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บทเรียนส ำเร็จรูป 

ตอนที่ 6  
เรื่อง ลักษณะทั่วไปของแร่ 

 
 
 

 
 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Quartz_oisan.jpg
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ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
 

บทเรียนเล่มนี้  เรียกว่า  บทเรียนส ำเร็จรูป  เป็นบทเรียนที่สร้างข้ึนเพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีครูอธิบาย  นักเรียนอาจใช้ในการเรียนบทเรียนใหม่ 
ใช้ทบทวนสิ่งที่นักเรียนเรียนมาแล้ว  หรืออาจใช้ซ่อมเสริมในสิ่งที่นักเรียนบกพร่องก็ได้  
บทเรียนส าเร็จรูปจะท าหน้าที่เสมือนเป็นผู้สอนประจ าตัวนักเรียน ฉะนั้นนักเรียนจะต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งของบทเรียนอย่างเคร่งครัด  จึงจะได้ผลดี 

รายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนส าเร็จรูป   มีดังนี้ 
1.  บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องท่ีเรียนนี้ตรงกับสาระที่ 6 

 มำตรฐำน  ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  
ว 6.1 ม.2/3  ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะ 

องค์ประกอบของหิน 
ว 6.1 ม.2/4   ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพ่ือจ าแนก 

ประเภทของหิน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ว 6.1 ม.2/5  ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการ 

น าไปใช้ประโยชน์ 
ว 6.1 ม.2/6  สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของ 

ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 2.   จัดแบ่งเนื้อหาเป็นตอนย่อยๆ เรียกว่า กรอบ เรียงล าดับตามเนื้อหา 
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3. ในแต่ละกรอบจะมีความรู้ให้นักเรียนอ่าน มีค าถามน าให้คิด  มีกิจกรรมให้
นักเรียนได้ค้นคว้าและท าแบบฝึกหัด  นักเรียนจะได้เรียนรู้ไปทีละกรอบและสามารถทดสอบ
ความเข้าใจไปพร้อมๆ กับการเรียนด้วยการตอบค าถามเป็นตอนๆ ไป 

4. ก าหนดเนื้อหาเรื่อง หินและแร่ แบ่งเป็น 8 ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของหินและการจ าแนกหิน 
ตอนที่ 2 หินอัคนี 
ตอนที่ 3 หินตะกอน 
ตอนที่ 4 หินแปร 
ตอนที่ 5 วัฏจักรของหิน 
ตอนที่ 6 ลักษณะทั่วไปของแร่ 
ตอนที่ 7 ชนิดและประโยชน์ของแร่ 
ตอนที่ 8 แหล่งแร่ที่ส าคัญในประเทศไทย 

1.  5. นักเรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้ทันทีในกรอบถัดไป ถ้านักเรียนตอบค าถาม
ถูกแสดงว่านักเรียนเข้าใจดี  สามารถผ่านไปอ่านกรอบต่อไปได้  แต่ถ้านักเรียนตอบผิด      
ลองกลับไปอ่านกรอบเดิมอีกครั้งให้เข้าใจเสียก่อน  ต่อจากนั้นแล้วจึงอ่านกรอบต่อไป 
 6. ให้นักเรียนศึกษาทีละกรอบเรียงตามล าดับโดยไม่ศึกษาข้ามกรอบ เพราะจะท าให้
สับสน 
 7. ถ้านักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนได้น้อยกว่า 8 ข้อ  ขอให้นักเรียนศึกษา 
บทเรียนนี้ซ้ า 
 8.  นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ไม่เปิดดูค าตอบก่อน 
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ลักษณะทั่วไปของแร ่
 
สำระส ำคัญ 
 แร่เป็นธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในรูปของผลึก  แร่แต่ละ
ชนิดมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันจึงท าให้มีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 6.1   ม.2/5 ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการน าไปใช้
ประโยชน์ 

ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1.  ด้ำนควำมรู้ 
   บอกความหมายของแร่ได้ 
 2.  ด้ำนทักษะและกระบวนกำร 
 2.1  จ าแนกประเภทของแร่โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ได้ 
 2.2  จ าแนกสมบัติทางกายภาพอย่างง่ายของแร่ได้ 
 3.  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
        3.1  ตระหนักถึงความส าคัญในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการท างาน 
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ค ำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. แร่ส่วนมากจะพบอยู่ในลักษณะใด 

ก. ธาตุและของผสม 
ข. สารประกอบและธาตุรวม 
ค. ธาตุและสารประกอบ 
ง. ของผสมและสารประกอบ 

2. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของแร่ 
ก. มีความหนาแน่นสูงกว่าโลหะ 
ข. ต้องเกิดในธรรมชาติเท่านั้น 
ค. อาจเป็นธาตุหรือสารประกอบ 
ง. ผลึกอาจสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ 

3. แร่ชนิดใดที่มีความแข็งน้อยที่สุดและมากท่ีสุด 
 ก.  ยิปซัม, คอรันดัม   ข.  ทัลก์, เพชร 
 ค.  ทัลก์, คอรันดัม   ง.  ยิปซัม, เพชร 

4. แร่ในกลุ่มใดมีความวาวแบบโลหะ 
 ก.  คอรันดัม ดีบุก ทองแดง  ข.  เงิน ตะกั่ว ทองค า 
 ค.  ไมกา ควอตซ์ สังกะสี   ง.  พลวง โอปอ ทังสเตน 

5. วิธีการใดท่ี ไม ่นิยมน ามาใช้ในการทดสอบความแข็งของแร่ 
ก.   เผาไฟ    ข.  หยดกรด 
ค.   ทุบด้วยค้อน    ง.  ขูดกับกระจก 

 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง ลักษณะท่ัวไปของแร่ 
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6. ผลข้อใดที่แสดงว่า แร่ชนิดหนึ่งมีความแข็งมากท่ีสุด 
ก. มีดขูดเป็นรอยได้ 
ข. ตะไบเหล็กขูดเป็นรอยได้ 
ค. ลวดทองแดงขูดเป็นรอยได้ 
ง. ขูดแผ่นกระจกเป็นรอยได้ 

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบกำรตอบค ำถำมข้อ 7 - 8 
แร่ ควำมแข็ง ควำมหนำแน่น (g/cm3) 

แคลไซต์ 
ตะกั่ว 
ดีบุก 

3 
2.5 
7 

2.72 
7.50 
7.10 

7. จากตาราง ข้อใดถูกต้อง 
ก. แร่แคลไซต์มีความหนาแน่นสัมพัทธ์สูง 
ข. แร่ดีบุกมีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากกว่าแร่ตะกั่ว 
ค. แร่ดีบุกมีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากกว่าแร่แคลไซต์ แต่น้อยกว่าแร่ตะกั่ว 
ง. แร่ตะกั่วมีความหนาแน่นสัมพัทธ์น้อยที่สุด 

8. แร่ชนิดใดเมื่อน าไปขูดกระจกจะท าให้กระจกเป็นรอยได้ 
 ก.  แคลไซต์    ข. ยิปซัม 
 ค.  ควอตซ์    ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

9. แร่ชนิดหนึ่งมีปริมาตร  5 ลูกบาศก์เซนติเมตร  มีมวล 12.5 กรัม แร่ชนิดนี้มีความ
หนาแน่นสัมพัทธ์เท่าใด ถ้าความหนาแน่นน้ าเป็น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
ก. 2.5        ข.  5.2 
ค.   1.0     ง.  1.5 
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10. ในกรณีที่แร่สองชนิดมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของแร่จะมีค่าเท่ากัน 
ข. แร่ที่แข็งกว่าจะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากกว่า 
ค. แร่ที่มีสีเข้มกว่าจะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากกว่า 
ง. ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของแร่อาจมีค่าใกล้เคียงกัน 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง ลักษณะทัว่ไปของแร่ 

 

1. ค. 
2. ก. 
3. ข. 
4. ข. 
5. ข. 
6. ง. 
7. ค. 
8. ค. 
9. ก. 
10. ง. 
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      สวสัดีค่ะนักเรียน
ท่ีน่ารกัทกุคนวนัน้ีเรา
มา 
                  ศึกษา
เร่ือง ลกัษณะทัว่ไป
ของแร่ กนันะคะ 

 

      สวสัดีค่ะนักเรียน
ท่ีน่ารกัทกุคนวนัน้ีเรา
มา 
                  ศึกษา
เร่ือง ลกัษณะทัว่ไป
ของแร่ กนันะคะ 

 

 

สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ำรักทุกคน 
วันนี้เรำมำศึกษำเรื่อง   
ลักษณะทั่วไปของแร ่กันนะคะ 
 

จุดประสงค์ท่ีให้นักเรียนศึกษำ 
เรื่อง ลักษณะทั่วไปของแร่เพรำะ
ต้องกำรให้นักเรียนรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของแร่ 
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สวัสดีครับเพื่อนๆ เรำมำเรียนรู ้
เรื่อง ลักษณะทั่วไปของแร่
พร้อมๆ กันนะครับ 
 
 

วิธีเรียนง่ำยมำก  ลองท ำดูนะคะ 
เนื้อหำจะแบ่งเป็นกรอบ ให้นักเรียนอ่ำน
เนื้อหำก่อน อ่ำนค ำถำม/ท ำกิจกรรม ทดลอง
ตอบด้วยตนเองในกระดำษค ำตอบ       
ตรวจค ำตอบจำกเฉลยกรอบถัดไป 
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โลกของเรำเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทำง
ธรณีวิทยำแต่...เป็นขุมทรัพย์ท่ีมีเพียง
จ ำนวนจ ำกัด นักธรณีวิทยำก ำลังเรียนรู้
ว่ำแร่ต่ำงๆ เกดิไดอ้ย่ำงไร  และจะหำแร่
พบได้ที่ไหน ก่อนอื่นเรำมำท ำควำมรู้จัก
แร่กันก่อนค่ะ 
 

แร่ (Mineral) 
 

แร่  คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีโครงสร้าง
ภายในท่ีเป็นระเบียบ มีสูตรเคมีและคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพท่ีแน่นอนหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ในวงจ ากัด เช่น ทอง (Au) ควอตซ์ (SiO2) สติบไนต์ (Sb2S3)  ฯลฯ 

สินแร ่(Ore) หมายถึง หินหรือแร่ประกอบหินท่ีมีแร่เศรษฐกิจปนอยู่       
ในปริมาณท่ีมากพอท่ีจะท าเหมืองได้โดยคุ้มค่าการลงทุน  

แหล่งทรัพยำกรที่ฝังอยู่ถกูหำพบได้อย่ำงไร..... 
 นักธรณีวิทยาเริ่มต้นค้นหาขุมทรัพย์ท่ีฝังซ่อนอยู่ เช่น ชั้นถ่านหิน แหล่งแร่
ยูเรเนียมหรือสายแร่ทองค าด้วยเทคนิคที่เรียกว่า การส ารวจทางธรณีวิทยา จาก
การศึกษาท าให้พบว่าหินบางอย่างเป็นตัวชี้แหล่งแร่บางชนิดได้  เช่น หินคิมเบอร์ไลต์  
เป็นตัวชี้แหล่งเพชรได้ เป็นต้น 

กรอบที่ 1 

ลักษณะทั่วไปของแร ่
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ลองตอบค ำถำมดูนะคะ 
 

1. ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ทีเ่กิดขึ้นตามธรรมชาติ มีโครงสร้าง
ภายในที่เป็นระเบียบ มสีูตรเคมีและคณุสมบัติทางเคมีและกายภาพที่
แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจ ากัด คืออะไร
.............................................................................................................. 

2. หินชนิดใดที่เป็นตัวช้ีแหล่งเพชรได้
.............................................................................................................. 

กรอบที่ 2 
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นักเรียนทรำบแล้วว่ำแร่เกิดขึ้น 
ได้อย่ำงไร   แล้วนักเรยีนทรำบ 
ไหมว่ำแร่มีกี่ประเภท............ 
ถ้ำอยำกทรำบติดตำมกรอบถัดไป 
เลยนะคะ 
 

เฉลยกรอบท่ี 2 
 

1. แร่ 
2. หินคิมเบอรไ์ลต ์
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ประเภทของแร ่
 

กรอบที่ 3 

แบ่งตำมคุณประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ 

แร่ 
 

แร่ประกอบหิน   แร่เศรษฐกิจ 
 

แร่ที่เป็นส่วนประกอบส าคัญของหินชนิด
ต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของสารประกอบ    
ซิลิเกตและคาร์บอเนต  พบในหินในปริมาณ
น้อยไม่เหมาะที่จะน ามาลงทุนถลุงแยกสินแร่
ได้ 

แร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ 
พบในหินปริมาณท่ีมากพอที่จะน ามาถลุง
แยกสินแร่ได้ แบ่งย่อยออกเป็น 2 
ประเภทคือ แร่โลหะและแร่อโลหะ 

ประโยชน์ในทางเกษตรกรรม เช่น ปรับความ
เป็นกรด – เบสของดิน ได้แก่ แร่แคลไซต์   
แร่ยิปซัม เป็นต้น 

แร่กาลีนาเมื่อน าไปถลุงจะได้  
โลหะตะกั่ว แร่ฮีมาไทต์เมื่อ 
น าไปถลุงจะได้โลหะเหล็ก 
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ตอบค ำถำมกันก่อนนะคะ 
 

1. แร่ชนิดใดพบในหินในปริมาณนอ้ยไม่เหมาะที่จะน ามาลงทุนถลุง
แยกสินแรไ่ด้ 
........................................................................................................ 

2. แร่แคลไซต์ และแรย่ิปซมั  จัดเป็นแร่ประเภทใด
........................................................................................................ 

3. แร่โลหะและแรอ่โลหะ จัดเป็นแร่ประเภทใด 
………………………………………………………………………………………….... 

4. ถ้านักเรียนต้องการโลหะเหล็กจะต้องถลุงแร่ใด
........................................................................................................ 

 

กรอบที่ 4 
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ตอบถูกหมดเลยใช่ไหมคะ........เก่งมำก 
ใครยังไม่เข้ำใจก็ลองอำ่นอีกครั้งนะคะ 
 

เฉลยกรอบที่ 4 
 

1. แร่ประกอบหิน 
2. แร่ประกอบหิน 
3. แร่เศรษฐกิจ 
4. แร่ฮีมาไทต ์
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ลักษณะและสมบัติทำงกำยภำพของแร่ 
       การทดสอบสมบัติของแร่นั้นสามารถท าได้ทั้งวิธีการทางเคมี วิธีการ         
ทางกายภาพ และสมบัติทางแสง แต่โดยท่ัวไปจะตรวจสอบสมบัติของแร่ด้วยวิธีการ
ทางกายภาพค่ะ....... 
 แร่แต่ละชนดิจะมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกัน ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้
ดังนี้ 

1.  สี  คือ สีของแร่เมื่อเป็นก้อน  สามารถตรวจสอบได้โดยการมองดู      
ด้วยตาเปล่า 

สีของแร่แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
1.1 พวกมีสีคงตัว  ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเห็นสีสามารถบอกชนิดของแร่ 

ได้ เช่น ก ามะถันมีสีเหลือง  แร่ทองค ามีสีทอง เป็นต้น 
 1.2 พวกมีสีไม่คงตัว  แร่ส่วนใหญ่จะมีสีไม่แน่นอนเพราะมีสาร        
ไม่บริสุทธิ์ปนอยู่ภายใน เช่น เมื่อบริสุทธิ์จะขาวใส ไม่มีสี แต่ถ้าไม่บริสุทธิ์อาจจะมี     
สีม่วง สีน้ าตาล สีชมพู หรือสีเหลือง เป็นต้น 

     
 

กรอบที่ 5 

นักเรียนทรำบไหมว่ำแร่ที่เรำพบ 
ในธรรมชำติจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำ 
เป็นแร่ชนิดใด......   เรำจะใช้วิธีกำรใด
ทดสอบสมบัติของแร่คะ 
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มำลองตอบค ำถำมดูนะคะ 
 

1. สมบัติทางกายภาพขอ้ใดของแร่ทีส่ามารถตรวจสอบได้โดยการมองดู
ด้วยตาเปล่า
.............................................................................................................. 

2. แร่ทองค า สีของแร่เมือ่เป็นก้อน  มีสีอะไร 
.............................................................................................................. 
 

 
 

กรอบที่ 6 
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เฉลยกรอบท่ี 6 
 

1. ส ี
2. สีทอง 
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2. สีผงละเอียด คือ เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของแร่แตล่ะชนิด เมื่อน าแร่มา 
ขีดบนแผ่นกระเบื้อง (ท่ีไม่เคลือบ) จะเห็นสีของรอยขีดติดอยู่แผ่นกระเบ้ือง ซึ่งอาจมีสี
ไม่เหมือนกับชิ้นแร่ก็ได้ เช่น ฮีมาไทต์และแมกเนไทต ์เป็นสินแร่เหล็กเหมือนกัน แต่
ฮีมาไทต์ให้ผงสีแดง ส่วนแมกเนไทต์ให้ผงสีด า การทดสอบด้วยสีผงละเอียดมีความ
น่าเชื่อถือกว่าการดูสีของตัวแร่เอง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

กรอบที่ 7 

 
 

รูป 5.1  กำรทดสอบสีผงละเอียด 
ที่มา : http://geothai.net/gneiss/images/stories/article_  

image/mineral_physicalproperties/GT_streakcolor.gif 
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มำลองตอบค ำถำมดูนะคะ 
 

1. เราใช้อุปกรณ์ใดตรวจสอบสีผงละเอียดของแร่
.............................................................................................................. 

2. แร่ฮีมาไทต์และแร่แมกเนไทต์ มีสผีงละเอยีดเปน็สีใดบ้าง 
.............................................................................................................. 

 
 
     

 

กรอบที่ 8 
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คุณสมบัติของแร่ยังมีอกีนะครับ
ติดตำมกรอบถัดไปครบั 
 
 

เฉลยกรอบท่ี 8 
 

1. แผ่นกระเบื้องที่ไมเ่คลือบหรือแผ่นขูดส ี
2. แร่ฮีมาไทต์มีสผีงละเอียดสีแดง  

ส่วนแร่แมกเนไทต์มสีีผงละเอียดสีด า 
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3. ควำมวำว  เป็นคุณสมบัติในการสะท้อนแสงของผิวแร่ แร่แต่ละชนิด         
จะมีความวาวต่างกัน โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

3.1 วำวแบบโลหะ  เป็นมันวาวอย่างโลหะผิวมัน เช่น ความวาวของตะกั่ว 
3.2 วำวแบบอโลหะ  เช่น ความแวววาวแบบแก้วแตก  โดยมากจะ

เปรียบเทียบความวาวกับวัตถุอื่นซึ่งรู้จักกันดี  เช่น  วาวแบบเพชร  วาวแบบ
น้ ามันฉาบ  วาวแบบใยไหม  วาวแบบยางสน เช่น แร่ไพไรต์และแร่เหล็กฮีมาไทต์
วาวแบบโลหะ แร่ควอตซ์วาวคล้ายแก้ว 
นักเรียนทรำบไหมว่ำแร่ส่วนใหญ่จะมีควำมวำวแบบอโลหะซึ่งแบง่ได้ดงันี้ค่ะ 
1. ความวาวแบบแก้วแตก (vitreous) เช่น แร่ควอตซ์ 
2. ความวาวแบบเพชร (adamantine) มีความวาวสูงมากและมีการสะท้อนแสง

สูง เช่น เพชร  และแร่ไพโรมอไฟท์ 
3. ความวาวแบบยางสน (resinous) เช่น  แร่สฟาเลอไรท์ 
4. ความวาวแบบน้ ามัน (greasy) มีลักษณะคล้ายผิวน้ ามันก๊าด เช่น แร่เนฟิลีน 
5. ความวาวแบบมุก (pearly) พบในแร่ที่มีลักษณะเป็นแผ่น หรือเป็นแนวเส้น 

เช่น แร่ทัลก์ 
6. ความวาวแบบไหม (silky) คล้ายกับเส้นไหมไทย เช่น  ยิปซัมเส้นใย   

และแร่ใยหิน 
7. ทึบ (dull) ไม่มีผิวหน้าท่ีสะท้อนแสง  เช่น ชอล์ก  และแร่ดินขาว 

 

กรอบที่ 9 
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ลองพิจำรณำ 
แล้วตอบค ำถำมค่ะ 
 

1. เพราะเหตุใดแร่แต่ละชนิดมีความวาวแตกต่างกัน
.......................................................................................................... 

2. แร่ควอตซ์ มีความวาวแบบใด 
……………………………………………………………………………………………… 

 

กรอบที่ 10 
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เฉลยกรอบท่ี 10 
 

1. ความสามารถในการสะท้อนแสงตา่งกัน 
2. วาวแบบแก้วแตก 

 

เก่งมำกค่ะที่ตอบถูก ขอปรบมือให้ ทีต่อบผดิ
อย่ำเสียใจนะคะลองทบทวนบทเรียนใหม่ 
อีกครั้ง เรำศึกษำสมบตัิของแร่กันต่อนะคะ 
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 4.   ผลึก  เป็นสมบัติเฉพาะตัวของแร่ท่ีปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด แร่แต่ละ 
ชนิดจะมีรูปผลึกเฉพาะตัว บางชนิดมีผลึกสมบูรณ์ หมายถึง ผลึกท่ีมีเหลี่ยมครบถ้วน 
แต่แร่ส่วนมากจะมีผลึกไมส่มบูรณ์เนื่องจากหินหนืดมีสารหลายชนิดปนกันและ 
ตกผลึกในเนื้อท่ีจ ากัด จึงท าให้ผลึกของสารแต่ละชนิดไม่มีโอกาสขยายตัวได้เตม็ท่ี  
ในทุกทิศทาง ผลึกของแร่มีรูปทรงต่างกันนับไม่ถ้วนแต่มีรูปทรงพ้ืนฐานท่ีพบท่ัวไป 
เพียง 2 ชนิด คือ รูปลูกบาศก์  และรูปหกเหล่ียม 

 
 

กรอบที่ 11 

 
 

รูป 5.2  ผลึกรูปลูกบำศก ์
ที่มา : http://www.dmr.go.th/images/article/news1049/t20130625150251_1239.jpg 
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กรอบที่ 12 

 
 

รูป 5.3  ผลึกรูปหกเหลี่ยม 
ที่มา :  http://www.dmr.go.th/images/article/news1049/t20130625150251_1244.jpg 
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 5.  ควำมแข็ง  หมายถึง  ความทนทานต่อการขูดขีดของแร่ได้มากน้อย
เพียงใด การทดสอบความแข็งของก้อนแร่ ท าได้โดยขูดก้อนแร่ด้วยของแข็งที่รู้ความ
แข็งแล้วสังเกตรอยท่ีเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับมาตรฐานความแข็งของเฟรเดอริก 
โมห์ส (Freideriich Mohs) แร่ที่แข็งกว่าสามารถขีดแร่ที่อ่อนกว่าให้เป็นรอยได้  
 
ตำรำง มาตรฐานความแข็งของโมส์  

ระดับ ชื่อแร่ ผลกำรขูดขีด 
1 ทัลก์ (talc) อ่อน ลื่นมือ เล็บขูดเป็นรอยได้ (อ่อนท่ีสุด) 
2 ยิปซัม (gypsum) เล็บขูดเป็นรอยได้ แต่ผิวฝืดมือ 
3 แคลไซต ์(calcite) เหรียญขูดเป็นรอย 
4 ฟลูออไรต์ (fluorite) มีดหรือตะไบขดูเป็นรอย 
5 อะพาไทต์ (apatite) กระจกขีดเป็นรอยบนผิวแร่ 
6 ออร์โทเคลส 

(orthoclase) 
แร่ขีดกระจกจะเป็นรอยบนกระจก 

7 ควอตซ์ (quartz) ขีดกระจกให้เป็นรอยบนกระจกได้โดยง่าย 
8 โทแพซ (topaz) ขีดแร่ท่ีแข็งระดับ 1-7 ให้เป็นรอยได้ 
9 คอรันดัม 

(corundum) 
ขีดแร่ที่แข็งระดับ 1-7 ให้เป็นรอยได้ 

10 เพชร (diamond) ท าให้สารอื่นเป็นรอยได้ แต่สารอื่นไม่สามารถ
ท าให้เพชรเป็นรอยได้ (แข็งท่ีสุด) 

 
 

กรอบที่ 13 
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มำตอบค ำถำมกันหน่อยนะคะ 
 

1. เพราะเหตุใดแร่ส่วนมากจะมีผลึกไม่สมบูรณ์
.............................................................................................................. 

2. เด็กชายอานนท์ ทดสอบความแข็งของแร่ไดผ้ลดังนี้  แร่ A ใช้เหรียญ
ขูดเป็นรอย  แร่ B ใช้ตะไบเหล็กขูดเป็นรอย แร่ชนิดใดมีความแข็ง
มากกว่ากัน 
.............................................................................................................. 

3. เด็กหญิงเมษยา ตรวจสอบความแข็งของแร่ โดยแร่ ก ใช้เล็บขูด    
เป็นรอย  แร่  ข  ใช้มีดขูดเป็นรอย  แร่ ค ใช้กระจกขูดเป็นรอย  
อยากทราบว่าแร่ชนิดใดมีความแข็งมากทีสุ่ด
.............................................................................................................. 

 
 

กรอบที่ 14 

 

 
 

รูป 5.4  แร่ควอตซ์ 
ทีม่า : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ 
 4/4a/Quartz_oisan.jpg/595px-Quartz_oisan.jpg 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Quartz_oisan.jpg
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แร่แต่ละชนิดจะมีค่ำควำมหนำแน่นที่
แตกต่ำงกันซึ่งถือว่ำเปน็สมบัติเฉพำะตัว    
แต่....เอ! เรำมีวิธีกำรหำอย่ำงไร   
ถ้ำอยำกทรำบศึกษำกรอบถัดไปค่ะ 
 

เฉลยกรอบท่ี 14 
 

1. หินหนืดมีสารหลายชนิดปนกันและตกผลึก 
ในเนื้อที่จ ากัด 

2. แร่  B 
3. แร่  ค 
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6. ควำมหนำแน่นของแร่  เปน็การเปรียบเทียบค่ามวลของสารต่อ 1 หน่วยปริมาตร
ดังนี้ 

 
 

หน่วยท่ีใช้  คือ  มวลต่อปริมาตร 
 
วิธีกำรหำควำมหนำแน่นของแร่ มีดังนี้ค่ะ 

1.  หามวลของแร่  โดยการชั่งน้ าหนักของแร่นั้น 
2.  หาปริมาตรของแร่  โดยการแทนท่ีน้ าในถ้วยยูรีกาแล้วตวงปริมาตรน้ า 

 หรือโดยวิธีการค านวณจากสูตรหาปริมาตรต่างๆ 
3.  จากนั้นน าค่าท่ีได้แทนค่าในสูตรความหนาแน่นของแร่  

 

ต่อไปน้ีเรำมำศึกษำ 
กำรค ำนวณกันในกรอบ
ถัดไปค่ะ 

 
ความหนาแน่นของแร่  =   มวลของแร่ 

ปริมาตรของแร่ 

กรอบที่ 15 
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ตัวอย่ำง 
 

 แร่ทองแดงก้อนหนึ่งหนัก  90  กรัม  มีปริมาตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร     
แร่ทองแดงก้อนนี้มีความหนาแน่นเท่าใด 
วิธีท ำ  

 

โจทย์ก ำหนด   มวลของแร่ทองแดง  = 90   กรัม 
     ปริมาตรของแรท่องแดง     =      10   ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 
แทนค่ำ  ความหนาแน่นของแร่ทองแดง  =   
 
          =      9  กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 แร่ทองแดงก้อนนี้มีความหนาแน่น  9  กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร  ตอบ 
 

90 

10 

กรอบที่ 16 

 
จากสูตร ความหนาแน่นของแร ่         =   

มวลของแร่ 
   ปริมาตรของแร่ 
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เพื่อนๆ ทดสอบควำม
เข้ำใจกันหน่อยนะครับ 
 
 

1. สมบัติทางกายภาพของแร่มีอะไรบ้าง
.......................................................................................................... 

2. แร่ดีบุกก้อนหนึ่งหนัก 70 กรัม มีปริมาตร 10 ลกูบาศก์เซนติเมตร 
ความหนาแน่นของแร่ดีบุกมีค่าเท่าใด
.......................................................................................................... 

 

กรอบที่ 17 
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เฉลยกรอบที่ 17 
 

1.  สี  สีผงละเอียด  ความวาว  ผลึก  ความแข็ง  ความหนาแน่น 
 
2.  จากสูตร ความหนาแน่นของแร่ดีบุก =    
 
 
โจทย์ก ำหนด มวลของแร่ดีบุก =       70  กรัม 

ปริมาตรของแร่ดีบุก  = 10   ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 

แทนค่ำ  ความหนาแน่นของแร่ดีบุก  = 
 
         =    7   กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 

แร่ดีบุกก้อนนี้มีความหนาแน่น 7  กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร   ตอบ 
 

มวลของแร ่

ปริมาตรของแร่ 

 70 
10 

ไม่ยำกเลยใช่ไหม.........เก่งมำกค่ะ 

ใครไม่เข้ำใจก็ลองอ่ำนทบทวนใหม่ 

อีกครั้งนะคะ 
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นักเรียนทราบวิธีการหาความหนาแน่นของแร่แล้วนะคะ  นักเรยีน
ทราบไหมวา่ในการเปรยีบเทียบความหนาแน่นของสารต่างชนิดกัน  นิยม
เปรียบเทียบกับความหนาแน่นของน้ าซึ่งมีค่าเท่ากับ  1  กรัม/ลูกบาศก์
เซนติเมตร  อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างความหนาแน่นของสารกับ    
ความหนาแน่นของน้ า  เรียกว่า  ควำมหนำแน่นสัมพันธ์ เขยีนเป็น
ความสัมพันธไ์ด้ดังน้ีคะ่ 
 

ความหนาแน่นสัมพัทธ ์  =  
 
 

ควำมหนำแน่นสัมพัทธข์องสำรไมม่ีหน่วยนะคะ... 
 

ความหนาแน่นของน้ า 

ความหนาแน่นของสาร 

วิธีกำรหำควำมหนำแน่นสัมพัทธ์
ง่ำยมำกเลยครับ        

 
 

กรอบที ่18 
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เรำมำลองหำค่ำควำมหนำแน่นสัมพัทธ์กันนะคะ 

แร่เหล็กมีความหนาแน่น  7.86 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร แรเ่หล็กมีความหนาแน่น
สัมพัทธ์เท่าใด 
 
จำกสูตร ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของแร่เหล็ก   =  =  

 
เมื่อความหนาแน่นของแร่เหล็ก  =   7.86   กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 

ความหนาแน่นของน้ า   =     1    กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 

แทนค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของแร่เหล็ก    
 

แร่เหล็กมีความหนาแน่นสัมพัทธ์ =   7.86     ตอบ 
 

7.86 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร  

1 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร 

กรอบที่ 19 

ความหนาแน่นของน้ า 

  ความหนาแน่นของแร่เหล็ก 

ถ้ำยังไม่เข้ำใจลองทบทวน
อีกครั้งนะคะ 
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นักเรียนลองค ำนวณดูนะคะว่ำ............ 
 
 แร่ทังสเตนมีความหนาแน่น 19.25  กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร      
และแร่อลูมิเนยีมมคีวามหนาแน่น  2.70  กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร          
แร่ชนิดใดมีความหนาแน่นสัมพทัธ์มากกว่ากัน 
 
 

กรอบที่ 20 
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ไม่ยำกเลยใช่ไหม..................เก่งมำก 
ใครไม่เข้ำใจก็ลองอ่ำนทบทวนใหม่นะคะ 
 
 

เฉลยกรอบท่ี  20 
 

แร่ทังสเตน 
 



235 
 

 

นักเรียนศึกษำเข้ำใจดีแล้วท ำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ลักษณะ
ทั่วไปของแร่ได้เลยนะคะ 
 

กรอบที่ 21 

ลักษณะทำงกำยภำพของแร ่

แ 
สี 

ควำมหนำแน่น 
 

สีผงละเอียด 

ควำมแข็ง 

ควำมวำว 

ผลึก 

สรุปได้ว่ำ 
 

แร่  คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรยี์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
มีโครงสรา้งภายในที่เปน็ระเบียบ มสีูตรเคมีและคุณสมบัติทางเคมแีละ
กายภาพที่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจ ากัด แบ่งตาม
คุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจออกเป็น  2  ประเภท  คือ 

1.  แร่ประกอบหิน 
2. แร่เศรษฐกิจ 
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ค ำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. แร่ส่วนมากจะพบอยู่ในลักษณะใด 

ก. ธาตุและของผสม 
ข. สารประกอบและธาตุรวม 
ค. ธาตุและสารประกอบ 
ง. ของผสมและสารประกอบ 

2. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของแร่ 
ก. มีความหนาแน่นสูงกว่าโลหะ 
ข. ต้องเกิดในธรรมชาติเท่านั้น 
ค. อาจเป็นธาตุหรือสารประกอบ 
ง. ผลึกอาจสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ 

3. แร่ชนิดใดที่มีความแข็งน้อยที่สุดและมากท่ีสุด 
 ก.  ยิปซัม, คอรันดัม   ข.  ทัลก์, เพชร 
 ค.  ทัลก์, คอรันดัม   ง.  ยิปซัม, เพชร 

4. แร่ในกลุ่มใดมีความวาวแบบโลหะ 
 ก.  คอรันดัม ดีบุก ทองแดง  ข.  เงิน ตะกั่ว ทองค า 
 ค.  ไมกา ควอตซ์ สังกะสี   ง.  พลวง โอปอ ทังสเตน 

5. วิธีการใดท่ี ไม ่นิยมน ามาใช้ในการทดสอบความแข็งของแร่ 
ก. เผาไฟ    ข.  หยดกรด 
ค.   ทุบด้วยค้อน    ง.  ขูดกับกระจก 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง ลักษณะท่ัวไปของแร่ 
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6. ผลข้อใดที่แสดงว่า แร่ชนิดหนึ่งมีความแข็งมากท่ีสุด 
ก. มีดขูดเป็นรอยได้ 
ข. ตะไบเหล็กขูดเป็นรอยได้ 
ค. ลวดทองแดงขูดเป็นรอยได้ 
ง. ขูดแผ่นกระจกเป็นรอยได้ 

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ประกอบกำรตอบค ำถำมข้อ 7 - 8 
แร่ ควำมแข็ง ควำมหนำแน่น (g/cm3) 

แคลไซต์ 
ตะกั่ว 
ดีบุก 

3 
2.5 
7 

2.72 
7.50 
7.10 

7. จากตาราง ข้อใดถูกต้อง 
ก. แร่แคลไซต์มีความหนาแน่นสัมพัทธ์สูง 
ข. แร่ดีบุกมีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากกว่าแร่ตะกั่ว 
ค. แร่ดีบุกมีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากกว่าแร่แคลไซต์ แต่น้อยกว่าแร่ตะกั่ว 
ง. แร่ตะกั่วมีความหนาแน่นสัมพัทธ์น้อยที่สุด 

8. แร่ชนิดใดเมื่อน าไปขูดกระจกจะท าให้กระจกเป็นรอยได้ 
 ก.  แคลไซต์    ข. ยิปซัม 
 ค.  ควอตซ์    ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

9. แร่ชนิดหนึ่งมีปริมาตร  5 ลูกบาศก์เซนติเมตร  มีมวล 12.5 กรัม แร่ชนิดนี้มีความ
หนาแน่นสัมพัทธ์เท่าใด ถ้าความหนาแน่นน้ าเป็น 1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 
ก.   2.5        ข.  5.2 
ค.   1.0     ง.  1.5 
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10. ในกรณีที่แร่สองชนิดมีส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก.   ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของแร่จะมีค่าเท่ากัน 
ข.   แร่ที่แข็งกว่าจะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากกว่า 
ค.   แร่ที่มีสีเข้มกว่าจะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากกว่า 
ง.   ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของแร่อาจมีค่าใกล้เคียงกัน 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง ลักษณะทัว่ไปของแร่ 

 

1. ค 
2. ก 
3. ข 
4. ข 
5. ข 
6. ง 
7. ค 
8. ค 
9. ก 
10. ง 

 

เอ! …แร่มีกี่ชนิดและและมีประโยชน์
อะไรบ้ำง พบกันใหม่ตอนที่ 7       
เรื่อง ชนิดและประโยชน์ของแร่นะครับ 
 
 


