
 
 

การชุบทอง : รู ใช ปลอดภัย จากเคมี 
  

การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับดวยไฟฟา เชน การชุบทอง เงิน นาก วากันวาเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยเมื่อ 40 กวาปที่แลว ปจจุบันยังคงพบเห็นรานรับชุบเคร่ืองประดับ เครื่องหมาย และของที่ระลึก
ตางๆ ตามแหลงชุมชนอยูบาง โดยมักเปนรานขนาดเล็กที่ทําคนเดียว ใชพ้ืนที่หนารานเพียงเล็กนอยตั้ง
อุปกรณ รวมไปถึงรานที่ทําเปนกิจการขนาดกลางที่มีลูกจาง 4-5 คน ทํางานในหองแถวเล็ก ๆ ไปจนถึงขนาด
ใหญ ที่สามารถชุบชิ้นงานไดเปนรอย ๆ ชิ้นในการชุบครั้งเดียว  
 

รูปที่ 1 ปายรานรับชุบทองของผูประกอบการรายเลก็ 

รูปที่ 2 (ขวา) ลักษณะรานรบัชุบรายเล็ก  

 
รูปที่ 3 แหลงรานรับชุบเครือ่งประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ ขนาดใหญ  
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ข้ันตอนการชุบ 
 การชุบโลหะมีคาประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ (รูปที่ 4) 
 

เตรียมชิ้นงาน:  
ขัดและทําความสะอาดผิวใหเรียบมัน ไมมีคราบ

ชุบทองแดงดาง: 
ชุบรองพื้น 

ชุบทองแดงกรด: 
ชุบใหผิวเรียบเปนเงา 

ชุบนิกเกิล: 
ทําใหผิวชิ้นงานมีสีขาวอมเหลือง 

ชุบโลหะมีคา: 
ทอง เงิน นาก ทองเค ทองคําขาว โครเมี่ยม ฯลฯ 

รูปที่ 4 ข้ันตอนการชุบโลหะมีคา 

 
การชุบทองแดงดาง เปนการชุบรองพ้ืน เพ่ือใหการเคลือบผิวขั้นตอไปยึดเกาะผิวไดดีขึ้น เนื่องจาก

ทองแดงดางมีการยึดเกาะกับผิวชิ้นงานไดดีมาก และโลหะมีคาที่จะนํามาชุบทับสามารถยึดเกาะกับทองแดง
ดางไดดีกวาเกาะผิวชิ้นงานโดยตรง รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมความหนาของผิว สวนการชุบทองแดงกรดจะทําใหผิว
เรียบมันเงา ทําใหโลหะที่ชุบทับตอไปเรียบเงา การชบุนิกเกิลจะทําใหผิวชิ้นงานเปนเงาสีขาวอมเหลือง เมื่อ
นําไปชุบทองหรือโลหะอ่ืนจะไดชิ้นงานที่มีผิวชุบที่เงางาม ขั้นสุดทายเปนการชุบโลหะมีคา ไดแก โครเมียม 
ทองเหลือง นาก ทองเค เงิน ทอง ทองคําขาว และโลหะอื่น ๆ 

ในการชุบจริงอาจมีการลดขั้นตอนลงตามความเหมาะสมของชิ้นงานดวย เชนหากชิ้นงานเปนเครื่องประดับ
ที่เคยเคลือบมาแลว ก็เพียงทําความสะอาดแลวชุบขั้นสุดทายไดเลย ไมตองชุบรองพ้ืนกอน เปนตน 

 
สารเคมีท่ีเกี่ยวของ 
 การชุบโลหะมีคาเปนกิจกรรมที่มีสารเคมีเกี่ยวของดวยจํานวนมาก ตัวอยางสารเคมีที่ใชในการทําน้ํายา
ชุบและที่ใชในขั้นตอนตาง ๆ มีดังนี้ 
 สารละลายสําหรับลางทําความสะอาดผิวชิ้นงาน: การทําความสะอาดทั่วไปใชสารละลายโซเดียม

ไซยาไนดเขมขน 20 – 40 กรมัตอน้ํา 1 ลิตร ถาชิ้นงานสกปรกมากอาจตองทําความสะอาดโดยใช
กรดหรือดางกัดกอน 

 นํ้ายาชุบทองแดงดาง :  
  สูตรที่ใชทั่วไปประกอบดวยสารโซเดียมไซยาไนด โปตัสเซียมโซเดียมทารเทรต โซเดียมคารบอเนต 

และคอปเปอรไซยาไนด ผสมรวมกันในน้ํากลั่น  
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 น้ํายาชุบทองแดงกรด :  
  เปนสวนผสมของสารคอปเปอรซัลเฟต กรดซัลฟุริกหรือกรดกํามะถันเขมขน 96% กรดไฮโดรคลอ

ริกหรือกรดเกลือ และน้ํายาเงา (ทองแดง) น้ํากลั่น 
 น้ํายาชุบนิกเกิล :  
  มีองคประกอบหลักคือ นิกเกิลซัลเฟต นิกเกิลคลอไรด กรดบอริค น้ํายาพื้นนิกเกิล น้ํายาเงานิกเกิล 

น้ํากลั่น 
 น้ํายาชุบทอง :  
  มีหลายสูตรแลวแตผูผลิตหรือผูใชจะพัฒนาขึ้น สารเคมีที่ใชผสมเปนน้ํายาชุบทองไดแก กรดไนตริก

หรือกรดดินปะสิว กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ โซเดียมไซยาไนด แผนทองคํา และน้ํากลั่น 
 น้ํายาชุบทอง 24 เค :  
  สารเคมีที่ใชไดแก เกลือโปตัสเซียมไซยาไนด โปตัสเซียมไซยาไนด โปตัสเซียมคารบอเนต 

โปตัสเซียมฟอสเฟต น้ํากลั่น 
 น้ํายาชุบเงิน : 
  สวนผสมของน้ํายาชุบเงินประกอบดวย เม็ดเงินหรือแผนเงิน กรดซัลฟุริก โซเดียมคลอไรด โซเดียม
ไซยาไนด บางสูตรใชซิลเวอรโปตัสเซียมไซยาไนด ผสมกับโปตัสเซียมไซยาไนดและโปตัสเซียมคารบอเนต 
  

เคมีภัณฑหรือน้ํายาชุบตาง ๆ ดังตัวอยางขางตนมีจําหนายตามรานขายเคมีภัณฑทั่วไปและที่ขายสาร
เฉพาะสําหรับการชุบเคลือบ โดยมีขายทั้งในแบบที่เปนสารเคมีที่นําไปผสมเอง และท่ีเปนแบบน้ํายาสําเร็จรูป 
ซึ่งผูผลิตคิดสูตรขึ้นมา มีทั้งน้ํายาทําความสะอาดสูตรตาง ๆ ตลอดไปถึงน้ํายาชบุตาง ๆ สําหรับกิจการขนาด
กลางหรือใหญมักจะผสมน้ํายาชุบใชเองเพราะประหยัดตนทุน แตสําหรับกิจการขนาดเล็กนิยมซื้อน้ํายาชุบ
สําเร็จรูปมาใช เพราะสะดวกกวา  

ผูที่ใหบริการชุบรายเล็กมักซื้อสารเคมีหรือน้ํายาชุบสําเร็จรูปมาใชครั้งละไมมากนัก และเปนลักษณะการ
แบงขาย เชนตักใสถุงพลาสติกให ดังนั้นผูซื้อมักไมไดขอมูลสารเคมีหรือเคมีภัณฑที่ซื้อไปใช แตสําหรับ
กจิการขนาดกลางและใหญซึ่งจะส่ังสารเคมีมาผสมเองปริมาณตอครั้งที่ส่ังซื้อคอนขางมาก ปกติจะไดสารที่
บรรจุมาในภาชนะที่มีฉลากบอกขอมูลสารเคมีติดมาดวย อยางไรก็ตาม ผูที่ประกอบอาชีพนี้สวนใหญ
ประกอบการมาเปนเวลานานจึงมักไมคอยสนใจขอมูลที่ระบุมาในฉลาก การปองกันอันตรายจากการใชสารจะ
เปนไปในลักษณะการเรียนรูจากประสบการณการทํางาน ซึ่งบางรายในตอนเริ่มทําเคยไดรับผลกระทบจาก
การสัมผัสสารเคมี ทําใหเกิดเปนแผลกัดที่มือ ย่ิงถามือมีแผลอยูกอนแลว อาการจะยิ่งรุนแรง เมื่อทํานานเขาก็
จะเรียนรูที่จะระวังตัวมากขึ้น เชน ไมรับประทานอาหารโดยยังไมไดลางมือ ไมสูดดมสาร เนื่องจากทราบวา
สารที่ใชมีอันตราย โดยเฉพาะสารไซยาไนด นอกจากนี้ผูรับชุบรายเล็กยังเห็นวาปริมาณสารที่ใชไมมาก จึง
เขาใจวาไมคอยมีผลกระทบตอสุขภาพมากนักหากเทียบกับกิจการขนาดใหญหรือที่ทําเปนโรงงาน  

รูปที่ 5 เปนตัวอยางสารเคมีที่เกี่ยวของกับการชุบทอง 
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รูปที่ 5 สารเคมีทีเ่กี่ยวของกับการชุบทอง (ภาพจาก พิชิต เลี่ยมพิพัฒน, กรกฏาคม 2549.) 
1 = นํ้ากลัน 6 = นิกเกิลซัลเฟต 11 = นํ้ายาพื้นนิกเกิล 16 = แผนตัวลอนิกเกิล 
2 = โซเดียมไซยสไนด 7 = นิกเกิลคลอไรด 12 = กรดไนตริก 17 = แผนทองจริง 
3 = ลูกประคําดีควาย 8 = นํ้ายาเงาทองแดงกรด 13 = กรดไฮโดรคลอริก 18 = ชอนสแตนเลส 
4 =  เกลือทองแดงดาง  9 = กรดซัลฟุริก 96% 14 = แผนตัวลอทองแดงดาง 19 = แผนตัวลอแพลตินัม 
5 = คอปเปอรซัลเฟต 10 = นํ้ายาเงานิกเกิล 15 = แผนตัวลอทองแดงกรด  

 
 

 
สารเคมีที่เกี่ยวของดังกลาวขางตนมีความเปนอันตรายมากบางนอยบางแตกตางกันไป โดยปกติผูผลิตจะ

บอกอันตรายของสารโดยใสเครื่องหมายลักษณะอันตรายไวบนฉลากตามระบบขององคการสหประชาชาติ ซึ่ง
แบงสารอันตรายออกเปน 9 กลุมโดยใชสัญลักษณตาง ๆ กัน (http://www.chemtrack.org/UNClass-
Intro.asp) ตัวอยางของสัญลักษณ เชน 

 

 
สารกัดกรอน 

 
สารพิษ 

 
สารอันตรายเบ็ตเตล็ด 

 
การรับสัมผัสสารเหลานี้จะกออันตรายตอสุขภาพรางกายได ในขณะปฏบัิติงานควรระมัดระวังปองกัน

ไมใหรางกายสัมผัสสารไดแก การไมหายใจเอาไอระเหยเขาไป  ระวังอยาใหเขาตา โดนผิวหนัง หรือ
เส้ือผา และหลีกเล่ียงการไดรับสารเปนเวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง ดังนั้นจึงควรใชอุปกรณปองกันตัวขณะ
ปฏิบัติงานไดแก เครื่องปองกันระบบหายใจ ถุงมือทนสารเคมี แวนตาแบบกอกเกิลลที่ปองกันสารเคมีได และ
เครื่องปองกันหนา เมื่อใชสารเสร็จแลวตองปดภาชนะใหสนิท  
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ในกรณีที่สัมผัสสาร ซึ่งอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยตาง ๆ จะตองทําการปฐมพยาบาลอยางถูกตองเหมาะสม
โดยสวนใหญแลว สําหรับสารเคมีที่เกี่ยวของกับการชุบผิวมีหลักการปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสสารเคมีดังนี้  

1. หากสูดดมสารเขาไปใหยายผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์  ถาไมหายใจตองใหการชวยหายใจ  ถา
หายใจลําบากตองใหออกซิเจน  

2. หากถูกผิวหนังใหลางออกดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 15 นาที ถอดเสื้อและรองเทา
ที่เปอนสารออกแลวไปพบแพทย ในกรณีที่เขาตาใหลางดวยน้ําปริมาณมาก เปนเวลาอยางนอย 
15 นาที โดยใชนิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง แลวไปพบแพทย  

3. กรณีกลืนกินเขาไปตองระวังในเรื่องการทําใหอาเจียน เพราะสารบางกลุม หามทําใหอาเจียน 
แตสารบางกลุมตองทําใหอาเจียน (ดูตัวอยางในตารางที่ 1)  

 ขอมูลประเภทความเปนอันตรายของสารที่เกี่ยวของบางชนิดและขอควรระวังในการปฐมพยาบาลเมื่อ
กลืนกินเขาไป แสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ประเภทความเปนอันตรายและขอควรระวังในการปฐมพยาบาลเมื่อกลืนกินเขาไปของสารบางชนิด 

สารเคม ี ประเภทอนัตราย 
ตามระบบสหประชาชาติ 

การปฐมพยาบาลเมื่อกลืนกนิ 

กรดซัลฟุริก 8 : กัดกรอน หามทําใหอาเจียน 
กรดไนตริก 8 : กัดกรอน หามทําใหอาเจียน 
กรดบอริค - ใชน้ําบวนปาก ถายังมีสติ 
กรดไฮโดรคลอรกิ 8 : กัดกรอน หามทําใหอาเจียน 
คอปเปอรซัลเฟต 9 : เบ็ตเตล็ด ใชน้ําบวนปาก ถายังมีสติ 
คอปเปอรไซยาไนด 6.1 : สารพิษ ใชน้ําบวนปาก ถายังมีสติ 
โซเดียมไซยาไนด 6.1 : สารพิษ ใชน้ําบวนปาก ถายังมีสติ 
นิกเกิลคลอไรด 6.1 : สารพิษ กระตุนใหอาเจยีน 
นิกเกิลซัลเฟต  9 : เบ็ตเตล็ด กระตุนใหอาเจยีน 

 
นํ้ายาชุบสําเร็จรูป 
 

 นอกจากผสมน้ํายาลางหรือชุบตามสูตรขึ้นใชแลว ผูมีอาชีพชุบทองยังสามารถหาซื้อน้ํายาลางหรือชุบ
สําเร็จรูปมาใชไดเลยซึ่งสะดวกกวา ในกรณีของน้ํายาสําเร็จรูปพบวา ผูรับชุบรายเล็กหรือผูซื้อไมทราบขอมูล
องคประกอบ อันตราย และการระวังปองกันอันตรายของน้ํายาชุบสําเร็จ เนื่องจากผูขายไมไดบอกและไมมี
ฉลากขอมูลติดมากับภาชนะที่บรรจุดวย  
 ตัวอยางขอมูลความปลอดภัย (MSDS) ของน้ํายาชุบทองแดงของบริษัท Cohler Enterprises มีขอมูล
ดานความปลอดภัยดังนี้ 
 น้ํายาชุบทองแดง :  
  อันตรายตอสุขภาพไดแก ระคายเคืองอยางรุนแรงตอเนื่อเยื่อที่สัมผัสสารละลาย(น้ํายา) เปนสารพิษ 
หากกลืนกินเขาไปแมปริมาณนอยก็อาจเสียชีวิต อาการเมื่อสัมผัสสารละลายนี้เปนเวลานานเชน  
  ในกรณีหายใจหรือสูดดมไอหรือละอองที่ฟุงกระจายเขาไปทําใหเกิดการระคายเคืองจมูก คอ และ
ทางเดินหายใจ และอาจทําใหเกิดอาการพิษจากไซยาไนดได อาการที่ปรากฏอาจไดแก ออนเพลีย ปวดหัว 
งวง อาเจียน โคมา และอาจเสียชีวิตได ถาหายใจเขาไปปริมาณมากจะทําใหระคายเคืองปอดอยางรุนแรง 
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  ในกรณีที่สัมผัสผิวหนังหรือดวงตา การสัมผัสซ้ํา ๆ หรือนาน ๆ สามารถทําใหผิวหนังอักเสบ (บวม
แดง) ถาเขาตาจะระคายเคืองหรือแสบรอนตาทันที อาการปรากฏเชน น้ําตาไหล มองเห็นไมชัด การสัมผัส
ซ้ําๆ นานๆ อาจทําใหเปนตอได 
  การปองกันตัวไดแก ใชในที่ที่มีการระบายอากาศเพียงพอ มีที่ลางตาและฝกบัวลางตัวอยู
ใกลเคียงทีที่ใชสาร ในการใชงานปกติไมตองใชอุปกรณปองกันทางเดินหายใจ ใชอุปกรณปองกันดวงตา มือ 
(ถุงมือยางหรือนีโอพรีน) และรางกาย 
 
แนวทางลดความเปนอันตรายและลดปริมาณการใชสารเคมี 
 จะเห็นวาสารละลายที่ใชในการชุบผิวหรือน้ํายาชุบสวนใหญจะมีสารประกอบของไซยาไนดเปนสวนผสม
ดวย แตดวยไซยาไนดเปนสารพิษ อันตรายตอผูทีตองเกี่ยวของดวย จึงไดมีการพัฒนาน้ํายาชุบสูตรที่ไมมี
ไซยาไนดขึ้นใชแทน เชน สูตรทองซัลไฟต  สูตรไธโอซัลเฟต หรือสูตรผสมซัลไฟตกับไธโอซัลเฟต 
[http://www.gold.org/discover/sci_indu/gold2003/pdf/s36a1330p935.pdf] 
 สําหรับน้ํายาชุบที่ใชจนเสื่อมสภาพแลว มีการนํามาสกัดแยกเอาโลหะมีคาเชน ทอง และเงิน ออกมาจาก
น้ํายาชุบที่เส่ือมสภาพ รานรับชุบที่ใชน้ํายาชุบปริมาณมากจึงมักจะมีผูประกอบการมารับซื้อน้ํายาชุบ
เส่ือมสภาพถึงราน แตรายไดจากการขายน้ํายาชุบเส่ือมสภาพจะไมมากนัก การรักษาสภาพน้ํายาชุบใหใชงาน
ไดนานที่สุดจะสรางความคุมคาใหมากกวา  
 
--------------------------------------------------------------- 
ขอขอบคุณ 
เจาของรานรับชุบยานหวยขวางและซอยเจริญกรุง 2 ที่ใหโอกาสในการสัมภาษณ 
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