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บทคดัย่อ 
           จากการศึกษาพบว่าเคร่ืองประดับที่ไม่ต้องชุบนั้นอาจจะหมอง 
หรือด าง่าย แต่ก็เป็นคุณสมบติัพื้นฐานของโลหะเงิน ที่จะท าปฏิกิริยากับ
อากาศไดง้่าย ผูว้ิจยัมีแนวคิดน าธาตุแพลเลเดียม(Pd) มาผสม เน่ืองจาก
แพลเลเดียมอยู่ในกลุ่มเดียวกบันิกเกิลและแพลทินัมสามารถทนทานการ
ผุกร่อนไดด้ีมาก มีสีขาวตามธรรมชาติและเม่ือน าไปขัดจะให้ผิวที่แวว
วาวเป็นประกาย ในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัมกัจะใชเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของส่วนผสมโลหะทอง ท าการทดลองโดยการน าโลหะเงินเจือเขา้กับ
แพลเลเดียมในอตัราส่วนที่เหมาะสมแลว้น าไปทดสอบดว้ยเหงือเทียม 
และคอยเก็บขอ้มูลบนัทึกผล โดยแบ่งเป็น4ช่วงเวลา ตั้งแต่5-20 วนั ใน
อุณหภูมิปกติ    ผลการวิจัยพบว่าผลที่ได้ที่มีส่วนผสมของ เงิน92.5% 
ทองแดง6.8% และแพลเลเดียม0.7% มีความเงาสวา่งค่าปริภูมิสีLมากกว่า
59%  นับเป็นส่วนผสมที่ประมาณการได้ว่าสามารถน าไปใช้ผลิต
เคร่ืองประดบัเงินที่ลดอตัราการหมองในเคร่ืองประดบัได ้

 
ค าส าคญั: แพลเลเดียม, ตา้นทานการหมอง, เงินสเตอร์ริง 
 

Abstract 
             The study found that jewelry that does not need to be moistened 
may be dull or black, but it is the basic property of silver metal. That 
will easily react with the air The researcher has the idea to incorporate 
palladium (Pd) elements because palladium is in the same group as 
nickel and platinum. It can withstand very good corrosion. Has a natural 
white color and when polished it will give the skin a sparkling shine In 
the jewelry industry, it is often used as part of the gold metal mixture. 
Experiment by using silver metal doped with palladium at the 
appropriate ratio and then tested with artificial And keep records of the 

results Divided into 4 periods, ranging from 5-20 days in normal 
temperature The results showed that the results obtained with a mixture 
of 92.5% silver, 6.8% copper and 0.7% palladium had a brighter, more 
than 59% L color space. This is an estimate that can be used to produce 
silver jewelry at reduced rates. Dullness in jewelry. 
 
Keywords:  Palladium, Resistance to tarnishing, sterling silver,  

 
1. บทน า 
               ปัญหาราคาของโลหะมีค่าต่างๆ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ไดส่้งผลให้พฤติกรรมการบริโภคสินคา้อญัมณีและเคร่ืองประดับของ
ผูบ้ริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผูบ้ริโภคหันมาให้ความสนใจสินค้า
เคร่ืองประดบัที่มีราคาถูก แต่ยงัคงตอ้งการเคร่ืองประดบัที่ผลิตจากโลหะ
มีค่าต่างๆ เช่นเดิมโดยมีการลดปริมาณส่วนผสมของโลหะมีค่าลง และ
นอกจากน้ีกลุ่มผูบ้ริโภคบางกลุ่มหันมาให้ความสนใจเคร่ืองประดบัที่
ผลิตจากสเตนเลสและทองเหลืองมากขึ้น ส่งผลให้ผูผ้ลิตมีความตอ้งการ
พฒันาปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและวสัดุที่ใชใ้นการผลิตเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค จากปัญหาของภาคอุตสาหกรรม
การผลิตตัวเรือนเคร่ืองประดบัดังที่ได้กล่าวขา้งตน้ การศึกษาวิจัยของ
โครงการวจิยัน้ี จะท าการศึกษาพฒันาเพิ่มมูลค่าของโลหะเงินสเตอร์ลิง
ผสมแพลเลเดียมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติกันหมองส าหรับอุตสาหกรรม
เคร่ืองประดบั  โดยท าการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของธาตุเจือทองแดง
และเงิน ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาคความแตกต่าง
ของค่าระดับสี และการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการหล่อขึ้ น
รูปโลหะเงินสเตอร์ริงผสมแพลเลเดียมเพื่อเพิ่มคุณสมบติักันหมองเพื่อ
สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู ้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของธาตุเจือ ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกล

และโครงสร้างจุลภาคของการศึกษาพัฒนาเพิ่มมูลค่าของโลหะเงิน

สเตอร์ลิงผสมแพลเลเดียมเพื่อเพิ่มคุณสมบติักนัหมอง 

 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของธาตุเจือ ที่ มีผลต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพ (ความแตกต่างของค่าระดบัสี) และพฤติกรรมความตา้นทานการ
หมองโลหะเงินสเตอร์ลิงผสมแพลเลเดียม 
 
2. ทฤษฎแีละแนวความคดิทีเ่กีย่วข้อง 
         แพลเลเดียมโลหะซ่ึงมีสีขาวเป็นประกายตามธรรมชาติและไม่
หมองง่าย จึงเป็นทางเลือกที่ดีแทนกลุ่มดลหะผสมสีขาวกะรัตต ่ า 
นอกจากน้ีเน่ืองจากความยืดหยุ่นและขึ้ นรูปง่าย จึงเหมาะเป็นพิเศษ
ส าหรับกระบวนการฝังอญัมณี การขึ้นรูปด้วยเคร่ืองจกัร และการผลิต
ดว้ยมือ แพลเลเดียมอยู่กลุ่มเดียวกบันิกเกิลและแพลทินัมตามกลุ่มแนวตั้ง
ในตารางธาตุ เป็นโลหะตระกูล (Nobel Metal) ซ่ึงสามารถทนทานการผุ
กร่อนไดด้ีมาก มกัมีสีขาวตามธรรมชาติและเม่ือน าไปขดัก็จะให้ผิวที่แวว
วาวเป็นประกาย แพลเลเดียมถือเป็นโลหะมีค่าเน่ืองจากมีมูลค่าอ ยู่
ระหว่าง เงินและทอง ซ่ึงกระบวนการหล่อ เป็นกระบวนการที่ มี
ความส าคญัมากในขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพ ใน
งานวิจัยน้ีจึงได้ท  าการศึกษาอัตราส่วนผสมของธาตุต่างๆ ที่ มีผลต่อ
คุณสมบตัิของโลหะเงินสเตอร์ริงผสมแพลเลเดียม ดว้ยกระบวนการหล่อ
ขึ้นรูป   
      การศึกษาวจิยัในโครงการ การศึกษาพฒันาเพิ่มมูลค่าของโลหะเงิน
สเตอร์ลิงผสมแพลเลเดียม  เพื่อ เพิ่มคุณสมบัติกันหมองส าหรับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบั คณะผูว้ิจยัเน้นเพื่อศึกษาอิทธิพลของธาตุ
ผสมที่มีผลต่อคุณภาพงานหล่อตวัเรือนเคร่ืองประดบัโลหะดงักล่าว และ
ปรับปรุงสมบตัิทางกล ความเงา และแก้ปัญหาการเกิดขอ้บกร่องต่างๆ 
ของช้ินงานเคร่ืองประดับโลหะเงินสเตอร์ลิงผสมแพลเลเดียม จาก
กระบวนการหล่อขึ้นรูป โดยเฉพาะที่ปริมาณส่วนผสมของทองแดง (Cu) 
ที่มีผลท าให้เปอร์เซ็นตก์ารเกิดคุณภาพผวิงานในลกัษณะต่างๆ  
เอกสิทธ์ิและคณะ (2546) ไดศึ้กษาผลของซิลิกอนต่อสมบตัิการตา้นทาน
การหมองและสมบตัิทางกลของโลหะเงินสเตอร์ลิงซ่ึงผลการศึกษาพบว่า
เม่ือเพิ่มปริมาณซิลิกอนจะท าให้ความต้านทานการหมองดีขึ้ นและ
ซิลิกอนยงัช่วยให้ผวิงานหล่อมีผวิเงาและขาวขึ้นมากกวา่ผวิของช้ินงานที่
ปราศจากซิลิกอนโดยการเพิ่มปริมาณซิลิกอนท าให้โครงสร้างจุลภาค
เปลี่ยนเป็นโครงร่างตาข่ายที่เกิดจากเฟสของทองแดง-ซิลิกอนที่ขอบ
เกรนซ่ึงจะท าให้ความเหนียวลดลงอย่างเห็นไดช้ัด ปริมาณซิลิกอนที่
เหมาะสมจะอยู่ในช่วง  0.02-0.2% โดยน ้ าหนัก ซ่ึงมีผลท าให้ไดค้วาม
ตา้นทานการหมองและสมบตัิทางกลที่ดี 

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
3.1 การหลอมผสมโลหะเพื่อผลิตมาสเตอร์อลัลอย 
       การออกแบบการทดลอง การจัดเตรียมอุปกรณ์ การด าเนินการ

ทดลอง เพื่อให้ตรวจสอบตามมาตรฐานของเงินที่ ใช้ในการผลิต

เคร่ืองประดบัก าหนดให้มีส่วนผสมของเงินบริสุทธ์ิ 9.25 % ที่เหลืออีก 

7.5 % เป็นธาตุส่วนผสมอื่น ๆ ปริมาณของแพลเลเดียมไม่ต ่ากว่า 0.7 % 

ถึง 1.5 % และมีธาตุเจือทองแดง (Cu) และเงิน (Zn) รวมกนัไม่เกิน 7.5 % 

           การทดลองที1่  .Ag92.5%+Cu6.0%+Pd1.5% 

 การทดลองที่2. Ag92.5%+Cu6.2%+Pd1.3% 

 การทดลองที่3. Ag92.5%+Cu6.4%+Pd1.1% 

 การทดลองที่4. Ag92.5%+Cu6.6%+Pd0.9% 

 การทดลองที่5. Ag92.5%+Cu6.8%+Pd0.7% 

 เม่ือหลอมโลหะเป็นเน้ือเดียวกนัน ามาเทใส่ลงในรางเทเส้นโลหะ
เงิน 92.5 % เพื่อท าการน าไปท าการทดสอบต่อไป 

 

 
รูปที่ 1 การหลอมโลหะเงิน+ทองแดง+ตามสัดส่วนที่ก าหนดแพลเลเดียม 

 
3.2 การทดลองการตา้นการหมอง 
      น าวสัดุทดลองเงินสเตอร์ริงผสมส่วนประกอบแพลเลเดียมที่หลอมเท
เป็นเส้นแลว้น าไปรีดให้เป็นแผน่บางตดัให้มีขนาดเท่ากบัส่ีเหลี่ยม ขดัผิว
ให้เรียบเงาจะไดช้ิ้นงานในการทดลองเพื่อน าไปทดสอบความตา้นทาน
การหมอง 

      เตรียมสารเคมีในการท าเหงื่อเทียมมีส่วนผสมดงัน้ี 
โซเดียมคลอไรด ์(Soduim Choride) 20.0 กรัมต่อลิตร 
แอมโมเนียมคลอไรด ์(Ammonuim Choride) 17.5 กรัมต่อลิตร 
ยูเรียหรือคาร์บาไมด ์(Urea or Carbamide) 5.0 กรัมต่อลิตร 
กรดอะซิติค (Acetic Acid) 2.5 กรัมต่อลิตร 
กรดแลคติค (Lactic Acid) 15.0 กรัมต่อลิตร 
กรดไพรูวคิ (Pyruvic Acid) 2.5 กรัมต่อลิตร 
กรดบิวทีริก (Butyric Acid) 5.0 กรัมต่อลิตร 
ปรับค่า pH ดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดไ์ด ้pH 4.7 
วธีิทดสอบ วางช้ินงานทดสอบในบรรยากาศที่มีเหงื่อเทียม  โดยใชช้ิ้น
ทดสอบในภาชนะเปิดอุณภูมิ ห้องปกติ 25 ◦C เวลา 3 วนั 
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รูปที่ 2 หยดเหงื่อเทียมบนช้ินงานทดสอบ 

           ในการทดสอบความหมอง โดยการทดสอบช้ินงานทั้งหมด 4 ชุด 
แบ่งเป็นชุดละ10ช้ิน ประกอบกับทดลองผลช่วงเวลา 5 วนั และ20วนั 
ตามช่วงเวลาที่เกิดความหมองมากขึ้นตามล าดบั เป็นไปตามปัจจยัดา้น
ช่วงเวลาที่เม่ือทิ้งเวลามากขึ้นความหมองก็จะมากขึ้นตามเป็นปกติ  
 
ตารางที่ 1 ทดลองชุดช่วงเวลาที่(5วนั) 

 
จากการทดลองชุดช่วงเวลาที่1(วนั)ไดค้่าเฉลี่ยผลการดงัน้ี  
ค่า L ความสวา่ง(lightness) = 80.21 
 ค่าL ความสวา่ง (lightness) Sliver 925 = 75.33 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ทดลองชุดช่วงเวลาที่2(10วนั) 

 
จากการทดลองชุดช่วงเวลาที่2(10วนั)ไดค้่าเฉลี่ยผลการดงัน้ี  
ค่า L ความสวา่ง(lightness) = 77.75 
 ค่าL ความสวา่ง (lightness) Sliver 925 = 66.78 
 

ตารางที่ 3 ทดลองชุดช่วงเวลาที่3(15วนั) 

 
จากการทดลองชุดช่วงเวลาที่3(15วนั)ไดค้่าเฉลี่ยผลการดงัน้ี  
ค่า L ความสวา่ง(lightness) = 76.96 
 ค่าL ความสวา่ง (lightness) Sliver 925 = 57.8 

ตารางที่ 4 ทดลองชุดช่วงเวลาที่4(20วนั) 

 



บทความวจิัย                                                                                         
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร คร้ังท่ี 4   
Proceedings of the 4th RMUTP Conference on Engineering and Technology  
 

31 พฤษภาคม 2562   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
จากการทดลองชุดช่วงเวลาที่4(20วนั)ไดค้่าเฉลี่ยผลการดงัน้ี  
ค่า L ความสวา่ง(lightness) = 59.07 
 ค่าL ความสวา่ง (lightness) Sliver 925 = 50.54 
 

 
รูปที่ 3 เปรียบเทียบช้ินงานทดสอบความสวา่ง(lightness) 

 
4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
           ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัได้มุ่งที่การศึกษาคุณสมบัติของโลหะเงิน
เจือแพลเลเดียมที่มี องคป์ระกอบ เป็นเงิน(Ag) ทองแดง (Cu) แพลเลเดียม
(Palladium) ภายใตป้ริมาณโลหะเงินประมาณ92.5% โดยเทียบกับโลหะ
เงินสเตอร์ริง925ที่ใช้ทั่วไป ในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับผลจาก
การศึกษาดงักล่าวผูว้จิยัไดใ้ชส่้วนผสมขา้ง ตน้เป็นตน้แบบในการ พฒันา
ส่วนผสมของโลหะเงินเพื่อให้ไดคุ้ณลกัษณะของการวิเคราะห์สี (Color 
Analysis) ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการก าหนดความแตกต่างของสีและเป็น
เคร่ืองมือในการทดสอบสีของโลหะเงินเจือแพลเลเดียมที่เหมาะส าหรับ
การใชง้าน 

5.สรุปและข้อเสนอแนะ 
   จากการวิเคราะห์และประเมินผลการทดลองเพื่อหาความเป็นไปไดท้ี่
อาจลดความหมอง ของโลหะเงิน925 โดยเจืออัตราส่วนผสมของ
แพลเลเดียมที่เหมาะสมส าหรับการผลิตตวัเรือน เคร่ืองประดบัพบว่าผล
จากการทดลองโลหะเงินบริสุทธ์ิที่ผสมทองแดงและแพลเลเดียม 
เปรียบเทียบกบัโลหะเงิน สเตอร์ริง925 ไดด้งัน้ีค่าความเงาสว่างค่าปริภูมิ
สี L โลหะเงินเจือแพลเลเดียมีมากกว่าค่า ความเงาสว่างค่าปริภูมิสีLของ
เงินสเตอร์ริง925 โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งสรุปผลการวิเคราะห์ทดสอบ ต่างๆที่
ไดท้  าการศึกษาวิจยัการศึกษาเปรียบเทียบโลหะ2ชนิดคือ โลหะเงิน925 
และโลหะเงินเจือ แพลเลเดียม(AgPd) โดยน ามาทดสอบหยดเหงื่อเทียม
ที่ความเขม้ขน้20%และตรวจสอบดว้ย เคร่ืองSPECTORPHOTOMETER 
MODEL DATACOLOR 600 TM พบว่าไดค้่าความเงาสว่างค่า ปริภูมิสี
L(lightness) ของAgPd คือ5วนั= 80.21, 10วนั= 77.75, 15วนั= 76.96 และ 
20วนั=59.07 ซ่ึงสูงกว่าค่าความเงาสว่างค่าปริภูมิสีL(lightness) ของ
Ag925 คือ5วนั= 75.33, 10วนั=66.78, 15วนั= 57.8 และ 20วนั= 50.54 

 
6. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่ให้
การสนับสนุนทุนในการท าวจิยั 
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