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ทองหยิบ

ฝอยทอง

ทองหยอด

ขนมเม็ดขนุน

ขนมไทยมงคล 9 ชนิด

ขนมทองเอก

ขนมชัน้

ขนมเสน่ ห์จันทน์

ขนมจ่ ามงกุฎ

ขนมถ้ วยฟู

แรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
ทาให้ ก่อเกิดแรงบันดาลใจที่จะนาขนมต่าง ๆ เหล่านี ้มาเป็ นแบบ
ประดิษฐ์ ผลงานเครื่ องประดับ เพื่อติดตัว หรื อเพื่อใช้ มอบเป็ นของแก่ผ้ ูอื่น
ซึ่งสามารถเก็บเป็ นชิน้ เป็ นอันไว้ ได้ มีคุณค่า และความหมาย เป็ นเสน่ห์
ของผู้ใช้ ให้ กาลังใจและเสริ มดวงแก่ผ้ ูที่ได้ สวมใส่ อีกทัง้ ในปั จจุบันขนม
ไทยได้ เริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลา จึงคิดที่จะนาขนมไทยเหล่านี ้มาสร้ าง
ผลงานเพื่อให้ ขนมไทยกลับมาเป็ นที่ร้ ูจกั อีกครัง้ หนึง่

แรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
จากความเป็ นมงคลในความหมาย และความมีเสน่ห์ของขนมไทย
อีกทังยั
้ งเป็ นสิ่งสาคัญที่ใช้ ในพิธีกรรมต่าง ๆ ของไทยเรามาอย่างยาวนาน
แอบแฝงด้ วยความวิจิตร ในลักษณะรู ปร่ าง ตระการตรากับชื่ออันไพเราะ
ความหมายอันโดดเด่นเป็ นมงคลตามแต่ละชนิดขนมไทยมงคลทังเก้
้ า เช่น
ขนมเม็ดขนุน ให้ มีคนมาสนับสนุนหนุน ค ้าจุนในการดาเนินชีวิต ขนมถ้ วย
ฟู ให้ เกิดความเจริญรุ่ งเรื องเฟื่ องฟูในหน้ าที่การงานหรื อ กิจการต่างๆ ที่ได้
กระทาอยู่ ขนมจ่ามงกุฎ ให้ ได้ เลื่อนยศ เลื่อนตาแหน่ง เป็ นการแสดงความ
ยินดีแก่บรรดาศักดิ์ที่สงู ขึ ้น เป็ นต้ น

แรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
โดยวัสดุที่เลือกมาทาเครื่องประดับในครัง้ นี ้ คือ โลหะทองเหลือง ซึ่งหล่อ
ขึ น้ รู ป แบบสุ ญ ญากาศ เพื่ อ ให้ เกิ ด ตามดน้ อยที่ สุ ด เพราะ เครื่ อ งหล่ อ แบบ
สุญญากาศ เหมาะกับงานเครื่ องประดับขนาดเล็กและมีลวดลายละเอียดซับซ้ อน
ทองเหลื อ งที่ ใ ช้ ผสมขึ น้ จากสั ง กะสี 12.5% หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Jewerlry
bronze หรื อทองเหลืองทาเครื่ องประดับ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติอันเหมาะสม ง่ายต่อ
การขึ ้นรูปในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี ้ อีกทั ้งราคายังไม่สูงมาก แต่ให้ ความงามเปรี ยบ
ดัง่ ทองคา และเพื่อให้ ผ้ คู นที่รักในการสะสม หรื อมองหาเครื่ องประดับในกาลังซื ้อ
ทุกระดับ สามารถเลือ กซื ้อเก็บ หรื อซื ้อเพื่อ มอบเป็ นของขวัญให้ แ ก่ผ้ อู ื่ นได้ หรื อ
แม้ กระทั่งซื ้อเพื่อไปใช้ ประกอบพิธีมงคลจริ งก็เป็ นได้ ไม่เพียงเท่า นี ้ หากต้ องการ
ความทรงคุณค่า เพิ่ ม มูล ค่า ของชิ น้ งานได้ อ ย่า งแท้ จ ริ ง อาจทาการชุบชิ น้ งาน
ทองเหลืองด้ วยทองคาก็ทาได้
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การออกแบบ

กาไล

เพราะขนมไทยนันมี
้ ความอ่อนช้ อยงดงามจึงนามาทาเป็ น
เครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็ นขนม ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนม
ชัน้ ทองเอก เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ถ้ วยฟูหรือ เสน่ห์จนั ทน์ ซึ่งได้ นามา
ออกแบบเครื่องประดับโดยเน้ นความอ่อนช้ อยและใช้ สีเหลืองเพราะขนม
ไทยส่วนใหญ่นนเป็
ั ้ นสีเหลือง จึงได้ ใช้ ทองเหลืองนามาชุบทองเพื่อทาได้ สี
ทองที่นวลตามความต้ องการและให้ มีความเงางามมากขึ ้นและป้องกันการ
เกิดการหมองของชิ ้นงาน

ต่ างหู

สร้ อยคอ

ทองเหลือง
ทองเหลือง (Brass) เป็ นโลหะผสมที่มีทองแดงและสังกะสีเป็ น
ส่วนประกอบหลัก ปริมาณของสังกะสีนนแปรเปลี
ั้
่ยนไป ระหว่าง 5 - 45
เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ทาให้ ได้ ทองเหลืองที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ไป
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ทองเหลือง

ทองเหลือง
ปริ ม าณทองแดงและสั ง กะสี ที่ ใ ช้ ในการหล่ อ มี ผ ลต่ อ คุ ณ สมบัติ ข อง
ทองเหลือง ถ้ าปริ มาณสังกะสีน้อย จะได้ ทองเหลืองสีแดงชมพู ถ้ าปริ มาณ
สังกะสีมาก จะได้ ทองเหลืองสีเหลืองเข้ มถึงเหลืองอ่อน ดังนันถ้
้ าผสมเป็ นสี
เหลือ งจะได้ ลัก ษณะบางส่ วนคล้ า ยทองค า และเนื่ อ งจากทองเหลือ งมี
คุณสมบัติพิเศษ มีความต้ านทานต่อการเกิดสนิม ความแข็ง ความแข็งแรง
และความทนทานที่ดี จึงนิยมนามาทาเป็ นเครื่องประดับ

ใช้ งานกันอยู่เป็ นประจาซึ่งมีอยู่ไม่มากนัก ได้ แก่
• ทองเหลืองที่ผสมสังกะสีไม่เกิน 5%
• ทองเหลืองที่ผสมสังกะสี 10%
• ทองเหลืองผสมสังกะสี 12.5%
• ทองเหลืองผสมสังกะสี 15%
• ทองเหลืองผสมสังกะสี 30%

• ทองเหลืองผสมสังกะสี 35%

• ทองเหลืองผสมสังกะสี 40%

เรี ยก Gilding metal ใช้ ทาเหรี ยญ
เรี ยกCommercial bronze หรื อบรอนซ์ทาง
การค้ า คุณสมบัตใิ ช้ งานคล้ ายคลึงกับ Gilding metal
เรี ยก Jewerlry bronze หรื อทองเหลืองทา
เครื่ องประดับ
เรี ยก Red Brasses หรื อทองเหลืองแดง
เรี ยก Cartridge brass หรื อ ทองเหลืองที่ใช้ ทา
ปลอกระสุน ปื น ทาท่อที่ต้องอาศัยการอัดขึ ้นรู ป
(Extrusion)
เรี ยก Yellow brass หรื อทองเหลืองที่มีสีค่อนข้ าง
เหลืองจัด คุณสมบัตแิ ละการใช้ งานใกล้ เคียงกับ
Cartrige brass
เรี ยก Munts Metal คาว่า Muntz เป็ นชื่อทางการค้ า

ชื่อและเบอร์ ทางการค้ า
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G-E
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diagram

30

Phase diagram
ทองเหลืองที่มีสังกะสีผสมอยู่น้อยกว่า 39% จะเป็ นโลหะเฟสเดียว
คือ แอลฟาเฟส (  phase) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติทางด้ านความต้ านทานแรง
ดึง และความเหนี ย วสูง เหมาะส าหรั บ น าไปใช้ ในงานด้ า นวิศ วกรรม แต่ถ้ า
ทองเหลืองมีปริ มาณสังกะสีอยู่ระหว่าง 39 – 46.6% โลหะจะมี 2 เฟสคือ
 +  และมีปริมาณสังกะสีผสมเพิ่มขึ ้นเป็ น 46.6 – 50% โลหะจะมีเฟส
เดียวคือ เบตาเฟส ( phase) ในส่วนผสมนี ้ คุณสมบัติทางด้ านความ
เหนียว และความต้ านทานแรงดึงของทองเหลืองจะลดลงมากซึ่งไม่เหมาะที่จะ
นาไปใช้ งานทางด้ านวิศวกรรม และถ้ ามีปริ มาณสังกะสีเพิ่มขึ ้นมากกว่า 50 %
โลหะทองเหลืองจะมี 2 เฟส คือ  +  ซึ่งจะทาให้ โลหะนีเ้ ปราะไม่เหมาะที่
จะนาไปใช้ งาน

เครื่องหล่ อสุญญากาศ
การหล่อแบบเครื่ องหล่อสุญญากาศจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะ
เครื่ องจะดูดอากาศที่อยู่ในโพรงจนมีสภาพภายในเกือบศูนย์ขณะที่บรรยากาศ
นอกโพรงยังมีแรงดันเป็ นปกติคอื 14.5 ปอนด์/ตารางนิ ้ว เมื่อเทน ้าโลหะเข้ าไป
ในโพรงแบบนา้ โลหะจะเข้ าไปในลายละเอียดเล็กๆได้ ดี เนื่องจากภายในโพรง
แบบไม่มีแรงดันอากาศต้ านการไหลของนา้ โลหะ ทาให้ นา้ โลหะไหลลงไปใน
โพรงด้ วยแรงดึงดูดของโลกและแรงดันจากบรรยากาศภายนอก ที่มีมากกว่าใน
โพรงแบบการหล่อแบบสุญญากาศ เครื่องหล่อแบบสุญญากาศจึงเหมาะกับงาน
เครื่องประดับขนาดเล็กและมีลวดลายละเอียดซับซ้ อน
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การชุบทอง (Gold Plating)
ทองมักใช้ ในอุต สาหกรรมไฟฟ้า เช่น ชุบเป็ นจุดสัมผัสไฟฟ้า หรื อ
ใช้ ชุบขาของแผ่ นวงจร ในอุต สาหกรรมอิเล็กทรอนิก ก็ใช้ ทองสาหรับท า
ทรานซิสเตอร์ และไอซีต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบินหรื ออวกาศก็ใช้ ทองทา
เป็ นตัวถัง ด้ านนอก ส่ ว นในอุต สาหกรรมเครื่ อ งประดับ นัน้ ก็ใ ช้ ท องเป็ น
ตัวเครื่ องประดับเองหรื อใช้ ทองชุบภายนอกบนตัวเครื่ องประดับเหล่านัน้
เหตุผลที่ใช้ ทองในอุต สาหกรรมต่างๆเหล่านัน้ เป็ นเพราะทองมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีที่ดีมาก

การชุบทองบริสุทธิ์ Pure Gold Plating
แบ่งตามสภาพน ้ายา ดังนี ้
• Alkaline Cyanide Gold Plating : ชุบเพื่อความสวยงาม
- Gold Strike Plating : ชุบรองพื ้น ชุบได้ บาง
- 24K Gold Plating : ชุบครัง้ สุดท้ าย สีทองบริสทุ ธิ์
• Neutral Gold Plating
• Acid Gold Plating : ชุบเพื่อความหนา ทนทาน

Alkaline Cyanide Gold Plating

Neutral Gold Plating

มีคา่ pH ระหว่าง 8.5-13
มี 2 ประเภท คือ
1. ทองสไตรค์(Gold Strike) : ชุบรองพื ้น ชุบได้ บาง
2. ทอง 24 เค(24K gold alloy) : ชุบครัง้ สุดท้ าย สีเหมือนทองบริสทุ ธิ์
ข้ อดี
1. ติดแน่น ติดทัว่
2. ประสิทธิภาพของขัวลบเกื
้
อบ 100%
ข้ อเสีย
1. ความเงาลด ถ้ าชุบหนาจะเกิดตามด
2. น ้ายาชุบสกปรกง่าย เพราะไซยาไนด์จะละลายทองแดง และนิเกิล

มีค่า pH 6 – 9
ข้ อดี
1. ผิวเคลือบที่ได้ สีเหมือนทองบริสทุ ธิ์
2. ประสิทธิภาพของขัวลบเกื
้
อบ 100%
ข้ อเสีย
1. ความเงาลด ถ้ าชุบหนาจะเกิดตามด
2. น ้ายาชุบสกปรกง่าย

Acid Gold Alloy Plating
- เติม alloy ผสมลงในทอง เพื่อเพิ่มความแข็งของผิวเคลือบ
- ใช้ ในการชุบทองที่ต้องการความทนทาน เช่น ชุบตัวเรือนนาฬิกา สาย
นาฬิกา กรอบแว่นตา ไฟแช็ค เป็ นต้ น
- สีผิวเคลือบที่ได้ ค่อนข้ างอ่อน เนื่องจากเป็ น gold alloy
- ตัวล่อ(Anode) >> platinize titanium (Pt + Ti)
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