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 แร
 สมบัติทางเคมี
 สมบัติทางกายภาพ

ความวาว (luster)
รูปผลึก (crystal form)
ลักษณะผลึก (crystal habit)
สี (color)
สีผง (streak)
ความโปรงแสง (transparency)
ความถวงจําเพาะ (specific gravity) 
แนวแตกเรียบ (cleavage)
รอยแตก (fracture)
ความแข็ง (hardness)
ความเหนียว (tenacity)
สภาวะแมเหล็ก (magnetism)
รสและกลิ่น (taste & odor)
กัมมันตภาพรังสี (radioactivity)

 กลุมแร

ลําดับขั้นของการนําเสนอ



ธาตุหรือสารประกอบอนนิทรียที่เปนของแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
มีโครงสรางภายในที่เปนระเบียบ

มีสูตรเคมี และมีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่แนนอน
หรือเปลี่ยนแปลงไดในวงจํากัด  

เพชร (Diamond) C

ทอง (Gold) Au

ควอรตซ (Quartz) SiO2

แคลไซต (Calcite) CaCO3

แอลไบต (Albite) NaAlSi3O8

แร (mineral)

ควอรตซ



เปนที่ทราบกันทั่วไปวาแรตองมีเนื้อผลึก
หากขาดลักษณะเปนผลึกและเกิดเปนวุนแข็ง
ปราศจากรูปโครงสรางแทน วัตถุชนิดนี้
เรียกวา อสัณฐาน (amorphous)

ตัวอยางเชน 
โอปอ (opal)  แกวของอุลกมณี/เทกไทต (tektite) 
และแกวภูเขาไฟของหินออบซิเดียน (obsidian)

opalopal obsidianobsidian tektitetektite



fulguritefulgurite

LechatelieriteLechatelierite



สมบัติทางเคมี
ขอดี

มีประโยชนมากและถูกตองที่สุด เพราะ

ทราบไดวาตัวอยางแรนัน้ๆ ประกอบดวยธาตอุะไรบาง 

ทราบถึงปริมาณของธาตุประกอบในแตละธาตุ

ขอเสีย

ตองการการตรวจสําหรับปฏิบัติการหลายอยาง  เชน น้ํายาและ
กรดชนิดตางๆ ตองทดลองในหองปฏิบัตกิาร

ตองใชเวลา และคาใชจายสูง



การวิเคราะหแรทางเคมี

การตรวจคุณสมบัติทางเคมีของแรนัน้หลายวิธีดวยกัน เชน

การตรวจดูปฏิกริิยากับกรด

การตรวจดูการละลายในกรด (solubility)

การตรวจดวยเปลวไฟ

การตรวจดูสีของเปลวไฟ (flame test)

การหลอมตัวของแร (fusibility)

การตรวจสอบดวยเครื่องวิทยาศาสตร 

เชน วิธี XRD, XRF, EPMA เปนตน

อื่นๆ



X-Ray Powder Diffraction (XRD):

XX--Ray Ray DiffractometerDiffractometer



X-Ray Powder Diffraction (XRD):

quartzquartz

orthoclaseorthoclase

pyritepyrite



สมบัติทางกายภาพ
ความวาวความวาว  (luster)(luster)

รูปผลกึรูปผลกึ  (crystal form)(crystal form)

ลกัษณะผลกึลกัษณะผลกึ  (crystal habit)(crystal habit)

สีสี ( (colorcolor))

สีผงสีผง ( (streakstreak))

ความโปรงแสงความโปรงแสง  (transparency)(transparency)

ความถวงจําเพาะความถวงจําเพาะ  (specific (specific 
gravity)  gravity)  

แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ  (cleavage)(cleavage)

รอยแตกรอยแตก  (fracture)(fracture)

  ความแข็งความแข็ง  (hardness)(hardness)

ความเหนียวความเหนียว ( (tenacitytenacity))

สภาวะแมเหลก็สภาวะแมเหลก็ ( (magnetismmagnetism))

รสและกลิน่รสและกลิน่  (taste & odor)(taste & odor)

กัมมนัตภาพรังสีกัมมนัตภาพรังสี  
(radioactivity)(radioactivity)



สมบัติทางกายภาพ
ความวาวความวาว  (luster)(luster)

รูปผลกึรูปผลกึ  (crystal form)(crystal form)

ลกัษณะผลกึลกัษณะผลกึ  (crystal habit)(crystal habit)

สีสี ( (colorcolor))

สีผงสีผง ( (streakstreak))

ความโปรงแสงความโปรงแสง  (transparency)(transparency)

ความถวงจําเพาะความถวงจําเพาะ  (specific (specific 
gravity)  gravity)  

แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ  (cleavage)(cleavage)

รอยแตกรอยแตก  (fracture)(fracture)

  ความแข็งความแข็ง  (hardness)(hardness)

ความเหนียวความเหนียว ( (tenacitytenacity))

สภาวะแมเหลก็สภาวะแมเหลก็ ( (magnetismmagnetism))

รสและกลิน่รสและกลิน่  (taste & odor)(taste & odor)

กัมมนัตภาพรังสีกัมมนัตภาพรังสี  
(radioactivity)(radioactivity)



ความวาว (luster)
ความวาวแบบโลหะความวาวแบบโลหะ  (metallic luster)(metallic luster)

ความวาวแบบอโลหะความวาวแบบอโลหะ  (non(non--metallic luster)metallic luster)
ความวาวแบบแกวความวาวแบบแกว  (vitreous luster)(vitreous luster)

ความวาวแบบเพชรความวาวแบบเพชร  (adamantine luster)(adamantine luster)

ความวาวแบบยางสนความวาวแบบยางสน  (resinous luster)(resinous luster)

ความวาวแบบไขความวาวแบบไข  (waxy luster)(waxy luster)

ความวาวแบบมุกความวาวแบบมุก  (pearly luster)(pearly luster)

ความวาวแบบไหมความวาวแบบไหม  (silky luster)(silky luster)

ความวาวแบบอาบน้ํามันความวาวแบบอาบน้ํามัน  (greasy luster)(greasy luster)

ดานเหมือนดินดานเหมือนดิน  (earthy luster or dull)(earthy luster or dull)

  ความวาวแบบกึง่โลหะความวาวแบบกึง่โลหะ  ((submetallicsubmetallic luster)luster)

ลักษณะผิวแรที่เกิดการสะทอนแสงลักษณะผิวแรที่เกิดการสะทอนแสง



magnetitemagnetite
metallic lustermetallic luster

quartzquartz
vitreous lustervitreous luster

ลักษณะผิวแรที่เกิดการสะทอนแสงลักษณะผิวแรที่เกิดการสะทอนแสง

สีสี  ≠≠  ความวาวความวาว



ลักษณะผิวแรที่เกิดการสะทอนแสงลักษณะผิวแรที่เกิดการสะทอนแสง

pyritepyrite

amethystamethyst

PYRITE
Formula: FeS2
Luster: metallic

AMETHYST
Formula: SiO2
Luster: vitreous



สมบัติทางกายภาพ
ความวาวความวาว  (luster)(luster)

รูปผลกึรูปผลกึ  (crystal form)(crystal form)

ลกัษณะผลกึลกัษณะผลกึ  (crystal habit)(crystal habit)

สีสี ( (colorcolor))

สีผงสีผง ( (streakstreak))

ความโปรงแสงความโปรงแสง  (transparency)(transparency)

ความถวงจําเพาะความถวงจําเพาะ  (specific (specific 
gravity)  gravity)  

แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ  (cleavage)(cleavage)

รอยแตกรอยแตก  (fracture)(fracture)

  ความแข็งความแข็ง  (hardness)(hardness)

ความเหนียวความเหนียว ( (tenacitytenacity))

สภาวะแมเหลก็สภาวะแมเหลก็ ( (magnetismmagnetism))

รสและกลิน่รสและกลิน่  (taste & odor)(taste & odor)

กัมมนัตภาพรังสีกัมมนัตภาพรังสี  
(radioactivity)(radioactivity)



รูปผลึก (crystal form)

ระบบสามแกนเทาระบบสามแกนเทา  (isometric system)(isometric system)

ระบบสองแกนเทาระบบสองแกนเทา  (tetragonal system)(tetragonal system)

ระบบสามแกนตางระบบสามแกนตาง ( (orthorhombic system)orthorhombic system)

ระบบสามแกนราบระบบสามแกนราบ  (hexagonal system)(hexagonal system)

ระบบหนึง่แกนเอียงระบบหนึง่แกนเอียง  (monoclinic system)(monoclinic system)

ระบบสามแกนเอียงระบบสามแกนเอียง  (triclinic system)(triclinic system)

ผลึกที่ประกอบดวยหนาผลึกผลึกที่ประกอบดวยหนาผลึก

ดีบุก

cassiteritecassiterite

pyritepyrite

topaztopaz

microclinemicroclinegypsumgypsum

berylberyl



รูปผลึก (crystal form)
ระบบสามแกนเทา (isometric system)

ระบบสองแกนเทา (tetragonal system)

ระบบสามแกนตาง (orthorhombic system)

ระบบสามแกนราบ (hexagonal system)

ระบบหนึ่งแกนเอียง (monoclinic system)

ระบบสามแกนเอียง (triclinic system)

Axial Configuration

(a) Halite (sodium chloride, NaCl)
(b) Calcite (calcium carbonate, CaCO3)
(c) Polymer

isometric

hexagonal



Deep green isolated fluorite crystal (isometric system) 
showing cubic {100} and octahedral {111} faces, 
complete and undamaged, set upon a micaceous matrix. 
Crystal size: 19 mm wide. Weight: 30 g. From Erongo
Mountain, Erongo Region, Namibia

fluoritefluorite



(a)  Pyrite cubes in limestone, Navajún, Spain

(b)  Pyrite dodecahedron, also known as 
"pyritohedron", Elba, Italy

(c)  Pyrite octahedra, Huánuco, Peru

(a)(a)

(b)(b)

(c)(c)

ระบบสามแกนเทาระบบสามแกนเทา  (isometric system)(isometric system)





Crystallographic planes with different Miller indices 
in cubic crystals

Miller index

Miller indices are a notation 
system in crystallography for 
planes and directions in crystal 
(Bravais) lattices.

In particular, a family of lattice 
planes is determined by three 
integers l, m, and n, the Miller 
indices. They are written (hkl), 
and each index denotes a plane 
orthogonal to a direction (h, k, l) 
in the basis of the reciprocal 
lattice vectors. By convention, 
negative integers are written 
with a bar, as in 3 for −3. The 
integers are usually written in 
lowest terms, i.e. their greatest 
common divisor should be 1. 
Miller index 100 represents a 
plane orthogonal to direction l; 
index 010 represents a plane 
orthogonal to direction m, and 
index 001 represents a plane 
orthogonal to n.



ควอรตซ (quartz)



สมบัติทางกายภาพ
ความวาวความวาว  (luster)(luster)

รูปผลกึรูปผลกึ  (crystal form)(crystal form)

ลกัษณะผลกึลกัษณะผลกึ  (crystal habit)(crystal habit)

สีสี ( (colorcolor))

สีผงสีผง ( (streakstreak))

ความโปรงแสงความโปรงแสง  (transparency)(transparency)

ความถวงจําเพาะความถวงจําเพาะ  (specific (specific 
gravity)  gravity)  

แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ  (cleavage)(cleavage)

รอยแตกรอยแตก  (fracture)(fracture)

  ความแข็งความแข็ง  (hardness)(hardness)

ความเหนียวความเหนียว ( (tenacitytenacity))

สภาวะแมเหลก็สภาวะแมเหลก็ ( (magnetismmagnetism))

รสและกลิน่รสและกลิน่  (taste & odor)(taste & odor)

กัมมนัตภาพรังสีกัมมนัตภาพรังสี  
(radioactivity)(radioactivity)



ลักษณะผลึก (crystal habit) ลักษณะรูปรางที่เห็นลักษณะรูปรางที่เห็น

สมานแนน (massive)

รูปกิ่งไม (dendritic)

รูปไต (reniform)

 รูปพวงองุน (botryoidal)

เม็ดแบบไขปลา (öolitic)

เสนใย (fibrous)

 รูปกะหล่ําปลี (mamillary)

แรมีลักษณะกลุม
ลักษณะรูปผลึกลักษณะรูปผลึก ลักษณะรูปทรงผิดแฝกลักษณะรูปทรงผิดแฝก

รูปเข็ม (acicular)

รูปใบมีด (bladed)

แผนกระดาน (tabular)

กอนเหลี่ยม (blocky)

กอนลูกเตา (cube)

แทงปริซึม (prism)

แผนเกล็ด ( micaceous)

แรมีลักษณะเดี่ยว



ลักษณะผลึก (crystal habit)

รูปเข็ม (acicular)

รูปพวงองุน (botryoidal)

เสนใย (fibrous)

สมานแนน (massive)

เม็ดแบบไขปลา (öolitic)

รูปไต (reniform)

ลักษณะรูปรางที่เห็นลักษณะรูปรางที่เห็น



รูปกิ่งไม (dendritic)

Incredibly sharp and brilliant  Native Gold dendrites on Quartz crystal matrix



สมบัติทางกายภาพ
ความวาวความวาว  (luster)(luster)

รูปผลกึรูปผลกึ  (crystal form)(crystal form)

ลกัษณะผลกึลกัษณะผลกึ  (crystal habit)(crystal habit)

สีสี ( (colorcolor))

สีผงสีผง ( (streakstreak))

ความโปรงแสงความโปรงแสง  (transparency)(transparency)

ความถวงจําเพาะความถวงจําเพาะ  (specific (specific 
gravity)  gravity)  

แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ  (cleavage)(cleavage)

รอยแตกรอยแตก  (fracture)(fracture)

  ความแข็งความแข็ง  (hardness)(hardness)

ความเหนียวความเหนียว ( (tenacitytenacity))

สภาวะแมเหลก็สภาวะแมเหลก็ ( (magnetismmagnetism))

รสและกลิน่รสและกลิน่  (taste & odor)(taste & odor)

กัมมนัตภาพรังสีกัมมนัตภาพรังสี  
(radioactivity)(radioactivity)



สี (color) สีสี  ≠≠  สีผงสีผง

แรบางชนิดก็มีสีเดียว หรือสองสี
แรบางชนิดมีสีคลายคลึงกัน ทําใหสับสนได
แรบางชนิดมีมากมายหลายสี พาใหสับสนไดงาย 

เชน ทัวรมารีน (tourmaline) อาจมีสีดํา น้ําเงิน เขียว แดง 
หรือไมมีสีก็ได

ยิ่งไปกวานั้น แรบางชนิดในกอนหรือผลึกเดียวกัน 
ยังอาจมีหลายสีไดดวย 

quartzquartz

pyritepyrite

goldgold

rose quartzrose quartz

tourmalinetourmaline

tourmalinetourmaline

fluoritefluorite



http://www.hq.nasa.gov/alsj/GeoRockClrChart.pdf



native native 
sulfursulfur
SS



galenagalena
PbSPbS



““FoolFool’’s Golds Gold””

pyritepyrite
FeSFeS22

native native 
goldgold
AuAu



amethystamethyst
SiOSiO22

geodegeode



mineral assemblagesmineral assemblages

malachitemalachite
CuCu22(CO(CO33)(OH))(OH)22

azuriteazurite
CuCu33(CO(CO33))22(OH)(OH)22



สีผง (streak)
สี (color)

สีผง (streak)  คือสีของผงละเอียดที่หลุดจากแร

สีผงละเอียดของแร มักจะตางกับสีของแร

ตรวจดูสีผงละเอียดไดโดยนําแรไปขดีลงบนแผนกระเบื้องทดสอบสีผง (streak plate)

หรือถาแรมีขนาดเปนเม็ดเล็กๆ ก็นําไปบดบี้ลงบนแผนกระเบื้องทดสอบสีผง

สีผงของแรเปนสีเฉพาะตัว

steak = steak = เนื้อสเต็กเนื้อสเต็ก  
streakstreak = = สีผงสีผง

streak platestreak plate

สีสี  ≠≠  สีผงสีผง

hematitehematite



streak platestreak plate

steak platesteak plate



hematitehematite

สีผงละเอียดของแร มักจะตางกับสีของแร

สีผงของแรเปนสีเฉพาะตัว เชน

ฮีมาไทต (สินแรเหล็กแดง) จะมีผง สีเลือดหมู หรือ สีน้ําตาลแดง

ไลมอไนต (สินแรเหล็กเหลือง) จะมีผง สีน้ําตาลเหลือง

วุลแฟรไมต (สินแรทังสเตน) จะมีผง สีน้ําตาลแก

สฟาเลอไรต (สินแรสังกะสี) จะมีผง สีน้ําตาลออน หรือ สีขี้มา

แคสซิเทอไรต (สินแรดีบุก) จะมีผง สีขาว หรือ สีเนื้อออน



สมบัติทางกายภาพ
ความวาวความวาว  (luster)(luster)

รูปผลกึรูปผลกึ  (crystal form)(crystal form)

ลกัษณะผลกึลกัษณะผลกึ  (crystal habit)(crystal habit)

สีสี ( (colorcolor))

สีผงสีผง ( (streakstreak))

ความโปรงแสงความโปรงแสง  (transparency)(transparency)

ความถวงจําเพาะความถวงจําเพาะ  (specific (specific 
gravity)  gravity)  

แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ  (cleavage)(cleavage)

รอยแตกรอยแตก  (fracture)(fracture)

  ความแข็งความแข็ง  (hardness)(hardness)

ความเหนียวความเหนียว ( (tenacitytenacity))

สภาวะแมเหลก็สภาวะแมเหลก็ ( (magnetismmagnetism))

รสและกลิน่รสและกลิน่  (taste & odor)(taste & odor)

กัมมนัตภาพรังสีกัมมนัตภาพรังสี  
(radioactivity)(radioactivity)



ความโปรงแสง (transparency)ลักษณะที่แสงผานลักษณะที่แสงผาน

ความโปรงแสง (diaphaneity or transparency)

คือสมบัติของแรในการยอมใหแสงผานไปได  

โปรงใส (transparent)

โปรงแสง (translucent)

ทึบแสง (opaque)

quartzquartz

native goldnative gold



สมบัติทางกายภาพ
ความวาวความวาว  (luster)(luster)

รูปผลกึรูปผลกึ  (crystal form)(crystal form)

ลกัษณะผลกึลกัษณะผลกึ  (crystal habit)(crystal habit)

สีสี ( (colorcolor))

สีผงสีผง ( (streakstreak))

ความโปรงแสงความโปรงแสง  (transparency)(transparency)

ความถวงจําเพาะความถวงจําเพาะ  (specific (specific 
gravity)gravity)

แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ  (cleavage)(cleavage)

รอยแตกรอยแตก  (fracture)(fracture)

  ความแข็งความแข็ง  (hardness)(hardness)

ความเหนียวความเหนียว ( (tenacitytenacity))

สภาวะแมเหลก็สภาวะแมเหลก็ ( (magnetismmagnetism))

รสและกลิน่รสและกลิน่  (taste & odor)(taste & odor)

กัมมนัตภาพรังสีกัมมนัตภาพรังสี  
(radioactivity)(radioactivity)



ความถวงจําเพาะ (specific gravity)

quartzquartz
(SiO(SiO22))

2.652.65

pyritepyrite
(FeS(FeS22))

4.954.95--5.105.10

Specific gravity is the density of a substance divided by 
the density of water (1 g/cm3).

calcitecalcite
(CaCO(CaCO33))

2.712.71



สมบัติทางกายภาพ
ความวาวความวาว  (luster)(luster)

รูปผลกึรูปผลกึ  (crystal form)(crystal form)

ลกัษณะผลกึลกัษณะผลกึ  (crystal habit)(crystal habit)

สีสี ( (colorcolor))

สีผงสีผง ( (streakstreak))

ความโปรงแสงความโปรงแสง  (transparency)(transparency)

ความถวงจําเพาะความถวงจําเพาะ  (specific (specific 
gravity)  gravity)  

แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ  (cleavage)(cleavage)

รอยแตกรอยแตก  (fracture)(fracture)

  ความแข็งความแข็ง  (hardness)(hardness)

ความเหนียวความเหนียว ( (tenacitytenacity))

สภาวะแมเหลก็สภาวะแมเหลก็ ( (magnetismmagnetism))

รสและกลิน่รสและกลิน่  (taste & odor)(taste & odor)

กัมมนัตภาพรังสีกัมมนัตภาพรังสี  
(radioactivity)(radioactivity)



แนวแตกเรียบ (cleavage)

แนวแตกเรียบ กี่แนว ?!?



FLUORITE
Formula: CaF2
System: Isometric
Cleavage: Perfect on 
{111} or octahedral

Red fluorite crystalsRed fluorite crystals



แนวแตกเรียบสมบูรณแบบ (perfect cleavage)

แนวแตกเรียบดี (good cleavage)

แนวแตกเรียบไมชัดเจน (indistinct cleavage)

แนวแตกเรียบไมสมบูรณแบบ (imperfect cleavage)

แนวแตกเรียบพรา (poorly cleavage)

ไมมีแนวแตกเรียบ (no cleavage)

 ไมมีแนว
แตกเรียบ

1 แนว

2 แนว

3 แนว

4 แนว

6 แนว  

แนวแตกเรียบ (cleavage)

galenagalena

muscovitemuscovite orthoclaseorthoclase



แนวแตกเรียบ

MuscoviteMuscovite

BiotiteBiotite



~ 124°&56°

~ 90°

~ 87°

~ 105°&75°



เฉลยเฉลย

TESTTEST
สีและสีผง

ความโปรงแสง

ระบบผลึก/แนวแตกเรียบ ?!?



รอยแตกเรียบ (even fracture)

 รอยแตกขรุขระ (uneven fracture)

 รอยแตกรูปกนหอย (conchoidal fracture)

รอยแตกแบบเสี้ยน (splintery fracture)

รอยแตกแบบหยักแหลม (hackly fracture)

รอยแตก (fracture)

native coppernative copper

native sulfurnative sulfur

chalcedonychalcedony

quartzquartz

satin sparsatin spar
(gypsum)(gypsum)



สมบัติทางกายภาพ
ความวาวความวาว  (luster)(luster)

รูปผลกึรูปผลกึ  (crystal form)(crystal form)

ลกัษณะผลกึลกัษณะผลกึ  (crystal habit)(crystal habit)

สีสี ( (colorcolor))

สีผงสีผง ( (streakstreak))

ความโปรงแสงความโปรงแสง  (transparency)(transparency)

ความถวงจําเพาะความถวงจําเพาะ  (specific (specific 
gravity)  gravity)  

แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ  (cleavage)(cleavage)

รอยแตกรอยแตก  (fracture)(fracture)

  ความแข็งความแข็ง  (hardness)(hardness)

ความเหนียวความเหนียว ( (tenacitytenacity))

สภาวะแมเหลก็สภาวะแมเหลก็ ( (magnetismmagnetism))

รสและกลิน่รสและกลิน่  (taste & odor)(taste & odor)

กัมมนัตภาพรังสีกัมมนัตภาพรังสี  
(radioactivity)(radioactivity)



ความแข็ง (hardness) ทนทานตอการถูกขูดขีดทนทานตอการถูกขูดขีด

 คือ สมบัติของแรในการทนทานตอการถูกขูดขีด

MohsMohs hardness scalehardness scale



ความแข็ง (hardness)

เล็บมือ 2.5

เหรียญหรือลวดทองแดง 3.5

ตะปู มีดพับ 5.5

ตามมาตรฐานของ Mohs hardness scale

ทนทานตอการถูกขูดขีดทนทานตอการถูกขูดขีด

Mohs hardness scale
Talc
Gypsum
Calcite
Fluorite
Apatite
Potassium Feldspar
Quartz
Topaz
Corundum
Diamond

Friedrich Mohs (1773-1839)
German geologist/mineralogist.

Mohs, studied chemistry, mathematics and 
physics. He started classifying minerals by 
their physical characteristics, in spite of their 
chemical composition, as it was done before.
He created a hardness scale that is still used 
as Mohs scale of mineral hardness.





สมบัติทางกายภาพ
ความวาวความวาว  (luster)(luster)

รูปผลกึรูปผลกึ  (crystal form)(crystal form)

ลกัษณะผลกึลกัษณะผลกึ  (crystal habit)(crystal habit)

สีสี ( (colorcolor))

สีผงสีผง ( (streakstreak))

ความโปรงแสงความโปรงแสง  (transparency)(transparency)

ความถวงจําเพาะความถวงจําเพาะ  (specific (specific 
gravity)  gravity)  

แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ  (cleavage)(cleavage)

รอยแตกรอยแตก  (fracture)(fracture)

  ความแข็งความแข็ง  (hardness)(hardness)

ความเหนียวความเหนียว ( (tenacitytenacity))

สภาวะแมเหลก็สภาวะแมเหลก็ ( (magnetismmagnetism))

รสและกลิน่รสและกลิน่  (taste & odor)(taste & odor)

กัมมนัตภาพรังสีกัมมนัตภาพรังสี  
(radioactivity)(radioactivity)



ความเหนียว (tenacity) ทุบทุบ  ตีตี  บิดบิด  แตกแตก  หักหัก  งองอ

คือสมบัติของแรในการทนทานตอ
การถูกตี ทุบ หัก งอ หรือตัดเปนชิ้น  

ตดัเปนชิ้นได (sectile)

ทุบเปนแผนบางได (malleable)

ดึงเปนเสนได (ductile)

 งอบิดได (flexible)

งอยืดหยุนได (elastic)

เปราะ (brittle)

native goldnative gold

native coppernative copper



diamonddiamond

muscovitemuscovite



ความวาวความวาว  (luster)(luster)

รูปผลกึรูปผลกึ  (crystal form)(crystal form)

ลกัษณะผลกึลกัษณะผลกึ  (crystal habit)(crystal habit)

สีสี ( (colorcolor))

สีผงสีผง ( (streakstreak))

ความโปรงแสงความโปรงแสง  (transparency)(transparency)

ความถวงจําเพาะความถวงจําเพาะ  (specific (specific 
gravity)  gravity)  

แนวแตกเรียบแนวแตกเรียบ  (cleavage)(cleavage)

รอยแตกรอยแตก  (fracture)(fracture)

  ความแข็งความแข็ง  (hardness)(hardness)

ความเหนียวความเหนียว ( (tenacitytenacity))

สภาวะแมเหลก็สภาวะแมเหลก็ ( (magnetismmagnetism))

รสและกลิน่รสและกลิน่  (taste & odor)(taste & odor)

กัมมนัตภาพรังสีกัมมนัตภาพรังสี  
(radioactivity)(radioactivity)

สมบัติทางกายภาพ



สมบัติอื่นๆ

สมบัตเิฉพาะอื่นๆ  เชน 

สภาวะแมเหล็ก (magnetism)

การหักเหสองแนว (double refraction)

รสและกลิ่น (taste & odor)

calcitecalcite
magnetitemagnetite

halitehalite native sulfurnative sulfur



สมบัตเิฉพาะอื่นๆ  เชน 

กัมมันตภาพรังสี (radioactivity)

การเรืองแสง / ฟลูออเรสเซนซ (fluorescence)
Fluorescence is the emission of light by a substance that has absorbed light 
or other electromagnetic radiation. It is a form of luminescence. In most 
cases, the emitted light has a longer wavelength, and therefore lower energy, 
than the absorbed radiation.

Fluorescence of Aragonite



quartzquartz

กลุมแรที่มีการเกิดรวมกันกลุมแรที่มีการเกิดรวมกันสมบัตเิฉพาะอื่นๆ  เชน

กลุมแร (mineral assembladges)

magnetitemagnetite

mineral mineral assembladgesassembladges



quartzquartz

native goldnative gold



quartzquartz

KK--feldsparfeldspar

pegmatitepegmatite

biotitebiotite





กลุมแร (mineral groups)
ธาตธุรรมชาติ (native elements)

หมูแรซัลไฟด (sulfides)

หมูแรซัลโฟซอลต (sulfosalt)

หมูแรออกไซดและไฮดรอกไซด (oxides & hydroxides)

หมูแรเฮไลด (halides)

หมูแรคารบอเนต (carbonates)

หมูแรไนเตรต (nitrates)



กลุมแร (ตอ)
หมูแรบอเรต (borates)

หมูแรซัลเฟตและโครเมต (sulfates & chromates)

หมูแรทังสเตทและโมลิบเดต (tangstates & molybdates)

หมูแรฟอสเฟต อารเซเนตและวานาเดต

(phosphates, arsenates & vanadates)

หมูแรซิลิเกต (silicates) แบงออกเปน 6 กลุม
นีโซวิลิเกต (nesosilicates), โซโรซิลิเกต (sorosilicates), ไซโคลซลิิเกต (cyclosilicates), 

ไอโนซิลิเกต (inosilicates), ฟลโลซิลิเกต (phyllosilicates) และเทคโนซิลิเกต (tectosilicates)





สรุป
 แร
 สมบัติทางเคมี
 สมบัติทางกายภาพ

ความวาว (luster)
รูปผลึก (crystal form)
ลักษณะผลึก (crystal habit)
สี (color)
สีผง (streak)
ความโปรงแสง (transparency)
ความถวงจําเพาะ (specific gravity) 
แนวแตกเรียบ (cleavage)
รอยแตก (fracture)
ความแข็ง (hardness)
ความเหนียว (tenacity)
สภาวะแมเหล็ก (magnetism)
รสและกลิ่น (taste & odor)
กัมมันตภาพรังสี (radioactivity)

 กลุมแร

ธาตุหรือสารประกอบอนินทรยีที่เปนของแขง็ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
มีโครงสรางภายในที่เปนระเบียบ

มีสูตรเคมี และมีสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่แนนอน
หรือเปลี่ยนแปลงไดในวงจํากัด  



Mineralogy Database  © 1997-2010 by David Barthelmy http://webmineral.com/

mindat.org - the mineral and locality database  © 1993-2011 by Jolyon Ralph and Ida Chau
http://www.mindat.org/

Minerals.net - The Mineral and Gemstone Kingdom © 1997-2015 by Hershel Friedman and 
Minerals.net http://www.minerals.net/

Handbook of Mineralogy  © 2004-2011 by Mineralogical Society of America  
http://www.handbookofmineralogy.org/

สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ เว็บไซตที่เกี่ยวของ ตามคําแนะนําของอาจารยผูสอน

ขอมูลอางอิงตามเว็บไซต 



THANK YOU


