
บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 บทน า 
 

ในโครงการวิจัยเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง เพื่อใช้ในการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์
บาติก จังหวัดอุดรธานี       มีแนวทางในการศึกษาโดยใช้วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. ศิลปะของลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง  จังหวัดอุดรธานี  
2. การผลิตผ้าบาติก และการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้า 
3. แนวคิดในการออกแบบลวดลายผ้า และการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้า  
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. สรุป 

 
2.2 ศิลปะของลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมานับ
หลายพันปี ร่องรอยของมนุษย์ในเมืองไทยยุคดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วใน
หลายประการ โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือส าหรับช่วยให้
ผู้คนเหล่านี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของตนได้อย่างดี  จนสามารถด ารงชีวิตและ
จรรโลงสังคม วัฒนธรรมของคนได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน   

บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานีก็คือแหล่งโบราณคดีส าคัญแห่งหนึ่งที่ให้ความรู้อย่างมาก  เกี่ยวกับ
พัฒนาการของสังคม และวัฒนธรรมสมัยโบราณเมื่อหลายพันปีมาแล้วในประเทศไทย  สิ่งที่ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมายังบ้านเชียงก็คือ  เรื่องราวอันเกี่ยวกับอดีตของพื้นที่หมู่บ้านนี้  โดยเฉพาะเรื่อง
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการจัดแสดงไว้เป็นพิพิธภัณฑสถาน 2 แห่ง  ในหมู่บ้านนี้ คือ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  และพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งที่วัดโพธิ์ศรีใน  มีเรื่องเล่าขานกันว่า  
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2360 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้เกิด
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สถานการณ์วุ่นวายทางการเมืองในราชอาณาจักรลาว  ชาวพวนกลุ่มหนึ่งจากแขวงเชียงขวางจึงได้
อพยพข้ามแม่น้ าโขงมาต้ังหลักปักฐานอยู่ในผืนป่าที่เป็นเนินสูงน้ าท่วมไม่ถึงในฤดูฝน  บริเวณรอบๆ 
เป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การท านา  และมีแหล่งน้ าส าหรับกินใช้อย่างสมบูรณ์ตลอดมา พร้อมตั้งชื่อเรียกว่า 
“บ้านเชียง” ต้ังแต่นั้นมา  
 

   
ภาพท่ี 2.1 เครื่องปั้นดินเผาและโครงกระดูกที่ขุดค้นพบภายในบริเวณบ้านเชียง  

ที่มา : Junjieth.2551 [Online] 
 

แต่เมื่อประมาณ พ.ศ. 2515 ที่ผ่านมา ได้เริ่มมีการสังเกตพบโบราณวัตถุและหลักฐานทาง
โบราณคดีในพื้นที่เนินของหมู่บ้านและส่งผลให้มีการศึกษาทางโบราณคดี  จนได้ทราบว่าความจริงแล้ว
พื้นที่ที่เป็นที่ต้ังของบ้านเชียงปัจจุบัน เคยมีคนต้ังถิ่นฐานมาแล้วก่อนประวัติศาสตร์เมื่อพันๆ  ปีก่อนจะ
มีการสร้างหมู่บ้านในปัจจุบัน  

โบราณวัตถุที่พบ ได้แก่  เศษภาชนะดินเผาที่มีการตกแต่งเขียนเป็นลายสีแดง โครงกระดูก  
เครื่องมือที่ท าด้วยหินและส าริด โบราณวัตถุที่ท าด้วยหิน ส าริด และเหล็ก  โดยเฉพาะภาชนะดินเผา
เขียนเป็นลายสีแดงนั้นเป็นโบราณวัตถุที่มีลักษณะเด่นมากเนื่องจากเพิ่งมีการพบเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย สรุปได้ว่านักโบราณคดีทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความยอมรับว่าแหล่งโบราณคดีบ้าน
เชียงเป็นร่องรอยทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ ซึ่งสามารถให้ความรู้อย่างมากในเรื่องการปรับตัวเองของ
มนุษย์ในสมัยอดีตเมื่อนับพันๆ มาแล้วให้สอดคล้องกับระบบสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรมของตนอันเป็นระบบที่มีพลวัตหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ความรู้ประเภทนี้
เปรียบได้เสมือนเป็นกรณีตัวอย่างในเรื่องวิธีการที่มนุษย์ในอดีตใช้ส าหรับแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้
ด้วยดี จึงนับเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ มิเพียงต่อประชาชนชาวไทยเท่านั้น  แต่ยังมีประโยชน์ต่อ
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มนุษยชาติทุกเผ่าพันธุ์ ทั้งที่เป็นผู้คนรุ่นปัจจุบันและผู้คนในอนาคต แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจึง
สมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์และสงวนรักษาไว้สืบไป  

ด้วยเหตุนี้ เมื่อ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการมรดกโลกจึงขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  
ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย (เป็นมรดกโลกล าดับที่ 4 จากทั้งหมด 5 แห่ง
ในเมืองไทย)  
 

 
ภาพท่ี 2.2 สัญลักษณ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่พิพิธพัณฑ์บ้านเชียง 

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน . 2551 [Online] 
 

อัจฉรา แข็งสาริกิจ หัวหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เล่าว่า จากการส ารวจโบราณคดีในภาคอีสาน
ตอนบนทั้งหมด พบว่าบ้านเชียงเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย และสามารถขึ้นเป็นมรดกโลกได้ 
หลังจาก พ.ศ. 2535 ที่บ้านเชียงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นต้นมา มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม
บ้านเชียงเป็นอย่างมาก  
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จากนั้น พ.ศ.  2539-2540 เริ่มมีโครงการขอความช่วยเหลือจากต่างชาติ ก็ได้เข้ามาช่วยใน
เรื่องการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่วัดโพธิ์ศรีใน แล้วก็ปรับปรุงพวกภูมิทัศน์ต่างๆ ภายใน
พิพิธภัณฑ ์ ช่วยในการปรับปรุงการจัดแสดงใหม่ซึ่งการปรับปรุงการจัดแสดงใหม่นั้นมาแล้วเสร็จใน  
พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา ได้พัฒนาหลายๆ  ส่วนขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
มากขึ้น และในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นภาพโบราณวัตถุต่างๆในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด   

บางส่วนที่เก่าทางพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่โดยการท าด้วยวิธีการเก่า  บ้านเชียง
นั้นเด่นในเรื่องการเป็นยุคส าริดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก  เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่มียุค
ส าริดที่เก่าแก่ที่สุด เป็นแหล่งที่มีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นแหล่งเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองที่โดด
เด่นและหาได้ยาก ในปี 2539 จ านวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 2 แสนคน จ านวนนักท่องเที่ยวมาลดลงในช่วง
ท้ายที่เทศกาลโทรมหมดแล้วเราก็เลยต้องเริ่มปรับปรุงใหม่   

ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่มีการปรับปรุงเราจะสร้างพื้นฐานในการรับนักท่องเที่ยวอย่างเช่น  
ห้องน้ า ให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งที่เคยขุดค้นมาก่อน  ปรับปรุงอาคารและ
น าวัตถุโบราณที่จ าลองไว้มาแสดง ส าหรับของจริงบางส่วนเราก็น าไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ด้วย ทั้งหมด
ในส่วนของพิพิธภัณฑ์และกลางแจ้งเป็นของที่ค้นพบเจอที่บ้านเชียงทั้งหมด ในบริเวณที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมบ้านเชียงซึ่งมี 100 กว่าแหล่ง ของที่ได้จากแหล่งวัฒนธรรมทั้งหมดเปิดให้เข้าชมยกเว้น
นิทรรศการใหม่ซึ่งสามารถเข้าชมได้เพียงบางส่วน รอพิธีเปิดปลายปี อีกไม่นานก็จะเสร็จเรียบร้อยและ
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดนิทรรศการใหม่เพื่อให้มีคนเข้าใจพื้นฐานและ
ความส าคัญของบ้านเชียง เห็นคุณค่าส าคัญของการอนุรักษ์ปัจจุบันก็ยังมีการขุดค้นหา   

ส าหรับเครื่องปั้นดินเผาที่ปรากฏพบในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งเป็นภาชนะที่ท าขึ้นเพื่อใช้
ในพิธีกรรมการฝังศพ มีรูปแบบของภาชนะดินเผาแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา อ้างอิงจากเอกสาร
อุดรธานี ศตวรรษท่ี 2 จากบ้านเชียงมรดกโลกจังหวัดอุดรธานี (2537 :18-27) เอกสารที่ระลึกงานฉลอง
มรดกโลกบ้านเชียง 5000 ปี เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ของจังหวัดอุดรธานี 
(2539:41-44) และของสุรพล ด าริห์กุล (2540 : 44-60) ดงันี้ 

 
1  สมัยต้น (Early Period) 
ภาชนะดินเผาลักษณะเด่นๆ หรือประเภทต่างๆ หรือประเภทเด่นๆ ของบ้านเชียงสมัยต้น สรุป

ได้ดังนี้ 
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1. ในระยะเริ่มแรกของสมัยต้น อายุประมาณ 5,600-4,500 ปีมาแล้ว มีภาชนะดินเผาที่เด่น 
คือ ภาชนะมีเชิงหรือฐานเตี้ยๆ  (Short Ring Foot) ส่วนใหญ่เป็นภาชนะสีด า ส่วนครึ่งบนของภาชนะ
มักตกแต่งด้วยเส้นขีดเป็นลายขด หรือลายเส้นคดโค้ง และมีลายกดเป็นชุดหรือเส้นสั้นๆ เติมพื้นที่
ระหว่างลายขีดให้เต็ม ส่วนครึ่งล่างภาชนะมักตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ  
 

 
ภาพท่ี 2.3 ภาชนะมีเชิงหรือฐานเตี้ยๆ (Short Ring Foot) สมัยต้น อายุประมาณ 5,600-4,500 ปี  

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง . 2552 [Online] 
 

2. ระยะที่สองของสมัยต้น อายุประมาณ 4,500-4,000 ปีมาแล้ว มีภาชนะประเภทเด่นที่
ปรากฏเพิ่มขึ้นมา คือ ภาชนะขนาดใหญ่ที่ใช้ใส่ศพเด็กก่อนน าไปฝัง และภาชนะขนาดเล็กอื่นๆ ซึ่งมี
การตกแต่งเส้นขีดเป็นลวดลายคดโค้งบนผิวส่วนใหญ่ของภาชนะ จึงดูว่ามีปริมาณลายตกแต่ง
หนาแน่นกว่าลายขีดบนภาชนะดินเผาของระยะเริ่มแรก 
 

   
ภาพท่ี 2.4 ภาชนะขนาดใหญ่ที่ใช้ใส่ศพเด็กก่อนน าไปฝัง อายุประมาณ 4,500-4,000 ปี  

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง . 2552 [Online] 
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3. ระยะที่สามของสมัยต้น อายุประมาณ 4,000-3,500 ปีมาแล้ว เริ่มปรากฏมีภาชนะที่
ด้านข้างตรงหรือเกือบตรง (ท าให้ดูเป็นภาชนะทรงกระบอก Beaker) และภาชนะตกแต่งด้วยลายเชือก
ทาบทั้งใบ ที่มีส่วนคอภาชนะตั้งตรง ก้นภาชนะกลม 
 

 
ภาพท่ี 2.5 ภาชนะตกแต่งด้วยลายเชือกทาบทั้งใบ  อายุประมาณ 4,000-3,500 ปี  

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง . 2552 [Online] 
 

4. ระยะสุดท้ายของสมัยต้น อายุประมาณ 3,500-3,000 ปีมาแล้ว เริ่มปรากฏมีภาชนะดิน
เผาแบบ “บ้านอ้อมแก้ว” ซึ่งหมายถึง ภาชนะทรงก้นกลม ตกแต่งบริเวณไหล่ภาชนะด้วยลายขีดเป็น
เส้นคดโค้งผสมกับการเขียนสีแดง และตกแต่งส่วนอ่ืนๆ ที่อยู่ใต้ลงด้วยลายเชือกทาบ สาเหตุที่เรียก
ภาชนะดินเผาแบบนี้ว่าแบบ “อ้อมแก้ว”  ก็เพราะได้พบว่าเป็นประเภทหลักที่พบในชั้นดินล่างสุด หรือ
ระยะการอยู่อาศัยเริ่มแรกของแหล่งโบราณคดีที่บ้านอ้อมแก้ว ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเชียงมากนัก  
 

 
ภาพท่ี 2.6 ภาชนะดินเผา  ระยะสุดท้ายของสมัยต้น อายุประมาณ 3,500-3,000 ปี  

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง . 2552 [Online] 
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2 สมัยกลาง (Middle Period) 
 อายุประมาณ 3,000 ปี – 2,300 ปีมาแล้ว ภาชนะดินเผาประเภทเด่นของสมัยกลาง คือ 
ภาชนะผิวนอกสีขาว ท าส่วนไหล่ภาชนะให้เป็นสันหักมุม  (Carinated Pot) มีทั้งแบบก้นภาชนะกลม
และแหลมบางชิ้นมีการตกแต่งด้วยลายขีดผสมกับลายเขียนสีที่บริเวณไหล่ภาชนะ ตอนปลายๆ ของ
สมัยกลางเริ่มมีการตกแต่งภาชนะแบบนี้ ด้วยการทาสีแดงที่บริเวณปากภาชนะ  

 
ภาพท่ี 2.7  ภาชนะผิวนอกสีขาว ท าส่วนไหล่ภาชนะให้เป็นสันหักมุม (Carinated Pot) 

 
 3 สมัยปลาย (Late Period) 
 อายุประมาณ 2,300 – 1,800 ปีมาแล้ว ช่วงต้นๆ ของสมัยปลายมีภาชนะชนิดเขียนลายสีแดง
บนพื้นนวล (Red on Buff Painted Pottery) เป็นภาชนะดินเผาประเภทเด่นที่เริ่มปรากฏขึ้นมา
ตอนกลางของสมัย จึงเริ่มมีภาชนะชนิดเขียนลวดลายสีแดงบนผิวสีแดง  (Red Pot Painted With Red 
Designs) ระยะสุดท้ายของสมัยจึงมีภาชนะดินเผาฉาบผิวนอกด้วยน้ าโคลนสีแดงแล้วขัดมัน  (Red 
slipped and burnished pot) เพิ่มขึ้นมา 

 
ภาพท่ี 2.8  ภาชนะชนิดเขียนลายสีแดงบนพื้นนวล (Red on Buff Painted Pottery) 

 ลักษณะเครื่องปั้นดินเผาในวัฒนธรรมบ้านเชียงนี้ จะเป็นภาชนะดินเผาชนิดเนื้อดินธรรมดา 
(Earthenware) ที่ป้ันขึ้นรูปด้วยการใช้มือ ใช้ไม้ตีผิวนอกให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ โดยใช้เครื่องมือที่
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เรียกว่า หินดู รองผิวด้านในภาชนะ มักเป็นภาชนะแบบก้นกลม ส่วนแบบที่มีเชิงหรือมีฐานมักจะท าคน
ละชิ้นแล้วน ามาต่อเข้ากันภายหลัง จากนั้นจึงจะตกแต่งด้วยวิธีการต่างๆ นับต้ังแต่ ขูดขีด การทาบ 
และกดประทับลาย ตลอดจนการเขียนลวดลายด้วยสีแดง ซึ่งเชื่อกันว่าสีที่ใช้ในการเขียนจะได้จากดิน
เทศหรือดินแดงที่มีส่วนผสมของแร่ฮีมาไทต์ (Hematite) ผสมกับยางไม้ หรือไขสัตว์ จึงท าให้สีสามารถ
ติดคงทนบนผิวของภาชนะดินเผาได้เป็นเวลานาน แล้วน าไปเผาด้วยวิธีการสุมไฟกลางแจ้งหรือเผา
แบบเปิด 
 
 2.2.1 ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงศิลปะของบรรพชน 
 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนั้นเป็นภาชนะที่มีลายขูดขีด และเขียนสีเทา สีน้ าตาล ต่อมา
ภายหลังมีการเขียนลายด้วยสีแดง สีที่ใช้เขียนนั้นเรียกว่า สีดินเทศ ประกอบด้วยส่วนผสมเพื่อให้เกิด
ความติดทนนาน ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามนุษย์สมัยนั้นเขียนลวดลายเหล่านี้ด้วยเครื่องมือชนิดใด แต่เส้นสี
ดินแดงมีความหนาพอประมาณที่เคลื่อนไหวบนรูปทรงของภาชนะดินเผาที่เงางามประดุจศิลปะ
สมัยใหม่แต่ลวดลายไม่ละเอียดยิบจนท าให้ตาพร่าเวียนหัว ฝีแปรงที่แต่งแต้มให้เป็นรูปลักษณ์
ลวดลายต่างๆ ที่ไม่ซ้ ากันเลยนั้นแสดงออกถึงความกล้าหาญที่มีการตัดสินใจเฉียบขาด นักโบราณคดี
พยายามจัดประเภทลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องปั้นดินเผาเขียนสีไว้อย่างน้อย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ลายเส้นโค้ง กลุ่มลายก้านขด กลุ่มลายเรขาคณิต กลุ่มลายดอกไม้ กลุ่มลายสัตว์ และกลุ่มลายอื่นๆ 
เช่น ลายเส้นขนาน ลายสามเหลี่ยม ลายเชือกควั่น ลายขนมเปียกปูนซ้อน  
 การศึกษาลวดลายบนผิวภาชนะวัฒนธรรมบ้านเชียงท าได้โดยการแบ่งออกเป็นส่วนๆ เพื่อ
ศึกษาบริเวณที่เขียนให้สัมพันธ์กับลวดลาย ของพเยาว์ เข็มนาค เรื่องลวดลายบนผิวภาชนะวัฒนธรรม
บ้านเชียง ในเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ บ้านเชียงทศวรรษใหม่ในการศึกษา
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรมศิลปากร (2539 : 33-86) ได้แบ่งส่วนภาชนะดินเผาบ้านเชียงที่ใช้ใน
การศึกษา ดังนี้ 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.9  ส่วนภาชนะดินเผาบ้านเชียงที่ใช้ในการศึกษา 
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 การสร้างลายแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตามรูปของภาชนะเพื่อสะดวกในการศึกษา และส่วนที่
ปรากฏลวดลายของภาชนะแต่ละรูปทรงประกอบด้วย  
 1. บริเวณส่วนปาก-คอ ของภาชนะ คือ จากส่วนปากที่กว้างต่ าลงมาถึงส่วนที่คอดเป็นคอ  
 2. บริเวณคอ-ไหล่ คือ บริเวณจากคอถึงบริเวณเหนือส่วนที่กว้างที่สุดบนตัวภาชนะ  
 3. บริเวณกลางตัวภาชนะ ใช้เส้นแบ่งส่วนที่กว้างที่สุดของตัวเป็นจุดศูนย์กลาง ขึ้นไปถึง
บริเวณไหล่และบริเวณต่ าลงมาก่อนถึงก้น 
 4. ก้นภาชนะ คือ บริเวณต่อจากกลางตัวถึงก้นภาชนะ  
 5. ก้น-เชิง คือ จากส่วนก้นแล้วมีฐานต่อออกมาใช้เป็นที่ต้ังหรือแทนขาต้ัง  
 ภาชนะก้นกลมไม่มีเชิงหรือไม่มีส่วนที่ 5 นับลายที่เขียนจากข้างบนลงมา จะมาจบอยู่ที่บริเวณ
ส่วนกลางของส่วนที่ 4 โดยการเขียนเส้นคาดรอบตัวภาชนะ บางใบจะระบายสีแดงทึบลงในตรงส่วนนี้ 
เพื่อแสดงการสิ้นสุดของลาย ถ้าหากเป็นภาชนะที่มีเชิงก็จะใช้เส้นคาดนั้นเป็นตัวเชื่อมกับลายที่จะ
เขียนลงบนเชิงภาชนะ 
 ส าหรับบริเวณคอถ้าหากเป็นภาชนะประเภทคอหักออก ก็จะมีเส้นคาดแบ่งให้ลายจบลงเป็น
ส่วนๆ ไป ถ้าหากบริเวณปากและคอผายออก ตัวและไหล่จะเป็นเส้นโค้งก็จะท าลายต่อจากปากลง
มาถึงตัว โดยไม่มีเส้นคาดแบ่งซึ่งจะพบเป็นส่วนมาก ลวดลายในวัฒนธรรมนี้มามากมาย แต่พอจะ
น าเสนอโดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้  
 1. ลายก้นหอยวนออกหรือเข้าจากจุดศูนย์กลาง อาจเป็นรูปวงกลมหรือวงรี บางรูปเป็นการวน
เข้าหาจุดศูนย์กลางแล้ววนออก 
 

 
ภาพท่ี 2.10  ลายก้นหอยวนออกหรือเข้าจากจุดศูนย์กลาง  
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 2. ลายก้นหอยมีก้นต่อกัน คือ การเขียนออกจากจุดศูนย์กลางหลายรอบ แล้วปลายจะส่งออก
ไปวนเป็นก้นหอยเข้าหาจุดศูนย์กลางอีกรูปแบบหนึ่ง บางรูปก็วนออกไปสร้างรูปต่อไปอีก  
 

 
ภาพท่ี 2.11  ลายก้นหอยมีก้นต่อกัน 

 
 3. ลายประแจจีน คือ เส้นที่โค้งไปโค้งมาอย่างเป็นระเบียบใช้เป็นเส้นโครงหลัก ที่จะเติม
รายละเอียดของลวดลายต่างๆ ลงไป 
 

 
ภาพท่ี 2.12  ลายประแจจีน 

 
 4. ลายแบบขอเกี่ยวกัน เกิดจากเส้นแนวนอนสองเส้นขนานกันแล้วเขียนเส้นโค้งที่แตกออกมา
จากเส้นนอนงอเข้าหากัน 
 

 
ภาพท่ี 2.13  ลายแบบขอเกี่ยวกัน 
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 5. ลายรูปตัวเอสในวงกลม วงรีหรือรูปไข่  
 

 
ภาพท่ี 2.14  ลายรูปตัวเอส 

 
 6. ลายรูปไข่ทับกันเป็นลูกโซ่  
 

 
ภาพท่ี 2.15  ลายรูปไข่ทับกันเป็นลูกโซ่ 

 
 7. ลายเส้นโค้งแบบลูกคลื่นใช้เป็นโครงสร้างลาย เพื่อจะเติมรายละเอียดหรือลายแบบต่างๆ 
ลงไป 

 
ภาพท่ี 2.16  ลายเส้นโค้งแบบลูกคลื่น 
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 ลวดลายบนผิวภาชนะวัฒนธรรมบ้านเชียงนั้นเริ่มมาต้ังแต่สมัยต้น โดยมีการท ารูปเป็นรอยเข้า
ไปในผิวภาชนะท าเป็นเส้นนูนหรือปั้นแปะ และลายเขียนสีแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะสีด า-เทา 
และน้ าตาล ลายที่เกิดจากการท ารอยเข้าไปในผิวภาชนะได้แก่ การขูด ขีด การกดทับ สักหรือจิ้ม กลิ้ง
ลายป้ันนูนหรือลายป้ันแปะส่วนมากจะเป็นเส้นคาดรอบตัวภาชนะ ส่วนลายสีที่เกิดขึ้นเป็นตอนปลาย
ของสมัยต้น 
 ลวดลายสมัยกลางจะท ากับภาชนะทรงพานฐานสูง ภาชนะคอสั้นมีสันที่ไหล่ก้นกลม ภาชนะ
คอสูงมีสนที่ไหล่ก้นกลม ภาชนะคอสูงมีสันที่ไหล่ก้นแหลม ภาชนะปากแคบก้นกลมภายนอก ซึ่งจะ
เป็นภาชนะที่เนื้อบางเนื้อละเอียดท าประณีต เป็นลายแบบขูดขีดแล้วเขียนสี มีลายลูกคลื่น ลายคล้ายงู
เลื้อยรอบตัวภาชนะ ลายหยักและลายประแจจีน 
 ลวดลายในสมัยปลายได้แก่ ลายเขียนสีบนภาชนะหลายรูปทรงและหลากหลายลวดลาย มี
ความสลับซับซ้อนมากขึ้น และลวดลายเหล่านี้ได้พัฒนามาจากลวดลายในสมัยต้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
พิจารณาลวดลายมาต้ังแต่เริ่มต้นจะเห็นได้ว่าเป็นลวดลายแบบนามธรรม จุดนี้เป็นเรื่องน่าสนใจ ว่าคน
สมัยนั้นทิ้งภาพของสัจจนิยมออกไป แล้วน าเอารูปทรงพื้นฐานแบบง่ายๆ ที่ถอดมาจากรูปธรรม มา
สร้างสรรค์ให้เกิดงานที่มีความหลากหลายและสวยงามได้อย่างยอดเยี่ยม จนถึงสมัยปลายจึงเกิดรูป
กึ่งเหมือนจริง ได้แก่ รูปคล้ายคน รูปสัตว์ และพันธ์ไม้ 
 ส าหรับลวดลายแบบประแจจีนนั้น มีความคล้ายคลึงกันมากกับลายของจีน ซึ่งพบมาต้ังแต่ยุค
แรกๆ แล้ว ส่วนในยุคหลังใช้เป็นลายหลักในการเขียน แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าได้รับอิทธิพลมา
จากจีน เช่นเดียวกับลายตัวเอส ในวงกลมและรูปไข่ ซึ่งปรากฏว่าเหมือนลายหยิน-หยาง ที่ตราอยู่บน
ธงชาติเกาหลี ลวดลายดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดจากการลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ แต่เป็นการมองผ่าน
ทะลุธรรมชาติไปสู่รูปแบบนามธรรม แล้วน ามาเป็นสัญลักษณ์ที่สร้างให้เกิดความเจริญงอกงาม  
 ลวดลายบนผิวภาชนะวัฒนธรรมบ้านเชียงนั้น เริ่มมาตั้งแต่สมัยต้น โดยมีการท ารูปเป็นรอย
เข้าไปในผิวภาชนะท าเป็นสันนูนหรือปั้นแปะ และลายเขียนสีแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะสีด า-เทา 
และน้ าตาลลายที่เกิดจากการท ารอยเข้าไปในผิวภาชนะ ได้แก่ ขูด ขีด กดประทับ สักหรือจิ้มกลิ้ง 
ส าหรับลายเป็นสันนูนหรือปั้นแปะส่วนมากจะเป็นเส้นคาดรอบตัวภาชนะ ส่วนลายเขียนสีเกิดขึ้นตอน
ปลายของสมัยต้น 
 ลวดลายสมัยกลางจะท ากับภาชนะทรงพานฐานสูง ภาชนะคอสั้นมีสันที่ไหล่ก้นกลม ภาชนะ
คอสูงมีสันที่ไหล่ก้นกลม ภาชนะคอสูงมีสันที่ไหล่ก้นแหลมภาชนะปากแคบก้นกลมผายออก ซึ่งจะเป็น
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ภาชนะที่บางเนื้อละเอียดท าประณีต เป็นลายแบบขูดขีดแล้วเขียนสี มีลายลูกคลื่น ลายคล้ายงูเลื้อย
รอบตัวภาชนะ ลายหยักและลายแบบประแจจีน 
 ลวดลายในสมัยปลาย ได้แก่ ลายเขียนสีบนภาชนะหลายรูปทรงและหลากหลายลวดลาย 
และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และลวดลายเหล่านี้ได้พัฒนามาจากลวดลายในสมัยต้นอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อพิจารณาลวดลายต้ังแต่เริ่มมาในสมัยต้น จะเห็นว่าเป็นลวดลายแบบนามธรรม จุดนี้เป็น
จุดที่น่าสนใจ คนพวกน้ีทิ้งภาพของสัจจนิยมออกไป แล้วน าเอาลวดลายพื้นฐานแบบง่ายๆ เช่น 
ลายเส้นโค้ง ลายก้นขด ลายก้นหอย หรือลายเรขาคณิต ที่ถอดออกจากรูปธรรม มาสร้างสรรค์ให้เกิด
งานที่มีความหลากหลายและสวยงามได้อย่างเป็นเยี่ยม จนถึงในสมัยปลายเกิดรูปก่ึงเหมือนจริงนั้น 
ได้แก่ รูปคล้ายคน รูปสัตว์ และพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ 
 จากการศึกษาลวดลายผ้าทอพื้นเมืองในจังหวัดอุดรธานี พบว่าลวดลายที่ใช้ทออยู่มีที่มาจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นลายงูเหลือม ลายช้าง ลายปราสาท ลายดอกจัน ลวดลายที่มาจาก
รูปแบบทางเรขาคณิต เช่น ลายขนมเปียกปูน ลายข้าวหลามตัด ลายสี่เหลี่ยมสลับ ลวดลายที่มาจาก
จิตนาการ เช่น ลายขอ ลายเจียงน้อย ลายขันหมาก จะเห็นได้ว่าที่มาของลวดลายล้วนเป็นสิ่งที่
สามารถพบเห็นในชีวิตประจ าวันของประชาชนชาวบ้านเอง แต่กระบวนการสร้างลวดลายนั้น
จ าเป็นต้องอาศัยความช านาญและทักษะที่สั่งสมมาเป็นเวลาช้านาน ของช่างทอผ้าเอง หากพิจารณา
โดยละเอียดจะพบว่าลวดลายบนผ้าทอพื้นเมืองนั้น ส่วนมากจะสร้างสรรค์ขึ้นอยู่ใต้รูปทรงเรขาคณิต
แทบท้ังสิ้น ดังนั้นการสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นลวดลายผ้าทอของช่องทอผ้าที่ปรากฎออกมาส่วนใหญ่
จึงเป็นไปในลักษณะของการจัดวางรูปแบบของรูปร่างเรขาคณิตเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ลวดลาย 
โดยหากพิจารณาลวดลายเครื่องปั้นดินเผาในยุคปลายที่มีความเด่นชัดของเส้นและสีสันที่ปรากฏ ดังนี้  

 
ภาพท่ี 2.17 ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาในยุคปลายรูปแบบต่างๆ  

ที่มา : Junjieth.2551 [Online] 
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ภาพท่ี 2.18 ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาในยุคปลาย ลายขดก้นหอย  

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง . 2552 [Online] 
 

 
ภาพท่ี 2.19 ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาในยุคปลาย ลายเส้นโค้งแบบลูกคลื่น  

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง . 2552 [Online] 
 

 
ภาพท่ี 2.20 ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาในยุคปลาย   ลายรูปไข่ทับกันเป็นลูกโซ่  

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง . 2552 [Online] 
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ภาพท่ี 2.21 ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาในยุคปลาย  ลายแบบขอเกี่ยวกัน  

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง . 2552 [Online] 
 

 
ภาพท่ี 2.22 ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาในยุคปลาย  ลายรูปตัวเอส  

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง . 2552 [Online] 
 

 
ภาพท่ี 2.23 ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาในยุคปลาย  ลายประแจจีน  

ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง . 2552 [Online] 
 
 2.2.2 ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงกับการสร้างอาชีพในชุมชน 
 นับต้ังแต่เรื่องราวของภาชนะดินเผาลายเขียนสีบ้านเชียงและชื่อเสียงของแหล่งโบราณคดี
บ้านเชียงโด่งดังออกไป ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อหมู่บ้านและชาวบ้านเชียงอย่างใหญ่หลวง พล
พวงที่สืบเนื่องจากความมีชื่อเสียงของชาวบ้านเชียง นอกจากจะเป็นแหล่งที่นักวิจัยและนักวิชาการ
ทางโบราณคดีมุ่งให้ความสนใจแล้ว ยังเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้
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หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชม ทั้งที่ต้องการเข้ามาเพื่อชื่นชมและที่ต้องการเข้ามาเสาะแสวงหาวัตถุโบราณ
จากบ้านเชียง ด้วยเหตุนี้บ้านเชียงจึงต้องหาสิ่งของมาตอบสนองความต้องการเหล่านั้น จึงมีการผลิต
ภาชนะดินเผาลายเขียนสีเลียนแบบบ้านเชียงจ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว  
 ถึงวันนี้หม้อดินเผาลายเขียนสีบ้านเชียง กลายเป็นตัวแทนของ มรดกโลกบ้านเชียงไปแล้ว 
ความต้องการเป็นเจ้าของไม่เคยหดหายไปจากสังคมปัจจุบัน การเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม แต่แฝง
ความเป็นมรดกจากบรรพบุรุษจนมีค าพูดติดปากกันว่า “ค าอ้อปั้น ปูลูเขียน บ้านเชียงขาย ” (จังหวัด
อุดรธานี 2539 : 122) ท าให้ในปัจจุบันมีครอบครัวในบ้านเชียงประกอบอาชีพการผลิตงานหัตถกรรม
ประเภทนี้เพื่อจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวในรูปของการผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกทั้งที่มีขนาดเท่ากับของจริง
และขยายใหญ่ขึ้นหรือย่อให้มีขนาดเล็กลง แต่ที่ส าคัญก็คือ ชาวบ้านยังคงลักษณะการผลิตแบบ
ด้ังเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชน จากรุ่นสู่รุ่นต้ังแต่การเตรียมดิน การป้ัน การเขียนสีและการ
เผา ถือเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวที่สามารถสร้างเงินรายได้ให้พอสมควร และที่ส าคัญการผลิตหม้อ
ลายเขียนสีบ้านเชียงนี้ มีท าอยู่เฉพาะในบ้านค าอ้อ และปูลูเท่านั้น  
 จากเอกสารงานฉลองมรดกโลกบ้านเชียง 5,000 ปี (จังหวัดอุดรธานี 2539 : 122-123) ได้
กล่าวถึงการสืบทอดมรดกการท าหม้อลายเขียนสีดังนี้ ชาวบ้าน 5 ครอบครัวยึดอาชีพปั้นหม้อ
เลียนแบบบ้านเชียง แต่ไม่ใช้เพียงรูปลักษณ์ของหม้อเท่านั้น ยังน าเครื่องมือ วิธีป้ัน และวิธีการเผาเมื่อ 
5,000 ปีที่แล้วมาใช้อยู่ ทั้งที่มีวิธีปั้นหม้อสมัยใหม่ เข้ามาทดแทนแล้วก็ตาม คนบ้านค าอ้อยังเลือกวิธี
เดิมอยู่ ถือเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมอันย่ิงใหญ่ 
 คนบ้านค าอ้อปั้นหม้อมาต้ังแต่ปู่ย่าตายาย มีการท าดินเชื้อผสมแกลบไปเผา บดให้เป็นชิ้นเล็ก
ผสมกับดินเหนียวอีกครั้ง เพื่อปั้นเป็นรูปร่างตามต้องการ โดยใช้หินดุรองเป็นรูปด้านใน ใช้ไม้ตีด้าน
นอกตามรูปโค้งของหินดุ จากนั้นตากให้แห้งแล้วเอาไปเผา ลุงไสว จันทร์จรูญ ช่างปั้นหม้อที่มีฝีมือมาก
ที่สุดของบ้านค าอ้อ กล่าวว่า “คิดว่าคนบ้านเชียงโบราณ ก็คงจะใช้วิธีการป้ันหม้ออย่างเช่นที่บ้านค า
อ้อ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูป การท าเบ้าหรือท าปาก รวมทั้งการใช้ดินเชื้อผสมดินเหนียวแสดงว่าคน
สมัยก่อนมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมในการป้ันหม้อ โดยเฉพาะความแข็งแกร่งของหม้อหรือความเนียน
ของผิวหม้อ ซึ่งคนสมัยนี้สู้คนสมัยก่อนโน้นไม่ได้เลย ว่าสามารถท าได้อย่างไรอันนี้ก็ยังเป็นค าถามของ
คนบ้านค าอ้อกันอยู่” 
 หลังจากการป้ันหม้อเรียบร้อยแล้วการเขียนต้องเป็นภาระของช่างเขียนสีบ้านปูลู ซึ่งมีชาวบ้าน 
2 ครอบครัวที่ยังคงยึดอาชีพนี้อยู่ โดยลวดลายจะน ามาเขียนที่บ้านปูลูทั้งหมด แม้ลวดลายที่เขียน
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ออกมาจะไม่แตกต่างจากวัตถุโบราณในอดีต แต่ก็ยังมีค าถามว่าคนสมัยก่อนใช้อะไรในการเขียน ใช้สี
ที่ท ามาจากอะไรจึงมีความทนทานให้สามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลานับพันปี ลุงสมคิด ดวงชัยภูมิ ช่าง
เขียนหม้อบ้านปูลูเล่าว่า “เริ่มต้นการเขียนลวดลายหม้อลายมาเป็นเวลา 25 ปีหลักจากมีค าสั่งจาก
ทางการให้ประชาชนห้ามขุดค้น ในการเขียนครั้งแรกใช้วิธีการเปรียบเทียบกับของจริง ต่อมาใช้
ลวดลายที่กรมศิลป์พิมพ์ออกเผยแพร่ จะไม่เขียนลายอ่ืนหรือลายที่คิดขึ้นมาเอง เพราะจะไม่ได้รับ
ความนิยมจากคนซื้อ โดยการเขียนจะเขียน 2 ลักษณะ คือเขียนตามค าสั่งซื้อ และเขียนตามลวดลายที่
ได้รับความนิยม นอกจากลูกหลานในครอบครัวแล้วยังมีลูกศิษย์ลูกหาในละแวกใกล้เคียงมาร่วมเขียน 
โดยเริ่มจากใบเล็กก่อนเมื่อเกิดความช านาญแล้วจึงให้เขียนใบที่ใหญ่ขึ้น ส าหรับสีที่ใช้ในการเขียนมี
ความเชื่อว่าคนบ้านเชียงใช้ สีเทศ ผสมอะไรสักอย่างเพื่อน ามาเขียนลายหม้อ ส่วนช่างเขียนบ้านปูลูใช้
หินเทศผสมกาว เมื่อเขียนลงไปจะไม่ได้สีที่เข้มเท่าที่ควร ก็เอาสีสมัยใหม่มาผสม แต่มีปัญหาคือสี
สมัยใหม่จะไม่ค่อยคงทน” 
 อย่างไรก็ตามชาวบ้านเหล่านี้ยังคงผลิตงานเครื่องปั้นดินเผาเลียนแบบบ้านเชียงอยู่ต่อไป
ถึงแม้จะไม่ได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ถ้านับตามจ านวนครัวเรือนที่ยึดอาชีพการป้ันหม้อและเขียนลาย
บ้านเชียงอาจจะมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการท างานหัตถกรรมแขนงอ่ืนๆ แต่เราไม่ควรละเลยว่าสิ่ง
เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษ บรรพชนได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบมาอาจเป็นไปได้ว่าศาสตร์แขนงนี้อาจมีไว้
เพื่อชาวบ้านเชียงเท่านั้นก็เป็นได้ แต่ก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าอยากได้เครื่องปั้นดินเผาเลียนแบบ
บ้านเชียงที่มีความสวยงามและยังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เอาไว้ในทุกขั้นตอนการผลิต ก็ต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเลียนแบบหม้อดินลายที่ป้ันจากบ้านค าอ้อและเขียนลวดลายจากบ้านปูลู
เท่านั้น 
 
2.3 การผลิตผ้าบาติก และการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้า 

 
การท าผ้าบาติกส่วนมากจะท าเป็นเครื่องนุ่งห่ม หรือจะท าเป็นของใช้อ่ืนๆ ก็มีบ้าง แหล่งที่ท า

ผ้าบาติกจะพบทางแถบเอเชียทั้งตะวันออกและเอเชียใต้ เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และสิงคโปร์น้ัน ได้ชื่อว่าเป็นการท าผ้าบาติกแบบด้ังเดิม (Thue Batik) คือ การใช้ขี้ผึ้ง (Wax) เป็นตัว
กันสีท าให้เกิดเป็นลวดลายเมื่อน าไปย้อม ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้วิธีนี้กันอยู่  
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2.3.1  บทนิยาม (Definition) 
ค าว่า บาติก (Batik) เป็นค าที่ใช้กันในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีรากศัพท์มาจากค าว่า “ติก” 

(Tik) ของชาวหมู่เกาะชวา โดยมีความหมายว่า “ความงามอันเกิดจากจุด” (A Fine Point) การจุด 
(Dot) หรือการหยด (Droplet) 

กรรมวิธีการท าผ้าบาติก พบว่าเป็นการใช้ตัวกันสี (Resist) ลงบนผืนผ้าก่อนที่จะน าผ้าไปย้อม
สี ซึ่งจะปรากฏลวดลายมองเห็นได้ทั้ง 2 ด้าน ตัวกันสีที่น ามาใช้นั้นได้มาจากโคลนชนิดหนึ่ง (Mud) 
ขี้ผึ้ง (Wax) แป้ง (Starch) หรือแป้งที่ท าจากถ่ัว (Bean-Flour) ปัจจุบันใช้น้ าเต้าหู้อ่ืนๆ กรรมวิธีที่ท านั้น
ท าด้วยมือ (By Hand) อาจจะใช้เครื่องมืออ่ืนๆ มาประกอบบ้าง เช่น แม่พิมพ์ (Block) ที่กล่าวมานี้เป็น
วิธีการท าผ้าบาติกแบบด้ังเติมที่มีการท ากันในหมู่ชาวเกาะชวา สูตรตัวกันสีแบบด้ังเดิมนี้ ในปัจจุบันที่
ใช้กันอยู่มีเฉพาะแต่ขี้ผึ้ง (Bee Wax) เท่านั้น ซึ่งอาจจะมีส่วนผสมอ่ืนๆ เข้าไปบ้าง เช่น ไข พาราฟิน 
ยางสน เป็นต้น ส าหรับในประเทศไทยตัวกันสีส่วนใหญ่ได้จากขี้ผึ้งผสมกับไขหรือพาราฟิน (Paraffin) 
(นันทา  โรจนอุดมศาสตร์ .2534:1- 10) 

 
2.3.2 กรรมวิธีการผลิตผ้าบาติก 
การท าผ้าบาติกระบายสีนั้น วัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้  

2.3.2.1  อุปกรณ์ในการท าผ้าบาติก 
อุปกรณ์ที่จ าเป็นให้สังเกตจากรูปข้างล่างนี้แถวบนจากซ้ายไปขวา ภาชนะส าหรับใส่สี และ

ละลายสี ภาชนะต้มเทียน แถวกลาง ขวดใส่สีมีลักษณะเป็นสีผง แถวล่าง สีที่ละลายแล้ว ก้อนสีขาวคือ
เทียนไขหรือพาราฟิน ก้อนสีเหลืองคือขี้ผึ้งที่ผสมกับเทียนไขแล้ว อุปกรณ์ในส่วนนี้ อธิบายรายละเอียด
ได้คือ 

2.3.2.2  ผ้า 
ผ้าที่เหมาะที่จะท าบาติกนั้นจะท าจากใยธรรมชาติเพราะง่ายต่อการติดสี ผ้าที่ใช้ส่วนใหญ่จะ

เป็นผ้าเนื้อบาง เช่น มัสลิน ไหมไทย ไหมจีน ไหมญี่ปุ่น ผ้าชีฟอง ผ้าฝ้าย ผ้าป่าน ผ้าแมมเบิด เสื้อยืด
จากฝ้าย (Cotton) ก่อนลงมือท าให้น าผ้ามาซักเสียก่อน ถ้าเป็นผ้าไหมให้ต้มด้วยน้ าสบู่ประมาณ  
5 – 10 นาที แล้วซักให้สะอาด เสื้อยืดก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องการให้สารเคมีที่เคลือบนั้น
หลุดออกจากเส้นใยผ้า ถ้าต้องการทราบว่าผ้าชนิดใดติดสีดีหรือไม่ให้เอาเศษผ้ามาเผาด้วยไฟดู ถ้าลุก
โชนเหมือนเผากระดาษก็ใช้ได้ ถ้าเผาไฟดูแล้วไหม้ไฟแบบเผาพลาสติก ผ้าชนิดนั้นใช้ไม่ได้  
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 ผ้า (Fabrics) ผ้าที่จะท าผ้าบาติกให้สวยงาม จะต้องไม่หนาจนเกินไป ไม่มีแป้นและสารเคมี
ตกแต่งผิวอ่ืนๆ อยู่ในเนื้อผ้า ผ้าที่หนาเมื่อเขียนเทียน น้ าเทียนจะซึมผ่านอีกด้านหนึ่งได้ไม่เต็มที่ ท าให้
กันสีได้ไม่ดีเท่าที่ควร ผ้าเนื้อหนาอาจใช้ได้ส าหรับบาติกลายพิมพ์ หรือลายเขียนท่ีมีเส้นลายขนาดใหญ่
ไม่ต้องการรายละเอียดมากนัก 
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ผ้าจากใยพื้ชจะติดสีดีกว่าใยสังเคราะห์ ผ้าที่ท าจากใยพืชจึงเป็นผ้า
ที่สามารถน ามาท าเป็นผ้าบาติกได้ดี ซึ่งมีผ้าอยู่หลายชนิดด้วยกัน คือ  
 1.ใยลินิน (Liner) หรือที่เรียกว่า ผ้าลินิน เป็นกลุ่มผ้าที่สามารถน ามาย้อมสีได้ดี 
เนื่องจากมีการตกแต่งโดยการชุมมันให้ใยหยด เนื้อผ้าคงตัวพอสมควรและกันยับด้วยวิธี Sanforize 
(ภาษาทางการค้า) ท าให้ย้อมสีได้ดีกว่าผ้าที่ยังไม่ได้ชุบมัน ผ้าใยลินินนิยมน ามาท าเป็นผ้าเช็ดหน้า 
และผ้าตัดเสื้อ 
 2. ผ้าสาลูชนิดบาง (Lawn) เป็นลักษณะโปร่งบางเหมือนผ้าแก้วเนื้อนุ่ม สีขาวขุ่น ย้อมสี
ติดดี  ผ้าสาลู  (Batist) ลักษณะเหมือนผ้าสาลูชนิดบาง เนื้อผ้าทึบกว่า เนื้อนุ่ม เนื้อผ้าเป็นผ้าขาวฟอก 
ชุบมัน ไม่ตกแต่งผิวด้วยสารชนิดใด สะดวกต่อการท่ีจะน ามาเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียนส าหรับการ
ย้อมผ้าชนิดนี้เมื่อท าเป็นผ้าบาติกแล้ว ใช้ท าเป็นเสื้อเด็กอ่อน เสื้อนอน เสื้อสตรี และผ้าเช็ดหน้า  

3. ผ้าป่าน (Voile) เป็นผ้าที่มีเนื้อนุ่ม ผิวมัน ย้อมสีติดดี สีสดสวย ผ้าบาติกของ  
อินเดีย นิยมท าจากผ้าป่าน ใช้ตัดเป็นผ้าส่าหรีใช้นุ่งห่มในฤดูร้อน  

4. ผ้าปีระมิด (Cambric) เป็นผ้าเนื้อบาง มีน้ าหนักเบา ในบางครั้งผ้าปีระมิดมีการลง
แป้งเล็กน้อย ดังนั้น ก่อนที่จะน าไปพิมพ์เทียนหรือเขียนเทียน ควรซักล้างให้แป้งออกก่อน เวลาย้อมสี 
หรือแต้มสีจะติดดี ผ้าชนิดนี้ใช้ย้อมท าเป็นผ้าตัดเสื้อของสตรีและบุรุษได้ดี รวมทั้งเสื้อเด็กและ
ผ้าเช็ดหน้า 

5. ผ้ามัสลิน  (Muslin) เป็นกลุ่มของผ้าฝ้ายกลุ่มใหญ่ เนื้อขนาดกลาง จนถึงเนื้อหนา
สามารถท าเป็นผ้าเช็ดหน้า ผ้าตัดเสื้อ และผ้าปูที่นอนได้ดี ผ้ามัสลินมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น ผ้า 
Percale, ผ้า Calico, ผ้า Chintz ผ้าอ๊อกฟอร์ด (Oxford Sherting) ผ้าซาติน 

6. ผ้าป๊อบปิ้น  เป็นผ้าฝ้ายชนิดหน่ึงซึ่งเหมาะส าหรับการท าผ้าบาติกเป็นอย่างมาก 
เพราะไม่มีการตกแต่งผิว สามารถพิมพ์เทียน หรือเขียเทียน และย้อมสีได้โดยไม่ต้องน าไปซักล้างก่อน 
ผ้าป๊อบป้ินอาจมีชื่อทางการค้าหลายชนิด เช่น B C F , Lucky 
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7. ผ้าแพรฟูยี (Fugi) เป็นผ้าทอจากใยเรยอง หน้ากว้างเหมาะส าหรับท าเป็นผ้าบาติก 
ผ้าฟูยีเมื่อผ่านการย้อมสีแล้วจะเป็นผ้าที่มีสดใส เหมาะส าหรับน ามาตัดเสื้อในฤดูร้อน ผ้าแพรฟูยี มีชื่อ
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เรยอง 

8. ผ้าลอน มีชื่อทางการค้าเรียกว่า ยูนิติก้า เป็นผ้าเนื้อบางเบา ผิวมัน นิยมท าเป็นผ้า
บาติก ลายเขียน และใช้เทคนิคลายเขียนมากกว่าบาติกลายพิมพ์ เหมาะส าหรับท าเป็นผ้าพันคอ ผ้า
คลุมผม 

9. ผ้าไหม ควรใช้ผ้าไหมเนื้อบาง เนื่องจากน้ าเทียนไหลซึมผ่านเส้นใย ได้ดีกว่าผ้า 
ไหมเนื้อหนา ผ้าไหมที่เหมาะกับการท าผ้าบาติกมีหลายชนิด เช่น ไหมไทย ไหมจีน ผ้า Crepe de 
Shine Silk ส าหรับผ้าไหม ควรใช้ผ้าไหม 1 เส้น ขนาด 2000  (ทรงพันธ์ วรรณมาศ.2534.23-25) 
 ผู้ที่จะท าผ้าบาติกจ านวนมาก ควรจะสั่งซื้อผ้าจากโรงงานโดยตรง เพื่อให้โรงงานส่งผ้าที่ยังไม่
มีการตกแต่งผิว โดยการลงแป้งหรือใช้สารเคมีอ่ืนๆ เคลือบจะเป็นการประหยัดต้นทุนได้มาก  และไม่
ต้องยุ่งยากกับการซักฟอกเอาสารที่เคลือบออกก่อนน าไปท าผ้าบาติก 

2.3.2.3  สี 
สีส าหรับท าผ้าบาติกโดยวิธีระบายสีนั้นเป็นสีผงเคมี มีประมาณ 20 สี เลือกซื้อได้ตามต้องการ 

จะใส่ขวดขนาดกล่องใส่ฟิล์ม มีทั้งที่จ าหน่ายแยกแต่ละสีและจ าหน่ายเป็นชุด ชุดละ 12 สี ราคาต้ังแต่ 
300 – 450 บาท แล้วแต่ปริมาณที่บรรจุ สีผงเหล่านี้แท้จริงจ าหน่ายเป็นถัง ถังละหลายกิโล โดยเฉลี่ย
แล้วกิโลละ 1,000 – 3,000 บาท แล้วแต่ชนิดของสีหรือความสดของสี เช่น สีด าราคาจะถูก ส่วนสีชมพู 
สีฟ้าทะเล ราคาจะแพงกว่า ซึ่งเรียกตามศัพท์ของเนื้อสีว่า ซีรี (Serier) เช่น ซีรี 1 จะถูกกว่า ซีรี 4 เป็น
ต้น 

การละลายสีให้ละลายด้วยน้ าร้อน เพราะต้องการให้สารเคมีที่ผสมในสีนั้นสุกหรือละลายจน
หมด เมื่อลงบนผ้าจะท าให้สีเกาะทนนาน อัตราส่วนผสมเนื้อสีกับน้ าร้อน สี 10 กรัมต่อน้ า 300 ซีซี แต่
ไม่ใช่สูตรท่ีแน่นอนนัก เพราะเมื่อน าสีมาใช้ บางครั้งต้องการสีอ่อนบางครั้งต้องการสีเข้ม ดังนั้น ควร
ละลายน้ าร้อนให้เข้มไว้ก่อน เมื่อต้องการสีอ่อนค่อยแบ่งใส่ภาชนะ เช่น ขวดพลาสติก แล้วเติมน้ า
ธรรมดาลงไปก็จะได้สีอ่อนลงไปเอง เช่น สีแดง เมื่อเติมน้ าลงไปก็จะเป็นแดงอ่อน หรือสีชมพู อย่างนี้
เป็นต้น ขณะละลายสีด้วยน้ าร้อนให้ไม้คนให้เข้ากันและเมื่อเลิกใช้ก็ปิดฝาภาชนะเก็บไว้ใช้ต่อได้ 
บางครั้งสีอาจจะแห้งก็ให้ละลายน้ าร้อนน ามาใช้ได้อีก 

2.3.2.4  ขี้ผึ้ง (Bee Wax) และพาราฟิน (Paraffin) 
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ขี้ผึ้งส าหรับท าผ้าบาติกจะมีส่วนผสมระหว่าง ขี้ผึ้ง 1 ส่วนต่อพาราฟิน 3-5 ส่วน ใส่ลงใน
ภาชนะต้มเทียนต้ังไฟให้ร้อนและละลายเข้ากัน (เทียนหรือขี้ผึ้งร้อนๆ อย่าท าน้ าหกใส่ภาชนะเด็ดขาด 
เพราะเทียนจะพุ่งใส่มือใส่หน้าเป็นอันตราย ) ขี้ผึ้งหรือเทียนที่ผสมแล้วนั้นไว้ส าหรับเขียนเส้นเป็น
ลวดลาย ซึ่งที่เรียกว่าตัวกันสี (Color Resists) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นจุดๆ เป็นลวดลาย ที่เรียกว่า Tik การท่ี
เอาขี้ผึ้งผสมกับพาราฟินหรือเทียนไข ก็เพื่อลดความเหนียวของขี้ผึ้ง เพราะถ้าเป็นขี้ผึ้งแท้จะเหนียวมาก
การใช้ Canting เขียนจะล าบาก 

2.3.2.5   พาราฟิน หรือเทียนไข 
พาราฟิน หรือเรียกกันทั่วไปว่า เทียนไข หรือไข หรือเทียนแผ่น (เพราะท าเป็นแผ่นๆ จ าหน่าย ) 

มีคุณสมบัติเปราะ แตกหักง่าย จึงน าเอาพาราฟินมาสร้างรอยแตก (Crack) บนผืนผ้า (จะได้ทราบวิธี
ท าในบทต่อไป ) และเนื่องจากมีคุณสมบัติเปราะ แตกหักง่ายนี้เอง เมื่อน ามาใช้จึงต้องผสมขี้ผึ้งหรือ
เทียนที่ส าหรับเขียน Canting ในรูปล่างขวามือสุด ในอัตราส่วน พาราฟิน 1 ส่วน ขี้ผึ้ง ½ ส่วน ถึง 1 
ส่วน ใส่ในภาชนะต้มเทียนรวมกันเพื่อน ามาท ารอยแตกดังกล่าว 

2.3.2.6   ภาชนะต้มเทียน และเตาไฟฟ้าส าหรับต้มเทียน 
จากภาพข้างล่างนี้แสดงให้เห็นภาชนะที่ใช้ต้มเทียนควรเป็นภาชนะที่มีหูจับ เพราะสะดวกใน

การยกขึ้น-ลงขณะวางบนเตา จะเป็นภาชนะเคลือบ หรือสแตนเลส อะลูมิเนียมก็ได้ ข้อส าคัญให้เป็น
รูปทรงกระบอก จะใช้ชามหรือกะละมังไม่สะดวกเพราะปากกว้างเกินไป เตาไฟฟ้าจะใช้แบบไหนก็ได้ 
ห้ามใช้เตาแก๊สเป็นอันขาด เพราะเปลวไฟกับเทียนเป็นอันตราย ถ้าไม่มีไฟฟ้าก็ใช้เตาถ่านก็ได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.24 ภาชนะต้มเทียน  เทียน  และเครื่องมือในการท าบาติก 
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2.3.2.7  เครื่องมือ 
จากภาพข้างบนนี้แสดงเครื่องมือส าหรับสร้างชิ้นงาน ภาพบนจากซ้ายไปขวาเป็นแปรงส าหรับ

ระบายสีและไว้ทาโซเดียม ซิลิเกต แปรงขนกระต่าย ส าหรับทาเทียนหรือขี้ผึ้ง พู่กันขนาดต่างๆ ดินสอ
ด า และ 3 ชิ้นสุดท้าย คือ Canting หรือซานต้ิง ที่เรียกกันทั่วไป ใช้ส าหรับเขียนเส้นเทียนภาพล่างคือ 
ซานต้ิง ที่มีปลายแหลมคล้ายปากกาท าด้วยทองเหลืองสองซีกประกบกัน มีรอยโก่งตรงกลางเล็กน้อย 
ตุ้มกลมๆ พันด้วยด้ายว่าวมีด้ามเป็นไม้ ใช้ส าหรับเขียนเทียนเช่นเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.25 เครื่องมือในการท าบาติก 
2.3.2.8  กรอบส าหรับขึงผ้า 

กรอบส าหรับขึงผ้าเดิมที่ท าด้วยไม้แต่ปัจจุบันไม้ราคาแพงจึงดัดแปลงมาใช้กรอบเหล็กแทน 
ก่อนขึงผ้าใช้เทียนทาบนกรอบให้หนาๆ และทั่วถึง เมื่อขึงผ้าก็น าผ้ามาติดบนกรอบ เทียนจะเป็นตัวยึด
ให้ผ้าติดอยู่บนกรอบทั้ง 4 ด้าน  

ขนาดของกรอบย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของผ้า เช่น ถ้าใช้ผ้ากว้าง 1 เมตรยาว 2 เมตร ก็ต้องใช้
กรอบที่มีขนาดเท่ากับกว้าง 1 เมตร และยาว 2 เมตรเช่นกัน การใช้กรอบเหล็กก็มีผลดีคือ สามารถถอด
เก็บหรือขยายให้ใหญ่หรือท าให้เล็กได้ เพราะมีช่องส าหรับใส่นอตเลื่อนเข้าออกได้ตามต้องการหรือ
แม้แต่จะต่อให้มีความยาวมากขึ้นก็ได้ 

2.3.2.9  สารกันสีตก 
สารกันสีตก (Fixing Agent) ที่ใช้กันคือ โซเดียม ซิลิเกต (Sodium Silicate) มีลักษณะเป็น

ของเหลวสีขุ่นข้นคล้ายกาวเหลวที่ใช้ติดกระดาษ ใช้โซเดียม ซิลิเกต ทาหรือน าผ้าที่ระบายสีแล้วลงแช่
ในถ้วยโซเดียมเพื่อกันสีตก กรรมวิธีใช้ได้อธิบายรายละเอียดไว้ในเรื่องปฏิบัติการท าบาติกแล้ว 
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 2.3.2.10 เตาต้มเทียน  
 เตาที่จะใช้ในการต้มเทียนจะเป็นเตาชนิดใดก็ได้ แต่โดยทั่วไปนิยมใช้เตาน้ ามันก๊าดในโรงงาน
บาติกของมาเลเซีย และโรงงานบาติกในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะใช้เตาน้ ามันก๊าด ทั้งนี้เพราะ
สามารถปรับไฟได้ง่าย ท าให้อุณหภูมิของเทียนอยู่ในระดับสม่ าเสมอ เป็นผลท าให้ลายเส้นเทียนที่
พิมพ์คงที่เท่ากัน 
 ส าหรับบาติกลายเขียนนั้น จะใช้เตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊สแทนเตาน้ ามันก๊าด เนื่องจากมีความ
สะดวกกว่า 

 2.3.2.11 กระทะต้มผ้า  
 นิยมใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่ โดยมากจะใช้ขนาดความกว้างของปากกระทะ 24-30 นิ้ว 
และควรมี 2-4 ใบ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลอกเทียน กระทะต้มผ้า 1 ชุด มี 2 ใบ ใบแรกใช้ต้ม
น้ าเปล่า เพื่อลอกเทียนไว้ใช้ใหม่ได้อีก ใบที่ 2 ใช้ต้มน้ าผสมโซดาแอชและโซดาไฟ 
 โรงงานบางแห่งใช้ถังน้ ามันแทนกระทะต้มผ้า โดยผ่าครึ่งเป็นทางยาว แล้ววางถังน้ ามันที่ผ่า
แล้วในแนวนอน ก็จะได้ภาชนะส าหรับต้มผ้า การมีภาชนะต้มผ้าหลายใบจะเป็นการประหยัดเทียน
ด้วย กล่าวคือ หลังจากต้มผ้าในกระทะหรือภาชนะอื่นแล้ว ไม่ต้องเทน้ าเหล่านั้นออกทิ้งปล่อยทิ้งไว้ให้
เย็น เมื่อน้ าเย็นลงฝุ่นละอองที่เกาะปะปนอยู่กับเทียนจะตกตะกอนลงก้นกระทะ เทียนท่ีหลุดออกจาก
ผ้าก็จะจับกันแข็ง ตัวเป็นแผ่นลอยอยู่บนเหนือน้ า เทียนเหล่านี้สามารถน ามาใช้ในการพิมพ์ลายได้อีก 
เทียนที่ผ่านการใช้แล้วไม่เหมาะกับบาติกเขียน 

2.3.2.12 เตาต้มผ้า  
 ต้องเป็นเตาขนาดใหญ่ที่สามารถใช้กับกระทะใบบัวโดยทั่วไปมักจะดัดแปลงมาจากถังน้ ามัน 
หรือถังยางแอสฟัลต์ โดยการตัดครึ่งในทางต้ังและตัดด้านส่วนหนึ่งส าหรับใส่ฟืนเป็นเชื้อเพลิง หรืออาจ
ใช้เตาขุด โดยขุดดินเป็น 3 แฉก วางกระทะบน และใส่ฟืนเป็นเชื่อเพลิงตามร่องดินที่ขุดออก 

2.3.2.13 ราวตากผ้า  
 ราวส าหรับตากผ้าเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นอย่างหนึ่งในการท าผ้าบาติกเพราะสีย้อมและสีแต้ม
บางชนิดจะปรากฏเป็นสีจริงต่อเมื่อได้ท าปฏิกิริยากับอากาศ (Oxidation) จึงจ าเป็นต้องให้ถูกอากาศ
โดยทั่วถึง และพร้อมๆ กัน ถ้าผ้าส่วนหนึ่งส่วนใดถูกอากาศไม่พร้อมกันท าให้สีด่าง ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องขึงกับราวตากผ้าโดยเฉพาะ 
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 ราวตากผ้ามักจะท าด้วยไม้ระแนง ตอกตะปูให้โผล่ออกมาเหนือเนื้อไม้ ½ นิ้ว ตอกตะปูให้ไม่
ระแนงติดกับคานราวตากผ้า ให้ตะปูอยู่ในท่าตะแคง ไม้ระแนงแต่ละอันจะห่างกัน ประมาณ 2-4 นิ้ว 
ตะปูที่โผล่ออกมาจากเนื้อไม้ใช้เกี่ยวผ้า 
 สถานที่วางราวตากผ้า ควรจะแยกกันตามลักษณะของการใช้สอย เช่น ราวตากผ้าหลังจาก
การย้อมสีควรจะอยู่ในท่ีร่ม หรือบริเวณที่มีหลังคากรองแสง เพื่อป้องกันแสงแดดเลียสี ท าให้สีซีด ราว
ตากผ้าท่ีใช้ตากผ้าหลังจากต้มเทียนออกควรจะอยู่ในท่ีโล่ง เพื่อให้ผ้าถูกอากาศ  ผ้าจะได้แห้งสนิท
จริงๆ 
 ระยะห่างของราวตากผ้า ราวที่ตากผ้าบางสีควรจะแยกกัน เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าติดกัน ซึ่งจะ
ท าให้สีของผ้าชิ้นหนึ่งๆ ถูกผ้าอีกชิ้นหนึ่ง เช่น ผ้าสีเขียว (Green Deep) ซึ่งย้อมสี Indigosol ผ้าสีน้ า
เงิน (Cobalt Blue) ซึ่งย้อมด้วยสี Indigosol ดังนั้น ผ้าที่ย้อมด้วยสี Indigosol หรือสี Solubilised Vat 
กับสี Indigo หรือสี Vat จะต้องแยกราวผ้าให้ห่างจากราวตากผ้าสีอ่ืนๆ 

2.3.2.14 ถุงมือ  
 ควรใช้ถุงมือสีส้ม ซึ่งเป็นถุงมือที่ใช้กับสารเคมี เป็นเคร่ืองช่วยป้องกันไม่ให้มือถูกสารเคมีที่
ผสมอยู่ในสี ซึ่งสารเคมีบางชนิดกัดมือ เช่น โซดาไฟ กรดซัลฟูริก โซเดียมไนไตรท์ เป็นต้น  
 

2.3.3 การออกแบบผ้าบาติก และการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้า 
 การท าผ้าบาติกแต่ละชิ้น ผู้ผลิตจะต้องวางจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน ว่าจะน าผ้าเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์อย่างไร มีขนาดใด ลวดลายที่ออกแบบนั้น เป็นลวดลายที่จะใช้กับผ้าบาติกเทคนิคได้ ทั้งนี้
เนื่องจากลักษณะของผ้าบาติกแต่ละชิ้น จะมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอยและ
เทคนิคการผลิต เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมผม ผ้าปูโต๊ะ จะมีลักษณะลวดลายชนิดหนึ่ง และผ้า
ตัดเสื้อจะเป็นรูปแบบหน่ึง รูปแบบลวดลายบาติกลายเขียน อาจเหมาะกับลายเขียนเท่านั้นลวดลายบา
ติกลายพิมพ์ก็เหมาะส าหรับการพิมพ์ ถ้าน ามาใช้สลับกันอาจไม่เหมาะ เช่น น าลายพิมพ์มาท าบาติก
แบบระบายจะให้ความรู้สึกแข็งๆ ไม่ให้ความรู้สึกอ่อนหวานเท่ากับการเขียนเทียนด้วยมือ 
 การออกแบบผ้าบาติก มีขั้นตอนการออกแบบที่เก่ียวเนื่องกัน 3 ขั้นตอน คือ 

1. การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้า 
2. การออกแบบลวดลาย 
3. การออกแบบสีและการใช้สีในงานบาติก 
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2.3.3.1  การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้า 
 เป็นขั้นตอนเบื้องต้นของการออกแบบลายผ้าบาติก โดยการก าหนดขนาดกว้างที่เหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอย การก าหนดขนาดนี้ ส่วนมากยึดตามขนาดมาตรฐานสากล โดยเฉพาะผ้าบาติกที่
ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ที่วางจ าหน่ายในท้องตลาดมี 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี ้
 1.ผ้าพัน เป็นผ้าชิ้นที่นิยมใช้เป็นเครื่องแต่งกาย ซึ่งนิยมใช้หลายรูปแบบและมีขนาด
ต่างกันดังนี้ 
 ผ้าพัน ที่ใช้นุ่งพันกายอย่างผ้าโสร่ง  ขนาด 42”x2.5 หลา และ 42”x3 หลา 
 ผ้าพันชายหาด    ขนาดใหญ่ 52”x2.5 หลา 
 ผ้าพันชายหาด    ขนาดกลาง 42”x2.5 หลา 
 ผ้าพันชายหาด   ขนาดเล็ก 42”x1.5 หลา 
 ผัาพันคือ     ขนาดใหญ่ 33”x33” 
 ผ้าพันคอ     ขนาดเล็ก 25”x25” 
 ผ้าเช็ดหน้า     ขนาดใหญ่ 15”x15” และ 12”x12” 
 2. ผ้าบาติกเคหะสิ่งทอ โดยมากมักจะออกแบบเป็นผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 
หมอนอิง ผ้าม่าน ม่านบังตา ผ้าม่านหน้าต่าง มีขนาดมาตรฐานที่นิยมกัน ดังต่อไปนี้  
 ผ้าปูโต๊ะอาหาร    ขนาดใหญ่ 54”x2.5 หลา 
 ผ้าปูโต๊ะอาหาร    ขนาดเล็ก 54”x1.5 หลา 
 ผ้าปูโต๊ะรับแขก   ขนาด  18”x36” 
 หมอนอิง     ขนาด 18”x18” 
 ผ้าปูที่นอน     ขนาด 6 ฟุต 100”x3 หลา 
 ผ้าปูที่นอนเตียงเด่ียว   ขนาด  72”x2.5 หลา 
 3. ผ้าชิ้น หรือผ้าบาติกส าหรับน ามาตัดเย็บเป็นเคร่ืองแต่งกาย โดยการออกแบบเฉพาะ
ชิ้นมีขนาดกว้างและยาวโดยทั่วไป ดังนี้ 
 ผ้าตัดเสื้อสตรี บุรุษ    42”x2  หลา  
      50”x1.3 หลา 
 ผ้าตัดเสื้อสตรี บุรุษ แขนยาว  42”x2.5 หลา 
      52”x2  หลา  
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 ผ้าตัดชุดสตรี    42”x3.5 หลา 
 ผ้าตัดกระโปรงย้วย หรือกระโปรงพัน 52”x2.5 หลา 
 ขนาดของผ้าเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เช่น ผ้าปูโต๊ะ ซึ่งมีวิธีค านาณ
อย่างง่ายๆ คือ ขนาดความยาวของโต๊ะบวกด้วยผ้าห้อยข้างโต๊ะด้านยาวทั้ง 2 ข้าง ส าหรับความกว้าง
ควรใช้ผ้าหน้ากว้าง 54” หรือ 100” 

1. การเตรียมผ้า ควรเลือกผ้าให้เหมาะสม ผ้าที่ใช้ในการท าผ้าบาติก ได้แก่ผ้าที่ท าจาก
ธรรมชาติ ทีน่ิยมกัน คือ ฝ้าย ลินิน ปอ และผ้าไหม ผ้าที่น ามาท าน้ีจะต้องไม่หนาเกินไป เพราะน้ าเทียน
จะไม่สามารถซึมผ่านอีกด้านหนึ่งได้ และก่อนน าไปเขียนเทียนควรน าไปต้มด้วยน้ าด่างโชดาอ่อน เพื่อ
ช่วยขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนผิวผ้า โดยใช้สารเคมีดังนี้  

โซดาแอซ (ผงซักฟอก) 1 กรัม / ลิตร  
โซดาไฟ 1 กรัม / ลิตร  
สบู่เทียม (Wetting agent) 1 กรัม / ลิตร  

จากนั้นจึงน าผ้าที่ผ่านการต้มแล้วไปเขียนเทียน และลงสีต่อไป 
 2. การเตรียมเทียน  หรือผสมเทียน เทียนที่ใช้ได้จากการผสมระหว่างขี้ผึ้ง (Wax) และ 

พาราฟิน(Paraffin) ในอัตราส่วน 1:1 หรือ 1:2 และไม่ควรเกิน 1:12 เพราะจะท าให้เทียนใสเกินไปไม่
เกาะติดบนผ้า หรือบางครั้งอาจจะผสมยางสนหรือไขสัตว์ เพื่อช่วยให้เทียนแข็ง และเปราะ  

3. การเขียน หรือพิมพ์ลาย  เป็นการปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติด แล้วน าไปลงสีในส่วนที่
ต้องการให้ติดสี ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการท าผ้าบาติกการเขียนเทียนด้วยชันต้ิงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ส าหรับงานบาติกลายเขียน จะได้เส้นเทียนที่มีขนาดเล็กและสามารถเขียนรายละเอียดต่างๆได้มาก 
ส่วนการพิมพ์ลายจะเป็นวิธีที่ท าลายเทียนด้วยแม่พิมพ์ ลายที่ได้ค่อนข้างเป็นลายซ้ าๆ และมีลวดลาย
ไม่ซับซ้อนมากนัก  

4. การแต้ม หรือระบายสี  ใช้สีผงที่เป็นสีส าเร็จรูปส าหรับบาติกโดยเฉพาะ 10 กรัม หรือ 2 1/2 
ช้อนกาแฟเล็กกับน้ าต้มสุขประมาณ 8-10 ช้อนโต๊ะ ละลายให้เข้ากันน าไประบายได้ตามต้องการ  

5. การเคลือบน้ ายา (โซเดียมซิลิเกต) การเคลือบน้ ายาเพื่อเป็นการฟิกซ์ให้สีติดบนผืนผ้าอย่าง
ถาวร โดยใช้ภู่กันทาหรือระบายให้ทั่วทิ้งไว้ 3-6 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย แล้วน าผ้าไปล้างน ายาออก  

6. การลอกเทียนออกจากผ้า ต้มน าให้เดือดใส่ผงซักฟอก ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ/น้ า 1 ลิตร นาน 
30-40 นาที จะได้ผ้าบาติกที่คุณภาพดีสีไม่ตก  
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7. การตกแต่งผ้า  เช่น แช่น้ ายากันสีตก ตกแต่งผิวผ้า การรีด การอัด ขั้นตอนในการตกแต่งนี้ 
ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมบาติก เพื่อเป็นการดึงดูดใจลูกค้า ถ้าเป็นการท าผ้าบาติกงานฝีมือ หรือใน
ครัวเรือนใช้เพียงวิธีการรีดให้เรียบก็พอ การท าผ้าบาติกเป็นการตกแต่งผ้าที่มีความเก่าแก่อีกวิธีหนึ่งแต่
แหล่งก าเนิดของผ้าบาติกมาจากที่ใดนั้น ยังไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด โดยส่วนใหญ่มีการท าผ้าบาติก
ในกลุ่มของชาวชวาในประเทศอินโดยนีเซีย ทีมีเอกลักษณ์เฉพาะ และกรรมวิธีที่ไม่เหมือนใคร ท าให้ผ้า
บาติกที่ได้มีความสวยงามมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ เช่น ประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เป็นต้น รวมทั้ง
ทางตอนใต้ของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้มีการท าผ้าบาติกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการน าผ้าบาติกมา
ใช้ในวงการการตัดเย็บเสื้อผ้า ซึ่งเป็นท่ีนิยมและต้องการของผู้สวมใส่ในปัจจุบัน โดยทั่วไปกรรมวิธีใน
การท าผ้าบาติกไม่ซับซ้อนมากนัก ซึ่งมีหลักการง่าย ๆ คือการเขียนเทียน แต้มหรือย้อมสี และลอก
เทียนออกจากผ้า ทุกขั้นตอนในการท าจะต้องมี ความประณีต ละเอียด พิถีพิถัน จึงจะท าให้ผ้าบาติกดู
มีความสวยงาม นอกจากน้ันยังรวมถึงความต้ังใจในการท างานด้วย ผลงานที่ส าเร็จออกมาจึงจะมี
คุณภาพดี มีลักษณะเป็นงานด้านหัตถอุตสาหกรรม และเป็นงานด้านศิลปอยู่ในตัวด้วย ในการท าผ้า
บาติกนั้น นอกจากการออกแบบลวดลายที่มีความส าคัญแล้ว เครื่องมือ และ วัสดุอุปกรณ์ ก็จะต้อง
เตรียมให้พร้อมหลังจากที่ออกแบบลวดลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าขาดวัสดุอุปกรณ์ในขั้นตอนใด 
อาจจะท าให้การท างานที่ได้ด าเนินไปแล้ว ต้องหยุดลงเป็นผลท าให้งานชิ้นนั้นเสียหายได้ เมื่อเตรียม
เครื่องมือที่ต้องใช้ในการท าผ้าบาติกแล้ว ก็ต้องน าผ้าที่ต้องการท ามาขึงกับกรอบไม้ ให้ตึงพอสมควร 
เพื่อความสะดวกในการเขียนเทียน ระบายสี  และน าไปผ่านข้ันตอนใน การท าต่อไป  (สิริพิชญ์ เหลือง
สุวรรณ .2546)[Online] 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.26 ภาพแสดงการลอกลายจากลายที่เตรียมไว้โดยการวางผ้าบนลายนั้น แล้วใช้ดินสอลอก
ลาย (เส้นของลายที่เตรียมบนกระดาษจะต้องเป็นเส้นหนักๆและสีด าเพื่อให้เกิดการร่างแบบได้ชัดเจน ) 
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ภาพท่ี 2.27 น าผ้ามาขึงบนกรอบ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.28 แสดงการใช้ Canting ตักเทียนแล้วลากเส้นเทียนตามลวดลายที่ลอกไว้บนผ้า  
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ภาพท่ี 2.29 แสดงการระบายสีเมื่อระบายสีเสร็จรอให้ภาพแห้งสนิทแล้วทาด้วยสารกันสีตก  
(Fixing Agent) ที่ใช้กันคือ โซเดียม ซิลิเกต   ทิ้งไว้ 1 คืนเพื่อรอให้ภาพแห้งสนิท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.30 น าภาพที่ส าเร็จไปต้มเพื่อล้างเทียนออก ต้มครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1.30 ชั่วโมง 
แล้วตากให้แห้ง 
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ภาพท่ี 2.31 ภาพส าเร็จ 
 

2.4 แนวคิดในการออกแบบลวดลายผ้า  
 
 หลักการออกแบบลวดลายส่วนใหญ่เป็นการน าเอาหลักการออกแบบทางศิลปะมาประยุกต์ใช้ 
ในที่นี้ขอสรุปแนวทางการออกแบบลวดลายที่ส าคัญ ดังนี้  
 2.4.1. การสร้างแบบจากแม่ลาย (Motif) ค าว่า แม่ลายหรือแม่บทในพจนานุกรมศัพท์
ศิลปะอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2530 : 119) ได้ก าหนดว่า ส่วนส าคัญที่เป็นประธานของ
สิ่งใดหรือเป็นความคิดที่ก าหนดลักษณะ ท่าที  ลีลา  ความเคลื่อนไหวขององค์ประกอบต่างๆ ในทาง
จิตรกรรมและประติมากรรม แม่บท หมายถึง ส่วนก้านของต้นไม้ที่ขดกันเป็นเกลียวพันกันไปมา ถือ
เป็นลายแม่บทที่เป็นแนวท าให้ต่อช่อ ดอก ใบ ไปในจังหวะที่ผสมกลมเกลียวต่อเนื่องเป็นชุดๆ แม่บท
ในทางศิลปะ มักเป็นต้นเค้าลักษณะเฉพาะตัว มีลีลาซึ่งจ าได้ และพัฒนาจนกลายเป็นลักษณะประจ า
ชาติ หรือประจ ายุคสมัยที่เกิดขึ้น เช่น ลายกนกก้านขดสมัยสุโขทัย ลายกนกเปลวสมัยอยุธยาตอน
ปลาย หรือลายใบอะแคนทัสของกรีกในทางสถาปัตยกรรมก็มีปรากฏ เช่น โค้งครึ่งวงกม เป็น
องค์ประกอบแม่บทของสถาปัตยกรรมโรมัน  
 การสร้างรูปแบบมาตรฐานต้นแบบ (Motif) หมายถึง การออกแบบรูปทรงหนึ่งที่มีลักษณะ
เรียบง่ายขึ้นเพียง 1 รูป แต่สามารถผูกเป็นลวดลายอ่ืนๆต่อไปได้อีก เอฟ.เอช.นอร์ตัน (F.H.Norton) 
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กล่าวว่า ลวดลายต้นแบบมักเป็นรูปทรงธรรมดาที่ไม่มีความงดงาม แต่เมื่อน าลายนั้นมาผูกต่อด้วย
วิธีการดังต่อไปนี้จะสามารถสร้างลวดลายที่มีความงามขึ้นได้อีกจ านวนมาก ดังนี้ 
  1 การเรียงล าดับ (Transtation in steps) เป็นการน าลวดลายต้นแบบนั้นมา
เรียงล าดับในลักษณะการซ้ าของรูปร่าง (Repetition) 
 

 
ภาพท่ี 2.32 การเรียงล าดับ (Transtation in steps) 

 
  2 การสลับภาพซ้ายขวา (Reflection about a line) เป็นการวางลวดลายต้นแบบใน
ลักษณะสะท้อนกระจกเงา ภาพจะกลับซ้ายเป็นขวา ดังภาพ 
 

 
ภาพท่ี 2.33 การสลับภาพซ้ายขวา (Reflection about a line) 

 
  3 การหมุนรอบจุด (Rotation about a point) เป็นการวางลายต้นแบบรอบจุด
ศูนย์กลางจุดหนึ่ง ในลักษณะของภาพหมุน อาจวางซ้ ากัน 2-8 ชิ้น ซึ่งจะให้ลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไป 
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ภาพท่ี 2.34 การหมุนรอบจุด (Rotation about a point) 

 
  4 การสลับซ้ายขวาและหมุนรอบจุด (Reflection and rotation) เป็นการน าลาย
ต้นแบบวางสลับซ้ายขวาตามหลักการท่ี 2 ในขณะเดียวกันน ามาวางรอบจุดศูนย์กลางตามหลักการที่ 
3 ดังภาพ 
 

 
ภาพท่ี 2.35 การสลับซ้ายขวาและหมุนรอบจุด (Reflection and rotation) 

  5 การสลับซ้ายขวาและเรียงล าดับ (Reflection and Transtation) เป็นการน าแบบ
สลับซ้ายขวาตามหลักการท่ี  2 แล้วจึงน ามาเรียงล าดับอีกครั้งหนึ่งตามหลักการข้อที่   1 ภาพที่ได้จะมี
ลักษณะเหมือนภาพที่สะท้อนจากผิวน้ าหรือกระจก  ดังภาพ 

 

 
ภาพท่ี 2.36 การสลับซ้ายขวาและเรียงล าดับ (Reflection and Transtation) 
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  6 การหมุนรอบจุดและเรียงล าดับ (Rotation and Translation) เป็นการน าต้นแบบ 2 
ชิ้น มาวางรอบจุด แล้วน ามาเรียงล าดับกันอีกครั้งหนึ่งภาพที่ได้จะไม่เหมือนกับภาพสะท้อนจาก
กระจก เพราะรูปทรงจะตรงกันข้ามกันหมด 
 

 
ภาพท่ี 2.37  การหมุนรอบจุดและเรียงล าดับ (Rotation and Translation) 

 
  7 การเรียงล าดับสลับจังหวะ (Reflection and alternate translation) เป็นการน า
แบบมาเรียงล าดับ และสะท้อนกลับลงด้านล่างในลักษณะสลับฟันปลา ซึ่งจะให้ลวดลายที่แตกต่างกัน
ออกไปจากการเรียงล าดับตามปกติ 
 

 
ภาพท่ี 2.38  การเรียงล าดับสลับจังหวะ (Reflection and alternate translation) 

  8 การผสมระหว่างเรียงล าดับ สลับซ้ายขวา และหมุนรอบจุด (Reflection , Rotation 
and Translation) เป็นการออกแบบลวดลายโดยผสมผสานหลักการดังกล่าวข้างต้นเพื่อสร้างเป็น
ลวดลายขึ้นใหม่ดังภาพ 
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ภาพท่ี 2.39  การผสมระหว่างเรียงล าดับ สลับซ้ายขวา และหมุนรอบจุด  

(Reflection , Rotation and Translation) 
 

 2.4.2. การใช้จังหวะ (Rhythm) ถือเป็นหลักส าคัญของการสร้างลวดลาย เพราะการจัด
จังหวะที่ดีจะช่วยให้ผลงานการออกแบบดูเป็นระเบียบ เรียบง่าย และน่าสนใจ ซึ่งลักษณะของการเกิด
จังหวะนั้น ชะลูด น่ิมเสมอ (2539 : 148) ได้ก าหนดไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  ลักษณะแรก เกิดจากการซ้ าของหน่วยหรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ  
  ลักษณะที่สอง เกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น รูปทรง น้ าหนัก หรือสี 
วิธีการ ดังนี้ 
  1 การซ้ าจังหวะเท่ากัน คือ การก าหนดหน่วยต้ังแต่สองหน่วยขึ้นไป ให้มีระยะห่าง
ระหว่างหน่วยเท่าๆกัน หรือเป็นการก าหนดช่องไฟให้มีช่องว่างระหว่างหน่วยเท่าๆกันเป็นจังหวะนั่นเอง  
ซึ่งหน่วยดังกล่าวสามารถเลือกได้หลายทาง เช่น เส้น รูปร่าง สี หรือลักษณะผิว เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 2.40  จังหวะซ้ าเท่ากันของเส้น 

 

 
ภาพท่ี 2.41  จังหวะซ้ าเท่ากันของรูปร่างและสี 
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ภาพท่ี 2.42  จังหวะซ้ าเท่ากันของลักษณะผิว 

 
  2 การซ้ าจังหวะไม่เท่ากัน คือ การจัดจังหวะของหน่วยให้มีช่องไฟหรือรูปแบบของ
หน่วยให้แตกต่างกัน  ท าให้ลวดลายดูแปลกตา มีการเคลื่อนไหวและน่าสนใจ 
 

 
ภาพท่ี 2.43  จังหวะซ้ าของเส้นไม่เท่ากัน 

 

 
ภาพท่ี 2.44  จังหวะซ้ าของขนาดและน้ าหนักไม่เท่ากัน 

 
  3 การซ้ าจังหวะสลับกัน คือ การจัดจังหวะที่มีรูปแบบอย่างน้อย 2 ชุดขึ้นไป ให้มี
ลักษณะที่แตกต่างกัน จัดวางสลับกันซึ่งจะมีระยะห่างเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ 
 

 
ภาพท่ี 2.45 จังหวะซ้ าสลับกันแบบระยะห่างเท่ากัน 

 
  4 การซ้ าจังหวะโดยการเน้นหรือพัก คือ  การก าหนดหน่วยที่ต้องการขึ้นต้ังแต่หนึ่ง
หน่วยขึ้นไปจัดวางจังหวะให้มีระยะห่างเท่าๆกัน โดยมีการเน้นให้เกิดความแตกต่างขึ้นในหน่วยนั้นๆ 
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ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การท าให้ค่าน้ าหนักที่จุดเน้นต่างจากจุดอ่ืนๆ การใช้ลักษณะผิวให้เกิดความ
แตกต่าง หรือการใช้สี เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 2.46 จังหวะเน้นหรือพักด้วยการใช้ค่าน้ าหนัก 

 
  5 การซ้ าจังหวะโดยสร้างความแตกต่าง คือ การก าหนดหน่วยที่มีความแตกต่างกัน
ต้ังแต่ 2 หน่วยขึ้นไปมาจัดวางในลักษณะซ้ าๆกัน แต่มีรูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งสามารถสร้างใน
ลักษณะแนวเดียวหรือเป็นชุดก็ได้ 
 

 
ภาพท่ี 2.47 จังหวะซ้ าที่เกิดจากความแตกต่าง 

 
 การจัดวางแบบต่อเนื่อง คือ การจัดจังหวะของหน่วยแต่ละหน่วยให้มีความต่อเนื่องกัน ท าให้
เกิดการเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นล าดับขั้นของเส้น สี รูปทรง หรือน้ าหนักโดยไม่มี
ช่องว่างมาค่ัน บางครั้งให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลวดลาย 
 

 
ภาพท่ี 2.48 จังหวะแบบต่อเนื่องจากหน่วยหลายหน่วยรวมกันเป็นจุด  
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  6 การจัดจังหวะแบบทับซ้อน คือ การจัดจังหวะของหน่วยแต่ละหน่วยให้มีลักษณะ
ทับซ้อนโดยเส้นระยะห่างเท่ากัน หรือไม่เท่ากันมาประกบในทิศทางที่ต่างกัน เช่น จากบนลงล่าง หรือ
ซ้ายไปขวา เป็นต้น ท าให้ลวดลายมีลักษณะที่หลายหลายข้ึน 
 

 
ภาพท่ี 2.49 จังหวะทับซ้อนจากบนลงล่าง 

 
  7 การจัดจังหวะแบบลื่นไหล คือ การจัดจังหวะของหน่วยให้มีความต่อเนื่องลื่นไหลไป
ในทิศทางเดียวกัน ท าให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวในตัวลวดลาย 
 

 
ภาพท่ี 2.50 จังหวะแบบลื่นไหลไปในทิศทางเดียวกัน 

 
  8 การจัดจังหวะแบบเปลี่ยนทิศทาง คือ การจัดปรับเปลี่ยนทิศทางของรูปร่างรูปทรง
ให้แปลกไปจากกลุ่ม ซึ่งอาจจะเปลี่ยนทิศจากซ้ายไปขวา หรือบนไปล่าง เป็นต้น 

 

 
ภาพท่ี 2.51 จังหวะแบบเปลี่ยนทิศทาง 

 

หน่วยที่  1 

หน่วยที่  2 
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 2.4.3. การใช้รูปและพื้น คือ การสร้างลวดลายโดยค านึงถึงความสัมพันธ์ของรูปและพื้น ให้
มีความประสานกลมกลืนกันจนแยกไม่ออกว่าอันไหนรูปอันไหนพื้น ท าให้ลวดลายมีความกลมกลืนกับ
ตัวผลงานการออกแบบ 
 

 
ภาพท่ี 2.52 แสดงภาพการใช้รูปและพื้น 

 
 2.4.4. การใช้การลดหลั่น คือ การจัดวางหน่วยในการสร้างลวดลายให้มีลักษณะลดหลั่นกัน
โดยใช้รูปแบบที่ซ้ าๆกัน มาจัดวางให้เกิดการลดหลั่นด้วยขนาดจากใหญ่ไปหาเล็กหรือเล็กไปหาใหญ่ 
สลับกันแล้วแต่ลักษณะของผลงาน ซึ่งในการลดหลั่นนี้อาจจะใช้ค่าน้ าหนักสีมาช่วยให้เกิดมิติเพิ่มขึ้นก็
ได้ 
 

 
ภาพท่ี 2.53 การลดหลั่น 

www.ssru.ac.th



 46 

 2.4.5. การใช้ตาราง คือ การจัดวางลวดลายให้อยู่ในกรอบของตารางหรือเกิดการเชื่อมต่อ
ระหว่างกลุ่มตารางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้  
 

 
ภาพท่ี 2.54 การออกแบบลวดลายโดยการเชื่อมกลุ่มตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

 
 2.4.6. การใช้ความใกล้ชิด  คือ การจัดวางหน่วยต่างๆ ที่ต้องการให้ดูเหมือนว่าแต่ละหน่วย
เป็นของกันและกัน จะขาดหน่วยใดหน่วยหนึ่งมิได้ ลวดลายโดยรวมจึงมีลักษณะเป็นกลุ่มไม่กระจัด
กระจายไปคนละทิศละทางท าให้มีความเป็นเอกภาพและเกิดการรับรู้โดยรวมได้อย่างดี 
 

 
ภาพท่ี 2.55 ความใกล้ชิดที่เกิดจากหน่วยเดียวกัน 

 
 2.4.7. การใช้หลักการต่อลาย คือ การจัดวางระบบของลายให้สอดคล้องกับพื้นที่ว่างโดยมี
การวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อความเหมาะสมกับผลงานที่ต้องการออกแบบ ซึ่งมีหลักการ
ออกแบบไว้ 2 แนวทาง ดังนี้ 
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  1 แนวทางแรก เป็นการต่อลายตามแนวต่างๆ ดังนี้  
   การต่อลวดลายแบบแนวนอน เป็นการน าเอาแม่ลาย (Motif) มาเรียงต่อกัน
เป็นแถวตามแนวนอนไปเรื่อยๆ จนสุดชิ้นงาน หากยังมีพื้นที่ว่างก็เริ่มแถวใหม่อีก  
 

 
ภาพท่ี 2.56 การต่อลวดลายแบบแนวนอน 

 
   การต่อลวดลายตามแนวต้ัง  เป็นการน าแม่ลายมาเรียงต่อกันในลักษณะ
แนวต้ังเป็นแถวยาวจนสุดชิ้นงาน เช่นเดียวกับวิธีการต่อลายแบบนอน  
 

 
ภาพท่ี 2.57 การต่อลวดลายตามแนวต้ัง 

 
   การต่อลวดลายแบบเส้นหยักหรือซิกแซ็ก เป็นลวดลายที่มีลักษณะแนวหยัก
ขึ้นลงท ามุมต่อกันในแถวเดียวกัน โดยแต่ละแถวจะอยู่ในลักษณะขนานกันตลอดแนว 
 

 
ภาพท่ี 2.58 การต่อลวดลายแบบเส้นหยักหรือซิกแซ็ก  

www.ssru.ac.th



 48 

   การต่อลวดลายแบบเส้นเฉียง เป็นการจัดวางลวดลายในแนวเส้นเฉียงต่อกัน
เป็นแถวจนสุดชิ้นงาน และแต่ละแถวก็จะวางลวดลายขนานกับแถวตลอดแนวเช่นกัน 
 

 
ภาพท่ี 2.59 การต่อลวดลายแบบเส้นเฉียง 

 
   การต่อลวดลายแบบตารางหมากรุก  เป็นการจัดวางลวดลายให้อยู่ในตาราง
ที่มีพื้นที่เท่ากันเหมือนตารางหมากรุก โดยจัดวางหน่วยในตารางให้สลับกันตลอดชิ้นงาน 
 
 
 

ภาพท่ี 2.60 การต่อลวดลายแบบตารางหมากรุก  
 
   การต่อลวดลายแบบขั้นบันได  เป็นการจัดวางลวดลายให้มีการยกระดับของ
หน่วยขึ้นเป็นระดับเท่าๆกันไปเรื่อยๆ เหมือนขั้นบันได  โดยยึดโครงสร้างสี่เหลี่ยมให้มีมุมต่อมุม
เชื่อมต่อกัน 

 
ภาพท่ี 2.61 การต่อลวดลายแบบขั้นบันได 
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  2 แนวทางที่สอง เป็นการต่อลายในลักษณะต่างๆโดยอาศัยรูปทรงเรขาคณิต  
   การต่อลายในลักษณะสี่เหลี่ยม (The Square Network) 
 

 
ภาพท่ี 2.62 การต่อลายในลักษณะสี่เหลี่ยม  

 
   การต่อลายในลักษณะการเรียนอิฐแนวนอนหรือแนวต้ัง (The Brick and 
Half-Drop Network) 

 
ภาพท่ี 2.63 การต่อลายในลักษณะการเรียนอิฐแนวนอนหรือแนวต้ัง  
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   การต่อลายในลักษณะเหลี่ยมเพชร หรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (The 
Diamond Network) 
 
 

 
ภาพท่ี 2.64 การต่อลายในลักษณะเหลี่ยมเพชร หรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  

 
   การต่อลายในลักษณะสามเหลี่ยม (The Triangle Network) 
 

 
ภาพท่ี 2.65 การต่อลายในลักษณะสามเหลี่ยม 

 
   การต่อลายในลักษณะลวดลายตาข่าย (The Ogee Network) 
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ภาพท่ี 2.66 การต่อลายในลักษณะลวดลายตาข่าย 

   การต่อลายในลักษณะหกเหลี่ยม (The Hexagon Network) 
 

 
ภาพท่ี 2.67 การต่อลายในลักษณะหกเหลี่ยม 

 
   การต่อลายในลักษณะรูปพัด (The Scale Network) 
 

 
ภาพท่ี 2.68 การต่อลายในลักษณะรูปพัด 
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   การต่อลายในลักษณะวงกลม (The Circle Network) 

 
ภาพท่ี 2.69 การต่อลายในลักษณะวงกลม 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ในโครงการวิจัยเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง เพื่อใช้ในการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป
เพ้นท์บาติก จังหวัดอุดรธานี       มีแนวทางในการศึกษาโดยใช้วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 พิสิฐ เจริญวงศ์ ( 2551) ได้กล่าวถึงประวัติบ้านเชียงว่า  ของที่บรรพบุรุษของเราสร้างไว้
ส่วนมาก จะรักษาสภาพของสิ่งของนั้นไว้ได้ไม่ดี หรือ เป็นของทิ้งขว้าง บางทีฝังไว้กับศพคนตาย  จึงมัก
ช ารุดหรือหักพังเมื่อนักโบราณคดี ส ารวจพบแล้วก็น ามาศึกษาวิเคราะห์และแปลความสิ่งของที่พบจาก
ดินในระดับต่างๆ เพื่อจะได้รู้ว่า วัฒนธรรมของคนโบราณที่นั่น  มีความเป็นมาอย่างไร งานส ารวจ
ศึกษาเริ่มเมื่อ พ.ศ. 2510 เริ่มจากท่ี ชาวบ้าน  ขุดดินท าสวน แล้วพบเศษภาชนะดินเผาที่เรียกกันว่า " 
เฟืองหม้อเฟืองไห "  มีลวดลายแปลกตา   การอนุรักษ์เป็นหน้าที่หนึ่งของคนในชาติ  เราจะต้องช่วยกัน
รักษาหลักฐานนั้น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ ประเทศต่าง  ๆ พยายามหามาตรการ
ป้องกัน รักษาและศึกษามรดกวัฒนธรรมของตน  เพื่อให้ทราบว่าประเทศตนมีความเป็นมา อย่างไร  
ประเทศที่มีหลักฐานความเป็นมาของมนุษย์มากและยาวนานหลายประเทศใช้หลักฐาน เหล่านั้นแสดง
เกียรติประวัติของชาติ ความรู้ความสามารถของคนโบราณที่บ้านเชียงไม่ได้มีเพียง  เกษตรกรทั่วๆไป 
แต่ยังมีช่างเทคนิคที่สามารถหล่อสัมฤทธิ์  ได้เมื่อราว ๆ 4,000 ปีมาแล้ว หลักฐานการหล่อสัมฤทธิ์ ที่
บ้านเชียง คือวัตถุต่าง ๆ เช่น แม่พิมพ์หินทราย เบ้าหลอมโลหะ เครื่องมือสัมฤทธิ์ และก้อนโลหะหลอม 
เทคนิคการท า สัมฤทธิ์พัฒนาต่อไปจากการหล่อด้วยแม่พิมพ์คู่เมื่อ 4,000 ปีมาก่อน   การท าเครื่องมือ
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เครื่องใช้ด้วยโลหะ 2 ชนิด เช่น ก าไลสัมฤทธิ์  นอกจากน้ันคนบ้านเชียงก็มีการท าจักสาน ทอผ้าและ
ภาชนะดินเผา 

แจ่มจ ารัส   น้ าใสและคณะ ( 2551) ได้กล่าวต่ออีกว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2517-2518 กรม
ศิลปากร และพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศ  สหรัฐอเมริกา ได้ท าการขุดค้นและวิจัย
แบบสหวิทยา ที่บ้านเชียงอย่างละเอียดและต่อเนื่องถึง 2 ปี โดยได้รวมเอา  นักวิชาการจากหลายสาขา
มาศึกษาและวิจัยร่วมกัน เช่น นักปฐพีวิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักสัตวศาสตร์ รวมทั้งนัก ศึกษาฝึกงาน
โบราณคดี จากประเทศต่างๆ เช่นไทย ลาว กัมพูชา  เวียดนาม ฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกาจากการขุด
ค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียง  กับผลของการศึกษา และวิจัย ท าให้ได้เข้าใจในเรื่อง  ราวเก่ียวกับ
วัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมอีกด้วย 
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง แสดงให้เห็นว่า  มีร่องรอยของ
คนยุคก่อนประวัติ ศาสตร์หลายสมัย นับพันปี โดยได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ตามลักษณะของการฝังศพ 
และภาชนะดินเผาที่บรรจุลงเป็น เครื่องตกแต่งศพ  เช่นในหลุมศพดังนี้   

1. สมัยต้นบ้านเชียง ระหว่าง 5600-3000 ปี โดยเริ่มจากการเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม 
ประชากรประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การฝังศพของคนในสมัยนั้นแบ่งออกเป็น3แบบคือ 

1. วางศพในลักษณะนอนงอเข่า 
2. วางศพในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว 
3. บรรจุศพในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่  

แล้วน าไปฝังซึ่งการฝังแบบนี้ใช้กับศพเด็กทารกเท่านั้น ส่วนใหญ่การฝังศพของคนสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงรุ่นแรกนั้น จะบรรจุภาชนะดินเผาลงไปในหลุมศพและตกแต่งศพด้วย
เครื่องประดับ ภาชนะดินเผาที่ฝังอยู่กับศพ สมัยต้นนี้  มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาด้วยเช่น   
ระยะที่1 ของสมัยต้น ใช้ภาชนะดินเผาสีด า  - เทาเข้ม มีเชิงหรือฐานเตี้ย ล าตัวภาชนะครึ่งบน  มักจะ
ตกแต่งด้วยลายขีดเขียนเป็นเส้นโค้งคด เพิ่มเติมด้วยลายกดทับเป็นจุด  เป็นเส้นสั้นๆ ระหว่างลายโค้ง
คด ส่วนครึ่งล่างมักจะเป็นลายเชือกทาบคือใช้เชือกกดทับผิวภาชนะดินเผา   ระยะที่2 ของสมัยต้น เริ่ม
ใช้ภาชนะดินเผาแบบมีผนังด้านข้างตรงหรือเกือบจะตรง ท าให้มีรูปร่าง  เป็นทรงกระบอก และยังมี
ภาชนะดินเผาประเภทหม้อก้นกลม คอสั้นๆ ปากต้ังตรง  ตกแต่งด้วยรอยเชือกทาบตลอดทั้งใบ     ระยะ
ท่ี3 ของสมัยต้น ใช้ภาชนะดินเผา  ประเภทหม้อก้นกลม ตกแต่งไหล่ภาชนะด้วยลายเส้นขีด กับระบาย
สีแดง บริเวณล าตัวภาชนะ  ช่วงใต้ไหล่ภาชนะลงมาตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ เรียกภาชนะแบบนี้ว่า 
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แบบบ้านอ้อมแก้ว เพราะได้พบภาชนะแบบนี้ที่แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บ้านอ้อมแก้ว
เป็นหลัก ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเชียงเท่าใดนัก บ้านเชียงในสมัยต้นนี้ ยังไม่มีการใช้วัตถุที่ท าด้วยโลหะ 
เครื่องมือที่มีคม มีด ขวานหินขัด  เครื่องประดับส่วนมากท าจากหิน และเปลือกหอยทะเล ต่อมาใน
ระยะที่3 จึงมีการใช้โลหะส าริดบ้าง โดย ใช้ท าเครื่องประดับ พวกแหวน ก าไล เครื่องมือ ได้แก่  หัวขวาน
และใบหอกเป็นต้น 
     2. สมัยกลางบ้านเชียง ช่วงนี้เกษตรกรที่บ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เริ่มมีการ  ใช้โลหะ
ท าเครื่องมือใช้สอยและเครื่องประดับกันแล้ว โดยในช่วงแรกๆ ใช้โลหะส าริด  ซึ่งเป็น โลหะผสมระหว่าง 
ทองแดงและดีบุก ต่อมาตอนกลางสมัยจึงเริ่มมีการใช้เหล็กกันบ้าง ประเพณีการฝังศพ ของคน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงสมัยกลาง เป็นแบบ วางศพใน  ท่านอนหงายเหยียดยาว บางศพมี
การน าภาชนะดินเผามากกว่าหนึ่งใบ มาทุบให้แตกแล้วใช้เศษภาชนะดินเผานั้นโรยบนศพลักษณะเด่น
ของภาชนะดินเผาสมัยกลางของบ้านเชียง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นภาชนะ ดินเผาขนาดใหญ่ ผิว
นอกเป็นสีขาว ส่วนไหล่หักเป็นมุม หรือโค้งมาก มีทั้งแบบที่มีก้นกลมและแหลม บางใบนั้น  ตกแต่งด้วย
ลายขีดผสมกับลายเขียนสีบริเวณปากภาชนะและในช่วงปลายของสมัยกลางเริ่มมีการเขียนตกแต่ง
ปากภาชนะด้วยการทาสีแดง 
     3. สมัยปลายบ้านเชียง เป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ระหว่างนี้มีการใช้เหล็กท า  เป็น
เครื่องมือเครื่องใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนเครื่องประดับยังคงใช้ส าริด  ที่มีรูปแบบและลักษณะประณีต
วิจิตรพิสดารมากกว่าในสมัยที่ผ่านมาประเพณีการฝังศพ ของคนในสมัยนี้ คือ  จะวางศพในท่านอน
หงายเหยียดยาว แล้วน าภาชนะ ดินเผาทับบนศพ  ภาชนะดินเผาที่พบในหลุมศพช่วงปลายนี้ เป็น
ภาชนะเขียนสีแดงบนพื้นขาว และต่อมาก็ก็เริ่มมี ภาชนะดินเผาเขียนลายสีแดง บนพื้นสีแดง ในช่วง
ท้ายของสมัยปลาย เป็นภาชนะดินเผาฉาบด้วยน้ าดินสีแดง แล้วขัดมัน 

 บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานีก็คือแหล่งโบราณคดีส าคัญแห่งหนึ่งที่ให้ความรู้อย่างมาก  เกี่ยวกับ
พัฒนาการของสังคม และวัฒนธรรมสมัยโบราณเมื่อหลายพันปีมาแล้วในประเทศไทย  สิ่งที่ดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมายังบ้านเชียงก็คือ  เรื่องราวอันเกี่ยวกับอดีตของพื้นที่หมู่บ้านนี้  โดยเฉพาะเรื่อง
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการจัดแสดงไว้เป็นพิพิธภัณฑสถาน 2 แห่ง  ในหมู่บ้านนี้ คือ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  และพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งที่วัดโพธิ์ศรีใน  มีเรื่องเล่าขานกันว่า 
เมื่อประมาณ พ.ศ. 2360 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้เกิด
สถานการณ์วุ่นวายทางการเมืองในราชอาณาจักรลาว  ชาวพวนกลุ่มหนึ่งจากแขวงเชียงขวางจึงได้
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อพยพข้ามแม่น้ าโขงมาต้ังหลักปักฐานอยู่ในผืนป่าที่เป็นเนินสูงน้ าท่วมไม่ถึงในฤดูฝน  บริเวณรอบๆ 
เป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การท านา  และมีแหล่งน้ าส าหรับกินใช้อย่างสมบูรณ์ตลอดมา พร้อมตั้งชื่อเรียกว่า 
“บ้านเชียง” ต้ังแต่นั้นมา  แต่เมื่อประมาณ พ.ศ. 2515 ที่ผ่านมา ได้เริ่มมีการสังเกตพบโบราณวัตถุและ
หลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่เนินของหมู่บ้านและส่งผลให้มีการศึกษาทางโบราณคดี  จนได้ทราบว่า
ความจริงแล้วพื้นที่ที่เป็นที่ต้ังของบ้านเชียงปัจจุบัน  เคยมีคนต้ังถิ่นฐานมาแล้วก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ
พันๆ ปีก่อนจะมีการสร้างหมู่บ้านในปัจจุบันโบราณวัตถุที่พบ ได้แก่  เศษภาชนะดินเผาที่มีการตกแต่ง
เขียนเป็นลายสีแดง โครงกระดูก  เครื่องมือที่ท าด้วยหินและส าริด โบราณวัตถุที่ท าด้วยหิน ส าริด และ
เหล็ก โดยเฉพาะภาชนะดินเผาเขียนเป็นลายสีแดงนั้นเป็น โบราณวัตถุที่มีลักษณะเด่นมากเนื่องจาก
เพิ่งมีการพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย   (พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ บ้านเชียง. 2551)       

อัจฉรา แข็งสาริกิจ  ( 2551:สัมภาษณ์)  หัวหน้าพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เล่าว่า  จากการส ารวจ
โบราณคดีในภาคอีสานตอนบนทั้งหมด  พบว่าบ้านเชียงเป็นท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย และสามารถขึ้น
เป็นมรดกโลกได้ หลังจาก พ.ศ. 2535 ที่บ้านเชียงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นต้นมามีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเยี่ยมชมบ้านเชียงเป็นอย่างมาก   จากนั้นพอถึง  พ.ศ. 2539-2540 เริ่มมีโครงการขอความ
ช่วยเหลือจากต่างชาติ  ก็ได้เข้ามาช่วยในเรื่องการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่วัดโพธิ์ศรีใน  แล้วก็
ปรับปรุงพวกภูมิทัศน์ต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ช่วยในการปรับปรุงการจัดแสดงใหม่ซึ่งการปรับปรุงการ
จัดแสดงใหม่นั้นมาแล้วเสร็จใน  พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา เราได้พัฒนาหลายๆ  ส่วนขึ้นมาเพื่อให้
นักท่องเที่ยวเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์มากขึ้น และในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นภาพ
โบราณวัตถุต่างๆ ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดบางส่วนที่เก่าทางพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการปรับปรุงขึ้นมาใหม่
โดยการท าด้วยวิธีการเก่า  บ้านเชียงนั้นเด่นในเรื่องการเป็นยุคส าริดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก  เป็นแหล่ง
โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่มียุคส าริดที่เก่าแก่ที่สุด  เป็นแหล่งที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
เป็นแหล่งเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองที่โดดเด่นและหาได้ยาก  ในปี 2539 จ านวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 2 
แสนคน จ านวนนักท่องเที่ยวมาลดลงในช่วงท้ายที่เทศกาลโทรมหมดแล้วเราก็เลยต้องเริ่มปรับปรุงใหม่ 
 มยุรี มิ่งมงคล ( 2551: Online) ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ  เป็นค าที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการ
ท าโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติด
สี ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนับเป็นสิบ ๆ  ครั้ง ส่วน
ผ้าบาติกอย่างง่ายอาจท าโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียน  แล้วจึงน าไปย้อมสีที่ต้องการค าว่าบาติก  
{Batik} หรือปาเต๊ะ เดิมเป็นค าในภาษาชวาใช้เรียกผ้าท่ีมีลวดลายที่เป็นจุด ค าว่า “ ติก ” มีความหมาย
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ว่า เล็กน้อย หรือจุดเล็กๆมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าตริติก  หรือ ตาริติก ดังนั้นค าว่า  บาติก จึงมี
ความหมายว่าเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นจุดๆ ด่างๆวิธีการท าผ้าบาติกในสมัยด้ังเดิมใช้วิธีการเขียนด้วย
เทียน { wax- writing} ดังนั้นผ้าบาติก  จึงเป็นลักษณะผ้าที่มีวิธีการผลิตโดยใช้เทียนปิดในส่วนที่ไม่
ต้องการให้ติดสี  แม้ว่าวิธีการท าผ้าบาติกในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม  แต่ลักษณะเฉพาะ
ประการหนึ่งของผ้าบาติกก็คือ  จะต้องมีวิธีการผลิตโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีหรือปิด
ส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีซ้ าอีก    

แหล่งก าเนิดของผ้าบาติกมาจากไหนยังไม่เป็นท่ียุติ  นักวิชาการชาวยุโรปหลายคนเชื่อว่ามีใน
อินเดียก่อน  แล้วจึงแพร่หลายเข้าไปในอินโดนีเซียอีกหลายคนว่ามาจากอียิปต์หรือเปอร์เซีย แม้ว่าจะ
ได้มีการค้นพบผ้าบาติกที่มีอายุเก่าแก่ในประเทศอ่ืน  ทั้งอียิปต์ อินเดีย และญี่ปุ่นแต่บางคนก็ยังเชื่อว่า  
ผ้าบาติกเป็นของดั้งเดิมของอินโดนีเซีย และยืนยันว่าศัพท์เฉพาะที่เรียกวิธีการและขั้นตอนในการท าผ้า
บาติก เป็นศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย สีที่ใช้ย้อมก็มาจากพืชที่มีในอินโดนีเซียแท่งขี้ผึ้งชนิดที่ใช้เขียนลายก็
เป็นของอินโดนีเซีย  ไม่เคยมีในอินเดียเลย เทคนิคที่ใช้ในอินโดนีเซียสูงกว่าที่ท ากันในอินเดีย  และจาก
การศึกษาค้นคว้าของ  N.J.Kron นักประวัติศาสตร์ชาวดัตช์ก็สรุปไว้ว่า การท าโสร่งบาติกหรือโสร่ง
ปาเต๊ะ เป็น วัฒนธรรมด้ังเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนติดต่อกับอินเดีย 
 
2.6 สรุป 
 

ในบทที่ 2 นี้ได้กล่าวถึง ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี   การผลิตผ้า
บาติกแนวคิดในการออกแบบลวดลายผ้า และการประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้าที่ส าคัญที่น ามาใช้การ
ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกเพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึก  
นอกจากน้ียังได้กล่าวถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงรูปแบบ ลวดลาย และ
แหล่งก าเนิด กรรมวิธีการผลิตผ้าบาติก ซึ่งเป็นข้อมูลที่สร้างความชัดเจนในเรื่องของลวดลายบ้านเชียง
ได้เป็นอย่างดี 
 จากเนื้อหาการศึกษาข้อมูลลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงแนวทางที่เหมาะสมในการน า
ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงมาใช้ประยุกต์ออกแบบลวดลายผ้าทอพื้นเมืองนั้น ลวดลาย
เครื่องปั้นดินเผาในยุคปลายมีความเป็นไปได้มากท่ีสุด เนื่องจากในยุคต้นและยุคกลางนั้นลวดลายที่
ปรากฏยังไม่เด่นชัดและหลากหลาย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นลายทาบเชือกและลวดลายที่เกิดจากการ
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ขูดขีด แต่ในยุคปลายมีการประดับประดาภาชนะเครื่องปั้นดินเผาให้มีความสวยงามด้วย ทั้งรูปแบบที่
หลากหลายและสีสันที่โดดเด่น ซึ่งกลุ่มของลวดลายประกอบด้วย กลุ่มลานเส้นโค้ง กลุ่มลายก้านขด 
กลุ่มลายเรขาคณิต กลุ่มลายดอกไม้ กลุ่มลายสัตว์ และกลุ่มลายอื่นๆ เช่น ลายเส้นขนาน ลาย
สามเหลี่ยม ลายเชือกควั่น ลายขนมเปียกปูนซ้อน จากรูปแบบของลวดลายเครื่องปั้นดินเผาบ้ายเชียง 
จะเห็นว่ามีรูปแบบมีที่มาคล้ายคลึงกันกับลวดลายของผ้า ดังนั้นแนวคิดในการประยุกต์เอาลวดลาย
เครื่องปั้นดินเผาบ้ายเชียงมาใช้ออกแบบและพัฒนาเป็นลวดลายผ้านั้น ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาใน
ยุคปลายมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
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