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ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง ประเภทและสมบัติของวัสดุ

 วัสดุ คือ สิ่งที่นำามาทำาเป็นสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งของแต่ละอย่างทำาจากวัสดุ      
หลากหลายประเภท ในสมยักอ่นเราใชว้สัดทุีม่าจากธรรมชาติ เช่น หิน กิง่ไม้ ใบไม้ หนงัสตัว ์
มาทำาสิ่งของเครื่องใช้ เช่น อาวุธ เครื่องนุ่งห่ม ภาชนะใส่อาหาร ต่อมามีการพัฒนาวัสดุจาก
ธรรมชาติมาใช้งานจนกระทั่งสามารถสังเคราะห์วัสดุใหม่ขึ้นมา เช่น กระดาษ ไม้อัด เส้นใย 
ยาง พลาสติก โลหะ วัสดุผสม

1. ไม้ (wood)
 คือ วัสดุธรรมชาติท่ีได้มาจากลำาต้นของต้นไม้ สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเนื่องจากมีสมบัติที่ดีหลายด้าน เช่น    
มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม มีผิวเรียบ มีกลิ่นและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่มีข้อเสียคือ ถ้าใช้ไปนาน ๆ      
อาจเกิดการโก่งตัว หรือผุได้
 ไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ไม้ธรรมชาติ และไม้ประกอบ  ไม้ธรรมชาติแบ่งเป็น ไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็งจะมี    
เนื้อมัน ลายเนื้อไม้ละเอียด มีน้ำาหนักมาก เนื้อแน่น สีเข้ม แข็งแรงทนทาน เช่น ไม้เต็ง ไม้มะค่า ไม้ตะเคียน นิยมนำามาใช้ทำาเป็น
คาน โครงหลังคาบ้าน ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์  ส่วนไม้เนื้ออ่อนมีเนื้อไม้ค่อนข้างเหนียว น้ำาหนักเบา แต่เนื้อไม้ไม่แข็งแรงมาก
จึงรับน้ำาหนักได้ไม่ดี เนื้อไม้มีตั้งแต่สีจางอ่อนไปถึงสีเข้ม เช่น ไม้ยาง ไม้ฉำาฉา นิยมนำามาใช้ทำาเป็นประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ 
ของใช้ต่าง ๆ กล่องใส่วัสดุ งานตกแต่ง เครื่องดนตรีไทย
 ไมอ้กีประเภทหนึง่คอื ไมป้ระกอบ เปน็ไมท้ีไ่ดจ้ากการนำาช้ินสว่นของไม้มาต่อรวมกนัดว้ยกระบวนการต่าง ๆ  ซ่ึงมีหลายประเภท 
เชน่ ไมอ้ดัมีความแขง็แรง ไมย่ดืหรอืหดตวัเมือ่ความชืน้เปลีย่นไป ไมป้าร์ตเิคลิบอรด์มคีวามเหนยีว น้ำาหนกัเบา ราคาถกู แตค่วาม
แข็งแรง ความต้านทานต่อแมลง และความชื้นต่ำา อายุการใช้งานสั้นกว่าไม้อัด

ภาพตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำาจากวัสดุต่าง ๆ

ประเภทและสมบัติของวัสดุ
 วสัดทีุน่ำามาทำาส่ิงของเคร่ืองใชท้ีเ่ราพบในชวีติประจำาวนัส่วนใหญ ่ได้แก ่วสัดปุระเภท ไม ้โลหะ พลาสตกิ ยาง ซึง่แตล่ะประเภท
มีสมบัติและการนำาไปใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้
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ภาพผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากโลหะประเภทต่าง ๆ

เหล็กกล้า ทองแดง อะลูมิเนียมฟอยล์ แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี

2. โลหะ (metals)
 คือ วัสดุที่ได้จากการถลุงสินแร่ต่าง ๆ โลหะส่วนใหญ่ผ่านกระบวนการปรับปรุงสมบัติให้ดีขึ้นก่อนนำามาใช้งาน โลหะเป็นวัสดุ
ที่นำามาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีสมบัติที่ดีมากมาย เช่น เป็นตัวนำาความร้อนและนำาไฟฟ้าได้ดี มีความแข็งแรงสูง 
มีความคงทนถาวร ไม่เสื่อมสลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพง่าย เป็นวัสดุทึบแสง ทนทานต่อการกัดกร่อน มีความสวยงาม ผิวของ
โลหะสามารถขัดให้เป็นเงาวาว สามารถตีเป็นแผ่นบางหรือดึงให้เป็นเส้นลวดได้
 โลหะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ โลหะกลุ่มเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะกลุ่มเหล็ก คือ โลหะที่มีเหล็กเป็น            
ส่วนประกอบหลัก เช่น เหล็กกล้า เหล็กหล่อ ใช้ทำาชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ลวด กรรไกร ชิ้นส่วนเครื่องจักร             
ส่วนโลหะนอกกลุ่มเหล็ก คือ คือ โลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นจึงไม่ดูดติดกับแม่เหล็กและไม่เกิดสนิม เช่น ทองแดง 
อะลูมิเนียม สังกะสี ซ่ึงต่างก็มีสมบัติเด่นท่ีแตกต่างกัน ทองแดงนำาความร้อนและนำาไฟฟ้าได้ดี จึงนำามาทำาสายไฟ  อะลูมิเนียม    
น้ำาหนกัเบา เปลีย่นรปูรา่งได้งา่ย นำามาทำากรอบประตู ฟอยล์หอ่อาหาร สว่นประกอบของเครือ่งบนิ สงักะสทีนทานตอ่การกดักร่อน
จากสภาพอากาศ จึงนำามาเคลือบโลหะเพื่อป้องกันสนิม เช่น แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีใช้มุงหลังคา

3. พลาสติก (plastic)
 คือ วัสดุสังเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลผลิตท่ีได้จากการกล่ันน้ำามันดิบ ปัจจุบันมีการใช้พลาสติกกันมากเนื่องจากพลาสติก       
มีหลายชนิด ทำาให้พลาสติกมีสมบัติท่ีหลากหลาย เช่น บางชนิดมีลักษณะอ่อนนิ่ม บางชนิดจะแข็งมาก บางชนิดทนความร้อน    
ได้น้อยแต่บางชนิดทนความร้อนได้มาก  บางชนิดหลอมละลายนำามาใช้ใหม่ได้ บางชนิดไม่สามารถหลอมแล้วนำามาใช้ใหม่ได้       
แต่มีสมบัติโดยรวมที่เหมือนกัน เช่น น้ำาหนักเบา เป็นฉนวนไฟฟ้า สามารถทำาให้เป็นสีต่าง ๆ ได้ ไม่เป็นสนิม
 พลาสตกิแบง่ไดเ้ปน็ 2 ชนดิ คอื เทอรโ์มพลาสตกิ (thermoplastic) และเทอรโ์มเซตติง้ พลาสติก (thermosetting  plastic)  
เทอร์โมพลาสติกเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างได้ สามารถหลอมแล้วนำากลับมาใช้ใหม่ได้ ทนต่อแรงดึงได้สูง 
พลาสติกชนิดนี้ เช่น พอลิเอทิลีน พอลิสไตรีน  พอลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) ใช้งานหลายหลาย เช่น ถุงใส่ของ ช้อน ขวดน้ำา กะละมัง 
ถังขยะ ส่วนเทอร์โมเซตต้ิง พลาสติกทนความร้อนสูง แข็งแรง แต่ไม่สามารถหลอมแล้วนำามาใช้ใหม่ได้ พลาสติกชนิดน้ี เช่น เมลามีน 
พอลิยูรีเทน  ตัวอย่างการใช้งาน เช่น จานชาม สายไฟ ปลั๊กไฟ โฟมกันกระแทก รองเท้า

ภาพ (ก) ไม้อัด  (ข) ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

ก ข
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ภาพผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากพลาสติกชนิดต่าง ๆ

ภาพผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากยาง

พอลิเอทิลีน พอลิสไตรีน พอลิไวนิลคลอไรด์ เมลามีน

4. ยาง (rubber)
 คือ วัสดุท่ีมีความยืดหยุ่น เมื่อออกแรงดึงหรือกด ยางจะยืดหรือยุบและกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อปล่อยให้ยางเป็นอิสระ                 
ยางแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ยางธรรมชาติ (natural rubber) และยางสังเคราะห์ (synthetic rubber) ยางธรรมชาติได้มาจาก
ต้นยาง มีความยืดหยุ่นสูง ทนต่อการฉีกขาดและการสึกหรอ แต่ไม่ทนต่อตัวทำาละลายพวกน้ำามันปิโตรเลียม และเสื่อมสภาพเร็ว
ภายใต้แสงแดด ความร้อน ออกซิเจน และโอโซน การใช้งาน เช่น ถุงมือยาง ยางรัดของ ลูกโป่ง ยางรถยนต์  ส่วนยางสังเคราะห์
ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมีเพื่อเลียนแบบยางธรรมชาติ สามารถปรับปรุงสมบัติให้ดีขึ้นหลายด้าน เช่น ทนต่อเปลวไฟ       
สภาพอากาศ แสงแดด สารเคมีและน้ำามันได้ตามต้องการ ทนทานต่อการใช้งานและเสื่อมสภาพได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ แต่มี     
ราคาแพงกว่า ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ยางรถยนต์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ซิลิโคน พื้นรองเท้า ยางขอบหน้าต่าง



	 	 ในการสรา้งบ้านหลงัหนึง่นัน้	มีสว่นประกอบหลาย
อย่าง	 และไม้ที่เหมาะสมกับการใช้งานก็แตกต่างกัน								
ขึ้นกับสมบัติของไม้	เช่น	ในพื้นที่ที่เป็นระเบียง	ต้องใช้ไม้
ที่สามารถทนแดด	ทนฝนได้	 ไม้ที่เหมาะสมควรเป็นไม้
สงัเคราะหไ์ฟเบอรซ์เีมนต	์ทีม่คีวามแขง็แรง	ทนตอ่สภาพ
อากาศ	 เป็นต้น	สำาหรับในพื้นที่ภายในบ้าน	ที่ต้องการ
ตกแต่งเพื่อความสวยงาม	มักนิยมใช้ไฟเบอร์บอร์ดความ
หนาแน่นปานกลางหรือพาร์ติเคิลบอร์ด	 ทั้งนี้ขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

	 	 จากตัวอย่างการใช้ประโยชน์ไม้สังเคราะห์	 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	จะเห็นได้ว่าไม้สังเคราะห์											
เป็นทางเลือกหนึ่งที่นำามาใช้ทดแทนไม้ธรรมชาติที่มีจำานวนลดลงได้

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากไม้สังเคราะห์

รูป 4. 9	ระเบียงบ้าน

ประเภท
ของกระจก

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

กระจกแผ่น เป็นกระจกที่พบได้ทั่วไป	มีความ
แขง็แรงต่ำา	ผวิกระจกเปน็รอยขดูขดี
ได้ง่าย	ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นกรอบ
รูป	 กระจกเงา	 และกระจกที่ใช้
สำาหรับเครื่องเรือน

ตาราง 4.3 ประเภทของกระจก

 3) เซรามิก (ceramic) 
	 	 เซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทำาจากวัตถุดิบในธรรมชาติ	เช่น	ดิน	หิน	ทราย	และแร่ธาตุต่าง	ๆ 	นำามาผสมกัน	
หลังจากน้ันจงึนำาไปเผาเพ่ือเปล่ียนเนือ้วัตถใุห้แขง็แรง	และคงรปู	ตวัอยา่งวสัดเุซรามกิในทีน่ี	้คอื	แกว้	(glass)	
ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความโปร่งใส	ความแข็งแกร่ง	และความมันแวววาว	มีองค์ประกอบหลักคือสารประกอบ
ซิลิคอน	ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตท่ีอุณหภูมิสูง	 โดยเมื่อแก้วผ่านกระบวนการปรับปรุงสมบัติ	และขึ้นรูป					
เปน็แผน่จะเรยีกวา่	“กระจก”	การผลติกระจกเพือ่ตอบสนองความต้องการในการใช้งานของมนษุย์	สามารถ
แบ่งออกเป็นประเภทตามตาราง	4.3	ดังนี้

บทที่ 4 | วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน60 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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SOLAR ENERGY

ประเภท
ของกระจก

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

กระจกเงา
 (mirror 
glass)

เกดิจากการฉาบโลหะเงนิลงไปทีด่า้น
ใดด้านหนึ่งของกระจก	กระจกเงาที่
พบท่ัวไปมักมผีวิทีเ่รยีบแบนเสมอกนั	
สามารถสะท้อนภาพจากวัตถุได้เท่า
กันหมด	ใช้เป็นกระจกส่องในห้องน้ำา	
หรือห้องแต่งตัว

กระจก
สะท้อนแสง 
(reflective 

glass)

เปน็กระจกทีม่กีารเคลือบสารสะทอ้น
แสงไว้ทีผ่วิหน้า	ทำาใหส้ามารถสะทอ้น
แสงได้	20-30	%	จึงช่วยลดความ
รอ้นทีเ่ขา้มาภายในอาคาร	แตก่ส็ง่ผล
ให้แสงไม่สามารถผ่านเข้ามาใน
อาคารได	้ทำาใหต้อ้งตดิตัง้ไฟสอ่งสวา่ง
ในอาคาร	 ส่วนใหญ่ใช้ในอาคาร
พาณิชย์	หรือกระจกประตูบ้าน

กระจก
นิรภัย 

(tempered 
glass)

เป็นกระจกที่แข็งแรงกว่ากระจก
ธรรมดา	5	-	10	เท่า	เมื่อแตกจะแตก
กระจายออกเป็นเมด็เล็ก	ๆ 	คล้ายเมด็
ข้าวโพด	และมีความคมน้อย	นิยมใช้
เป็นกระจกตู้โชว์	กระจกหน้ารถยนต์	
หน้าต่าง	ผนังกระจกของอาคารท่ีได้
รับความร้อนที่สูงกว่าปกติ

กระจกกึ่ง
นิรภัย (heat 
strength-

ened glass)

เป็นกระจกที่แข็งแรงกว่ากระจก
ธรรมดา	2-3	เท่า	เมื่อกระจกแตกจะ
มีลักษณะเป็นปากฉลามยึดติดอยู่กับ
กรอบไมร่ว่งหล่น	จงึนยิมใชใ้นการทำา
ผนังภายนอกอาคารท่ีมีแรงปะทะ
ของลมสูง	
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รูป 4.10 ตัวอย่างการใช้งานวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ในชุดตกแต่งของ		

	 	 รถยนต์หรืออุปกรณ์กีฬา	ที่ต้องการความแข็งแรงของวัสดุ	

   4.1) วสัดเุชงิประกอบพอลเิมอร ์(Polymer Matrix 
Composite: PMC)	เปน็การเสรมิแรงใหพ้อลเิมอร	์โดยเตมิเสน้ใย
เสริมแรง	เช่น	เส้นใยแก้ว	ไฟเบอร์กลาส	เส้นใยคาร์บอน	เส้นลวด
โลหะ	ลงในพอลิเมอร์ซึ่งเป็นวัสดุหลัก	 เพื่อทำาให้วัสดุผสมที่ได้มี
ความแข็งแรง	สามารถทนแรงดึงหรือแรงกดทับได้สูงขึ้นกว่าวัสดุ
หลัก	ตัวอย่างการใช้งานวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์		เช่น	การนำา
เส้นใยแก้วมาผสมกับพอลิเมอร์	 เพื่อผลิตเป็นหลังคารถกระบะ	 
ช้ินส่วนเครื่องบินเล็ก	ถังน้ำาขนาดใหญ่	 เพราะเส้นใยแก้วมีสมบัติ
ความแข็งแรง	ทนแรงดงึไดส้งู	ไมเ่ปน็สนมิ	และทนต่อการกดักรอ่น	
นอกจากน้ีเส้นใยแก้วยังมีสมบัติเป็นฉนวนความร้อนที่ดี	 ใช้ผลิต
เป็นฉนวนในตู้เย็น	หรือผสมในวัสดุก่อสร้าง

 4) วัสดุผสม (composite)
	 	 วัสดุผสมเป็นวัสดุที่มีการผสมวัสดุต้ังแต่	2	ชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน	 โดยวัสดุที่ผสมเข้าด้วยกันจะ										
ต้องไม่ละลายซึ่งกันและกัน	ซึ่งวัสดุที่มีปริมาณมากกว่าจะเรียกว่า	เป็นวัสดุหลัก	(matrix)	และวัสดุอีกชนิด
หนึ่งหรือหลายชนิดท่ีกระจายหรือแทรกตัวอยู่ในเนื้อวัสดุหลัก	 เรียกว่า	วัสดุเสริมแรง	 (reinforcement	
material)		วัสดุเสริมแรงท่ีนำามาผสมน้ัน	จะช่วยปรับปรุงสมบัติเชิงกลของวัสดุหลักให้ดีข้ึน	โดยวัสดุเสริมแรง
อาจมีลักษณะเป็นก้อน	เส้น	เกล็ด	หรืออนุภาคก็ได้	วัสดุคอมโพสิตสามารถแบ่งออกได้เป็น	3	ประเภท	คือ

ประเภท
ของกระจก

รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

กระจก
ฉนวนความ

ร้อน 
(insulating 

glass) 

เป็นการนำากระจกต้ังแต่	2	แผ่นมาประกบกัน	
โดยบรรจฉุนวนไวภ้ายใน	เพือ่ใหม้สีมบัติใน
การเก็บรักษาอุณหภูมิภายใน	และยอมให้
แสงผ่านเข้ามาภายในอาคารได้	แต่ไม่ยอม
ใหค้วามรอ้นผา่นเขา้มาหรอืเขา้มานอ้ยมาก	
ใชส้ำาหรับอาคารท่ีต้องการควบคมุอณุหภมูิ
ให้คงที่ตลอดเวลา	 เช่น	พิพิธภัณฑ์	อาคาร
เก็บอาหาร	ห้องเก็บไวน์

กระจกตามที่
ออกแบบไว�
เพื่อให�ตรงกับ
วัตถุประสงค�
ในการใช�งาน

อากาศแห�ง
(Dried air)
หรือ แก�สเฉื่อย

ช�องว�าง
บรรจุสาร
ดูดความชื้น

บทที่ 4 | วัสดุ และเครื่องมือพื้นฐาน62 หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ssuks
Text Box


	ใบความรู้เรื่องประเภทและสมบัติของวัสดุ
	ใบความรู้ต่อ
	Unit1
	Unit2
	Unit3
	Unit4
	Unit5
	Unit6
	Unit7




