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คํานํา

หนังสือ “วัสดุวิศวกรรม” เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื+อใชเปนหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาวัสดุวิศวกรรม 

(Engineering Materials) ของนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา เนื้อหาทั้งหมดไดเรียบเรียงขึ้น

มาครอบคลุมเนื้อหารายวิชาวัสดุวิศวกรรม ตามหลักสูตรที่สภาวิศวกรไดกําหนดไว (พ.ศ. 2545) เนื้อหาภายในเลม  

ผูเขียนพยายามเรียบเรียงใหมีความสัมพันธกันระหวางโครงสรางของวัสดุที่มีผลตอสมบัติตางๆ ตลอดจนกระทั่งวิธีการ

ผลิตวัสดุเพื+อนําไปใช ในงานวิศวกรรม เนื้อหาในแตละบทจะประกอบไปดวยรายละเอียดของเนื้อหา สูตร และตัวอยาง

ในการคํานวณ แบบฝกหัด และเฉลยแบบฝกหัด ใหนักศึกษาไดฝกฝนเพื+อความเขาใจมากยิ่งขึ้น

ในการเรียบเรียงหนังสือทางดานวิศวกรรม ปญหาใหญคือ ศัพททางเทคนิคหรือศัพทเฉพาะทาง สําหรับศัพท

เทคนิคสวนใหญในเลมนี้ ผูเขียนจะอางอิงจากพจนานุกรมศัพทวัสดุศาสตรและเทคโนโลยีของศูนยเทคโนโลยีและวัสดุ

แหงชาต ิอยางไรกต็าม ยงัคงมศีพัทหลายคําทีย่งัไมไดบญัญตัขิึน้ แตผูเขยีนไดพยายามถอดความใหมคีวามเขาใจยิง่ขึน้

หนังสือเลมนี้ผูเขียนไดพยายามตรวจแกไขและปรับปรุงหลายครั้ง แตจุดบกพรองก็คงยังมีอยู ดังนั้นหากไดรับ

ความกรุณาจากทานผูอานที่พบขอผิดพลาด กรุณาเสนอแนะมายังผูเขียน เพื+อที่จะไดดาํเนินการแกไขและปรับปรุงให

ถูกตองยิ่งขึ้น เพื+อการพัฒนาตําราวิศวกรรมที่เปนภาษาไทยใหมีคุณภาพตอไป

สุดทายนี้ ผูเขียนตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ที่ใหความชวยเหลือ

ในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ และที่สําคัญอยางยิ่ง ผูเขียนตองขอขอบคุณครอบครัวของผูเขียนที่ไดเปนกําลังใจในการ
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บทนําสูวัสดุวิศวกรรม
1

วิศวกรมีความเก่ียวของกับวัสดุที่ใชงานในปจจุบันอยูเสมอ ไมวาจะเปนในดานการออกแบบการผลิตและ

การสรางสวนประกอบของโครงสรางตางๆ ข้ึนมาเพื+อใชงาน ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไมพนที่วิศวกรทุกคนจะตองมีความรู 

พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุประเภทตางๆ เปนอยางดี ทั้งนี้ก็เพื+อที่จะทําใหสามารถเลือกชนิดของวัสดุใหสอดคลองกับงานที่จะ

ใช ตลอดจนสามารถวิเคราะหความเสียหายของวัสดุที่เกิดขึ้นดวยวามาจากสาเหตุใด เพื+อหาทางในการปองกันปญหา

ดังกลาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การตดัสนิใจเลือกใชวสัดแุตละชนิดของวศิวกรน้ันมคีวามสาํคญัเปนอยางยิง่ ท้ังนีก้เ็พื+อประโยชนทีจ่ะเกดิขึน้กบั

ผูที่จะใชงานผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมา ตลอดจนเรื+องความปลอดภัยของผู ใช ดังนั้นองคประกอบในการพิจารณาเลือกใช

วัสดุจึงสําคัญอยางมาก ซึ่งอาจจะประกอบไปดวย ขนาดและรูปรางของวัสดุที่เหมาะสม ความคงทนทั้งกอนและขณะ

ใชงาน สมบัติทางดานความแข็งแรง ความยากงายในการผลิตหรือประกอบขึ้นมาใชงาน ความสามารถในการนํากลับ

มาใช ใหมอีกคร้ังเมื+อวัสดุหมดอายุ ผลกระทบของวัสดุที่มีตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนเรื+องของราคาของวัสดุแตละชนิด 

ทั้งหลายเหลานี้เปนสิ่งที่วิศวกรจะตองมีความเขาใจเปนอยางดี

วัสดุ (Materials) หมายถึงสสาร (matter) ผลิตหรือสังเคราะหขึ้นมาเพื+อใชงานดานตางๆ ตามที่เราตองการ 

สสารตางๆ ที่มารวมกันทางเคมีแลวกลายเปนวัสดุอาจเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ เชน โครงสรางทางเคมีของไมเปน

โพลิเมอรที่ตนไมสรางขึ้นเอง สวนพลาสติกที่เราใช ในชีวิตประจําวันเปนโพลิเมอรที่ผานการสังเคราะหขึ้นมาโดยมนุษย 

ความสําคัญของวัสดุตอการพัฒนาอารยธรรมของมนุษยนั้นมีมาก ดังจะเห็นไดจากการตั้งชื+อยุคตางๆ ตามวัสดุที่นิยม

ในแตละยุค ไดแก ยุคหิน (stone age) เปนยุคที่ยอนหลังไปประมาณ 2.5 ลานป สมัยนั้นมนุษยใชหินเปนอาวุธในการ 

ลาสัตว ยุคตอมาเปนยุคบรอนซ (bronze age) หรือสัมฤทธิ์ อยูในชวงระยะเวลา 2,000 – 1,000 ปกอนคริสตกาล ยุค

นีถ้อืเปนรากฐานการเกิดขึน้ของศาสตรทางดานโลหะวทิยาของโลหะผสม เพราะบรอนซเปนโลหะผสมระหวางทองแดง

และธาตุอื+นๆ ที่ไมใชสังกะสี ถัดมาในชวง 1,000 – 1 ปกอนคริสตกาล เปนยุคเหล็ก (iron age) ในชวงประมาณ 500 

ปกอนคริสตกาล เหล็กไดมีบทบาทในการนํามาใชทดแทนบรอนซเปนอยางมาก ปจจุบันแมมนุษยจะไมไดเรียกยุคสมัย

ตามวัสดุแลวก็ตาม แตวัสดุก็ยังมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก
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วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) เปนศาสตรที่เกี่ยวของกับการใชหลักการพื้นฐานและการประยุกต

ความรูทีเ่กีย่วของกบัวัสด ุเพื+อปรบัปรงุและพฒันาสมบตัขิองวสัด ุแลวนํามาผลิตเปนผลิตภณัฑทีน่ํามาใช ในสังคม สวน 

วสัดุศาสตร (Materials Science) เปนศาสตรเก่ียวกบัการคนควาหาความรูขัน้พืน้ฐานท่ีเกีย่วกบัลกัษณะโครงสรางภายใน 

รวมถึงสมบัติและกระบวนการผลิตวัสดุตางๆ เหลานั้น ดังนั้นวัสดุวิศวกรรมจะตองมีความเกี่ยวของกับวัสดุศาสตรเปน

อยางมาก ท้ังนี้เพราะวัสดุศาสตรจะเปนความรูพื้นฐานทั้งหมดของวัสดุ และวัสดุวิศวกรรมจะเปนการประยุกตความรู

ทั้งหมดเพื+อนําวัสดุมาผลิตและใช ใหเปนประโยชนตอสังคม

 
 

หัวใจหลักของวัสดุศาสตรและวิศวกรรมอยูที่ความเขาใจความสัมพันธของ 4 สิ่งดังตอไปนี้คือ โครงสราง–

สมบัติ–กระบวนการผลิต–สมรรถนะ รูปที่ 1.1 แสดงความสัมพันธของคําทั้ง 4 คําดังกลาว ซึ่งเราจะเห็นไดวาหากมี

การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผลกระทบจะเกิดขึ้นกับปจจัยตัวที่เหลือทันที หากเรามองในฐานะผู ใชวัสดุแลว ประเด็น

ที่พิจารณาจะอยูที่สมรรถนะของวัสดุเปนหลักวามีระดับความสามารถในการใชงานตรงกับที่เราตองการหรือไม แตหาก

เรามองในฐานะที่เราเปนวิศวกรแลว จะตองมองลึกลงไปวา สมรรถนะที่เราตองการใชงานนั้นจะตองมีสมบัติใดมาเปน

ตัวรองรับ และสมบัติดังกลาวเปนสมบัติของโครงสรางวัสดุชนิดใด และการที่เราจะทําใหได โครงสรางนั้นๆ จะตองมี

กระบวนการผลิตหรือแปรรูปอยางไร

โครงสราง

(structure)

สมรรถนะ

(performance)

กระบวนการผลิต

(processes)

สมบัติ

(properties)

ระดับความสามารถในการใชงาน

ที่เหมาะกับเงื+อนไข

การสังเคราะหและการขึ้นรูป

สมบัติทางกายภาพ

สมบัติทางเคมี

สมบัติทางกล

โครงสรางโมเลกุล

โครงสรางผลึก

โครงสรางจุลภาค

รูปที่ 1.1 ความสัมพันธของโครงสราง–สมบัติ–กระบวนการผลิต–สมรรถนะของวัสดุวิศวกรรม[8]

สมบัตขิองวสัดปุระกอบไปดวย สมบตัทิางกายภาพ สมบตัทิางเคม ีและสมบตัทิางกล โดยสมบตัทิางกลหมายถงึ

อาการหรือพฤติกรรมที่วัสดุแสดงออกเมื+อมีแรงภายนอกมากระทํา ซึ่งประกอบไปดวย ความแข็ง ความแข็งแรง ความ
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เหนียว เปนตน สมบัติทางกายภาพไดแก สมบัติทางไฟฟา แมเหล็ก แสง ความรอน เปนตน เราจะพบวา หากมีการขึ้น

รูปวัสดุแลวโครงสรางภายในเกิดการเปลี่ยนแปลง จะสงผลใหวัสดุมีสมบัติทางกลและกายภาพเปลี่ยนแปลงไป และจะ

สงผลกระทบตอสมรรถนะการใชงานดวย

โครงสรางอาจจําแนกออกเปนระดับตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 1.2 โดยโครงสรางที่เล็กสุดคือโครงสรางอะตอม มี

การแบงชั้นของอิเล็กตรอนออกเปนช้ันๆ ตามระดับพลังงาน โครงสรางดังกลาวจะมีผลตอสมบัติทางไฟฟา แมเหล็ก 

ความรอน และแสง โครงสรางระดับถัดมาเปนการจัดเรียงตัวของอะตอมซึ่งมีทั้งที่เปนระเบียบที่เรียกวาโครงสรางผลึก 

(crystall structure) และการเรียงตัวแบบไมเปนระเบียบ เรียกวาโครงสรางอสัณฐาน (amorphous structure) จาก

ลักษณะการจัดเรียงตัวจะมีผลตอสมบัติของวัสดุ เชน วัสดุที่มีการจัดเรียงตัวเปนระเบียบ เชน โลหะจะมีความแข็งแรง

และนําไฟฟาไดดี สวนวัสดุที่มีการจัดเรียงตัวแบบไมเปนระเบียบ เชน โพลิเมอร จะเปนฉนวนทางไฟฟาและมีความ

ยืดหยุนสูง เปนตน เมื+อใดก็ตามที่มีการขึ้นรูปวัสดุ จะทําใหโครงสรางวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน โครงสรางผลึก

อาจเกิดการบิดเบี้ยว สงผลใหสมบัติทางกลและทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน

การผลติวสัดใุหไดรปูรางและสมบตัติามทีต่องการอาจใชกรรมวธิกีารหลอ การเชื+อม การรีด การอดั หรอืกรรมวธิี

โลหะผงก็ได กรรมวิธีการขึ้นรูปจะสงผลตอลักษณะโครงสรางของวัสดุโดยตรง เชน การหลอขึ้นรูปจะไดโครงสรางที่ 

แตกตางกันตามลักษณะการเย็นตัว การรีดจะทําให โครงสรางเกิดการอัดและแบนลง กระบวนการอบชุบจะทําให

โครงสรางวัสดุกลับคืนสูสภาพเดิมหลังผานการรีดหรือเปลี่ยนแปลงโครงสรางไปจากเดิมกอนการอบชุบโดยส้ินเชิง 

ทั้งหมดนี้สงผลโดยตรงตอโครงสรางและสมบัติของวัสดุทั้งสิ้น

(ก) โครงสรางอะตอม (ข) โครงสรางผลึก

(ค) โครงสรางเกรนของเหล็ก (ง) โครงสรางหลายเฟสของเหล็กหลอสีขาว

รูปที่ 1.2 การแบงระดับของโครงสรางของวัสดุ
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สมรรถนะการใชงาน หมายถึงระดบัความสามารถในการใชงานทีเ่หมาะสมกับเงื+อนไขของวสัดุตางๆ เชน ชิน้สวน

เครื+องยนตที่ทําจากโลหะจะมีความทนทานและแข็งแรงกวาพลาสติก แตในสภาวะที่มีความเค็ม พลาสติกจะทนความ

เค็มไดดีกวา เปนตน ดังนั้นการเลือกใชวัสดุใหมีสมรรถนะสูงสุด จะตองพิจารณาถึงพื้นฐานของสมบัติและกระบวนการ

ผลติวสัดนุัน้ๆ ดวย อยางไรก็ตาม ปจจยัทีม่คีวามสาํคญัอีกประการหนึง่ทีว่ศิวกรจะตองพจิารณาเสมอๆ เมื+อทาํการเลอืก

ใชวัสดุนั้นคือ ราคาหรือตนทุนของวัสดุ

วสัดใุนงานวิศวกรรมอาจจาํแนกออกเปน 5 ประเภทไดแก โลหะ เซรามิก โพลิเมอร วสัดผุสม และวสัดกุึง่ตวันาํ 

ดังแสดงในตารางที่ 1.1 วัสดุแตละประเภทมีความแตกตางกันทั้งทางดานโครงสรางและสมบัติอื+นๆ ตัวอยางของความ

แตกตางทางดานสมบัติทางกลของวัสดุแตละประเภทแสดงดังรูปที่ 1.3 จากรูปเราจะเห็นไดวาโลหะและโลหะผสมมี

ความแข็งแรงสูงสุดและตํ่าสุด น่ันหมายความวาโลหะมีสมบัติทางกลที่คอนขางกวาง จึงสามารถประยุกตใชงานได 

หลากหลาย กลุมของวัสดุที่มีความแข็งแรงลดลงมาคือ วัสดุผสม ซ่ึงเกิดขึ้นจากการนําวัสดุที่มีสมบัติเดนที่แตกตาง

กันมารวมกัน ทําใหเกิดสมบัติเดนรวมกัน ดังเชนการนําสมบัติทางความเหนียวของโพลิเมอรมารวมกับความแข็งของ

เสนใยแกว และวัสดุทั้งสองมีความเบา ทําใหไดวัสดุที่มีความเหนียว แข็งแรง และเบาไปพรอมกัน สวนเซรามิกถึงแม

จะมีความแข็งแรงตํ่า แตสมบัติเดนของเซรามิกคือ ความทนทานตอความรอนและมีความแข็งสูงมาก กระทั่งสามารถ

ประยุกตใชเปนวัสดุตัดเฉือนโลหะและวัสดุบุผนังเตาหลอมโลหะอีกดวย กลุมสุดทายที่มีความแข็งแรงนอยที่สุดคือ

โพลิเมอร แตสมบัติดังกลาวไมไดถูกนํามาพิจารณาเปนประเด็นหลักในการใชงานของโพลิเมอร สมบัติที่นํามาพิจารณา

ใชงานคือ ความคงทนตอสารเคมีและมีนํ้าหนักเบา

ค
ว
า
ม
แ
ข
็ง
แ
ร
ง
 (
p
s
i)

300,000

200,000

100,000

0

PEEK

ไนลอน

โพลิเอทิลีน

เซรามิก

โพลีเมอร

SiC

Si
3
N

4

ZrO
2

AI
2
O

3

คารบอน-อิพอกซี

เคฟลาร-อิพอกซี

โบรอน-โพลิไอไมต

คารบอน-โพลิไอไมต

แกว-โพลิเอสเตอร

วัสดุผสม

โลหะและโลหะผสม

คารบอนผสม

เหล็กกลาความแข็งแรง 

สูง

เหล็กกลาผสม

ทองแดงผสมเบริลเลียม

นิกเกิลผสม

ไทเทเนียมผสม

ทองเหลือง

อะลูมิเนียมผสม

สังกะสีผสม

ตะกั่ว

รูปที่ 1.3 การเปรียบเทียบความแข็งแรงของวัสดุแตละประเภท[8]
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ตารางที่ 1.1 ตัวอยางของสมบัติและการใชงานของวัสดุแตละประเภท[9]

ประเภทของวัสดุ การใชงาน สมบัติ

โลหะ

 ทองแดง ลวดสายไฟฟา นําไฟฟาดี ขึ้นรูปดี

 เหล็กหลอสีเทา ชิ้นสวนเครื+องยนต หลอขึ้นรูปงาย กลึง-กัดไดงาย 

รับแรงสั่นสะเทือนดี

 เหล็กกลาผสม เครื+องมือตางๆ ปรับปรุงสมบัติทางความแข็งแรง 

โดยความรอนไดดี

เซรามิก

 SiO
2
–Na

2
O–CaO กระจกหนาตาง โปรงใส เปนฉนวนความรอน

 AI
2
O

3
, MgO, SiO

2
วัสดุทนไฟของเตาหลอมโลหะ เปนฉนวนความรอน มีจุดหลอมตัวสูง 

ไมทําปฏิกิริยากับนํ้าโลหะ

 แบเรียมไททาเนต อุปกรณสงสัญญาณของเครื+องเสียง เปลี่ยนสัญญาณเสียงเปน 

อิเล็กทรอนิกส

โพลิเมอร

 โพลิเอทิลีน ผลิตภัณฑบรรจุอาหาร ขึ้นรูปเปนแผนบางงาย ยืดหยุนดี

 อิพอกซี เคลือบแผนวงจร เปนฉนวนไฟฟา ตานทานความชื้น

 ฟนอลิก ทํากาวผลิตไมอัด แข็งแรง ตานทานความชื้น

วัสดุกึ่งตัวนํา

 ซิลิคอน ทําทรานซิสเตอรและแผงวงจรไฟฟา เปลี่ยนแปลงความนําไฟฟาได

 GaAs เสนใยนําแสง เปลี่ยนสัญญาณไฟฟาเปนแสงได

วัสดุผสม

 แกรไฟต–อิพอกซี ชิ้นสวนเครื+องบิน มีอัตราสวนความแข็งแรงตอนํ้าหนักสูง

 ทังสเตนคารไบดผสมโคบอลต ทําใบมีดตัดสําหรับงานกลึง–กัด มีความแข็งสูง

โลหะและโลหะผสมประกอบดวย เหล็กกลา อะลูมิเนียม แมงกานีส สังกะสี เหล็กหลอ ไทเทเนียม ทองแดง 

และนิกเกิล เปนตน ธรรมชาติของโลหะโดยทั่วไปนําไฟฟาและความรอนคอนขางดี มีความแข็งแรงสูง แข็งแกรง 

เหนยีว และข้ึนรูปไดด ีการใชงานสวนมากเปนการใชกบังานโครงสรางหรืองานทีต่องรับแรงตางๆ โลหะมักมกีารใชงาน

ในลกัษณะโลหะบรสิทุธิน์อย สวนมากแลวจะเปนโลหะผสมเสียมากกวา ทัง้นีเ้พราะโลหะผสมมสีมบตัทิีห่ลากหลายและ

ดกีวาโลหะบรสิทุธิ ์รปูที ่1.4 แสดงภาพตดัของใบพดัของเครื+องยนตไอพนทีแ่สดงใหเหน็สวนประกอบทีท่าํจากโลหะผสม

ชนิดตางๆ โดยสวนหนาของเครื+องยนตจะทํางานชวงอุณหภูมิตํ่าถึงปานกลาง ใชไทเทเนียมเปนสวนประกอบ สวนทาย

จะมีอุณหภูมิที่สูง ใชนิกเกิลซูเปอรอัลลอยเปนสวนประกอบ เปลือกนอกใชอะลูมิเนียมและวัสดุผสมเปนสวนประกอบ
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รูปที่ 1.4 ภาพตัดของเครื+องยนตไอพน[8]

วัสดุประเภทเซรามิกโดยมากจะมีสมบัติที่แข็งและเปราะ เปนฉนวนไฟฟา การใชงานประกอบไปดวย ฉนวน

ไฟฟาและความรอน วัสดุทนไฟ สุขภัณฑภายในบาน เปนตน กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยสามารถผลิตเซรามิกที่มีความ

แข็งสูง ไมแตกราวไดงาย จึงสามารถนําเซรามิกไปใชเปนแบริ่งรับแรงและชิ้นสวนที่ทนอุณหภูมิสูงที่ใช ในเครื+องยนต

เทอรไบน ดังแสดงในรูปที่ 1.5

(ก) ชิ้นสวนเซรามิกที่ใชเปนวัสดุทนไฟ (ข) เครื+องยนตแกสเทอรไบนที่ใชเซรามิกเปนสวนประกอบ

รูปที่ 1.5 การใชงานของวัสดุเซรามิกในงานวิศวกรรม[39]

โพลิเมอรผลิตขึ้นโดยการนําโมเลกุลของสารสังเคราะหมาเชื+อมตอกันเปนโมเลกุลขนาดใหญ กระบวนการ 

ดังกลาวเรียกวา กระบวนการโพลิเมอไรเซชัน (polymerization) วัสดุประเภทโพลิเมอรประกอบดวย ยาง พลาสติก 

และกาวชนิดตางๆ สมบัติโดยทั่วไปของโพลิเมอรคือ การนําไฟฟา นําความรอน และความแข็งแรงตํ่า ไมเหมาะที่จะใช

งานในสภาวะที่อุณหภูมิสูงๆ โพลิเมอรประเภทเทอรโมพลาสติก (thermoplastic) เปนโพลิเมอรที่มีโมเลกุลเปนสายโซ

ยาวๆ มกีารเชื+อมตอของโมเลกุลที่ไมแขง็แรงนัก และมีสมบัตทิีอ่อนและข้ึนรปูไดงาย สวนกลุมของโพลิเมอรแบบเทอรโม 

เซตติ้ง (thermosetting) จะมีความแข็งแรงและเปราะกวากลุมเทอรโมพลาสติก ทั้งนี้เพราะการเชื+อมตอของสายโซ

โมเลกุลจะมีลักษณะเปนโครงขายหรือตาขาย ดังแสดงในรูปที่ 1.6 การใชงานวัสดุประเภทโพลิเมอรนั้นคอนขางกวาง

ขวางทั้งบรรจุภัณฑ ฉนวนหุมสายไฟฟา ทอนํ้า ตลอดจนชิ้นสวนยานยนต เปนตน
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รูปที่ 1.6 กระบวนการโพลิเมอไรเซชันเกิดขึ้นโดยการที่โมเลกุลขนาดเล็กมาเชื+อมตอกันเปนโมเลกุลขนาดใหญ 

เทอรโมพลาสติกจะมีการเชื+อมตอโมเลกุลเปนสายโซยาวๆ สวนเทอรโมเซตติ้งจะมีการเชื+อมตอกันแบบตาขาย[8]

สมบัติของวัสดุจําพวกซิลิคอนหรือวัสดุผสมประเภท GaAs จะมีความเปราะสูง แตวัสดุเหลานี้เปนที่นิยมใชกับ

งานอเิลก็ทรอนกิส คอมพวิเตอร และการสื+อสาร ทัง้นีเ้พราะความสามารถในการนาํไฟฟาของวสัดกุลุมดังกลาวสามารถ

ควบคุมได ดังนั้นวัสดุกึ่งตัวนําจึงถูกนํามาผลิตเปนชิ้นสวนจําพวกทรานซิสเตอร ไดโอด และแผงวงจรรวม ดังแสดงใน

รูปที่ 1.7 งานทางดานการติดตอสื+อสารใชการสงขอมูลโดยอาศัยแสงเปนตัวชวย เราเรียกระบบนี้วา เสนใยแกวนําแสง 

(fiber optic) วัสดุกึ่งตัวนําจะทําหนาที่เปลี่ยนสัญญาณไฟฟาเปนแสงและเปลี่ยนแสงเปนไฟฟาได

รูปที่ 1.7 แผงวงจรรวมสําหรับชิ้นสวนคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ  

อาศัยพฤติกรรมทางไฟฟาของวัสดุกึ่งตัวนําเปนตัวประยุกตใชงาน

วสัดผุสมเปนวสัดทุี่ไดจากการนําวสัดมุากกวา 2 ชนดิทีม่สีมบตัแิตกตางกนัมาขึน้รูปรวมกนั โดยสมบตัทิี่ไดขึน้มา

ใหมจะแตกตางจากสมบัติเดิมเมื+อยังเปนวัสดุเดี่ยว ตัวอยางของวัสดุผสมไดแก คอนกรีต ไมอัด และใยแกวเสริมแรง 

(ก) เทอรโมพลาสติก (ข) เทอรโมเซตติ้ง
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สมบัติใหมที่ไดจากการทําวัสดุผสมประกอบดวย นํ้าหนักเบา แข็งแรง เหนียว ทนอุณหภูมิสูง เปนตน ตัวอยางของงาน

ที่ผลิตจากวัสดุผสมแสดงในรูปที่ 1.8 ชิ้นสวนของกระสวยอวกาศทําจากวัสดุผสมตางๆ

FRSI

(FRSI : felt reusable surface insulation)
(HRSI : high–temperature reusable surface insulation)

(LRSI : low–temperature reusable surface insulation)

(RCC : reinforced carbon–carbon composite)

RCC

HRSI
LRSI

FRSI
LRSI

HRSI

LRSI

FRSI 

HRSI 

LRSI RCC

HRSI and LRSI

รูปที่ 1.8 ภาพแสดงสวนประกอบของกระสวยอวกาศที่ใชวัสดุผสมชนิดตางๆ 

เปนระบบที่ใชปองกันความรอนที่เกิดขึ้นขณะบินเขามาในบรรยากาศโลก[39]
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แบบฝกหัด

1.  จงบอกความหมายและความสําคัญของวัสดุวิศวกรรม

2.  จงบอกความแตกตางระหวางวัสดุศาสตรและวัสดุวิศวกรรม

3.  จงอธิบายความสัมพันธระหวางโครงสราง–สมบัติ–กระบวนการผลิต และสมรรถนะของวัสดุวิศวกรรม

4.  จงบอกประเภท สมบัติ และการใชงานของวัสดุวิศวกรรม

5.  หากตองการจะผลิตฆอนสําหรับตีตะปู ควรเลือกวัสดุใด และจะผลิตอยางไร

6.  หากตองการเลือกวัสดุเพื+อใชทําหนาสัมผัสไฟฟาที่ตองปด–เปดอยูบอยๆ อยากทราบวาวัสดุนี้ควรมีสมบัติอยางไร 

และควรใชวัสดุชนิดใด

7.  หากตองการผลิตวาลวเพื+อปด–เปดถังบรรจุสารเคมีเพื+อการเกษตร ควรเลือกใชวัสดุใด เพราะเหตุใด

8.  ถังบรรจุนํ้าที่ทําจาก “ไฟเบอรกลาส” อยากทราบวาไฟเบอรกลาสคืออะไร เหตุใดจึงเลือกใชวัสดุชนิดนี้

9.  กระเบื้องมุงหลังคาเปนวัสดุชนิดใด เหตุใดจึงเลือกใชวัสดุชนิดนี้

 10. สวนประกอบของโครงสรางสะพานที่เปนเหล็กถูกตอเขาดวยกันโดยใชหมุดยํ้าโดยไมทําการเชื+อม เหตุใดจึงเปน

อยางนั้น
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1. ขอใด ไมใช ความสําคัญของความรูพื้นฐานทางวัสดุที่มีตอวิศวกร

ก. เพื+อเลือกใชวัสดุไดตรงกับงาน ข. เพื+อวิเคราะหความเสียหายที่เกิดขึ้นของวัสดุ

ค. เพื+อการพัฒนาสูตรเคมีวัสดุชนิดใหม ง. เพื+อการออกแบบผลิตภัณฑที่เหมาะสม

2. ขอใดคือสิ่งที่ทําใหวัสดุวิศวกรรมแตกตางไปจากวัสดุศาสตร

ก. ความรู ในการประยุกตใช ข. ความรูเกี่ยวกับการผลิต

ค. ความรูเกี่ยวกับโครงสรางภายใน ง. ถูกทุกขอ

3. อารยธรรมมนุษยยุคใดถือเปนรากฐานการเกิดศาสตรทางดานโลหะวิทยาของโลหะผสม

ก. ยุคหิน ข. ยุคบรอนซ  

ค. ยุคเหล็ก ง. ยุคซิลิคอน

4. ขอใดจัดเรียงลําดับการศึกษาโครงสรางของวัสดุไดถูกตอง

ก.  โครงสรางอะตอม โครงสรางผลึก โครงสรางมหภาค โครงสรางจุลภาค

ข.  โครงสรางผลึก โครงสรางจุลภาค โครงสรางอะตอม โครงสรางมหภาค

ค. โครงสรางอะตอม โครงสรางผลึก โครงสรางจุลภาค โครงสรางมหภาค

ง.  โครงสรางจุลภาค โครงสรางอะตอม โครงสรางผลึก โครงสรางมหภาค

5. สมบัติใดสงผลตอสมรรถนะที่ตองการใชงานดานวิศวกรรมนอยที่สุด

ก. กระบวนการผลิต ข. ความสวยงาม  

ค. โครงสรางภายใน ง. สมบัติวัสดุ

6. ขอใด ไมใช สมบัติของโลหะ

ก. นําไฟฟาดี ข. มีความแข็งแรง

ค. ทนสารเคมีดี ง. มีความเหนียว

7. โพลิเมอรมีสมบัติดานใดตํ่า

ก. ความยืดหยุน ข. ทนการกัดกรอน  

ค. ความเปนฉนวนไฟฟา ง. ความแข็งแรง

แบบทดสอบทายบทที่ 1
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8. ขอใดคือสมบัติของเซรามิก

ก. นําไฟฟาดี ข. ทนสารเคมีดี  

ค. นําความรอนไดดี  ง. มีความเหนียว

9. โพลิเมอรมีสมบัติดานใดสูง

ก. ความแข็ง ข. การนําไฟฟา

ค. ความเปนฉนวนไฟฟา ง. ความแข็งแรง

10.  ขอใด ไมใช สมบัติของเซรามิก

ก. เปนฉนวนไฟฟา ข. เปนฉนวนความรอน 

ค. มีความแข็งแรง ง. มีความเหนียว

11.  ขอใด ไมใช สมบัติของเซรามิก

ก. จุดหลอมตัวสูง ข. % การยืดตัวสูง

ค. ทนการกัดกรอนสูง ง. ตานทานแรงอัดสูง

12.  ขอใด ไมใช สมบัติของเทอรโมพลาสติก

ก. ขึ้นรูปไดดวยการหลอมเหลว ข. มีความเหนียวสูง

ค. สวนใหญมีโซโมเลกุลแบบตาขาย ง. สามารถหลอมใหมได

13. โลหะในขอใดออนที่สุด

ก. ตะกั่ว ข. เหล็กกลาผสม

ค. ทองเหลือง ง. นิกเกิลผสม

14. ถาตองเลือกใชวัสดุเพื+อทําฉนวนกันความรอนในเตาหลอมควรเลือกใชวัสดุในขอใด

ก. โลหะ ข. วัสดุกึ่งตัวนํา

ค. วัสดุผสม ง. เซรามิก

15. ชิ้นสวนเครื+องบินที่ตองการความแข็งแรงและเบาควรเลือกใชวัสดุในขอใด

ก. โพลิเมอร ข. วัสดุผสม

ค. วัสดุกึ่งตัวนํา ง. เซรามิก

16. โพลิเมอรเหมาะสําหรับใชทําผลิตภัณฑในขอใด

ก. ลวดสายไฟฟา ข. ทรานซิสเตอร

ค. กระจกหนาตาง ง. ผลิตภัณฑบรรจุอาหาร
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17. วัสดุในขอใดมีอัตราสวนความแข็งแรงตอนํ้าหนักสูงที่สุด

ก. วัสดุผสม ข. เซรามิก

ค. โลหะ ง. วัสดุกึ่งตัวนํา

18.  ขอใดกลาวถูกตองสําหรับวัสดุผสม

ก. การนําวัสดุมากกวา 2 ชนิดที่เหมือนกันมาผสมกันเปนวัสดุใหม

ข. การนําวัสดุมากกวา 2 ชนิดที่แตกตางกันมาผสมกันเปนวัสดุใหม

ค. การนําวัสดุมากกวา 3 ชนิดที่แตกตางกันมาผสมกันเปนวัสดุใหม

ง. ขอ ก. และ ข. ถูก

19.  ขอใดไมมีความสัมพันธเชื+อมโยงถึงกันของวัสดุวิศวกรรม

ก. โครงสราง ข. กระบวนการผลิต

ค. ราคา ง. สมบัติ

20.  วัสดุในขอใดสามารถเปลี่ยนสัญญาณไฟฟาเปนแสงได

ก. วัสดุกึ่งตัวนํา ข. เซรามิก

ค. โพลิเมอร ง. วัสดุผสม



2

การศึกษาโครงสรางของวัสดุในงานวิศวกรรมนั้น สามารถแยกการศึกษาออกเปนระดับตางๆ ไดแก โครงสราง

อะตอม การจัดเรียงตัวของอะตอม โครงสรางจุลภาค และโครงสรางมหภาค โครงสรางของอะตอมมีอิทธิพลตอการ

เกิดพันธะระหวางอะตอมเปนอยางยิ่ง และเปนที่มาของการจําแนกประเภทของวัสดุออกเปน กลุมโลหะ วัสดุกึ่งตัวนํา 

เซรามิก และโพลิเมอร อีกทั้งยังทําใหเราอธิบายสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุไดอีกดวย

การจัดเรียงตัวของกลุมอะตอมเพื+อเกิดเปนโครงสรางนั้น มีการเรียงตัวกันเปน 2 แบบคือ การเรียงตัวกันเปน 

โครงสรางผลึก (crystal structure) และโครงสรางอสัณฐาน (amorphous structure) โครงสรางผลึกอะตอมจะรวม

ตัวกันเปนระเบียบและมีรูปแบบที่แนWนอน เปนระบบ 3 มิติ และเกิดขึ้นกับของแข็งเทานั้น โดยของแข็งนี้อาจจะเปน

โลหะหรืออโลหะก็ได สวนโครงสรางอสัณฐานนั้น อะตอมจะรวมตัวกันเปนรูปแบบที่ไมแนWนอน อาจเปนระเบียบเพียง

ชวงสั้นๆ แตขาดระเบียบในชวงยาว

อะตอมประกอบไปดวยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิดคือ อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน โดยมีสมบัติดังแสดง

ในตารางที่ 2.1 โปรตรอนและนิวตรอนจะรวมตัวกันเปนนิวเคลียสอยูบริเวณศูนยกลางของอะตอมเรียกวา นิวเคลียส 

(nucleus) และมีอิเล็กตรอนซึ่งมีจํานวนเทากับจํานวนของโปรตอนโคจรอยูรอบๆ

ตารางที่ 2.1 อนุภาคมูลฐานของอะตอม[33]

โครงสรางอะตอมและผลึก
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จากตารางที่ 2.1 จะเห็นวานิวตรอนมีมวลมากกวาโปรตอนเล็กนอยและไมมีประจุ สวนโปรตอนมีประจุเปนบวก 

ซึง่มคีาเทากบัประจขุองอเิล็กตรอนทีโ่คจรอยูรอบนอก แตมขีัว้ทีต่รงกนัขามคอืขัว้ลบ ดงัแสดงในแบบจําลองของอะตอม

ในรูปที่ 2.1

โปรตอน

เชลล

นิวตรอน อิเล็กตรอน

นิวเคลียส

รูปที่ 2.1 แบบจําลองของอะตอมที่มีโปรตอนและนิวตรอนเปนนิวเคลียสและมีอิเล็กตรอนโคจรอยูรอบๆ

 

อะตอมของธาตุแตละชนิดมีจํานวนโปรตอนเฉพาะตัว ไมซํ้ากับธาตุอื+นๆ ตัวเลขที่แสดงจํานวนโปรตอนเรียกวา 

เลขอะตอม (atomic number) เนื+องจากมวลของอะตอมสวนใหญเปนมวลของนวิเคลียสทีป่ระกอบไปดวยโปรตอนและ 

นิวตรอน จึงเรียกผลรวมของจํานวนโปรตอนและนิวตรอนวา เลขมวล (atomic mass) เชน คารบอนมีจํานวนโปรตอน 

6 จึงมีเลขอะตอมเทากับ 6 และมีจํานวนนิวตรอน 6 และ 7 จึงมีเลขมวลเปน 12 และ 13 ตามลําดับ

ในการหามวลอะตอมทีแ่นWนอนของธาต ุมกีารกําหนดใหคารบอนซึง่เปนธาตทุีพ่บมากในธรรมชาติ มมีวลอะตอม

เทากับ 12 amu (atomic mass unit) โดยที่ 1 amu มีคาเทากับ 1/12 เทาของมวลอะตอมคารบอน มวลอะตอมของ

ธาตุตางๆ อาจบอกเปนหนWวยมวลอะตอมตอปริมาณ 1 โมล (g/mole) ของธาตุนั้น โดยที่ปริมาณ 1 โมล ประกอบดวย 

6.02  1023 อะตอม เชน ธาตุเหล็ก 1 โมล จะประกอบไปดวย 6.02  1024 อะตอม ซึ่งมีมวล 55.847 กรัม หรือ 

55.847 amu เปนตน

อะตอมของธาตุเดียวกันที่เปนกลางทางไฟฟา จะมีจํานวนโปรตอนและอิเล็กตรอนเทากัน แตจํานวนของ

นิวตรอนอาจมีไดหลายคา ทําใหอะตอมของธาตุเดียวกันมีมวลตางกัน ซึ่งเรียกอะตอมของธาตุเดียวกันที่มีเลขมวลตาง

กันวา ไอโซโทป (isotope) ธาตุชนิดหนึ่งอาจมีหลายไอโซโทป บางไอโซโทปมีอยูในธรรมชาติและบางไอโซโทปไดจาก

การสังเคราะห เชน ไฮโดรเจนมี 3 ไอโซโทป มีเลขมวล 1, 2 และ 3 มีชื+อเรียกเฉพาะวา โปรเทียม ดิวเทอเรียม และ 

ทริเทียม ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ซึ่งเปนแบบจําลองของไอโซโทปของไฮโดรเจนทั้ง 3 ชนิด
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รูปที่ 2.2 แบบจําลองไอโซโทปของไฮโดรเจนทั้ง 3 แบบ[33]

ตารางธาตุเปนการจัดเรียงลําดับคาเลขอะตอมจากนอยไปหามาก โดยเรียกแถวในแนวนอนวา คาบ (period) 

ซึ่งมีอยูทั้งหมด 7 คาบ และในแนวตั้งเรียกวา หมู (group) มีอยูดวยกัน 2 หมูคือ หมู A และหมู B โดยหมู A จะมี 

8 หมูยอย และหมู B มี 8 หมูยอย ในหมู VIIIB จะมี 3 หมูยอย ซึ่งรวมทั้งหมดเปน 10 หมูยอย ซึ่งเรียกกันวา ธาตุ 

ทรานซิชัน (transitions) ดังแสดงในรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.3 ตารางธาตุ (periodic table)[16]
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หมูธาตุ (Group) คือธาตุที่เรียงอยูในชองแนวดิ่ง มี 8 หมู ตั้งแตหมู IA ถึง VIIIA ระหวางหมู IIA กับ IIIA 

จะมีธาตุอีกกลุมหนึ่งเรียกวา ธาตุทรานซิชัน ซึ่งมีตั้งแต IB ถึง VIIIB

คาบของธาตุ (Period) คือธาตุที่อยูในชองแนวเดียวกัน มีตั้งแตคาบที่ 1 ถึงคาบที่ 7

ลักษณะของธาตุในหมูเดียวกันจะมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับเลขที่ของหมู และธาตุในหมูเดียวกันจะมีจํานวน

ระดับพลังงานไมเทากัน โดยมีจํานวนระดับพลังงานเพิ่มขึ้นจากบนลงลาง

การแบงธาตุตางๆ ในตารางธาตุ จะแบงออกเปน โลหะ (metal) ธาตุอโลหะ (non–metal) และธาตุกึ่งโลหะ 

(semi–metals หรือ metalloid หรือ intermediate) 

ธาตุโลหะจะมีอยูทั้งหมด 3 ใน 4 ของธาตุทั้งหมดในตารางธาตุ โดยแยกเปนโลหะเบา ไดแก ธาตุหมู IA และ 

IIA สวนธาตุกลุม IB ถึง VIIIB จะเปนโลหะหนัก ธาตุอโลหะมีอยูประมาณ 1 ใน 4 ของธาตุทั้งหมด กลุมนี้จะไมนํา

ไฟฟาหรอืนาํไฟฟาไดนอยมาก มีลกัษณะเปนฉนวน สวนกลุมสดุทายซึง่เปนธาตกุึง่โลหะ จะมีสมบตักิํา้กึง่ระหวางโลหะกบั

อโลหะ โดยปกติจะนําไฟฟาไดไมดีแตหากอุณหภูมิสูงขึ้นจะนําไฟฟาไดดีขึ้นธาตุเหลานี้ ไดแก โบรอน คารบอน ซิลิคอน 

เจอรเมเนียม อารซีนิก ซีลีเนียม และเทลลูเรียม

อะตอมประกอบดวยอิเลก็ตรอนโคจรอยูรอบนวิเคลยีส การเคลื+อนทีข่องอเิล็กตรอนจะมีระดับพลงังานเฉพาะ ซึง่

จะเปนไปตามกฎของกลศาสตรควอนตมั นัน่คอืการโคจรของอิเลก็ตรอนจะโคจรทีร่ะดบัทีแ่นWนอน ดังนัน้หากตองการให

อเิลก็ตรอนโคจรหางออกจากนวิเคลยีส จะตองมกีารใหพลังงานกระตุน ซึง่คาของพลังงานจะตองมคีาอยางนอยเทากบั

พลังงานที่ดึงดูดอิเล็กตรอนไว และหากปลอยใหอิเล็กตรอนเคลื+อนตัวกลับสูวงโคจรปกติ จะมีการคายพลังงานออกมา 

เรียกพลังงานนี้วา โฟตอน (photon) ดังแสดงในรูปที่ 2.4 โฟตอนที่ถูกคายออกมานี้จะเปนการแผรังสีแมเหล็กไฟฟา

(ข) คายพลังงาน(ก) ดูดกลืนพลังงาน

 รูปที่ 2.4 (ก) เมื+อกระตุนใหอิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรไปสูระดับที่สูงขึ้น จะใชพลังงาน h  และ 

  (ข) เมื+อปลอยสูระดับเดิม จะคายพลังงาน h  หรือโฟตอนออกมา[41]
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พลงังานท่ีใช ในการเปล่ียนแปลงระดับของอิเล็กตรอน ( E) จะมคีวามสัมพนัธกบัความถีข่องโฟตอนตามสมการ

ของพลังค คือ

 E = h   =  
hc

  =  eV .....(2.1)

เมื+อ h  =  คาคงที่ของพลังค (Planck’s constant; 6.63  10–34) (J–sec)

  = ความถี่

  = ความยาวคลื+นแสง (nm)

 c = ความเร็วของแสง (3.00  108 m/sec)

 e = ประจุของอิเล็กตรอน

 V = พลังงานในรูปของอิเล็กตรอนโวลต (eV)

และเมื+อแทนคาคงที่ของ h และ c ลงไปแลว จะได

  = 
1.2397

V
 .....(2.2)

เมื+อ  มีหนWวยเปนนาโนเมตร (nm)

 V มีหนWวยเปนกิโลโวลต (keV)

ตัวอยางที่ 2.1 จงคํานวณหาความยาวคลื+นของวงโคจรของอิเล็กตรอนของอะตอมของเหล็ก (Fe) ท่ีระดับพลังงาน 

k–shell (6.404 keV)

วิธีทํา

จาก  = 
1.2397

V

ดังนั้น  = 
1.2397

6.404
  =  0.1936 nm

ตวัอยางที ่2.2 จงคํานวณหาพลงังานของโฟตอนท่ีมคีวามยาวคลื+นแสง 1.75 nm โดยกําหนดให 1 eV = 1.60  10–19 

J, h = 6.63  10–34 J–sec, 1 nm = 10–9 m

วิธีทํา

จาก E = 
hc

 E = 
(6.63  10–34)(3.00  108)

(1.75)(10–9)

  = 11.366  10–17 J

  = 11.366  10–17 J  
1 eV

1.60  10–19 J
  = 710 eV
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การเคลื+อนที่ของอิเล็กตรอนในอะตอมน้ัน จะไมเคลื+อนที่ผานไปยังตําแหนWงที่คงที่แนWนอน หากแตจะมีการ

เปลี่ยนแปลงตําแหนWงการเคลื+อนที่ตลอดเวลา ดังนั้นทําใหวงโคจรของอิเล็กตรอนเปนลักษณะฟุงกระจายเหมือนหมอก

ที่หุมโลกอยู เปนผลใหการวัดขนาดรัศมีของอะตอมมีคาไมแนWนอน โดยคารัศมีของอะตอม (r) ที่วัดไดจะเปนตําแหนWง

ที่ตรวจพบจํานวนอิเล็กตรอนเคลื+อนที่ผานหนาแนWนที่สุด มีลักษณะการกระจายตัวแบบความนWาจะเปน ดังแสดงในรูปที่ 

2.5 เปนการเปรียบเทียบรัศมีของอะตอมตามแบบของโบรและกลศาสตรควอนตัม

(ก) (ข)

รูปที่ 2.5 (ก) รัศมีของอะตอมตามแบบของโบร (ข) กลศาสตรควอนตัม[15] 

เลขควอนตัม (Quantum Number) คือชุดของตัวเลขที่บอกลักษณะตางๆ ของการเคลื+อนที่ของอิเล็กตรอน

รอบๆ นิวเคลียส ซึ่งมีระดับพลังงาน ตําแหนWง และทิศทางการหมุนที่ตางกัน ซึ่งเลขควอนตัมมี 4 จํานวนคือ

1. เลขควอนตัมหลัก (Principal Quantum Number) เขียนแทนดวย n ระดับพลังงานของอิเล็กตรอน

จะถูกจัดเปนวงหรือเชลล (shell) โดยตําแหนWงที่เรียกวา เลขควอนตัมหลัก (n) มีคาเปนจํานวนเต็ม เทากับ 1, 2, 3, 

…, 7 ตามลําดับ บางครั้งใชตัวอักษร K, L, M, … แทนระดับพลังงานหลัก จํานวนอิเล็กตรอนที่มีไดมากที่สุดในระดับ 

พลังงานใดๆ มีคาเทากับ 2n2 (เมื+อ n คือระดับพลังงานหลักมีคา 1, 2, 3, …) ดังแสดงในตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 จํานวนอิเล็กตรอนที่จะมีไดสูงสุดในแตละเชลลหลักของอะตอม[41]

2. เลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม (Angular Momentum หรือ Azimuthal Quantum Number) 

เขยีนแทนดวย  เปนคาทีบ่อกใหทราบถึงรปูรางของออรบทิลัและระดับพลงังานยอย หรือบอกคาโมเมนตมัเชงิมมุของ

อิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก (n) อาจแบงออกเปนระดับพลังงานยอย (subshell) ซึ่งอาจมีเพียง 1 วงโคจร (orbit) 

หรอืมากกวา ซึง่แสดงดวยคาอะซิมทูอลควอนตมันมัเบอร (azimuthal quantum number; ) แตละระดับพลงังาน (n) 

คา  อาจเทากับ 0, 1, 2, ... (n – 1) โดยปกติมีไมเกิน 4 คา และตรงกับควอนตัมสเตต s, p, d, f ตามลําดับ 

3. เลขควอนตัมเชงิแมเหลก็ (Magnetic Quantum Number) เขียนแทนดวย m จะบอกจาํนวนออรบทิลั 

ของอะตอมที่ตรงกับคาของ  โดย m จะมีคาได (2  + 1) โดยคาของ m มีคาจาก 0 ถึง 1

การเคลื+อนทีข่องอเิลก็ตรอนรอบนิวเคลยีสทาํใหเกดิสนามแมเหลก็ขนาดเลก็ขึน้ เมื+ออะตอมตกอยูในอาํนาจของ

สนามแมเหลก็ภายนอก สนามแมเหลก็ทีเ่กดิขึน้จะมีปฏกิริยิากบัสนามแมเหลก็ภายนอก โดยอาจเสริมกนัหรือหักลางกนั 

ทําใหเสนสเปกตรัมเสนเดียวแยกเปน 2 เสน อิเล็กตรอนจะถูกเคลื+อนตําแหนWงไปเล็กนอย เชน ถา  = 1, m จะมีคา

ได 3 คาคือ –1, 0, +1 ซึ่งหมายความวาระดับพลังงานยอย p จะมี 3 ออรบิทัล เปนตน

4. เลขควอนตัมเชิงสปน (Spin Quantum Number) เขียนแทนดวย s เปนคาที่บอกใหทราบถึงทิศทาง

การหมุนของอิเล็กตรอน เลขควอนตัมชนิดนี้เกิดจากการที่อิเล็กตรอนมีพฤติกรรมคลายกับวาหมุนรอบตัวเอง การที่

อนุภาคที่มีประจุหมุนรอบตัวเองจะเกิดเปนสนามแมเหล็กเล็กๆ ขึ้น เนื+องจากอิเล็กตรอนเกิดการสปนได 2 ทิศทาง s 

จึงมี 2 คาคือ s = +1/2 (สปนขึ้น) และ s = –1/2 (สปนลง) ตารางที่ 2.3 แสดงเลขควอนตัมของอิเล็กตรอน
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ตารางที่ 2.3 เลขควอนตัมของอิเล็กตรอน[31] 

โดยปกติแลวอิเล็กตรอนจะอยูในระดับพลังงานต่ําสุด และจะเรียงเพ่ิมขึ้นตามลําดับของระดับพลังงานยอย 

อเิลก็ตรอนท่ีอยูทีร่ะดบัพลงังานวงนอกสดุจะเรยีกวา เวเลนซอเิลก็ตรอน (valence electron) ซึง่จะมคีวามสาํคญัในการ

เกิดพันธะและเปนตัวกําหนดสมบัติทางเคมีและกายภาพตางๆ ธาตุที่มีความเสถียรมากๆ จะมีอิเล็กตรอนวงนอกเทากับ 

8 (ยกเวนฮเีลยีมม ี2) ธาตพุวกนีจ้ะเปนพวกกาซเฉื+อย สวนธาตอุื+นๆ ท่ีมเีวเลนซอเิลก็ตรอนไมครบ 8 กจ็ะพยายามทําให

ครบ โดยการให หรือรับ หรือใชอิเล็กตรอนรวมกัน ซึ่งเปนที่มาของการเกิดพันธะทางเคมีของธาตุ

การที่อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันมาอยูดวยกัน และมีแรงยึดเหนี่ยวกัน จะเกิดเปนพันธะเคมี 

ซึง่เกดิจากการทีอ่ะตอมพยายามทาํใหอเิล็กตรอนของตัวเองมเีสถยีรภาพ การเกดิพนัธะอะตอมเกดิขึน้ได 3 ลักษณะคือ 

ใหอิเล็กตรอนแกอะตอมอื+น รับอิเล็กตรอนจากอะตอมอื+น และใชอิเล็กตรอนรวมกับอะตอมอื+น

1. พนัธะไอออนกิ (Ionic Bonding) การเกดิแรงยดึเหน่ียวของพนัธะไอออนกินีจ้ะเกดิขึน้เนื+องจากแรงดงึดดู

ทางไฟฟาระหวางไอออนบวก (cation) และไอออนลบ (anion) รวมตัวกันเปนสารประกอบ โดยทั่วไปอะตอมของธาตุที่

มอีเิลก็ตรอนระดบัพลังงานนอกสดุนอยกวาจะเปนฝายใหอเิลก็ตรอนแลวเกดิไอออนบวก สวนอะตอมทีม่รีะดบัพลงังาน

นอกสุดสูงกวาจะเปนฝายรับและกลายเปนไอออนลบ แลวดึงดูดกันดวยประจุชนิดตรงกันขาม ดังตัวอยางในรูปที่ 2.6 

เปนการเกิดพันธะไอออนิกของธาตุโซเดียมกับคลอรีน
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รูปที่ 2.6 การเกิดพันธะไอออนิกระหวางอะตอมโซเดียมและคลอรีน  

โดยอะตอมโซเดียมจะใหอิเล็กตรอนอิสระกับคลอรีนและเกิดการยึดเหนี่ยวระหวางอะตอมเกิดขึ้น[9]

พันธะไอออนิกนี้เปนพันธะที่ไมมีทิศทาง และมักเกิดกับอะตอมของธาตุที่มีพลังงานไอออไนซตํ่า เชน กลุมโลหะ

และอะตอมของธาตุที่มีอิเล็กตรอนเอฟฟนิตี้ (electron affinity) สูง เชน อโลหะ วัสดุที่เกิดพันธะไอออนิกนี้สวนมากจะ

ไมนาํไฟฟาหากมีสภาพเปนของแขง็ จดุหลอมเหลวและจดุเดอืดสงู หากอยูในสภาวะหลอมเหลวจะนาํความรอนและนาํ

ไฟฟาไดดี และวัสดุกลุมนี้มักละลายในนํ้าได

2. พันธะโคเวเลนต (Covalent Bonding) พันธะนี้เกิดจากอะตอมของธาตุนําเวเลนซอิเล็กตรอนมาใชรวม

กัน เพื+อใหมีการจัดเรียงตัวครบ 8 ในวงนอกสุด โดยอะตอมจะใชวิธีนําเวเลนซมารวมกันเปนคู ซึ่งไดแกสารประกอบที่

เกิดจากอโลหะและอโลหะ ดังแสดงในรูปที่ 2.7 เปนการเกิดพันธะโคเวเลนตของโมเลกุลของมีเทน และการเกิดพันธะ

นี้จะมีทิศทางการเกิดที่แนWนอน

รูปที่ 2.7 การเกิดพันธะโคเวเลนตในโมเลกุลของมีเทน (CH
4
)[16]
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วัสดุที่เกิดพันธะนี้ บางครั้งจะมีความแข็งและมีจุดเดือดสูง ไมยืดหยุน นําความรอนไมดี เชน เพชร สวนบาง

กลุมจะมีจุดหลอมเหลวตํ่า มีความเหนียว และยืดหยุนดี เชน โพลิเมอร เปนตน

3. พนัธะโลหะ (Metallic Bonding) พนัธะชนดินีจ้ะเกดิขึน้กบัธาตุโลหะ โดยทีอ่ะตอมตางๆ ของธาตุโลหะจะ

ใชเวเลนซอเิลก็ตรอนรวมกนั พันธะโลหะเปนแรงดึงดดูกันระหวางไอออนบวกท่ีอยูกบัทีแ่ละเวเลนซอเิลก็ตรอนทีเ่คลื+อนท่ี

ไปรอบๆ ไอออนบวกที่มีจํานวนมากที่เรียกวา ทะเลอิเล็กตรอน (electron–sea) ดังแสดงในรูปที่ 2.8 ทําใหอิเล็กตรอน

สามารถเคลื+อนที่ไดอยางอิสระ สงผลใหโลหะสามารถนําความรอนและไฟฟาไดดี มีความหนาแนWนสูง เหนียว และเปน

มันวาวอีกดวย

รูปที่ 2.8 ในพันธะโลหะ ประจุบวกของแกนอะตอมจะยึดเหนี่ยวกันโดยประจุลบของอิเล็กตรอนในทะเลอิเล็กตรอน[9]

แรงและพลังงานพันธะ (Binding Force and Energy) อะตอมที่เกิดพันธะซึ่งกันและกันจะเกิดจากแรง 2 

ชนิดคือ แรงผลัก (repulsive force; F
R
) และแรงดึง (attractive force; F

A
) โดยแรงทั้งสองนี้จะเปลี่ยนแปลงตาม

ระยะหางระหวางอะตอม ระยะหางท่ีทําใหแรงทั้งสองเกิดความสมดุลเรียกวา ระยะสมดุล (equilibrium distance) 

คือ r
0
 แสดงดังรูปที่ 2.9 ซึ่งจะทําใหแรงรวมมีคาเปน 0 แรงรวม (net force) F

N
 ระหวางอะตอมจะเทากับผลรวมของ 

แรงผลักและแรงดึง ดังนั้น

 F
N
 = F

A
 + F

R
 .....(2.3)

ผลรวมของแรงดึงและแรงผลักสามารถนําไปหาพลังงานพันธะได เพราะวาพลังงานคือแรงคูณระยะทาง โดย

พลังงานรวมหาไดจากสูตร 

ดังนั้น E
N
 = E

A
 + E

R
 …..(2.4)

เมื+อ E
N
 = พลังงานรวม

 E
A
 = พลังงานดึงดูด

 E
R
 = พลังงานผลัก
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พลงังานท้ังสองจะขึน้อยูกบัระยะหางระหวางอะตอมเชนเดยีวกบัแรง ซึง่ผลรวมของพลงังานสทุธทิีต่ํา่สุดจะเกดิ

ขึ้น เมื+อระยะหางระหวางอะตอมอยูในชวง r
0
 หรือระยะสมดุล

 รูปที่ 2.9 (ก) แรงดึง (F
A
) แรงผลัก (F

R
) และแรงรวม (F

N
) จะขึ้นอยูกับระยะหางระหวางอะตอม (r

0
)  

 (ข) พลังงานดึงดูด (E
A
) และพลังงานผลัก (E

R
) จะขึ้นอยูกับระยะหางระหวางอะตอม (r

0
) เชนกัน[16]

เมื+ออะตอมมารวมกนัเปนโครงสรางผลกึ จะมีรปูทรงทีเ่ปนลูกบาศกเรยีกวา หน�วยเซลล (unit cell) ในการศึกษา

หนWวยเซลลจะมีการสมมติแกนและมุมขึ้นมา ดังแสดงในรูปที่ 2.10 โดยแกนและมุมประกอบดวย

a  คือระยะระหวางอะตอมในแนวแกน x

b  คือระยะระหวางอะตอมในแนวแกน y

c  คือระยะระหวางอะตอมในแนวแกน z

  คือมุมระหวางแกน y และ z

 คือมุมระหวางแกน x และ z

  คือมุมระหวางแกน x และ y
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ระยะ a, b และ c เรียกวา สเปซแลตทิซ (space lattice) ซ่ึงเปนคาที่บอกถึงระยะหางระหวางอะตอมในแตละ

แกน มีหนWวยเปนอังสตรอม (1A ํ  = 10–8 cm) หรือนาโนเมตร (1 nm = 10–7 cm) และเมื+อนําหนWวยเซลลหลายๆ อัน

มาตอกัน จะกลายเปนโครงสรางผลึก ดังแสดงในรูปที่ 2.10 (ข)

(ก) (ข)

รูปที่ 2.10 (ก) หนWวยเซลลที่ประกอบไปดวยแกนและมุมตางๆ (ข) โครงสรางผลึก

จากแกนและมุมที่สมมติขึ้น แบรเวียส (Bravais) ไดจําแนกชนิดของหนWวยเซลลออกเปน 7 ระบบ ดังแสดงใน

ตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 ระบบผลึกและแลตทิซของแบรเวียส (Bravais lattices)[5]
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จากหนWวยเซลลทัง้ 7 ระบบ แบรเวียสไดจาํแนกรปูแบบของหนWวยเซลลออกเปน 14 แบบ ดังแสดงในรปูที ่2.11 

ซึ่งประกอบไปดวยหนWวยเซลลพื้นฐาน ไดแก

1. ซิมเปล (Simple)

2. บอดี้–เซ็นเตอร (Body–Centered)

3. เฟซ–เซ็นเตอร (Face–Centered)

4. เบส–เซ็นเตอร (Base–Centered)

สัญลักษณของผลึกไดถูกกําหนดสัญลักษณ โดยเฮอรมัน–มัวควิน (Herman–Manquin) โดยแบงออกเปน

P  แทนซิมเปล (Simple)

C  แทนเบส–เซ็นเตอร (Base–Centered)

F  แทนเฟซ–เซ็นเตอร (Face–Centered)

I  แทนบอดี้–เซ็นเตอร (Body–Centered)

R  แทนรอมโบเฮดรอล (Rhombohedral)

รูปที่ 2.11 แบบจําลองแบรเวียสแลตทิซ[31] 
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ซิมเปล 

โมโนคลินิก (P)

เบส–เซ็นเตอร 

โมโนคลินิก (C)

ไตรคลินิก (P)

รูปที่ 2.11 (ตอ) แบบจําลองแบรเวียสแลตทิซ[31]

เมื+ออะตอมมารวมกันเปนโครงสรางผลึกจะมีรูปทรงที่เปนลูกบาศก ซึ่งเรียกวา หนWวยเซลล (unit cell) บอยครั้ง

เรามักเรียกวา โครงสรางผลึก โลหะเกือบ 90 เปอรเซ็นต จะมีโครงสรางผลึกอยู 3 แบบ ประกอบไปดวย

1. โครงสรางผลกึแบบบอดี–้เซน็เตอร–ควิบกิ (Body–Center Cubic หรือ BCC) ลกัษณะของโครงสราง

ผลึกแบบ BCC ดังแสดงในรูปที่ 2.12 ผลึกแบบ BCC จะมีจํานวนอะตอมทั้งหมด 2 อะตอม/หนWวยเซลล โดยมีอะตอม

ที่มุมทั้ง 8 (8  1/8 = 1) เทากับ 1 อะตอม และอีก 1 อะตอมที่ศูนยกลางตัวอยางโลหะที่มีโครงสรางผลึกแบบนี้แสดง

ในตารางที่ 2.5

(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 2.12 โครงสรางผลึกแบบ BCC (ก) โมเดลลูกบอล (ข) หนWวยเซลล (ค) โครงสรางผลึกที่มีหลายหนWวยเซลล[28]

2. โครงสรางผลึกแบบเฟซ–เซ็นเตอร–คิวบิก (Face–Centered Cubic หรือ FCC) ระบบผลึกแบบ 

FCC จะมีอะตอมอยูทุกมุมและกึ่งกลางดานทุกดานบริเวณผิวหนาของหนWวยเซลล จํานวนอะตอมภายในหนWวยเซลล

ทั้งหมดจะเทากับ 4 อะตอม โดยมีอะตอมที่มุมทั้ง 8 (8  1/8 = 1) เทากับ 1 อะตอมและที่ผิวหนาทั้ง 6 ดาน (6 

1/2 = 3) เทากับ 3 อะตอม ดังนั้น โครงสรางผลึกแบบ FCC จึงมีอะตอมทั้งหมด 4 อะตอม โครงสรางของโครงสราง

ผลึกแบบ FCC แสดงดังรูปที่ 2.13 ตัวอยางโลหะที่มีโครงสรางผลึกแบบนี้แสดงในตารางที่ 2.5
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(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 2.13 โครงสรางผลึกแบบ FCC (ก) โมเดลลูกบอล (ข) หนWวยเซลล (ค) โครงสรางผลึกที่มีหลายหนWวยเซลล[28]

ตารางที่ 2.5 ตัวอยางของโลหะที่มีโครงสรางผลึกแบบ BCC, FCC และ HCP ที่อุณหภูมิหอง (20 ํC)  

และคาแลตทิซพารามิเตอร (a) และรัศมีอะตอม (R)[41]

โลหะ คาคงที่แลตทิซ (a, nm) รัศมีอะตอม (R, nm) อัตราสวน c/a

โครงสรางผลึกแบบ BCC

โครเมียม (Cr)

เหล็ก (Fe)

โมลิบดีนัม (Mo)

โพแทสเซียม (K)

โซเดียม (Na)

แทนทาลัม (Ta)

ทังสเตน (W)

วาเนเดียม (V)

โครงสรางผลึกแบบ FCC

อะลูมิเนียม (Al)

ทองแดง (Cu)

ทอง (Au)

ตะกั่ว (Pb)

นิกเกิล (Ni)

เงิน (Ag)

0.289

0.287

0.315

0.533

0.429

0.330

0.316

0.304

0.405

0.362

0.408

0.495

0.352

0.409

0.125

0.124

0.136

0.231

0.186

0.143

0.137

0.132

0.143

0.128

0.144

0.175

0.125

0.144

โครงสรางผลึกแบบ HCP a c

แคดเมียม (Cd)

สังกะสี (Zn)

คา HCP ในอุดมคติ

แมกนีเซียม (Mg)

โคบอลต (Co)

เซอรโคเนียม (Zr)

ไทเทเนียม (Ti)

เบริลเลียม (Be)

0.2973

0.2665

0.3209

0.2507

0.3231

0.2950

0.2286

0.5618

0.4947

0.5209

0.4069

0.5148

0.4683

0.3584

0.149

0.133

0.160

0.125

0.160

0.147

0.113

1.890

1.856

1.633

1.623

1.623

1.593

1.587

1.568
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3. โครงสรางผลึกแบบเฮกซะโกนอล–โคลส–แพ็ค (Hexagonal Close–Packed หรือ HCP) จํานวน

อะตอมในโครงสรางผลึกแบบ HCP ประกอบไปดวยอะตอมที่มุมทั้ง 6 มุมทั้งดานบนและลางเทากับ 2 อะตอม (1/6  

6  2) อะตอมที่ผิวหนาดานบนและลางเทากับ 1 อะตอม (1/2  2) และมีอะตอมอยู 3 ลูกที่บริเวณดานในผิวหนาใน

แนวตั้ง ดังนั้น รวมแลวจึงมีอะตอมทั้งหมด 6 ลูก (2 + 1 + 3) 

เนื+องดวยหนWวยเซลลที่เปนรูปทรงหกเหลี่ยมแบบ HCP นี้ (รูปที่ 2.14 (ข)) จะประกอบขึ้นดวยหนWวยเซลลยอย

รูปทรงสี่เหลี่ยม (รูปที่ 2.14 (ก)) ถึง 3 หนWวยเซลล ดังนั้น คาแลตทิซพารามิเตอรจึงเทากันเฉพาะที่ฐาน คือ a
1
 = a

2 

 c และความสัมพันธของมุมจะเปน  =  = 90 ํ,  = 120 ํ 

(ก) (ข) (ค)

,

,

,

,

รูปที่ 2.14 โครงสรางผลึกแบบ HCP; (ก) 1 หนWวยเซลลของ HCP  

(ข) 3 หนWวยเซลลประกอบเปน 1 HCP (ค) แบบจําลอง 3 มิติหนWวยเซลล HCP[31]

จากการที่ a และ c มีคาไมเทากัน จึงไดมีการหาอัตราสวนระหวาง a กับ c โดยเรียกวา อัตราสวน c/a ใน 

ทางอุดมคติอัตราสวนระหวาง c/a จะมีคา 1.633 แตในความเปนจริงอัตราสวนของ c/a ที่วัดไดจากธาตุตางๆ นั้นไม

เทากนั ซึง่เปนสาเหตมุาจากอะตอมมิไดเปนรปูทรงกลมอยางแทจรงิและพลงังานพันธะทีเ่กดิขึน้ในทศิทางทีแ่ตกตางกนั 

ทําใหคา a และ R ของอะตอมมีการเบี่ยงเบนไป และสงผลตออัตราสวนของ c/a ดังแสดงในตารางที่ 2.5 คา c/a มี

ความเบี่ยงเบนจากอุดมคติ

4. ความสัมพันธระหวางรัศมีของอะตอม (R) และแลตทิซพารามิเตอร (a) ความสัมพันธระหวางรัศมี

ของอะตอม (R) และแลตทิซพารามิเตอร (lattice parameter, a) ของโครงสรางผลึกแบบ BCC ดังแสดงในรูปที่ 2.15 

(ก) โดยความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันดังสมการที่ (2.5) ดังนี้

 a = 
4R

3
 .....(2.5)
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(ก) (ข)

รูปที่ 2.15 ความสัมพันธระหวางรัศมีของอะตอม (R) กับแลตทิซพารามิเตอร (a)  

สําหรับโครงสรางผลึกแบบ (ก) BCC (ข) FCC

สวนความสมัพนัธของรศัมอีะตอม (R) และแลตทซิพารามเิตอร (a) ของโครงสรางผลกึแบบ FCC น้ันพจิารณา

ไดจากรูปที่ 2.15 (ข) และความสัมพันธทั้ง 2 จะหาไดจาก

 a = 
4R

2
 .....(2.6) 

ตัวอยางที่ 2.3 ทังสเตนมีระบบผลึกแบบ BCC มีรัศมีอะตอม 0.137 nm ใหคํานวณหาคาแลตทิซพารามิเตอร (a)

วิธีทํา

จาก a = 
4R

3

ดังนั้น a = 
4(0.137)

3
  =  0.3164 nm

5. การหาคาการอัดตัวของอะตอม (Atomic Packing Factor) หรือคา APF คาของ APF หาโดยการ

คํานวณอัตราสวนระหวางปริมาตรของอะตอมในหนWวยเซลลตอปริมาตรของหนWวยเซลล ดังสมการ

 APF = 
ปริมาตรของอะตอมในหนWวยเซลล

ปริมาตรของหนWวยเซลล
 .....(2.7)

ดังนั้น จากสมการที่ (2.7) เราสามารถหาคา APF ของโครงสรางผลึกแบบ BCC ได ดังนี้

 APF = 
ปริมาตรของอะตอมในหนWวยเซลลแบบ BCC

ปริมาตรของหนWวยเซลลแบบ BCC
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เนื+องจากจํานวนอะตอมภายในหนWวยเซลล BCC มีทั้งหมด 2 อะตอม ดังนั้น

ปริมาตรของอะตอมหนWวยเซลล BCC = 2(
4

3
 R3) = 8.373R3

ปริมาตรของหนWวยเซลล BCC = a3

ดังนั้น APF = 
8.373R3

a3

และจากความสัมพันธของรัศมีอะตอม (R) กับแลตทิซพารามิเตอร (a) ซึ่ง a = 
4R

3
 = 2.3094R 

ดังนั้น APF = 
8.373R3

(2.3094R)3
  =  

8.373R3

12.32R3
  =  0.68 

คาการอัดตัวของอะตอมในหนWวยเซลลแบบ BCC จะเทากับ 68% และมีที่วางในหนWวยเซลลอีก 32% สวนคา 

APF ของหนWวยเซลลแบบ FCC จะมีคาเทากับ 74% ซึ่งมากกวาแบบ BCC ที่มีคา 68% นั่นหมายความวา อะตอม

ของโครงสรางผลึกแบบ FCC จะมีการอัดตัวแนWนอยูบริเวณผิวหนาของหนWวยเซลลทุกๆ ดาน 

 

การบอกตําแหนWงของอะตอมในหนWวยเซลล จะบอกคาโคออรดิเนตของอะตอมบนแกนสมมติทั้ง 3 แกน โดย

เขียนไว ในวงเล็บ ดังเชน (0, 0, 0) หมายถึงอะตอมอยูที่ดานหนา x = 0, y = 0 และ z = 0 โดยตําแหนWงของอะตอม

คือจุดตัดของแกนทั้ง 3 นั่นเอง

(ข) (ข)

รูปที่ 2.16 แกนสมมติของโคออรดิเนต x, y, z ที่แสดงตําแหนWงของอะตอมของโครงสรางผลึกแบบ BCC[41] 

จากรูปที่ 2.16 ตําแหนWงของอะตอมทั้ง 8 ลูกของระบบผลึกแบบ BCC คือ (0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0),  

(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0) และ (1, 1, 1) สวนอะตอมบริเวณศูนยกลางของหนWวยเซลลคือ (1/2, 1/2, 1/2)
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ทิศทางของผลึกคือการบอกทิศทางในการเคลื+อนที่ของระนาบในหนWวยเซลล โดยจะเขียนเปนกลุมตัวเลขแสดง

ไว ในวงเล็บใหญ [u v w] เปนจํานวนเต็มและเรียกวา ดรรชนีมิลเลอร (Miller indices)

วิธีการหาทิศทางในผลึก

1. กําหนดโคออรดิเนตของจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของทิศทาง (ใชหัวลูกศรเปนตัวกําหนด)

2. ใชโคออรดิเนตปลายทาง (หัวลูกศร) ลบ โคออรดิเนตตนทาง (หางลูกศร)

3. ทําใหตัวเลขเปนจํานวนเต็มที่คานอยๆ

4. เขยีนใสในวงเล็บใหญ [  ] โดยไมตองใสเครื+องหมายแยกใดๆ และถาตวัใดตดิลบ ใหขดีเสนไวบนตัวเลขนัน้ๆ

ตัวอยางที่ 2.4 จงหาดรรชนีมิลเลอรของทิศทาง A, B และ C จากรูปที่ 2.17

วิธีทํา

ทิศทาง

โคออรดิเนตเวกเตอร

หัวลูกศร หางลูกศร หัวลูกศร–หางลูกศร ดรรชนีมิลเลอร

A (0, 1, 1/2) (2/3, 1, 1) (–2/3, 0, –1/2) [4
–
 0 3

–
]

B (1, 0, 0) (1, 1/2, 1) (0, –1/2, –1) [0 1
–
  2

–
]

C (1/2, 1/2, 0) (1, 0, 1/2) (–1/2, 1/2, –1/2) [1
–
 1 1

–
]

(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 2.17 ทิศทางของเวกเตอร A, B และ C

ทิศทางของเวกเตอรบางกลุมมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันและขนานกัน จะมีคาดรรชนีมิลเลอรเหมือนกัน เรา

เรียกทิศทางเหลานี้วา ดรรชนีมิลเลอรตระกูลเดียวกัน (family) และเขียนไว ใน < > ดังตัวอยางในรูปที่ 2.18 ทิศทาง

เวกเตอรของตระกูล <110> ในหนWวยเซลลแบบลูกบาศก
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รูปที่ 2.18 ทิศทางเวกเตอรของตระกูล <110> ในหนWวยเซลลแบบลูกบาศก[31]

ระนาบผลึกเปนระนาบแบบ 2 มิติที่ขนานหรือตัดกับแกนของทิศทางของอะตอม ซึ่งมีการบอกเปนกลุมตัวเลข

ในวงเล็บท่ีไมตองใสเครื+องหมายคั่น ระนาบในผลึกจะมีการบอกเปนดรรชนีระนาบเหมือนกับดรรชนีทิศทาง ซึ่งเรียก

วา ดรรชนีมิลเลอร (Miller indices : h k l) ดังตัวอยางในรูปที่ 2.19 เปนดรรชนีมิลเลอรของระบบผลึกแบบลูกบาศก

วิธีการหาดรรชนีระนาบประกอบไปดวยขั้นตอนดังนี้

1.  เลือกระนาบที่ไมผานจุดกําเนิด (0, 0, 0) หากผานตองเลื+อนจุดกําเนิด

2.  หาจุดที่ระนาบตัดแกน x, y, z

3.  ทําจุดตัดใหเปนสวนกลับโดยนําไปหาร 1

4.  ทําใหเปนจํานวนเต็มที่ลงตัวโดยมีคานอยที่สุด

5.  เขียนเปนดรรชนีมิลเลอรลงใน ( ) โดยไมใสเครื+องหมายคั่น โดยคาที่ใสใน ( ) จะเปนคาเดียวกับ (h k l) 

และหากเปนเครื+องหมายลบ ให ใสเครื+องหมายขีดไวบนตัวเลข

(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 2.19 ดรรชนีมิลเลอรของระนาบผลึกแบบลูกบาศก[41]
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ตัวอยางที่ 2.5 จงหาดรรชนีมิลเลอรของระนาบ A และ B ซึ่งอยูในระบบผลึกแบบลูกบาศกในรูปที่ 2.20

วิธีทํา

ระนาบ A จากรูปเลือกจุดกําเนิด (origin) ที่เหมาะสมคือ O
A

ดังนั้น  จุดตัด x  =  1 y  =   z =  – 
1

2

กลับเศษเปนสวน 1 0   – 2

ทําเปนจํานวนเต็มนอยที่สุด 1 0   – 2

ดังนั้น ดรรชนีมิลเลอรของระนาบ A คือ (1 0 2
–
)

ระนาบ B จุดกําเนิดที่เหมาะสมคือ O
B

ดังนั้น  จุดตัด x  =  1 y  =  
1

2
 z = 

1

2

กลับเศษเปนสวน 1 2   2

ทําเปนจํานวนเต็มนอยที่สุด 1 2   2

ดังนั้น ดรรชนีมิลเลอรของระนาบ B คือ (1 2 2)

(ก) (ข)

z z

y y

xx

A

B

O
A

O
B

1

2

1

2

1

2

รูปที่ 2.20 ระนาบ A และ B ของระบบลูกบาศก 

ระนาบผลกึหลายๆ ระนาบท่ีสมดลุกนัในระบบผลึกหน่ึงๆ เราจะเรียกกลุมของระนาบนัน้วา ระนาบตระกลูเดียวกนั 

(family) และเขียนเปน {h k l} ดังตัวอยางของระนาบผลึกรูปทรงลูกบาศกในรูปที่ 2.21 จะเปนระนาบตระกูล {100} ซึ่ง

ประกอบไปดวยระนาบของผิวหนาของรูปทรงลูกบาศกทั้ง 3 ดานที่ทําใหสมมาตรกันอันไดแก (001), (010) และ (100)
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รูปที่ 2.21 ระนาบผลึกลูกบาศกที่เปนระนาบตระกูลเดียวกันของ {100}[31]

 รปูท่ี 2.22 ระนาบของผลึกลกูบาศก 6 ระนาบทีเ่ปนระนาบตระกลูเดยีวกนัของ {110} ประกอบไปดวย (110), 

(1
–
10) ของรูป (ก), (101), (1

–
01) ของรูป (ข) และ (01

–
1), (011) ของรูป (ค)

(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 2.22 ระนาบ 6 ระนาบในตระกูล {110}[31]

ดัชนีมิลเลอรในหนWวยเซลลแบบ HCP ในโครงสรางผลึกแบบ HCP นี้ มีแกนที่ใชหาดัชนีมิลเลอรอยู 4 แกน 

ซึ่งประกอบไปดวย a
1
, a

2
, a

3
 และ c รูปที่ 2.23 (ก) โดย a

1
, a

2
 และ a

3
 เปนแกนในระนาบฐาน (basal plane) ทุก

แกนทํามุมเทากัน คือ 120 ํ และมีแกน c ตั้งฉากกับแกนทั้ง 3 ดัชนีมิลเลอรของระบบ HCP จะบอกเปน 4 ดัชนี 

ซึ่งเรียกวา ดัชนีมิลเลอร–แบรเวียส (Miller–Bravais indices) โดยใชตัวอักษร (h k i l) แทนโคออรดิเนตทั้ง 4 แกน
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ระนาบฐานของโครงสรางผลึกแบบ HCP จะเปนระนาบบนและลาง โดยสามารถหาดัชนีมิลเลอร–แบรเวียสได 

คือ a
1
 = , a

2
 = , a

3
 =  และ c = 1 เมื+อทําเปนสวนกลับ จะได h = 0, k = 0, i = 0 และ l = 1 ดังนั้น ดัชนี

ระนาบคือ (0001) ดังแสดงในรูปที่ 2.23 (ข)

ระนาบปริซึม (prism plane) เปนระนาบในแนวตั้งดานขางของหนWวยเซลล ดัชนีมิลเลอร–แบรเวียสของระนาบ

ดานหนา (รูปที่ 2.23 (ข)) คือ จุดตัดบนแกน a
1
 = 1, a

2
 = , a

3
 = –1 และ c =  เมื+อทําเปนสวนกลับจะได h = 1, 

k = 0, i = –1 และ l = 0 ดังนั้น ดัชนีมิลเลอร–แบรเวียสดานหนาคือ (101
–
0) และ (011

–
0) ตามลําดับ 

(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 2.23 (ก) แกนระนาบฐานทั้ง 3 แกน (ข) การเปลี่ยนระนาบจากดัชนีมิลเลอรไปเปนระนาบดัชนีมิลเลอร–แบรเวียส  

(ค) การเปลี่ยนดัชนีมิลเลอรทิศทางไปเปนดัชนีมิลเลอร–แบรเวียส[31]

ดัชนีทิศทาง (direction indices) ของโครงสรางผลึกแบบ HCP จะประกอบไปดวยดัชนี 4 คา คือ u, v, i และ 

w โดยเขียนในวงเล็บเปน [u v i w] โดย u, v และ i เปนทิศทางของเวกเตอร a
1
, a

2
 และ a

3
 สวน w เปนทิศทาง

ของเวกเตอร c วิธีการหาดัชนีทิศทางนั้นจะตองใชสูตรในการคํานวณหา โดยการเปลี่ยนดัชนีทิศทางจากปกติ 3 คาซึ่ง

ประกอบไปดวย [u  v  w ] ไปเปนดัชนี 4 คา [u v i w] มีสูตรดังตอไปนี้

 u = 
n

3
 (2u  – v ) .....(2.8)

 v = 
n

3
 (2v  – u ) .....(2.9)

 i = –(u + v) .....(2.10)

 w = nw  .....(2.11)

โดย n คือคาที่ใชปรับให u v i w มีคาเปนจํานวนเต็มที่ตํ่าที่สุด
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ตวัอยางที ่2.6 จงหาดชันมีลิเลอรของทศิทาง [011] ซ่ึงแสดงอยูในโครงสรางผลึกแบบ HCP ดังแสดงในรูปที ่2.23 (ค)

วิธีทํา

u = 
n

3
 (2u  – v )  =  

n

3
 (2(0) – 1)  =  – 

1

3
 (n) ในที่นี้ n = 3 จะทําใหไดจํานวนตํ่าสุด = –1

v = 
n

3
 (2v  – u )  =  

n

3
 (2(1) – 0)  =  

2

3
 (n) ในที่นี้ n = 3 จะทําใหไดจํานวนตํ่าสุด = 2

i = –(u + v)  =  –(–1 + 2)  =  –1

w = nw   =  3(1)  =  3

ดังนั้น ดัชนีมิลเลอรของทิศทาง [011] คือ [1
–
21
–
3] 

ธาตหุลายชนดิสามารถเปล่ียนระบบผลึกไดเมื+ออณุหภมูหิรือความดนัเปล่ียนแปลง เราเรียกพฤตกิรรมนีว้า สภาพ

อัญรูป (allotropy) หรือ โพลิมอรฟซึม (polymorphism) ตัวอยางของโลหะที่มีสภาพอัญรูปของผลึกคือ เหล็กโดยที่

อุณหภูมิ –273 ํC ถึง 912 ํC เหล็กจะมีระบบผลึกแบบ BCC เรียกเหล็กชนิดนี้วา เหล็กแอลฟา ( –iron) ดังแสดงใน

รูปที่ 2.24 เมื+ออุณหภูมิระหวาง 912 – 1,394 ํC จะเปลี่ยนระบบผลึกเปน FCC เรียกวา เหล็กแกมมา ( –iron) และ

เมื+ออุณหภูมิสูงกวา 1,394 ํC ก็จะเปลี่ยนระบบผลึกเปน BCC และเรียกวา เหล็กเดลตา ( –iron) 

ตัวอยางของธาตุอื+นท่ีมีสภาพอัญรูปของผลึกแสดงดังตารางที่ 2.8 ขอดีของโลหะที่มีสภาพอัญรูปของผลึกคือ

สามารถปรับปรุงสมบัติทางกลโดยกระบวนการอบชุบทางความรอนได

ตารางที่ 2.8 อัญรูปตางๆ ของธาตุบางชนิด[41]
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รูปที่ 2.24 ชวงอุณหภูมิที่เหล็กมีสภาพอัญรูปตางๆ

เนื้อของวัสดุตางๆ ประกอบดวยผลึกจํานวนมาก ดังนั้นการที่ผลึกจํานวนมากมารวมตัวกันยอมมีโอกาสมากที่จะ

เกิดจุดบกพรองได อาจจะเปนสาเหตุมาจากการขึ้นรูปหรือเปลี่ยนรูปของวัสดุก็ตาม จุดบกพรองที่เกิดขึ้นกับโครงสราง

ของผลึกจะมีผลตอสมบัติของวัสดุโดยตรง ไมวาจะเปนทางดานกายภาพหรือทางกล ดังนั้นความเขาใจเรื+องความไม

สมบูรณของผลึกจึงเปนพื้นฐานท่ีจะทําใหเราอธิบายคุณลักษณะของวัสดุ ตลอดจนหาวิธีการควบคุมและผลิตวัสดุที่มี

ความสมบูรณมาใช ในงานวิศวกรรมไดอยางเหมาะสม

ความไมสมบูรณของผลึกแบงตามพ้ืนฐานออกไดดังนี้คือ ความไมสมบูรณแบบจุด (point defect) ความไม

สมบูรณแบบเสน (line or dislocation) และความไมสมบูรณแบบระนาบ (planar defect)

ความไมสมบรูณของผลึกแบบจดุนีจ้ะเกดิขึน้เฉพาะทีจ่ดุใดจดุหนึง่ โดยสาเหตเุกดิจากอะตอมเพยีงไมกีต่วัไปอยู

ผิดที่ผิดตําแหนWงที่ควรจะอยู ซึ่งสามารถแบงไดดังนี้

 การเกิดชองวาง (Vacancy) เกิดจากอะตอมในโครงสรางผลึกบางตัวหายไปจากตําแหนWงที่ควรจะอยู จึง

ทําใหเกิดชองวางขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.25 (ก) สาเหตุของการเกิดชองวางของอะตอมอาจจะมาจากการถูกทําใหเย็น

ตัวอยางรวดเร็ว การขึ้นรูป หรือการถูกอนุภาคบางอยางวิ่งชน และโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื+ออุณหภูมิสูงขึ้น โอกาสเกิด

ชองวางของอะตอมยิ่งมีสูงขึ้น 
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 จุดบกพรองแบบแทรกที่ (Interstitial Defect) เปนจุดบกพรองที่เกิดจากอะตอมของธาตุหนึ่งแทรกเขาไป

อยูระหวางแลตทิซของผลึกของอะตอมอีกธาตุหนึ่ง (รูปที่ 2.25 (ข)) โดยอะตอมที่เขาไปแทรกที่นั้นจะทําใหแลตทิซของ

โครงสรางผลึกเดิมขยายขึ้นจนทําใหเกิดการบิดเบี้ยวเกิดขึ้น

 จุดบกพรองแบบแทนที่ (Substitutional Defect) เกิดจากอะตอมของธาตุหนึ่งเขาไปแทนที่อะตอมของ

อีกธาตุหนึ่งในตําแหนWงเดิมของอะตอม โดยการแทนที่ของอะตอมตัวใหมอาจจะมีขนาดที่เล็กกวาหรือโตกวาก็ได (รูปที่ 

2.25 (ค), (ง)) ซึ่งจะสงผลใหเกิดการบิดเบี้ยวของโครงสรางผลึกเกิดขึ้นเชนกัน

 จดุบกพรองแบบเฟรนเคล (Frenkel) เปนจดุบกพรองทีเ่กดิจากการยายทีข่องไอออนบวกจากทีเ่ดมิของตนไป 

แทรกอยูรวมกับไอออนลบและบวกของอีกท่ีหนึง่ (รปูท่ี 2.25 (จ)) ซึง่เปนสาเหตทุาํใหเกดิชองวางท่ีเปนประจบุวกเกดิขึน้

 จุดบกพรองแบบช็อตก้ี (Schottky) เกิดจากขั้วเปนคูทั้งประจุบวกและประจุลบไดหลุดออกจากตําแหนWง

เดิมของตนเองไป เพื+อรักษาประจุของโครงสรางใหเปนกลาง (รูปที่ 2.25 (ฉ)) ทําใหเกิดชองวางทั้งบวกและลบเกิดขึ้น

(ก)

(ง)

(ข)

(จ)

(ค)

(ฉ)

รูปที่ 2.25 ความไมสมบูรณแบบจุด (ก) การเกิดชองวาง (ข) การแทรกที่ (ค) การแทนที่ของอะตอมขนาดเล็ก  

(ง) การแทนที่ของอะตอมขนาดใหญ (จ) เฟรนเคล (Frenkel) (ฉ) ช็อตกี้ (Schottky)[9]

ความไมสมบรูณแบบเสน บางครัง้เรยีกวา ดสิโลเคชนั (dislocation) ซึง่จะเกดิเปนแถวหรอืแนวเสน จึงเรียกวา

ความไมสมบูรณแบบเสน สาเหตุของการเกิดอาจจะมาจากการแข็งตัวของโลหะหลอมเหลวหรือการเปลี่ยนรูปในสภาพ

พลาสติก การเกิดดิสโลเคชันจะมี 2 ลักษณะคือ แนวบกพรองแบบขอบ (edge dislocation) และแนวบกพรองแบบ

เกลียว (screw dislocation)

 แนวบกพรองแบบขอบ (Edge Dislocation) จะเปนการเปล่ียนตาํแหนWงของอะตอมออกไปโดยการเคลื+อน

ตัวเปนระยะทางที่เรียกวา เบอรเกอรเวกเตอร (burger vector) ดังแสดงในรูปที่ 2.26 โดยเวกเตอร b นี้จะตั้งฉากกับ

เสนแนวบกพรอง (edge dislocation line)
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(ข)(ก)

รูปที่ 2.26 (ก) ตําแหนWงอะตอมลอมรอบแนวบกพรองแบบขอบ[16]  

(ข) รอยหลุมที่เกิดจากจุดตัดของแนวบกพรองแบบขอบในซิลิคอนคารไบด (SiC)[8]

บริเวณรอบแนวบกพรองจะเกิดสภาวะของการอัดและการดึง โดยความเครียดดึงจะเกิดใตขอบท่ีเกินมาและ

ความเครียดอัดจะเกิดรอบขอบท่ีเกินมา ลักษณะการเกิดจะมีลักษณะคลายตัวทีหัวควํ่า ( ) ซึ่งจะมีระนาบเพียงคร่ึง

ระนาบของอะตอมที่แทรกอยู

 แนวบกพรองแบบเกลยีว (Screw Dislocation) จะเปนลกัษณะการเกดิคลายบนัไดวนหรอืเปนเกลยีว โดย

มีแนวกลางของบันไดวนเปนเสนแนวบกพรอง สาเหตุเกิดจากระนาบของผลึกไดรับแรงเฉือนพรอมกัน แตในทิศทาง 

ตรงกันขาม โดยมีสลิปเวกเตอรหรือเบอรเกอรขนานกับทิศทางของแรงหรือเสนแนวบกพรอง ดังแสดงในรูปที่ 2.27

รูปที่ 2.27 การเกิดแนวบกพรองแบบเกลียว เบอรเกอรเวกเตอรจะขนานกับแนวบกพรอง[33]

 ความไมสมบูรณแบบผสมระหวางแบบขอบและแบบเกลียว โดยสวนใหญแลววัสดุมักมีความไมสมบูรณ

เกิดขึ้นจากการผสมของความบกพรองในแนวเสนทั้งสองแบบ ดังแสดงในรูปที่ 2.28
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(ก) (ข)

รูปที่ 2.28 (ก) ความไมสมบูรณแบบผสมระหวางแนวบกพรองแบบขอบและแนวบกพรองแบบเกลียว 

(ข) ภาพดานบนที่จุด A จะเกิดการบิดอยางเดียวท่ีจุด B จะเกิดแบบขอบอยางเดียว บริเวณสวนโคงจะเกิดทั้งสองอยาง[16] 

รูปที่ 2.29 เปนตัวอยางของการเกิดแนวบกพรองของโลหะไทเทเนียมที่ถายจากกลองทรานสมิสชันอิเล็กตรอน

ไมโครสโคป (TEM) โดยบริเวณแถบหรือเสนสีดําที่เห็นจะเปนบริเวณที่เกิดแนวบกพรอง

รูปที่ 2.29 ภาพถายการเกิดดิสโลเคชันที่เปนเสนสีดําในโลหะผสมไทเทเนียม[16]

ความไมสมบูรณแบบระนาบ เปนความบกพรองที่เกิดกับอะตอมหลายอะตอมหรือหลายแถวในระนาบหนึ่ง ซึ่ง

จะขยายออกเปน 2 มิติ โดยแบงออกไดดังนี้

 ขอบเกรน (Grain Boundary) เกรนของวัสดุเกิดจากกลุมของผลึกที่มีการจัดเรียงตัวในแนวตางๆ กัน โดย

แตละกลุมจะมกีารจัดเรยีงตวัของผลึกไปในทศิทางเดียวกนั แตจะไมเปนไปในทศิทางเดยีวกนัทกุเกรน ดงันัน้แตละเกรน

จะมีรอยตอระหวางกันเกิดขึ้น ซึ่งเรียกวา ขอบเกรน ดังแสดงในรูปที่ 2.30 ตรงบริเวณรอยตอระหวางเกรนนี้ อะตอม

จะไมมีการจัดเรียงตัวที่เปนระเบียบ ทําใหเกิดความไมสมบูรณที่ขอบเกรนขึ้น
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(ข)(ก)

รูปที่ 2.30 (ก) การจัดเรียงที่ไมเปนระเบียบตามขอบเกรน[9] (ข) เกรนและขอบเกรนบริเวณรอยตอเสนสีดํา[31]

 ขอบเกรนเอียง (Tilt Boundary) เกิดจากทิศทางการเรียงตัวของเกรน 2 เกรนที่มีความแตกตางกันไมมาก 

(< 10 องศา) ซึ่งเรียกวา ขอบเกรนที่เกิดจากมุมขนาดเล็ก (small angle grain boundary) ขอบเกรนแบบนี้จะเกิดจาก

ความไมสมบูรณแบบขอบ (edge dislocation) มาเรียงตอกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.31

รูปที่ 2.31 ความไมสมบูรณแบบขอบเกรนเอียง[31]

 ระนาบคูแฝด (Twin Plane) เปนลักษณะความไมสมบูรณของระนาบในผลึกที่ไดรับแรงเฉือนหรือเกิดกับ

โลหะที่มีระบบผลึกแบบ FCC ที่ถูกขึ้นรูปแลวนําไปอบออน เชน ทองเหลือง ดังแสดงในรูปที่ 2.32 (ข) ระนาบคูแฝด

จะเกิดบนทิศทางและระนาบที่เฉพาะเทานั้น ซึ่งการเกิดจะมีลักษณะคลายกระจกเงาสะทอนกันและกัน ดังแสดงในรูป

ที่ 2.32 (ก)
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(ข)(ก)

รูปที่ 2.32 (ก) การเกิดระนาบคูแฝด[31] (ข) โครงสรางทองเหลืองภายหลังการอบออน[16]

 ระนาบเรียงผิดพลาด (Stacking Fault) บางครั้งเรียกวา การเขากลุมผิดพลาด ความไมสมบูรณแบบนี้

จะเกิดขึ้นกับชั้นของอะตอมในระบบผลึกแบบ FCC และ HCP เนื+องจากผลึกทั้งสองแบบนั้นเปนโครงสรางผลึกแบบ

เดยีวกนั คอืโคลสแพ็ก (close–packed) เพียงแตแตกตางกนัทีร่ะนาบของสแตก็ (stack) โดย FCC จะมีระนาบ {111} 

สวน HCP จะมีระนาบ {0011} ในระบบ FCC จะแบงกลุมอะตอมเปน 3 ชั้นคือ A, B และ C โดยเมื+อมีการเรียงลําดับ

เพื+อเชื+อมตอผลึก จะมีการเรียงเปน ABC ABC ABC … เรื+อยไป ดังแสดงในรูปที่ 2.33 (ก) สวนระบบ HCP จะมีการ

แบงกลุมอะตอมเปน 2 ชั้นคือ A และ B และมีการจัดลําดับการเรียงตัวเพื+อเชื+อมตอเปน AB AB AB … เรื+อยขึ้นไป 

ดังแสดงในรูปที่ 2.33 (ข)

(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 2.33 (ก) การจัดเรียงชั้นของกลุมอะตอมแบบ FCC  

(ข) การจัดเรียงช้ันของกลุมอะตอมแบบ HCP (ค) กลุมอะตอม HCP เขากลุมผิดใน FCC[31]
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ความไมสมบูรณของการเขากลุมผิดเกิดจากกลุมอะตอมของ HCP เขาไปอยูระหวางกลางของการเชื+อมตอกัน

ของ FCC ดังแสดงในรูปที่ 2.33 (ค) โดยจะมีการจัดเรียงตัวเปน ABC ABC – ABAB – ABC ABC กลุม ABAB ที่

ขีดเสนใตคือ การเขากลุมผิดพลาดของ HCP

โครงสรางของวัสดุเปนตัวกําหนดสมบัติตางๆ ไมวาจะเปนสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี หรือทางกล โครงสราง

ของโลหะอาจแยกไดเปน 2 ระดับคือ ระดับมหภาค (macroscopic) และระดับจุลภาค (microscopic) โครงสราง

ระดับมหภาคนั้นเราสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาหรือใชกลองจุลทรรศนกําลังขยายตํ่าๆ ตัวอยางโครงสรางมหภาค

ของโลหะ ไดแก โครงสรางของทองเหลืองที่ไดจากการหลอขึ้นรูป ดังแสดงในรูปที่ 2.34 (ก) และแนวเชื+อมอารกของ

เหล็กกลาคารบอนที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ในรูปที่ 2.34 (ข) โครงสรางจุลภาคของโลหะสวนใหญไมสามารถ

มองเหน็ไดดวยตาเปลา ตองใชกลองจลุทรรศนทีม่กีําลงัขยายสงูๆ เพื+อขยายภาพใหมขีนาดใหญและชดัเจนข้ึน การตรวจ

สอบโครงสรางจุลภาคของโลหะนั้นมีหลายวิธี ในที่นี้จะกลาวถึงการตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศนแบบแสง จุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบสองผาน จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกนนิงและการตรวจสอบโครงสรางผลึกดวยวิธีการเล้ียวเบน 

รังสีเอกซ

(ก) (ข)

รูปที่ 2.34 ภาพโครงสรางมหภาค (ก) ทองเหลืองสภาพหลอเสร็จ (ข) แนวเชื+อมอารกเหล็กกลาคารบอน

กลองจุลทรรศนแบบแสง (optical microscope) หรือมักเรียกสั้นๆ วา OM เปนกลองจุลทรรศนที่ใช ในการ

ศึกษาโครงสรางจุลภาค โดยใชแสงและระบบกําเนิดแสงเปนพื้นฐาน กลองประเภทนี้สามารถตรวจสอบโครงสราง

จุลภาคไดเฉพาะที่ผิวโดยอาศัยการสะทอนแสงสําหรับวัสดุทึบแสง เชน โลหะทุกประเภท ความดําของภาพที่แตกตาง

กันเกิดจากความสามารถในการสะทอนแสงที่แตกตางกันในบริเวณตางๆ การตรวจสอบเริ่มจากการเตรียมผิวของโลหะ 

จากการขัดผิวชิ้นงานจนเรียบใหสะทอนแสงไดเหมือนกระจก ทําไดโดยการขัดดวยกระดาษทรายและผงขัดละเอียดที่มี

ขนาดเล็กมาก หลังจากนั้นกัดขึ้นรอยดวยสารละลายที่เหมาะสมจะทําใหเราสามารถมองเห็นโครงสรางจุลภาคได ท่ีเปน

เชนนี้เพราะโลหะประกอบขึ้นดวยเกรนขนาดเล็กจํานวนมาก ในแตละเกรนมีการจัดเรียงทิศทางแตกตางกัน จึงมีความ

ไวตอการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีตางกัน ทําใหถูกกัดผิวไมเทากัน ดังแสดงในรูปที่ 2.35 (ก) เปนภาพวาดโครงสรางที่มอง

เห็นผานกลองจุลทรรศน เนื้อผิวที่เห็นในแตละเกรนขึ้นอยูกับการสะทอนแสงของเกรนนั้นๆ รูปที่ 2.35 (ข) เปนรูปถาย

โครงสรางจุลภาคของเหล็กกลาคารบอนตํ่าที่ไดจากกลองจุลทรรศนแบบแสง
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กลองจุลทรรศน

ผิวงานที่กัดขึ้นรอย

(ข)(ก)

รูปที่ 2.35 (ก) ภาพวาดของเกรนที่เห็นจากกลองจุลทรรศนแบบแสง (ข) ภาพโครงสรางจุลภาคของเหล็กกลาคารบอนตํ่า (250X)

จลุทรรศนอเิลก็ตรอนแบบสแกนนิง (Scanning Electron Microscope) หรือมกัเรยีกสัน้ๆ วา SEM เปนเทคนคิ

ในการตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของวัสดุที่ใชการกวาดลําอิเล็กตรอนบนผิววัสดุแลวนําสัญญาณที่ได เชน สัญญาณ

อิเล็กตรอนทุติยภูมิและสัญญาณอิเล็กตรอนกระเจิงกลับไปสรางเปนสัญญาณภาพ เทคนิค SEM สามารถดูวัตถุที่มี

ความชัดลึกไดมากกวา และมีอํานาจแยกแยะเชิงระยะ (spatial resolution) สูงกวากลองจุลทรรศนแบบแสง ท้ังนี้

เพราะ SEM จะใชสมบัติคลื+นของอิเล็กตรอน ซึ่งมีความยาวคลื+นที่สั้นมาก ทําให SEM มีอํานาจแยกแยะไดสูงถึง 0.2 

นาโนเมตร และดวยความสามารถในการบีบลําอิเล็กตรอนใหเปนมุมแคบๆ ได ทําใหไดภาพที่มีความชัดลึกสูง นอกจาก

นี้ SEM ยังสามารถใชรวมกับเทคนิคอื+น เชน EDS (Energy Dispersive Spectrometry) และ WDS (Wavelength 

Dispersive Spectrometry) เพื+อใหขอมูลทางเคมีไดอีกดวย รูปที่ 2.36 แสดงลักษณะของเครื+อง SEM ตัวอยางการ

ใชงานของ SEM ไดแก การตรวจสอบการกระจายตัวของเฟส การตรวจสอบลักษณะพื้นผิวที่แตกหักของวัสดุ การ 

ตรวจสอบรูปรางของเฟสตางๆ ในชิ้นงาน เปนตน

รูปที่ 2.36 ลักษณะของเครื+องจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกนนิง (Scanning Electron Microscope)[14]
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สวนประกอบและหลักการทาํงานโดยสังเขปของเครื+อง SEM แสดงไว ในรปูที ่2.37 (ก) ในสวนบนสดุ เปนแหลง

กําเนิดอิเล็กตรอน (electron source) หรือ “ปนอิเล็กตรอน” (electron gun) อิเล็กตรอนจากแหลงกําเนิดจะถูกเรงให

เคลื+อนท่ีลงมาตามคอลัมน (ทอทรงกระบอก) ซึง่ภายในมีสภาพเปนสญุญากาศดวยความตางศกัยในชวง 0–30 กโิลวตัต 

โดยทศิทางการเคลื+อนทีจ่ะควบคุมดวยเลนสแมเหลก็ไฟฟา 2 ชดุ หรอืมากกวาและปริมาณของอเิล็กตรอนจะควบคมุโดย

แอเพอรเจอร (aperture) หรือชองเปด ซึ่งมีขนาดตางๆ กัน ตามลักษณะการใชงาน เลนสคอนเดนเซอรอันแรก เปน

องคประกอบทีม่คีวามสาํคญัสงูสดุตอการควบคมุทัศนศาสตรของอเิลก็ตรอน (electron optics) เนื+องจากเปนเลนสทีท่าํ

หนาที ่“บีบ” ลาํอเิลก็ตรอนท่ีสงมาจากแหลงกําเนดิใหมขีนาดพืน้ทีห่นาตดัเลก็ลง สวนเลนสวตัถซุึง่เปนเลนสอนัสดุทาย

ทาํหนาทีโ่ฟกสัลาํอเิลก็ตรอนไปตกกระทบกับผวิของวตัถเุปาหมาย โดยมคีอยลกวาดภาพทาํหนาทีก่วาดลาํอเิล็กตรอนบน

ผิววัตถุในกรอบสี่เหลี่ยมคลายกับการกวาดภาพบนจอโทรทัศนอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electrons; SE) จะให

ขอมูลลักษณะพื้นผิว และเปนสัญญาณที่นํามาสรางภาพ สวนอิเล็กตรอนที่กระเจิงกลับ (back scattered electrons; 

BSE) ใหขอมูลเกี่ยวกับสวนผสมทางเคมีสําหรับเอกซเรย (X–ray) : จะใหขอมูลเกี่ยวกับชนิดของธาตุองคประกอบ

เปนสัญญาณที่ใช ในเทคนิค EDS และ WDS เครื+อง SEM เปนเครื+องมือที่มีประโยชนอยางยิ่งตอการวิเคราะหความ 

เสียหายของโลหะหรือวัสดุตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 2.37 (ข) โดยเครื+อง SEM จะชวยใหเราสังเกตเห็นพื้นผิวของเกรน

ของโลหะไดอยางชัดเจนวาเกิดจากการแตกหักในลักษณะใด

(ข)

(ค)(ก)

รูปที่ 2.37 (ก) แผนภาพการทํางานของเครื+องจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสแกนนิง (SEM)  

(ข) เหล็กกลาไรสนิมเกรด 304 ที่เกิดจากการแตกหักระหวางเกรน[40] (ค) สนิมของเหล็ก[26]



56     วัสดุวิศวกรรม

จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน (Transmission Electron Microscope) หรือเรียกสั้นๆ วา TEM เปน

กลองที่ใช ในการวิเคราะหโครงสรางจุลภาคที่มีกําลังขยายถึง 10,000 เทา และวิเคราะหโครงสรางผลึกและการจัด

เรียงตัวของอะตอมในเนื้อวัสดุ TEM ใชการยิงอิเล็กตรอนทะลุผานชิ้นงานบางๆ แลวตรวจจับสัญญาณบนจอรับภาพ

หรือแผนฟลม โดยมีหลักการทํางานดังนี้คือ ลําแสงอิเล็กตรอนถูกผลิตขึ้นจากฟลาเมนตทังสเตนที่อยูในสวนบนของ

คอลมันสญุญากาศดานบนดวยความรอน และลําแสงอเิลก็ตรอนดังกลาวจะถกูเรงใหพุงลงสูดานลางดวยความตางศักย

ที่สูงซึ่งมีคาตั้งแต 75–120  กิโลวัตต จากนั้นขดลวดแมเหล็กไฟฟาจะถูกใช ในการควบแนWนลําแสงอิเล็กตรอนและจะ

พุงผานช้ินสวนของโลหะหรือวัสดทุีบ่างมาก โดยมคีวามหนาประมาณ 100 นาโนเมตรหรอืนอยกวาทีว่างบนชัน้วางตวัอยาง 

ดังแสดงในรูปที่ 2.38 (ก) ชิ้นงานตัวอยางจะตองมีความบางเพียงพอที่จะยอมใหอิเล็กตรอนสามารถผานได ขณะที่

อิเล็กตรอนทะลุผานชิ้นงานตัวอยาง อิเล็กตรอนบางสวนจะถูกดูดซับ และบางสวนจะเกิดการหักเหกระจัดกระจาย

เปลี่ยนทิศทางไป ความแตกตางของการจัดเรียงตัวของอะตอมในโครงสรางผลึกจะเปนสาเหตุทําใหอิเล็กตรอนเกิด

การหักเหกระจัดกระจายขึ้น หลังจากท่ีลําแสงอิเล็กตรอนทะลุผานชิ้นงานทดสอบลําแสงอิเล็กตรอนนั้นจะถูกรวบรวม

ดวยเลนสวัตถุ จากนั้นจะถูกทาํให ใหญขึน้และถายลงบนจอรบัภาพฟลอูอเรสเซนซ บริเวณภายในเนือ้ของชิน้งานทดสอบ

ทีเ่ปนโลหะทีม่แีนวโนมทาํใหลาํแสงอิเลก็ตรอนเกดิการหกัเหกระจดักระจายออกไปมากจะสงัเกตเห็นเปนแนวมดืบนจอภาพ 

ดงันัน้ ดสิโลเคชนัหรือตาํหนใินโครงสรางผลึกทีม่กีารจดัเรยีงตวัของอะตอมท่ีไมเปนระเบยีบเชงิเสน จะปรากฏเปนแนว

มดืเปนเสนๆ บนจอรับภาพของเครื+อง TEM ดงัสงัเกตเห็นไดจากรปูที ่2.38 (ข) ซ่ึงเปนภาพดสิโลเคชนัทีเ่กดิขึน้ในเหลก็ 

รูปที่ 2.39 เปนภาพถายของจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน

(ก) (ข)

รูปที่ 2.38 (ก) แผนภาพการทํางานของเครื+องจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน (TEM)  

(ข) ภาพดิสโลเคชันแบบเสนในเหล็กที่เกิดจากการผิดรูป 14% ที่อุณหภูมิ –195 ํC[40]



บทที่ 2 โครงสรางอะตอมและผลึก 57

รูปที่ 2.39 ลักษณะของเครื+องจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชัน (TEM)[40]

การศึกษาโครงสรางผลึกโดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ (X–ray diffraction) หรือนิยมเรียกสั้นๆ วา XRD เปนการ

ศกึษาโครงสรางผลกึของสสารและวัสดโุดยใชการเล้ียวเบนของรังสีเอกซ เนื+องจากความยาวคลื+นของรังสีเอกซมขีนาด

ในชวงเดยีวกบัระยะหางระหวางระนาบของอะตอมของสสารแทบทกุชนดิ ในกรณทีี่ใชศกึษาโครงสรางผลึก รูปแบบการ

เรียงตัวที่ซํ้าๆ กันของผลึกจะทําหนาที่เหมือนกับเปนเกรตติงใหกับรังสีเอกซที่ผานเขาไป ทําใหไดรูปแบบการเลี้ยวเบน

ของรังสีเอกซ ซึ่งเปนพื้นฐานในการศึกษาทางดานผลึกศาสตร

วธิกีารวิเคราะหที่ใชกนัท่ัวไปของเทคนคิทาง XRD คอื วธิผีงวสัด ุ(powder method) เทคนคินีส้ารตวัอยางทีจ่ะ

ทาํการวเิคราะหจะถกูบดใหละเอียดเปนผง (powder) และใชไดอยางดกีบัสภาวะทีเ่ปนไปตามกฎของแบรกก (Bragg’s 

law) เครื+องท่ีใช ในการวเิคราะหเรยีกวา เอกซเรยดฟิแฟรกโทมเิตอร (X–ray diffractometer) ดงัแสดงในรปูที ่2.40 ท่ีมี 

หัวจับสัญญาณ (detector) รังสีเอกซ เพื+อหาคามุมเลี้ยวเบนและความเขมของรังสีเอกซที่เลี้ยวเบนออกมา ดังแสดง

ในรูปท่ี 2.41 (ก) จากนั้นจะมีอุปกรณบันทึกที่ทําหนาที่พล็อตความเขมของรังสีเอกซที่เลี้ยวเบนออกมาเทียบกับมุมที่ 

เลี้ยวเบน (2 ) แบบอัตโนมัติ ดังแสดงในรูปที่ 2.41 (ข) ซึ่งเปนภาพสัญญาณสะทอนของตัวอยางที่เปนทองคํา

การแปลความหมายของขอมลูจากเอกซเรยดฟิแฟรกโทมิเตอรที่ไดจากการตรวจสอบนัน้ จะตองมคีวามรูพืน้ฐาน

ทางผลกึวิทยาเปนอยางด ีโดยตัวอยางโลหะท่ีมโีครงสรางผลึกซึง่ผานการตรวจสอบดวยเครื+อง ดิฟแฟรกโทมเิตอรแลว

ไดขอมลูของสัญญาณรงัสเีอกซทีเ่ล้ียวเบนท่ีจดุสงูสดุ (peaks) ซ่ึงขอมลูที่ไดนีจ้ะตองนาํไปทาํการคาํนวณหาคาตามสตูร

แลวจึงแปลผลเปนระบบผลึกแตละชนิดอีกครั้ง 
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รูปที่ 2.40 เครื+องดิฟแฟรกโทมิเตอรตรวจสอบโครงสรางผลึกโดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ (XRD Diffractometer)[35]

(ข)(ก)

รูปที่ 2.41 (ก) ลักษณะการทํางานของดิฟแฟรกโทมิเตอร  

(ข) ภาพสัญญาณการสะทอนของความเขมของรังสีจากตัวอยางของผงทองคํา[8]



วัสดุวิศวกรรมเปนวิชาพืนฐานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรทุกสาขา เนือหาภายในเลมครอบคลุม
ตามหลักสูตรทีสภาวิศวกรรมกำหนดไวในป พ.ศ. 2545 ประกอบดวย

หนังสือเลมนีเหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตรทุกสาขา นักศึกษาดานวิทยาศาสตรทังในระดับทีตำกวา
ปริญญาตรี และปริญญาตรี นักศึกษาดานเทคโนโลยีทังในระดับทีตำกวาปริญญาตรี (ระดับ ปวช. และ ปวส.) 
และปริญญาตรี (วศ.บ.) และผูทีสนใจทัวไป

ผศ.ดร. ณรงคศักดิ ธรรมโชติ

โครงสรางอะตอมและโครงสรางผลึก
การแพรของอะตอมและการแข็งตัวของโลหะ
สมบัติทางกลและการทดสอบ
การเปลียนรูปอยางถาวรของโลหะ
แผนภาพเฟส

โลหะกลุมเหล็ก
การอบชุบเหล็กกลา
โลหะนอกกลุมเหล็ก
โพลิเมอร 
เซรามิกและแกว

วัสดุผสม
การกัดกรอน
สมบัติทางไฟฟาแมเหล็ก แสง
และความรอน
กรรมวิธีการผลิตและเลือกใชวัสดุ

ประวัติผูเขียน

การศึกษา  
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

  จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Engineering (M.Eng.) สาขาวิชา Manufacturing System 

  Engineering จาก Asian Institute of Technology (AIT)
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Engineering (D.Eng.) สาขาวิชา Design and 

   Manufacturing Engineering จาก Asian Institute of Technology (AIT)

การทำงาน
 ปจจุบันดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 พ.ศ. 2554-2557 ดำรงตำแหนงรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 พ.ศ. 2543-2545 ดำรงตำแหนงหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประสบการณฝกอบรม 
 Heat Treatment and Metal Finishing for Improving of Metal, JICA, Japan
 Heat Treatment Furnace Construction, Australia

ประสบการณการทำงาน
 อาจารยพิเศษรายวิชาปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี นครราชสีมา
 วิทยากรบรรยายในการฝกอบรมสัมมนาในหัวขอ “การอบชุบและการตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของเหล็กกลา”
 วิทยากรบรรยายทางวิชาการแกสถานประกอบการ

งานวิจัยและสิงประดิษฐ
 เตาอบชุบความรอนฟลูอิดไดซเบด
 การปรับปรุงสมบัติทางกลของเงินสเตอรลิง 925 ดวยการอบชุบความรอนโดยการบมแข็ง
 การประยุกตใชกรรมวิธีแพ็กคารเบอไรซิงในการชุบแข็งมีดทางการเกษตร
 การใชวัสดุธรรมชาติเปนตัวเรงการเพิมคารบอนทีผิวเหล็กกลาคารบอนตำในกระบวนการแพ็กคารเบอไรซิง
 การชุบแข็งมีดทางการเกษตรดวยกรรมวิธีกระแสเหนียวนำความถีสูง
 การออกแบบระบบปอนเติมนำโลหะในการหลออินเวสตเมนตในการผลิตเครอืงประดับเงิน

  สเตอรลิง 925

ผลงานเขียน
 วัสดุวิศวกรรม ; Engineering Materials บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด (มหาชน)
 โลหวิทยา ; Metallurgy สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 กรรมวิธีการผลิต ; Manufacturing Processes คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


