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ขนมไทยมงคล 9 ชนิด

ทองหยบิ

ทองหยอด

ฝอยทอง

ขนมเม็ดขนุน

ขนมชัน้ ขนมทองเอก ขนมจ่ามงกุฎ

ขนมเสน่ห์จันทน์ ขนมถ้วยฟู

จากความเป็นมงคลในความหมาย และความมีเสน่ห์ของขนมไทย 
อีกทัง้ยงัเป็นสิ่งส าคญัท่ีใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ของไทยเรามาอย่างยาวนาน 
แอบแฝงด้วยความวิจิตร ในลกัษณะรูปร่าง ตระการตรากับชื่ออนัไพเราะ 
ความหมายอนัโดดเด่นเป็นมงคลตามแต่ละชนิดขนมไทยมงคลทัง้เก้า เช่น 
ขนมเม็ดขนนุ ให้มีคนมาสนบัสนนุหนุน ค า้จุนในการด าเนินชีวิต  ขนมถ้วย
ฟ ูให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเฟ่ืองฟูในหน้าท่ีการงานหรือ กิจการต่างๆ ท่ีได้
กระท าอยู่ ขนมจ่ามงกฎุ ให้ได้เลื่อนยศ เลื่อนต าแหน่ง เป็นการแสดงความ
ยินดีแก่บรรดาศกัดิ์ท่ีสงูขึน้ เป็นต้น

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

ท าให้ก่อเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะน าขนมต่าง ๆ เหล่านีม้าเป็นแบบ
ประดิษฐ์ผลงานเคร่ืองประดบั เพื่อติดตวั หรือเพื่อใช้มอบเป็นของแก่ผู้ อื่น 
ซึ่งสามารถเก็บเป็นชิน้เป็นอนัไว้ได้ มีคุณค่า และความหมาย เป็นเสน่ห์
ของผู้ ใช้ ให้ก าลังใจและเสริมดวงแก่ผู้ ท่ีได้สวมใส่ อีกทัง้ในปัจจุบันขนม
ไทยได้เร่ิมเลือนหายไปตามกาลเวลา จงึคิดท่ีจะน าขนมไทยเหล่านีม้าสร้าง
ผลงานเพื่อให้ขนมไทยกลบัมาเป็นท่ีรู้จกัอีกครัง้หนึง่

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

โดยวสัดทุี่เลือกมาท าเคร่ืองประดบัในครัง้นี ้คือ โลหะทองเหลือง ซึ่งหล่อ
ขึน้ รูปแบบสุญญากาศ เ พ่ือให้เกิดตามดน้อยที่สุด เพราะ เคร่ืองหล่อแบบ
สญุญากาศ เหมาะกับงานเคร่ืองประดบัขนาดเล็กและมีลวดลายละเอียดซบัซ้อน 
ทองเหลืองที่ใ ช้ผสมขึน้จากสังกะสี 12.5% หรือที่ เ รียกว่า Jewerlry
bronze  หรือทองเหลืองท าเคร่ืองประดบั ซึ่งมีคณุสมบติัอันเหมาะสม ง่ายต่อ
การขึน้รูปในรูปแบบตา่ง ๆ เหล่านี ้อีกทัง้ราคายงัไม่สูงมาก แต่ให้ความงามเปรียบ
ดัง่ทองค า และเพ่ือให้ผู้คนที่รักในการสะสม หรือมองหาเคร่ืองประดบัในก าลังซือ้
ทกุระดับ สามารถเลือกซือ้เก็บ หรือซือ้เพ่ือมอบเป็นของขวัญให้แก่ผู้ อ่ืนได้ หรือ
แม้กระทั่งซือ้เพ่ือไปใช้ประกอบพิธีมงคลจริงก็เป็นได้ ไม่เพียงเท่านี ้หากต้องการ
ความทรงคุณค่า เพ่ิมมูลค่าของชิน้งานได้อย่างแท้จริง อาจท าการชุบชิน้งาน
ทองเหลืองด้วยทองค าก็ท าได้
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เพราะขนมไทยนัน้มีความอ่อนช้อยงดงามจึงน ามาท าเป็น
เคร่ืองประดบัต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนม ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนม
ชัน้ ทองเอก เม็ดขนนุ จ่ามงกุฎ ถ้วยฟูหรือ เสน่ห์จนัทน์ ซึ่งได้น ามา
ออกแบบเคร่ืองประดบัโดยเน้นความอ่อนช้อยและใช้สีเหลืองเพราะขนม
ไทยส่วนใหญ่นัน้เป็นสีเหลือง จงึได้ใช้ทองเหลืองน ามาชบุทองเพื่อท าได้สี
ทองท่ีนวลตามความต้องการและให้มีความเงางามมากขึน้และป้องกนัการ
เกิดการหมองของชิน้งาน

การออกแบบ ก าไล

ต่างหู สร้อยคอ

ทองเหลือง (Brass)  เป็นโลหะผสมท่ีมีทองแดงและสงักะสีเป็น
ส่วนประกอบหลกั ปริมาณของสงักะสีนัน้แปรเปลี่ยนไป ระหว่าง 5 - 45 
เปอร์เซ็นต์ ซึง่ท าให้ได้ทองเหลืองท่ีมีคุณสมบตัิเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัไป

ทองเหลือง
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ปริมาณทองแดงและสังกะสี ท่ีใช้ในการหล่อ มีผลต่อคุณสมบัติของ
ทองเหลือง ถ้าปริมาณสงักะสีน้อย จะได้ทองเหลืองสีแดงชมพู ถ้าปริมาณ
สงักะสีมาก จะได้ทองเหลืองสีเหลืองเข้มถงึเหลืองอ่อน ดงันัน้ถ้าผสมเป็นสี
เหลืองจะได้ลักษณะบางส่วนคล้ายทองค า และเน่ืองจากทองเหลืองมี
คณุสมบตัิพิเศษ มีความต้านทานต่อการเกิดสนิม ความแข็ง ความแข็งแรง
และความทนทานท่ีดี จงึนิยมน ามาท าเป็นเคร่ืองประดบั

ทองเหลือง
ใช้งานกนัอยู่เป็นประจ าซึ่งมีอยู่ไมม่ากนกั ได้แก่

• ทองเหลืองท่ีผสมสงักะสีไมเ่กิน 5% เรียก  Gilding metal ใช้ท าเหรียญ
• ทองเหลืองท่ีผสมสงักะสี 10% เรียกCommercial bronze หรือบรอนซ์ทาง

การค้า  คณุสมบตัใิช้ งานคล้ายคลึงกบั Gilding metal

• ทองเหลืองผสมสงักะสี 12.5% เรียก Jewerlry bronze  หรือทองเหลืองท า
เคร่ืองประดบั

• ทองเหลืองผสมสงักะสี 15% เรียก Red Brasses หรือทองเหลืองแดง

• ทองเหลืองผสมสงักะสี 30% เรียก Cartridge brass หรือ ทองเหลืองท่ีใช้ท า
ปลอกระสุน ปืน ท าท่อท่ีต้องอาศยัการอดัขึน้รูป
(Extrusion)

• ทองเหลืองผสมสงักะสี 35% เรียก Yellow brass หรือทองเหลืองท่ีมีสีค่อนข้าง
เหลืองจดั คณุสมบตัแิละการใช้งานใกล้เคียงกบั 
Cartrige brass

• ทองเหลืองผสมสงักะสี 40% เรียก Munts Metal ค าว่า Muntz เป็นช่ือทางการค้า

ทองเหลือง

ชื่อและเบอร์ทางการค้า

Name and 
number

Nominal 
Composition 

%

Typical 
applications

Mechanical properties

Tensile 

strength 

1000 psi

Yield 
strengt
h 1000 
psi

Elongat
ion in 2 
in. %

Corrosio
n 
resistan
ce 

Machinabili
-ty rating 

226
Jewelry  
bronze, 
87.5 %

87.5 Cu
12.5 Zn

มีลกัษณะพิเศษใน
การหล่อเหมือนกับ
โลหะทองแดงผสม
เหมือนกับทองแดง 
210และการอดัให้
บวมโดยใช้การใช้
ความร้อนคงที่
ใช้ท า
angles,chann
els,โซ่
,costume 
jewelry,เคร่ือง
ยืด/กระดมุ

39-97 11-62 46-3 G-E 30

Phase 
diagram 

ทองเหลืองท่ีมีสังกะสีผสมอยู่น้อยกว่า  39% จะเป็นโลหะเฟสเดียว
คอื  แอลฟาเฟส  (    phase) ซึ่งมีคณุสมบัติทางด้านความต้านทานแรง
ดึงและความเหนียวสูงเหมาะส าหรับน าไปใช้ในงานด้านวิศวกรรม แต่ถ้า
ทองเหลืองมีปริมาณสังกะสีอยู่ระหว่าง 39 – 46.6%  โลหะจะมี 2 เฟสคือ  
 +  และมีปริมาณสงักะสีผสมเพิ่มขึน้เป็น  46.6 – 50%  โลหะจะมีเฟส
เดียวคือ เบตาเฟส   ( phase) ในส่วนผสมนี ้คณุสมบัติทางด้านความ
เหนียว และความต้านทานแรงดึงของทองเหลืองจะลดลงมากซึ่งไม่เหมาะท่ีจะ
น าไปใช้งานทางด้านวศิวกรรม และถ้ามีปริมาณสังกะสีเพิ่มขึน้มากกว่า 50 % 
โลหะทองเหลืองจะมี 2 เฟส คือ   +  ซึ่งจะท าให้โลหะนีเ้ปราะไม่เหมาะท่ี
จะน าไปใช้งาน

Phase diagram 

การหล่อแบบเคร่ืองหล่อสุญญากาศจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะ
เคร่ืองจะดดูอากาศท่ีอยู่ในโพรงจนมีสภาพภายในเกือบศนูย์ขณะท่ีบรรยากาศ
นอกโพรงยงัมีแรงดนัเป็นปกตคิอื 14.5 ปอนด์/ตารางนิว้ เมื่อเทน า้โลหะเข้าไป
ในโพรงแบบน า้โลหะจะเข้าไปในลายละเอียดเล็กๆได้ดี เน่ืองจากภายในโพรง
แบบไม่มีแรงดันอากาศต้านการไหลของน า้โลหะ ท าให้น า้โลหะไหลลงไปใน
โพรงด้วยแรงดึงดดูของโลกและแรงดนัจากบรรยากาศภายนอก ท่ีมีมากกว่าใน
โพรงแบบการหล่อแบบสญุญากาศ เคร่ืองหล่อแบบสญุญากาศจึงเหมาะกับงาน
เคร่ืองประดบัขนาดเล็กและมีลวดลายละเอียดซบัซ้อน

เคร่ืองหล่อสุญญากาศ
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การชุบทอง (Gold Plating)

ทองมักใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น ชุบเป็นจุดสัมผัสไฟฟ้า หรือ
ใช้ชุบขาของแผ่นวงจร ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก ก็ใช้ทองส าหรับท า
ทรานซิสเตอร์ และไอซีต่างๆ ในอตุสาหกรรมการบินหรืออวกาศก็ใช้ทองท า
เป็นตัวถังด้านนอก ส่วนในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับนัน้ก็ใช้ทองเป็น
ตวัเคร่ืองประดบัเองหรือใช้ทองชุบภายนอกบนตัวเคร่ืองประดับเหล่านัน้ 
เหตุผลท่ีใช้ทองในอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านัน้ เป็นเพราะทองมีคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคณุสมบตัิทางเคมีท่ีดีมาก

แบ่งตามสภาพน า้ยา ดงันี ้

• Alkaline Cyanide Gold Plating : ชบุเพื่อความสวยงาม

- Gold Strike Plating : ชบุรองพืน้ ชบุได้บาง
- 24K Gold Plating : ชบุครัง้สดุท้าย สีทองบริสทุธ์ิ

• Neutral Gold Plating

• Acid Gold Plating : ชบุเพื่อความหนา ทนทาน

การชุบทองบริสุทธ์ิ Pure Gold Plating

มคีา่ pH ระหวา่ง 8.5-13

มี 2 ประเภท คอื
1. ทองสไตรค์(Gold Strike) : ชบุรองพืน้ ชบุได้บาง
2. ทอง 24 เค(24K gold alloy) : ชบุครัง้สดุท้าย สีเหมือนทองบริสทุธ์ิ
ข้อดี
1. ติดแน่น ติดทัว่
2. ประสิทธิภาพของขัว้ลบเกือบ 100%

ข้อเสยี
1. ความเงาลด ถ้าชบุหนาจะเกิดตามด
2. น า้ยาชบุสกปรกง่าย เพราะไซยาไนด์จะละลายทองแดง และนิเกิล

Alkaline Cyanide Gold Plating

มคี่า pH 6 – 9

ข้อดี

1. ผิวเคลือบท่ีได้สีเหมือนทองบริสทุธ์ิ
2. ประสิทธิภาพของขัว้ลบเกือบ 100%

ข้อเสีย
1. ความเงาลด ถ้าชบุหนาจะเกิดตามด
2. น า้ยาชบุสกปรกง่าย

Neutral Gold Plating

- เติม alloy ผสมลงในทอง เพื่อเพิ่มความแข็งของผิวเคลือบ
- ใช้ในการชบุทองท่ีต้องการความทนทาน เช่น ชุบตวัเรือนนาฬิกา สาย
นาฬิกา กรอบแว่นตา ไฟแช็ค เป็นต้น
- สีผิวเคลือบท่ีได้ค่อนข้างอ่อน เน่ืองจากเป็น gold alloy
- ตวัล่อ(Anode) >> platinize titanium (Pt + Ti)

Acid Gold Alloy Plating จบการรายงาน
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