
สื่อสัญลักษณล์วดลายผา้บาตกิอินโดนิเซีย 
Symbolic Meaning of Indonesian Batik Motifs 

              ทัศนีย์ บัวระภา 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเรื่องสื่อสัญลักษณ์ลวดลายผ้าบาติกอินโดนิเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายสัญญะและความหมายของ
ลวดลายผ้าบาติกในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชาวอินโดนิเชีย  โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและน าเสนอ
ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 ผลการศึกษาพบว่า การแบ่งชนิดของผ้าบาติก สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกแบ่งตาม
กระบวนการท าผ้าบาติก ได้แก่ บาติกตูลิส บาติกจั๊บ และบาติกพิมพ์ลาย  ลักษณะที่สองแบ่งตามกาลเวลา ได้แก่ บาติก
คลาสสิกและบาติกสมัยใหม่ ลักษณะที่สองแบ่งตามการจัดวางลวดลายผ้า ได้แก่บาติกลายเรขาคณิตและไม่ใช่ลวดลาย
เลขาคณิต และลักษณะที่สี่แบ่งตามสถานท่ีเกิด ได้แก่ บาติกราชส านักและบาติกชายฝั่ง  
 ศิลปะการท าผ้าบาติกระยะแรกท ากันเฉพาะในหมู่ชนช้ันสูงใช้ในพระราชพิธีและถือว่าการท าผ้าบาติกเป็นศิลปะ
ในราชส านักโดยมีสตรีช้ันสูงเป็นผู้ผลิต ดังนั้นผ้าบาติกที่เป็นลวดลายราชส านักจึงเป็นบาติกต้องห้ามส าหรับสามัญชน ผู้
ศึกษาได้น าลวดลายผ้าบาติกต้องห้ามที่ท าขึ้นในสมัยสุลต่านสุราการ์ตา จ านวน 8 ลาย มาศึกษาเพื่ออธิบายความหมาย
และสัญญะ ได้แก่ ลาย Parang ลายนี้เป็นสัญลักษณ์ของอ านาจของพระราชา ความยิ่งใหญ่และการเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเร็วฉับไว ลาย Gurda หมายถึง ครุฑ เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาย ความแข็งแกร่ง และต้นก าเนิดของชีวิต ลาย 
Udan Liris เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญรุ่งเรือง ความกล้าหาญ และความมุ่งมั่นที่จะปกครอง
ประเทศชาติ ลาย Cemukiran เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ ความทะเยอทะยาน 
ความยิ่งใหญ่และความรุ่งเรือง ลาย Semen Rama มีความเช่ือมโยงอยู่กับเรื่องรามายณะมีนัยยะที่แสดงออกถึงการ
เคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความมั่งคั่ง และจักรวาล เป็นลวดลายที่สะท้อนให้เห็นหลักธรรมในการปกครอง ลาย Meru มา
จากค าว่า Mahameru ซึ่งหมายถึงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในศาสนาฮินดูเป็นสัญลักษณ์ของแหล่งก าเนิดของชีวิต ลาย  
Kawung เป็นสัญลักษณ์ของความสมดุล ความยุติธรรม เสถียรภาพ และจินตนาการ  
 ความหมายและสัญญะบนลวดลายผ้าบาติกนั้นสิ่งส าคัญต้องท าความเข้าใจในหลักการ 3 ประการคือ ภาษาชวา
โบราณ ประการที่สองคือ กระบวนการคิดที่เกิดจากปรัชญาของศาสนาฮินดูของชาวชวา และประการสุดท้ายคือ เราต้อง
เข้าใจความหมายของวัตถุบนภาพของลวดลายผ้าซึ่งมีความหมายแฝงที่ซ่อนอยู่  โดยสรุปสัญญะและความหมายของ
ลวดลายผ้าบาติกอินโดนิเซียยังสามารถสื่อออกมาผ่านสิ่งส าคัญ 3 ประการคือ ประการแรกช่ือเรียกของลวดลายผ้าบาติก 
ประการที่สองสีสันของผ้าบาติก ประการสุดท้ายคือ ภาพบนลวดลายผ้าบาติก 
 
ค าส าคัญ: สื่อสัญลักษณ์ ลวดลายผ้าบาติก บาติกอินโดนิเซีย  
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Abstract 

         Thatsanee Buarapha 
 

 This study aims to describe the meaning and symbolism of Indonesian batiks in the socio-
cultural context. Qualitative research method has be used for this research. Data collection methods 
include interviews, observations, field notes, and documents to understand the classic Javanese batik 
motifs. Then, data presented as a descriptive analysis. 
 The study found that batik type can be divided into 4 styles; the first characteristic divided 
by the batik process such as batik tulis batik cap and printed batik. Secondly divided by time such as 
classic batik and modern batik. Thirdly, divided by origin such as batik Palace and batik shores. 
 In the beginning, painted cloth “batik” was used as ceremonial and religious cloth, batik 
ornaments were linked to spiritual and symbolical purposes. The art of Indonesian batik was first 
explored by the court particularly by noblewomen. By the 18th century, the Sultan of Surakarta reserved 
for himself and his close relatives designs that were forbidden for commoners. These designs exclusively 
reserved for the ruler and his family were Parang this motif is a symbol of King's power, greatness and 
fast movement. Gurda easily recognized as a swooping bird, the Garuda motif is a symbol of life and 
masculinity. Udan Liris batik is a symbol of fertility prosperity, courage, and determination to rule the 
nation. Cemukiran motif is an element of life that symbolizes courage, ambition greatness and 
prosperity. Semen Rama (pronounced Semen Romo) motif is often connected to the Ramayana story, 
which features the teaching of Hastha Brata, Thus Semen Rama embodies the teaching of the essential 
qualities of a king or leader, it is an expression that expresses respect for the sacred, the wealth, and 
the universe. The Meru comes from the word Mahameru, which refers to the holy mountain, according 
to Hindu beliefs as a symbol of the origin of life. The kawung motif refers symbolizes long life and purity. 
 The meaning of a pattern is complicated we should know three important things. Firstly, we 
should understood that the language used in naming the classical patterns is Ancient Javanese.  
Secondly, to understand the Javanese philosophy, we need to have some knowledge of the Hindu-
Javanese way of thinking. Thirdly, we should have an insight into what an object means to a traditional 
minded Javanese. As conclusion, the cultural meaning is three elementary expressed in textiles through 
motifs, colors, and the actual meaning of the name given to the batik. 
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ความเป็นมาของปัญหา 

ผ้ า ท อ เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ที่
ประกอบด้วยชุดความคิดสองชุด คือ ชุดความคิดที่
เกี่ยวข้องกับรูปธรรม และชุดความคิดที่เกี่ยวข้องกับ
นามธรรม (ด ารง ฐานดี , 2520:60) ซึ่งชุดความคิดที่
เกี่ยวข้องกับรูปธรรม ได้แก่ ลักษณะทางวัตถุที่เป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้างและความยาวที่แตกต่างกัน 
มิติทางรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ได้รับการก าหนดให้อยู่ ใน
กรอบภายใต้เทคโนโลยีการผลิต แต่ในอีกมิติหนึ่งของผ้า
คือด้ านสั งคมที่ ผ้ าจะอยู่ ในรูปทรงของการหน้าที่  
สัญลักษณ์และศิ ลปะโดยอยู่ ในกรอบก าหนดทาง
วัฒนธรรม (ชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล, 2538: 1) 

การศึกษาสื่อสัญลักษณ์ลวดลายผ้าบาติกของ
ชาวอินโดนิเซีย เป็นการศึกษาลวดลายผ้าในสถานะ
สัญลักษณ์ของสังคม ที่ต้องการแสดงความหมายที่สื่อ
ออกไปยังสังคม การออกแบบลวดลายต่าง ๆ ของผืนผ้า
จึงขึ้นกับบริบททางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุ โดย “ความหมาย” ในทีน้ีไม่ได้หมายถึง
ความหมายที่ลวดลายนั้น ๆ ต้องการจะสื่อเท่านั้นแต่ยัง
รวมถึงความหมายที่ฝังอยู่กับการออกแบบลวดลายซึ่ง
ก ากับให้เกิดปฏิบัติการทางสังคมในวัฒนธรรมนั้น ๆ 

ผ้าบาติก เป็นค าที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งมีที่มาจาก
ภาษาชวา ค าว่า “บาติก” ( Batik) มาจากค าว่า Ba = 
ศิลปะ และ Tik = จุด (เดิมเป็นค าในภาษาชวาใช้เรียกผ้า
ที่มีลวดลายเป็นจุด ค าว่า “ติก” มีความหมายว่า เล็กน้อย
หรือจุดเล็ก ๆ มีความหมายเช่นเดียวกับ ค าว่า ตริติก
(tritik)  หรือตาริติก ดังนั้นค าว่า บาติก จึงมีความหมายว่า
เป็นงานศิลปะบนผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดด่างๆ ผ้าบาติกมี
กา รผลิ ตลวดลาย โดย การ ใ ช้ จันติ้ ง (Canting หรื อ 
Tjanting) จุ่มน้ าเทียน เขียนลวดลายอันละเอียดประณีต
ลงบนผืนผ้า ผ้าบาติกบางช้ินอาจจะผ่านขั้นตอนการปิด
เทียนแต้มสีระบายสีและย้อมสีทับนับสิบๆครั้ง ส่วนผ้าบา
ติก อย่างง่ายอาจท าโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียน
แล้ วจึ งน า ไปย้ อมสี ที่ ต้ อ งกา ร  (Yan Yan Sunarya, 
2016:1) 

การท าผ้ าบาติ กของชาวอิน โดนิ เ ซี ย เป็น
สื่อสัญญะและเป็นการหน้าที่ การทอผ้าจึงมีความหมาย 

หรือลักษณะเฉพาะ ซึ่งการท าผ้าบาติกอินโดนิเซียเดิม
นิ ยมท า ในชน ช้ันสู ง  หรื อท า ใน เฉพาะราชส านั ก  
ต่อจากนั้นจึงเผยแพร่ในหมู่ชนทั่วไป ลวดลายที่ปรากฏบน
ผืนผ้าสามารถสื่อความหมายถึงสถานะและต าแหน่งของผู้
สวมใส่ เช่น ลายUdan Iris เป็นลวดลายที่สงวนไว้ส าหรับ
พระมหากษัตริย์หรือเช้ีอพระวงศ์เท่านั้น ผ้าทอที่ใช้ใน
พิธีกรรมของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ชาวอินโดนีเซียใช้ผ้า
ทอกันมากในชีวิตประจ าวัน เช่น ผ้าโสร่ง (ผ้านุ่งผู้หญิง) 
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าส าหรับหุ้มห่อและผูกเด็กเข้ากับตัว ผ้าคลุม
ผม ผ้ารัดเอว ถุงย่าม เป็นต้น  

วัฒนธรรมการผลิตและการใช้ผ้าบาติก ปรากฏ
แพร่หลายอยู่ในบริเวณคาบสมุทรมลายู ได้แก่ อินโดนิเซีย 
มาเลเซีย สิงคโปร์ และภาคใต้ของประเทศไทย ถือเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคนี้ เมื่อผ้า
บาติกกลายมาเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่จ าหน่ายเป็นสินค้าที่
ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว คุณค่าเชิงวัฒนธรรมที่สอดแทรก
ลงไปในผืนผ้ากลับค่อย ๆ เลือนหายไป 

นอกจากนี้ผ้าบาติกยังน ามาซึ่งความขัดแย้งจาก
กรณีที่รัฐบาลมาเลเซียรณรงค์ให้ชาวมาเลเซียสวมใส่
เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าบาติก ในปีพ.ศ.2543 โดยการ
รณรงค์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้ชาวอินโดนิเซีย 
พร้อมกล่าวหาว่าชาวมาเลเซียพยายามที่จะขโมยสมบัติ
ประจ าชาติของอินโดนิเซีย รัฐบาลอินโดนิเซียได้ท าการ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติ หรือ
ยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียนผ้าบาติกอินโดนิเซียเป็น
หนึ่งในมรดกโลก 

ต่อมาในปี พ.ศ.2552 องค์การสหประชาชาติ 
หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้ผ้าบาติกอินโด
นิเซียเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ  
ชาวอินโดนิเซียจึงรู้สึกเหมือนว่าศาลโลกได้ตัดสินให้พวก
เขาเป็นเจ้าของผ้าบาติกแต่เพียงผู้เดียว ในขณะที่ชาว
มาเลเซียรู้สึกว่าศาลตัดสินไม่ยุติธรรม เพราะมาเลเซียก็
อ้างว่าเป็นเจ้าของผ้าบาติกเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามโดย
หลักการแล้วยูเนสโกได้ประกาศให้ผ้าบาติกเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ไม่ได้เป็นสมบัติของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง (อัมพวัน อยู่กระทุ่ม, 2560) 
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การศึกษาสื่อสัญญะลวดลายผ้าบาติกอินโด
นิเซียมิได้มุ่งตั้งค าถามถึงความสากลของผ้าแต่เป็นการ
อธิบายถึงความหมายทางประวัติศาสตร์ ลักษณะร่วมทาง
วัฒนธร รม  หรื อคว าม เป็ นม าความสั มพั นธ์ ทา ง
ประวัติศาสตร์ที่เกิดจากระบบคิดของคนชวาเพื่อจะท าให้
เข้าใจความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของลวดลายผ้า
บาติกของกลุ่มคนในคาบสมุทรมลายู  การศึกษานี้
พยายามจะเข้าใจรูปภาพที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ทางความคิด
เพื่อที่จะได้เข้าใจระบบคิดของคนชวาที่ได้รับการผลิตซ้ า
ผ่านลวดลายผ้าบาติกอินโดนิเซีย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่ อศึกษาความหมายของสัญลักษณ์จาก
ลวดลายบนผ้าบาติกในบริบททางวัฒนธรรมของชาวชวา
(อินโดนิเซีย) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ประเภทของการวิจัย  
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาความหมายของ

สัญลักษณ์ที่ ป รากฏบนผื นผ้ าบาติ ก ในบริบททาง
วัฒนธรรมของชาวชวา (อินโดนิเซีย) 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
กลุ่ มตั วอย่ า งที่ ใ ช้ ในการวิ จัย เป็นกลุ่ มครู

หัตถศิลป์ประเทศอินโดนิเซีย จ านวน 4 คน นักท าผ้า
บาติกชาวเมืองมาลัง ประเทศอินโดนิเซีย จ านวน 3 คน 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี โครงสร้ าง (Non-

structure interview) เครื่องบันทึกเสียง สมุดบันทึก 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1   เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร

และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องตลอดช้ินงานผ้าที่ปรากฏใน
นิทรรศการหอศิลป์ บ้านจิมทอมป์สัน นิทรรศการ POLA-
Patterns of Meaning (โพลา-ลวดลายแห่งความหมาย) 
เปิดมุมมองต่อประเทศอินโดนีเซีย กับหลาก “สัญญะ” 
บนผืนผ้าบาติก  

4.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก( In-depth 
Interview)  

4 .3  การสั ง เ กตและจดบันทึ ก ( Interview 
Guide) โดยเป็นการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Observation) 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ด าเนินการควบคู่ ไปกับ

กระบวนการเก็บข้อมูลในแต่ละส่วน เพื่อให้ได้แนวทางใน
การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) การ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การบันทึกเสียง 
การบันทึกภาพ โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จัดกลุ่ม
หมวดหมู่ (Typical Data) และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห์  

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องสื่อสญัลักษณ์ลวดลายผา้บาติก
อินโดนิเซีย ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับดังนี ้
 
ความเป็นมาของผ้าบาติกอินโดนเิซีย 
 การท าผ้าบาติกมีก าเนิดจากที่ไหนยังไม่เป็นข้อ
ยุติแต่สามารถตรวจสอบย้อนหลังไป 1,500 ปีพบว่ามี
หลักฐานพบในอียิปต์และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยัง
พบหลักฐานว่ามีการท าบาติกในตุรกี อินเดีย ญี่ปุ่นและ
แอฟริการตะวันตกแต่ศิลปะการท าผ้าบาติกมีพัฒนาการ
การท าผ้าและการใช้ผ้ามากที่สุดในอินโดนิเซียจนเป็นวิถี
ชีวิตของชาวอินโดนิเซีย 
 ศิลปะการท าผ้าบาติกเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่เกาะ
ชวาประเทศอินโดนิเซียในศตวรรษที่ 4-5 แหล่งก าเนิด
ของผ้าบาติกมาจากไหนยังไม่เป็นที่ยุติ นักประวัติ G. P. 
Rouffaer คาดว่าการท าผ้าบาติกนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก
อินเดีย (Rouffaer, 1990) ผ่านพ่อค้าชาวอินเดียพร้อมกับ
วัฒนธรรมฮินดูที่เข้ามาและพัฒนาในหมู่เกาะชวา แต่อีก
ด้านหนึ่ งนักวิชาการชาวดัตช์  J.L.A. Brandes และ
นักวิชาการชาวอินโดนิเซีย F.A. Sutjipto เชื่อว่าบาติกอิน
โดนิเซียเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอินโดนิเซียและ
ยืนยันว่าศัพท์เฉพาะที่เรียกวิธีการและขั้นตอนในการท า
ผ้าบาติกเป็นศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย  
 ศิลปะการท าผ้าบาติกในศตวรรษที่ 13 คงท ากัน
เฉพาะในหมู่ชนช้ันสูงหรือท าเฉพาะในวังและถือว่าการท า
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ผ้าบาติกเป็นศิลปะในราชส านัก โดยมีสตรีในราชส านัก
เป็นผู้ผลิต ผ้าบาติกในยุคนี้เรียกว่า“ คราทอน ” (kraton) 
“ผ้าคราทอน”(kian kraton) ลักษณะเส้นใยหนาและ
หนักไม่เหมาะกับการเขียนเทียนระบายสี ภายหลังจึงได้มี
การปรับปรุงให้ผ้ามีลักษณะอ่อนบางและเรียบ 
  เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับชาวฮอลแลนด์ช่วง
ปลายศตวรรษที่  17 ได้มีการสั่ งผ้าลินินสีขาวจาก
ต่างประเทศเข้ามานับเป็นความก้าวหน้าในการท าผ้า
บาติกอีกก้าวหนึ่ง หลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อผ้าบาติก
ได้รับความนิยมมากข้ึนการผูกขาดโดยครอบครัวสุลต่านก็
สิ้นสุดลงศิลปะการท าผ้าบาติกจึงได้แพร่หลายไปสู่
ประชาชนโดยทั่วไป (A. HAAke.1968) 
 
ชนิดของลวดลายบาติกอินโดนิเซีย 
 การจัดแบ่งชนิดของลวดลายบาติก นักวิชาการ
ทางด้านผ้าอินโดนิเซียยังได้แบ่งชนิดของผ้าเพื่อง่ายต่อ
การตีความและการศึกษาได้ 4 ลักษณะดังนี ้
 1. แบ่งตามกรรมวิธี ในการท าโดยแบ่งเป็น 
บาติกตูลิส บาติกจั๊บ และบาติกพิมพ์ลาย 
 บาติ กตู ลิ ส  (Batik Tulis) ค า ว่ า  “Tulis” มี
ความหมายว่า “เขียน” บาติกตูลิสคือบาติกท่ีใช้วิธีการท า 
ด้ วยยมือทั้ งหมดโดยมี เครื่ องมือที่ เ รี ยกว่ า  จันติ้ ง 
(Tjanting) จุ่มเทียนวาดลวดลายลงบนผืนผ้า บาติกตูลิส 
มีเอกลักษณ์คือลวดลายและสีสันของบาติกจะสามารถ
เห็นได้ชัดเจนจากผ้าทั้งสองด้าน 
 บาติกจั๊บ (Batik Cap) ค าว่า“Cap” ที่แปลว่า 
“ประทับ” เป็นบาติกท าโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 
“จับ๊” ซึ่งท ามาจากทองแดงจุ่มลงบนข้ีผึ้งร้อนแล้วประทับ
ลงบนผืนผ้า ลวดลายของบาติกจั๊บจะเห็นได้ชัดเจนเพียง
หนึ่งด้านเท่าน้ัน 
 บาติ กพิ มพ์ ล ายหรื อบ าติ ก สกรี น  (Batik 
Printing)  คือบาติกที่ถูกท าโดยการสกรีนลายลงบนพ้ืนผ้า
ด้วยเครื่องมือในการสกรีนลายท าให้ลวดลายและสีถูกท า 
เสร็จภายในครั้งเดียว หรือบางครั้งเรียกบาติกโรงงานซึ่งใช้
เครื่องจักรในการพิมพ์ลาย 
 2.แบ่งตามกาลเวลาโดยแบ่งเป็นลวดลาย
คลาสสิกหรือลวดลายดั้งเดิมและลวดลายสมัยใหม่ 

 บาติกดั้งเดิมหรือคลาสสิกคือบาติกที่ถูกผลิต
ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการผลิตผ้าบาติกในอินโดนีเซียโดย
วิธีการผลิตยังคงเป็นการใช้การท าด้วยมือ โดยการวาด
ลวดลายลงบนผืนผ้าโดยอุปกรณ์ที่เรียกว่าจันติ้งและขี้ผึ้ง
ความงามของบาติกคลาสสิกนั้นมีอยู่ 2 ประการนั้นคือ 
ความงามทางด้านลวดลายและความงามทางด้าน
ความหมาย แต่ละลายของผ้าบาติกมีความหมายทาง
ปรัชญาและศาสนา  
 บาติกสมัยใหม่คือบาติกที่ เกิดขึ้นในยุคสมัย
ปัจจุบัน หรืออาจหมายความถึงบาติกที่ได้ถูกสร้างสรรค์
ขึ้นในยุคปัจจุบันโดยเหล่าศิลปินบาติกหรือผู้ออกแบบบา
ติก โดยทั่วไปแล้วศิลปินบาติกหรือนักออกแบบบาติก
สมัยใหม่ในการสร้างสรรค์บาติก ในช่วงแรกมีเป้าหมาย
เพื่อความพึงพอใจส่วนตัวในการแสดงออกทางด้าน
อารมณ์ ส่วนใหญ่ผลงานที่ออกมาเพียงเพื่อการประดับ
ตามฝาผนังหรือเพื่อความสวยงามเท่านั้น ลวดลายบาติก
สมัยใหม่นั้นมีอิสระมากขึ้นกว่าบาติกแบบดั้งเดิมไม่ได้
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์หรือการอ้างอิงในการผลิตบาติกอีก
ต่อไป  
 3.แบ่งตามรูปร่างและการจัดวางลวดลายโดย
แบ่งออกเป็นลวดลายที่ เป็นลายเรขาคณิตและไม่ใช่
ลวดลายเลขาคณิต  
 ลาย Meru ลาย Gurda ลาย Sido mukti ถูก
จัดอยู่ในกลุ่มลวดลายที่ไม่ใช่เรขาคณิตเนื่องจากลวดลาย
ของของบาติกชนิดนี้  มีลายประดับตกแต่งที่มาจาก
ธรรมชาติ และมีความหมายเชื่อมโยงอยู่กับความเช่ือของ
ชาวชวา ภาพสัญลักษณ์จึงมีลักษณะเฉาะ ส่วนบาติกลาย 
Cemukiran ลาย Kawung และลาย Parang นั้นถูกจัด
อยู่ในกลุ่มลวดลายที่เป็นเรขาคณิต เนื่องจากลวดลายของ
บาติกกลุ่มนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต อย่างเช่น
สี่เหลี่ยม วงรี วงกลมและมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ 
ได้สมมาตรทั่วทั้งผืน 
 4.แบ่งตามสถานที่เกิด ได้แก่ บาติกราชส านัก
และบาติกริมชายฝั่ง  
 บาติกราชส านักคือบาติกที่ถูกคิดค้นสร้างสรรค์ 
ภายในราชส านัก อีกทั้งยังมีพัฒนาการ และถูกใช้งาน
ภายในราชส านักอีกด้วย ลวดลายและการใช้งานของ
บาติกราชส านักมักจะถูกก าหนดโดยระเบียบและ
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กฎเกณฑ์ของราชส านัก ส่วนบาติกริมชายฝั่ง คือบาติกที่มี
พัฒนาการและถูกสร้างสรรค์ภายนอกราชส านัก บาติกริม
ชายฝั่งคือบาติกที่ถูกผลิตขึ้นในพื้นที่ที่ติดกับชายทะเล 
โดยบาติกชนิดนี้ถูกผลิตโดยสามัญชนแต่ก็ยังคงได้รับ
อิทธิพลจากราชส านักชวาเช่นกัน แต่ส่วนมากมักจะได้รับ
อิทธิพลจากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ มากกว่าอิทธิพล
ของความเช่ือและศาสนา อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลจากการ
ติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาในหมู่เกาะชวา
อีกด้วย บาติกริมชายฝั่งจะมีลวดลายและสีสันที่สดใสกว่า
บาติกแบบราชส านัก 
 
สื่อสัญญะลวดลายผ้าบาติกอินโดนิเซีย 
 ผ้าบาติกอินโดนิเซียในปัจจุบันมีลวดลายบาตกิก
ว่า 4000 ลวดลาย ที่ช่างแต่ละตระกูลได้รังสรรค์ขึ้นผ่าน
กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม 
ลวดลายผ้าบาติกอินโดนิเซีย สามารถสื่อความหมาย 
ถ่ายทอดระบบคิดหรือกระบวนการทางความคิด ความ
เชื่อออกไปสู่สังคมได้ หรือกล่าวได้ว่าผ้าของอินโดนิเซียทุก
ผืนสามารถ “พูด”ได้หรือสื่อความหมายให้เป็นที่รับรู้ ใน
สังคมได้ การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมนี้ได้สื่อสารผ่าน
ลวดลายผ้า สีสันของผ้า หรือแม้แต่ชื่อเรียกผ้าบาติกอินโด
นิเซียก็มีความหมายทางสังคมและวัฒนธรรม (Gittinger, 
1989) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเอาลวดลายผ้า
บาติกคลาสสิกที่ส าคัญและเป็นลวดลายผ้าต้องห้ามที่มี
ระเบียบแบบแผนในการใช้ผ้า ซึ่งในการใช้ผ้าแต่ละลาย
นั้นมีความแตกต่างกันและสามารถสื่อถึงล าดับช้ัน
ความส าคัญ และต าแหน่งหน้าที่ของผู้สวมใส่  โดยจะ
อธิบายความหมายที่แฝงอยู่ในผ้าบาติกลายคลาสสิก 
จ านวน 8  ลาย ได้แก่ ลาย parang  ลาย Gurda ลาย 
Udan Liris ลาย Cemukiran ลาย Semen ลาย Meru 
ลาย Kawung ผ้าบาติกคลาสสิกเหล่านี้จะแสดงให้เห็น
ความหมาย ความเช่ือทางศาสนา กระบวนการความคิด
ของชาวชวาในอดีตซึ่งส่งผ่านลวดลายผ้า สีสันของผ้า ช่ือ
เรียกลวดลายผ้า ดังความหมายต่อไปนี ้
 
ความหมายผ้าบาติกลาย parang 

  ค าว่า “Parang” ในภาษาชวาหมายถึงกริช 
กริชมีพลังอ านาจพิเศษที่ท าให้เจ้าของกลายเป็นผู้ชนะใน
การท าศึกเพื่อน าความโชคดีมาสู่ผู้ครอบครองและการ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ยิ่งลวดลายมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ยิ่ง
หมายถึงชนช้ันของผู้สวมใส่ที่สูงมากเท่านั้น 
 Parang ถือได้ว่าเป็นหนึ่งลวดลายศักดิ์สิทธิ์ของ
อินโดนีเซีย ขนาดของลวดลายสามารถบ่งบอกถึงต าแหน่ง
ของผู้สวมใส่ ตัวอย่างเช่นเหล่าผู้ส าเร็จราชการได้รับ
อนุญาตให้ใส่ลาย Parang ขนาด 4 เซนติเมตร บรรดา
เหล่านางสนมของพระราชาสามารถสวมใส่ขนาด 8 
เซนติเมตร บรรดาเจ้าหญิงและเจ้าชายได้รับอนุญาตให้ใส่
ขนาด 10 เซนติเมตร ในขณะที่ราชา ราชินี มกุฎราชกุมาร
สามารถสวมใส่ขนาดใดก็ได้ ลาย Parang เป็นที่นิยมสวม
ใส่โดยเหล่าทหารเนื่องจากลายนี้เป็นสัญลักษณ์ถึงความ
พยายามในการปกป้องอาณาจักรจากการคุกคามของ
เหล่าศัตรู Parang Barong คือลวดลายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ที่อยู่ในกลุ่ม Parang ซึ่งลายเส้นสีขาวมีขนาดกว้างกว่า 15 
ถึง 20 เซนติเมตร ลวดลาย Parang นี้ไม่นิยมใส่ในงาน
แต่งงานเนื่องจากความเชื่อที่ว่าจะเกิดความขัดแย้งภายใน
ครอบครัว 
  ลาย Parang ได้มีการพัฒนาในตัวของมันเอง
และได้กลายเป็นต้นแบบให้กับลวดลายอื่น ๆ อย่างเช่น 
ลาย Parang rusak Parang barong และลาย Parang 
Kusuma เป็นต้น เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของลาย 
Parang นี้พบว่า เส้นโค้งของลวดลายมักจะถูกตีความ
เหมือนกับพลังของคลื่นมหาสมุทรซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
ธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงพระราชาผู้ปกครองอาณาจักร 
องค์ประกอบการจัดวางเป็นเส้นเอียงเป็นสัญลักษณ์ของ
อ านาจของพระราชา ความยิ่งใหญ่และการเคลื่อนไหว
อย่างรวดเร็วเพื่อหวังว่าผู้สวมใส่จะมีการเคลื่อนไหวและ
การตัดสินได้รวดเร็วฉับไว 
 เนื่องจากในสมัยโบราณอาณาจักรต่าง ๆ ยังคง
มีการสู้รบกันอยู่ดังนั้นพระราชาผู้ปกครองอาณาจักรจึง
ต้องออกท าสงครามอยู่เสมอ การสวมใส่เครื่องแต่งกายท่ีมี
ลวดลายหรือความหมายที่ดี เป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับผู้สวมใส่ในการท าศึกสงคราม (Kerlogue, 
F., 2004) 
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รูปที่ 1 ลาย Parang Rusak 

 
ความหมายผ้าบาติกลาย Gurda  

ลาย  Gurda เป็นลายที่มาจากความเช่ือใน
ศาสนาฮินดู   ค าว่า Gurdo มีรากศัพท์มาจากค าว่า 
Garuda หมายถึงช่ือของนกชนิดหนึ่งในเทพนิทานที่มี
ขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า “ครุฑ” ครุฑนั้นมีความส าคัญ
มากส าหรับคติความเช่ือของชาวชวา ลวดลาย Gurda นี้
ประกอบด้วยปีกของครุฑ ปีกสองข้างเรียกว่า sawat, มี
ส่วนของตัวและหางครุฑอย่างสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาย ความแข็งแกร่ง 
 ต านานเล่าว่าพญาครุฑได้สู้รบกับเหล่าเทพเจ้า
ในการสู้รบดังกล่าวนั้นเหล่าเทพเจ้าได้รับความพ่ายแพ้
จนกระทั่งต้องไปขอความช่วยเหลือจากพระวิษณุ ในที่สุด
ครุฑได้พ่ายแพ้ต่อพระวิษณุ พระวิษณุจึงขอให้ครุฑเป็น
พาหนะทรงกลับไปยังสวรรค์ ในคติของชาวชวาพระวิษณุ
มักจะถูกขนานนามว่าเป็นพระอาทิตย์หรือเทพแห่งดวง
อาทิตย์ ดังนั้นครุฑจึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของดวง
อาทิตย์ด้วยเช่นกัน ถือว่าเป็นต้นก าเนิดของชีวิตใน
ขณะเดียวกันครุฑยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความ
แข็งแกร่งและเป็นท่ีคาดหวังว่าจะส่องแสงสว่างให้กับมวล
มนุษย์ 

          
รูปที่ 2 ลาย sawat Gurda  

 
ความหมายผ้าบาติกลาย Udan Liris  
 Udan Liris เ ป็ น ค า ม า จ า ก ค า ว่ า  Lereng 
แปลว่าสายฝน หรือ พายุ มีการจัดวางรูปแบบลวดลายใน

รูปทแยงมุมแถวที่ลาดเอียงอาจประกอบไปด้วย 5, 7, 9 
หรือ 11 แถวโดยมีลวดลายที่แตกต่างกันซึ่งจะท าซ้ าบน
พื้นผิวท้ังสองด้านของผ้า ลาย Udan Liris มีได้แก่  Udan 
rujak sente ลวดลายนี้จะมีพื้นหลังเป็นสีด าในขณะที่ 
udan liris จะมีพื้นหลังเป็นสีขาว  ลายudan liris เป็น
สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์  ความหวัง ความ
เจริญรุ่ งเรือง ความกล้าหาญ และความมุ่งมั่นที่จะ
ปกครองประเทศชาติ อีกความหมายหนึ่ง udan liris เป็น
สัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความกตัญญู นอกจากนี้
ลวดลายนี้ยังมีความหมายถึงความอดทน อดกลั้นในการ
ด าเนินชีวิตถึงแม้ชีวิตจะประสบกับอุปสรรค udan liris 
เป็นลวดลายที่สงวนไว้ส าหรับพระมหากษัตริย์และเช้ือ
พระวงศ์เท่านั้นถือเป็นลายบาติกต้องห้าม 

 
รูปที่ 3 ลาย Udan Liris 

 
ความหมายผ้าบาติกลาย  Cemukiran  
 Cemukiran ลวดลายนี้โดยปกติแล้วจะท าเป็น
ผ้าคาดศีรษะที่เรียกว่า Udheng ส่วนกลางจะเป็นผ้าสีพื้น
เรียกว่า Modang และมีการตกแต่งด้วยลวดลายเปลวไฟ 
ซึ่งมีความหมายถึงอ านาจ cemukiran มีพื้นฐานจาก
ดอกบัว เป็นลวดลายที่มีลักษณะเป็นเปลวไฟและแสงซึ่ง
หมายถึงองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัญลักษณ์ของ
ความกล้าหาญ ความทะเยอทะยาน ความยิ่งใหญ่และ
ความรุ่งเรือง 

            
รูปที่ 4 ผ้าคาดศรีษะที่เรยีกว่า Udheng 
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รูปที่ 5 ลาย Cemukiran 

 
ความหมายผ้าบาติกลาย Semen 
 ค าว่า “Semen” มีรากศัพท์จากค าว่า “Semi” 
ซึ่งมีความหมายว่าเติบโตหรืองอกเงยนี้เป็นหนึ่งในลายที่
ไม่ใช่รูปแบบเลขาคณิต เป็นลายทีไ่ด้แรงบันดาลใจมาจาก
ธรรมชาติ ตกแต่งด้วยลวดลายที่เป็นดอกไม้ ใบไม้ ภูเขา 
และสัตว์ต่างๆ ลาย Semen เป็นลายบาติกส าหรับพระ
บรมวงศานุวงศ์ใช้ในงานโอกาสพิเศษ เป็นลวดลายที่
สะท้อนให้เห็นหลักธรรมในการปกครอง 
 ลาย Semen Rama มีความเช่ือมโยงอยู่กับ
เรื่อง รามเกียรติ์ (ต้นเค้ามาจากเรื่องรามายณะซึ่งเป็น
นิทานท่ีแพร่หลายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ ต่อมาอารย
ธรรมอินเดียได้แพร่สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
พ่อค้าชาวอินเดียได้น าวัฒนธรรมและศาสนามาด้วย ท าให้
รามายณะแพร่หลายไปทั่วภูมิภาค และได้ปรับเปลี่ยน
เนื้อหาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นจน
กลายเป็นวรรณคดีประจ าชาติไป ดังปรากฏในหลายชาติ 
เช่น ลาว พม่า เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซีย) เป็นลายที่
หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ บรรดาพืชพันธุ์บนยอดเขา
พระสุเมรุ ซึ่งเชื่อว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ลวดลาย Semen 
Rama นี้มีนัยยะที่แสดงออกถึงการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
ความมั่งคั่ง และจักรวาล 

 
รูปที ่6 ลาย Semen Rama 

 
ความหมายผ้าบาติกลาย Meru 
 ลาย Meru เป็นบาติกที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ที่ไม่ใช่
ลายเรขาคณิต ลวดลายนี้มีพื้นหลังมาจากความเช่ือของ
ชาวยอกยาการ์ตา ค าว่า Meru มาจากค าว่า Mahameru 

ซึ่งหมายถึงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเช่ือในศาสนาฮินดู ที่
เป็นที่อาศัยของเทพตรีมูรติ อันได้แก่ พระวิษณุ พระ
พรหม และพระศิวะ ที่ยอดเขาของ Mahameru นั้นมีน้ า
ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า ตรีตากามาตาลู Tirtakamadalu ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งก าเนิดของชีวิต ตามความเช่ือนี้
ชาวยอกยาการ์ตาได้สร้างสรรค์ลงบนลวดลายผ้าบาติก
ด้วยความเช่ือที่ว่าจะได้รับพรจากเทพตรีมูรติ ลาย Meru 
จึงถูกสวมใส่เพื่อที่ผู้สวมใส่จะได้รับความสุขและความ
เจริญลวดลาย Meru นี้นอกจากจะถูกสร้างสรรค์ลงบนผ้า
บาติกแล้วยังได้ถูกใช้เป็นลวดลายตกแต่งแก่เจ้าสาวในพิธี
แต่งงานแบบยอกยาการ์ตาอีกด้วย (Hengky S H, 2014) 
 

 
รูปที่ 7 ลาย Meru 

 
ความหมายผ้าบาติกลาย  Kawung 
 ลาย  Kawung มีลักษณะเป็นรูปวงกลมหรือ
วงรีสี่อันที่ล้อมรอบวงกลมเล็กๆตรงกลาง มีลักษณะคล้าย
ผลอินทผลัม เป็นลวดลายที่จัดอยู่ในกลุ่มลายเรขาคณิต 
บางครั้งลวดลายนี้ถูกตีความว่าเป็นเป็นสัญลักษณ์ของ
ความสมดุล เสถียรภาพ และจินตนาการ อีกความหมาย
เป็นสัญญะของลายดอกบัวที่มีกลีบดอกสี่กลีบแยกออก
จากกัน ในยุคคลาสสิกที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ-
ฮินดู ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาวและ
ความบริสุทธ์ิ โดยปกติแล้วลาย Kawung จะถูกตั้งช่ือตาม
ขนาดและลักษณะของลวดลาย ตัวอย่างเช่น Kawung 
picis คือลาย Kawung ที่ตกแต่งโดยรูปทรงกลมขนาดเล็ก 
ค าว่า “Picis” มีความหมายถึงสกุลเงินท่ีเป็นเหรียญขนาด
เล็ก  
 ลาย Kawung โดยนัยยะหมายถึงความมีเมตตา
ของพระมหากษัตริย์ซึ่งเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางที่ถูก
ล้อมรอบโดยเหล่าประชาชน เปรียบเสมือนศูนย์กลางของ
การปกครอง ศูนย์กลางของความรู้ ศาสนา เศรษฐกิจ 
ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามหลักการปกครองกษัตริย์
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จะต้องปกป้องดูแลประชาชนให้อยู่ดีกินดี และยังหมายถึง
สัญลักษณ์ของความยุติธรรมและสวัสดิภาพอีกด้วย 
(Michael Hann. (2013) 
 

 
รูปที่ 8 ลาย Kawung 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผ้าบาติกอินโดนิเซียเดิมสะท้อนให้เห็นการ
หน้าที่ของผู้หญิงในสังคมดั้งเดิม นอกจากนี้ลวดลายผ้ายัง
สามารถสื่อความหมายให้สังคมได้รับรู้ การแบ่งชนิดของ
ผ้าบาติกอินโดยนิเซียสามารถจัดกลุ่มออกมาเป็นการแบ่ง
ตามช่วงเวลาที่เกิด อันได้แก่ บาติกดั้งเดิมหรือบาติก
คลาสสิก และบาติกสมัยใหม่ รวมทั้งการแบ่งตามรูปทรง
ของลวดลายได้แก่ บาติกที่มีลวดลายแบบเรขาคณิต และ
บาติกที่มีลวดลายที่ไม่ใช่เรขาคณิต และการแบ่งตาม
สถานท่ีเกิด เช่นบาติกราชส านักและบาติกชายฝั่ง เป็นต้น  
 ผ้าบาติกอินโดนิเซยีในระยะเริม่แรกมีการท า
เฉพาะในราชส านักอีกท้ังยังมีพัฒนาการ และถูกใช้งาน
ภายในราชส านัก จึงอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงตามแหล่งก าเนดิ
คือบาติกราชส านัก ลวดลาย สสีันของผ้าและการใช้งาน
ของบาติกราชส านักมักจะถูกก าหนดโดยระเบียบและ
กฎเกณฑ์ของราชส านักจึงมลีวดลายผ้าที่มรีูปสญัญะที่มี
ความหมายที่ซบัซ้อน 

สื่อสัญลักษณ์ลวดลายผ้าบาติกอินโดนิเซีย
โดยเฉพาะลวดลายดั้งเดิมหรือบาติกลายคลาสสิกนั้นมี
คุณค่าและความหมายแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ 
กระบวนการคิด การถ่ายทอดความเช่ือ ศาสนาและ
วัฒนธรรมผ่านลวดลายผ้า สีสันของผ้า และช่ือที่เรียก
ลวดลายผ้าได้เป็นอย่างดี (Judi Achjadi.2010) 

นอกจากนี้การที่เราจะเข้าใจสื่อความหมาย
ของสัญญะบนลวดลายผ้านั้นเราต้องท าความเข้าใจหรือมี
ความรู้ที่ส าคัญ 3 ประการคือ ประการแรก 

 

อภิปรายผล 
ผ้าบาติกอินโดนิเซียสะท้อนให้เห็นการหน้าที่

ของผู้หญิงในสังคมดั้งเดิม ชุดความคิดทางสังคมและ
วัฒนธรรม แนวการศึกษาผ้าที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพศ 
สถานภาพ ความเช่ือ เช่น การศึกษาของ สุมาลย์ โทมัส 
(2529)  เรื่องผ้าและประเพณีการใช้ผ้าไทย สุริยา สมุท
คุปติ์ และคณะ (2537) ศึกษาเรื่อง แม่ญิงต้องต ่าหูก: 
พัฒนาการของกระบวนการทอผ้า  นอกจากนี้ลวดลายผ้า
ยังสามารถสื่อความหมายให้สังคมได้รับรู้  ลวดลายผ้า
บาติกอินโดนิเซียมีความหมายที่มีอิทธิพลต่อศาสนาและ
ความเช่ือ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผ้าในเชิงสัญลักษณ์
ด้วยการหาความหมายที่ปรากฏในลวดลายผ้าในงานของ 
อ าไพ ดอเร (2536) ศึกษาเรื่องลายคนครึ่งกบและลาย
ข้าวหลามตัด ในหนังสือผ้าอาเซียน มรดกทางวัฒนธรรม 
ด้วยการเปรียบเทียบผ้าทอในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
พบว่ามีลวดลายที่มีลักษณะร่วมกันอยู่คือลายกบซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของการเกิด และลายข้าวหลามตัดที่มีความเช่ือ
เกี่ยวกับพุทธศาสนา นิกายมหายานท่ีเฟื่องฟูในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษท่ี 12 ในงานของ ชลธิชา สัต
ยาวัฒนา (2536) ศึกษาเพื่อค้นหาความหมายของเทคนิค
และลวดลายบนผืนผ้า เรื่องผ้า: กรณีผ้าเซ่นศพนางพระยา
(ในสุสานฮั่น หมายเลข 1 หม่าหวังตุย หูหนาน) ลวดลาย
ผ้าเซ่นศพนางพระยา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สะท้อนเอกลักษณ์
ทางชาติพันธุ์นั้นมีความสัมพันธ์กับผ้าของไทลื้อและจ้วง 
และ การศึกษาของ ชนิดา ตั้งถาวรสิริกุล (2538) ที่ได้
ศึกษาลวดลายผ้า : สื่อสัญลักษณ์ของลาวเวียง(จันทร์) 
กล่าวว่าการสื่อความหมายของลวดลายผ้ามีทั้งในระดับ
ปัจเจกและระดับกลุ่ม ในระดับปัจเจกนั้นมุ่งแสดงออกถึง
คุณสมบัติของตนเองเป็นส าคัญ  ส่วนระดับกลุ่มนั้น
ลวดลายผ้าเป็นการรวมกลุ่มทางสังคมโดยมุ่งแสดงความ
สมบูรณ์ทางสังคมอันเป็นอุดมคติหลักผ่านความหมายที่
ฝังอยู่ในลวดลายที่เช่ือมโยงกับพิธีกรรมและความเช่ือ 
โดยเฉพาะลายนาค นาคเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย
ของลักษณะคู่ตรงข้ามโดยแทนทั้งดิน น้ า ภูเขา เพื่อสื่อถึง
ความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นสิ่งส าคัญของระบบการผลิตใน
สังคมกสิกรรม  
 การศึกษาที่เกี่ยวกับสัญญะนั้นมักมีบริบทที่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาเป็นส าคัญและมีพลังสูง
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ในการสร้างความประทับใจทางศาสนา  ศาสนาใน
วัฒนธรรมต่าง  ๆ สื่อสารโดยอาศัยสัญลักษณ์ เป็น
องค์ประกอบเด่นซึ่ งสามารถผนึกความหมายและ
ความรู้สึกบางอย่างที่มีพลังโน้มน้าวชักจูงจิตใจคนได้ 
การศึกษาสัญลักษณ์ในยุคแรกจึงให้ส าคัญกับพลังอ านาจ
ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและความสัมพันธ์ของกลุ่มคนใน
รูปความเช่ือ ดังเช่นนักมานุษยวิทยารุ่นคลาสสิก อีมิล 
เดอร์ไคล์ (Emile Durkheim) ได้แสดงทัศนะว่าศาสนา
เป็นสิ่งส านึกที่ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน 
พิธีกรรมและสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่ท าให้ส านึกนั้นแข็งแกร่ง
ยิ่งข้ึน (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2536: 5) 
 การศึกษาสัญลักษณ์ในช่วงหลังมิได้มุ่งหาความ
เป็นสากลของมนุษย์อีกต่อไปแต่มุ่งหาความหมายภายใต้
บริบทสังคมและวัฒนธรรมภายในสังคมหนึ่งๆ ดังนั้น
ความเป็นสากลที่โบแอสมองผ่านศิลปะว่าเกิดขึ้นจาก
องค์ประกอบของเทคนิคในศิลปะได้ถูกนักมานุษยวิทยา
รุ่นหลังคือ โรเบิรท์ เลตัน (Robert Layton) ได้โต้แย้ง
ความเป็นสากลของโบแอส เลตัน (Robert Layton) 
เสนอว่าการนิยามความงามความสุนทรีย์นั้น สังคมแต่ละ
สังคมมีการนิยามความงามที่แตกต่างกัน ศิลปะในสังคม
ก่อนอุตสาหกรรมที่ปรากฏบนวัตถุที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน
และพิธีกรรมมุ่งที่จะสื่อข้อมูลข่าวสารในเชิงสัญลักษณ์  
เช่น รูปบูชาของชาวคาลาบารีในประเทศไนจีเรียตอนใต้ 
หรือการประดับประดาร่างกายชาวเมาฮ์เก็นที่เกาะนิวกินี 
เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีความส าคัญในสังคม การตกแต่ง
ร่างกายจะมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ในงาน
ฉลองการแลกเปลี่ยน ผู้ชายเมาฮ์เก็นจะแสดงตนเองผ่าน
สัญลักษณ์ เช่น การทาสีขาวเพื่อแสดงความหมายถึง
สุขภาพและเสน่ห์ความดึงดูดใจ ในงานศพจะใช้สีขาวและ
ขี้เถ้าหมายถึงการเจ็บป่วย ในยามสงครามจะทาร่างกาย
ด้วยสีด าของถ่าน หรือ การเขียนร่างกายของชาว Yolngu 
ในงานเฉลิมฉลอง ซึ่งลวดลายเหล่านี้สื่อถึงบรรพบุรุษใน
โทเทม (Layton, 1991: 99-110) 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
  ลวดลายผ้าบาติกท าให้เราเข้าใจระบบคิดและ

กระบวนการคิดของคนในประเทศอินโดนิเซียซึ่งเป็น

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนการศึกษาเกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้านท าให้รู้ “เขา” รู้”เรา” เพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งหรือแย่งชิงความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม 

การศึกษาลวดลายผ้าบาติกอินโดนิเซียถือเป็น
คลังความรู้ในการพัฒนาลวดลายผ้าเพื่อการตลาดใน
อนาคตของวงการผ้าบาติก 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบลวดลายผ้าบาติก

ในแหลมมลายูเพื่อท าให้เห็นความเหมือนและความต่าง
ของลวดลายผ้าบาติกเพื่อศึกษากระบวนการคิดของผู้คน
ในภูมิภาคนี ้
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