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บทคดัย่อ 

               การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาพฒันาส่วนผสมโลหะทองขาวเจือตํ่า 

8k สําหรับการผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดับ  โดยการศึกษาสภ าวะที่

เหมาะสมสาํหรับการหล่อขึ้ นรูปตัวเรือนเคร่ืองประดับและวเิคราะห์

อิทธิพลของธาตุเจือโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k ที่อ ัตราส่วนผสมต่างๆ     

ผลการทดลองพบว่าจากการทดสอบและวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่ทาํ

ก าร ผส ม จริ ง ด้ วย ก าร วิ เค ร าะ ห์ ก าร ก ร ะจ าย ตั วข อ ง ธ า ตุ  XRF                             

(X-ray Fluorescence Spectrometers) พ บ ว่าส่ วน ผส ม ท างเค มี ข อ ง               

โลหะทองขาวเจือตํ่า 8k มีปริมาณที่แตกต่างกันเล็กน้อยเม่ือเปรียบ               

เทียบปริมาณก่อนและหลังกระบวนการหลอม  ผลทางความร้อน                 

ข อ ง ช้ิ น ง า น ท ด ส อ บ พ บ ว่ า ค่ า ค ว า ม ร้ อ น จ าก สู ต ร ก า ร เจื อ 

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

+8%Cu+7%Zn+1% และ 33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+8%Zn+0%Pd  

พ บ ว่าค่ าค วาม ร้อ น จาก จุด เร่ิม ต้น ถึ งร ะดับ ค วาม เป ลี่ ยน แ ป ล ง              

สถานะก่อน กลายเป็นของเหลวใช้อุณ หภู มิ เฉลี่ ยที่  458.9 – 326.3                    

อ ง ศ า เซ ล เซี ย ส  ต า ม ลํ า ดั บ  ส รุ ป ผล เห็ น ได้ ว่ าสู ตรการเจื อ 

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

ร้อนที่ทาํให้การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวตํ่าที่สุด 

เท่ากับ 326.3 องศาเซลเซียส เป็นค่าที่ดีที่สุดของการทดลองน้ี เหมาะ

สาํหรับการใชใ้นการผลิตตวัเรือนเคร่ืองประดบัอนัเน่ืองมาจากสามารถ

หลอมละลายเพื่อการหล่อขึ้ นรูป การหลอมละลายเพื่อขึ้ นรูปด้วย

เคร่ืองจกัร และขึ้ นรูปด้วยมือ  ปริมาณของธาตุสังกะสี (Zn) อาจเป็น

ปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงซ่ึงแปรผนัตรงจากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้ น

สูงสุดในลาํดบัการเจือสุดทา้ย ปริมาณที่ 7 เปอร์เซ็นต ์ 

คาํสําคญั: เคร่ืองประดบัโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k, กระบวนการขึ้นรูป, วสัดุ

ตวัเรือนเคร่ืองประดบั, จุดหลอมละลาย 

 

Abstract 

                 This Research is to Study the Development of 6k White 

Gold Low Alloys Metal for Jewelry Production The Optimum 

Conditions for Casting Jewelry and Jewelry were Investigated. The 

Results of the Experiments Show that the Chemical Composition of the 

8k White Gold Low Alloys is Slightly Different when Compared with 

XRF (X-ray Fluorescence Spectrometers)  Pre-and Post-Melting 

Quantities The Heat of the Test Specimen was found to be 

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

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

Sn It is Found that the Heat from the Beginning to the Level of Change 

before the Liquid is used the Average Temperature of 458.9 – 326.3 

Degrees Celsius, Respectively, 33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+ 7%Zn 

+1%Sn It is the Formula that Gives the Lowest Value of Liquid State 

Change from 326.3 Degrees Celsius to the Best Value of this 
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Experiment. Suitable for use in the Manufacture of Jewelry due to its 

Melting Ability for Molding. Melting for Molding and Formed by 

Hand. The Amount of Zinc(Zn) may be an Important Factor in the 

Variation, which is Directly Proportional to the Maximum Increase in 

the Final order of 7 Percent. 

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

Process, Jewelry Housing Material, Melting Point 

 

1. บทนํา 

           เม่ือกล่าวถึงขั้นตอนการประกอบตวัเรือนเคร่ืองประดบัที่ใชใ้น

อุตสาหกรรม พบว่า มีการใชใ้นส่วนที่สําคญัในการใชง้านคือ การทาํ

ส่วนประกอบของสปริง ลิ้นสปริง และบานพับ ที่ใช้กบัสร้อยข้อมือ 

สร้อยคอยงัรวมไปถึง ขอ้ต่อบานพบัของกาํไร หรือบานพบัของขาต่างหู 

และสปริงก้านต่างหู โดยการประกอบมีส่วนที่ต้องเช่ือมประสานดว้ย

เปลวไฟจากหัวเช่ือม และการเช่ือมประสานดว้ยเลเซอร์หรือย ํ้าจุดต่อ

ดว้ยหมุด ซ่ึงขั้นตอนการเช่ือมประสานทั้ง 3 วธีิ บางวธีิเป็นการเช่ือมดว้ย

ไฟ อาจทาํให้คุณลกัษณะความแขง็และทาํให้ตวัโลหะคลายความแขง็ลง 

และไม่สามารถดีดกลบัเหมือนก่อนโดนไฟ จึงตอ้งหาส่วนผสมที่ คงรูป

และความแขง็อยู่ไดห้ลงัโดนไฟ หรือจะตอ้งใชว้สัดุตวัประสานในการ

เช่ือมประสานที่วิง่เร็วใชค้วามร้อนตํ่าละลายเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อ

การดีดตวัหรือความแข็งของสปริง และสมบติัทางกายภาพของวสัดุไม่

เปลี่ยนแปลงหรือคืนรูปได ้ในเร่ืองของสีผวิจะตอ้งมีระดบัสีใกลเ้คียงกับ

วสัดุตัวเรือน แต่จะต้องมีจุดหลอมละลายสูงกว่าว ัสดุตัวเรือน และ

นอกจากน้ีในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่าน มาผู ้ประกอบการผลิต

เคร่ืองประดบัของไทยไม่มีองคค์วามรู้พื้นฐานเก่ียวกับโลหะวิทยาและ

ธาตุเจือที่ให้สมบติัต่างๆ ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในแง่ของความสามารถใน

การดีดตวั ที่ใกลเ้คียงกบัวสัดุอื่นเช่น นิกเกิล ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาวสัดุที่ เหมาะสมสําหรับการ

ประยุกตใ์ชก้บัวสัดุตวัเรือนเคร่ืองประดบัแต่ละชนิด 

           จากการศึกษาปัญหาดา้นผลเสียจากกระบวนการผลิต หรือเกิดจาก

การประกอบช้ินส่วนย่อยของผลิตภณัฑ์ ดงันั้ นผูว้ิจยัไดท้ราบปัญหาใน

เร่ืองของการประกอบตัวเรือนเคร่ืองประดบั ซ่ึงพบว่า วสัดุประกอบตัว

เรือนเคร่ืองประดบัมีผลต่อคุณภาพของช้ินงานเคร่ืองประดบั ดงันั้นเพื่อเป็น

การพฒันาเทคโนโลยีช้ินส่วนประกอบตวัเรือนเคร่ืองประดบั หรือตวัเรือน

เคร่ืองประดบั ทางผูว้จิยัจึงมีความสนใจที่จะทาํการศึกษาวิจยัทองขาวเจือ

ตํ่าที่มีผลต่อขบวนการผลิต การหล่อขึ้นรูปช้ินส่วนเคร่ืองประดบัทองขาว

เจือตํ่า 8k เพื่อหาอตัราส่วนผสมทางเคมีที่เหมาะสม และหาค่าพารามิเตอร์

ที่มีผลต่อคุณสมบติัของความแข็ง และนําเป็นฐานขอ้มูลในการนําไปใช้

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับทั้ งภายในและ

ต่างประเทศต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

      2.1 เพื่อศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของส่วนผสมทางเคมีที่เหมาะสมต่อ

ทองขาวเจือตํ่า 8k 

      2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์หาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการหล่อขึ้นรูปตวั

เรือนเคร่ืองประดบัโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k 

 

 3. วธิีการศึกษา 

      3.1 การดาํเนินการหล่อหลอมผสมโลหะเพื่อผลิตช้ินงานทดสอบ

สาํหรับการวจิยัน้ี ดาํเนินการโดยการหลอมโลหะทองขาวที่อตัราส่วนผสม

ต่างๆ  ซ่ึงทาํการหลอมส่วนผสมด้วยเคร่ืองหล่อเหวี่ยงที่ใช้งานทัว่ไปใน

อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดบั  สภาวะของการหลอมผสมเทเมด็โลหะ

เพื่อผลิตช้ินงานทดสอบ คือ อัตราส่วนผสมของเม็ดโลหะประกอบด้วย 

Au+Ag+Cu+Zn+Sn , ความจุของการหลอมผสมโลหะคร้ังละ 1/2 กิโลกรัม

และอุณหภูมิหลอมผสมโลหะ 1,150ºC 

       3.2 การหล่อหลอมขึ้ น รูปช้ินทดสอบโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k ได้

ดาํเนินการหล่อขึ้นรูปช้ินทดสอบ สาํหรับการวเิคราะห์สมบติัทางกายภาพ

โดยตวัแบบเทียนของช้ินทดสอบสาํหรับการหล่อขึ้นรูปไดจ้ากการฉีดเทียน

เขา้ไปในโพรงแบบซิลิโคลน ช้ินทดสอบถูกกาํหนดให้มีขนาด 20×20×3 

mm ซ่ึงตวัแบบเทียนทั้งหมดจะถูกนาํไปติดเป็นตน้เทียนสาํหรับการหลอ่ขึ้น

รูปแบบเหวีย่ง 

 

4. ผลการศึกษาและอภปิรายผล 

 ผลการศึกษา ผูว้จิยัมุ่งเน้นการศึกษาและพฒันาวจิยัน้ี เพื่อการศึกษา

พฒันาส่วนผสมของธาตุเจือที่เหมาะสมของโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k  โดย

ทาํการศึกษาวเิคราะห์อทิธิพลปริมาณของธาตุเจือเงิน ทองแดง สังกะสี และ

ดีบุ ก  ที่ มีผล ต่อสภ าวะที่ เห มาะสมสําห รับ การห ล่อขึ้ น รูป ตัวเรือ น

เคร่ืองประดบัโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k   
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4.1 วเิคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของช้ินงานทดสอบโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k 

จากผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของส่วนผสมโลหะ

ทองขาวเจือตํ่า 8k  โดยการทดสอบและวเิคราะห์หาปริมาณธาตุที่ทาํการ

ผสมจริงดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์การกระจายตวัของธาตุ XRF (X-ray 

Fluorescence Spectrometers)  สําหรับเปรียบเทียบและยืนยันผลการ

ทดลองการผสมของปริมาณธาตุที่อตัราต่างๆ แสดงรายละเอียดดงัตาราง

ที่ 1 และ 2  และช้ินงานทดสอบที่อตัราส่วนทั้ง 3 ชนิด พบว่า โลหะผสม

ทุกสูตรท่ีทาํการผสมจริงมีอตัราส่วนและปริมาณแตกต่างเล็กน้อยเม่ือ

เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRF (X- ray 

Fluorescence Spectrometers)   ทั้งน้ีอาจเกิดเน่ืองจากการสูญเสียปริมาณ

ธาตุขณะทาํการหลอมโลหะ จึงส่งผลให้ปริมาณธาตุที่ตรวจพบมีปริมาณ

เปลี่ยนแปลงไปเลก็น้อย  

ตารางที่  1 สัดส่วนการผสม  (wt%) ที่กําหนดใน การท ดลองของ

ส่วนผสมโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของส่วนผสมโลหะ

ทองขาวเจือตํ่า 8k 

 

4.2 วเิคราะห์คุณสมบติัทางความร้อนจากช้ินงานทดสอบโลหะทองขาว

เจือตํ่า 8k 

4.2.1 ผลการวเิคราะห์ค่าความวามร้อน 

ผลท่ีได้จากการทดสอบสมบัติทางความร้อนของช้ินงาน

ทดสอบโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k ในแต่ละอตัราส่วนผสม โดยทาํการ

วิเคราะห์ด้วยการอ่านค่าความร้อนเม่ือเร่ิมต้นให้จนถึงมีปฏิกิริยา

เปลี่ยนแปลงทางสถานะโครงสร้างผลึกของทองขาวเจือตํ่า 8k แต่ละ

สูตรและผา่นการจดบนัทึกในบทที่ผา่นมา แสดงรายละเอียดคือสูตรการ

เจือที่1 เจือที่ 33.33%Au+50.67%Ag+10%Cu+5%Zn+1%Sn จากผลการ

ทดสอบ พบว่าค่าความร้อนจากจุดเร่ิมตน้ถึงระดบัความเปลี่ยนแปลง

สถานะก่อนกลายเป็นของเหลวใชอุ้ณหภูมิเฉลี่ยที่ 458.9 องศาเซลเซียส 

จะเห็นไดว้า่เป็นค่าทดสอบทางความร้อนก่อนการเปลี่ยนสถานะสูงที่สุด 

สูตรก าร เจือที่  2 เจือที่  33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+7%Zn+1%Sn 

จากผลการทดสอบ พบว่าค่าความร้อนจากจุดเร่ิมต้นถึงระดับความ

เปลี่ยนแปลงสถานะก่อนกลายเป็นของเหลวใช้อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 326.3 

องศาเซลเซียส เห็นไดว้่าเป็นค่าทดสอบทางความร้อนก่อนการเปลี่ยน

ส ถ า น ะ ที่ ต ํ่ า ที่ สุ ด  สู ต ร ก า ร เ จื อ ที่  3 เ จื อ ที่ 

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

ค่าความร้อนจากจุดเร่ิมต้นถึงระดับความเปลี่ยนแปลงสถานะก่อน

กลายเป็นของเหลวใชอุ้ณหภูมิเฉลี่ยที่ 353.1 องศาเซลเซียส จะเห็นไดว้่า

เป็นค่าทดสอบทางความร้อนก่อนการเปลี่ยนสถานะที่สูงขึ้นมาเลก็น้อย  

ทั้ งน้ีการที่อ ัตราส่วนผสมมีปริมาณที่มากน้อยแตกต่างกันก่อให้เกิด

อิทธิพลคุณสมบติัของธาตุแต่ละชนิดไม่เหมือนกันจึงทาํให้มีค่าความ

ร้อนก่อนการเปลี่ยนสถานะ ไม่เท่ากนั 

 

   รูปที่ 1  กราฟแสดงอุณหภูมิจุดหลอมละลายของโลหะทองขาวเจือ

ตํ่า 8k ที่อตัราส่วนผสมต่างๆ 

4.2.2  สรุปผลการวเิคราะห์ค่าความวามร้อน 

การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบสมบัติทางความร้อน

ของช้ินงานทดสอบโลหะทองขาวเจือตํ่า 8k ในแต่ละอตัราส่วนผสม 

โดยทําการวิเคราะห์ด้วยการอ่านค่าความร้อนเม่ือเร่ิมต้นให้จนถึงมี

ปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงทางสถานะโครงสร้างผลึกเม่ือทองขาวเจือตํ่า 8k 

โดยธาตุสังกะสี (Zn) อาจเป็นปัจจยัสาํคญัในการเปลี่ยนแปลงซ่ึงแปรผนั

ตรงตามสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในลาํดบัการเจือสุดทา้ยดงัสูตรการเจือที่ 

2 ปริมาณที่ 7 เปอร์เซ็นต์ และเม่ือพิจารณาตามหลกัการทางความร้อน

ของธาตุเจือดงักล่าวตามจุดมุ่งหมายแห่งการทดลองคร้ังน้ีการเจือเพื่อ

ปรับคุณสมบติัเป็นไปตามเป้าประสงค ์การทดลองในคร้ังน้ียงัเห็นอีกได้

ว่าการเจือธาตุสังกะสีเพียงต่างกัน  1-2 เปอร์เซ็นต์ มีผลต่อการลด

อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแขง็เป็นของเหลวของทองขาว
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เจือตํ่า 8k ท่ีมีสูตรการผสมของธาตุ ทอง(Au) เงิน(Ag) ทองแดง(Cu) 

สังกะสี(Zn) และดีบุก(Sn) ได ้

 

5. สรุป 

     5.1 จากการทดสอบและวเิคราะห์หาปริมาณธาตุที่ทาํการผสมจริงดว้ย

เทคนิคการวิเคราะห์การกระจายตวัของธาตุ XRF (X-ray Fluorescence 

Spectrometers)  พบว่าส่วนผสมทางเคมีของนํ้ าประสานทองมีปริมาณที่

แตกต่างกันเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบปริมาณก่อนและหลงักระบวนการ

หลอม 

     5.2 จากการทดสอบสมบติัทางความร้อนของช้ินงานทดสอบ พบว่า

ค่ า ค ว า ม ร้ อ น  สู ต ร ก า ร เ จื อ ที่  1 ป ริ ม า ณ ก า ร เ จื อ ที่ 

33.33%Au+50.67%Ag+10%Cu+5%Zn+1%Sn จ าก ผ ล ก าร ท ด ส อ บ 

พบวา่ค่าความร้อนจากจุดเร่ิมตน้ถึงระดบัความเปลี่ยนแปลงสถานะก่อน

กลายเป็นของเหลวใชอุ้ณหภูมิเฉลี่ยท่ี 458.9 องศาเซลเซียส เห็นไดว้่า

เป็นค่าทดสอบทางความร้อนก่อนการเปลี่ยนสถานะสูงที่สุด สูตรการเจือ

ที่ 2 ปริมาณการเจือที่ 33.33%Au+50.67%Ag+8%Cu+7%Zn+1%Sn จาก

ผลการทดสอบ พบ ว่าค่ าความร้อน จากจุดเร่ิมต้น ถึงระดับความ

เปลี่ยนแปลงสถานะก่อนกลายเป็นของเหลวใช้อุณหภูมิเฉลี่ยที่ 326.3 

องศาเซลเซียส จึงเห็นไดว้า่เป็นค่าทดสอบทางความร้อนก่อนการเปลี่ยน

สถานะที่ต ํ่าสุด และในส่วนของสูตรการเจือที่ 3 ปริมาณของการเจือที่ 

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

ค่าความร้อนจากจุดเร่ิมต้นถึงระดับความเปลี่ยนแปลงสถานะก่อน

กลายเป็นของเหลวใชอุ้ณหภูมิเฉลี่ยท่ี 353.1 องศาเซลเซียส เห็นไดว้่า

เป็นค่าทดสอบทางความร้อนก่อนการเปลี่ยนสถานะที่สูงขึ้นมาเลก็น้อย 

จึ ง ส รุ ป ไ ด้ ว่ า ไ ด้ ว่ า สู ต ร ก า ร เ จื อ ที่  2 ป ริ ม า ณ ก า ร เ จื อ ที่ 

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

ค่าความร้อนจากจุดเร่ิมต้นถึงระดับความเปลี่ยนแปลงสถานะก่อน

กลายเป็น ของเห ลวใช้อุณ ห ภู มิ เฉลี่ ยที่  326.3 องศาเซลเซียส เป็ น

ผลทดสอบทางความร้อนก่อนการเปลี่ยนสถานะที่ต ํ่าและดีที่สุด  

     5.3 การทดลองคร้ังน้ีผูว้จิยัพบวา่ทั้งสามสูตรการเจือผลทางความร้อน

ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวนั้ นสามารถ

นาํไปขึ้นตวัเรือนเคร่ืองประดบัไดเ้ป็นอย่างดี หลอมละลายง่ายอุณหภูมิ

เฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 458.9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยเร่ิมตน้ตํ่าสุดอยู่

ที่ 326.3 องศาเซลเซียส ซ่ึงต่างเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับความต่างการ

เปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวของธาตุที่นํามาทดลอง  

จาก ก าร ผ่ าน ก าร วิเค ร าะห์  แ ล ะส รุ ป ผล เห็ น ไ ด้ว่ า สู ตร เจือ ที่  2 

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

ความร้อนที่ทาํให้การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวตํ่า

ที่สุดค่าเฉลี่ยที่ 326.3 องศาเซลเซียส เป็นค่าที่ดีที่สุดของการทดลองน้ี 

 

6. ข้อเสนอแนะ  

      ในส่วนของการพัฒนาทางด้านกระบวนการการหล่อขึ้ นรูปงาน

เคร่ืองประดบัของทองขาวเจือตํ่า 8k ตามสูตรการเจือที่มีส่วนผสมทอง 

เงิน ทองแดง สังกะสี และดีบุก โดยเร่ิมศึกษาการเปลี่ยนแปลงเร่ิมต้น

สถานะจากของแข็งเป็นของเหลวจุดเดือดถึงระดบัการระเหิดทั้งนั้นเพื่อ

ง่ายแก่การออกแบบการหล่อรวมถึงอุณหภูมิการอบเบา้ก่อนการหล่อขึ้น

รูปทองขาวเจือตํ่า 8k ตามธาตุที่มีส่วนเจือดงักล่าว 
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