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ชนิดวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

      วัสดุในงานอุตสาหกรรมท่ีเราน ามาใช้เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หรือน ามาใช้

ในงานอุตสาหกรรมก็ตาม  ซึ่งได้มาจากแร่ธาตุเป็นหลักทรัพยากรธรรมชาติมีทั้งโลหะ 

อโลหะและแร่ธาตุต่างๆ สามารถอยู่ลึกลงไปใต้ชั้นดินหรืออยู่บนพ้ืนดิน  เราต้องมีการ

ส ารวจแหล่งแร่เพ่ือน าแร่นั้นมาใช้ประโยชน์ต่อไป ทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นถูก

น ามาใช้ประโยชน์ก็จะค่อยๆหมดไป  เพ่ือความสะดวกสบายในชีวิตประวัน  เราจึงต้อง 

น าทรัพยากรมาใช้อย่างประหยัดและให้เกิดคุณค่ามาดที่สุด 

  ความหมายของวัสดุช่าง

      วัสดุช่าง  หรือวัสดุในงานอุตสาหกรรม หมายถึง วัสดุต่างๆ ที่เราน าไปใช้ประโยชน์

ในการท าหรือสิ่งของ เช่น สิ่งก่อสร้าง สร้างอาคาร ทาง สถาปัตยกรรมต่างๆ 

เครื่องจักรกล มีมากมายหลายประเภท ตั้งแต่อะลูมิเนียม ทองแดง ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี 

ไม้ พลาสติก แก้ว ยาง ปูนซีเมนต์ รวมท้ังสิ่งทอผ้า เป็นต้น

      ผู้ที่มีช่างจึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องรู้จักถึงลักษณะสมบัติของวัสดุ ในงาน

อุตสาหกรรม  เพ่ือที่จะได้สามารถเลือกใช้วัสดุได้ถูกต้องเหมาะสมกับงานได้อย่างจาก

วัสดุอะไร

2.ชนิด ของวัสดุในงานอุตสาหกรรม

     วัสดุต่างๆ ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรม  มีหลายชนิดด้วยกัน  โดยสามารถแบ่ง 

ออกเป็น  กลุ่มใหญ่ๆ คือ

          กลุ่มที่เป็นโลหะ 

 โลหะประเภทเหล็ก

                     โลหะประเภทไม่ใช้เหล็ก
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                   กลุ่มที่เป็นอโลหะ  

 สารสังเคราะห์ 

สารธรรมชาติ

     แผนภูมิแสดงการจ าแนกชนิดวัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม หรือวัสดุช่าง 

































โลหะแข็ง 

เงินเยอรมัน 

บรอนซ ์

ทองเหลือง 

โลหะ

ประสม 

โลหะเบา   โลหะ

หนัก 

ก ามะถัน 

ทราย 

หนังสัตว ์

ไม ้

ยาง 

เหล็ก โลหะที่ไม่ใช ่

วัสดุช่าง 

โลหะ        อโลหะ 

    สารสังเคราะห์ สารธรรมชาติ 

    เหล็กดิบ 

   เหล็กหล่อ 

 เหล็ก

ประสม 

   สินแร่

เหล็ก 

พลาสติก 

ปูนซีเมนต ์

สี 

    ยางเทียม 

กาว 

สังกะส ี

        เงนิ  

      ตะกั่ว 

ทองแดง 

ดีบุก 

เซอร์โคเนียม 

ไทเทเนียน 

เบริลนีเลียม 

แมกนีเซืยม 

อะลูมิเนียม 
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กลุ่มที่เป็นโลหะ 

โลหะ หมายถึง วัสดุ โดยได้จากการถลุงสินแร่ต่างๆ  โลหะที่ส าคัญท่ีใช้กัน

แพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว อะลูมิเนียม ทองแดง 

สังกะสี ทองเหลือง แมกนีเซียม นิกเกิล ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี ทังสเตน ทองค า เงิน 

โครเมียม     โมลิบดินั่ม แมงกานีส แพลทีนัม และไทเทเนียม 

        สมบัติของกลุ่มที่เป็นโลหะ

เป็นตัวน าไฟฟ้าได้ดี 

เป็นตัวน าความร้อนได้ดี

มีความเหนียว และความแข็งแรงสูง  

มีอุณหภูมิปกติเป็นของแข็ง 

มีจุดหลอมละลายสูง 

สามารถทนต่อการทุบตี หรือ ยืดขึ้นรูปได้

เคาะเสียงดังกังวาน 

คงทนถาวร อยู่ ไม่เสื่อมสลายผุง่าย 

มีความถ่วงจ าเพราะสูง 

มีผิวเป็นมันวาว
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โลหะ แบ่งแยกประเภทได้เป็น  ประเภท คือ

 โลหะประเภทเหล็ก หมายถึง โลหะที่มีส่วนผสมของเหล็กเป็น

ส่วยประกอบอยู่ทุกชนิด เช่น เหล็กเหนียว เหล็กกล้า เหล็กหลอด 

 โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก  หมายถึง โลหะไม่มีส่วนผสม

ของเหล็กเป็นส่วนประกอบอยู่ทุกชนิด เช่น ทองแดง อะลูมิเนียม 

กลุ่มที่เป็นอโลหะ 

       อโลหะ หมายถึง วสัดท่ีุไม่ใช่โลหะ ซ่ึงมักจะมีคณุสมบตัติรงกันข้ามกับกลุ่มท่ี

เป็นโลหะ ได้แก่ พลาสติก แก้ว ยาง ไม้ น้ ามัน

 อโลหะแบ่งแยกประเภทได้เป็น  ประเภท คือ

  สารสังเคราะห์ หมายถึง สารท่ีเกิดจากวัสดุที่สังเคราะห์ หรือผลิตด้วยฝีมือมนุษย์ 

เช่น ซีเมนต์ หิน กระดาษ แก้ว 

 สารธรรมชาติ หมายถึง สารท่ีเกิดจากวัสดุสิ่งที่มีชีวิตตามธรรมชาติ เช่น หนังสัตว์ 

ไม้ ยาง ใยหิน

              สมบัติของกลุม่ท่ีเป็นอโลหะ

                          เป็นตัวน าไฟฟ้าไม่ดี 

เป็นตัวน าความร้อนไม่ดี 

มีจุดหลอมละลายต่ า 

ไม่ทนต่อการทุบตี 

เคาะไม่มีเสียงดัง
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แร่ธาตุทรัพยากรในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยมีแต่แร่ธาตุ ทัพยากรธรรมชาติอยู่มากมายหลายแห่งทั่ว

ประเทศ โดยทั้งท่ีไดท าการขุดขึ้นมาใช้งานแล้ว และอยู่ในระหว่างการส ารวจ ซึ่งแร่น

ธาตุต่างๆ น้ีเองท่ีเราจะได้น ามาแปรสภาพให้เป็นวัสดุที่จะน าไปใช้งานในวัสดุช่าง

การแบ่งแยกชนิดของแร่ได้แบ่งตามส่วนประกอบเคมี

      เน่ืองจากแร่มีเป็นจ านวนมาก เพ่ือให้จดจ าและเข้าใจได้ง่ายพอสมควร จึง

จัดเป็นกลุ่มโดยอาศัยส่วนประกอบทางเคมีเป็นหลัก

 กลุ่มแร่ธาตุธรรม เป็นแร่ที่เกิดขึ้นโดยมีธาตุเดียวใน

ธรรมชาติมีทั้งพวกธาตุที่เป็นโลหะและที่เป็นอโลหะ

 พวกแร่ธาตุที่เป็นโลหะ ได้แก่ เงิน ทองค า ทองค าขาว ทองแดง

 พวกแร่ธาตุที่เป็นอโลหะ ได้แก่ ก ามะถัน เพชร

             2. กลุ่มซัลไฟด์ เป็นแร่ที่จะมีก ามะถัน ประกอบรวมอยู่ด้วย ซ่ึงแร่ชนิด

นี้นับได้ว่ามีความส าคัญมาก เพราะในโลหะต่างๆ มักจะถลุงได้จากแร่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 

ไพไรต์   ถลุงได้เหล็ก

คาลีน่า    ถลุงได้ตะกั่ว

 สฟาเลอไรด์  ถลุงได้สังกะสี

คลาโคไซด์   ถลุงได้แร่ทองแดง   
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กลุ่มแร่ซัลโพซอลล์เป็นแร่ที่ประกอบด้วย       ธาตุโลหะหรือกึ่ง

โลหะที่อยู่ในโครงสร้างท่ีมีผลึกแร่เดียวกัน และท าหน้าที่โลหะ ได้แก่ เจมซอไนต์ ซ่ึงถลุงแล้วจะ

ได้ พลวง และตะกั่ว

            กลุ่มออกไซด์ ออกไซด์เชิงซ้อนและไฮดรอกไซด์

                     กลุ่มออกไซด์ เกิดจากการรวมตัวกันอย่างแข็งแรง ระหว่างธาตุออกซิเจนกับ

ธาตุอื่นๆ ได้แก่ แร่คอรันดัม แร่คิวไพรต์ แร่ซิงไคต์ ซ่ึงมีสีแดงที่เรียกว่า ทับทิม เป็นต้น

กลุ่มออกไซด์เชิงซ้อน ได้แก่ โคลัมไบต์แทนนาไลต์เป็นต้น 

กลุ่มไฮดรอกไซด์นั้นเป็นแร่ออกไซด์ที่มีน้ าปนอยู่ด้วย ได้แก่           ลิมอไนต์

หรือแร่เหล็กเหลือง  แมงกาไนต์ เป็นต้น

              กลุ่มไฮไลด์  ซึ่งแร่กลุ่มนี้มีธาตุที่เรียกว่า ฮาโรเจน เป็นองค์ประกอบหลัก 

เช่น ฟลูออไรต์หรือฟลูออสปาร์หรือหินสี แร่เฮไลต์หรือเกลือ หิน เป็นต้น

               กลุ่มคาร์บอเน็ต เป็นแร่ที่มีคาร์บอเนต ประกอบส าคัญ เช่น แมกนี

ไซด์ แร่แคลไซท์ เป็นต้น 

กลุ่มซัลเฟตเป็นแร่ประกอบด้วยซัลเฟต เช่น ยิบซัมหรือเกลือจืด แบ

ไรด์ เป็นต้น

 กลุ่มทังสเตนและโมลิบเตตแร่บางชนิดที่

ประกอบด้วยกลุ่มทังสเตต เช่น แร่วุลฟิไทต์

กลุ่มฟอสเฟตเป็นแร่พวกฟอสเฟตประกอบด้วยเหล็ก เช่น 

อะพาไทต์ โมนาไซต์ 
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กลุ่มซิลิเกตเป็นกลุ่มแร่ท่ีพบมากที่สุดมีธาตุออกซิเจน และธาตุ

ซิลิคอน ส่วนประกอบส าคัญ เช่น โซเดียม แคลเซียม โปตัสเซียม แมกนีเซียม อลูมิเนียม และ

เหล็ก 
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