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บทเรียนส ำเร็จรูป 

ตอนที่ 7  
เรื่อง ชนิดและประโยชน์ของแร่ 

 
 

 
 
 

 



241 
 

 

ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
 

บทเรียนเล่มนี้  เรียกว่า  บทเรียนส ำเร็จรูป  เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียน
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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ชนิดและประโยชน์ของแร่ 
 
สำระส ำคัญ 
 แร่มีมากมายหลายชนิดแบ่งตามลักษณะการน าไปใช้ได้ดังนี้  แร่กัมมันตรังสี  แร่รัตนชาติ  
แร่โลหะ แร่อโลหะ และแร่เชื้อเพลิง 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 6.1   ม.2/5 ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการน าไปใช้
ประโยชน์ 
  ม.2/6 สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของปิโตรเลียม
ถ่านหิน หินน้ ามัน และการน าไปใช้ประโยชน์ 

ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1.  ด้ำนควำมรู้ 
       อธิบายชนิดและประโยชนของแร่ได้ 
 2.  ด้ำนทักษะและกระบวนกำร 
       จ าแนกชนิดของแร่โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ได้ 
 3.  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3.1  ตระหนักถึงความส าคัญในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได ้
 3.2  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการท างาน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง ชนิดและประโยชน์ของแร่ 

 

ค ำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. เราแบ่งชนิดของแร่ตามลักษณะการน าไปใช้ประโยชน์ ได้ดังข้อใด 

ก.   แร่โลหะ  แร่อโลหะ  แร่เชื้อเพลิง 
 ข.   แร่กัมมันตรังสี  แร่รัตนชาติ  แร่เชื้อเพลิง 
 ค.   แร่กัมมันตรังสี  แร่รัตนชาติ  แร่อโลหะ 
 ง.   แร่กัมมันตรังสี  แร่รัตนชาติ  แร่โลหะ  แร่อโลหะ  แร่เชื้อเพลิง 

2. สีของแร่คอรันดัมทุกข้อสัมพันธ์กันถูกต้องกับชื่อ ยกเว้นข้อใด 
           ก.  สีแดง – ทับทิม   ข.  สีเหลือง – บุษราคัม 

ค.  สีน้ าเงิน – ไพลิน   ง.  สีเขียว – เพทาย 
3. ค าว่าสินแร่เหล็ก หมายถึงอะไร 

ก.  เหล็กบริสุทธิ์     
ข.  เหล็กก่อสร้าง 
ค.  เหล็กที่ผุพังจมดิน    
ง.  สารประกอบธาตุเหล็กในธรรมชาติ 

4. แร่ชนิดใดน าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องถลุง 
 ก. กาลีนา    ข.  แร่ฮีมาไทต์ 
 ค. เกาลิน    ง.  แคสซิเทอไรต์ 

5. ทังสเตนที่นิยมน ามาใช้ท าไส้หลอดไฟฟ้า ได้มาจากแร่ชนิดใด 
ก.  ควอตซ์    ข.  มาลาไคต์ 
ค.  ฟลูออไรต์    ง.  วุลแฟรมไมต์ 
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6. แร่ที่นิยมน ามาใช้ท าวัสดุทนไฟ คือข้อใด 
ข. แร่ไมกา    ข.   แร่ใยหิน 
ค.   แร่ยิปซัม    ง.   แร่แกรไฟต์ 

7. แร่ในข้อใดจัดเข้าประเภทได้ถูกต้อง 
 ก.  แร่เชื้อเพลิง – พีท บิทูมินัส 
 ข.  แร่โลหะ – ฟลูออไรต์ เหล็ก 
 ค.  แร่อโลหะ – ก ามะถัน พลวง 
 ง.  แร่รัตนชาติ – เงิน ทอง 
8. ข้อใดเป็นถ่านหินที่ให้ค่าความร้อนสูงที่สุดในปริมาณท่ีเท่ากัน 

          ก.  พีต     ข.  ลิกไนต์ 
         ค.  บิทูมินัส                                   ง.  แอนทราไซต์ 

9. ปิโตรเลียมที่ได้จากอ่าวไทยส่วนใหญ่เป็นพวกใด 
          ก.  น้ ามันดิบ                                 ข.  แก๊สธรรมชาติ 
         ค.  หินน้ ามัน    ง.  แก๊สธรรมชาติเหลว 

10. แร่รัตนชาติพบมากท่ีจังหวัดใดของประเทศไทย 
           ก.  เชียงใหม่ เชียงราย ตาก 
 ข.  จันทบุรี แม่ฮ่องสอน เลย 
 ค.  กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด 
 ง.  พัทลุง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 
     
 

ไม่ยำกเลยใช่ไหมคะ 
อย่ำลืมตรวจค ำตอบ 
กรอบถัดไปนะคะ 
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มำดูเฉลยกันหน่อยนะคะ 
 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง ชนิดและประโยชน์ของแร่ 

1.  ง   6.   ข 
2.  ง   7.   ก 
3.  ง   8.   ง 
4.  ค   9.   ข 
5.     ง   10.  ค 
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สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ำรักทุกคน 
วันนีเ้รำมำศึกษำเรื่อง ชนิด
และประโยชน์ของแร่กนันะคะ 
 

จุดประสงค์ท่ีให้นักเรียนศึกษำ 
เรื่อง ชนิดและประโยชน์ของแร่
เพรำะต้องกำรให้นักเรยีนวิเครำะห์
ชนิดและประโยชน์ของแร่ได ้
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สวัสดีครับเพื่อนๆ เรำมำเรียนรู ้
เรื่อง ชนิดและประโยชน์ของแร่
พร้อมๆ กันนะครับ 
 
 

วิธีเรียนง่ำยมำก  ลองท ำดูนะคะ 
เนื้อหำจะแบ่งเป็นกรอบ ให้นักเรียนอ่ำน
เนื้อหำก่อน อ่ำนค ำถำม/ท ำกิจกรรม ทดลอง
ตอบด้วยตนเองในกระดำษค ำตอบ       
ตรวจค ำตอบจำกเฉลยกรอบถัดไป 
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ชนิดของแร่   แบ่งตำมลักษณะกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดและประโยชน์ของแร่ 
 

เรำแบ่งชนิดของแรต่ำม 
ลักษณะกำรน ำไปใช้ประโยชน ์
ได้เป็น  5  ชนิดค่ะ ศึกษำ
รำยละเอียดได้ในกรอบถัดไปนะคะ 
 
 

กรอบที่ 1 

ชนิดของแร ่

 

1. แร่กัมมันตรังส ี

 

2. แร่รัตนชาต ิ
 

3. แร่โลหะ 
 

5. แร่เชื้อเพลิง 
(เชื้อเพลิงธรรมชาติ) 

4. แร่อโลหะ 
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ทางการเกษตร 

ทางการแพทย์ 

 

กรอบที่ 2 

1.   แร่กัมมันตรังส ี
  เป็นแร่ที่สามารถปล่อยรังสีออกมาจากภายในนิวเคลียสของแร่ธาตุนั้นได้ 

เช่น แร่ยูเรเนียม โคบอลต์-60  
ประโยชน์ 
1. ด้ำนธรณีวิทยำ มีการใช้ C-14 ค านวณหาอายุของวัตถุโบราณ หรืออายุของ

ซากดึกด าบรรพ์ 
2. ด้ำนกำรแพทย์  เช่น ไอโอดีน –131 ใช้ศึกษาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ 

โซเดียม -24 (Na -24) ใช้ตรวจอัตราการไหลเวียนของโลหิต ทองค า -198 
(Au -198) ใช้ตรวจตับและไขกระดูก เทคนีเซียม -99 (Tc -99) ใช้ตรวจหัวใจ 
ตับ ปอด โคบอลต์ -60 และเรเดียม -226 (Ra -226) ใช้รักษาโรคมะเร็ง  
เป็นต้น 

3. ด้ำนเกษตรกรรม  มีการใช้ธาตุกัมมันตรังสีติดตามระยะเวลาการหมุนเวียน
แร่ธาตุในพืชโดยเริ่มต้นจากการดูดซึมที่รากจนกระทั่งถึงการคายออกท่ีใบ 
หรือใช้ศึกษาความต้องการแร่ธาตุของพืช เช่น ใช้ฟอสฟอรัส -32 (P -32) 
ศึกษาว่าพืชต้องการเอาไปใช้ในส่วนใดบ้าง เป็นต้น 
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ทางการเกษตร 

ทางการแพทย์ 

 

มำตอบค ำถำมกันนะคะ 
 

1. แร่ที่สามารถปล่อยรังสอีอกมาจากภายในนิวเคลียสของแรธ่าตุนั้นได้
เรียกว่าแร่อะไร
............................................................................................................. 

2. แร่กัมมันตรังสีชนิดใดใช้ศึกษาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์
............................................................................................................. 

กรอบที่ 3 
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ทางการเกษตร 

ทางการแพทย์ 

 

เฉลยกรอบท่ี 3 
 

1. แร่กัมมันตรังส ี
2. ไอโอดีน –131 
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ทางการเกษตร 

ทางการแพทย์ 

 

กรอบที่ 4 

4. ด้ำนอุตสำหกรรม  มีการใช้ธาตุกัมมันตรังสีตรวจหารอยต าหนิในโลหะ เช่น 
ใช้ตรวจหารอยแตกร้าวของโลหะ  ใช้ตรวจหารอยรั่วของท่อขนส่งของเหลว 
เช่น น้ ามัน โดยผสมธาตุกัมมันตรังสีกับของเหลวท่ีจะส่งไปตามท่อแล้ว
ติดตามวัดการแผ่รังสี ใช้วัดความหนาของวัตถุ หรือใช้ควบคุมความหนาของ
วัตถุให้เท่ากันได้  เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท าอัญมณีมีการใช้รังสีฉายไป
บนอัญมณี เพื่อให้อัญมณีเปลี่ยนสี จะท าให้อัญมณีมีสีสันสวยงามขึ้น มีราคา
แพงขึ้น 

5. ด้ำนกำรถนอมอำหำร  ใช้รังสีแกมมาท่ีได้จากโคบอลต์ -60 ในการถนอม
อาหารให้มีอายุยาวนานขึ้น  

6. ด้ำนวิเครำะห์วิจัย มีการใช้ธาตุกัมมันตรังสีศึกษากลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
เช่น ศึกษาว่าปฏิกิริยาเคมีหนึ่งเกิดขึ้นอย่างไร เกิดขึ้นกี่ขั้น เป็นต้น 

7. ด้ำนพลังงำน  ใช้ธาตุยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  
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ทางการเกษตร 

ทางการแพทย์ 

 

มำตอบค ำถำมกันนะคะ 
 

1. รังสีอะไรที่ใช้ในการถนอมอาหารให้มีอายยุาวนานขึ้น  
............................................................................................................. 

2. ธาตุชนิดใดที่ใช้เป็นเช้ือเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ 
............................................................................................................. 

กรอบที่ 5 
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เฉลยกรอบท่ี 5 
 

1. รังสีแกมมาจากโคบอลต์ -60 
2. ธาตุยูเรเนยีม 
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2. แร่รัตนชำติ  คอื แรห่รือหินที่มคีุณค่าความสวยงาม 
หรือเมือ่น ามาเจียระไน ตัด ฝนหรือขัดมันแล้วสวยงาม
เพื่อน ามาใช้เป็นเครือ่งประดับได้ โดยต้องมีคณุสมบัติที่
ส าคญัอยู่ 3 ประการคือ สวยงาม ทนทาน และหายาก 

มำศึกษำรำยละเอียดกรอบถัดไปนะคะ 
 

กรอบที่ 6 

เพชร 
พลอยตระกูลแร่ควอตซ์ 

สีน้ าเงิน เรียกว่า
ไพลิน 

สีเขียว เรียกว่า  
แซปไฟร์สีเขียวหรือ

เขียวส่อง พลอยตระกูลคอรันดัม 
 

สีเหลือง เรียกว่า บุษราคัม
หรือพลอยน้ าบุษย์ 

สีแดง เรียกว่า ทับทิม หรือ
ทับทิมสยาม 

แร่รัตนชำติ 
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แหล่งและประโยชน์ของแร่รัตนชำติที่พบในประเทศไทย 
1. พลอยตระกูลคอรันดัม  เป็นแร่รัตนชาติท่ีส าคัญและมีชื่อเสียงของประเทศไทย 

ได้แก่ ทับทิม แซปไฟร์ 
แหล่งที่พบ พบมากในเขตอ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อ าเภอเขาสมิง และอ าเภอ
บ่อไร่ จังหวัดตราด 
ประโยชน์  ใช้ท าเครื่องประดับ อุตสาหกรรมนาฬิกา 

 
 

รูป 6.1  ทับทิม 
ที่มา : http://www.ampornphan.com/wp-content/uploads/2012/06/ %E0%B8%97% 

E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A1.jpg 

กรอบที่ 7 
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2.  เพชร 
แหล่งที่พบ  พบร่วมกับดีบุกในลานแร่บริเวณจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา 
ประโยชน์  ใช้ท าเครื่องประดับ ท าหัวขุดเจาะในเคร่ืองกลต่างๆ            
และท าผงกากเพชร 

กรอบที่ 8 

 
รูป 6.2  เพชร 

ที่มา : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Brillanten.jpg/250px- 
 Brillanten.jpg 
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กรอบที่ 9 

 
รูป 6.3  อเมทิสต์ เป็นพลอยในตระกูลแร่ควอตซ์ 

ที่มา : http://www.lerosediamond.net/images/column_1299128832/amethyst1.jpg 

3.  พลอยตระกูลแร่ควอตซ์ 
    แหล่งที่พบ  พบมากที่จังหวัดจันทบุรี  ตราด กาญจนบุรี  ล าปาง  ล าพูน  
และลพบุรี 
    ประโยชน์  ใช้ท าเครื่องประดับ อุตสาหกรรมนาฬิกา และผงขัดต่างๆ                               
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ตอบค ำถำมนะคะ 
 

1. แร่รัตนชาติที่ส าคญัและมีชื่อเสยีงของประเทศไทย คือแรร่ัตนชาติ
ชนิดใด 
........................................................................................................... 

2. แร่รัตนชาติชนิดใด  ใช้ท าหัวขุดเจาะในเครื่องกลต่างๆ 
……………………………........................................................................... 

กรอบที่ 10 
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เฉลยกรอบท่ี 10 
 

1. พลอยตระกูลคอรันดัม   
2. เพชร 
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นอกจำกน้ียงัมีแร่โลหะที่
น่ำสนใจอีก ศึกษำได้เลยค่ะ 

3. แร่โลหะ 

ถลุงสินแร่ 
แคสซิเทอไรต์ จะได้
ดีบุก 

ถลุงสินแร่สติบไนต์ 
จะได้พลวง 

ถลุงสินแร่ฮีมาไทต์  
จะได้เหล็ก 

ถลุงสินแร่กาลีนา จะได้ตะกั่ว 

 แร่โลหะ เป็นแร่ที่อยู่ในรูปของสารประกอบ
ออกไซด์ของโลหะ ซึ่งประกอบด้วยโลหะกับออกซิเจน 
ดังนั้น ก่อนน ามาใช้ประโยชน์จะต้องถลุงแร่ให้ได้สาร
บริสุทธิ์ก่อน แล้วจึงน าไปเป็นวัตถุดิบส าหรับผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม แร่โลหะที่ยังไม่ผ่านการถลุง 
เรียกว่า สินแร่ 

กรอบที่ 11 
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แหล่งและประโยชน์ของแร่โลหะชนิดต่ำงๆ ที่พบในประเทศไทย 
1.  แร่ดีบุก (Tin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะ  แร่ดีบุกมีความหนักเป็นพิเศษ มีผิววาวคล้ายเพชร สีเข้ม ส่วนมากมีสี 
น้ าตาลหรือด า  สีผงละเอียดสีขาว  
     แหล่งที่พบ  พบมากทางภาคใต้ในจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ในภาคอื่น เช่น จังหวัดกาญจนบุรี  ตาก  แม่ฮ่องสอน  เชียงราย 
เชียงใหม่ 
   ประโยชน์ ใช้เคลือบโลหะต่างๆ เพื่อกันสนิม เช่น เคลือบแผ่นเหล็ก ท ากระป๋อง
บรรจุอาหาร ผสมตะกั่วท าโลหะบัดกรี ผสมพลวงท าตัวพิมพ์  

 
 

รูป 6.4  ดีบุก 
ที่มา : http://geology.com/minerals/photos/cassiterite-602.jpg 
 

กรอบที่ 12 
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2.  แร่พลวง (Antimony) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะเนื้อแร่   แร่พลวงท่ีพบส่วนใหญ่เป็นแร่พลวงเงิน และพลวงทอง        
แร่พลวงเงินมักพบเป็นแท่งเล็กเรียวคล้ายเข็ม หรือแบบเป็นแผ่น หรือเป็นเม็ดเกาะ
กันเป็นก้อน มีสีเทาตะกั่ว  ส่วนแร่พลวงทองนั้นเป็นแร่แปรสภาพมาจากแร่พลวงเงิน  
 แหล่งที่พบ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ล าปาง  ล าพูน  ระยอง  และ
จันทบุรี 
 ประโยชน์ ท าโลหะผสม เช่น ผสมกับตะกั่วใช้ท าแบตเตอรี่ ผสมกับตะกั่วและ
ดีบุกใช้ท าตัวพิมพ์ ใช้ท าสารกึ่งตัวน า  
 
 

กรอบที่ 13 

 
 

รูป 6.5  แร่พลวง 
ทีม่า : http://www.thaigoodview.com/files/u7179/antimony.jpg 
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ลองตอบค ำถำมดูนะคะ 
 

1. แร่ชนิดใดใช้เคลือบโลหะต่างๆ เพื่อกันสนมิ
............................................................................................................... 

2. ถ้านักเรียนต้องการท าโลหะผสม เช่น ผสมกับตะกั่วใช้ท าแบตเตอรี่ 
ผสมกับตะกั่วและดีบุกใช้ท าตัวพิมพ์ นักเรียนจะใช้แร่ชนิดใด
............................................................................................................... 

 

กรอบที่ 14 
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แร่โลหะในธรรมชำติยังมีอีกมำกมำย 
นักเรียนศึกษำกรอบต่อไปได้เลยค่ะ 
 
 

เฉลยกรอบท่ี  14 
 

1. แร่ดีบุก 
2. แร่พลวง 
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3.  แร่ทังสเตน (Tungsten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 ลักษณะเนื้อแร่  ถลุงได้จากแร่วุลแฟรมและแร่ซไีรท์ 
    แหล่งที่พบ  ส่วนใหญ่พบร่วมกับแร่ดีบุก ท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ท่ีอ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี     
  ประโยชน์  ท าสีย้อมผ้า  หมึกพิมพ์  ใช้ท าไส้หลอดไฟฟ้า ใช้ท าขั้วไฟฟ้าใน
เคร่ืองเอกซเรย์ และหลอดภาพโทรทัศน์ 
 

 
 

รูป 6.6  แร่ทังสเตน 
ที่มา : http://www.nectec.or.th/oncc/province/pictures/s14/surat2-709-1-4.jpg 

กรอบที่ 15 
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4.  แร่เหล็ก  (Iron) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลักษณะเนื้อแร่  เป็นก้อนคล้ายหินหรือแบบพวงองุ่นสีน้ าตาลแดงจนถึงด า 
แหล่งที่พบ  พบท่ีเขาทับควาย  จังหวัดลพบุรี จังหวัดเลย และจังหวัดกาญจนบุรี 
ประโยชน์  ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูป      

แร่เหล็กเปอร์เซนต์ต่ าใช้เป็นส่วนผสมของซีเมนต์  

กรอบที่ 16 

 

 
 

รูป 6.7  แร่เหล็ก 
ที่มา : http://www.lenntech.com/Periodic-chart-elements/Fe-en.35.jpg 
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ลองตอบค ำถำมนะคะ 
 

1. นักเรียนจะต้องถลุงสินแร่ใด จึงจะได้ทังสเตน 
............................................................................................................. 

2. ถ้านักเรียนต้องการท าสยี้อมผ้า  หมึกพมิพ์  และไส้หลอดไฟฟา้ 
นักเรียนจะเลือกใช้โลหะใด 
............................................................................................................. 

3. แร่เหล็กน ามาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง 
............................................................................................................. 

4. อุตสาหกรรมเหล็กกล้าใช้แร่ชนิดใดเป็นวัตถุดิบ 
............................................................................................................. 

 

กรอบที่ 17 
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เฉลยกรอบท่ี  17 
 

1. แร่วุลแฟรมและแร่ซีไรท์ 
2. ทังสเตน 
3. ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเหล็กกล้าและเหล็ก

แปรรูป แร่เหล็กเปอรเ์ซนต์ต่ าใช้เป็นส่วนผสมของซีเมนต ์ 
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5.  สังกะสี (Zinc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ลักษณะเนื้อแร่  พบร่วมกับตะกั่ว เป็นก้อน เนื้อหยาบ สีน้ าตาล เหลือง ด า       
มีความวาวคล้ายขี้ผึ้ง ได้จากสินแร่สฟาเลอไรต์ 
     แหล่งที่พบ     แร่สังกะสีมักพบร่วมกับตะกั่ว เช่น ในบริเวณท่ีเป็นแหล่งตะกั่ว    
ท่ีอ าเภอทองผาภูมิ สังขละบุรี และศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งแร่สังกะสีท่ีเป็น
แหล่งใหญ่ท่ีสุดของประเทศ และได้มีการพัฒนาเป็นเหมืองแร่สังกะสีท่ีมีการผลิตที่
ส าคัญ คือ แหล่งสังกะสีบริเวณผาแดง อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจากแหล่งแร่
ตะกั่ว-สังกะสี จังหวัดกาญจนบุรี      
 ประโยชน์  ใช้เคลือบแผ่นเหล็ก ตัวถังรถยนต์ สังกะสีมุงหลังคา สี ใช้ท ายารักษา
โรค กระป๋องและเคมีภัณฑ์ ใช้หล่อส่วนประกอบอุปกรณ์รถยนต์ เช่น คาร์บูเรเตอร์ 

กรอบที่ 18 

 
 

รูป 6.8  สังกะส ี
 ที่มา : http://www.zincinfothailand.com/images/introc_1278059197/ 
           zinc%20ore.jpg 
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เมื่อนักเรียนศึกษำเขำ้ใจดีแล้วเรำมำตอบค ำถำมกันดีกว่ำ 
 
1. แร่สังกะสีมักพบร่วมกับแร่ใด

.................................................................................................................. 
2. เราน าแร่ชนิดใดมาใช้เคลือบแผ่นเหล็ก ตัวถังรถยนต์ และสังกะสีมุง

หลังคา 
.................................................................................................................. 

 
 

กรอบที่ 19 



273 
 

 

เฉลยกรอบท่ี  19 
 

1. แร่ตะกั่ว  
2. แร่สังกะสี         

ดีใจด้วย ตอบถูกทุกข้อ
ใช่ไหมคะ 
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6.   ทองค ำ (Gold) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะ  มีสีส้มหรือเหลือง วาวแบบโลหะ อ่อนมากจนสามารถดัด  ดึง   
หรือตีเป็นแผ่นบางๆ ได้ มักพบเป็นเม็ดหรือเกล็ดในบริเวณลานแร่ 

แหล่งที่พบ  ในรูปทองค าบริสุทธิ์เป็นผงหรือเกล็ดเล็กๆ ท่ีอ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  บ้านบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
หมู่บ้านโต๊ะโมะ  จังหวัดนราธิวาส 

ประโยชน์ ใช้เป็นหลักประกันทางการคลังแทนเงินตรา ท าเครื่องประดับ และ
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และ
ทันตกรรม 
 

 
 

รูป 6.9  ทองค ำ 
ที่มา : http://www.minerals.net/MineralImages/gold-mockingbird.jpg 

กรอบที่ 20 
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มำช่วยกันตอบค ำถำมกันก่อนค่ะ 
 

1. เพราะเหตุใดทองค าจึงสามารถดัด  ดึง  หรือตเีป็นแผ่นบางๆ ได ้
……………………………………………........................................................... 

2. ประโยชน์ของทองค าใช้ท าอะไรได้บ้าง 
……………………………………………........................................................... 

 
 

กรอบที่ 21 
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 เฉลยกรอบที่  21 
 

1. เป็นโลหะอ่อนมาก 
2. ใช้เป็นหลักประกันทางการคลังแทนเงินตรา  

ท าเครื่องประดับ และอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น 
เครื่องมือวทิยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 
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แร่อโลหะเป็นแร่ที่ไมม่ธีำตุโลหะ
เป็นส่วนประกอบส ำคญั ส่วนมำก
น ำมำใช้ประโยชน์ได้โดยตรงหรือมี
กำรปรับปรุงคุณภำพเล็กน้อย 

ศึกษำรำยละเอียด 
กรอบถัดไปได้เลยค่ะ 
 

4.  แร่อโลหะ เกลือหิน แร่ใยหิน 
 

ดินขาว 
ยิปซัม 

 

กรอบที่ 22 
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เรำมำศึกษำรำยละเอียด 
ของแร่อโลหะกันดีกว่ำค่ะ 
 

1. แร่ใยหิน (asbestos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แหล่งที่พบ  จังหวัดอุตรดิตถ ์
  ประโยชน์  แร่ใยหินมีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความเหนียว ทนทานต่อแรงดึง
ได้สูง ทนความร้อนได้ดี และมีความทนทานต่อกรด ด่าง และสารเคมีหลายชนิด
ได้ดี แร่ใยหินถูกน ามาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการความแข็งแกร่ง  
ทนกรด ด่าง ความร้อน เช่น กระเบ้ืองกันความร้อน อุตสาหกรรมผลิตเบรค
และคลัทช์ อุตสาหกรรมผลิตท่อน้ า 

แหล่งและประโยชน์ของแร่อโลหะชนิดต่ำงๆ ที่พบในประเทศไทย 
 

 
 

รูป 6.10  แร่ใยหิน 
ที่มา : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asbestos_with_muscovite.jpg 

กรอบที่ 23 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Asbestos_with_muscovite.jpg
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2.   ดินขำว (Kaolin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่พบ  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง  จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัด

ปราจีนบุรี 
ประโยชน์  ใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา  กระเบื้องเคลือบ         

เคร่ืองสุขภัณฑ์ วัสดุทนไฟและอิฐ กระดาษ สีและยาง 

กรอบที่ 24 

 
 

รูป 6.11  ดินขำว 
ที่มา : http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai/PIC/whitedin.jpg 
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ตอบค ำถำมกันหน่อยนะคะ 
 
1.    ถ้านักเรียนต้องการท ากระเบื้องกันความรอ้นได้ นักเรียนจะเลือก 
 แร่ชนิดใด 
 ................................................................................................................. 
2.    ดินขาว ใช้ในอุตสาหกรรมใดบ้าง
 ................................................................................................................. 

กรอบที่ 25 
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เฉลยกรอบท่ี  25 
 

1. แร่ใยหิน 
2. ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา  กระเบื้องเคลือบ  

เครื่องสุขภณัฑ์ วัสดทุนไฟและอิฐ กระดาษ สแีละยาง 
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กรอบที่ 26 

3.   เกลือหิน (Rock  salt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       แหล่งที่พบ  ท่ีมีการผลิตท าเป็นเหมืองแล้ว ได้แก่ แหล่งเกลือหิน บริษัท
เกลือไทย จ ากัด อ าเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา แหล่งเกลือหินบ้านส้ม อ าเภอ 
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
       ประโยชน์ เป็นแหล่งวัตถุดิบของโซเดียมและคลอรีนเพ่ือผลิตกรดเกลือ และ
สารประกอบโซเดียมท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก ฟอกสี       
ท าน้ าประปา ยาฆ่าแมลง และอุตสาหกรรมอาหาร 

 
รูป 6.12  เกลือหิน 

ที่มา : http://www2.pm.ac.th/korat_lesson/2-4/images/pic07.gif 
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กรอบที่ 27 

4.   ยิปซัม (Gypsum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แหล่งที่พบ  จังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ กาญจนบุรี สุราษฎร์ธานี 
 ประโยชน์  ใช้ท าปูนซีเมนต์  ปูนปลาสเตอร์  แผ่นยิปซัมบอร์ด ปุ๋ย ยาง ชอล์ก 
กระดาษ ดินสอสี 

 
 

รูป 6.13  ยิปซัม 
ที่มา : http://www.nectec.or.th/oncc/province/pictures/s14/surat-709-3.jpg 
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กรอบที่ 28 

ลองตอบค ำถำมดูนะคะ 
 
1. เราน าเกลอืหินไปใช้ท าประโยชนอ์ะไรได้บ้าง

.................................................................................................................. 
2. ปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์  แผ่นยิปซัมบอร์ด ท ามาจากแร่ชนิดใด

.................................................................................................................. 
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เฉลยกรอบท่ี  28 
 

1. เป็นแหล่งวัตถุดิบของโซเดียมและคลอรีนเพือ่ผลิตกรดเกลือ 
และสารประกอบโซเดยีมที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 
กระดาษ พลาสติกฟอกสี ท าน้ าประปา ยาฆ่าแมลง และ
อุตสาหกรรมอาหาร 

2. แร่ยิปซัม 
 

ศึกษำรำยละเอียดกรอบถัดไปได้เลยค่ะ..... 
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กรอบที่ 29 

ศึกษำรำยละเอียดกรอบถัดไปได้เลยค่ะ..... 
 

 เช้ือเพลิงธรรมชำติเป็นทรัพยำกรพลังงำน  
ที่ส ำคัญในอุตสำหกรรม กำรผลิตไฟฟ้ำ และกำร
พัฒนำประเทศไทย เช้ือเพลิงธรรมชำติเกิดขึ้นได้
อย่ำงไร ในประเทศไทยพบแหล่งเชื้อเพลิงชนิดใดบ้ำง
พบที่ใด และมีกำรน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงไร         
เรำมำศึกษำกันดีกว่ำค่ะ 
 

5.   แร่เชื้อเพลิง (เชื้อเพลิงธรรมชำติ) 

แอนทราไซต์ 

บิทูมินัท 

ลิกไนต ์

พีท 

ถ่ำนหิน 

น้ ามันดิบ 

แก๊สธรรมชาติเหลว 

แก๊สธรรมชาติ 

ปิโตรเลียม หินน้ ำมัน 
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แร่เช้ือเพลิง (เช้ือเพลิงธรรมชำติ)  
เป็นแร่ที่เกิดจำกอินทรียสำร ติดไฟได้          
ให้ปริมำณควำมร้อนสูง และมีควำมส ำคัญต่อ
เศรษฐกิจมำก โดยน ำมำใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิต
กระแสไฟฟ้ำ และใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม
ต่ำงๆ ได้แก่ ถ่ำนหิน ปิโตรเลียม และหินน้ ำมัน 
 
 

ถ่ำนหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งมีสีด าหรือสีน้ าตาล ติดไฟได้ ประกอบด้วย
ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเป็นหลัก ถ่านหินเกิดจากการทับถมกันของ
ซากพืชตามธรรมชาติเป็นเวลานานนับล้านปี จนถึงร้อยล้านปี เมื่อได้รับแรงกดดัน
และความร้อนรวมท้ังการกระท าของจุลินทรีย์ จะท าให้ซากพืชเหล่านั้นเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นสารประกอบคาร์บอน เกิดเป็นชั้นของถ่านหินชั้นต่างๆ 

นักธรณีวิทยำจ ำแนกชนิดของถ่ำนหินด้วย
จ ำนวนปริมำณธำตุคำร์บอนซึ่งบ่งชี้
ปริมำณควำมร้อนที่จะได้รับเมือ่น ำถ่ำนหิน
ชนิดนั้นไปเผำไหม้  เรำมำศึกษำจำกกรอบ
ถัดไปเลยค่ะ 
 
 

กรอบที่ 30 
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แหล่งถ่ำนหินชนิดต่ำงๆ ที่พบในประเทศไทย 
 
พีต (Peat)                 
           
 
 
 
 
 
 
 
         
     
 

ลักษณะ เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหินในระดับต่ าสุด เป็นถ่านหินท่ียัง
เห็นเป็นลักษณะซากพืช เมื่อแห้งจะติดไฟไดด้ีเช่นเดียวกับถ่านไม้    มีคาร์บอน 60% 

แหล่งที่พบ  ส่วนมากพบในท่ีราบน้ าขึ้นถึง ป่าชายเลนพรุ  และหนองน้ า      
พีตที่เป็นชั้นหนามักจะพบในป่าพรุ เช่น  พรุท่าสะท้อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี        
พรุท่ีอ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 
 

 
 

รูป 6.14  พีต 
ที่มา : http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/images/peat.jpg 

กรอบที่ 31 
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ลิกไนต์  (Lignite)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       ลักษณะ  ซากพืชในพีตสลายตัวหมด ไม่เห็นโครงสร้างของพืช  มีสีเข้ม   
เนื้อแข็ง มีความชื้นต่ า มีคาร์บอน 55 – 60 % ใช้เป็นเช้ือเพลิงในโรงงานไฟฟ้า   
ใช้บ่มใบยา 

แหล่งที่พบ  อ าเภอแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง ท่ีคลองขนาน คลองท่อม อ าเภอ
เมือง  จังหวัดกระบี่ อ าเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา อ าเภอเวียงแหง  จังหวัด
เชียงใหม่  และอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 
 

รูป 6.15  ลิกไนต์ 
ที่มา : http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/images/lignite2.jpg 
                                                        

กรอบที่ 32 
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ตอบค ำถำมก่อนนะคะ 
 

1. ถ่านหินที่ยังเห็นเป็นลักษณะซากพืช เมื่อแห้งจะติดไฟได้ดีเช่นเดียวกับ
ถ่านไม้ ได้แก่ถ่านหินชนดิใด 
.............................................................................................................. 

2. ถ่านหินชนิดใดใช้เป็นเช้ือเพลิงในโรงงานบ่มใบยา
.............................................................................................................. 

 
 

กรอบที่ 33 
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เฉลยกรอบท่ี  33 
 

1. พีต 
2. ลิกไนต ์
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บิทูมินัส  (Bituminous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะ เป็นถ่านหินเนื้อแน่นแข็ง เมื่อเผาไหม้แล้วจะให้ค่าความร้อนสูง แต่มี
สารระเหิดอยู่ด้วยเมื่อเผาแล้วจะให้ควันมาก  มีคาร์บอน 80 – 90 %  ใช้เป็น
เช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้า ใช้เป็นถ่านหินเพื่อการถลุงโลหะได้ 

แหล่งที่พบ  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูนและอ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 
 

 
 

รูป 6.16  บิทูมินัส 
ที่มา : http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/pict_fossil/  

Coal_bituminous.jpg 
 
 

กรอบที่ 34 
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แอนทรำไซต์  (Anthracite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะ  เป็นถ่านหินท่ีมีการแปรสภาพสูงสุด มีลักษณะด าเป็นเงามันวาว
มาก มีรอยแตกเว้าแบบก้นหอย  ติดไฟยาก  เมื่อเผาไหม้จะให้ค่าความร้อนสูง ให้
เปลวไฟสีน้ าเงิน  ไม่มีควัน มีคาร์บอนมากกว่า 86 %  ใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
อุตสาหกรรมต่างๆ 

แหล่งที่พบ  ในประเทศไทยไม่พบแอนทราไซต์ แต่จะพบเซมิแอนทราไซต์  
พบท่ีอ าเภอนาด้วง จังหวัดเลย และอ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
(เซมิแอนทราไซด์  เป็นถ่านหินท่ีอยู่ระหว่างบิทูมินัสกับแอนทราไซต์) 

 
รูป 6.17  แอนทรำไซด์ 

ที่มา : http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/  
pict_fossil/Coal_anthracite.jpg 

 
 
 

กรอบที่ 35 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coal
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กรอบที่ 36 

 
รูป 6.18  ภำพล ำดับขั้นกำรเกิดถ่ำนหินชนิดต่ำงๆ 

ที่มา : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3  
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (สสวท.) พ.ศ. 2556 หน้า 85 
 
 

นักเรียนลองศึกษำภำพแสดงล ำดับ
ขั้นกำรเกิดถ่ำนหินชนิดต่ำงๆ มีดังนี้
ค่ะ 
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นักเรียนได้ศึกษำถ่ำนหินที่มีในประเทศไทย แล้วมำ
ลองตอบค ำถำมเพื่อทดสอบควำมเข้ำใจกันนะคะ 
 

ตอบค ำถำมก่อนนะคะ 
1. ถ่านหินชนิดใดที่มีการแปรสภาพสูงสุด เมื่อเผาไหม้จะให้ค่าความร้อนสูง    

ให้เปลวไฟสีน้ าเงิน  
.................................................................................................................. 

2. ถ่านหินชนิดใด เมื่อเผาไหม้แล้วจะให้ค่าความร้อนสูง แต่มีสารระเหิดอยู่ด้วย
เมื่อเผาแล้วจะให้ควันมาก   
.................................................................................................................. 

 

กรอบที่ 37 
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เฉลยกรอบท่ี  37 
 
1. แอนทราไซต ์   
2.    บิทูมินัส 
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1. กำรปรับคุณภำพถ่ำนหินให้ดีขึ้นก่อนน ำไปใช้ประโยชน์ โดยช าระล้าง 
ถ่านหินเพื่อลดปริมาณก ามะถันในถ่านหิน 

2. กำรก ำจัดสำรมลพิษในระหว่ำงกำรเผำถ่ำนหิน ดังนี้ 
- ใช้เตาเผาไหม้ประสิทธิภาพสูง ช่วยลดปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ 
- ใช้เตาเผาท่ีใส่หินปูนหรือปูนขาวพร้อมกับถ่านหิน ช่วยลดปริมาณ 

แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด ์
3. กำรก ำจัดสำรมลพิษหลังกำรเผำถ่ำนหิน ดังนี้ 

- ใช้ระบบก าจัดแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ 
- ใช้ระบบก าจัดฝุ่นขนาดเล็ก สามารถก าจัดได้ถึงร้อยละ 97-99 
- ใช้ระบบก าจัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โดยการฉีดผงปูนขาวหรือ       

น้ าปูนขาวเข้าไปผสมกับแก๊สท่ีเกิดจากการเผาไหม้ ท าให้ได้ยิปซัมเป็นผลพลอยได้ 
และก าจัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซดไ์ด้ถึงร้อยละ 97-99 

 
 

กรอบที่ 38 

เทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด แบ่งออก
ได้เปน็ 3 ขั้นตอน ดังนีค้่ะ 

เทคโนโลยีถ่ำนหินสะอำด (Clean  Caol  Technology) 
 คือ เทคโนโลยีท่ีสามารถปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ถ่านหิน  
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กรอบที่ 39 

นักเรียนได้ศึกษำเทคโนโลยี
ถ่ำนหินสะอำดแล้ว มำลอง
ตอบค ำถำมเพื่อทดสอบ
ควำมเข้ำใจกันนะคะ 
 

ตอบค ำถำมก่อนนะคะ 
 

1. สารมลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้ถ่านหิน มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................. 

2. การก าจัดแก๊สซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาถ่านหินท าได้โดย
วิธีใด 
............................................................................................................. 
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เฉลยกรอบท่ี  39 
 

1. แก๊สไนโตรเจนออกไซด์ แก๊สซัลเฟอรไ์ดออกไซด์  
ฝุ่นขนาดเล็ก 

2. ใช้เตาเผาที่ใส่หินปูนหรอืปูนขาวพรอ้มกับถ่านหิน,  
ฉีดผงปูนขาวหรือน้ าปูนขาวเข้าไปผสมกับแก๊สที่เกิดจากการ
เผาไหม้ถา่นหิน 
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ปิโตรเลียม  มีก าเนิดมาจากสิ่งมีชีวิตท่ีด ารงชีวิตอยู่เมื่อหลำยร้อยล้ำนปีก่อน 
ท้ังบนบกและในทะเล เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายลงจะถูกย่อยสลายโดยมีแบคทีเรีย    
บางชนิดช่วยย่อยสลายเป็นสารอินทรีย์  เป็นเวลานานๆ นับล้านปีตกตะกอนทับถมกัน
เมื่อได้รับความร้อนและความดันภายในโลกจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนสภาพของ
สารอินทรีย์ตามล าดับขั้นตอนจนเป็นปิโตรเลียม  ส่วนท่ีเป็นของเหลวและแก๊สไหลซึม
ออกจากชั้นหินตะกอนตามรอยเล่ือน  รอยแตก  รอยแยกและรูพรุนของหินไปสะสม
ตัวอยู่ใต้ชั้นหินที่มีโครงสร้างปิดกั้นส่วนมากเป็นหินดินดานมีโครงสร้ำงเป็นรูปประทุน
หรือโครงสร้ำงรูปโดม  เรียกว่า แหล่งปิโตรเลียม 
 

กรอบที่ 40 

นอกจำกถ่ำนหินแล้วยังมีเชื้อเพลิง
ธรรมชำติที่น ำมำใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 
อีกชนิดหนึ่ง ก็คือปิโตรเลียมค่ะ 
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กรอบที่ 41 

 
 

รูป 6.19  ภำพลักษณะโครงสร้ำงชั้นหินของแหล่งกกัเก็บปิโตรเลียม 
ที่มา : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 3 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (สสวท.)  
 พ.ศ. 2556 หน้า 87 
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นักเรียนทรำบแล้วใช่ไหมว่ำกำรเกิดของ
ปิโตรเลียมใช้เวลำนำนนับล้ำนปี  เรำจึงควรใช้
อย่ำงคุ้มค่ำมำกที่สุด เอ!......แล้วปิโตรเลียมอยู่ใน
สภำพอย่ำงไรบ้ำง เรำมำติดตำมกันดีกว่ำค่ะ 
 
 

 ปิโตรเลียม  เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
โดยมีธาตุเป็นองค์ประกอบหลัก คือ คำร์บอนและไฮโดรเจน โดยอาจมีธาตุอื่น เช่น 
ก ามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ปนอยู่ด้วย อยู่ในสภาพของเหลวท่ีมีความข้นหนืด 
และของแข็ง  เรียกว่า  น้ ามันดิบ (Crude) พวกท่ีมีอยู่สภาพเป็นแก๊สเรียกว่า         
แก๊สธรรมชำติ (Natural  gas)  ส่วนแก๊สท่ีอยู่ใต้ผิวโลกเมื่อขึ้นสู่ผิวโลกกลายเป็น
ของเหลว  เรียกว่า  แก๊สธรรมชำติเหลว (Condensate) ค่ะ 
 

ไชโย!.....ผมเข้ำใจแล้วครับ 
ขอทดสอบควำมเข้ำใจกัน
หน่อยครับ 
 

กรอบที่ 42 
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เมื่อเข้ำใจดีแล้วลองมำช่วยกันตอบค ำถำมนะคะ 
 

1. ปิโตรเลียมเกิดได้อย่างไร
............................................................................................... 

2. ปิโตรเลียม  เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  มีธาตุเป็นองค์ประกอบ
หลัก คือ
.............................................................................................................. 

3. แหล่งปิโตรเลยีม มักมีโครงสร้างเป็นรูปใด....... และชั้นหินปิดก้ันไม่ให้
ปิโตรเลียมรั่วไหลออกไปเป็นหินชนิดใด 
.............................................................................................................. 
 

กรอบที่ 43 
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เฉลยกรอบท่ี  43 
 

1. การทับถมของซากพืช ซากสัตว์  ทั้งบนบกและ 
ในทะเล โดยมีแบคทีเรยีบางชนิดช่วยย่อยสลาย
เป็นสารอินทรยี์ เป็นเวลานานๆ นับล้านปีภายใต้ 
ความร้อนและความดัน 

2. คาร์บอนและไฮโดรเจน 
3. รูปประทุนหรือโครงสร้างรูปโดม, หินดินดาน 
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นักเรียนทรำบไหมว่ำแหล่ง
ปิโตรเลียมทีส่ ำคัญของโลก      
อยู่ที่ใดบ้ำง 
 
 

 แหล่งปิโตรเลียมท่ีใหญ่และส าคัญของโลกส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน อิรัก คูเวต กาตาร์ สหพันธ์รัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ กลุ่มประเทศแถบทะเลแคริบเบียน ได้แก่ ประเทศเวเนซูเอลลา 
โคลัมเบีย เม็กซิโก และตรินิแดด รวมท้ังเอควาดอร์ในอเมริกาใต้ 
 แหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ ท่ีมีขนาดใหญ่และส าคัญ ได้แก่ แหล่งปิโตรเลียม 
ในทะเลเหนือ ในทวีปยุโรป และแหล่งปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย 

กรอบที่ 44 



306 
 

 

ลองตอบค ำถำมกันดูหน่อยนะคะ 
 
1.    ประเทศที่มีแหล่งปิโตรเลียมที่ใหญ่และส าคญัของโลก ได้แก่ประเทศ
 ใดบ้าง  
 ................................................................................................................ 
2.    แหล่งปิโตรเลยีมใหม่ๆ  ที่มีขนาดใหญ่และส าคญั ได้แก่ที่ใดบ้าง 
 ................................................................................................................ 
 

กรอบที่ 45 
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เฉลยกรอบท่ี  45 
 

1. ประเทศซาอุดอีาระเบีย อิหร่าน อริัก คูเวต กาตาร์ สหพันธร์ัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ประเทศเวเนซูเอลลา โคลมัเบยี เม็กซิโก 
และตรินิแดด รวมทั้งเอควาดอร์ในอเมริกาใต้ 

2. แหล่งปิโตรเลยีมในทะเลเหนือ ในทวีปยโุรป และแหล่ง
ปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซยี และมาเลเซีย 
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แหล่งปิโตรเลียมที่ส ำคัญมีดังนี ้
1.   บนบก ได้แก่  
 แหล่งสิริกิติ์ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร ได้ท้ังน้ ามันดิบและ 
แก๊สธรรมชาติ  
 แหล่งนำสนุ่นตะวันออก เพชรบูรณ์ แหล่งฝำง เชียงใหม่ ได้แต่น้ ามันดิบ 
2.   อ่ำวไทย ได้แก่  
 กลุ่มแหล่งเอรำวัณ ได้ท้ังน้ ามันดิบ แก๊สธรรมชาติ และแก๊สธรรมชาติเหลว 
 กลุ่มแหล่งทำนตะวัน ได้ท้ังน้ ามันดิบและแก๊สธรรมชาติ  
 แหล่งจัสมิน/บำนเย็น แหล่งบัวทอง แหล่งสงขลำ ได้แต่น้ ามันดิบ  
 แหล่งไพริน แหล่งบงกช แหล่งอำทิตย์ ได้แก๊สธรรมชาติและแก๊สธรรมชาติเหลว 

กรอบที่ 46 

นักเรียนทรำบไหมว่ำประเทศไทย 
ของเรำ มแีหล่งแกส๊ธรรมชำติ
และน้ ำมันดิบอยู่ที่ใดบำ้ง 
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ลองตอบค ำถำมกันดูหน่อยนะคะ 
 

1. ปิโตรเลียมที่ได้จากอ่าวไทย ส่วนใหญ่เป็นพวกใด
............................................................................................................. 

2. ปิโตรเลียมที่ได้จากแหลง่สิริกิติ์ จังหวัดสุโขทยั พิษณุโลก ก าแพงเพชร 
ส่วนใหญ่เป็นพวกใด 
............................................................................................................. 
 

กรอบที่ 47 
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เฉลยกรอบท่ี  47 
 

1. แก๊สธรรมชาติ 
2. น้ ามันดิบและแกส๊ธรรมชาติ 
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นอกจำกน้ี ประเทศไทยยังมีแหล่ง
เชื้อเพลิงธรรมชำตอิีกชนิดหนึ่ง
คือ หินน้ ำมัน ค่ะ 
 

 หินน้ ำมัน (Oil  shale) เกิดจากพวกพืชและสัตว์ท่ีตายแล้วสะสมรวมกันกับ
เศษหินดินทรายต่างๆ อยู่ในท่ีท่ีเคยเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ทั่วไปมาก่อน เมื่อเวลา
ผ่านไปนานนับล้านปีพวกอินทรีย์วัตถุอันได้แก่ ซากพืชและสัตว์ต่างๆ ดังกล่าวนั้นก็จะ
แปรสภาพเป็นสารคล้ายยางเหนียวๆ ท่ีเรียกว่า คีโรเจน ส่วนเศษหินดินทรายต่างๆ 
ซึ่งมีสารคีโรเจนอยู่ด้วยนี้ ก็แปรสภาพเป็นหินตะกอนออกสีเข้มเรียกว่า หินน้ ำมัน  
 

กรอบที่ 48 

 
 

รูป 6.20  หินน้ ำมัน 
ที่มา : http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/ 

pict_fossil/oil_shale-600.jpg 
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เมื่อหินน้ ำมัน (Oil  shale) ได้รับความร้อนประมาณ 150-300 oC คีโรเจน
จะสลายตัวให้น้ ามันมีลักษณะคล้ายน้ ามันดิบท่ีเกิดตามธรรมชาติ หินน้ ามันสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์โดยการสกัดน้ ามันออกมา หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงเช่นเดียวกับ
ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

หินน้ ามันพบมากท่ีอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาขึ้นมา
ใช้ประโยชน์เนื่องจากหินน้ ามันส่วนใหญ่มีคุณภาพค่อนข้างต่ าจึงไม่คุ้มค่าในเชิง
พาณิชย์ 
 
 

กรอบที่ 49 

เอ.....แล้วหินน้ ำมัน  
มีประโยชน์อย่ำงไรบ้ำงคะ 
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กรอบที่ 50 

ลองตอบค ำถำมกันดูหน่อยนะคะ 
 
1. หินน้ ามัน (Oil  shale) เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียด มสีารใดแทรกปน
 อยู่ในเนื้อหิน 
 ............................................................................................................. 
2. หินน้ ามันพบมากที่ใด 
 ............................................................................................................. 
3. ปัจจุบันท าไมยังไมม่ีการพัฒนาหินน้ ามันขึ้นมาใช้ประโยชน์  
 ............................................................................................................. 
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เฉลยกรอบท่ี  50 
 

1. คีโรเจน (Kerogen)  
2. อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
3. เนื่องจากหินน้ ามันสว่นใหญ่มีคุณภาพค่อนขา้งต่ าจึง 

ไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย ์
 
 
 

 
  
 
 



315 
 

 

สรุปได้ว่ำ 
 แร่แบ่งตามลักษณะการน าไปใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น  5  ชนิดดังนี้ 

1. แร่กัมมันตรังสี 
2. แร่รัตนชาติ 
3. แร่โลหะ 
4. แร่อโลหะ 
5. แร่เชื้อเพลิง                   

นักเรียนทรำบไหมว่ำในชีวิตประจ ำวัน
ของเรำนั้นสัมผสักับแรอ่ยู่ตลอดเวลำ
ลองมำสังเกตดูกันว่ำรอบตัวของเรำมี
แร่อะไรอยู่บ้ำงจำกกรอบถัดไปค่ะ 
 

กรอบที่ 51 
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กรอบที่ 52 

หินและแร่กับชีวิตประจ ำวัน 
การด าเนินชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงเวลาเข้านอนก็ล้วนมี

ความเกี่ยวข้องกับหินและแร่ทั้งสิ้น เช่น  
1. ฝ้ำเพดำน ผลิตมาจากแร่ยิปซัม  

 
 
 
 
 
 

 
2. ก ำแพงห้อง ท่ีก่อสร้างมาจากปูนซีเมนต์ ซึ่งผลิตมาจากหินปูน        

ท่ีประกอบด้วยแร่แคลไซตเ์ป็นหลัก  

 

 
 

รูป 6.21  ฝ้ำเพดำนซึ่งผลิตมำจำกแร่ยิปซัม 
ที่มา : http://secondsci.ipst.ac.th/images/article/12-7-2554%2013-36-12.png 

 
 

รูป 6.22 ก ำแพงห้องหรืออำคำรที่ก่อสร้ำงมำจำกปูนซีเมนต์ 
ที่มา : http://secondsci.ipst.ac.th/images/article/12-7-

2554%2013-24-08.png 
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กรอบที่ 53 

3. อ่ำงล้ำงหน้ำเซรำมิก ซึ่งผลิตมาจากแร่ดิน แร่เฟลด์สปาร์ และทราย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. แป้งฝุ่นหรือแป้งอัดแข็ง ผลิตมาจากแร่ทัลก์ ซึ่งมีลักษณะอ่อน    

มีค่าความแข็งเท่ากับ 1  
 

 

 
 
รูป 6.23  อ่ำงล้ำงหน้ำเซรำมิก ผลิตมำจำกแร่ดิน แร่เฟลด์สปำร์ และทรำย 
ที่มา : http://secondsci.ipst.ac.th/images/article/12-7-2554%2013-

45-06.png 
 

 

 
 

รูป 6.24  แป้งฝุ่นหรือแป้งอัดแข็งซ่ึงผลิตมำจำกแร่ทัลก์ 
ที่มา : http://secondsci.ipst.ac.th/images/article/12-7-

2554%2013-47-17.png 
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กรอบที่ 54 

5. เครื่องประดับที่เรำสวมใส่ มีท้ังท่ีท ามาจากเพชร พลอยตระกูลแร่คอรันดัม 
โกเมนหรือการ์เนต พลอยตระกูลควอตซ์ โอพอล เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดท่ีกล่าว
มาก็คือแร่รัตนชาตินั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  เครื่องครัว ส่วนใหญ่ท ามาจากโลหะสแตนเลสท่ีไม่เป็นสนิม  

 
 

รูป 6.25  เคร่ืองประดับท่ีท ำมำจำกแร่ชนิดต่ำงๆ 
ที่มา : http://secondsci.ipst.ac.th/images/article/12-7-

2554%2013-51-47.png 

 

 
 

รูป 6.26  เคร่ืองครัวส่วนใหญ่ท ำมำจำกโลหะสแตนเลส 
ที่มา : http://secondsci.ipst.ac.th/images/article/12-7-

2554%2013-56-37.png 
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กรอบที่ 55 

7.   ถ้วยชำมเซรำมิกต่ำงๆ ท ามาจากแร่ดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.   ครกหิน เนื้อของครกหินก็จะมีแร่เป็นส่วนประกอบ ซึ่งจะมีความแข็งแรง  

ทนทาน 
และให้ลวดลายที่สวยงามแตกต่างกันออกไปตามชนิดของหินที่น ามา 

 

 
รูป 6.28  ครกหินที่มีแร่เป็นส่วนประกอบ 

ที่มา : http://secondsci.ipst.ac.th/images/article/12-7-
 2554%2014-01-45.png 
 

 
 

รูป 6.27  ถ้วยชำมเซรำมิก 
ที่มา : http://secondsci.ipst.ac.th/images/article/12-7- 

2554%2013-59-01.png 
 

ถ้ำนักเรียนเข้ำใจดีแล้ว มำท ำ
แบบทดสอบหลังเรียนกันหน่อยนะคะ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง ชนิดและประโยชน์ของแร ่

 

ค ำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  เราแบ่งชนิดของแร่ตามลักษณะการน าไปใช้ประโยชน์ ได้ดังข้อใด 

ก.   แร่โลหะ  แร่อโลหะ  แร่เชื้อเพลิง 
 ข.   แร่กัมมันตรังสี  แร่รัตนชาติ  แร่เชื้อเพลิง 
 ค.   แร่กัมมันตรังสี  แร่รัตนชาติ  แร่อโลหะ 
 ง.   แร่กัมมันตรังสี  แร่รัตนชาติ  แร่โลหะ  แร่อโลหะ  แร่เชื้อเพลิง 

2. สีของแร่คอรันดัมทุกข้อสัมพันธ์กันถูกต้องกับชื่อ ยกเว้นข้อใด 
           ก.  สีแดง – ทับทิม   ข.  สีเหลือง – บุษราคัม 

ค.  สีน้ าเงิน – ไพลิน   ง.  สีเขียว – เพทาย 
3. ค าว่าสินแร่เหล็ก หมายถึงอะไร 

ก.  เหล็กบริสุทธิ์     
ข.  เหล็กก่อสร้าง 
ค.  เหล็กที่ผุพังจมดิน    
ง.  สารประกอบธาตุเหล็กในธรรมชาติ 

4. แร่ชนิดใดน าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ต้องถลุง 
 ก. กาลีนา    ข.  แร่ฮีมาไทต์ 
 ค. เกาลิน    ง.  แคสซิเทอไรต์ 
 5. ทังสเตนที่นิยมน ามาใช้ท าไส้หลอดไฟฟ้า ได้มาจากแร่ชนิดใด 

ก.  ควอตซ์    ข.  มาลาไคต์ 
ค.  ฟลูออไรต์    ง.  วุลแฟรมไมต์ 

     



321 
 

 

6. แร่ที่นิยมน ามาใช้ท าวัสดุทนไฟ คือข้อใด 
ก. แร่ไมกา    ข.   แร่ใยหิน 
ค.   แร่ยิปซัม    ง.   แร่แกรไฟต์ 

7. แร่ในข้อใดจัดเข้าประเภทได้ถูกต้อง 
 ก.  แร่เชื้อเพลิง – พีท บิทูมินัส 
 ข.  แร่โลหะ – ฟลูออไรต์ เหล็ก 
 ค.  แร่อโลหะ – ก ามะถัน พลวง 
 ง.  แร่รัตนชาติ – เงิน ทอง 
8. ข้อใดเป็นถ่านหินที่ให้ค่าความร้อนสูงที่สุดในปริมาณท่ีเท่ากัน 

          ก.  พีต     ข.  ลิกไนต์ 
         ค.  บิทูมินัส                                   ง.  แอนทราไซต์ 

9. ปิโตรเลียมที่ได้จากอ่าวไทยส่วนใหญ่เป็นพวกใด 
          ก.  น้ ามันดิบ                                 ข.  แก๊สธรรมชาติ 
         ค.  หินน้ ามัน    ง.  แก๊สธรรมชาติเหลว 

10. แร่รัตนชาติพบมากท่ีจังหวัดใดของประเทศไทย 
           ก.  เชียงใหม่ เชียงราย ตาก 
 ข.  จันทบุรี แม่ฮ่องสอน เลย 
 ค.  กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด 
 ง.  พัทลุง ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 
     
 

ไม่ยำกเลยใช่ไหมคะ 
อย่ำลืมตรวจค ำตอบ 
กรอบถัดไปนะคะ 
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มำดูเฉลยกันหน่อยนะคะ 
 

 
 

ตอบถูกหมดเลยใช่ไหมคะ 
เก่งมำก ใครยังไม่เข้ำใจ 
ก็ลองทบทวนอีกครั้งนะคะ 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
เร่ือง ชนิดและประโยชน์ของแร่ 

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

 
 
  
 
 


