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เทคนิคการท�ำพาติน่าด้วยสารเคมีในชีวิตประจ�ำวันประเภทสารท�ำความสะอาด
สู่การออกแบบเครื่องประดับ
Patina Techniques Using Household Cleaning Chemicals to Jewelry Design
วรชัย รวบรวมเลิศ1 พิมพ์ทอง ทองนพคุณ2
บทคัดย่อ
พาติน่า คือ ฟิล์มหรือการเคลือบบนผิวโลหะ อันเนื่องมาจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับออกซิเจนในอากาศเป็น
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชั่น เทคนิคพาติน่านิยมน�ำมาใช้สร้างสรรค์งานด้านเครื่องประดับและการตกแต่ง
พื้นผิวต่างๆ การท�ำเทคนิคดังกล่าว มีความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีบริสุทธิ์มาเป็นส่วนผสม เพื่อก่อให้เกิดสีที่ติดทนทาน
บนโลหะ ซึ่งสารเคมีบริสุทธิ์นั้นยากต่อการเข้าถึง อีกทั้งมีราคาแพงและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและตัวผู้ใช้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การทดสอบเทคนิคพาติน่าจากสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันประเภทสารท�ำความสะอาด
เพื่อน�ำมาใช้ทดแทนสารเคมีบริสุทธิ์ โดยน�ำแผ่นทองแดงมาเป็นโลหะตัวอย่างในการทดลอง ซึ่งเทคนิคพาติน่าจะถูกน�ำไปใช้
ในการสร้างสีสันบนพื้นผิวเครื่องประดับ เพื่อท�ำการทดลองตรวจหาสีที่ต่างกันบนผิวโลหะพบว่า สีที่ได้ คือ สีเขียวเข้ม สีแดง
และสีเขียวมรกต ทั้งนี้การเกิดพาติน่านั้นขึ้นอยู่กับประเภทของสารเคมีประเภทท�ำความสะอาดที่เลือกใช้ และค่าความเป็น
กรด-เบส อีกทั้งสีสันที่เกิดจากพาติน่ายังยึดเกาะกับโลหะได้ดี ไม่หลุดล่อนหรือเปราะง่าย
ค�ำส�ำคัญ: พาติน่า   เครื่องประดับ   สารเคมีในชีวิตประจ�ำวันประเภทสารท�ำความสะอาด   ทองแดง   ความเป็นกรด-ด่าง
(พีเอช)

Abstract
Patina is a thin film or lacquer on the surface of metals derived from the oxidation between metal
and chemical compound or atmosphere. Patina is a popular technique for creating color on surface jewelry
and surface decorations. In general, the technique of producing strong color on materials requires pure
chemicals which are restrict access, expensive, and harmful to the environment and users. The objective of
this research is to examine the patina techniques using household cleaning chemicals instead of pure patina
chemical on copper plate samples. Appropriate patina techniques were introduced while the different colors
on metal surfaces were determined. The results revealed that the obtained colors were dark green, red,
emerald color depending on the types of cleaning chemicals and their pH values. Moreover, the patina colors
are stable and well adhered to the metal surfaces.
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1. บทน�ำ
พาติน่าเป็นฟิล์มที่เกิดจากการทาหรือเคลือบผิวโลหะด้วยสารเคมี เพื่อเร่งให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation
Reaction) แทนการรอสีสนั ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลานานหลายปีกว่าโลหะเหล่านัน้ จะเปลีย่ นสีสนั
ต่างๆ เอกลักษณ์ของพาตินา่ จะมีลกั ษณะคล้ายกับคราบสนิมทีเ่ กาะอยูบ่ นพืน้ ผิวโลหะ (Hughes and Rowe, 1991) ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็นรอยเกรอะ สนิมเขียว ทัง้ นีน้ อกเหนือจากการเคลือบผิวโลหะเพือ่ ให้เกิดสีสนั ต่างๆ แล้วพาตินา่ ยังสามารถเพิม่ คุณสมบัติ
บางประการให้แก่โลหะ ไม่วา่ จะเป็นการปิดบังร่อยรอยทีเ่ กิดขึน้ บนผิวโลหะ เพิม่ ความแข็งแรง อีกทัง้ ยังช่วยลดการเกิดออกซิเดชัน่
บนโลหะให้ชา้ ลงอีกด้วย ซึง่ วิธกี ารท�ำพาตินา่ นัน้ มี 2 วิธี คือ การท�ำพาตินา่ ด้วยความร้อน (Heat Patina) และการท�ำพาตินา่
ด้วยสารเคมี (Chemical Patina) โดยทั้งสองวิธีสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อผสมผสานเอกลักษณ์ของแต่ละวิธีให้เกิดสีสัน
ที่ให้ความสวยงามบนโลหะได้อีกด้วย ซึ่งสีสันโดยทั่วไปที่สามารถสร้างสรรค์ได้ คือ สีเขียว สีน�้ำเงิน สีแดง สีเทา สีน�้ำตาล
ไปจนถึงสีน�้ำตาลด�ำ  แต่ละสีจ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีและวิธีการที่แตกต่างกันไป (ภูวนาท รัตนรังสิกุล, 2553)
สีของพาติน่าที่เกิดจากกรรมวิธีการท�ำด้วยสารเคมีบริสุทธิ์นั้นมาจากกระบวนการที่แตกต่างกัน เช่น สีด�ำหรือสีเทา
เกิดจากการน�ำสารลิเวอร์ ออฟ ซัลเฟอร์ (Liver of Sulphur) หรือที่เรียกกันว่า ก๊าซไข่เน่า ซึ่งเป็นสารเคมีที่นิยมใช้ในการ
ท�ำสีบนโลหะ โดยจะท�ำให้เกิดสีด�ำขึ้นบนโลหะเงินหรือทองแดงอย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันสามารถเสื่อมประสิทธิภาพ
อย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับอากาศและแสง วิธีการท�ำสีนั้นให้ผสมก๊าซไข่เน่าขนาดประมาณเท่ากับ 1 เม็ดถั่ว ลงในน�้ำอุ่น
ใช้พู่กันทาแล้วน�ำโลหะจุ่มลงไปในก๊าซไข่เน่า ซึ่งจะสร้างชั้นให้มีระดับความเข้มข้นของสี โดยการทาหรือจุ่มซ�้ำกับสารละลาย
ดังกล่าว สีเขียวพื้นฐานเกิดจากการน�ำสารเคมีหลายชนิดมาผสมกันโดยประกอบไปด้วย คิวพริดไนเตรด (Cupric Nitrate)
1 ช้อนชา ผสมน�ำ้ กลัน่ ให้ได้ 500 มิลลิลติ ร โดยใช้วธิ กี ารให้ความร้อนแก่โลหะแล้วทาสารละลายทีผ่ สมเสร็จใหม่ๆ ซึง่ จะมีลกั ษณะ
โปร่งแสงลงบนชิ้นงาน ทิ้งไว้จนแห้งจะเกิดลักษณะของสีตามต้องการ สีเขียวโบราณเกิดจากการน�ำสารแอมโมเนียมคลอไรด์
(Ammonium Chloride) ซึ่งเป็นสารที่จะท�ำให้เกิดสีเขียว แต่ต้องมีส่วนผสมอื่นประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเกลือ แอมโมเนีย และ
น�ำ้ อุน่ หลังจากผสมสูตรสารดังกล่าวแล้วให้นำ� สารละลายใส่ในขวดสเปรย์ เพือ่ พ่นสารละลายลงบนชิน้ งานให้สม�ำ่ เสมอ จากนัน้
รอให้ชนิ้ งานแห้ง เมือ่ ชิน้ งานแห้งแล้วให้พน่ ทับลงไปอีก ท�ำกระบวนการนีอ้ ย่างน้อย 4 ครัง้ ขึน้ ไป จะท�ำให้ได้สเี ขียวทีเ่ คลือบอยู่
บนผิวโลหะ สีนำ�้ เงินเกิดจากแอมโมเนีย (Ammonia) ผสมกับเกลือและน�ำ้ สะอาด โดยวิธกี ารท�ำนัน้ จะต้องโรยเกลือลงบนชิน้ งาน
แล้วน�ำชิน้ งานใส่ไว้ในภาชนะทีป่ ดิ มิดชิดพร้อมกับถ้วยทีใ่ ส่แอมโมเนียไว้ ซึง่ ไอระเหยจากแอมโมเนียจะเป็นตัวท�ำปฏิกริ ยิ ากับ
ชิ้นงาน ท�ำให้ชิ้นเงินเปลี่ยนเป็นสีน�้ำเงิน สีน�้ำตาลเกิดจากการน�ำ  เฟอริค ไนเตรท (Ferric Nitrate) ผสมกับน�้ำสะอาดบรรจุ
ในขวดสเปรย์ จากนั้นพ่นลงบนชิ้นงานบางๆ อย่างสม�่ำเสมอ ปล่อยให้แห้งก่อนจะพ่นทับอีกครั้งจนกว่าจะได้สีตามที่ต้องการ
ในส่วนของการท�ำสีแดงนั้นจ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคอปเปอร์ ซัลเฟต (Copper Sulfate) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) แคลเซียม คาร์บอเนต (Calcium Carbonate) และน�้ำ  ซึ่งเทคนิคนี้จะต้องต้มชิ้นงานที่
ผ่านการท�ำความสะอาดแล้วลงในสารละลายที่เดือดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง จะได้สีแดงตามที่ต้องการ (ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์, 2552)
ซึ่งการท�ำเทคนิคพาติน่าสามารถสรุป ดังรูปที่ 1
การศึกษาข้างต้นพบว่า วิธีการสร้างเทคนิคพาติน่าจ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีบริสุทธิ์เป็นส่วนประกอบจึงจะก่อให้เกิด
ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน่ ดังนัน้ ในงานวิจยั นีจ้ งึ มีแนวคิดทีจ่ ะน�ำสารเคมีทไี่ ด้จากผลิตภัณฑ์ซงึ่ ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน มาประยุกต์ใช้แทน
สารเคมีบริสุทธิ์ในลักษณะของการเป็นสารเคมีทดแทน เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้าถึงสารเคมีในการสร้างเทคนิคพาติน่าได้
ง่ายขึ้น อีกทั้งยังลดอัตราการเกิดอันตรายในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งผู้วิจัยศึกษาหลักการสร้างสีสันจากรูปแบบของสารเคมี
บริสุทธิ์ น�ำมาประยุกต์ใช้กับการทดลองท�ำเทคนิคพาติน่าจากสารเคมีที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ�ำวัน ในงานวิจัยนี้
เลือกทดลองเทคนิคพาติน่ากับโลหะ 1 ชนิด ได้แก่ ทองแดง โดยเลือกใช้สารเคมีในชีวิตประจ�ำวันประเภทสารช�ำระล้าง
ท�ำความสะอาด น�ำเสนอมุมมองต่อเทคนิคพาติน่าจากสารเคมีในชีวิตประจ�ำวันผ่านผลงานสร้างสรรค์เครื่องประดับ
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รูปที่ 1 สรุปขั้นตอนการท�ำพาติน่าด้วยวิธีในงานวิจัยนี้
ที่มา: ผู้วิจัย (2560)

2. วิธีการวิจัย เครื่องมือการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย
2.1 วัสดุและอุปกรณ์ งานวิจัยนี้ใช้แผ่นโลหะทองแดงในการเป็นตัวอย่างส�ำหรับท�ำเครื่องประดับ โดยตัดชิ้นงาน
แผ่นโลหะทองแดงให้มีขนาด 1.5 x 1.5 เซนติเมตร หนา 1 มิลลิเมตร สารท�ำความสะอาดที่ใช้แทนสารเคมีบริสุทธิ์ ได้แก่
น�้ำยาล้างห้องน�้ำ  น�้ำยาล้างจาน น�้ำยาเช็ดกระจก น�้ำยาเช็ดพื้น น�้ำยาซักผ้าและน�้ำยาซักผ้าขาว ของแต่ละบริษัท แสดงดัง
ตารางที่ 1
2.2 วิธกี ารทดลอง เตรียมชิน้ งานโลหะ ท�ำโดยน�ำชิน้ งานทองแดงมาท�ำความสะอาดและขัดกระดาษทราย เบอร์ 180
ศึกษาคุณสมบัตทิ างเคมีพนื้ ฐานของสารท�ำความสะอาดทีเ่ ลือกใช้ทดแทนสารเคมีบริสทุ ธิ์ โดยการน�ำสารท�ำความสะอาดแต่ละชนิด
มาวัดค่าความเป็นกรด - เบส (pH) ด้วยกระดาษ pH ท�ำพาติน่าท�ำโดยการน�ำโลหะทองแดงที่เตรียมไว้มาแช่ทิ้งไว้ในสารเคมี
แต่ละชนิด 3 วัน จากนั้นน�ำมาให้ความร้อนด้วยหัวเป่าไฟ (Torch) ประมาณ 700 องศาเซลเซียส นาน 2 นาที และทิ้งไว้
อีก 3 วัน จากนั้นน�ำชิ้นงานทดลองตัวอย่างที่ได้มาทดสอบคุณสมบัติ เพื่อหาแนวทางการสร้างสรรค์พาติน่าที่เหมาะสม
2.3 การทดสอบคุณสมบัติ
		 2.3.1 ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) จะทดสอบด้วยกระดาษตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารเคมี ซึง่ จะแสดง
ความเป็นกรด - เบส ของสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 1 - 14 ถ้าค่า pH ต�่ำกว่า 7 สารชนิดนั้น
ก็จะมีฤทธิเ์ ป็นกรด และถ้าค่า pH สูงกว่า 7 สารชนิดนัน้ จะมีฤทธิเ์ ป็นเบสหรือด่าง แต่ถา้ ค่า pH นัน้ มีคา่ เท่ากับ 7 แสดงว่า
สารชนิดนัน้ เป็นกลาง ซึง่ ความแตกต่างค่ากรด - เบสของสารเคมีในชีวติ ประจ�ำวันแต่ละชนิดนัน้ มีผลต่อการเกิดพาตินา่ บนโลหะ
		 2.3.2 ค่าสีสนั ทดสอบด้วยเครือ่ งยูวี วิสซิเบิล สเปกโทรมิเตอร์แบบพกพา (UV-Visible Portable Spectrometer)
โดยท�ำการวัดสีด้วยโปรแกรม CIE L* a* b* (Colorcodehex 2560) ซึ่งค่า L* หมายถึง ความสว่าง (Lightness) มีค่า
ตัง้ แต่ 0-100 (มืด - สว่าง) ส่วน a* และ b* จะแทนค่าของสีสนั ทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ บอกค่าสีมาตรฐานด้วยพารามิเตอร์ ดังนี้ ค่า a*
เป็นบวก สีจะเป็นไปในทิศทางสี-แดง ค่า a* เป็นลบ สีจะเป็นไปในทิศทางสีเขียว ค่า b* เป็นบวก สีจะเป็นไปในทิศทาง
สีเหลือง ค่า b* เป็นลบ สีจะเป็นไปในทิศทางสีน�้ำเงิน (Biggs 2003) ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของสี และค่า L*a*b* ที่วัดได้จากระบบ CIE L*a*b*
ที่มา ซ้าย: Colorcodehex (2560) ขวา: Macevoy (2003)

3. ผลการวิจัย
3.1 ผลการศึกษาค่าความเป็นกรด-เบส (pH) ของสารเคมีในชีวิตประจ�ำวัน
ซึ่งสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการท�ำเทคนิคพาติน่า ได้แก่ น�้ำยาล้างห้องน�้ำ  น�้ำยาล้างจาน น�้ำยาเช็ดกระจก
น�้ำยาเช็ดพื้น น�้ำยาซักผ้า และน�้ำยาซักผ้าขาว โดยค่าความเป็นกรด - เบส (pH) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่า pH ของผลิตภัณฑ์ประเภทสารท�ำความสะอาด
ชนิดของผลิตภัณฑ์

ส่วนผสมหลักของสารเคมีในผลิตภัณฑ์
ค่า (pH)
กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric Acid) 15.0% w/w
เป็ด โปร (Duck)
1
เอทอกซีเลเต็ด แอลกอฮอล์ (Ethoxylated Alcohol) 2.0% w/w
น�้ำยา
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) 5.0% w/w
ล้างห้องน�้ำ วิกซอล ออกซี่ โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate 3.5% w/w
4
(V oxy)
เกลือโซเดียมของลิเนียนร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear Alkylbenzene Sulfonate,
Sodium Salt) 1.60% w/w
เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear Alkylbenzene Sulfonate,
โปร (Pro)
Sodium Salt) 7.0% w/w
6
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate) 3.0% w/w
น�้ำยา
เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear Alkylbenzene
ล้างจาน
ซันไลต์
Sulfonate, Sodium Salt) 12.0% w/w
6
(Sunlight)
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate 3.5% w/w
โคคามิโดโพรพิลเบทาอีน (Cocamidopropyl Betaine) 0.5%w/w
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ตารางที่ 1 ค่า pH ของผลิตภัณฑ์ประเภทสารท�ำความสะอาด (ต่อ)
ชนิดของผลิตภัณฑ์

ส่วนผสมหลักของสารเคมีในผลิตภัณฑ์
โพรพิลีนไกลคอล-บิวทิลอีเทอร์ (Propylene Glycoln-Butyl Ether) 0.9% w/w
เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear Alkylbenzene Sulfonate,
มิสเตอร์ มัสเซิล
Sodium Salt) 0.038% w/w
(Mr. Muscle)
อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ (C8-10 Alkyl Polyglycoside) 0.3% w/w
น�้ำยา
อัลคิลโพลีไกลโคไซด์ (C10-16 Alkyl Polyglycoside) 0.06% w/w
เช็ดกระจก
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate 0.56% w/w
แว๊กซ์วัน
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl Alcohol) 2.0%w/w
(Wax One)
เอทาลีนไกลคอล เอ็นบิวทิลอีเทอร์ (ethylene glycol n-butyl ether) 1.0%w/w
เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear Alkylbenzene Sulfonate,
คิงส์ สเตล่า
Sodium Salt) 9.644% w/w
คลีนม็อบ
เอทอกซีเลเต็ด แอลกอฮอล์ (Ethoxylated Alcohol) 5.0% w/w
(Ks Clean)
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate) 3.5% w/w
น�้ำยา
เช็ดพื้น
เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear Alkylbenzene Sulfonate,
คิงส์ สเตล่า
Sodium Salt) 5.0% w/w
ดัสคอเล็กเตอร์
เอทอกซีเลเต็ด แอลกอฮอล์ (Ethoxylated Alcohol) 5.0% w/w
(Ks Dust)
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate) 3.0% w/w
เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear Alkylbenzene Sulfonate,
Sodium Salt) 8.97% w/w
น�้ำยา
บลีส เอกเซล เอทอกซีเลเต็ด แอลกอฮอล์ (Ethoxylated Alcohol) 2.1% w/w
ซักผ้า
(B Excel)
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate 10.5% w/w
ไตรเอทาโนลามีน (Triethanolamine) 1.5% w/w
โปรติเอส (Protease) 0.23% w/w อะไมเลส (Amylase) 0.2% w/w
แอนไอออนนิค เซอร์แฟกแท้นท์ (Anionic Surfactant)
ซีโอไลต (Zeolite)
น�้ำยา
เปา ซิลเวอร์
โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate)
ซักผ้า
(P Silver)
เมทิลเซลลูโลส (methyl cellulose)
ออฟติคอล ไบรท์เทนเนอร์ (Optical Brightener)
*ไม่มีค่า w/w บนฉลากของผลิตภัณฑ์
แอนไอออนนิค เซอร์แฟกแท้นท์ (Anionic Surfactant)
ซีโอไลต (Zeolite)
น�้ำยา
เปา ซิลเวอร์
โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate)
ซักผ้า
(P Silver)
เมทิลเซลลูโลส (methyl cellulose)
ออฟติคอล ไบรท์เทนเนอร์ (Optical Brightener)
*ไม่มีค่า w/w บนฉลากของผลิตภัณฑ์
ไฮเตอร์ (Haiter) โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite) 6% w/w
โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate) 5.0% w/w
น�้ำยา
เอกทอกซีเลเด็ดโนนิลฟีนอล (Ethoxylated NonylPhenol) 9.0% w/w
ซักผ้าขาว
ไฟท์ (Fight)
เกลือโซเดียมของลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear Alkylbenzene Sulfonate,
Sodium Salt) 3.0% w/w
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ค่า (pH)
7

7

6

6

9

12

12

13
8

ตารางที่ 1 พบว่าการทดสอบค่า pH ผลิตภัณฑ์ตวั อย่างประเภทสารท�ำความสะอาด มีทงั้ ความเป็นกรดและเบส
โดยประเภทของสารเคมีที่เป็นกรด คือ น�้ำยาล้างห้องน�้ำ  น�้ำยาล้างจานและน�้ำยาเช็ดพื้น ส่วนสารเคมีที่มีค่า เบสจะอยู่ใน
ประเภทของผลิตภัณฑ์นำ�้ ยาซักผ้าและน�ำ้ ยาซักผ้าขาว แต่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ประเภทน�ำ้ ยาเช็ดกระจกนัน้ จะมีคา่ pH กลาง
(pH Balance) อีกทั้งยัง พบว่าค่า pH ของสารเคมีในแต่ละผลิตภัณฑ์มีความเป็นกรด - เบสแตกต่างกัน โดยสารประเภท
น�ำ้ ยาล้างห้องน�ำ้ มีคา่ pH อยูท่ ี่ 1 และ 4 ตามล�ำดับ ซึง่ มีคา่ เป็นกรด สารประเภทน�ำ้ ยาล้างจานมีคา่ pH ที่ 6 มีคา่ เป็นกรด
สารประเภทน�ำ้ ยาเช็ดกระจกมีคา่ pH ที่ 7 ซึง่ มีคา่ เป็นกลาง สารประเภทน�ำ้ ยาเช็ดพืน้ มีคา่ pH ที่ 6 มีคา่ เป็นกรด สารประเภท
น�้ำยาซักผ้ามีค่า pH ที่ 9 และ 12 ตามล�ำดับ ซึ่งมีค่าเป็นเบส และสารประเภทน�้ำยาซักผ้าขาวมีค่า pH ที่ 8 และ 13
ตามล�ำดับ ซึ่งจะมีค่าเป็นเบส
3.2 ผลการทดลองเทคนิคพาติน่าด้วยสารเคมีในชีวิตประจ�ำวันประเภทสารท�ำความสะอาด
หลังจากท�ำความสะอาดชิ้นงานแล้วน�ำแผ่นทองแดงมาแช่ในสารเคมี 1 วัน จากนั้นน�ำมาให้ความร้อนด้วย
หัวเป่าไฟ ซึง่ พาตินา่ ทีเ่ กิดขึน้ บนโลหะทองแดง โดยจะวัดค่าโทนสีดว้ ยเครือ่ งยูววี สิ ซิเบิลสเปกโทรมิเตอร์แบบพกพา (UV-Visible
Portable Spectrometer) ซึ่งท�ำการวัดสีด้วยโปรแกรม CIE L* a* b* โดยแสดงค่าของสีพาติน่าที่เกิดขึ้นดังตารางที่ 2 และ
รูปที่ 3 และ 4
ตารางที่ 2 ผลการวัดสีพาติน่าด้วยโปรแกรม CIE L* a* b*
ชนิดของผลิตภัณฑ์

L*

a*

b*

เป็ด โปร (Duck)

4.97

-0.53

1.47

1

วิกซอล ออกซี่ (V oxy)

6.33

-0.60

-0.63

4

โปร (Pro)

3.33

4.37

1.83

6

ซันไลต์ (Sunlight)

2.20

1.87

1.73

6

มิสเตอร์ มัสเซิล (Mr.Muscle)

1.53

1.20

0.60

7

แว๊กซ์วัน (Wax One)

2.80

2.50

1.57

7

คิงส์ สเตล่าคลีนม็อบ (Ks Clean)

1.60

1.33

0.87

6

คิงส์ สเตล่าดัสคอเล็กเตอร์ (Ks Dust)

2.23

1.77

1.87

6

บลีส เอกเซล (B Excel)

3.47

2.50

1.97

9

เปา ซิลเวอร์ (P Silver)

9.00

4.27

-1.63

12

ไฮเตอร์ (Haiter)

2.07

1.37

-0.93

13

ไฟท์ (Fight)

0.23

0.13

-0.03

8

น�้ำยาล้างห้องน�้ำ

น�้ำยาล้างจาน

น�้ำยาเช็ดกระจก

น�้ำยาเช็ดพื้น

น�้ำยาซักผ้า

น�้ำยาซักผ้าขาว

รูปพาติน่า

pH

ที่มา: ผู้วิจัย (2559)
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ตารางที่ 2 พบว่าการเกิดสีของพาติน่าจากการใช้สารเคมีในชีวิตประจ�ำวันประเภทสารท�ำความสะอาดที่
แตกต่างกัน โดยสารประเภทน�ำ้ ยาล้างห้องน�ำ้ จะให้สเี ขียวอ่อนไปจนถึงสีเขียวเข้ม ลักษณะของพืน้ ผิวจะมีพนื้ ผิวทีข่ รุขระเกาะติด
กับพืน้ ผิวของโลหะได้ดไี ม่เปราะหรือหลุดล่อนง่าย สารประเภทของน�ำ้ ยาล้างจานจะท�ำให้เกิดพาตินา่ สีนำ�้ ตาล แต่ลกั ษณะของ
พาติน่าที่เกาะพื้นผิวโลหะนั้น ยึดเกาะผิวโลหะได้ไม่ดี หลุดและเปราะง่าย สารประเภทน�้ำยาเช็ดกระจกจะให้พาติน่าสีน�้ำตาล
ยึดเกาะกับโลหะได้ดี อีกทัง้ เกิดพืน้ ผิวทีม่ ลี กั ษณะเป็นคราบหรือจุดด่างๆ เล็กๆ บนโลหะอีกด้วย สารเคมีประเภทน�ำ้ ยาเช็ดพืน้
จะท�ำให้เกิดพาติน่าสีน�้ำตาลแดง พื้นผิวของพาติน่าเรียบเนียน ไม่หลุดหรือเปราะง่าย สารประเภทน�้ำยาซักผ้าจะให้พาติน่า
ในโทนสีเขียวอ่อน เขียวขี้ม้าไปจนถึงสีเขียวเข้ม ในส่วนของสารเคมีประเภทสุดท้าย คือ สารเคมีประเภทน�้ำยาซักผ้าขาวนั้น
จะให้พาติน่าสีด�ำ  มีความคงทนยึดเกาะพื้นผิวโลหะได้ดี ไม่เปราะหรือหลุดล่อนง่ายอีกด้วย

รูปที่ 3 ค่าความสว่างของชิ้นงานทองแดงที่ผ่านการทดลองด้วยสารท�ำความสะอาดต่างชนิดกัน
ที่มา: ผู้วิจัย (2559)
จากรูปที่ 3 แสดงค่าความสว่างของพาตินา่ ทีเ่ กิดจากสารเคมีในผลิตภัณฑ์ประเภทน�ำ้ ยาซักผ้า มีคา่ ความสว่าง
มากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทน�ำ้ ยาล้างห้องน�ำ 
้ และในส่วนของกลุม่ ผลิตภัณฑ์นำ�้ ยาซักผ้าขาวนัน้ มีคา่ ความสว่าง
น้อยที่สุด

รูปที่ 4 ค่า a* b* ของตัวอย่าง
ที่มา: ผู้วิจัย (2559)
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จากรูปที่ 4 พบว่า ค่าสีสันที่เกิดของพาติน่านั้นมีความหลากหลาย โดยส่วนใหญ่สีของพาติน่าที่เกิดขึ้นจะอยู่
ในโทนสีแดง น�้ำตาล เขียวและด�ำ  ซึ่งพบว่าพาติน่าโทนสีแดงจะได้จากผลิตภัณฑ์ประเภทน�้ำยาเช็ดพื้น ซึ่งมีค่ากรด-เบส
เท่ากับ 6 ได้แก่ คิงส์สเตล่าคลีนม็อบ (Ks Clean) คิงส์ สเตล่าดัสคอเล็กเตอร์ (Ks Dust) การเกิดพาติน่าในโทนสีน�้ำตาล
จะได้จากผลิตภัณฑ์น�้ำยาล้างจาน น�้ำยาเช็ดกระจกที่มีค่าเป็นกรดและมีค่าเป็นกลางตามล�ำดับ เช่น โปร (Pro) ซันไลต์
(Sunlight) มิสเตอร์ มัสเซิล (Mr. Muscle) และแว๊กซ์วัน (Wax O) การเกิดพาติน่าในโทนสีเขียวจะได้จากผลิตภัณฑ์ประเภท
น�้ำยาล้างห้องน�้ำ  ซึ่งมีค่าเป็นความกรดสูง (1 - 4) เป็ด โปร (Duck) วิกซอล ออกซี่ (V oxy) และน�้ำยาซักผ้าที่มีความเป็น
เบสสูง (9 - 12) บลีส เอกเซล (B Excel) และเปา ซิลเวอร์ (P Silver) ในส่วนของการเกิดพาตินา่ สีดำ� นัน้ จะได้จากผลิตภัณฑ์
ไฮเตอร์ (Haiter) และไฟท์ (Fight) เนื่องจากตารางที่ 1 ส่วนผสมของไฟท์ (Fight) ไม่มีสารเติมแต่งท�ำให้กัดผิวชิ้นงานได้
แรงกว่าผลิตภัณฑ์ บลีช เอ็กเซล (B Excel) ที่มีสารเติมแต่งหลากชนิดมากกว่า

4. การอภิปรายผล การวิจารณ์สรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 ค่ากรด - เบส (pH)
สารเคมีประเภทสารท�ำความสะอาดแต่ละชนิด มีคา่ ความเป็นกรด - เบสแตกต่างกันซึง่ สามารถส่งผลในการท�ำ
เทคนิคพาติน่า โดยผลิตภัณฑ์ที่มีค่าความเป็นกรดสูงจะให้สีสันของพาติน่าเป็นสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีเขียวเข้ม ผลิตภัณฑ์ที่มี
ค่าความเป็นเบสสูงจะให้สสี นั ของพาตินา่ เป็นน�ำ้ ตาลจนถึงด�ำเข้ม ส่วนผลิตภัณฑ์ทมี่ คี า่ ความเป็นกรด-เบสเป็นกลางนัน้ จะให้
สีสนั ของพาตินา่ เป็นสีแดงไปจนถึงโทนสีนำ�้ ตาล ซึง่ สีทไี่ ด้จากการท�ำพาตินา่ หากต้องการคงประสิทธิภาพเมือ่ เจออากาศหรือแสง
ควรมีการเคลือบผิวด้วยสเปรย์เคลือบเงาหรือน�้ำยาเคลือบโลหะ Coating (Chartermate 2560)
4.2 การยึดเกาะของพาติน่าบนผิวโลหะ
จากการทดลองสารเคมีตวั อย่างทัง้ 12 ผลิตภัณฑ์ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดนัน้ สามารถยึดเกาะผิวโลหะ
ได้ดี ไม่หลุดล่อนออกจากผิวโลหะได้ง่าย อีกทั้งยังสร้างชั้นผิวเคลือบเพื่อปกป้องและป้องกันโลหะได้อีกด้วย มีเพียงสารเคมี
จากน�้ำยาซักผ้าในผลิตภัณฑ์ เปา ซิลเวอร์ (P Silver) เท่านั้นที่ยึดเกาะกับผิวโลหะไม่ได้ ซึ่งลักษณะของพาติน่าที่เกิดขึ้น
จะคล้ายแผ่นฟิลม์ บางๆ อาจเกิดจากสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ทีอ่ ยูใ่ นผลิตภัณฑ์จงึ ท�ำให้เปราะและหลุดล่อนง่าย พาตินา่
ทีเ่ กิดบนพืน้ ผิวโลหะจะสามารถยึดเกาะกับพืน้ ผิวโลหะได้คงทนนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของผลิตภัณฑ์ทเี่ ลือกใช้ ประกอบกับการขัด
ผิวโลหะก่อนท�ำเทคนิคพาตินา่ และการเคลือบผิวพาตินา่ ด้วยสเปรย์เคลือบเงาหรือน�ำ้ ยาเคลือบโลหะหลังจากท�ำพาตินา่ จะช่วย
ให้พาติน่ามีการยึดเกาะพื้นผิวโลหะคงทนและไม่หลุดล่อนลงบนร่างกายผู้สวมใส่
4.3 การท�ำเทคนิคพาติน่าจากสารเคมีในชีวิตประจ�ำวันด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทสารท�ำความสะอาด
เป็นการทดลองเทคนิคทีท่ ำ� พาตินา่ ทีป่ ราศจากการน�ำสารเคมีบริสทุ ธิม์ าเป็นส่วนผสม ซึง่ เทคนิคดังกล่าวสามารถ
ลดการใช้สารเคมีบริสทุ ธิ์ ซึง่ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูส้ ร้างสรรค์ผลงาน อีกทัง้ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีน่ ำ� มาเป็นสารเคมีตวั อย่าง
ในการทดลองนัน้ หาซือ้ และเข้าถึงได้งา่ ย เพือ่ ให้ผทู้ สี่ นใจในการท�ำเทคนิคดังกล่าวสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการทดลองเทคนิค
พาติน่านี้ ต่อยอดสู่งานสร้างสรรค์เครื่องประดับจากเทคนิคพาติน่า โดยการน�ำไปใช้งานคาดเดาสีผลิตภัณฑ์ด้วยการวัดค่า
ความเป็นกรด - เบส ของสารท�ำความสะอาดที่น�ำมาใช้
		 ตัวอย่างเครือ่ งประดับจากเทคนิคพาตินา่ โดยใช้นำ�้ ยาล้างห้องน�ำ้ เป็นสารทดแทน ดังรูปที่ 5 ซึง่ มีแนวความคิด
ในสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการศึกษาและทดลอง โดยผู้วิจัยเห็นถึงวิธีการเกิดพาติน่า สีสัน ความสวยงามที่เกิดขึ้น จึงเกิด
แนวความคิด การเติบโตของสารเคมีในชีวิตประจ�ำวัน โดยผู้วิจัยเลือกใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้
เพื่อแสดงออกถึงการเจริญเติบโต การผลิดอกออกผล แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยเกิดแนวความคิดขัดแย้งกับการเจริญเติบโต
ของธรรมชาติในปัจจุบัน ที่ถูกเปลี่ยนด้วยพฤติกรรมของมนุษย์ ท�ำลายธรรมชาติ ด้วยสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สารเคมีต่างๆ
เหล่านีก้ เ็ ป็นอีกเครือ่ งมือหนึง่ ทีม่ นุษย์ใช้สร้างผลกระทบ เปลีย่ นแปลงธรรมชาติ จนไปถึงการปนเปือ้ นของห่วงโซ่อาหารในทีส่ ดุ
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สารเคมีเหล่านี้ยังคงด�ำเนินชีวิตและวิถีทางของมันเอง ยังคงตกค้าง แทรกซึมไปกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงน�ำน�้ำยา
ล้างห้องน�ำ้ ทีม่ คี วามค่า pH 1 ซึง่ จะได้สเี ขียว น�ำมาสร้างสรรค์ผลงานเครือ่ งประดับ เปรียบเป็นตัวแทนของผลสะท้อนความงาม
ที่เจริญเติบโตเคียงคู่กับธรรมชาติและมนุษย์อีกด้วย

รูปที่ 5 ผลงานสร้างสรรค์เครื่องประดับพาติน่าด้วยสารเคมีในชีวิตประจ�ำวันประเภทสารท�ำความสะอาด
ที่มา: ผู้วิจัย (2559)
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