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การขึ้นรูปเคร่ืองประดับจากนาโนซิลเวอร์เคลย์
Silver Jewelry Forming from Nano-Silver Clay

อุตสาหกรรมการท าเครื่องประดบัโดยท่ัวไปมีข้ันตอนการข้ึนรูป
เครื่องประดบัได้แก่  การข้ึนรูปด้วยมือ  การข้ึนรูปด้วยการปั้ม  การข้ึนรูป
ด้วยการหล่อ และการข้ึนรูปด้วยไฟฟา้ (electroforming) ซึ่งต้องอาศัยชา่งผู้
ช านาญในการผลิต ต้องผ่านกรรมวิธีการหลอม การตโีลหะ หรือต้องใช้
เครื่องมือการผลิตเฉพาะทางซึง่มีราคาสูง เช่น เครื่องหล่อโลหะ เครื่อง
แกะแวกซ์ (wax) และต้องผ่านกระบวนการซบัซ้อนหลายข้ันตอน เช่น การ
แกะแวกซ์ การหลอมโลหะ การหล่อเครื่องประดบั เป็นต้น 

ปัจจุบันมีการข้ึนรูปเครื่องประดับ อีกวิ ธีหนึ่ ง ท่ีเป็น ท่ีนิยมใน
ต่างประเทศ คือ การข้ึนรูปเครื่องประดับจากผงโลหะท่ีมีลักษณะคล้ายดิน 
(Metal Clay) วัสดุชนิดนี้ประกอบด้วยผงโลหะมีค่าผสมกับตัวประสานอินทรีย์
และน้ า ตัวประสานอินทรีย์และน้ าจะช่วยให้ผงโลหะจับตัวกันมีลักษณะคล้าย
ดินเหนียว สามารถปั้นข้ึนรูปได้ด้วยมือ และอุปกรณ์การปั้นอย่างง่าย โดยไม่
ต้องใช้เครื่องจักรหรือเครื่องหล่อโลหะ เครื่องประดับท่ีได้จากวิธีดังกล่าวจึงมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ประดิษฐ์ ผู้สนใจสามารถท าการประดิษฐ์หรือผลิต
เครื่องประดับได้เอง เนื่องจากกระบวนการผลิตท าได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ
ราคาแพง   โลหะท่ีนิยมน ามาใช้ผลิตส่วนมากเป็นโลหะมีค่า เช่น เงิน หรือ 
ทอง โลหะท่ีนิยม ได้แก่ โลหะเงิน จึงเรียกว่า ซิลเวอร์เคลย์ (Silver Clay) 
กระบวนการผลิตซิลเวอร์เคลย์เริ่มจากการน าเม็ดโลหะเงินมาผ่านการ
สังเคราะห์จนได้ผงโลหะเงิน (Silver powder) และน ามาผสมกับตัวประสาน
อินทรีย์ท่ีเหมาะสม ท าการข้ึนรูป รอจนชิ้นงานแห้งและน าไปเผาด้วยเตา
ไฟฟ้า หรือตะเกียง น ามาขัดตกแต่งจะได้ชิ้นงานเครื่องประดับเงิน อย่างไรก็
ตามการผลิตเครื่องประดับจากผงโลหะยังไม่เป็นท่ีนิยมในไทยเนื่องจากต้อง
น าเข้าผงโลหะส าเร็จรูปจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง 

หน่วยวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับหน่วยวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   ท าการวิจัยเรื่องการสังเคราะห์เงินอนุภาคระดับนาโนเมตร  
การผลิตนาโนซิลเวอร์เคลย์ และกระบวนการข้ึนรูปเครื่องประดับจากนาโนซิล
เวอร์เคลย์ด้วยกรรมวิธีใหม่ ได้สูตรนาโนซิลเวอร์เคลย์และเทคนิคการผลิตท่ี
เหมาะสมที่สามารถน าไปท าเครื่องประดับ อุณหภูมิเผาผนึกของนาโนซิลเวอร์
เคลย์ต่ ากว่าซิลเวอร์เคลย์ท่ีจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ จากการผลิตวัตถุดิบได้เอง
ด้วยนักวิจัยชาวไทยท าให้สามารถลดต้นทุนการน าเข้าผงเงินจากต่างประเทศ 
ต้นทุนการผลิตต่ า เป็นทางเลือกเครื่องประดับรูปแบบใหม่ในอุตสาหกรรม
ชุมชนและอุตสาหกรรมเครื่องประดับในประเทศ

กรรมวิธีการผลิตเคร่ืองประดับจากนาโนซิลเวอร์เคลย์

1. น าเม็ดเงนิบริสทุธ์ิมาผ่านกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี 
ได้สารละลายเงินท่ีมีขนาดอนุภาคระดบันาโนเมตร (20-200 nm)

2. น าผงเงินมาผสมกับตัวประสานอินทรยี์นวดจนเนื้อเงินกับตัวประสานเข้า
กันเปน็เนื้อเดยีวดินเงนิ (silver clay) หลงัผสมจะมลีักษณะคลา้ยดินเหนียว 
สามารถปั้นข้ึนรูปได้

3.  ท าการปั้นหรือข้ึนรูปนาโนซิลเวอร์เคลย์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ ท่ีต้องการ สามารถ
ท าการฝังพลอยลงในนาโนซิลเวอร์เคลย์เพื่อท าการเผาพร้อมฝังในข้ันตอนเดียว
ได้ หลังจากนั้นน าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 650-900oC แล้วน ามาขัดตกแต่ง จะได้
เครื่องประดับเงิน

จุดเด่นของนาโนซิลเวอร์เคลย์
1. เป็นนวัตกรรมที่ผลติข้ึนโดยทีม

นักวิจัยชาวไทย 
2. สามารถลดการน าเข้าผงโลหะและซิล

เวอร์เคลย์จากตา่งประเทศคา่ใช้จ่าย
ในการผลิตต่ า ท าให้ราคาถูก

3. มีอุณหภูมิเผาผนึกต่ ากวา่ซลิเวอร์
เคลย์ท่ีจ าหนา่ยเชิงพาณิชย์ 

4. สามารถน ามาแปรรูปเปน็ผลิตภัณฑ์ 
ได้หลายแบบ

5. สามารถน าชิ้นงานท่ีไม่ได้คณุภาพ
กลับมา RECYCLE ได้

6. สร้างอาชีพใหม่ และสรา้งรายได้

The state of clay

Beginning of firing

Firing completed

Finishing

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการขึ้นรูปเครื่องประดับและนวัตกรรมการ

พัฒนาเครื่องประดับจากนาโนซิลเวอร์เคลย์ ของหน่วยวิจัยอัญมณีและ
เครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และการสนับสนุนด้านวิชาการจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ 
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยวิจัยอญัมณีและเคร่ืองประดับ  คณะอญัมณ ี มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทุบรี 

เม็ดโลหะเงิน สารละลายคอลลอยดข์องโลหะเงินขนาดนาโนเมตร

+ =

ผงเงินขนาดนาโนเมตร ตัวประสาน นาโนซิลเวอรเ์คลย์

การปั้นชิ้นงาน รอจนชิน้งานแห้ง การตกแต่งชิ้นงานกอ่นเผา

น าชิ้นงานไปเผา เครื่องประดับหลังเผาเมือ่ตกแต่งเสรจ็

(สิทธิบัตรการประดิษฐ์ “สูตรและกรรมวิธีการผสมนาโนซิลเวอร์เคลย์ (nano silver clay) ส าหรับ
การขึ้นรูปด้วยการปั้น” เลขที่ค าขอ 1001000406) 

กลไกการเปลีย่นจากผงเงินขนาดเล็กเป็น ... โลหะเงนิ ของซิลเวอร์เคลย์

A

B

C

D

E

ซิลเวอร์เคลย์ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กของเงินท่ีถูกล้อมรอบดว้ยน้ าและตวั
ประสาน (A) เมื่อท าการปัน้แลว้ท้ิงไว้ให้แห้ง น้ าบางสว่นจะระเหยออกไปเกือบ
หมดเหลือเพยีงตวัประสานท่ีช่วยยึดอนุภาคเงนิ (B) เมื่อน าไปเผา ตัวประสานจะ
สลายตัวออกหมด ท าให้ผงเงนิเริ่มผนึกตวักนั (C) เมื่อผงเงินรวมตัวกันสมบูรณ์จะ
กลายเป็นโลหะเงิน (bulk silver metal) (D) จะได้เครื่องประดับเงินท่ีสมบูรณ์ (E)


