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บทสรปุการประดิษฐ ์
 

 การประดิษฐ์น้ีเกี่ยวกับส่วนผสมของอลัลอยทองแดงทดแทนเงนิส าหรบัผลิตเครื่องประดบั      
โดยมสี่วนผสมของทองแดง รอ้ยละ 60-75 โดยน ้าหนัก อนิเดยีม รอ้ยละ 5-20 โดยน ้าหนัก สงักะส ี
ร้อยละ 5-10 โดยน ้ าหนัก ดีบุก ร้อยละ 4-15 โดยน ้ าหนัก โดยขัน้ตอนในการผลิตท าโดยการ5 

หลอมเหลวส่วนผสมทัง้หมด ดว้ยระบบแบบเหน่ียวน าดว้ยสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า(Induction) ภายใน
บรรยากาศ -0.6 บาร ์ทีป่กคลุมดว้ยก๊าซอารก์อน 
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ข้อถือสิทธิ 
1. อลัลอยทองแดงทดแทนเงนิส าหรบัผลติเครื่องประดบั ทีม่สีว่นผสมของทองแดง รอ้ยละ 60-75 โดย

น ้าหนัก อนิเดยีม รอ้ยละ 5-20 โดยน ้าหนัก สงักะส ีรอ้ยละ 5-10 โดยน ้าหนัก ดบีุก รอ้ยละ 4-15 
โดยน ้าหนกั 

2. เครือ่งประดบัทีผ่ลติดว้ยโลหะผสมทีม่สีว่นผสมดงัขอ้ถอืสทิธขิอ้ที ่1  5 
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รายละเอียดการประดิษฐ ์
ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ ์
 อลัลอยทองแดงทดแทนเงนิส ำหรบัผลติเครือ่งประดบั 
 
สาขาวิทยาการท่ีเก่ียวข้องกบัการประดิษฐ ์5 

 โลหะวทิยำหรอืวสัดศุำสตรใ์นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัอลัลอยทองแดงทดแทนเงนิส ำหรบัผลติ
เครือ่งประดบั 
 
ภมิูหลงัของศิลปะหรือวิทยาการท่ีเก่ียวข้อง 

โลหะสขีาวส าหรบัผลติเครื่องประดบัในปัจจุบนัทีนิ่ยมใชอ้ยูค่อื โลหะเงนิ ซึง่มคีวามวาวสงู แต่มี10 

ความหมองได้ง่าย และมรีาคาที่สูงมาก นอกจากน้ีโลหะสขีาวชนิดอื่นๆที่ใช้ในการผลติเครื่องประดบั
มกัจะมสี่วนผสมของนิกเกิลอยู่ ซึ่งนิกเกิลเป็นโลหะต้องห้ามที่ถูกจ ากดัปรมิาณองค์ประกอบในโลหะ
ส าหรบัผลติเครือ่งประดบัส าหรบัการสง่ออกเครือ่งประดบัของกลุ่มประเทศยโุรป 

ซึ่งเรยีกว่า โมเนล (monel) เป็นชื่อทางการคา้ของโลหะผสมชนิดหนึ่งทีม่สี่วนผสมหลกัคอื
โลหะนิกเกลิ และทองแดงเป็นองคป์ระกอบหลกั และมสี่วนประกอบอื่นๆเป็นโลหะเหลก็หรอืโลหะ15 

อื่นๆเพยีงปรมิาณเลก็น้อย โมเนลทีม่อีงคป์ระกอบเพยีง นิกเกลิและทองแดงสามารถพบไดเ้ป็นแร่ใน
ธรรมชาตดิว้ยเช่นกนั โมเนลไดม้กีารจดสทิธบิตัรไวเ้มื่อปี 1906 แต่ก็ยงัตดิขอ้จ ากดัของการส่งออก 
หรอืทองแดงทีผ่สมสงักะส ีแมว้า่จะมกีารกดัสอียูบ่า้ง แต่โลหะกย็งัไมเ่ป็นสขีาว 

เมื่อเทยีบคุณสมบตัใินการขึน้รูปของโมเนลกบัเหลก็แลว้นัน้ จะพบว่าโมเนลนัน้มคีวามยาก
ใหข้ึน้รูปมากกว่าเหลก็มาก เน่ืองจากโมเนลจะเกดิความแขง็ขึน้เรว็กว่าเหลก็มาก เพราะฉะนัน้การ20 

ขึน้รูปของโมเนลจงึต้องค่อยๆขึน้รูปอย่างชา้ๆ นอกจากน้ีโมเนลยงัมคีุฯสมบตัใินการต้านทานการกดั
กร่อนและกรดทีด่ ีและโมเนลในบางชนิดยงัสามารถทนการเผาไหมไ้ดด้อีกีดว้ยเช่นกนั จากคุณสมบตัิ
เหล่าน้ีเองท าใหโ้มเนลมกีารน าไปใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมทีห่ลากหลายเช่น เครื่องบนิ เรอืด าน ้า 
และการขุดเจาะน ้ามนั นอกจากน้ียงัมบีางส่วนทีน่ ามาท าของประดบัตกแต่งดว้ย   

ดงันัน้การผลติโลหะทดแทนโลหะเงนิจงึต้องเลอืกใชโ้ลหะที่มตี้นทุนต ่า และไม่มสี่วนผสมของ25 

ธาตุที่อนัตรายเป็นส่วนประกอบ สามารถท าการขึ้นรูปได้ง่าย รวมถึงปัจจยัทางด้านราคาของอลัลอย
ทองแดงทีม่รีาคาต ่าและเหมาะสมส าหรบัท าเป็นโลหะทดแทนเงนิเพือ่การสง่ออกไปยงัประเทศยโุรป และ
ประเทศอื่นได ้  
  
ลกัษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ ์30 

 อลัลอยทองแดงทนแทนเงนิส ำหรบัผลติเครือ่งประดบั ประกอบดว้ย ทองแดง สงักะส ีดบีุก  และ 
อนิเดยีม ซึง่เป็นโลหะสขีำวทีป่รำศจำกนิกเกลิส ำหรบัผลติเครื่องประดบั ซึง่โลหะต่ำงๆเหล่ำน้ีปรำศจำก
โลหะอันตรำย เช่น นิกเกิล , ตะกัว่ , ปรอท เป็นต้น สำมำรถน ำไปขึ้นรูปในกระบวนกำรผลิต
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เครื่องประดบัได ้เช่น กำรหล่อ กำรเชื่อม กำรรดี กำรทุบ โดยกำรประดษิฐ์อลัลอยทองแดงทดแทนเงนิ
ส ำหรบัผลติเครือ่งประดบัน้ีขึน้มำเพือ่วตัถุประสงคต์่อไปน้ี 

วัตถุประสงค์ประกำรที่ห น่ึง เพื่ อคิดค้นอัลลอยทองแดงทดแทนเงินที่ไม่มีนิกเกิลเป็น
สว่นประกอบ 

วตัถุประสงค์ประกำรที่สอง เพื่อคิดค้นอลัลอยทองแดงทดแทนเงนิที่สำมำรถน ำขึ้นรูปด้วย5 

กระบวนกำรหล่อส ำหรบัเครือ่งประดบัได ้
 
การเปิดเผยการประดิษฐโ์ดยสมบรูณ์ 
  อลัลอยทองแดงทดแทนโลหะเงนิ ซึง่เป็นโลหะสีขำว ปรำศจำกนิกเกลิส ำหรบัผลติเครื่องประดบั
นัน้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัคอืโลหะ 4 ชนิด ไดแ้ก่ โลหะทองแดง โลหะสงักะส ีโลหะดบีุก และ10 

โลหะอนิเดยีม โดยมอีตัรำสว่นโดยน ้ำหนกัของสว่นผสมต่ำงๆ ดงัแสดงในตำรำง 
 

ทองแดง สงักะส ี ดบีุก อนิเดยีม 
60-75% 5-10% 4-15% 5-20% 

 
  โดยเริม่จำกผสมโลหะทัง้หมดภำยในหอ้งหลอมระบบปิด ทีส่ำมำรถใส่ก๊ำซเฉื่อยปกคลุมเขำ้ไป
ได ้โดยในกำรใสโ่ลหะใหส้งักะสกีบัทองแดงอยูด่ำ้นล่ำงของเบำ้หลอม และใหด้บีุกกบัอนิเดยีมอยูด่ำ้นบน15 

ของเบำ้หลอม จำกนัน้ปิดฝำหอ้งหลอมและเปิดระบบดูดอำกำศภำยในหอ้งหลอมออกใหเ้ป็นสุญญำกำศ
(vacuum)ควำมดนับรรยำกำศภำยในอยู่ในระดบั -1.0 บำร ์จำกนัน้จงึเตมิก๊ำซ อำรก์อน(argon) เขำ้ไป
ในหอ้งหลอมจนควำมดนัอยู่ในระดบั -0.6 บำร ์เพื่อไปปกคลุมผวิของโลหะ เพื่อลดปรมิำณออกซเิจน 
(oxygen) ที่จะเขำ้ไปผสมอยู่ในโลหะขณะหลอมเหลวได้ แล้วจงึหลอมโลหะด้วยระบบเหน่ียวน ำด้วย
กระแสแม่เหลก็ (induction) จนโลหะละลำยรวมเขำ้ดว้ยกนั ทีอุ่ณหภูม ิ700 – 800 องศำเซลเซยีส แลว้20 

จงึเทโลหะทัง้หมดลงในน ้ำเยน็ทีม่สีว่นผสมของน ้ำกลัน่และแอลกอฮอล ์(alcohol) ในอตัรำสว่น น ้ำ 100 :
แอลกอฮอล์ 15 ส่วน จะได้เมด็โลหะขนำด 0.1-3 มลิลเิมตร ส ำหรบัน ำไปใช้หลอมขึน้รูปกระบวนกำร
หล่อชิน้งำนต่อไป 
 
วิธีการในการประดิษฐท่ี์ดีท่ีสดุ 25 

 ดงัทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้กำรเปิดเผยกำรประดษิฐโ์ดยสมบรูณ์ 
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ค ำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 
       การประดิษฐ ์
       การออกแบบผลิตภณัฑ ์
       อนุสิทธิบตัร 
 
         ขา้พเจา้ผูล้งลายมือช่ือในค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ี 
ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ตามพระราชบญัญติัสิทธิบตัร 
พ.ศ.2522 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี2) 
พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติัสิทธิบตัร (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2542 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
วนัรับค าขอ เลขท่ีค าขอ 

วนัยืน่ค  าขอ 

สัญลกัษณ์จ าแนกการประดิษฐร์ะหวา่งประเทศ 
 
ใชก้บัแบบผลิตภณัฑ ์
ประเภทผลิตภณัฑ ์

วนัประกาศโฆษณา 
 

เลขท่ีประกาศโฆษณา 

วนัออกสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
 

เลขท่ีสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 

ลายมือช่ือเจา้หนา้ท่ี 
 

1.ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภณัฑ ์
อลัลอยทองแดงทดแทนเงินส าหรับผลิตเคร่ืองประดบั 
2.ค าขอรับสิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑน้ี์เป็นค าขอส าหรับแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งเดียวกนัและเป็นค าขอล าดบัท่ี  
   ในจ านวน                        ค  าขอ ท่ียืน่ในคราวเดียวกนั 
3.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร และท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน ประเทศ)  
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
   114 ซอยสุขมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 

3.1 สัญชาติ      ไทย 
3.2 โทรศพัท ์    0-2649-5000 ต่อ 11015-11017 
3.3 โทรสาร      0-2259-1822 
3.4 อีเมล ์          research@swu.ac.th 

4.สิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
      ผูป้ระดิษฐ์/ผูอ้อกแบบ         ผูรั้บโอน        ผูข้อรับสิทธิโดยเหตุอ่ืน 
5.ตวัแทน (ถา้มี)/ท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน จงัหวดั รหสัไปรษณีย)์ 
   นางสาวนิยดา  รุ่งเรืองผล 
   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
   114 ซอยสุขมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

5.1 ตวัแทนเลขท่ี 
5.2 โทรศพัท ์ 0-2649-5000 ต่อ 11015-11017 
5.3 โทรสาร   0-2259-1822 
5.4 อีเมล ์       research@swu.ac.th 

6.ผูป้ระดิษฐ์/ผูอ้อกแบบผลิตภณัฑ ์และท่ีอยู ่(เลขท่ี ถนน ประเทศ)  
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขจีพร วงศป์รีดี     สังกดัภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
ท่ีอยูม่หาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  114 ซอยสุขมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  โทรศพัท ์026641000 ต่อ 8666 โทรสาร 
โทรศพัทมื์อถือ 090-509-1999  อีเมล ์ kageeporn@g.swu.ac.th 
7.ค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ีแยกจากหรือเก่ียวขอ้งกบัค าขอเดิม 
           ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอใหถื้อวา่ไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ี ในวนัเดียวกบัค าขอรับสิทธิบตัร 
เลขท่ี                            วนัยืน่                              เพราะค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ีแยกจากหรือเก่ียวขอ้งกบัค าขอเดิมเพราะ 
   ค าขอเดิมมีการประดิษฐห์ลายอยา่ง      ถูกคดัคา้นเน่ืองจากผูข้อไม่มีสิทธิ      ขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิ 

  หมายเหตุ  ในกรณีท่ีไม่อาจระบุรายละเอียดไดค้รบถว้น ใหจ้ดัท าเป็นเอกสารแนบทา้ยแบบพิมพน้ี์โดยระบุหมายเลขก ากบัขอ้และหวัขอ้ท่ีแสดงรายละเอียด 
                      เพิ่มเติมดงักล่าวดว้ย 
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8.การยืน่ค  าขอนอกราชอาณาจกัร 

วนัยืน่ค  าขอ เลขท่ีค าขอ ประเทศ สัญลกัษณ์จ าแนกการ
ประดิษฐร์ะหวา่งประเทศ 

สถานะค าขอ 

8.1     

8.2     

8.3     

8.4     ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรใหถื้อวา่ไดย้ืน่ค  าขอน้ีในวนัท่ีไดย้ืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรในต่างประเทศเป็นคร้ัง
แรกโดย 

         ไดย้ืน่เอกสารหลกัฐานพร้อมค าขอน้ี                 ขอยืน่เอกสารหลกัฐานหลงัจากวนัยืน่ค  าขอน้ี 
9.การแสดงการประดิษฐห์รือการออกแบบผลิตภณัฑ ์ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรไดแ้สดงการประดิษฐท่ี์หน่วยงานของรัฐเป็นผูจ้ดั 
   วนัแสดง                                            วนัเปิดงานแสดง                                                         ผูจ้ดั 
10.การประดิษฐเ์ก่ียวกบัจุลชีพ 

10.1 เลขทะเบียนฝากเกบ็ 10.2 วนัท่ีฝากเกบ็ 10.3 สถาบนัฝากเกบ็/ประเทศ 

11.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอยืน่เอกสารภาษาต่างประเทศก่อนในวนัท่ียืน่ค  าขอน้ี และจะจดัยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร
น้ีท่ีจดัท าเป็นภาษไทยภายใน 90 วนั นบัจากวนัยืน่ค  าขอน้ี โดยขอยืน่เป็นภาษา 
   องักฤษ                    ฝร่ังเศส                  เยอรมนั               ญ่ีปุ่น              อ่ืน ๆ         
12.ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร ขอใหอ้ธิบดีประกาศโฆษณาค าขอรับสิทธิบตัร หรือรับจดทะเบียน และประกาศโฆษณาอนุ
สิทธิบตัรน้ีหลงัจากวนัท่ี                            เดือน                                  พ.ศ. 
       ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรขอใหใ้ชรู้ปเขียนหมายเลข                              ในการประกาศโฆษณา 

13.ค าขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรน้ีประกอบดว้ย 
     ก.แบบพิมพค์  าขอ                               2     หนา้ 
     ข.รายละเอียดการประดิษฐ์ 
        หรือค าพรรณนาแบบผลิตภณัฑ ์      2     หนา้ 
     ค.ขอ้ถือสิทธิ                                       1     หนา้ 
     ง.รูปเขียน                          รูป                    หนา้ 
     จ.ภาพแสดงแบบผลิตภณัฑ ์
              รูปเขียน                  รูป                      หนา้ 
               ภาพถ่าย                 รูป                      หนา้ 
     ฉ.บทสรุปการประดิษฐ ์                1        หนา้ 

14.เอกสารประกอบดว้ย 
    เอกสารแสดงสิทธิในการขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร 
    หนงัสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์/การออกแบบ   
         ผลิตภณัฑ ์
    หนงัสือมอบอ านาจ 
    เอกสารรายละเอียดเก่ียวกบัจุลชีพ 
    เอกสารการขอนบัวนัยืน่ค  าขอในต่างประเทศเป็นวนัยืน่ 
         ค าขอในประเทศไทย 
    เอกสารขอเปล่ียนแปลงประเภทของสิทธิ 
    เอกสารอ่ืน ๆ 

15.ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 
            การประดิษฐน้ี์ไม่เคยยืน่ขอรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัรมาก่อน 
            การประดิษฐน้ี์ไดพ้ฒันาปรับปรุงมาจาก………………………………………………………………………………….. 
16.ลายมือช่ือ  (   ผูข้อรับสิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร       ตวัแทน ) 
 

( นำงสำวนิยดำ  รุ่งเรืองผล ) 
 หมายเหตุ บุคคลใดยืน่ขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐห์รือการออกแบบผลิตภณัฑ ์หรืออนุสิทธิบตัร โดยการแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ี 
                    เพื่อใหไ้ดไ้ปซ่ึงสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบตัร ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 


