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ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม



1. อุตสาหกรรมแร่

“แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ โดยกระบวนการทางธรณีวทิยา
ภายในโลกและท่ีผวิโลก  มีโครงสร้างและองคป์ระกอบเฉพาะตวั ”

ธาตุในสารประกอบท่ีมีในแร่หรือสินแร่จะน ามาแยกโดยวธีิการทาง เคมีหลายๆ 
วธีิการซ่ึงก่อใหเ้กิดอุตสาหกรรมท่ีเรียกวา่อุตสาหกรรมในการแยกแร่



ตวัอยา่งแร่จ าแนกตามองคป์ระกอบทางเคมี

ชนิด แร่
โลหะเด่ียว
คาร์บอเนต

เฮไลด์

ออกไซด์

ฟอสเฟต
ซิลิเกต

ซลัไฟด์

ซลัเฟต

เงิน  ทองค า    บิสมทั  ทองแดง  แพลทินมั  แพลเลเดียม
CaCO3 ( แคลไซต์ หินปูน)  MgCO3 (แมกนีไซต)์ CaMg(CO3)2

(โดโลไมต)์ PbCO3 (เซอรัสไซต)์ ZnCO3 (สมิทโซไนต)์
CaF2 (ฟลูออไรต)์  NaCl (เฮไลต)์ KCl (ซิลไวต)์  Na3AlF6 (ไคร
โอไลต)์
Al2O3.2H2O (บอกไซต)์  Al2O3 (คอรันดมั)  Fe2O3 (ฮีมาไทต)์
Fe3O4 (แมกนีไทต)์  Cu2O (คิวไพรต)์  MnO2 (ไพโรลูไลต)์  SnO2

(แคสซิเทอไรต)์  ZnO (ซิงไคต)์
Ca3(PO4)2 (หินฟอสเฟต)  Ca5(PO4)3OH (ไฮดรอกซีแอพาไทต)์
Be3Al2(Si6O18) (เบริล)  ZrSiO4 (เซอร์คอน)  NaAlSiO3 (แอล
ไบต)์ 3MgO.4SiO2.H2O (ทลัก)์
Ag2S (อาร์เจนไทต)์ CdS (กรนอกไคต)์ Cu2S (คาลโคไซต)์  Fe2S 

(ไพไรต)์  HgS (ซินนาบาร์)  PbS (กาลีนา)  ZnS (สฟาสเลอไรต)์
BaSO4 (แบไรต)์  CaSO4 (แอนไฮไดรต)์  PbSO4 (แองกลีไซต)์  
SrSO4 (เซเลสไทต)์  MgSO4.7H2O (เอปโซไมต)์



การจ าแนกแร่ตามประโยชนท์างเศรษฐกิจแบ่งได ้2 ประเภท

แร่ประกอบหิน  หมายถึง แร่ท่ีเป็นส่วนประกอบของหิน เช่น หินแกรนิตประกอบดว้ยแร่
ควอตซ์ แร่เฟลดส์ปาร์และแร่ไมกา  หินปูนประกอบดว้ยแร่แคลไซตซ่ึ์งจะกระจายแทรก
ตวัอยูใ่นเน้ือหิน แยกออกมาใชป้ระโยชน์ไดย้าก  จึงตอ้งน าหินเหล่านั้นมาใชโ้ดยตรง เช่น 
น าหินแกรนิตหรือหินอ่อนในรูปของแผน่หินมาใชส้ าหรับปูพื้นหรือการก่อสร้าง

หินแกรนิต หินปนู





แร่เศรษฐกจิ หมายถึง แร่ท่ีมีค่าทางเศรษฐกิจและมีปริมาณมากพอท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์
โดยการน าไปถลุงเพื่อแยกแร่ท่ีตอ้งการออกมา แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แร่โลหะและ
แร่อโลหะ ประเทศไทยผลิตแร่ไดม้ากกวา่ 40 ชนิด ทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ

แร่โลหะท่ีส าคญัของไทย เช่น 
ยปิซมั สงักะสี เหลก็ ดีบุก ตะกัว่ 
หินอ่อน ทรายแกว้ ฟลูออไรต์
และรัตนชาติ

แร่อโลหะท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง 
เช่น ถ่านหิน หินน ้ามนัและ
แก๊สธรรมชาติ



ตวัอยา่งแร่เศรษฐกิจในประเทศไทย

กลุ่มแร่ ตวัอยา่งแร่
แร่โลหะพื้นฐาน
แร่หนกัและแร่หายาก

แร่โลหะมีค่า
แร่ในอุตสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลา้
แร่วตัถุดิบในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
แร่ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้าง
แร่รัตนชาติ
แร่ท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิง

แร่ทองแดง  ตะกัว่  สงักะสี  พลวง  ดีบุก  ทงัสเตน
แร่เทนทาไลตโ์คลมัไบต ์ เซอร์คอน  อิลเมไนต์ โมนา
ไซต์
ทองค า  ทองค าขาว  เงิน
แร่เหลก็  แมงกานีส  นิกเกิล  โครไมต์ โมลิบไนต์
ยปิซมั  หินปูน  หินดินดาน  ดินมาร์ลหรือดินสอพอง
หินอ่อน  หินแกรนิต  หินทราย  หินกาบหรือหินชนวน
เพชร  คอรันดมั มรกต    บุษราคมั  โกเมน
ถ่านหิน  หินน ้ามนั  น ้ ามนัดิบ  แก๊สธรรมชาติ



ตวัอยา่งการถลุงแร่ในประเทศไทย

1. ทองแดง

แร่ทองแดงพบท่ี จ.เลย หนองคาย ขอนแก่น นครราชสีมา ตาก อุตรดิตถ ์แพร่ น่าน 
ล าปาง ล าพนู เพชรบูรณ์ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา และกาญจนบุรี แต่ยงัไม่มีการผลิต   แร่
ทองแดงส่วนใหญ่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบปริมาณไม่มาก  แร่ทองแดงท่ีส าคญัคือ 
แร่คาลโคไพไรต์ ( CuFeS2 ) 



ขั้นตอนการถลุงแร่ทองแดง

1.ขั้นแรกคือ แยกแร่ท่ีตอ้งการออกจากส่ิงเจือปน โดยน าแร่มาเผาในอากาศ หรือท่ีเรียกวา่ 
การย่างแร่ 

2CuFeS2(s)   +   3O2(g)                              2CuS(s)   +  2FeO(s)    +   2SO2(g)

2. แลว้น าผลิตภณัฑท่ี์ไดไ้ปเผารวมกบัออกไซดข์องซิลิกอนบนเตาถลุงอุณหภูมิประมาณ 
1100  oC เพื่อก าจดัไอร์ออน (II) ออกไซดอ์อก  ดงัสมการ

FeO(s) +   SiO2(s) FeSiO3(l)

ส่วนคอปเปอร์ (II) ซลัไฟด ์ เม่ืออยูใ่นอุณหภูมิสูงจะสลายตวัไดเ้ป็นคอปเปอร์ (I) 
ซลัไฟด ์ ในสถานะของเหลวซ่ึงสามารถแยกออกได้



3. ในขั้นสุดทา้ยเม่ือแยกคอปเปอร์ (I) ซลัไฟดใ์นอากาศ บางส่วนจะเปล่ียนเป็น
คอปเปอร์ (I) ออกไซด ์ดงัสมการ

2Cu2S (s ) + 3O2(g)   2Cu2O(s) +  SO2(g)

และคอปเปอร์ (I) ออกไซดก์บัคอปเปอร์ (I) ซลัไฟด ์จะท าปฏิกิริยากนัดงัสมการ

2Cu2O(s) + Cu2S (s ) 6Cu(l) + SO2(g)



2. ดีบุก

แร่ดีบุกท่ีพบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดแคสซิเทอไรต์ (cassiterite) มีสูตรเคมี
เป็น SnO2 (stannous oxide) ประกอบดว้ยธาตุดีบุกและออกซิเจนร้อยละ78 และ 22 
ตามล าดบั แร่ดีบุกพบไดต้ามแนวเทือกหินแกรนิตแถบบริเวณซีกดา้นตะวนัตก ตั้งแต่
ทางตอนเหนือสุด ไปจนกระทัง่ใตสุ้ดของประเทศ โดยแหล่งแร่กระจายตวัอยูใ่น 3 
บริเวณหลกั ๆ คือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต ้ส่วนภาคตะวนัออกนั้นพบแร่ดีบุก
นอ้ยมาก



ขั้นตอนการถลุงแร่ดีบุก

1. น าแร่ดีบุกผสมกบัถ่านโคก้และหินปูน อตัราส่วน 20 : 4 : 5 โดยมวล น าใส่เตาถลุงท่ี
มีไฟฟ้าหรือน ้ามนัเตาใหค้วามร้อน

2C(s) + O2(g) 2CO(g)

SnO2(s) + 2CO(g) Sn(l) +  2CO2(g)

แก๊สคาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดข้ึน สามารถเปล่ียนกลบัไปเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
แลว้น ากลบัมาใชใ้หม่ได้

2.ส าหรับแร่ดีบุกบางชนิดท่ีมีสารประกอบ SiO2 ปนอยู ่ตอ้งจ ากดัออกโดยปฏิกิริยา
ต่อไปน้ี ท่ีสุดทา้ยแลว้ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นแคลเซียมซิลิเกต

CaCO3(s) CaO(s) +  CO2(s)

CaO(s) + SiO2(s) CaSiO3(l)



3. พลวง

แร่พลวงส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นแร่พลวงซลัไฟด ์คือ แร่สติบไนต์ (stibnite สูตรเคมี Sb2S3) 
หรือท่ีเรียกวา่ “พลวงเงิน” และแร่พลวงไฮดรอกไซด์ คือแร่สติบิโคไนต์ (stibiconite
สูตรเคมี Sb2O.4H2O) หรือท่ีเรียกวา่ “พลวงทอง” แหล่งแร่พลวงท่ีส าคญั ไดแ้ก่ แหล่ง
แร่ในบริเวณอ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนู อ  าเภอแจห่้ม และเสริมงาม จงัหวดัล าปาง 
อ าเภอลองและอ าเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่ แหล่งแร่พลวงท่ีพบใหม่ คือ ท่ีอ  าเภอพนสั
นิคม จงัหวดัชลบุรี



ขั้นตอนการถลุงแร่พลวง

1. น าแร่พลวงท่ีไดม้าท าใหเ้ป็นสารประกอบของออกไซดด์งัสมการ

2Sb2S3(s) + 9O2(g) 2Sb2O3(s)  +  6SO2(g)

2. น ามาผสมกบัถ่านหินและโซเดียมคาร์บอเนตในอตัราส่วน 20: 4: 1 โดยมวลแลว้ใส่
เตาถลุงท่ีอุณหภูมิประมาณ 800-900 องศาเซลเซียส

Sb2O3(s) + 3CO(g) 2Sb(l)  +  3CO2(g)

2C(s) + O2(g) 2CO(g)



4.เซอร์โคเนียม

เซอร์โคเนียม (Zr) เป็นโลหะท่ีมีจุดหลอมเหลว 1852  oC จุดเดือด 4377 oC พบอยูใ่น
รูปของแร่เซอร์คอน (ZrSiO4) เกิดตามแหล่งแร่ดีบุก อาจพบในหินไนส์ หินชีสต์ หรือ
พบเป็นเมด็กลมๆ หรือผลึกเลก็ๆ ตามล าธารและชายฝ่ังทะเล ชนิดผลึกละเอียดพบตาม
แหล่งแร่ดีบุก การถลุงเพื่อใหไ้ดโ้ลหะเซอร์โคเนียมท าไดโ้ดยน าหางแร่ดีบุกท่ีไดจ้าก
การท าเหมืองแร่ดีบุกซ่ึงมีแร่เซอร์คอนอยูไ่ปถลุง



ขั้นตอนการถลุงแร่เซอร์โคเนียม

1. น าแร่เซอร์คอน ไปถลุงในเตาท่ีอุณหภูมิ 800 – 1000oC โดยใชค้าร์บอนเป็นตวั
รีดิวซ์ จะไดโ้ลหะเซอร์โคเนียมท่ีไม่บริสุทธ์ิ

2.น าโลหะไปเผาท่ีอุณหภูมิ 500 oC และพน่ก๊าซคลอรีนลงไปตลอดเวลาจะไดไ้อของ 
ZrCI4 เม่ือควบแน่นจะไดผ้ลึก ZrCI4

3. น าผลึก  ZrCI4 ท าปฏิกิริยากบัโลหะแมกนีเซียมท่ีหลอมเหลวในเตา ภายใต้
บรรยากาศของก๊าซเฉ่ือย จะได้ Zr ดงัสมการ 

ZrCI4 (s) + 2Mg(l) Zr (s) + 2MgCI2



5.แร่รัตนชาติ

แร่รัตนชาติมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นสินคา้
ส่งออกท่ีท ารายไดใ้หม้าก

สถาบนัอญัมณีศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาไดใ้หค้วามหมายของรัตนชาติหรืออญัมณีวา่
“เป็นแร่และหรือสารประกอบอินทรียท่ี์น ามาใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั”    มีสมบติัส าคญัคือ

1. ความสวยงาม

2.ความคงทน

3.ความหายาก 4.ความนิยม 

5. ความสามารถในการพกพารัตนชาติ



รัตนชาติแบ่งเป็น 2  ประเภท

1. เพชร (Diamonds) ทั้งชนิดใสไม่มีสี และชนิดท่ีมีสีต่างๆ

ในธรรมชาติเพชรมีหลากหลายสี ตั้งแต่ขาวบริสุทธ์ิไปจนถึงสีด าสนิท สีท่ีนิยมมาก
ไดแ้ก่ สีขาว ซ่ึงเพชรท่ีมีสีขาวบริสุทธ์ิตามธรรมชาตินั้นหาไดย้ากมาก การเกิดสี
ของเพชรนั้น เกิดจากการท่ีมีธาตุอ่ืนเขา้มาแอบแฝงในโครงสร้างหรือเน่ืองจากมี
ความบกพร่องของโครงสร้าง



โครงสร้างของเพชร

โครงสร้างเป็นร่างตาข่าย ไม่น าไฟฟ้า แต่น าความร้อนไดดี้ท่ีสุด และดีกวา่ทองแดง 5 เท่า 
ปัจจุบนัสามารถสังเคราะห์เพชรได ้โดยอดัแกรไฟตภ์ายใตค้วามดนั 50,000-100,000 
บรรยากาศ ท่ีอุณหภูมิ 2000 oC โดยมีโครเมียม เหลก็ หรือแพลทินมัเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา 
เพชรท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเหมือนกบัเพชรธรรมชาติ แต่การผลิตเพชรจะเสียค่าใชจ่้ายสูงมาก



การเกิดสีของเพชร

สีเหลือง เน่ืองจากมีธาตุไนโตรเจน
สีน า้ตาล เน่ืองจากความบกพร่องของโครงสร้าง
สีน า้เงนิ เน่ืองจากมีธาตุโบรอน
สีเขียว เน่ืองจากความบกพร่องของโครงสร้างเน่ืองจากถูกฉายรังสีโดยอนุภาคอลัฟา
สีชมพูหรือสีม่วงอมชมพ ูเน่ืองจากความบกพร่องของโครงสร้างท่ีถูกแรงเฉือน
สีด า เน่ืองจากมีสารคาร์บอนเป็นมลทินปริมาณมาก



2. พลอย (Colored stones) หรือหินสี หมายถึง อญัมณี ต่างๆ เช่น ทบัทิม ไพลิน มรกต 
ควอตซ์ หยก ฯลฯ

พลอย ท่ีส าคญัไดแ้ก่ พลอยในตระกลูคอรันดมั ซ่ึงประกอบดว้ย Al2O3 โดยมี Al : O ใน
อตัราส่วน 52.9 : 47.1 โดยมวล การท่ีพลอยแต่ละชนิดมีสีต่างกนัเป็นเพราะมีธาตุเจือปน
ท่ีต่างกนั

ทบัทิม มีสีแดงจาก 
โครเมียม เจือปน

บุษราคมั (แซฟไฟร์สี
เหลือง) มี เหลก็ และ
ไทเทเนียม เจือปน

ไพลิน (แซฟไฟร์สี
น ้าเงิน) มีเหลก็ และ 
ไทเทเนียม เจือปน พลอยสาแหรก หรือ

สตาร์ มีรูไทป์ปนอยูใ่น
เน้ือพลอย



สารประกอบท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวติและจดัเป็นรัตนชาติ

ไข่มุก

ปะการัง

อ ำพนั



ตวัอยา่งสูตรทางเคมีของแร่รัตนชาติต่าง ๆ



วธีิการปรับปรุงคุณภาพของแร่รัตนชาติ

1.การเจียระไน
เป็นเทคนิคท่ีท าใหอ้ญัมณีมีความแวววาวเป็นประกายและมีสีสันเด่นชดัข้ึนโดยใช้

เคร่ืองมือท าใหเ้ป็นเหล่ียมเพื่อใหแ้สงหกัเหสะทอ้นกลบัไปมาภายในผลึกและสะทอ้นออก
ดา้นหนา้



2.การเผาพลอย
การท าใหพ้ลอยมีสีสนัสวยงามยิง่ข้ึนโดยการน าพลอยมาใหค้วามร้อนในช่วงอุณหภูมิ

และภาวะท่ีเหมาะสม จนธาตุต่างๆในเน้ือพลอยใสข้ึนและมีสีเปล่ียนไปถาวร

ชนิดของพลอย สีเดมิตามธรรมชาติ สีที่เปลีย่นแปลงหลงัการให้ความร้อน

-ทบัทิม

-แซปไฟร์สีน ้าเงิน
(ไพลิน)

-แซปไฟร์สีขาว

-เพทาย
-โทแปซ

-ควอตซ์ (แอเมทิสต)์

แดงอมม่วง แดงอมน ้าตาล
ชมพอูมม่วง

น ้าเงิน

ขาวใส ขาวขุ่นน ้านม หรือ
ขาวอมเหลือง
น ้าตาล สีชา
ขาวใส

ม่วง

แดงสดหรือชมพสูด

น ้าเงินเขม้ข้ึนหรือน ้าเงินสวา่งข้ึน

น ้าเงิน เขียว เหลือง

ใสไม่มีสี เหลืองทอง น ้าเงิน
น ้าเงิน (ก่อนเผาจะอาบรังสีนิวตรอนให้

ไดสี้เหลือง น ้าตาล หรือเขียว)
ใสไม่มีสี เหลืองทอง เขียว



ตารางแสดงความแขง็ของแร่ชนิดต่าง ๆ

แร่ อนัดบัความแข็ง ลกัษณะความแข็ง
เพชร 10

ขีดแร่ที่แข็ง1-7 ให้เป็นรอยได้คอรันดมั 9
โทแปส 8
ควอร์ตซ์ 7 ขีดกระจกให้เป็นรอยได้ง่าย

ออโธเคสส 6 ขีดกระจกเป็นรอยบนกระจก

อะปาไทต์ 5 กระจกขีดเป็นรอย บนผวิแร่

ฟลูออไรต์ 4 มดีหรือตะไบขูดเป็นรอย

แคลลไซต์ 3 สตางค์แดงขูดเป็นรอย

ยปิซัม 2 เลบ็ขูดเข้าแต่ผนังไม่ล่ืน

ทัลด์ 1 อ่อนล่ืนมือ เลบ็ขูดเข้า



เซรามิกส์ หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวตัถุดิบในธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย และแร่
ธาตุต่างๆ น ามาผสมกนั แลว้ท าเป็นส่ิงประดิษฐ ์หลงัจากนั้นจึงน าไปเผาเพื่อเปล่ียน
เน้ือวตัถุใหแ้ขง็แรง สามารถคงรูปอยูไ่ด้

2. อุตสาหกรรมเซรามิกส์

กระบวนการผลิตเซรามิกส์มีขั้นตอน ดงัน้ี

1.การเตรียมวตัถุดิบ

2.การข้ึนรูป

3.การเผาและเคลือบ



1.การเตรียมวตัถุดบิ

ดนิ เป็นวตัถุดิบส าคญัท่ีใชใ้นการผลิตเซรามิกส์หลายประเภท โดยเฉพาะท่ีใชเ้ป็น
ภาชนะรองรับอาหาร เคร่ืองสุขภณัฑ ์กระเบ้ือง องคป์ระกอบท่ีส าคญัของดิน คือ SiO2, 
Al2O3, Fe2O3 CaO, MgO, K2O และ Na2O ซ่ึงดินจากท่ีต่างกนัจะมีองคป์ระกอบใน
สดัส่วนท่ีต่างกนั 

เฟลด์สปาร์ (หินฟันมา้) เป็นสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกตของธาตุหมู่ I และ II ส่วน
ใหญ่มีองคป์ระกอบคงท่ี ท าหนา้ท่ีช่วยใหเ้กิดการหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิต ่า ส่งเสริม
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเป็นเน้ือแกว้ ท าใหเ้กิดความโปร่งใส



ควอตซ์ (หินเข้ียวหนุมาน) องคป์ระกอบคือ ซิลิกา ส่วนมากใสไม่มีสี ถา้มีส่ิงเจือปนจะให้
สีต่างๆ ท าหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างของผลิตภณัฑเ์ซรามิกส์ ช่วยใหเ้กิดความแขง็แรงไม่โคง้
งอ ท าใหผ้ลิตภณัฑห์ดตวันอ้ย

สารประกอบออกไซด์ 
BeO Al2O3 ผสมในผลิตภณัฑท่ี์ทนไฟสูง
Sio2 B2O3 ผสมเพื่อท าใหผ้ลิตภณัฑเ์ป็นเน้ือแกว้
SnO2 ZnO ใชเ้คลือบเพื่อท าใหทึ้บแสง



2.การขึน้รูปผลติภณัฑ์

2.1.การเทแบบ 

โดยผสมดินกบัน ้าจนไดท่ี้แลว้เทลงในแบบซ่ึงมีรูปร่างต่างๆ ปล่อยไวจ้นแขง็ตวั จากนั้นจึง
แกะแบบและตกแต่งผลิตภณัฑใ์หเ้รียบร้อยการข้ึนรูปดว้ยวธีิน้ี ใชใ้นการผลิตแจกนั ขวด 

2.2. การใชแ้ป้นหมุน 



3.การเผาและเคลือบ

การเผาคร้ังแรก เรียกวา่ เผาดิบ โดยเพิ่มอุณหภูมิใหสู้งข้ึนอยา่งชา้ๆ เพื่อใหผ้ลิตภณัฑค์งรูป
ไม่แตกช ารุด ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่หลงัจากเผาดิบแลว้ตอ้งเคลือบผวิเพื่อความสวยงาม
คงทน ป้องกนัรอยขีดข่วน แต่บางชนิดไม่ตอ้งเคลือบ เช่น กระถางตน้ไม ้อิฐ ไส้เคร่ือง
กรองน ้า เป็นตน้ สารท่ีใชเ้คลือบ เป็นสารผสมระหวา่งซิลิเกตกบัสารช่วยหลอมละลาย มี
ลกัษณะเหมือนแกว้บางๆ ฉาบติดอยูบ่นผวิผลิตภณัฑ์



ส่วนผสมของน ้าเคลือบ แบ่งตามสมบติัทางเคมีได้ 3 กลุ่ม

กลุ่มที1่ สารช่วยลดอุณหภูมิการหลอมละลายของน ้าเคลือบ เช่น ออกไซดโ์ลหะแอล
คาไลนแ์ละแอลคาไลน์เอิร์ท รวมทั้งออกไซดข์องตะกัว่ สังกะสี และออกไซดท่ี์ท าใหเ้กิด
สี เช่น Na2O , Li2O , K2O , Cao , ZnO เป็นตน้

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสารท่ีเป็นสารทนไฟและใหสี้ เช่น Al2O3 , Sb2O3 , Mn2O3 , Bi2O3

กลุ่มที ่3 กลุ่มสารท่ีช่วยใหเ้น้ือผลิตภณัฑทึ์บแสง เช่น  SiO2 , TiO2 , CeO2 , P2O5



ตัวอย่างผลติภัณฑ์เซรามิกบางชนิด 

ผลิตภณัฑเ์ซรามิกท่ีใชเ้ป็นภาชนะรองรับหรือปรุงอาหาร  เช่น  ถว้ย ชาม หมอ้หุงตม้

ผลิตภณัฑเ์คร่ืองสุขภณัฑ ์เช่น โถสม้ อ่างลา้งหนา้ ท่ีวางสบู่

ผลิตภณัฑก์ระเบ้ือง  เช่น  กระเบ้ืองปูพื้น กระเบ้ืองกรุฝาผนงั



แกว้คือผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการหลอมอนินทรียส์าร ไดแ้ก่ซิลิกา (silica) กบัสารโลหะ
ออกไซดแ์ลว้ท าใหเ้ยน็ตวัจนกระทัง่แขง็โดยไม่มีการตกผลึก (crystallization) มี
ลกัษณะโปร่งแสงและมีความเปราะ

2.ผลิตภณัฑแ์กว้

ซิลิกอนไดออกไซด ์(silicon dioxide, SiO2) โบรอนออกไซด ์(boron
oxide, B2O3) โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate, Na2CO3) แคลเซียมคาร์บอเนต
(calcium carbonate, CaCO3) และแมกนีเซียมคาร์บอเนต (magnesium carbonate,MgCO3)

ส่วนประกอบทางเคมีของแกว้



จ าแนกแกว้ตามองคป์ระกอบทางเคมี

แก้วโซดาไลม์

องคป์ระกอบหลกัเป็นซิลิกา โซเดียมออกไซด ์แคลเซียมออกไซด ์ ไม่ทนต่อสภาพความ
เป็นกรดเบส แตกง่ายเม่ือรับความร้อน แสงขาวผา่นไดแ้ต่ดูดกลืนอลัตราไวโอเลต เช่น 
แกว้น ้า ขวดน ้า กระจกแผน่ สามารถท าใหแ้กว้มีสีต่างๆไดโ้ดยเติมออกไซดข์องสารบาง
ชนิดลงไป 



แก้วโบโรซิลเิกต

มีซิลิกาเป็นส่วนผสมปริมาณค่อนขา้งสูง โซเดียมออกไซดแ์ละแคลเซียมออกไซดใ์น
ปริมาณท่ีลดลง เติมออกไซดข์องโบรอนลงไปเพื่อใหท้นต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ใช้
ท าภาชนะส าหรับไมโครเวฟ เคร่ืองแกว้ในหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์



แก้วคริสตัล 

มีออกไซดข์องตะกัว่กบัโพแทสเซียมเป็นส่วนผสม มีดชันีหกัเหสูงมาก เม่ือแสงมากระทบ
จะเห็นประกายแวววาว มีราคาแพงเน่ืองจากตอ้งใชท้รายแกว้ท่ีมีเหลก็เจือปนนอ้ยมาก 
ผลิตในปริมาณนอ้ยและใชฝี้มือในการเจียระไน



แก้วโอปอล

เป็นแกว้ท่ีมีการเติมสารบางตวั เช่น โซเดียมฟลูออไรด ์หรือแคลเซียมฟลูออไรด ์ท าใหมี้
การตกผลึก หรือการแยกเฟสข้ึนในเน้ือแกว้ ท าใหแ้กว้ชนิดน้ีมีความขุ่นหรือโปร่งแสง 
เน่ืองจากสามารถหลอม และข้ึนรูปไดง่้ายจึงมีตน้ทุนการผลิตต ่า และสามารถท าใหมี้ความ
แขง็แรงทนทานมากข้ึนเม่ือน าไปผา่น ขบวนการอบ (tempering) หรือการเคลือบ 
(laminating)



แก้วอะลูมโินซิลเิกต (Alumino silicate glass)

มีอลูมินาและซิลิกาเป็นส่วนผสมหลกั มีค่าสมัประสิทธ์ิการขยายตวัเน่ืองจากความร้อนต ่า 
และมีจุดอ่อนตวัของแกว้ (softening point) สูงพอท่ีจะป้องกนัการเสียรูปทรงเม่ือท าการ
อบ เพื่อเพิ่มความแขง็แรงใหแ้ก่ผลิตภณัฑ์


