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บทคดัย่อ 

บทความวิจยัน้ีเป็นการศึกษาพัฒนาส่วนผสมโลหะทองขาว

เจือตํ่า 8k สําหรับการผลิตช้ินส่วนประกอบตวัเรือนเคร่ืองประดบั โดย

การศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพลของธาตุเจือโลหะเงิน ทอง ทองแดง 

สังกะสี และดีบุก ท่ีมีผลต่อสมบติัทางกล และโครงสร้างจุลภาค (ความ

แตกต่างของระดบัสี) และพฤติกรรมความตา้นกันหมองของทองขาวเจือ

ตํ่า 8k  ผลจากการทดสอบและวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของช้ินทดสอบ  

พ บ ว่าค่ าค วามต้าน ท าน แ รงดึ ง  แ ล ะค่ าค วามแ ข็งข อ งส่วน ผส ม 

33.33%Au+50.67%Ag+10%Cu+5%Zn+1%Sn มี ค่ า  Ultimate Tensile 

Strength ตํ่าที่สุด 0.54 kN/mm2  มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวตํ่าที่สุด 55% 

และมีค่าความแข็งสูงที่สุด 137.0HV ซ่ึงผลการทดสอบที่แสดงออกมา

แบบน้ีคุณสมบติัทางกลของวสัดุจะเป็นแบบแขง็เปราะ (Brittle Material) 

เม่ือนําไปขึ้ นรูปจะเกิดการแตกหักไดง้่าย  แต่ค่าระดับสีของช้ินงาน

ทดสอบที่อตัราส่วนผสมน้ีมีค่าระดบัสีของโลหะมีค่าระดบัสีที่ดีที่สุด คือ 

มีค่าความสว่าง L* = 74.87 มีค่า a* = -0.89, b* = 13.74 และมีค่า ∆E ที่มี

ระดับความแตกต่างของระดับสีน้อยท่ีสุด 1.35 เป็นคุณสมบัติทาง

กายภาพท่ีต้องการในการผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับ และส่วนผสม

33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+7%Zn+1%Sn,33.33%Au+50.67%Ag+8

%Cu+8%Zn+0%Sn  มีค่าความต้านทานแรงดึงอยู่ในช่วง 1.10, 0.60 

kN/mm2 มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 70, 61% และมีค่าความแข็ง 115.6, 

123.3HV  ซ่ึงผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลจะเห็นว่าที่ ส่วนผสม  

33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+7%Zn+1%Sn มีค่าความตา้นทานแรงดึง

ใกลเ้คียงกนั แต่เปอร์เซ็นตข์องการยืดตวัสูงที่สุด 70% และมีค่าความแข็ง

น้อยที่สุด 115.6HV จะเหมาะสําหรับการขึ้นรูปเพราะมีคุณสมบติัเหนียว 

และยืดไดด้ี (Ductile Material) การขึ้นรูปจะทาํไดง้่าย  

คาํสําคญั :  เคร่ืองประดบัโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k, กระบวนการขึ้นรูป, 

คุณสมบติัทางกล 

 

Abstract 

                This research article is a study of the development of 8k 

White Gold low Alloy Metal Components for Jewelry Pieces. By 

studying and analyzing the influence of metal, silver, gold, copper, zinc 

and tin elements on mechanical properties And microstructure (Color 

difference) and the anti-tarnish behavior of 8k low white gold. Results 

from testing and analysis of mechanical properties of test pieces Found 

that the tensile strength And the hardness of the ingredients 33.33% Au 

+ 50.67% Ag + 10% Cu + 5% Zn + 1% Sn with the lowest Ultimate 

Tensile Strength 0.54 kN / mm2 with the lowest elongation percentage 

of 55% and the highest hardness of 137.0HV which The test results 

shown in this way are the mechanical properties of the material being 

brittle (material). When forming, the fracture is easily broken. But the 

color level of the specimen at this mixture has the color value of the 

metal with the best color level value, with the brightness L * = 74.87 

with a * = -0.89, b * = 13.74 and has ∆ E with the lowest level of color 

difference 1.35 is the physical property that is needed in the production 

of the jewelry. And ingredients 33.33% Au + 50.67% Ag + 8% Cu + 

7% Zn + 1% Sn, 33.33% Au + 50.67% Ag + 8% Cu + 8% Zn + 0% Sn 

mailto:teerawat_gt@hotmail.com
mailto:greta2512@hotmail.com


บทความวจิัย                                                                                         

การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร คร้ังท่ี 4 

Proceedings of the 4th RMUTP Conference of Engineering and Technology  

 

31 พฤษภาคม 2562    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

The tensile strength is in the range of 1.10, 0.60 kN / mm2 with the 

elongation percentage of 70, 61% and the hardness of 115.6, 123.3HV. 

The mechanical properties test will see that the mixture 33.33% Au + 

50.67% Ag + 8% Cu + 7% Zn + 1% Sn With similar tensile strength 

But the percentage of elongation is the highest, 70% and the least 

hardness is 115.6HV. It is suitable for forming because it has good 

toughness and stretch properties (Ductile Material). Forming would be 

Easy. 

Keywords : 8k White Gold Low Alloy Metal Jewelry, Forming Process, 

Mechanical Properties 

 

1. บทนํา 

               ทอง k โดยทัว่ไปคนส่วนมากมกัจะรู้จกัและเคยไดใ้ชสิ้นคา้กลุ่ม

น้ีมาบ้าง เช่นทอง 9k, 10k, 14k,  18k, 21k, 22k ที่ใชข้ึ้นรูปเคร่ืองประดับ

รูปลกัษณะต่างๆ ที่ผูป้ระกอบการทัว่ไปผลิตและจาํหน่ายในปัจจุบนั มีทั้ง

การขึ้นรูปดว้ยมือและการหล่อขึ้นรูป ขึ้นอยู่กับความตอ้งการใชส้อยและ

ความสะดวกในการใชง้าน สาํหรับทอง 8k ที่จะกล่าวถึงนั้ น ไม่เป็นที่นิยม

กนัในต่างประเทศเพราะส่วนผสมที่ต ํ่า แต่เป็นที่รู้จกัและนิยมใชก้ันในหมู่

คนไทย จากอดีต จนถึงปัจจุบนั ทาํเป็นเขม็ขดั สร้อยคอ แหวน กาํไล และ

กาํไลขอ้เทา้เด็ก คนไทยจะรู้จกัในช่ือ นาค นิยมนํามาหล่อขึ้นรูปตวัเรือน

เคร่ืองประดบัและช้ินส่วนตวัเรือนเคร่ืองประดบั เพื่อทาํการฝังอญัมณีเพิ่ม

บนตวัเรือนเคร่ืองประดบั และการขดัแต่งผิวช้ินงานสําเร็จรูป ทาํให้เกิด

มูลค่าเพิ่มมากขึ้ น  ทองขาว 8k ที่ผูว้ิจัยมีความต้องการทําการวิจัยและ

พฒันานั้ นมุ่งหวงัที่จะพฒันางานในดา้นวสัดุทดแทน หรือวสัดุทางเลือกที่

มีค่าในรูปแบบอื่น เพื่อการใชง้านที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง

อุตสาหกรรมจิวเวลร่ี และอุตสาหกรรมนาฬิกา ผูว้ิจยัมุ่งหวงัที่จะทาํการ

วิจยัทองขาว 8k หรือในช่ือ (นาคขาว) สามารถนํามาใชป้ระโยชน์เป็นที่

นิยมและเป็นที่ รู้จกัมากขึ้ นในอนาคต เพื่อสอดคลอ้งกับภาวะปัจจุบัน ที่

ราคาทองสูงขึ้น แต่รายไดต้ ํ่าลง ดว้ยสาเหตุปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจทั้งใน

และนอกประเทศ จึงตอ้งมองหาเคร่ืองประดบัที่มีลกัษณะคลา้ยทองและ

สวยงาม ดว้ยคุณสมบัติของทองขาว 8k ที่มีความแข็งยงัสามารถนํามาใช้

ผลิตสปริงลอ็ค หรือบานพบั ขาต่างหูที่ตอ้งการความแขง็แรงและแรงดีด

กลบัของช้ินส่วนต่างๆ นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้ป็นวสัดุในการประกอบ

ช้ิน ส่วน ตัวเรือ น เค ร่ืองป ระดับ  ห รือส่วน ที่ มีความสําคัญ สําห รั บ

กระบวนการผลิตตวัเร่ืองเคร่ืองประดบัที่ราคาถูกแต่รูปลกัษณ์เหมือนกับ

เคร่ืองประดบัทองขาว 9k, 10k, 14k, 18k, 21k  หรือ 22k  เป็นตน้ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

      2.1 เพื่อศึกษาวเิคราะห์อิทธิพลธาตุเจือโลหะเงิน ทอง ทองแดง สังกะสี 

และดีบุกที่มีผลต่อสมบติัทางกลของทองขาวเจือตํ่า 8k 

     2.2  เพื่อศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของธาตุเจือโลหะเงิน ทอง ทองแดง 

สังกะสี และดีบุก ที่มีผลต่อคุณสมบติัทางกายภาพ (ความแตกต่างของค่า

ระดบัสี) และพฤติกรรมความตา้นทานการหมองของทองขาวเจือตํ่า 8k  

 

3. วธิีการศึกษา 

     3.1 การหล่อห ลอมขึ้ น รูปช้ินท ดสอบ โลหะทองขาวเจือตํ่ า 8k ได้

ดาํเนินการหล่อขึ้ นรูปช้ินทดสอบเป็นแท่งดัมเบล สําหรับการวิเคราะห์

สมบติัความตา้นแรงดึงโดยตวัแบบเทียนของช้ินทดสอบสาํหรับการหล่อขึ้น

รูปไดจ้ากการฉีดเทียนเข้าไปในโพรงแบบซิลิโคลน สําหรับในส่วนช้ิน

ทดสอบสําหรับการวเิคราะห์ทดสอบความแข็ง  ช้ินทดสอบถูกกาํหนดให้มี

ขนาด 20×20×3 mm ซ่ึงตวัแบบเทียนทั้งหมดจะถูกนําไปติดเป็นต้นเทียน

สาํหรับการหล่อขึ้นรูปดว้ยขบวนการหล่อเหวีย่ง 

     3.2 การทดสอบความตา้นแรงดึงของโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k เพื่อตอ้งการ

ตรวจวดัค่าความแขง็แรงสูงสุดและค่าความยืดของของโลหะทองขาว เคร่ือง

ทดสอบความตา้นแรงดึงที่ใชส้าํหรับงานทดสอบเป็นเคร่ืองทดสอบที่ใช้

สําหรับทดสอบพลาสติกและโลหะอ่อนที่ มีความยืดตัวสูง โดยทําการ

ทดสอบแรงดึงอัตราส่วนผสมละ 5 ช้ิน และเงื่อนไขการการทดสอบเพิ่ม

ความเค้นไม่เกิน 10 N/mm2ต่อวินาที ขนาดของช้ินทดสอบช่วง Gauge 

length มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางเท่ากบั 6 mm ยึดถือตามมาตรฐาน ASTM E 

8 M – 99 

     3.3 การทดสอบความแขง็ของโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k เป็นการตรวจสอบ

วดัค่าความแขง็สําหรับการทดสอบ ใชเ้คร่ืองทดสอบความแข็งแบบ Micro 

Hardness Testing Machine ของ Mitutoyo, Japan รุ่น MVK-H11 ที่ไดรั้บ

การสอบเทียบความแข็งกับแผ่นทดสอบความแข็งมาตรฐานก่อนการ

ทดสอบช้ินทดสอบทุกคร้ัง 

     3.4 การวิเคราะห์ทดสอบระดับสีโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k เป็นการ

วิเคราะห์ทดสอบระดับสีของโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k น้ี มีจุดประสงค์เพื่อ

ตอ้งการเปรียบความแตกต่างของระดบัสีของช้ินทดสอบโลหะทองขาวเจือ

ตํ่า 8k เพื่อศึกษาอิทธิพลของธาตุผสมต่างๆ ดงัที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ที่มีผลต่อ

ระดบัสีของโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k โดยมีเป้าหมายหลกัที่ตอ้งการให้โลหะ

ทองขาวเจือตํ่า 8k มีค่าระดบัสีใกลเ้คียงกบัโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k มากที่สุด 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล   

    4.1 วเิคราะห์คุณสมบติัเชิงกลของช้ินงานทดสอบโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k 

    4.1.1 ผลการวเิคราะห์ค่าความตา้นทานแรงดึง 

         ผลที่ได้จากการทดสอบสมบัติทางกลของช้ินงานทดสอบโลหะ

ทองขาวเจือตํ่า 8k ในแต่ละอตัราส่วนผสม โดยทาํการวิเคราะห์ค่า Force 

Max. Strength Max., Ultimate Tensile Strength และค่า Elongation แสดง

รายละเอียดดังตารางที่  1   จากผลการทดสอบ พบว่าค่า Force Max., 

Strength Max., Ultimate Tensile Strength ของช้ิน งานท ดสอบ ท่ีอัตรา

ส่วนผสม 33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+7%Zn+1%Sn มีค่าสูงที่สุด และ
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มีค่า Elongation สูงที่ สุดเม่ือเทียบกับสูตรอื่นๆ  และที่อ ัตราส่วนผสม 

33.33%Au+50.67%Ag+10%Cu+5%Zn+1%Sn , 

33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+8%Zn+ 0%Sn สมบัติทางกลแตกต่างกัน

เล็กน้อย ทั้ งน้ีการที่อ ัตราส่วนผสมมีปริมาณที่มากน้อยแตกต่างกันและ

อิทธิพลคุณสมบัติของธาตุแต่ละชนิดไม่เหมือนกันจึงทาํให้มีค่าความ

ตา้นทานแรงดึงและมีเปอร์เซ็นตก์ารยืดตวัสูงตํ่าไม่เท่ากนั 

ตารางที่ 1 ค่าความตา้นทานแรงดึงของช้ินงานทดสอบโลหะทองขาวเจือ

ตํ่า 8k  ที่อตัราส่วนผสมต่างๆ 

อัตราสวนผสม 
Force 
Max. 
(kN) 

Strength 
Maximum 

(MPa) 

Ultimate  
Tensile 
Strength  
(kN/mm2) 

Elongati
on 
(%) 

33.33%Au+50.67%
Ag+10%Cu+5%Zn+
1%Sn                

1.67 184.09 0.54 55 

33.33%Au+50.67%
Ag+8%Cu+7%Zn+1
%Sn                

1.78 198.08 1.10 70 

33.33%Au+50.67%
Ag+8%Cu+8%Zn+0
%Sn                

1.55 180.33 0.60 61 

 

4.1.2 ผลการวเิคราะห์ค่าความแขง็ 

        จากการศึกษาค่าความแข็งของช้ินงานทดสอบโลหะทองขาวเจือตํ่า 

8k หลงัเติมธาตุเงิน(Ag) ทองแดง (Cu) สังกะสี(Zn) และดีบุก(Sn) เขา้ไป

ในอตัราส่วนที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบติัในแต่ละดา้นของช้ินงาน

ทดสอบ โดยเฉพาะค่าความแข็งที่ไดจ้ากการทดสอบด้วยเคร่ืองทดสอบ

ความแข็งแบบวิกเกอร์ (HV) สามารถแสดงรายละเอียดค่าความแข็งดัง

ต า ร า ง ที่  2   พ บ ว่ า โ ล ห ะ ท อ ง ข า ว เ จื อ ตํ่ า  8 k ที่ อ ั ต ร า ผ ส ม 

33.33%Au+50.67%Ag+10%Cu+5%Zn+1%Sn มี ค่ า ค ว าม แ ข็ ง เท่ ากั บ 

137.0 HV ท่ีมีส่วนผสมใกลเ้คียงส่วนผสม ซ่ึงเกิดจากการผสมทองแดง

และสังกะสีผสมเขา้ดว้ยกนัเป็นเน้ือเดียวกนัในลกัษณะสารละลายของแข็ง 

และตรงกับทฤษฏีพื้นฐานทางโลหะวิทยาที่โลหะผสมจะมีความแข็งแรง

สูงสุดท่ีส่วนผสมยูเทคติก และปริมาณทอง(Au) เงิน(Ag) และทองแดง

(Cu) ที่ผสมเขา้ไปมีปริมาณค่อนขา้งมากจึงส่งผลต่อค่าความแข็งที่สูงกว่า

ส่ ว น ผ ส ม อื่ น ๆ  ส่ ว น ค่ า ค ว า ม แ ข็ ง ข อ ง ที่ อ ั ต ร า ส่ ว น ผ ส ม 

33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+8%Zn+0%Sn  มีค่ าค วามแ ข็งค่ อ น ข้าง

ใกลเ้คียงกัน มีค่าเท่ากบั 123.3 HV และที่ในส่วนของอตัราส่วนผสมโลหะ

ท อ งข าวเจือ ตํ่ า  8k  33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+7%Zn+1%Sn มีค่ า

ความแขง็เฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากบั 115.6 HV  จากผลการทดสอบเป็นไปตาม

หลกัทฤษฎีพื้นฐานทางโลหะ  

ตารางที่ 2 ค่าความแขง็ของช้ินงานทดสอบที่มีส่วนผสมของเงิน(Ag) 

ทองแดง(Cu) สังกะสี(Zn) และดีบุก(Sn) ที่อตัราส่วนผสมต่างๆ  

อตัราส่วนผสม 
ค่าความแขง็เฉลีย่ 

(HV) 

33.33%Au+50.67%Ag+10%Cu+5%Zn+1%Sn                137.0 

33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+7%Zn+1%Sn                115.6 

33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+8%Zn+0%Sn                123.3 

 
4.2 วเิคราะห์ค่าระดบัสีของช้ินงานทดสอบโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k 

        หลงัจากทาํการวเิคราะห์คุณสมบติัทางกลของส่วนผสมต่างๆ โลหะ

ทองขาวเจือตํ่า 8k ที่ผลิตขึ้น ทางผูว้จิยัไดท้าํการวิเคราะห์ค่าระดบัสีโดย

ใชเ้คร่ืองมือสาํหรับวดัค่าระดบัสี จากการวเิคราะห์ค่าระดบัสีโดยปริภูมิสี

โดยใชว้ธีิวิเคราะห์ความแตกต่างของ ∆L แทนระดบัความสว่างของสี (L 

= 0 (สีดาํ), L = 100 (สีขาว), ∆a แทนค่าความเป็นสีแดง – เขียว (a = 100 

(สีแดงเขม้), a = -100 (สีเขียว)), ∆b แทนค่าความเป็นสีเหลือง–นํ้ าเงิน

เขม้ (b = 100 (สีเหลือง), b = -100 (สีนํ้ าเงินเขม้)) แสดงพิกดัสีของช้ินงาน

ทดสอบโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k ที่อตัราส่วนผสมต่างๆ ดงัตารางที่ 3 โดย

ยึดปริภูมิสีระบบ CIELAB และนาํค่าที่ไดจ้ากการวดัวิเคราะห์ทดสอบมา

คาํนวณหาค่า ∆E เพื่อใชอ้ธิบายความแตกต่างของระดบัสีตามทฤษฎีที่ใช้

สาํหรับการวดัค่าระดบัความแตกต่างของสีทองคาํ 

ตารางที่ 3 พิกดัและระดบัความแตกต่างของระดบัสีของช้ินงานทดสอบ

โลหะทองขาวเจือตํ่า 8k ที่อตัราส่วนผสมต่างๆ 

 
 

 

 
รูปที่ 1 กราฟแสดงค่าระดบัสีของช้ินงานทดสอบ  
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จากการวเิคราะห์ค่าระดบัสีของช้ินงานทดสอบโลหะทองขาว

เจือตํ่า 8k ที่อตัราส่วนผสมต่างๆ พบวา่แนวโน้มมีค่าระดบัสีที่มากไปหา

น้อยหรือเขา้ใกลค้่าระดบัสีโดยรวม ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าปริมาณธาตุแต่

ละชนิดที่ผสมเขา้ไปมีอิทธิพลต่อค่าระดบัตามปริภูมิสีที่สามารถวเิคราะห์

ได้ และให้ค่าระดับสีต่างๆ มีค่าแตกต่างกัน ดังนั้ นที่อ ัตราส่วนผสม 

33.33%Au+50.67%Ag+10%Cu+5%Zn+1%Sn  มี ค่ าค วาม ส ว่าง  (L*) 

มากที่สุด เท่ากับ 74.87 ส่วนค่า ∆E ที่มีระดบัความแตกต่างของระดบัสี

น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 1.35 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่คุณสมบติัทางกายภาพของ

ช้ินงานทดสอบโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k ไดรั้บอิทธิพลมาจากปริมาณธาตุ

ที่ผสมในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อระดบัสีที่ไดมี้ความคลา้ย

และแตกต่างกนั 

 

5. สรุป 

           5.1 จากการทดสอบ และวเิคราะห์คุณสมบติัเชิงกลของช้ินทดสอบ

พบว่าค่าความตา้นทานแรงดึง และค่าความแข็งของโลหะทองขาวเจือตํ่า 

8k ส่วนผสมสูตรที่1: 33.33%Au+50.67%Ag+10%Cu+5%Zn+1%Sn มี

ค่ า  Ultimate Tensile Strength ตํ่ า ที่ สุ ด เท่ า กั บ  0.54 kN/mm2  มี ค่ า

เปอร์เซ็นต์การยืดตัวตํ่าที่ สุดเท่ากับ 55% และมีค่าความแข็งสูงที่ สุด

เท่ากับ 137.0HV ซ่ึงผลการทดสอบที่แสดงออกมาแบบน้ีคุณสมบติัทาง

กลของวสัดุจะเป็นแบบแข็งเปราะ (Brittle Material) เม่ือนําไปขึ้นรูปจะ

เกิดการแตกหั กได้ง่าย และกระบ วน การขึ้ น รูปจะเป็น ไป ได้ยาก 

น อ ก จ า ก น้ี จ ะ พ บ ว่ า ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง อี ก  2  สู ต ร

33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+7%Zn+1%Sn,33.33%Au+50.67%Ag+8

%Cu+8%Zn+0%Sn  มีค่าความต้านทานแรงดึงอยู่ในช่วง 1.10, 0.60 

kN/mm2 มีค่าเปอร์เซ็นตก์ารยืดตวัอยู่ในช่วง 70, 61% และมีค่าความแข็ง

อยู่ที่ 115.6, 123.3HV  ตามลาํดบั ซ่ึงจากผลการทดสอบคุณสมบติัทางกล

ดั ง ก ล่ า ว จ ะ แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ที่ ส่ ว น ผ ส ม สู ต ร ที่  2  : 

33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+7%Zn+1%Sn มีค่าความตา้นทานแรงดึง

ที่ใกลเ้คียงกัน แต่เปอร์เซ็นตข์องการยืดตวัสูงที่สุดเท่ากับ 70% และมีค่า

ความแข็งน้อยที่สุดเท่ากับ 115.6HV จะเหมาะสําหรับการขึ้นรูปเพราะมี

คุณสมบติัเหนียว และยืดไดด้ี (Ductile Material) การขึ้นรูปจะทาํไดง้่าย 

ซ่ึงเป็นคุณสมบติัทางกลที่ดีในการขึ้นรูปโลหะมีค่า ต่อไป 

             5.2 จากการทดสอบ และวิเคราะห์ค่าระดบัสีของช้ินงานทดสอบ

โลห ะท องข าวเจือตํ่ า 8k อัตราส่วน ผสมที่ มีค่ าระดับ สี สูตรที่  1 : 

33.33%Au+50.67%Ag+10%Cu+5%Zn+1%Sn มีค่าระดับสีที่ดีที่สุด คือ 

มีค่าความสวา่ง L* = 74.87 มีค่า a* = -0.89, b* = 13.74 และมีค่า ∆E ที่มี

ระดบัความแตกต่างของระดบัสีน้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ 1.35 เม่ือเทียบกับ

อัตราส่วนผสมอื่นๆ นั้ นแสดงให้เห็นว่าช้ินงานทดสอบของโลหะ

ทองขาวเจือตํ่า 8k มีสีค่อนข้างเขียวมากและออกมาค่อนข้างเหลือง

เลก็น้อยเม่ือเทียบกบัระดบัเส้นสีนํ้ าเงินที่มีค่าเขา้ใกลก้บัเส้นมาตรฐาน ซ่ึง

คุณสมบติัดงักล่าวเป็นคุณสมบติัทางกายภาพที่ตอ้งการในการผลิตตัว

เรือนเคร่ืองประดบัโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k ต่อไป  

 

6. ข้อเสนอแนะ  

 ควรทาํการศึกษาระบบทองคาํเจืออื่นๆ ที่ทาํหน้าที่เป็นส่วนผสมรอง

อีกหลายชนิดที่มีผลต่อสมบติัทางกล โครงสร้างจุลภาค ความเรียบผวิ และ

ระดับสีของทองคํากะรัตผสมอัลลอยของโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k  ใน

โครงการน้ี เป็นเพียงตัวอย่างอัลลอยในระบบทองคํา-ทองคําและเงิน

มาตรฐาน และยงัไม่ไดท้าํการศึกษาในระบบทองคาํเจือระบบอื่นๆ  
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