยานอวกาศ และอุปกรณ์เตาปฏิกรณ์ปรมาณู 
 

 

                                 
               
               (ก) เคร่ืองมือตดั                                                                        (ข)  เคร่ืองมือเจาะ 

รูปที่ 4.1.14 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากวาเนเดียม 
               ที่มา : https://www.ktw.co.th , 2558 

 
 

10.  โคบอลต์ (Cobalt) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Co 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีขาวอมชมพ ูปนเทา 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 8.6 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว 1,490 องศาเซลเซียส 
       สมบัติของโคบอลต์ 
         1.ทนการกดักร่อน 
         2.มีความเหนียวมาก 
         3.มีความแขง็แรง 
        ประโยชน์ใช้งาน 
         1.ใชท้  าวสัดุประสานในการท าโลหะแขง็ 
         2.ผสมในเน้ือเหล็กเพือ่ท  าแม่เหล็กถาวร 
         3.ใชท้  าเคร่ืองมือตดัความเร็วสูง หรือโลหะคาร์ไบด ์ 
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                   (ก) แม่เหล็กถาวร                                                        (ข)  เคร่ืองมือตดั 

 

รูปที่ 4.1.15 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากโคบอลต ์
                      ที่มา : http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/5magnet-03, 2558 

 

11. บิสมัท (Bismuth) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Bi 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีค่อนขา้งแดง เป็นเม็ดเล็กๆ 

ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 9.8 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว 279 องศาเซลเซียส 
         สมบัติของบิสมัท 
         1.แขง็ เปราะ 
         2.จุดหลอมเหลวต ่า 
         ประโยชน์ใช้งาน 
         1.ผสมกบัโลหะอ่ืนใชท้  าฟิวส์                  
         2.ท าโคมไฟ 
         3.โลหะบดักรี                                            
         4.ของเด็กเล่น 
 

                  
 

                                       (ก) อุปกรณ์โคมไฟ                                                      (ข)  โคมไฟ 
 

รูปที่ 4.1.16 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากบิสมทั 
             ที่มา : http://thai.alibaba.com/product-detail, 2558 
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12.  ปรอท ( Mercury ) มีสญัลกัษณ์ทางเคมี : Hg 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะชนิดเหลว สีบรอนซ์ มีอตัราการยดืตวั หดตวั สม ่าเสมอ 

ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 13.6 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว - 39 องศาเซลเซียส  ดชันีการน าไฟฟ้า 
1.04 ซีเมนต ์จุดกลายเป็นไอ 357 องศาเซลเซียส 
        สมบัติของปรอท 
         1.ความหนาแน่นสูง 
         2.น าความร้อนไดดี้ 
         3.มีอตัราการหดตวั ยดืตวัสม ่าเสมอ 
        ประโยชน์ใช้งาน 
        1.ใชท้  าเทอร์โมมิเตอร์ และท าเคร่ืองวดัความดนัโลหิต    4.ใชท้  าอุปกรณ์ไฟฟ้า 
        2.สวติชค์วบคุมอุณหภูมิเคร่ืองเยน็                                    5.ใชฉ้าบหลอดไฟเรืองแสง                                                
        3.สวติชค์วบคุมระดบัของเหลว                                        6.ใชท้  าเคร่ืองมืออุตสาหกรรมเคมี 
 

  
 
             (ก) เทอร์โมมิเตอร์                                                            (ข) อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

รูปที่ 4.1.17   แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากปรอท 
               ที่มา : https://www.ktw.co.th , 2558 

 

13 เงิน ( Silver ) สัญลักษณ์ทางเคมี : Ag 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีขาวเงินแวววาว สวยงาม คงสภาพในบรรยากาศไดดี้ ไม่มวัหมอง 
ไม่เป็นสนิม หายาก ราคาแพง 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 10.5 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว 960 องศา 
          สมบัติของเงิน 
           1.น าไฟฟ้าไดดี้ที่สุด                 4.เหนียวขึ้นรูปไดท้ั้งการตี การดึง การรีด โดยไม่มีรอยแตกปริ 
           2.น าความร้อนไดดี้มาก            5.ไม่เป็นสนิม มนัวาว สะทอ้นแสงไดดี้ 
           3.มีจุดหลอมเหลวต ่า 
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      ประโยชน์ใช้งาน 
       1.ใชท้  าเคร่ืองมือวดัดว้ยแสง เช่น กลอ้งจุลทรรศน์  
       2.ท าหนา้สมัผสัอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพสูง  
       3.ใชฉ้าบกระจกสะทอ้นแสง และ ท าเคร่ืองประดบั เช่น สร้อย เขม็ขดัและท าเหรียญเงินสกุลต่างๆ 
 

  
                                    
             (ก) เทอร์โมมิเตอร์                                                               (ข) อุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

รูปที่ 4.1.18 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเงิน 
         ที่มา : http://www.psptech.co.th , 2558 

 

14.  ทองค า ( Gold ) สัญลักษณ์ทางเคมี : Au 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีเหลืองอร่าม เปล่งแสงในตวัเอง สวยงาม ไม่มวัหมอง ไม่เป็นสนิมหายาก 
ราคาสูง 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 19.3 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว 1,063 องศาเซลเซียส 
          สมบัติของทองค า 
          1.เป็นโลหะอ่อน รีด ดึง ตีขึ้นรูปไดง่้าย            3.ทนต่อการกดักร่อน 
          2.น าไฟฟ้า และ น าความร้อนไดดี้                   4.สีสนัสวยงาม 
         ประโยชน์ใช้งาน 
         1.ท าเคร่ืองประดบั เช่น สร้อย  แหวน  นาฬิกา  กรอบพระ 
         2.ท าสายโยงใยต่อวงจรในชุดไอซีตวัเล็กๆ 
         3.ท าฟันปลอม 
15. ทองค าขาว ( Platinum ) สัญลักษณ์ทางเคมี :  Pt 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีขาว เป็นมนัวาว มีน ้ าหนกัมากที่สุด ราคาแพง 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 21.5 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว 1,770 องศาเซลเซียส 
 
 

http://www.psptech.co.th/
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       สมบัติของทองค าขาว 
       1.เป็นตวัน าไฟฟ้าไดดี้ 
       2.ทนความร้อนไดสู้ง 
       3.ทนการกดักร่อนและปฏิกิริยาเคมี 
       4.ดึงเป็นเสน้เล็กและรีดเป็นแผน่บางๆไดดี้ 
       ประโยชน์ใช้งาน 
       1.ใชท้  าเคร่ืองประดบั 
       2.ใชท้  าเคร่ืองมือแพทย ์และใชท้  าฟันปลอม ตวัอุดฟัน 
       3.ใชท้  าช้ินส่วนวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้า รีเลย ์ เทอร์โมคปัเปิล 
 

 

                     
                                                       
                       (ก) เคร่ืองประดบั                                                            (ข) ฟันปลอม 

รูปที่ 4.1.19 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากทองค าขาว 
  ที่มา : http://martlume.com, 2558 

 

16.  แทนทาลัม  ( Tantalum )  สัญลกัษณ์ทางเคมี :  Ta 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีเทาเงิน ราคาถูก 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 16.6 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว 3,030 องศาเซลเซียส 
      สมบัติของแทนทาลัม 
       1.เป็นตวัน าไฟฟ้าและความร้อนไดดี้มาก 
       2.ทนความร้อนไดสู้ง 
       3.ทนการกดักร่อนของสนิมไดดี้มาก 
       4.ทนกรดและสารเคมีไดดี้ ( ยกเวน้กรดฟลูออริก )  
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      ประโยชน์ใช้งาน 
      1.ใชท้  าตวัเก็บประจุในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      
      2.ผสมในเน้ือเหล็กร่วมกบัโลหะอ่ืน 
      3.ใชท้  าช้ินส่วนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร                          
      4.ใชท้  าเคร่ืองมือตดัเจาะชนิดพเิศษ 
      5.ใชท้  าช้ินส่วนเคร่ืองเทอร์ไบน์ เคร่ืองบินไอพน่ ยานอวกาศ ยทุโธปกรณ์ 
      6. ใชท้  าอุปกรณ์เตาปฏิกรณ์ปรมาณู 
 
 

                                
 

        (ก) ตวัเก็บประจุ                                                                          (ข)  ดอกเจาะ 
 

รูปที่ 4.1.20 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากแทนทาลมั 
           ที่มา : www.ktw.co.th , 2558 

 

17.  แคดเมียม (Cadmium)  สัญลกัษณ์ทางเคมี :  Ca 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะผวิดา้น  สีขาวเทา 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 8.6 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว 320 องศาเซลเซียส 
       สมบัติของแคดเมียม 
       1.แขง็ ทนการกดักร่อนไดดี้                   
       2.จุดหลอมเหลวต ่า 
      ประโยชน์ใช้งาน 
      1.ใชใ้นงานชุบผิวเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือวดั              
      2.ชุบผวิอะลูมิเนียม 
      3.ใชผ้สมนิกเกิล ท าโลหะแบริง                                   
      4.ใชท้  าแผน่ธาตุแบตเตอร่ี 
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(ก) ชุบผวิอะลูมิเนียม                                             (ข)  เคร่ืองมือวดั 
 

รูปที่ 4.1.21 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากแคดเมียม 
ที่มา : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php, 2558 

 

18. พลวง ( Antimony ) สัญลกัษณ์ทางเคมี :  Sb 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีขาวคลา้ยเงิน 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 6.6 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว 630 องศาเซลเซียส 
        สมบัติของพลวง 
        1.แขง็ ทนการกดักร่อนไดดี้  
        2.จุดหลอมเหลวต ่า 
       ประโยชน์ใช้งาน 
        1.ใชผ้สมท าโลหะแบริง                         
        2.ใชท้  าโลหะบดักรี  
        3.ใชท้  าแผน่ธาตุแบตเตอร่ี 
 
 
              
 
 
 
                     
                                (ก) แบริง                                                            (ข)  แผน่ธาตุแบตเตอร่ี 
                                               รูปที่ 4.1.22 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากพลวง 

         ที่มา : http://www.thaisylphyclub.com/index.php?topic,2558 
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19.  แมงกานีส ( Manganese ) สัญลักษณ์ทางเคมี :  Mn 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีขาว เทา 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 7.4 กก./ดม3 จุดหลอมเหลว 1,250 องศาเซลเซียส 
         สมบัติของแมงกานีส 
         1.แขง็ เปราะ  
        ประโยชน์ใช้งาน 
        1.ใชผ้สมในเน้ือเหล็กเพือ่ควบคุมการแยกตวัของกราไฟต ์
        2.ใชผ้สมอะลูมิเนียมเพือ่เพิม่ความแขง็   
        3.ท าปุ๋ ยเคมี 
        4.ท าฟลกัซ์หุม้ลวดเช่ือมไฟฟ้า 
 
 

 
 

รูปที่ 4.1.23 แสดงลกัษณะฟลกัซล์วดเช่ือมไฟฟ้าที่หุม้ดว้ยแมงกานีส 
  ที่มา : http://thermal-mech.com/category/knowledge/kn-welding , 2558 

 

20. เยอรมันเนียม  ( Germanium ) สัญลกัษณ์ทางเคมี :  Gs 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะกอ้นผลึกใหญ่ 
       ประโยชน์ใช้งาน 
       1.ใชท้  าทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
       2.ใชท้  าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เช่น วทิย ุโทรทศัน์ เคร่ืองเสียง คอมพวิเตอร์ 
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     (ก) อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                         (ข)  โทรทศัน์ 
 

 รูปที่ 4.1.24 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผสมดว้ยเยอรมนัเนียม 
    ที่มา : http://www.tpa.com , 2558 
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สรุปท้ายหน่วย 
          โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก  ( Non  Ferrous  Metals ) หมายถึง โลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กผสมอยู ่ 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
             1.โลหะหนัก ( Heavy  Metal ) คือ โลหะที่มีความหนาแน่นมากกว่า 4 กิโลกรัมต่อตาราง
เดซิเมตร ( กก./ดม3 ) มีความส าคญัในระบบอุตสาหกรรมปัจจุบนั แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
            1.1  ทองแดง    
            1.2  สงักะสี  
            1.3. ดีบุก  
            1.4  ตะกัว่   
            1.5 นิกเกิล   
            1.6 โครเมียม  
            1.7 ทงัสเตน  
            1.8 โมลิบดีนมั  
            1.9 วาเนเดียม   
            1.10 โคบอลต ์ 
            1.11 บิสมทั  
            1.12 ปรอท 
            1.13 เงิน     
            1.14 ทองค า  
            1.15 ทองค าขาว  
            1.16 แทนทาลมั   
            1.17 แคดเมียม  
            1.18 พลวง  
            1.19 แมงกานีส  
            1.20 เยอรมนัเนียม  
  
หมายเหตุ ประเภทที่ 2โลหะเบา ( รายละเอียดกล่าวในหน่วยที่  4.2  และประเภทที่ 3โลหะผสม  
( รายละเอียดกล่าวในหน่วยที่ 5 ) 
 

ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
            1.Non  ferrous Metal หมายถึง โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
            2. Heavy  Metals       หมายถึง โลหะหนัก 
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ใบงานหน่วยที ่4.1 
 

ค าส่ัง  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 
          1.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือของโลหะหนกั ลกัษณะ และประโยชน์ 
การใชง้านมา 10 ชนิด ในช่องตามตารางที่ก  าหนด ( 10 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ช่ือโลหะหนัก ลักษณะ ประโยชน์ใช้งาน 

ตวัอยา่ง ทองแดง สีแดงบรอนซ์ อ่อนเหนียว ท าสายไฟ ปลอกกระสุน 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่4.1 
ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.จงบอกความหมายของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
2.โลหะที่ไม่ใช่เหล็กแบ่งออกเป็นก่ีประเภท   อะไรบา้ง 
3.จงบอกความหมายของโลหะหนกั 
4.จงยกตวัอยา่งโลหะหนกัมา 10 ชนิด พร้อมเขียนสญัลกัษณ์  
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เฉลยใบงานหน่วยที ่4 
ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

           1.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือของโลหะหนกั ลกัษณะ และประโยชน์ 
การใชง้านมา 10 ชนิด ในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้ ( 10 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 

ล าดับที ่ ช่ือโลหะหนัก ลักษณะ ประโยชน์ใช้งาน 
ตวัอยา่ง ทองแดง สีแดงบรอนซ์ อ่อนเหนียว ท าสายไฟ ปลอกกระสุน 

1 ตะกัว่ อ่อน น่ิม เหนียว ล่ืน  ใชท้  าเซลลข์ั้วแบตเตอร่ี 
2 ดีบุก สีขาว บรอนซ์เงิน แวววาวสวยงาม เคลือบผวิภาชนะบรรจุอาหาร 
3 สงักะสี โลหะอ่อนสีขาวปนน ้าเงิน แวววาว เคลือบแผน่เหล็กอาบสงักะสีมุง

หลงัคา 
4 เงิน สีขาวเงิน แวววาว สวยงาม ใชท้  าเคร่ืองประดบั ต่างๆ 
5 ทองค า สีเหลืองอร่าม เปล่งแสงในตวัเอง ท าฟันปลอม เคร่ืองประดบั 
6 ปรอท เป็นโลหะชนิดเหลว สีบรอนซ์ ท าเทอร์โมมิเตอร์ 
7 โครเมียม สีเทาเงิน เป็นมนัวาว ใชเ้คลือบผวิเหล็กป้องกนัสนิม 
8 ทงัสเตน โลหะสีขาวเหมือนเงิน ท าไสห้ลอดไฟฟ้า 
9 นิกเกิล โลหะสีขาวคลา้ยเงิน ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์

10 โคบอลต ์ โลหะสีขาวอมชมพ ู ท าเคร่ืองมือตดัความเร็วสูง  
โลหะคาร์ไบด ์

 
หมายเหตุ   ค าตอบอาจจะอยู่ในดุลพินิจของครู 
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ใบประเมนิผลใบงานหน่วยที ่4.1 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ได ้
เติมลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       9 - 10       คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       7 - 8         คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       5 - 6         คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 4    คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียนทบทวน
ใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 4.1 และท าใบงานใหม่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 4.1 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 9 – 10 ) 

ดี 
( 7 – 8 ) 

พอใช ้
( 5 – 6 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 4 ) 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่4.1 
 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.จงบอกความหมายของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 
ตอบ โลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กผสมอยู ่ ปัจจุบนันบัไดว้า่มีความส าคญัมากต่อระบบการผลิตมาก
ขึ้นตามล าดับ เพราะวสัดุเหล่าน้ีจะมีสมบตัิ ทนต่อการกัดกร่อน ทนความร้อน เป็นตวัน าไฟฟ้าที่ดี 
น ้ าหนกัเบา ขึ้นรูปไดง่้าย  
 

2.โลหะที่ไม่ใช่เหล็กแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
ตอบ  3 ประเภท คือ 1โลหะหนกั  2 โลหะเบา  3 โลหะผสม  
 

3. จงบอกความหมายของโลหะหนกั 
ตอบ โลหะที่มีความหนาแน่นมากกวา่ 4 กิโลกรัมต่อตารางเดซิเมตร ( กก./ดม3 ) 
 

4. จงยกตวัอยา่งโลหะหนกัมา 10 ชนิด พร้อมเขียนสญัลกัษณ์ทางเคมี 
ตอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

ช่ือโลหะหนัก สัญลกัษณ์ทางเคมี 

1.ทองแดง Cu 
2.ตะกัว่ Pb 
3.ดีบุก Tn 
4.สงักะสี Zn 
5.เงิน Ag 
6.ทองค า Au 
7.ปรอท Hg 
8.โครเมียม Cr 
9. ทงัสเตน W 
10.นิกเกิล Ni 
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เอกสารประกอบการสอน 
วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   รหัสวชิา 2100-1002 

หน่วยที่ 4.2  โลหะเบา 
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ผงัมโนทศัน์ 

4.2 โลหะเบา 
 

4.2.1 ความหมายของโลหะเบา  
 

4.2.2 ชนิดของโลหะเบา 

 
 

4.2.2.3 สมบตัิเฉพาะของโลหะเบา 
 
 
 

4.2.2.2 กรรมวธีิการผลิตโลหะเบา 
 
 
 

4.2.2.4 ประโยชน์ของโลหะเบา 
 
 
 

4.2.2.1 ลกัษณะของโลหะเบา 
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หน่วยที่ 4.2  
โลหะเบา 

 

  แนวคดิ 
 

               ในระบบงานอุตสาหกรรม  นอกจากใชโ้ลหะหนกัในการผลิตวสัดุต่างๆแลว้ ยงัมีการใชง้าน                   
ของโลหะเบาเช่น ทองแดง  อะลูมิเนียม  แมกนีเซียม  ไททาเนียม  เบริลเลียม เซอร์โคเนียม เป็นตน้  
โดยโลหะเบาเหล่าน้ีจะมีน ้ าหนกัเบา  มีความเหนียว หลอมละลายไดง่้าย  ทนต่อการกดักร่อนของอากาศ    
น าไฟฟ้าไดดี้และทนการสึกหรอที่อุณหภูมิสูง  
 

 สาระการเรียนรู้ 
 

            4.2.1 ความหมายของโลหะเบา  
            4.2.2 ชนิดของโลหะเบา 
                    4.2.2.1 ลกัษณะของโลหะเบา 
                    4.2.2.2 กรรมวธีิการผลิตโลหะเบา 
                    4.2.2.3 สมบตัิของโลหะเบา 
                    4.2.2.4 ประโยชน์ของโลหะเบา 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1.บอกความหมายของโลหะเบาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.จ าแนกชนิดของโลหะเบาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.อธิบายลกัษณะของโลหะเบาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4.อธิบายกรรมวธีิการผลิตโลหะเบาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5.อธิบายสมบตัิของโลหะเบาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
6.บอกประโยชน์ของโลหะเบาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
7.มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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4.2.1 ความหมายของโลหะเบา ( Light  Metals ) 
          โลหะเบา หมายถึงโลหะที่มีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ 4 กิโลกรัมต่อตารางเดซิเมตร(กก./ดม3 )  

4.2.2 ชนิดของโลหะเบา 
            โลหะเบาที่นิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรม มีดงัต่อไปน้ี 
1.อะลูมิเนียม  (Aluminium)  สัญลักษณ์ทางเคมี : Al 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีเงิน ผวิละเอียด สวยงาม 
กรรมวิธีผลิต : น าสินแร่ออกไซดม์าสกดั และน าไปอบไล่ในเตาหมุนที่อุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส  
จะไดอ้ะลูมิเนียมออกไซด ์น าไปแยกดว้ยเตาไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 900 – 950 องศาเซลเซียส จะไดอ้ะลูมิเนียม
บริสุทธ์ิ 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 2.7 กก./ดม3

 จุดหลอมเหลว 658 องศาเซลเซียส 

ค่าความเค้นแรงดึง : หล่อ 9 – 12 กก./มม2  อบเหนียว 7 กก./มม2   รีดแขง็ 13 - 20 กก./มม2   อตัราการ 
ยดืตวั 3 – 35%    ดชันีการน าไฟฟ้า 38 ซีเมนต ์
        สมบัติของอะลูมิเนียม 
        1.น ้ าหนกัเบา                                          2.มีความเหนียว หลอมละลายไดง่้าย 
        3.ทนการกดักร่อนของอากาศ                 4.น าไฟฟ้าไดดี้รองจากทองแดง 
        5.ขึ้นรูปไดง่้าย ทั้งการหล่อ อดั รีด ดึง ตดั เจาะ  กลึง  กดั  ไส     
         ประโยชน์ใช้งาน 
         ใชท้  าช้ินส่วนเคร่ืองบิน  ยานอวกาศ  สายไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  ช้ินส่วนของรถยนต ์ฝาสูบเคร่ืองยนต ์
อุปกรณ์ประดบัยนต ์แผน่หลงัคา  กรอบประตู  หนา้ต่าง บนัได โครงฝ้าเพดาน  เป็นวสัดุประดบั วสัดุหีบ
ห่อ เคร่ืองครัว เป็นตน้  เน่ืองจากอะลูมิเนียมมีน ้ าหนกัเบา  ขึ้นรูปไดง่้าย  ดงัแสดงในรูปที่ 4.2.1 
 
 

 
 
 
 
 

                        (ก) บนัได                                                       (ข) ฝาสูบเคร่ืองยนต ์
 

รูปที่ 4.2.1 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยอะลูมิเนียม 
ที่มา : http://www.thai.alibaba.com/product-detail/cast-aluminum-cylinder-head-series.html,2558 
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2.แมกนีเซียม (Magnesium) สัญลกัษณ์ทางเคมี : Mg 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะสีขาว ผวิละเอียด สวยงามเป็นโลหะเบามาก เบากวา่อะลูมิเนียม

3

2  เท่า มีความ

แขง็แรงนอ้ยมาก ใชเ้ป็นโลหะหลกัไม่ได ้แต่เม่ือผสมกบัโลหะอ่ืนจะเพิม่สมบตัิใหโ้ลหะอ่ืน   ลุกเป็นไฟ
ไดเ้องในอากาศ 
กรรมวิธีผลิต : น าสินแร่แมกนีไซด ์และโดโลไมต ์มาหลอมและแยกดว้ยไฟฟ้า ใหส้ารประกอบ
แมกนีเซียมที่มีน ้ าหนกัเบา ลอยตวัขึ้นและและดกัออกมาหลอมกบัเกลือเพือ่ท  าการแยกสารเจือปนจะท าให้
ไดแ้มกนีเซียมบริสุทธ์ิ  ขณะท าการหลอมจะตอ้งไม่ใหแ้ก๊สออกซิเจนในอากาศ เขา้ไปผสมเพราะจะท าให้
เกิดการลุกเป็นไฟ 
           สมบัติของแมกนีเซียม 
           1.น ้ าหนกัเบา 
           2.ใชผ้สมกบัโลหะอ่ืน เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก แมงกานีส  ซิลิกอน ทองแดง เพือ่ลดน ้ าหนกั            
เพิม่ความแขง็แรง และความสวยงาม 
           3.ทนการเสียดสี  
           4.ทนการกดักร่อนของอากาศ 
           5.ทนการสึกหรอที่อุณหภูมิสูง 
           6.กลึงขึ้นรูปไดง่้าย 
 

          ประโยชน์ใช้งาน 
          ใชผ้สมกบัโลหะส าหรับท าลอ้รถยนต ์หรือเรียกวา่ “ กระทะลอ้แม็ก” ท  าช้ินส่วนเคร่ืองบิน   
ยานอวกาศ    ช้ินส่วนเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองเทอร์ไบน์ เคร่ืองพิมพ ์และงานที่ตอ้งการลดน ้ าหนัก
แต่คงไวซ่ึ้งความแขง็แรง ถา้เป็นแมกนีเซียมบริสุทธ์ิจะใชท้  าแฟลช เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 4.2.2  
 

   
                                     

    (ก) แฟลช                                                             (ข) กระทะลอ้แม็ก 
                                    

รูปที่ 4.2.2  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยแมกนีเซียม 
                                           ที่มา : http://www.pantip.com/topic/30697394 , 2558     
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3.ไททาเนียม ( Titanium ) สัญลักษณ์ทางเคมี : Ti 
ลักษณะทั่วไป : เป็นโลหะเบาสีขาวเหมือนเงิน มีความแขง็แรง ทนต่อแรงดึง ทนต่อการ 

กดักร่อน และอุณหภูมิไดสู้ง 
กรรมวิธีผลิต : ไดจ้ากการถลุงสินแร่อิลเมไนต ์และรูไทล ์มาลดแก๊สออกซิเจนดว้ยแมกนีเซียม จะได ้

ผงไททาเนียม และน าผงไททาเนียมมาหลอมในสุญญากาศ หรือคลุมดว้ยก๊าซเฉ่ือย 
ลักษณะเฉพาะ : ความหนาแน่น 4.51 กก./ดม3

 จุดหลอมเหลว 1,700 องศาเซลเซียส 

       สมบัติของไททาเนียม 

       1.น ้ าหนกัเบา 
       2. เป็นโลหะที่มีความแขง็แรง ทนแรงดึงไดสู้ง  
       3.ทนการกดักร่อนไดดี้ 
       4.ทนการสึกหรอ และทนต่อการเสียดสี 
       5.ทนอุณหภูมิไดสู้งถึง 400 องศาเซลเซียส 
        ประโยชน์ใช้งาน 
        ใชท้  าช้ินส่วนของเคร่ืองบิน ยานอวกาศ  ช้ินส่วนของเคร่ืองเทอร์ไบน์ในเคร่ืองบินไอพน่ ช้ินส่วน
ในงานศลัยกรรมกระดูก   ดงัแสดงในรูปที่ 4.2.3 

 

                                                

                        
                           (ก) ช้ินส่วนเคร่ืองบิน                                            (ข) ช้ินส่วนเคร่ืองเทอร์ไบน ์

รูปที ่4.2.3 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยไททาเนียม 

                                            ที่มา : http://www.thaisylphyclub.com , 2558     
 

4.เบริลเลียม ( Beryllium ) สัญลักษณ์ทางเคมี : Be 
    สมบัติของเบริลเลียม 
    1.น ้ าหนกัเบา 
    2.มีความแขง็แรงสูง 
    3.ทนการกดักร่อนไดดี้ แต่ยดืตวัไดน้อ้ย 
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      ประโยชน์ใช้งาน 
      ใชเ้ป็นโลหะผสมในงานที่ตอ้งการน ้ าหนกัเบาและตอ้งการความแขง็แรงสูง   ดงัแสดงในรูปที่ 4.2.4 
 

 

 

รูปที่ 4.2.4 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยเบริลเลียม 

ที่มา : http://th.aliexpress.com/item/custom-shape-metal-clip/305574071.html , 2558 
 

5.เซอร์โคเนียม ( Zirconium ) สัญลกัษณ์ทางเคมี : Zr 
       สมบัติของเซอร์โคเนียม 
       1.น ้ าหนกัเบา 
       2.ทนการกดักร่อนของอากาศ กรด น ้ าทะเลไดดี้  
       3.ทนการสึกหรอที่อุณหภูมิสูง 
        ประโยชน์การใช้งาน 
        ใชท้  าช้ินส่วนในงานศลัยกรรม อุปกรณ์ในเตาปฏิกรณ์ปรมาณู เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 4.2.5 
 

 

 

รูปที่ 4.2.5 แสดงลกัษณะเตาปฏิกรณ์ปรมาณูที่ผลิตดว้ยเซอร์โคเนียม 
ที่มา : http://www.nst.or.th/article/notes01/article010.htm, 2558 
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สรุปท้ายหน่วย  
          โลหะเบา หมายถึง โลหะที่มีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ 4 กิโลกรัมต่อตารางเดซิเมตร ( กก./ดม3 )  
ที่นิยมใชใ้นระบบอุตสาหกรรม มีดงัต่อไปน้ี 
         1.อะลูมิเนียม (Aluminium) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Al 
         2.แมกนีเซียม (Magnesium) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Mg 
         3.ไททาเนียม ( Titanium ) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Ti 
         4.เบริลเลียม ( Beryllium ) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Be 
         5.เซอร์โคเนียม ( Zirconium ) สญัลกัษณ์ทางเคมี : Zr 
 
  ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
      1. Light Metals หมายถึง โลหะเบา 
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ใบงานหน่วยที ่4.2 
 

ค าส่ัง  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
  
          1.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือโลหะเบา ลกัษณะ และประโยชน์การใชง้าน 
มา 4 ชนิด ในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้ ( 4 คะแนน ) เวลา 4 นาท ี
 

ล าดับที ่ ช่ือโลหะเบา ลักษณะ ประโยชน์ใช้งาน 
ตวัอยา่ง อะลูมิเนียม สีเงิน ผวิละเอียด ท ากรอบประตู ฝาสูบเคร่ืองยนต ์

1    
2    
3    
4    
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่4.2 
 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.จงบอกความหมายของโลหะเบา 
2.จงยกตวัอยา่งของโลหะเบามา 5 ชนิด พร้อมเขียนสญัลกัษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                                        วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ     นุชิต    วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง   

 

151 หน่วยที่ 4.2 โลหะเบา 

เฉลยใบงานหน่วยที ่4.2 
 

ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

          1.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือโลหะเบา ลกัษณะ และประโยชน์การใชง้าน 
มา 4 ชนิด ในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้ ( 4 คะแนน ) เวลา 4 นาท ี
 
 

ล าดับที ่ ช่ือโลหะเบา ลักษณะ ประโยชน์ใช้งาน 
ตวัอยา่ง อะลูมิเนียม สีเงิน ผวิละเอียด ท ากรอบประตู ฝาสูบเคร่ืองยนต ์

1 แมกนีเซียม น ้ าหนกัเบามาก ใชผ้สมในโลหะส าหรับท าลอ้ 
รถยนต ์

2 ไททาเนียม มีสีขาวเหมือนเงิน  
มีความแขง็แรง 

ใชท้  าช้ินส่วนเคร่ืองบิน  
ยานอวกาศ 

3 เบริลเลียม น ้ าหนกัเบา 
มีความแขง็แรงสูง 

ใชเ้ป็นโลหะผสมในงานที่ตอ้งการ 
น ้ าหนกัเบา 

4 เซอร์โคเนียม น ้ าหนกัเบา ทนต่อ
การกดักร่อนของ
อากาศ กรด และน ้า
ทะเลไดดี้ 

ใชท้  าช้ินส่วนในงานศลัยกรรม 
อุปกรณ์ในเตาปฏิกรณ์ปรมาณู 

 
หมายเหตุ   ค าตอบอาจจะอยู่ในดุลพินิจของครู 
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ใบประเมนิผลใบงานหน่วยที ่4.2 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ได ้
เติมลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       9 - 10       คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       7 - 8         คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       5 - 6         คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 4    คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียนทบทวน   
ใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 4.2 และท าใบงานใหม่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 4.2 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 9 – 10 ) 

ดี 
( 7 – 8 ) 

พอใช ้
( 5 – 6 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 4 ) 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่4.2 
 

1.จงบอกความหมายของโลหะเบา 
ตอบ โลหะที่มีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ 4 กิโลกรัมต่อตารางเดซิเมตร ( กก./ดม3 ) 
 

2.จงยกตวัอยา่งของโลหะเบามา 5 ชนิด พร้อมเขียนสญัลกัษณ์ 
ตอบ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ช่ือโลหะเบา สัญลกัษณ์ 
1.อะลูมิเนียม Al 
2.แมกนีเซียม Mg 
3.ไททาเนียม Ti 
4.เบริลเลียม Be 
5.เซอร์โคเนียม Zr 
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เอกสารประกอบการสอน 
วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   รหัสวชิา 2100-1002 

หน่วยที่ 5  โลหะผสม 
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ผงัมโนทศัน์ 

5.โลหะผสม 
 

5.1 ความหมายของโลหะผสม 

5.2 ประเภทของโลหะผสม
ผสม 
 5.3 ความหมายของโลหะหนกัผสม 
 

5.4 ชนิดของโลหะหนกัผสม 
แบบ 
 
 

5.5 ความหมายของโลหะเบาผสม 
 
 
 

5.4.1 สมบตัิของโลหะหนกัผสม
สงักะสีผสมเวยีน 
 5.4.2 ประโยชน์ของโลหะหนกัผสม 
 

5.6 ชนิดของโลหะเบาผสม 
 
 
 

5.6.1 ประโยชน์ของโลหะเบาผสม 
 
 
 

5.7 ความหมายของโลหะซินเตอร์ 
 
 
 

5.8 วตัถุดิบที่น ามาผลิตโลหะซินเตอร์ 
 
 
 

5.10 สมบตัิของโลหะซินเตอร์ 
 
 
 

5.9 ขั้นตอนกระบวนการผลิตโลหะซินเตอร์ 
 
 
 

5.11 ประโยชน์ของโลหะซินเตอร์ 
 



 

                                            วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ    นุชิต  วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง  
 

155 หน่วยที่ 5 โลหะผสม 

หน่วยที่ 5 
โลหะผสม 

แนวคดิ 
 

            โลหะผสมเป็นการผลิตเพือ่เพิม่คุณภาพของโลหะ ตามความเหมาะสมและลกัษณะการใชง้าน 
โดยการน าจุดเด่นของแต่โลหะแต่ละชนิดมาผสมในอตัราส่วนที่ก  าหนด เพือ่ใหไ้ดโ้ลหะผสมที่ดีที่สุด 
ส าหรับงานนั้นๆ  โลหะที่ใชผ้สมที่นิยมใชใ้นปัจจุบนัไดแ้ก่ ทองเหลือง  บรอนซ์  โลหะแบริง  โมเนล  
เป็นตน้ในหน่วยน้ีจะกล่าวถึงโลหะหนกัผสม ไดแ้ก่  สงักะสีผสม  ทองแดงผสม ดีบุกผสม ตะกัว่ผสม  
และนิกเกิลผสม  โลหะเบาผสม ไดแ้ก่  แมกนีเซียมผสม  อลูมิเนียมผสม เป็นตน้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

5.1 ความหมายของโลหะผสม 
           5.2 ประเภทของโลหะผสม 
           5.3 ความหมายของโลหะหนกัผสม 
           5.4 ชนิดของโลหะหนกัผสม 
                 5.4.1 สมบตัิของโลหะหนกัผสม 
                 5.4.2 ประโยชน์ของโลหะหนกัผสม 
           5.5 ความหมายของโลหะเบาผสม 
           5.6 ชนิดของโลหะเบาผสม 
                 5.6.1 ประโยชน์ของโลหะเบาผสม 
           5.7 ความหมายของโลหะซินเตอร์ 
           5.8 วตัถุดิบที่น ามาผลิตโลหะซินเตอร์ 
           5.9 ขั้นตอนกระบวนการผลิตโลหะซินเตอร์ 
           5.10 สมบตัิของโลหะซินเตอร์ 
           5.11 ประโยชน์ของโลหะซินเตอร์ 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 1.บอกความหมายของโลหะผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              2.จ  าแนกประเภทของโลหะผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              3.บอกความหมายของโลหะหนกัผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              4.บอกชนิดของโลหะหนกัผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              5.อธิบายสมบตัิของโลหะหนกัผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              6.บอกประโยชน์ของโลหะหนกัผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              7.บอกความหมายของโลหะเบาผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              8. บอกชนิดของโลหะเบาผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              9.บอกประโยชน์ของโลหะเบาผสมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              10.บอกความหมายของโลหะซินเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              11.บอกวตัถุดิบที่น ามาผลิตโลหะซินเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              12.อธิบายขั้นตอนกระบวนการผลิตโลหะซินเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              13. อธิบายสมบติัของโลหะซินเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              14.บอกประโยชน์ของโลหะซินเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
              15. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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5.1 ความหมายของโลหะผสม  ( Alloy ) 
         โลหะผสม  หมายถึงการน าโลหะตั้งแต่  2 ชนิดขึ้นไป  น ามาผสมและหลอมละลายรวมเป็น    
เน้ือเดียวกนัในอตัราส่วนที่ก  าหนดโดยมาตรฐานโลหะที่มีส่วนผสมมากกวา่เรียกวา่ โลหะหลกั ในการ 
ผสมเพื่อให้ไดโ้ลหะใหม่ซ่ึงมีสมบตัิทางกล ทางไฟฟ้า และทางเคมีตามความตอ้งการ และมีความส าคญั          
ในชีวติประจ าวนัและในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอุปกรณ์เคร่ืองใชภ้ายในบา้น เคร่ืองครัว ช้ินส่วน     
ของเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองบิน ยานอวกาศ  งานดา้นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
 

 5.2 ประเภทของโลหะผสม     
        โลหะผสมแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ 
        1.โลหะหนกัผสม   
        2.โลหะเบาผสม   
 

5.3 ความหมายของโลหะหนักผสม 
        โลหะหนกัผสม  หมายถึงโลหะที่มีส่วนผสมของโลหะหนกัเป็นส่วนผสมหลกั โลหะที่เกิดจาก 
การผสมน้ีมีสมบตัิดีกวา่โลหะแม่ (โลหะเดิม ) ไดแ้ก่  สงักะสีผสม  ทองแดงผสม สงักะสีผสม  บรอนซ์   
ตะกัว่ผสม  นิกเกิลผสม 
        ข้อดีของโลหะผสม 
        1.มีความแขง็ 
        2.มีความแขง็แรง 
        3.ทนต่อการสึกหรอ ไม่มีสนิม 
        4.สีสวยงาม สีเปล่ียนจากโลหะเดิม 
        5.ทนต่อความเคน้แรงดึง 
        6.ใชง้านไดม้ากกวา่เดิม 
 

        ข้อเสียของโลหะผสม 
        1.จุดหลอมเหลวจะลดลง 
        2.การน าไฟฟ้าจะลดลง 
 

5.4 ชนิดของโลหะหนักผสม  
       โลหะหนกัผสมที่นิยมน ามาใชใ้นงานอุตสาหกรรม  แบ่งออกไดด้งัน้ี 
           1. สังกะสีผสม  (Zn + Al + Mn + Cu)  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
               1.1 สังกะสีชนิดรีด  เป็นสงักะสีที่ส่วนผสมของ อะลูมิเนียม 4-12% ทองแดงและแมงกานีสผสม
อยูเ่ล็กนอ้ย ใชง้านลกัษณะเดียวกบัทองเหลือง 
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     สมบัติ 
     1.เหมาะแก่งานรีด                        
     2.มีความแขง็แรงนอ้ย 
     3.มีความเที่ยงตรงนอ้ย 
    ประโยชน์ใช้งาน 
     1.ใชแ้ทนทองเหลืองไดดี้ 
 

                              
 
              (ก) สงักะสี                                                                                  (ข) ลวดหนาม 

 

รูปที่ 5.1 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผสมสงักะสี 
ที่มา : http://www.thai.alibaba.com , 2558 

 

           1.2  สังกะสีชนิดหล่ออัด  มีความแขง็แรงมากกวา่และยงัมีความเที่ยงมากกวา่ใหผ้วิงานที่เรียบร้อยดี 
กวา่ชนิดรีด ประกอบดว้ย  
               1. สงักะสีหล่ออดัผสมดีบุก  มีความแขง็แรงนอ้ยกวา่แต่จะมีความเที่ยงตรงสูง 
               2. สงักะสีหล่ออดัผสมอะลูมิเนียม  มีความแขง็แรงสูง แต่จะมีความเที่ยงตรงนอ้ยกวา่  
        สมบัติ 
        1.มีความแขง็แรงมากกวา่ชนิดรีด 
        2.มีความเที่ยงตรงมากกวา่ชนิดรีด 
        3.มีผวิงานที่เรียบร้อย 
 

       ประโยชน์ใช้งาน 
       1.ใชห้ล่อช้ินงานที่ยาก ๆ 
       2.ใชห้ล่อช้ินงานที่ตอ้งการผวิที่ไดข้นาด 
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                           (ก) ช้ินงานหล่อ                                                         (ข) ขอ้ต่อ 

รูปที่ 5.2 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผสมสงักะสีชนิดหล่ออดั 
ที่มา : http://.www. alibaba.com/product-detail/emt-zinc-die-casting-connector-electrical, 2558 

 

               2. ทองแดงผสม  นิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ประกอบดว้ย
ทองเหลือง บรอนซ์ เงินเยอรมนัและคอนสแตนแตน มีดงัน้ี 
                   1. ทองเหลือง (Brass) สญัลกัษณ์ Ms  เป็นโลหะสีเหลืองอร่ามแวววาว สวยงาม เกิดจาก
ทองแดงผสมกบัสงักะสีโดยมีทองแดงผสมเป็นโลหะหลกัไม่นอ้ยกวา่ 50 %  ทองเหลืองที่มีส่วนผสมของ
ทองแดง 70 %   ขึ้นไป  มีช่ือเฉพาะวา่ “ ทอมบคั ”  ( Tomback ) ดงัแสดงในรูปที่ 5.3 

 

 
             (ก) ทองเหลืองเสน้กลม                                                       (ข) กระทะทองเหลือง 

รูปที่ 5.3 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยทองเหลือง 
ที่มา : https://www.l3nr.org/posts/548732 , 2558 

การเขียนสัญลกัษณ์ของทองเหลือง   
           ตวัอยา่งที่  1  MS  60  คือ  ทองเหลืองที่มีส่วนผสมของทองแดง  60%  อีก  40%  เป็นสงักะสี  (Zn) 
ตวัอยา่งที่  2  MS  63  F  48  คือ  ทองเหลืองที่มีทองแดงผสมอยู ่ 63%  มีความเคน้แรงดึงต ่าที่สุด 48 กก./
ตร.มม. ทองเหลืองที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั ประกอบดว้ย 
             1.1 ทองเหลืองหล่อ ( Cast  Brass )    ประกอบดว้ยส่วนผสมของทองแดง สงักะสี และดีบุก ดว้ย
จุดหลอมเหลวที่ต่างกนัมาก ( ทองแดง 1,083 องศาเซลเซียส สงักะสี 419 องศาเซลเซียส) สงักะสีจะระเหย
จากการหล่อ 5 – 10 % ถา้จะหล่อคร้ังต่อไป ตอ้งเพิม่สงักะสีเขา้ไปชดเชยส่วนที่ระเหยออกจากการหล่อ 
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ทองเหลืองหล่อจะมีความแขง็แรงสูง ทนการสึกหรอ การผกุร่อน นิยมใชท้  าก๊อกน ้ า ท่อในงาน 
ที่ตอ้งการความคงทนสูง ดงัแสดงในรูปที่ 5.4 

 

 
 

รูปที่ 5.4 แสดงลกัษณะกอ๊กน ้ าที่ผลิตดว้ยทองเหลืองหล่อ 
ที่มา : http://www.dussthai.com/product/pro_detail.php , 2558 

 

              1.2 ทองเหลืองรีด ( Rolled  Brass ) ไดจ้ากการน าทองเหลืองแท่งมารีดเป็นเสน้ เป็นแผ่น เป็นท่อ 
โดยการรีดร้อน หรือรีดเยน็ ซ่ึงจะท าให้เม็ดเกรนของทองเหลืองเบียดกนัแน่น ทองเหลืองจะแขง็และทน
ความเคน้ไดสู้ง ตวัอยา่งช้ินงาน เช่นทองเหลืองเสน้กลม เสน้หกเหล่ียม เสน้ส่ีเหล่ียม ทองเหลืองแผน่  
ท่อทองเหลือง ลวดทองเหลือง   เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 5.5 
 
                            

 
                  
 
     
 
                     (ก) ทองเหลืองแผน่                                                               (ข) ลวดทองเหลือง 

รูปที่ 5.5 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยทองเหลืองรีด 
ที่มา : http://www.brastechcompany.com/brass-solid.html , 2558 

 

             1.3 ทองเหลืองพิเศษ ไดแ้ก่ทองเหลืองทีผ่สมโลหะอ่ืนเพิม่เติม เพือ่ใหไ้ดท้องเหลืองที่มีสมบตัิตรง
ตามความตอ้งการในการใชง้าน ไดแ้ก่  
                 1.ทองเหลืองดีบุก ( Ms  Sn ) ท  าใหท้องเหลืองแขง็ขึ้น ทนต่อการกดักร่อนของน ้ าทะเล ใชท้  า
ช้ินส่วนของเรือเดินทะเล และงานที่ตอ้งสมัผสักบัน ้ าทะเล 
                2.ทองเหลืองตะกัว่ ( Ms  Pb )  ผสมตะกัว่ประมาณ 1- 3 % น าไปใชใ้นงานกลึงไดง่้ายขึ้น 
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                 3.ทองเหลืองอะลูมิเนียม ( Ms  Al )  ผสมอะลูมิเนียมประมาณ 3 % จะเพิม่ความแขง็แรง  
ทนต่อการกดักร่อน  
                 4.ทองเหลืองเหล็ก  (Ms  Fe)  ผสมเหล็กประมาณ 1- 3 %  ช่วยใหห้ลอมตวัท าการหล่อได้
สะดวกขึ้น 
                 5.ทองเหลืองแมงกานีส ( Ms  Mn )  ท  าใหท้องเหลืองแขง็ ทนความเคน้แรงดึงไดสู้ง ทนการกดั
กร่อนของน ้ าทะเล ใชท้  าช้ินส่วนของเคร่ืองยนตเ์รือเดินทะเล เช่น กา้นสูบ  กา้นล้ิน ใบพดั เป็นตน้  
ดงัแสดงในรูปที่ 5.6 
 

     
(ก) กา้นสูบ                                                                         (ข) ใบพดั 

รูปที่ 5.6 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยทองเหลืองพเิศษ 
                                             ที่มา : http://www.wuthardware.com , 2558 

 

ตารางที่ 5.1  แสดงลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งความแขง็กบัความแขง็แรงของทองเหลือง 
 

สัญลกัษณ์มาตรฐาน ลักษณะความแข็ง ความเค้นแรงดึง  กก./มม.2 อัตรายึดตัว % 

MS 60  E  29 อ่อน 29-33 45 
MS 60  F  35 ก่ึงแขง็ 35-45 25 
MS  60  F 41 แขง็ 41-50 18 
MS 60  F 52 แขง็สปริง      ต ่ากวา่ 25 5 
MS 60  F 37 อ่อน 37 - 45 28 
MS 58  F 44 ก่ึงแขง็ 44-54 12 
MS 52  F 51 แขง็     51-63 6 

 

             3.บรอนซ์  (Bronze) สญัลกัษณ์ Bz เป็นโลหะผสมระหวา่งทองแดงกบัสงักะสี หรือโลหะอ่ืน     
จะมีทองแดงเป็นโลหะหลกัประมาณ 60 – 98 %  โลหะอ่ืนที่น ามาผสมไดแ้ก่ ดีบุก อะลูมิเนียม นิกเกิล 
ซิลิกอน ฟอสฟอรัส แมงกานีส ในการผสมอาจใชโ้ลหะผสมมากกวา่หน่ึงชนิดก็ได ้ 
             ตัวอย่างเช่น G – Bz Sn 20 คือ บรอนซ์ดีบุกชนิดหล่อผสมดีบุก 20 %  บรอนซ์ที่นิยมใชใ้นงาน 
อุตสาหกรรมประกอบดว้ย 
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             3.1 บรอนซ์อะลูมิเนียม  ( Bz AL)   เป็นโลหะผสมทองแดงผสมอะลูมิเนียม มีสมบตัิทนการกดั
กร่อนไดดี้ทนความเคน้แรงดึงไดสู้ง เช่ือมได ้แต่บดักรีไม่ได ้นิยมใชท้  าทุ่นอาร์มาเจอร์  ท  าชุดเฟืองหนอน  
ท ากา้นล้ินใบพดัเรือ ดงัแสดงในรูปที่ 5.7 
 

                               
 

                 (ก) ชุดเฟืองหนอน                                                                       (ข) กา้นล้ินใบพดัเรือ 
 

รูปที่ 5.7 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยบรอนซ์อะลูมิเนียม 
ที่มา : http://www.m.thai.alibaba.com/m/bronze-propeller-manufacturers.html, 2558 

 

             3.2 บรอนซ์ดีบุก (  BZ Sn ) โลหะทองแดงผสมดีบุก ประมาณ 4 – 20 % สีทองปนเหลือง มีความ
แขง็ ทนการผกุร่อน ยดืตวัไดดี้ เทแบบหล่อไดง่้ายนิยมใชท้  าสปริงลอ้ตามตวัหนอนในกงัหนัตะแกรงลวด 
งานต่อเรือเดินทะเล  ดงัแสดงในรูปที่ 5.8 
 

 
 

 
รูปที่ 5.8 แสดงลกัษณะสปริงลอ้ตามตวัหนอนทีผ่ลิตดว้ยบรอนซ์ดีบุก 

ที่มา : http://www.eqindustrial.com/?p=2379 , 2558 
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               3.3 บรอนซ์ตะกั่ว  ( Bz Pb )   เป็นโลหะทองแดงผสมตะกัว่ประมาณ 25 % สีคลา้ยทองแดง มี
ความเรียบ ล่ืนและนุ่ม ดูดซบัแรงกระแทกไดดี้  รับแรงกดอดับนผวิตวัมนัเอง นิยมใชท้  าเป็นวสัดุแบริง 
เพลาขอ้เหวีย่งของเคร่ืองยนต ์ดงัแสดงในรูปที่ 5.9 

 
รูปที่ 5.9 แสดงลกัษณะเพลาขอ้เหวีย่งของเคร่ืองยนตท์ี่ผลิตดว้ยบรอนซ์ตะกัว่ 

ที่มา : https://www.thai.alibaba.com, 2558 
 

               3.4 บรอนซ์เบริลเลียม  ( Bz Be )   เป็นโลหะทองแดงผสมเบริลเลียมประมาณ 2 % มีสีน ้ าตาล 
ปนแดง มีความแขง็แรงมาก ยดืหยุน่ตวัไดสู้ง  นิยมใชท้  าเคร่ืองมือ เช่น  สกดั ดอกเจาะ สปริงแขง็    
ชุดแบริง   ดงัแสดงในรูปที่ 5.10 
 

                          
 
                     (ก) สกดั                                                                             (ข) ดอกเจาะ 

 
รูปที่ 5.10 แสดงลกัษณะสกดั ที่ผลิตดว้ยบรอนซ์เบริลเลียม 

ที่มา : http://www.wuthardware.com/store/product/view/OKURA , 2558 
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                3.5 ทองแดงหล่อ (Bz Pb) เป็นบรอนซ์ชนิดหน่ึงมีสีค่อนขา้งแดง มีสมบตัิเป็นวสัดุแบริงที่ดี 
รับภาระหนกัไดดี้ ใชท้  าแบริง ใชห้ล่อเป็นตวัหนอน และลอ้ตามตวัหนอน  ดงัแสดงในรูปที่ 5.11 
 

                                                    
                    (ก) แบริง                                                                                   (ข) ลอ้ตามตวัหนอน 
 

รูปที่ 5.11 แสดงลกัษณะวสัดุแบริงที่ผลิตดว้ยทองแดงหล่อ 
ที่มา : https://www.thai.alibaba.com, 2558 

 

         4. ดีบุกผสม    (Sn + Pb + Bi + Cd + Sb)   โลหะกลุ่มน้ีเป็นโลหะทีมี่จุดหลอมต ่า  
         สมบัติ  
        1.มีความล่ืนตวั มีจุดหลอมต ่า  
         ประโยชน์ 
        1.ท าโลหะบดักรี อุปกรณ์ในมิเตอร์วดัน ้ า   ใชท้  ามิเตอร์ไฟฟ้า  ดงัแสดงในรูปที่ 5.12 

 
                    (ก) มิเตอร์วดัน ้ า                                                      (ข) มิเตอร์ไฟฟ้า    

รูปที่ 5.12 แสดงลกัษณะวสัดุทีผ่ลิตดว้ยดีบุกผสม 
ที่มา : http://www.pantip.com/topic, 2558 
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ตารางที่ 5.2   แสดงลกัษณะมาตรฐานของโลหะบดักรีชนิดต่างๆ 
 

 

โลหะ 
 

มาตรฐาน 
 

ส่วนผสม % 
อุณหภูมิงาน

ต ่าสุด 

 

ตัวอย่างการใช้งาน 

โลหะบดักรี  25 L  Sn  25 ดีบุก  25 % 
พลวง  1.7 % 
ตะกัว่ทีเหลือ 

 
257  

บดักรีดว้ยเปลวไฟ 
จากหวัเช่ือม 

โลหะบดักรี  60 L  Sn  60 ดีบุก  60 % 
พลวง  3.3 % 
ตะกัว่ที่เหลือ 

 
185 

บดักรีสายไฟ ลวดและ
งานทัว่ไป 
 

โลหะบดักรี 66.6 – 33.4 ดีบุก 66.7 % 
ตะกัว่ 33.4 % 
 

 
 

งานบดักรีทัว่ไป 

โลหะบดักรี 50 – 50 ดีบุก 50 % 
ตะกัว่ 50 % 
 

 
418 

งานบดักรีเหล็กแผน่ 

โลหะบดักรี 33.4 – 66.6 ดีบุก 33.4 % 
ตะกัว่ 66.6 % 

 
 

งานบดักรีท่อต่ออ่อน
ในงานประปา 

 
       4.1 ดีบุกผสมหล่ออัด ใชท้  าระบบกลไกในมิเตอร์วดัไฟฟ้า และมาตรวดัน ้ า  ดงัแสดงในรูปที่ 5.13 
 
 

 
 

รูปที่ 5.13 แสดงลกัษณะมาตรวดัน ้ าที่ผลิตดว้ยดีบุกผสมหล่ออดั 
ที่มา : http://www.stkplumbing.com/product, 2558 
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          5.โลหะแบริง   มีส่วนผสมของดีบุกประมาณ 88.9 % พลวง 7.4 % ทองแดง 3.7 % ใชร้องรับส่วน
ที่หมุนของเคร่ืองยนต ์ เพือ่ลดแรงเสียดทานลดแรงกระแทกและดูดซบัแรงสัน่สะเทือนท าใหง้านหมุน
คล่อง  ดงัแสดงในรูปที่ 5.14 
 

 
 

รูปที่ 5.14 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยโลหะแบริง 
ที่มา : http://www.itemsell.net/317657 , 2558 

 
        6. ตะกั่วผสม   ที่นิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย ตะกัว่แขง็ ตะกัว่บดักรี และตะกัว่แบริง  
แบ่งออกไดด้งัน้ี 
           1.ตะกั่วแข็ง (Hard  Lead ) เป็นตะกัว่ที่มีส่วนผสมของพลวง 5 – 25 % เป็นตะกัว่ที่มีความ
แขง็แรงมาก นิยมใชห้ล่อตวัพมิพช์นิดต่างๆ ดงัแสดงในรูปที่ 5.15 

 

 
 

รูปที่ 5.15 แสดงลกัษณะหล่อตวัพมิพท์ี่ผลิตดว้ยตะกัว่แขง็ 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 
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          2. ตะกั่วบัดกรี ( Solder   Lead ) เป็นตะกัว่ผสมที่ใชร่้วมกบัดีบุก เพราะโลหะบดักรีจะมีส่วนผสม 
ของตะกัว่และดีบกุเป็นหลกั ส่วนโลหะใดจะมากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน      
ที่จะน าไปใชเ้ป็นหลกั ดงัแสดงในรูปที่ 5.16 

                   

 
 

รูปที่ 5.16 แสดงลกัษณะตะกัว่บดักรี 
ที่มา : http://www.telepart.net/ , 2558 

 
          3.ตะกั่วแบริง   เป็นตะกัว่ที่มีส่วนผสมของพลวง  ดีบุก  ทองแดง  แคดเมียม เพือ่เพิม่สมบตัิดา้น
ความล่ืนความเรียบ การดูดซบัแรงกระแทก แรงสัน่สะเทือน การผสมผสานกบัวสัดุหล่อล่ืน นิยมใชท้  า
แบริง  หล่อท าตวัพมิพต่์างๆ ดงัแสดงในรูปที่ 5.17 
 
 

 
 

รูปที่ 5.17 แสดงลกัษณะวสัดุตะกัว่แบริง 
ที่มา : http://www.thaiind.com/machine-tools.php?cate_id=65&group_id , 2558 

 

            7. นิกเกิลผสม  แบ่งออกเป็น  3 ชนิด ดงัน้ี 
                1.นิกเกลิผสมทองแดง  (Ni + Cu)  มีนิกเกิล 70 % ทองแดง 30 %  เป็นโลหะชนิดใหม่เรียกวา่ 
โมเนล ( Monel  Metal ) ทนต่อการกดักร่อน และทนต่ออุณหภูมิสูง นิยมใชท้  า  อุปกรณ์ไฟฟ้า ขดลวด
ตา้นทาน แหวนลูกสูบเคร่ืองยนต ์และบรรทดัเหล็ก ดงัแสดงในรูปที่ 5.18 
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                            (ก) บรรทดัเหล็ก                                                               (ข) ลูกสูบ                                   
 

รูปที่ 5.18 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยนิกเกิลผสมทองแดง 
ที่มา : http://www. th.aliexpress.com/w/wholesale-toyota-piston-rings.html , 2558 

 

                2.นิกเกลิผสมเหลก็  ( Ni + Fe ) โลหะชนิดน้ีเรียกวา่ อินเวอร์ สตีล ( Invar  Steel ) ความเคน้ 
แรงดึงสูงถึง 60กก./ตร.มม. ขยายตวัไดน้อ้ย ถา้นิกเกิลผสมอยูเ่กิน 25 % ขึ้นไป เหล็กจะหมดสมบตัดิา้น 
แม่เหล็ก ถา้นิกเกิล 30 % จะมีความตา้นทานสูง ใชนิ้ยมใชท้  า  อุปกรณ์ไฟฟ้า ขดลวดตา้นทาน แหวน
ลูกสูบเคร่ืองยนต ์และบรรทดัโลหะ ดงัแสดงในรูปที่ 5.19 

 

              
                   (ก) บรรทดัโลหะ                                                                    (ข) ขดลวดตา้นทาน                                   

รูปที่ 5.19 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยนิกเกิลผสมเหล็ก 
ที่มา : http://www.th.aliexpress.com, 2558 

 

                3.นิกเกลิผสมโครเมียม  (Ni + Cr)  มีนิกเกิล 70 – 92 % ทองแดง 8 -30 %  ทนต่อความเร็วสูง  
ทนต่อกรดไดดี้ ถา้ผสมโครเมียม 35 % จะขึ้นรูปหรือปาดผวิไดย้าก นิยมใชท้  าเป็นท่อ ลวด เป็นตน้  
ดงัแสดงในรูปที่ 5.20 
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                          (ก)  ท่อ                                                                             (ข) ลวด                                   

รูปที่ 5.20 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยนิกเกิลผสมโครเมียม 
ที่มา : http://www.goberngroup.com/product, 2558 

 

               8. เงินเยอรมัน ( German Silver ) สัญลกัษณ์ Ns โลหะผสมระหว่าง ทองแดง 40 – 70 % 
สังกะสี 20 – 45 % และ นิกเกิล 10 - 30 %   มีลกัษณะสีคลา้ยเงิน ผลิตคร้ังแรกในเยอรมนี จึงเรียกว่า                  
“ เงินเยอรมนั” มีสมบตัิคือ มีความแขง็ คม ทนอุณหภูมิสูง ทนต่อการกดักร่อน  นิยมใชผ้ลิตเคร่ืองมือ
ที่มีคม เคร่ืองมือเขียนแบบ  และส่วนผสมของลวดเช่ือมเงิน เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 5.21 

 

                 
 
               (ก) เคร่ืองมือเขียนแบบ                                                                    (ข) มีด                                   

 

รูปที่ 5.21 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยเงินเยอรมนั 
ที่มา : http://www.gun.in.th/2012/index.php?topi , 2558 

 

               9. คอนสแตนแตน ( Constantan ) เป็นโลหะทองแดงผสมนิกเกิลอยูป่ระมาณ 40 – 50 %  
มีความแขง็ ทนอุณหภูมิสูง ทนการกดักร่อน ทนการสึกหรอไดดี้ ใชท้  าอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า  เช่น 
สตาร์ทเตอร์ ลวดความตา้นทาน ดงัแสดงในรูปที่ 5.22 
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              (ก) สตาร์ทเตอร์                                                                    (ข) ลวดตา้นทาน                                   

 

รูปที่ 5.22 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยคอนสแตนแตน 
ที่มา : http://www.th.aliexpress.com , 2558 

5.5  ความหมายของโลหะเบาผสม 

        โลหะเบาผสม หมายถึงโลหะที่มีส่วนผสมของโลหะเบาเป็นส่วนผสมหลกัไดแ้ก่ อะลูมิเนียมผสม  
แมกนีเซียมผสม   

5.6 ชนิดของโลหะเบาผสม 
      โลหะเบาผสม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
       1.อะลูมิเนียมผสม  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด ไดแ้ก่ 
          1.1ชนิดน่ิม  จะเรียกค าวา่  (Gattung)  น าหนา้  เช่น 
              1.1.1 Gattung  Al + Cu + Mg  (อะลูมิเนียมผสมทองแดงและแมกนีเซียม)   ไดโ้ลหะใหม่ คือ 
ดูลาดูมิน เป็นโลหะผสมอะลูมิเนียมที่ส าคญั ใชท้  าช้ินส่วนเคร่ืองบิน และใชง้านที่อดัทาบผวิบนไว้
ป้องกนัการกดักร่อนไดดี้ถา้ตอ้งการน าไปกลึงตอ้งผสมตะกัว่ลงไปประมาณ 1.5 % 
             1.1.2 Gattung  Al + Mg + Si  (อะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมและซิลิกอน)  มีความแขง็แรง 
ปานกลาง ขดัมนัไดส้วยงามใชท้  าโครงสร้างช้ินงานในอุตสาหกรรมเคมีปาดผวิไดดี้แต่ตอ้งผสมตะกัว่ 
ดีบุก แคดเมียม และบิสมทัลงไปดว้ย 
             1.1.3 Gattung  Al + Mg  (อะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม)  มีความแขง็แรงทนต่อการกดักร่อน 
ทนต่อน ้ าทะเล ขดัขึ้นเงาไดง่้าย เคลือบสีได ้
             1.1.4  Gattung  Al + Cu + Ni (อะลูมิเนียมผสมทองแดงผสมนิกเกิล) ตีขึ้นรูปไดง่้าย ใชท้  า 
ฝาสูบ และลูกสูบเคร่ืองยนต ์
           1.2 ชนิดหล่อ  จะเขียนค าวา่  ( Gattung )   น าหนา้ตามดว้ยตวั  G  เช่น 
                 1.2.1 Gattung  G  Al  + Si  (อะลูมิเนียมผสมซิลิกอน)  เป็นอะลูมิเนียมผสมที่ใชก้บังานหล่อ
ช้ินงานยาก ๆ งานบาง ๆ 
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                  1.2.2 Gattung  G  Al + Si + Mg  (อะลูมิเนียมผสมซิลิกอนผสมแมกนีเซียม)  เป็น
อะลูมิเนียมผสมที่เช่ือมประสานได ้ แขง็  สึกหรอยาก 
 

                                
 

                     (ก) ลูกสูบ                                                                                   (ข) ฝาสูบ                                   
รูปที่ 5.23 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยอะลูมิเนียมผสม 

ที่มา : https://www.sites.google.com/site/aluminium9999, 2558 
          2.แมกนีเซียมผสม 
             การใชง้านของแมกนีเซียมผสมคลา้ยกบัอะลูมิเนียมผสมแต่ปาดผวิไดง่้ายกวา่ผวิจะเรียบกวา่
โลหะผสมอ่ืน ๆ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
           2.1   ชนิดน่ิม  ไดแ้ก่ 
                   2.1.1 Gattung  Mg + Mn (แมกนีเซียมผสมแมงกานีส)  แมกนีเซียมผสมชนิดน้ีเช่ือมไดใ้ช้
กบังานอดั  งานตีขึ้นรูป  ท  าถงัน ้ ามนับนเคร่ืองบินมีลกัษณะเป็นแผน่  ท่อ  แท่ง  ภาคตดัเป็นรูปต่าง ๆ 
ดงัแสดงในรูปที่ 5.24 
 

 
                     

รูปที่ 5.24 แสดงลกัษณะถงัน ้ ามนัเคร่ืองบินที่ผลิตดว้ยแมกนีเซียมผสมแมงกานีส 
ที่มา : https://www. baramee.wordpress.com, 2558 
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              2.1.2 Gattung  Mg + Al  ( แมกนีเซียมผสมอะลูมิเนียม)  มีความแขง็แรงทนทานดีมาก  ใช ้
เป็นงานหล่อ  งานดีขึ้นรูป  เป็นเสน้ที่มีหนา้ตดัต่าง ๆ ไดใ้ชท้  าช้ินส่วนรถยนต ์ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรพเิศษ 
ดงัแสดงในรูปที่ 5.25 
 

                 
                     
                        (ก) ช้ินส่วนเคร่ืองจกัร                                                     (ข ) ช้ินส่วนรถยนต ์     

 

       รูปที่ 5.25 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยแมกนีเซียมผสมอะลูมิเนียม 
      ที่มา : http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php, 2558 

 

            2.2 ชนิดหล่อ  ไดแ้ก่ 
                   2.2.1  Gattung  G  Mg + Al + Zn  (แมกนีเซียมผสมอะลูมิเนียม  ผสมสงักะสี)  ใชก้บังาน
หล่อมีอตัรายดึตวัมาก  แขง็แรงรับภาระไดสู้ง  ทนต่อแรงกระแทกไดดี้  ใชท้  าช้ินส่วนอะไหล่รถยนต ์ 
ดงัแสดงในรูปที่ 5.26 

                        
 

รูปที่ 5.26 แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยแมกนีเซียมผสมอะลูมิเนียมผสมสงักะสี 
ที่มา : http://www.seangkong.ran4u.com , 2558 
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5.7 ความหมายของโลหะซินเตอร์  ( Sinter  Metal ) 
           โลหะซินเตอร์  หมายถึงโลหะแขง็ที่ผา่นกระบวนการผลิตช้ินงานจากโลหะผง ซ่ึงท าใหไ้ด้
โลหะที่มีความแขง็มาก ใชส้ าหรับผลิตเป็นคมตดัชนิดต่างๆ 
 

5.8 วตัถุดบิทีน่ ามาผลติโลหะซินเตอร์  
       ในกรรมวธีิการผลิตโลหะซินเตอร์   จะมีการน าวตัถุดิบมาผลิต ดงัน้ี 

       1. ผงโคบอลต ์ ( ท าหนา้ที่เป็นวสัดุประสาน ) 
       2. ผงทงัสเตนคาร์ไบด ์
       3. ผงไทเทเนียมคาร์ไบด ์
       4. ผงแทนทาลมัคาร์ไบด ์
 

             
 

รูปที่ 5.27 แสดงลกัษณะวตัถุดิบที่น ามาผลิตโลหะซินเตอร์ 
ที่มา : http://www.beauty24store.com, 2558 

5.9  ขั้นตอนกระบวนการผลติโลหะซินเตอร์  ม ี5 ขั้นตอน ดงันี้ 
       1.การผลิตผงโลหะ  ( Powder  Production ) จะใชท้งัสเตนคาร์ไบดป์ระมาณ 70 – 85 %             
ไททาเนียมคาร์ไบด ์ประมาณ 10 - 15%   และใช ้โคบอลตเ์ป็นวสัดุประสาน 5 – 15 % ใชต้วัมนับด
ตวัเองจนเป็นผง  
       2.การผสมโลหะใหก้ลมกลืนกนั ( Blending )  
       3. การอดัขึ้นรูป ( Compaction ) โดยการน าไปอดัขึ้นรูปดว้ยแรงอดั โดยใชค้วามดนั 400 บาร์ 
 ( บรรยากาศ ) 
       4.การเผา ( Sintering ) โดยการน าเขา้เตาอบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 800 – 1,000 องศาเซลเซียส จนเม็ด
เกรนโลหะหลอมละลายติดกนั และน าช้ินงานมาตกแต่งเสร็จแลว้น าไปอบหลอมละลายอีกคร้ังที่
อุณหภูมิ 1,400 – 1,700 องศาเซลเซียส 
       5.การตกแต่งขั้นส าเร็จ ( Finishing Operation ) น าช้ินงานดงักล่าวไปผา่นกระบวนการตกแต่ง 
ขั้นสุดทา้ย เช่น การเจียรนยัเพือ่ปรับปรุงขนาด การชุบผวิดว้ยไฟฟ้า เป็นตน้ 
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แผนภูมิที่ 5.1 แสดงลกัษณะกระบวนการผลิตโลหะซินเตอร์ 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

 

5.10  สมบัติของโลหะซินเตอร์    
       สมบตัิของช้ินงานที่ผา่นกรรมวธีิผลิตโลหะซินเตอร์  มีดงัน้ี 
        1.ทนความร้อนไดสู้ง 
        2.ทนต่อการกดักร่อน 
        3.ใชโ้ลหะหนกัและโลหะแขง็มาผลิตได ้
        4.มีความเปราะ แตกหกัง่ายเน่ืองจากมีรูพรุน 
        5.มีความหนาแน่นนอ้ย น ้ าหนกัเบา ลกัษณะเป็นรูพรุน 
        6.มีความแขง็สูง 
        7.น าไปผลิตช้ินงานที่มีความคมมากๆ  เช่น มีดกลึงแบบพเิศษ 
 
 
 
 
 

ผงโลหะ 
Tc 
TiC 
TaC 
C0 

 หมอ้บดผสม โลหะซินเตอร์
หมอ้บดผสม 

     โลหะแขง็ 

อดัเป็นแผน่ – แท่ง อดัเป็นรูปช้ินงาน 

อบคร้ังแรก 800 – 900 
องศาเซลเซียส 

อบ 1,400 – 1,700 
องศาเซลเซียส 

 

ช้ินงานส าเร็จ 
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     5.11 ประโยชน์การใช้งานของโลหะซินเตอร์    มีดงัน้ี 
               1.ท าเฟือง 
               2.ลูกเบี้ยว 
               3.บูช 
               4.เคร่ืองมือตดัต่างๆ 
 
 

 
                                                                           

 

รูปที่ 5.28 แสดงลกัษณะช้ินงานที่ไดจ้ากกรรมวธีิผลิตโลหะซินเตอร์ 
ที่มา : http://www.thaiind.com/machine-tools-spare-parts-accessories.php? , 2558 
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สรุปท้ายหน่วย 

               โลหะผสม  หมายถึงการน าโลหะตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป น ามาผสมและหลอมละลายรวมเป็น
เน้ือเดียวกนัในอตัราส่วนที่ก  าหนดโดยมาตรฐาน โลหะที่มีส่วนผสมมากกวา่เรียกวา่ โลหะหลกัในการ
ผสมเพือ่ใหไ้ดโ้ลหะใหม่ซ่ึงมีสมบตัิทางกล  ทางไฟฟ้า  และทางเคมีตามความตอ้งการ  เป็นตน้ 
               โลหะผสม แบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ 1.โลหะหนกัผสม    2.โลหะเบาผสม  
               ข้อดีของโลหะผสม  
               1.มีความแขง็  2.มีความแขง็แรง   3.ทนต่อการสึกหรอไม่มีสนิม  4.สีสวยงามสีเปล่ียนจาก
โลหะเดิม   5.ทนต่อความเคน้แรงดึง   6.ใชง้านไดม้ากกวา่เดิม 
               ข้อเสียของโลหะผสม 
               1.จุดหลอมเหลวจะลดลง    2. การน าไฟฟ้าจะลดลง 
               1. โลหะหนักผสม  หมายถึง  โลหะที่มีส่วนผสมของโลหะหนักเป็นส่วนผสมหลกั โลหะที่
เกิดจากการผสมจะมีสมบตัิดีกวา่โลหะแม่ (โลหะเดิม ) ที่นิยมน ามาใชใ้นงานอุตสาหกรรมในปัจจุบนั  
แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
              1. สังกะสีผสม  (Zn + Al + Mn + Cu)  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
                 1.1 สงักะสีชนิดรีด   
                 1.2 สงักะสีชนิดหล่ออดั   
              2. ทองแดงผสม ที่นิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรมอยา่งแพร่หลาย ในปัจจุบนั ประกอบดว้ย
ทองเหลือง บรอนซ์ เงินเยอรมนั และคอนสแตนแตน แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
                 2.1 ทองเหลือง  ( Brass ) สญัลกัษณ์ Ms  ประกอบดว้ย 
                      2.1.1 ทองเหลืองหล่อ ( Cast  Brass )  
                      2.1.2 ทองเหลืองรีด ( Rolled  Brass ) 
                      2.1.3ทองเหลืองพเิศษไดแ้ก่ทองเหลืองที่ผสมโลหะอ่ืนเพิม่เติมเพือ่ใหไ้ดท้องเหลืองที่มี
สมบตัิตรงตามความตอ้งการในการใชง้าน ไดแ้ก่  
                     1.ทองเหลืองดีบุก ( Ms  Sn ) 
                     2.ทองเหลืองตะกัว่ ( Ms  Pb )   
                     3.ทองเหลืองอะลูมิเนียม ( Ms  Al )   
                     4.ทองเหลืองเหล็ก  ( Ms  Fe )   
                     5.ทองเหลืองแมงกานีส ( Ms  Mn )   
               3. บรอนซ์  (Bronze)   ที่นิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรม  ประกอบดว้ย 
                    3.1 บรอนซ์อะลูมิเนียม  ( Bz AL) 
                    3.2 บรอนซ์ดีบุก (  BZ Sn )  
                   3.3 บรอนซ์ตะกัว่  ( Bz Pb )   
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                   3.4 บรอนซ์เบริลเลียม  ( Bz Be ) 
                   3.5 ทองแดงหล่อ  ( Bz Pb ) 
                4. ดีบุกผสม    (Sn + Pb + Bi + Cd + Sb)  แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
                     1. ดีบุกผสมหล่ออดั   ใชท้  าระบบกลไกในมิเตอร์วดัไฟฟ้า และมาตรวดัน ้ า  
                5.โลหะแบริง ใชร้องรับส่วนที่หมุนของเคร่ืองยนต ์
                6. ตะกั่วผสม   ที่นิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย  
                    1.ตะกัว่แขง็ ( Hard  Lead )  
                    2. ตะกัว่บดักรี ( Solder   Lead )  
                    3.ตะกัว่แบริง    
                7. นิกเกิลผสม  แบ่งออกเป็น  3 ชนิด 
                   1.นิกเกิลผสมทองแดง  (Ni + Cu)   
                   2.นิกเกิลผสมเหล็ก  ( Ni + Fe )  
                   3.นิกเกิลผสมโครเมียม  (Ni + Cr)   
                8. เงินเยอรมนั นิยมใชผ้ลิตเคร่ืองมือที่มีคม   เคร่ืองมือเขียนแบบ   และส่วนผสมของลวด
เช่ือมเงิน 
            
             2.โลหะเบาผสม  หมายถึง โลหะที่มีส่วนผสมของโลหะเบาเป็นส่วนผสมหลกั   แบ่งออกเป็น
ดงัน้ี 

           1.อะลูมิเนียมผสม   แบ่งออกเป็น  2  ชนิด 
             1.1 ชนิดน่ิม  จะเรียกค าวา่  (Gattung)  น าหนา้ 
             1.2 ชนิดหล่อ  จะเขียนค าวา่  ( Gattung )   น าหนา้ตามดว้ยตวั  G 
           2.แมกนีเซียมผสม  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด 
              2.1.ชนิดน่ิม  ไดแ้ก่ 
                    1. Gattung  Mg + Mn (แมกนีเซียมผสมแมงกานีส)  แมกนีเซียมผสมชนิดน้ีเช่ือมไดใ้ชก้บั
งานอดั  งานตีขึ้นรูป ท าถงัน ้ ามนับนเคร่ืองบินมีลกัษณะเป็นแผน่  ท่อ  แท่ง  ภาคตดัเป็นรูปต่างๆ  
                    2. Gattung  Mg + Al  ( แมกนีเซียมผสมอะลูมิเนียม)  มีความแขง็แรงทนทานดีมาก  ใช้
เป็นงานหล่อ  งานตีขึ้นรูป เป็นเสน้ที่มีหนา้ตดัต่างๆ ไดใ้ชท้  าช้ินส่วนรถยนตช้ิ์นส่วนเคร่ืองจกัรพเิศษ  
             2.2 ชนิดหล่อ  ไดแ้ก่ 
                   1. Gattung  G  Mg + Al + Zn  (แมกนีเซียมผสมสมอะลูมิเนียม  ผสมสงักะสี)  ใชก้บังาน
หล่อมีอตัรายดึตวัมาก  แขง็แรงรับภาระไดสู้ง  ทนต่อแรงกระแทกไดดี้  ใชท้  าช้ินส่วนอะไหล่รถยนต ์ 
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             โลหะซินเตอร์ หมายถึง  โลหะแขง็ที่ผา่นกระบวนการผลิตช้ินงานจากโลหะผง ซ่ึงท าให้ได้
โลหะที่มีความแขง็มาก ใชส้ าหรับผลิตเป็นคมตดัชนิดต่างๆ 
            วัตถุดิบที่น ามาผลิตเป็นโลหะซินเตอร์  มีดังนี้ 
             1.ผงโคบอลต ์ ( ท าหนา้ที่เป็นวสัดุประสาน )  2.ผงทงัสเตนคาร์ไบด ์   3.ผงไทเทเนียมคาร์ไบด ์

 4. ผงแทนทาลมัคาร์ไบด ์

              กระบวนการผลิตโลหะซินเตอร์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.การผลิตผงโลหะ  ( Powder  Production ) 
  2.การผสมโลหะใหก้ลมกลืนกนั ( Blending )  
  3. การอดัขึ้นรูป ( Compaction )  
  4.การเผา ( Sintering )  
  5.การตกแต่งขั้นส าเร็จ ( Finishing Operation ) 
          สมบัติของโลหะซินเตอร์ 
          1.ทนความร้อนไดสู้ง    2.ทนต่อการกดักร่อน   3.ใชโ้ลหะหนกัและโลหะแขง็มาผลิตได ้
  4.มีความเปราะ แตกหกัง่ายเน่ืองจากมีรูพรุน  5. มีความหนาแน่นนอ้ย น ้ าหนกัเบา ลกัษณะเป็นรูพรุน 
  6.มีความแขง็สูง   7. น าไปผลิตช้ินงานที่มีความคมมากๆ  เช่น มีดกลึงแบบพเิศษ 
           ประโยชน์การใช้งานของโลหะซินเตอร์ 
 1.ท าเฟือง  2.ลูกเบี้ยว   3.บูช    4.เคร่ืองมือตดัต่างๆ 
 
ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
     1. Alloy  หมายถึง โลหะผสม 
     2. Brass หมายถึง  ทองเหลือง 
     3. Bronze หมายถึง บรอนซ์ 
     4. Invar Steel หมายถึง โลหะผสมเหล็ก 
     5.  Powder  Production  หมายถึง การผลิตโลหะผง  
     6.  Blending หมายถึง  การผสมโลหะใหก้ลมกลืนกนั 
     7.  Compaction  หมายถึง การอดัขึ้นรูป  
     8 . Sintering หมายถึง การเผา 
     9. Finishing Operation หมายถึง การตกแต่งขั้นส าเร็จ 
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ใบงานหน่วยที ่5 
 

ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

        1.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือของโลหะหนกั ลกัษณะ และประโยชน์การใชง้าน 
มา 9 ชนิด ในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้  ( 9 คะแนน ) เวลา 5 นาท ี
 

ล าดับที ่ ช่ือโลหะหนักผสม ส่วนผสม ประโยชน์ใช้งาน 
ตวัอยา่ง ทองเหลือง สีแดงบรอนซ์ อ่อนเหนียว ท าสายไฟ ปลอกกระสุน 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

 
 

           2.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือโลหะเบาผสม ลกัษณะ และประโยชน์การใชง้าน 
มา 2 ชนิด ในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้   ( 1 คะแนน ) เวลา 2 นาท ี
 

ล าดับที ่ ช่ือโลหะเบาผสม ลักษณะ ประโยชน์ใช้งาน 
ตวัอยา่ง อะลูมิเนียมผสม สีเงิน ผวิละเอียด ท ากรอบประตู  ฝาสูบเคร่ืองยนต ์

1    
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่5 
 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.จงบอกความหมายของโลหะผสม 
2. จงบอกความหมายของโลหะหนกัผสม 
3. จงยกตวัอยา่งของโลหะหนกัผสมมา 5 ชนิด  
4. จงบอกความหมายของโลหะเบาผสม 
5. จงยกตวัอยา่งของโลหะเบาผสม 2 ชนิด  
6.จงบอกความหมายของโลหะซินเตอร์ 
7.จงบอกวสัดุที่น ามาผลิตโลหะซินเตอร์ 
8.กระบวนการผลิตโลหะแบบซินเตอร์ มีก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 
9. จงบอกสมบตัิของโลหะซินเตอร์ มา 5 ขอ้ 
10. จงยกตวัอยา่งช้ินงานที่ผลิตดว้ยกรรมวิธีโลหะซินเตอร์ 
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เฉลยใบงานหน่วยที ่5 
 

ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

           1.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือของโลหะหนกั ลกัษณะ และประโยชน์การใชง้าน 
มา 10 ชนิด ในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้ ( 10 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 
ล าดับที ่ ช่ือโลหะหนักผสม ส่วนผสม ประโยชน์ใช้งาน 
ตวัอยา่ง ทองเหลือง ทองแดง และสงักะสี ท าสายไฟ ปลอกกระสุน 

1 สงักะสีผสมชนิดรีด อะลูมิเนียม  4-12% 
ทองแดงและแมงกานีส 

ใชแ้ทนทองเหลืองไดดี้ 
 

2 ทองเหลืองหล่อ ทองแดง สงักะสี และดีบุก นิยมใชท้  าก๊อกน ้ า 
3 ทองเหลืองแมงกานีส ทองเหลืองผสมแมงกานีส กา้นสูบ  กา้นล้ิน ใบพดั 
4 บรอนซ์ดีบุก ทองแดงผสมดีบุก หล่อระฆงั 
5 บรอนซ์อะลูมิเนียม โลหะทองแดงผสม

อะลูมิเนียม 
ท าทุ่นอาร์มาเจอร์   
ท าชุดเฟืองหนอน   

6 โลหะแบริง ดีบุก พลวง  ทองแดง รองรับส่วนที่หมุนของ
เคร่ืองยนต ์

7 ตะกัว่แขง็ ตะกัว่ที่มีส่วนผสมของ
พลวง 

หล่อตวัพมิพช์นิดต่างๆ 

8 ตะกัว่แบริง ตะกัว่ที่มีส่วนผสมของ
พลวง  ดีบุก  ทองแดง  
แคดเมียม 

โลหะแบริง 

9 เงินเยอรมนั ทองแดง สงักะสี และ 
นิกเกิล 

เคร่ืองมือที่มีคม 
เคร่ืองมือเขียนแบบ 

10 คอนสแตนแตน  ทองแดงผสมนิกเกิล อุปกรณ์งานไฟฟ้า 
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2.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือโลหะเบาผสม ลกัษณะ และประโยชน์การใชง้าน 
มา 1 ชนิด ในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้  ( 1 คะแนน ) เวลา 2 นาท ี
 

ล าดับที ่ ช่ือโลหะเบาผสม ลักษณะ ประโยชน์ใช้งาน 
ตวัอยา่ง อะลูมิเนียมผสม สีเงนิ ผวิละเอียด ท ากรอบประตู ฝาสูบเคร่ืองยนต ์

1 แมกนีเซียมผสม มีน ้ าหนกัเบา
ประมาณ 

3

2  เท่าของ

อะลูมิเนียม 

ใชท้  าเส้ือสูบ ลูกสูบเคร่ืองยนต ์
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ใบประเมนิผลใบงานหน่วยที ่5 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ได ้
เติมลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       9 - 10       คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       7 - 8         คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       5 - 6         คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 4    คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียนทบทวน 
ใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 5 และท าใบงานใหม่ 

 
 
 

 
 
 
 

 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 5 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 9 – 10 ) 

ดี 
( 7 – 8 ) 

พอใช ้
( 5 – 6 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 4 ) 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่5 
 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.จงบอกความหมายของโลหะผสม 
ตอบ  การน าโลหะตั้งแต่ 2ชนิดขึ้นไป  น ามาผสมและหลอมละลายรวมเป็นเน้ือเดียวกนั ในอตัราส่วน
ที่ก  าหนดโดยมาตรฐานโลหะที่มีส่วนผสมมากกวา่เรียกวา่โลหะหลกัในการผสม เพือ่ใหไ้ดโ้ลหะใหม่
ซ่ึงมีสมบตัิทางกล  ทางไฟฟ้า  และทางเคมี ตามความตอ้งการ   
 

2. จงบอกความหมายของโลหะหนกัผสม 
ตอบ โลหะที่มีส่วนผสมของโลหะหนกัเป็นส่วนผสมหลกั โลหะที่เกิดจากการผสมน้ีมีสมบตัิดีกวา่
โลหะแม่ (โลหะเดิม ) ไดแ้ก่ สงักะสีผสม  ทองแดงผสม สงักะสีผสม  บรอนซ์  ตะกัว่ผสม นิกเกิลผสม 
 

3. จงยกตวัอยา่งของโลหะหนกัผสมมา 5 ชนิด  
ตอบ 1.สงักะสีผสม  2.ทองแดงผสม  3.บรอนซ์  4. ดีบุกผสม   5. ตะกัว่ผสม 
 

4. จงบอกความหมายของโลหะเบาผสม 
ตอบ โลหะที่มีส่วนผสมของโลหะเบาผสมเป็นส่วนผสมหลกั  
 

5. จงยกตวัอยา่งของโลหะเบาผสม 2 ชนิด  
ตอบ 1.อะลูมิเนียมผสม  2.แมกนีเซียมผสม 
 

6.จงบอกความหมายของโลหะซินเตอร์ 
ตอบ โลหะแขง็ที่ผา่นกระบวนการผลิตช้ินงานจากโลหะผง ซ่ึงท าใหไ้ดโ้ลหะที่มีความแขง็มาก  
ใชส้ าหรับเป็นคมตดัชนิดต่างๆ 
 

7.จงบอกวสัดุที่น ามาผลิตโลหะซินเตอร์ 
ตอบ 1.ผงโคบอลต ์ ( ท าหนา้ที่เป็นวสัดุประสาน )  2.ผงทงัสเตนคาร์ไบด์  3.ผงไทเทเนียมคาร์ไบด ์
4.ผงแทนทาลมัคาร์ไบด ์
 

8.กระบวนการผลิตโลหะแบบซินเตอร์ มีก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 
ตอบ 1.การผลิตผงโลหะ   จะใชท้งัสเตนคาร์ไบดป์ระมาณ 70 – 85 % ไททาเนียมคาร์ไบด ์ประมาณ 
10 - 15%   และใช ้โคบอลตเ์ป็นวสัดุประสาน 5 – 15 % ใชต้วัมนับดตวัเองจนเป็นผง  
        2. การผสมโลหะใหก้ลมกลืนกนั   
        3. การอดัขึ้นรูปโดยการน าไปอดัขึ้นรูปดว้ยแรงอดั โดยใชค้วามดนั 400 บาร์( บรรยากาศ ) 
        4.การเผา โดยการน าเขา้เตาอบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 800 – 1,000 องศาเซลเซียส จนเม็ดเกรนโลหะ
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หลอมละลายติดกนั และน าช้ินงานมาตกแต่งเสร็จแลว้น าไปอบหลอมละลายอีกคร้ังที่อุณหภูมิ 1,400 – 
1,700  องศาเซลเซียส 
         5.การตกแต่งขั้นส าเร็จ น าช้ินงานไปผา่นกระบวนการตกแต่งขั้นสุดทา้ย เช่น การเจียรนยั   
เพือ่ปรับปรุงขนาด การชุบผวิดว้ยไฟฟ้า เป็นตน้ 
 

9. จงบอกสมบตัิของโลหะซินเตอร์ มา 5 ขอ้ 
ตอบ 1.ทนความร้อนไดสู้ง  2.ทนต่อการกดักร่อน  3.ใชโ้ลหะหนกัและโลหะแขง็มาผลิตได ้
 4.มีความเปราะ แตกหกัง่ายเน่ืองจากมีรูพรุน   5. มีความหนาแน่นนอ้ย น ้ าหนกัเบา ลกัษณะเป็นรูพรุน 
 

10. จงยกตวัอยา่งช้ินงานที่ผลิตดว้ยกรรมวิธีโลหะซินเตอร์ 
ตอบ 1.ท าเฟือง    2.ลูกเบี้ยว   3.บูช    4.เคร่ืองมือตดัต่างๆ 
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เอกสารประกอบการสอน 
วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   รหัสวชิา 2100-1002 
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6. อโลหะ 
 

6.1 ความหมายของอโลหะ 

6.2 ประเภทของอโลหะ
ช่ือของอโลหะประเภทของ
อโลหะ 
 
6.2.1 ชนิดและประโยชน์ของวสัดุธรรมชาติ 
 

6.2.2 ความหมายของวสัดุสงัเคราะห์ 

6.2.3 ชนิดและประโยชน์ของวสัดุสงัเคราะห์ 

ผงัมโนทศัน์ 
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                                                        หน่วยที่ 6 
                                                           อโลหะ 

 

แนวคดิ 
 

            อโลหะ เป็นวสัดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และไดจ้ากการสงัเคราะห์ขึ้นมา ส่วนมากนิยมใช ้
ท าเคร่ืองใชท้ัว่ไป ฉนวนป้องกนัความร้อน ฉนวนป้องกนัไฟฟ้า ( ยกเวน้คาร์บอน ) ที่นิยมใชก้นัมาก 
ในปัจจุบนัไดแ้ก่ ไม ้ ยางสงัเคราะห์ ใยหิน หนงัสตัว ์ สี  กาว พลาสติก กระเบื้อง หนงัและส่ิงทอ  
ปูนซีเมนต ์และกระดาษ  เป็นตน้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

6.1 ความหมายของอโลหะ 
              6.2 ประเภทของอโลหะ 
                    6.2.1 ชนิดและประโยชน์ของวสัดุธรรมชาติ 
                    6.2.2 ความหมายของวสัดุสงัเคราะห์ 
                    6.2.3 ชนิดและประโยชน์ของวสัดุสังเคราะห์ 
                     

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

             1.บอกความหมายของอโลหะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             2.จ  าแนกประเภทของอโลหะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             3.บอกชนิดและประโยชน์ของวสัดุธรรมชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             4.บอกความหมายของวสัดุสงัเคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             5.บอกชนิดและประโยชน์ของวสัดุสงัเคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
             6.มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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     6.1 ความหมายของอโลหะ   
             อโลหะ หมายถึง   วสัดุที่ได้จากธรรมชาติ หรือได้จากการสังเคราะห์ขึ้ นมา เช่น พลาสติก 
ปูนซีเมนต ์ แกว้  ไม ้ ยาง  น ้ ามนั เป็นตน้ มีสมบตัิแตกต่างจากโลหะ การเรียงตวัของอะตอมไม่เป็นระเบียบ  

     6.2 ประเภทของอโลหะ    
            อโลหะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
             1.วัสดุธรรมชาติ  หมายถึง  วสัดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆที่ใช้
ประโยชน์โดยทัว่ไป  เช่น  ไม ้ ยางธรรมชาติ   หนงั  ส่ิงทอ และกาวธรรมชาติ เป็นตน้ 
             2. วัสดุสังเคราะห์  หมายถึง  วสัดุที่ผลิตขึ้นดว้ยกรรมวธีิทางเคมี เพือ่ใหเ้ป็นสารชนิดใหม่  หรือผลิต
ขึ้นเพือ่ทดแทนวสัดุที่มีอยูต่ามธรรมชาติ โดยมีสมบตัิที่ดีกว่าหรือใกลเ้คียงในการน ามาใชป้ระโยชน์  เช่น  
พลาสติก  แกว้   ปูนซีเมนต ์   ยางเทียม  หนงัเทียม  และ สี เป็นตน้ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 6.1 แสดงลกัษณะประเภทของอโลหะ 

ที่มา : นายสุเทพ   นุชิต , 2558 

อโลหะ 

วสัดุสงัเคราะห์ วสัดุธรรมชาติ 

พลาสติก
อะลูมิเนียม
ทองแดง 

ปูนซีเมนต์
แมกนีเซียม
อลูมิเนียม
ทองแดง ยางเทียม
ไทเทเนียม
อลูมิเนียม
ทองแดง หนงัเทียม
เซอร์โคเนียม
อลูมิเนียม
ทองแดง 
สี 

แกว้
นิโครม
มทอง
แดง 

ไม ้

ยางธรรมชาติ 

หนงั
ทราย
แกว้ราย 

กาวธรรมชาติ 

ส่ิงทอ 
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   6.2.1 ชนิดและประโยชน์ของวสัดุธรรมชาต ิ
             วสัดุธรรมชาติที่น ามาใช ้แบ่งออกไดด้งัน้ี 
              1. ไม้ (Wood ) ไดจ้ากการน าตน้ไมท้ีมี่อายมุากๆ ขนาดใหญ่มาแปรรูป เพือ่น าไปใชง้านตาม 
ความเหมาะสมในดา้นความสวยงามและความแขง็แรงทนทาน สีของไมโ้ดยทัว่ไปจะเป็นสีน ้ าตาลด า  
น ้ าตาลเหลือง และน ้าตาลแดง  ไมแ้บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
              1.1ไมเ้น้ือแขง็ 
              1.2ไมเ้น้ือแขง็ปานกลาง 
              1.3ไมเ้น้ืออ่อน 
               1.1. ไม้เน้ือแข็ง  มีลกัษณะเน้ือแน่น มีความแขง็แรงสูง แปรรูปและตดัแต่งไดย้าก ผวิเรียบ 
ชกัเงาไดดี้ ทนปลวกและมอด ใชใ้นงานโครงสร้างที่ตอ้งรับภาระมาก และงานที่ตอ้งการความสวยงาม  
เช่น  คาน  ตง  แป  พื้น  เคร่ืองเรือน เป็นตน้  ที่นิยมใชง้านในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
             1. ไมแ้ดง มีสีน ้ าตาลแดง เน้ือละเอียด เน้ือเหนียว แขง็แรงทนทาน ติดไฟยาก 
             2. ไมเ้ตง็ มีสีน ้ าตาล เส้ียนหยาบ ไสตกแต่งไดย้าก ทนแดด ทนฝน เม่ือใชง้านจะมีรอยร้าวเป็น 
เสน้เล็กๆที่ผวิ 
             3. ไมรั้ง มีสีน ้ าตาลเหลือง เน้ือหยาบ หนกัไสตกแต่งไดย้าก จดัอยูใ่นชนิดเดียวกนักบัไมเ้ตง็ 
             4. ไมป้ระดู่ มีสีน ้ าตาลด า มีลายสวยงาม เน้ือละเอียดปานกลาง 
             5. ไมชิ้งชนั มีสีน ้ าตาลม่วง มีเสน้สีด าแทรก เส้ียนไมเ้ป็นระเบียบเน้ือละเอียดปานกลางใชท้  า     
เคร่ืองเรือน และดา้มของเคร่ืองมือต่างๆ 
            6. ไมม้ะค่าโมง  มีสีน ้ าตาลอมเหลือง เน้ือหยาบเป็นมนั มีตา มีปุ่ มสวยงาม ใชท้  าเคร่ืองเรือนที่มี 
ราคาแพง 
            7. ไมต้ะเคียน มีสีน ้ าตาลแก่  เส้ียนตรงเน้ือหยาบปานกลาง ตกแต่งไดง่้าย ใชท้  าวงกบและท าเรือ 
            8. ไมเ้คี่ยม  มีสีน ้ าตาลด า เส้ียนสั้น เน้ือละเอียด แขง็ เหนียว ทนแดด และทนฝน 

                         
                       (ก) ตู ้                                                                                        (ข) เกา้อ้ี                                            
 

รูปที่ 6.1 แสดงลกัษณะเคร่ืองใชท้ี่ผลิตจากไมเ้น้ือแขง็ 
ที่มา : http://www.haaksquare.com/th/node/2960,2558 
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             1.2 ไม้เน้ือแข็งปานกลาง  มีความแขง็แรงปานกลาง เน้ือละเอียด ตกแต่งไดง่้าย นิยมใชท้  า 
เฟอร์นิเจอร์  ไมช้นิดน้ีที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
                1. ไมส้กั มีสีน ้ าตาลอมเหลือง มีลวดลายสวยงาม ความแขง็แรงปานกลาง มีน ้ ามนัในตวั  มีความ 
ทนทานสูง มอดปลวกไม่กิน ตกแต่งไดง่้าย ชกัเงาไดดี้ นิยมใชท้  าเคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ 

                2. ไมต้ะแบก มีสีน ้ าตาลอมเทา เส้ียนตรงเน้ือละเอียดปานกลางไม่ทนแดดและฝนตกแต่งไดง่้าย 
               3. ไมโ้มกมนั มีสีน ้ าตาลอ่อน เน้ือละเอียด เส้ียนตรง ตกแต่งไดง่้าย 
 

 

                           
                       (ก) ตูเ้ส้ือผา้                                                                             (ข) เกา้อ้ี                                            

รูปที่ 6.2 แสดงลกัษณะเคร่ืองใชท้ี่ผลิตจากไมเ้น้ือแขง็ปานกลาง 
ที่มา : http://www.careandliving.com,2558 

 

            1.3 ไม้เน้ืออ่อน  มีลกัษณะเน้ือหยาบ อ่อน ความแขง็แรงนอ้ย นิยมใชง้านชัว่คราวที่ไม่รับภาระ 
มากนกั เช่น ไมแ้บบ เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก  ไมเ้น้ืออ่อนที่นิยมใชใ้นปัจจุบนัไดแ้ก่ 
            1. ไมย้าง มีสีน ้ าตาล  เน้ือหลวม หดตวัมาก  
            2. ไมก้ระบาก  มีสีน ้าตาลอ่อน เน้ือหยาบ บิดงอไดง่้าย 
            3. ไมก้ระทอ้น มีสีน ้ าตาลปนแดง เน้ือหยาบ 
            4. ไมจ้  าปา มีสีน ้ าตาลปนเหลือง น ้ าหนกัเบา 
 

          ข้อดีของไม้ 
          1.หาไดง่้าย โดยไดจ้ากการปลูก และเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
          2.มีความแขง็แรงทนทานและรับภาระไดค้อ่นขา้งดี 
          3.แปรรูปและตกแต่งไดง่้าย  มีความสวยงาม 
          4.เป็นฉนวนความร้อน และไฟฟ้า 
          5.มีรูปแบบที่หลากหลาย เลือกใชง้านไดต้ามความเหมาะสม 
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          ข้อเสียของไม้ 
          1.มีความแขง็แรงนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัโลหะ เน่ืองจากไมบ้างชนิด ปลวก  มอด จะกดักิน  
การสมัผสัความช้ืน การเลือกใชไ้มไ้ม่เหมาะสมกบังาน และการเก็บรักษาไม่ดี  
          2.มีการการบิดงอ การคด และการแตกร้าว  เน่ืองจากการน าไมม้าใชง้านเร็วเกินไป หรือขาดการ 
ผึ่งแดดและอาบน ้ ายา 
         การป้องกันเน้ือไม้ 
         1.การผึ่ง  อบ และอาบน ้ ายา 
         2. การทาสีหรือน ้ ามนัป้องกนัเน้ือไม ้
 

       ส่วนประกอบของไม้ 
         ไมเ้ป็นวสัดุธรรมชาติที่น ามาใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวาง ในงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ใช ้
ท าเฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ตน้ไมท้ี่ตดัออกมาเป็นท่อนๆ เรียกวา่ “ ท่อนซุง” แลว้น ามาแปรรูป 

ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการใชง้าน  ดงัแสดงในรูปที่ 6.3 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

รูปที่ 6.3  แสดงลกัษณะหนา้ตดัท่อนไมต้ามขวาง 
ที่มา : นริศ    ศรีเมฆ , 2558 

 
 
 

1.ใจกลาง 

2.แก่นไม้
ใจกลาง 

3.กระพี้จก
ลาง 

5.ทางล าเลียงล าตน้ 

4.วงปีใจ
กลาง 

6.เปลือกไม้
ใจกลาง 7.รัศมี
ใจกลาง 
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             ส่วนประกอบของไม้ มีดังนี ้
             1.ใจกลาง  คือศูนยก์ลางหนา้ตดัล าตน้ มีลกัษณะเป็นรูเล็กๆ ถา้เป็นตน้ไมใ้หญ่ขนาดของรูจะโต 
เป็นโพรง ใจกลางของไมจ้ะไม่มีความแขง็แรง 
             2.แก่นไม ้ คือส่วนที่อยูใ่นส่วนกลางห่างจากใจกลาง เป็นส่วนที่เป็นเน้ือไม ้และมีความแขง็ 
แรงมากที่สุดเป็นส่วนที่น าไปใชง้าน 
              3.กระพี้  คือ ส่วนที่อยูห่่างจากหนา้ตดัล าตน้ เน้ือไมส่้วนน้ีอ่อนไม่ทนต่อการใชง้าน แมลงกดักิน 
ไดง่้าย 
              4.วงปี คือ ส่วนที่อยูร่อบๆเป็นวงแสดงถึงการเจริญเติบโตของตน้ไม ้ถา้จะนบัอายขุองตน้ไม ้
ดูจากวงปี 1 วง เท่ากบัมีอาย ุ1 ปี 
              5.ทางล าเลียงล าตน้ คือ วงปีนอกสุดของล าตน้ เป็นส่วนล าเลียงน ้ าและอาหารไปสู่ส่วนต่างๆ 
ของล าตน้ 
             6.เปลือกไม ้ คอื ส่วนที่อยูส่่วนนอกของล าตน้ 
             7.เสน้รัศมี  คือ เสน้ตดัผา่นวงปีไปยงัเปลือกไม ้
 

         การเลือกใช้และเก็บรักษาไม้  มีดงัน้ี 
         1.ไมแ้ปรรูปไดง่้ายดว้ยเคร่ืองมือธรรมดาได ้ เช่น  เล่ือย  กบ  ส่ิว 
         2.น ้ าหนกัเบาแขง็แรง  รับน ้ าหนกัได ้
         3.อบ  อาบน ้ ายา  ท  าใหเ้น้ือไมท้นทาน  อายกุารใชง้านนาน 
         4.อาคารบา้นเรือนที่ท  าดว้ยไมป้้องกนัความร้อนไดดี้  เพราะไมเ้ป็นฉนวนความร้อน 
         5.ไมมี้หลายประเภทมีลวดลายสวยงาม  เลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
         6.ไมน้อกจากใชใ้นการก่อสร้างแลว้ยงัใชง้านอ่ืน ๆ ไดอี้กมาก  เช่น  โครงประกอบยานพาหนะ  เรือ               
และรถบรรทุก เป็นตน้ 
         วิธีการเลือกใช้ไม้  มีดงัน้ี 
         1.ไม่หดตวัง่าย  ตอ้งใชไ้มแ้ดง  ไมป้ระดู่  ไมส้กั  ไมม้ะค่า 
         2.พจิารณารอยต าหนิ  ตาไม ้ รอยแตกร้าว  ควรหลีกเล่ียงใหมี้นอ้ยที่สุด 
         3.พจิารณาสมบตัิของเน้ือไม ้ ใหเ้หมาะสมกบังาน  เช่น  ความสวยงาม  เล่ือยยากหรือไม่  แมลงเจาะ 
ง่ายหรือไม่  ตอกตะปูง่ายหรือยาก 
         4.ราคา 
      สาเหตุที่ท าให้ไม้ผุพัง มีดงัน้ี 
       1.ความช้ืนในเน้ือไม ้
       2.การใชไ้มแ้ปรรูปขณะที่ไมย้งัเปียกอยู ่ อาจท าใหเ้กิดเช้ือรา  หรือเม่ือไมแ้หง้จะหดตวัลง 
       3.มีปลวก   แมลง  กินและท าลายเน้ือไม ้
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      การป้องกันไม่ให้ไม้ผุพังเร็ว  มีดงัน้ี 
      1.ท าใหเ้น้ือไมแ้หง้  ตากไมใ้หแ้หง้  1-2  ปี  ไมจ้ะทนทานลงทุนนอ้ย 
      2.อบไมด้ว้ยไอน ้ า  อากาศร้อน  3 - 5  วนั 
      3.ใชน้ ้ ายาป้องกนัปลวก  เช้ือรา  เป็นวิธีรักษาเน้ือไมไ้ดดี้ดที่สุด 
      4.เคลือบผวิไมด้ว้ยวสัดุอ่ืน เช่น ทาสี เคลือบน ้ ามนัวานิช เคลือบดว้ยน ้ ายายรีูเทน 
      5.ไมท้ี่ตอ้งใชก้ร าแดด กร าฝนตอ้งใชไ้มเ้น้ือแขง็ 
      6.เก็บไมไ้วใ้นที่แหง้ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
     ไม้ที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ  มีดงัน้ี 
      1.ไมส้กั  ง่ายต่อการเล่ือย  ไส ไมส้กัทอง มีลวดลายสวยงามที่สุด มีราคาแพง ใชท้  าเคร่ืองเรือน  
หนา้ต่าง ประตู  เป็นตน้ 
      2.ไมต้ะเคียนทอง มีความแขง็แรงทนทาน ใชท้  าวงกบประตูหนา้ต่าง 
      3.ไมย้าง ง่ายต่อการเล่ือย ไส ราคาถูกใชท้  าฝาบา้น 
      4.ไมเ้ตง็ มีความแขง็แรงสูง เล่ือย ไส ตอกตะปูยาก ถูกความร้อนจะแตกง่าย ใชท้  าคาน เสา  
      5.ไมแ้ดง มีสีแดง ลวดลายสวยงาม เล่ือย ไส ตอกตะปูยาก ใชท้  าเสาคาน คาน และบนัได ้
      6.ไมอิ้นทนิน มีสีแดงน ้ าตาล ชมพอู่อน หาซ้ือไดย้าก ใชท้  าเคร่ืองเรือน หนา้ต่าง ประตู  เป็นตน้ 
      7.ไมต้ะแบก มีความมนัยาวในเน้ือไม ้เน้ือแขง็ ใชใ้นงานก่อสร้าง ท าพื้นบา้น 
      8.ไมป้ระดู่ สีแดงอมเหลือง ใชท้  าเคร่ืองเรือน โตะ๊  เกา้อ้ี 
     ข้อควรจ า 
     1.การซ้ือขายไมโ้ดย ทัว่ๆไป จะวดัความยาวเป็นเมตร และพื้นที่หนา้ตดัวดัเป็นน้ิว 
     2.การซ้ือขายไมส้กั จะวดัความยาวเป็นฟุต และพื้นที่วดัเป็นน้ิว 
      รูปแบบกรรมวิธีการแปรรูปวัสดุที่ท าจากไม้ 
            การแปรรูปไมแ้ต่ละคร้ังจะมีการเหลือแผน่ไมอ้ยูจ่  านวนไม่นอ้ย ซ่ึงแผน่ไมพ้วกน้ีสามารถน าไป 
ผา่นกรรมวธีิแปรรูปต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 
1. แผน่ไมอ้ดั 
2.ไมอ้ดัแผน่เรียบ 
3.แผน่ชั้นไมอ้ดั 
         1.แผ่นไม้อัด ไดจ้ากการน าท่อนซุงทั้งตน้มาฝานเป็นแผน่ เรียกวา่ วเีนียร์ น าแผน่ไมม้าเล่ือย มีอตัรา 
การหดตวันอ้ยที่สุด น ามาใชใ้นงานก่อสร้าง งานตกแต่ง งานเฟอร์นิเจอร์  แปรรูปง่าย ราคาถูกตดัเป็น 
ขนาด 4 , 6 , 10, 15, และ 20 มม. ขนาด 4”  8” หรือ 3”6”  4”  6” หรือ 4”  7”  ดงัแสดงในรูปที่ 6.4 
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รูปที่ 6.4 แสดงลกัษณะแผน่ไมอ้ดั 
ที่มา : http://www.ptkwood.com, 2558 

 

              2.ไม้อัดแผ่นเรียบด้านหน่ึงเรียบ อีกด้านหน่ึงเป็นลาย ท  าจากเศษไม ้แลว้ผา่นกรรมวธีิจนไดใ้ยไม ้
 แลว้น ามาอดัแผน่ไดล้ายไมอ้ดัไทยที่ตกแต่งเป็นรูปต่างๆ นิยมน ามาใชท้  าเพดาน ผนงัพื้นหอ้งเฟอร์นิเจอร์ 
 ต่างๆจะมีความหนา 2.5 , 3.2 , 4 , 4.8 , 5.6  และ 8 มม. กวา้ง   ยาว = 4   5 เมตร  ดงัแสดงในรูปที่ 6.5  
 

 
 

รูปที่ 6.5 แสดงลกัษณะไมอ้ดัแผน่เรียบดา้นหน่ึงเรียบ อีกดา้นหน่ึงเป็นลาย  
ที่มา : http://homesafead.blogspot.com , 2558 

 
 

               3.แผ่นช้ันไม้อัด ( Particle  Board )  เร่ิมนิยมใช ้คือ แผน่ชั้นไมอ้ดั เศษไมเ้สน้เล็กๆ เช่น  
ขี้ เล่ือยเสน้ใย ชานออ้ย น ามายอ่ย จากนั้นน าผสมกบัสารสงัเคราะห์ใชค้วามร้อนและความดนัสูง  
อดัเศษไมใ้หเ้ป็นแผน่แลว้น าไปตดัใหไ้ดข้นาดตามที่ตอ้งการ ปัจจุบนันิยมน าไปใชท้  า เฟอร์นิเจอร์   

ผนงัหอ้ง  เพดาน  ขนาดตามมาตรฐาน 
4

1
- 2 น้ิว ขนาดความหนา 

8

3 น้ิว  ดงัแสดงในรูปที่ 6.6 
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                                     ( ก ) เฟอร์นิเจอร์                                                          ( ข ) เพดาน                                            

รูปที่ 6.6 แสดงลกัษณะผลิตภณัฑแ์ผน่ชั้นไมอ้ดั  
ที่มา : http://www.decorreport.com, 2558 

การหาปริมาตรไม้ 
 วธีิค  านวณโดยการใชสู้ตร 
 
 
 
 

 

รูปที่ 6.7   แสดงลกัษณะสูตรหาปริมาตรไมเ้ม่ือก าหนดความยาวเป็นเมตร 
ที่มา : นริศ     ศรีเมฆ, 2558 

 

ตัวอย่าง1  ไมท้่อนหน่ึงกวา้ง 2  น้ิว  หนา 1 น้ิว  ยาว 4  เมตร จ านวน100  ท่อน  จงหาปริมาตรของไม ้

วิธีท า  ปริมาตรของไม ้กวา้ง   หนา   ยาว   0.0227 100 
  แทนค่า   = 2”1”  4ม. 100   0.0227 
     = 18.16  ลูกบาศกฟ์ุต  
 

             2.ยางธรรมชาติ ( Rubber ) ไดจ้ากการน าน ้ ายางจากตน้ยางพารา มาแยกน ้ าออกจากเน้ือยาง โดยการ
เติมกรดน ้ าสม้ ( อะซิติก ) ลงในน ้ ายาง เน้ือยางจะตกตะกอน จบักนัเป็นกอ้น แลว้น าไปรีดใหเ้ป็นแผน่บางๆ 
 แลว้น ามาท าการรมควนัทีอุ่ณหภูมิ 40 – 50 องศาเซลเซียส จะไดย้างแผน่รมควนัสีน ้ าตาล 
             ยางดิบที่น าไปท าผลิตภณัฑย์าง จะตอ้งมีกรรมวธีิทางเคมีปรุงแต่งเน้ือยาง เช่น ผสมผงคาร์บอน 
และก ามะถนัเพือ่ใหผ้ลิตภณัฑย์างมีสมบตัิทนความร้อนทนต่อการสึกหรอ เรียกว่า กรรมวิธีวลัคาไนเซชนั  
นอกจากนั้นยงัมีสารเพิม่คุณภาพยาง เช่น สงักะสีออกไซด ์แบเรียมซลัเฟต และยงัท าการเสริมใยเหล็ก ผา้ใบ 
เส้นลวด เพื่อให้สามารถใชง้านได้ทนทานยิ่งขึ้น  ผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากยางธรรมชาติที่อยู่ในรูปของยางแข็ง 
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ได้แก่ เปลือกแบตเตอร่ี วสัดุประสาน ยางเคลือบโลหะ ท าฟองน ้ าโดยน ายางที่ผสมสารเคมีมาอบร้อน 
สารเคมีจะเกิดฟองอากาศแทรกตวัอยูภ่ายในเน้ือของยาง ใช้ท  าเบาะที่นอน ฟองน ้ าท  าความสะอาดส่วน
ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ที่ท  าจากยางพารา ไดแ้ก่ ยางรถยนต ์รองเทา้ ท่อยาง สายพาน ยางขอบกระจก กาวยาง 
( ยางธรรมชาติผสมกบัยางสงัเคราะห์ )  เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 6.8 
 

 
 

                                                              รูปที่ 6.8   แสดงลกัษณะตน้ยางพารา   
                               ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

 

                                 
                                      
                           (ก) ยางรถยนต ์                                                                (ข) ถุงมือ                                            

รูปที่ 6.9  แสดงลกัษณะผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากยางพารา 
            ที่มา : http://www.m.pantip.com/topic,2558 

 

ตารางที่ 6.1   แสดงลกัษณะสมบตัิและประโยชน์ของยางธรรมชาติ 
 

สมบัติ ประโยชน์ 

1.ทนต่อการสึกหรอ 
2.เหนียว 
3.ทนแรงกระแทก 
4.มีความยดืหยุน่สูง 
5.เป็นฉนวนไฟฟ้า 

1.ท ายางรถยนต ์ รองเทา้ 
2.ยางแขง็  ยางฟองน ้ า 
3.กาว  สายพาน 
4.ปะเก็นยาง 
5.อ่ืน ๆ        

http://m.pantip.com/topic,2558
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             3.หนัง  (Leather)   ไดจ้ากหนงัสตัวท์ี่ตาย ก่อนน าไปใชง้านตอ้งผา่นการตากแดดใหแ้หง้ นิยม
น ามาใชท้  ากลอง ท ารูปหนงัตะลุง และท าเชือก ส่วนการฟอกหนงั ท าใหห้นงัอ่อนนุ่ม มีสีสนัสวยงาม  
ความหนาแน่นสม ่าเสมอ ไม่เน่าเป่ือย  ซ่ึงจะขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมและลกัษณะการใชง้านเป็นส าคญั   
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
             1.หนังแท้  หมายถึง  หนงัที่ไดจ้ากสตัวต่์าง ๆ เช่น  หนงัววั  หนงัจระเข ้ หรือจากสตัวป่์าต่าง ๆ  
หนงัสตัวท์ี่มีลวดลายสวยงาม  เช่น  หนงัจะเข ้ งู  เสือ  มา้ลาย  ฯลฯ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1.1 หนังดิบ คือ หนงัที่ไดจ้ากหนงัสตัวท์ี่ตายแลว้น ามาตากใหแ้หง้ ตกแต่งตามความตอ้งการและ 
น ามาใชป้ระโยชน์ไดเ้ลย ไดแ้ก่ กลองชนิดต่างๆ เช่น กลองตามวดัวาอาราม กลองในวงดนตรี  กลองยาว 
กลองร ามะนา ซออู ้ซอดว้ง หนงัตะลุง เป็นตน้ หนงัดิบมีลกัษณะแขง็กระดา้งถา้ตอ้งการใหห้นงัดิบอ่อนนุ่ม
ตอ้งปรับปรุงคุณภาพโดยน าหนงัดิบมาแช่ในน ้ าสม้ใชก้ระเบื้องแกว้ขดูหนงัก าพร้าและไขมนัจนบางตามที่
ตอ้งการแลว้น าไปตากแหง้ บางแห่งใชว้ิธีตากหนงัใหแ้ห้งเสียก่อนแลว้ใชก้บไสไมไ้ส ดงัแสดงในรูปที่ 6.10 
 

 
(ก) กลองยาว                                                     (ข) รูปหนงัตะลุง 

 

รูปที่ 6.10  แสดงลกัษณะผลิตภณัฑท์ี่ท  าจากหนงัดิบ 
               ที่มา : http://www.smu.ac.th, 2558 

 

               1.2 หนังฟอก คอื หนงัดิบที่ผา่นกรรมวธีิฟอกแบบต่างๆ เพือ่ไม่ใหห้นงัเน่าเป่ือย มีความอ่อนนุ่ม
เรียบสม ่าเสมอ สีสวยงาม ขนาดความหนาเลือกไดต้ามที่ตอ้งการ   แบ่งตามลกัษณะการใชง้านไดด้งัน้ี 
                     1.2.1 หนังสัตว์ที่ลวดลายสวยงาม เป็นหนงัที่มีราคาสูง เน่ืองจากหาไดย้าก ส่วนมากไดม้าจาก 
สตัวเ์ล้ือยคลาน ไดแ้ก่ งูต่างๆ หนงัจระเขห้นงัตะกวด หนงัเห้ีย หนงัสตัวใ์หญ่ที่มีลวดลายสวยงาม เช่น เสือ
ชนิดต่างๆ กวาง มา้ลาย ยรีาฟ ละมัง่ น ามาใชท้  ากระเป๋า เขม็ขดั และรองเทา้ เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 6.11 
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(ก)  กระเป๋า                                                             ( ข ) เขม็ขดั 

รูปที่ 6.11  แสดงลกัษณะผลิตภณัฑห์นงัสตัวท์ีล่วดลายสวยงาม 
                  ที่มา : http://www.jameshandmade.com, 2558 

 

                     1.2.2 หนังสัตว์ที่มีขนสวยงาม มกัจะเป็นสตัวท์ี่อยูใ่นเมืองหนาว การที่น าหนงัสตัวท์ี่มีขนมาใช้
นั้น หรือผสมกบัผา้ซ่ึงเรียกวา่ ผา้ขนสตัว ์ส่วนสัตวท์ี่น ามาใชท้ั้งขนและและหนงันั้นส่วนใหญ่เป็นหนงัชนิด
เดียวกนักบัสตัวท์ี่มีขนและมีลวดลายสวยงาม เช่น หมี สุนขัจ้ิงจอก หมาป่า ละมัง่ เลียงผา เสือ สตัวท์ี่น าขน
ไปผสมกบัวสัดุอ่ืน เช่น แกะ มิงค ์ นิยมน าไปใชท้  า พรม เส้ือกนัหนาว หมวก ผา้ห่ม  และเฟอร์นิเจอร์ ราคา
แพง เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 6.12 
 

                     
   (ก) เส้ือกนัหนาว                                                   (ข) หมวก 

รูปที่ 6.12  แสดงลกัษณะผลิตภณัฑห์นงัสตัวท์ี่มีขนสวยงาม 
               ที่มา : http://www.th.aliexpress.com, 2558 

 
        1.2.3  หนังสัตว์ทั่วไป คอื หนงัสตัวท์ี่มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก เช่น หนงัววั รองลงมา คือ หนงัแพะ  

แกะ (ที่ตดัขนออกแลว้) หนงัสตัวสี์ผวิไม่สวยงาม เม่ือฟอกแลว้จ าเป็นตอ้งยอ้มสีหรือพน่สีทบัก่อนน าไปใช้
งาน นิยมใชท้  า เบาะหนงั เขม็ขดั  กระเป๋า ช้ินส่วนภายในรถยนต ์รองเทา้  เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่6.13  
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(ก) รองเทา้                                                                          (ข) เขม็ขดั 
รูปที่ 6.13  แสดงลกัษณะผลิตภณัฑห์นงัสตัวท์ัว่ไป 

             ที่มา : http://www.th.aliexpress.com, 2558 
 

                    2.หนังเทียม หมายถึง สารสงัเคราะห์ที่ถูกน ามาท าใหมี้ลกัษณะคลา้ยหนงัแท ้แบ่งออกเป็น 
 2 ชนิดคือ 
                1.1 หนังเทียมประเภทเลียนแบบหนังแท้  หมายถึง  หนงัเทียมที่ผลิตขึ้นมาเพือ่ใชใ้นลกัษณะงาน  
เช่นเดียวกนักบัหนงัแท ้  เช่น  กระเป๋า  เขม็ขดั  เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 6.14 

 
 
 
 
 
 
 

                    
(ก) กระเป๋า                                                                      (ข) เขม็ขดั 

รูปที่ 6.14 แสดงลกัษณะหนงัเทียมประเภทเลียนแบบหนงัแท  ้  
ที่มา : http://www.board.trekkingthai.com,2558 

 

1.1 หนังเทียมประเภททดแทนหนังแท้  หมายถึง  หนงัเทียมที่ผลิตขึ้นมาเพือ่ใชก้บังาน ซ่ึงถา้ 
ใชห้นงัแทจ้ะมีความส้ินเปลืองมาก   เช่น  กระเป๋า  เขม็ขดั  เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่  6.15 
                        
   

     
 
 



 

                                            วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ    นุชิต   วทิยาลยัเทคนิคพทัลุง  
 

200 หน่วยที่ 6 อโลหะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (ก) เขม็ขดั                                                                    (ข) กระเป๋า 

รูปที่ 6.15 แสดงลกัษณะหนงัเทียมประเภททดแทนหนงัแท ้  
ที่มา : http://www.skulchai.com/, 2558 

      ข้อดีของหนังเทียม 
       1.มีราคาถูกกวา่หนงัแท ้
       2.ทนแดด  ทนความช้ืน 
       3.มีพื้นผวิสม ่าเสมอ  ไม่มีต  าหนิ  ไม่เสียเศษ  ไม่ตอ้งเลือกต าแหน่งที่จะตดั 
       4.การดูแลรักษาง่าย 
       ข้อเสียของหนังเทียม 
        1.รับน ้ าหนกัมากไม่ได ้
        2.ฉีดขาดง่ายกวา่หนงัแท ้
        3.การยดืหยุน่ไม่ดี 
        4.รักษารูปทรงไดไ้ม่มี 
              การฟอกหนัง หมายถึง การท าหนงัดิบใหเ้ป็นหนงัสุก หรือหนงัฟอก ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี 
              1.หนังดิบ หมายถึง หนงัที่แล่ออกมาจากสตัวห์ากปล่อยทิ้งไวห้นงัจะเน่าเป่ือย และส่งกล่ินเหม็น ถา้
ตอ้งการใหห้นงัหนงัดิบคงสภาพอยูไ่ดน้านตอ้งท าใหห้นงัและเซลลเ์สน้เอ็นต่างๆแหง้โดยการตากแหง้หรือ
การน าหนงัไปฟอก 
             2.หนังฟอก(หนังสุก) หมายถึง การน าหนงัดิบมาผา่นกรรมวธีิต่างๆ เช่น ท าปฏิกิริยากบัเคมีภณัฑ์
หรือน ้ ายาที่มีรสฝาดดว้ยจุดมุ่งหมายที่จะไม่ท าใหห้นงัเน่าเป่ือยและอยูไ่ดน้าน  
                 ขั้นตอนการฟอกหนัง  การฟอกหนังต้ังแต่ต้นจนส าเร็จ มีขั้นตอนดังนี้ 
                  1. เตรียมหนงัดิบโดยการน ามาจากสตัวโ์ดยตรง ก่อนน ามาฟอกตอ้งตากแหง้หมกัเกลือ  
อาบน ้ ายา 
                 2. เตรียมหนงั  โดยการตดัส่วนที่ไม่ตอ้งการออก เช่น หวั หาง ขา เพราะมีขนาดเล็กใชง้านไม่ได้
เม่ือฟอกออกมาแต่อาจน าไปใชท้  าประโยชน์อ่ืนได ้เช่น กาว แคปซูลยาเม็ด  จากนั้นเอาขน ไขมนัพงัผดื 
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ออกจากหนงั  ส่วนวธีิการของโรงงานจะน าหนงัแช่ในน ้ าปูนขาวใส่ถงัหมกั หนงัจะพองตวัท าให้ขนหลุด 
ไดง่้าย แลว้เอาเขา้เคร่ืองถากหนงั ผูฟ้อกควรวางแผนวา่ตอ้งการความหนาเท่าไร หนงัที่ผา่ออกมาจะเป็น
หนงัผวิกบัหนา้ทอ้ง 
        3. ขั้นฟอกหนงั เม่ือเราเตรียมหนงัไดต้ามขั้นตน้แลว้น าหนงัไปฟอก มี 3 วธีิ ไดแ้ก่ 
            1.การฟอกผาด 
            2.การฟอกดว้ยแร่ธาตุ 
            3.การฟอกดว้ยอลัดีไฮด ์
         วิธีการฟอกหนังในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 
         1.วิธีการฟอกหนังแบบฟอกฝาด เร่ิมตน้โดยการท าความสะอาดหนงั น าหนงัไปแช่ในบ่อน ้ าฝาด  
( น ้ าที่ไดจ้ากการแช่หมากและสีเสียด ) จากน ้ าฝาดเจือจางถึงน ้ าฝาดเขม้ขน้จ านวน 5 คร้ัง ใชเ้วลา 4 - 5 เดือน 
หนงัจะเปล่ียนจากหนงัดิบเป็นหนงัฟอก ซ่ึงนิยมใชฟ้อกหนงัที่มีความหนาเท่านั้น 
        2.วิธีการฟอกหนังด้วยสารเคมี  จะเร่ิมตน้โดยการท าความสะอาดหนงั น าหนงัสะอาดไปท าการดอง
เพือ่ปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ใหเ้หมาะสม ฟอกหนงัดว้ยผงโครเมียมซลัเฟต  หนงัจะเปล่ียนเป็นสีฟ้า 
รีดน ้ าออกแลว้ท าการฟอกซ ้ าและขดูผวิใหส้ม ่าเสมอยอ้มสีและผวิตามตอ้งการการฟอกใชเ้วลา 4 - 5 สปัดาห์
เหมาะส าหรับใชฟ้อกหนงับาง 
                  4.ส่ิงทอ หมายถึง ส่ิงที่ไดจ้ากธรรมชาติ คือ ไหม  ฝ้าย   ปอ  ขนสตัว ์  โดยผลิตขึ้นในลกัษณะ
เสน้ดา้ยยอ้มสี และน ามาถกัทอเป็นผนืใหไ้ดสี้สันสวยงาม  ต่อจากนั้นจึงน ามาตดัเยบ็เป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป 
เช่น กระเป๋า  เส้ือ  กางเกง กระโปรง  หมวก ผา้ม่าน  เคร่ืองประดบั เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 6.16 
                          

                                            
 

(ก) เส้ือทอ                                                                         (ข) กระเป๋าทอ 
 

รูปที่ 6.16 แสดงลกัษณะผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากส่ิงทอ 
ที่มา : http://www.globalfashionreport.com, 2558 

 
 



 

                                            วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ    นุชิต   วทิยาลยัเทคนิคพทัลุง  
 

202 หน่วยที่ 6 อโลหะ 

              ส่ิงทอที่ได้จากธรรมชาติ  ได้แก่ 
              1.ฝ้าย  ไดจ้ากดอกของตน้ฝ้าย  น ามาป่ันแลว้ท าการเขน็เขา้มว้นเป็นเสน้เล็กๆ น าไปยอ้มสีท าการ
ทอเป็นผนืผา้เรียกวา่ “ ผา้ฝ้าย ” แลว้น าไปตดัเยบ็เป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จ มีลกัษณะนุ่ม ดูดซบัเหง่ือไดดี้ มีการ
หดตวัสูง รีดยาก ยบัง่าย เม่ือตดัเป็นเส้ือผา้สวมใส่สบายไม่ร้อน  ดงัแสดงในรูปที่ 6.17 
 
 

                 
 

(ก) เส้ือ                                                                              (ข) กางเกง 
 

รูปที่ 6.17  แสดงลกัษณะผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากฝ้าย 
ที่มา : http://www.enjoyshopp.com,2558 

            

               2.ไหม ไดจ้ากการเล้ียงตวัหม่อน ตวัหม่อนจะชกัใยเขา้ฝักเป็นฝักไหม น าฝักไหมมาตม้และสาว 
เป็นเสน้ จะไดเ้สน้ไหมที่มีความเหนียว  ทนทาน สีเป็นมนัวาวสวยงามน าเสน้ไหมมามดัหม่ี ยอ้ม ทอ 
เป็นผนืผา้ เรียกวา่“ ผา้ไหม ”  แลว้น าไปตดัเยบ็เป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จมีลกัษณะเป็นมนัแวววาว สวยงาม  
รีดง่าย เรียบ กลีบทน เป็นสินคา้คุณภาพสูง ราคาแพง เป็นผลิตภณัฑส่์งออกที่ขึ้นช่ือของประเทศไทย 
ในปัจจุบนั ดงัแสดงในรูปที่ 6.18 

                       
 

(ก) กางเกง                                                                        (ข) เส้ือ 
                 

                                                    รูปที่ 6.18 แสดงลกัษณะผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากไหม 
                ที่มา : http://www.megazy.com,2558 

http://www.megazy.com,2558/
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                   3.ปอ ไดจ้ากกการน าเอาตน้ปอมาแช่น ้ าไวป้ระมาณ 7 – 10 วนั น ามาลอกเปลือก ท าความสะอาด 
และท าการตากแหง้ ฟ่ันเป็นเชือก เรียกวา่ “ เชือกปอ ” ส่วนมากจะเป็นเชือกขนาดใหญ่ มีน ้ าหนกัเบา 
ทนทาน ใชใ้นงานทัว่ไป เช่น งานก่อสร้าง  งานเรือ  ทอเป็นกระสอบบรรจุขา้วสาร กระเป๋าสะพาย เป็นตน้ 
ดงัแสดงในรูปที่ 6.19 
 

                                                                      
(ก)  กระเป๋า                                                            (ข) กระสอบ 

รูปที่ 6.19 แสดงลกัษณะผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากปอ 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

 

                  4.ขนสัตว์  ไดจ้ากขนของแกะเป็นส่วนใหญ่ ท  าการน ามายอ้มสี ถกัทอเป็นผลิตภณัฑป์ระเภท  
ผา้ห่ม  เส้ือผา้  พรม  หมวก  ผา้พนัคอ กระเป๋า เป็นตน้ ส่วนใหญ่ นิยมใชก้นัในประเทศที่มีอากาศหนาว  
เพือ่ท  าใหร่้างกายอบอุ่น  ดงัแสดงในรูปที่ 6.20 

 

                                    
 

(ก)  ผา้พนัคอ                                                             ( ข ) ผา้ห่ม 
รูปที่ 6.20  แสดงลกัษณะผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากขนสตัว ์

ที่มา : http://www.thai.alibaba.com,2558 
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            5.กาวธรรมชาติ   หมายถึง วสัดุประสานที่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในงานอุตสาหกรรม ใชติ้ดวสัดุชนิด
เดียวกนัหรือต่างชนิดกนั โดยเฉพาะในงานไมบ้างประเภทสามารถใชก้าวแทนตะปู กาวจะเปล่ียนสภาพจาก
ของเหลวเป็นของแขง็ สามารถรับแรงดึงท าใหว้ตัถุสองช้ินติดกนั 

         ประโยชน์ของกาวธรรมชาติ 
         1.กาวติดกาวท าใหว้สัดุเรียบ ไม่ตอ้งมีนอตหรือตะปูโผล่ขึ้นมาใหเ้ห็น และท าใหดู้สวยงาม 
         2.สามารถติดวสัดุต่างชนิดกนัได ้
         3.มีเสียงดงันอ้ยเม่ือรับแรงกระแทกหรือสั่น 
         4.ท าใหก้ารผลิต และออกแบบในงานอุตสาหกรรมง่าย 
         5.สามารถติดวสัดุที่เปราะบางหรือมีขนาดเล็กไดดี้ 
        ข้อเสียของกาวธรรมชาติ เม่ือเปรียบเทยีบกบัการใช้นอต สกรู  ตะปู  ที่ใช้ยดึ 
        1.เม่ือวสัดุติดกาวแลว้จะแกะออกมาเพือ่ประกอบใหม่ท าไดล้  าบากมาก 
        2.ทนแรงดึงไดไ้ม่สูง 
        3.ท าความสะอาดผวิวสัดุก่อนติดกาวท าไดล้  าบาก เพราะวสัดุแต่ละชนิดใชว้ิธีการไม่เหมือนกนั 
         ชนิดของกาวธรรมชาติ 
           กาวธรรมชาติไดจ้ากพวกพชื  สตัว ์หรือเกลือแร่ธรรมชาติ  มีราคาถูก ปัจจุบนัไดรั้บความนิยมนอ้ยลง 
แต่ยงัคงมีใชอ้ยูบ่างชนิด ไดแ้ก่ 
           1.กาวเคซีน  เป็นกาวที่ทนต่อความช้ืน เป็นกาวโปรตีนท าจากกากถัว่ จากนมววัแขง็ จ  าหน่ายใน
ลกัษณะเป็นผง สามารถละลายน ้ าได ้ใชส้ าหรับงานไมภ้ายในที่มีสภาพอากาศปกติ ขอ้ดีของกาวชนิดน้ี  
คือราคาถูก ใชง่้ายมีความตา้นทานต่อการช้ืน  ดงัแสดงในรูปที่ 6.21 
 
 

 
 

รูปที่ 6.21 แสดงลกัษณะกาวเคซีน 
ที่มา : http://www. thaivitaminonline.weloveshopping.com , 2558 
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              2.กาวแป้ง นิยมใชก้นัยางแพร่หลายในปัจจุบนัท ามาจากแป้งมนัส าปะหลงั มีราคาถูก แต่ใหแ้รง
ประสานไม่ดี กาวแป้งมกัใชผ้สมกบักาวอ่ืนเป็นการลดตน้ทุน  ดงัแสดงในรูปที่ 6.22 
 

 
รูปที่ 6.22 แสดงลกัษณะกาวแป้ง 

ที่มา : http://www.pingpongboard.com ,2558 
             3.กาวยาง  ท  าจากตน้ยางพารา เหมาะส าหรับใชป้ระสานหนงัยางผา้ใบ และกระดาษแขง็  
ดงัแสดงในรูปที่ 6.23 

 
 

รูปที่ 6.23  แสดงลกัษณะกาวยาง 
ที่มา : http://www.pakstore.net/plastic-bungee-ball-7065.html , 2558 

         4.กาวสัตว์ วตัถุดิบที่น ามาท ากาวสตัว ์คือ ใชเ้ศษหนงัววั  หนงัหมู และหนงัควาย ใชเ้อ็นสตัวห์รือ
กระดูกสตัว ์ ดงัแสดงในรูปที่ 6.24 
 

 
 

รูปที่ 6.24  แสดงลกัษณะกาวสตัว ์
ที่มา : http://www.vcharkarn.com, 2558 
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6.2.2 ความหมายของวสัดุสังเคราะห์ 
            วสัดุสงัเคราะห์ หมายถึง วสัดุที่คิดคน้ดว้ยกรรมวธีิทางเคมี เพือ่ใหไ้ดส้ารชนิดใหม่ที่มีสมบตัิตามที่ 
ตอ้งการโดยที่วสัดุธรรมชาติไม่สามารถใหไ้ด ้หรือประดิษฐค์ิดคน้ขึ้นมาเพือ่ใชแ้ทนวสัดุธรรมชาติที่ก  าลงั
จะหมดไปหรือมีราคาแพง เช่น   ยางสงัเคราะห์ สี  เซรามิค แกว้ ใยหิน พลาสติก ส่ิงทอสงัเคราะห์ และกาว
สงัเคราะห์ เป็นตน้ 

 6.2.3 ชนิดและประโยชน์ของวสัดุสังเคราะห์   
         วสัดุสงัเคราะห์ที่น ามาใชง้าน  จ  าแนกออกไดด้งัน้ี  
           1.ยางสังเคราะห์ ( Synthesis Rubber ) 
             ในสมยัก่อนมีการสู้รบ และการท าสงครามจึงมีความตอ้งการใชย้างจ านวนมาก จึงท าให้การผลิต
ยางธรรมชาติไม่เพียงพอกับความตอ้งการ จึงได้คิดคน้วิธีท  ายางเทียมขึ้น โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ช่ือ Dr. 
Mettthews  ซ่ึงไดน้ าโซเดียม ( Na ) ใส่ลงในขวดของไอโซพรีน เพือ่ให้โซเดียมช่วยดูดน ้ าแต่กลบักลายเป็น
โพลิเมอร์ของไอโซพรีน  ยางสงัเคราะห์แบ่งออกไดด้งัน้ี 

1.1 ยางบูนา ( Buna  Rubber )  เป็นยางสงัเคราะห์ที่ประเทศเยอรมนัไดผ้ลิตขึ้นในระหวา่ง 
สงครามโลก มี 2 ชนิด คือ 
                  1.1.1 ยางบูนาเอส ( Buna  S ) มีสมบตัิบางอยา่งดอ้ยกวา่ยางธรรมชาติ เช่น มีเน้ือยางแน่นแขง็ 
ไม่ยดืหยุน่ จึงฉีกขาดไดง่้าย จ  าเป็นตอ้งผสมยางธรรมชาติลงไปขณะท าการผลิต เพือ่ใหส้มบตัิของยางดีขึ้น  
น าไปใชท้  ายางรถยนต ์ ยางเคร่ืองบิน เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 6.25 
 

                         
 

(ก)  ยางรถยนต ์                                                         (ข) ยางเคร่ืองบิน 
 

รูปที่ 6.25  แสดงลกัษณะยางรถยนตท์ี่ผลิตจากยางบูนาเอส 
ที่มา : http://www.m.prachachat.net/news_detail.php, 2558 
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1.1.2 ยางบูนาเอน็ ( Buna  N ) ยางชนิดน้ีทนต่อน ้ ามนัและสารเคมีไดดี้ มีเน้ือเหนียว 
น าไปใชท้  าท่อส่งน ้ ามนั  ลูกยางป๊ัมเบรก และสายเคเบิลใตดิ้น เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 6.26 
 

 
 

           (ก) ลูกยางป๊ัมเบรก                                                       (ข) สายเคเบิลใตน้ ้ า 
รูปที่ 6.26  แสดงลกัษณะผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากยางบูนาเอ็น 

ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=587254, 2558 
 

              2. ยางสไตรีน  บูทาดีน ( Styrene  Butadiene Rubber ; SBR )    เป็นยางสงัเคราะห์ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ไดผ้ลิตขึ้นเน่ืองจากตดัสินใจเปิดสงครามโดยท ามาจากสไตรีน 1 ส่วน กบับูทาดีน 3 ส่วนโดย
น ้ าหนกั ท าปฏิกิริยาที่ -18 ถึง -5 องศาเซลเซียส ไดย้างเทียมที่อุณหภูมิต ่า เรียกวา่ ยางเยน็ ( Cold  Rubber ) 
เป็นยางท่ีใชส้ าหรับงานที่รับภาระไม่มากนกั เช่น ท าสายรัดถุงเทา้ สน้รองเทา้ เป็นตน้   ดงัแสดงในรูปที่ 
6.27 
 

                                                  
 

                      
                        (ก) สน้รองเทา้                                                                      (ข) สายรัดถุงเทา้ 

 

รูปที่ 6.27  แสดงลกัษณะสน้รองเทา้ที่ผลิตจากยางสไตรีน  บูทาดีน  
ที่มา : http://www.babykidsonline.weloveshopping.com,2558 

 
 

http://babykidsonline.weloveshopping.com,2558/
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                3. ยางบูไทล์ ( Butyl  Rubber )  เป็นโคโพลิเมอร์ ของไอโซบูทิลีน 98 ส่วน และไอโซพรีน 
 2 ส่วน น าไปใชท้  ายางรถยนต ์  ยางลอ้เคร่ืองบิน ใชอ้ดัและหล่อดอกรถยนต ์ซ่ึงยางชนิดน้ีไม่สามารถเยบ็ 
เป็นตะเขบ็ได ้  ดงัแสดงในรูปที่ 6.28 
 

                                  
 

(ก) ยางลอ้เคร่ืองบิน                                             (ข) ยางรถยนต ์
 

รูปที่ 6.28  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากยางบูไทล ์ 
ที่มา : http://www. m.prachachat.net/news_detail.php, 2558 

 
                4. นีโอพรีน  ( Neoprene )   มีโพลิเมอร์คลา้ยกบัยางธรรมชาติต่อกนัเป็นเสน้ยาว ( Linear )  
ยางสงัเคราะห์ชนิดน้ีดีกวา่ยางธรรมชาติ เพราะไม่กดักร่อนดว้ยแก๊สออกซิเจนและถูกน ้ ามนัโดยไม่บวมหรือ
อ่อนนุ่ม  ทนกรดและด่าง น าไปใชท้  าเคร่ืองใชต่้างๆ ถุงยาง พื้นรองเทา้  ถุงมือ เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 6.29 
 

                                      
 
                        (ก) พื้นรองเทา้                                                                         (ข) ถุงมือ 

 

รูปที่ 6.29  แสดงลกัษณะพื้นรองเทา้ที่ผลิตจากยางนีโอพรีน 
ที่มา : http://www.lyreco.com,2558 

 
 
 

http://www.lyreco.com,2558/
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             5. ยางซิลิโคน ( Silicone )    ไดม้าจากซิลิกา ( Sio2) ซ่ึงประกอบดว้ยธาตุซิลิกอน และแกส๊ออกซิเจน 
ผสมเขา้ไปในยางเทียม ไดย้างซิลิโคนที่มีสีขาว แขง็ตวัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยการเติมสารเร่งใหแ้ขง็ ทนต่อ
น ้ ามนัและความร้อนไดถึ้ง 200  องศาเซลเซียส ใชท้  าท่อยางหุม้ดา้มเคร่ืองมือ หุม้สายเคเบิล เป็นตน้   
ดงัแสดงในรูปที่ 6.30 
 
 
 
 
 
                       
                         (ก) ท่อยางหุม้ดา้มเคร่ืองมือ                                                  (ข) สายเคเบิล 

รูปที่ 6.30 แสดงลกัษณะวสัดุที่หุม้ซิลิโคน 
ที่มา : http://www.thairubberpart.com, 2558 

 

           6. สี  (Paint)   สีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัมนุษยต์ั้งแต่สมยัโบราณ จนถึงปัจจุบนั สีใชเ้ป็น
สญัลกัษณ์ของหมู่เหล่า หรือสญัลกัษณ์ประจ าชาติ สีจะบ่งบอกถึงอารมณ์ เช่น ท าใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่น 
เศร้าหมอง สดใส หรือ เร่งเร้าอารมณ์ นอกจากน้ีเราใชสี้ในการป้องกนัการท าลายของปลวกและมด หรือ
จากสภาพดินฟ้าอากาศ และช่วยป้องกนัการกดักร่อน 
         ชนิดของสีทีใ่ช้อยู่ทัว่ไป แบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ 
         1.สีน ้ าหรือสีพลาสติก  ( Water  Thinned  Paint  or  Emulsion Paint ) 
         2.สีอีนาเมล ( Enamel  Paint ) 
         3.สีแลกเกอร์ ( Lacquer  Paint ) 
         4.สียาง ( Bituminous  Paint ) 
         5.สีรองพื้น  ( Primer ) 
 

            1. สีน ้าหรือสีพลาสติก ( Water  Thinned  Paint  or  Emulsion Paint )  เป็นสีที่แหง้ไดด้ว้ยการ
ระเหยของน ้ า สารอินทรียท์ี่กระจายอยูใ่นน ้ าจะเขา้มารวมตวัและจบักนัเป็นแผน่ฟิลม์ใชท้าวสัดุที่เป็นอิฐ  
คอนกรีต  กระเบื้อง  และกระดาษ เป็นตน้  ส่วนประกอบที่ส าคญัของสีน ้ า ไดแ้ก่ 

1.1 กาว ( Binder ) ส าหรับสีน ้ าหรือสีพลาสติก คือ ลาเทก็ซ์ ( Latex ) ซ่ึงเป็นสารประกอบที่ส าคญั 
ที่สุดในการผลิตสีน ้ า มีลกัษณะคลา้ยยางไม ้มีสีขาวขุ่นเหมือนน ้ านม มีสมบตัทิ  าใหสี้มีความคงทนต่อการใช้
งาน และทาไดร้าบเรียบบนผวิของช้ินงาน 
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1.2 เน้ือสี (Pigment) ส าหรับสีน ้ าหรือสีพลาสติกจะใชไ้ทเทเนียมไดออกไซด ์ ดงัแสดงในรูปที่ 6.31 
 

 
 

 

รูปที่ 6.31  แสดงลกัษณะสีน ้ า 
   ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

 

               2.สีอีนาเมล ( Enamel  Paint )  เป็นสีที่ประกอบดว้ย วานิช เน้ือสี ตวัท าละลาย และสารปรุงแต่ง
คุณภาพต่างๆ วานิชนั้นเตรียมไดจ้ากส่วนผสมของเรซิน น ้ ามนัซกัแหง้ ดว้ยวธีิการผสม ชนิดใชค้วามร้อน
เขา้ช่วย  ส่วนเรซินอาจเป็นสารที่ไดจ้ากธรรมชาติ เช่น โคปาล  หรือ ชนัสน หรือสารสงัเคราะห์ เช่น อลัคิล  
และโพลียรีูเทน เป็นตน้  สีอีนาเมล เม่ือแหง้แลว้จะมีลกัษณะเป็นฟิลม์แขง็ มีความเหนียวและเงามนั เม่ือท า
การพน่แลว้จะเกิดเงาขึ้นมาเองโดยไม่ตอ้งขดั มีความทนทานเป็นเยีย่ม ตามทอ้งตลาดทัว่ไปนิยม เรียกวา่ สี
แหง้ชา้  สีอีนาเมลใชพ้น่รถยนต ์ตอ้งอบใหแ้หง้ติดแน่นกบัตวัถงัดว้ยความร้อน ใชเ้วลาประมาณ 15 – 20 , 
20- 30, 30 - 45 นาที ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความร้อนที่ใชอ้บและน ้ ายาที่ผสมลงไป ซ่ึงขึ้นอยูก่บับริษทัผูผ้ลิตจะเป็น
ผูก้  าหนดสีอีนาเมลท าใหเ้จือจางไดโ้ดยการผสมน ้ ามนัสนลงไป   ดงัแสดงในรูปที่ 6.32 
 

            
 

รูปที่ 6.32 แสดงลกัษณะสีอีนาเมล 
      ที่มา : http://www.sisaan.com,2558 
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       สมบัติของสีอีนาเมล 
      1.มีความมนัเงาสูง โดยไม่ตอ้งขดัมนั 
      2.แหง้ชา้แต่เม่ือแหง้แลว้ จะแขง็ตลอดจากผวิหนา้ถึงส่วนล่าง 
      3.มีความทนทานสูง ไม่ซีดจาง เกาะยดึและยดืหยุน่ไดดี้ 
      4.ท าการอบใหแ้หง้ดว้ยความร้อนที่มีอุณหภูมิไม่สูงนกั 
      5.ในขณะพน่สี มีการแตกตวัและการแพร่กระจายของสีดี ท  าใหสี้สม ่าเสมอ 
 

         3.สีแลคเกอร์ (Lacquer  Gloss ) เป็นสีที่นิยมน าไปใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย สีแลกเกอร์แห้งเป็นฟิล์ม
ไดโ้ดยอาศยัการระเหยของทินเนอร์  ส่วนประกอบที่ส าคญัของสีแลกเกอร์ คือ ไนโตรเซลลูโลส         
( Nitrocellulose ) เป็นตวัท าใหเ้กิดฟิลม์ สีแลกเกอร์ก่อนท าการพ่นจะตอ้งผสมดว้ยทินเนอร์ เม่ือพ่นแลว้จะ
แหง้เร็วภายในเวลา 15- 20 นาที  เม่ือแหง้สนิทแลว้ จะตอ้งขดัดว้ยยาขดัผิวซ่ึงมีลกัษณะสีส้ม เพื่อให้ผิวเรียบ 
ดงัแสดงในรูปที่ 6.33 
 

 
 
 
 
 
 
 

               
 

รูปที่ 6.33 แสดงลกัษณะสีแลคเกอร์ 
          ที่มา : http://www.mysoy.me/2012/12/layland.html , 2558 

 
      สมบัติของสีแลกเกอร์ 
      1.ปล่อยทิ้งไว ้24 ชัว่โมง ก็สามารถขดัสีได ้
      2.แหง้เร็วภายในเวลา 15 – 20 นาที 
      3.ไม่จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์อบสี 
      4.การเกาะตวัของฝุ่ นละอองมีนอ้ย เน่ืองจากสีแหง้เร็ว 
      5.ขดัมนัไดง่้าย 
      6.ควบคุมคุณภาพการผลิตไดง่้าย 
      7.ทนต่ออุณหภูมิไดสู้ง 
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              4.สียาง ( Bituminous Paint )   เป็นสีที่ใชใ้นการเคลือบสีผวิของวสัดุ โดยมีส่วนผสมของยาง 
มะตอย หรือน ้ ามนัดิบ เป็นสีที่มีราคาต ่า มีสีเขม้ มีความทนทานต่อสภาวะแวดลอ้มต่างๆไดดี้ เช่น  
ในบรรยากาศที่มีการกดักร่อนใชไ้ดท้ั้งในน ้ าและใตดิ้น ใชท้าวสัดุไดห้ลายชนิด เช่นโลหะ คอนกรีตหรือ  
พื้นผิวของวสัดุอ่ืนๆก็ได ้ การทาสีควรทาอยา่งน้อย 3 ชั้น ทาให้เรียบไม่ให้ฟิล์มของสีมีรูพรุน เพื่อให้อายุ
การใชง้านไดน้านขึ้น  โดยทัว่ไปใชท้าใตท้อ้งรถยนต ์ท่อน ้ า ถงัเก็บน ้ า เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 6.34 
 

 
 

รูปที่ 6.34 แสดงลกัษณะสียาง 
ที่มา : http://www.vcharkarn.com,2558 

 
              5.สีรองพื้น ( Primer ) เป็นสีที่ใชพ้น่หรือทาทบัชั้นแรกบนผวิวตัถุที่ยงัไม่เคยทาสี หรือทาสีมาแลว้  
ซ่ึงไดท้  าความสะอาดมาดีแลว้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในเกาะตวัของผวิโลหะ กบัสีพน่ทบัหนา้ในชั้นต่อไป 
เพิม่ความทนทานของสีและป้องกนัการหลุดตวัของสีทบัหนา้มีหลายชนิด  นอกจากน้ีหนา้ที่ส าคญัของสี
รองพื้นก็คือ ช่วยอุดรอยขีดข่วน หรือหลุมลึกบนผวิงานไดดี้  มีหลายชนิดซ่ึงใชง้านแตกต่างกนั ดงัน้ี 
              1.สีรองพื้นที่ใช้กับไม้ เป็นสีที่ มีวาร์นิช โพลิยูรีเทน และอัลคิด ผสมอยู่กับผงสี  ซ่ึงเป็นพวก
ไทเทเนียมไดออกไซด ์หรืออลูมิเนียมผง สีรองพื้นทาไม ้ ไม่ตอ้งการความเขม้ของผวิมากควรใชเ้น้ือปริมาณ 
นอ้ย   ดงัแสดงในรูปที่ 6.35 

 
รูปที่ 6.35 แสดงลกัษณะสีรองพื้น 

     ที่มา : http://www.toagroup.com,2558 

http://www.vcharkarn.com,2558/
http://www.toagroup.com,2558/
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            2. สีรองพื้นที่ใชก้บัปูนซีเมนต ์กระเบื้อง กระดาษ สีชนิดน้ีจะท าหนา้ที่ปิดรูพรุนในเน้ือวสัดุ  
ท าใหผ้วิหนา้เรียบ  ดงัแสดงในรูปที่ 6.36 

 

 
 

 

รูปที่ 6.36 แสดงลกัษณะสีรองพื้นที่ใชก้บัปูนซีเมนต ์กระเบื้อง กระดาษ 
ที่มา : http://www.cicpaint.com,2558 

 

                6.สีรองพื้นกันสนิม   เป็นสีที่มีผงสีเป็นตวัป้องกนัการกดักร่อนของเน้ือโลหะ ผงสีที่นิยมใช ้
กนัมาก ไดแ้ก่ ตะกัว่แดง เบสิกลีดโครเมต สงักะสีเหลือง และเหล็กออกไซด ์เป็นตน้ สีรองพื้นกนัสนิม 
ชนิดแหง้ชา้ จะมีความทนทานต่อการกดักร่อนไดดี้กวา่ชนิดแหง้เร็วสีรองพื้นควรเลือกตามความเหมาะสม 
ของสภาพแวดลอ้ม   ดงัแสดงในรูปที่ 6.37  
 

 
 

รูปที่ 6.37  แสดงลกัษณะสีรองพื้นกนัสนิม 
ที่มา : http://www.cicpaint.com,2558 

 
 

http://www.cicpaint.com,2558/
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            สีรองพื้น แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
            1. สีธรรมดา ( Primer ) มีสมบตัใินการเกาะตวักบัโลหะไดเ้ป็นอยา่งดี ใชใ้นการเกาะตวักบัโลหะ
เปลือย หรือพื้นสีเก่า  
           2. สีพื้นแต่งหน้า ( Primer  Surface ) มีสมบตัิการเกาะตวักบัโลหะไดดี้ เช่นเดียวกบัสีพื้นธรรมดา 
แต่มีเน้ือสีมากพอที่จะเติมรอยขดูลึกๆใหเ้ตม็ เพื่อที่จะท าใหพ้ื้นผวิเรียบ 
           3. สีชีลเลอร์ ( Sealer) เป็นสีรองพื้นที่ช่วยในการเกาะยดึระหวา่งสีเดิม  ( สีเก่า ) กบัสีที่จะพน่ทบัหนา้
ใหม่ใหมี้การเกาะยดึตวักนัไดดี้ยิง่ขึ้น และจุดประสงคท์ี่ส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือ พน่กนัซึม โดยป้องกนั
ไม่ใหสี้เดิมบางสีเกิดซึมมายงัสีทบัหนา้ 
          4. สีโป๊ว ( Putty ) ใชส้ าหรับเติมรอยขีดข่วนลึกๆ โดยทัว่ไปมกัใชสี้โป๊วลงบนสีรองพื้น เฉพาะที่ 
ที่พบวา่ไม่เรียบ 
         หลักการพ่นสี 
         งานพน่สีเป็นงานที่ละเอียดละเป็นงานขั้นสุดทา้ยที่สามารถท าใหง้านนั้นๆ มีคุณภาพเพิม่ขึ้นอีกมากทั้ง
ดา้นราคาและความคงทนถาวร ซ่ึงมีหลกัการในการพน่สีมี 8 ขอ้ดงัน้ี 
           1.ความสะอาดของผวิงาน ( Clean  The  Surface ) ตอ้งแน่ใจวา่ผวิงานที่จะน าไปพน่สีนั้นสะอาด 
ปราศจากฝุ่ นละออง ไขมนัต่างๆ 
           2. เทคนิคการใชก้ระดาษทราย ( Correct  Sanding  Technique ) ตอ้งเลือกใชก้ระดาษทรายอยา่ง
ถูกตอ้งและควรใชไ้มห้รือยางที่มีผวิหนา้เรียบยดึติดเขา้กบักระดาษทราย แลว้ถูลงบนแผน่งานโดยใชแ้รงกด
เพยีงเบาๆเพือ่ปล่อยใหก้ระดาษทรายท าหนา้ที่ของมนัเอง 
           3.ใชต้วัท าละลายหรือทินเนอร์ที่มีคุณภาพสูง ( Top  Quality  Thinner ) การใชน้ ้ ามนัผสมสีที่มี
คุณภาพต ่าจะท าใหเ้กิดผลเสียขึ้นภายหลงั  แนวทางการแกไ้ขคอื ท าการพน่สีใหม่เท่านั้น  
          4.ส่วนผสมของทินเนอร์ ( Correct  Amount  of  Thinner )  คือ ส่วนผสมระหวา่งสีและน ้ ามนัผสมสี
เป็นส่ิงส าคญั 
          5.ผสมใหเ้ขา้กนัโดยตลอด ( Stir  Thoroughly ) ในการผสมสีจ าเป็นตอ้งเขยา่ให้เน้ือสี เรซิน และ
น ้ ามนัผสมสีใหเ้หลว ภายในกระป๋องใหเ้ขา้กนัโดยตลอดก่อนน าไปใช ้
          6.ความดนัลมที่ใชใ้นการพน่สี  ( Atomizing  Pressure ) มกัจะท าใหเ้กดปัญหาต่างๆมากมาย เช่น เม็ด
สีแหง้แลว้เกาะบนผวิงานเป็นการเกาะของผวิงานที่ไม่สวยงาม สีไม่เงา  เป็นตน้ ความดนัลมที่เหมาะสมที่ใช้
ในการพน่สีอยูร่ะหวา่ง 40 – 45 ปอนด/์ตารางน้ิว 
          7.การถ่ายเทอากาศ ( Good  Ventilation ) บริเวณที่ท  าการพน่สีตอ้งมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ซ่ึงจะมีผล
ต่อการพน่สีคือท าใหสี้แหง้และมีความเงางาม และเกิดความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานอีทางดว้ย 
           8.วธีิการพน่สีที่ถูกตอ้ง   ( Correct  Painting Procedure )  คือ ระยะห่างของหวัฉีดในการพ่นตอ้งอยู่
ในลกัษณะตั้งฉากกบัผวิงานตลอดเวลา และมีระยะห่างจากผวิงานประมาณ 6-8 น้ิว และควรทิ้งช่วงเวลาใน
การพน่สีแต่ละชั้นใหเ้หมาะสม 
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รูปที่ 6.38 แสดงลกัษณะการพน่สี 

                   ที่มา : http://www.auto2drive.com,2558 
 

                7.เซรามิค (Ceramic )   เป็นวสัดุที่มีความส าคญัต่องานอุตสาหกรรมทางดา้นวศิวกรรม  ใชใ้นงาน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  และงานอุตสาหกรรมเคมีไดแ้ก่  ถว้ยชามและเคร่ืองสุขภณัฑ ์ เซรามิค เป็น
วสัดุที่ผลิตขึ้นจากดินเหนียวและวสัดุอ่ืนๆ หรือใชผ้ลิตเป็นเคร่ืองป้ันดินเผา โดยมนุษยเ์ป็นผูค้ิดสร้างขึ้น เพือ่ใช้
ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั เช่น ถว้ย ชาม โอ่ง และกระถาง เป็นตน้ จะมีวสัดุที่เป็นโลหะและอโลหะเป็น
ส่วนประกอบ เช่น ดินเหนียว หินเขี้ยวอนุมาน  อะลูมิน่า แร่ทลัซ์ และแมกนีไซท ์เป็นตน้ ซ่ึงในกระบวนการ
ผลิตจะน าวสัดุมาบดใหล้ะเอียด ผสมน ้ าป้ันใหเ้ป็นรูปต่างๆแลว้น าไปผึ่งแดดใหแ้ห้งแลว้น าไปเผาอบใหไ้ด้
อุณหภูมิตามทีก่  าหนด   
                  ชนิดของเซรามิค แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
                 1.เซรามิคที่เป็นฉนวน ( Insulator  Porcelain )  ประกอบดว้ย ดินเหนียว หินเขี้ยวหนุมาน และ
เฟลดส์ปาร์ 
                2.เซรามิคที่เป็นผง ( Steatitic ) ประกอบดว้ย ดินเหนียว  ทลัก ์และแมกนีไซท ์ สามารถน ามาใชผ้ลิต  
โถสว้ม อ่างลา้งหนา้ ถว้ยจาน อิฐ ฉนวนไฟฟ้า กระเบื้อง เคร่ืองประดบั และ เคร่ืองมือตดัเป็นตน้  
                3.เซรามิคที่ใช้ป้องกันการส่ันสะเทือน  ( High  Frequency Porcelain ) ประกอบด้วย ดินเหนียว  
ควอตซ์ และแบเรียมคาร์บอเนต 
 

 
 

                 รูปที่ 6.39  แสดงลกัษณะชุดกาแฟที่ท  าดว้ยเซรามิค 
ที่มา : http://www.charoenchaishop.com,2558 
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          เซรามิคที่ใชเ้ป็นฉนวน ประกอบดว้ย  ดินเหนียว  หินเขี้ยวหนุมานหรือหินคอวทซ์  เฟลสปาร์ 
         ข้อดีของเซรามิค 
         1.มีความแขง็แรงและความหนาแน่นสูง 
         2.ไม่มีปฏิกิริยากบักรดและด่างเจือจาง 
         3.ทนต่ออุณหภูมิสูง ๆ  
         4.เป็นฉนวนที่ดี 

        8.แก้ว ( Glass ) ไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์หลายอยา่งในชีวติประจ าวนั โดยมีหลกัฐานทางโบราณคดี  
แกว้มีตน้ก าเนิดแถบเมโสโปเตเมีย ประเทศอียปิต ์โดยมีการคน้พบระปุกแกว้ขนาดเล็กอายกุวา่ 3,000 ปี  
ในปัจจุบนัแกว้ไดมี้บทบาทในงานอุตสาหกรรมเป็นอยา่งยิง่ 
           ชนิดของแก้ว  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
           1.แก้วโซดาไลม์ ( Sodalime  Glass )   เป็นแกว้ที่มีปริมาณการใชง้านมากที่สุด  ใชท้  าพวกแผน่ 
กระจก  ขวดแกว้ มีจุดหลอมละลายต ่ากวา่ 950 – 1,000 องศาเซลเซียส ทนกรด ทนด่างไดน้อ้ยแกว้ชนิดน้ี 
ท าจากทรายซิลิกา้   โซดาแอชและหินปูน เป็นตน้ 
            2. แก้วหิน หรือแก้วเจียระไน  (Flint  Glass or Crystal Glass )  เป็นแกว้ผสมโปแตสเซียม
คาร์บอเนต กบัตะกัว่ เป็นแกว้ชั้นดีค่อนขา้งแพง เหมาะส าหรับท าเคร่ืองแกว้ประดบั  กระจกแวน่ตา แกว้ชั้น
ดี เป็นตน้ มีสมบตัิสะทอ้นแสงไดดี้ ไสแวววาว มีน ้ าหนกัมากท าจากทรายซิลิกา โพแทสเซียมคาร์บอเนต 
และตะกัว่ออกไซด ์
             3. แก้วบอโรซิลิเกต หรือไพเร็กซ์  (Borosilicate or Pyrex Glass)  มีความทนทานสูง แตกยาก  
และทนต่อสารเคมี  ใชท้  าพวกแกว้ที่ใชใ้นเตาอบ  แกว้ในงานปฏิบติัการเคมี เป็นตน้ 
            วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแก้ว 
             1.ทรายแกว้  ในประเทศไทยมีมากที่ภาคใต ้
            2.หินปูน  ไดจ้ากจงัหวดัสระบุรี 
            3.โคโรไมท ์ ไดจ้ากจงัหวดักาญจนบุรี 
            4.โซดาไฟและ  Salt  Cake  ตอ้งสัง่จากต่างประเทศ 
           สมบัติของแก้ว 
           1.ไม่มีกล่ิน                                                             5. ป้องกนัการซึมของน ้า 
           2. โปร่งใส และทึบแสง                                          6. ทนต่อความร้อนและอุณหภูมิสูงๆไดดี้ 
           3. หลอมเหลวง่าย                                                   7.เป็นฉนวนไฟฟ้า 
           4. แขง็เปราะ และอ่อนตวัไดเ้ม่ือโดนความร้อน      8. สมัประสิทธ์ิการขยายตวันอ้ยมาก 
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            แก้วที่ใช้ในงานวสัดุช่าง  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
            1.แก้วนิรภัย  (Safety  Glass) แกว้ชนิดน้ีจะใชผ้ลิตกระจกรถยนต ์เพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัต่อ 
ผูข้บัขี่รถยนต ์เพราะเม่ือกระจกแตกจะร่อนออกเป็นช้ินเล็กๆไม่มีคมแหลม ซ่ึงจะไม่เกิดอนัตรายต่อผู ้
ใชร้ถ กระจกนิรภยัท าจากกระจกอบเหนียว2แผน่ ประกบกนัโดยมีแผน่พลาสติกคัน่อยูต่รงกลาง ท าให ้
สามารถรับแรงกระแทกไดดี้ มีความเหนียวเพิม่มากขึ้น ซ่ึงมีอยู ่2 แบบ คือ กระจกนิรภยัหลายชั้น และ 
กระจกนิรภยัเทมเปอร์     ดงัแสดงในรูปที่ 6.40 

 

 
 

          รูปที่ 6.40  แสดงลกัษณะกระจกรถยนตท์ี่ผลิตดว้ยแกว้นิรภยั 
                       ที่มา : http://www. thai.alibaba.com ,2558 

 

         2.ใยแก้ว  (Glass  Fiber)   แกว้ชนิดน้ีจะเป็นฉนวนกนัความร้อนไดดี้มาก ไม่ติดไฟ ใชเ้ป็นวสัดุ 
เกบ็เสียงไดเ้ป็นอยา่งดี มีลกัษณะเป็นเสน้ใยขนาดเล็ก มีน ้ าหนกัเบา ไม่เป็นสนิม ทนต่อความช้ืน ขอ้ดีของ 
ใยแกว้ คือ สามารถชุบกบัโพลีเอสเตอร์ ขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆไดส้วยงามและแขง็แรง เช่น ท าแผน่เกา้อ้ี 
 และล าตวัเรือเร็ว เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่  6.41 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 6.41 แสดงลกัษณะฉนวนใยแกว้ 

           ที่มา : http://www. thai.alibaba.com/, 2558 
 
 
 

http://www/
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       9.ใยหิน  (Asbestos)   มีลกัษณะเป็นเสน้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
       สมบัติของใยหิน 
       1.ทนไฟ 
       2.ทนความร้อน 
       3.ทนต่อกรด 
       4.เป็นฉนวนไฟฟ้าไดดี้ 
      ประโยชน์ของใยหิน 
      1.ท าเป็นผา้ใยหิน 
      2.ใชป้้องกนัเปลวไฟ 
      3.ท ากระเบื้องกระดาษ 
      4.ผสมกบัยางท าเป็นผงหรือฉนวนหุม้ท่อ 
       5.ผสมท าเป็นปูนซีเมนต ์
  

 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6.42  แสดงลกัษณะฉนวนใยหิน 

             ที่มา : http://www.b2bthai.com,2558 
 

                10.พลาสติก ( Plastic )เป็นสารสงัเคราะห์ เป็นอโลหะและไม่ยดืหยุน่ วตัถุดิบที่น ามาใชพ้ลาสติก
ไดแ้ก่ น ้ ามนัดิบถ่านหิน  ใยพชื น ้ า อากาศ เป็นตน้  โมเลกุลของพลาสติกประกอบดว้ยคาร์บอน ไฮโดรเจน  
ออกซิเจน  และไนโตรเจน พลาสติกเป็นวสัดุที่ถูกคิดคน้โดยนกัเคมีชาวองักฤษ ช่ือ ปาร์ค (Alixander Park) 
ไดท้  าแฮลกอฮอลห์กลงบนกอ้นฝ้ายที่มีการบูรผสมอยู ่ ปรากฏวา่ไดมี้การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นคอืมีลกัษณะ
เป็นของแขง็คลา้ยเขาสตัว ์สามารถน าไปท าลูกบลิเลียดได้ 
               ต่อมามีการคน้พบพลาสติกแบบใหม่เรียกวา่ เซลลูลอยด ์ไดน้ ามาใชท้  าหว ี กรอบแวน่ตา เหงือก 
 ฟันปลอม  กระจกรถยนต ์ และฟิลม์ถ่ายรูป เม่ือถูกความร้อนจะอ่อนตวัและติดไฟไดง่้ายและมีการพบ 
พลาสติกชนิดที่ถูกความร้อนแลว้ไม่อ่อนตวั เรียกวา่ เบเกอไลทใ์ชท้  าหมอ้ หูกระทะและมือจบัเตารีด         

http://www.b2bthai.com,2558/
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            พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 
             1.เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)  หรือ พลาสติกอ่อน หมายถึง  เป็นพลาสติกที่สามารถน ากลบั 
มาใชใ้หม่ไดอี้ก เพราะเม่ือถูกความร้อนจะอ่อนตวัหลอมละลาย เม่ือเยน็ตวัจะแขง็ตวั สามารถน าไปหลอม 
ละลายกลบัมาใชไ้ดอี้กเช่น ถุงพลาสติกใส่โอเล้ียง หลอดกาแฟ  ขวดยา  ท่อพลาสติก สายยางรดน ้ า  
เชือกพลาสติก และเปลือกสายไฟ เป็นตน้ ไม่ควรใชง้านที่มีความร้อนเกินกวา่ 80 องศาเซลเซียส เพราะ 
จะอ่อนตวัมาก   ชนิดของพลาสติกอ่อนที่นิยมใช ้ไดแ้ก่ 

1.1 ไนลอน ( Nylon หรือ Polyamide )    พลาสติกชนิดน้ีพฒันาขึ้นโดย ดบับลิว เอสคาโรเฮอร์  
ออกเผยแพร่สู่ตลาดเม่ือปี ค.ศ. 1938 ในรูปของส่ิงทอ เพือ่ใชเ้ป็นวสัดุทดแทน เสน้ไหมในงานอุตสาหกรรม 
ท าถุงเทา้  มีน ้ าหนกัเบา รับแรงดึงและแรงอดัไดดี้ ทนการขีดข่วน เป็นฉนวนไฟฟ้าแรงสูง ทนกรดชนิดอ่อน 
และด่างได ้ใชง้านที่มีความร้อนไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส  ไนลอนนิยมน าไปใชท้  า ร่มชูชีพ  ถุงเทา้  เส้ือผา้ 
ท่อส่งน ้ ามนั  แบริง  บูช  เฟืองพลาสติก  ท  าแท่งเล่ือน  และอวนดกัปลา ดงัแสดงในรูปที่ 6.43 
 

                                       
                                       
                                        (ก) อวนดกัปลา                                                 (ข) ร่มไนลอน 

รูปที่ 6.43  แสดงลกัษณะผลิตภณัฑท์ี่ผลิตจากไนลอน 
             ที่มา : http://www.m-group.in.th,2558 

            

              1.2โพลีเอทีลีน (Polyethylene) หรือ พลาสติก พีอี ( PE ) ผลิตจากแก๊สเอทิลีน ( Ethylene C2 H2 ) 
 ซ่ึงไดจ้ากอุตสาหกรรมกลัน่น ้ ามนั กรรมวธีิคือ  น าแก๊สมาอดัจนไดค้วามดนัสูงถึง 3,000 บรรยากาศ ให้
แก๊สไหลผา่นตวัเร่ง ( Catalyst ) โมเลกุลแก๊สอะเซทิลีน ( C2H4 ) ทั้งหลายจบัต่อๆกนัยาวเป็นโมเลกุลใหม่
ใหญ่ขึ้นมากกวา่เดิมเป็นโพลีเอทิลีน แปลวา่จ านวนมากๆ 
               สมบัติ :  ลกัษณะเป็นมนัล่ืนคลา้ยขี้ผึ้ง  ยดืตวัไดดี้ เน้ือใสเม่ือบาง และขุ่นเม่ือหนา ไม่ทนต่อ 
น ้ ามนัเบนซินและน ้ ามนัก๊าด  แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ 
              1. ชนิดความหนาแน่นต ่า ( LDPE : Low  Density  Polyethelene ) ใชม้ากที่สุดในประเทศไทย  
ใชท้  าถุงพลาสติกแบบใส่โอเล้ียงที่เรียกวา่ “ ถุงเยน็ ” เพราะถูกความร้อนไม่ได ้  ถุงน ้ า  ถุงทิ้งขยะ ดอกไม้
พลาสติก ตุก๊ตาเด็กเล่น กระป๋อง   ขนัตกัน ้า ขวดชนิดอุ่น น่ิม ลงัใส่น ้ าอดัลม เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 6.44 
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   (ก) ถงัน ้ า                                                                           (ข) ขนัตกัน ้ า  

รูปที่ 6.44  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต ่า 
ที่มา : http://www.chiangmaiplastic.com,2558 

           2. ชนิดความหนาแน่นปานกลาง (MDPE : Medium  Density  Polyethelene )ใชผ้ลิตเคร่ืองถว้ยชาม  
ดงัแสดงในรูปที่ 6.45 
 

 
 

รูปที่ 6.45  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากโพลีเอททีลีนชนิดความหนาปานกลาง 
             ที่มา : http://www.newsplus.co.th/391,2558 

               3. ชนิดความหนาแน่นสูง  ( HDPE : High  Density  Polyethelene ) ใชท้  าขวดพลาสติก   
เชือกพลาสติก  และอวนจบัปลา  ดงัแสดงในรูปที่ 6.46 

 

                
                         (ก) ขวดพลาสติก                                                  (ข) เชือกพลาสติก 

รูปที่ 6.46  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากโพลีเอททีลีนชนิดความหนาแน่นสูง 
         ที่มา : http://www.chaiwattana.co.th,2558 

http://www.chiangmaiplastic.com,2558/
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              1.3 โคโพไลเมอร์  ( Copolymer )   ใชผ้ลิตเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก 
โพลีเอทิลีน อยูท่ี่จงัหวดัระยอง ใชแ้ก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเป็นวตัถุดิบ ดงัแสดงในรูปที่ 6.47 
 

 
 

รูปที่ 6.47  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากโคโพไลเมอร์ 
           ที่มา : http://www.great-pet.com,2558 

 

            1.4 โพลสีไตรีน ( Polystyrene ) หรือ พลาสติก พี เอส ( PS )  มีปริมาณการผลิตมากที่สุด  
มีน ้ าหนกัเบา หดตวันอ้ยมาก  
           สมบัติ : มีทั้งชนิดใส  ฝ้า  และทึบ ยอ้มสีได ้ทนความร้อนได ้ไม่ทนต่อน ้ ามนัเบนซิน  ทินเนอร์ 
 แต่ทนกรดด่างและเกลือไดดี้ ผวิเป็นรอยขีดข่วนไดง่้าย 
           ประโยชน์: น ามาใชท้  าชอ้นสอ้ม พลาสติก  ราคาถูก  ตะเกียบ  หว ี ไมบ้รรทดั  ดา้มแปรงสีฟัน  
กล่องใส่แปรงสีฟัน  ขวดใส่ยาเม็ด  หมวกกนัน็อก ถาดอาหาร   โฟมสีขาว ท าตวัอกัษร ช่ือป้ายตามงาน 
ต่างๆ พลาสติกชนิดน้ีสามารถรับแรงกระแทกไดสู้ง คือ เอ บี เอส ( ABS ) ชุบโครเมียมได ้เคร่ืองรับ 
โทรศพัท ์ ปุ่ มวทิย ุ หนา้กาก  เคร่ืองปรับอากาศ  ช้ินส่วนรถยนต ์เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 6.48 

 
 
 
 
 
 

                
                       
     

                  (ก) ช้ินส่วนรถยนต ์                                                            (ข) หนา้กากโทรศพัท ์
 

รูปที่ 6.48  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากโพลีสไตรีน 
           ที่มา : http://www.thai2market.com,2558 

 

http://www.great-pet.com,2558/
http://www.thai2market.com,2558/
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               1.5 โพลีโพรไพลีน ( Polypropylene ) หรือ พลาสติก พี เอส ( PP )   มีสมบตัิคลา้ยกบัพลาสติก 
ชนิด พอีี แต่สามารถทนความร้อนไดดี้กวา่ แขง็แรงกวา่ คุณภาพดีกวา่ ราคาแพง ใชท้  าถุงขุ่นใส่อาหารร้อน 
 หรือเรียกวา่ “ ถุงร้อน ” ยงัใชท้  าสายไฟฟ้า  หุม้ซองบุหร่ี หมวกกนัน็อก  ปกแฟ้ม  ฝาปิดโถสว้ม  เชือกฟาง 
มดัของ  ขวด  ถงัตกัน ้ า กะละมงั ดงัแสดงในรูปที่ 6.49 

 
 
 
 
 
 
  
 

 (ก) ฝาปิดโถสว้ม                                                                       (ข) หมวกกนัน็อค 
รูปที่ 6.49  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากโพลีโพรไพลีน 

              ที่มา : http://www.paragonbike.com,2558 
 

             1.6 โพลีคาร์บอเนต ( Polycarbonate ) หรือ PC  มีลกัษณะใสมีความแขง็แรงมากที่สุด ทนต่อแรง
กระแทกไดสู้ง มีความเหนียว ใชท้  าอุปกรณ์ส่ือสาร  โคมไฟสาธารณะ ช่องมองหนา้หมวกนกับินอวกาศ  
สามารถท าเป็นสีต่างๆได ้มีความสดใสสามารถท าใหผ้ลิตภณัฑมี์คุณภาพตามที่ตอ้งการไดใ้ชง้านในช่วง 
อุณหภูมิ 6 – 180 องศาเซลเซียส  ดงัแสดงในรูปที่ 6.50 

           

( ก ) หนา้กากโทรศพัท ์                                                     (ข) โคมไฟสาธารณะ 
รูปที่ 6.50  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต 
              ที่มา : http://www.snk.co.th, 2558 
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                1.7 อะครีลิค (Acrylic) เป็นพลาสติกที่ใชใ้นงานส่งก าลงัเบาๆไดดี้ ง่ายต่อการขึ้นรูปและทน 
ความช้ืนได ้อะครีลิค มีช่ือเรียกในทอ้งตลาดวา่ เพลกซิกลาส ( Plexiglas ) หรือลูไซท ์(Lucite) หรือ 
โพลีกลาส ( Polyglass) มีลกัษณะใส โปร่งแสง น าไปใชท้  าฝาครอบเคร่ืองบิน หนา้ปัดเคร่ืองมือวดั  
แวน่ตาพลาสติก ป้ายร้านคา้ ดา้มเคร่ืองมือต่างๆ และใชใ้นงานผลิตช้ินส่วนรถยนต ์เป็นตน้ ดงัแสดง 
ในรูปที่ 6.51 
 

                                                         
                 (ก) แผน่อะครีลิค                                                                 (ข) แวน่ตาพลาสติก 
 

รูปที่ 6.51  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากอะครีลิค 
             ที่มา : http://www.thairaybanshop.com, 2558 

 

               1.8 เซลลูโลส ( Cellulose ) เป็นพลาสติกที่ไดจ้ากธรรมชาติ ท  าจากเยือ่ไมแ้ละฝ้าย เป็นพลาสติก 
ชนิดแรกๆที่น ามาใชใ้นงานดา้นอุตสาหกรรม รู้จกักนัดีในช่ือ เซลลูลอยด ์แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ชนิด คือ 
                1.เซลลูโลส ไนเตรด(Cellulose Nitrate) เป็นพลาสติกที่มีความเหนียวมากที่สุดใชท้  าฟิลม์ 
ภาพยนตร์  ดินระเบิด ดงัแสดงในรูปที่ 6.52  

 
     
  
     
 
 
  
  

              (ก) ฟิลม์ภาพยนตร์                                                                     (ข) ดินระเบิด 
รูปที่ 6.52  แสดงลกัษณะของวสัดุที่ผลิตจากเซลลูโลส ไนเตรด 

             ที่มา : http://www.nanagarden.com, 2558 
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              2.เซลลูโลส  อะซีเตด ( Cellulose  Acetate )  ใชห่้อหุม้วสัดุเป็นฉนวนไฟฟ้า  ฟิลม์ถ่ายรูป  
ดงัแสดงในรูปที่ 6.53 
 

                          
      

                                 (ก) ฉนวนไฟฟ้า                                                        (ข) ฟิลม์ถ่ายรูป 
รูปที่ 6.53  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเซลลูโลส อะซีเตด 

ที่มา : http://www.pantip.com , 2558 
 

             3.เซลลูโลส อะซีเตต บุไทเรต (Cellulose Acetate Butyrate ) เป็นพลาสติกที่น ามายอ้มสีได ้
เกือบทุกสี  เป็นฉนวนไฟฟ้าที่มีความแขง็แรง ใชท้  าดา้มเคร่ืองมือ สายพาน กรอบแวน่ตา ดงัแสดง 
ในรูปที่ 6.54 

  

     
 

                                 (ก) ดา้มเคร่ืองมือ                                                      (ข) สายพาน 
 

รูปที่ 6.54  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเซลลูโลส อะซีเตด บุไทเรต 
               ที่มา : http://www.unior-thailand.com,2558 

 
 
 

 

http://www.unior-thailand.com,2558/
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                4.เซลลูโลส โพรพิโอเนต (Cellulose Propionate ) เป็นพลาสติกที่น ามาใชท้  าช้ินส่วนรถยนต ์ 
ปากกา ดินสอ  หูโทรศพัท ์ของเด็กเล่น ช้ินส่วนวทิยแุละโทรทศัน์  ดงัแสดงในรูปที่ 6.55 
                

                                 
 
                                 (ก) ดินสอ                                                                     (ข) ปากกา 

รูปที่ 6.55  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเซลลูโลส โพรพิโอเนต 
            ที่มา : http://www.springnews.co.th,2558 

 
                 5. เอธีล เซลลูโลส ( Ethyl Cellulose ) เป็นพลาสติกที่มีความแขง็แรงที่สุดในกลุ่มเซลลูโลส  
ไม่ทนต่อกรด ด่าง และน ้ ามนั น ามาท าขอบโตะ๊  อุปกรณ์ไฟฟ้า กระบอกไฟฉาย  ดงัแสดงในรูปที่ 6.56 
 

                   
 
                         (ก) กระบอกไฟฉาย                                                       (ข) อุปกรณ์ไฟฟ้า    
                

รูปที่ 6.56  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากเอธีล ซลลูโลส  
               ที่มา : http://www.faifadd.com,2558 

                1.9 ไวนีล ( Vinyl )หรือโพลีไวนีลคลอไรด์ ( Polyvinyl Choloride )   ตามทอ้งตลาดเรียกวา่ พวีซีี 
( PVC ) สมบตัิทนต่อสารเคมี ไม่สกปรกง่าย  น าไปใชท้  าท่อน ้ าประปา ( ท่อเอสลอน )  สายยางรดน ้ าตน้ไม ้
เปลือกสายไฟ รองเทา้แตะ ขวดชนิดใสแขง็ กระเบื้องยาง หนงัเทียม ผา้ยาง ของเป่าลม ห่วงชูชีพ หมอนยาง 
ทุ่นลอยอวน เส้ือกนัฝน ซองใส่ธนบตัร และแกลลอนใส่น ้ ามนั ดงัแสดงในรูปที่ 6.57 

http://www.faifadd.com,2558/
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                         (ก) สายยางรดน ้ า                                                       (ข) ท่อน ้ าประปา    

รูปที่ 6.57  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากไวนิล  
              ที่มา : http://www.xn--o3 cama 6ai2e0at5owb.blogspot.com, 2558 

 

               2. เทอร์โมเซตติง้ (Thermo  Setting ) หรือ พลาสติกแข็ง   เป็นพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นแบบยดึ
ขวาง ( Cross Link ) และแบบตาข่าย ( Network ) มีความแขง็แรงทนต่อสภาพความความร้อน และความ
กดดนัไดดี้ เม่ือเปล่ียนรูปร่างแลว้ไม่สามารถน ากลบัมาหลอมใชไ้ดอี้ก เปรียบเสมือนไข่ เม่ือน าไปตม้สุก
แลว้ไม่สามารถที่จะน ากลบัใหม้าอยูใ่นสภาพเดิมไดอี้ก พลาสติกชนิดน้ีน ามาหล่อเป็นรูปร่างต่างๆ  มีดงัน้ี 
                 2.1 ยูรีเทน หรือ โพลยูีรีเทน ( Urethane or Polyurethane ) ปัจจุบนัยรีูเทน ถูกน ามาใชใ้นรูป 
ของโฟม  (โฟมแขง็  โฟมอ่อน และในรูปของเหลว )  
              ในรูปของโฟมแขง็ จะฉีดเขา้ไปในทอ้งเรือเพือ่ใหเ้รือลอยไดดี้  ฉีดเขา้ไปในผนงัหอ้งเยน็ตูเ้ยน็  
 และปีกเคร่ืองบิน เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 6.58 
 

             
 
                           (ก) ผนงัหอ้งเยน็                                                      (ข) ปีกเคร่ืองบิน 
    

รูปที่ 6.58  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากยรีูเทนในรูปโฟมแขง็  
             ที่มา : http://www.oocities.org/thaiinterhobby/knowledge.htm,2558 

 

http://www.oocities.org/thaiinterhobby/knowledge.htm,2558
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            ในรูปของโฟมอ่อน  จะมีลกัษณะอ่อนนุ่ม ยดืหยุน่ไดดี้ ใชท้  าฟองน ้ า  เบาะรถยนต ์ที่นอน เบาะ  
ผา้ห่มและเฟอร์นิเจอร์  เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 6.59 

 
 
 
 
 
 
 
 
  (ก) ฟองน ้ า                                                                          (ข) เบาะ    

 

รูปที่ 6.59  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากยรีูเทนในรูปโฟมอ่อน  
     ที่มา : http://www.momandmestory.com , 2558 

 
 

           ในรูปของเหลว ใชเ้ป็นน ้ ายาเคลือบเงา ผวิวสัดุต่างๆ เช่น เคลือบไม ้เคลือบหนงั เคลือบยาง  และ 
ใชท้  ากาว เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 6.60 

    

                      
 
         (ก) น ้ ายาเคลือบเงา                                                  (ข) กาวยรีูเทน    

 

รูปที่ 6.60  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากยรีูเทนในรูปของเหลว  
        ที่มา : http://www.forcon-d.com , 2558 

 

                       2.2 ซิลิโคน ( Silicone ) เป็นโพลิเมอร์ของธาตุซิลิกอน เป็นพลาสติกทีมี่น ้ าหนกัมาก มีทั้ง
ของเหลวและชนิดคงรูปร่าง เป็นฉนวนไฟฟ้าไดดี้  ติดไฟชา้มากแต่น าความร้อนไดดี้ ทนกรด และด่างได้
เกือบทุกชนิด มีสมบตัิล่ืน นิยมน าไปใชท้  า แบบแม่พมิพ ์ ใชเ้ป็นกาวอุดหลงัคากนัร่ัว ใชเ้ป็นสารถอดแบบ
เพือ่ใหถ้อดแบบหล่อไดง่้ายใชตี้เสน้ขาวก าหนดขอบเขตบนถนนใชท้  าอวยัวะเทียมในดา้นการแพทย ์      
ดงัแสดงในรูปที่ 6.61  
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                          (ก) แบบแม่พมิพ ์                                                                   (ข)  อวยัวะเทียม 
 

รูปที่ 6.61  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากซิลิโคน 
ที่มา : http://www.allartcenter.com , 2558 

 

                   2.3 อีพอกซ่ี ( Epoxy ) มีน ้ าหนกัปานกลาง มีการหดตวัไดน้อ้ยมากเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ทน
ความร้อนไดสู้ง 600 องศาฟาเรนไฮต ์ติดไฟชา้มากและดบัไดเ้อง ทนกรด ทนด่าง รับแรงดึงและแรงอดัไดดี้   
รับแรงดึงไดสู้งสุด 65,000  ปอนดต่์อตารางน้ิว  สมบตัิของอีพอกซ่ี คือ สามารถยดึติดวตัถุต่างๆไดดี้ เหมาะ
ส าหรับน าไปใชท้  ากาว หรือน าไปใชร่้วมกบัพลาสติกเหลว เพือ่ท  าเป็นไฟเบอร์กลาส   ดงัแสดงในรูปที่ 6.62 

 
     
 
 
 
 
 
 

                     (ก) พื้นทาดว้ยอีพอกซ่ี                                                        (ข)  ไฟเบอร์กลาส 
 

รูปที่ 6.62  แสดงลกัษณะช้ินงานที่ใชอี้พอกซ่ีเป็นตวัยดึ 
                 ที่มา : http://www.m.thai.alibaba.com, 2558 
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                     2.4 อามีโน ( Amino )  เป็นพลาสติกที่มีน ้ าหนกัมาก รับแรงอดัและแรงบิดไดดี้ ทนความร้อน
ไดสู้ง ถา้น าไปผสมกบัใยหิน ( Asbestos ) สามารถทนความร้อนไดสู้งถึง 400 องศาฟาเรนไฮต ์  มีเน้ือแขง็
ตา้นทานรอยขีดข่วนไดดี้ เป็นฉนวนไฟฟ้าทีมีกระแสไฟฟ้าความถ่ีต  ่า  ทนกรด ทนด่าง ชนิดอ่อนไดดี้ ทนต่อ
สารเคมีอ่ืนๆ เช่น น ้ ามนั ทินเนอร์ ผงซกัฟอก เป็นตน้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
                     1.ยูเรีย (Urea) นิยมน าไปใชท้  ากาวไมอ้ดั น ้ ายาเคลือบผวิ ฉนวนหุม้ไฟฟ้า ดงัแสดงในรูปที่ 
6.63 
 

 
    
 
 
 
 
 

(ก) กาว                                                                   (ข) น ้ ายาเคลือบผวิ 
 

รูปที่ 6.63  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตดว้ยยเูรีย 
                   ที่มา : https://www.pmpowertech.bentoweb.com , 2558 

 

                    2.เมลามนี ( Melamine ) นิยมน าไปใชท้  าภาชนะบรรจุอาหาร  ถว้ย  จาน หรือวสัดุปิดผวิ หรือมี
ช่ือเรียกวา่ ฟอร์เมกา  ดงัแสดงในรูปที่ 6.64 

 

          
 

(ก) จานพลาสติก                                                      (ข) ถว้ย 
 

รูปที่ 6.64  แสดงลกัษณะภาชนะบรรจุอาหารที่ผลิตดว้ยเมลามีน  
                ที่มา : http://www.giftstorepremium.com , 2558 
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                    2.5 ฟีนอลกิ ( Phenolic )   พลาสติกชนิดน้ีรู้จกักนัดีในนามเบเกอร์ไลต ์( Bekelite )  มีสมบตัิ
ทนความร้อนไดสู้ง น าความร้อนไดต้  ่าทนกรด ทนด่าง สามารถท าเป็นโฟมได ้โฟมฟีนอลิก นิยมท าเป็น 
ทุ่นลอยน ้ า และใชเ้สริมความแขง็แรงในปีกของเคร่ืองบิน ท ามือจบัหูหมอ้  อุปกรณ์เคร่ืองครัว และฝาครอบ
จานจ่ายรถยนต ์ เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 6.65 

                                        
 
                        (ก)   อุปกรณ์เคร่ืองครัว                                                            (ข) มือจบัหูหมอ้ 

รูปที่ 6.65  แสดงลกัษณะวสัดุที่ผลิตจากฟีนอลิก  
                ที่มา : http://www.th.aliexpress.com/, 2558 
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สรุปท้ายหน่วย 
           อโลหะ หมายถึงวสัดุที่ไดจ้ากธรรมชาติ หรือไดจ้ากการสงัเคราะห์ขึ้นมา เช่น พลาสติกปูนซีเมนต ์
แกว้  ไม ้ ยาง  น ้ ามนั เป็นตน้ มีสมบตัิแตกต่างจากโลหะ การเรียงตวัของอะตอมไม่เป็นระเบียบ  
           อโลหะ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท    คือ 1.วสัดุธรรมชาติ    2.วสัดุสงัเคราะห์   
           1.วัสดุธรรมชาติ  ที่น ามาผลิตเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ที่ใชป้ระโยชน์โดยทัว่ไป  มีดงัน้ี 
             1. ไม้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  1.1ไมเ้น้ือแขง็  1.2ไมเ้น้ือแขง็ปานกลาง  1.3 ไมเ้น้ืออ่อน 
             2.ยางธรรมชาติ ( Rubber )  เป็นยางดิบที่น าไปท าผลิตภณัฑย์าง จะตอ้งมีกรรมวธีิทางเคมีปรุง
แต่งเน้ือยาง  เช่น  ผสมผงคาร์บอนและก ามะถนัเพือ่ใหผ้ลิตภณัฑย์างมีสมบตัิทนความร้อนทนต่อการสึก
หรอเรียกวา่กรรมวธีิวลัคาไนเซชนั  นอกจากนั้นยงัมีสารเพิม่คุณภาพยาง เช่น สงักะสีออกไซด ์แบเรีย
ซลัเฟต และยงัท าการเสริมใยเหล็ก ผา้ใบ เสน้ลวด เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดท้นทานยิง่ขึ้น    
            3.หนัง  (Leather) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  1.หนงัแท ้  2.หนงัเทียม   
 การฟอกหนัง หมายถึง การท าหนงัดิบใหเ้ป็นหนงัสุก หรือหนงัฟอก ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี 
              1.หนงัดิบ  
             2.หนงัฟอก(หนงัสุก)          
ขั้นฟอกหนงั เม่ือเราเตรียมหนงัไดต้ามขั้นตน้ แลว้น าหนงัไปฟอก มี 3 วธีิ ไดแ้ก่ 
             1. การฟอกผาด 
             2. การฟอกดว้ยแร่ธาตุ 
             3. การฟอกดว้ยอลัดิไฮด ์
           4.ส่ิงทอ หมายถึง ส่ิงที่ไดจ้ากธรรมชาติ คือ ไหม  ฝ้าย   ปอ  ขนสตัว ์ โดยผลิตขึ้นในลกัษณะ
เสน้ดา้ยยอ้มสี และน ามาถกัทอเป็นผนืใหไ้ดสี้สนัสวยงาม  ต่อจากนั้นจึงน ามาตดัเยบ็เป็นผลิตภณัฑ์
ส าเร็จรูป ส่ิงทอที่ไดจ้ากธรรมชาติ  ไดแ้ก่  1.ฝ้าย    2.ไหม    3.ปอ   4.ขนสตัว ์           
          5.กาวธรรมชาติ   หมายถึง วสัดุประสานที่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในงานอุตสาหกรรม ใชติ้ดวสัดุ
ชนิดเดียวกนัหรือต่างชนิดกนั โดยเฉพาะในงานไมบ้างประเภทสามารถใชก้าวแทนตะปู กาวจะเปล่ียน
สภาพจากของเหลวเป็นของแขง็ สามารถรับแรงดึงท าใหว้ตัถุสองช้ินติดกนั 
          ชนิดของกาวธรรมชาติ 
          กาวธรรมชาติไดจ้ากพวกพชื  สตัว ์หรือเกลือแร่ธรรมชาติ  มีราคาถูก ปัจจุบนัไดรั้บความนิยม
นอ้ยลง แต่ยงัคงมีใชอ้ยูบ่างชนิด ไดแ้ก่ 1.กาวเคซีน   2.กาวแป้ง    3.กาวยาง      4.กาวสตัว ์ 
            2. วัสดุสังเคราะห์ หมายถึง วสัดุที่คิดคน้ดว้ยกรรมวิธีทางเคมี เพื่อให้ไดส้ารชนิดใหม่ที่มีสมบตัิ
ตามที่ตอ้งการโดยที่วสัดุธรรมชาติไม่สามารถใหไ้ด ้หรือประดิษฐค์ิดคน้ขึ้นมาเพือ่ใชแ้ทนวสัดุธรรมชาติ
ที่ก  าลงัจะหมดไปหรือมีราคาแพง เช่น ยางสงัเคราะห์ สี  เซรามิค แกว้ ใยหิน พลาสติก กาวสงัเคราะห์  
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         1.ยางสังเคราะห์ ( Synthesis Rubber ) แบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
         1.1 ยางบูนา ( Buna  Rubber )  เป็นยางสงัเคราะห์ที่ประเทศเยอรมนัไดผ้ลิตขึ้น  ในระหวา่ง
สงครามโลก มี 2 ชนิด คือ 
               1. ยางบูนาเอส ( Buna  S )  
               2.ยางบูนาเอ็น ( Buna  N )  
         1.2 ยางสไตรีน  บูทาดีน ( Styrene  Butadiene Rubber ; SBR )  
         1.3 ยางบูไทล ์( Butyl  Rubber )  
         1.4 นีโอพรีน  ( Neoprene )  
         1.5 ยางซิลิโคน ( Silicone )  
            2. สี  (Paint)    สีมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัมนุษยต์ั้งแต่สมยัโบราณ จนถึงปัจจุบนั สีใชเ้ป็น
สญัลกัษณ์ของหมู่เหล่า หรือสญัลกัษณ์ประจ าชาติ สีจะบ่งบอกถึงอารมณ์ต่างๆ นอกจากน้ีเราใชสี้ในการ
ป้องกนัการท าลายของปลวกและมด หรือจากสภาพดินฟ้าอากาศ และช่วยป้องกนัการกดักร่อน 
       ชนิดของสีที่ใช้อยู่ทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดงัน้ี 
1.สีน ้ าหรือสีพลาสติก  ( Water  Thinned  Paint  or  Emulsion Paint ) 
2.สีอีนาเมล ( Enamel  Paint ) 
3.สีแลกเกอร์ ( Lacquer  Paint ) 
4.สียาง ( Bituminous  Paint ) 
5.สีรองพื้น  ( Primer ) 
         3. เซรามิค (Ceramic)   เป็นวสัดุที่มีความส าคญัต่องานอุตสาหกรรมทางดา้นวศิวกรรม  ใชใ้นงาน
อุตสาหกรรมไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  และงานอุตสาหกรรมเคมีไดแ้ก่  ถว้ยชามและเคร่ืองสุขภณัฑเ์ซรามิค  
        ชนิดของเซรามิค  แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ 
1.เซรามิคที่เป็นฉนวน ( Insulator  Porcelain )  
2.เซรามิคที่เป็นผง ( Steatitic )  
3.เซรามิคที่ใชป้้องกนัการสัน่สะเทือน  ( High  Frequengcy Porcelain ) 
         4. แก้ว ( Glass )   ในปัจจุบนัไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์หลายอยา่งในชีวติประจ าวนั โดยมีหลกัฐาน
ทางโบราณคดี แกว้มีตน้ก าเนิดแถบเมโสโปเตเมีย ประเทศอียปิต ์โดยมีการคน้พบระปุกแกว้ขนาดเล็ก
อายกุวา่ 3,000 ปี  ในปัจจุบนัแกว้ไดมี้บทบาทในงานอุตสาหกรรมเป็นอยา่งยิง่ 
          ชนิดของแก้ว แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
1. แกว้โซดาไลม ์( Sodalime  Glass )     
2. แกว้หิน หรือแกว้เจียระไน  (Flint  Glass or Crystal Glass )   
3. แกว้บอโรซิลิเกต หรือไพเร็กซ์  (Borosilicate or Pyrex Glass)  
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       5.ใยหิน  (Asbestos)  มีลกัษณะเป็นเสน้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
       สมบัติของใยหิน 
1.ทนไฟ                                   3. ทนต่อกรด 
2.ทนความร้อน                       3. เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี 
      ประโยชน์ของใยหิน 
1.ท าเป็นผา้ใยหิน 
2.ใชป้้องกนัเปลวไฟ 
3.ท ากระเบื้องกระดาษ 
4.ผสมกบัยางท าเป็นผงหรือฉนวนหุม้ท่อ 
5.ผสมท าเป็นปูนซีเมนต ์ 
         6.พลาสติก ( Plastic ) เป็นสารสงัเคราะห์ เป็นอโลหะและไม่ยดืหยุน่ วตัถุดิบที่น ามาใชพ้ลาสติก
ไดแ้ก่ น ้ ามนัดิบ ถ่านหิน  ใยพชื น ้ า อากาศ เป็นตน้  โมเลกุลของพลาสติกประกอบดว้ยคาร์บอน 
ไฮโดรเจน  ออกซิเจน  และไนโตรเจน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ 
           1.เทอร์โมพลาสติก ( Thermoplastic )  หรือ พลาสติกอ่อน ตวัอยา่งของพลาสติกอ่อน ที่นิยมใช้
ไดแ้ก่ 
 1.1ไนลอน ( Nylon หรือ Polyamide ) 
 1.2โพลีเอทีลีน ( Polyethylene ) หรือ พลาสติก พอีี ( PE ) 
 1.3 โคโพไลเมอร์  ( Copalymer )  
 1.4.โพลีสไตรีน ( Polystyrene ) หรือ พลาสติก พ ีเอส ( PS )  
 1.5โพลีโพรไพลีน (( Polypropylene ) หรือ พลาสติก พ ีเอส ( PP )  
 1.6โพลีคาร์บอเนต ( Polycarbonate ) หรือ PC  
 1.7 อะครีลิค (Acrylic )   
 1.8 เซลลูโลส ( Cellulose )  
 1.9 ไวนีล ( Vinyl )หรือโพลีไวนีลคลอไรด ์( Polyvinyl Choloride )  
 

          2. เทอร์โมเซตติง้ ( Thermo  Setting ) หรือ พลาสติกแข็ง  แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
   2.1 ยรีูเทน หรือ โพลียรีูเทน ( Urethane or Polyurethane )  
   2.2 ซิลิโคน ( Silicone ) 
   2.3 อีพอกซ่ี ( Epoxy ) 
   2.4 อะมีโน ( Amino )  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1.ยเูรีย (Urea)     2.เมลามีน ( Melamine ) 
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ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
1. Wood หมายถึง ไม ้
2. Rubber หมายถึง ยางธรรมชาติ 
3. Leather หมายถึง หนงัสตัว ์
4. Glue หมายถึง กาว 
5. Synthesis หมายถึง ยางสงัเคราะห์ 
6. Paint หมายถึง สี 
7. Ceramic หมายถึง เซรามิค 
8. Glass หมายถึง แกว้ 
9. Asbestos หมายถึง ใยหิน  
10. Thermo plastic หมายถึง พลาสติกอ่อน 
11. Thermo setting หมายถึง พลาสติกแขง็ 
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ใบงานหน่วยที ่6 
 

ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 
        1.ใหน้กัเรียนกลุ่มระดมความคิด แลว้ท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือของอโลหะ จ านวน 4 ชนิด
ที่ไดจ้ากธรรมชาติ และบอกประโยชน์การใชง้านลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้( 4 คะแนน ) เวลา 3 นาที 
 

ล าดับที ่ ช่ืออโลหะ ประโยชน์การใช้งาน 
     ตวัอยา่ง ไม ้ ใชท้  าเฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้าง เคร่ืองใชต่้างๆ 

1   
2   
3   
4   

 

        2.ใหน้กัเรียนกลุ่มระดมความคิด แลว้ท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือของอโลหะ จ านวน 5 ชนิด 
ที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ และบอกประโยชน์การใชง้านลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้ ( 5 คะแนน )  
เวลา 3 นาที 
 

ล าดับที ่ ช่ืออโลหะ ประโยชน์การใช้งาน 
     ตวัอยา่ง ยางสงัเคราะห์ ท ายางรถยนต ์ลูกยางป๊ัมเบรก และสายเคเบิลไตดิ้น 

1   
2   
3   
4   
5   
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่6 
ตอนที่ 2 จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. จงบอกความหมายของอโลหะ 
2. อโลหะแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  
3. จงเขียนแผนภูมิของอโลหะ 
4. ไมแ้บ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  
5. การแปรรูปวสัดุที่ท  าจากไม ้  แบ่งออกเป็นก่ีแบบ อะไรบา้ง 
6. จงอธิบายกรรมวธีิวลัคาไนเซชนั  
7. หนงัแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  
9. กาวหมายถึงอะไร  จงยกตวัอยา่งชนิดของกาวที่นิยมใชม้า  4 ชนิด 
10. วสัดุสงัเคราะห์หมายถึงอะไร  ยกตวัอยา่งประกอบ 
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เฉลยใบงานหน่วยที ่6 
 

ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 
        1.ใหน้กัเรียนระดมความคิด แลว้ท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือของอโลหะ จ านวน 4 ชนิด 
ที่ไดจ้ากธรรมชาติ และบอกประโยชน์การใชง้านลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้( 4 คะแนน ) เวลา 3 นาที 
 

ล าดับที ่ ช่ืออโลหะ ประโยชน์การใช้งาน 
     ตวัอยา่ง ไม ้ ใชท้  าเฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้าง เคร่ืองใชต่้างๆ 

1 ยางธรรมชาติ เปลือกแบตเตอร่ี วสัดุประสาน ท าฟองน ้ า 
2 หนงั กลองชนิดต่างๆที่ใชต้ามวดั 
3 ส่ิงทอ ตดัเยบ็เป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป เช่น กระเป๋า  เส้ือ  

กางเกง กระโปรง  หมวก ผา้ม่าน เคร่ืองประดบั  
4 กาวธรรมชาติ ใชติ้ด หรือประสานวสัดุต่างๆใหติ้ดกนั 

 
หมายเหตุ   ค  าตอบอาจจะอยูใ่นดุลพนิิจของครู 
 

        2.ใหน้กัเรียนระดมความคิด แลว้ท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือของอโลหะ จ านวน 5 ชนิด 
ที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ และบอกประโยชน์การใชง้านลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้  ( 5 คะแนน )  
เวลา 3 นาที 
 

ล าดับที ่ ช่ืออโลหะ ประโยชน์การใช้งาน 
     ตวัอยา่ง ยางสงัเคราะห์ ท ายางรถยนต ์ลูกยางป๊ัมเบรก และสายเคเบิลไตดิ้น 

1 สี ใชท้าหรือพน่วสัดุต่างๆเพือ่ให้เกิดความคงทน และมี
ความสวยงาม 

2 เซรามิค ใชท้  าเคร่ืองสุขภณัฑท์ี่ใชใ้นหอ้งน ้ า  เคร่ืองใช ้
3 แกว้ ท าเคร่ืองประดบั กระจกรถยนตต่์างๆ แวน่ตา 
4 ใยหิน ใชท้  าผา้ใยหิน ผสมท าเป็นปูนซีเมนต ์
5 พลาสติก น ามาใชท้  าหว ี กรอบแวน่ตา เหงือก ฟันปลอม  กรอบ

กระจกรถยนต ์ และฟิลม์ถ่ายรูป  หูกระทะ  และมือจบั
เตารีด เป็นตน้   
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ใบประเมนิผลใบงานหน่วยที ่6 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ไดเ้ติม 
ลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 
เกณฑก์ารประเมินผล 
         
                       8 – 9         คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       6 - 7          คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       4 - 5          คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 3    คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียนทบทวน 
ใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 6 และท าใบงานใหม่ 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 6 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ขอ้ละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 8 – 9 ) 

ดี 
( 6 – 7 ) 

พอใช ้
( 4 – 5 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 3 ) 

 
  

 
  



 

                                            วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ    นุชิต   วทิยาลยัเทคนิคพทัลุง  
 

239 หน่วยที่ 6 อโลหะ 

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่6 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1.จงบอกความหมายของอโลหะ 
ตอบ วสัดุที่ไดจ้ากธรรมชาติ หรือไดจ้ากการสงัเคราะห์ขึ้นมา เช่น พลาสติก ปูนซีเมนต ์แกว้  ไม ้ ยาง  
น ้ ามนั เป็นตน้ มีสมบตัิแตกต่างจากโลหะ การเรียงตวัของอะตอมไม่เป็นระเบียบ 
 

2. อโลหะแบ่งออกเป็นก่ีประเภท  อะไรบา้ง  
ตอบ 2 ประเภท คือ 1.วสัดุธรรมชาติ   2. วสัดุสงัเคราะห์ 
 

3. จงเขียนแผนภูมิของอโลหะ 
ตอบ     
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

อโลหะ 

วสัดุสงัเคราะห์ วสัดุธรรมชาติ 

พลาสติก
อะลูมิเนียม
ทองแดง 

ปูนซีเมนต์
แมกนีเซียม
อลูมิเนียม
ทองแดง ยางเทียม
ไทเทเนียม
อลูมิเนียม
ทองแดง หนงัเทียม
เซอร์โคเนียม
อลูมิเนียม
ทองแดง 
สี 

แกว้
นิโครม
มทอง
แดง 

ไม ้

ยางธรรมชาติ 

หนงั
ทราย
แกว้ราย 

กาวธรรมชาติ 

ส่ิงทอ 
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4. ไมแ้บ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  
ตอบ  3 ประเภท คือ  1.ไมเ้น้ือแขง็  มีลกัษณะเน้ือแน่น มีความแขง็แรงสูง แปรรูปและตดัแต่งไดย้าก ผวิ
เรียบชกัเงาไดดี้ ทนปลวกและมอด ใชใ้นงานโครงสร้างที่ตอ้งรับภาระมาก และงานที่ตอ้งการความสวยงาม 
เช่น  คาน  ตง  แป  พื้น  เคร่ืองเรือน 
          2.ไมเ้น้ือแขง็ปานกลาง  มีความแขง็แรงปานกลาง เน้ือละเอียด ตกแต่งไดง่้าย นิยมใชท้  าเฟอร์นิเจอร์   
ไมช้นิดน้ีที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั 
          3. ไมเ้น้ืออ่อน มีลกัษณะเน้ือหยาบ อ่อน ความแขง็แรงนอ้ย นิยมใชง้านชัว่คราวที่ไม่รับภาระมากนกั 
เช่น ไมแ้บบ เฟอร์นิเจอร์ราคาถูก 
  
5. การแปรรูปวสัดุที่ท  าจากไม ้ แบ่งออกเป็นก่ีแบบ อะไรบา้ง 
ตอบ แบ่งออกได ้3 แบบ คือ 1.แผน่ไมอ้ดั   2.ไมอ้ดัแผน่เรียบ   3.แผน่ชั้นไมอ้ดั 
 

6. จงอธิบายกรรมวธีิวลัคาไนเซชนั  
ตอบ การน ายางดิบไปท าผลิตภณัฑย์าง จะตอ้งมีกรรมวธีิทางเคมีปรุงแต่งเน้ือยาง  เช่น  ผสมผงคาร์บอน 
และก ามะถนัเพือ่ใหผ้ลิตภณัฑย์างมีสมบตัิทนความร้อนทนต่อการสึกหรอ 
 

7. หนงัแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  
ตอบ 2 ประเภท คือ1.หนงัแท ้ หมายถึงหนงัที่ไดจ้ากสตัวต่์าง ๆ เช่น  หนงัววั  หนงัจระเข ้หรือจากสตัวป่์า
ต่าง ๆ หนงัสตัวท์ี่มีลวดลายสวยงาม  เช่น  หนงัจะเข ้ งู  เสือ  มา้ลาย  ฯลฯ 
2.หนงัเทียม หมายถึง สารสังเคราะห์ที่ถูกน ามาใชใ้หมี้ลกัษณะคลา้ยหนงัแท  ้

 

8. ส่ิงทอ หมายถึงอะไร  
ตอบ ส่ิงที่ไดจ้ากธรรมชาติ คือ ไหม  ฝ้าย   ปอ  ขนสตัว ์ โดยผลิตขึ้นในลกัษณะเสน้ดา้ยยอ้มสี และน ามาถกั
ทอเป็นผนืใหไ้ดสี้สนัสวยงาม  ต่อจากนั้นจึงน ามาตดัเยบ็เป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป เช่น กระเป๋า  เส้ือ  กางเกง 
กระโปรง  หมวก ผา้ม่าน เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 
 

9. กาว หมายถึงอะไร จงยกตวัอยา่งชนิดของกาวที่นิยมใชม้า  4 ชนิด 
ตอบ วสัดุประสานที่มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในงานอุตสาหกรรม ใชติ้ดวสัดุชนิดเดียวกนัหรือต่างชนิดกนั 
โดยเฉพาะในงานไมบ้างประเภทสามารถใชก้าวแทนตะปู กาวจะเปล่ียนสภาพจากของเหลวเป็นของแขง็ 
สามารถรับแรงดึงท าให้วตัถุสองช้ินติดกนั  ชนิดของกาวที่นิยมใชมี้ดงัน้ี 1.กาวเคซีน  2.กาวแป้ง  3.กาวยาง   
4.กาวสตัว ์ 
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10. วสัดุสงัเคราะห์หมายถึงอะไร  ยกตวัอยา่งมา 5 ชนิด 
ตอบ วสัดุที่คิดคน้ดว้ยกรรมวธีิทางเคมี เพือ่ใหไ้ดส้ารชนิดใหม่ที่มีสมบตัิตามที่ตอ้งการโดยที่วสัดุธรรมชาติ
ไม่สามารถใหไ้ด ้หรือประดิษฐค์ิดคน้ขึ้นมาเพือ่ใชแ้ทนวสัดุธรรมชาติที่ก  าลงัจะหมดไปหรือมีราคาแพง 
ตวัอยา่งของวสัดุสงัเคราะห์ 5 ชนิด ไดแ้ก่  1. ยางสงัเคราะห์ 2. สี   3. เซรามิค  4. พลาสติก  5. แกว้  
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หน่วยที่ 7 มาตรฐานเหลก็ในงานอุตสาหกรรม
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เอกสารประกอบการสอน 

วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   รหัสวชิา 2100-1002 

หน่วยที่ 7  มาตรฐานเหลก็ในงานอุตสาหกรรม 
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ผงัมโนทศัน์ 

7.มาตรฐานเหลก็ในงานอตุสาหกรรม 
 

7.1 ความหมายของมาตรฐานเหล็ก 

7.2 ความส าคญัของมาตรฐานเหล็ก 
 

7.3 การจ าแนกมาตรฐานเหล็กระบบต่างๆ 
 

7.3.1 การก าหนดมาตรฐานเหล็กระบบต่างๆ 
 

7.4 มาตรฐานเหล็กที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
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หน่วยที่ 7 
มาตรฐานเหลก็ในงานอุตสาหกรรม 

 

แนวคดิ 
 

       ในการผลิตภณัฑท์ุกชนิด ผลผลิตที่ไดต้อ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ก  าหนดขึ้นระหวา่งโรงงาน 
อุตสาหกรรมกบัผูบ้ริโภค หรือระหวา่งประเทศ การก าหนดมาตรฐานดงักล่าวตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม 
กบักลุ่มของประเทศนั้นๆ ซ่ึงในหน่วยน้ีจะกล่าวถึงมาตรฐานของเหล็กที่ใชง้านกนัมากในระบบ 
อุตสาหกรรม 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

       7.1 ความหมายของมาตรฐานเหล็ก 
       7.2 ความส าคญัของมาตรฐานเหล็ก 
       7.3 การจ าแนกมาตรฐานเหล็กระบบต่างๆ 
           7.3.1 การก าหนดมาตรฐานเหล็กระบบต่างๆ 
       7.4 มาตรฐานเหล็กที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

      1.บอกความหมายของมาตรฐานเหล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
      2.อธิบายความส าคญัของมาตรฐานเหล็กไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
      3.จ าแนกมาตรฐานเหล็กระบบต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     4.ก าหนดมาตรฐานเหล็กระบบต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
      5. อธิบายมาตรฐานเหล็กที่ใชใ้นงานก่อสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

      6. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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7.1 ความหมายของมาตรฐานเหลก็ 
          มาตรฐานเหล็ก หมายถึง ส่ิงที่ใชเ้ทียบหรือก าหนด ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีการก าหนดเกรดหรือ
คุณภาพ เป็นมาตรฐานของตวัเอง  

7.2 ความส าคขัของมาตรฐานเหลก็ 
               เหล็กเม่ือถูกน าไปใชง้าน  เพือ่ใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกนัเก่ียวกบัช่ือ คุณภาพ คุณลกัษณะ  
เป็นตน้ จึงไดมี้การก าหนดมาตรฐานขึ้นมาใช ้ ซ่ึงมีความส าคญั คือ 
              1.ท าให้เกิดความมัน่ใจในการใชง้าน 
              2.ท าใหท้ราบสมบติัของเหล็กชนิดต่างๆ 
              3.ท าใหท้ราบส่วนผสมของเหล็กชนิดต่างๆ 
              4.ท าใหท้ราบสญัลกัษณ์ของเหล็กจากผูผ้ลิต 
              5.ใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภยั 

7.3 การจ าแนกมาตรฐานเหลก็ 
      ประเทศไทยไดน้ ามาตรฐานเหล็กต่างๆมาใชโ้ดยทัว่ ๆ ไป มี 4 มาตรฐาน คือ  
            1. มาตรฐานเหล็กเยอรมนั ( DIN ) 
            2. มาตรฐานเหล็กอเมริกา ( SAE/AISI ) 
            3. มาตรฐานเหล็กญี่ปุ่ น ( JIS ) 
            4. มาตรฐานเหล็กไทย ( มอก.) 
 เหล็กทั้ง 4 มาตรฐานสามารถน ามาเปรียบเทียบเกรดหรือคุณภาพกนัได ้ โดยบริษทั 
ผูจ้  าหน่ายเหล็กจะท าคู่มือหรือเรียกวา่“ใบทะเบียนเกรด”เพือ่บอกรายละเอียดของตนเองเปรียบเทียบกบั
มาตรฐานต่าง ๆ ไว ้ ในหน่วยน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดตามมาตรฐานโดยทัว่ ๆ ไปก่อน 
            1. มาตรฐานเหล็กเยอรมัน ( DIN: Deutsche Industrial Norms)   ตวัอกัษรในการก าหนด
มาตรฐานเหล็กของเยอรมัน เขียนตวัย่อ DIN เหล็กกล้าและเหล็กหล่อทัว่ๆไป เขียนก าหนดเป็น
มาตรฐาน เช่น DIN 1600 – 1699  ส่วนเหล็กต่างๆ นอกเหนือออกไป เช่น DIN 17006 
ตารางที่ 7.1  แสดงการก าหนดมาตรฐานเหล็ก ตามมาตรฐาน DIN 1600 – 1699 

ชนิดของเหล็ก สัขลกัษณ์ 
      1.เหล็กกลา้ St 
      2.เหล็กหล่อธรรมดา GG 
      3.เหล็กหล่อแขง็ GH 
      4.เหล็กหล่อเหนียว GT 
      5.เหล็กหล่อเหนียวสีขาว GTW 
      6.เหล็กหล่อเหนียวสีด า GTS 
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          การก าหนดมาตรฐานเหล็กของเยอรมัน  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
           1.เหล็กกลา้ ( Steel)  
           2.เหล็กผสม (Alloy Steel) 
           3.เหล็กหล่อ (Cast Iron) 
          การก าหนดมาตรฐานเหล็กกล้า มีหลกัการก าหนดดงัน้ี 
          1. เหล็กกลา้ ( Steel) การก าหนดมาตรฐานไดมี้รูปแบบการก าหนด ดงัน้ีคือ 
               1.1 การเขียนช่ือเหล็ก และตามดว้ยก าหนดมาตรฐานค่าความเคน้แรงดึงสูงสุด  
(Maximum tensile strength) เพือ่สะดวกในการน าไปใชง้านไดเ้ลย ไม่ตอ้งน าไปปรับปรุงสมบติัก่อน
การใชง้าน  โดยมีหน่วยค่าความเคน้แรงดึง ตวัอยา่งเช่น  
 1. St - 37    หมายถึง  เหล็กกลา้ที่รับความเคน้แรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 37 กก./ ตร.มม. 
 2. GG - 10  หมายถึง  เหล็กหล่อธรรมดาที่รับความเคน้แรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 กก./ ตร.มม. 
 3.GTS - 35 หมายถึง  เหล็กหล่อเหนียวสีด าที่รับความเคน้แรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 35 กก./ ตร.มม. 
                1.2 การเขียนจุดทศนิยมต่อทา้ยช่ือเหล็กอีก 2 หลกั จุดทศนิยมจะบอกลกัษณะของเหลก็หรือ
การน าไปใชง้านของชนิดเหล็ก ซ่ึงจุดทศนิยมเร่ิมจาก .00 - .99 ตวัเลขหลงัจุดทศนิยม หมายถึง 
การก าหนดตามมาตรฐาน DIN 
ตารางที่ 7.2 แสดงรายการจุดทศนิยม และชนิดของเหล็กตามมาตรฐาน DIN 
 

รายการจุดทศนิยม ชนิดของเหล็ก 
.11 เหล็กสร้างเคร่ืองมือกล 
.12 เหล็กแท่งหนา้ตดัต่างๆ และเหล็กแผน่ขนาดใหญ่ 
.13 เหล็กท านอตสกรู 
.16 เหล็กแผน่เรียบและเหล็กแผน่บาง 
.21 เหล็กแผน่ที่มีความหนามากกวา่ 4.75 มม. 
.22 เหล็กแผน่ที่มีความหนาปานกลาง 3- 4.75 มม. 
.23 เหล็กแผน่ที่มีความหนานอ้ยกวา่ 3 มม. 
.26 ท่อเหล็กที่มีตะเขบ็เช่ือม 
.29 ท่อเหล็กกลมที่ไม่มีตะเขบ็ 
.81 เหล็กเหนียวหล่อ 
.91 เหล็กหล่อกราไฟต ์
.92 เหล็กหล่อเหนียว 
.93 เหล็กหล่อกราไฟตก์อ้นกลม 
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         ตัวอย่างเช่น 
          1. St34.12 หมายถึง เหล็กกลา้หรือเหล็กเหนียวทีรั่บความเคน้แรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่34 กก./ตร.มม.
ตามก าหนดมาตรฐานDIN 1611 (12 มาจาก.12 คือเหล็กแท่งหนา้ตดัต่างๆ หรือเหล็กแผน่ขนาดใหญ่ ) 
           2. GG 10.91 หมายถึง เหล็กหล่อธรรมดา ที่รับความเคน้แรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 กก./ตร.มม. 
ตามมาตรฐาน DIN 1691 
            3.GTS 35.92 หมายถึง เหล็กหล่อเหนียวสีด า ทีรั่บความเคน้แรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่35 กก./ตร.มม. 
ตามมาตรฐาน DIN 1692 
            การก าหนดมาตรฐานเหลก็ตาม DIN 17006   
            ใชเ้ขียนสญัลกัษณ์ของเหล็กต่างๆ เช่น เหล็กเหนียวหล่อ และเหล็กคาร์บอน การเขียนช่ือของ
เหล็กตามมาตรฐานจะเขียนเป็นตวัอกัษร 3 หมู่ คือ 
             หมู่ที่ 1 บอกเปอร์เซ็นตข์องคาร์บอนที่ผสมอยูใ่นเน้ือเหล็ก 
             หมู่ที่ 2 บอกช่ือธาตุที่ผสมอยูใ่นเหล็ก 
             หมู่ที่ 3 ตวัเลขบอกปริมาณของธาตุทีผ่สมอยูใ่นเหล็กคิดเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยมีตวัหารตามช่ือ
ธาตุต่างๆ 
 

ตารางที่ 7.3  แสดงตวัหารตามช่ือธาตุต่างๆ 
 

ธาตุที่หารด้วย 4 ธาตุที่หารด้วย 10 ธาตุที่หารด้วย 100 
    1.โคบอลต ์ ( Co ) 1.อะลูมิเนียม ( Al ) 1. คาร์บอน ( C ) 
    2.โครเมียม ( Cr ) 2.ทองแดง ( Cu ) 2. ฟอสฟอรัส ( P ) 
    3. แมงกานีส ( Mn ) 3.โมลิบดินมั ( Mo ) 3. ก ามะถนั ( S ) 
    4. นิกเกิล ( Ni ) 4.ไททาเนียม ( Ti )  
    5. ซิลิกอน ( Si ) 5.วาเนเดียม ( V )  

6.ทงัสเตน ( W )   
 
ตัวอย่าง การเขยีนสัขลักษณ์ตามมาตรฐาน Din 17006 
ตัวอย่างที่ 1 เหล็กคาร์บอน คือ เหล็กที่มีคาร์บอนผสมอยูไ่ม่เกิน 1.4 % เช่น 
C 35   หมายถึง เหล็กคาร์บอน มีคาร์บอนผสมอยู ่

100

35     = 0.35 % 

C 45   หมายถึง เหล็กคาร์บอน มีคาร์บอนผสมอยู ่ 
100

45    = 0.45 %        
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       ตัวอย่างที่ 2  เหล็กกลา้ผสมต ่า (Low Alloy Steels) คือ เหล็กกลา้ที่มีคาร์บอนผสมอยู ่ และยงัมี
โลหะชนิดอ่ืนรวมกนัแลว้ไม่เกิน10%การเขียนสัญลกัษณ์ไม่นิยมเขียนธาตุคาร์บอน(C)ไวข้า้งหนา้     
ดงัตวัอยา่ง 
        1.  16 Mn Cr 5 หมายถึง เหล็กกลา้ผสมต ่ามีคาร์บอนผสมอยู ่0.16 % มีแมงกานีสผสมอยู ่1.25 % 
และมีโครเมียมผสมอยูเ่ล็กนอ้ย 
 
                16        Mn               Cr     5 
 
                     ปริมาณธาตุแมงกานีสผสม  =  
                                                                                                                                       
                                                                         ธาตุโครเมียม(ไม่แสดงตวัเลขแสดงวา่ผสมอยูเ่ล็กนอ้ย) 
        ธาตุแมงกานีส            
  ธาตุคาร์บอน  =  
 
จากตัวอย่าง ธาตุต่าง ๆที่ผสม คือ  C = 0.16 %,  Mn = 1.25%, Cr = เล็กนอ้ย 
  ผลรวมของธาตุอ่ืนๆที่นอกเหนือจากเหล็ก  = 0.16 + 1.25 = 2.85% 
 

       2. 42 Cr 3 หมายถึง เหล็กกลา้ผสมต ่ามีคาร์บอนผสมอยู ่0.42 % มีโครเมียมผสมอยู ่0.75 %  
 
                42  Cr  3 
 
              ปริมาณธาตุโครเมียมผสม                                                                            
                                                    ธาตุโครเมียม            
   
                             ธาตุคาร์บอน   
 
จากตัวอย่าง ธาตุต่าง ๆ ที่ผสมคือ  C = 0.42 %,   Cr  = 0.75% 
  ผลรวมธาตุอ่ืนๆที่นอกเหนือจากเหล็ก   = 0.42 + 0.75 = 1.17 % 
 
 
 
 

= 
100

45 = 1.25 % 

100

16  =  0.16 % 

= 
4

3 = 0.75 % 

C = 
100

42 = 0.42 % 
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= 
4

4 = 1 % 

ในบางกรณีการเขียนสญัลกัษณ์เหล็กชนิดน้ีอาจบอกกรรมวธีิการผลิตไวด้ว้ย  เช่น 
              T – 34 Cr Mo 4  หมายถึง เหล็กกลา้ผสมต ่าที่ผลิตจากเตาไฟฟ้า มีคาร์บอนผสมอยู ่0.34 %  
มีโครเมียมผสมอยู ่1  % และมีโมลิบดินมัผสมอยูเ่ล็กนอ้ย 
       T   34 Cr Mo 4 
                            ปริมาณธาตุโครเมียมผสม     
                ธาตุโมลิบดินมั (ผสมอยูเ่ล็กนอ้ย) 
             ธาตุโครเมียม  
   ธาตุคาร์บอนผสม   
    เหล็กผลิตจากเตา Thomas  Steel  
 

            สัขลักษณ์กรรมวธีิการผลิตจากเตาชนิดต่าง ๆ  
M  = Siemeno – Martin - Steel 
T   = Thomas - Steel 
E   = Electrode - Steel 
U  = Unkilled - Steel (Rimmed Steel) 
R   = Killed - Steel 
RR = Double - Killed Steel 
 

             ตัวอย่างที่ 3 เหล็กกลา้ผสมสูง (High Alloy Steels) คือ เหล็กกลา้ทีมี่คาร์บอนผสมอยู ่และยงัมี
โลหะอ่ืนๆผสมรวมกนัอยูม่ากกวา่ 10 % การเขียนช่ือของเหล็ก จะเขียนตวัอกัษร X น าหนา้ และตาม
ดว้ยตวัเลข ปริมาณธาตุคาร์บอน  (C) ตอ้งหารดว้ย 100 ส่วนตวัเลขที่เขียนไวข้า้งหลงัธาตุอ่ืนไม่ตอ้ง
หาร  
 

            ตัวอย่างเช่น    X 42 Cr Ni Ti 189 
 X        42      Cr Ni Ti 18 9 
                    ปริมาณนิกเกิล = 9% 
                  ปริมาณโครเมียม = 18% 
              ธาตุไทเทเนียม (ผสมอยูเ่ล็กนอ้ย) 
              ธาตุนิกเกิล      
    ธาตุโครเมียม  
        ปริมาณคาร์บอน 
        เหล็กกลา้ผสมสูง  
 

= 
100

34 = 0.34 % 

100

42 = 0.42 % 
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               การเขียนสัขลกัษณ์ของเหล็กหล่อ และเหล็กเหนียวหล่อพิเศษ ตามมาตรฐาน Din 17006  
 การเขียนสัญลกัษณ์ของเหล็กหล่อ และเหล็กเหนียวหล่อพิเศษ เหล็กชนิดน้ีการผลิตจะเติม
ซิลิกอน 0.4 % และแมงกานีส 0.6 % ลงไปดว้ยทุกคร้ัง แมใ้นสัญลกัษณ์จะไม่ไดก้ าหนดมาให้ จะเขียน
น าดว้ยสัญลกัษณ์แทนชนิดของเหล็กหล่อและตามดว้ยตวัเลขแทนค่า Max. Tensile strength (GS-45) 
หรืออีกแบบหน่ึงคือ จะเขียนน าดว้ยชนิดของเหล็กหล่อ และตามดว้ยจ านวนเปอร์เซ็นตค์าร์บอน 
โดยเขียน C ก ากบัมาดว้ย (GS-025) หรือเขียนตามดว้ยวสัดุ ( GS-22 CrMo 54 ) 
                สัขลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนเหล็กหล่อชนิดต่าง ๆ 
                1.GH  -  Casting Steel 
                2.GG  -  Grey cast iron 
                3.GGG -  Globular Grey cast iron 
                4.GT  -   Malleable cast iron 
                5.GTS  -   Black malleable cast iron 
                6.GTW -  White malleable cast iron 
 

          ตัวอย่าง GS – 45   = เหล็กเหนียวหล่อที่รับความเคน้แรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 45 กก./ ตร.มม. 
           GS – C25 = เหล็กเหนียวหล่อ มีคาร์บอนผสมอยู ่0.25%  

           GS – 22 CrMo 54 = เหล็กเหนียวหล่อที่มีคาร์บอนผสมอยู ่0.22%  มีโครเมียมผสมอยู ่
4

5   

= 1.25%, และมีโมลิบดินมัผสมอยู ่
10

4 = 0.4% 
 

           ในบางกรณีการเขียนสญัลกัษณ์เหล็กหล่อ จะบอกกรรมวธีิการผลิตไวด้ว้ย  เช่น 
          GG – E 25 Cr Mo 56 หมายถึง เหล็กหล่อแขง็ที่ผลิตจากเตาไฟฟ้ามีคาร์บอนผสมอยู ่0.25 %  
มีโครเมียมผสมอยู ่1.25 % และมีโมลิบดินมัผสมอยู ่ 0.6 % 
 
 GH  E 25 Cr Mo 5        6      
          โมลิบดินมั  
        โครเมียม  
       โมลิบดินมั 
      โครเมียม 
      ปริมาณคาร์บอน  
    Electric Furnace 
   Grey Cast  Iron 
 

 
10

6 = 0.6 % 

 
100

25 = 0.25 % 
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           การจ าแนกเหล็กตามพื้นที่หน้าตัด   ในการจ าแนกเหล็กตามพื้นที่หนา้ตดั แบ่งได ้ดงัน้ี 
          1.รูปทรงหนา้ตดั แบ่งออกเป็น 
              1.1 วงกลม 
              1.2 เหล็กส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
              1.3 เหล็กส่ีเหล่ียมจตัุรัส 
              1.4 เหล็กหกเหล่ียม 
              1.5 เหล็กฉาก 
              1.6 เหล็กรูปตวัย ู
              1.7 เหล็กรูปตวัไอ 
              1.8 เหล็กรูปตวัที 
         2.เหล็กแผ่นมี 3 ขนาด คือ 
             2.1 เหล็กแผน่ที่มีขนาดความหนาต ่ากวา่ 3 มม. เรียกวา่ เหล็กแผน่บาง 
             2.2 เหล็กแผน่ที่มีขนาดความหนาระหวา่ง 3 – 4 .75 มม. เรียกวา่ เหล็กแผน่ธรรมดา 
             2.3 เหล็กแผน่ที่มีขนาดความหนามากกวา่ 4.75 มม. เรียกวา่ เหล็กแผน่หนา 
         ลกัษณะของเหล็กแผน่มีหลายแบบ เช่น แผ่นด า แผน่คล่ืน แผน่รูเจาะ แผน่เหล็กอาบสงักะสี   
แผน่เหล็กอาบดีบุก 
        3.ท่อมี 2 ลักษณะ คือ 
          1.ท่อกลมไม่มีตะเขบ็ 
          2.ท่อกลมมีตะเขบ็มีทั้งต่อชนและต่อเกย 
          สัขลักษณ์หน้าตัดของเหล็ก มีดังนี ้
           1. U 20               หมายถึง   เหล็กตวัย ูมีขนาดความสูง 20 มม. 
          2. T 10                หมายถึง   เหล็กตวัที มีขนาดความสูง 10 มม. 
          3. T 12   5         หมายถึง   เหล็กตวัที  มีขนาดฐานกวา้ง 12 มม. และมีความสูง 5 มม. 
          4. I 12                  หมายถึง   เหล็กตวัไอ มีขนาดความสูง 12 มม. 
          5. L 2020 3   หมายถึง   เหล็กฉาก มีขนาดความกวา้ง 20 มม. ความยาว 20 มม.  
                                                       ความหนา 3 มม.  
          6.      25                หมายถึง   เหล็กกลมมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 25 มม. 
         7.        20 20       หมายถึง   เหล็กรูปส่ีเหล่ียมจตัุรัสกวา้ง 20 มม. ยาว 20 มม. 
         8.           4510     หมายถึง   เหล็กเสน้แบนกวา้ง 45  มม. หนา 10 มม. 
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ตารางที่ 7.4    แสดงลกัษณะงานของเหล็กชนิดต่างตามมาตรฐาน DIN 
 
มาตรฐาน 

DIN 
ความเค้นแรงดึง 
กก. / ตร.มม. 

เปอร์เซ็นต์ 
คาร์บอน 

 

สมบัติ 
 

ตัวอย่างการใช้งาน 

St 00.11 - - เหล็กทัว่ๆไป ใชก้บัลกัษณะงานทัว่ไป 
St 37.11 37 – 45 - เช่ือมประสานไม่ดี ใชก้บังานโครงสร้าง 
St 34.11 34 - 42 0.12 ชุบแขง็ได ้เช่ือมได ้ งานตีเหล็ก 
St 50.11 50 - 60 0.35 ชุบแขง็ได ้ เช่ือมไม่ได ้ สร้างเคร่ืองจกัร 
St 70.11 70 – 85 0.60 ชุบแขง็ได ้ชุบเหนียว สร้างเคร่ืองจกัร และ

เคร่ืองมือกล 
St 37.12 37 - 45 0.18 เช่ือมหลอมได ้ เหล็กแท่งภาคตดัรูปต่างๆ 
St 42.12 42 - 60 0.25 เช่ือมได ้ เหล็กแท่งภาคตดัรูปต่างๆ 
St 38.13 38 - 45 0.20 เหล็กท าเกลียว เกลียว และนอตสกรู 

17 Mn Si 5 52 – 64 0.20 เช่ือมประสานได ้ โครงสร้างเหล็ก โครง
สะพาน รถ 

C 10 42 – 52 0.06 – 0.12 ชุบผวิแขง็ได ้ ช้ินส่วนเคร่ืองมือกลเล็กๆ 
16 Mn Cr 5 80 - 110 0.14 – 0.19 ชุบผวิแขง็ได ้ เฟืองเพลา 

14 Cr 4 155 – 180 0.38 – 0.44 ชุบผวิแขง็ได ้ เฟืองที่ตอ้งชุบผวิ 
37 Mn Si 5 90 - 105 0.33 – 0.41 ชุบเหนียวได ้ กา้นสูบ เพลาขอ้เหวีย่ง 

55 Si 7 130 0.5 – 0.6 เหล็กแหนบสปริง แหนบ และสปริง 
 
               2.การก าหนดมาตรฐานเหลก็ระบบอเมริกัน 
                 ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเจริญทางดา้นอุตสาหกรรมและเป็นประเทศที่มีนกัวชิาการมาก
จึงไดค้ิดมาตรฐานของเหล็กในประเทศไวม้ากมาย เช่น ASTM , ASA , SAE  และ AISI  
แต่ที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ไดแ้ก่ SAE  และ AISI 
                ASTM   ยอ่มาจาก American   Society  for  Testing  Materials 
                ASA      ยอ่มาจาก American   Standards Association 
                AISI      ยอ่มาจาก American   Iron and Steel  Institute 
                SAE      ยอ่มาจาก  Society  of  Automotive  Engineer 
 

                ในหน่วยน้ีมาตรฐานเหล็กอเมริกนัจะกล่าวถึงระบบ AISI และระบบ SAE เพราะทั้งสอง
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ดงัน้ี 
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               1.มาตรฐานระบบ AISI (The American Iron and Steel Institute) 
               ก าหนดมาตรฐานใชต้วัเลข 4 ตวั  เป็นตวัก าหนด  โดยตวัเลขตวัที่หน่ึงบอกชนิดของเหล็กวา่
เป็นเหล็กอะไร เลขตวัที่สองเป็นตวับอกปริมาณส่วนในเน้ือเหล็ก  และสองตวัสุดทา้ยบอกถึงปริมาณ
คาร์บอน 
ตารางที่ 7.5   แสดงความหมายของตวัอกัษรน าหนา้ตวัเลขในระบบ AISI 
 

ตัวอักษร กรรมวิธีการผลิตเหลก็ 
A เหล็กผสมที่ผลิตจากเตากระทะ ( Openheart ) 
B เหล็กที่ผลิตจากเตาเบสเซมเมอร์ ( Bessemer ) 
C เหล็กที่ผลิตจากเตากระทะ ( Openheart ) ชนิดที่เป็นด่าง 
D เหล็กที่ผลิตจากเตากระทะ ( Openheart ) ชนิดที่เป็นกรด 

E เหล็กที่ผลิตจากเตาไฟฟ้า ( Electric Furnace )  
       ตัวอย่างที่ 1 เหล็ก AISI B 1030 หมายถึง เหล็กตามมาตรฐาน AISI ผลิตจากเตาเบสเซมเมอร์ 
เป็นเหล็กคาร์บอน มีคาร์บอนผสมอยู ่0.30 % 
       ตัวอย่างที่ 2  เหล็ก AISI E 1040 หมายถึง เหล็กตามมาตรฐาน AISI ผลิตจากเตาไฟฟ้า 
เป็นเหล็กคาร์บอน มีคาร์บอนผสมอยู ่0.40 % 
ตารางที่ 7.6 แสดงสญัลกัษณ์ของตวัเลขสองตวัแรกในระบบ AISI 
 

รหัส ความหมาย 
10 XX เหล็กคาร์บอนธรรมดา 
11 XX เหล็กคาร์บอนที่ใชใ้นงานปาดผวิ 
13 XX เหล็กผสมแมงกานีส 
23 XX เหล็กผสมนิกเกิล 
33 XX เหล็กผสมโครเมียม - นิกเกิล 
40 XX เหล็กผสมโมลิบดินมั – โครเมียม 
41 XX เหล็กผสมโมลิบดินมั – โครเมียม - นิกเกิล 
46 XX เหล็กผสมโมลิบดินมั – นิกเกิล ( มีนิกเกิลมากกวา่ 1.83 % ) 
48 XX เหล็กผสมโมลิบดินมั – นิกเกิล ( มีนิกเกิลมากกวา่ 3.5 % ) 
51 XX เหล็กผสมโครเมียม  
61 XX เหล็กผสมโครเมียม – วาเนเดียม 
7 XXX เหล็กผสมโครเมียม – วลุแฟรม 
9 XXX เหล็กผสมซิลิกอน – แมงกานีส 
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           ตัวอย่างที่ 1 เหล็ก AISI 5180 หมายถึง เหล็กตามมาตรฐาน AISI เป็นเหล็กผสมโครเมียม          
มีโครเมียมผสมอยู ่1 % และมีคาร์บอนผสมอยู ่0.80% 
 

          2.มาตรฐานระบบ   SAE  (  Society  of  Automotive  Engineer ) 
             ตวัเลขหลกัที่หน่ึงจะแสดงชนิดของเหล็ก ตวัเลขหลกัที่สอง แสดงปริมาณของโลหะผสม 
ตวัเลขหลกัที่เหลือ แสดงปริมาณของคาร์บอนที่ในเน้ือเหล็ก  
 

ตารางที่ 7.7 แสดงสญัลกัษณ์ชนิดของเหล็กในระบบ SAE 
 

ตัวเลข ชนิดของเหล็ก 

1 เหล็กคาร์บอน 
2 เหล็กนิกเกิล 
3 เหล็กผสมนิกเกิล – โครเมียม 
4 เหล็กผสมโมลิบดินมั 
5 เหล็กผสมโครเมียม  
6 เหล็กผสมโครเมียม – วาเนเดียม 

7 เหล็กผสมทงัสเตน 

8 เหล็กผสมนิกเกิล – โครเมียม -โมลิบดินมั 

9 เหล็กผสมซิลิกอน – แมงกานีส 

 
          ตัวอย่างที่ 1 เหล็ก SAE 2310 หมายถึง เหล็กตามมาตรฐาน SAE เป็นเหล็กผสมนิกเกิลมีนิกเกิล 
ผสมอยู ่3 % และมีคาร์บอนผสมอยู ่0.10 %    
  
   SAE     2           3          10  
       ปริมาณธาตุคาร์บอนในเน้ือเหล็ก 
      ปริมาณของโลหะผสม  
     ชนิดของเหล็ก  
    ช่ือมาตรฐาน SAE 
 

            ตัวอย่างที่ 2 เหล็ก SAE 7230 หมายถึง เหล็กตามมาตรฐาน SAE เป็นเหล็กผสมทงัสเตน 
มีทงัสเตนผสมอยู ่2 % และมีคาร์บอนผสมอยู ่0.30 % 
            การเขียนสญัลกัษณ์มาตรฐานเหล็กอเมริกนั AISI จะมีการเขียนเหมือนกบั SAE ต่างกนัที่ AISI 
จะมีสญัลกัษณ์ การใชเ้ตาผลิตไวห้นา้ตวัเลข 4 ตวั ดงัตวัอยา่ง 
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100

20 = 0.20  % 

          ตัวอย่าง  
 AISI            E               43  20 
                ปริมาณธาตุคาร์บอน  
                                                                     กลุ่มเหล็กโมลิบดินมั โครเมียม และนิกเกิล 
              ชนิดเตาไฟฟ้า      
  ช่ือมาตรฐานเหล็ก 
        3.การก าหนดมาตรฐานเหล็กระบบขี่ปุ่ น  ( JIS : Japanese Industrial Standard ) 
           มาตรฐานเหล็กของญี่ปุ่ น เขียน ตวัยอ่วา่ JIS ซ่ึงยอ่มาจาก Japanese Industrial Standard 
ระบบญี่ปุ่ นตามมาตรฐาน JIS การก าหนดมาตรฐานแบ่งตามลกัษณะของการใชง้านออกเป็นหมวดหมู่ 
ซ่ึงแต่ละประเภทหรือชนิดจะมีสญัลกัษณ์เขียนดงัน้ี 
          1.ขึ้นตน้ดว้ยค าวา่ JIS 
          2. ตามดว้ยตวัอกัษร  ซ่ึงตวัอกัษรจะแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมประเภทใด  
ตารางที่ 7.8  แสดงลกัษณะตวัอกัษรและความหมายของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 

อักษร รายการ อักษร รายการ 
A งานวศิวกรรมก่อสร้าง K งานวศิวกรรมส่ิงทอ 

B งานวศิวกรรมเคร่ืองกล M แร่ 

C งานวศิวกรรมไฟฟ้า P กระดาษ และเยือ่กระดาษ 

D งานวศิวกรรมรถยนต ์ R เซรามิค 

E งานวศิวกรรมรถไฟ S สินคา้ที่ใชใ้นบา้นเรือน 

F งานก่อสร้างเรือ T ยา 
G โลหะประเภทเหล็ก W การบิน 

H โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก Z งานบรรจุหีบห่อ งานเช่ือม 

 

             3.ตวัอกัษรตวัถดัไปจะเป็นกลุ่มตวัเลขมีอยู ่4 ตวั ซ่ึงแต่ละตวัจะมีความหมายต่างกนั 
               ตวัเลขตวัแรก  หมายถึง กลุ่มประเภทของเหล็กซ่ึงไดแ้ก่ 
 0   = หมายถึงเร่ืองทัว่ ๆ ไป 
 1   = วธีิวเิคราะห์ 
 2  = วตัถุดิบเหล็กดิบ ธาตุผสม 
 3  = เหล็กกลา้คาร์บอน 
 4  = เหล็กกลา้ผสม 
 5  = เหล็กกลา้หล่อ และเหล็กหล่อ 
 9  = เบด็เตล็ด และค าแนะน า 
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             ตวัเลขที่สอง  หมายถึง การแยกประเภทของเหล็กกลุ่มนั้น ๆ ไดแ้ก่ 
 1 =   เหล็กกลา้นิกเกิล-โครเมียม  โครเมียม-โมลิบดินมั 
 2 =  เหล็กกลา้อลูมิเนียม-โครเมียม  โครเมียม-โมลิบดินมั 
 3 =  เหล็กไร้สนิม (เป็นแท่ง) 
 4 =  เหล็กเคร่ืองมือ 
 8 =  เหล็กท าสปริง 
 9 =  เหล็กกลา้ตา้นทานการกดักร่อนและความร้อน 
            ตวัเลขสองตวัสุดทา้ย  จะเป็นตวัแยกชนิดของเหล็กตามส่วนของธาตุที่มีอยูใ่นเหล็กนั้น  ไดแ้ก่ 
 01  = เหล็กเคร่ืองมือคาร์บอน 
 02  = เหล็กรอบสูง 
 03  = เหล็กเคร่ืองมือ 
 

สญัลกัษณ์ SK1 เป็นสญัลกัษณ์ใชเ้ขียนแทนชนิดของเหล็ก ซ่ึงในที่น้ี SK1 หมายถึงเหล็กเคร่ืองมือคาร์บอน 
ตัวอย่างที่ 1 
 
JIS  G 4 4 01    - SK1 

                  สญัลกัษณ์แทนประเภทของเหลก็ 
        ตวัแยกประเภทเหลก็ในกลุ่ม 
     ตวัอยา่งประเภทของเหลก็ในกลุ่ม  
    หมายถึง กลุ่มประเภทของเหลก็ 
   หมายถึง ประเภทของผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม  
       มาตรฐานญ่ีปุ่ น  
     
       ตวัอกัษรจะเป็นตวับอกถึงวา่เป็นผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมประเภทใด เช่น A หมายถึง งานวศิวกรรม
ก่อสร้างและสถาปัตย ์ G หมายถึงโลหะประเภทเหล็ก เป็นตน้ 
           ตัวอย่างที่ 1 มาตรฐานเหล็กระบบญี่ปุ่ น 
          เหล็กแผ่นและเหล็กแท่ง 
           JIS G -3101 หมายถึง เหล็กรีดส าหรับโครงสร้างทัว่ไป เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได ้
           JIS G -3103 หมายถึง เหล็กรีดส าหรับงานความดนัสูง ความร้อนสูง เช่นหมอ้ไอน ้ า เขียนเป็น
สญัลกัษณ์ได ้ 
           JIS G -3112 หมายถึง เหล็กเสน้เสริมคอนกรีตก่อสร้าง เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได ้ 
           JIS G -3350 หมายถึง เหล็กท่อไลทเ์กจ เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได ้
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           เหล็กท่อ  
           JIS G -3350 หมายถึง ท่อน ้ า อาบสงักะสี เขียนเป็นสญัลกัษณ์ได ้
ตารางที่ 7.9  แสดงลกัษณะตวัอยา่งมาตรฐาน JIS 
 

Jis G 4401 เหล็กเคร่ืองมือคาร์บอน (Carbon Tool Steel) สญัลกัษณ์  SK1-SK7 
SK 1 
SK 2 
SK 3 

1.30-1.50C, 0.50 Si, 0.50 Mn, 0.30 P, 0.030 S  ใชท้  าเคร่ืองมือตดั ใบมีดโกน  ตะไบคมมีด 
1.10-1.30C, 0.35Si, 0.50Mn, 0.030P, 0.030S ใชท้  าคตัเตอร์  ดอกสวา่น 
1.00-1.10C, 0.35Si, 0.50Mn, 0.030P, 0.030S ใชท้  าดอกตดัเกลียว เล่ือยมือ เกจวดั 

Jis G 4403 เหล็กกลา้ไฮสปีด (High Speed Tool Steel) สญัลกัษณ์ SKH 
SKH 2 

 
0.70-0.85C, 0.4Si, 0.4Mn, 0.03P, 0.03S, 3.8-415Cr, 17-19W, 0.8-1.2V 
 ใชท้  าเคร่ืองมือตดัทัว่ๆไป ส าหรับงานตดัที่ตอ้งใชค้วามเร็วรอบสูง 

SKH 3 0.7-0.85C, 0.4Si, 0.4Mn, 0.03P, 0.03S, 3.8-4.5Cr, 17-19W, 0.8-1.2V, 4.5-5.5 Co   
ใชท้  าเคร่ืองมือตดัต่าง ๆ 

Jis G 4404 เหล็กเคร่ืองมือผสม  (Alloy Tool Steel) สญัลกัษณ์ SKS 
SKS 1 
SKS 2 

 
SKS 4 
SKS 5 
SKS 7 

1.30-1.40C, 0.5-1.0Cr, 4.0-5.0W  ใชท้  าเคร่ืองมือตดัและแม่พมิพ ์
1.00-1.10C, 0.50-1.00Cr, 1.00-1.50W  ใชท้  าดอกท าเกลียวใน  ดอกสวา่น คตัเตอร์ 
แม่พมิพข์ึ้นรูป 
ใชท้  าสกดัแม่พมิพต์วัผู ้(Punch) 
ใชท้  าเล่ือนวงเดือน  เล่ือยสายพาน 
ใชท้  าเล่ือยมือ 

Jis G 4801 เหล็กท าสปริง  สญัลกัษณ์ 
SUP 3 
SUP 4 

ใชท้  าสปริงแผน่บาง 
ใชท้  าสปริงขด 

     SC 37 
     SC 42 

ใชท้  าช้ินส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า 
ใชท้  าโครงสร้างเคร่ืองจกัรทัว่ ๆ ไป 

Jis G 4901 เหล็กกลา้ผสมสมทนต่อการกดักร่อน  และความร้อน  สญัลกัษณ์ NCP 
Jis G 5121 เหล็กไร้สนิมหล่อ   สญัลกัษณ์ SCS 
Jis G 5122 เหล็กกลา้หล่อตา้นทานความร้อน  สญัลกัษณ์  SCH 
Jis G 5501 เหล็กหล่อสีเทา  สญัลกัษณ์  FC 
Jis G 5502 เหล็กหล่อแกรไฟตก์อ้นกลม  สญัลกัษณ์  FCD 
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ตารางที่ 7.9  ( ต่อ ) แสดงลกัษณะตวัอยา่งมาตรฐาน JIS 
 

Jis G 5702 เหล็กหล่อมลัลิเอเบิล  สีด า  สญัลกัษณ์  FCNB 
Jis G 5703 เหล็กหล่อมลัลิเอเบิล  สีขาว  สญัลกัษณ์  FCMW 
Jis G 3103 เหล็กรีดส าหรับโครงสร้างทัว่ไป  สญัลกัษณ์  SS 
Jis G 3302 แผน่เหล็กชุบสงักะสี  สญัลกัษณ์  SPG 
Jis G 3112 เหล็กเสน้งานก่อสร้าง  สญัลกัษณ์  SDC 
Jis G 3350 เหล็กท่อ  ไลทเ์กจ  สญัลกัษณ์  SSC 

 

              4.การก าหนดมาตรฐานเหลก็ไทย (มอก.) 
               ส าหรับประเทศไทยเรามีมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเรียกกนัยอ่ ๆ วา่ มอก.  ซ่ึงส าหรับ
มาตรฐานเหล็ก Standard for structural steel  มีแยกไวเ้ป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะการใชง้าน สามารถใช้
งาน  สามารถเปิดหาดูไดจ้ากคู่มือมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ในเร่ือง  
ของเหล็กตามเลขที่ มอก.   
ตารางที่ 7. 10  แสดงลกัษณะตวัอยา่งเลขที่ มอก. 
 

เหล็ก เลขที่ มอก. 

เหล็กกลวงส าหรับการก่อสร้าง 
เหล็กกลา้ละมุนรีดร้อน 
เหล็กคร่าวเพดานแขวน 
เหล็กโครงสร้าง 
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
เหล็กลวดชนิดมีธาตุคาร์บอนต ่า 
เหล็กลวดชนิดมีธาตุคาร์บอนสูง 
เหล็กเสน้แบนและส่ีเหล่ียมจตัุรัส 
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
เหล็กขอ้ออ้ย 
เหล็กรีดซ ้ า 
เหล็กเสน้กลม 
เหล็กหล่อแกรไฟตก์ลม 
เหล็กหล่อเทา 

107-2517 
528-2527 

          449-2525 
 

116-2517 
348-2523 
349-2523 
55-2516 

 
24-2527 
211-2527 
20-2527 
537-2527 
536-2527 
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          7.4 มาตรฐานเหลก็ทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง 
                  เหล็กที่ใชใ้นงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ 
                  1. เหล็กเสริม ( reinforcing steel )หรือ รีบาร์ (rebar) เป็นเหล็กที่ผา่นกระบวนการรีดร้อน  
แบ่งออกไดด้งัน้ี 
                      1.1 เหล็กเส้นกลม (Round Bar Steel) หรือที่มกัเรียกกนัสั้นๆ ว่า RB ยงัมีช่ือเรียกอีก
หลากหลาย เช่น เหล็กเสน้ เหล็กกลม เหล็กกลมตนั โดยเหล็กเส้นกลม จดัอยูใ่นประเภทของเหล็กเส้น 
มีลักษณะเป็นเส้นกลม ผิว เรียบเกล้ียง หน้าตัดกลม ไ ม่บิดเบี้ ยว  ไม่มี ปีก ไม่มีรอยปริแตก                   
ผา่นกระบวนการผลิตที่ไดม้าตรฐาน รับรองตามมาตรฐานมอก. 20-2543 โดยเกรดของเหล็กเส้นกลม
จะใชเ้ป็น SR24 มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 6  – 25 มม.มีความยาวมาตรฐาน 10 ม. และ 12 ม.  นิยม
น าไปใชใ้นการรับแรง ส าหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่ออิฐทัว่ไป หรือใช้เป็นเหล็กปลอก   
ในคาoในเสา งานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น อาคารพาณิชย ์ที่อยูอ่าศยั    ดงัแสดงในรูปที่ 
7.1  
 

 
 
                                                    รูปที่ 7.1  แสดงลกัษณะเหล็กเสน้กลม 

ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 
                   1.2 เหล็กข้ออ้อย (deformed bar)  เหล็กเสน้ หรือ เหล็กเสริม ส าหรับงานคอนกรีตเสริม
เหล็กและงานก่ออิฐทัว่ไป โดยใชใ้นการเพิม่ความสามารถในการรับแรงกบัโครงสร้างโดยปกติจะแบ่ง 
เหล็กเสริมออกเป็น 2 ประเภท คือ 

                             1. เหล็กกลมผวิเรียบ SR24 มีก าลงัรับแรงดึงที่จุดครากไม่นอ้ยกวา่ 2400 ksc.(กก./ตร.ซม.) 
มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางขนาดต่างๆ เช่น RB6 (หมายถึง Round Bar ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 6 มม.), 
RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 เน่ืองจากผวิเหล็กที่มีลกัษณะกลมเรียบจึงท าใหแ้รงยดึเหน่ียวระหวา่ง
เหล็กกบัคอนกรีตไม่ดีจึงตอ้งมีการงอขอ เพือ่ที่จะสามารถถ่ายแรงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                     2. เหล็กขอ้ออ้ย SD30, SD40, SD50 มีก าลงัรับแรงดึงที่จุดครากไม่นอ้ยกวา่ 3000, 4000, 
5000 ksc. (กก./ตร.ซม.) ตามล าดบั โดยปกติจะมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง เช่น DB10 (หาในตลาดทัว่ไป
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ยาก)DB12 (หมายถึง Deformed Bar ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 12 มม.)  DB16, DB20, DB25, DB28, 
DB32 ผวิของเหล็กเสน้จะมีลกัษณะเป็นปลอ้งเพือ่เพิม่แรงยดึเหน่ียวใหเ้หล็กกบัคอนกรีตมากขึ้น 
                การเลือกใชช้นิดของเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย SD30, SD40, และ SD50 ขึ้นอยูก่บัชนิดของโครงสร้าง
เป็นส าคญั ลกัษณะของเหล็กเส้นขอ้ออ้ยที่ดี ตอ้งมีระยะบั้งที่เท่ากันและสม ่าเสมอตลอดทั้งเส้น ไม่มี
สนิมรอยต าหนิ ไม่มีรอยปริและแตกร้าว ความยาวโดยปกติที่ขายกนัในทอ้งตลาด คือ 10 ม. แต่อาจจะ
สั่งพิเศษ เช่น 12 ม. หรือมากกว่านั้ นก็ต้องสั่งท  าพิเศษ  มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)  
เหล็กเสน้เสริมคอนกรีต : เหล็กเสน้กลม (มอก.20-2543) เหล็กเสน้เสริมคอนกรีต : เหล็กขอ้ออ้ย (มอก.
24-2548)   ดงัแสดงในรูปที่ 7.2 
 

 
                                                   

รูปที่ 7.2  แสดงลกัษณะเหล็กขอ้ออ้ย 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

 

                     1.3  ลวดเหล็กกล้าตีเกลยีว มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5.5 - 8 มม. ลวดเหล็กกล้าตีเกลียว
ส าหรับคอนกรีตอัดแรง  มีหลายลักษณะ เช่น ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น ลวดเหล็กตี
เกลียวชนิด 7 เส้นแบบมีรอยย  ้า  ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้นแบบอัดแน่น ลวดเหล็ก ตี
เกลียวมีการใช้งานอย่างกว ้างขวาง ในงานลวดเหล็กแรงดึงสูง(Pre-Stressed) และงานดึง
ลวดอัดแรงหลังการเทคอนกรีต (Post-tensioned concrete) รวมไปถึงงานสะพาน  ดาดฟ้า 
ที่จอดรถ  และอาคารอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย ์ SIW PC Strandsได้รับมาตรฐานจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น  TIS 420 และสินค้าได้ผลิตภายใต้มาตรฐาน  AS/NZS 4672, 
ASTM A416A, BS 5896, JIS G 3536 and pr EN 10138 -3 น้ีใชส้ าหรับท าลวดอาบสังกะสี  
ท าตาข่าย ดงัแสดงในรูปที่ 7.3 
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                                                รูปที่ 7.3  แสดงลกัษณะลวดเหล็กกลา้ตีเกลียว 

ที่มา : http://www.4x4thaikingoption.blogspot.com , 2558 
 

                       1.4 เหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง  ใชใ้นการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟ้า คานพื้นส าเร็จรูป ท่อ
ระบายน ้ า คอนกรีตอดัแรง ฯลฯ มีลกัษณะเป็นเหล็กแบบกลมมีรอยย  ้า ตอ้งมีรอยย  ้า 2 แถวอยูต่รงขา้ม
กนัและรอยย  ้าของแถวหน่ึงตอ้งเหล่ือมกบัอีกแถวหน่ึงถา้เป็นเหล็กแบบ กลม เกล้ียง ตอ้งมีผิวทั้งหมด
เรียบเกล้ียง ไม่มีรอยปริหรือแตกร้าว หรือเป็นปีกตอ้งเป็นเส้นเดียวกนั ไม่มีการต่อหรือเช่ือมหากมีขึ้น
ในระหวา่ง กระบวนการ ผลิตตอ้งตดัทิ้งใหห้มด ผวิเหล็กตอ้งปราศจากคราบน ้ ามนัหรือสารอ่ืนใดที่จะ
มีผลท าใหแ้รงยดึระหว่างคอนกรีตกบัเหล็กเสียไปเหล็กตอ้ไม่เป็นสนิม เวน้แต่สนิมผิวซ่ึงยอมให้มีได้
การตดัเหล็กใหใ้ชหิ้นเจียระไนหรือกรรไกรตดัเหล็ก ห้ามใช้แก๊สตดัเพราะว่าความร้อนจากแก๊สตดัจะ
ท าใหส้มบตัิของเหล็กต ่าลง มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ ชนิดเส้นเดียว มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4,5,7 และ9 มม. 

และชนิดตีเกลียวมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 
8

3  น้ิว และ 0.05 น้ิว ดงัแสดงในรูปที่ 7.4 

 

 
                                    

               รูปที่ 7.4  แสดงลกัษณะเหล็กเสริมคอนกรีตอดัแรง 
              ที่มา : https://www.pantip.com/topic/37068019 , 2558 
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                2. เหล็กรูปพรรณ  เป็นเหล็กชนิดหน่ึงที่ผา่นกระบวนการรีดร้อน และรีดเยน็ ซ่ึงขึ้นอยูก่บั
ชนิดของเหล็กที่ตอ้งการผลิต  เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกในการใชง้าน โดยลกัษณะของการผลิตเหล็ก
รูปพรรณ    ที่น ามาใชง้านกนัมาก ไดแ้ก่ 
                  1. เหล็กแผ่น  มีลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผา้ ผิวหน้าเรียบ และมีความหนา แผ่นเหล็กมีหลาย
คุณภาพมาตรฐาน แต่ที่นิยมใชโ้ดยทัว่ไปคือมาตรฐานวตัถุดิบ SS400 มีทั้งแบบแผ่นด า และแผ่นขาว 
แต่ส่วนใหญ่มกัจะมีการใชเ้หล็กแผน่ด ามากกวา่ ส าหรับความแตกต่างของเหล็กแผ่นด าและเหล็กแผ่น
ขาวนั้น อยูท่ี่ขนาดโดยเหล็กแผน่ด า จะมีขนาดตั้งแต่ 4×8 ฟุต จนถึง 5×20 ฟุต  แต่ถา้หากเป็นเหล็กแผ่น
ขาว จะมีขนาดเดียวคือขนาด 4×8 ฟุต ซ่ึงเป็นขนาดที่เล็กที่สุดของเหล็กแผ่นด า แต่ในส่วนของความ
หนานั้น มีใหเ้ลือกหลายขนาดไม่ต่างกนัเลย เหล็กแผน่ด าจะมีช่ือเรียกอีกมากมาย เช่น เหล็กแผ่น (เรียก
แบบโดยตรง) เหล็ก Plate น าไปใช้ส าหรับการปูพื้นที่สะพานลอย มักจะนิยมน าไปใช้กับงาน
โครงสร้างอาคาร งานโครงสร้างรถยนต ์และงานปูพื้นโรงงานอุตสาหกรรม  และในปัจจุบนัน้ีก็มีเหล็ก
แผน่ถูกผลิตขึ้นมาอีก 1 แบบ คือเหล็กแผน่แบบลายเหมือนรูปกากบาท ดงัแสดงในรูปที่ 7.5 

 

 

                                                    รูปที่ 7.5  แสดงลกัษณะเหล็กแผน่ 
ที่มา : http://www.eng-99.weebly.com , 2558 

 

                   2. เหล็กแบน  มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผนืผา้ยาว ทนแรงยดืพบัไดดี้ สามารถ น ามาตดัไดต้าม
ขนาดที่ตอ้งการ มีหลายขนาดใหเ้ลือก ทนแรงยดืพบัไดดี้ เหล็กแผ่นลายของวีซีเอสเอเชียไดม้าตรฐาน 
จากJIS/DIN/ASTM ทั้งหมด  คลา้ยกบัเหล็กแผน่ แต่แตกต่างกนัที่ความหนาและความยาว เหล็กแบนที่
นิยมใชก้นัมีขนาดความกวา้ง 25 มม. ยาว 6 ม. และ หนา 3 มม.  แต่อาจจะสั่งท  าให้มีขนาดหนาหรือ
หน้ากวา้งตามที่ตอ้งการได ้ส าหรับเหล็กแบน มีช่ือเรียกอ่ืน ๆ อีก คือ Flat Bars หรือ F/B เหล็กแบน
นิยมน าไปใชก้บังานก่อสร้าง น าไปท างานเช่ือม เช่น งานฝาตะแกรง งานเหล็กดดั งานแหนบรถยนต ์
เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 7.6 

https://www.chi.co.th/article/article-1201/
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                                                    รูปที่ 7.6  แสดงลกัษณะเหล็กแบน 
ที่มา : https://www.thai.alibaba.com, 2558 

 

            3. เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี  หรือที่เหล่าวศิวกรมกัจะเรียกสั้นๆ วา่เหล็กตวัซี คือ เหล็กที่ใชท้  า
โครงหลงัคาเป็นหลกั แต่สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังานโครงสร้างเหล็กทัว่ไปได ้เหล็กรูปตวัซีเป็น
ผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งมีเคร่ืองหมาย มอก.1228-2549  เท่านั้น ซ่ึงเป็นมาตรฐานที่ก  าหนดขึ้นเพื่อปลอดภยั 
ความหนาเหล็กที่นิยมใชท้ัว่ไปในทอ้งตลาดคือ 1.60 มม. (สีขาว) 2.0 มม.  (สีฟ้า)  2.3 มม. (สีเขียว) และ 
3.2 มม. (สีชมพ)ู ซ่ึงการเลือกใชข้นาดและความหนาที่เหมาะสมและปลอดภยัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากวศิวกรผูอ้อกแบบเกณฑม์าตรฐานเหล็กรูปตวัซี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.1228-2549  ดงัแสดง
ในรูปที่ 7.7 
 

 
 

รูปที่ 7.7  แสดงลกัษณะเหล็กโครงสร้างรูปตวัซี 
ที่มา : http://www.thanasarn.co.th , 2558 

 

                    4. เหล็กรางน ้า  เป็นเหล็กมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1227-2539  จากเหล็กกลา้รีดร้อน มี
ลกัษณะเป็นรูปตวั U ใชส้ าหรับงานท าโครงสร้าง โครงหลงัคาโรงงาน โกดงั แท่นเคร่ือง หอคอย และ
โครงสร้างขนาดใหญ่ เหล็ก รางน ้ า สามารถรับน ้ าหนกัมากไดดี้ ดว้ยความแขง็แรง รูปทรงมาตรฐานจึง
นิยมใชก้นัมาก เช่น สะพาน เสาตอม่อ โครงสร้างรถยนต ์ เหล็กรางน ้ า ขนาดมาตรฐาน จะตอ้งมี 
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หนา้ตดัเรียบ ปีกขาทั้งสองดา้นจะตอ้งเท่ากนัเสมอ ความหนาและขนาดจะตอ้งเท่ากนัตลอดทั้งเสน้          
เพือ่สะดวกในการประกอบช้ินงาน ใหส้วยงามยิง่ขึ้น เหล็กรางน ้ า มีหลายขนาด ใหเ้ลือก ตามลกัษณะ
การใชง้าน นิยมเรียกขนาดเป็นน้ิว  ตั้งแต่ ขนาด 2 น้ิว ขึ้นไปจนถึงขนาด 12 น้ิว  ดงัแสดงในรูปที่ 7.8 

 

 

รูปที่ 7.8  แสดงลกัษณะเหล็กรางน ้ า 
ที่มา : https://www.vcsasia.co.th, 2558 

 

                  5. เหล็กกล่อง มีลักษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียม หรือที่เรียกว่า Square Tube ส าหรับงาน
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณกลวงแบบส่ีเหล่ียมจตัุรัสตามมาตรฐาน มอก.107-2533  เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม
ดา้นเท่ามีลกัษณะเป็นท่อส่ีเหล่ียม เป็น ท่อเหล็กหนา้ตดั เหล็กกล่องส่ีเหล่ียมมีมุมฉาก 90 องศา เรียบคม 
ไม่มน ผวิเรียบไม่หยาบ ขนาดความยาวเท่ากนัทุกเสน้ในทางวศิวกรรมมกัจะเรียกวา่เหล็กแป๊บ สามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือเหล็กแป๊บส่ีเหล่ียม และเหล็กแป๊บส่ีเหล่ียมแบน  สาเหตุที่เรียกวา่เหล็กกล่อง 
เพราะถา้มองจากหนา้ตดั หรือมองจากดา้นขา้ง จะมีลกัษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียมที่ดา้นในกลวงและยาว
ไปตลอดเสน้เหล็ก เหล็กแป๊บเป็นเหล็กที่มีขนาดเบา แต่แขง็แรง นิยมน าไปใชใ้นงานก่อสร้างทัว่ไปเพื่อ
แทนการใชไ้ม ้หรือการท างานโครงสร้างที่มีน ้ าหนักไม่มากจนเกินไป เช่น งานนั่งร้าน งานแปหลงัคา 
เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 7.9 
 

 

รูปที่ 7.9  แสดงลกัษณะเหล็กกล่อง 
ที่มา https://www.steellead.com , 2558 
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                     6. เหล็กฉาก หรือที่เรียกวา่  Angle Bars อยูใ่นกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ซ่ึงมีดา้นเท่ากนั
2ดา้น มีทั้งแบบเหล็กฉากเจาะรู และเหล็กฉากไม่เจาะรู ทางวีซีเอสเอเชียนั้นผ่านมาตรฐาน มอก. TIS 
1227-1996/ JIS G 3192-1990 และ JIS G 3101-1995 เกรดที่นิยมใชก้นัในประเทศไทยส่วนใหญ่คือ
เกรด SS400, SS540 หรือในทางวิศวกรรมเรียกว่า เหล็กตวัแอล เหล็กชนิดน้ีเป็นเหล็กที่มีความส าคญั
ในงานโครงสร้างเหล็กเป็นอยา่งยิง่ นิยมใชก้บังานโครงหลงัคา งานโกดงั นอกจากน้ีแลว้ ยงัมีการขึ้น
รูปของเหล็กรูปพรรณเพื่อให้กลายเป็นเหล็กฉากขนาดเล็กที่สามารถน ามาใชก้ับโครงสร้างเบาะรถ
โดยสารประจ าทางขนาดใหญ่ไดอี้กดว้ย ดงัแสดงในรูปที่ 7.10 
 

 

รูปที่ 7.10  แสดงลกัษณะเหล็กฉาก 
  ที่มา : https://www.app.builk.com , 2558 

                     7. เหล็กท่อกลมด า มีช่ือที่นิยมเรียกใชก้ันอยา่ง เช่น ท่อแป๊บด า มีลกัษณะเป็นทรงกลม
แบบกลวง มีน ้ าหนักเบา แต่คงความแข็งแรง ทนทาน ตะเข็บเรียบ สามารถรับแรงดนัไดดี้ ทั้งแรงลม
และแรง   เสียดทาน สะดวกแก่การเช่ือมต่อ ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงผ่านกระบวนการผลิตที่
ทนัสมยั ตามมาตรฐานมอก. 107-2533 ) น าไปใชส้ าหรับงานก่อสร้าง งานโครงสร้างที่รับน ้ าหนักไม่
มากนัก เช่น ส าหรับใชเ้ป็นท่อล าเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน ระบบน ้ าภายในอาคาร ท านั่งร้าน 
โครงถกัป้ายจราจร หรืองานก่อสร้าง งานตกแต่งทัว่ๆ ไป ดงัแสดงในรูปที่ 7.11 
 

 
 

รูปที่ 7.11  แสดงลกัษณะเหล็กท่อกลมด า 
ที่มา : https://www.thaimetallic.com , 2558 
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                       8. ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized   steel Pipe) BS-S/(คาดเหลือง) BS-M/(คาดน ้ าเงิน) 
BS-H(คาดแดง นิยมใชส้ าหรับงานเดินท่อประปา งานโครงหลงัคา  ท่อเหล็กชุบสังกะสี นอกจากพ่น
เคลือบสีรองพื้นท่อเหล็กด าที่บริษทัผลิตได ้น ามาผ่านขั้นตอนการชุบเคลือบด้วยสังกะสี โดยท่อชุบ
สังกะสีที่ได้ จะมีสมบติัการป้องกันการเกิดสนิม และผุกร่อน มีความทนทาน และอายกุารใช้งานที่
ยาวนานกวา่ท่อเหล็กด าที่เคลือบและไม่เคลือบสีรองพื้น ท่อเหล็กเคลือบสงักะสีจึงเป็นที่นิยมใชใ้นงาน
หรือบริเวณที่มีความเส่ียงต่อการผุกร่อนของเหล็กสูง เช่น เคร่ืองจกัรภายในโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะโรงงานผลิตเคมีภณัฑแ์ละส่ิงปลูกสร้างบริเวณริมทะเล อยา่งไรก็ตาม ท่อเหล็กชุบสังกะสี  
จะ มีต้นทุนการผลิตและราคาจ าหน่ายสูงกว่าท่อด าค่อนข้างมาก  ดังแสดงในรูปที่  7.12 
 

 
 

รูปที่ 7.12  แสดงลกัษณะท่อเหล็กอาบสงักะสี 
  ที่มา : http://homemartonline.lnwshop.com, 2558 
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สรุปท้ายหน่วย 
                มาตรฐานเหล็ก หมายถึง ส่ิงที่ใชเ้ทียบหรือก าหนด ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีการก าหนดเกรด
หรือคุณภาพ เป็นมาตรฐานของตวัเอง  
               ความส าคขัของมาตรฐานเหล็ก 
                เหล็กเม่ือถูกน าไปใชง้าน  เพือ่ให้เกิดความเขา้ใจที่ตรงกนัเก่ียวกบัช่ือ คุณภาพ คุณลกัษณะ 
ส่วน เป็นตน้ จึงไดมี้การก าหนดมาตรฐานขึ้นมาใช ้  
             การจ าแนกมาตรฐานเหลก็ 
            ประเทศไทยไดน้ ามาตรฐานเหล็กต่างๆมาใชโ้ดยทัว่ ๆ ไป มี 4 มาตรฐาน คือ  
              1. มาตรฐานเหล็กเยอรมนั ( DIN ) 
              2. มาตรฐานเหล็กอเมริกา ( SAE/AISI ) 
              3. มาตรฐานเหล็กญี่ปุ่ น ( JIS ) 
              4. มาตรฐานเหล็กไทย ( มอก.) 
             มาตรฐานเหล็กเยอรมัน ( DIN: Deutsche Industrial Norms) 
               มาตรฐานเหล็กของเยอรมนั เขียนตวัยอ่ DIN  เหล็กกลา้และเหล็กหล่อทัว่ๆไป เขียนก าหนด
เป็นมาตรฐาน เช่น DIN 1600 – 1699  ส่วนเหล็กต่างๆ นอกเหนือออกไป เช่น DIN 17006 
             การก าหนดมาตรฐานเหลก็ของเยอรมัน  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
             1.เหล็กกลา้ ( Steel)  
             2.เหล็กผสม (Alloy Steel) 
             3.เหล็กหล่อ (Cast Iron) 
การก าหนดมาตรฐานเหล็กตาม DIN 17006   
        ใชเ้ขียนสญัลกัษณ์ของเหล็กต่างๆ เช่น เหล็กเหนียวหล่อ และเหล็กคาร์บอน การเขียนช่ือ 
ของเหล็กตามมาตรฐานจะเขียนเป็นตวัอกัษร 3 หมู่ คือ 
         หมู่ที่ 1  บอกเปอร์เซ็นตข์องคาร์บอนทีอ่ยูใ่นเน้ือเหล็ก 
         หมู่ที่ 2  บอกช่ือธาตุที่อยูใ่นเหล็ก 

            หมู่ที่ 3   ตวัเลขบอกปริมาณของธาตุที่อยูใ่นเหล็กคิดเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยมีตวัหารตามช่ือธาตุต่างๆ 
           สัขลักษณ์ที่ใช้เขียนแทนเหล็กหล่อชนิดต่าง ๆ 
            1.GH   -    Casting Steel 
            2.GG   -    Grey cast iron 
            3.GGG      -    Globular Grey cast iron 
            4.GT   -     Malleable cast iron 
            5.GTS      -     Black malleable cast iron 
            6.GTW     -    White malleable cast iron 
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        2.เหล็กแผ่นมี 3 ขนาด คือ 
         2.1 เหล็กแผน่ที่มีขนาดความหนาต ่ากวา่ 3 มม. เรียกวา่ เหล็กแผน่บาง 
         2.2 เหล็กแผน่ที่มีขนาดความหนาระหวา่ง 3 – 4 .75 มม.  เรียกวา่ เหล็กแผน่ธรรมดา 
         2.3 เหล็กแผน่ที่มีขนาดความหนามากกวา่ 4.75 มม. เรียกวา่ เหล็กแผน่หนา 
         ท่อมี 2 ลักษณะ คือ 
          1.ท่อกลมไม่มีตะเขบ็ 
          2.ท่อกลมมีตะเขบ็มีทั้งต่อชนและต่อเกย 
         การก าหนดมาตรฐานเหล็กระบบอเมริกัน 
          ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเจริญทางดา้นอุตสาหกรรมและเป็นประเทศที่มีนกัวชิาการมาก 
จึงไดค้ิดมาตรฐานของเหล็กในประเทศไวม้ากมาย เช่น ASTM , ASA , SAE  และ AISI แต่ที่เป็น
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ไดแ้ก่ SAE  และ AISI 
         มาตรฐานระบบ   SAE  (  Society  of  Automotive  Engineer ) 
          ตวัเลขหลกัที่หน่ึง จะแสดงชนิดของเหล็ก ตวัเลขหลกัที่สอง แสดงปริมาณของโลหะผสม ตวัเลข
หลกัที่เหลือ แสดงปริมาณของคาร์บอนที่ในเน้ือเหล็ก 
        การก าหนดมาตรฐานเหลก็ระบบขี่ปุ่ น  ( JIS : Japanese Industrial Standard ) 
        มาตรฐานเหล็กของญี่ปุ่ น เขียน ตวัยอ่วา่ JIS ซ่ึงยอ่มาจาก Japanese Industrial Standard 
ระบบญี่ปุ่ นตามมาตรฐาน JIS การก าหนดมาตรฐานแบ่งตามลกัษณะของการใชง้านออกเป็นหมวดหมู่ 
ซ่ึงแต่ละประเภทหรือชนิดจะมีสญัลกัษณ์เขียนดงัน้ี 
        1.ขึ้นตน้ดว้ยค าวา่ JIS 
         2. ตามดว้ยตวัอกัษร  ซ่ึงตวัอกัษรจะแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมประเภทใด  
          การก าหนดมาตรฐานเหล็กไทย (มอก.) 
           ส าหรับประเทศไทยเรามีมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมเรียกกนัยอ่ ๆ วา่ มอก.  ซ่ึงส าหรับ
มาตรฐานเหล็ก Standard for structural steel  มีแยกไวเ้ป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะการใชง้าน สามารถใช้
งาน  สามารถเปิดหาดูไดจ้ากคู่มือมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ในเร่ือง
ของเหล็กตามเลขที่ มอก.   
         มาตรฐานเหล็กทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง 
           เหล็กที่ใชใ้นงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ 
           1. เหล็กเสริม (reinforcing steel) หรือ รีบาร์ (rebar)   เป็นเหล็กที่ผา่นกระบวนการรีดร้อน  แบ่ง
ออกไดด้งัน้ี1.1 เหล็กเสน้กลม  1.2 เหล็กขอ้ออ้ย  1.3  ลวดเหล็กกลา้ตีเกลียว  1.4 เหล็กเสริมคอนกรีต
อดัแรง   
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           2. เหล็กรูปพรรณ   เป็นเหล็กชนิดหน่ึงที่ผ่านกระบวนการรีดร้อน และรีดเยน็ ซ่ึงขึ้นอยูก่บัชนิด
ของเหล็กที่ตอ้งการผลิต  ทีน่ ามาใชง้านกนัมาก ไดแ้ก่ 1. เหล็กแผน่ 2. เหล็กแบน  3. เหล็กโครงสร้าง
รูปตวัซี  4. เหล็กรางน ้ า     5. เหล็กกล่อง   6. เหล็กฉาก   7. เหล็กท่อกลมด า   8. ท่อเหล็กอาบสงักะสี  
  
ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
        1.  Deutsche Industrial Norms หมายถึง มาตรฐานเหล็กระบบเยอรมนั 
        2.  Society  of  Automotive  Engineer หมายถึง มาตรฐานเหล็กระบบอเมริกนั 
        3.  Japanese Industrial Standard หมายถึง มาตรฐานเหล็กระบบญี่ปุ่ น   
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ใบงานหน่วยที ่7 
 

ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 
1.ใหน้กัเรียนท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือธาตุใหต้รงกบัตวัหารในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้  
( 11  คะแนน ) เวลา 7 นาที 
 

ล าดับที ่ ช่ือธาตุที่หารด้วย 4 ธาตุที่หารด้วย 10 ธาตุที่หารด้วย 100 
ตวัอยา่ง โคบอลต ์( Co ) อะลูมิเนียม ( Al ) คาร์บอน ( C ) 

    
    
    
    

    
 
2.ใหน้กัเรียนท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือตวัอกัษรน าหนา้ตวัเลขในระบบ AISI 
 และระบุกรรมวธีิการผลิตในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้  ( 4 คะแนน ) เวลา 4 นาที 
 

ล าดับที ่ ตัวอักษร กรรมวิธีการผลิตเหลก็ 

ตวัอยา่ง A เหล็กผสมที่ผลิตจากเตากระทะ ( Open heart ) 
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3.ใหน้กัเรียนท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือตวัอกัษรน าหนา้ตวัเลขในระบบ AISI 
 และระบุกรรมวธีิการผลิตในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้  ( 15 คะแนน ) เวลา 8 นาที 
 

ล าดับที ่ อักษร รายการ อักษร รายการ 
ตวัอยา่ง A  งานวศิวกรรมก่อสร้าง K  

 B  M  

C  P  

D  R  

E  S  

F  T  

G  W  

H  Z  
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่7 
ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. จงบอกความหมายของมาตรฐานเหล็ก 
2. ประเทศไทยน ามาตรฐานเหล็กมาใชก่ี้มาตรฐาน อะไรบา้ง 
3. St 35.12   หมายถึงอะไร 
4. GG 20.91   หมายถึงอะไร 
5. GTS 45.92 หมายถึงอะไร 
6. C 40   หมายถึงอะไร  
7. C 55  หมายถึงอะไร 
8.  25 Mn Cr 5 หมายถึงอะไร 
9. X 45 Cr Ni Ti 158  หมายถึง อะไร 
10.มาตรฐานเหล็กที่ใชใ้นงานก่อสร้างแบ่งออกเป็นก่ีแบบ อะไรบา้ง 
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เฉลยใบงานหน่วยที ่7 
 

ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 
1.ใหน้กัเรียนท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือธาตุและสญัลกัษณ์ใหต้รงกบัตวัหารในช่องตาม
ตารางที่ก  าหนดให้  ( 11 คะแนน ) เวลา 7 นาที 
 

ล าดับที ่ ช่ือธาตุที่หารด้วย 4 ธาตุที่หารด้วย 10 ธาตุที่หารด้วย 100 

ตวัอยา่ง โคบอลต ์( Co ) อะลูมิเนียม ( Al )            คาร์บอน ( C ) 
1 โครเมียม ( Cr )        ทองแดง ( Cu ) ฟอสฟอรัส ( P ) 
2      แมงกานีส ( Mn ) โมลิบดินมั ( Mo ) ก ามะถนั ( S ) 
3          นิกเกิล ( Ni ) ไททาเนียม ( Ti )  
4          ซิลิกอน ( Si ) วาเนเดียม ( V )  
5  ทงัสเตน ( W )   

 
 
2.ใหน้กัเรียนท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือตวัอกัษรน าหนา้ตวัเลขในระบบ AISI 
 และระบุกรรมวธีิการผลิตในช่องตามตารางที่ก  าหนดให้ ( 4 คะแนน ) เวลา 4 นาท ี
 
ล าดับที ่ ตัวอักษร กรรมวิธีการผลิตเหลก็ 

ตวัอยา่ง A เหล็กผสมที่ผลิตจากเตากระทะ ( Open heart ) 
 B เหล็กที่ผลิตจากเตาเบสเซมเมอร์ ( Bessemer ) 

C เหล็กที่ผลิตจากเตากระทะ ( Open heart ) ชนิดที่เป็นด่าง 
D เหล็กที่ผลิตจากเตากระทะ ( Open heart ) ชนิดที่เป็นกรด 
E เหล็กที่ผลิตจากเตาไฟฟ้า ( Electric Furnace )  
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3.ใหน้กัเรียนท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนรายการงานตามตวัอกัษรที่ก  าหนดใหใ้นระบบ JIS 
ลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้ ( 15 คะแนน ) เวลา 8 นาที 

 
ล าดับที ่ อักษร รายการ อักษร รายการ 
ตวัอยา่ง A  งานวศิวกรรมก่อสร้าง K งานวศิวกรรมส่ิงทอ 

 B งานวศิวกรรมเคร่ืองกล M แร่ 
C งานวศิวกรรมไฟฟ้า P กระดาษ และเยือ่กระดาษ 

D งานวศิวกรรมรถยนต ์ R เซรามิค 
E งานวศิวกรรมรถไฟ S สินคา้ที่ใชใ้นบา้นเรือน 

F งานก่อสร้างเรือ T ยา 
G โลหะประเภทเหล็ก W การบิน 

H โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก Z งานบรรจุหีบห่อ งานเช่ือม 
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ใบประเมนิผลใบงานหน่วยที ่7 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ไดเ้ติมลง
ในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       28 - 30          คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       25 - 27          คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       22 - 24          คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 21      คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียนทบทวน
ใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 7 และท าใบงานใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 7 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 28 – 30 ) 

ดี 
( 25 – 27 ) 

พอใช ้
( 22 – 24 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 21 ) 
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  เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่7 
 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1.จงบอกความหมายของมาตรฐานเหล็ก 
ตอบ ส่ิงที่ใชเ้ทียบหรือก าหนด ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีการก าหนดเกรดหรือคุณภาพ เป็นมาตรฐาน
ของตวัเอง  
 

2. ประเทศไทยน ามาตรฐานเหล็กมาใชก่ี้มาตรฐาน อะไรบา้ง 
ตอบ 4 มาตรฐาน ไดแ้ก่  1. มาตรฐานเหล็กเยอรมนั ( DIN )  2. มาตรฐานเหล็กอเมริกา ( SAE/AISI ) 
3. มาตรฐานเหล็กญี่ปุ่ น ( JIS )   4. มาตรฐานเหล็กไทย ( มอก.) 
 

3. St 35.12 หมายถึง อะไร 
ตอบ เหล็กกลา้หรือเหล็กเหนียวที่รับความเคน้แรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 35 กก./ ตร.มม. 
ตามก าหนดมาตรฐาน DIN 1611 (12 มาจาก .12  คือเหล็กแท่งหนา้ตดัต่างๆ หรือเหล็กแผน่ขนาดใหญ่ ) 
 

4. GG 20.91 หมายถึงอะไร 
ตอบ เหล็กหล่อธรรมดา  ที่รับความเคน้แรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 กก./ ตร.มม. ตามมาตรฐาน DIN 1691 
 

5. GTS 45.92 หมายถึงอะไร 
ตอบ เหล็กหล่อเหนียวสีด า ที่รับความเคน้แรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 45 กก./ ตร.มม. ตามมาตรฐาน DIN 
1692 
 

6. C 40   หมายถึงอะไร  
ตอบ เหล็กคาร์บอน มีคาร์บอนผสมอยู ่ 

100

40    = 0.40 % 
 

7. C 55  หมายถึงอะไร 
ตอบ เหล็กคาร์บอน มีคาร์บอนผสมอยู ่ 

100

55    = 0.55 % 
 

8.  25 Mn Cr 5 หมายถึงอะไร  
ตอบ เหล็กกลา้ผสมต ่ามี คาร์บอนผสมอยู ่0.25 %  มีแมงกานีส 1.25 % และมีโครเมียมผสมอยูเ่ล็กนอ้ย 
 

9. X 45 Cr Ni Ti 158  หมายถึงอะไร  
ตอบ เหล็กกลา้ผสมสูง มีคาร์บอนผสมอยู ่ 0.15 %  มีโครเมียมผสมอยู ่15 %  มีนิกเกิลผสมอยู ่8 %  
และมีไทเทเนียมผสมอยูเ่ล็กนอ้ย 
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10.มาตรฐานเหล็กที่ใชใ้นงานก่อสร้างแบ่งออกเป็นก่ีแบบ อะไรบา้ง 
ตอบมี 2 แบบใหญ่ๆ คือ 1. เหล็กเสริม ( reinforcing steel ) หรือ รีบาร์ (rebar)   เป็นเหล็กที่ผา่น
กระบวนการรีดร้อน แบ่งออกไดด้งัน้ี 
            1.1 เหล็กเสน้กลม (Round Bar Steel)  หรือที่มกัเรียกกนัสั้นๆ วา่ RB  
             1.2 เหล็กขอ้ออ้ย (deformed bar)  เหล็กเสน้ หรือ เหล็กเสริม ส าหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และงานก่ออิฐทัว่ไป โดยใชใ้นการเพิม่ความสามารถในการรับแรงกบัโครงสร้าง 
             1.3  ลวดเหล็กกลา้ตีเกลียว มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 5.5 - 8 มม. 
             1.4 เหล็กเสริมคอนกรีตอดัแรง   
              2. เหล็กรูปพรรณ   เป็นเหล็กชนิดหน่ึงที่ผา่นกระบวนการรีดร้อน และรีดเยน็ ที่สามารถพบ
เห็นไดบ้่อยที่สุด มีดงัน้ี 1. เหล็กแผน่   2. เหล็กแบน  3. เหล็กโครงสร้างรูปตวัซี  4. เหล็กรางน ้ า   
5. เหล็กกล่อง   6. เหล็กฉาก  7. เหล็กท่อกลมด า   8. ท่อเหล็กอาบสงักะสี  
 



                               วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม      ครูสุเทพ   นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   รหัสวชิา 2100-1002 

หน่วยที่ 8 วสัดุเช้ือเพลงิ 
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ผงัมโนทศัน์ 

8.วสัดุเช้ือเพลงิ  
 

8.1 ความหมายของวสัดุเช้ือเพลิง 

8.2 ประเภทของวสัดุเช้ือเพลิง 
 

8.2.1 เช้ือเพลิงแขง็ 
 

8.2.2  เช้ือเพลิงเหลว 

 
 
 
8.2.3  เช้ือเพลิงแก๊ส 

 
แบบ 
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หน่วยที่ 8 
วสัดุเช้ือเพลิง 

 

แนวคดิ 
 

            แหล่งก าเนิดเช้ือเพลิงส่วนใหญ่ ไดจ้ากธรรมชาติ ซ่ึงจะน ามาใชส้ าหรับงานอุตสาหกรรมในปัจจุบนั  
ประมาณ 90 % ไดม้าจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิง เช่น การใหค้วามร้อน การผลิตกระแสไฟฟ้า  การท างาน 
ของเคร่ืองจกัร และเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ เช้ือเพลิงมี 3 สถานภาพ คือ ของแขง็  ของเหลว และแก๊ส จากการ 
เผาไหมข้องเช้ือเพลิงก่อใหเ้กิดความร้อนและมลพษิในอากาศ และควรค านึงถึงความประหยดั การใชง้าน 
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยที่สุด 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

           8.1 ความหมายของเช้ือเพลิง 
           8.2 ประเภทของเช้ือเพลิง 
                 8.2.1 เช้ือเพลิงแขง็ 
                 8.2.2 เช้ือเพลิงเหลว 
                 8.2.3  เช้ือเพลิงแก๊ส 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

          1.บอกความหมายของเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          2.จ  าแนกประเภทของเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          3.มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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8.1   ความหมายของวสัดุเช้ือเพลงิ  (Fuels) 
              วสัดุเช้ือเพลิง หมายถึง วสัดุหรือสารที่ผา่นการรวมตวักบัแก๊สออกซิเจนที่อุณหภูมิสูง ท าให้ติด
ไฟได้มีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอน  และไฮโดรเจน แล้วให้พลังงานความร้อนและสามารถ
เปล่ียนเป็นพลงังานรูปอ่ืน เช่น แสงสวา่ง ไฟฟ้า พลงังานกล เป็นตน้ เช้ือเพลิงเม่ือเผาไหมจ้ะท าปฏิกิริยา
ทางเคมีกบัแก๊สออกซิเจนท าใหเ้กิดพลงังานสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมากมาย   

8.2 ประเภทของวสัดเุช้ือเพลงิ 
           วสัดุเช้ือเพลิงที่น ามาใชก้นัอยูท่ ัว่ไปทั้งเพือ่การคมนาคม การอุตสาหกรรมและการน ามาใชใ้น 
กิจกรรมอ่ืนๆ สามารถแบ่งตามลกัษณะได ้ 3 ประเภท คือ  
            1.เช้ือเพลิงแข็ง  (Solid  Fuel) 
               เช้ือเพลิงแขง็ไดแ้ก่ ถ่านโคก้ ถ่านหิน ถ่านไม ้ ฟืน  และวสัดุการเกษตร แบ่งออกไดด้งัน้ี 
             1.1 ถ่านโค้ก ผลิตจากถ่านหินดว้ยวธีิการกลัน่ท  าลายโดยการน าถ่านหินมาเผาในหอ้งสุญญากาศ
จนร้อนแดงท าใหแ้ก๊สไฮโดรเจนคาร์บอนระเหยออกมา  ผา่นการกลัน่เป็นของเหลว ใชเ้ป็นส่วนผสมของ
สารในอุตสาหกรรมเคมี  เช่น น ้ ายายอ้มผา้  ปุ๋ ย  เป็นตน้ ส่วนถ่านที่ร้อนแดง น าไปจุ่มลงในน ้ าจะไดถ่้าน
โคก้ที่มีลกัษณะเป็นรูพรุน  ดงัแสดงในรูปที่ 8.1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                รูปที่ 8.1 แสดงลกัษณะถ่านโคก้ 
                  ที่มา :https://www.cleancoalisadirtylie.wordpress.com ,2558 

 
 

              1.2 ถ่านหิน เป็นเช้ือเพลิงที่ไดจ้ากธรรมชาติ เกิดจากซากพชืซากสตัวท์ี่ตายทบัถมกนัมาเป็นเวลา
นบัลา้นปี ภายใตอุ้ณหภูมิและแรงกดดนัจนกลายเป็นถ่านหิน 4 เกรดโดยแบ่งตามอายกุารเกิด ดงัน้ี 
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             1.2.1 ถ่านพีต  อายกุารเกิดนอ้ย  มีสีน ้ าตาล คลา้ยตน้ไม ้ใหค้วามร้อนต ่า ดงัแสดงในรูปที่ 8.2 
 

 
 

รูปที่ 8.2 แสดงลกัษณะถ่านพตี 
     ที่มา : http://www.il.mahidol.ac.th,2558 
 

           1.2.2 ถ่านลิกไนต์ อายกุารเกิด 30 – 50 ปี มีสีน ้ าตาลด า มีความช้ืนและก ามะถนัเจือปนอยูม่าก  
ติดไฟยากเม่ือติดไฟแลว้จะเกิดแก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ ซ่ึงมีฤทธ์ิกดัรุนแรง จึงไม่นิยมน ามาใชใ้น
โรงงานอุตสาหกรรม  ดงัแสดงในรูปที่ 8.3 

 
รูปที่ 8.3 แสดงลกัษณะถ่านลิกไนต ์

        ที่มา : http://www.thaicapital.co.th, 2558 
 

              1.2.3 บิทูมินัส  มีไฮโดรคาร์บอนมาก ใหค้วามร้อนสูง นิยมน าไปใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม  
ดงัแสดงในรูปที่ 8.4 

 
 

รูปที่ 8.4 แสดงลกัษณะบิทูมินสั 
   ที่มา : http://www.fieldtrip.ipst.ac.th,2558 

http://fieldtrip.ipst.ac.th,2558/
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            1.2.4 แอนทราไซด์ อายกุารเกิดมากใหค้วามร้อนสูง เป็นถ่านหินที่เกรดดีที่สุด หายากและราคา
แพง   ดงัแสดงในรูปที่ 8.5 
 

 
 

รูปที่ 8.5 แสดงลกัษณะแอนทราไซด ์
                                              ที่มา : http://www.thaicapital.co.th/index,2558 
 

           1.3 ถ่านไม้ มีลกัษณะเป็นกอ้นสีด า  ไดจ้ากการน าไมไ้ปเผาในเตาเผาถ่านและปล่อยใหเ้ยน็ตวั  
นิยมน าไปใชใ้นการหุงตม้ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ดงัแสดงในรูปที่ 8.6 
 
 

 
 

รูปที่ 8.6 แสดงลกัษณะถ่านไม ้
                 ที่มา : นายสุเทพ   นุชิต , 2558 
 

              1.4 ฟืน   ไดจ้ากการน าเอาเศษไมม้าตดัเป็นท่อนๆ ท าการผา่ใหไ้ดต้ามขนาดที่ตอ้งการ  
ใหค้วามร้อนในลกัษณะของเปลวไฟ ไม่นิยมน าไปใชใ้นการหุงตม้เพราะจะท าใหก้น้ภาชนะนั้นมีสีด า  
ส่วนมากน าไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม เช่น ยอ้มสีผา้  ตม้น ้ าในหมอ้น ้ า เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 8.7 
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รูปที่ 8.7 แสดงลกัษณะฟืน 
                                                           ที่มา : นายสุเทพ   นุชิต , 2558 

 

               1.5 วัสดุทางการเกษตร ไดแ้ก่ แกลบ  ขี้ เล่ือย  ชานออ้ย  ฟางขา้ว  ซงัขา้วโพด ไมล้ม้ลุกทีผ่า่น 
การเก็บเก่ียวมาแลว้ วสัดุเหลือใชด้งักล่าวนิยมน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหค้วามร้อนแก่หมอ้น ้ า ( Boiler )  
ในโรงงานอุตสาหกรรม และใชผ้ลิตพลงังานไฟฟ้า เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 8.8 
 

                 
 

รูปที่ 8.8 แสดงลกัษณะวสัดุทางการเกษตร 
                ที่มา : นายสุเทพ   นุชิต , 2558 

            2. เช้ือเพลิงเหลว  (Liquid  Fuel) 
                เช้ือเพลิงเหลว  ไดแ้ก่ น ้ ามนัดีเซล  นา้มนัเบนซิน น ้ ามนัเคร่ืองบิน น ้ ามนัก๊าด  น ้ ามนัเตา  
แอลกอฮอล ์ แก๊สโซฮอล ์ และไบโอดีเซลเช้ือเพลิงเหลวเป็นที่นิยมและใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 
เพราะเก็บไดง่้ายตามรูปร่างภาชนะ ขนถ่ายและจดัส่งไดส้ะดวกรักษาความสะอาดไดง่้าย  ส่วนกรรมวธีิ
การผลิต แบ่งออกได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
                 2.1 เช้ือเพลงิเหลวจากน ้ามันดิบ ไดแ้ก่   น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัเคร่ืองบิน น ้ ามนัก๊าด 
น ้ ามนัเตา  (Heavy  Fuel  or Furnace Oil) น ้ ามนัดิบหรือน ้ ามนัปิโตรเลียมประกอบดว้ยคาร์บอนประมาณ 
83 – 87 %  ไฮโดรเจน 11 – 15 %  ก ามะถนั 6 %  ไนโตรเจน 0.5 เกลือแร่ 0.1 %      เกิดจากการทบัถม
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ของซากพชืซากสตัวท์ะเลเป็นเวลานบัลา้นปี และกลัน่ตวัเป็นของเหลวโดยมีชั้นหินปิดครอบไว ้เรียกวา่ 
บ่อน ้ ามนัมนุษยจ์ะท าการขดุเจาะและดูดขึ้นมาในลกัษณะของเหลวสีด า  เรียกวา่ น ้ ามนัดิบ  หรือน ้ ามนั
ปิโตรเลียม  ดงัแสดงในรูปที่ 8.9 

 

 
 

รูปที่ 8.9 แสดงลกัษณะน ้ ามนัไบโอดีเซล 
                                                  ที่มา : http://www.manager.co.th,2558 
 

          น ้ามันที่ขุดเจาะได้ในโลกมีฐานอยู่ 3 ประเภท คือ  
           1.1 ฐานแอสฟัลต ์(Asphalt Based) คือกากสุดทา้ยที่ไดจ้ากการกลัน่น ้ ามนั ประโยชน์ใชส้ าหรับท า
ยางมะตอยลาดพื้นถนน 
           1.2 ฐานพาราฟิน (Parafin  Base ) คือกากสุดทา้ยที่ไดจ้ากการกลัน่น ้ ามนั ประโยชน์ใชส้ าหรับท า
เทียนไข สารขี้ผึ้งต่างๆ 
           1.3 ฐานผสม (Mixed  Based) คือฐานน ้ ามนัดิบกากสุดทา้ยที่ไดจ้ากการกลัน่น ้ามนั ประโยชน์ 
ใชส้ าหรับท ายางมะตอยลาดพื้นถนน 
        

           กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน า้มัน เพ่ือให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับการใช้งาน มีดังนี ้
           1.การปรับปรุงใหบ้ริสุทธ์ิ คือ การก าจดัส่ิงเจือปนที่ไม่ตอ้งการ เช่น เขม่า  น ้ า  ก ามะถนั ออกจาก
น ้ ามนัเพือ่ใหน้ ้ ามนัสะอาดและมีคุณภาพดีขึ้น 
           2.การกลัน่คอืการใหค้วามร้อนแก่น ้ามนัดิบจนเดือดกลายเป็นไอ โดยทัว่ไปใชอุ้ณหภูมิประมาณ 
400  องศาเซลเซียส เพือ่ใหไ้อน ้ ามนักลัน่ตวัเป็นของเหลว  
           3.การแปรรูปคือการใชก้ระบวนการทางเคมีเปล่ียนโครงสร้างโมเลกุลของน ้ ามนัเพือ่ใหไ้ดน้ ้ ามนั
ที่มีคุณภาพสูง เช่น การแปรรูปน ้ ามนัเตาใหเ้ป็นนา้มนัเบนซิน เป็นตน้ 
           4.การผสมคือการน าน ้ ามนัทีไ่ดจ้ากการกลัน่ไปผสมกบัสารเคมีบางอยา่งเพือ่เพิม่คุณภาพของ
น ้ ามนั หรือการน าน ้ามนัส าเร็จไปผสมกบัน ้ ามนัจากพชืเพือ่ใหไ้ดน้ ้ ามนัชนิดใหม่ เช่นไบโอดีเซล     
แก๊สโซฮอล ์ เป็นตน้ 
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           น ้ามันส าเร็จ คือ น ้ ามนัที่ไดจ้ากกระบวนการผลิตและผา่นการเพิม่คุณภาพแลว้ ไดแ้ก่ 
           1.น ้ามันดีเซล หรือน ้ามันโซล่า (Diesel  Oil)   
              มีลกัษณะสีใสปนเหลืองเทา  มีความหนืดสูง ระเหยตวัชา้ไม่ไวไฟ เม่ือฉีดเป็นฝอยที่ก  าลงัอดัสูง
สามารถติดไฟได้เอง ค่าคุณภาพในการจุดติดไฟของน ้ ามนัดีเซล เรียกว่า ค่าซีเทน (Cetane Number ) 
ตวัเลขยิง่สูงแสดงถึงการจุดติดไฟไดเ้ร็ว ท าใหเ้คร่ืองยนตส์ตาร์ทติดง่าย เคร่ืองยนตร้์อนเร็ว ดงัแสดง 
ในรูปที่ 8.10 
 

 
 

 รูปที่ 8.10 แสดงลกัษณะน ้ ามนัดีเซล 
               ที่มา : นายสุเทพ   นุชิต , 2558 
 

          น ้ามันดีเซลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะการใชง้าน คือ  
         1.1 น ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วค่าซีเทน 47 ขึ้นไป ใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซลในรถยนต ์
         1.2 น ้ ามนัดีเซลหมุนชา้ค่าซีเทนไม่ต ่ากวา่45ใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซลรอบปานกลาง และรอบต ่า  
เช่น เคร่ืองเรือประมง เรือโดยสาร  เรือเดินสมุทร เป็นตน้ 
 

           ข้อควรระวัง 
            เน่ืองจากน ้ ามนัดีเซลที่ใชใ้นเคร่ืองยนตก์รณีที่มีการเผาไหมไ้ม่หมดมีควนัด า อตัราเร่งต ่า 
เคร่ืองยนตจึ์งตอ้งมีก าลงัอดัสูง เคร่ืองยนตรุ่์นใหม่ไดมี้การพฒันาก าลงัการฉีดน ้ ามนัใหสู้งขึ้น ฉีดน ้ ามนั
เป็นฝอยและละเอียดมากขึ้น เรียกวา่ระบบคอมมอนเรล ( Commonrial ) ช่วยใหก้ารเผาไหมส้มบูรณ์ ไม่
มีควนัด า อตัราการเร่งดี เกิดมลพษิในอากาศนอ้ยลง 
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              2.น ้ามันเบนซิน หรือน า้มันแก๊สโซลีน  (Gasoline Oil)   
                 ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของรถยนต ์ปัจจุบนันิยมใชม้ากที่สุด แบ่งตามค่าประสิทธิภาพการป้องกนั
การน็อกหรือค่าออกเทน ( Octane  Number )   
               2.1 ประเภทของน า้มันเบนซิน  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
                     1. เบนซิน 91 ( ธรรมดา ) มีลกัษณะ สีเหลืองอ่อน ( แต่ก่อนมีสีแดง ) กล่ินฉุน ระเหยง่าย 
ราคาถูกใชใ้นเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนทัว่ไปที่ตอ้งการอตัราเร่ง 
                    2. เบนซิน 95 ( ซุปเปอร์ ) มีลกัษณะ สีเหลืองอ่อน ปัจจุบนัมีสีน ้ าเงิน กล่ินฉุน ระเหยง่าย 
ราคาถูกใชใ้นเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนทัว่ไปที่ตอ้งการอตัราเร่งและความเร็วสูงไม่มีอาการน็อกในขณะติด
และเร่งเคร่ืองยนตช่์วยให้ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองยนตสู์งขึ้น  สารเพิ่มค่าออกเทน (Octane-
number ) ในสมยัก่อน ใชส้ารตะกัว่ซ่ึงสร้างมลพิษในอากาศแต่ในปัจจุบนัไดน้ าสารออกซิเจนเนตที่ไม่
สร้างมลพษิในอากาศมาใชแ้ทนในราคาที่สูงกวา่  ดงัแสดงในรูปที่ 8.11 

 

 
 

รูปที่ 8.11 แสดงลกัษณะน ้ ามนัเบนซิน 
                ที่มา : นายสุเทพ   นุชิต , 2558 

 

         สารเพิม่คุณภาพทีใ่ช้เติมในน ้ามันเบนซิน มีดังนี้ คือ  
          1.สารป้องกนัการท าปฏิกิริยากบัออกซิเจน  เพือ่ป้องกนัการเกิดตะกอนและยางเหนียวในขณะที่
น ้ ามนัยงัไม่ไดใ้ชง้านและเก็บไวไ้ดน้าน 
           2.สารป้องกนัการกดักร่อนและการเกิดสนิมเพือ่ป้องกนัการกดักร่อนและการเกิดสนิมในถงัน ้ ามนั
ของเคร่ืองยนต ์  
           3.สารตา้นทานการเกิดการน็อก เพิม่ประสิทธิภาพในการเผาไหม ้
           4.สารแยกน ้ า เพือ่ช่วยแยกน ้ าออกจากน ้ ามนัเบนซินไดเ้ร็วขึ้น 
           5.สารชะลา้งท าความสะอาด เพือ่ใหร้ะบบและช้ินส่วนสะอาด เคร่ืองยนตเ์ดินเรียบ 
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            ข้อควรระวัง 
             เน่ืองจากน ้ ามนัเบนซินระเหยเร็ว มีฤทธ์ิกดัและติดไฟง่าย อยา่เก็บไวใ้กลแ้หล่งความร้อน ควร
เก็บไวใ้นที่อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ไม่ใชเ้บนซินลา้งมือ หรือถูกอวยัวะของร่างกาย ไม่ติดเคร่ืองยนต ์
ทิ้งไวน้าน กรณีท าการเช่ือมถงัน ้ ามนัควรบรรจุน ้ าให้เต็มเพื่อไล่ไอน ้ ามนัออกให้หมดก่อนท าการเช่ือม
เพราะไอของน ้ ามนัจะท าใหถ้งัระเบิดได ้
 

           3.น ้ามันเคร่ืองบิน  
            คือน ้ ามนัที่ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของเคร่ืองบิน จ าแนกตามลกัษณะเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบิน  
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
            1.น ้ามันเคร่ืองบินใบพัด (Aviation Gasoline)  เน่ืองจากเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบินใบพดัใชร้ะบบ
การท างานแบบเดียวกบัเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนน ้ ามนัเคร่ืองบินจึงใชน้ ้ ามนัที่มีความบริสุทธ์ิมากกวา่และมี
ค่าออกเทนสูงกวา่น ้ ามนัเบนซินที่ใชก้บัเคร่ืองยนตท์ัว่ไป 
            2. น ้ามันเคร่ืองบินไอพ่น ( Jet  Fuels )ใชก้บัเคร่ืองยนตก์งัหนัเทอร์ไบน์เป็นตน้ก าลงัขบัเคล่ือน 
จะใชว้ิธีการฉีดน ้ ามนัใหเ้ป็นฝอยผา่นประกายไฟเผาไหมแ้ก๊สร้อนไปบัน่เคร่ืองกงัหนัใบพดัเคร่ืองกงัหนั
เทอร์ไบน์จ  านวนหลายร้อยชุด ใหห้มุนดว้ยความเร็วสูงน ้ ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบินไอพน่จดัอยูใ่นประเภท
น ้ ามนักา๊ด ซ่ึงมีสมบติั คือ สะอาด เผาไหมไ้ดห้มด ใหป้ระสิทธิภาพความร้อนสูง น ้ ามนัเคร่ืองบินไอพน่ 
ปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
               1.น ้ ามนัเคร่ืองบินไอพน่ทหาร( JP – 4 ) ใชส้ าหรับเคร่ืองบินรบเคร่ืองบินขบัไล่ที่ตอ้งใชอ้ตัรา
เร่งและความเร็วสูงมากๆ 
               2.น ้ ามนัเคร่ืองบินไอพน่พาณิชย ์( JP – 1 ) ใชส้ าหรับเคร่ืองบินโดยสารและเคร่ืองบินพาณิชย ์ 
ที่ตอ้งใชอ้ตัราเร่งและความเร็วไม่สูงมาก 

                                                             
                       

(ก) 
(ข) 
  
 
     
(ก)น ้ามนัเคร่ืองบินใบพดั                                                    (ข) น ้ ามนัเคร่ืองบินไอพน่ 

 

                          รูปที่ 8.12 แสดงลกัษณะตวัอยา่งน ้ ามนัเคร่ืองบินใบพดั และเคร่ืองบินไอพน่ 
                                                  ที่มา : http://www.thaisafetyproduct.com, 2558 
 

http://www.thaisafetyproduct.com/
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            4.น ้ามันก๊าด (Kerosene  Oil) 
                เป็นน ้ ามนัส าเร็จที่ไดจ้ากการกลัน่น ้ ามนัดิบช่วงจุดเดือดที่อุณหภูมิ 177 – 232 องศาเซลเซียส 
เป็นของเหลวใส สะอาด มีก ามะถนัต ่า ในอดีตใชเ้ป็นเช้ือเพลิงตะเกียงส าหรับให้แสงสว่าง ในปัจจุบนั
น ามาใชใ้หค้วามร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม เตาอบ กระเบื้องเคลือบ สุขภณัฑ ์และใชเ้ป็นตวัท าละลาย
ในงานอุตสาหกรรมสีต่างๆ ผูผ้ลิตได้เติมสีฟ้าลงในน ้ ามัน เพื่อให้ผูใ้ช้งานสามารถสังเกตถึงความ
แตกต่างไดง่้ายขึ้น ดงัแสดงในรูปที่ 8.13 
 

                                                              
 
                                                      รูปที่ 8.13 แสดงลกัษณะน ้ ามนัก๊าด 

ที่มา : http://www.thaisafetyproduct.com, 2558 
           5. น ้ามันเตา ( Burner  Oil )  

         เป็นน ้ ามนัส าเร็จที่ไดจ้ากส่วนล่างของหอกลัน่ลกัษณะคลา้ยกบัน ้ ามนัดีเซล แต่มีความเขม้ขน้ 
และความหนืดมากกวา่ ราคาถูกกวา่  นิยมน าไปใชใ้นการใหค้วามร้อนหมอ้น ้ า เตาเผา เตาถลุงเหล็ก ดว้ย
วธีิการอุ่นใหร้้อนเพือ่ลดความหนืด ป๊ัมและฉีดใหเ้ป็นฝอย ผา่นประกายไฟ โดยใชล้มเป่าหมุนวนเป็นตวั
ช่วยใหน้ ้ ามนัแตกตวัเป็นฝอย เผาไหมไ้ดห้มดและใหป้ระสิทธิภาพความร้อนสูง ดงัแสดงในรูป 8.14 

 

                                                       
          

                                                     รูปที่ 8.14  แสดงลกัษณะน ้ ามนัเตา 
                                                ที่มา : http://www.tagenergy.co.th,2558 
          เช้ือเพลิงเหลวจากธรรมชาติ  ที่ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

http://www.thaisafetyproduct.com/
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           1.น ้ ามนัปาลม์ ผลิตไดจ้าการน าผลปาลม์สุกมารีดและผา่นกระบวนการท าใหบ้ริสุทธ์ิ จะไดน้ ้ ามนั
ปาลม์และน ามาผสมกบัน ้ ามนัดีเซล ใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซล เรียกน ้ ามนัชนิดวา่ “ ไบโอดีเซล ”  
          2.แอลกอฮอล ์ไดจ้ากการน ามนัส าปะหลงั  ออ้ย  ขา้วฟ่าง มาผา่นกระบวนการผลิตเป็แอลกอฮอล์
ลกัษณะเป็นน ้ ามีกล่ินฉุน  ติดไฟไดง่้าย ใหค้วามร้อนสูงใกลเ้คียงกบัน ้ ามนัเบนซิน ใชเ้ป็นยาฆ่าเช้ือโรค  
อุตสาหกรรมงานสี ในปัจจุบนัไดน้ าแอลกอฮอลม์าผสมกบัน ้ ามนัเบนซินในอตัราส่วน น ้ ามนัเบนซิน 
80-90 % แอลกอฮอล1์0 – 20 % ใชก้บัเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน เรียกน ้ ามนัชนิดวา่ “แก๊สโซฮอล ์”  
           3.สบู่ด า ผลิตจากผลสบู่ด า โดยการน ามาบด รีด และผา่นกระบวนการท าใหบ้ริสุทธ์ิ สามารถ
น ามาใชแ้ทนน ้ ามนัดีเซลไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 

 
 
 
 
                     

   
                                        
                                               รูปที่ 8.15  แสดงลกัษณะการกลัน่น ้ ามนัปิโตรเลียม 
                                  ที่มา : http://www.203.172.168.26/m42555/M41/W09/29/7.html, 2558 
 
 

                                                  
 

                                              รูปที่ 8.16 แสดงลกัษณะการท างานของเคร่ืองยนตเ์บนซิน 
                             ที่มา : http://www.asiaautowork.co.th/2013/07/how-engine-works, 2558 
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รูปที่ 8.17  แสดงลกัษณะการท างานของเคร่ืองยนตดี์เซล 
                                         ที่มา : http://www.c-filtration.com/th/page.php , 2558 
 

        การเก็บรักษาวัสดุเช้ือเพลิงที่เป็นของเหลว 
        สถานที่ตั้งถงัเก็บวสัดุเช้ือเพลิงหา้มไม่ใหมี้การสุมไฟเขา้ใกลโ้ดยมีระยะอยา่งนอ้ย 50  เมตร 
 

        3.เช้ือเพลิงแก๊ส  (Gas  Fuels) 
            เช้ือเพลิงแก๊ส หมายถึง เช้ือเพลิงที่ประกอบดว้ยสารไฮโดรคาร์บอน (HC)ในรูปของแก๊สบิวเทน  
แก๊สโบรเพรน และสารเจือปนอ่ืนๆ ถูกน ามาใชแ้ทนน ้ ามนัและถ่านหินดว้ยราคาถูกกวา่ใหค้วามร้อนสูง
ถึง 11,800 กิโลแคลอรี / กิโลกรัม มีควนัและเขม่านอ้ยจน แก๊สเช้ือเพลิงที่ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนัมีดงัน้ี  
           1. แก๊สธรรมชาติ  (Natural  Gas )   แบ่งออกเป็น 2  ชนิด 
                (1) แก๊สธรรมชาติแห้ง  (Dry  Natural  Gas)  ประกอบดว้ยก๊าซมีเทน  ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรม  โรงานผลิตกระแสไฟฟ้า  เป็นวตัถุดิบในโรงานอุตสาหกรรมปุ๋ ยยเูรีย 
                (2) แก๊สธรรมชาติช้ืน (Wet  Natural Gas) ประกอบดว้ยโพรเทนและบิวเทน น าไปใชป้ระโยชน์
เป็นเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองยนต ์  เป็นเช้ือเพลิงหุงตม้ในครัวเรือน 
           2. แก๊สที่ได้จากการกลั่นน ้ามันดิบ (Liquid Petroleum Gas) เรียกวา่แก๊สปิโตรเลียมคือส่วนที่
กลายเป็นไอลอยขึ้นส่วนบนของหอกลัน่ในสถานะของแก๊สแก๊สปิโตรเลียมจะถูกน ามาผา่กระบวนการ
แยกแก๊สเพือ่ใหไ้ดแ้ก๊สส าเร็จ น าไปใชง้าน  แบ่งออกได ้2 ลกัษณะคอื 
              (1) การอดัแก๊สลงในถงัดว้ยความดนัจนกลายเป็นของเหลวเม่ือเปิดใชง้านจะกลายเป็นแก๊ส 
              (2) การอดัแก๊สลงในถงัดว้ยความดนัสูงเก็บภายในถงัหรือส่งไปตามท่อระยะสั้นลายเป็น
ของเหลวเม่ือเปิดใชง้านจะกลายเป็นแก๊ส 
 
 

1.แหวนแรงอดั 
2.อุปกรณ์ตวัป้องป้องกนัการ     
    ร่ัวไหลของแรงอดั 
3.ขีดน ้ ามนัเคร่ือง 
4.ช่องระบายน ้ ามนัเคร่ืองลง 
5.ระบบช่วงชกัของลูกสูบ 
6.น ้ ามนัเคร่ืองไหลลง 
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            การใช้งานของแก๊ส  น าไปใช้ในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
            1.แก๊สงานยานยนต์ ( Natural  Gas  for Vehicles ) “ NGV ) เป็นแก๊สธรรมชาติอดัภายใต ้
ความดนัสูงแต่ยงัคงความเป็นแก๊สอยู ่น ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนต ์ในปัจจุบนัไดมี้การน าแก๊ส 
หุงตม้มาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถยนตท์ี่ใชเ้คร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน แทนน ้ ามนัเบนซิน ซ่ึงแก๊ส NGV จะมี
น ้ าหนกัเบา เม่ือมีการร่ัวจะลอยขึ้นสูง ส่วนแก๊ส LPG ซ่ึงหนกักวา่อากาศถา้เกิดการร่ัวจะสะสม เม่ือมี
ประกายไฟจะติดไฟและระเบิด การใชแ้ก๊ส NGVจะมีความปลอดภยัมากกวา่  ดงัแสดงในรูปที่ 8.18 

 
 

รูปที่ 8.18  แสดงลกัษณะแก๊ส NGV 
ที่มา : http://www.gasforcars.net/setup_ngv.php , 2558 

 
               2.แก๊สหุงต้ม หรือแก๊สปิโตรเลียมเหลว ( Liquefied Petroleum Gas ) หรือ “ LPG ”  
                  ประกอบดว้ยแก๊สบิวเทน ( C4H10 ) และโพรเพน ( C3H8) ในอตัราส่วน 50 : 50  หรือ 70 : 30  
จะไดม้าจากแก๊สธรรมชาติหรือโรงกลัน่มีน ้ าหนัก 1.5 – 2 เท่าของอากาศ บรรจุลงในถงัโดยการอดัดว้ย
ความดนัสูงจนเป็นของเหลว สะดวกในการเก็บและขนยา้ย เม่ือใชง้านจะเปิดวาล์ว ความดนัจะลดลงมี
ลกัษณะเป็นแก๊สไม่มีสี ไม่มีกล่ิน มีการเผาไหมส้มบูรณ์ เปลวไฟสีฟ้า ใหค้วามร้อนสูง ไม่มีเขม่า และควนั
ด าในแก๊สหุงตม้ไดเ้ติมสารเอทิลเมอร์แคปเทน (Ethyl  -Mercaptan ) ท  าให้มีกล่ินฉุน เพื่อเตือนภยักรณี
แก๊สร่ัวซึม  ดงัแสดงในรูป  8.19 
 

 
 

รูปที่ 8.19  แสดงลกัษณะแก๊ส  LPG  
ที่มา : http://www.homegas.blogspot.com/2012/03/lpg-liquefied-petroleum-gas.html, 2558 
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                 3.แก๊สอุตสาหกรรม (Compressed Natural Gas )“ CNG ” เป็นแก๊สส าหรับใหพ้ลงังาน 
ความร้อนในการขบัเคล่ือนเคร่ืองเทอร์ไบน์โรงงานผลิตไฟฟ้า  ใชต้ม้น ้ าในหมอ้น ้ าในโรงงาน 
อุตสาหกรรมเพือ่ใชใ้นการฆ่าเช้ือโรค อบ ขบัไล่ความช้ืน ท าใหอ้าหารสุก เผาอบช้ินงานต่างๆ เป็นตน้ 
การส่งแก๊สไปใชง้านท าโดยการอดั ดว้ยความดนัสูงส่งไปตามท่อ เพือ่ใหไ้ดป้ริมาณมากเพยีงพอกบั 
การใชง้าน ควรใชก้บัระยะทางในการส่งแก๊สไม่ไกลกบัจุดจ่ายแก๊ส ดงัแสดงในรูปที่ 8.20 
 

 
 

รูปที่ 8.20  แสดงลกัษณะแก๊ส  CNG  
ที่มา : http://www.forpetroleum.blogspot.com/2009/07/cng-ngv.html , 2558 

 

                4.แก๊สโซลีน ( Natural Gasoline )“ NGL ”ไดจ้ากกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ ในแก๊ส
ธรรมชาติจะมีธาตุคาร์บอน (C) ประกอบอยูใ่นไฮโดรคาร์บอน ( HC ) ไม่ต  ่ากวา่ 5 อะตอม แก๊สชนิดน้ี
ถูกน าไปใชใ้นการผลิตน ้ ามนัเบนซินและเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์ ดงัแสดงในรูปที่ 8.21 
 

 

 
 

รูปที่ 8.21  แสดงลกัษณะแก๊สโซลีน  
ที่มา : http://www.wikiwand.com/th, 2558 
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            ข้อควรระวังในการเลือกใช้และเก็บรักษาแก๊ส 
     1.ตอ้งเก็บแก๊สใหห่้างจากความร้อนและเปลวไฟ 
     2.สถานที่เก็บแก๊สตอ้งเป็นที่โล่ง  และอากาศถ่ายเทไดดี้ 
     3.บริเวณที่เก็บแก๊สตอ้งมีป้ายเตือน  หา้มสูบบุหร่ี  หรือสุมไฟ  เป็นตน้ 
     4.ตอ้งหมัน่ตรวจเช็คอุปกรณ์ เช่นขอ้ต่อ  ท่อและวาลว์เปิด-ปิด  อยูเ่สมอฯลฯ 
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สรุปท้ายหน่วย 
 

            วสัดุเช้ือเพลิง หมายถึงวสัดุหรือสารที่ผา่นการรวมตวักบัแก๊สออกซิเจนที่อุณหภูมิสูง  
มีองคป์ระกอบของธาตุคาร์บอน  และไฮโดรเจน แลว้ใหพ้ลงังานความร้อนและสามารถเปล่ียนเป็น
พลงังานรูปอ่ืน เช่น แสงสวา่ง ไฟฟ้า พลงังานกล เป็นตน้ เช้ือเพลิงเม่ือเผาไหมจ้ะท าปฏิกิริยาทางเคมี
กบัแก๊สออกซิเจนท าใหเ้กิดพลงังานสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมากมาย   
          ประเภทของวัสดุเช้ือเพลิง 
          วสัดุเช้ือเพลิงที่น ามาใชก้นัอยูท่ ัว่ไปทั้งเพือ่การคมนาคม การอุตสาหกรรมและการน ามาใชใ้น
กิจกรรมอ่ืน ๆ สามารถแยกตามลกัษณะได ้ 3  ประเภท คือ 
          1.เช้ือเพลงิแข็ง  (Solid  Fuel)  ไดแ้ก่  1.1 ถ่านโคก้   1.2 ถ่านหิน 1.3 ถ่านลิกไนต ์ 1.4.บิทูมินสั   
1.5 แอนทราไซด ์  1.6 ถ่านไม ้ 1.7 ฟืน    1.8 วสัดุทางการเกษตร  
          2. เช้ือเพลิงเหลว  (Liquid Fuel)ไดแ้ก่ น ้ ามนัดีเซล  นา้มนัเบนซิน น ้ ามนัเคร่ืองบิน น ้ ามนักา๊ด  
น ้ ามนัเตา แอลกอฮอล ์แก๊สโซฮอล ์ และไบโอดีเซล   ส่วนกรรมวธีิการผลิตสามารถแบ่งออกได ้
3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
           2.1 เช้ือเพลิงเหลวจากน ้ามนัดิบ  
น ้ ามนัส าเร็จ คือ น ้ ามนัทีไ่ดจ้ากกระบวนการผลิตและผา่นการเพิม่คุณภาพแลว้ ไดแ้ก่ 
            1.น ้ามันดีเซล หรือน า้มันโซล่า (Diesel  Oil)  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะการใชง้าน คือ  
              1.1   น ้ ามนัดีเซลหมุนเร็วค่าซีเทน 47 ขึ้นไป ใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซลในรถยนต ์
              1.2 น ้ ามนัดีเซลหมุนชา้ค่าซีเทนไม่ต ่ากวา่ 45 ใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซลรอบปานกลาง และรอบต ่า เช่น  
เคร่ืองเรือประมง เรือโดยสาร  เรือเดินสมุทร เป็นตน้ 
            2.น ้ามันเบนซิน หรือน ้ามนัแก๊สโซลีน  (Gasoline Oil) ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของรถยนต ์ในปัจจุบนันิยม
ใชม้ากที่สุด แบ่งตามค่าประสิทธิภาพ การป้องกนัการน็อกหรือค่าออกเทน ( Octane  Number )   
           2.1 ประเภทของน า้มันเบนซิน แบ่งออกเป็น2ประเภท คือ1. เบนซิน 91 (ธรรมดา) 2.เบนซิน 95 
(ซุปเปอร์ )  
            3.น ้ามันเคร่ืองบิน ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงของเคร่ืองบิน จ าแนกตามลกัษณะเคร่ืองยนตข์องเคร่ืองบิน  
แบ่งออกเป็น2ชนิด คือ1.น ้ ามนัเคร่ืองบินใบพดั  ( Aviation Gasoline )2.น ้ ามนัเคร่ืองบินไอพน่ ( Jet  Fuels ) 
            4. น ้ามันก๊าด (Kerosene  Oil)คือน ้ ามนัส าเร็จที่ไดจ้ากการกลัน่น ้ ามนัดิบช่วงจุดเดือดที่อุณหภูมิ  
177 – 232 องศาเซลเซียส เป็นของเหลวใส สะอาด มีก ามะถนัต ่า ในอดีตใชเ้ป็นเช้ือเพลิงตะเกียงส าหรับให้
แสงสวา่ง ในปัจจุบนัน ามาใชใ้หค้วามร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม เตาอบ กระเบื้องเคลือบสุขภณัฑ ์ 
             5. น ้ามันเตา ( Burner  Oil ) เป็นน ้ ามนัส าเร็จที่ไดจ้ากส่วนล่างของหอกลัน่ ลกัษณะคลา้ยกบัน ้ ามนั
ดีเซลแต่มีความเขม้ขน้ และความหนืดมากกวา่ ราคาถูกกวา่  นิยมน าไปใชใ้นการใหค้วามร้อนหมอ้น ้ า 
เตาเผา เตาถลุงเหล็ก  
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เช้ือเพลิงเหลวจากธรรมชาติ  ที่ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่  
               1.น ้ ามนัปาลม์ 
               2.แอลกอฮอล ์   
               3.สบู่ด า 
               3.เช้ือเพลิงแก๊ส  (Gas  Fuels)  หมายถึง  เช้ือเพลิงที่ประกอบดว้ยสารไฮโดรคาร์บอน ( HC ) 
ในรูปของแก๊สบิวเทน แก๊สโบรเพรน และสารเจือปนอ่ืนๆ  ที่ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั มีดงัน้ี  
               1. แก๊สธรรมชาติ  (Natural  Gas )   แบ่งออกเป็น 2  ชนิด คือ 
                  1.1 แก๊สธรรมชาติแห้ง  (Dry  Natural  Gas)   1.2 แก๊สธรรมชาติช้ืน  (Wet  Natural Gas)  
               2. แก๊สที่ได้จากการกลั่นน ้ามันดิบ (Liquid Petroleum  Gas)  เรียกวา่แก๊สปิโตรเลียม แบ่งออกได ้
2 ลกัษณะคือ 
               1. การอดัแก๊สลงในถงัดว้ยความดนัจนกลายเป็นของเหลวเม่ือเปิดใชง้านจะกลายเป็นแก๊ส 
               2.การอดัแก๊สลงในถงัดว้ยความดนัสูง เก็บภายในถงัหรือส่งไปตามท่อระยะสั้นลายเป็นของเหลว 
เม่ือเปิดใชง้านจะกลายเป็นแก๊ส 
             การใช้งานของแก๊ส  น าไปใชใ้นลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
  1.แก๊สงานยานยนต ์( Natural  Gas  for Vehicles ) “ NGV )  
  2.แก๊สหุงตม้ หรือแก๊สปิโตรเลียมเหลว ( Liquefied Petroleum Gas ) หรือ “ LPG ”  
  3.แก๊สอุตสาหกรรม ( Compressed  Natural Gas ) “ CNG ”  
  4.แก๊สโซลีน ( Natural  Gasoline ) “ NGL ”  
            ข้อควรระวังในการเลือกใช้และเก็บรักษาแก๊ส 
 1.ตอ้งเก็บแก๊สใหห่้างจากความร้อนและเปลวไฟ 
 2.สถานที่เก็บแก๊สตอ้งเป็นที่โล่ง  และอากาศถ่ายเทไดดี้ 
 3.บริเวณที่เก็บแก๊สตอ้งมีป้ายเตือน  หา้มสูบบุหร่ี  หรือสุมไฟ  เป็นตน้ 
 4.ตอ้งหมัน่ตรวจเช็คอุปกรณ์ เช่นขอ้ต่อ  ท่อและวาลว์เปิด-ปิด  อยูเ่สมอ 
 
ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
     1. Solid  Fuels    หมายถึง  เช้ือเพลิงแขง็   
     2. Liquid  Fuels  หมายถึง  เช้ือเพลิงเหลว   
     3. Gas  Fuels       หมายถึง  เช้ือเพลิงแก๊ส   
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ใบงานหน่วยที ่8 
 
ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

1. ครูผูส้อนจดัหาตวัอยา่งวสัดุเช้ือเพลิง บรรจุใส่ภาชนะ ( หรือใหดู้จากภาพ ) ใหน้กัเรียน 
ท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือหมายเลขใหต้รงกบัช่ือของเช้ือเพลิงนั้นในช่องตามตาราง 
ที่ก  าหนดให ้( 8 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 

ช่ือวัสดุเช้ือเพลิง หมายเลข ช่ือวัสดุเช้ือเพลิง หมายเลข 

1.น ้ ามนัดีเซล  5.น ้ ามนัเตา  
2.น ้ ามนัเบนซิน  6.น ้ ามนัไบโอดีเซล  
3.น ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์  7.น ้ ามนัสบู่ด า  
4.น ้ ามนัก๊าด  8.น ้ ามนัปาลม์  
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่8 

ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. จงบอกความหมายของวสัดุเช้ือเพลิง 
2. เช้ือเพลิงแบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง ยกตวัอยา่งประกอบ 
3. จงยกตวัอยา่งของวสัดุเช้ือเพลิงแขง็มา 5 ชนิด  
4. จงยกตวัอยา่งของวสัดุเช้ือเพลิงเหลวมา 5 ชนิด  
5. จงยกตวัอยา่งของวสัดุเช้ือเพลิงแก๊สมา 4 ชนิด  
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เฉลยใบงานหน่วยที ่8 
 

ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

1. ครูผูส้อนจดัหาตวัอยา่งวสัดุเช้ือเพลิง บรรจุใส่ภาชนะ ( หรือใหดู้จากภาพ ) ใหน้กัเรียน 
ท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือหมายเลขใหต้รงกบัช่ือของเช้ือเพลิงนั้นในช่องตามตาราง 
ที่ก  าหนดให ้ ( 8 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 

ช่ือวัสดุเช้ือเพลิง หมายเลข ช่ือวัสดุเช้ือเพลิง หมายเลข 
1.น ้ ามนัดีเซล 8 5.น ้ ามนัเตา 7 
2.น ้ ามนัเบนซิน 4 6.น ้ ามนัไบโอดีเซล 2 
3.น ้ ามนัแก๊สโซฮอล ์ 3 7.น ้ ามนัสบู่ด า 5 
4.น ้ ามนัก๊าด 1 8.น ้ ามนัปาลม์ 6 
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ใบประเมนิผลใบงานหน่วยที ่8 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ไดเ้ติม
ลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

 
เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       7 – 8            คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       5 – 6            คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       3 -  4            คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 2       คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียน
ทบทวนใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 8 และท าใบงานใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 8 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 7 – 8 ) 

ดี 
( 5 – 6 ) 

พอใช ้
( 3 – 4 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 2 ) 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่8 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1.จงบอกความหมายของวสัดุเช้ือเพลิง 
ตอบ วสัดุหรือสารที่ผ่านการรวมตวักบัแก๊สออกซิเจนที่อุณหภูมิสูง ท าให้ติดไฟไดมี้องคป์ระกอบ
ของธาตุคาร์บอน  และไฮโดรเจน แลว้ใหพ้ลงังานความร้อนและสามารถเปล่ียนเป็นพลงังานรูปอ่ืน 
เช่น แสงสว่าง ไฟฟ้า พลังงานกล เป็นต้น เช้ือเพลิงเม่ือเผาไหม้จะท าปฏิกิริยาทางเคมีกับแก๊ส
ออกซิเจนท าใหเ้กิดพลงังานสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งมากมาย 
 

2.เช้ือเพลิงแบ่งออกเป็นก่ีประเภท   อะไรบา้ง  
ตอบ 3 ประเภท คือ 1. เช้ือเพลิงแขง็  2. เช้ือเพลิงเหลว  3. เช้ือเพลิงแก๊ส  
 

3.จงยกตวัอยา่งของวสัดุเช้ือเพลิงแขง็มา 5 ชนิด  
ตอบ 1. ถ่านโคก้  2. ถ่านหิน  3. ถ่านไม ้  4. ฟืน   5. วสัดุทางการเกษตร 
 

4. จงยกตวัอยา่งของวสัดุเช้ือเพลิงเหลวมา 5 ชนิด  
ตอบ 1. น ้ ามนัดีเซล   2.น ้ ามนัเบนซิน  3. น ้ ามนัเคร่ืองบิน  4. น ้ ามนัเตา 5. น ้ ามนัก๊าด 
 

5.  จงยกตวัอยา่งของวสัดุเช้ือเพลิงแก๊สมา 4 ชนิด  
ตอบ1.แก๊สงานยานยนต ์  2.แก๊สหุงตม้ หรือแก๊สปิโตรเลียมเหลว  3.แก๊สอุตสาหกรรม 4.แก๊สโซลีน  
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เอกสารประกอบการสอน 

วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   รหัสวชิา 2100-1002 

หน่วยที่ 9  วสัดุหล่อล่ืนและวสัดุหล่อเยน็ 
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ผงัมโนทศัน์ 

9.วสัดุหล่อล่ืนและวสัดุหล่อเยน็ 

9.1ความหมายของวสัดุหล่อล่ืน 

9.2 ประเภทของวสัดุหล่อล่ืน 
 

9.3 ลกัษณะของการหล่อล่ืน 
 
 9.4 ความหมายของวสัดุหล่อเยน็ 
 

9.5 ประเภทของวสัดุหล่อเยน็ 
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หน่วยที่ 9 
วสัดุหล่อล่ืนและวสัดุหล่อเยน็ 

 

แนวคดิ 
 

            ในการท างานของเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต ์ ช้ินส่วนต่างๆ ที่มีการเคล่ือนไหว เกิดการเสียดสี  
เกิดความร้อนและการสึกหรอ จึงจ าเป็นต้องใช้วสัดุหล่อล่ืนเพื่อลดอาการดังกล่าว ที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ จาระบี น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามันเกียร์  น ้ ามนัเฟืองทา้ย น้ามันหล่อล่ืน เป็นตน้ ส่วนวสัดุ
หล่อเยน็ใชส้ าหรับลดอุณหภูมิการท างาน และสามารถป้องกนัการเกิดสนิม จึงนิยมใชน้ ้ ายาหล่อเยน็  
 

สาระการเรียนรู้ 
 

          9.1 ความหมายของวสัดุหล่อล่ืน 
          9.2 ประเภทของวสัดุหล่อล่ืน 
          9.3 ลกัษณะของการหล่อล่ืน 
          9.4 ความหมายของวสัดุหล่อเยน็ 
          9.5 ประเภทของวสัดุหล่อเยน็ 

 
           

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

          1.บอกความหมายของวสัดุหล่อล่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          2.จ  าแนกประเภทของวสัดุหล่อล่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          3.อธิบายลกัษณะของการหล่อล่ืนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          4.บอกความหมายของวสัดุหล่อเยน็ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          5.จ  าแนกประเภทของวสัดุหล่อเยน็ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          6. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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9.1 ความหมายของวสัดหุล่อล่ืน 
          วสัดุหล่อล่ืน  หมายถึงวสัดุที่ผลิตขึ้นมาในรูปก่ึงของเหลว ของเหลว และของแขง็ ที่ใชเ้พือ่ 
จุดประสงคใ์นการลดความฝืดและการสึกหรอ  ท าใหเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล  ท างานไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ เช่น จาระบี น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัเกียร์ เป็นตน้ 

9.2 ประเภทของวสัดุหล่อล่ืน   
     วสัดุหล่อล่ืน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
              1. วัสดุหล่อล่ืนประเภทของเหลว   เป็นสารที่น าไปใชใ้นการหล่อล่ืนในสภาวะของเหลว
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

         1.1วัสดุหล่อล่ืนที่ได้จากธรรมชาติ ( Natural  Lubricating Oil ) เช่น น ้ ามนัพชื น ้ ามนัสตัว ์ 
และไดจ้ากการกลัน่น ้ ามันดิบ (ปิโตรเลียม)  สารหล่อล่ืนที่ไดจ้ากน ้ ามนัพืช และน ้ ามนัสัตวไ์ม่ค่อย
นิยมน ามาใชใ้นงานอุตสาหกรรม เน่ืองจากมีกรดในน ้ ามนั เม่ือใชง้านไปจะเหม็นบูด และท าใหโ้ลหะ
เกิดการกดักร่อนสารหล่อล่ืนประเภทของเหลวที่ใชใ้นงานอุตสาหกรรมที่ใชใ้นปัจจุบนัไดม้าจากการ
กลัน่ของน ้ ามนัดิบแต่ละชนิดจะมีความหนืดนอ้ยจนถึงความหนืดสูง ดงัแสดงในรูปที่ 9.1 

 

 
 
 

รูปที่ 9.1 แสดงลกัษณะน ้ ามนัหมู 
ที่มา : http://www.topicstock.pantip.com , 2558 

 

             1.2 วัสดุหล่อล่ืนที่ได้จากการสังเคราะห์ ( Synthetic  Oil ) เป็นสารหล่อล่ืนที่ไดจ้ากการท า
ปฏิกิริยาของกรดไขมันกบัแอลกอฮอล์ และฟีนอล ( Phenol ) สามารถใช้ในการหล่อล่ืนงานที่มี
อุณหภูมิสูงหรือสภาวะที่เกิดการรวมตวักับแก๊สออกซิเจนได้ง่าย โดยเฉพาะงานที่เส่ียงต่อการเกิด
เพลิงไหม้ เช่นการหล่อล่ืนในเคร่ืองบินและยานอวกาศสารหล่อล่ืนสังเคราะห์ชนิดน้ีได้แก่             
โพลีไกลคอน  ( Polyglycol )  มีความหนืดสูง ไม่ตกตะกอน ใชผ้ลิตเป็นน ้ ามนัเบรก และน ้ ามนั 
ไฮดรอลิกส์  ส่วน  โพลิฟินิลอีเธอร์( Polyphenyl  Ether ) ใชเ้ป็นสารหล่อล่ืนที่ทนต่อแรงกดอดั 



 

                                              วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ   นุชิต  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
 

     303   หน่วยที่ 9 วัสดุหล่อล่ืนและวัสดุหล่อเย็น                         

และสามารถใชไ้ดท้ี่อุณหภูมิสูง มีขอ้เสียคือใชง้านที่อุณหภูมิต ่าไม่ดี ดงัแสดงในรูปที่ 9.2 

 
 

รูปที่ 9.2 แสดงลกัษณะน ้ ามนัไฮดรอลิกส์ 
ที่มา : http://www.ap-autopart.com , 2558 

 

                 2. วัสดหุล่อล่ืนประเภทกึ่งของเหลว เป็นสารหล่อล่ืนก่ึงของแข็งก่ึงของเหลว ที่นิยมใชก้นั
มาก ไดแ้ก่ “ จาระบี ” ( Grease ) ท  าการหล่อล่ืนในสถานที่หรืองานบางอยา่งซ่ึงน ้ ามนัหล่อล่ืนไม่
สามารถท างานได ้เช่น ตลบัลูกปืนบางชนิดซ่ึงไม่ตอ้งเติมจาระบีตลอดอายกุารใชง้าน หรือชุดเฟือง
เปิด เป็นตน้ งานลกัษณะน้ีถา้ใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืนจะมีปัญหาในการร่ัวซึมอาจมีฝุ่ นละอองและส่ิงสกปรก
เขา้ไปเจือปน ท าให้การหล่อล่ืนไม่ได้ผล จึงน าจาระบีช่วยในการหล่อล่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถ
เกาะติดช้ินงานโดยไม่หลุด และสามารถป้องกนัไม่ใหฝุ้่ นผงเขา้ไปอยูร่ะหวา่งผวิที่ตอ้งการหล่อล่ืนได้
ดว้ย ดงัแสดงในรูปที่ 9.3 
 

 
 

รูปที่ 9.3 แสดงลกัษณะจาระบ ี
ที่มา : http://www.hatyai-saveoil.tarad.com, 2558 

              ส่วนผสมของจาระบี  
              จาระบีเป็นผลิตผลมาจากน ้ ามันหล่อล่ืน แต่เน่ืองจากน ้ ามันมีสภาพเป็นของเหลว ซ่ึงไม่
เหมาะสมที่จะน าไปใช้หล่อล่ืน ช้ินส่วนต่างๆบางจุด จึงตอ้งท าให้น ้ ามันมีสภาพคงตวั ไม่ไหลเยิ้ม 
สามารถท าไดโ้ดยการผสมที่ท  าให้ขน้เหนียว ไดแ้ก่ สบู่ แต่จาระบีบางประเภทไม่ใชส้บู่ในการผสม 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
         1.จาระบีที่ผสมด้วยสบู่ ( Soap  Base  Grease )  จะใชส้บู่ผสมกบัผงโลหะกบัน ้ ามนัหล่อล่ืน
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พื้นฐานและอาจเติมสารบางอยา่งลงไปเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน สบู่ที่ใชท้  าจาระบี มีดงัน้ี 
1.1 สบู่แคลเซียม จาระบีที่ท  าจากสบู่จะมีเน้ือเนียนคลา้ยเนย เน้ือใยมีขนาดเล็กจึงใหผ้ล 

การหล่อล่ืนไดดี้ ขอ้ดีของจาระบีชนิดน้ี คือ ทนน ้ า  มีราคาถูก ส่วนขอ้เสียคือ ไม่สามารถใชง้านในที่
อุณหภูมิสูงได ้เพราะน ้ าจะแยกตวัออกมากลายเป็นไอ เน่ืองจากจาระบีชนิดน้ีใชน้ ้ าเป็นตวัประกอบ
ในการผลิต 

1.2 สบู่โซเดียม  จาระบีชนิดน้ีมีจุดหลอมตวัสูงถึง 177 องศาเซลเซียส จึงเหมาะใชก้บังาน 
ที่มีอุณหภูมิสูง สามารถเกาะติดโลหะภายใตค้วามกดดันและอุณหภูมิสูงได้ มีขอ้เสีย คือ ถา้ถูกน ้ า
จาระบีชนิดน้ีจะดูดน ้ าเอาไวท้  าใหสู้ญเสียสมบติัในการเกาะติดแลละท าใหเ้กิดสนิมขึ้นได ้
               1.3 สบู่อะลูมิเนียม จาระบีจะมีความเหนียวและใส สามารถทนน ้ า แต่ไม่ทนความร้อน 
เหมาะส าหรับงานที่ตอ้งการเกาะติดเป็นพเิศษ 
               1.4  สบู่ลิเธียม มีสมบตัิทนความร้อนไดดี้เหมือนกบัสบู่โซเดียมและยงัตา้นทานการละลาย
น ้ าไดดี้ จาระบีชนิดน้ีจะมีเน้ือเนียนละเอียด  
               1.5 สบู่ผสมจาระบีชนิดน้ีจะใชส้บู่สองชนิดผสมกนัเพือ่ใหไ้ดส้มบตัิที่ดีของสบู่ทั้งสองชนิด
เช่น ทนน ้ าและทนความร้อน 
               1.6 สบู่ลิเธียมคอมเพล็กซ์และสบู่แคลเซียมคอมเพล็กซ์ จาระบีที่ผสมจากสบู่ทั้งสองชนิดน้ี
ไดรั้บการปรับปรุงคุณภาพใหดี้กวา่จาระบีธรรมดา สามารถทนน ้ า ทนต่อความร้อนและแรงกดไดสู้ง 
 

ตารางที่ 9.1  แสดงลกัษณะชนิดของสบู่ที่ผสม และสมบติัของจาระบี 
 

ชนิดของสบู่ที่ผสม สมบัติของจาระบี 
1.แคลเซีย ทนน ้ า  ไม่ทนความร้อน 
2.โซเดียม ทนความร้อน  ไม่ทนน ้ า 
3.อะลูมิเนียม ทนน ้ า  ไม่ทนความร้อน 

4.ลิเธียม ทนน ้ า  ทนความร้อน 

5.แคลเซียมคอมแพลก๊ซ์ ทนน ้ า  ทนความร้อน รับแรงกดไดดี้ 

6.ลิเธียมคอมแพล๊กซ ์ ทนน ้ า  ทนความร้อนสูง รับแรงกดไดดี้ 

 
           2.จาระบีไม่ผสมสบู่ ( Non  Soap  Base  Grease ) จาระบีชนิดน้ีเป็นส่วนผสมของสารหล่อล่ืน
สงัเคราะห์กบัน ้ ามนัหล่อล่ืนพื้นฐาน มีสมบตัิพิเศษกว่าจาระบีที่ท  าจากสบู่ เช่น ทนความร้อนไดสู้ง
มาก และตา้นทานการรวมตวักบัอากาศไดดี้ จาระบีชนิดน้ี ไดแ้ก่ 
               2.1 จาระบีซิลิกา้ ( Silica Gelt  Grease )  มีลกัษณะก่ึงแขง็ ไดรั้บความร้อนจะไม่ละลาย จุด
หลอมตวัสูง มีสมบตัิตา้นทานการรวมตวักบัออกซิเจนไดดี้ ไม่ป้องกนัสนิม และไม่ทนน ้ า 
              2.2 จาระบีใชดิ้นเหนียวแทนสบู่ ( Clay Base  Grease )   มีลกัษณะเป็นเม็ดคลา้ยกอ้นกรวด 
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เม่ือละลายน ้ าจะมีเน้ือเนียนมีสมบตัิ ทนความร้อนสูง ตา้นทานการรวมตวักบัอากาศไดดี้ แต่ไม่ทนน ้ า
และเติมสารคุณภาพไม่ได ้
             3. วัสดุหล่อล่ืนประเภทของแข็ง ( Solid    Lubricating  Oil  ) เป็นสารหล่อล่ืนที่น าไปใชง้าน 
ในสภาพของแข็งส่วนมากเป็นผงกราไฟต์ ( Graphite ) โมลิบดินัมซัลไฟต์  โดยทัว่ไปจะน าไปใช้
ร่วมกบัจาระบีหรือน ้ ามนัหล่อล่ืน ท าใหรั้บภาระไดสู้ง เช่น หล่อชุดเฟืองที่ตอ้งการส่งก าลงัมากและ 
มีอุณหภูมิสูง ดงัแสดงในรูปที่ 9.4 
 

 
     

รูปที่ 9.4 แสดงลกัษณะสารหล่อล่ืนประเภทของแขง็ 
ที่มา : http://www.m.thai.alibaba.com ,2558 

 

9.3 ลกัษณะของการหล่อล่ืน  
       การหล่อล่ืนแบ่งออกเป็น  3  ลกัษณะ  คอื 
       1.Hydrodynamic  Lubrication 
       2.Boundary  Lubrication 
       3.Elasto-Hydrodynamic  Lubrication 
       1.1 Hydrodynamic  Lubrication    หมายถึงลกัษณะของการหล่อล่ืนที่มีฟิล์มน ้ ามันไหลอยู่
ระหว่างหน้าสัมผสัและแยกหน้าสัมผสัคู่นั้นออกจากกันโดยเด็ดขาดปัจจยัในการเกิดการหล่อล่ืน
แบบHydrodynamic  Lubrication  ประกอบไปดว้ย 
           1.ผวิหนา้ทั้งสองตอ้งมีช่องวา่งที่จะใหน้ ้ ามนัเคล่ือนที่เขา้ไปได ้
           2.ผวิหนา้ทั้งสองตอ้งมีการเคล่ือนที่เร็วเพียงพอที่ลากน ้ ามนัเขา้ไปไดใ้นปริมาณที่มากพอ 
           3.ปริมาณน ้ ามนัตอ้งมีเพยีงพอที่จะอยูเ่ตม็ช่องวา่ง  และเขา้มาแทนที่ส่วนที่ไหลออกไป 
           4.น ้ ามนัตอ้งมีความหนืดสูงพอที่สร้างฟิลม์น ้ ามนัขนาดหนา ๆ ได ้
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รูปที่ 9.5 แสดงลกัษณะการหล่อล่ืนแบบ Hydrodynamic  Lubrication 
ที่มา : http://www.thailandindustry.com,2558 

 

               1.2 Boundary  Lubrication  หมายถึง การหล่อล่ืนที่ฟิล์มน ้ ามนัไม่สามารถจะเกิดขึ้นและ
แยกหน้าสัมผสัออกจากกนัไดเ้ด็ดขาดถูกก าหนดจากทั้งลกัษณะของหน้าสัมผสัและลักษณะของ
น ้ ามนัหล่อล่ืน ดงัแสดงในรูปที่ 9.6 
 

 
 

รูปที่ 9.6 แสดงลกัษณะการหล่อล่ืนแบบ Boundary  Lubrication   
ที่มา : http://www.mwagroups.com,2558 

              1.3 Elasto - Hydrodynamic  Lubrication  หมายถึง การที่ผิวหน้าสัมผสัยบุตวัชัว่คราว  
เน่ืองจากตอ้งรับแรงกดและน ้ าหนักสูงมากเป็นพิเศษบนพื้นที่เล็ก ๆ พบไดใ้นการหล่อล่ืนของตลบั
ลูกปืนและเกียร์  ดงัแสดงในรูปที่ 9.7 
 

 
 

รูปที่ 9.7 แสดงลกัษณะการหล่อล่ืนแบบ  Elasto- Hydrodynamic  Lubrication 
ที่มา : http://www.whitehorsecaster.com , 2558 

http://www.thailandindustry.com,2558/
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9.4  ความหมายของวสัดุหล่อเยน็ ( Coalants  Cutting  Fluid )  
                วสัดุหล่อเยน็ หมายถึง  วสัดุที่ผลิตขึ้นมาในรูปของเหลว ใชเ้พือ่จุดประสงคใ์นการตดัเฉือน
เน้ือโลหะดว้ยคมตดั  เช่น การเล่ือย การเจาะ  การกลึง  การตดั  และการไส แมจ้ะมีการออกแบบ
เคร่ืองมือตดัทุกชนิดให้มีมุมฟรีเพื่อลดการเสียดสีก็ตาม แต่คมตดัยงัตอ้งสัมผสักบัเน้ือโลหะ ท าให้
เกิดความร้อนท าใหค้มตดัทื่อ ท  าใหคุ้ณภาพของช้ินงานไม่สมบูรณ์ ดงันั้นตอ้งขจดัความร้อนดว้ยการ
ท าใหเ้ยน็ มีหลายวธีิ เช่น ใชอ้ากาศเป่า ใชห้ล่อเยน็ดว้ยน ้ า และน ้ ามนัหล่อเยน็  

9.5 ประเภทของวสัดุหล่อเยน็  
      วสัดุหล่อเยน็ที่นิยมใชก้นัทัว่ไป  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
      1.น ้ ามนัหล่อเยน็หรือน ้ ามนัสบู่ 
      2.น ้ ามนัหล่อล่ืน 
        1.1 น ้ามันหล่อเย็นหรือน ้ามันสบู่ เป็นน ้ ามนัก่ึงสังเคราะห์มีสมบตัิระบายความร้อนได้อย่าง
รวดเร็ว มีสารตา้นทานเช้ือราและแบคทีเรียป้องกันการเกิดสนิม ไม่เกิดฟอง ใช้ในการหล่อล่ืน
ระหวา่งผวิงานและคมตดั ดงัแสดงในรูปที่ 9.8 
 

 
 

รูปที่ 9.8 แสดงลกัษณะน ้ ามนัหล่อเยน็ 
ที่มา : http://www.anajaktools.com, 2558 

 

              การเตรียมน า้มันหล่อเยน็หรือน ้ามันสบู่ 
              ในการเตรียมน ้ ามันหล่อเย็นที่ถูกต้อง จะต้องเติมน ้ ามันลงไปในน ้ าเพื่อให้เจือจางใน
อตัราส่วนที่เหมาะสม คือ น ้ ามนัหล่อเยน็หรือน ้ ามนัสบู่ 1 ส่วน ต่อน ้ า 10 ถึง 20 ส่วน เม่ือเทลงไปจะ
แผ่กระจายลงบนน ้ าที่เตรียมไว ้จากนั้นท าการคนผสมกนัให้ทัว่ จะได้น ้ ามนัหล่อเยน็ที่มีสีขาวขุ่น
คลา้ยนม หรือบางคร้ังเรียกว่า “ น ้ ามนัสบู่ ” นอกจากจะช่วยในการหล่อเยน็แลว้ ยงัช่วยชะลา้งเศษ
โลหะที่เกิดจากการตดัเฉือนออกไปจากคมตดั นิยมน าไปใชใ้นงานเจาะ งานกลึง และงานตดั เป็นตน้ 
 



 

                                              วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ   นุชิต  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 
 

     308   หน่วยที่ 9 วัสดุหล่อล่ืนและวัสดุหล่อเย็น                         

      ข้อดีของวัสดุหล่อเยน็ มีดังนี ้
       1.ใชแ้รงในการตดัเฉือนนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีที่ไม่มีการหล่อเยน็ 
       2.ท าใหค้มตดัสึกหรอชา้ 
       3.ท าใหผ้วิช้ินงานมีความเรียบและสวยงาม 
       4.ท างานไดร้วดเร็วและมีปริมาณมากขึ้น 
       5.ไม่ท าใหเ้กิดสนิมกบัเคร่ืองมือตดัและช้ินงาน 
       6.ไม่มีอนัตรายหรือระคายเคืองต่อผวิหนงัของมนุษย ์
 

 
 

                                              รูปที่ 9.9 แสดงลกัษณะการหล่อเยน็ช้ินงาน 
ที่มา : http://www.bpcastrollube.com , 2558 

 

                1.2 น ้ามันหล่อล่ืน (Lubricating  Oil) เป็นผลิตภณัฑห์น่ึงที่ไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม      
มีลกัษณะเป็นของเหลวมีหนา้ที่หล่อล่ืนช้ืนส่วนของเคร่ืองยนต ์และเคร่ืองจกัรที่มีลกัษณะปิด 
ประกอบดว้ย 2 ส่วนที่ส าคญั คือ  
               1.น ้ามันหล่อล่ืนพื้นฐาน  ซ่ึงในปัจจุบันจะเป็นน ้ ามันพืชหรือสัตว์ น ้ ามันแร่ และน ้ ามัน
สงัเคราะห์ โดยส่วนใหญ่จะใชน้ ้ ามนัแร่มาผลิตเป็นน ้ ามนัหล่อล่ืนส าเร็จรูป เพราะมีคุณภาพดีและราคา
ถูก ซ่ึงผลิตขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมี ส่วนน ้ ามนัพืชหรือสัตว ์เป็นน ้ ามนัที่มีราคาถูกในปัจจุบนัมี
การใชง้านนอ้ย เน่ืองจากมีความคงตวัทางเคมีต ่า เส่ือมสภาพไดง่้าย 
               2.สารเพิ่มคุณภาพ  เป็นสารที่เติมลงไปในน ้ ามนัหล่อล่ืนพื้นฐาน เพือ่เพิม่สมบตัิในดา้น
กายภาพและเคมีใหเ้หมาะสมกบัประเภทและลกัษณะการใชง้านของเคร่ืองจกัรเรียกวา่น ้ ามนัหล่อล่ืน
ส าเร็จรูป  ส าหรับสารเพิม่คุณภาพที่นิยมใช ้ไดแ้ก่ สารป้องกนัการสึกหรอ สารป้องกนัการเกิดสนิม 
สารเพิม่ดชันีความหนืด เป็นตน้  
            การหล่อเยน็ดว้ยน ้ ามนัหล่อล่ืน นิยมน าไปใชส้ าหรับงานหนกัที่ตอ้งใชแ้รงกด หรือแรงตดั
เฉือนสูงๆ เช่นการดายเกลียว หรือการตา๊ปเกลียว  การใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืนนอกจากจะช่วยในการหล่อ
เยน็แลว้ยงัช่วยหล่อล่ืนไดเ้ป็นอยา่งดีในกรณีที่มีดเขา้ตดัเฉือนช้ินเน้ือของช้ินงาน จะช่วยท าใหค้มตดั
มีอายกุารใชง้านไดน้านและช้ินงานที่ไดมี้ผวิเรียบ  ดงัแสดงในรูปที่ 9.10 

http://www.bpcastrollube.com/
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รูปที่ 9.10 แสดงลกัษณะการหล่อล่ืนดว้ยน ้ ามนัหล่อล่ืน 
ที่มา : http://www.itemsell.net/303464 , 2558 

 

        มาตรฐานของ SAE  ( Society  of  Automotive Engineer ) ไดก้  าหนดมาตรฐานความหนืด และ
ตวัอยา่งการน าไปใชง้าน 
ตารางที่ 9.2  แสดงลกัษณะเลขนมัเบอร์ของน ้ ามนัหล่อล่ืนและตวัอยา่งการใชง้าน 

 

เลขความหนืด ( SAE NO.) การน าไปใช้งาน 
SAE NO. 10 เป็นน ้ ามันที่มีความหนืดน้อย ใช้ส าหรับช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรที่

รับภาระแรงน้อย ใช้หล่อล่ืนจุดหมุนช้ินส่วนของจกัรเยบ็ผา้ หรือ
เรียกวา่ น ้ ามนัจกัร 

SAE NO. 20 W 50 เป็นน ้ ามนัหล่อล่ืนชนิดพิเศษ มีความหนืดระหว่าง 20 – 50  ใชก้บั
เคร่ืองยนตเ์บนซินทัว่ไป 

SAE NO. 30 เป็นน ้ ามนัหล่อล่ืนมีความหนืดปานกลาง   ใชห้ล่อล่ืนเคร่ืองจกัรกล
โดยทัว่ไป 

SAE NO. 40 เป็นน ้ ามนัหล่อล่ืนมีความหนืดปานกลาง   ใช้หล่อล่ืนเคร่ืองยนต์
ดีเซลทัว่ไป 

SAE NO. 90 - 140 เป็นน ้ ามันที่ มีความหนืดสูง ใช้ส าหรับหล่อล่ืนชุดเฟืองทดของ
เคร่ืองจกัรกลทัว่ไป เช่น งานที่รับภาระมาก และชุดเฟืองทา้ยของ
กระปุกเกียร์รถยนต ์
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สรุปท้ายหน่วย 
              วสัดุหล่อล่ืน  หมายถึงวสัดุที่ผลิตขึ้นมาในรูปก่ึงของเหลว ของเหลว และของแข็ง ที่ใชเ้พื่อ
จุดประสงค์ในการลดความฝืดและการสึกหรอ  ท าให้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล  ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น จาระบี น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัเกียร์ เป็นตน้ 
               ประเภทของวัสดุหล่อล่ืน   แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
               1.สารหล่อล่ืนประเภทของเหลว  เป็นสารที่น าไปใช้ในการหล่อล่ืน ในสภาวะของเหลว 
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 1.สารหล่อล่ืนที่ไดจ้ากธรรมชาติ (Natural  Lubricating Oil ) 
 2.สารหล่อล่ืนที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ ( Synthetic  Oil ) 
               2.สารหล่อล่ืนประเภทก่ึงของเหลว เป็นสารหล่อล่ืนก่ึงของแขง็ก่ึงของเหลว ที่นิยมใชก้นั
มาก ไดแ้ก่ “ จาระบี ” ( Grease )  
             ส่วนผสมของจาระบี   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
              1.จาระบีที่ผสมดว้ยสบู่ ( Soap  Base  Grease )  จะใชส้บู่ผสมกบัผงโลหะกบัน ้ ามนัหล่อล่ืน
พื้นฐานและอาจเติมสารบางอยา่งลงไปเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน สบู่ที่ใชท้  าจาระบี มีดงัน้ี      
1.1 สบู่แคลเซียม  1.2 สบู่โซเดียม   1.3สบู่อะลูมิเนียม  1.4 สบู่ลิเธียม  1.5 สบู่ผสมจาระบี 
1.6 สบู่ลิเธียมคอมเพล็กซ์และสบู่แคลเซียมคอมเพล็กซ์  
              2.จาระบีไม่ผสมสบู่ ( Non  Soap  Base  Grease )  จาระบีชนิดน้ี ไดแ้ก่  2.1 จาระบีซิลิกา้  
( Silica Gelt  Grease )  2.2 จาระบีใชดิ้นเหนียวแทนสบู่ ( Clay Base  Grease )   
              3. สารหล่อล่ืนประเภทของแขง็ ( Solid    Lubricating )   แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
1.Hydrodynamic  Lubrication    2.Boundary  Lubrication  3.Elasto-Hydrodynamic  Lubrication 
 

             วสัดุหล่อเยน็ หมายถึงวสัดุที่ผลิตขึ้นมาในรูปของเหลว ใช้เพื่อจุดประสงคใ์นการตดัเฉือน
เน้ือโลหะดว้ยคมตดั  เช่น การเล่ือย   การเจาะ  การกลึง  การตดั  และการไส  
             ประเภทของวัสดุหล่อเย็น  วสัดุหล่อเยน็ที่นิยมใชก้นัทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 คือ 1.น ้ ามนัหล่อเยน็หรือน ้ ามนัสบู่     2.น ้ ามนัหล่อล่ืน 
 
ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
         1. Natural  Lubricating Oil  หมายถึง สารหล่อล่ืนทีไ่ดจ้ากธรรมชาติ 
         2. Synthetic  Oil  หมายถึง  สารหล่อล่ืนที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์  
         3. Grease  หมายถึง จาระบี 
         4. Solid  Lubricating  Oil  หมายถึง  สารหล่อล่ืนประเภทของแขง็ 
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ใบงานหน่วยที ่9 
 
ค าส่ัง  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

1.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนสมบติัของจาระบี ที่ไดจ้ากนิดของสบู่ที่น ามาผสม 
ลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้( 5 คะแนน ) เวลา  5 นาที 
 
ล าดับที ่ ชนิดของสบู่ที่ผสม สมบัติของจาระบี 

ตวัอยา่ง แคลเซียม ทนน ้ า  ไม่ทนความร้อน 
1 โซเดียม  
2 อะลูมิเนียม  
3 ลิเธียม  
4 แคลเซียมคอมแพล๊กซ ์  
5 ลิเธียมคอมแพล๊กซ ์  

 
      2. ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนประโยชน์การใชง้านของน ้ ามนัหล่อล่ืนตามมาตรฐาน
ลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้( 4 คะแนน ) เวลา 4 นาที 
 
ล าดับที ่ เลขความหนืด ( SAE NO.) ประโยชน์การใช้งาน 

ตวัอยา่ง SAE NO. 10 เป็นน ้ ามนัที่มีความหนืดนอ้ย ใชส้ าหรับช้ินส่วน 
ของเคร่ืองจกัรที่รับภาระแรงนอ้ย ใชห้ล่อล่ืนจุด
หมุนช้ินส่วนของจกัรเยบ็ผา้ หรือเรียกวา่ น ้ ามนัจกัร 

1 SAE NO. 20 W 50  
 

2 SAE NO. 30  
 

3 SAE NO. 40  
 

4 SAE NO. 90 - 140  
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่9 
 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

1.จงบอกความหมายของวสัดุหล่อล่ืน 
2.วสัดุหล่อล่ืนแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
3. การหล่อล่ืนแบ่งออกเป็นก่ีลกัษณะ อะไรบา้ง 
4. จงบอกความหมายของวสัดุหล่อเยน็ 
5. วสัดุหล่อเยน็แบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
6. จงบอกขอ้ดีของวสัดุหล่อเยน็มา 5 ขอ้ 
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เฉลยใบงานหน่วยที ่9 
 

ค าส่ัง  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

1.ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนสมบติัของจาระบี ที่ไดจ้ากนิดของสบู่ที่น ามาผสม 
ลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้ ( 5 คะแนน ) เวลา 5 นาท ี
 

 
       2. ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนประโยชน์การใชง้านของน ้ ามนัหล่อล่ืนตามมาตรฐาน
ลงในช่องตามตารางที่ก  าหนดให ้( 4 คะแนน ) เวลา 4 นาท 
 
ล าดับที ่ เลขความหนืด ( SAE NO.) ประโยชน์การใช้งาน 

ตวัอยา่ง SAE NO. 10 เป็นน ้ ามนัที่มีความหนืดนอ้ย ใชส้ าหรับช้ินส่วน
ของ 
เคร่ืองจกัรที่รับภาระแรงนอ้ย ใชห้ล่อล่ืนจุดหมุน
ช้ินส่วนของจกัรเยบ็ผา้ หรือเรียกวา่ น ้ ามนัจกัร 

1 SAE NO. 20 W 50 เป็นน ้ ามนัหล่อล่ืนชนิดพเิศษ มีความหนืดระหวา่ง 
 20 – 50  ใชก้บัเคร่ืองยนตเ์บนซินทัว่ไป 

2 SAE NO. 30 เป็นน ้ ามนัหล่อล่ืนมีความหนืดปานกลาง   ใชห้ล่อ
ล่ืนเคร่ืองจกัรกลโดยทัว่ไป 

3 SAE NO. 40 เป็นน ้ ามนัหล่อล่ืนมีความหนืดปานกลาง   ใชห้ล่อ
ล่ืนเคร่ืองยนตดี์เซลทัว่ไป 

4 SAE NO. 90 - 140 เป็นน ้ ามนัที่มีความหนืดสูง ใชส้ าหรับหล่อล่ืนชุด
เฟืองทดของเคร่ืองจกัรกลทัว่ไป เช่น งานที่
รับภาระมาก และชุดเฟืองทา้ยของกระปุกเกียร์
รถยนต ์

ล าดับที ่ ชนิดของสบู่ที่ผสม สมบัติของจาระบี 
ตวัอยา่ง แคลเซียม ทนน ้ า  ไม่ทนความร้อน 

1 โซเดียม ทนความร้อน  ไม่ทนน ้ า 
2 อะลูมิเนียม ทนน ้ า  ไม่ทนความร้อน 
3 ลิเธียม ทนน ้ า  ทนความร้อน 
4 แคลเซียมคอมแพล๊กซ ์ ทนน ้ า  ทนความร้อน รับแรงกดไดดี้ 
5 ลิเธียมคอมแพล๊กซ ์ ทนน ้ า  ทนความร้อนสูง รับแรงกดไดดี้ 
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ใบประเมนิผลใบงานหน่วยที ่9 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ไดเ้ติม 
ลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

 

 
เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       8 – 9         คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       6 - 7          คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       4 - 5          คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 3    คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียนทบทวน 
ใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 9 และท าใบงานใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 9 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 8 – 9 ) 

ดี 
( 6 – 7 ) 

พอใช ้
( 4 – 5 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 3 ) 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่9 
 

ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1.จงบอกความหมายของวสัดุหล่อล่ืน 
ตอบ วสัดุที่ผลิตขึ้นมาในรูปก่ึงของเหลว ของเหลว และของแขง็ ที่ใชเ้พือ่จุดประสงค ์
ในการลดความฝืดและการสึกหรอ  ท าใหเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล  ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 เช่น จาระบี น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัเกียร์  
 

2.วสัดุหล่อล่ืนแบ่งออกเป็นก่ีประเภท  อะไรบา้ง  
ตอบ  3 ประเภท คือ 1. วสัดุหล่อล่ืนประเภทของเหลว  2. วสัดุหล่อล่ืนประเภทก่ึงของเหลว  
3. วสัดุหล่อล่ืนประเภทของแขง็  
      
3.การหล่อล่ืนแบ่งออกเป็นก่ีลกัษณะ  อะไรบา้ง 
ตอบ   3 ลกัษณะ คอื 1.Hydrodynamic  Lubrication  2. Boundary  Lubrication   
3.Elasto-Hydrodynamic  Lubrication 
 

4. จงบอกความหมายของวสัดุหล่อเยน็ 
ตอบ วสัดุที่ผลิตขึ้นมาในรูปของเหลว ใชเ้พือ่จุดประสงคเ์พือ่ขจดัความร้อนดว้ยการท าใหเ้ยน็  
มีในการตดัเฉือนเน้ือโลหะดว้ยคมตดั  เช่น การเล่ือย การเจาะ  การกลึง  การตดั  และการไส 
 

5. วสัดุหล่อเยน็แบ่งออกเป็นก่ีประเภท  อะไรบา้ง 
ตอบ 2 ประเภท คือ 1.น ้ ามนัหล่อเยน็หรือน ้ ามนัสบู่    2.น ้ ามนัหล่อล่ืน 
 

6. จงบอกขอ้ดีของวสัดุหล่อเยน็มา 5 ขอ้ 
ตอบ 1.ใชแ้รงในการตดัเฉือนนอ้ยกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักรณีที่ไม่มีการหล่อเยน็  2.ท าใหค้มตดัสึก
หรอชา้   3.ท าใหผ้วิช้ินงานมีความเรียบและสวยงาม   4.ท างานไดร้วดเร็วและมีปริมาณมากขึ้น 
5.ไม่ท าใหเ้กิดสนิมกบัเคร่ืองมือตดัและช้ินงาน 
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   หน่วยที่ 10 วัสดุก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   รหัสวชิา 2100-1002 

หน่วยที่ 10 วสัดุก่อสร้าง 
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ผงัมโนทศัน์ 

10. วสัดุก่อสร้าง 
 

10.1 ความหมายของวสัดุก่อสร้าง 

10.2 ชนิดและประโยชน์ของวสัดุก่อสร้าง 
 

10.2.2 หิน 
 

10.2.3  ทราย 
แบบ 
 
 

10.2.4 ปูนซีเมนต ์
แบบ 
 
 
10.2.5 อิฐ 
 

10.2.6 กระเบื้อง 

10.2.7 เหล็ก 
กระเบื้อง 
10.2.8 อะลูมิเนียม 

10.2.9 กระจก  

10.2.10 เคร่ืองสุขภณัฑ์
กระจก 
10.2.11   ท่อ 

  10.2.12 ไมโครไฟเบอร์ 

 10.2.1 ไม ้
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หน่วยที่ 10 
วสัดุก่อสร้าง 

 

แนวคดิ 
 

           ในปัจจุบนัโลกเรามีการพฒันาดา้นวตัถุไปอยา่งรวดเร็ว ส่ิงที่ควบคู่มากบัความเจริญคือ 
การพฒันาดา้นการก่อสร้างอาคาร ที่พกัอาศยั และสถานบริการ รวมทั้งระบบอ านวยความสะดวก  
ซ่ึงวสัดุที่น ามาใช ้เช่น ไมหิ้น ทรายปูนซีเมนต ์ อิฐ  กระเบื้อง  เหล็ก  อลูมิเนียม สี  กระจก และเคร่ือง
สุขภณัฑ ์เป็นตน้ ไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย ในการเลือกใชว้สัดุก่อสร้างตอ้งเลือกใชใ้หเ้หมาะสม
กบัลกัษณะงาน 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

10.1 ความหมายของวสัดุก่อสร้าง                             
10.2 ชนิดและประโยชน์ของวสัดุก่อสร้าง 
         10.2.1 ไม ้                                                                      10.2.8   อะลูมิเนียม  
         10.2.2  หิน                                                                     10.2.9   กระจก  
         10.2.3  ทราย                                                                  10.2.10  เคร่ืองสุขภณัฑ ์
         10.2.4 ปูนซีเมนต ์                                                          10.2.11  ท่อ 
         10.2.5 อิฐ                                                                       10.2.12   ไมโครไฟเบอร์  
         10.2.6 กระเบื้อง                                                              
         10.2.7 เหล็ก                                                                    
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

         1. บอกความหมายของวสัดุก่อสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
         2. จ  าแนกชนิดและประโยชน์ของวสัดุก่อสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
         3. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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10.1 ความหมายของวสัดุก่อสร้าง 
 วสัดุก่อสร้าง หมายถึง วสัดุต่างๆ ทั้งที่ไดจ้ากธรรมชาติและที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ขึ้นเพือ่ใช ้
เป็นส่วนประกอบในงานก่อสร้าง อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ  มีทั้งใชง้านโดยตรง และใชเ้ป็นส่วน 
ผสมเพือ่ใหง้านก่อสร้างนั้นท าไดส้ าเร็จและไดคุ้ณภาพตามที่ตอ้งการ  

10.2 ชนิดและประโยชน์ของวสัดุก่อสร้าง   
        วสัดุก่อสร้างมีมากมายหลายชนิด ในหน่วยน้ีจะกล่าวเฉพาะวสัดุที่ส าคญัที่ใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ดงัน้ี 
            1. ไม้   ( Wood )  เป็นวสัดุธรรมชาติ ไดอ้ธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการเกิด ชนิด และลกัษณะ
การน ามาใชง้านในหน่วยการเรียนหน่วยที่ 4 เร่ืองอโลหะ ไวแ้ลว้ ในหน่วยน้ีจะกล่าวเฉพาะการ
น ามาใชง้านก่อสร้างตามรายละเอียด ดงัน้ี 
                 1.1ท าส่วนประกอบของอาคารไม ้ ไดแ้ก่โครงหลงัคา โครงและฝาผนัง  พื้น  เสา  ประตู    
หนา้ต่าง วงกบ ส่วนใหญ่นิยมใชไ้มเ้น้ือแขง็ เช่น ไมแ้ดง  ไมป้ระดู่  ไมต้ะเคียน ไมเ้คี่ยม เป็นตน้  
ดงัแสดงในรูปที่ 10.1 

 
 

รูปที่ 10.1 แสดงลกัษณะการใชไ้มเ้ป็นโครงสร้าง 
ที่มา : http://www.bloggang.com,2558 

 

                  1.2 ท าส่วนประกอบของอาคารคอนกรีต  ไดแ้ก่ โครงหลังคา ประตู  หน้าต่าง  วงกบ    
โดยท าจากไมเ้น้ือแขง็ เช่น ไมแ้ดง  ไมป้ระดู่  ไมชิ้งชนั  ไมต้ะเคียน ฯลฯ  ดงัแสดงในรูปที่ 10.2 
 

                              
                                           ( ก ) บานประตู                                         ( ข ) หนา้ต่าง 

รูปที่ 10.2 แสดงลกัษณะส่วนประกอบอาคารคอนกรีต 
ที่มา : http://www.prizeofwood.com,2558 



 

                                               วิชาวัสดุงานช่างอตุสาหกรรม  ครูสุเทพ   นุชิต  วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง 
 

319    หน่วยที่ 10 วัสดุก่อสร้าง 

               1.3 ท าไมแ้บบในการเทคอนกรีตของโครงสร้างอาคาร นิยม ใชไ้มเ้น้ืออ่อน เช่น ไมก้ระบาก  
ไมม้ะม่วง เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 10.3 
 

 
 

รูปที่ 10.3 แสดงลกัษณะการใชไ้มแ้บบในโครงสร้าง 
ที่มา : http://www.bloggang.com,2558 

 

               1.4 ท าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งเพิม่ความสวยงามแก่อาคารและส่ิงปลูกสร้างไดแ้ก่ ตู ้ 
โตะ๊ เกา้อ้ี  เตียงนอน  ร้ัวบา้น  ซุม้ประตู  เป็นตน้  นิยมท ามาจาก ไมม้ะค่า  ไมส้ัก  ไมย้างพารา  หรือ
ไมอ้ดั เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 10.4 
 

                 
                     
                     ( ก ) ซุม้ประตู                                                                   ( ข ) โตะ๊ - เกา้อ้ี 

 

รูปที่ 10.4  แสดงลกัษณะการใชไ้มท้  าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง 
ที่มา : http://www.bloggang.com,2558 

 

               1.5 ท าไมอ้ดัส าเร็จรูป ดว้ยวธีิการใชเ้ศษไมห้รือชานออ้ยผสมกบักาวอดัใหเ้ป็นแผน่ส าเร็จ 
ขนาด 4   8 ฟุต( 120 – 240 มม. )  เพื่อน าไปใชง้านกั้นฝาผนัง   ท  าบานประตู  ท  าพื้นโต๊ะ  ตกแต่ง
ภายใน บุผนงัภายใน ปูพื้นและท าฝ้าเพดาน เป็นตน้  ปัจจุบนัไดพ้ฒันาโดยการน าสารเคลือบมาฉาบ
ผวิหนา้ของไมอ้ดัเพือ่ใหส้ามารถทนน ้ า ทนร้อน และผวิเป็นมนั ดงัแสดงในรูปที่ 10.5 
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                                              รูปที่ 10.5 แสดงลกัษณะไมอ้ดัส าเร็จรูป 
                                         ที่มา : http://www.siamnaturewood.com, 2558 

             2. หิน ( Stone ) เป็นวสัดุที่มีความแขง็แรงทนทานสูง บางชนิดมีลวดลายสวยงาม ถูกน ามาใช้
งานมีดงัน้ี  
                2.1 หินผสมคอนกรีต ไดจ้ากการระเบิดหินภูเขา แลว้น าไปโม่เป็นกอ้นเล็กๆ ผา่นตะแกรง
ขนาด 1-2 และ3- 4 จึงเรียกวา่หิน 1-2 ( ขนาดใหญ่ )  และ หิน 3-4 ( ขนาดเลก็ ) ใชผ้สมกบัปูนซีเมนต ์
ทราย  และน ้ าส าหรับงานเทพื้น  คาน  เสา  เรียกวา่  “ คอนกรีต ”  ดงัแสดงในรูปที่ 10.6 
 

 
 

รูปที่ 10.6 แสดงลกัษณะหินผสมคอนกรีต 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

                2.2 หินบดหรือหินคลุก  ไดจ้ากการระเบิดหินและน ามาบดใหล้ะเอียดใชผ้สมกบัปูนซีเมนต์
ท  าอิฐบล็อกส าหรับก่อผนงัอาคารคอนกรีต  ปูพื้นถนนเพือ่บดอดัก่อนลาดยาง  ดงัแสดงในรูปที่ 10.7 
 

 
 

รูปที่ 10.7 แสดงลกัษณะหินบด 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 
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                 2.3 หินกาบ มีลกัษณะเป็นเศษแผน่หินบางๆ ใชป้ระดบัตามผนงัเสาซีเมนต ์ดว้ยวิธีติดแปะ
ดว้ยปูนซีเมนต ์มีลวดลายสวยงาม ดงัแสดงในรูปที่ 10.8 
 

                                                         

                                                      รูปที่ 10.8  แสดงลกัษณะหินกาบ 
   ที่มา : http://www.ruamcementr3.com , 2558 

                 2.4 หินแกรนิต มีลกัษณะเป็นหินลวดลายสวยงาม เม่ือน ามาตดัเป็นแผ่นและขดัผิวให้เป็น
มนัจะมีสีเทา เหลือง  ชมพ ู สวยงาม นิยมใชปู้พื้น แต่งเสา ส่ิงปลูกสร้างราคาแพง เป็นตน้ ดงัแสดงใน
รูปที่ 10.9 
 

 
 

รูปที่ 10.9 แสดงลกัษณะหินแกรนิต 
ที่มา : http://www.homedecorthai.com, 2558 

 

               2.5 หินอ่อน  มีลกัษณะเป็นสีเขม้  มีจุดขาวเล็กๆ นิยมตดัเป็นแผ่นๆ ขดัผิวให้เรียบเป็นมนั 
ใชปู้พื้น ติดประดบัผนงัเสา  ส่ิงปลูกสร้าง ราคาแพง และคุณภาพสูง ดงัแสดงในรูปที ่10.10 
 

 
 

รูปที่ 10.10 แสดงลกัษณะหินอ่อน 
ที่มา : http://www.swanmarblethai.com , 2558 



 

                                               วิชาวัสดุงานช่างอตุสาหกรรม  ครูสุเทพ   นุชิต  วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง 
 

322    หน่วยที่ 10 วัสดุก่อสร้าง 

                 2.6 ศิลาแลง เป็นกอ้นหินขนาดใหญ่  ขรุขระ  สีน ้ าตาลสลบัด า  นิยมน าไปตดัเป็นกอ้น
ส่ีเหล่ียม ใชท้  าผนงัส่ิงปลูกสร้างราคาแพง  ความแขง็แรงสูง ดงัแสดงในรูปที่ 10.11 
 

 
 

รูปที่ 10.11 แสดงลกัษณะหินศิลาแลง 
ที่มา : http://www.thongratblockprasan.com, 2558 

                    2.7 หินกรวด มีลกัษณะเป็นหินปนอยูก่บัทรายตามริมน ้ า กอ้นกลมสวยงาม นิยมน ามาใช้
ประดบัตกแต่งสวนหยอ่ม เพือ่ใหเ้กิดความสวยงาม  ดงัแสดงในรูปที่ 10.12 
 

 
 

รูปที่ 10.12 แสดงลกัษณะหินกรวด 
ที่มา : http://www.siamclassic.co.th , 2558 

 

              3..ทราย  คอื หินเม็ดเล็กที่แยกตวัโดยธรรมชาติ ใชผ้สมคอนกรีต ปูนก่ออิฐ  ปูนฉาบ เพือ่
เติมช่องวา่งของหินในคอนกรีต เป็นการลดปริมาณการใชปู้นซีเมนต ์ลดการแตกร้าวของคอนกรีต 
แหล่งก าเนิดทรายส่วนใหญ่ไดจ้ากแม่น ้ า โดยจะใชว้ิธีการดูดขึ้นมาใชง้าน   
               ทราย แบ่งออกเป็น 4 ชนิด  คือ 

                1.ทรายบก  พบบนบกห่างจากทะเลและไม่มีความเคม็ติดอยู ่
                2.ทรายแม่น ้ า, ล  าธาร  พบตามแม่น ้ า, ล  าธาร 
                3. ทรายทะเล  พบตามชายทะเล  หรือบนบกห่างทะเล  แต่มีความเคม็อยู ่
                4. ทรายที่เกิดจากการยอ่ยเป็นกอ้นเล็ก ๆ 
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           ทรายที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
               1.ทรายหยาบ  เป็นทรายเม็ดใหญ่  มีเหล่ียม แขง็แรง  ใชเ้ป็นส่วนผสมของคอนกรีต 
ที่ตา้นก าลงัมาก  เช่น  ฐานราก โครงสร้างอาคาร ฯลฯ ดงัแสดงในรูปที่ 10.13 

 
 

รูปที่ 10.13 แสดงลกัษณะทรายหยาบ 
ที่มา : http://www.psvcompany.com,2558 

                  2.ทรายหยาบปานกลาง  เป็นทรายที่มีขนาดปานกลาง  ใชส้ าหรับปูนก่อ  เช่น  ก่อก าแพง
อิฐ ฯลฯ ดงัแสดงในรูปที่ 10.14 
 

 
 

รูปที่ 10.14 แสดงลกัษณะทรายหยาบปานกลาง 
ที่มา : http://innovation.kpru.ac.th,2558 

 

                  3.ทรายละเอียด  เป็นทรายที่มีขนาดละเอียดมาก  ใชส้ าหรับผสมปูนฉาบ  ท าเบา้ประกอบ
ลวดลาย  ดงัแสดงในรูปที่ 10.15 
 

 
 

                                                 รูปที่ 10.15 แสดงลกัษณะทรายละเอียด 
                                              ที่มา : http://www.ruangsangthai.com , 2558 
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                  4. ปูนซีเมนต์  ( Cement )   มีลกัษณะเป็นผงละเอียด  สีเทา  เทาอมเขียว หรือเทาอมแดง  เป็น
วสัดุประสานในงานปูนทุกชนิดเม่ือน ามาคลุกผสมทราย  หิน  น ้ า  และปล่อยใหแ้หง้จะเรียกวา่   
“คอนกรีต “ใชใ้นงานเทคาน เทพื้น หล่อเสาเทผนงัคอนกรีต งานโครงสร้างต่างๆ เป็นตน้ 

                 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ แบง่ออกเป็น 3 ชนิด คือ 
                 1.ปูนขาว ( Line  Component ) เป็นวตัถุดิบที่มีส่วนประกอบทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต  
( CalciumCarbonate : CaCO3 ) มีความบริสุทธ์ิประมาณ 85 – 95 %  ตวัอยา่งวตัถุดิบตามธรรมชาติ 
 ไดแ้ก่ หินปูน ( Limestone ) ชอลก์ ( Chalk ) และดินขาว ( Marl ) 
                 2.ดินด า (  Clay ) เป็นวตัถุดิบที่มีส่วนประกอบทางเคมีของซิลิกอนไดออกไซด ์( Silicon 
Dioxide :SiO2 )อะลูมินมัออกไซด ์( Aluminum  Oxide : AL2O3 และเฟอร์ริกออกไซด ์( Ferrict Dioxide : 
Fe2 O3 ) ตวัอยา่งวตัถุตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ดินด า  ( Clay )  และดินดาน ( Shale ) 
                  3.สารปรับปรุงสมบตัิ ( Corrective  Materials )  เป็นวตัถุดิบที่ใชส้ าหรับเพิ่มเติมสารประกอบ
บางตัว ซ่ึงมีไม่เพียงพอในดินด าหรือดินดาน วัตถุ ดิบเหล่าน้ี ได้แก่  ทราย ( ในกรณีที่ต้องการ
ซิลิกอนไดออกไซด ์) แร่เหล็กหรือดินลูกรัง ( กรณีที่ตอ้งการเฟอร์ริกออกไซด ์) และดินอะลูมินา ( กรณีที่
ตอ้งการอะลูมินมัออกไซด ์)  เป็นตน้ 
              ชนิดของปูนซีเมนต์  แบ่งออกเป็นดงัน้ี คือ 
                1.ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์   ( Portland  Cement )  เป็นปูนที่มีคุณลกัษณะพเิศษ คือ แขง็ตวัในน ้ า
ได ้จากส่วนผสมของปูนขาว ดินเหนียว  ซิลิกา้ อะลูมินา และเหล็กออกไซด ์จนกลายเป็นปูนเม็ด แลว้
น าไปบดใหล้ะเอียด พร้อมทั้งเติมยปิซมั เพือ่ช่วยใหปู้นซีเมนตแ์ขง็ตวัชา้ น าไปใชส้ าหรับผสมคอนกรีต เท
งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตอ้งการความแขง็แรงสูง ไดแ้ก่ คาน เสา  พื้น  เสาส าเร็จรูป  พื้นส าเร็จรูป 
เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 10.16 
 

 
 

รูปที่ 10.16 แสดงลกัษณะปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์    
ที่มา : http://www.materialfocus.com , 2558 
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                  2.ปูนซีเมนตธ์รรมชาติ ( Natural  Cement ) เป็นปูนซีเมนตท์ี่มีส่วนผสม เหมือนปูนซีเมนต ์
ปอร์ตแลนดไ์ดจ้ากการขดุหินมาจากธรรมชาติที่อยูใ่ตดิ้น โดยการน าเอาหินมาเผาแลว้บดใหเ้ป็นผง
ละเอียด มีสมบตัิในการรับแรง ไดน้อ้ยกวา่ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์   ดงัแสดงในรูปที่ 10.17 

 
 

 
 

รูปที่ 10.17 แสดงลกัษณะปูนซีเมนตจ์ากธรรมชาติ     
ที่มา : http://www.smeleader.com , 2558 

 

                 3.ปูนซีเมนตปั์สโซลาน  ( Puzzolan  Cement ) เป็นปูนซีเมนตท์ี่ไดจ้ากการผสมปูนขาว และ
กากจากเตาเผาเหล็ก โดยธรรมชาติจะรวมตวักบัหินภูเขาไฟมาผสมแลว้บดใหล้ะเอียด มีสมบตัิดอ้ยกวา่
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์   ดงัแสดงในรูปที่ 10.18 
 

 
 

รูปที่10.18 แสดงลกัษณะปูนซีเมนตปั์สโซลาน     
ที่มา :ที่มา : http://www.materialfocus.com , 2558 
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                     4.ปูนซีเมนตอ์ะลูมินสั   ( Aluminous  Cement ) เป็นปูนซีเมนตท์ี่ผสมกบัน ้ า จะเกิดความร้อน
มากและแขง็ตวัไดผ้ลิตไดโ้ดยการน าเอาแร่บอกไซด ์และปูนขาวมาผสมกนั แลว้น าไปเผาแลว้ท าการบด
ใหล้ะเอียด เพือ่ใหไ้ดเ้ป็นผงปูนซีเมนต ์ ดงัแสดงในรูปที่ 10.19 
 

 
 

รูปที่ 10.19 แสดงลกัษณะปูนซีเมนตอ์ะลูมินสั 
ที่มา : http://homeplanting.blogspot.com , 2558 

 

                 5. ปูนซีเมนตซิ์ลิกา้   ( Silica  Cement ) เป็นปูนซีเมนตท์ี่ผสมกบัทรายบดละเอียด 25 % เพือ่ให้ 
ราคาถูกลงโดยจะท าการบดปูนซีเมนตป์อร์ตแลน 70 % ผสมกบัทราย 30 %  และผสมยปิซมัลงไปเล็กนอ้ย 
นิยมน าไปใชง้านที่ไม่ตอ้งรับแรงมากนกั มีขายในทอ้งตลาดทัว่ไป  ดงัแสดงในรูปที่ 10.20 
 

 
 

รูปที่ 10.20 แสดงลกัษณะปูนซีเมนตซิ์ลิกา้ 
ที่มา : http://topicstock.pantip.com,2558 
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              วัสดุที่ใช้ประกอบและเสริมคุณภาพในงานปูน มีดงัน้ี 
              1.ปูนขาว ไดจ้ากการเผาหินปูนละเอียด ใชใ้นงานผสมปูนฉาบเพือ่ใหล่ื้น ฉาบง่าย ไม่มีรอย
แตกร้าว ปัจจุบนัมีปูนฉาบส าเร็จที่ไม่ตอ้งใชปู้นขาวผลิตออกมาใชแ้ลว้  ดงัแสดงในรูปที่ 10.21 
 

 
 

รูปที่ 10.21 แสดงลกัษณะปูนขาว 
ที่มา : http://www.nanagarden.com , 2558 

 

            2.ปูนยาแนว  คือ ปูนซีเมนตธ์รรมดาผสมผงสี  ใชย้าแนวงานปูกระเบื้อง  พื้น และฝาผนงั   
ดงัแสดงในรูปที่ 10.22 
 

 
 

รูปที่ 10.22 แสดงลกัษณะปูนยาแนว 
ที่มา : http://www.homesolutioncenter.co.th,2558 

 
 

http://www.homesolutioncenter.co.th,2558/
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                 3.ยากนัซึม มีลกัษณะเป็นของเหลวบรรจุแกลลอน ใชเ้ทผสมลงในงานคอนกรีตและปนูฉาบ 
 เพือ่ป้องกนัการร่ัวซึมของน ้ า   ดงัแสดงในรูปที่ 10.23 

 
 

รูปที่ 10.23 แสดงลกัษณะยากนัซึม 
ที่มา : http://www.compacpaint.com , 2558 

 
                4.กาวยาแนว ใชส้ าหรับปิดรอยร่ัวและรอยแตกร้าวในงานปูน ส่วนมากนิยมใชซ่้อมเม่ืองาน
ก่อสร้างเสร็จแลว้เกิดขอ้บกพร่อง  ดงัแสดงในรูปที่ 10.24 
 

 
 

รูปที่ 10.24 แสดงลกัษณะกาวยาแนว 
ที่มา : http://www.flooring.in.th, 2558 

 

                 5.กาวซิลิโคน  มีลกัษณะเป็นสารพลาสติกเหลวผสมกบักาวประสานบรรจุในหลอด เวลาใชง้าน
จะใชก้ระบอกส าหรับยงิกาวซิลิโคนออกมาปิดรอยร้าว  รอยร่ัว และใชส้ าหรับยาแนวป้องกนัการร่ัวซึม  
ใชไ้ดท้ั้งงานไม ้ งานปูน  และงานพลาสติก ดงัแสดงในรูปที่ 10.25 



 

                                               วิชาวัสดุงานช่างอตุสาหกรรม  ครูสุเทพ   นุชิต  วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง 
 

329    หน่วยที่ 10 วัสดุก่อสร้าง 

 

 
 

รูปที่ 10.25 แสดงลกัษณะกาวซิลิโคน 
ที่มา : http://ddpromote.com/สุเทพ  นุชิต , 2558 

 

              5.  อิฐ  ( Bricks ) คือ วสัดุก่อสร้างมีลกัษณะเป็นแท่งส่ีเหล่ียม ใชส้ าหรับก่อฝาผนงั ก าแพง  
โดยใชปู้นก่อเป็นตวัประสานและยดึ ท าจากวสัดุต่างๆ ดงัน้ี  
                 ดินเหนียวปูน  ( Marl )  เป็นดินเหนียวที่มีปูนผสมอยูม่าก  โดยลกัษณะเป็นดินขาวหรือ
หินปูน  ชนิดน้ีเม่ือท าอิฐแลว้จะมีสีเหลืองหรือสีอ่ืน ๆ 
               1.ดินเหนียวปนทราย  ( Loan )  ทรายผสมอยูม่าก  ทรายน้ีถา้ผสมไม่เกินร้อยละ  25  จะช่วย
ใหอิ้ฐคงรูปอยูไ่ด ้ ถา้เกินไปกวา่นั้นจะท าใหอิ้ฐเปราะอ่อนแอไม่แขง็แรง 
              2.  ดินเหนียวแก่  ( Shale )  เป็นดินเหนียวซ่ึงกองอยูเ่ป็นเวลานาน  มีคุณภาพคลา้ยหิน  ดิน
ชนิดน้ีมกัท าใหอิ้ฐเป็นสีแดง 
             3.ดินเหนียวทนไฟ  (  Fire  Clay )  คือ  ดินเหนียวที่มีคุณภาพตา้นทานความร้อนไดสู้ง  ใชท้  า
อิฐทนไฟ  เศษเหล็กมกัท าใหอิ้ฐแขง็มีก าลงัและมีสีแดด 
            ขั้นตอนการท าอิฐ  มีดงัน้ี 
            1.การเตรียมดิน  น าดินเหนียวมาบดหรือนวดจนท าใหดิ้นอ่อน หรือใหใ้ชแ้กลบหรือขี้ เถา้ผสม 
ลงไปในดินเหนียวใหเ้ขา้กนัดีจนดินเหนียวผสมอ่อนนุ่มดี ป้ันหรืออดัเป็นแผน่แลว้คงรูปไดต้ามชนิด 
ของอิฐนั้น ๆ 
             2. การท าเป็นแผน่อิฐ  มีวธีิท  า ไดเ้ป็น  2  วธีิ  คือ 
                  2.1  การท าดว้ยมือ   
                  2.2  การท าอิฐดว้ยเคร่ือง 
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              ชนิดของอิฐที่นิยมใช้กันทั่วไป มีดงัน้ี 
               1.อิฐบล็อก ใชหิ้นคลุกผสมปูนซีเมนต ์บรรจุลงในแบบแลว้อดัออกมาเป็นอิฐบล็อก รูปร่าง 
และลวดลายต่างๆ ตามความตอ้งการ ปัจจุบันนิยมใช้ในงานก่อสร้างทัว่ๆไป มีลักษณะเป็นก้อน
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีทั้งชนิดทึบและชนิดโปร่งมีลวดลายสวยงาม ดงัแสดงในรูปที ่10.26 
 

 
 

รูปที่ 10.26 แสดงลกัษณะอิฐบล็อก 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

             

                 2.อิฐมอญ ใช้วสัดุดินเหนียวผสมแกลบเผา ในสมัยก่อนนิยมอัดด้วยมือ ต่อมาได้ใช้
เคร่ืองอดัและท าการตดัเป็นกอ้นๆ เผาอบดว้ยแกลบจนสุก แลว้น าไปใช้งาน นิยมใชก่้อผนังงาน
ก่อสร้างใหค้วามแขง็แรงสูง ไม่ร่ัวซึมน ้ าดงัแสดงในรูปที่ 10.27 
 

 
                 

 รูปที่ 10.27 แสดงลกัษณะอิฐมอญ 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

 

                  3. อิฐดินเหนียวอดั ใชดิ้นเหนียวบรรจุลงในแบบเหล็กและอดัดว้ยเคร่ืองอดั มีทั้งแบบเผา
อบและแบบอดัธรรมดาน ้ าหนกัมาก ความแขง็แรงสูง  ปัจจุบนัไดมี้การพฒันาท าใหอิ้ฐน ้ าหนกันอ้ยลง  
ช่ือเรียกของอิฐมกัเรียกตามแหล่งและบริษทัของผูผ้ลิต เช่น อิฐบางบวัทอง  อิฐสยาม  อิฐวเีอม เป็นตน้   
ดงัแสดงในรูปที่ 10.28 
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รูปที่ 10.28 แสดงลกัษณะอิฐดินเหนียวอดั 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

 

                 4.อิฐดินแดงอดัผสม ใชดิ้นแดงผสมปูนซีเมนตบ์รรจุลงในแบบเหล็กและอดัดว้ยเคร่ืองอดัมี
ผวิเรียบ  ลวดลายสวยงาม  ความแขง็แรงสูง ปัจจุบนันิยมใชก่้ออิฐสร้างบา้นที่ไม่มีเสา ดงัแสดงในรูปที่
10.29 

     
                 รูปที่ 10.29 แสดงลกัษณะอิฐดินแดงอดัผสม 
                   ที่มา : http://www.prakard.com , 2558 

 

                  5.อิฐทนไฟ  นิยมใชก่้อผนงังานก่อสร้างใหค้วามแขง็แรงสูง ไม่ร่ัวซึมน ้ า ไม่ติดไฟ ดงัแสดง 
ในรูปที่ 10.30 
 

 
รูปที่ 10.30 แสดงลกัษณะอิฐทนไฟ 

    ที่มา : http://www.bangpoe.com , 2558 
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        ลักษณะที่ดีของอิฐ มีดงัน้ี 

          1.  มีผวิเรียบสม ่าเสมอไม่บิดงอ  แตกร้าวเม่ือเผาสุก 
          2.  เคาะฟังเสียงดูมีเสียงแกร่งคลา้ยดงัโลหะ 
          3.  แผน่อิฐสุกและมีสีสม ่าเสมอเท่ากนัทุกแผน่ 
          4.  มีความเหนียวไม่แตกง่าย  และมีน ้ าหนกัเบา 
          5.  มีความแขง็แรงทนทานรับน ้ าหนกัไดม้าก 
          6.  มีรูปร่างเรียบร้อยดี  ไม่แอ่นบิดหรือมีขอบขรุขระมาก 
 

         สีของอิฐเกิดได้จากชนิดของแร่ธาตุที่ผสมอยู่ในดินเหนียว   มีดงัน้ีคือ 
          1.  เกิดจากส่วนผสมของดินที่มีธาตุเหล็ก  เม่ือเผาแลว้เกิดเป็นสีเหลือเขม้  สีแดง  สีสม้ 
          2.  เกิดจากส่วนผสมของดิน  มีธาตุแมงกานีสเม่ือเผาสุกแลว้เกิดเป็นสีน ้ าเงิน  
         3.ส่วนผมของอิฐที่มีแป้งและชอลก์  เม่ือเผาสุกแลว้เป็นสีขาว 
         4.  ส่วนผสมของดินที่มีธาตุแมงกานีสและธาตุเหล็กรวมกนั  เม่ือเผาสุกแลว้ท าให้เกิดสีเหลืองแก่ 
         5.  สีอาจเกิดจากการไดรั้บความร้อนต่างกนั  เช่น  ไดรั้บความร้อนสูงสีจะแก่กวา่  ไดรั้บความ
ร้อนนอ้ยสีจะอ่อน 
          6.  กระเบ้ือง ผลิตจากวสัดุดินเผา ปูนซีเมนตผ์สม  ขึ้นอยูก่บัชนิดและลกัษณะการใชง้านที่นิยม
ใชใ้นปัจจุบนัแบ่งไดด้งัน้ี 
         1.กระเบื้องมุงหลงัคา  ใชส้ าหรับมุงหลงัคาบา้น โบสถ ์ วดั และสถานที่ต่างๆ มีดงัน้ี 
               1.1 กระเบื้องซีแพค มีลกัษณะเป็นกระเบื้องเคลือบสี ผลิตจากซีเมนตผ์สมทรายและหินบด
แลว้จึงน ามาเคลือบสี  มีขนาดเลก็ หนาและน ้ าหนกัมาก นิยมใชมุ้งหลงัคาบา้นทีมี่ราคาแพง ตอ้งการ
ความสวยงามและมีความแขง็แรงสูงใชง้านไดท้นทาน ดงัแสดงในรูปที่ 10.31 
 

 
 

รูปที่ 10.31 แสดงลกัษณะกระเบื้องซีแพค  
ที่มา : http://www.sashomemart.com , 2558 
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              1.2 กระเบื้องลอนคู่  แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบลอนใหญ่ และแบบลอนเล็กผลิตจาก
ปูนซีเมนตผ์สมใยหิน มีน ้ าหนกัเบา แผน่ใหญ่หนา 4 – 5 มม. มีหลายขนาด มีทั้งสีธรรมชาติ สีเคลือบ 
และโปร่งแสง ซ่ึงผลิตจากพลาสติกนิยมใชก้นัมากเพราะราคาถูกกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบักระเบื้องชนิด
อ่ืนๆ มีความคงทนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ดงัแสดงในรูปที่ 10.32 
 

 
 

รูปที่ 10.32 แสดงลกัษณะกระเบื้องลอนคู่  
ที่มา : http://www.jumbometalsheet.com/สุเทพ  นุชิต , 2558 

 

               1.3 กระเบื้องเรียบ เป็นกระเบื้องดินเผา มีทั้งสีธรรมชาติและชนิดเคลือบสี นิยมใชมุ้งหลงัคา
โบสถ ์ศาลาวดั บา้นเรือนไทย งานที่ตอ้งการความสวยงาม แผน่มีขนาดเล็ก ท าการมุงยากไม่คอ่ยนิยม
น ามาใชมุ้งหลงัคาบา้นทัว่ๆไป ดงัแสดงในรูปที่ 10.33 
 

 
 

รูปที่ 10.33 แสดงลกัษณะกระเบื้องเรียบ 
ที่มา : http://renovate.in.th, 2558 

 

               1.4 กระเบื้องประดบั ผลิตจากดินเผาเป็นลวดลายสวยงาม มีทั้งสีธรรมชาติและเคลือบสี  
นิยมน าไปใชป้ระดบัส่วนของผนงั  บนัได  เสา  ร้ัวบา้นที่ตอ้งการใหส้วยงามเป็นพเิศษ มีหลากหลาย 
แบบและหลายขนาดใหเ้ลือกใชง้าน ดงัแสดงในรูปที่ 10.34 
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รูปที่ 10.34 แสดงลกัษณะกระเบื้องประดบั  
ที่มา : http://home.kapook.com, 2558 

               1.5 กระเบื้องแผน่เรียบ ผลิตจากปูนซีเมนตผ์สมใยหินและวสัดุกาว อดัให้เป็นแผน่เรียบหนา  
3 – 10 มม. ขนาด 1.20  240  เซนติเมตร ใชส้ าหรับท าฝ้าเพดาน ฝาผนงับา้น ป้องกนัความร้อนและน ้ า
ไดดี้แต่มีขอ้เสียคือ เปราะและแตกหกัไดง่้าย ดงัแสดงในรูปที่ 10.35 
 

 
 

รูปที่ 10.35 แสดงลกัษณะกระเบื้องแผน่เรียบ  
ที่มา : http://www.xn--l3cahhe4c8f2ab8l2b.com , 2558 

 

              7. เหล็ก ( Iron )จะกล่าวเฉพาะเหล็กที่นิยมน ามาใชอ้ยูใ่นงานก่อสร้าง  มีดงัน้ี 
                  1.เหล็กโครงสร้าง นิยมน ามาใชใ้นการสร้างโครงหลงัคาเหล็ก จะนิยมใชเ้หล็กตวัซี ( C )  
มีทั้งชนิดบาง ชนิดหนาปานกลาง และชนิดหนา มีความยาว 6 เมตร  ขนาดที่นิยมใชท้ัว่ไป คือ  

1
2

"1    3 ” และ ขนาด 2”   4”การท าลูกกรงประตู  หนา้ต่าง ร้ัวเหล็ก และประตู นิยมใชเ้หล็ก 

กล่องส่ีเหล่ียม เหล็กฉาก เหล็กเสน้แบน เหล็กเส้นกลม ส่วนงานโครงสร้างขนาดใหญ่  โรงงาน  
สะพาน  นิยมใชเ้หล็กตวัไอ  เหล็กแผน่หนา การเลือกใชเ้หล็กโครงสร้างจะตอ้งทาสีกนัสนิมทุกคร้ัง
เพือ่ใหอ้ายกุารใชง้านไดย้าวนานขึ้น ดงัแสดงในรูปที่ 10.36 
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            ( ก ) เหล็กฉาก                                                                        (ข) เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 

รูปที่ 10.36 แสดงลกัษณะเหล็กโครงสร้าง  
ที่มา : http://www.steellead.com,2558 

 

                2.เหล็กก่อสร้าง มีลกัษณะเป็นเสน้กลมยาว 10 ม. มีทั้งแบบเรียบและขอ้ออ้ย ผลิตดว้ย 

วธีิการรีดขึ้นรูป ถา้รีดร้อนผวิของเหล็กจะเป็นสีด า  ถา้รีดเยน็ผวิของเหล็กจะเป็นมนั เม่ือน าไปใชง้าน 
จะตอ้งท าการตดั ดดั และท าการผกูดว้ยลวด  ใชท้  าเป็นโครงของงานเทเสา  เทคาน  พื้น  เทฐานราก 

ขนาดของเหล็กที่ใชใ้นงานก่อสร้าง นิยมเรียกเป็นหุน ( 1 หุน = 
8

1  น้ิว )  ดงัแสดงในรูปที่ 10.37 

 

 
 

รูปที่ 10.37  แสดงลกัษณะเหล็กเสน้ก่อสร้าง 
ที่มา : http://54010370060.blogspot.com , 2558 

 

               3.สังกะสีมุงหลังคา มีลกัษณะเป็นเหล็กเคลือบสังกะสี  ดีบุก อะลูมิเนียมหรือท าการเคลือบสี
เพือ่ป้องกนัการเกิดสนิม นิยมผลิตเป็นลอนเพื่อให้น ้ าไหลไดง่้าย เวลามีฝนตก  บางชนิดผลิตเป็นแผ่น
เรียบเพื่อใช้ท  ารางน ้ าฝนส่วนขนาดความหนามีให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เหล็กเคลือบมุง
หลงัคาชนิดลอนจะบอกความยาวเป็นฟุตหรือเมตร(ม.)  ความหนาเป็นมม. ส่วนเหล็กเคลือบแผ่นเรียบ        
( สงักะสี ) ผลิตเป็นแผน่ขนาดมาตรฐาน คือ 120 240 ซม. หรือขนาด ( 48 ฟุต ) ความหนามีหน่วย
เป็น มม.  ดงัแสดงในรูปที่ 10.38 
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รูปที่ 10.38  แสดงลกัษณะสงักะสีมุงหลงัคาชนิดลอน  
ที่มา : http://www.lsthomesmart.com , 2558 

 

                8. อะลูมิเนียม   เป็นโลหะเบา มีสีบรอนซ์เงิน และสีบรอนซ์ด า ผลิตออกมามีลกัษณะเป็น
เสน้แบน รูปตวัที รูปตวัซี รูปตวัแอล และกล่องส่ีเหล่ียม มีให้เลือกหลายขนาด มีทั้งชนิดหนา และ
บาง นิยมน าไปใชท้  าวงกบ กรอบบานเกล็ด ประตูหนา้ต่าง ฝาผนงั โครงฝ้าเพดาน  เฟอร์นิเจอร์  
เป็นตน้  ส่วนที่ผลิตออกมาเป็นผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปไดแ้ก่ ประตูอะลูมิเนียม กลอนประตู  เป็นตน้  
ดงัแสดงในรูปที่10.39 

 
รูปที่ 10.39  แสดงลกัษณะอะลูมิเนียม 

ที่มา : http://www.aluminiumextruded.com,2558 
 

                9. กระจก  มีลักษณะเป็นแก้วแผ่นเรียบ โปร่งใส  ปรับปรุงพฒันารูปแบบให้มีความ
เหมาะสมและสีสนัสวยงาม ที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั มีดงัน้ี 
                  1.กระจกเงา เคลือบดา้นหลงัดว้ยสารปรอททบัดว้ยทองแดง ท าใหส้ามารถ สะทอ้นเห็น
เงาไดช้ดัเจน  ใชส้ าหรับแต่งตวั   ใชภ้ายในหอ้ง  
                 2.กระจกใส มีลกัษณะโปร่งใส แสงลอดผา่นไดแ้ละสามารถมองเห็นภายในได ้ใชท้  าบาน
ประตู บานหนา้ต่าง บานเกล็ด    
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                    3.กระจกฝ้า มีลกัษณะเป็นฝ้าขาวหรือสีอ่ืนๆ ไม่สามารถมองผา่นได ้แสงลอดผา่นได ้
ใชท้  าบานประตู บานหนา้ต่าง บานเกล็ด  และกระจกช่องลม 
                    4.กระจกสะทอ้นแสง เป็นกระจกใสเคลือบผวิสะทอ้นแสง ใชก้บัอาคารสูงๆ ลดแสง 
เพือ่เพิม่ความโดดเด่น และความสวยงาม 
                    5.กระจกสีชา มีลกัษณะเป็นสีชา แสงลอดผา่นและสามารถมองผา่นไดบ้า้ง ใชท้  าบาน
ประตู หนา้ต่าง บานเกล็ด  หรือช่องลม เพือ่ลดแสงและความร้อน 
                    6.กระจกส าเร็จรูป มีลกัษณะเป็นสีสนั  เป็นเหล่ียมมุม มีลวดลายสวยงาม นิยมผลิต
ออกมาส าเร็จเฉพาะงาน เช่น ช่องแสง  ช่องลม  โคมไฟประดบั เป็นตน้ 
                    7.กระจกป้องกนัความร้อนและเสียง มีลกัษณะเป็นกระจกสองชั้น คัน่ดว้ยกาวใสๆ 
ป้องกนัความร้อนและเสียงไดดี้ ใชก้บัอาคารที่ไดรั้บเสียงรบกวนจากภายนอกมากๆ 
                    8.กระจกนิรภยั เป็นกระจกชนิดพเิศษ มีความแขง็แรงสูงมากเม่ือแตกจะเป็นเม็ดเล็กๆ
คลา้ยขา้วโพด ใชท้  าตูโ้ชวสิ์นคา้ กั้นหอ้งภายในอาคาร กระจกรถยนต ์เป็นตน้ 
 

                    
 

รูปที่ 10.40  แสดงลกัษณะกระจกนิรภยั 
ที่มา : http://bangpoe.com,2558 

 

               10. เคร่ืองสุขภัณฑ์ 
                     เคร่ืองสุขภณัฑ ์หมายถึง อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพือ่ใหค้วามสะดวกสบายภายในหอ้งน ้ า  
ประกอบดว้ย 
              1.อ่างลา้งหนา้  ตวัอ่างท าจากกระเบื้องเซรามิค  ก๊อกน ้ าท  าจากสแตนเลส 
              2.กระจกส่องหนา้ ตวักระจกมีลกัษณะเรียบ ดา้นหลงัฉาบปรอททบัดว้ยทองแดง กรอบ
กระจกท าดว้ยไฟเบอร์ พลาสติก  หรือไมเ้คลือบสี 
              3.โถสว้มและชกัโครก ท าจากกระเบื้องเซรามิค ประกอบดว้ยระบบควบคุมและระบบท า
ความสะอาด 



 

                                               วิชาวัสดุงานช่างอตุสาหกรรม  ครูสุเทพ   นุชิต  วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง 
 

338    หน่วยที่ 10 วัสดุก่อสร้าง 

               4.เคร่ืองท าน ้ าอุ่น ใชส้ าหรับอาบน ้ าอุ่นช่วงอากาศเยน็ ท  างานดว้ยระบบไฟฟ้าเปล่ียนเป็น
ความร้อน สามารถปรับอุณหภูมิและปริมาณน ้ าได ้
               5.อ่างอาบน ้ า ท  าจากไฟเบอร์กลาสหรือเซรามิก ใชส้ าหรับอาบน ้ าโดยวธีิการนอนแช่น ้ า 
               6.ชั้นวางอุปกรณ์ เช่น สบู่  แชมพ ู ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  กระดาษช าระ ผลิตจากพลาสติก  

 

 
 

รูปที่ 10.41  แสดงลกัษณะเคร่ืองสุขภณัฑ ์
ที่มา : http://www.hong-pak.com,2558 

 

              11. ท่อ ( Pipe )  เป็นอุปกรณ์ที่มีความส าคญัที่น ามาใชใ้นงานก่อสร้าง ใชส้ าหรับส่งลม  น ้ า  
น ้ ามนั    แก๊ส  จากแหล่งจ่ายไปยงัจุดที่ใชง้าน เช่นใช ้ส่งลม ส่งน ้ า  ระบายน ้ า ส่งน ้ ามนั  ส่งแก๊ส 
มาตรฐานความยาวของท่อเหล็กยาว 6 ม. ท่อพวีซีียาว 4 ม.  ท่อที่นิยมใชมี้ดงัน้ี  
              1. ท่อน ้ ามนั  เป็นท่อส่งที่ตอ้งการความปลอดภยัสูง ท่อท าจากเหล็กผสม ทนกรด  ทนด่าง  
ทนความร้อน ทนแรงดนัสูง  ทนน ้ าทะเล  มีความล่ืน และไม่เป็นสนิม ไม่ท าปฏกิิริยากบันา้มนัใช้
ส าหรับส่งและจ่ายน ้ ามนัจากฐานเจาะไปยงัคลงั 
              2.ท่อน ้ า  มีลกัษณะเป็นท่อกลม ประกอบดว้ย 
                 2.1 ท่อพวีซีี ใชก้บังานส่งน ้ า  ระบายน ้ า  แรงดนัต ่า   นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เพราะ
ราคาถูก ติดตั้งไดง่้าย ไม่เป็นสนิม  
                 2.2 ท่อเหล็กอาบสงักะสี ใชก้บังานประปาและงานส่งที่ตอ้งใชแ้รงดนัสูง เม่ือใชไ้ปนาน
จะเกิดสนิมที่รอยต่อ 
                 2.3 ท่อซีเมนต ์ใชส้ าหรับงานส่งและระบายน ้ าตามชลประทาน  ตามถนน  และตาม
เรือกสวน ไร่นา 
                  2.4 ท่อยางแรงดนัสูง ใชเ้ป็นท่อเมนส่งน ้ าประปาจากท่อเหล็กเขา้สู่ภายในอาคาร 
              3.ท่อลม ท าจากเหล็กผสม ทนแรงดนัสูง ทนการกดักร่อน ไม่เป็นสนิม  ใชต้ามโรงงาน
อุตสาหกรรม  โรงพยาบาล  ศูนยบ์ริการรถยนต ์ใชส้ าหรับจ่ายลม หรือแก๊สออกซิเจนไปใชง้าน 
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                4.ท่อแก๊ส ท าจากเหล็กทนความร้อน ทนแรงดนัสูง ทนการกดักร่อน ทนน ้ าทะเล ไม่เป็น
สนิม ไม่ท าปฏกิิริยากบัแก๊ส ใชส้ าหรับงานส่งแก๊สจากแหล่งขดุเจาะไปยงัคลงัแก๊ส และเป็นจุดจ่าย
แก๊สในศูนยบ์ริการแก๊สต่างๆ    ดงัแสดงในรูปที่ 10.42 
 

                   
 

(ก) ท่อน ้ ามนั                                                               (ข) ท่อลม 
 

รูปที่ 10.42  แสดงลกัษณะท่อแบบต่างๆ 
ที่มา : www.pcastrollube.com,2558 

 

               12. ไมโครไฟเบอร์    มีลกัษณะเป็นแผน่ฉาบโลหะสะทอ้นแสง 2 ช้ิน นิยมคัน่กลางดว้ยใย
แกว้หรือใยหิน น าไปใชปู้ใตก้ระเบื้องมุงหลงัคา หรือบนฝ้าเพดานเพือ่ป้องกนัความร้อนจากหลงัคา
ที่ระบายลงมาสู่ภายในบา้น ท าใหภ้ายในบา้นเยน็สบายขึ้น มีทั้งชนิดบางใชส้ าหรับปูก่อนมุงหลงัคา
และชนิดหนาใชปู้บนฝ้าเพดาน ดงัแสดงในรูปที่ 10.43 
 

 
 

รูปที่ 10.43  แสดงลกัษณะไมโครไฟเบอร์ 
ที่มา : http://www.microfiber.nalueng.com,2558 
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สรุปท้ายหน่วย 
          วสัดุก่อสร้าง  หมายถึงวสัดุต่างๆ ทั้งที่ไดจ้ากธรรมชาติและที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ขึ้นเพือ่ใช้
เป็นส่วนประกอบในงานก่อสร้าง อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ    
       ชนิดและประโยชน์ของวัสดุก่อสร้าง   
       1.ไม้ มีประโยชน์ดงัน้ี 

           1.1 ท าส่วนประกอบของอาคารไม ้  
         1.2 ท าส่วนประกอบของอาคารคอนกรีต   
         1.3 ท  าไมแ้บบในการเทคอนกรีตของโครงสร้างอาคาร  
         1.4 ท  าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งเพิม่ความสวยงามแก่อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
         1.5.ท าไมอ้ดัส าเร็จรูป 
         2. หิน ( Stone ) เป็นวสัดุที่มีความแขง็แรงทนทานสูง บางชนิดมีลวดลายสวยงาม ถูกน ามาใช้
งานมีดงัน้ี  
         2.1 หินผสมคอนกรีต  
         2.2 หินบดหรือหินคลุก   
         2.3 หินกาบ  
         2.4 หินแกรนิต  
         2.5 หินอ่อน   
         2.6.ศิลาแลง  
         2.7 หินกรวด  
           3..ทราย  คอื หินเม็ดเล็กที่แยกตวัโดยธรรมชาติ ใชผ้สมคอนกรีต ปูนก่ออิฐ  ปูนฉาบ เพือ่เติม
ช่องวา่งของหินในคอนกรีต  
          ประเภทของทราย  แบ่งออกเป็น  4  ชนิด  คือ 

         1.ทรายบก  พบบนบกห่างจากทะเลและไม่มีความเคม็ติดอยู ่
         2.ทรายแม่น ้ า, ล  าธาร  พบตามแม่น ้ า, ล  าธาร 
         3. ทรายทะเล  พบตามชายทะเล  หรือบนบกห่างทะเล  แต่มีความเคม็อยู ่
         4. ทรายที่เกิดจากการยอ่ยเป็นกอ้นเล็ก ๆ 
        ทรายที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
         1.ทรายหยาบ   
         2.ทรายหยาบปานกลาง   
         3.ทรายละเอียด   
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                 4. ปูนซีเมนต์  ( Cement )   มีลกัษณะเป็นผงละเอียด  สีเทา  เทาอมเขียว หรือเทาอมแดง  
เป็นวสัดุประสานในงานปูนทุกชนิดเม่ือน ามาคลุกผสมทราย  หิน  น ้ า  และปล่อยใหแ้หง้จะเรียกว่า   
“คอนกรีต “ใชใ้นงานเทคาน เทพื้น หล่อเสาเทผนงัคอนกรีต งานโครงสร้างต่างๆ เป็นตน้ 

               วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ใหญ่ ดงัน้ี 
              1.ปูนขาว ( Line  Component ) เป็นวตัถุดิบที่มีส่วนประกอบทางเคมีเป็นแคลเซียม
คาร์บอเนต 
              2.ดินด า (  Clay ) 
              3. สารปรับปรุงสมบตั ิ( Corrective  Materials )   
             ชนิดของปูนซีเมนต์ แบ่งออกได้ดังนี้ คือ 
             1.ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์   ( Portland  Cement )   
             2.ปูนซีเมนตธ์รรมชาติ ( Natural  Cement )  
             3.ปูนซีเมนตปั์สโซลาน  ( Puzzolan  Cement  
             4.ปูนซีเมนตอ์ลูมินสั (  ( Alminous  Cement  
             5.ปูนซีเมนตซิ์ลิกา้   ( Silica  Cement )  
            วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบและเสริมคุณภาพในงานปูน มีดงันี 
             1.ปูนขาว   
             2.ปูนยาแนว     
             3.ยากนัซึม   
             4.กาวยาแนว 

             5. อิฐ คือ วสัดุก่อสร้างมีลกัษณะเป็นแทง่ส่ีเหล่ียม ใชส้ าหรับก่อฝาผนงั ก าแพง โดยใชปู้นก่อ 
เป็นตวัประสานและยดึ ท าจากวสัดุต่างๆ ดงัน้ี  
            1.  ดินเหนียวปูน  ( Marl )   
            2.  ดินเหนียวปนทราย  ( Loan )   
            3.  ดินเหนียวแก่  ( Shale )    
            4.  ดินเหนียวทนไฟ  (  Fire  Clay )   
         ชนิดของอิฐที่นิยมใช้กันทัว่ไป มีดงัน้ี 
             1.อิฐบลอ็ก     
             2.อิฐมอญ  
             3. อิฐดินเหนียวอดั  
             4.อิฐดินแดงอดัผสม                 
              5.อิฐทนไฟ  นิยมใชก่้อผนงังานก่อสร้าง งานเช่ือมแก๊สที่ตอ้งรับความร้อน ซ่ึงใหค้วามแขง็แรงสูง 
 ไม่ร่ัวซึมน ้ า ไม่ติดไฟ  
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              6. กระเบ้ือง ผลิตจากวสัดุดินเผา ปูนซีเมนตผ์สม  ที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั แบ่งออกเป็นดงัน้ี 
              1.กระเบื้องมุงหลงัคา  ใชส้ าหรับมุงหลงัคาบา้น โบสถ ์ วดั และสถานที่ต่างๆ มีดงัน้ี 
                 1.1  กระเบื้องซีแพค  
                 1.2  กระเบื้องลอนคู่   
                 1.3  กระเบื้องเรียบ  
                 1.4  กระเบื้องประดบั  
                 1.5  กระเบื้องแผน่เรียบ  
            7. เหล็ก  ที่นิยมน ามาใชอ้ยูใ่นงานก่อสร้าง  มีดงัน้ี 
                1.เหล็กโครงสร้าง  
                2.เหล็กก่อสร้าง  
                3.เหล็กมุงหลงัคา  
            8.อะลูมิเนียม  เป็นโลหะเบา มีสีบรอนซ์เงิน และสีบรอนซ์ด า ผลิตออกมามีลกัษณะเป็นเสน้แบน  
รูปตวัที รูปตวัซี   รูปตวัแอล และกล่องส่ีเหล่ียม มีใหเ้ลือกหลายขนาด มีทั้งชนิดหนา และบาง นิยม 
น าไปใชท้  าวงกบ กรอบบานเกล็ด ประตูหนา้ต่าง ฝาผนงั โครงฝ้าเพดาน  เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้   
          9.กระจก  มีลกัษณะเป็นแกว้แผน่เรียบ โปร่งใส  ปรับปรุงพฒันารูปแบบใหมี้ความเหมาะสมและ 
สีสนัสวยงามที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั มีดงัน้ี 
         1.กระจกเงา  
         2.กระจกใส  
         3.กระจกฝ้า  
         4.กระจกสะทอ้นแสง  
         5.กระจกสีชา  
         6.กระจกส าเร็จรูป  
         7.กระจกป้องกนัความร้อนและเสียง  
         8.กระจกนิรภยั เป็นกระจกชนิดพเิศษ 

           10. เคร่ืองสุขภัณฑ์  หมายถึง อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพือ่ใหค้วามสะดวกสบายภายในหอ้งน ้ า  ประกอบดว้ย 
           1.อ่างลา้งหนา้   
           2.กระจกส่องหนา้  
           3.โถสว้มและชกัโครก ท าจากกระเบื้องเซรามิค  
           4.เคร่ืองท าน ้ าอุ่น  
           5.อ่างอาบน ้ า  
           6.ชั้นวางอุปกรณ์ เช่น สบู่  แชมพ ู ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  กระดาษช าระ ผลิตจากพลาสติก หรือไฟเบอร์ 
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              11. ท่อ  ที่นิยมใชมี้ดงัน้ี  
                  1. ท่อน ้ ามนั   
                  2.ท่อน ้ า     
                  3.ท่อลม    
                  4.ท่อแก๊ส  
              12. ไมโครไฟเบอร์   มีลกัษณะเป็นแผน่ฉาบโลหะสะทอ้นแสง 2 ช้ิน นิยมคัน่กลางดว้ยใยแกว้หรือ 
ใยหิน น าไปใชปู้ใตก้ระเบื้องมุงหลงัคา หรือบนฝ้าเพดานเพือ่ป้องกนัความร้อนจากหลงัคาที่ระบายลงมา 
สู่ภายในบา้น ท าใหภ้ายในบา้นท าใหภ้ายในบา้นเยน็สบายขึ้น 
 
ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
 

       1. Wood  หมายถึง ไม ้
       2. Stone  หมายถึง หิน 
       3. Sand   หมายถึง ทราย 
       4. Cement หมายถึง ปูนซีเมนต ์
       5. Brick หมายถึง อิฐ 
       6. Iron  หมายถึง เหล็ก 
       7. Pipe หมายถึง ท่อ 
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ใบงานหน่วยที ่10 
 
ค าส่ัง  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

1. ครูผูส้อนจดัหาตวัอยา่งวสัดุก่อสร้าง บรรจุใส่ภาชนะ ( หรือใหดู้จากภาพ ) ใหน้กัเรียน 
ท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือหมายเลขใหต้รงกบัช่ือของวสัดุก่อสร้าง ในช่องตามตาราง 
ที่ก  าหนดให ้( คะแนนเตม็ 8 คะแนน ) เวลา 5 นาท ี
 

 
ช่ือวัสดกุ่อสร้าง หมายเลข ช่ือวัสดุก่อสร้าง หมายเลข 

1.ไม ้  5.อิฐ  
2.หิน  6.เหล็ก  
3.ทราย  7.ท่อ  
4.ปูนซีเมนต ์  8.เซรามิค  
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่10 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. จงบอกความหมายของวสัดุก่อสร้าง 
2. จงยกตวัอยา่งการใชง้านของไมท้ี่น ามาใชใ้นงานก่อสร้าง 
3. จงยกตวัอยา่งการใชง้านของหินที่น ามาใชใ้นงานก่อสร้าง  
4. ทรายที่นิยมใชใ้นงานก่อสร้างแบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง  
5. วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตปูนซีเมนต ์มีก่ีชนิดอะไรบา้ง 
6. จงยกตวัอยา่งชนิดของปูนซีเมนต ์มา 5 อยา่ง 
7. จงยกตวัอยา่งวสัดุอุปกรณ์ที่ใชป้ระกอบและเสริมคุณภาพในงานปูน มา 5 อยา่ง 
8. จงยกตวัอยา่งชนิดของอิฐที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
9. จงยกตวัอยา่งชนิดของกระเบื้องที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
10. จงยกตวัอยา่งชนิดของเหล็กที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
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เฉลยใบงานหน่วยที ่10 
 
ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

1. ครูผูส้อนจดัหาตวัอยา่งวสัดุก่อสร้าง บรรจุใส่ภาชนะ ( หรือใหดู้จากภาพ ) ใหน้กัเรียน 
ท าการกรอกขอ้มูลโดยท าการเขียนช่ือหมายเลขใหต้รงกบัช่ือของวสัดุก่อสร้าง ในช่องตามตาราง 
ที่ก  าหนดให ้( คะแนนเตม็ 8 คะแนน ) เวลา 5 นาท ี
 
ช่ือวัสดุก่อสร้าง หมายเลข ช่ือวัสดุก่อสร้าง หมายเลข 

1ไม ้ 2 5.อิฐ 4 
2.หิน 1 6.เหล็ก 8 
3.ทราย 5 7.ท่อ 3 
4.ปูนซีเมนต ์ 8 8.เซรามิค 6 
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ใบประเมนิผลใบงาน หน่วยที ่10 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ไดเ้ติม 
ลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

 
เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       7 - 8          คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       5 - 6          คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       3 - 4          คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 2    คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียน
ทบทวนใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 10 และท าใบงานใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 10 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 7 – 8 ) 

ดี 
( 5 – 6 ) 

พอใช ้
( 3 – 4 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 2 ) 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่10 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. จงบอกความหมายของวสัดุก่อสร้าง 
ตอบ วสัดุต่างๆ ทั้งที่ไดจ้ากธรรมชาติและที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ขึ้นเพือ่ใชเ้ป็นส่วนประกอบใน
งานก่อสร้าง อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ  มีทั้งใชง้านโดยตรง และใชเ้ป็นส่วนผสมเพือ่ใหง้าน
ก่อสร้างนั้นท าไดส้ าเร็จและไดคุ้ณภาพตามที่ตอ้งการ  
 

2. จงยกตวัอยา่งการใชง้านของไมท้ี่น ามาใชใ้นงานก่อสร้าง 
ตอบ 1.ท าส่วนประกอบของอาคารไม ้ ไดแ้ก่โครงหลงัคา โครงและฝาผนงั  พื้น  เสา  ประตู    
หนา้ต่าง วงกบ  
        2.ท าส่วนประกอบของอาคารคอนกรีต  ไดแ้ก่ โครงหลงัคา ประตู  หนา้ต่าง  วงกบ  โดยท าจาก
ไมเ้น้ือแขง็  
        3.ท าไมแ้บบในการเทคอนกรีตของโครงสร้างอาคาร นิยม ใชไ้มเ้น้ืออ่อน เช่น ไมก้ระบาก ไม้
มะม่วง  
        4.ท าเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งเพิม่ความสวยงามแก่อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 
ไดแ้ก่ ตู ้ โตะ๊  เกา้อ้ี  เตียงนอน  ร้ัวบา้น  ซุม้ประตู  เป็นตน้   
         5.ท าไมอ้ดัส าเร็จรูป ดว้ยวธีิการใชเ้ศษไมห้รือชานออ้ยผสมกบักาวอดัใหเ้ป็นแผน่ส าเร็จขนาด  
4   8 ฟุต  เพือ่น าไปใชง้านกั้นฝาผนงั   ท  าบานประตู  ท  าพื้นโตะ๊  ตกแต่งภายใน บุผนงัภายใน  
ปูพื้นและท าฝ้า  
 

3. จงยกตวัอยา่งการใชง้านของหินที่น ามาใชใ้นงานก่อสร้าง  
ตอบ 1.หินผสมคอนกรีต ไดจ้ากการระเบิดหินภูเขา แลว้น าไปโม่เป็นกอ้นเล็กๆ ผา่นตะแกรงขนาด 
1-2 และ 3- 4 จึงเรียกวา่หิน 1-2 ( ขนาดใหญ่ )  และ หิน 3-4 ( ขนาดเล็ก ) ใชผ้สมกบัปูนซีเมนต ์
ทราย  และน ้ าส าหรับงานเทพื้น  คาน  เสา  เรียกวา่  “ คอนกรีต ”   
        2.หินบดหรือหินคลุก  ไดจ้ากการระเบิดหินและน ามาบดใหล้ะเอียดใชผ้สมกบัปูนซีเมนตท์  า
อิฐบล็อกส าหรับก่อผนงัอาคารคอนกรีต  ปูพื้นถนนเพือ่บดอดัก่อนลาดยาง   
       3.หินกาบ มีลกัษณะเป็นเศษแผน่หินบางๆ ใชป้ระดบัตามผนงัเสาซีเมนต ์ดว้ยวธีิติดแปะดว้ย
ปูนซีเมนต ์มีลวดลายสวยงาม                                                                                              
       4.หินแกรนิต มีลกัษณะเป็นหินลวดลายสวยงาม เม่ือน ามาตดัเป็นแผน่และขดัผวิใหเ้ป็นมนัจะมี
สีเทา เหลือง  ชมพ ู สวยงาม นิยมใชปู้พื้น แต่งเสา  ส่ิงปลูกสร้างราคาแพง เป็นตน้  
      5.หินอ่อน  มีลกัษณะเป็นสีเขม้  มีจุดขาวเล็กๆ นิยมตดัเป็นแผน่ๆ ขดัผวิให้เรียบเป็นมนั ใชปู้พื้น  
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       6.ศิลาแลง เป็นกอ้นหินขนาดใหญ่  ขรุขระ  สีน ้ าตาลสลบัด า  นิยมน าไปตดัเป็นกอ้นส่ีเหล่ียม 
ใชท้  าผนงัส่ิงปลูกสร้างราคาแพง  ความแขง็แรงสูง  
      7.หินกรวด 
 

4. ทรายที่นิยมใชใ้นงานก่อสร้างแบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง  
ตอบ 3 ชนิด คือ 1.ทรายหยาบ  เป็นทรายเม็ดใหญ่  มีเหล่ียม แขง็แรง  ใชเ้ป็นส่วนผสมของคอนกรีต
ที่ตา้นก าลงัมาก  เช่น  ฐานราก,  โครงสร้างอาคาร  
          2.ทรายหยาบปานกลาง  เป็นทรายที่มีขนาดปานกลาง  ใชส้ าหรับปูนก่อ  เช่น  ก่อก าแพงอิฐ ฯ 
           3.ทรายละเอียด  เป็นทรายที่มีขนาดละเอียดมาก  ใชส้ าหรับผสมปูนฉาบ  ท าบงัประกอบ
ลวดลาย   
 

5. วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตปูนซีเมนต ์มีก่ีชนิดอะไรบา้ง 
ตอบ 3 ชนิด คือ 1. ปูนขาว  2.ดินด า  3. สารปรับปรุงสมบตัิ  
 

6. จงยกตวัอยา่งชนิดของปูนซีเมนต ์มา 5 ชนิด 
ตอบ 1.ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์  2.ปูนซีเมนตธ์รรมชาติ  3.ปูนซีเมนตปั์สโซลาน  4.ปูนซีเมนต์
อลูมินสั 5. ปูนซีเมนตซิ์ลิกา้    
 

7. จงยกตวัอยา่งวสัดุอุปกรณ์ที่ใชป้ระกอบและเสริมคุณภาพในงานปูน มา 5 ชนิด 
ตอบ 1.ปูนขาว   2.ปูนยาแนว   3.ยากนัซึม  4.กาวยาแนว   5.กาวซิลิโคน   
 

8. จงยกตวัอยา่งชนิดของอิฐที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
ตอบ 1.อิฐบล็อก                              4.อิฐดินแดงอดัผสม 
         2.อิฐมอญ                                5.อิฐทนไฟ   
         3. อิฐดินเหนียวอดั  
          
9. จงยกตวัอยา่งชนิดของกระเบื้องที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
ตอบ 1.กระเบื้องซีแพค  2.กระเบื้องลอนคู่ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือแบบลอนใหญ่ และแบบลอนเล็ก  
        3.กระเบื้องเรียบ เป็นกระเบื้องดินเผา มีทั้งสีธรรมชาติและชนิดเคลือบสี  
        4. กระเบื้องประดบั ผลิตจากดินเผาเป็นลวดลายสวยงาม มีทั้งสีธรรมชาติและเคลือบสี  
        5.กระเบื้องแผน่เรียบ ผลิตจากปูนซีเมนตผ์สมใยหินและวสัดุกาว อดัใหเ้ป็นแผน่เรียบหนา  
3 – 10 มม.  ขนาด 1.20240  ซม. ใชส้ าหรับท าฝ้าเพดาน ฝาผนงับา้น  
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10. จงยกตวัอยา่งชนิดของเหล็กที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 
ตอบ 1 .เหล็กโครงสร้าง นิยมน ามาใชใ้นการสร้างโครงหลงัคาเหล็ก จะนิยมใชเ้หล็กตวัซี ( C )  
มีทั้งชนิดบาง ชนิดหนาปานกลาง และชนิดหนา จะมีความยาว 6 ม. ขนาดที่นิยมใชท้ัว่ไป  
คือ 1

2

"1    3 ” และ ขนาด 2”   4” 

         2. เหล็กก่อสร้าง มีลกัษณะเป็นเส้นกลมยาว 10 เมตร มีทั้งแบบเรียบและขอ้อ้อย ผลิตดว้ย
วิธีการรีดขึ้นรูป ถา้รีดร้อนผิวของเหล็กจะเป็นสีด า  ถา้รีดเยน็ผิวของเหล็กจะเป็นมนั เม่ือน าไปใช้
งานจะตอ้งท าการตดั ดดั และท าการผกูดว้ยลวด  ใชท้  าเป็นโครงงานเทเสา เทคาน เทฐานราก 
         3. สงักะสีมุงหลงัคา มีลกัษณะเป็นเหล็กเคลือบสงักะสี  ดีบุก อะลูมิเนียม หรือท าการเคลือบสี
เพื่อป้องกนัการเกิดสนิม นิยมผลิตเป็นลอนเพื่อให้น ้ าไหลไดง่้าย เวลามีฝนตก  บางชนิดผลิตเป็น
แผน่เรียบเพือ่ใชท้  ารางน ้ าฝน 
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11.1 ความหมายของวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

11.2 ชนิดของวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

11.3 แหล่งก าเนิดของไฟฟ้า
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 

11.7 วสัดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
 

11.6 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายเม่ือกระแสไฟเกินอตัรา 

11.4 ประเภทของกระแสไฟฟ้า 
 

11.5 อุปกรณ์ไฟฟ้า 
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หน่วยที่ 11 
วสัดุไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 

  แนวคดิ 
                วสัดุไฟฟ้าผลิตขึ้นเพื่อน ามาใช้ในงานอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น วสัดุตัวน า วสัดุก่ึงตวัน า วสัดุ
ฉนวนไฟฟ้าวสัดุแม่เหล็ก และวสัดุสวิตช์ เป็นตน้ ซ่ึงมนุษยไ์ดรู้้จกัใชแ้สงสว่าง โดยอาศยัการเผาไหมข้อง
เช้ือเพลิงเช่น ฟืนก๊าซธรรมชาติ และน ้ ามนัจากพชืและสตัว ์ต่อมาไดมี้การประดิษฐแ์ละคิดคน้พลงังานไฟฟ้า 
มาใชใ้นรูปแบบต่างๆเช่น การใหแ้สงสวา่ง ความร้อน และความเยน็ เป็นตน้  ไฟฟ้าจะท างานโดยอาศยัการ
ผา่นวสัดุตวัน า และป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายโดยใชฉ้นวน ปัจจุบนัไดมี้การวิวฒันาการในการน าไฟฟ้าไป
ใช้งาน โดยการน าวสัดุก่ึงตัวน ามาใช้งานเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์          
จึงกล่าวไดว้า่วสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมีความส าคญัต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

            11.1 ความหมายของวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
            11.2 ชนิดของวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
            11.3 แหล่งก าเนิดของไฟฟ้า 
            11.4 ประเภทของกระแสไฟฟ้า 
            11.5 อุปกรณ์ไฟฟ้า 
           11.6 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายเม่ือกระแสไฟเกินอตัรา 
           11.7 วสัดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์
           11.8  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

            1. บอกความหมายของวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกสไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            2. จ  าแนกชนิดของวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            3. อธิบายแหล่งก าเนิดของกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            4. จ  าแนกประเภทของกระแสไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            5. จ าแนกชนิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            6. จ  าแนกชนิดอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายเม่ือกระแสไฟเกินอตัราไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            7. จ าแนกชนิดวสัดุอุปกรณ์วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            8. จ าแนกชนิดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
           9. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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   11.1 ความหมายของวสัดุไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
       วสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง วสัดุที่น ามาใชใ้นงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีการ
ค านึงถึงสมบตัิ  ประโยชน์การใชง้านของวสัดุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

  11.2 ชนิดของวสัดุไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์     
            วสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามลกัษณะการใชง้าน ดงัน้ี 
   1.วสัดุตวัน า 
   2.วสัดุก่ึงตวัน า 
   3.วสัดุฉนวน 

        1.วัสดุตัวน า ( Conductor )  หมายถึง วสัดุหรือสารที่ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดส้ะดวกไดแ้ก่ 
เงิน  ทองแดง  อะลูมิเนียม ดีบุก ตะกั่ว  เหล็ก  ทองค า  ปรอท  กราไฟต์ และวสัดุที่เป็นโลหะเกือบ
ทั้งหมด ใชท้  าช้ินส่วนที่เป็นตวัน ากระแสไฟฟ้าเช่น เส้นลวดภายในสายไฟฟ้า สวิตซ์  ฟิวส์  หลอดไฟ  
รีเลย ์ เบรกเกอร์  โซลินอยด ์   ดงัแสดงในรูปที่ 11.1 

 

                  
 

รูปที่ 11.1 แสดงลกัษณะวสัดุตวัน า 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

 

          2.วัสดุกึง่ตัวน า ( Semi  Conductor )   หมายถึง  วสัดุหรือสารที่ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นได้
บางส่วนจะมากหรือนอ้ยขึ้นอยูก่บัชนิดของวสัดุนั้นๆ ที่นิยมน ามาใชใ้นงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ไดแ้ก่  
ซิลิกอน  เยอรมนัเนียม เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 11.2 

 

 
 

รูปที่ 11.2 แสดงลกัษณะวสัดุก่ึงตวัน า 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 
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            3.วัสดุฉนวน ( Insulator )  หมายถึง  วสัดุหรือสารที่ไม่ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่น หรือไหล
ผา่นไดย้ากมาก  ไดแ้ก่  ยาง ไม ้พลาสติก กระดาษ หนงั แกว้ กระเบื้อง  เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 11.3 
                   

 
 

 
                                          
 
 
 
                                   (ก) ยาง                                                                         (ข) พลาสติก 

รูปที่ 11.3 แสดงลกัษณะวสัดุฉนวน 
            ที่มา : https://www.krootewan2013.wordpress.com , 2558 

 

11.3 แหล่งก าเนิดของไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
        1.เกิดจากการเหน่ียวน าโดยการหมุนของขดลวดตดักบัสนามแม่เหล็ก เช่นไดนาโม เยนเนอเรเตอร์ อลั
เตอร์เนเตอร์ เป็นตน้  
        2.เกิดจากปฏิกิริยาเคมี เช่น จากพลงังานแสงอาทิตย ์ เปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใชโ้ซล่าเซลล ์ 
        3.เกิดจากพลงังานความร้อน เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์เปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใชโ้ซล่าเซลล ์ 
        4.เกิดจากการเสียดสี เช่น การน าผา้ไหมถูกบัแท่งแกว้จะเกิดไฟฟ้าสถิต  มีประจุบวกที่แท่งแกว้  
มีประจุลบที่ผา้ไหม เป็นตน้ 
         5.เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ  ฟ้าร้อง  ฟ้าผา่  เป็นตน้ 
         6.เกิดจากสตัวบ์างชนิดซ่ึงมีประจุไฟฟ้าในตวัเอง เช่น ปลากระเบน  ปลาไหลไฟฟ้า เป็นตน้ 
 

    
 

รูปที่ 11.4 แสดงลกัษณะแหล่งก าเนิดของไฟฟ้า 
    ที่มา : http://www.catdumb.com , 2558 
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                 พลงังานไฟฟ้าที่นิยมน ามาใชง้านกนัมาก คือ พลงังานจากการเหน่ียวน าและพลงังานจากปฏิกิริยา
เคมีพลงังานที่น ามาใชเ้ป็นทางเลือกใหม่และไม่มีวนัหมด คือ พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์  ผา่นแผงโซล่า
เซลล ์และพลงังานลมโดยหมุนผา่นกงัหนัผลิตไฟฟ้า  

11.4  ประเภทของไฟฟ้า    แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
          1.ไฟฟ้าสถิต ( Static  Electricity ) คือ ไฟฟ้าที่ถูกเก็บประจุบวกและประจุลบไวค้นละต าแหน่ง  
ไม่สามารถเคล่ือนที่เขา้หากนัได ้เวน้แต่น าสารทั้งสองมาแตะ หรือเอาตวัน ามาต่อถึงกนัจึงจะสามารถ
เคล่ือนที่เขา้หากนัได ้ไฟฟ้าประจุเหมือนกนัเม่ือเขา้ใกลก้นัจะเกิดการผลกักนั ประจุที่ต่างกนัเม่ือเขา้ใกลก้นั
จะเกิดการดูดกนัไฟฟ้าสถิตถูกน ามาใชง้านอยา่งแพร่หลาย ในรูปของตวัเก็บประจุทรานซิสเตอร์ และสาร 
ก่ึงตวัน า  ดงัแสดงในรูปที่ 11.5 
 

                         
 

รูปที่ 11.5 แสดงลกัษณะไฟฟ้าสถิต 
ที่มา : https:/www./th.wikipedia.org/wiki , 2558 

           2.ไฟฟ้ากระแส ( Current  Electricity )  คือ ไฟฟ้าที่เกิดจากการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนอิสระผา่น
ตวัน าประกอบดว้ย 
                 2.1 ไฟฟ้ากระแสตรง  ( Direct  Current ) คือไฟฟ้าที่มีการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนอิสระไป 
ในทิศทางเดียวกนัตลอด อยา่งสม ่าเสมอ  ดงัแสดงในรูปที่ 11.6 
 

 
 

รูปที่ 11.6  แสดงลกัษณะไฟฟ้ากระแสตรง 
      ที่มา : http://www.thaigoodview.com ,2558 
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                  2.2 ไฟฟ้ากระแสสลับ  ( Alternating  Current ) คือไฟฟ้าทีมี่การเคล่ือนทีข่องอิเลก็ตรอนอิสระ
ไปในทิศทางกลบัไปมาเป็นระยะๆ  ดงัแสดงในรูปที่ 11.7 
 

 
 

รูปที่ 11.7  แสดงลกัษณะไฟฟ้ากระแสสลบั  
ที่มา : http://www.learning-physic.blogspot.com, 2558 

 

11.5  อปุกรณ์ไฟฟ้า 
          อุปกรณ์ไฟฟ้าผลิตจากวสัดุไฟฟ้าเพือ่น ากระแสไฟฟ้าไปใชง้านไดต้ามความตอ้งการประกอบดว้ย 
            1.สายไฟฟ้าและสายเคเบิล 
             โดยทัว่ไปสายไฟฟ้าและสายเคเบิลเป็นลวดตวัน าที่มีฉนวนไฟฟ้าหุ้มอยู่ เช่น ยาง พลาสติก 
กระดาษ  หรือผา้สังเคราะห์ สายไฟฟ้าต่างจากสายเคเบิลในเร่ืองการใชง้าน ซ่ึงสายไฟฟ้าจะใชส้ าหรับ
งานภายในอาคารทัว่ๆไป ส่วนสายเคเบิลจะใชก้บังานที่ตอ้งการความทนทานต่อแรงกล  ทนต่อสารเคมี 
งานที่มีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ และมีความช้ืน เช่น สายเคเบิลใตน้ ้ า หรือใตดิ้น    
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 สายไฟฟ้าที่มีฉนวนหุ้ม โดยทัว่ไปจะเป็นสายไฟฟ้าชนิดแรงต ่า  ใชก้นัมากตามอาคาร 
    บา้นเรือน ส่วนสายเคเบิลเป็นสายไฟประเภทมีฉนวนหุม้เช่นกนั แต่ใชส้ าหรับเป็นสายไฟใตน้ ้ าและ 
   ใตดิ้น  ดงัแสดงในรูปที่ 11.8 
 

             
 

รูปที่ 11.8  แสดงลกัษณะสายไฟฟ้าที่มีฉนวนหุม้ 
  ที่มา : http://www.thaiaircare.com,2558 
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                  1.2 สายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้ม เป็นสายไฟฟ้าส าหรับกระแสไฟแรงสูง  ใชเ้ช่ือมโยงระหวา่ง
สถานีจ่ายไปสู่สถานที่ต่างๆ เน่ืองจากสายไฟฟ้าชนิดเปลือย สามารถประจุกระแสไฟไดม้ากกวา่สายหุม้
ฉนวนในขณะที่มีขนาดเท่ากนั มีการระบายความร้อนไดดี้กวา่ ส่วนสายเปลือยที่น ามาใชง้านจะท ามาจาก
อะลูมิเนียม เน่ืองจากมีน ้ าหนกัเบาและราคาถูก  ดงัแสดงในรูปที่ 11.9 

 

 
 

รูปที่ 11.9  แสดงลกัษณะสายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุม้ 
ที่มา : http://www.apae.co.th , 2558 

 

11.6  ชนิดของสายไฟฟ้า       
           สายไฟฟ้าที่ใชโ้ดยทัว่ไปมีหลายชนิด ดงัน้ี 

     1. สายอ่อน   เป็นสายหุม้ดว้ยพลาสติก PVC ภายในประกอบดว้ยเสน้ลวดทองแดงจ านวนมาก เป็น 
สายคู่ใชส้ าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่ใชก้ระแสไฟฟ้านอ้ย  เช่น ใชเ้ป็นสายพดัลม สายโทรทศัน์ สายวิทย ุและ
สายกระติกน ้ าร้อน เป็นตน้   ดงัแสดงในรูปที่ 11.10 
 

 
 

รูปที่ 11.10  แสดงลกัษณะสายไฟฟ้าสายอ่อน 
     ที่มา : http://www.weekendhobby.com ,2558 
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    2. สายเดี่ยว   เป็นสายไฟฟ้าชนิดหุม้มีแกนลวดทองแดงอยูภ่ายในจ านวน 1 เสน้ ใชส้ าหรับเดิน 
สายไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ในการเดินสายไฟไม่น ามารัดดว้ยคลิป แต่จะใชร้้อยในท่อแลว้ยดึ
ต่อใหติ้ดกบัโครงเหล็ก ผนงั หรือ วางบนราง   ดงัแสดงในรูปที่ 11.11 

 
 

รูปที่ 11.11  แสดงลกัษณะสายไฟฟ้าสายเด่ียว 
    ที่มา : http://www.yojihardware.com , 2558 

 

          3. สายคู่  เป็นสายไฟฟ้าชนิดหุม้ มีแกนลวดทองแดงอยูภ่ายในจ านวน 2 เสน้ หรืออาจมี 3 เสน้ กรณีใช้
สายดิน นิยมน าไปใชเ้ดินสายไฟฟ้าภายในบา้นและภายในอาคาร ดงัแสดงในรูปที่ 11.12 
 

 
 

รูปที่ 11.12  แสดงลกัษณะสายไฟฟ้าสายคู่ 
  ที่มา : http://www.peair2556.com,2558 

 

           4. สายเคเบิล เป็นสายไฟฟ้าที่มีฉนวนหุม้อยา่งแน่นหนา อาจจะมีหลายชั้น เป็นสายไฟที่ออกแบบมา
ใหใ้ชส้ าหรับฝังดินหรือใตน้ ้ า   ดงัแสดงในรูปที่ 11.13 
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รูปที่ 11.13  แสดงลกัษณะสายเคเบิล 
       ที่มา : http://www.archawinbusiness.com ,2558 

 

        2.ไดนาโม หรือเยนเนอเรเตอร์  เป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ากระแสสลบั ดว้ยหลกัการเหน่ียวน าโดย 
การหมุนขดลวดตดักบัสนามแม่เหล็ก พลงัขบัเคล่ือนการหมุนไดจ้ากเคร่ืองยนต ์เคร่ืองเทอร์ไบน์  พลงังาน
น ้ าไหลหรือพลงังานลม แรงเคล่ือนไฟฟ้าที่ผลิตไดจ้ะถูกแปลงให้เป็น 220 โวลต ์ส าหรับใชใ้นประเทศไทย
ความถ่ีคล่ืน50–60 Hz ส่วนไดนาโมหรือเยนเนเรเตอร์กระแสสลบัในรถยนตใ์ชแ้รงเคล่ือนไฟฟ้า 12 โวลต ์มี
ช่ือเรียกวา่ “อลัเตอร์เนเตอร์”   ดงัแสดงในรูปที่ 11.14 

 

 
 

รูปที่ 11.14  แสดงลกัษณะไดนาโมหรือเยนเนอเรเตอร์ 
ที่มา : https://www.kaidee.com , 2558 

 

    3.เซลล์ไฟฟ้า  ที่นิยมใชก้นัในปัจจุบนั คือ แบตเตอร่ีและถ่านไฟฉาย  ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงดว้ย 
วธีิการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบตเตอร่ีโดยทัว่ไปจะผลิตไฟฟ้าแรงเคล่ือน 12 โวลต ์ส่วนถ่านไฟฉายจะผลิตไฟฟ้า
แรงเคล่ือน 1.5 โวลต ์ 9 โวลต ์และผลิตขึ้นมาเพื่อใชเ้ฉพาะงาน แรงเคล่ือนไฟฟ้าอาจจะแตกต่างกนั ก่อนที่
จะใชง้านควรศึกษารายละเอียดที่ติดอยูท่ี่ตวัเซลลไ์ฟฟ้านั้นๆ ดงัแสดงในรูปที่11.15 
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รูปที่ 11.15  แสดงลกัษณะเซลลไ์ฟฟ้า 

    ที่มา : http://www.home.sanook.com,2558 
          
             4.สวิตช์ ใช้ส าหรับปิด – เปิด เพือ่ตดัต่อกระแสไฟฟ้าที่น าไปใชใ้นงานวงจร มีหลายรูปแบบ เช่น 
แบบเปิด แบบกด  แบบ 2 ทาง แบบ 3 ทาง แบบโยก เป็นตน้ ให้เลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของงาน   
ดงัแสดงในรูปที่ 11.16 

             
 

รูปที่ 11.16  แสดงลกัษณะสวติชปิ์ด-เปิด  
     ที่มา : https://www.l3nr.org/posts, 2558  

 
 

ส่วนประกอบของสวิตช์ไฟฟ้า  มีดังนี ้
       1.ตวัน าไฟฟ้า ลกัษณะเป็นหนา้สมัผสั ท าดว้ยทองแดง  หรือ พลาตินัม่ หรือทงัสเตน 
        2.ตวัสวติช ์ประกอบดว้ยเปลือกฉนวนหุม้ป้องกนัไฟร่ัว ไฟดูด และส่วนควบคุม การปิด – เปิด ท าดว้ย
พลาสติกแขง็ เบเกอร์ไลต ์หรือไฟเบอร์กลาส ที่ตวัสวติชจ์ะบอกค่าความสามารถในการทนแรงเคล่ือนไฟฟ้า
( V )  ทนกระแสไฟฟ้า ( A ) และต าแหน่งการใชง้าน ( ON – OFF ) 
         5. หลอดไฟฟ้า 
              เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใหแ้สงสวา่ง และมีประสิทธิภาพต ่า เน่ืองจากใชพ้ลงังานจ่ายเขา้หลอดไฟเพียง 
25 % อีก 75 %  สูญเสียไปในรูปของความร้อน ปัจจุบนัน้ีการเปล่ียนพลงังานไฟฟ้าให้เป็นพลงังานแสง
โดยตรงยงัไม่สามารถท าได้  จึงตอ้งใชพ้ลงังานทางอ้อมโดยการใชพ้ลังงานไฟฟ้าเขา้ไปในขดลวดความ
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ตา้นทาน ท าใหเ้กิดความร้อนและใหแ้สงสวา่ง เช่น หลอดเผาไส ้( Incandescent  Lamp ) และหลอด 
ฟลูออเรสเซนต ์ ( Fluorrescent  Lamp )   ดงัแสดงในรูปที่ 11.17 
 

               
 

             (ก) หลอดไฟเผาไส ้                                             (ข) หลอดไฟฟลูออเรสเซนต ์ 
รูปที่ 11.17  แสดงลกัษณะหลอดไฟฟ้า 

ที่มา : http://www.praguynakorn.com , 2558 
 

                 1. หลอดเผาไส้  ( Incandescent  Lamp )  
                   เป็นหลอดไฟที่นิยมใชก้นัมาก ราคาถูก  หลกัการท างานคือ เม่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้ไปใน
หลอดที่มีความตา้นทานสูงซ่ึงท ามาจากลวดทงัสเตน ท าให้ไส้หลอดร้อนมากขึ้น จนกระทัง่เปล่งแสง
ออกมา ไสห้ลอดไม่หลอมละลายเน่ืองจากไสห้ลอดอยูภ่ายในสุญญากาศ หรือหลอดบรรจุก๊าซเฉ่ือย  
ดงัแสดงในรูปที่ 11.18 
 

      
  

รูปที่ 11.18  แสดงลกัษณะหลอดไฟชนิดเผาไส ้
     ที่มา : http://www.praguynakorn.com ,2558 

 

               2. หลอดฟลูออเรสเซนต์  ( Fluorrescent  Lamp )   
                    เป็นหลอดเรืองแสงชนิดหน่ึง ประกอบดว้ยหลอดแกว้รูปร่างกลมยาว บริเวณหัวทา้ยจะมีขา
หลอดดา้นละ 2 ขา ซ่ึงต่ออยูก่บัอิเล็กโทรดที่ท  าดว้ยลวดทงัสเตนขนาดเล็ก หวัทา้ยของหลอดน้ีไม่มีวสัดุใด
ต่อถึงกนัเลย บริเวณผวิดา้นในของหลอดจะเคลือบดว้ยสารฟอสเฟอร์ ( Phosphor ) ท าหนา้ที่เปล่ียนสาร 
อุลตร้าไวโอเลต ( Ultraviolet ) ที่เกิดขึ้นภายในหลอด ( มองไม่เห็น ) ใหเ้ป็นแสงที่สามารถมองเห็นได ้ ซ่ึงมี
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ลกัษณะแสงนวลตา  มีความสวา่งมากกวา่หลอดไฟชนิดเผาไส ้3 – 4 เท่า มีลกัษณะยาว  วงกลม  และตวัย ู
ดงัแสดงในรูปที่ 11.19 

 
รูปที่ 11.19  แสดงลกัษณะหลอดฟลูออเรสเซนต ์  
    ที่มา : http://www.thaielectricity.com, 2558  

 

              ส่วนประกอบวงจรของหลอดฟลูออเรสเซนต์  มีดงัน้ี 
               1.สตาร์ทเตอร์ ( Starter )  เม่ือมีกระแสไฟฟ้าผา่นเขา้ไปจ านวนหน่ึง ก๊าซเฉ่ือยภายในหลอด 
จะแตกตวัเกิดความร้อน ท าใหโ้ลหะที่งออยูข่ยายตวัมาสมัผสัแท่งโลหะน้ี เขา้ไปยงับลัลาสตเ์ม่ือหลอดไฟ
ใหแ้สงสวา่งแลว้ โลหะน้ีก็จะหดกลบัดงัเดิม เน่ืองจากไฟฟ้าไม่ผา่นไอของก๊าซท าใหค้วามร้อนลดลง ดงั
แสดงในรูปที่ 11.20  

                
 

รูปที่ 11.20  แสดงลกัษณะสตาร์ทเตอร์   
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

              2.บัลลาสต์ ( Ballast )  จะท าหนา้ที่สร้างแรงดนัสูงเพือ่ใหห้ลอดไฟเร่ิมท างาน และเป็นตวัควบคุม
ให ้ กระแสไฟฟ้าไหลผา่นคงที่ การสร้างแรงดนัสูงจะเกิดขึ้นในช่วงโลหะของสตาร์ตเตอร์สมัผสักนัก่อนที่
จะแยกตวัออกจากกนั ท าใหบ้ลัลาสตเ์กิดการเหน่ียวน าตวัเอง  เกิดแรงดนัไฟฟ้าสูง ท าใหไ้อปรอทแตกตวั 
ความตา้นทานลดลง ท าใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นหลอดได ้อิเลก็ตรอนจะเคล่ือนที่ภายในหลอดและชน    
ไอปรอท ท าใหไ้อปรอทแตกตวัเป็นรังสีเหลืองม่วงหรือรังสีอุลตราไวโอเลต ซ่ึงเม่ือไปกระทบกบัฟอสเฟอร์ 
จะเกิดแสงกระทบที่สายตาสามารถมองเห็นได ้ ดงัแสดงในรูปที่ 11.21 
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รูปที่ 11.21  แสดงลกัษณะบลัลาสต ์

ที่มา : http://www.boonthavorn.com, 2558 
 

              6.ปลั๊กไฟ  เป็นอุปกรณ์ที่ถูกก าหนดเป็นจุดจ่ายไฟ ตวัน าและฉนวนใชว้สัดุชนิดเดียวกนักบัสวติช์
ประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คอื 
                1. ปลั๊กตัวผู้ มีลกัษณะเป็นเปลือกฉนวนพลาสติก มีปลายแท่งโลหะ 2 – 3 แท่ง เป็นตวัเสียบต่อไฟ 
ประกอบดว้ยแท่งบวก แท่งลบ และแท่งกราวด ์ปลัก๊ที่ผลิตในเมืองไทยส่วนใหญ่จะมี 2 แท่ง ไม่มีแท่ง
กราวด ์ความปลอดภยัจึงนอ้ยกวา่ แบบ 3 แท่ง ดงัแสดงในรูปที่  11.22 
 

 
รูปที่ 11.22  แสดงลกัษณะปลัก๊ตวัผู ้

ที่มา : http://www.pantip.com, 2558  
 

               2. ปลั๊กตัวเมยี  มีลกัษณะเป็นรูเสียบ 2 – 3 รู ต่อ 1 ชุด เปลือกนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็น
โลหะใชส้ าหรับรองรับการต่อจากปลัก๊ตวัผู ้รูจ่ายประกอบดว้ยรูบวก รูลบ และรูกราวด ์ชนิด 3 รู จะใชง้าน
ไดส้ะดวกและปลอดภยักวา่ชนิด 2 รู ดงัแสดงในรูปที่  11.23 
 

 
 

รูปที่ 11.23  แสดงลกัษณะปลัก๊ตวัเมีย 
      ที่มา : http://www.konkao.net, 2558 
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11.6 อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายเม่ือกระแสไฟเกนิอตัรา 
              กระแสไฟไหลเกินอตัราอาจเกิดมาจากการลดัวงจร ( Short  Circuit ) หรือเกิดจากการท างานเกิน
ก าลงั ( Overload ) ส่ิงที่จะช่วยป้องกนัอนัตราย คือ ฟิวส์ และสวติชต์ดัตอนแบบอตัโนมตัิ 
             1.ฟิวส์ ( Fuse )   เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่นมากเกินไปหรือใหง้านเกินก าลงั วสัดุที่ใชท้  าฟิวส์จะ
ร้อนและหลอมละลายขาดออกจากกนั โดยปราศจากเปลวไฟ ซ่ึงวสัดุที่ใชท้  าฟิวส์จะเป็นโลหะผสมมีจุด
หลอมเหลวต ่า เช่น ตะกัว่  สงักะสี  ดีบุก และ ทองแดง เป็นตน้  ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี 
               1.1 ฟิวส์เส้น มีลกัษณะ เป็นฟิวส์เปลือยไม่มีฉนวนห่อหุม้  มีขั้ว หรืองอเป็นขั้วส าหรับใชส้กรูยดึ 
ดงัแสดงในรูปที่ 11.24 

 
รูปที่ 11.24  แสดงลกัษณะฟิวส์เสน้ 

      ที่มา : http://www.slideshare.net,2558 
 

                การใชฟิ้วส์เสน้หรือฟิวส์กา้มปู จะตอ้งใชร่้วมกบัสะพานไฟหรือคตัเอาต ์( Cut  Out )  เม่ือท าการ
ยกสะพานไฟกระแสไฟก็จะไหลผา่นสะพานไฟเปรียบเสมือนสะพานขา้มแม่น ้ าที่ปิดเปิดได ้เพราะเม่ือเปิด
สะพานใหเ้รือขนาดใหญ่ รถยนตต่์างๆ ผา่น ดงัแสดงในรูปที่ 11.25 
    

 
 

รูปที่ 11.25  แสดงลกัษณะสะพานไฟ 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

 

           1.2 ฟิวส์ปลัก๊ ( Plug  Fuse ) นิยมใชก้นัมากตามบา้นพกัอาศยัทัว่ๆไป เพราะการเปล่ียนฟิวส์ท าไดง่้าย
และปลอดภยั ถา้ฟิวส์ขาดจะสงัเกตไดง่้าย ปุ่ มยดึฟิวส์จะหลุดออกจากแท่งเซรามิค ดงัแสดงในรูปที่ 11.26 
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รูปที่ 11.26  แสดงลกัษณะฟิวส์ปลัก๊ 
ที่มา : http://www.prt /2007.com,2558 

 

1.3 คาร์ทริดจ์ฟิวส์ (Cartridge Fuse) มีอยู ่2 ชนิด  คือ แบบกระบอกหรือแบบเฟอร์รูล (Ferrule)  
และแบบใบมีด  (Knife Blade Type) เป็นฟิวส์ที่มักใช้ร่วมกับเซฟตีสวิตช์ (Safety Switch) เซฟตีสวิตช ์
(Safety Switch) หมายถึง สวติชท์ี่อยูภ่ายในกล่องโลหะ ฝาจะเปิดออกไดเ้ม่ือขณะที่สวิตช์อยูใ่นต าแหน่ง  Off 
เท่านั้น  ดงัแสดงในรูปที่ 11.27 
 
 
 
 
 
 
 
                              (ก)  ฟิวส์แบบเฟอร์รูล                                       (ข)  ฟิวส์แบบหลอดแกว้ใส    
                             

     รูปที่ 11.27  แสดงลกัษณะคาร์ทริดจฟิ์วส์ แบบต่างๆ 
ที่มา : http://www.praguynakorn.com ,2558  

 

             2. เบรกเกอร์ ( Circuit  Breaker ) หรือ ตัวตัดไฟอัตโนมัติ   เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบขึ้นมา
ส าหรับตดัต่อวงจรแทนมือ สามารถตดัวงจรโดยอตัโนมติั เม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากกว่าปกติ ระบบการ
ท างานภายในอาศยัความร้อนหรืออ านาจแม่เหล็ก เบรกเกอร์ นิยมใชก้นัทั้งสองระบบท างานด้วยแม่เหล็ก 
และความร้อนอยูใ่นตวัเดียวกนั ซ่ึงมีประโยชน์คือ 
              1.สามารถป้องกนัการลดัวงจรดว้ยอ านาจแม่เหล็ก 
               2.สามารถป้องกนัการใชง้านเกินก าลงัโดยอาศยัความร้อน   ต  าแหน่งของกา้นสวติชจ์ะมี 3 ต าแหน่ง  
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เม่ือใชง้านตอ้งโยกสวติชข์ึ้นไปอยูใ่นต าแหน่ง “ ON”กรณีมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นมากเกินไปตวัเบรกเกอร์จะ
ท าการตดัวงจร กา้นสวติช ์จะเคล่ือนมาอยูใ่นต าแหน่ง “ Tripped” เม่ือตอ้งการท างานใหโ้ยกกา้นสวติช ์
ขึ้นไปตามเดิมกรณีเบรกเกอร์ Tripped  ใหโ้ยกไปต าแหน่ง “ ON”ไม่ได ้ถา้หยดุการท างานใหโ้ยกกา้นสวติช ์
มายงัต าแหน่ง“ Off ”  เบรกเกอร์ จะมีขนาดตั้งแต่ 10 , 15 , 20 , 25 จนถึงขนาด  200 แอมแปร์ ดงัแสดง 
ในรูปที ่11.28 

 

 
รูปที่ 11.28  แสดงลกัษณะเบรกเกอร์ 

         ทีม่า : http://www.praguynakorn.com , 2558 
 

           3. สวิตช์อัตโนมัติ ( Automatic  Switch )  ปัจจุบนันิยมใชก้นัมาก จึงน ามาใชแ้ทนสะพานไฟ เม่ือมี
กระแสไฟฟ้าไหลผา่นมากเกินขนาดที่ก  าหนดไว ้สวติช์จะตดัวงจรไฟฟ้าทนัที และเม่ือท าการแกไ้ขให้
กระแสไฟฟ้าอยูใ่นระดบัปกติแลว้ สามารถกดปุ่ ม ON วงจรไฟฟ้าจะต่อกนัใหม่โดยไม่ตอ้งหาประแจมา
เปล่ียนฟิวส์ มีความสะดวกและความปลอดภยัสูงกวา่อุปกณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าแบบอ่ืน ดงัแสดงในรูปที่ 
11.29 

 
 

 

 
 
 

 

 
รูปที่ 11.29  แสดงลกัษณะสวติชอ์ตัโนมตัิ  

ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 
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11.7 วสัดุอปุกรณ์ในงานอเิลก็ทรอนิกส์ 
         ในระบบงานผลิตไดมี้การผลิตและพฒันาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขา้มาใชใ้นการสร้าง
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆมีดงัน้ี 
           1.ทรานซิสเตอร์  เป็นอุปกรณ์ที่ท  าหนา้ที่ 2 อยา่ง คือ เป็นสวติชต์ดัต่อวงจรและขยายสญัญาณ ท า
จากวสัดุก่ึงตวัน า เช่น ซิลิกอนผสมฟอสฟอรัส เยอรมนัเนียม  ที่นิยมใชใ้นปัจจุบนั มีทรานซิสเตอร์แบบ
ธรรมดา และเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  ชนิด PNP  และชนิด NPN น าไปใช้
งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของวทิย ุ โทรทศัน์   โทรศพัทมื์อถือ  คอมพวิเตอร์ เคร่ืองซกัผา้  เตา
ไมโครเวฟ เป็นตน้  ดงัแสดงในรูปที่ 11.30 
 

 
 

รูปที่ 11.30  แสดงลกัษณะทรานซิสเตอร์  
ที่มา : http://www.oknation.net ,2558 

 

        2.ไดโอด เป็นอุปกรณ์ที่ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดท้างเดียว ท าจากวสัดุก่ึงตวัน า ที่นิยม 
ใชใ้นปัจจุบนัมีอยู ่2 ชนิด คือ 
                 (1) ไดโอดธรรมดาใชใ้นการเปล่ียนแรงเคล่ือนไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) เป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
( DC )  ดงัแสดงในรูปที่ 11.31 
 

 
 

รูปที่ 11.31  แสดงลกัษณะไดโอดธรรมดา  
ที่มา : http://www.bloggang.com , 2558 
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                 (2) ไดโอดจ ากัดค่า ( ซีเนอร์ไดโอด )  ใช้ในการควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้าไม่ให้เกินค่าที่
ก  าหนด โดยไดโอดจ ากัดค่าจะยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านตลอด 1 ทาง ส่วนทางที่สองจะยอมให้
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดเ้ม่ือมีแรงเคล่ือนเกินค่าก าหนดของไดโอดจ ากัดค่า เช่น ไดโอดจ ากดัค่า 7 
โวลต ์จะยอมใหไ้ฟฟ้าไหลผา่นทางที่ 2 ไดเ้ม่ือไฟฟ้านั้นมีแรงเคล่ือนเกิน 7 โวลต ์ขึ้นไป ดงัแสดงในรูป
ที่ 11.32 

 
 

รูปที่ 11.32  แสดงลกัษณะไดโอดจ ากดัค่า  
ที่มา : http://www.arduinoall.com,2558 

 

            3.ไอซี  มีลกัษณะเป็นแผงวงจรขนาดเล็กวงจรน้ีจะถูกอดัดว้ยพลาสติกแขง็เพือ่ป้องกนัวงจร
เสียหาย โดยจะมีขาต่อโลหะยืน่ออกมาเพือ่ส าหรับต่อไปใชง้าน นิยมใชใ้นงานอิเล็กทรอนิกส์อยา่ง
แพร่หลาย เม่ือน าไปใชง้านสามารถลดขนาดของเคร่ืองใช ้เช่น โทรทศัน์  โทรศพัท ์ มือถือ  วทิย ุ และ 
วดีิโอ เป็นตน้ ลงไดเ้ป็นอยา่งมาก ท าใหเ้คร่ืองใชมี้ขนาดกะทดัรัด  สวยงาม ใชง้านไดส้ะดวก และยงัลด
ตน้ทุนการผลิตไดอี้กดว้ย  ดงัแสดงในรูปที่ 11.33 

 
รูปที่ 11.33  แสดงลกัษณะไอซี  
ที่มา : http://www.ec.in.th,2558 

 

           4. ตัวต้านทานหรือรีซิสเตอร์ ภายในเป็นค่าความตา้นทาน ภายนอกเป็นเซรามิคเคลือบคาดดว้ย
โคด้สีบอกค่าของความตา้นทาน น าไปใชค้วบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้า แบ่งกระแสไฟฟ้าในวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองโทรทศัน์  วทิย ุ โทรศพัทมื์อถือ  และคอมพวิเตอร์ เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 
11.34 

http://www.ec.in.th,2558/
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รูปที่ 11.34  แสดงลกัษณะตวัตา้นทาน  
ที่มา : http://www.electricalcircuittheory.blogspot.com,2558 

 

       11.8 เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
              ในปัจจุบนัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดน้ ามาใชก้นัอยา่งมากมายไม่วา่จะเป็นโรงงาน อาคารบา้นเรือน 
และส านกังาน และหน่วยงานอ่ืนๆ เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวก หรือผอ่นคลายความเครียด
ใหก้บัมนุษยเ์รา ไดแ้ก่ 
              1.ตู้เย็น เป็นเคร่ืองแช่เยน็ น ้ า อาหาร และเคร่ืองด่ืมต่างๆ ท างานโดยใชม้อเตอร์หมุนป๊ัมน ้ ายา
ความเยน็จนความดนัสูง และปล่อยใหข้ยายตวัอยา่งรวดเร็วผา่นขดท่อความเยน็ ท  าใหอุ้ณหภูมิลดลง
อยา่งรวดเร็วท าให้เกิดความเยน็ ซ่ึงภายในจะแบ่งออกเป็นสองหอ้ง คือหอ้งธรรมดาและหอ้งแช่แขง็   
ดงัแสดงในรูปที่ 11.35 

 
รูปที่ 11.35  แสดงลกัษณะตูเ้ยน็  

ที่มา : http://www.myquestionth.com,2558 
 

               2.โทรทัศน์ เป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใชส้ าหรับดูภาพเคล่ือนไหวประกอบกบัการฟังเสียงดว้ยวิธีการ
รับสญัญาณคล่ืนจากสถานีส่งผา่นเขา้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรจะแปลงคล่ืนให้เป็นภาพและเสียง      
ดงัแสดงในรูปที่ 11.36 

http://www.myquestionth.com,2558/
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รูปที่ 11.36  แสดงลกัษณะโทรทศัน์  
ที่มา : http://www.ledthai.net,2558 

 

               3.เคร่ืองปรับอากาศ  หลกัการท างานเหมือนกบัตูเ้ยน็ แต่จะมีชุดพดัลมเป่าผา่นแผงขดความ
เยน็ออกมาตามช่องกระจายไปภายในบริเวณหอ้ง ท าใหอ้ากาศภายในหอ้งเยน็สบาย นิยมใชต้าม
บา้นเรือน อาคาร และส านกังานต่างๆ ดงัแสดงในรูปที่ 11.37 
 

 
 

รูปที่ 11.37  แสดงลกัษณะเคร่ืองปรับอากาศ  
ที่มา : http://www.thai-reviews.com,2558 

 

             4.พัดลม เป็นเคร่ืองเป่าระบายอากาศและลดความร้อนภายในอาคาร บา้นเรือน และส านกังาน
ต่างๆโดยการใชม้อเตอร์หมุนใบพดัเป่าลม สามารถควบคุมระดบัความเร็วไดห้มุนส่ายไดเ้ป็นเคร่ืองใช้
ที่ไดรั้บความนิยมสูงสุด ดงัแสดงในรูปที่ 11.38 

 

http://www.thai-reviews.com,2558/
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รูปที่ 11.38  แสดงลกัษณะพดัลม  
ที่มา : http://www.imarflex.co.th,2558 

 

                   5.วิทยุและเคร่ืองเสียง เป็นอุปกรณ์เปล่ียนคล่ืนวทิยจุากสถานีส่งเป็นคล่ืนไฟฟ้าส่งผา่น
ล าโพง ล าโพงจะเปล่ียนคล่ืนไฟฟ้าเป็นคล่ืนเสียง ผา่นภาคขยายเพือ่เพิม่เสียง นิยมน าไปใชง้านในดา้น
บนัเทิง ฟังเพลง ฟังข่าวสารต่างๆ เพือ่ผอ่นคลายความเครียด   ดงัแสดงในรูปที่ 11.39 

                                         
 

(ก) วทิย ุ                                                                             (ข) เคร่ืองเสียง 
 

รูปที่ 11.39  แสดงลกัษณะวทิยแุละเคร่ืองเสียง  
ที่มา : http://www.anj 13l.com,2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.anj/
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สรุปท้ายหน่วย 
           วสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง วสัดุที่น ามาใชใ้นงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  โดยมี
การค านึงถึงสมบตัิ  ประโยชน์การใชง้านของวสัดุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
             ชนิดของวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  แบ่งออกไดด้งัน้ี 
              1.วสัดุตวัน า     2.วสัดุก่ึงตวัน า    3.วสัดุฉนวน 
             แหล่งก าเนิดของไฟฟ้า ไดแ้ก่ 
             1.เกิดจากการเหน่ียวน าโดยการหมุนของขดลวดตดักบัสนามแม่เหล็ก เช่น ไดนาโมเยนเนอ 
เรเตอร์ อลัเตอร์เนเตอร์ เป็นตน้  
            2.เกิดจากปฏิกิริยาเคมี เช่น จากพลงังานแสงอาทิตย ์ เปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใชโ้ซล่า
เซลล ์
           3.เกิดจากพลงังานความร้อน เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์เปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใชโ้ซล่า
เซลล ์      
           4.เกิดจากการเสียดสี เช่น การน าผา้ไหมถูกบัแท่งแกว้จะเกิดไฟฟ้าสถิต  มีประจุบวกที่แท่งแกว้  
มีประจุลบที่ผา้ไหม 
          5.เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ  ฟ้าร้อง  ฟ้าผา่  เป็นตน้ 
          6.เกิดจากสตัวบ์างชนิดซ่ึงมีประจุไฟฟ้าในตวัเอง เช่น ปลากระเบน  ปลาไหลไฟฟ้า เป็นตน้ 
          ประเภทของไฟฟ้า   แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
          1.ไฟฟ้าสถิต ( Static  Electricity )  
          2.ไฟฟ้ากระแส ( Current  Electricity )  คือ ไฟฟ้าที่เกิดจากการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ
ผา่นตวัน าประกอบดว้ย 
           2.1 ไฟฟ้ากระแสตรง  ( Direct  Current ) คือไฟฟ้าที่มีการเคล่ือนทีข่องอิเลก็ตรอนอิสระไปใน
ทิศทางเดียวกนัตลอด อยา่งสม ่าเสมอ  
           2.2 ไฟฟ้ากระแสสลบั  ( Alternating  Current ) คือไฟฟ้าที่มีการเคล่ือนทีข่องอิเลก็ตรอนอิสระ
ไปในทิศทางกลบัไปมาเป็นระยะๆ   
             อุปกรณ์ไฟฟ้า   ผลิตจากวสัดุไฟฟ้าเพือ่น ากระแสไฟฟ้าไปใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 
ประกอบดว้ย 

        1.สายไฟฟ้าและสายเคเบิล  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 1. สายไฟฟ้าที่มีฉนวนหุม้      
2. สายไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุม้ 
              ชนิดของสายไฟฟ้า  มีดงัน้ี 
              1. สายอ่อน        2. สายเด่ียว       3. สายคู ่        4. สายเคเบิล  

                   2.ไดนาโม หรือเยนเนอเรเตอร์ เป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้ากระแสสลบั ดว้ยหลกัการเหน่ียวน าโดย
การหมุนขดลวดตดักบัสนามแม่เหล็ก พลงัขบัเคล่ือนการหมุนไดจ้ากเคร่ืองยนต ์เคร่ืองเทอร์ไบน์   
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                  3.เซลล์ไฟฟ้า  ที่นิยมใชก้นัในปัจจุบนั คือ แบตเตอร่ีและถ่านไฟฉาย  ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงดว้ย
วธีิการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

            4.สวิตช์ ใช้ส าหรับปิด – เปิด เพือ่ตดัต่อกระแสไฟฟ้าที่น าไปใชใ้นงานวงจร  
            5. หลอดไฟฟ้า   เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใหแ้สงสวา่ง และมีประสิทธิภาพต ่า เน่ืองจากใชพ้ลงังาน
จ่ายเขา้หลอดไฟเพยีง 25 % อีก 75 %  สูญเสียไปในรูปของความร้อน แบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี    
1. หลอดเผาไส ้ ( Incandescent  Lamp )    2. หลอดฟลูออเรสเซนต ์ ( Fluorrescent  Lamp )   
           ส่วนประกอบวงจรของหลอดฟลูออเรสเซนต์  มีดงัน้ี 
1.สตาร์ทเตอร์ ( Starter )       2.บลัลาสต ์( Ballast )  
          6.ปลัก๊ไฟ  เป็นอุปกรณ์ที่ถูกก าหนดเป็นจุดจ่ายไฟ ตวัน าและฉนวนใชว้สัดุชนิดเดียวกนักบัสวติช ์ 
ปลัก๊ไฟประกอบดว้ย 2 ลกัษณะ คอื   6.1 ปลัก๊ตวัผู ้      6.2 ปลัก๊ตวัเมีย   
        อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายเม่ือกระแสไฟเกินอตัรา   มีดงัน้ี 
       1.ฟิวส์ ( Fuse ) ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็นดงัน้ี  1.1 ฟิวส์เสน้    1.2 ฟิวส์ปลัก๊   1.3 คาร์ทริดจฟิ์วส์ 

             2. เบรกเกอร์ ( Circuit  Breaker ) หรือ ตัวตัดไฟอัตโนมัติ     เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกออกแบบขึ้นมา 
ส าหรับตดัต่อวงจรแทนมือ สามารถตดัวงจรโดยอตัโนมติัเม่ือกระแสไฟฟ้าไหลผา่นมากกวา่ปกติ ระบบการ 
ท างานภายในอาศยัความร้อนหรืออ านาจแม่เหลก็  เบรกเกอร์นิยมใชก้นัทั้งสองระบบท างานดว้ยแม่เหล็ก และ 
ความร้อนอยูใ่นตวัเดียวกนั  

                    3.สวิตช์อัตโนมัติ ( Automatic  Switch )    ปัจจุบนันิยมใชก้นัมาก จึงน ามาใชแ้ทนสะพานไฟ เม่ือมีกระแส 
ไฟ  ไฟฟ้าไหลผา่นมากเกินขนาดที่ก  าหนดไว ้ สวติชจ์ะตดัวงจรไฟฟ้าทนัที และเม่ือท าการแกไ้ขใหก้ระแสไฟฟ้า 
        อยูใ่นระดบัปกติแลว้ สามารถกดปุ่ ม ON วงจรไฟฟ้าจะต่อกนัใหม่โดยไม่ตอ้งหาประแจมาเปล่ียนฟิวส์ 

            วัสดุอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์ ไดมี้การผลิตและพฒันาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เขา้มาใชใ้นการสร้าง
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ มีดงัน้ี 
           1.ทรานซิสเตอร์   
           2.ไดโอด เป็นอุปกรณ์ที่ยอมใหก้ระแสไฟฟ้าไหลผา่นไดท้างเดียว ท าจากวสัดุก่ึงตวัน า ที่นิยมใช ้
ในปัจจุบนัมีอยู ่ 4 ชนิด คือ  

       2.1 ไดโอดธรรมดาใชใ้นการเปล่ียนแรงเคล่ือนไฟฟ้ากระแสสลบั (AC)เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC )  
      2.2 ไดโอดจ ากดัค่า ( ซีเนอร์ไดโอด )  

           2.3 ไอซี   
           2.4  ตวัตา้นทาน  หรือ รีซิสเตอร์  

      เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ในปัจจุบนัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าไดน้ ามาใชก้นัอยา่งมากมายไม่วา่จะเป็นโรงงาน อาคาร
บา้นเรือน และส านกังาน และหน่วยงานอ่ืนๆ เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวก หรือผอ่นคลาย
ความเครียดใหก้บัมนุษยเ์รา ไดแ้ก่ 
        1.ตูเ้ยน็     2.โทรทศัน์    3.เคร่ืองปรับอากาศ    4.พดัลม    5.วทิยแุละเคร่ืองเสียง    



 

                                           วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ    นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  

 

374 หน่วยที่ 11 วัสดุไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
 

       1. Static  Electricity หมายถึง  ไฟฟ้าสถิต 
       2. Current  Electricity หมายถึง ไฟฟ้ากระแส  
       3. Direct  Current  หมายถึง ไฟฟ้ากระแสตรง   
       4. Alternating  Current  หมายถึง ไฟฟ้ากระแสสลบั   
       5. Automatic  Switch หมายถึง สวติชอ์ตัโนมตัิ 
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ใบงานหน่วยที ่11 
 

      ค าส่ัง  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
        

1. ครูผูส้อนใหผู้เ้รียนไปคน้ควา้ ตามหวัขอ้ที่ก  าหนดใหใ้นตารางดา้นล่างและบอกลกัษณะ 
วสัดุที่มาใชผ้ลิตวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลงในตารางที่ก  าหนดให้ ( คะแนนเตม็ 2 คะแนน )  
เวลา 4 นาที 
 

ล าดับที ่ ชนิดของวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่น ามาใช้ผลิต 
ตวัอยา่ง วสัดุตวัน า เงิน  ทองแดง  อะลูมิเนียม ดีบุก ตะกัว่  

เหล็ก  ทองค า  ปรอท  กราไฟต ์และ
วสัดุที่เป็นโลหะเกือบทั้งหมด 

1   
2   

 
   

2.ครูผูส้อนใหผู้เ้รียนไปคน้ควา้ ตามหวัขอ้ที่ก  าหนดใหใ้นตารางดา้นล่าง จ  านวน 4 ตวัอยา่ง 
และบอกลกัษณะการใชง้านลงในตารางที่ก  าหนดให้  ( คะแนนเตม็ 4 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 

ล าดับที ่ ประเภท ช่ือช้ินงาน ลักษณะการใช้งาน 
ตวัอยา่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า โทรทศัน์ ใชส้ าหรับดูภาพเคล่ือนไหว 

1.    
2.    
3.    
4.    
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แบบฝึกหัดหน่วยที ่11 
 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. จงบอกความหมายวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2. จงบอกชนิดวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
3. จงบอกแหล่งก าเนิดของไฟฟ้า  
4. ไฟฟ้าแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  
5. จงยกตวัอยา่งชนิดของสายไฟที่นิยมใชก้นัทัว่ไปมา 3 ชนิด 
6. จงยกตวัอยา่งอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายเม่ือกระแสไฟเกินอตัรา  
7. จงยกตวัอยา่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามา 5 ชนิด 
8. จงยกตวัอยา่งอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายเม่ือกระแสไฟเกินอตัรา มา 3 ชนิด 
9. จงยกตวัอยา่งวสัดุอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์มา 4 ชนิด  

       10. จงยกตวัอยา่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามา 5 ชนิด 
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เฉลยใบงานหน่วยที ่11 
 

ค าส่ัง แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน    
                1. ครูผูส้อนใหผู้เ้รียนไปคน้ควา้ ตามหวัขอ้ที่ก  าหนดใหใ้นตารางดา้นล่างและบอกลกัษณะ 
วสัดุที่น ามาใชผ้ลิตวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ลงในตารางที่ก  าหนดให้ ( คะแนนเตม็ 2 คะแนน )  
เวลา 4 นาที 
 

ล าดับที ่ ชนิดของวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุที่น ามาใช้ผลิต 
ตวัอยา่ง วสัดุตวัน า เงิน  ทองแดง  อะลูมิเนียม ดีบุก ตะกัว่  

เหล็ก  ทองค า  ปรอท  กราไฟต ์และ
วสัดุที่เป็นโลหะเกือบทั้งหมด 

1. วสัดุก่ึงตวัน า ซิลิกอน  เยอรมนัเนียม 
2. วสัดุฉนวน ยาง ไม ้พลาสติก กระดาษ หนงั แกว้ 

กระเบื้อง ใยหิน  
 
             2 . ครูผูส้อนให้ผูเ้รียนไปคน้ควา้ ตามหวัขอ้ที่ก  าหนดใหใ้นตารางดา้นล่าง จ  านวน 4 ชนิด  
และบอกลกัษณะการใชง้านลงในตารางที่ก  าหนดให้ ( คะแนนเตม็ 4 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 
 

ที่ ชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ลักษณะการใช้งาน 
ตวัอยา่ง โทรทศัน์ ใชส้ าหรับดูภาพเคล่ือนไหว 

1. ตูเ้ยน็ แช่เยน็  น ้ า  อาหาร  และเคร่ืองด่ืมต่างๆ 
2. เคร่ืองปรับอากาศ   หลกัการท างานเหมือนกบัตูเ้ยน็ แต่จะมีชุดพดั

ลมเป่าผา่นแผงขดความเยน็ออกมาตามช่อง
กระจายไปภายในบริเวณหอ้งท าใหอ้ากาศ
ภายในหอ้งเยน็สบาย  

3. พดัลม  เป็นเคร่ืองเป่าระบายอากาศและลดความร้อน
ภายในอาคาร บา้นเรือน และส านกังานต่างๆ 

4. วทิยแุละเคร่ืองเสียง    เป็นอุปกรณ์เปล่ียนคล่ืนวทิยจุากสถานีส่งเป็น
คล่ืนไฟฟ้าส่งผา่นล าโพง ล าโพงจะเปล่ียน
คล่ืนไฟฟ้าเป็นคล่ืนเสียง ผา่นภาคขยายเพือ่เพิม่
เสียง นิยมน าไปใชง้านในดา้นบนัเทิง  

 
หมายเหตุ   ค าตอบอาจจะอยู่ในดุลพินิจของครู 
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ใบประเมินผลใบงาน หน่วยที่ 11 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ไดเ้ติม 
ลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       5 - 6          คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       3 - 4          คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       1 - 2          คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 1    คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียนทบทวน
ใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 11 และท าใบงานใหม่ 

 
 
 

 
 
 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 11 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 5 – 6 ) 

ดี 
( 3 – 4 ) 

พอใช ้
( 1 – 2 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 1 ) 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่11 
 

ค าส่ัง   จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. จงบอกความหมายของวสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
ตอบ วสัดุที่น ามาใชใ้นงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  โดยมีการค านึงถึงสมบตัิ  ประโยชน์การใช ้
งานของวสัดุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    
 

2. วสัดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์แบ่งออกเป็นก่ีชนิด อะไรบา้ง 
ตอบ  3 ชนิด คือ 1.วสัดุตวัน า   2.วสัดุก่ึงตวัน า 3. วสัดุฉนวน 
 

3. จงบอกแหล่งก าเนิดของไฟฟ้า  
ตอบ 1.เกิดจากการเหน่ียวน าโดยการหมุนของขดลวดตดักบัสนามแม่เหล็ก เช่น ไดนาโม 
 เยนเนอเรเตอร์ อลัเตอร์เนเตอร์ เป็นตน้  
         2.เกิดจากปฏิกิริยาเคมี เช่น จากพลงังานแสงอาทิตย ์ เปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใช ้
โซล่าเซลล ์ 
         3.เกิดจากพลงังานความร้อน เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์เปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใช ้
โซล่าเซลล ์ 
         4.เกิดจากการเสียดสี เช่น การน าผา้ไหมถูกบัแท่งแกว้จะเกิดไฟฟ้าสถิต  มีประจุบวกที่แท่งแกว้ 
มีประจุลบที่ผา้ไหม  
         5.เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ  ฟ้าร้อง  ฟ้าผา่  เป็นตน้ 
         6.เกิดจากสตัวบ์างชนิดซ่ึงมีประจุไฟฟ้าในตวัเอง เช่น ปลากระเบน  ปลาไหลไฟฟ้า  
 

4. ไฟฟ้าแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง  
ตอบ 2 ประเภท คือ 1.ไฟฟ้าสถิต คือ ไฟฟ้าที่ถูกเก็บประจุบวกและประจุลบไวค้นละต าแหน่ง ไม่
สามารถเคล่ือนที่เขา้หากนัได ้เวน้แต่น าสารทั้งสองมาแตะ หรือเอาตวัน ามาต่อถึงกนัจึงจะสามารถ
เคล่ือนที่เขา้หากนัได ้              
2.ไฟฟ้ากระแส   คือ ไฟฟ้าที่เกิดจากการเคล่ือนทีข่องอิเล็กตรอนอิสระผา่นตวัน าประกอบดว้ย 
             2.1 ไฟฟ้ากระแสตรง   คือไฟฟ้าที่มีการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนอิสระไปในทิศทางเดียวกนั
ตลอด อยา่งสม ่าเสมอ 
              2.2 ไฟฟ้ากระแสสลบั   คือไฟฟ้าที่มีการเคล่ือนที่ของอิเล็กตรอนอิสระไปในทิศทางกลบัไปมา
เป็นระยะๆ  
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5. จงยกตวัอยา่งชนิดของสายไฟที่นิยมใชก้นัทัว่ไป 
ตอบ  1. สายอ่อน   เป็นสายหุม้ดว้ยพลาสติก PVC ภายในประกอบดว้ยเสน้ลวดทองแดงจ านวนมาก 
เป็นสายคู่ ใชส้ าหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่ใชก้ระแสไฟฟ้านอ้ย  เช่น ใชเ้ป็นสายพดัลม สายโทรทศัน์ 
 สายวทิย ุและสายกระติกน ้ าร้อน  
          2. สายเด่ียว   เป็นสายไฟฟ้าชนิดหุม้มีแกนลวดทองแดงอยูภ่ายในจ านวน 1 เสน้ ใชส้ าหรับเดิน
สายไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ในการเดินสายไฟไม่น ามารัดดว้ยคลิป แต่จะใชร้้อยในท่อแลว้
ยดึต่อใหติ้ดกบัโครงเหล็ก ผนงั หรือ วางบนราง  
          3.สายคู่  เป็นสายไฟฟ้าชนิดหุม้ มีแกนลวดทองแดงอยูภ่ายในจ านวน 2 เสน้ หรืออาจมี 3 เสน้ 
กรณีใชส้ายดิน นิยมน าไปใชเ้ดินสายไฟฟ้าภายในบา้นและภายในอาคาร  
          4. สายเคเบิล เป็นสายไฟฟ้าที่มีฉนวนหุม้อยา่งแน่นหนา อาจจะมีหลายชั้น เป็นสายไฟที่ออกแบบ
มาใหใ้ชส้ าหรับฝังดินหรือใตน้ ้ า 
 

5.จงอธิบายหลกัการท างานของหลอดเผาไส ้ 
ตอบ  เม่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าเขา้ไปในหลอดที่มีความตา้นทานสูงซ่ึงท ามาจากลวดทงัสเตน ท าใหไ้ส้
หลอดร้อนมากขึ้น จนกระทัง่เปล่งแสงออกมา ไสห้ลอดไม่หลอมละลายเน่ืองจากไสห้ลอดอยูภ่ายใน
สุญญากาศ หรือหลอดบรรจุก๊าซเฉ่ือย  
 

6.ส่วนประกอบวงจรของหลอดฟลูออเรสเซนต ์มีอะไรบา้ง 
ตอบ 1.สตาร์ทเตอร์       2.บลัลาสต ์  
 

7.ปลัก๊ไฟมีก่ีลกัษณะ  อะไรบา้ง 
ตอบ 2 ลกัษณะ คือ 1. ปลัก๊ตวัผู ้    2. ปลัก๊ตวัเมีย   
 

8. จงยกตวัอยา่งอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายเม่ือกระแสไฟเกินอตัรา มา 3 ชนิด 
ตอบ 1.ฟิวส์    2. เบรกเกอร์ หรือ ตวัตดัไฟอตัโนมตัิ   3. สวติชอ์ตัโนมตัิ  

 

       9. จงยกตวัอยา่งวสัดุอุปกรณ์ในงานอิเล็กทรอนิกส์มา 4 ชนิด  
       ตอบ 1.ทรานซิสเตอร์    2.ไดโอด    3.ไอซี     4. ตวัตา้นทาน 
 

10. จงยกตวัอยา่งเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามา 5 ชนิด 
        ตอบ 1.ตูเ้ยน็    2.โทรทศัน์   3.เคร่ืองปรับอากาศ   4.พดัลม  5.วทิยแุละเคร่ืองเสียง                                                      

 

 
 
 



 

                                วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ     นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

หน่วยที่ 12 การกัดกร่อนและการป้องกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการสอน 

วชิาวสัดุงานช่างอุตสาหกรรม   รหัสวชิา 2100-1002 

หน่วยที่ 12  การกดักร่อนและการป้องกนั 
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12.การกดักร่อนและการป้องกนั 

12.1 ความหมายของการกดักร่อน 

12.2 สาเหตขุองการกดักร่อน 

12.3 ลกัษณะและชนิดของการกดักร่อน 

12.4 การป้องกนัการกดักร่อน 

ผงัมโนทศัน์ 
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หน่วยที่ 12 
การกดักร่อนและการป้องกนั 

 

แนวคดิ 
 

            ผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้งานของเคร่ืองจกัรกล อายุการใช้งาน และความ
ปลอดภยัในการใชง้านของเคร่ืองมือดงักล่าว ส่วนหน่ึงมาจากการกดักร่อน เน่ืองจากการใชง้าน
ติดต่อกนัยาวนานและการท าปฏิกิริยาระหว่างวสัดุกับสภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น แก๊สออกซิเจนใน
อากาศ น ้ า กรด และด่างหรือความร้อนในระบบงานอุตสาหกรรมจึงได้มีการคิดคน้และหาวสัดุ
ป้องกนัการกดักร่อนทุกรูปแบบเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองจกัรกล ให้มีอายกุารใช้
งานที่ยาวนานขึ้น และเกิดความปลอดภยัมากที่สุด 
 

ส สาระการเรียนรู้ 
 

            12.1 ความหมายของการกดักร่อน 
            12.2 สาเหตุของการกดักร่อน 
            12.3 ลกัษณะและชนิดของการกดักร่อน 
            12.4 การป้องกนัการกดักร่อน 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

          1.บอกความหมายของการกดักร่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          2.อธิบายสาเหตุของการกดักร่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          3.อธิบายลกัษณะและชนิดของการกดักร่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          4.บอกวธีิการป้องกนัการกดักร่อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          5.มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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 12.1 ความหมายของการกดักร่อน 
           การกดักร่อน  (Corrosion)  หมายถึง  การเส่ือมสภาพหรือการเปล่ียนแปลงของผิวหรือเน้ือ
ของวสัดุช้ินงาน อนัเน่ืองมาจากสภาพดินฟ้าอากาศ หรือจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีท าให้วสัดุช้ินงาน
นั้นค่อยๆเส่ือมสภาพลงไปเร่ือยๆจนไม่สามารถใชง้านไดอี้กต่อไป  ดงัแสดงในรูปที่ 12.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

               
รูปที่ 12.1 แสดงลกัษณะการกดักร่อนของช้ินงาน 

                                            ที่มา :  http://www.thanasarn.co.th, 2558 
 

12.2  สาเหตุของการกดักร่อน 
          การกดักร่อน เป็นการผพุงัของโลหะหรือวสัดุช่างเม่ือใชไ้ปเป็นเวลานานๆ และเป็นการ
เปล่ียนแปลงสมบตัิของโลหะ หรือเกิดจากการท าปฏิกิริยาระหวา่งวสัดุกบัสภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
แก๊สออกซิเจนในอากาศ น ้ า กรด หรือด่าง หรือความร้อน ท าใหเ้กิดการผพุงั ช ารุด และแตกหกั 
เป็นตน้ 

12.3  ลกัษณะและชนิดของการกดักร่อน  
            การกัดกร่อนจะสร้างความเสียหายแก่เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล ที่ใช้ในระบบงานภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือที่ เ ก่ียวข้อง เค ร่ืองใช้ อุปกรณ์ต่างๆที่ ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งมากมาย ท าให้เกิดการแตกหัก เกิดการช ารุด พงัทลาย เกิดไฟไหม ้เกิดการ
ระเบิด จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งศึกษาลกัษณะและชนิดของการกดักร่อนให้เขา้ใจเพื่อเป็นการ
น าไปสู่การใชม้าตรการป้องกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แบ่งออกได ้8 ชนิด ดงัน้ี 
        1. การกัดกร่อนแบบสม ่าเสมอ ( Uniform Corrosion ) เกิดขึ้นเพราะวตัถุสมัผสักบัส่ิงแวดลอ้ม  
โดยอตัราความสูญเสียพื้นผิวของวตัถุที่บริเวณที่สมัผสัปัจจยัให้เกิดการกดักร่อนต่างๆ โดยเฉล่ียจะ
ใกลเ้คียงกนั  ดงัแสดงในรูปที่ 12.2 
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           รูปที่ 12.2 แสดงลกัษณะการกดักร่อนแบบสม ่าเสมอ 
          ที่มา :  https://www.slideshare.net/woravith/metal-and-metalloids-12252404, 2558 

 

             2. การกัดกร่อนเน่ืองจากความต่างศักย์ (Galvanic Corrosion) เกิดจากวตัถุโลหะ ที่เป็น
ตวัน าไฟฟ้าได ้2 ชนิดที่ต่างกนัหรือวตัถุชนิดเดียวกนัแต่ค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ต่างกนั มาเช่ือมต่อ
กนัจะเกิดความต่างศกัยไ์ฟฟ้าขึ้น ท าใหเ้กิดการไหลของอิเล็กตรอนระหวา่งวตัถุทั้งสองหากท าให้
การสูญเสียอิเล็กตรอนของวตัถุที่มีค่าความต่างศกัยต์  ่ากว่าและจะถูกกดักร่อนในที่สุด   ดงัแสดง  
ในรูปที่ 12.3 
 

           
 
 

รูปที่ 12.3 แสดงลกัษณะการกดักร่อนเน่ืองจากความต่างศกัย ์
    ที่มา :  https://www.slideshare.net/woravith/metal-and-metalloids-12252404, 2558 

 
 
 
 

https://www.slideshare.net/woravith/metal-and-metalloids-12252404
https://www.slideshare.net/woravith/metal-and-metalloids-12252404
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ตารางที่ 12.1  แสดงลกัษณะอนุกรมแรงดนัไฟฟ้า 
 

ช่ือโลหะ ความต่างศักย์ ( โวลต์ ) 
1.เงิน ( Ag ) + 0.80 
2.ทอง ( Au ) + 1.50 

3. ทองแดง ( Cu ) + 0.35 

4.ไฮโดรเจน ( H ) 0 

5.ตะกัว่ ( Pb ) - 0.12 

6.ดีบุก ( Sn ) - 0.14 
7.นิกเกิล ( Ni ) - 0.23 

8.เหล็ก ( Fe ) - 0.44 

9.โครเมียม ( Cr ) - 0.56 

10.สงักะสี ( Zn ) - 1.76 

11. อะลูมิเนียม ( Al ) -1.70 

 
               3. การกัดกร่อนแบบช่องแคบ (Crevice Corrosion) เกิดจากวตัถุสัมผสัสารละลาย         
บางชนิดที่สามารถแตกตวัเป็นประจุไฟฟ้าหรือเกิดจากบริเวณพื้นผิวที่การถ่ายเทของเหลวไม่ดี
ส่งผลต่อการท าปฏิกิริยาออกซิเดชนัแตกต่างกนั มกัเกิดตามรอกแยกหรือตามซอกต่างๆของวตัถุ 
ดงัแสดงในรูปที่ 12.4 
 

 
 

รูปที่ 12.4 แสดงลกัษณะการกดักร่อนแบบช่องแคบ 
ที่มา : https://www.slideshare.net/woravith/metal-and-metalloids-12252404 , 2558 

 
 

https://www.slideshare.net/woravith/metal-and-metalloids-12252404
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               4. การกัดกร่อนแบบเป็นหลุม (Pitting) ส่วนมากเกิดจากวตัถุอยูส่มัผสัสารละลายพวก 
คลอไรด ์เช่นน ้ าทะเล เม่ือวตัถุถูกกดักร่อน บริเวณกดักร่อนจะเป็นรูหรือหลุม อาจถูกบดบงัดว้ย 
ตวักัดกร่อนเอง มกัเกิดแบบเฉียบพลนัตรวจพบไดย้าก มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่พบในวตัถุโลหะที่
สามารถสร้างชั้นป้องกนัได ้ ดงัแสดงในรูปที่ 12.5 
 

 
 

รูปที่ 12.5 แสดงลกัษณะการกดักร่อนแบบเป็นหลุม 
ที่มา : https://www.slideshare.net/woravith/metal-and-metalloids-12252404, 2558 

 

           5. การกัดกร่อนตามขอบเกรน (Intergranular Corrosion) มกัเกิดกบัเหล็กกลา้ไร้สนิม      
ในบริเวณที่มีการเช่ือมต่อ โดยเหล็กจะสูญเสียโครเมียมในรูปคาร์ไบด ์เม่ือเกิดการสูญเสียจะขาด
โครเมียมในการสร้างการป้องกนัเน้ือเหล็ก  ดงัแสดงในรูปที่ 12.6 

 

 
 

รูปที ่12.6 แสดงลกัษณะการกดักร่อนตามขอบเกรน  
ที่มา : https://www.google.co.th , 2558 

 

          6. การกัดกร่อนแบบเลือก (Selective Leaching or Dealloying) เกิดวตัถุที่เป็นโลหะผสม  
ที่ธาตุ  โลหะหน่ึงเสถียรกวา่ธาตุหน่ึงเม่ือสมัผสัสภาพแวดลอ้ม เช่นการกดักร่อนของทองเหลือง 
โดยทองเหลืองจะสูญเสียสงักะสี เหลือแต่ทองแดงท าใหเ้ป็นรูพรุน รูปทรงของวตัถุจะ 
ไม่เปล่ียนแปลงแต่ความแขง็แรงจะลดลง สามารถลดการกดักร่อนไดโ้ดยเติมดีบุกลงไปประมาณ 
ร้อยละ1 ในทองเหลือง ดงัแสดงในรูปที่ 12.7 

https://www.google.co.th/
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รูปที่ 12.7  แสดงลกัษณะการกดักร่อนแบบเลือก  
ที่มา : https://www.google.co.th/search?q , 2558 

 

              7. การกัดกร่อนแบบกัดเซาะ (Erosion Corrosion) เกิดจากปฏิกิริยาเคมีและการเคล่ือนที่  
เช่น การไหลหรือเคล่ือนที่ของสารละลายหรือของเหลวที่มีผลต่อการกดักร่อน ดงัแสดงในรูปที่ 12.8 

 

 

 
 

รูปที ่12.8 แสดงลกัษณะการกดักร่อนแบบกดัเซาะ 
ที่มา : https://www.google.co.th/search?biw=1040&bih=619&tbm=isch&sa , 2558 

 

              8. การกัดกร่อนโดยความเค้น (Stress corrosion) เกิดจากความเคน้หรือแรงเคน้ของ
สภาพแวดลอ้ม เช่น การตดั การดดั ความร้อนภายนอก การสัน่สะเทือน หรือความเคน้จากภายใน
ของวตัถุที่อาจหลงเหลือจากการขึ้นรูป การเยน็ตวัที่ไม่สม ่าเสมอ  ดงัแสดงในรูปที่ 12.9 
 

 

https://www.google.co.th/search?q
https://www.google.co.th/search?biw=1040&bih=619&tbm=isch&sa
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รูปที่ 12.9 แสดงลกัษณะการกดักร่อนโดยความเคน้ 
ที่มา : https://www.google.co.th/search?biw=1040&bih=619&tbm=isch&sa, 2558 

 

12.4 การป้องกนัการกดักร่อน    
         การป้องกนัการกดักร่อนของโลหะ เป็นการช่วยยดืใหอ้ายกุารใชง้านของวสัดุงานให้
ยาวนานขึ้นแบ่งออกไดด้งัน้ี 
        1.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  ถา้พบว่าช้ินงานเกิดการกัดกร่อนไม่มากนัก ให้ใช้กระดาษ
ทราย  แปรงลวด  แปรงทองเหลือง  หรือ หินเจียรนัยขดัตกแต่งจนสะอาดแลว้เคลือบดว้ยสาร
ป้องกนัการกัดกร่อน ถา้ช้ินงานมีการกดักร่อนมาก ควรเปล่ียนช้ินงานใหม่แลว้เคลือบด้วยสาร
ป้องกนัการกดักร่อน   ดงัแสดงในรูปที่ 12.10 
 

 
 

 

รูปที่ 12.10 แสดงลกัษณะการใชก้ระดาษทรายขดัช้ินงาน 
                                   ที่มา : https://www.tonnanie.wordpress.com , 2558 
 

https://tonnanie.wordpress.com/
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                2.การเลือกใช้วสัดุให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละอยา่ง 
ควรเลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานนั้นๆ เช่น ใชส้แตนเลสท าถงัน ้ าหรือ ภาชนะบรรจุ 
อาหาร เพราะเวลาโดนความช้ืน หรือน ้ าจะไม่เกิดเป็นสนิมหรือใชอ้ะลูมิเนียมท าเคร่ืองใชท้ี่สมัผสั 
กบัอากาศ เพราะผวิของอะลูมิเนียมเม่ือท าปฏิกิริยากบัแก๊สออกซิเจนในอากาศจะเกิดอะลูมิเนียม 
ออกไซดท์นต่อการกดักร่อนไดดี้  ดงัแสดงในรูปที่12.11 
 
 

                

 
(ก) ถงับรรจุน ้ าท  าดว้ยสแตนเลส                    (ข)  ภาชนะบรรจุอาหารท าดว้ยแตนเลส 
 

รูปที่ 12.11 แสดงลกัษณะการเลือกใชว้สัดุให้เหมาะสมกบังาน 
    ที่มา : http://www.sttwater.com, 2558 

            3. การเคลือบผิวด้วยน ้ามัน เป็นการใชน้ ้ ามนัทา อาบหรือชโลมผวิ น ้ ามนัจะช่วยในการป้อง 
กนัการกดักร่อนผวิของโลหะไดดี้ เกิดเป็นสนิมไดย้าก ก่อนที่จะทาน ้ ามนั ตอ้งท าความสะอาดผวิ 
ของช้ินงานก่อน  น ้ ามนัที่ใช ้ ไดแ้ก่  น ้ ามนัเคร่ือง  น ้ ามนัแร่และ ไซพาราฟินหรือวาสลีน  หรือ 
น ้ ามนักนัสนิม  ใชส้ าหรับเคร่ืองจกัรกลต่างๆ เช่นเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส  เคร่ืองกดั  เคร่ืองเจาะ  และ 
ช้ินส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่เก็บไวใ้ชง้านในกระบวนการผลิต เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 12.12 

 

        
 

(ก) การเคลือบผวิช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์                          (ข) การเคลือบผวิช้ินส่วนเคร่ืองกล 
รูปที่ 12.12  แสดงลกัษณะการเคลือบผวิน ้ ามนั 
ที่มา : https://www.pantip.com/topic, 2558 
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               4.วิธีการป้องกันการกัดกร่อนแบบแคโทดิก  โลหะเกิดการกดักร่อนจากการเกิดปฏิกิริยา 
ไฟฟ้าเคมี โดยโลหะจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนั ซ่ึงมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเช่นเดียวกบัแอโนดในเซลล ์

กลัวานิกหรือเซลลอิ์เล็กโทรไลต ์ดงันั้นถา้ไม่ตอ้งการใหเ้กิดการผกุร่อนจึงตอ้งใหโ้ลหะนั้นมี 

สภาวะเป็นแคโทดหรือคลา้ยกบัแคโทด โดยใชโ้ลหะที่เสียอิเล็กตรอนไดง่้ายกวา่เหล็ก (มีคา่ศกัย ์
ไฟฟ้าคร่ึงเซลลรี์ดกัชนันอ้ยกวา่เหล็ก) ไปอยูก่บัเหล็กเช่น การเช่ือมต่อแมกนีเซียมตามท่อ หรือตาม
โครงเรือ จะท าใหเ้หล็กผกุร่อนชา้ลง เน่ืองจากแมกนีเซียมเสียอิเล็กตรอนง่ายกวา่เหล็ก จะเสีย
อิเล็กตรอนแทน เปรียบเสมือนกบัใหแ้มกนีเซียมเป็นแอโนด และใหเ้หล็กเป็นแคโทด จึงเรียกวิธีน้ี 

วา่ “วธีิแคโทดิก”    ดงัแสดงในรูปที่ 12.13 
 

 

                              
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 12.13  แสดงลกัษณะวธีิการป้องกนัการกดักร่อนแบบแคโทดิก  
https://www.nutchar.wordpress.com, 2558 

 

                5. การเคลือบผิวด้วยการทาสีหรือพ่นสี   การทาสีหรือการพน่สี ท  าให้เกิดความสวยงาม 
และเป็นการป้องการกดักร่อนของวสัดุงานก่อนทาหรือพน่สีนั้น ตอ้งท าความสะอาดผวิงาน เช็ด 
ดว้ยสารละลาย เช่น ทินเนอร์ น ้ ามนัสนก่อน ซ่ึงมีล าดบัขั้นดงัน้ี 
               ขั้นที่1  ทาหรือพน่สีรองพื้น  เพือ่ใหสี้เกาะติดกบัผวิช้ินงาน ป้องกนัสนิม และป้องกนัสี 
ล่อน รอจนสีรองพื้นแหง้  
               ขั้นที่2  ทาหรือพน่สีจริงบางๆ  แลว้ปล่อยทิ้งไวใ้หสี้แหง้ 
               ขั้นที่ 3 ทาหรือพน่สีจริงหนาอีก 1 เที่ยว รวมทั้งหมดเป็นการทาหรือพน่ จ  านวน 3 เที่ยว   
เม่ือสีแหง้สนิทสามารถป้องกนัการกดักร่อนได ้
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(ก) การเคลือบผวิช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์                          (ข) การเคลือบผวิช้ินส่วนเคร่ืองกล 
รูปที่ 12.14  แสดงลกัษณะการเคลือบผวิดว้ยการพน่สี 

ที่มา : https://www.youtube.com,2558 
 

              6.การเคลือบผิวด้วยน า้ยา  นิยมใชก้บัเคร่ืองใชป้ระจ าบา้น เช่น ถว้ย  ชาม  จาน โถ  
กระเบื้องปูพื้น เป็นตน้ น ้ ายาที่ใช ้คือ น ้ ายาแกว้ ใชท้าหรือจุ่มลงบนผวิงาน แลว้น าไปอบในเตาที่
อุณหภูมิสูงประมาณ  600 – 900 องศาเซลเซียส น ้ ายาจะแขง็ใส  แวววาว  สวยงาม  คงทน  สามารถ
ป้องกนัการกดักร่อนและความร้อนไดดี้  ดงัแสดงในรูปที่ 12.15  
 

        
 

                      (ก) การเคลือบผวิชาม                                       (ข) การเคลือบผวิกระเบื้องปูพื้น 
 

รูปที่ 12.15  แสดงลกัษณะการเคลือบผวิดว้ยน ้ ายา 
ที่มา :  http://www.siamkaewkumsai.blogspot.com,2558 

 

             7. การเคลือบผิวด้วยวธีิเคม ี   จะตอ้งพจิารณาถึงความถูกตอ้งและความเหมาะสม เพือ่ช่วย
ป้องกนัการกดักร่อน โดยช้ินงานที่ไดจ้ะมีคุณภาพ ซ่ึงนิยมใชอ้ยู ่5 วธีิ คือ 
                 1.การรมด า  เป็นวธีิท าใหเ้หล็กมีผวิสีด า นิยมน ามาใชท้  ากบังานยทุโธปกรณ์ เช่น ปืน มีด 
ดาบ ช้ินส่วนรถถงั เป็นตน้ วธีิการรมด า คือ การทาดว้ยน ้ ามนัรมด า เผาผวิช้ินงานใหท้ัว่โดยใช้
อุณหภูมิประมาณ 450 องศาเซลเซียส ท าซ ้ ากนัหลายๆคร้ัง จะไดผ้วิงานด าเป็นมนั สามารถป้องกนั
การกดักร่อนไดดี้  ดงัแสดงในรูปที่ 12.16 

https://www.youtube.com,2558/
http://siamkaewkumsai.blogspot.com,2558/
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                 (ก) การรมด ามีด                                                           (ข) การรมด าปืน 
รูปที่ 12.16  แสดงลกัษณะการเคลือบผวิดว้ยการรมด า 

ที่มา :  http://www.siamkaewkumsai.blogspot.com,2558 

               2.การชุบฟอสเฟส  เป็นกรรมวิธีเคลือบผิวเหล็กดว้ยฟอสเฟตและแมงกานีส โดยใช้น ้ ายา
ฟอสเฟตเป็น  ปฏิกิริยาเคมี จะท าให้ผิว เหล็กมีสีเทาด า และผิวของช้ินงานเกาะติดสีที่เคลือบไดดี้มาก 
น าไปใชก้บังานตวัถงัรถยนต ์ ตูเ้ยน็ ตวัถงัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้  วธีิการชุบฟอสเฟต คือน าช้ินงานส่วน

ที่เป็นเหล็กที่ท  าความสะอาดแลว้ จุ่มลงในน ้ ายาฟอสเฟต ทิ้งไวป้ระมาณ 
2

1  – 1 ชั่วโมง น ้ ายาจะท า

ปฏิกิริยากบัผวิงาน สามารถน าไปพน่สีป้องกนัการกดักร่อนไดดี้  ดงัแสดงในรูปที่ 12.17 
 

 
    
 

 
 
 

 
     ( ก ) การชุบฟอสเฟสตวัถงัรถยนต ์                                     ( ข ) การชุบฟอสเฟสโครงเตารีด  

รูปที่ 12.17 แสดงลกัษณะการเคลือบผวิดว้ยการชุบฟอสเฟส  
ที่มา : http://www.itemsell.net com, 2558  
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               3.วิธีอีล็อกซาล    เป็นวิธีที่ท  าให้ผิวอะลูมิเนียมเปล่ียนเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ สามารถน า
อะลูมิเนียมไปยอ้มเป็น  สีต่างๆได้ดี  สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ดี  วิธีอิล็อกซาล คือ การน า
อะลูมิเนียมเป็นขั้วบวก และตะกัว่เป็นขั้วลบ จุ่มลงในกรดก ามะถนัเจือจาง ปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงเขา้
ขั้วบวก และขั้วลบ ประมาณ 2 – 3 นาที ผิวของอะลูมิเนียมจะเปล่ียนเป็นอะลูมิเนียมออกไซด์ มีความ
แขง็ และสีทึบกวา่เดิม ดงัแสดงในรูปที่12.18 
 

 
 

รูปที่ 12.18  แสดงลกัษณะการเคลือบผวิดว้ยวิธีอีล็อกซาล 
ที่มา : http://www.siamkaewkumsai.blogspot.com,2558 

              4.การเคลือบผิวด้วยแมกนีเซียม   ผวิแมกนีเซียมผสม ถา้ปล่อยใหท้  าปฏิกิริยากบัอากาศ 
ช้ินงานจะผสุลายอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นเม่ือผลิตช้ินงานแมกนีเซียมผสมเสร็จแลว้ ตอ้งน าช้ินงานไปจุ่ม 
ลงในน ้ ายาโพแทสเซียมโครเมต หรือโซเดียมโครเมต ประมาณ1 – 2 นาที ผวิช้ินงานจะเปล่ียนเป็นสี 
ทองเหลือง สามารถพน่หรือทาสีทบัป้องกนัการกดักร่อนไดดี้   ดงัแสดงในรูปที่ 12.19 
 

 
 

รูปที่ 12.19  แสดงลกัษณะการเคลือบผวิดว้ยแมกนีเซียม 
ที่มา : http://www.siamkaew.com,2558 

 

              5.วิธีปิดด้วยโลหะอ่ืน  ประกอบดว้ยกรรมวธีิต่างๆดงัน้ี 
                  1.อาบด้วยโลหะเหลว เป็นวธีิท าใหผ้วิเหล็กถูกอาบดว้ยสงักะสีหรือดีบุก นิยมใชมุ้งหลงัคา   
อาบกระป๋องบรรจุอาหาร อาบท่อประปา วธีิการท า คือ การน าช้ินงานส่วนที่เป็นเหล็กไปเผาไล่ไขมนั  

http://www.siamkaew.com,2558/
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แลว้จุ่มลงในน ้ ากรดร้อนกดัผวิเหล็กจนสะอาด ลา้งและเป่าใหแ้หง้ แลว้จึงน าไปจุ่มลงในสงักะสีเหลว  
หรือดีบุกเหลว เม่ือปล่อยใหแ้หง้สงักะสีหรือดีบุกจะปิดผวิเหล็ก สามารถป้องกนัการกดักร่อน 
ในบรรยากาศไดดี้มาก ดงัแสดงในรูปที่ 12.20 
 

 
 

    (ก) การเคลือบผวิกระป๋องบรรจุอาหาร                             (ข) การเคลือบผวิเหล็กอาบสงักะสี  
 

รูปที่ 12.20  แสดงลกัษณะการเคลือบผวิดว้ยการอาบดว้ยโลหะเหลว 
ที่มา : http://www.bloggang.com , 2558  

                  

                    2.ชุบโลหะ   เป็นวธีิการท าใหผ้วิงานสวยงามและป้องกนัการกดักร่อนไดดี้ โลหะงานที่นิยม
ชุบ คือเหล็ก ส่วนโลหะที่น ามาใชชุ้บไดแ้ก่ โครเมียม  นิเกิล  ทองแดง และแคดเมียม  วิธีการชุบโลหะ 
คือ การน าแท่งโลหะชุบเป็นขั้วบวก น าช้ินงานเป็นขั้วลบ น าไปจุ่มลงในน ้ ายาซัลเฟตของโลหะชุบ 
ปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงเขา้ขั้วบวกครบวงจรที่ข ั้วลบ โลหะชุบ( ขั้วบวก ) จะละลายเป็นผงเล็กๆจะวิ่ง
ผา่นน ้ ายาไปเกาะที่ช้ินงาน ( ขั้วลบ ) อยา่งสม ่าเสมอจนทัว่ผวิช้ินงาน จะไดผ้ิวงานที่ชุบสวยงามและเป็น
การป้องกันการกัดกร่อนได้ดี ได้แก่ ช้ินส่วนรถยนตจ์กัรยานยนต์  ราวระเบียง ราวบนัได  ช้ินส่วน
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ดงัแสดงในรูปที่ 12.21 
 
               
                      
                

             
 
 
 
                      (ก) การชุบช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์                                        (ข) การชุบราวบนัได  
 

รูปที่ 12.21  แสดงลกัษณะการเคลือบผวิดว้ยการชุบโลหะ 
   ที่มา:http://www.coezinc.com,2558 
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                3.ควบอัดรีดเป็นแผ่น   เป็นวธีิป้องกนัการกดักร่อนผวิงานที่เป็นแผน่ วธีิการท า คือ  
น าโลหะที่ตอ้งการปิดผวิงาน เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม     ดีบุก วางทบัผวิบนของช้ินงานโลหะ 
ทั้งดา้นบนและดา้นล่าง แลว้น าไปรีดร้อนโลหะผวิจะถูกรีดติดกบัช้ินงาน   ดงัแสดงในรูปที่ 12.22 
 

 
 

รูปที่ 12.22  แสดงลกัษณะการควบอดัรีดเป็นแผ่น 
ที่มา : https://www.thai.alibaba.com,2558 

 

               4.การพ่นพอกผิวด้วยโลหะร้อน เป็นวธีิป้องกนัการกดักร่อนและพอกผวิงานที่ถูกใชง้าน     
จนสึกหรอแลว้ เพือ่ใหส้ามารถน ากลบัมาใชไ้ดอี้กโลหะเหลวที่ใชพ้น่ไดแ้ก่ ทองเหลือง ตะกัว่  สงักะสี 
อะลูมิเนียม เหล็กผสมเป็นตน้ วธีิท  า คือ ท าความสะอาดเตรียมผวิช้ินงาน เลือกลวดโลหะที่จะพน่  
หลอมละลายลวดโลหะพน่ ใหค้วามร้อนแก่ผวิงาน ใชล้มอดัพน่โลหะลงบนผวิงานอยา่งสม ่าเสมอ 
จนทัว่ผวิ และไดค้วามหนาตามที่ตอ้งการแลว้จึงปล่อยใหผ้วิงานแขง็ตวั ผวิงานที่ผา่นการพน่พอกดว้ย 
โลหะร้อน ผวิส าเร็จจะมีความสวยงามแขง็แรง ทนต่อการกดักร่อนไดดี้  ดงัแสดงในรูปที่  12.23 
 

 
 

รูปที่ 12.23  แสดงลกัษณะการพน่พอกผวิโลหะร้อน 
ที่มา : http://www.frontken-thai.blogspot.com, 2558  

 



 

                                           วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ     นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

396 หน่วยที่ 12 การกัดกร่อนและการป้องกัน 

                  5.การเคลือบด้วยพลาสติก    เป็นวธีิท าใหพ้ลาสติกหลอมละลายเคลือบลงบนผวิงาน  
สามารถป้องกนัการกดักร่อนและยงัเป็นฉนวนป้องกนัไฟฟ้าไดดี้  วธีิการท า คือ ท าความสะอาดผวิ 
ของช้ินงานใหผ้วิงานหยาบเพือ่ใหพ้ลาสติกสามารถเกาะติดผวิงานท าการหลอมเม็ดพลาสติกให ้
เหลวแลว้น าไปใชล้มอดัพน่ลงบนผวิงานใหห้นาประมาณ 0.8 – 1.2 มม. หรืออีกวธีิหน่ึง คือ  
น าช้ินงานที่ท  าความสะอาดแลว้ไปจุ่มลงในพลาสติกเหลวแลว้น าไปอบในเตาอบจนสุก พลาสติก 
จะเกาะติดแน่นกบัผวิของช้ินงาน นิยมน าไปใชเ้คลือบผวิของชั้นวางของราวตากผา้  ไมแ้ขวนเส้ือ  
บานประตู  ร้ัว  ช้ินส่วนของพดัลม  ตูเ้ยน็  เคร่ืองปรับอากาศ  ชั้นวางจาน ชั้นวางแกว้ เป็นตน้  
ดงัแสดงในรูปที่ 12.24 

 

 
 
              (ก) การเคลือบผวิชั้นวางจาน                                  ( ข ) การเคลือบผวิไมแ้ขวนเส้ือ  

รูปที่ 12.24  แสดงลกัษณะการเคลือบผวิดว้ยพลาสติก 
ที่มา : http://www.lazada.co.th, 2558  
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สรุปท้ายหน่วย 
                 การกดักร่อน  หมายถึงการเส่ือมสภาพหรือการเปล่ียนแปลงของผิวหรือเน้ือของวสัดุช้ินงาน 
อนัเน่ืองมาจากสภาพดินฟ้าอากาศ หรือจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีท าใหว้สัดุช้ินงานนั้นค่อยๆเส่ือมสภาพลง
ไปเร่ือยๆจนไม่สามารถใชง้านไดอี้กต่อไป  
               สาเหตุของการกัดกร่อน 
               การกดักร่อน เป็นการผพุงัของโลหะหรือวสัดุช่างเม่ือใชไ้ปเป็นเวลานานๆ และเป็นการ
เปล่ียนแปลงสมบตัิของโลหะ 
               ลักษณะและชนิดของการกัดกร่อน 
               การกัดกร่อนจะสร้างความเสียหายแก่เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ที่ใช้ในระบบงานภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือที่เก่ียวขอ้ง เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ต่างๆที่ใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัอยา่ง
มากมาย ท าใหเ้กิดการแตกหกั เกิดการช ารุด พงัทลาย เกิดไฟไหม ้เกิดการระเบิด  ลกัษณะและชนิดของ
การกดักร่อนใหเ้ขา้ใจเพือ่เป็นการน าไปสู่การใชม้าตรการป้องกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  แบ่งออกได้
ดงัน้ี 
 1.การกดักร่อนแบบสม ่าเสมอ  2. การกดักร่อนเน่ืองจากความต่างศกัย ์ 3.การกดักร่อนแบบช่องแคบ    
 4. การกดักร่อนแบบเป็นหลุม  5. การกดักร่อนตามขอบเกรน  6.การผุกร่อนแบบเลือก  7. การกดักร่อน
แบบกดัเซาะ  8.การกดักร่อนโดยความเคน้  
              การป้องกันการกัดกร่อน มีดังนี้ 
1.การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้                                
2.การเลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน 
3. การเคลือบผวิดว้ยน ้ ามนั 
4.วธีิการป้องกนัการกดักร่อนแบบแคโทดิก 
5. การเคลือบผวิดว้ยการทาสีหรือพน่สี 
6.การเคลือบผวิดว้ยน ้ ายา 
7.การเคลือบผวิดว้ยวธีิเคมี 
                การเคลือบผวิดว้ยวิธีเคมี จะตอ้งพจิารณาถึงความถูกตอ้งและความเหมาะสม เพือ่ช่วยป้องกนั
การกดักร่อนโดยช้ินงานที่ไดจ้ะมีคุณภาพ ซ่ึงนิยมใชอ้ยู ่5 วธีิ คือ 
 1.การรมด า    2.การชุบฟอสเฟต   3.วธีิอีล็อกซาล   4.การเคลือบผวิดว้ยแมกนีเซียม   5.วธีิปิดดว้ยโลหะ 
อ่ืน ประกอบดว้ยกรรมวธีิต่างๆ ดงัน้ี   5.1 อาบดว้ยโลหะเหลว   5.2 ชุบโลหะ   5.3 ควบอดัรีดเป็นแผน่    
5.4 การพน่พอกผวิดว้ยโลหะร้อน   5.5 การเคลือบดว้ยพลาสติก  
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398 หน่วยที่ 12 การกัดกร่อนและการป้องกัน 

 ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
 

1. Corrosion   หมายถึง  การกดักร่อน  
2. Cathode      หมายถึง  ขั้วบวก  
3. Anode         หมายถึง  ขั้วลบ 
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ใบงานหน่วยที ่12 
         ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

    1.ใหน้กัเรียนเขียนช่ือและลกัษณะการกดักร่อน  มา 3 ช่ือ ลงในตารางที่ก  าหนดให้                       
( คะแนนเตม็ 3 คะแนน ) เวลา 5 นาที 

 
ล าดับที ่ ช่ือของการกดักร่อน ลักษณะการกัดกร่อน 

ตวัอยา่ง การกดักร่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี การกดักร่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี   
เป็นการรวมตวัของโลหะกบัแก๊สออกซิเจน 

1.   
2.   
3   

   
   2.ใหน้กัเรียนเขียนวิธีป้องกนั และบอกลกัษณะการป้องกนัการกดักร่อน มา 5 วธีิ ลงในตารางที ่
      ก าหนดให้  ( คะแนนเตม็ 7 คะแนน ) เวลา 5 นาที 

ล าดับที ่ วิธีป้องกันการกัดกร่อน ลักษณะการป้องกันการกัดกร่อน 

ตวัอยา่ง การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  
 

ถา้พบวา่ช้ินงานเกิดการกดักร่อนไม่มากนกั 
ใหใ้ชก้ระดาษทราย  แปรงลวด  แปรง
ทองเหลือง  ขดัตกแต่งจนสะอาดแลว้เคลือบ
ดว้ยสารป้องกนัการกดักร่อน ถา้ช้ินงานมี
การกดักร่อนมาก ควรเปล่ียนช้ินงานใหม่
แลว้เคลือบดว้ยสารป้องกนัการกดักร่อน 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 



 

                                           วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   ครูสุเทพ     นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพทัลุง   

 

400 หน่วยที่ 12 การกัดกร่อนและการป้องกัน 

แบบฝึกหัดหน่วยที่12 

ตอนที่ 2 จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. จงบอกความหมายของการกดักร่อน 
2. จงอธิบายสาเหตุของการกดักร่อน 
3. จงอธิบายลกัษณะและชนิดของการกดักร่อน 
4. จงบอกวธีิการป้องกนัการกดักร่อน มา 6 วธีิ  
5. จงบอกวธีิการเคลือบผวิดว้ยวิธีเคมีมา 5 วธีิ 
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401 หน่วยที่ 12 การกัดกร่อนและการป้องกัน 

เฉลยใบงานหน่วยที ่12 
 

ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 

1. ใหน้กัเรียนเขียนช่ือลกัษณะการกดักร่อน และบอกลกัษณะของการกดักร่อน มา 3 ช่ือ  
ลงในตารางที่ก  าหนดให้   ( คะแนนเตม็ 3 คะแนน ) เวลา 5 นาท ี
 
ล าดับที ่ ลักษณะการกัดกร่อน ลักษณะของการกัดกร่อน 
ตวัอยา่ง การกดักร่อนตามขอบเกรน  มกัเกิดกบัเหล็กกลา้ไร้สนิม ในบริเวณที่มีการเช่ือมต่อ

โดยเหล็กจะสูญเสียโครเมียมในรูปคาร์ไบดเ์ม่ือเกิดการ
สูญเสียจะขาดโครเมียมในการสร้างการป้องกนัเน้ือ
เหล็ก   

1. การกดักร่อนแบบสม ่าเสมอ เกิดขึ้นเน่ืองจากวตัถุสมัผสักบัส่ิงแวดลอ้ม โดยอตัราความ
สูญเสียพื้นผิวของวตัถุที่บริเวณที่สมัผสัปัจจยัให้เกิดการ
กดักร่อนต่างๆ โดยเฉล่ียจะใกลเ้คียงกนั   

2. การกดักร่อนเน่ืองจากความ 
ต่างศกัย ์

เกิดจากวตัถุโลหะ ที่เป็นตวัน าไฟฟ้าได ้2 ชนิดที่
ต่างกนัหรือวตัถุชนิดเดียวกนัแต่ค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า 
ต่างกนั มาเช่ือมต่อกนัจะเกิดความต่างศกัยไ์ฟฟ้าขึ้น ท า
ใหเ้กิดการไหลของอิเล็กตรอนระหวา่งวตัถุทั้งสองหาก
ท าใหก้ารสูญเสียอิเล็กตรอนของวตัถุที่มีค่าความต่าง
ศกัยต์  ่ากวา่และจะถูกกดักร่อนในที่สุด 

3 การกดักร่อนแบบช่องแคบ เกิดจากวตัถุสมัผสัสารละลาย บางชนิดที่สามารถแตก
ตวัเป็นประจุไฟฟ้า หรือเกิดจากบริเวณพื้นผวิที่การ
ถ่ายเทของเหลวไม่ดี ส่งผลต่อการท าปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัแตกต่างกนั มกัเกิดตามรอกแยกหรือตาม
ซอกต่างๆ ของวตัถุ 
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402 หน่วยที่ 12 การกัดกร่อนและการป้องกัน 

 
 

               2.ใหน้กัเรียนเขียนวธีิป้องกนัการกดักร่อน และบอกลกัษณะการป้องกนัการกดักร่อน  
มา 5 วธีิ ลงในตารางที่ก  าหนดให้ ( คะแนนเตม็ 7 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 
ล าดับที ่ วิธีการป้องกันการกัดกร่อน ลักษณะการป้องกันการกัดกร่อน 
ตวัอยา่ง การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  

 
ถา้พบวา่ช้ินงานเกิดการกดักร่อนไม่มากนกั ใหใ้ช้
กระดาษทราย  แปรงลวด  แปรงทองเหลือง  ขดัตกแต่ง
จนสะอาดแลว้เคลือบดว้ยสารป้องกนัการกดักร่อน ถา้
ช้ินงานมีการกดักร่อนมาก ควรเปล่ียนช้ินงานใหม่แลว้
เคลือบดว้ยสารป้องกนัการกดักร่อน 

1 การเลือกใชว้สัดุให้
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
 

ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑแ์ต่ละอยา่งควรเลือกใช้
วสัดุให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานนั้นๆ เช่น ใชส้แตนเลส
ท าถงัน ้ าหรือ ภาชนะบรรจุอาหาร เพราะเวลาโดน
ความช้ืน หรือน ้ าจะไม่เกิดเป็นสนิม  

2 การเคลือบผวิดว้ยน ้ ามนั 
 

 เป็นการใชน้ ้ ามนัทา  อาบ  หรือชโลมผวิ  เพือ่ป้องกนั
การกดักร่อนผวิของโลหะไดดี้ เกิดเป็นสนิมไดย้าก 
ก่อนที่จะทาน ้ามนั ตอ้งท าความสะอาดผวิของช้ินงาน
ก่อน  น ้ ามนัที่ใช ้ ไดแ้ก่  น ้ ามนัเคร่ือง  น ้ ามนัแร่และ ไซ
พาราฟินหรือวาสลีน  หรือน ้ ามนักนัสนิม   

3 การเคลือบผวิดว้ยการทาสี
หรือพน่สี 
 

การทาสีหรือการพน่สี ท  าใหเ้กิดความสวยงาม และเป็น
การป้องการกดักร่อนของวสัดุงานก่อนทาหรือพน่สีนั้น 
ตอ้งท าความสะอาดผวิงาน เช็ดดว้ยสารละลาย เช่น     
ทินเนอร์ น ้ ามนัสน ก่อน 

4 การเคลือบผวิดว้ยน ้ ายา 
 

 
 

นิยมใชก้บัเคร่ืองใชป้ระจ าบา้น เช่น  ถว้ย   ชาม  จาน  โถ 
กระเบื้องปูพื้น เป็นตน้ น ้ ายาที่ใช ้คือ น ้ ายาแกว้ ใชท้า
หรือจุ่มลงบนผวิงาน แลว้น าไปอบในเตาที่อุณหภูมิสูง
ประมาณ  600 – 900 องศาเซลเซียส 

5 การเคลือบผวิดว้ยวธีิเคมี 
 

การเคลือบผวิดว้ยวธีิเคมี จะตอ้งพจิารณาถึงความถูกตอ้ง
และความเหมาะสม เพือ่ช่วยป้องกนัการกดักร่อน เช่น 
การรมด า  การชุบฟอสเฟส วธีิอีล็อกซาล เป็นตน้ 
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ใบประเมนิผลใบงานหน่วยที ่12 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ได ้
เติมลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

 
เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       9 -10         คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       7 - 8          คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       5 - 6          คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 4    คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียน
ทบทวนใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 12 และท าใบงานใหม่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 12 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 9 – 10 ) 

ดี 
( 7 – 8 ) 

พอใช ้
( 5 – 6 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 4 ) 
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404 หน่วยที่ 12 การกัดกร่อนและการป้องกัน 

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่12 

ค าส่ัง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. จงบอกความหมายของการกดักร่อน 
ตอบ การเส่ือมสภาพหรือการเปล่ียนแปลงของผิวหรือเน้ือของวสัดุช้ินงาน อนัเน่ืองมาจากสภาพดิน
ฟ้าอากาศ หรือจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีท าใหว้สัดุช้ินงานนั้นค่อยๆเส่ือมสภาพลงไม่สามารถใชง้านได ้
 

2.จงอธิบายสาเหตุของการกดักร่อน 
ตอบ เป็นการผพุงัของโลหะหรือวสัดุช่างเม่ือใชไ้ปเป็นเวลานานๆ และเป็นการเปล่ียนแปลงสมบตัิ
ของโลหะ หรือเกิดจากการท าปฏิกิริยาระหวา่งวสัดุกบัสภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น แก๊สออกซิเจนใน
อากาศ น ้ า กรด หรือด่าง หรือความร้อน ท าใหเ้กิดการผพุงั ช ารุด และแตกหกั เป็นตน้ 
 

3. จงอธิบายลกัษณะและชนิดของการกดักร่อน 
ตอบ การกดักร่อนจะสร้างความเสียหายแก่เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล ที่ใชใ้นระบบงานภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานที่เก่ียวขอ้ง ท าใหเ้กิดการแตกหกั เกิดการช ารุด พงัทลาย เกิดไฟ
ไหม ้เกิดการระเบิด จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งศึกษาลกัษณะและชนิดของการกดักร่อนใหเ้ขา้ใจเพื่อ
เป็นการน าไปสู่การใชม้าตรการป้องกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การกดักร่อน    
         ชนิดของการกัดกร่อน แบ่งออกได้ดังนี ้
         1. การกดักร่อนแบบสม ่าเสมอ (Uniform Corrosion) เกิดขึ้นเน่ืองจากวตัถุสมัผสักบั 
ส่ิงแวดลอ้ม โดยอตัราความสูญเสียพื้นผวิของวตัถุที่บริเวณที่สมัผสัปัจจยัใหเ้กิดการกดักร่อนต่างๆ โดย
เฉล่ียจะใกลเ้คียงกนั   
         2. การกดักร่อนเน่ืองจากความต่างศกัย ์(Galvanic Corrosion) เกิดจากวตัถุโลหะ ที่เป็นตวัน า
ไฟฟ้าได ้2 ชนิดที่ต่างกนัหรือวตัถุชนิดเดียวกนัแต่ค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ต่างกนั มาเช่ือมต่อกนัจะ
เกิดความต่างศกัยไ์ฟฟ้าขึ้น ท าใหเ้กิดการไหลของอิเล็กตรอนระหวา่งวตัถุทั้งสองหากท าใหก้าร
สูญเสียอิเล็กตรอนของวตัถุที่มีค่าความต่างศกัยต์  ่ากวา่และจะถูกกดักร่อนในที่สุด    
         3. การกดักร่อนแบบช่องแคบ (Crevice Corrosion) เกิดจากวตัถุสมัผสัสารละลาย บางชนิดที่
สามารถแตกตวัเป็นประจุไฟฟ้า หรือเกิดจากบริเวณพื้นผวิที่การถ่ายเทของเหลวไม่ดี ส่งผลต่อ 
การท าปฏิกิริยาออกซิเดชนัแตกต่างกนั มกัเกิดตามรอกแยกหรือตามซอกต่างๆ ของวตัถุ  
         4. การกดักร่อนแบบเป็นหลุม (Pitting) ส่วนมากเกิดจากวตัถุอยูส่มัผสัสารละลายพวกคลอไรด ์ 
เช่นน ้ าทะเล เม่ือวตัถุถูกกดักร่อน บริเวณกดักร่อนจะเป็นรูหรือหลุม อาจถูกบดบงัดว้ยตวักดักร่อน
เอง มกัเกิดแบบเฉียบพลนัตรวจพบไดย้าก มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่พบในวตัถุโลหะที่สามารถสร้างชั้น
ป้องกนัได ้  
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             5. การกดักร่อนตามขอบเกรน (Intergranular Corrosion) มกัเกิดกบัเหล็กกลา้ไร้สนิม ใน
บริเวณที่มีการเช่ือมต่อ โดยเหล็กจะสูญเสียโครเมียมในรูปคาร์ไบดเ์ม่ือเกิดการสูญเสียจะขาด
โครเมียมในการสร้างการป้องกนัเน้ือเหล็ก   
             6. การกดักร่อนแบบเลือก (Selective Leaching or Dealloying) เกิดวตัถุที่เป็นโลหะผสม  
ที่ธาตุโลหะหน่ึงเสถียรกวา่ธาตุหน่ึงเม่ือสมัผสัสภาพแวดลอ้ม เช่นการกดักร่อนของทองเหลือง 
โดยทองเหลืองจะสูญเสียสงักะสี เหลือแต่ทองแดงท าใหเ้ป็นรูพรุน รูปทรงของวตัถุจะไม่
เปล่ียนแปลงแต่ความแขง็แรงจะลดลง สามารถลดการกดักร่อนไดโ้ดยเติมดีบุกลงไปประมาณร้อย
ละ 1 ในทองเหลือง  
             7. การกดักร่อนแบบกดัเซาะ (Erosion Corrosion) เกิดจากปฏิกิริยาเคมีและการเคล่ือนที่  
เช่น การไหลหรือเคล่ือนที่ของสารละลายหรือของเหลวที่มีผลต่อการกดักร่อน  
             8. การกดักร่อนโดยความเคน้ (Stress corrosion) เกิดจากความเคน้หรือแรงเคน้ของ
สภาพแวดลอ้ม เช่น การตดั การดดั ความร้อนภายนอก การสัน่สะเทือน หรือความเคน้จากภาย 
ในของวตัถุที่อาจหลงเหลือจากการขึ้นรูป การเยน็ตวัที่ไม่สม ่าเสมอ   
 

4. จงบอกวธีิการป้องกนัการกดักร่อน มา 6 วธีิ 
ตอบ 1.การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้   2.การเลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงาน                         
3. การเคลือบผวิดว้ยน ้ ามนั  4. การเคลือบผวิดว้ยการทาสีหรือพน่สี  5.การเคลือบผวิดว้ยน ้ ายา 
6.การเคลือบผวิดว้ยวธีิเคมี 
 

5. จงบอกวธีิการเคลือบผวิดว้ยวิธีเคมีมา 5 วธีิ 
ตอบ 1.การรมด า    2.การชุบฟอสเฟต     3.วธีิอีลอ็กซาล    4.การเคลือบผวิดว้ยแมกนีเซียม   
5.วธีิปิดดว้ยโลหะอ่ืน       
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ผงัมโนทศัน์ 

13.การตรวจสอบวสัดุเบ้ืองต้น 
 

13.1 ความหมายของการตรวจสอบวสัดุ
วสัดุ 

13.2 ประเภทของการตรวจสอบวสัดุ 
 

13.2.1 การตรวจสอบแบบไม่ท าลายสภาพ 
 

13.2.2 การตรวจสอบแบบท าลายสภาพ 
แบบ 
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หน่วยที่ 13 
การตรวจสอบวสัดุเบ้ืองต้น 

 

แนวคดิ 
 

          การเลือกวสัดุไปใชง้านกรณีที่ไม่มีเอกสารหรือค่าก าหนดบ่งช้ี  ผูผ้ลิตจะตอ้งมีการตรวจสอบ 
สมบติัของวสัดุต่างๆดว้ยวิธีพื้นฐานง่ายๆ เช่น การดูน ้ าหนัก  สี  ผิว   การขูด การตะไบ การเจียระไน 
การใชแ้ม่เหล็กดูด รวมทั้งการตรวจสอบหาจุดบกพร่องรอยแตกร้าวดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ทราบถึง
ชนิดและสมบติัพื้นฐานของวสัดุนั้นๆ เพือ่น าไปใชง้านไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 
 

สาระการเรียนรู้ 
 

         13.1 ความหมายของการตรวจสอบวสัดุ 
         13.2 ประเภทของการตรวจสอบวสัดุ 
                 13.2.1 การตรวจสอบแบบท าลายสภาพ 
                 13.2.2 การตรวจสอบแบบไม่ท าลายสภาพ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

         1.บอกความหมายของการตรวจสอบวสัดุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        2.จ  าแนกประเภทของการตรวจสอบวสัดุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        3.อธิบายวธีิการตรวจสอบวสัดุแบบไม่ท าลายสภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        4.อธิบายวธีิการตรวจสอบวสัดุแบบท าลายสภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
        5.มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
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13.1 ความหมายของการตรวจสอบวสัดุ  ( Examination  Materials ) 
         การตรวจสอบวสัดุ หมายถึง การหารอยต าหนิ  จุดบกพร่อง ของช้ินงาน โดยวสัดุช้ินงานนั้น 
อาจจะใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา  การตรวจสอบด้วยน ้ ายาแทรกซึม         
การตรวจสอบแนวเช่ือมดว้ยผงแม่เหล็ก การตรวจสอบแนวเช่ือมดว้ยวธีิถ่ายภาพดว้ยรังสี   
 

13.2 ประเภทของการตรวจสอบวสัดุ     แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
         1.การตรวจสอบแบบไม่ท าลายสภาพ   ( Non  Destructive  Test ) หมายถึง  การตรวจสอบดว้ยวธีิการ
ต่างๆเพือ่ใหท้ราบวา่เป็นวสัดุชนิดใด มีความสมบูรณ์พร้อมใชง้านหรือไม่การตรวจสอบแบบน้ี จะไม่มี
ผลกระทบต่อรูปร่างและสมบติัของวสัดุที่ถูกตรวจสอบ แบ่งออกไดด้งัน้ี 
         1.1 การตรวจสอบดว้ยสายตา 
         1.2 การตรวจสอบดว้ยแม่เหล็ก 
         1.3 การตรวจสอบดว้ยสารแทรกซึม 
         1.4 การตรวจสอบดว้ยน ้ ามนั 
         1.5 การตรวจสอบดว้ยเสน้แรงแม่เหล็ก 
         1.6 การตรวจสอบสอบดว้ยคล่ืนความถ่ี 
         1.7 การตรวจสอบดว้ยรังสีเอกซเรย ์
                1.1 การตรวจสอบด้วยสายตา  ( Visual  Testing ) เป็นวิธีการตรวจสอบหาจุดบกพร่องบนช้ินงาน
โดยอาศยัการมองดว้ยสายตา  อาจจะใช้แว่นตาขยายช่วยในการตรวจสอบ  เพื่อดูสีและลกัษณะของผิวงาน 
เช่น ทองแดงจะมีผวิสีด าแดง ทองเหลืองจะมีผิวสีเหลืองเป็นมนัวาว  สแตนเลส  ผิวสีเงินมนัแวววาว  เหล็ก
รีดผวิไหมสี้ด า เหล็กดึงผวิเกล้ียงเป็นมนัวาวเหล็กหล่อผวิสีเทาด าเป็นรูพรุนเป็นตน้  นอกจากการดูดว้ยสายตา
แลว้ยงัสามารถท าไดโ้ดยการยกวสัดุต่างๆเช่น ถา้มีน ้ าหนักมาก เคาะเสียงดงักงัวานจดัอยูใ่นพวกโลหะหนัก 
ถา้มีน ้ าหนกัเบา เคาะดูเสียงจะทึบจดัอยูใ่นพวกโลหะเบา  ดงัแสดงในรูปที่ 13.1 
 

                                 
                                         
 
 
 
                        
                             (ก) ลกัษณะทองแดง                                               (ข)  ลกัษณะทองเหลือง           

                      รูปที่ 13.1 แสดงลกัษณะการตรวจสอบดว้ยสายตา  
                ที่มา : http://www.yellowpages.co.th, 2558 

http://www.yellowpages.co.th/
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ตารางที่ 13.1 แสดงลกัษณะการตรวจสอบชนิดของโลหะ โดยการตรวจสอบดว้ยสายตา 
 

ชนิดของโลหะ ลักษณะที่สังเกต 

1.เหล็กกลา้รีดเยน็ ผวิสีขาวนวล เรียบเป็นมนั ขนาดและรูปร่างสม ่าเสมอตลอดทั้งเสน้ 
2.เหล็กกลา้รีดร้อน ผวิด าไหม ้มีสะเก็ดบางๆไม่เรียบ ขนาดและรูปร่างไม่สม ่าเสมอ 
3.เหล็กหล่อสีเทา ผวิหยาบ สีเทาด า ผวิไม่เรียบเป็นเม็ด 
4.โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก สงัเกตสีผวิ น ้ าหนกั และความแขง็ เช่นทองแดงจะมีผวิสีด าแดง  

 

             1.2 การตรวจสอบด้วยแม่เหล็ก  ( Magnetic  Particle  Testing )  เป็นวธีิการตรวจสอบลกัษณะและ
ชนิดของวสัดุ โดยการน าแม่เหล็กไปดูดโลหะนั้นถา้แม่เหล็กดูดติดแสดงวา่วสัดุนั้นเป็นโลหะเหล็กถา้
แม่เหล็กดูดไม่ติดแสดงวา่วสัดุนั้นเป็นโลหะชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่เหล็ก   ดงัแสดงในรูปที่ 13.2 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 13.2 แสดงลกัษณะการตรวจสอบดว้ยแม่เหล็ก 
ที่มา : http://www. ecoplantservices.co.th, 2558 

 

             1.3 การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม ( Penetant  Testing )เหมาะส าหรับผวิงานที่มีรอยร้าวภายนอก
โดยการจุ่มช้ินงานลงบนสารที่เป็นของเหลวที่มีความสามารถซึมลึกไดดี้และมีสีที่สังเกตไดง่้ายสารชนิดน้ี
จะแทรกตวัเขา้ไปตามรอยร้าวของวสัดุ เม่ือน ามาเช็ดใหแ้หง้รอยของสีจะปรากฏตรงบริเวณที่มีรอยแตกร้าว
เพือ่บ่งบอกวา่วสัดุช ารุดมีรอยร้าว  ไม่สามารถน าไปใชง้านได ้ดงัแสดงในรูปที่ 13.3 
 

 
 

รูปที่ 13.3 แสดงลกัษณะการตรวจสอบดว้ยสารแทรกซึม 

ที่มา : http://www.ecoplantservices.co.th,2558 

http://ecoplantservices.co.th,2558/
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           1.4 การตรวจสอบด้วยน ้ามัน ( Oil  Testing ) เป็นวิธีการตรวจสอบเพื่อหารอยร้าวภายนอกลึกโดย
การน าวสัดุไปตม้ในน ้ ามนัประมาณ5นาที ทิ้งไวใ้ห้เยน็ เช็ดน ้ ามนัออก โรยดว้ยแป้งแลว้น าไปอบให้ร้อน
น ้ ามนัจะซึมออกตรงรอยร้าวจะมองเห็นเป็นรอยเปียกที่แป้ง แสดงวา่ต  าแหน่งดงักล่าวนั้นมีรอยร้าว  
ดงัแสดงในรูปที่ 13 .4 
 

 
 

รูปที่ 13.4  แสดงลกัษณะการตรวจสอบดว้ยน ้ ามนั 
ที่มา : http://www.smartservicethailand.igetweb.com/product, 2558 

 

           1.5 การตรวจสอบด้วยเส้นแรงแม่เหล็ก เป็นวธีิการตรวจสอบเพือ่หารอยแตกร้าวเฉพาะช้ินงานที่เป็น
เหล็กโดยการน าช้ินงานไปยดึกบัเคร่ืองตรวจสอบแลว้ปล่อยกระแสไฟจากเคร่ืองผ่านไปยงัช้ินงาน จุดที่เกิด
รอยแตกร้าวจะมีเส้นแรงแม่เหล็กที่บกพร่องจะท าให้ทราบว่าเกิดรอยแตกร้าวที่จุดดังกล่าวไม่สามารถ
น าไปใชง้านได ้  ดงัแสดงในรูปที่ 13.5 
 

 
 

รูปที่ 13.5  แสดงลกัษณะการตรวจสอบดว้ยเสน้แรงแม่เหล็ก 
ที่มา : http://www.apecndt.com/en/component/content/category/9-uncategorised.html ,2558 

 
 
 

http://apecndt.com/en/component/content/category/9-uncategorised.html
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              1.6  การตรวจสอบด้วยรังสีเอกซเรย์ เป็นวธีิการตรวจสอบเพื่อหาขอ้บกพร่องภายในช้ินงานโลหะ
ดว้ยวิธีการฉายรังสีเอกซเรยผ์่านช้ินงาน นิยมใชก้ับงานแนวเช่ือมและงานโลหะที่มีความหนาไม่มากนัก 
สามารถอ่านผลความบกพร่องภายในฟิลม์เอกซเรย ์ใชต้รวจสอบเหล็กหนาไม่เกิน 80 มม.โลหะเบาหนาไม่
เกิน 400  มม. ทองแดงหนาไม่เกิน 50 มม. ดงัแสดงในรูปที่ 13.6 
 

 
 

รูปที่ 13.6 แสดงลกัษณะการตรวจสอบดว้ยรังสีเอกซเรย ์
ที่มา : http://www.industry4u.com, 2558 

 

              การตรวจสอบแบบไม่ท าลายสภาพ เป็นการทดสอบเพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของช้ินงานที่ถูก
ทดสอบโดยการหารอยความไม่ต่อเน่ือง (Discontinuity) ในช้ินงาน ขอ้มูลที่ไดส้ามารถน าไปประเมินความ
เหมาะสมในการน าไปใช้งาน  เหตุผลของการตรวจสอบแบบน้ี เพื่อท าการทดสอบช้ินงานโดยที่จะไม่
กระทบหรือเกิดความเสียหาย หรือลดประโยชน์ต่อการน าช้ินงานไปใช้งาน มีหลักการทางฟิสิกส์ที่ใช ้
หลากหลายวธีิ เช่น รังสี แสง คล่ืนเสียง แม่เหล็กและไฟฟ้า เป็นตน้ ใชส้ าหรับตรวจสอบหาขอ้บกพร่องใน
วสัดุและผลิตภณัฑ ์  

          2. การตรวจสอบวัสดุแบบท าลายสภาพ ( Destructive   Test ) หมายถึง  การตรวจสอบ 
หาชนิดของวสัดุ ความแข็งของผิววสัดุ  ความเหนียวของวสัดุ ความสามารถในการรับแรงดึง  แรงกด  
แรงเฉือน   แรงบิด  และแรงกระแทกของวสัดุ ดว้ยวิธีการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อรูปร่างและสมบติัของ
วสัดุนั้นๆ  ซ่ึงแบ่งออกไดด้งัน้ี 

                   2.1 การตรวจสอบความแข็งโดยการขูดหรือการตะไบ  เป็นวิธีการตรวจสอบโดยการใชโ้ลหะ
คมและมีความแข็ง ขีด  ขูด  ลงบนผิวงานหรือใชต้ะไบถู ที่ผิวงาน ถา้ขีด  ขูด หรือตะไบไดย้ากแสดงว่า
ช้ินงานนั้นมีความแข็ง และผิวหน้าช้ินงานที่ถูกตะไบจะท าให้ทราบว่าช้ินงานนั้นท ามาจากวสัดุชนิดใด   
ดงัแสดงในรูปที่ 13 .7 

 

http://www.industry4u.com/
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รูปที่ 13.7 แสดงลกัษณะการตรวจสอบโดยการตะไบ 
ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 

          ตารางที่ 13.2  แสดงลกัษณะการตรวจสอบความแขง็จากการตดัของฟันตะไบ 
 

ชนิดของเหล็ก การตัดของฟันตะไบ ความยาก-ง่ายในการตะไบ 
1.เหล็กกลา้คาร์บอนต ่า( Low Carbon Steel ) ฟันตะไบตดัไดง่้าย และตดั

ไดลึ้ก 
ตะไบง่าย ออกแรงนอ้ย 

2.เหล็กกลา้คาร์บอนสูง( High Carbon Steel ) ฟันตะไบตดัไดย้าก และตดั
ไดผ้วิต้ืนๆ 

ตะไบยาก ออกแรงกดมาก 

3.เหล็กหล่อสีเทา ( Gray Cast  Iron ) ฟันตะไบตดัไดดี้ และตดัได้
ผวิลึก ผงตะไบมีช้ินใหญ่ 

ตะไบง่าย ออกแรงกด 
นอ้ยขนาดของช้ินงาน
ลดลงอยา่งรวดเร็ว 

4. เหล็กเคร่ืองมือ ( Tool Steel ) ฟันตะไบตดัไดน้อ้ย ผง
ตะไบละเอียด 

ตะไบยาก ออกแรงกมาก 
มีอาการล่ืน 

5.เหล็กรอบสูง ( High  Speed  Steel ) ฟันตะไบไม่ตดัเน้ือโลหะ  
ตะไบทื่อ 

ตะไบไม่เขา้ มีอาการล่ืน 

                     
                     
                  2.2 การตรวจสอบด้วยวิธีหักโลหะแท่ง เป็นวิธีการตรวจสอบโดยการตรวจดูเน้ือโลหะ ถา้เม็ด
เกรนหยาบแสดงว่าเป็นโลหะอ่อน  ถา้เม็ดเกรนละเอียดแสดงว่าเป็นโลหะแข็ง  ดว้ยวิธีพบัโลหะแท่งหรือ
โลหะแผน่พบัไปมา และนบัจ านวนคร้ังที่พบัถา้ยิง่มากคร้ังแสดงวา่โลหะนั้นยิง่มีความเหนียว  การตีให้วสัดุ
แบนและยดืตวั ถา้มีรอยปริแสดงวา่โลหะนั้นไม่เหมาะต่อการขึ้นรูป  การตีแผ่ปากท่อให้ยบุตวั ถา้มีรอยปริ
ชา้แสดงวา่โลหะนั้นมีความเหนียว ถา้ปริเร็วแสดงวา่โลหะนั้นมีความเปราะ ดงัแสดงในรูปที่ 13.8 
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                                        รูปที่ 13.8  แสดงลกัษณะการตรวจสอบดว้ยวิธีหกัโลหะแท่ง 
                                                                 ที่มา : สุเทพ  นุชิต , 2558 
 

                2.3 การตรวจสอบโดยการเจียระไน เป็นวธีิการตรวจสอบโดยการน าโลหะไปเจียระไนและสังเกต
ประกายไฟที่เกิดการเจียระไนและสงัเกตประกายไฟที่เกิดขึ้น แลว้น ามาเทียบกบัตารางมาตรฐาน  ดงัแสดง
ในรูปที่ 13.9 
 

 
 

 

รูปที่ 13.9  แสดงลกัษณะวธีิการตรวจสอบโดยการเจียระไน 
ที่มา : http://www.toshailand.com, 2558 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toshailand.com/
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  ตารางที่ 13.3 แสดงลกัษณะมาตรฐานของประกายไฟจากการเจียระไนช้ินงานตรวจสอบ 
 

ที่ ช่ือเหล็ก ส่วนประกอบ สีและลักษณะของ
ประกายไฟ 

รูปสะเกด็ประกายไฟ 

1 เหล็กอ่อนส าหรับ
ชุบผวิแขง็ 
 

0.15 C สีขาวเหลืองเป็น
ประกายไฟนอ้ย   
เม็ดประกายไฟแตก
ระเบิด 

 

    2 เหล็กเคร่ืองมือ
ชนิดไม่ผสม 

1.0 C สีขาวเหลืองเม็ด
ประกายไฟแตก
ระเบิดมาก 

 

3 เหล็กเคร่ืองมือ
ผสมโครเมียมและ
ซิลิกอน 

0.55 C 
1.0 Si 

1.0 Mn 

ประกายไฟเหลือง 
เม็ดประกายไฟมีทั้ง
ชนิดแตกระเบิดและ
ชนิดสะเก็ดวิง่ 

 

4 เหล็กเคร่ืองมือ
ผสมโครเมียมและ
ซิลิกอน 

1.0 C 
1.0 Mn 
1.0 Cr 
1.2 W 

ประกายไฟสีสม้แดง 
สายประกายแคบ
ประกายไฟมีทั้งชนิด
ระเบิดและสะเก็ดวิง่ 

 

5 เหล็กเคร่ืองมือ
ผสมโมลิบดินมั 

0.5 C 
1.4 Cr 
0.7 Mo 
0.3 V 

ประกายไฟมีสี
เหลืองสม้สะเก็ด
ระเบิดแตกเป็น
ประกายดอกไมไ้ฟ
ปะปนอยูด่ว้ย 

 

    6 เหล็กเคร่ืองมือ
ผสมโครเมียม 
ทงัสเตนและ
ซิลิกอน 

0.5 C 
1.0 Si 
1.2 Cr 
2.0 W 

ประกายไฟเป็น
สะเก็ดวิง่ สีสม้แดง
เม็ดประกายไฟเป็น
สะเก็ดแล่นยาว 
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ตารางที่ 13.2 (  ต่อ ) แสดงลกัษณะมาตรฐานของประกายไฟจากการเจียระไนช้ินงานตรวจสอบ 

 
 

                   2.4 การทดสอบความเค้นแรงดึง ( Tensile  Test )  เป็นการทดสอบโดยการใชแ้รงดึง เพื่อ
ตอ้งการใหท้ราบวา่วสัดุทนต่อแรงดึงไดสู้งสุดเท่าใดโดยการน าวสัดุนั้นมาท าเป็นช้ินทดสอบและจบัยดึดว้ย
หัวจบัของเคร่ืองทดสอบ จากนั้นจึงเปิดเคร่ืองแลว้ดึงช้ินงานที่น ามาทดสอบให้ขาดออกจากกนั จะท าให้
ทราบวา่วสัดุที่มีขนาดของพื้นที่ที่แตกต่างกนัจะมีการทนต่อแรงดึงไดม้ากนอ้ยเท่าใด ดงัแสดงในรูปที่ 13.10 
 

ที่ ช่ือเหล็ก ส่วนประกอบ สีและลักษณะของ
ประกายไฟ 

รูปสะเกด็ประกายไฟ 

7 เหล็กทนกรด 0.55 C 
1.0 Si 

1.0 Mn 

ประกายไฟสีเหลือง 
เม็ดประกายไฟมีทั้ง
ชนิดแตกระเบิดและ
ชนิดสะเก็ดวิง่ 

 

8 เหล็กไร้สนิม 1.0 C 
1.0 Mn 
1.0 Cr 
1.2 W 

ประกายไฟสีสม้แดง 
สายประกายไฟแคบ
ประกายไฟมีทั้งชนิด
ระเบิดและสะเก็ดวิง่ 

 

 
 

9 เหล็กรอบสูง 0.75 C 
4.0 Cr 
18 W 
1 V 

ประกายไฟสีแดง 
สายประกายไฟ 
แล่นขาดๆ   

 

10 เหล็กรอบสูง 0.9 C 
4.0 Cr 
2.6 Mo 
2.5 V 
3.0 W 

ประกายไฟมีสีสม้
แดง ล าประกายไฟ
แล่นขาดๆ 
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รูปที่ 13.10 แสดงลกัษณะการทดสอบแรงดึง 
ที่มา : http://www.instron.co.th,2558 

 

              2.5 การทดสอบแรงอัด ( Compressive  Test ) เป็นการทดสอบโดยการใชแ้รงกดอัด โดยน า
ตวัอยา่งของวสัดุช้ินงานมาท าการทดสอบ เพือ่ตอ้งการใหท้ราบขอ้มูลวา่วสัดุชนิดนั้น ตา้นทานต่อแรงอดัได้
สูงสุดเท่าไร โดยการน าวสัดุนั้นมาวางบนแท่นของเคร่ืองทดสอบ จากนั้นท าการเปิดเคร่ืองให้เคร่ืองกด
จนกระทัง่ช้ินทดสอบแตกหกั หนา้ปัดจะแสดงค่าใหท้ราบวา่ ช้ินทดสอบที่ท  าจากวสัดุดงักล่าวทนต่อแรงอดั
ไดสู้งสุดเท่าใด  ดงัแสดงในรูปที่ 13.11 
 

                                 
                 

                         รูปที่ 13.11 แสดงลกัษณะการทดสอบแรงอดั 
                          ที่มา : http://www.instron.co.th,2558 

 

               2.6 การทดสอบแรงบิด ( Torsion  Test )  เป็นการทดสอบเพื่อตอ้งการให้ทราบว่า ตวัอยา่งของ
วสัดุช้ินงานมาท าการทดสอบ เพือ่ตอ้งการใหท้ราบขอ้มูลวา่วสัดุชนิดนั้น ตา้นทานต่อแรงบิดไดสู้งสุดเท่าใด 
โดยการน าเอาช้ินงานที่ท  าการทดสอบมาจบัยึดด้วยเคร่ืองทดสอบ จากนั้นท าการเปิดเคร่ืองออกแรงบิด
จนกระทัง่ช้ินทดสอบขาดออกจากกนั หนา้ปัดจะแสดงค่าใหท้ราบวา่ ช้ินทดสอบที่ท  าจากวสัดุดงักล่าวจะมี
ค่าแรงบิดสูงสุดเท่าใด ดงัแสดงในรูปที่ 13.12 

 

http://www.instron.co.th/
http://www.instron.co.th/
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              รูปที่ 13.12  แสดงลกัษณะการทดสอบแรงบิด 
ที่มา : http://www.eng.sut.ac.th/me/2014/laboratory/TorsionTest.php ,2558 

 

                2.7 การทดสอบแรงเฉือน ( Shear  Test ) เป็นการทดสอบเพื่อตอ้งการให้ทราบว่า ค่าความ
แขง็แรงของวสัดุจะมีความตา้นทานต่อการตดัเฉือนเท่าไร  โดยการน าเอาช้ินงานที่ท  าการทดสอบมาจบัยดึ
ดว้ยเคร่ืองทดสอบ จากนั้นท าการเปิดเคร่ืองออกแรงกดตดัจนกระทัง่ช้ินทดสอบขาดออกจากกนั หน้าปัดจะ
แสดงค่าให้ทราบว่าช้ินทดสอบที่ท  าจากวสัดุดังกล่าว จะมีความแข็งแรงตา้นทานต่อแรงตดัเฉือนสูงสุด
เท่าใด ดงัแสดงในรูปที่ 13.13 

 

 
               

รูปที่ 13.13 แสดงลกัษณะการทดสอบดว้ยรังสีเอกซเรย ์
ที่มา : http://www.instron.co.th,2558 

 
                  การตรวจสอบวัสดุแบบท าลายสภาพ   วิธีการตรวจสอบวสัดุวิธีน้ีช้ินงานที่น ามาทดสอบจะเกิด
การช ารุดเสียหาย ไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดอี้ก เหตุผลของการตรวจสอบวสัดุแบบน้ี เพื่อทดสอบหา
สมบตัิทางกลของวสัดุ หรือหาค่าความแข็งแรง เช่น ความยดืหยุน่  ความแข็งแรงทางแรงดึงสูงสุด  เพื่อได้
เลือกใชว้สัดุที่เหมาะสมในการใชง้าน เพือ่ป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภายหลงั    

http://www.instron.co.th,2558/
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สรุปท้ายหน่วย 
              การตรวจสอบวสัดุ หมายถึง การหารอยต าหนิ  จุดบกพร่อง ของช้ินงาน โดยวสัดุช้ินงานนั้นอาจจะ 
ใชง้านไดห้รือใชง้านไม่ได ้เช่น การตรวจสอบดว้ยสายตา  การจรวจสอบดว้ยน ้ ายาแทรกซึม การตรวจสอบ 
แนวเช่ือมดว้ยผงแม่เหล็ก การตรวจสอบแนวเช่ือมดว้ยวธีิถ่ายภาพดว้ยรังสี   
 

             ประเภทของการตรวจสอบวัสด ุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
              1.การตรวจสอบแบบไม่ท าลายสภาพ   ( Non  Destructive  Test )หมายถึง  การตรวจสอบดว้ยวธีิ 
การต่างๆเพือ่ใหท้ราบวา่เป็นวสัดุชนิดใด มีความสมบูรณ์พร้อมใชง้านหรือไม่การตรวจสอบแบบน้ีจะไม่มี 
ผลกระทบต่อรูปร่างและของวสัดุที่ถูกตรวจสอบ แบ่งออกไดด้งัน้ี 
            1.1 การตรวจสอบดว้ยสายตา 
            1.2 การตรวจสอบดว้ยแม่เหล็ก 
            1.3 การตรวจสอบดว้ยสารแทรกซึม 
            1.4 การตรวจสอบดว้ยน ้ ามนั 
            1.5 การตรวจสอบดว้ยเสน้แรงแม่เหล็ก 
            1.6 การตรวจสอบสอบดว้ยคล่ืนความถ่ี 
            1.7 การตรวจสอบดว้ยรังสีเอกซเรย ์
 

            2. การตรวจสอบวัสดุแบบท าลายสภาพ ( Destructive   Test )   หมายถึง  การตรวจสอบหาชนิด 
ของวสัดุ ความแขง็ของผวิวสัดุ  ความเหนียวของวสัดุ ความสามารถในการรับแรงดึง  แรงกด  แรงเฉือน    
แรงบิด  และแรงกระแทกของวสัดุ ดว้ยวิธีการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อรูปร่างและสมบติัของวสัดุนั้นๆ   
แบ่งออกไดด้งัน้ี 
           2.1 การตรวจสอบความแขง็โดยการขดูหรือการตะไบ     
           2.2 การตรวจสอบดว้ยวิธีหกัโลหะแท่ง 
           2.3 การตรวจสอบโดยการเจียระไน 
          2.4 การทดสอบความเคน้แรงดึง ( Tensile  Test ) 
          2.5 การทดสอบแรงอดั ( Compressive  Test ) 
          2.6 การทดสอบแรงบิด ( Torsion  Test ) 
          2.7 การทดสอบแรงเฉือน ( Shear  Test ) 
 

ค าศัพท์ประจ าหน่วย 
          1.  Non  Destructive  Test  หมายถึง  การตรวจสอบแบบไม่ท าลายสภาพ 
          2.  Destructive  Test  หมายถึง  การตรวจสอบแบบท าลายสภาพ 
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ใบงานหน่วยที ่13 
 

ค าส่ัง  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 
           1. ใหน้กัเรียนเขียนชนิดของการตรวจสอบวสัดุแบบไม่ท าลายสภาพมา 5 วธีิ  และบอกวธีิการ 
ตรวจสอบช้ินงานลงในตารางที่ก  าหนดให้  ( 5 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 
ล าดับที ่ ชนิดของการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
ตวัอยา่ง การตรวจสอบดว้ยสายตา เป็นวธีิการตรวจสอบหาจุดบกพร่องบนช้ินงานโดย

อาศยัการมองดว้ยสายตา  อาจจะใชแ้วน่ตาขยายช่วยใน
การตรวจสอบ  เพือ่ดูสีและลกัษณะของผวิงาน เช่น 
ทองแดงจะมีผวิสีด าแดง ทองเหลืองจะมีผวิสีเหลือง
เป็นมนัวาว สแตนเลส ผิวสีเงินมนัแวววาว  เหล็กรีดผวิ
ไหมสี้ด า เหล็กดึงผวิเกล้ียงเป็นมนัวาวเหล็กหล่อผวิสี
เทาด าเป็นรูพรุนเป็นตน้  นอกจากการดูดว้ยสายตาแลว้
ยงัสามารถท าไดโ้ดยการยกวสัดุต่างๆเช่น ถา้มีน ้าหนกั
มาก เคาะเสียงดงักงัวานจดัอยูใ่นพวกโลหะหนกั ถา้มี
น ้ าหนกัเบา เคาะดูเสียงจะทึบจดัอยูใ่นพวกโลหะเบา  

 
1 
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            2. ใหน้กัเรียนเขียนชนิดของการตรวจสอบวสัดุแบบท าลายสภาพมา 5 วธีิ  และบอกวธีิการ 
ตรวจสอบช้ินงานลงในตารางที่ก  าหนดให้    ( 5 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 
ล าดับที ่ ชนิดของการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
ตวัอยา่ง การตรวจสอบดว้ยการขดูดว้ยตะไบ ใชต้ะไบ ขีด  ขดูหรือถูลงบนผวิงาน ถา้ขีด  ขดู หรือ

ตะไบไดย้ากแสดงวา่ช้ินงานนั้นมีความแขง็ และ
ผวิหนา้ช้ินงานที่ถูกตะไบจะท าใหท้ราบวา่ช้ินงานนั้น
ท ามาจากวสัดุชนิดใด  
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                                                       แบบฝึกหัดหน่วยที ่13 

ตอนที่ 2 จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. จงบอกความหมายของการตรวจสอบวสัดุ 
2. การตรวจสอบวสัดุแบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
3. จงบอกความหมายของตรวจสอบวสัดุแบบไม่ท าลายสภาพ 
4. จงยกตวัอยา่งการตรวจสอบวสัดุแบบไม่ท าลายสภาพมา 5 วธีิ 
5. จงบอกความหมายของตรวจสอบวสัดุแบบท าลายสภาพ 
6. จงยกตวัอยา่งการตรวจสอบวสัดุแบบท าลายสภาพมา 5 วธีิ 
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                                                   เฉลยใบงานหน่วยที ่13 
ค าส่ัง   แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3 – 5 คน 
 
      1. ใหน้กัเรียนเขียนชนิดของการตรวจสอบวสัดุแบบไม่ท าลายสภาพมา 3 วธีิ  และบอกวธีิการ 
ตรวจสอบช้ินงานลงในตารางที่ก  าหนดให้  ( 5 คะแนน ) เวลา 5 นาที 
 

ล าดับที ่ ชนิดของการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
ตวัอยา่ง การตรวจสอบดว้ยสายตา เป็นวิธีการตรวจสอบหาจุดบกพร่องบนช้ินงานโดย

อาศยัการมองดว้ยสายตา  อาจจะใชแ้ว่นตาขยายช่วยใน
การตรวจสอบ  เพื่อดูสีและลักษณะของผิวงาน เช่น 
ทองแดงจะมีผิวสีด าแดง ทองเหลืองจะมีผิวสีเหลือง
เป็นมนัวาว สแตนเลส ผวิสีเงินมนัแวววาว  เหล็กรีดผิว
ไหมสี้ด า เหล็กดึงผิวเกล้ียงเป็นมันวาวเหล็กหล่อผิวสี
เทาด าเป็นรูพรุนเป็นตน้  นอกจากการดูดว้ยสายตาแลว้
ยงัสามารถท าไดโ้ดยการยกวสัดุต่างๆเช่น ถา้มีน ้ าหนัก
มาก เคาะเสียงดงักังวานจดัอยูใ่นพวกโลหะหนัก ถา้มี
น ้ าหนกัเบา เคาะดูเสียงจะทึบจดัอยูใ่นพวกโลหะเบา 

1. การตรวจสอบดว้ยแม่เหล็ก 
            

น าแม่เหล็กไปดูดโลหะ ถา้แม่เหล็กดูดติด แสดงวา่วสัดุ
นั้นเป็นโลหะเหล็กถา้แม่เหล็กดูดไม่ติด  แสดงวา่วสัดุ
นั้นเป็นโลหะชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่เหล็ก     

2. การตรวจสอบดว้ยสารแทรกซึม จุ่มช้ินงานลงบนสารที่เป็นของเหลวที่มีความสามารถ
ซึมลึกไดดี้และมีสีที่สงัเกตไดง่้าย สารชนิดน้ีจะแทรก
ตวัเขา้ไปตามรอยร้าวของวสัดุ เม่ือน ามาเช็ดใหแ้หง้รอย
ของสีจะปรากฏตรงบริเวณที่มีรอยแตกร้าว เพือ่บ่งบอก
วา่วสัดุช ารุดมีรอยร้าวไม่สามารถน าไปใชง้านได ้

3. การตรวจสอบดว้ยน ้ ามนั น าวสัดุนั้นไปตม้ในน ้ ามนัประมาณ 5 นาที ทิ้งไวใ้หเ้ยน็ 
เช็ดน ้ ามนัออก โรยดว้ยแป้งแลว้น าไปอบใหร้้อนน ้ ามนั
จะซึมออกตรงรอยร้าวจะมองเห็นเป็นรอยเปียกที่แป้ง 
แสดงวา่ต  าแหน่งนั้นมีรอยร้าว  
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  ล าดับที่ ชนิดของการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
4 การตรวจสอบดว้ยเสน้แรง

แม่เหล็ก 
น าช้ินงานไปยดึกบัเคร่ืองตรวจสอบแลว้ปล่อยกระแสไฟ
จากเคร่ืองผา่นไปยงัช้ินงานจุดที่เกิดรอยแตกร้าวจะมีเสน้
แรงแม่เหล็กที่บกพร่องจะท าใหท้ราบวา่เกิดรอยแตกร้าว
ที่จุดดงักล่าว 

5 การตรวจสอบดว้ยรังสีเอ๊กซเรย ์ ฉายรังสีเอกซเรยผ์า่นช้ินงานนิยมใชก้บังานแนวเช่ือม
และงานโลหะที่มีความหนาไม่มากนกัสามารถอ่านผล
ความบกพร่องภายในฟิลม์เอกซเรยใ์ชต้รวจสอบเหล็ก
หนาไม่เกิน 80 มม.โลหะเบาหนาไม่เกิน 400  มม. 
ทองแดงหนาไม่เกิน 50 มม.  

  

2. ใหน้กัเรียนเขียนชนิดของการตรวจสอบวสัดุแบบท าลายสภาพมา 3 วธีิ  และบอกวธีิการตรวจสอบ 

ช้ินงานลงในตารางที่ก  าหนดให้  ( 5 คะแนน ) เวลา  5 นาที 
 

ล าดับที ่ ชนิดของการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ตวัอยา่ง การตรวจสอบดว้ยการขดูดว้ย
ตะไบ 

ใชต้ะไบ ขีด  ขดูหรือถูลงบนผวิงาน ถา้ขีด  ขดู หรือตะไบ
ไดย้ากแสดงวา่ช้ินงานนั้นมีความแขง็และผวิหนา้ช้ินงานที่
ถูกตะไบจะท าใหท้ราบวา่ช้ินงานนั้นท ามาจากวสัดุชนิดใด  

1 การตรวจสอบดว้ยวธีิหกั 
โลหะแท่ง 

ท าการพบัโลหะแท่งหรือโลหะแผน่พบัไปมาและนบั
จ านวนคร้ังที่พบัถา้ยิง่มากคร้ังแสดงวา่โลหะนั้นยิง่มีความ
เหนียวการตีใหว้สัดุแบนและยดืตวัถา้มีรอยปริแสดงวา่
โลหะนั้นเปราะไม่เหมาะต่อการขึ้นรูป เม่ือตีแผป่ากท่อให้
ยบุตวัถา้รอยปริชา้แสดงวา่โลหะนั้นมีความเหนียว  

2 การตรวจสอบโดยการเจียระไน เป็นวธีิการตรวจสอบโดยการน าโลหะไปเจียระไนและ
สงัเกตประกายไฟที่เกิดการเจียระไนและสงัเกตประกายไฟ
ที่เกิดขึ้น แลว้น ามาเทียบกบัตารางมาตรฐาน   

3 การทดสอบความเคน้แรงดึง  น าวสัดุช้ินทดสอบและจบัยดึดว้ยหัวจบัของเคร่ืองทดสอบ
แลว้เปิดเคร่ืองแลว้ดึงช้ินงานงานที่น ามาทดสอบใหข้าด
ออกจากกนัจะท าใหท้ราบวา่วสัดุที่มีขนาดของพืน้ที่ที่
แตกต่างกนัจะมีการทนต่อแรงดึงไดม้ากนอ้ยเท่าใด  
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ล าดับที ่ ชนิดของการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

4 การทดสอบความเคน้แรงอดั น าตวัอยา่งของวสัดุช้ินงานมาท าการทดสอบ เพื่อตอ้งการ
ให้ทราบข้อมูลว่าว ัสดุชนิดนั้ น ต้านทานต่อแรงอัดได้
สูงสุดเท่าไร โดยการน าวสัดุนั้นมาวางบนแท่นของเคร่ือง
ทดสอบ จากนั้นท าการเปิดเคร่ืองให้เคร่ืองกดจนกระทัง่
ช้ินทดสอบแตกหัก หน้า ปัดจะแสดงค่าให้ทราบว่า         
ช้ินทดสอบจากวสัดุดงักล่าวทนต่อแรงอดัไดสู้งสุดเท่าใด  

5 การทดสอบความเคน้แรงบิด น าช้ินงานมาท าการทดสอบ เพือ่ตอ้งการใหท้ราบขอ้มูลวา่
วสัดุชนิดนั้น ตา้นทานต่อแรงบิดไดสู้งสุดเท่าใด โดยการ
น าเอาช้ินงานที่ท  าการทดสอบมาจบัยดึดว้ยเคร่ืองทดสอบ 
จากนั้นท าการเปิดเคร่ืองออกแรงบิดจนกระทัง่ช้ินทดสอบ
ขาดออกจากกนั หนา้ปัดจะแสดงค่าใหท้ราบวา่ช้ินทดสอบ
ที่ท  าจากวสัดุดงักล่าวจะมีค่าแรงบิดสูงสุดเท่าใด 
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ใบประเมนิผลใบงานหน่วยที ่13 

ช่ือ – ช่ือสกุล …………………………………………… แผนก ……………………………. 

ระดบัชั้น …………..  กลุ่ม …………. เลขที่ ……….. 

ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนตอบค าถามจากใบงาน แลว้ใหค้ะแนนประเมินตนเอง โดยน าคะแนนที่ได ้
เติมลงในช่องวา่ง แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่องของผลการประเมิน 
 

 

 

 

 

 

 
เกณฑ์การประเมนิผล 
         
                       9 -10         คะแนน     หมายถึง           ดีมาก  
                       7 - 8          คะแนน     หมายถึง           ดี         
                       5 - 6          คะแนน     หมายถึง           พอใช ้
                       ต  ่ากวา่ 4    คะแนน     หมายถึง           ตอ้งปรับปรุง 

 

หมายเหตุ   นกัเรียนที่ไดค้ะแนนอยูใ่นเกณฑต์อ้งปรับปรุง ครูควรสอนเสริม หรือใหน้กัเรียนทบทวน 
ใบเน้ือหาและส่ือในหน่วยที่ 13 และท าใบงานใหม่ 

 
 
 
 
 
 

 

 

ใบประเมินผล 
ใบงานหน่วยที่ 13 

คะแนนที่ได้                                             

    
( ข้อละ 1 คะแนน) 

ดีมาก 
( 9 – 10 ) 

ดี 
( 7 – 8 ) 

พอใช ้
( 5 – 6 ) 

ตอ้งปรับปรุง 
( ต  ่ากวา่ 4 ) 

 
  

 
  



 

                                             วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  ครูสุเทพ   นุชิต   วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง   

 

426   หน่วยที่ 13 การตรวจสอบวสัดุเบ้ืองต้น  

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่13 

ค าส่ัง จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

1. จงบอกความหมายของการตรวจสอบวสัดุ 
ตอบ การหารอยต าหนิ  จุดบกพร่อง ของช้ินงาน โดยวสัดุช้ินงานนั้นอาจจะใชง้านไดห้รือใชง้านไม่ได ้ 
เช่น การตรวจสอบดว้ยสายตา  การตรวจสอบดว้ยน ้ ายาแทรกซึม การตรวจสอบแนวเช่ือมดว้ยผงแม่เหล็ก  
การตรวจสอบแนวเช่ือมดว้ยวธีิถ่ายภาพดว้ยรังสี   
 

2. การตรวจสอบวสัดุแบ่งออกเป็นก่ีประเภท   อะไรบา้ง 
ตอบ 2 ประเภท คือ  1. การตรวจสอบแบบไม่ท าลายสภาพ    2.การตรวจสอบแบบท าลายสภาพ    
 

3. จงบอกความหมายของตรวจสอบวสัดุแบบไม่ท าลายสภาพ 
ตอบ การตรวจสอบดว้ยวิธีการต่างๆเพือ่ใหท้ราบวา่เป็นวสัดุชนิดใด มีความสมบูรณ์พร้อมใชง้านหรือ 
ไม่การตรวจสอบแบบน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อรูปร่างและสมบติัของวสัดุที่ถูกตรวจสอบ  
 

4. จงยกตวัอยา่งการตรวจสอบวสัดุแบบไม่ท าลายสภาพมา 5 วธีิ 
ตอบ   1. การตรวจสอบดว้ยสายตา   2. การตรวจสอบดว้ยแม่เหล็ก  3. การตรวจสอบดว้ยสารแทรกซึม 
4. การตรวจสอบดว้ยน ้ ามนั    5. การตรวจสอบดว้ยเสน้แรงแม่เหล็ก 
 

5. จงบอกความหมายของตรวจสอบวสัดุแบบท าลายสภาพ 
ตอบ การตรวจสอบหาชนิดของวสัดุ ความแขง็ของผวิวสัดุ  ความเหนียวของวสัดุ ความสามารถใน 
การรับแรงดึง  แรงกด  แรงเฉือน   แรงบิด  และแรงกระแทกของวสัดุ ดว้ยวิธีการต่างๆ ที่มีผลกระทบ 
ต่อรูปร่างและสมบติัของวสัดุนั้นๆ   
 

6. จงยกตวัอยา่งการตรวจสอบวสัดุแบบท าลายสภาพมา 5 วธีิ 
ตอบ 1. การตรวจสอบความแขง็โดยการขดูหรือการตะไบ    2. การตรวจสอบดว้ยวิธีหกัโลหะแท่ง 
3. การตรวจสอบโดยการเจียระไน    4. การทดสอบความเคน้แรงดึง     5. การทดสอบแรงอดั 
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