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                                                              เรือ่งท่ี 4 ทรพัยากรแร ่

                                         ใบความร ูท่ี้ 4.1 ทรพัยากรแร ่

1. ความหมายของแร ่ 
 แร่ (mineral) คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรียท่ี์เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เป็นทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป 
ไม่อาจผลิตข้ึนมาทดแทนไดใ้นช่วงเวลาอนัสั้น มนุษยใ์ชป้ระโยชน์แร่โดยการน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในกระบวนการ
ผลิต 

2. สมบติัและการตรวจสอบสมบติัทางกายภาพของแร่ 
 สมบัติของแร่ หมายถึง สมบติัเฉพาะตวัของแร่แต่ละชนิดท่ีสามารถพิสูจน์และตรวจสอบไดโ้ดยเคร่ืองมือ
ง่าย ๆ ซ่ึงสมบติัทางกายภาพของแร่ ดงัน้ี 
 1) สี (Color) เป็นลกัษณะเฉพาะของแร่อยา่งหน่ึง แต่ไม่สามารถยดึเป็นเกณฑ์ตายตวัได ้เกิดจากการท่ีแร่ 
มีมลทิน (impurities) เขา้มาเจือปน ท าใหเ้ห็นเป็นสีต่าง ๆ แร่ชนิดเดียวกันอาจมีสีต่างกนัได้ เช่น แร่คอรันดัม  
มีสีแดงคือทบัทิม สีน ้าเงินคือไพลิน สีเหลืองคือบุษราคมั 
 2) สีผง (Streak) มกัจะต่างจากสีของตวัแร่เอง โดยการน าแร่ไปขีดลงบนแผน่กระเบ้ืองหรือบนแผน่ขดูสี 
สีของผงแร่จะติดบนกระเบ้ือง แต่แร่บางชนิดจะทดสอบสีผงไดย้าก เพราะมีความแขง็มากและไม่มีสี 
              3) ความแข็งของแร่ (Hardness) คือ ความคงทนต่อการขดูขีด โดยเปรียบเทียบกบัสเกลความแขง็ของ
โมห์ส (Mohs) ไดเ้ป็นผูก้  าหนดความแขง็ ซ่ึงมีอยู ่10 ระดบัดงัตาราง 

แร่ ความแข็ง ลกัษณะของแร่ 
ทลัก ์(Talc) 1 ขดูเป็นรอยไดด้ว้ยเล็บมือ 
ยปิซมั (Gypsum) 2 ขดูเป็นรอยไดด้ว้ยเล็บมือไดบ้า้ง แต่ไม่สามารถขีดเหรียญทองแดงได ้
แคลไซต ์(Calcite) 3 ขดูขีดเหรียญทองแดงไดเ้ล็กนอ้ย แต่แคลไซตเ์องก็เกิดรอย 
ฟลูออไรต ์(Fluorite) 4 ขดูขีดทองแดงไดง่้าย แต่ไม่สามารถขดูขีดแกว้ได ้
อะพาไทต ์(Apatite) 5 ขดูขีดแกว้กระจกได ้แต่อะพาไทตเ์องก็เกิดรอย 
ออร์โทเคลส (Orthoclase) 6 ขดูขีดแกว้กระจกไดง่้าย และถูกขดูขีดไดโ้ดยใบมีด 
ควอตซ์ (Quartz) 7 ใบมีดไม่สามารถขดูขีดได ้(แขง็เท่าใบมีด) 
โทแพช (Topaz) 8 สามารถขดูขีดควอตซ์ใหเ้ป็นรอยได ้แต่ขดูขีดคอรันดมัไม่ได ้
คอรันดมั (Corumdum) 9 สามารถขดูขีดโพแทซให้เป็นรอยได ้แต่ขดูขีดเพชรไม่ได ้
เพชร (Diamond) 10 เพชรดว้ยกนัจึงจะขดูขีดกนัเองได ้และสามารถตดัแร่อ่ืนไดด้ว้ย 
  4) ความวาว (Luster) เกิดจากลกัษณะในการสะทอ้นแสงของแร่ มี 8 แบบ ดงัน้ี 
     1. แบบ M (Metallic)   คือ  มนัวาวเหมือนโลหะ  เช่น แร่ไพไรต ์
     2. แบบ A (Adamentine)  คือ  มนัวาวเหมือนเพชร  เช่น เพชร , ดีบุก 
     3. แบบ V (Vitreous)   คือ  วาวใสเหมือนแกว้  เช่น ควอตซ์ , โทแพซ 
     4. แบบ R (Resinous)  คือ  มนัมีเหลือบนอ้ย ๆ คลา้ยยางไม ้เช่น สฟาเลอไรต ์
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     5. แบบ P (Pearly)  คือ  มนัวาวเหลือบสีรุ้งคลา้ยไข่มุก   เช่น ทลัก ์, มสัโคไวต ์
     6. แบบ G (Greasy)  คือ  มนัวาวเหมือนผิวอาบน ้ามนับาง ๆ เช่น แกรไฟต ์
     7. แบบ S (Silky)  คือ  มนัวาวเหมือนเส้นไหม เช่น ยปิซมั , เซอร์เพนทีน 
     8. แบบ D (Dull)  คือ  ดา้น ๆ เหมือนดิน เช่น ดินขาว , ชอลค์ 
 5) รูปผลกึ สารแต่และชนิดมีรูปทรงเลขาคณิต ผลึกหน่ึง ๆ อาจประกอบดว้ยรูปผลึกเพียงรูปเดียวหรือ
หลายรูปก็ได ้
 6) ความแกร่ง (Tenacity) คือ ความทนทานต่อแรงทุบ แรงบด แรงบีบ แรงดึง แรงดนั โดยสามารถแยก
ยอ่ยไดเ้ป็น 
  6.1 เปราะ : เม่ือทุบจะแตกออกเป็นช้ิน ๆ เช่น เพชร 
  6.2 อ่อน : สามารถตดัไดด้ว้ยมี หรือเล็บขดูแลว้เป็นรอย เช่น แร่ยปิซมั 
  6.3 ตีเป็นแผ่นได้ : เกิดกบัแร่จ าพวกโลหะ เม่ือทุบจะแผเ่ป็นแผน่บางได ้เช่น ทอง เงิน 
  6.4 ยดึเป็นเส้นได้ : เกิดกบัแร่จ าพวกโลหะ สามารถดึงเป็นเส้นลวดได ้เช่น ทองแดง เงิน 
  6.5 โค้งงอได้ : สามารถบิดใหง้อไดโ้ดยไม่แตกหกั เช่น แร่ไมกา 
 7) ความถ่วงจ าเพาะของแร่ (Relative Density) คือ อตัราส่วนความหนาแน่นของสารต่อความหนาแน่น
ของน ้า 
  7.1 ความหนาแน่นของแร่ 
     โดยท่ี  D   =   ความหนาแน่นของแร่     หน่วยความหนาแน่น g/cm3 
      M   =   มวลของแร่                     หน่วยมวล g 
      V   =   ปริมาตรของกอ้นแร่        หน่วยปริมาตร cm3 
  7.2 ความถ่วงจ าเพาะของแร่ : จะมีค่าเท่ากบัความหนาแน่นของแร่ แต่ไม่มีหน่วย เพราะเกิดจาก
การเปรียบเทียบความหนาแน่นของแร่ กบัความหนาแน่นของน ้า ซ่ึงเท่ากบั 1 g/cm3 
  7.3 วธีิการหาความถ่วงจ าเพาะโดยใช้หลกัอาร์คิมิดิส 
 * หลกัการอาร์คิมิดิส กล่าววา่ เม่ือชัง่วตัถุในน ้า น ้าหนกัของวตัถุท่ีหายไปจะเท่ากบัน ้าหนกัของน ้าท่ีถูก
วตัถุแทนท่ี 
  ดงันั้น  น ้าหนกัแร่ท่ีหายไป   =   น ้าหนกัแร่ในอากาศ – น ้าหนกัแร่ในน ้า 
  จาก     ความถ่วงจ าเพาะของวตัถุ   =                    น ้าหนกัของวตัถุ 
          น ้าหนกัของน ้าท่ีปริมาตรเท่าวตัถุ 
  
 จะไดว้า่ 

 

 

D = 
V

M
 

                                                                            น ้าหนกัของแร่ 
   ความถ่วงจ าเพาะของแร่      =      

    น ้าหนกัของแร่ในอากาศ – น ้าหนกัของแร่ในน ้า 
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8) ชนิดของแร่ : แบ่งตามลกัษณะการน าไปใชป้ระโยชน์ ไดด้งัน้ี 
             8.1 แร่กมัมันตรังสี คือ แร่ท่ีสามารถปล่อยพลงังานออกมาในรูปรังสีแอลฟา , เบตา หรือ 
รังสีแกมมาได ้เช่น แร่ยเูรเนียม โคบอลต-์60 เรเดียม น าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการแพทย ์และการเกษตร 
             8.2 แร่รัตนชาติ คือ แร่ท่ีมีความสวยงาม มีมูลค่าเน่ืองจากหาไดย้าก ใชท้  าเคร่ืองประดบั เช่น 
เพชร , ทบัทิม (สีแดง) , ไพริน (สีน ้าเงิน) , บุษราคมั (สีเหลือง) , มรกต (สีเขียว) , โอปอล (มีหลายสี) , 
โกเมน (สีแดงหรือน ้าตาลแดง) เป็นตน้ 
             8.3 แร่เช้ือเพลิง คือ แร่ท่ีสามารถน ามาเผาใหพ้ลงังานความร้อนได ้เช่น ถ่านหิน , น ้ามนั
ปิโตรเลียม , ก๊าซธรรมชาติ 
             8.4 แร่โลหะและแร่อโลหะ ส่วนมากแร่ท่ีขดุข้ึนมาได ้จะอยูใ่นรูปสารประกอบ เรียกวา่ “สินแร่” 
แร่โลหะจะตอ้งผา่นกระบวนการ เรียกวา่ “การถลุงแร่” ก่อน เพื่อใหไ้ดโ้ลหะบริสุทธ์ิจึงจะน ามาใช้
ประโยชน์ไดดี้กวา่สินแร่ท่ีไม่ไดถ้ลุงส่วนแร่อโลหะสามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งถลุง 
                  8.4.1 แร่อโลหะ (ไม่ต้องถลุง) : ยปิซมั (ท าปูนซีเมนต)์ , เกลือแกง (ปรุงอาหาร) , แร่รัตนชาติ 
                           (เคร่ืองประดบั) 
                  8.4.2 แร่โลหะ (ต้องถลุง) : ดีบุก (ชุบแผน่เหล็กกนัสนิม – โลหะบดักรี) , วุลแฟรม (เม่ือถลุง  
                           แลว้เรียกวา่ทงัสเตน ใชท้  าหลอดไฟ – เคร่ืองตดัเจาะ) , เหล็ก (ใชใ้นงานก่อสร้าง) ,  
                           ตะกัว่ (ลูกปืน – แบตเตอร่ี – แท่นพิมพ)์ , ทองแดง (สายไฟ – อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) , 
                           ทองค า (เคร่ืองประดบั) 
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ใบงานท่ี 4.1 เรือ่ง ทรพัยากรแร ่

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาตอบค าถาม 

           1.   แร่ หมายถึง     

   2.   เราสามารถหาความหนาแน่นของแร่ ไดอ้ยา่งไร 
    
     
 3.   จงอธิบายคุณสมบติัของแร่โลหะ มาพอสังเขป 
   
         
 4.   ถา้นกัเรียนพบแร่ชนิดหน่ึง แลว้น ามาทดสอบคุณสมบติัพบวา่ แขง็แต่เปราะ แตกหกัง่าย 
       ไม่น าความร้อน และไม่น าไฟฟ้า เคาะไม่มีเสียงดงักงัวาน นกัเรียนจะสรุปวา่เป็นแร่ประเภทใด 
   
 
 5.   เราศึกษาลกัษณะทางกายภาพของแร่ เพื่ออะไร 
   
 
 6. ตารางแสดงสมบติัของแร่บางชนิดท่ีควรรู้จกั 
ช่ือสามญั ช่ือธรณีวทิยา สี สีผง การใชง้าน 
ดีบุก     

ทงัสเตน     
เหล็ก     

ทองแดง     
สังกะสี     
ตะกัว่     
พลวง     

บุษราคมั     
ยปิซมั     
หินปูน     

เข้ียวหนุมาณ     
แร่ฟันมา้     
พลอยอ่อน     

 


