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วิทยาศาสตรใน"ผาบาติก" กับภูมปิญญาพื้นบาน.. 
โดย ดุษฏี อุทยัยะ 

 
 
 

"วิทยาศาสตร" ในภูมิปญญาไทยเปนองคความรูที่สั่งสมสืบทอดและ
กลมกลืนอยูในวิถีไทยมานาน สามารถนํามาใชพัฒนาการสอน
วิทยาศาสตรใหเด็กไทยตระหนักถึงคุณคาภูมิปญญาได ดังน้ัน 
"สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)" จึง 
ดําเนินโครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาดานการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรโดยรวมมือกับ 3 ศูนยมหาวิทยาลัยมุง
ศึกษาเรื่องน้ีอยางจริงจัง ซึ่ง"ศูนยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร (มศว)" ผูศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนไดทําการวิจัยและพัฒนาชุดฝกอบรมตอยอด

ศักยภาพภูมิปญญาไทยทางวิทยาศาสตรทีเ่นนตอยอดศกัยภาพภูมิปญญาไทยทาง
วิทยาศาสตรดวยการเพิ่มพูนองคความรูและความสามารถในการแกปญหาอยางเหมาะสมกับ
วิถีชีวิตคนไทย โดยทดลองใชชดุฝกอบรมที่ "โรงเรียนวดัเศวตฉัตร" กรุงเทพมหานคร 
 
โครงงานวิทยาศาสตร ""สืบสานลายผากับภูมิปญญาชาวบานดวยสารกั้นสจีากแปงขาว"" จึงเริ่มเกาะ
เกี่ยวเปนรูปเปนรางขึ้นดวยฝมือนักเรียนที่น่ี โดยหลังจากที่คณะทํางานศูนย มศว ไดนําชุดฝกอบรมที่
พัฒนาขึ้น 2 ชุด คือชุดที่ 1 วัตถุ ส ีแสง และชุดที่ 2 ผาบาติก : ภูมิปญญาไทย นํารองทดลองใชที่
โรงเรียนแลว ระหวางนั้นเองนักเรียนช้ัน ม.2 ซึ่งเปนสมาชิกชมรมผาบาติกดวยไดสังเกตเห็นวานํ้า
เหลือทิ้งที่มาจากการทําผาบาติกแบบเดิมซึ่งใชเทียนเปนสารกั้นสี กับนํ้าเหลือทิ้งจากผาบาติกที่ใช
แปงขาวเปนสารกั้นสีมีความแตกตางกัน เพราะวิธีการทําแบบเดิมนอกจากจะตองตมผาเพื่อลอกเทียน
ออกแลว นํ้าเหลือทิ้งยังมีคราบไขมันลอยจับผิวนํ้า และมีกล่ินเหม็นเวลาตมผาดวย เด็กๆ จึงนําปญหา
น้ีไปปรึกษากับ "อาจารยธงชัย ตนทัพไทย" จนเปนที่มาของการทําโครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง "สบื
สานลายผากับภูมิปญญาชาวบานดวยสารกั้นสีจากแปงขาว" ซึ่งไมเพียงสะทอนความสามารถของ
เด็กๆ ในการ ""ตอยอดความคิด"" โดยรูจักเปรียบเทียบผลกระทบของน้ําเหลือใชจากการทําผาบาติก
ทั้ง 2 แบบกับการสรางมลพิษใหกับนํ้าเทาน้ัน แตยังชนะใจกรรมการพิชิตรางวัลที่ 2 จากเวทีประกวด
โครงงานเพิ่มพูนประสิทธิภาพการวิเคราะห และแกปญหาดานวิทยาศาสตรในโรงเรียนตนแบบจัดการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2550 จากสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครอีกดวย  

 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันท่ี  5  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2551     หนา   23 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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อาจารยธงชัย 1 ในทีมวิจัยของศูนย มศว เลาวา ชุดฝกอบรมที่นํา
รองใชพัฒนาการสอนที่น่ี ใหความรูภูมิปญญาไทยวาสมัยกอนคน
ไทยใชแปงขาวมาตํา และโมใหละเอียดเปนสารกั้นสีในการทําผาบา
ติก แตยังมีขอมูลไมเพียงพอตองคนควาเพิ่มจนทราบวาใชกั้นสีแทน
เทียนได พอดีกับที่ลูกศิษย ซึ่งเปนสมาชิกชมรมผาบาติกดวยมาถาม
ครู เพราะสังเกตเหน็ความแตกตาง วาทําไมเวลาทําผาบาติกแบบ
เกา เมื่อใชสารกั้นสีจากเทียนจึงตองตมผาในตอนทาย แตถาใชแปง
ขาวเปนสารกั้นสีแลวไมตองตมผา อีกทั้งกล่ิน และสีของน้ําเหลือทิ้งก็แตกตางกัน ดังน้ัน จึงได
สนับสนุนใหนักเรียนคนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูและทําโครงงานเพื่อหาคําตอบโดยเปรียบเทียบ
นํ้าเหลือทิ้งจากวิธีการทําทั้ง 2 วิธีดวย 
 
นักเรยีนชั้น ม.2 โรงเรียนวัดเศวตฉัตร จึงไดแบงกลุมกันทําโครงงานวิทยาศาสตรเรื่องน้ีอยางจริงจัง 
เริ่มจากขั้นแรก เลือกผาที่มีคุณสมบตัิติดสีไดดี เชน ผามัสลิน ผาฝาย ลินิน ซักใหสารเคลือบผิวผา
ออกหมด เตรียมแปงขาวจาว 2 สวน พาราฟน 1 สวนตั้งไฟใหละลาย ขั้นตอมาเขียนลายหรือการเขียน
แปงโดยปดสวนที่ไมตองการใหสตีิดแลวนําไปลงสีในสวนที่ตองการใหติดสีซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ
การทําผาบาติก จากนั้นระบายสีดวยสผีงอันเปนสีสําเร็จรูปสําหรับผาบาติกโดยเฉพาะ 10 กรัม หรอื 2 
กาแฟเล็ก กับนํ้าตมสุก 8-10 ชอนโตะละลายใหเขากันนําไประบายส ีเสร็จแลวเคลือบน้ํายาเพื่อใหสี
ติดบนผืนผาถาวรโดยใชพูกันระบายใหทั่วทิ้งไวอยางนอย 3-6 ช่ัวโมง นําผาไปลางน้ํายาออก จากนั้น
นําผาบาติกไปซักลางดวยน้ําธรรมดาเพื่อใหแปงหลุด แลวแชดวยน้ํายากันสีตก  

 
 
การวิเคราะหขอมูลทําโดยนําผาบาติกที่เขียนลายดวยสารกั้นสีจาก
แปงขาวไปเปรียบเทียบกับผาบาติกที่เขียนลายดวยสารกั้นสจีาก
เทียน พบวา สารกั้นสีจากแปงขาวมีคุณภาพไมแตกตางจากสารกั้นสี
จากเทียนในการเขียนลวดลายบนผาบาติก และนํานํ้าที่เหลือจาก
วิธีการทั้ง 2 ไปเปรียบเทียบของเสียปนเปอนจากการซักลางและการ
ตมผา รวมทั้ง วัดคา pH ของน้ําที่เหลือ พบวา สภาพน้ําที่เหลือจาก
การทําผาบาติกทั้ง 2 วิธี เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันผาบาติกที่ใชสาร

กั้นสีจากแปงขาวนอกจากไมตองผานการตมแลว ขณะซักผายังมีคราบไขมันสีขาวหลุดออกมาลอยอยู
บนผิวหนานํ้าจํานวนนอย ในขณะที่ผาบาติกที่ใชสารกั้นสีจากเทียนอันเปนวิธีทําแบบเกาซึ่งตองตมผา
เพื่อลอกเทียนออกจากผาน้ัน ตอนตมมีคราบไขมัน และนํ้ามันสีขาวหลุดออกมาลอยจับอยูที่ผิวหนานํ้า
เปนจํานวนมาก และมีไอระเหยสงกล่ินเหม็นดวย 
 
"สรุปผลการศึกษาพบวา การเขียนลายผาบาติกดวยสารกั้นสีจากแปงขาวมีคุณภาพไมแตกตางกับการ
เขียนลายผาบาติกดวยสารกั้นสีจากเทียน โดยเฉพาะน้ําที่เหลือจากการซักลางผาบาติกที่เขียนลาย
ดวยสารกั้นสจีากแปงขาวมีของเสียปนเปอนออกมานอยกวานํ้าที่เหลือจากการตมและซกัลางผาบาติก
ที่เขียนลายดวยสารกั้นสจีากเทียน" 
 
ทีมนักเรียนที่ไดรบัคัดเลือกใหเปนผูนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตรในเวทีประกวดระดบัประเทศทั้ง 3 
คน มาเผยความในใจ เริ่มจาก ""นองแอค" ด.ช.อนุชิต ฉิมเพชร" เลาวา อยากตอยอดศึกษาโครงงาน
เรื่องน้ีอีกโดยทดลองทําผาบาติกกับผาชนิดอื่นๆ ที่มีเน้ือผาแตกตางกัน ดูวาจะสามารถทดแทนวัตถุดิบ
ผาที่นิยมใชกันอยูในปจจุบันไดหรือไม ตนรูสึกสนุก และชอบเรียนวิทยาศาสตรแบบนี้ คือไดทดลอง
ดวยตนเอง สวนคุณครูอยากใหสอนแบบเขาใจงาย ยกตัวอยางจากเรื่องใกลๆ ตัวที่รูจักดีเพราะทําให
นึกออกไว เขาใจงาย 
 
"ด.ญ.วรรณภา กมลรัตน" บอกวา อยากศึกษาเรื่องน้ีตอโดยเลือกทดลองกับสารกั้นสีตัวอื่นดูบาง แลว
นํามาเปรียบเทียบกับสารกั้นสีอีก 2 ตัว คือ เทียน และแปงขาว ที่เคยทดลองไปแลว เพื่อศึกษา
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ผลกระทบกับการสรางมลภาวะทางน้ํา ซึ่งก็คงตองคนหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูอีกหลายๆ 
แหง และหารือเพื่อนในกลุมดวย 
 
"ด.ญ.สุภาภร สุนทรสร" เลาวา ไดเรียนรูประสบการณมากมายจากการไปนําเสนอโครงงานไดพบ
เพื่อนใหมๆ และเห็นโครงงานวิทยาศาสตรที่มีประโยชนจากโรงเรียนอื่นๆ รูสึกสนุกกับการเรียน
วิทยาศาสตรดวยการทดลอง ไดเรียนรูเพิ่ม และคนหาขอมูลดวยตัวเองจากแหลงเรียนรูที่ชอบมาก คือ 
อนิเตอรเน็ต 
 
"การรูจักตอยอดความคิด ผูกมิตรกับสิ่งแวดลอม... ถือเปนหัวใจที่นักวิทยาศาสตรนอยๆ ในอนาคต" 
 
หนา 23 


