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การน างานวิจยัในมหาวิทยาลยันวตักรรม แท่งถมปราศจากตะกัว่ ไปเผยแพร่ให้ความรู้การ
น าไปใช้งานผลิตเป็นเครื่องถม ให้กับชุมชนท้องถิ่น อ.วฒันานคร จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของ 
มหาวทิยาลยั     ศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่าการการบรกิารวชิาการทีเ่กดิมาจาผลงานวจิยั  โดยได้บูรณา
การรว่มกบัการเรยีนการสอนเกดิผลของการพฒันาทีย่ ัง่ยนือยา่งเป็นระบบ 

จากการด าเนินงานดงักล่าว คณะผู้วจิยัได้ ร ับการสนับสนุนงบประมาณจาก โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยแีท่งถมเพื่อการพฒันาตราสนิค้าและผลติภณัฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการจดัการความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยจีากผลงานวจิยัและนวตักรรม ประจ าปี 2559 ใน กจิกรรมส่งเสรมิและสนับสนุนการ
วจิยั “การจดัการความรูเ้พื่อการใชป้ระโยชน์เชงิชุมชน สงัคม” ของส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ
ท าให้เกิดความเชื่อมโยงที่จะส่งเสริมให้เกิดอาชีพอย่างยัง่ยืนและเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดการถอ ด
บทเรยีน ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละสรา้งแรงบนัดาลใจให้กบัเยาวชนรุ่นใหม่ในการพฒันาบ้านเกิดของ
ตนเองด้วยการมอีาชพีเสรมิด้านเครื่องประดบั โครงการนี้ได้มกีารพฒันาร่วมกบัผู้ประกอบการในการ
ผลติชิน้งาน รวมถงึกจิกรรม การรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อพฒันาชุมชนในทอ้งถิน่ทีข่าดโอกาสกว่าชุมชน
เมอืง คณะผู้วจิยั ท าให้เกดิหวงัว่าจะเกิดความเชื่อมโยงที่จะส่งเสรมิให้เกดิอาชพีอย่างยัง่ยนืและเป็น
รปูธรรม ในอนาคตอนัใกล ้

การเชื่อมโยงอัตลกัษณ์ท้องถิ่นนี้ได้มกีารหยบิผลงานของ ผีเสื้อจากน ้าตกปางสีดา ปราสาท
ปราสาทสด๊กก๊อกธม และดอกแก้วที่เป็นดอกไม้ประจ าจงัหวดั ในการออกแบบ ถ่ายทอดผ่านชิ้นงาน
เครือ่งถม ทัง้ 10 ผลงาน ไดท้ าการผลติไดม้กีารจดัแสดงนิทรรศการงาน Bangkok Gems and Jewelry 
Internatinal Fair และ พืน้ทีแ่สดงสนิคา้ของมาบุญครองท าใหม้ผีู้สนใจทัง้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดบั
และทัว่ไป  

สุดทา้ยน้ีคณะผูว้จิยัหวงัว่าเมื่อไดม้กีารน าหนังสอืเล่มนี้ไปอ่านแลว้ จะสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจ
และมกี าลงัใจใหพ้ฒันาสู่การเป็นช่างเครือ่งถมไทย แบบมอือาชพี 
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“อาชีพในความหมายทัว่ไปหมายถึง 
กิจกรรมหรือการท างานทีไ่ม่เป็นโทษแก่
สังคม และมีรายได้ตอบแทน โดยอาศัย
แรงงาน ความรู ้ทกัษะทีแ่ตกต่างกนัไป”  
ในชวีติของทุกคนเมือ่ไดเ้ตบิโตและพอทีจ่ะช่วยเหลอืตนเองได ้
จะถูกถามตัง้แต่จ าความได้ว่า เมื่อโตขึ้นจะประกอบอาชีพ
อะไร บางคนเลอืกได้ บางคนเลอืกไม่ได้ ขึน้อยู่กบัชวีติความ
เป็นอยู่และสิง่แวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดโอกาสให้เกดิสมัมา
อาชพี  แต่หากมน้ีอยคนนักที่สามารถเลอืกอาชพีหรอืด าเนิน
อาชพีไดโ้ดยไมน่ึกถงึผลตอบแทน และสามารถประกอบอาชพี
เพื่อให้ชีวิตประจ าวนัเกิดคุณค่า และยงัประโยชน์แก่สงัคม 
ดงันัน้มนุษย์เราทุกคนต้องประกอบอาชีพตามสภาพความ
เป็นอยู่และความพรอ้มทีจ่ะประกอบอาชพี หากแต่ว่าปจัจยัที่
ส่งเสรมิให้เกิดความพร้อมในการประกอบอาชีพของทุกคน
มกัจะแตกต่างกนัไป การสรา้งทางเลอืกของอาชพี จงึเป็นสิง่ที่
ทุกคนในโลกปจัจุบนัค้นหาและสร้างทางเลอืกในการท างาน
เพื่อทีจ่ะประกอบรายไดแ้ละการสรา้งคุณค่าใหก้บัตนเอง 
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อาชีพช่างเครือ่งประดับ เป็นอาชีพทีถู่กส่งเสรมิจาก
รัฐบาลอย่างต่อเนือ่ง  เนือ่งจากอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่งประดบัของประเทศไทย เป็นสนิค้าที่ส าคญัของไทย มี
ยอดการส่งออก 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมส่งออกตลอด
ระยะเวลา 20 ปี ทีท่ ารายไดเ้ขา้ประเทศเป็นจ านวนมาก โดยมี
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตัง้แต่
ระดับพื้นฐาน ที่มาจากอุตสาหกรรมครอบครัว เกิดเป็น
แรงงานกว่า สองล้านคน ในธุรกิจอญัมณีและเครื่องประดบั 
อาชีพช่างเครื่องประดบัไทยที่เป็นอาชีพที่สร้างคุณค่าของ
ประเทศไทย บ่งบอกถงึวฒันธรรมทางศลิปของไทยในโบราณ
จากอดตีจนถงึปจัจุบนั และไดม้กีารถ่ายทอด รบัช่วงต่ออาชพี
จ า ก รุ่ น สู่ รุ่ น  จ า ก ยุ ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ค ร อ บ ค รั ว เ ป็ น                
ยุคอุตสาหกรรมกรรม และ เมื่อยุคทางเศรษฐกิจได้ก าลงัจะ
ขบัเคลื่อนสู่เศรษฐกจิดจิติอลแลว้เกดิค าถามว่า คุณค่าของการ
พฒันาอาชพีช่างเครื่องประดบัที่เป็นอาชพีเด่นของไทยอาจ
สูญหายไป หรือกลืนไปกับยุคสมยัปจัจุบนั ดงันัน้ผู้เขยีนมี
ความตัง้ใจในการถ่ายทอดความส าคัญของอาชีพ ช่าง
เครื่องประดับ ของประเทศไทย และคาดการณ์ในการวาง
แนวทางในการปรบัตวัของการสรา้งอาชพีในยคุปจัจุบนัเพื่อให้
สามารถธ ารงซึ่งความภาคภูมิในในหัตถ์ศิลปไทยให้คงอยู่
สบืไปในสายตาชาวโลก 
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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่
เกิดจากความร่วมมือตาม
นโยบายประชารัฐ  (Triple 
helix) ของภาคเอกชนโดย
สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและ

เครือ่งประดบั และ ภาครฐั โดยกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม เพื่อ
ยกฐานะการผลิตควบคู่กบัการตลาด พร้อมทัง้มกีารจดัการ
เรื่องระบบการศกึษา ใหผ้ลติบุคลากรแก่อุตสาหกรรม จงึได้มี
การเปิดสอนในระดับปริญญาตรี มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ อัญมณีและเครื่องประดับ โดยมี
วัต ถุประสงค์ในการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีห้กบัอุตสาหกรรมที่ส่งเสรมิการธุรกจิแบบรบัจา้ง
ผลติ (original equipment manufacturing: OEM) ทัง้นี้เมื่อ
กาลเวลาผ่านไป ทางหลกัสูตรไดม้กีารปรบัการเรยีนการสอน
ให้เข้ากับสภาวะของเศรษฐกิจและสังคมในปจัจุบัน ให้
บุคลากรและผลงานของหลกัสูตรที่ผลติส่งเสรมิกับการปรบั
ฐานการผลติของอุตสาหกรรมในรูปแบบการรบัจ้างผลติไปสู่
กบัพฒันาตราสนิคา้ (original brand manufacturing: OBM) 
และการปรบัตวัของทศิทางอุตสาหกรรมให้เขา้สู่สถานการณ์
ทางเศรษฐกจิของโลก  
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ดงันัน้หนงัสอืเล่มนี้จะท าการถ่ายทอดประสบการณ์ของ
ผู้เขยีนที่ได้มโีอกาสสมัผสัอุตสาหกรรมฯ มาตัง้แต่เขา้ศกึษา
ตั ้งแ ต่   พ .ศ .  2535  ของการขยายธุ รกิจอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยในอดีต จนถึงปจัจุบันที่ อุตสาหกรรม
เครื่องประดบัอาจส่งผลต่อการปรบัตวัของธุรกิจอญัมณีและ
เครื่องประดับไทย ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออาชีพช่างฝีมือ
เครื่องประดบัไทย โดยสภาพของธุรกจิที่มหี่วงโซ่อุปทานของ
การผลิตในเมอืงหลวง ระบบนายทุน และแรงงานที่มาจาก
ต่างจงัหวัดที่เคลื่อนย้ายเพื่อเข้ามาประกอบอาชีพในเมือง
หลวง ตลอดระยะเวลา 20 ปี มกีารขยายตวัของระบบนี้จนมี
นิคมอุตสาหกรรมด้านอญัมณีและเครื่องประดบัเกิดขึ้น และ
การลงทุนของบรษิทัขา้มชาตทิีม่คีวามเชื่อมัน่ในบุคลากรของ
อุตสาหกรรมที่มโีครงสรา้งด้านการพฒันาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ อย่างไรกด็ทีกัษะฝีมอืของอาชพีเครื่องประดบั ก าลงัจะ
สูญหายไป เนื่องจากยุคเกษตรกรรมและ ภาวะการเกษตร
แบบดจิติอล เริม่ขยายตวัท าให้ แรงงานเกิดการเคลื่อนย้าย
กลบับ้านเกดิของตนเอง และการขยายบุคลากรทางด้านช่าง
เครือ่งประดบัมแีนวโน้มทีจ่ะลดลงในเมอืงหลวง  

การสืบสานงานศิลป์ของอาชีพช่างเครื่องประดบัและ
การปรับตัวของช่างในยุคปจัจุบัน จ าเป็นต้องเข้าใจถึง
สถานการณ์การปรบัตวัของอาชีพในปจัจุบนัตลอดจนสภาพ
ธุรกจิ และความเป็นอยู ่การค านวณรายไดแ้ละการมงีานท าให้
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สมัพนัธก์นั เพื่อใหก้ารส่งต่อจากรุน่สู่รุน่เป็นไปอยา่งมัน่คงและ
ยัง่ยนื ในอดตียุคเบเบี้บูมเมอร ์Baby boomer (ประมาณปี 
พ.ศ.2497– พ.ศ.2503) อาชพีช่างเครื่องประดบัถูกส่งต่อกนั
จากรุน่พ่อสู่รุน่ลกู หรอืในระบบครอบครวั และเป็นแบบรบัจา้ง
ผลิต โดยมกีารท างานเครื่องประดบัอยู่ในบ้านของตนเองมี
การรบังานจากคนจา้งงาน ที่เดนิทางไปถงึแหล่งของหมู่บ้าน
ต่างๆ  ทัง้นี้เทคนิคฝีมอืต่างๆ มกีารปกปิดเป็นความลบั ท าให้
การถ่ายทอดและการพฒันาเป็นไปอย่างช้าๆ จนมาถึงยุคเจ
เนอเรชัน่ เอ๊กซ์ Generation X (ประมาณปี พ.ศ. 2504  – 
พ.ศ.2523) ต่อไปจนถงึ ยุคเจเนอเรชัน่ เอ๊กซ ์Generation Y 
(ประมาณปี พ.ศ. 2524  – พ.ศ.2538) ซึ่งเป็นยุคของการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมนี้สูงมาก เริม่มบีรษิัทต่างประเทศ
เข้ามาลงทุน มยีอดการส่งออกอยู่ที่ราวๆ ห้าหมื่นล้านบาท 
และเกิดการจ้างงานผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านนี้มาฝึกในโรงงาน
ตนเอง หรอื บางโรงงานมกีารเปิดโรงเรยีนของตนเอง รวมไป
ถงึการมรีะบบทวภิาคคีู่กบัหน่วยงานการศกึษาภาครฐั ท าใหม้ี
แรงงานฝีมอือยู่ในอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก และมกีาร
เคลื่อนยา้ยถ่ายเทของแรงงานจากหนึ่งโรงงานไปอกีสู่โรงงาน 
เกดิการผสมผสานถ่ายทอดเทคนิค โดยอตัโนมตั ิอย่างไรก็ด ี
โครงสร้างการขยายตัวทางอุตสาหกรรมนี้ เกิดขึ้นจากภาค
ธุรกจิจากระบบบรษิทัขนาดใหญ่ที่มอียู่ไม่กี่บรษิัทก็เริม่มกีาร
ส่งงานสู่ระบบรบัจ้างผลิตแบบส่งงานออกนอกบริษัท (sub 
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contract) ซึ่ง ณ จุดนัน้โครงสรา้งของอุตสาหกรรมเริม่มกีาร
ปรบัเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมขนาดเลก็ SME ที่ท างานแบบ
รบัจ้างผลิตให้กับโรงงานใหญ่ในยุคธุรกิจครอบครวัรุ่นที่ 1 
หรือบางรายมีการขยับขยายไปลงทุนหรือหาลูกค้าจาก
ต่างประเทศเองในยุคธุรกิจครอบครวัรุ่นที่ 2 เมื่อธุรกจิมกีาร
แข่งขนักนัสูง ท าให้ผู้ประกอบการบางรายในรุ่นที่ 2 เกดิการ
ขยายฐานการผลติของโรงงาน จากธุรกจิขนาดเลก็ เป็น ธุรกจิ
ขนาดกลาง และอาจมีการน าระบบของการจดัการแบบ
ตะวนัตกเขา้มาผสมผสาน โดยน ามาใชก้บัสภาพธุรกจิอญัมณี
และเครือ่งประดบัแบบรบัจา้งผลติทีเ่ป็นธุรกจิของสนิคา้แฟชัน่
และสนิค้าฟุ่มเฟือย เพราะฉะนัน้ ธุรกิจนี้ไม่สามารถท านาย
ก าลงัการผลติได้อย่างแน่นอนในแต่ละปี เมื่อเทยีบกบัผู้ผลติ
รายใหญ่ หรอื ผูผ้ลติทีม่ฐีานลูกคา้เก่าแก่ และมคีวามสมัพนัธ์
อนัดอียา่งยาวนาน ท าใหก้ารด าเนินธุรกจิของรุ่นที ่2 ซึง่เป็นผู้
ทีอ่ยู่ในวยั Generation X ประกอบธุรกจิในช่วง วกิฤตต้มย า
กุ้งช่วงหลงัจากปี พ.ศ. 2540 ธุรกจิหลายรายต้องปิดตวัหรอื
ลดการจ้างงานไปหลายรายในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ยัง
ผลกระทบของช่างเครื่องประดบัทีม่องเหน็ถงึความไม่แน่นอน
ของธุรกจินี้ และท าใหต้้องกลบัไปท างานในสายอาชพีอื่น ทีใ่ช้
ทกัษะเหมอืนกนัแต่ ทีม่คีวามมัน่คงประกอบอาชพีเป็นลูกจา้ง
ในโรงงาน เช่น อาชีพทางอิเลคทรอนิกส์ หรือกลับไปท า
การเกษตรในท้องถิ่นตนเอง ดังนัน้เมื่อมาถึงยุคปจัจุบันที ่
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Generation y ด าเนินธุรกจิ ซึ่งเป็นยุคของเศรษฐกจิแบบ
ดิจิตอล ท าให้มีค าถามว่าหากอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่งประดบัมกีารส่งออกปีละ สี่แสนลา้น ซึง่มยีอดส่งออกคดิ
เป็น มลูค่า 3-4 เปอรเ์ซนต์ของ GDP ประเทศ จะก้าวไปใน
ทศิทางใด ของการรองรบัการขยายตวัของธุรกิจอย่างยัง่ยนื 
และอาชพีช่างเครื่องประดบัของไทย จะเกดิการเปลี่ยนแปลง
อย่างไรในยุค AEC ที่สามารถมแีรงงานจากต่างแดนเขา้มา
ท างานได ้

จากขอ้มลูดงักล่าวผูเ้ขยีนมแีนวคดิในการถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละวางแนวทางทศิทางของช่างฝีมอืเครื่องประดบัไทย
ในยุคดจิติอล จงึได้เดนิทางมาฝึกอาชพี ถ่ายทอดเนื้อหาจาก
ประสบการณ์ดา้นธุรกจิอญัมณแีละเครื่องประดบั ของช่างฝีมอื
เครื่องประดบัไทย และก าหนดหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อเป็นแนว
ทางการสรา้งอาชพีให้เป็นตวัอย่างของการพฒันาทกัษะฝีมอื
แรงงานควบคู่กับการท าการเกษตร ในเขตหมู่บ้านที่ 10 
ต าบลวฒันานคร อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว ซึ่งเป็น
พื้นที่ในการพฒันาของมหาวทิยาลยัฯ โดยทางมหาวทิยาลยั
โดยไดร้ว่มกบั สมาคมเครื่องถมและเครื่องเงนิไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ ์และสมาคมช่างทองไทย วทิยาลยัชุมชน และ ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับ
ชาวบ้านจากครูช่างศลิป์ ไทยเทคนิคโบราณต่างๆ ให้พฒันา
สินค้าที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพร้อมกับการถ่ายทอด
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นวตักรรมและเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยัไปพร้อมกนั เพื่อ
รองรบัการขยายตวัของหมู่บา้นในอนาคต ตลอดจนทศิทางใน
ยุคปจัจุบนัและอนาคตที่ ช่างฝีมอืเครื่องประดบัควรมกีารน า
มาตรฐานคุณภาพ การน าเสนอผลติภณัฑ์ผสมผสานกบัการ
ท่องเทีย่ว การชีใ้หเ้หน็ถงึการลงทุนและทศิทางทางการตลาด 
และการใช้แรงบนัดาลใจเพื่อการสร้างคุณค่ามารวมกบัหตัถ์
ศลิป์ไทยให้สามารถอนุรกัษ์อาชพีช่างฝีมอืเครื่องประดบันี้ให้
คงอยูก่บัยคุสมยัปจัจบุนั 
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บทที ่2 ความรู้และทกัษะฝีมือของ 

ช่างเครือ่งประดบั 
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2.1 ความรู้ทางด้านโลหะ 

โลหะ (metal) หมายถึง วสัดุชนิดหนึ่งที่ทึบแสง    
แวววาว มคีวามเหนียว ตขีึน้รูป น ามาแปรรูปหรอืขึน้รูปตาม
ต้องการ ส่วนใหญ่มคีวามแข็ง น าไฟฟ้าและความร้อนได้ด ี
เมือ่น าไปขดัผวิละเอยีดจะใหผ้วิทีม่นัวาวสะทอ้นแสงไดด้ ี 

โลหะผสมหรอือลัลอยในอุตสาหกรรมหมายถึง การ
ผสมกนัของ 1) ธาตุโลหะบรสิุทธิ ์(pure metal) ที่มคีวาม
บรสิุทธิเ์ทียบเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ (ในทางอุตสาหกรรม
โลหะ 99.9-99.99 เปอรเ์ซน็ต์ สามารถยอมรบัไดว้่าเป็นโลหะ
บรสิุทธิ)์ 2) ธาตุชนิดอื่นๆ ที่เรยีกว่า พรอีลัลอย (pre-alloy) 
หรอืมาสเตอรอ์ลัลอย (master alloy) ถูกเตมิเพื่อเพิม่สมบตัิ
ส าหรบัการหล่อ 

 

 

 

 

 

อลัลอยในอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบั 

 โลหะบริสทุธ์ิ 

 +  

พรีอลัลอย หรือ มาสเตอร์อลัลอย 
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พรอีลัลอยหรอืมาสเตอรอ์ลัลอย คอื ธาตุโลหะอื่นๆ ทีเ่ตมิเพื่อ
ท าใหเ้กดิสมบตัเิพื่อการน าไปใชง้าน ตามตวัอย่างดงัตาราง ที ่
2.1 ซึ่งแตกต่างตามสมบัติที่ต้องการในตารางแสดง          
เงนิสเตอรงิ ทองแดงมผีลท าใหเ้งนิบรสิุทธิม์คีวามแขง็เพิม่ขึน้      
กรณีของทองเคต่างๆ การเตมิเงนิหรอืทองแดงในปรมิาณที่
แตกต่างกนัมผีลกบัการเกดิสทีีต่ดิไปทางขาว หรอื ชมพู โดย
มรีะดบัมาตรฐานสทีองที่ใช้น าเขา้ในยุโรประดบัสตีัง้แต่ 1 N 
เป็นโทนสเีหลอืงอ่อน ไปจนถงึ 5 N เป็นโทนสตีดิแดง ซึง่สี
เหลอืงของทองเคทัว่ไปจะเป็นสรีะดบั 3 N ดงันัน้ส ี1N ใน
ทองเคจะมกีารเตมิเงนิมากกว่าทองแดง  ส ี5 N จะมกีารเตมิ
ทองแดงในปรมิาณทีม่ากกว่าครึง่หนึ่งจะท าใหส้ตีดิไปทางโทน
แดง  ส่วนทองขาว 18 เค ม ี2 ประเภท คอื ทองขาวขึน้รูป
ประกอบไปด้วยทอง 75 % โดยน ้าหนัก พรอีัลลอย
ประกอบดว้ย เงนิและทองแดง แพลลาเดยีม รวมกนัได ้25 % 
โดยน ้าหนัก โดยแพลลาเดยีม อยู่ที่ปรมิาณ 8-12 % โดย
น ้าหนัก  และทองขาวส าหรบัการหล่อ ทองขาว เงนิและ
ทองแดง นิเกิล รวมกนัได้ 25 wt% โดยนิเกิลอาจจะอยู่ที่
ปรมิาณประมาณ 7-12 wt% ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัปรมิาณของ   
นิเกิลเพื่อการส่งออก นิเกิลกัดส ีโดยมากใช้กับการหล่อตัว
เรอืนเครือ่งประดบัจะใหค้วามแขง็ทีส่งูมาก   
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ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงการผสมโลหะพรอีลัลอยหรอื
มาสเตอรอ์ลัลอยตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

ช่ือ 
เทคนิค

การขึน้ตวั
เรือน 

สมบติั 
โลหะ
บริสทุธ์ิ 

พรีอลัลอย หรือ 
มาสเตอรอ์ลัลอย 

เงนิสเตอรลงิ ขึน้พมิพ ์ ขึน้รปูงา่ย 
หลอมซ ้าได ้

เงนิ 92.5 
โดยน ้าหนกั 

ทองแดง 7.5 โดยน ้าหนกั 

เงนิสเตอรลงิ หล่องาน หล่องาน
งา่ย หมอง
ชา้ 

เงนิ 92.5 
โดยน ้าหนกั 

- ทองแดง 5 โดยน ้าหนกั  
- สงักะส ี2 โดยน ้าหนกั  
- ซลิกิอน 0.5 โดย
น ้าหนกั 

ทอง 18 เค หล่องาน สชีมพ ู ทอง 75 
โดยน ้าหนกั 

- ทองแดง 20 โดย
น ้าหนกั  
- เงนิ 5 โดยน ้าหนกั  

ทอง 18 เค หล่องาน สขีาว ทอง 75 
โดยน ้าหนกั 

- นิเกลิ 7 โดยน ้าหนกั 
- ทองแดง 5 โดยน ้าหนกั  
- เงนิ 13 โดยน ้าหนกั  

ทอง 18 เค ขึน้รปู สขีาว ทอง 75 
โดยน ้าหนกั 

- แพลลาเดยีม 12 โดย
น ้าหนกั 
- ทองแดง 3 โดยน ้าหนกั  
- เงนิ 10 โดยน ้าหนกั  

เมื่อมีการหลอมอัลลอยรวมกัน อัลลอยจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติ ซึ่งทางโลหะวิทยาสามารถแยกกลุ่ม
ประเภทของโลหะได้ได้ 3 กลุ่ม คือ อัลลอยที่ผสมได้
สารละลายเนื้อเดียว  อัลลอยที่ผสมได้สารละลายเนื้อผสม   
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อลัลอยที่ผสมได้สารประกอบอนิเทอรเ์มทาลคิ ดงัภาพที่ 2.1 
สารละลายของแขง็ที่สภาวะต่างๆ คอื สารละลายของแขง็เนื้อ
เดียว  สารละลายของแข็ง เนื้ อผสม และสารประกอบ           
อนิเทอร-์เมทาลคิ 

�      

         
               

        
        

        
           

ภาพท่ี 2.1 แผนภมูแิสดงโลหะผสมหรอือลัลอย  

สารละลายของแข็งเนื้อเดียว (homogeneous solid 
solution)   เป็นสารละลายมโีครงสร้างจุลภาคเกิดการหลอม
ตวัเป็นเนื้อเดยีว จากภาพถ่ายโครงสรา้งจุลภาคเหน็เกรนเป็น
เนื้อเดยีวกนัของ เช่น อลัลอยที่มแีพลทนิัม 95 เปอรเ์ซน็ต ์
โดยน ้าหนัก และ โค-บอลล์ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน ้าหนัก     
ดงัอลัลอยดงัภาพที่ 2.2 แสดงภาพถ่ายภาพตดัขวาง ซึง่เหน็
เป็นเน้ือเดยีว  
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ภาพท่ี 2.2 ภาพถ่ายโครงสรา้งตดัขวางกลอ้งจลุทรรศน์ทาง
แสง ทีก่ าลงัขยาย 50 เท่า ของอลั-ลอยแพลทนิมั 95 

เปอรเ์ซน็ต ์โดยน ้าหนกั และ โคบอลล ์5 เปอรเ์ซน็ต ์โดย
น ้าหนกั  จากภาพสงัเกตเหน็อลัลอยเป็นเน้ือเดยีว และรอยจดุ

นัน้คอืรพูรนุทีเ่กดิขึน้ระหว่างการหล่อ 

สารละลายของแข็งเนื้อผสม (heterogeneous solid 
solution)  คอื ของแขง็ทีเ่กดิการแยกตวัของการแบ่งแยกเฟส
ต่างๆ อย่างชดัเจนเมื่อตรวจสอบโดยการส่องกล้องจุลภาค 
โลหะมคี่าส าหรบัท าเครื่องประดบัส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ 
ทองเคต่างๆ  ซึ่งเกิดเกรนแบบสารละลายของเนื้อผสม 
ตวัอย่างเช่น ทอง 18 เค หมายถงึ ทองที่ม ีทองบรสิุทธิ ์75 
เปอร์เซ็นต์ โดยน ้ าหนัก ผสมกับพรอีัลลอย 25 เปอร์เซ็นต์ 
โดยน ้าหนัก ซึ่งพรอีลัลอยของทองประกอบด้วยธาตุเงนิและ
ทองแดงเป็นหลกั ส่วนธาตุอื่นๆ จะถูกใส่ในปรมิาณน้อยเพื่อ
เพิม่คุณสมบตัสิ าหรบังานเฉพาะประเภท โดยส่วนใหญ่อลัลอย
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ทองเคต่างๆ จะมสี่วนผสมมากกว่าสองชนิดขึน้ไป ดงัภาพที ่
2.3 ส่วนเงนิสเตอรล์งิมสี่วนผสมของเงนิ 92.5 เปอรเ์ซน็ต์ โดย
น ้าหนัก และทองแดง 7.5 เปอรเ์ซน็ต์ โดยน ้าหนัก เป็นหลกั 
ท าใหส้ามารถเหน็ความชดัเจนของโครงสรา้งจุลภาคทีเ่กดิจาก 
2 ธาตุผสมกนั ดงัภาพที ่2.4 

        ก)         ข) 
ภาพท่ี 2.3  แสดงภาพตดัขวางกล้องจุลทรรศน์ทางแสง

ของอลัลอยทองที่ผ่านกระบวนการหล่อ  ก) ทองสเีหลอืง 14 
กะรตั ของแหวนเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 2 เซนตเิมตร 
และกดัเกรนด้วยไซยาไนด์ ข) ทอง 18 กะรตั แสดงเกรน 
ประมาณ 100 ไมครอน  ทีม่า:  (D. Ott  and  U. Schindler. 
2001 : 4-11) 
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ก)      ข) 

ภาพท่ี 2.4   ภาพตดัขวางกล้องจุลทรรศน์ทางแสง
ของเงนิสเตอร์ลิง ที่ผ่านกระบวนการหล่อ  ก) เงนิสเตอร์ลิง 
แสดงเฟส  อย่างเด่นชดั และยูเทคติกเฟสของ + ข) 
โครงสรา้งเฟส  ล้อมรอบด้วยยูเทคติกเฟสของ +  ที่มา:  
(M. Grimwade. 2000 : 2-15) 

ส า ร ป ร ะ ก อ บ อิ น เ ท อ ร์ เ ม ท า ลิ ค  (intermetallic 
compound) คือ ของแข็งที่มสีมบตัิกึ่งเซรามกิส์ กึ่งโลหะ 
โดยทัว่ไปเมื่อโลหะ 2 ชนิดหลอมรวมกนัเป็นสารประกอบอนิ
เทอร-์เมทาลคินี้จะท าให้สมบตัิเปลี่ยนไป กล่าวคอื แขง็ และ
เปราะ โดยทัว่ไปแสดงโครงสร้างทางจุลภาคแบบเนื้อเดียว 
สารประกอบอนิเทอรเ์มทาลคิของทองสมี่วงในภาพ 2.5 ก) ที่
ส่วนผสมทอง 78 เปอรเ์ซน็ต์ โดยน ้าหนัก และ อลูมนิัม 22 
เปอรเ์ซน็ต์ โดยน ้าหนัก และดงัภาพ 2.5 ข) แสดงรอยแตก
เหมอืนแกว้  
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                      ก)                            ข)                    

ภาพท่ี 2.5 ภาพตดัขวางกลอ้งจุลทรรศน์ทางแสงของ
สารประกอบอนิเทอรเ์มทาลคิ ทองสมี่วง ที่ส่วนผสมของทอง 
78 เปอรเ์ซน็ต์ โดยน ้าหนัก และอลูมนิัม 22 เปอรเ์ซน็ต์ โดย
น ้าหนัก  ก) แสดงภาพเหมอืนสารประกอบเนื้อเดยีว แต่มี
ส่วนผสมของอลมูนิัมเป็นจุดกลมๆ ประปราย และรอยขดีข่วน
เกดิขึน้เนื่องจากการขดัตวัอย่าง  ข) แสดงรอยแตกของโลหะ
ซึ่งแสดงสมบัติเปราะของอินเทอร์เมทาลิค   ที่มา: (K. 
Wongpreedee,  T. Tansakul,  H. J. Schuster  and  K. 
Chookruvong. 2006 : 67) 
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2.2 โลหะท่ีส าคญัในอตุสาหกรรมเครื่องประดบั   

2.2.1 โลหะทองผสม (Gold alloys) 

 ทองเป็นโลหะทีม่สีเีหลอืงทีง่ดงามทีสุ่ด ไม่ท าปฏกิริยิา
กบัออกซเิจนและซลัเฟอรท์ี่อุณหภูมสิูง และถูกจดัอยู่ในกลุ่ม
โลหะมคี่า (precious metals) ทองบรสิุทธิม์คีวามอ่อนน่ิมมาก 
ต้องผสมโลหะหรือธาตุอื่นๆ ลงไป เพื่อปรบัปรุงคุณสมบัต ิ
เช่น เพิม่ความแขง็ ความทนต่อการสกึหรอ โลหะทีน่ิยมน ามา
ผสมกับทองหรอืพรอีัลลอย ประกอบด้วยธาตุเงนิ ทองแดง 
เป็นหลกั และอาจมสีงักะสีผสมอยู่เล็กน้อย ซึ่งขึ้นกับความ
ตอ้งการของผูใ้ช ้ใหไ้ดคุ้ณสมบตั ิปรมิาณของทองค าทีผ่สมอยู่
ในอลัลอยนิยมเรยีกเป็น กะรตั (Karat) หมายถงึน ้าหนักของ
ทองบรสิุทธิท์ี่ผสมลงไปในทองผสม ในทางสากลก าหนดให้
ทองบริสุทธิม์ ีค่าเท่ากับ 24 กะรัต หรือ 100 เปอร์เซ็นต ์
ทองค าแท่งในประเทศไทยมคีวามบรสิุทธิข์องทองที่ 96.5% 
โดยน ้าหนัก  ทองค าแท่ง น ้าหนัก 1 บาท เท่ากบั 15.244 
กรมั ส่วนทองรปูพรรณ น ้าหนัก 1 บาท หนักเท่ากบั 15.16 
กรมั  แต่ถ้าน ้าหนักทองมาตรฐานโลกทองค า 1 กโิลกรมั 
เท่ากบั 32.1508 ออนซ์  และ ทองค า 1 ออนซ์ เท่ากบั 
31.104 กรมั ดงันัน้ทอง 24 เค จุดหลอมละลายของทองจะ
ขึ้นอยู่กบัความบรสิุทธิ ์และความหนาแน่นซึ่งสามารถใช้ใน
การค านวณน ้าหนกัส าหรบัการหล่อ ดงัแสดงในตารางที ่2.2 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงปรมิาณโดยน ้าหนกัและจดุหลอมเหลวของ
ทองทีส่่วนผสมต่างๆ 

กะรตั 

ความ

บริสทุธ์ิ
ทอง (%) 

ส่วนประกอบ 
เปอรเ์ซน็ต์ สี 

ความ
หนาแน่น 

(g/cc) 

อณุหภมิู
หลอมเหลว 

( C) เงิน ทองแดง 

24 100 _ _ เหลอืง 19.32 1064 

22 91.67 5.5 2.8 เหลอืง 17.9 995-1020 

21 87.50 4.5 8.0 
เหลอืง-
ชมพ ู 16.8 940-964 

1.75 10.75 ชมพ ู 16.8 928-952 

18 75 

16.0 9.0 
เหลอืง
อ่อน 15.6 895-920 

12.5 12.5 เหลอืง 15.45 885-895 

9.0 16.0 ชมพ ู 15.3 880-885 

4.5 20.0 แดง 15.15 890-895 

14 58.34 31.3  4.0  เหลอืง N/A 885 

10 41.67  9.1 48.9 เขยีว N/A 885 
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นอกจากนี้ทองยงัสามารถน ามาเปลีย่นเป็นสสีนัต่างๆ 
เช่น ทองสีขาว ทองสีชมพู ทองสีเขยีว ทองสีฟ้า ทองสีด า 
ทองสีม่วง เป็นต้น เพื่อการสวมใส่เครื่องประดบัตามแฟชัน่
ต่างๆ ตารางที ่2.3 บ่งบอกถงึธาตุหลกัทีน่ ามาผสมเพื่อใหไ้ดส้ี
ต่างๆ กนั ตามหลกัการเกดิส ี

 การเกดิสเีนื่องจากการเปลีย่นแปลงของแถบชัน้ส ี
(band gap) อลัลอยทองสเีหลอืงสามารถแบ่งได้
ตามเฉดส ีตามหลกัสากลนิยม คอื ส ี1N ถงึ 5N 
หมายถึงการไล่เฉดสีเหลอืงอ่อน (ติดขาว) ถึงสี
เหลอืงเขม้ (ตดิแดง)  ตามตารางที ่2.3 

 การเกดิสารประกอบโลหะ (intermetallic) ทีท่ าให้
ทองเปลี่ยนสี เช่น การเติมอะลูมเินียมได้ทองสี
ม่ ว ง  แ ล ะ ก า ร เ ติ ม อิ น เ ดี ย ม ไ ด้ ท อ ง สี ฟ้ า 
สารประกอบโลหะนี้มีคุณสมบัติแข็งแต่มีความ
เปราะ 

 การเกิดสขีองออกไซด์บนพื้นผวิ ทองสฟ้ีาที่เกิด
จากเหลก็ และทองสดี าทีม่าจากธาตุโคบอลต์ 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงส่วนผสมของธาตุหลกัทีน่ ามาผสมทองให้
เกดิสต่ีางๆ  

อลัลอย ทอง เงนิ ทองแดง อะลมูเินียม เหลก็ อนิเดยีม โคบอลต ์

1N-14* 58.5 26.5 15 - - - - 

2N-18* 75 16 9 - - - - 

3N* 75 12.5 12.5 - - - - 

4N*(ชมพ)ู 75 9 16 - - - - 

5N*(แดง) 75 4.5 20.5 - - - - 

ทองสแีดง 50 - 50 - - - - 

ทองสฟ้ีา 75 - - - 25 - - 

ทองสฟ้ีา 46 - - - - 54 - 

ทองสมีว่ง 80 - - 20 - - - 

ทองสดี า 75 - - - - - 25 

* มาตรฐานของประเทศเยอรมนั ฝรัง่เศส สวสิเซอรแ์ลนด์ 
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ทองขาวที่เกิดมาจากส่วนผสมนิกเกิลดงัตาราง 2.4  
ทองขาวผสมนิกเกลิทีม่คีวามแขง็สูง ความยดืหยุ่นน้อยท าให้
ยากต่อการขึ้นรูป อย่างไรก็ดีบางประเทศในยุโรปไม่รบัการ
น าเขา้ของทองขาวผสมนิกเกลิที่มากกว่า 8-12 เปอรเ์ซน็ต์
โดยน ้าหนัก เนื่องจากผวิหนังเกดิอาการแพ้ ซึ่งวดัได้ที่สารที่
แพร่เข้าสู่ร่างกาย สามารถรบันิกเกิลในการปลดปล่อยน้อย
กว่า 0.28 ไมโครกรมั ต่อตารางเซนตเิมตรต่อสปัดาหท์ีไ่ม่เป็น
อนัตรายต่อร่างกาย ตามมาตรฐาน EN 1811:2011 ดงันัน้ จงึ
ได้มีการใช้ทองขาวผสมพัลลาเดียมแทน เพื่อคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคทอง โดยมทีองขาวผสมพลัลาเดยีมมสีมบตัดิงัตาราง
ที่ 2.5 คือ อุณหภูมหิลอมเหลวสูงกว่า ราคาสูงกว่า แต่มี
ความสามารถในการขึ้นรูปที่ดีกว่า และง่ายต่อการอบอ่อน  
ผูป้ระกอบการสามารถเตมิธาตุเงนิ เพื่อลดต้นทุนจากราคาที่
ค่อนขา้งสงูของพลัลาเดยีมได ้ 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงส่วนผสมของทองขาวผสมนิกเกลิ  

จ านวน
กะรตั 

ทอง 
ทอง
แดง 

นิกเกิล 
สงักะ
สี 

ความแขง็ 
(HV) 

อณุหภมิู
หลอมเหลว

(องศาเซลเซียส) 

18 กะรตั 

75 2.2 17.3 5.5 200 960 

75 8.5 13.5 3.0 200 955 

75 13.0 8.5 3.5 150 950 

14 กะรตั 58.5 22.0 12.0 7.4 150 995 

10 กะรตั 41.7 32.8 17.1 8.4 145 1085 

9 กะรตั 37.5 40.0 10.5 12.0 130 1040 
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ตารางท่ี 2.5  แสดงส่วนผสมของทองขาวผสมพลัลาเดยีม  

อลัลอย ทอง 
พลัลา 

เดยีม 
เงนิ 

ทอง
แดง 

สงักะ
ส ี

นิก 

เกลิ 

ควา
ม
แขง็ 

อุณหภมูิ
หลอมเหลว
(องศาเซล
เซยีล) 

18 กะรตั 

75 20 5    100 1350 

75 15 10    100 1300 

75 10 15    80 1250 

75 10 10.5 3.5 0.1 0.9 95 1150 

75 6.4 9.9 5.1 3.5 1.1 140 1040 

75 15  3.0  7.0 180 1150 

14 กะรตั 
58.3 20 6 14.5 1  160 1095 

58.3 5 32.5 3 1  100 1100 

10 กะรตั 41.7 28 8.4 20.5 1.4  160 1095 

9 กะรตั 37.5  52 4.9 4.2 1.4 85 940 
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2.2.2 โลหะเงินผสม (Silver alloys) 

 โลหะเงนิบรสิุทธิม์สีขีาวแวววาวสูง จะมสีมบตัใินการ
บดิโค้งงอ ตเีป็นแผ่นบางๆ และดงึเป็นเส้นได้ดมีาก รองจาก
ทอง (Au) และพลัลาเดยีม (Pd)  โลหะเงนิบรสิุทธิจ์ะมคีวาม
อ่อนมาก ต้องผสมธาตุ เพื่อให้มคีวามแขง็เพิม่ขึ้น ซึ่งเป็นที่
รูจ้กักนัทัว่ไปคอื เงนิสเตอรล์งิ (Sterling Silver) ซึง่มสี่วนผสม
ของเงนิบรสิุทธิ ์92.5 เปอรเ์ซน็ต์และทองแดง 7.5 เปอรเ์ซน็ต ์
โลหะเงนินิยมน ามาท าเป็นเครื่องประดบัเนื่องจากสมบตัดิแีละ
ราคาไม่แพง ตารางที่ 2.6 แสดงส่วนผสมของเงนิที่ใชใ้นงาน
ต่างๆ  โดยส่วนใหญ่แล้วการหล่อเครื่องประดบัจะนิยมใชเ้งนิ
สเตอร์ลิง ซึ่งมีธาตุเงินและธาตุทองแดงเป็นส่วนผสมหลัก   
โดยปญัหาหลกัของเครือ่งประดบัเงนิ คอื ความหมองหลงัจาก
ใช้งานไประยะหนึ่ง เนื่องจากการเกิดปฏิกิรยิาระหว่างเงิน
กบัซลัเฟอร ์และ/หรอืทองแดงกบัออกซเิจนในบรรยากาศ เกดิ
เป็นสารประกอบเงินซัลไฟด์และ/หรือคอปเปอร์ออกไซด ์
ดังนั ้นการเติมธาตุสังกะสีหรือซิลิกอน จะช่วยลดการ
เกดิปฏกิริยิาของออกซเิจนกบัเงนิสเตอรล์งิระหว่างการหล่อได ้
ซึง่มผีลช่วยใหค้วามหมองเกดิชา้ลงได ้
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ตารางท่ี 2.6  แสดงส่วนผสมของเงนิทีใ่ชใ้นงานต่างๆ 

ประเภทของโลหะเงิน

ผสม 
เงิน 

ทอง

แดง 

แพลทิ

นัม 
ทอง 

จดุหลอมเหลว  

(องศาเซลเซียล) 

เงนิสเตอรล์งิ 92.5 7.5   893 

เหรยีญกษาปณ์ 90 10   880 

เหรยีญเงนิ 800 80 20   890 

เหรยีญเงนิ 700 70 30   789 

เงนิปราศจากออกไซด ์
(oxide free silver) 

66.7  33.3  1119 

อเิลคตรมัเอ (electrum A) 50   50 1045 

อเิลคตรมับ ี(electrum B) 90   10 980 

เหรยีญบรติทาเนีย  
(Britannia silver) 

95.8
3 

4.17   920 
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2.2.3 แพลทินัม (Platinum) 

แพลทนิัมเรยีกอกีชื่อว่าทองค าขาว เป็นโลหะที่อยู่ใน
กลุ่ มโลหะมีค่ า  พบมากในประ เทศรัส เซีย  โคลัมเบีย       
ทรานสวาลใน อฟัรกิาใต้ และในแคนาดา มสีขีาวเทา มีสขีาว
เทา ไม่เกดิสนิม (Oxide) มสีมบตัใินการบดิโค้ง และตแีผ่เป็น
แผ่นไดด้ ีมจีดุหลอมเหลวที ่1773 องศาเซลเซยีส แพลทนิัมที่
ผสมอิรเิดยีมซึ่งเป็นแร่โลหะในตระกูลเดยีวกันประมาณ 10 
เปอรเ์ซน็ต์ ท าเพื่อเพิม่ความแขง็ แพลทนิัมเป็นโลหะในอุดม
คตสิ าหรบัการน ามาใชท้ าเครื่องประดบั เพราะมสีขีาว มคีวาม
แขง็สูง และมคีุณสมบตัิที่ดใีนการน ามาใช้งาน เป็นโลหะที่มี
น ้าหนักมาก มีความถ่วงจ าเพาะเท่ากับ 21.5 ซึ่งหนักกว่า
ทองค า 14 เค ถงึ 1.6 เท่า และหนักกว่าพลัลาเดยีม 1.8 เท่า 
นอกจากนี้แพลทินัมยังเคยได้ร ับการน ามาท าเป็นเหรียญ
กษาปณ์ในรัสเซีย แต่มูลค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะในภาวะสงคราม ปจัจุบนัแพลทินัมส่วนใหญ่ถูก
น ามาใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ และในวงการวทิยาศาสตร ์

แพลทนิัมที่น ามาใช้ในการท าเครื่องประดบัส่วนใหญ่
ผสมอัลลอยอื่นเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ เท่านัน้ การทดสอบ
แพลทนิมัท าไดง้า่ยดว้ยการประมาณน ้าหนักเพราะแพลทนิัมมี
น ้าหนักมากกว่าพลั-ลาเดยีมและทองค าขาว (White gold)  
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แมม้ลีกัษณะภายนอกคลา้ยกนัและมสีขีาวเหมอืนกนั และเมื่อ
เผาแพลทินัมให้ร้อนแดงแล้ว เมื่อเย็นตัวลงจะไม่เกิดสนิม 
(Oxide) ส่วนพาลาเดยีมและทองค าขาว จะเป็นสนิม (Oxide) 
และเปลีย่นสไีป 

แพลทินัมส่วนใหญ่จะผสมธาตุต่างๆ เพื่อปรบัปรุง
คุณสมบตัติามการใช้งาน ตารางที่ 2.7 เปรยีบเทยีบสมบตัิ
กายภาพของแพลทนิัมที่ส่วนผสมแพลทนิัม 95 เปอรเ์ซน็ต์
โดยน ้าหนัก และตารางที่ 2.8 แสดงสมบตัแิละการใชง้านของ
แพลทนิัม โดยส่วนใหญ่การหล่อเครื่องประดบัแพลทนิัมนิยม
ใช ้แพลทนิัม 95 เปอรเ์ซน็ต์ โคบอลล ์2.5 เปอรเ์ซน็ต์ และ
ทองแดง 2.5 เปอร์เซ็นต์ หรือการขึ้นรูปด้วยมือใน
เครือ่งประดบั นิยมใช ้แพลทนิัม 95 เปอรเ์ซน็ต์ พลัลาเดยีม 5 
เปอรเ์ซ็นต์  หรอืนิยมใส่ทองแดงเพื่อเพิม่สมบตัคิวามแขง็
ในอลัลอยขึน้มอืประมาณ 2.5 เปอรเ์ซน็ต ์

 

  



30 
 

ตารางท่ี 2.7  เปรยีบเทยีบสมบตัขิองแพลทนิัม 950  

โลหะผสม 

ส่วนผสมเปอรเ์ซน็ตโ์ดย
น ้าหนกั 

ความ
หนาแน่น 

(g/cc) 

ช่วงของการ
หลอมเหลว 

(องศาเซลเซยีล) 

ความแขง็ 
(Brinell) 

แพลทนิมั ธาตุ 

Pt-Cu 960 96 4 %Cu 20.3 1730-1745 110 

Pt-Co 950 95 5 % Co 20.2 1730-1740 130 

Pt-W 950 95 5 % W 20.9 1840-1860 155 

Pt-Pd 960 95 4 % Pd 20.8 1750-1760 55 

Pt-Pd 950 95 
4.5 % Pd-
0.5% Ir 

21 1740-1760 69 

Pt-Au 950 95 5 %Au 21 1670-1740 95 

Pt-Ir 950 95 5 % Ir 21.5 1780-1800 80 

Pt-Rh 950 95 
2 %Rh-3% 

Ru 
12 1540-1560 95 
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ตารางท่ี 2.8  แสดงสมบตัแิละการใชง้านของแพลทนิัม 

โลหะผสม 

การใช้งาน 

สมบติัอ่ืนๆ ประเภทการ

ใช้งาน 

สมบติัท่ีเหมาะสมใน

การท างาน 

Pt-5 wt%CO งานหล่อ 
มคีวามสามารถในการ

ไหลไดส้งู 

ท าปฎกิรยิากบั
ออกซเิจนและ มี
คุณสมบตัแิมเ่หลก็ 

Pt-5 wt% Ir งานสปรงิ มคีวามแขง็แกร่ง สามารถเชือ่มได ้

Pt- 5 wt%Pd งานตวัเรอืนฝงั ความแขง็ต ่า ขึน้รปูงา่ย สขีาว  สวยงาม 

Pt- 5 wt%Cu งานทัว่ไป มคีวามแขง็สงูมาก สอีาจไมข่าวมาก 
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2.2.4 ไททาเนียม (Titanium) 

ไ ท ท า เ นี ย ม  เ ป็ น ข อ ง แ ข็ ง  มี สี เ งิ น มั น ว า ว               
จุดหลอมเหลว เท่ากบั 1668 องศาเซลเซยีล จุดเดอืด3287 
องศาเซลเซยีส มคีวามแขง็ 160-320 HV (วกิเกอรส์) ความ
ถ่วงจ าเพาะ 4.5 กรมัต่อลูกบาศก์เซนตเิมตร (เบากว่าเหลก็ 
และหนักกว่าอะลูมเินียม) ไม่มสีมบตัิแม่เหล็ก มโีครงสร้าง
ผลกึเป็นแบบ    เฮกซาโกนอล  (Hexagonal) มสีมบตัเิชงิกล
คือ โมดูลัสยืดหยุ่น 110000 N/mm2 โมดูลัสแรงเฉือน 44 
GPa  สมัประสทิธิก์ารขยายตวั 9.10-6/K  มคีวามต้านแรงดงึ 
300-750 N/mm2 ความแขง็แกร่ง (Tensile Strength) 620 
MPa และการยดืหยุ่น (elongation) 54 เปอร์เซ็นต์ ความ
ต้านทานการกดักร่อนได้ด ีเช่น จากน ้าทะเล และคลอรนีเมื่อ
อยู่ในบรรยากาศธรรมดาอยู่ในเกรดด ีและดกีว่าเหลก็กล้าไร้
สนิม มกีารรวมตวักบัออกซเิจน ไดด้มีาก เมือ่อยูท่ีอุ่ณหภมูสิงู 

 ไททา เนี ยมเ ป็นธา ตุที่มีน ้ าหนัก เบา  อุณหภูมิ
หลอมเหลวสูง และมคีวามแข็งแกร่งสูง โดยส่วนใหญ่ไททา
เนียมจะอยู่ในรูปของออกไซดซ์ึ่งใชใ้นอุตสาหกรรมส ีและการ
พ่นเคลอืบ ตารางที ่1.9 แสดงสมบตัอิลัลอยไททาเนียม ไททา
เนียมเกรด Ti-6-4 (Ti-6Al-4V) คือ ไทเทเนียมผสมกับ 
อะลูมเินียมร้อย-ละ 6 โดยน ้าหนัก และวาเนเดยีมร้อยละ 4 
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โดยน ้าหนัก ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องบิน ยานยนต์ หรอื
ชิน้ส่วนทีต่อ้งการสมบตัพิเิศษ ส่วนโลหะผสม ไทเทเนียมผสม
กบั วาเนเดยีมรอ้ยละ 6 โดยน ้าหนกั ไนโอเบยีมรอ้ยละ 7 โดย
น ้าหนกั (Ti-6V-7Nb) เป็นโลหะผสมชนิดใหม่ทีน่ ามาใชใ้นงาน
ทนัตกรรม ส าหรบัไททาเนียมในงานหล่อเครื่องประดบัพบ
เหน็อยู่ทัว่ไปคอื ไททาเนียมเกรดสอง  และไททาเนียมเกรด
อื่นๆ ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมทัว่ไปทีต่้องการความเบา คอื ไททา
เนียมผสมกบั วาเนเดยีมรอ้ยละ 10 โดยน ้าหนัก  เหลก็รอ้ยละ   
2 โดยน ้าหนัก  อะลูมเินียมรอ้ยละ 3  โดยน ้าหนัก  (Ti-10V-
2Fe-3Al) ไทเทเนียมผสมกับวาเนเดียมร้อยละ 15 โดย
น ้าหนกั  โครเมยีมรอ้ยละ 3 โดยน ้าหนัก อะลูมเินียมรอ้ยละ 3 
โดยน ้ าหนัก ดีบุกร้อยละ 3 โดยน ้ าหนัก (Ti-15V-3Cr-3Al-
3Sn)  

 ไททาเนียมส่วนใหญ่ นิยมขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับ
ดว้ยการกลงึ เนื่องจากไททาเนียมมีอุณหภูมหิลอมเหลวที่สูง 
และท าปฏกิริยิากบัออกซเิจนระหว่างการหล่อไดง้่าย อย่างไร
กด็ ีหากท าการหล่องานเครื่องประดบัไททาเนียม ก็เพราะว่า
ต้องการให้ได้รูปทรงที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ไททาเนียม        
ยงัสามารถท าการกดัสีให้มสีต่ีางๆ เช่น สนี ้าเงนิ สแีดง สมี่วง 
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เป็นต้น โดยเรยีกเทคนิคการกดัสวี่า อโนไดซิ่ง (anodizing) 
ซึง่เป็นการท าดว้ยกระบวนการเคมไีฟฟ้า  

ตารางท่ี 2.9 แสดงสมบตัโิลหะผสมไททาเนียม  

 โลหะผสม 
จดุหลอมเหลว
(องศาเซลเซียล) 

ความแขง็
(HV) 

ลกัษณะ 

A 
Ti 99.9 
เกรด 1 

1670 160 
อ่อนตวั ขึน้รปูได ้

ขดัเงายาก 

B 
Ti 99.9 
เกรด 2 

1670 220 
แขง็ปานกลาง ขึน้
รปูได ้ขดัเงายาก 

C 
Ti 99.8 
เกรด 4 

1670 240 
แขง็ ขึน้รปูได ้ขดั

เงายาก 

D 
Ti-6Al-4V 
เกรด 5 

1760 280 
แขง็มาก หล่อขึน้
รปู ขึน้รปูได ้ขดั

เงาไดด้ ี

E Ti-6V-7Nb 1780 320 
แขง็มาก หล่อขึน้
รปู ขึน้รปูได ้ขดั

เงาง่าย 
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2.2.5 สแตนเลสสตีล 

สแตนเลสสตลี คอืเหลก็กลา้ไรส้นิม ซึง่ มสีมบตัทินต่อ
ความต้านทานการกัดกร่อนสูงเนื่ องจากมีส่วนผสมของ
โครเมียม มากกว่าร้อยละ 12 ขึ้นไป ท าให้เกิดเป็นคราบ
ออกไซด์บางๆ เคลอืบอยู่บนผวิของเหลก็กลา้นัน้  นอกจากนี้
ยงัมสีมบตัไิม่น าแม่เหลก็ มคีวามเหนียวปานกลาง ขึน้รปูได้ด ี
ผวิเงางาม ท าให้ง่ายต่อการบ ารุงรกัษา นอกจากโครเมยีมซึ่ง
ถูกผสมเป็นหลกัแลว้ โมลบิดนิมั นิเกลิ และอื่นๆ ท าใหม้คีวาม
ตา้นทานทีเ่กดิสนิมมากกว่าเหลก็กลา้ธรรมดา ขัน้ตอนการน า
สแตนเลสสตลีเพื่อใชใ้นเครือ่งประดบั คอื การเชื่อมหรอืการให้
ความรอ้นทีอ่ยูใ่นช่วงประมาณ 450 องศาเซลเซยีส เพราะอาจ
ท าใหเ้กดิโครงสรา้งซกิมา่ท าใหเ้กดิการแตกหกัและเปราะ  

2.2.6  ทองแดง 

 ในปจัจุบนัทองแดงเป็นโลหะทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มของโลหะ
ที่ไม่ได้ใช้เ ป็นวัตถุดิบหลักที่มีมูลค่าทางการตลาดของ
เครื่องประดับใน อุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับ แต่
ทองแดงเป็น วตัถุดบิทีจ่ าเป็นส าหรบัเตมิในอลัลอย  ทอง เงนิ 
และแพลทนิัมเพื่อใหเ้กดิสมบตัติามทีต่้องการ มสีแีดงอมชมพู
อ่อน มสีมบตัใินการโคง้งอและตแีผ่เป็นแผ่นไดด้ ีเป็นสื่อไฟฟ้า
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และเป็นตัวน าไฟฟ้าที่ดี เช่นเดียวกับโลหะเงิน สนิมของ
ทองแดงจะเกดิไดเ้รว็มาก สาเหตุเกดิมาจาก Cu ท าปฏกิริยิา
กบั O ได ้ CuCO3Cu(HO)2 หรอื เกดิคราบสดี าของ CuO แต่
ขจัดออกได้ด้วยการขัด และเมื่อขัดแล้วควรเคลือบด้วย     
แลคเกอรเ์พื่อปกป้องผวิไดร้ะดบัหน่ึง  

ทองแดงนอกจากน ามาใช้เพื่อในเชงิอุตสาหกรรมคอื 
เป็นลวดน าไฟฟ้าแล้วยงันิยมผสมกบัธาตุอื่นๆ เพื่อใช้ในงาน
ต่างๆ ยกตัวอย่างธาตุเด่น  เช่น ทองเหลือง (Brass)  เป็น
โลหะผสมระหว่าง ทองแดง และสังกะสี เครื่องประดับ
ทองเหลอืงทีด่จีะมทีองแดงประมาณ 90เปอรเ์ซน็ต์ และสงักะส ี
10 เปอร์เซ็นต์ จะให้สีเหลืองสวยงามเหมือนสีทองค า 
ทองเหลอืง มอุีณหภูมหิลอมละลายประมาณ 885-898 องศา
เซลเซยีส จดัเป็นโลหะ ทีใ่ชส้ าหรบังาน เครื่องประดบัเทยีม 
(costume jewelry) ในอุตสาหกรรม อญัมณแีละเครือ่งประดบั   

2.2.7 ธาตตุ่างๆ ท่ีเติมในอลัลอย 

 โดยส่วนใหญ่ทองเค หมายถงึ ทองทีม่ทีองบรสิุทธิผ์สม
กบัพรอีลัลอย ซึง่พรอีลัลอยของทองประกอบดว้ยธาตุเงนิและ
ทองแดงเป็นหลกั ส่วนธาตุอื่นๆ จะถูกใส่ในปรมิาณน้อยเพื่อ
เพิม่คุณสมบตัสิ าหรบังานเฉพาะประเภท  หรอื เงนิสเตอรล์งิมี
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เงินและทองแดงเป็นหลัก  ส่วนแพลทินัมมีส่วนผสมที่
หลากหลายขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละโรงงาน คือ ทองแดง     
โคบอลล ์และ/หรอื แพลลาเดยีม เป็นตน้  ดงันัน้ส าหรบั ธาตุที่
เพิ่มเติมมวีตัถุประสงค์เพื่อการปรบัปรุงสมบตัิให้มคีุณภาพ  
ประสิทธิภาพของงานหล่อ และการใช้งานในกระบวนการ
ต่างๆ  ดงันี้ 

 อัลลอยที่ เ ป็นตัวลดออกซิเ จน ( deoxidizing 
alloys) – การท าปฏกิริยิาออกซเิดชัน่ของธาตุ
โลหะ อาจเกดิปญัหามากมาย เช่น ความหมอง มี
คราบเขม่าตดิอยู่ตามซอกของโลหะออกไซดช์นิด
อื่นๆ ซึง่ยากต่อการขดัแต่งภายหลงั ดงันัน้การใส่
ธ า ตุ เพื่ อ ป้ องกัน ไม่ ให้อัล ลอยท าปฏิกิ ริย า       
ออกซิเดชัน่ระหว่างการหล่อ ได้แก่ ซิลิกอน 
สงักะส ีแกลเลยีม อะลมูเินียม เป็นตน้ 

 เพื่อใหโ้ลหะไมแ่ขง็มากจนเกนิไป – โดยส่วนใหญ่
ธาตุที่ใส่เพื่อเพิ่มความแข็งของอัลลอย ท าให้มี
สมบตัิทนต่อการกัดกร่อนและท าให้มคีวามแข็ง
ขดัผวิไดส้วยและเงางาม เช่น โคบอลต์ แคลเซยีม 
แกลโดลเินียม แกลเลยีม แต่ในการหล่อบางกรณ ี
จะไม่ถูกเลอืกใช้เพื่อเป็นธาตุที่เติมในพรอีลัลอย 
ดงัเช่นใน งานฝงัพรอ้มหล่อ เพราะความแขง็ของ
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โลหะอาจอัดชิ้นงานและกดให้พลอยแตกได้ ใน
บางกรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น การหล่อ
งานทองขาวผสมนิกเกลิซึ่งเป็นอลัลอยทีแ่ขง็เมื่อ
เทยีบอลัลอยอื่น ตวัเรอืนทีม่คีวามแขง็จะเสีย่งต่อ
การแตกของพลอยระหว่างการหดตวัของโลหะ 
ซึง่โลหะทีแ่ขง็อาจไปกระทบกบัพลอย 

 โลหะที่เพิม่สมบตักิารไหลของน ้าโลหะ - ในการ
หล่อโลหะที่มรีูปทรงที่บาง และชิ้นงานที่มขีนาด
เลก็ จ าเป็นต้องอาศยัการไหลอย่างรวดเรว็ เช่น 
ซลิคิอนและสงักะส ีเป็นตน้ 

 ธาตุทีใ่ส่เพื่อป้องกนัการหดตวั – โลหะโดยทัว่ไป
เมื่อเยน็ตัวจะหดตัวซึ่งมกัเกิดปญัหารูพรุนแบบ
หดตัว (shrinkage porosity) หากแต่ว่าหดตัว
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและสภาวะ
แวดล้อมนัน้ๆ ในกรณีของโลหะควรระวังการ
ใช้อัลลอยในบางตัว เช่น สังกะสีมีข้อดีคือเป็น   
อลัลอยที่มสีมบตัดิอีอกซไิดซิง่ ซึ่งถ้าหากใส่มาก
เกนิไปอาจท าใหห้ดตวัสูง ดงันัน้การเตมิอลัลอยที่
ท าใหเ้กรนมขีนาดเกรนทีเ่ลก็ลงจะช่วยท าใหเ้กรน
ต่างๆ สามารถแตกเป็นเกรนทีเ่ลก็ท าใหเ้ยน็ตวัได้
เร็วขึ้นและสามารถลดปญัหาการหดตวัระหว่าง
การเยน็ตวัได ้
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อัลลอยที่ใช้มีส่วนผสมหลักคือทองแดง ซึ่งหากมีธาตุต่าง ๆ      
ทีไ่มส่ะอาดท าใหเ้กดิคราบออกไซด ์ส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายแก่
คุณภาพของงานหล่อ เช่น ปญัหาที่เกิดจากการเจอืปนของ
ออกไซด์ทองแดงซึ่งเกดิจากการหลอมโลหะที่อุณหภูมสิูงท าให้
ออกซเิจนรวมตวักบัทองแดง เกิดเป็นควิปรกิออกไซด์ (Cupric 
oxide : CuO) มสีนี ้าตาลด า และควิปรสัออกไซด ์(Cuprus oxide : 
Cu2O) มสีนี ้าตาลแดง ซึง่เมื่อออกไซดเ์หล่านี้ผสมอยู่ในเนื้อโลหะ
จะท าให้ไม่สามารถขดัหรอืตกแต่งโลหะบรเิวณนัน้ให้เงาได ้
หรอืทีช่่างเรยีกว่า “ฝ้าแดง” การผลติเงนิสเตอรร์งินอกจากจะมี
ส่วนผสมระหว่างเงนิกบัทองแดงแล้ว ยงัมสี่วนผสมอื่นที่เติม
ลงไปเพื่อช่วยปรบัปรุงคุณภาพของชิน้งานในขัน้ตอนของการ
หล่อดว้ย ซึง่ส่วนผสมเหล่าน้ีถา้หากเตมิลงไปในปรมิาณทีม่าก
เกินไปก็จะก่อให้เกิดผลเสยีแก่ชิ้นงานได้เช่นกนั  ธาตุที่เติม
ในอลัลอยเครื่องประดบัเงนิ และ ทอง นัน้มผีลท าให้สามารถ
ปรบัปรุงสมบตัิของอลัลอยเครื่องประดบัได้ตามประเภทของ
งานและตามวตัถุประสงค์การใช้งานนัน้ๆ  อย่างที่ทราบกนัดี
ว่ามีธาตุหลักธาตุที่เติมในอัลลอยโดยส่วนใหญ่จะเติมใน
ปรมิาณน้อย อยู่ในระดบัรอ้ยละ 0.1-2 โดยน ้าหนัก ธาตุทีม่กั
นิยมเติมในอัลลอยส าหรบัการหล่อ และมตีารางสรุปอยู่ดัง
ตาราง 2.10 
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ตารางท่ี 2.10 ส่วนผสมทีม่กัเตมิลงไปเพื่อปรบัปรงุคุณภาพ 

ธาต ุ ผลดี ผลเสีย 

อริเิดยีม เป็นตวัปรบัเกรนทีด่ทีีสุ่ด  มลทนิจากอริเิดยีม 

โคบอลต ์ ตวัปรบัเกรน การแยกตวัของโคบอลต์ 

โบรอน ตวัปรบัเกรน เปราะแตก 

ซลิคิอน ตัวลดออกซิเจน , ทนต่อการ
หมอง , เพิม่ความสามารถในการ
ไหล 

จุดแขง็ เกรนหยาบ 

สงักะส ี ตวัลดออกซเิจน , เพิม่
ความสามารถในการไหล 

รพูรุนจากการหดตวั 

อลมูเินียม ตวัลดออกซเิจนทีด่ทีีสุ่ด เปราะแตกหกังา่ย 

แกลเลีย่ม ตัวลดออกซิเจนที่อุณหภูมิต ่ า , 
เพิม่ความสามารถในการไหล 

เปราะแตกหกังา่ย 
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ตวัอยา่งของธาตุทีเ่ตมิในอลัลอยมดีงันี้ 

1. สงักะส ี  

มสีมบตัทิี่เด่นเฉพาะคอืลดอุณหภูมใินการหล่อ และนิยม
ใช้มาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ในการเตมิลงไปในอลัลอย
ส าหรบัเครือ่งประดบัเงนิ และทอง เพราะสงักะสมีอุีณหภูมิ
หลอมเหลวต ่า (420 องศาเซลเซยีล) ท าใหส้ามารถเพิม่
การไหลไดด้ ี จากภาพที่ 2.6 ลดการท าปฏกิริยิาของน ้า
โลหะทีอุ่ณหภูมสิูง และท าใหผ้วิมคีวามเงางาม  ถงึแมว้่า 
สงักะสจีะเป็นธาตุที่ช่วยดงึการจบัตวัของออกซเิจนออก
จากทองแดง ซึง่เป็นสาเหตุของการเกดิรพูรุนระหว่างการ
เย็นตวั ได้สงักะสีออกไซด์ที่เสถียรติดอยู่ในชิ้นงาน แต่
การเติมสงักะสใีนปรมิาณมาก เกินกว่าร้อยละ 3 ท าให้
อาจเกดิการแตกหรอืเปราะของสงักะสอีอกไซดแ์ละคราบ
ออกไซดท์ าใหท้ าความสะอาดยากภายหลงัดว้ย 
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ภาพ 2.6  การเตมิสงักะสขีองอลัลอยทอง 14 กะรตั และ 18 
กะรตั ในปรมิาณ รอ้ยละ 2 ท าใหส้ามารถเพิม่ความสามารถในการ
เตมิน ้าโลหะ ไดม้ากกว่า 2 เท่า ทีม่า: (D. Ott.  2002 : 37-44) 

2. ซลิคิอน  

ซิลิคอน เป็น ธาตุที่ท าให้ลดการเกิดออกไซด์ของ
ทองแดง (deoxidizing alloys) การจบัตวัของออกซเิจนกบั
ทองแดง ซึ่งซิลคิอนจะท าให้เกิดออกไซด์ที่เสถียรกว่า โดย
ซลิกิอนซึง่เป็นออกไซดท์ีเ่สถยีรกว่าจะแย่งจบักบัออกซเิจนได้
เรว็กว่าทองแดง  ถงึแมว้่าซลิคิอนเป็นธาตุทีเ่ตมิและให้ความ
เงาที่ด ีอย่างไรกด็สี่วนผสมซลิคิอนในอลัลอยมกัท าใหเ้กรนมี
ขนาดที่ใหญ่ขึ้นดงัภาพที่ 2.7  และซลิคิอนมกันิยมผสมกบั
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ธาตุอื่นไดเ้ป็นสารประกอบของซลิไิซด ์ซึง่เป็นมลทนิทีเ่กดิขึน้
เมือ่ขดัตกแต่งชิน้งาน 

 
                      ก)                                  ข) 
ภาพท่ี 2.7  ภาพตดัขวางทอง 14 กะรตั ก าลงัขยาย 40 x 
ภาพ ก) อลัลอยเตมิสารท าให้เกรนละเอยีด และ ข) อลัลอย
เตมิซลิกิอนท าใหเ้กรนใหญ่  ทีม่า: (J.C. Mccloskey,  P.R. 
Welch  and  S. Aithal. 2000 : 6) 

สงักะสีและซิลิคอนเป็นธาตุหลกัที่นิยมเติมในอัลลอย
ทองและเงิน นอกจากที่ในอุตสาหกรรมยังมีอลูมิเนียม 
โ ค บ อ ล ต์  แ ล ะ แ ก ล เ ลี ย ม ที่ เ พื่ อ เ พิ่ ม ส ม บั ติ ต่ า ง ๆ                
ตามวตัถุประสงคใ์ชง้าน เช่น  

 อะลูมเินียมเป็นตัวออกซไิดซ์ที่ด ีต้านการเกิดปฏิกิรยิา
ออกซเิจนและสามารถต้านความหมองของเงนิและทอง
กะรตัต ่าๆ ได ้โดยใส่ในปรมิาณน้อยๆ  
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 โคบอลล์ท าให้เกรนลดลง เ ป็นธาตุที่ดีในการเติม
ส าหรบัอลัลอยแพลทนิัมท าให้เพิม่ความสามารถในการ
ไหล  

 แกลเลียมตัวออกซิไดซ์ที่ดีเมื่อเติมสามารถไหลได้ดี
เนื่องจากมอุีณหภูมหิลอมเหลวที่ต ่ามาก อย่างไรก็ตาม 
การผสมแกลเลียมในกระบวนการผลิตอาจท าได้ยาก
เนื่องจากจดุหลอมเหลวทีต่ ่าเกนิไป อลัลอยทีม่กันิยมเตมิ
ในเครือ่งประดบัของโลหะมคี่า 

นอกจากนี้ธาตุอื่นๆ ที่เติมในประมาณ 0.01- 1 เปอรเ์ซน็ต์ 
อาจใส่ในอลัลอยเพื่อใหส้มบตับิางประการเปลีย่นแปลง เช่น  

 เพิม่ความแขง็ (hardening) เช่น พลวง (antimony) เตมิ
ในปรมิาณ 0.01- 0.02 เปอรเ์ซน็ต์ โดยอาจเตมิควบคู่กบั 
โคบอลล์ก็ได้  แคลเซี่ยม เติมในปริมาณ 0.02-0.05 
เปอร์เซ็นต์ โดยเติมควบคู่กบัแกลโลเดเนียม ในทอง
กะรตัสูง แต่หากเติมมากไปท าให้เปราะ ในช่วงปีพ.ศ. 
2000 ไททาเนียม เตมิในปรมิาณ 1 เปอรเ์ซน็ต์ โดย
น ามาทดลองใชเ้ตมิในทอง 99 เปอรเ์ซน็ต์ เพื่อใหม้คีวาม
แขง็มากขึน้ แต่ยงัถูกจ ากดัอยูใ่นตลาดแคบๆ 

 ลดอุณหภูมหิลอมเหลว เช่น อินเดียม เติมในปรมิาณ 
0.01-0.02 เปอร์เซ็นต์ ดีบุก เติมในปริมาณ 0.5-2.0 
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เปอรเ์ซน็ต์  และใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของน ้าประสาน แต่หาก
เตมิในปรมิาณมากเกนิไปท าใหเ้ปราะ ธาตุอกีตวัหนึ่งที่มี
สมบตัิที่ดีในการลดอุณหภูมหิลอมเหลว คอื แคดเมยีม 
แต่ไมนิ่ยมมาท าในปจัจบุนัเน่ืองจากเป็นพษิ 

 ลดความหมอง (anti-tarnish) เช่น เจอรม์าเนียม เตมิใน
ปรมิาณ 0.05-1.5 เปอรเ์ซน็ต์ แต่นิยมเตมิในอลัลอยเงนิ 
และเติมพร้อมกับสังกะสี แต่ไม่ควรมีปริมาณมาก
เนื่องจากท าใหเ้ปราะเช่นกนั 

 ลดขนาดเกรน (grain refining) เช่น อิรเิดยีม และ       
รทูเินียม ทีเ่ตมิในปรมิาณ 0.01 - 0.1เปอรเ์ซน็ต์ ซึ่ง
อิรเิดยีมมสีมบตัิที่ดีมากและนิยมใช้ แต่อาจมปีญัหาใน
การสกดัออกจากการท าโลหะให้บรสิุทธิ ์กลายเป็นธาตุ
ตกคา้งในกระบวนการหล่อ เกดิเป็น จุดแขง็ (hard spot) 
นูนบนชิ้นงาน โบรอน นิยมเติม ในปริมาณ 0.01-0.1 
เปอรเ์ซน็ต ์แต่หากเตมิมากไปอาจท าใหเ้ปราะ 
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2.3 การใช้เครื่องมือ 

1) ชุดโต๊ะช่างเครือ่งประดบั เกา้อี ้และโคมไฟ 
โต๊ะท างานส าหรบัช่างเครื่องประดบัมลีิน้ชกัเพื่อใหส้ามารถดงึ
ออกมาเกบ็เศษโลหะระหว่างการท างาน ตรงปลายโต๊ะจะมตีวั
กัน้โดยส่วนใหญ่จะเจาะรเูพื่อใหต้ะปูคัน่ ไม่ให้ลิน้ชกัแยกออก
ระหว่างการท างาน และมลีิ้นยื่นออกมาเพื่อให้สามารถวาง
ชิน้งานใหส้ามารถหมุนมอืในการท างานได ้โดยที ่โคมไฟเป็น
สิง่ที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความสว่างในการท างาน และสามารถ
เหน็รายละเอยีดไดด้ ี  
 

 
ภาพท่ี 2.8  ชุดโต๊ะช่างเครือ่งประดบั 

2) แว่นขยายแบบสวมศรีษะ ใชร้ะหว่างการตรวจสอบ
รอยเชื่อมและรายละเอยีดเลก็ๆน้อยๆ 
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ภาพท่ี 2.9 แว่นขยายแบบสวมศรีษะ 

3) สว่านไฟฟ้า (flexible shaft grinder) หรอื ที่เรยีก
ทัว่ไปว่าโฟรด์อม (Foredome) เรยีกตามบรษิทัทีจ่ดั
จ าหน่ายเครือ่งมอืชนิดนี้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดบั  
ใช้ส าหรบัจบัเหล็กเจียรประเภทต่างๆ เพื่อใช้ตาม
วตัถุประสงคต่์างๆ เช่น ดอกสว่านใชใ้นการเจาะ เมด็
มะยมใช้กรอ  ส่วน กระดาษทรายม้วน และลูกยาง  
เพื่อใชข้ดัผวิชิน้งานหยาบและละเอยีดตามล าดบั 
 

 
ภาพท่ี 2.10 สว่านไฟฟ้า 
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4) หวัเจาะอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท าพมิพ์ ประกอบดว้ย หวั
สว่าน เมด็มะยม (Round bur) ดอกสว่านจานบนิ  
(Hart bur)  ดอกสว่านกรอทีน่ัง่พลอย (Stone setting 
bur) และเหลก็ครอบ (Cup bur)   

 

       

ก.        ข.          ค.           

ภาพท่ี 2.11   แสดงหวัเจาะอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท าพมิพ์  ก) 
หวัสว่าน ข) เมด็มะยม   ค) ดอกสว่านจานบนิ   

5) เครือ่งมอืพืน้ฐานส าหรบัตดัแต่งโลหะ  
5.1 ตะไบทีใ่ชใ้นงาน มทีัง้ตะไบทอ้งปลงิ ตะไบแบน  

 

ภาพท่ี 2.12 ตะไบทรงต่างๆ 
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5.2 คมีปากแบน คมีปากกลม ดดั โคง้ชิน้งาน และคมี
ทีใ่ชต้ดั แต่งชิน้งาน  

 
ภาพท่ี 2.13 คมีประเภทต่างๆ 

6) เลื่อย ใชใ้นการเลื่อยชิน้งาน หรอืแต่งทรงชิน้งาน 

 

ภาพท่ี 2.14 คนัเลื่อย และใบเลื่อย 
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7) แหนบ ใช้ในการจบัชิ้นงาน หากเป็นแหนบด้ามไมจ้ะ
ใช้จบัชิ้นงานวางกับกระดานทนไฟ หากเป็นแหนบ 
ปกตจิะใชใ้นการจบัน ้าประสานเพื่อการเชื่อมชิน้งาน 

 

ภาพท่ี 2.15 แหนบ 

8) วงเวยีน ใชใ้นการก าหนดชิน้งานทีเ่ป็นทรงกลม ลากเสน้
ก่อนการเลื่อย ในบางครัง้ วงเวยีนใชเ้ป็นตวัลากเส้นจาก
ขอบเพื่อให้ได้ขนาดเส้นที่ขนานกบัขอบของชิ้นงานหรอื 
ขดีเสน้โลหะก่อนการเลื่อยกย็งัได ้
 
 
 

ภาพท่ี 2.16 วงเวยีนขดีโลหะ 
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9) ชุดเชื่อม ประกอบด้วย ถ้วยน ้ าเบงแซ ซึ่งเป็นผง    
บอแรกซ์ หรือ ชื่อทางเคมีเรียกว่า โซเดียมเตตระ
บอเรต (Na2Ba4O7) ในถ้วยสแตนเลส และขัน
ทองแดงที่ผสมสารส้ม ใช้ในการต้มชิ้นงานหลงัการ
เชื่อม พู่กนัใช้ในการทาน ้าเบงแซก่อนการเชื่อมเพื่อ
ลดการเกิดออกไซด์ที่ผวิชิ้นงาน และ เหล็กเขี่ย น ้า
ประสานใหต้รงกบัรอยเชื่อม  
 

 

ภาพท่ี 2.17 ชุดเชื่อม 
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10) ลวดน ้าประสาน ใชใ้นการเชื่อมโลหะ ลวดน ้าประสาน
จะท าการรดีเพื่อให้ได้เป็นแผ่นบางๆ และน ามาท า
การตดัเพื่อใชง้าน 

 

ภาพท่ี 2.18 น ้าประสาน 

11) เครื่องรีดมอื เครื่องรดีมอืเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม
ส าหรับช่างที่ ใช้งานในอุตสาหกรรมครอบครัว
เนื่องจากมรีาคาประหยดัและปลอดภยัในการใชง้าน 

 

ภาพท่ี 2.19 เครือ่งรดีมอื 
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12) มา้ดงึลวด ใชใ้นการดงึลดขนาดลวดใหม้คีวามเลก็ลง 
ในบางครัง้สามารถท ารูปทรงอื่ นๆได้ขึ้นอยู่กับ
แมพ่มิพน์ัน้ๆ 

   

ภาพท่ี 2.20 มา้ดงึลวด 

13) เครื่องขดั มอเตอรข์ดั ม ี2 ดา้น โดยส่วนใหญ่หากใช้
งานในอุตสาหกรรมครอบครวั ด้านหนึ่งใช้ในการขดั
เงาชิ้นงาน ซึ่งจะใช้ผ้าเป็นล้อหมุน อีกด้านหนึ่ง ใช้
เป็นจานเจยีรเหล็กส าหรบัตกแต่งเหล็กให้ได้รูปทรง
ประยกุตใ์ชใ้นงานต่างๆ 

   

ภาพท่ี 2.21 เครือ่งขดั 
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14) แปรงปดั ใช้ในการปดัเศษโลหะจากมอื หรอืตามโต๊ะ 
เพื่อรวบรวมในลิน้ชกั เมื่อใช้งานเสรจ็ในแต่ละครัง้จะ
ท าการเกบ็เศษโลหะทีไ่ด้น ากลบัมาหลอมเพื่อสกดัให้
เป็นโลหะบรสิุทธิภ์ายหลงั 

 

ภาพท่ี 2.22 แปรงปดั 
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2.4 ทกัษะช่างเคร่ืองประดบั 

ทกัษะช่างเครื่องประดบัแบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
ทกัษะการขึน้รปูชิน้งาน และ ทกัษะดา้นความรอ้น 

2.4.1 ทกัษะการขึ้นรูปชิ้นงาน การขึ้นรูปชิ้นงาน ต้องใช้
ความสามารถในการใช้เครื่องมอืในการดดัโค้ง เลื่อย 
ทุ บ  ตี  ซึ่ ง เ รี ย กทัก ษ ะ ท า ง วิ ช า ก า ร เ รี ย ก ว่ า 
ความสามารถในการขึน้รูปเชงิกล ซึง่จะต้องสามารถ
ใช้แรง และกล้ามเนื้อบริเวณแขน ประกอบทักษะ
ทางดา้นน้ี 
 
องคค์วามรูท้างดา้นทฤษฎทีีจ่ าเป็นดา้นการขึน้รปู คอื 

ความเข้าใจของพฤติกรรมของโลหะเมื่อรดีขึ้นรูป เมื่อโลหะ
ผ่านการลดขนาด การจดัเรยีงตวัด้านในเนื้อโลหะจะมเีกรน
เกิดขึน้ ซึ่งอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ภาพที ่
23 แสดงภาพตดัขวางของโลหะ เมื่อผ่านการรดี พบว่า ขนาด
ของเกรนมขีนาดเลก็ลง กล่าวคอื โลหะเกดิความเคน้ (stress) 
ท าใหโ้ลหะดงักล่าวมคีวามแขง็เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัอลัลอย
แต่ละประเภททีผ่สมเขา้กบัเน้ือโลหะบรสิุทธิน์ัน้ๆ ตวัอย่างเช่น 
ทองแดงผสมกบัเงนิ เป็นเงนิสเตอรงิ มคีวามสามารถในการ
รดีขึน้รูปได้ด ีแต่หากมกีารผสมทองแดงที่มากถงึ รอ้ยละ 50 
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อาจจะท าใหร้ดียากขึน้เนื่องจากทองแดงผสมมปีรมิาณมากท า
ให้เกรน มากขึน้ในกรณีเงนิและทองแดง ท าใหม้คีวามเคน้สูง 
เมื่อผ่านการรดี ดงันัน้จึงต้องท าการอบอ่อนด้วยการเป่าไฟ 
เพื่อคลาดความเครยีดของเกรน เพิ่มขนาดเกรนให้มขีนาด
ใหญ่ขึน้ ท าใหส้ามารถรดีขึน้รปูต่อไปอกีได้ 

 

 

   ภาพท่ี 2.23 ภาพจ าลองของโครงสรา้งภายในของโลหะเมื่อ
ผ่านการรดีขึน้รปู (Russell, A. and et.al, P113) 

กรณีตัวอย่างของการขึ้นรูปที่ผ่านการดดัโค้งจากการ
ท างาน แสดงดงัภาพที่ 2.24 พบว่า เกรนมกีารฉีกขาดจาก
รอยทีต่่อเนื่องและแสดงรอยฉีกไปยงัผวิหน้า ในภาพ ก) ภาพ
เกรนตามแนวการดดัโคง้เกดิการฉีกขาด  ข) ภาพเกรนที่เมื่อ
เกดิการดดัโคง้แลว้ไมเ่กดิปญัหา 
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                          (ก)                                          (ข) 

   ภาพท่ี 2.24  ก) ภาพเกรนตามแนวการดดัโค้งเกดิการฉีก
ขาด  ข) ภาพเกรนที่เมื่อเกิดการดดัโค้งแล้วไม่เกิดปญัหา 
(Klotz,F and Grice, S, Gold Tech, (36) 2002, p16) 

2.4.2 ทกัษะด้านการใช้ความรอ้น การใช้ความรอ้นมคีวาม
เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการผลติเครื่องประดบั คอื การ
เชื่อม ซึ่งช่างควรมคีวามสามารถในการใช้สายตาดูสี
ของเปลวไฟ และการสงัเกตเนื้อโลหะเมื่อโดนเปลวไฟ
แลว้มกีารอ่อนตวั นอกจากนี้ยงัต้องมทีกัษะการใชม้อื
ที่แม่นย าในการเชื่อมชิ้นงานให้เที่ยงตรงตามจุดที่
ตอ้งการ 
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องค์ความรู้ทางด้านทฤษฎีที่จ าเป็นด้านการเชื่อม 
คอื ความรูด้า้นน ้าประสาน และ ความรูด้า้นการเชื่อม  

น ้ าประสาน หมายถึง โลหะที่ใช้เชื่อมประสาน ในทาง
เครื่องประดบั มกัจะนิยม ผสมน ้าประสานที่แตกต่างส่วนผสม
กนัไป ประกอบไปดว้ย  

1) น ้าประสานวิ่งเร็ว คือมอุีณหภูมิหลอมเหลวต ่ากว่า
ชิน้งานมากท าให้สามารถเชื่อมชิ้นงานตดิได้เรว็ และ
สามารถควบคุมไดง้า่ย  

2) น ้ า ป ร ะ ส า น ชนิ ด ก ล า ง  เ ป็ นน ้ า ป ร ะ ส า นที่ มี
ความสามารถในการไหลทีอ่ยูต่รงกลาง 

3) น ้าประสานวิง่ช้า  เหมาะกับการต่อก้านหรอืติดรอง
ลาย เพราะจะเป็นน ้าประสานที่มอุีณหภูมสิูงกว่าตวั
อื่น หากมกีารซ่อมแซมภายหลงัน ้าประสานนี้จะไม่
ไหลหรอืถูกหลอมอกีครัง้เปรอะทัง้ชิน้งาน 

ตารางท่ี 2.11 ตารางเปรยีบเทยีบสมบตัขิองน ้าประสาน 
น ้าประสานวิง่เรว็ น ้าประสานวิง่ชา้  
น ้าประสานจะเกาะติดบน
พืน้ผวิ 

อะตอมบางตวัจะแพร่ผ่านเขา้
ไปในโลหะทีจ่ะเชื่อม 

รอยต่อหลังการเชื่อมไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องให้
แรงทนทานการใชง้านมาก 

ร อ ย ต่ อ อ า จ ต้ อ ง มี ค ว า ม
เหมาะสมในการเชื่อมเพื่อใหม้ี
ความทนทานต่อการใหง้าน 
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ส่วนการไหลตวัของชิ้นงานขึ้นอยู่กบัส่วนผสมของน ้า
ประสานต่างๆ เช่น การเชื่อมโลหะเงนิสเตอรงิ นิยมใช ้สูตรวิง่
กลาง ของเงนิสเตอรงิ 80 ส่วน ผสมกบั เงนิบรสิุทธิ ์20 ส่วน 
หรอื ช่างบางคนต้องการใหเ้ชื่อมง่ายขึน้ สามารถผสม สูตรวิง่
เรว็ เงนิสเตอรงิ 50 ส่วน ผสมกบั เงนิบรสิุทธิ ์50 ส่วนก็ได ้
ส่วนน ้าประสานของทอง แสดงไดด้งัตารางที ่2.12 

 

ตารางท่ี 2.12 แสดงตัวอย่างของอัตราส่วนของน ้าประสาน
ทอง 

ชนิด เงนิ(%) 
ทองแดง

(%) 
สงักะสี
(%) 

จุด
หลอมเหลว   

(c) 

จุดไหลตวั  
(C) 

วงิเรว็ 65 20 15 693 733 

วิง่กลาง 70 20 10 723 754 

วิง่ชา้ 75 22 3 740 788 
 

ประ เภทของน ้ าประสานที่ ใ ช้ ใ น อุตสาหกรรม
เครื่องประดับเป็นน ้ าประสานแบบยาก (hard solder)          
มอุีณหภูมสิูง ส่วนน ้าประสานที่พบเหน็ทัว่ไปเป็นน ้าประสาน
แบบง่าย (soft solder) ซึ่งมโีลหะพื้นที่ผสมแตกต่างกนั และ
ช่วงอุณหภูมขิองการหลอมกแ็ตกต่างกนั ดงัตาราง 2.13 และ
ภาพที ่2.25 
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ตาราง 2.13 ตารางแสดงประเภทของน ้าประสานทัว่ไป 

หวัขอ้ น ้าประสานแบบง่าย น ้าประสานแบบยาก 

อุณหภมู ิ อุณหภมู ิ
หลอมเหลวต ่า 

อุณหภมู ิ
หลอมเหลวสงู 

ชนิดโลหะหลกั 
(based metal) 

ตะกัว่ ดบีุก บสิมทั ทองแดง เงนิ ทอง 

 

 
ภาพท่ี 2.25  แสดงช่วงอุณหภูมขิองน ้าประสาน (Trivedi, R 

P285) 

การเชื่อม การเชื่อมในงานเครื่องประดบัท าในปจัจุบนัสามารถ
เชื่อมโดยวธิดี ัง้เดมิ คอืการเชื่อมโดยใชห้วัเป่าไฟทีม่าจากการ
ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง ร่วมกับ อากาศเพื่อจุดให้มีเปลวไฟตลอด 
หรอื มกีารใช้เทคโนโลยกีารเชื่อม ด้วยการใช้เลเซอร์ยงิให้
ความรอ้นในระยะเวลาสัน้ท าใหเ้กดิการหลอมและการเชื่อมตดิ 
หรอืการใชน้ ้าในการแตกตวัไดเ้ปลวไฟจากไฮโดรเจน และการ
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เชื่อมอกีหลากหลายวธิใีนอุตสาหกรรม ณ ปจัจุบนั ในที่น้ีจะ
ขอกล่ าว เฉพาะ การ เชื่ อมโดยการใ ช้หัว เป่า ไฟ และ
รายละเอยีดของการเชื่อมประเภทนี้ 

ที่มาของเปลวไฟการเชื่อมมาจาก ก๊าซธรรมชาติ หรอืที่
เรยีกว่า โพรเพน หรอื แอล พี จ ีร่วมกับการใช้ ออกซิเจน 
หรอื อากาศจากเครื่องป ัม๊ลม ในการจุดระเบดิเพื่อใหเ้กดิการ
เผาผลาญสมบูรณ์ เมื่อเตรียมพร้อมอุปกรณ์ส าหรบัการให้
ความรอ้นแลว้ ชิน้งานทีเ่ชื่อมทีด่คีวรมหีลกัการดงันี้ 

1. ผิวชิ้นงานต้องมีความสะอาด ท าให้ น ้ าประสาน
สามารถเกาะตดิผวิชิ้นงาน นอกจากนี้ยงัมผีงเบ็งแซ หรอื 
บอแรกซ ์(Flux) เพื่อปกป้องพืน้ผวิจากโลหะทีไ่วต่อการท า
ปฏกิริยิาออกซเิจน (oxidation) ในอากาศ  

2. การวางต าแหน่งของชิ้นงานให้ใกล้ที่สุด การวางให้
ใกล้กนั จะท าให้น ้าประสานสามารถถูกดงึได้โดยอตัโนมตัิ
โดยอาศัยหลักการของอิทธิพลของการซึมตามรูเล็ก 
(Capillary effect) สามารถดงึได้ดว้ยแรงตงึผวิ (tension 
force) ของพื้นผิวระหว่างการหลอม ดึงน ้าโลหะไปใน
ทศิทางทีต่า้นทานกบัแรงโน้มถ่วงของโลก 
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3. เป่าหวัไฟไปในทศิทางทีต่้องการให้น ้าโลหะไหล ดงั
แสดงในภาพที่ 2.26 โดยทีเ่มื่อเหน็น ้าประสานเริม่ท าการ
หลอมตวั จะน าหวัเป่าไฟ ไปวางในทศิทางทีต่้องการใหน้ ้า
โลหะไหลทัง้น้ีต้องมีการส่ายหัวเป่าไฟเป็นระยะเพื่อให ้  
อุณหภมูขิองทัง้หมดเกดิความสมดุล 

 

 

ภาพท่ี 2.26 การไหลตวัของน ้าประสานตามทศิทางของการให้
ความรอ้นของไฟ   

สมบัติ อื่นๆ ที่ดีของน ้ าประสาน ที่ควรพิจารณาใน
รายละเอยีด เช่น  

- อุณหภมูหิลอมทีเ่หมาะสมกบัสภาพชิน้งาน  
- ความสามารถในการไหลทีด่ ี(fluidity) 
- ความสามารถในการเปียก (wettability) ส าหรบัน ้าโลหะ

บนพืน้ผวิโลหะหลกั 
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- ความแขง็แรงเชงิกลของโลหะ (mechanical strength) 
- สามารถป้องกนัการกดักรอ่น  
- มสีทีีใ่กลก้นั  
- ไมม่พีษิ 
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บทที ่3 ขัน้ตอนการท าตวัเรือนเครือ่งถม 
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การผลติตวัเรอืนเครื่องประดบั ประกอบไปด้วยการขึน้
ตวัเรอืนดว้ยโลหะ ใชส้ าหรบัตวัเรอืนทีไ่ม่มคีวามซบัซอ้น ไม่มี
ความละเอียดมากนัก หรือ การขึ้นตัวเรือนด้วยขี้ผึ้ง เป็น
รปูแบบชิ้นงานทีม่คีวามซบัซ้อน และมคีวามละเอยีด รูปแบบ
ของเครือ่งประดบัทัว่ไป เป็น แหวน จี ้เขม็กลดั ต่างห ูเป็นตน้  

ช่างผลติเครื่องประดบัควรมทีกัษะ และความสามารถ
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ช่างเครื่องประดบัที่ด ีหากมี
การต่อยอดในการผลิตชิ้นงานรูปแบบอื่นๆ สามารถท าได้
โดยง่าย และสามารถเพิม่ราคาค่าฝีมอืจากการผลติชิ้นงาน
นัน้ๆ ได้ ดงันัน้ ในบทนี้ขอกล่าววธิกีารท าตวัเรอืนเครื่องถม
ไทยแบบดัง้เดมิ เพื่อใหเ้ขา้ใจการท างานเครือ่งถมไทย  

เครื่องถมเงนิเป็นการน ายาถมด าลงไปบนพืน้ร่องลาย
ทีม่กัแกะสลกัเป็นลวดลายไทยของอลัลอยเงนิทีม่คีวามบรสิุทธิ ์
ตัง้แต่ร้อยละ  95 ขึ้นไป เครื่องถมเงนิที่ดีตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑช์ุมชนเครือ่งถมเงนิ มผช .365/2547   ลายถมจะต้อง
มีสีด าสนิทไม่ด่าง มนัวาว เกาะติดที่ดี สุดท้ายเครื่องถมที่
คุณภาพสูงและมรีาคาดจีะต้องมรีูพรุนหรอืตามดน้อย ยาถม
ด ามีส่วนผสมของโลหะสามชนิดเข้าด้วยกัน คือ ตะกัว่ 
ทองแดง เงนิ และใส่ก ามะถนัเพื่อใหย้าถมมสีดี า 
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การผลิตเครื่องถม เหมอืนกับการท าเครื่องประดับ
รปูพรรณ แต่อาจจะมเีทคนิคการท าทีพ่เิศษกว่า เช่น การสลกั
ดุนลาย ดงันัน้ในส่วนนี้จะท าการอธบิายการท าเครื่องถมใน
เบื้องต้น ก่อน และจะท าการน า เสนอ อุปกรณ์ที่ ใช้ ใน
กระบวนการผลติเพื่อเขา้ใจในรายละเอยีดของการท า 

1. ขัน้หลอมโลหะ ผสม

โลหะเงนิที่จะใช้เป็น

ชิน้งาน โดยมากนิยม

ใ ช้ เ งิ น  ๙ ๕  ส่ ว น 

ท อ ง แ ด ง  ๕  ส่ ว น 

ด้ ว ยหัว แ ก๊ ส  ห รือ 

เ ค รื่ อ ง เ ป่ า แ ล่ น 

(เครือ่งมอืเทคโนโลยสีมยัก่อน) 

2. ขัน้ตอนการขึ้นรูป การท าโลหะให้เป็นรูปร่างโดยใช้

ค้อนทุบแท่งเงนิให้แผ่ออก จากนัน้มาดดัหรอืตแีผ่ให้

เป็นรปูภาชนะต่างๆ ตามทีต่อ้งการ 

3. ขัน้เขียนลาย วาดลวดลายตามต้องการลงไปบน

ภาชนะ เริม่จากการเอาวงเวยีนมาขดีกรอบและแบ่ง

โครงลาย จนไดล้วดลายละเอยีดตามความตอ้งการ 
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4. ขัน้แกะสลกัลาย สลกัลวดลายด้วยมอื ตอกเป็นรอย

ลกึลงไปตามลวดลายที่เขยีนไว้ โดยสลกัให้มรีอยนูน

ดุนออกไปอกีดา้นหนึ่ง เมื่อเสรจ็ขัน้ตอนตอกลายแล้ว

น าเลื่อยมาแต่งร่องใหต้รง จากนัน้ตะไบแต่งทรง แล้ว

น า ไ ป เ ผ า ล้ า ง

ด้วยน ้ากรด และ

แ ป ร ง ด้ ว ย น ้ า

สะอาดที่ผสมลูก

ปร ะค าดีค ว าย

เพื่ อ ให้ เนื้ อ เงิน

เงาและสะอาด 

5. ขัน้ลงถม น าแท่งยาถมที่เตรยีมไว้แล้วละลายตวัด้วย

ความรอ้นใส่ลงไปบนร่องลวดลายทีแ่กะสลกัไว ้น ้ายา

ถมจะไหลไปตามร่องนั ้นจนทัว่  ความร้อนต้อง

พอประมาณ ถ้าใชค้วามรอ้นมากเกนิไปท าใหถ้มไหม ้

แต่ถ้าน้อยเกินไป ยาถมจะไม่ติดกับพื้นเงิน ท าให้

กะเทาะออกไดง้่ายการลงถมทีด่นีัน้ไม่ได้ลงครัง้เดยีว 

ตอ้งลงถมถงึ 2-4  ครัง้ เพื่อใหเ้ตม็รอ่งลวดลาย 
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6. ขัน้ตกแต่งถม แต่งผวิใหเ้รยีบดว้ยตะไบ หรอืกระดาษ

ทราย แล้วแต่ความถนัด จนกระทัง่เหน็ลวดลายหรอื

ภาพปรากฏขึน้ชดัเจน  

ถ้าขัดแล้วยังเห็นตามดก็

น าไปเผาใหม่และลงยาถม

เพื่อปิดตามด หรือน าไป

เผาและลงยาถมจนกว่าไม่

มตีามดใหเ้หน็ การแต่งถม

ต้องระวงัไม่ให้คมของลาย

ถมหายไป 

7. ขัน้ขดัเงา  ขดัชิ้นงานด้วย

เครื่องขัดพร้อมยาขัดยา

ดินและยาแดงจนเงางาม  

เช็ดด้วยผ้านุ่มๆ เพื่อท า

ความสะอาด  

8. การเพลาลาย  ช่างแกะสลักจะท าการแกะแร หรือ 

เพลา ดว้ยสิว่ ให้มคีวามแพรวพราวของเนื้อโลหะเงนิ 

เกดิความสวยงาม  
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อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติ 

1. ค้อน เป็นอุปกรณ์ที่ส าคญั ซึ่งต้องใช้หลายชนิด ค้อนเขา

ควายเป็นอย่างแรกที่ต้องค านึงถงึ ท ามาจากเขาควายใช้

ส าหรบัเพลาลาย ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเครื่องถม ส่วนคอ้น

อื่นๆ ท าหน้าทีส่ าหรบัการท าการขึน้รูป เช่น คอ้นเหลี่ยม 

2 หน้า ใช้ยดืโลหะให้แบน ค้อนหวักลม ใช้ส าหรบัตีให้

เรยีบ คอ้นคอสัน้ ใชส้ าหรบัตชีิน้งานส่วนที่ไม่ลกึ คอ้นคอ

ยาว ใชส้ าหรบัตชีิน้งานในส่วนทีล่กึ  

2. สิว่ สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์นี้ได้จาก ตะปูคอนกรตีที่

ใชห้นิเจยีรปากสิว่ตามขนาดของลายและชิน้งาน เป็น สิว่

สลกัตามขนาด เลก็ กลาง ใหญ่  สิว่เดนิเส้นตรง  สิว่โค้ง

ปากเลบ็  สิว่แกะหรอืแรเงา 



70 
 

3. อุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น คมี ส าหรบัคบีแท่งยาถม หวัแก๊ส

หรอืชุดขาต๊ะ ส าหรบัเชื่อม มดีแกะลาย 

4. อุปกรณ์การขดัแต่ง เช่น ตะไบ กระดาษทราย ดนิขดั หนิ

แดง โมรา เหลก็ขอด 

5. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ดนิสอเขยีนลาย กระดาษเขยีนลาย วง

เวียน น ้ามนัชนั ลูกประค าดคีวาย แปรงทองเหลือง ผ้า 

ส าล ีเลื่อยฉลุ 
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บทที ่4 การจดัการความรู้การข้ึนตวัเรือน
เครือ่งประดบัตามอตัลกัษณ์: กรณีศึกษา 

เครือ่งถม อ าเภอวฒันานคร 
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“หลักสูตรอัญมณีและเครือ่งประดับ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้มกีารลง
พื้นทีเ่พือ่พฒันาอาชพีเครือ่งถม หวงัให้เป็น
การยกระดบัอาชพีช่างฝีมอืของชุมชน” ในระยะ
การลงพื้นที่ในระยะปีแรกได้มกีารสอนความรู้พื้นฐานการลง
เครือ่งถม และปีที ่สองไดม้กีารน าเทคโนโลยขีองการหล่อและ
การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มาร่วมท าเครื่องประดับ 
เพื่อทีจ่ะใหช้ิน้งานสามารถท าออกมาไดอ้ย่างรวดเรว็ ดงันัน้ใน
การลงพื้นที่ของโครงการนี้  ได้มีการเริ่มต้นในการ พัฒนา
หมู่บ้านให้ม ีกลุ่มเครื่องถม และเครื่องเงนิวฒันานคร กลุ่ม
ชุมชนได้มกีารรวมตวักันเพื่อประกอบอาชีพเครื่องถม โดย
แบ่งการด าเนินงานในหลายมติ ิดงันี้ 

1. มติกิารสรา้งทศันคต ิ: การลงพืน้ทีใ่นสถานศกึษาเพื่อ
สร้างทัศนคติในอาชีพช่างเครื่องประดับ ด้วยการ
พฒันาทกัษะนกัเรยีนในชุมชนทางดา้นการออกแบบ 

2. มติกิารสรา้งความผูกพนั: การใหน้ิสติในมหาวทิยาลยั
ร่วมท างานกบัชุมชนในการประกวดผลงานด้านการ
สร้างอาชีพเพื่อชุมชน โดยใช้การเชื่อมโยงของ      
อตัลกัษณ์ของชุมชนและการจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนเป็นหลกั 
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4.1 การออกแบบตามอตัลกัษณ์ของชุมชน 
วธิกีารลงพื้นที่จากการสรา้งกจิกรรมร่วมกบันักเรยีน

ในชุมชน เพื่อสรา้งทศันคติของอาชพีช่างเครื่องประดบั และ
สรรหาพรสรรคข์องนกัเรยีน เพื่อน ามาฝึกทกัษะของการจดัท า
แนวคิดการผลิตเครื่องประดับด้วยสัญลักษณ์ของชุมชน
ทอ้งถิน่เอง ท าใหเ้กดิความภมูใิจในการสรา้งผลงานต่อไป แรง
บนัดาลใจ ของจงัหวัดนี้ที่โดดเด่น มี 3 ภาพหลัก คือ แรง
บนัดาลใจจากดอกแก้ว ซึง่เป็น ดอกไมป้ระจ าจงัหวดัสระแก้ว 
ดงัภาพที่ 4.1 แรงบนัดาลใจ จากฝีเสื้อที่อยู่อาศยัใน น ้าตก
ปางสีดาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจงัหวดั ดงัภาพที่ 4.2 แรง
บนัดาลใจ จากปราสาทสด๊กก๊กธม เป็น โบราณสถานของ
จงัหวดั จดัไดว้่าเป็นแหล่งท่องเทยีวดา้นวฒันธรรมของจงัหวดั 
ดงัภาพที่ 4.3 และชิ้นงานในภาพที่ 4.4 เป็นชิ้นงานที่มกีาร
ถอดแบบแรงบนัดาลใจมาจากปราสาทสด๊กก๊กธม ที่เชื่อมโยง
กบัแรงศรทัธาพระที่ศกัดิส์ทิธิข์องพระองค์ขาว วดันครธรรม 
อ าเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว ในชิ้นงานดงักล่าวมกีาร
แกะสลกัหยกขาว 9 นิ้ว ล้อมรอบดว้ยกลบีดอกบัวยาถม ของ
ฐานพระ ประดับด้วยแซพไฟร์ ซึ่งชิ้นงานนี้ถือได้ว่าเป็น
ชิ้นงานที่สร้างแรงบนัดาลใจ และเชื่อมโยงกับการถ่ายทอด
เทคนิคเครือ่งถมในรปูแบบของจงัหวดันี้ต่อไป  
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นอกจากลวดลายทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ในเบือ้งต้นเป็นการ
ประยุกต์ลวดลายที่ได้มาจากสถานที่ท่องเที่ยว ปราสาท   
สด๊กก๊กธม ที่มีการถอดลายมาจากสถาปตัยกรรมและ
โครงสรา้งของหนิ น ้าตกปางสดีา มกีารถอกแบบความคดิเป็น
ผเีสือ้ซึง่ถอืว่าผเีสือ้เป็นจุดเด่นของน ้าตกแห่งนี้ และ ดอกแก้ว 
ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ประจ าจงัหวดัของสระแก้ว นอกจากนี้การ
ถอดแบบความคดิลวดลายประจ าจงัหวดัสามารถท าได้โดย
การเลอืกจากสถานที่ส าคญั หรอืสิง่ที่เป็นจุดเด่นของจงัหวดั 
และหากมีการท าความเชื่อมโยงกับการถอดแบบกับการ
ท่องเทีย่ว หรอื ประวตัศิาสตรข์องทอ้งถิน่จะสามารถท าใหง้าน
การออกแบบ มคีวามโดดเด่นและเกิดความเชื่อมโยงเมื่อถูก
จ าหน่ายเป็นผลติภณัฑต่์างๆ ไดอ้กีดว้ย 
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ภาพท่ี 4.1 แรงบนัดาลใจจากดอกแกว้ ดอกไมป้ระจ า
จงัหวดัสระแกว้ 

 

 
ภาพท่ี 4.2 แรงบนัดาลใจจากฝีเสือ้ น ้าตกปางสดีาเป็น
แหล่งท่องเทีย่วของจงัหวดั 
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ภาพท่ี 4.3 แรงบนัดาลใจจากปราสาทสด๊กก๊กธม 
แหล่งท่องเทยีวดา้นวฒันธรรมของจงัหวดั 
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ภาพท่ี 4.4  แรงบนัดาลใจ ปราสาทสด๊กก๊กธม 
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4.2 การจดัการความรู้การผลิตเคร่ืองถมของชุมชน 
ชุมชนได้มีโอกาสร่วมสร้างกิจกรรมกับนิสิตในรัว้

มหาวทิยาลยั โดยการพฒันาออกแบบชิ้นงานจากโจทย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม ท าใหต้้องมกีารเชื่อมโยงกบัผลติภณัฑอ์ื่นๆ 
ของชุมชนทีเ่ป็นจดุแขง็ จากการลงพืน้ทีพ่บว่า ผา้ไหมอี่ร ี ่เป็น
ชุมชนของทอ้งถิน่ทีม่กีารผลติใยไหมจากหนอนทีบ่รโิภคใบมนั
ส าปะหลงั  ซึง่เป็นพชืหลกัของจงัหวดั และหนอนผลติผา้ไหม
จะไม่ตายภายหลังจากการผลิตไหม ท าให้ผ้าไหมมีความ
แตกต่างจากผ้าไหมทัว่ไป ดงันัน้ ทางมหาวิทยาลยัได้ร่วม
ด าเนินการออกแบบผลิตภณัฑ์ที่สามารถตอบโจทย์แก่การ
ผลติเขา้สู่ตลาดในบา้น  

ดงันัน้กลุ่มนิสิตร่วมกับชุมชน ได้ผลิตชุดทานอาหาร  
ชุดช้อน ส้อม พร้อมมุมผ้ารองจาน เพื่อเพิ่มความหรูหรามี
ระดบั ดงัภาพที ่4.5 

 
ภาพท่ี 4.5  ชุดชอ้น สอ้ม พรอ้มมุมผา้รองจาน 
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ถอดบทเรยีน ขัน้ตอนการผลติชอ้นสอ้ม 
การผลติชอ้นสอ้ม เครือ่งถม ไดม้กีารปรบั และประยุกต์

ให้เข้ากับความสามารถและทักษะของช่างฝีมือ ในอ าเภอ
วฒันานคร และการลดต้นทุนสนิคา้ ตามการประมาณการของ
กลุ่มลุกคา้ ซึง่หากเป็นในอดตีจะท าการขึน้รปูชอ้นขึน้มาทัง้ชิน้ 
ท าใหต้้นทุนมรีาคาแพงและ ใชเ้วลานานในการผลติ ดงันัน้ใน
การผลิตช้อนส้อมที่เหมาะสมกับช่างฝีมอืที่เพิ่มเริม่ฝึกหดัมี
ขัน้ตอนดงันี้ 

1. ผลติชิน้งานดา้มชอ้น สอ้ม จากการขึน้พมิพช์ิน้งานดว้ย
คอมพิวเตอร์ และท าการหล่อชิ้นงาน เพื่อประกอบ 2 ด้าน 
ชิ้นงานจากการหล่อด้ามช้อน ส้อม ด้านหน้าและด้านหลัง 
ภาพที ่4.6 

 
ภาพท่ี 4.6  ชิน้งานตวัหล่อของดา้มชอ้น สอ้ม 
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2. ท าการตดักา้นทางเดนิน ้าโลหะ ดา้นในชิน้งานดว้ย คมี
ตดัโลหะ ดงัภาพที ่4.7  

 
ภาพท่ี 4.7 ตดักา้นทางเดนิน ้าโลหะดว้ยคมี 

3. ท าการตะไบแต่งชิ้นงานเพื่อให้มนี ้าหนักที่น้อยลง ดงั
ภาพที ่4.8 ระหว่างทีต่ะไบใหว้างชิน้งานที ่ลิ้นไมข้องโต๊ะเพื่อ
ช่วยพยงุชิน้งานระหว่างการตะไบเนื้อโลหะออกได ้ 

 
ภาพท่ี 4.8 ตะไบใหเ้รยีบดว้ยตะไบทอ้งปลงิ 
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4. ท าการดดัชิน้งานใหต้รงดว้ยฆอ้นเลก็ 
 

 
ภาพท่ี 4.9 ดดัโคง้ชิน้งาน 

 
5. ใช้ตะไบสามเหลี่ยมท าการตกแต่งลายเส้นของร่องถม

ใหค้มชดัขึน้เพื่อทีจ่ะไดท้ าการลงถมชิน้งานตามร่องได ้ภาพที ่
4.9 

 
ภาพท่ี 4.10 ตะไบใหเ้รยีบดว้ยตะไบทอ้งปลงิ 
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6. ท าการขดัเปิดผวิก่อนการเชื่อม ดว้ยกระดาษทรายมว้น 
 

 
ภาพท่ี 4.11 ลงกระดาษทรายก่อนการเชื่อม 

 
7. ตะไบใหส้นัชิน้งานเรยีบ ทัง้ดา้นหน้าและดา้นหลงั ก่อน

ท าการเชื่อม 
 

 
ภาพท่ี 4.12 การขดัใหผ้วิรอยเชื่อมเรยีบ 
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8. น าชิน้งานดา้นหน้าและดา้นหลงั มาประกบ 
 

 
ภาพท่ี 4.13 ชิน้งานทีว่างประกบ 

9. ท าการเชื่อมโดยใชเ้หลก็เขีย่น ้าประสาน และเป่าใหน้ ้า
ประสานติดที่เหล็ก ท าการวางน ้าประสานที่ร้อนใน
รอยต่อของชิ้นงาน แล้วส่ายหวัเป้าไหไปในทศิทางที่
อยากใหน้ ้าประสานแล่น  

 

ภาพท่ี 4.14 ลงกระดาษทรายก่อนการเชื่อม 
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10. เมื่อเชื่อมชิ้นงานทีป่ระกบสองขา้งเสรจ็แล้วใหท้ าการ
เชื่อม ชิ้นงานที่ฝาปิดของช้อนส้อมเพื่อเพิ่มความ
สวยงามตรงช่องเชื่อมต่อระหว่าง ช้อนสเตนเลส กบั
เนื้อเงนิ 
 

   
ภาพท่ี 4.15 เชื่อมปิดทีส่่วนหวัเสยีบชอ้นสอ้ม 
 

11. เชื่อมเข็มกับชิ้นงานเข้าด้วยกัน โดยใช้แผ่นเชื่อม
ประสานและน าเชื่อมประสาน ในขัน้ตอนนี้จ าเป็นต้อง
ใชอุ้ณหภมูขิองไฟทีพ่อเหมาะ 

12. พอท าการเชื่อมชิ้นงานเสร็จแล้วก็ท าความสะอาด
ชิ้นงานโดยการน าชิ้นงานไปต้มสารส้ม และล้าง
น ้าเปล่า 

13. จากนัน้เป่าลมชิน้งานใหแ้หง้ส าหรบัในขัน้ตอนการลง
ถมต่อไป 
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14. ท าการลงถมชิ้นงาน โดยใช้ไฟเป่าชิ้นงานให้มคีวาม
ร้อนก่อน และน าแท่งยาถมด าปราศจากตะกัว่มาถู
บรเิวณร่องชิน้งาน ถูบรเิวณร่องจนเตม็ และปล่อยให้
ชิน้งานเยน็ตวัตามอุณหภูมหิอ้ง ดงัภาพที ่4.16 การ
ลงถม ด้วยแท่งถมโดยใช้ปากคมีถือแท่งถมระหว่าง
การลงถม 

 
ภาพท่ี 4.16 ขัน้ตอนการลงถม 

 
15. ใช้ตะไบหยาบลงชิ้นงานบริเวณที่ลงถม โดยตะไบ

จนกว่าจะเหน็ลายของชิน้งานและตะไบไปตามทศิทาง
เดยีวกนั  พอเริม่เหน็ลายของชิน้งานทัง้หมดแลว้ กจ็ะ
ลงตะไบละเอยีด โดยตะไบให้ชิ้นงานบริเวณที่ลงถม
กบับรเิวณทีเ่ป็นเน้ือเงนิใหเ้สมอกนั ดงัภาพที ่4.17  
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ภาพท่ี 4.17 ตะไบถมออกจากชิน้งาน 

 
16. ถ้าบรเิวณลงถมมรีูพรุนหรอืตามด จะต้องท าการลง

ถมซ ้าใหม่อกีครัง้ และเก็บผวิชิ้นงานลงถมดว้ยตะไบ
หยาบ และตะไบละเอยีดอกีครัง้หนึ่ง โดยทัว่ไปควรจะ
ท าการลงถมใหม้ตีามดทีน้่อยทีสุ่ดเพื่อจะไดไ้ม่ต้องท า
การซ่อมแซมภายหลงั เพราะจะท าให้ถมเดมิเกดิการ
ไหมไ้ด ้และจะท าใหช้ิน้งานเสยีในทีสุ่ด 

17. เมื่อชิ้นงานที่ลงถมท าการเก็บผวิถมให้มคีวามเสมอ
กนัแล้ว ก็จะน าชิ้นงานไปขดักบัล้อผ้ากระดาษทราย
เบอร ์180 โดยการกดชิ้นงานเขา้กบัล้อผ้ากระดาษ
ทรายและขดัลกูยางในทศิทางเดยีวกนั ดงัภาพที ่4.18  
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ภาพท่ี 4.18 ขดัชิน้งานถม 

18. พอชิน้งานขดัเสรจ็จะต้องท าความสะอาดชิน้งาน โดย
การไปล้างกับน ้ ายาสบู่ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและให้
ชิน้งานมคีวามวาวเกดิขึน้ จากนัน้น าชิน้งานไปเป่าลม
ดว้ยเครือ่งเปา่ผมใหแ้หง้ 

 
ภาพท่ี 4.19 ขจดัสิง่สกปรกดว้ยน ้าสบู่ 
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19. ท าการเตรยีมชอ้นสเตนเลส ดว้ยการตดัดา้มชอ้นและ
ท าการเจยีระไนใหไ้ดข้นาดตามตอ้งการ ดว้ยหนิเจยีร  

 
ภาพท่ี 4.20 เจยีระไนดา้มชอ้น 

20. เจาะรหูวัปิดชอ้น ดว้ยหวัสว่านกรอ เพื่อใหช้อ้นทีเ่จยีร
สามารถสวมใส่ไดพ้อด ี

 
ภาพท่ี 4.21 เจาะรดูา้มชอ้น 
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21. ท าการสวมชอ้นในรอ่งใหพ้อดแีละใชก้าวเหลก็ยดึให้
ตดิสนิทคงทน  

 
ภาพท่ี 4.22 ประกอบชอ้น 

22. ไดช้ิน้งานชอ้น สอ้มตามตอ้งการ 

 
         ภาพท่ี 4.23 ชิน้งานชอ้น สอ้ม  
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บทที ่5 ทศันคติและการด าเนินธรุกิจของ
ช่างเครือ่งประดบั 
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ช่างเครื่องประดับ ในปจัจุบันได้มีการถูกรบัรองและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ได้รบัค่าตอบแทนที่สูง
กว่าแรงงานทัว่ไป โดยได้สามารถท าการวัดระดับความรู ้
ความสามารถ ตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาติ  ของกรม
พฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่ง หมายรวมถงึ การ
วดัผลที่ เป็นข้อก าหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วดัระดับ  
ความรู ้ ทกัษะและทศันคตใินการท างานของผูป้ระกอบอาชพี
ได ้ดงันี้ 

(1) ความรู ้ (Knowledge)  ซึง่จ าเป็นทีจ่ะต้องน ามาใช้
ในการท าชิน้งานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

(2) ทกัษะ  (Skill)  เป็นการสะสมประสบการณ์จนเกดิ
ความช านาญ  มคีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะท างาน
ได้อย่างมีคุณภาพตามข้อก าหนด  ถูกขัน้ตอน  
และเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนดไว ้

(3) ทัศนคติ  (Attitude)  จะต้องมีจิตส านึกในการ
ท างานที่ดปีระกอบด้วย  การประหยดัและใช้วสัดุ
อย่างมีประสิทธิภาพ  การบ ารุงรักษาอุปกรณ์  
เครื่องมอื  เครื่องจกัร  และความปลอดภยัในการ
ท างาน 
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การประกอบอาชีพทางด้านนี้ ความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา 
เป็นส าคัญเพราะเป็นอาชีพที่อาศัยความไว้วางใจในการ
ด าเนินงาน นอกจานี้ ยงัคงต้องมสีิง่ที่ค านึงถงึในการท างาน
เพื่อใหต้นเองสามารถบรรลุถงึเป้าหมายความส าเรจ็ของอาชพี
ได ้

(1) ความปลอดภยัในการท างาน ภาวะแวดล้อม
และความปลอดภยัส่วนบุคคล 

(2) ความรูค้วามเขา้ใจพืน้ฐานในการปฏบิตังิาน 
(3) วิธีการปฏิบัติงานซึ่งเน้นความถูกต้องและ

เรยีบรอ้ย 
(4) กา ร เ ลื อ ก ใ ช้ แ ล ะดู แ ล รักษ า เ ค รื่ อ ง มือ  

เครือ่งจกัร  และอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 
(5) การเลอืกใชว้สัดุอย่างถูกต้อง  เหมาะสมและ

ประหยดั 
(6) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 

หากไดป้ฏบิตัติามทีพ่งึควรแลว้งานจะสามารถส าเรจ็ได้
ผลงานตามทีค่าดหวงัไวแ้ต่โดยด ี




