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The research is a comparative study on the designs of batik cloth in three 

Andaman provinces:  Phuket, Phang nga, and Krabi.  To help analyze and summarize 

the data, the researcher collected data from in depth interviews, photographs, 

observations, and related documents.  The researcher interviewed 5 batik painters 

from each province; 15 painters in total. 

The research shows that the designs of batik cloth in Andaman provinces 

were developed from nature.  Most of the designs in Phuket, Phang nga, and Krabi 

were of crabs, fish, prawns, shells, turtles, and corals.  Also, there were designs of 

flowers such as orchids, roses, Leelawadee, Feungfah, Champa, and Sri-trang.  In 

addition, there were designs of animals such as birds, elephants, horses, butterflies as 

well as crabs, fish, prawns, and shells.  Therefore, the designs of batik cloth in three 

provinces were not different.  However, there were some differences in peculiar Thai 

designs for example an applied Kanok design was popular in Phuket, but not in 

Phang nga and Krabi.  As for geometric design, it was popular in Phang nga, but not 

in Phuket and Krabi.  Furthermore, the uniqueness of the designs in each province 

was different.  In Phuket, Promthep Cape, Sino-Portuguese architectures were 

dominant, while Khao Tapu and Khao Chang designs were outstanding in Phang 

nga.  In Krabi, Paphiopedilum (a kind of orchid), Gurney's Pitta (a kind of bird) and 

Khao Khanap Nam designs were dominant.  As for the colors of batik designs in  
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Phuket, Phang nga, and Krabi, pink, light blue, dark blue, violet, yellow, and 

green were popular.  The colors of the designs were both in contrast to and in 

harmony with the cloth color.  

From the research, some suggestions have been made.  First, batik painters 

should develop their potential and skills in designing to make batik designs modern 

and serve the demand of the market.   In addition, a comparative study on the designs 

of Batik cloth in Sonkhla, Satun, Pattani, Yala, and Narathiwat should be conducted.  

Moreover, there should be a comparative study on the designs of batik cloth in 

Phuket and neighboring countries such as Malaysia, Indonesia, and China.  

Furthermore, there should be a study on batik produce like bags and cloth paintings.  

Besides, there should be a comparison of Thai and foreign consumers’ opinions and 

satisfaction on the designs of batik cloth.  These suggestions show that organizations 

from both the government and private sectors are important parts in helping develop 

batik, support batik paintings, standardize the price, and provide training in designing 

modern batik cloth for batik painters. 

 

Key words:  Designs, Batik cloth, Andaman 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
              ผ้าบาติกเป็นผ้าชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดย เฉพาะอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม หมู่เกาะทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์รวมทั้ง
ภาคใต้ของประเทศไทย (นันทา โรจนอุดมศา สตร์, 2536:1) ส าหรับแหล่งก าเนิดของผ้าบาติกไม่
ทราบแน่นอน นักวิชาการชาวยุโรปเช่ือว่าเร่ิมในอินเดียก่อนแล้วจึงแพร่หลายเข้าไปในอินโดนีเซีย 
อีกหลายคนเช่ือว่ามาจากอียีปต์ เปอร์เซีย จีน ญี่ปุ่น แอฟริกา (Keller, 1966) นอกจากนี้ต้นก าเนิด
ศิลปะบนผืนผ้าบาติกที่มีช่ือเสียงของทวีปเอเซียอยู่ที่เกาะชวาใกล้เมืองแมนดูรา (andura) ซึ่ง
ลักษณะของผ้าบาติกจะเป็นผ้า  “โสร่ง”  (Sarong)  (Inger Mc Cabe Elliot, 1984:22)   
                      ส าหรับผ้าบาติกในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วมักจะเร่ิมต้นทางตอนใต้ของประเทศ 
เช่น จังหวัดนราธิวาส ยะลา ส่วนรูปแบบลวดลายต่างๆของผ้าบาติกมักจะเลียนแบบลายผ้าบาติก
ของมาเลเซีย  ดังนั้นผ้าบาติกของไทยเราที่ผลิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้มักจะคล้ายกับผ้าบาติก
ของมาเลเซีย ซึ่งมีลักษณะบาติกแบบพิมพ์ผสมกับแ บบเขียน (นันทา โรจนอุดมศาสตร์ , 2536 :2) 
การท าบาติกในจังหวัดนราธิวาส ของบุคคลที่มีบทบาทส าคัญคนหนึ่ง คือ แวปาบิน เจะบูซอ  
เจ้าของโรงงาน  J.K  BATIK  ที่น าศิลปะการท าผ้าบาติกจากมาเลเซียเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย
ในช่วงประมาณปี 2517 – 2518  (อธิชา ช่ืนใจ, 2542:5 ) 
                   การพัฒนาและเข้ ามาสู่ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจุดเร่ิมต้นจากวิทยาลัยครูภูเก็ตซ่ึง
ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประมาณปี พ.ศ.2526-2528 ได้มีการสอนหลักสูตรการท าผ้า
บาติกลายเขียนเทียนระบายสีแก่นักศึกษาภาควิชาศิลปะวิทยาลัยครูภูเก็ตในสมัยนั้น   โดยอาจารย์ชู
ชาติ ระวิจันทร์ (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนา
งานบาติกลายเขียนเทียนเป็นงานหัตถกรร มให้กลายเป็นงานจิตรกรรมมีคุณค่า   (หจก.โยฮันเวล์
ดเคมริช. ภูเก็ต, อัดส าเนา)  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคนิคและรูปแบบต่างๆของงานทดลองบาติกของ
อาจารย์ชูชาติที่มักจะล้มเหลวในช่วงแรกๆ เช่น  สีซีด สีตกหรืออื่นๆ แต่อาจาย์ยังคงทดลองพัฒนา
เร่ือยๆ จนกระทั่งประสบผลส าเสร็จในด้านรูปแบบลวดลายส่วนใหญ่เป็นดอกไม้ นก ปลาใต้ท้อง
ทะเล เป็นต้น (ชมรมศิษย์เก่าศิลปะ สถาบันราชภัฎภูเก็ต, 2541:1-3)  ดังนั้นผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต
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จึงกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นงานหั ตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดภูเก็ต เป็นงานฝีมือที่
ตอบสนองวิถีชีวิตของคนภูเก็ตและคนทั่วไป ( สุดารา สุจฉายา, 2543:147 อ้างในทวีรัตน์ กุลด ารง
วิวัฒน์ , 2543 :2 )  การท าผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ตซ่ึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดฝ่ังทะเลอันดามันซึ่ง
รวมถึงจังหวัดพังงา และกระ บี่ ได้กลายเป็นอาชีพที่ท ารายได้ให้กับคนในชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง ส าหรับรูปแบบของลวดลายผ้าบาติกในฝั่งอันดามันรูปแบบหลากหลายและมีเอกลักษณ์
ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันไม่แน่นอน 
                 การท าผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ยังขาดการศึกษาวิจัยรูป แบบลวดลาย
ของผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวมาผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะได้มี
การศึกษารูปแบบลวดลายของผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต พังงา และ จังหวัดกระบี่ในเชิงเปรียบเทียบ
ว่ารูปแบบลวดลายผ้าบาติกแต่ละจังหวัดในแถบชายฝ่ังทะเลอันดามันมีความแตกต่างในการพัฒนา
รูปแบบลวดลายของผ้าบาติกซึ่งมีผลต่อการเลือกซี้อหาของผู้ใช้และน าผลจากการศึกษาวิจัยไปใช้
ปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพัฒนาการท าผ้าบาติกต่อไป        
    
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
             เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลวดลายผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่  
 
1.3   ขอบเขตของการวิจัย 
       1.3.1 ขอบเขตด้านข้อมูลและเนื้อหา 
        การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  ซึ่งก าหนด
ขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
                   1) รูปแบบลวดลายที่ปรากฏบนผ้าบาติกที่ช่างเขียนผลิตในจังหวัดภูเก็ต พังงา และ
กระบี่ 
                   2) การวิเคราะห์เนื้อหาลักษณะเด่น เอกลักษณ์ของรูปแบบลวดลายในจังหวัดภูเก็ต  
พังงา และกระบี่ นั้นมีความแตกตา่งกันอย่างไรโดยยึดเนื้อหารูปแบบลวดลาย ดังนี้   
                     ด้านรูปแบบลวดลาย ได้แก่                                                   
                      -  ลายเรขาคณิต –ลายดัดแปลงมาจากธรรมชาติ – ลายไทยและลายเครือเถา  
                      - ลายประเภทสัตว์    
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                      ด้านขนาดลวดลาย 
                           -ขนาดลายจ๋ิว เล็ก กลาง และใหญ่ 
   ด้านสีสันรูปแบบลวดลาย ได้แก่ 
                       - วรรณะของสีร้อนและสีเย็น 
  ด้านเทคนิครูปแบบการเขียนลวดลาย                                 
           1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
            งานวิจัยช้ินนี้ครอบคลุมในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ ซึ่งได้ก าหนดกลุ่ม 
เป้าหมาย ดังนี้ 
 - ช่างเขียนลวดลายผ้าบาติกจากร้านบาติกร้านละ 1 คน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา   
และกระบี่ โดยวิธีสุ่มเพียง 5 แหล่ง (จากโอทอป) ต่อ จังหวัด โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก ในประเด็น
ลักษณะรูปแบบลวดลาย ขนาดของลายลักษณะการใช้ส ี และเทคนิครูปแบบการเขียนลวดลาย 
 
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

              ช่าง หมายถึง คนที่มีฝีมือในการเขียนลวดลายผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต พังงา และ
กระบี่ 
 รูปแบบ หมายถึง รูปหรือลายที่ก าหนดขึ้นลงบนผ้าบาติกโดยวิธีเขียนด้วยเทียนใน
การท าผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ 
      ลวดลาย หมายถึง รูปหรือแบบที่ถูกสร้างขึ้น ประกอบด้วย ขนาด สัดส่วน ช่วง
จังหวะ ทิศทาง เพื่อความสวยงาม ให้มีคุณค่าและเหมาะสมกับบริเวณว่างบนผ้าบาติก  
              ผ้าบาติก หมายถึง ผ้าที่ผลิตขึ้นโดยวิธีเขียนด้วยเทียนลงบนผ้าเป็นลวดลายต่างๆ ใน
จังหวัด    ภูเก็ต พังงา และกระบี่          
 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       1..5.1ได้ทราบลักษณะเด่น  ความแตกต่างรูปแบบลวดลายผ้าบาติกและความเป็นเอกลักษณ์
ของผ้าบาติกจังหวัดภูเก็ต พังงา  และกระบี่ 
       1.5.2 ได้รูปแบบลวดลายต่างๆ บนผ้าบาติก  ของจังหวัดภูเก็ต  พังงาและกระบี่ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเร่ืองรูปแบบลวดลายผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอัน
ดามัน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลวดลายผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต  พังงา  
และกระบี่  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังหัวข้อต่อไปนี้ 

2.1 การออกแบบลวดลายผ้าบาติก 

2.1.1 ความหมายของการออกแบบลวดลาย 
                              2.1.2 แนวทางในการออกแบบลวดลายผ้าบาติก 
                              2.1.3 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติก 
                              2.1.4 หลักการออกแบบลายผ้าบาติก 
                              2.1.5 วิธีการสร้างลวดลายและการวางลวดลายผ้าบาติก 
                     2.2   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1  การออกแบบลวดลายผ้าบาติก 
 การออกแบบลวดลายผ้าบาติกเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการออกแบบงานบาติก 
เพือ่ที่จะได้ลวดลายตามวัตถุประสงค์  ดังนั้นการออกแบบลวดลายผ้าบาติกผู้วิจัยจะขอกล่าวถึง
หัวข้อต่อไปนี ้

2.1.1 ความหมายของการออกแบบลวดลาย 
2.1.2 แนวทางในการออกแบบลวดลายผ้าบาติก 
2.1.3 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติก 
2.1.4 หลักการออกแบบลายผ้าบาติก 
2.1.5 วิธีการสร้างลวดลายและการวางลายผ้าบาติก 

 2.1.1  ความหมายของการออกแบบลวดลาย 
  สําหรับความหมายของการออกแบบลวดลายเป็นคําที่แยกออกมาเป็น  2  คํา  คือ  
“การออกแบบ”  กับ  “ลวดลาย”  จาก 2 คํานี้เมื่อเรามาแยกความหมายเป็น  2  ประเด็น  ดังนี้คือ 

2..1.1.1 ความหมายของคําว่า  “การออกแบบ” 
2.1.1.2 ความหมายของคําว่า  “ลวดลาย” 
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2.1.1.1 ความหมายของค าว่า “การออกแบบ ”   จากคําว่า  “การออกแบบ ”  นี้มี

นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้มากมายดังนี้ 
วิรุณ  ตั้งเจริญ  (2526 : 19)  กล่าวไว้ว่า  การออกแบบ  (Design)  คือ  การวางแผน

สร้างสรรค์รูปแบบโดยวางแผนจัดส่วนประกอบของการออกแบบให้สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย
วัสดุและการผลิตของส่ิงที่ต้องการออกแบบนั้น  เช่น  การออกแบบหมวก  คือ  การวางแผนสร้าง
หมวกในรูปแบบใหม่  โดยเน้นความเหมาะสมของรูปทรง  สี  เส้น ฯลฯ 

พีนาลิน  สาริยา  (2549 : 4)  กล่าวว่า  การออกแบบคือ  การรู้จัก วางแผนกําหนด
ขั้นตอนในการสร้างงานอย่างเหมาะสมสวยงาม  เพื่อประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบต่างๆ  หรืออีก
นัยหนึ่ง  การออกแบบคือ  การกําหนดความนึกคิด (Idea)  ตามประเภทและวัตถุประสงค์ในการ
สร้างผลงาน  โดยสอดคล้องกับคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช้ 

มาโนช  กงกะนันท์  (2538 :  27 อ้างในอ้อยทิพย์  พลศรี,  2545 : 1)  กล่าวไว้ว่า  
การออกแบบคือ  กระบวนการสร้างสรรค์ประเภทหนึ่งของมนุษย์  โดยมีทัศนธาตุและลักษณะของ
ทัศนธาตุเป็นองค์ประกอบ  ใช้ทฤษฎีต่างๆ  เป็นแนวทางและใช้วัสดุนานาชนิดเป็นวัตถุดิบในการ
สร้างสรรค์  โดยที่นักออกแบบจะต้องมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหล ายขั้น  ตลอดกระบวนการ
สร้างสรรค์นั้น 

ปราโมทย์  แสงพลสิทธ์ิ  (2540  :  33)  กล่าวไว้ว่า  การออกแบบหมายถึง  การ
เตรียมการโดยการอาศัยขั้นตอนหรือแบบแผนที่บรรจุไว้เป็นเคร่ืองมือของโครงการที่กําหนดขึ้น
ตามจุดมุ่งหมายทางการออกแบบในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 

ธารทิพย์  เสรินทวัฒน์  (2550 : 44)  กล่าวไว้ว่า  การออกแบบคือ  การแก้ปัญหา
และรู้หลักการในศิลปะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและเกิดความงาม  โดยการสร้างสรรค์
ผลงานขึ้นมาโดยไม่ลอกเลียนของเดิมหรือความคิดเดิมที่มีมาก่อน 

ศิริพรณ์  ปีเตอร์  (2549  : 3)  กล่าวไ ว้ว่า  การออกแบบหมายถึง  การวาด ภาพ
สิ่งของที่อาจจะถูกนําไปผลิตการจัดการและการวางแผนทั่วไป  การสร้างต้นแบบจากเส้น  รูปร่าง
หรือรูปทรงเพื่อการประดับตกแต่งบนพื้นปูพรม  แจกันและอื่นๆ 

สาคร  คันรโชติ  (2528 : 6)  กล่าวไว้ว่า  การออกแบบหมายถึง  การปรับปรุง
แบบ ผลงานหรือสิ่งต่างๆ  ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมมีความแปลกใหม่เพิ่มขึ้น 
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จากความหมายของการออกแบบ  จากนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ข้างต้นนั้นเราพอสรุปได้ว่า  การออกแบบ  หมายถึง   การรู้จักแก้ปัญหาและเข้าใจในเร่ือง
องค์ประกอบทางศิลปะ มาใช้ในการออกแบบและมีการวาง แผน  คิดสร้างสรรค์ประกอบการ
ออกแบบให้สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยรวมไปถึงวัสดุ  อุปกรณ์นั้นๆ 

2.1.1.2  ความหมายของค าว่า  “ลวดลาย 
  สําหรับความหมายของคําว่า  “ลวดลาย”   มีผู้ให้ความหมายของลวดลายไว้ดังนี้ 
  พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2525  (2538 : 720)  ได้กําหนดไว้ว่า  
ลวดลายเป็นคํานาม  หมายถึง  ลายต่างๆ  ที่เขียนหรือแกะสลัก   ฝีมือ  ความสามารถที่แสดงให้
ปรากฏโดยปริยายหมายความว่า  มีลูกไม้หรือช้ันเชิงต่างๆ 
  ดุษฎี  สุนทรารชุน  (2531 : 69)  กล่าวไว้ว่า  ลวดลายคือ  ส่วนประกอบของการ
ออกแบบ  ซ่ึงมีส่วนซ้ําๆ  กันเป็ นตอนๆ  ไป (Repetition)  โดยมากจะมีที่มาจากรูปเรขาคณิต  
(Geographic Basic)  เนื่องจากเป็นระบบที่จําเป็นและสะดวก  ดัดแปลงง่าย  ทําให้การต่อลายให้มี
ขนาดใหญ่เป็นไปง่าย  สะดวกที่จะใช้ในงานพิมพ์  เมื่อโรงงานจะผลิตให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรม 
  อ้อยทิพย์  พลศรี  (2545 : 2)  กล่าวไว้ว่า  การออกแบบลวดลาย  หมายถึง  การ
จัดระบบความคิดผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เป็นลวดลายต่างๆ  โดยอาศัยองค์ประกอบของการ
ออกแบบประยุกต์ให้เข้ากับวัสดุเทคนิควิธีการ  และรูปแบบของงานที่จะออกแบบอย่างมีช้ันเชิง 
  พีนาลิน  สาริยา  (2549  : 4)  กล่าวไว้ว่า  การออกแบบลวดลาย  หมายถึง  การ
กําหนดความนึกคิด (Idea)  ด้วยจุดเส้น  รูปร่าง  รูปทรง  และสี  เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ประกอบการสร้างผลงานประเภทต่างๆ 
  จากความหมายของคําว่า  “การออกแบบ”  และคําว่า  “ลวดลาย”  ข้างต้นนั้น  เมื่อ
เรานําทั้ง  2  คํามารวมกันกลายเป็นคําว่า  “การออกแบบลวดลาย ”  หมายถึง  กระบวนการ
สร้างสรรค์งานลวดลายต่างๆ  ซ่ึงประกอบด้วย  จุด  เส้น  รูปร่าง  รูปทรง  สีและเทคนิควิธีการ
ต่างๆ  ให้เกิดลายขึ้นมาในรูปแบบแปลกใหม่สอดคล้องกับการนําไปใช้สอยเป็นสําคัญ 
                       2.1.2  แนวทางในการออกแบบลวดลายผ้าบาติก 
          สําหรับแนวทางในการออกแบบลวดลายโดยทั่วๆ ไปแล้วมีแนวทางหลาย
แนวทางในการออกแบบลวดลายดังเช่น   
 พีนาลีน  สาริยา (2535  : 58)  กล่าวไว้ว่า  แนวทางในการออกแบบลวดลายมี 4  
แนวทางใหญ่ๆ  ดังนี้ 
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1) สร้างงานจากความจริง  (Realistic)  หมายถึง  การสร้างงานโดยได้รับแรง
บันดาลใจจากธรรมชาติหรือจากการดูของจริง  ลักษณะของงานจะมีรายละเอียดสี  แสง  เงา  
เหมือนกับที่ตามองเห็น  เช่น   

ภาพหุ่นนิ่ง (Still Life)  ได้แก่  ภาพดอกไม้  ผลไม้  สิ่งของเครื่องใช้ประเภทต่างๆ 
 ภาพทิวทัศน์  (View)  ได้แก่  ภาพทะเล  ภาพบ้านสิ่งก่อสร้าง ภาพบรรยากาศ 
 ภาพคน (Figure)  ได้แก่  ภาพคนเหมือน  ซ่ึงเน้นความงามที่ใบหน้า  ภาพคนครึ่งตัว  
เน้นลักษณะท่าทาง  ภาพคนเต็มตัวเน้นสัดส่วน  ท่าทาง 
 ภาพสัตว์ (Animal)  ได้แก่  ภาพสัตว์ทุกชนิด 
 2)  สร้างงานจากความคดิ  (Idealistic)  หมายถึง  การสร้างงานโดยได้รับแรงบัน ดาล
ใจจากความเช่ือ  คําบอกเล่าหรือสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นจากจินตนาการ  อุดมคติ  มโนภาพหรือจาก
เร่ืองราวที่ประมวลขึ้นเป็นภาพ  เช่น 
 ภาพเร่ืองราวในประวัติศาสตร์ 
 ภาพเร่ืองราวเกี่ยวกับวรรณคดี 
 ภาพเร่ืองราวเกี่ยวกับศาสนา 
 ภาพเร่ืองราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี 
 3) สร้า งงานจากนามธรรม (Abstract)  หมายถึง  การสร้างงานโดยการถ่ายทอด
เฉพาะความรู้สึกของผู้สร้างเท่านั้น  ผู้ดูอาจรู้เร่ืองหรือไม่รู้เร่ืองก็ตาม  ผู้สร้างผลงาน คํานึงถึงเพียง
เพื่อให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกรับรู้ด้วยวิจารณญาณ  ความคิดคํานึง 
 4) สร้างงานโดยประยุกต์จากของจริง  (Applied Realistic)  หมายถึง  การสร้าง
ผลงานการประยุกต์  ดัดแปลง  ปรับปรุง  ตัดทอน  ต่อเติมให้เกิดความงามร่วมกันระหว่างของจริง
และความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างงาน  การสร้างงานแบบนี้สามารถสร้างงานได้ตามความ
ต้องการ  สร้างงานได้อย่างกว้างขวาง 
 โสภณ  ศุภวิริยากร  (2551 : 46)  กล่าวไว้ว่า  แนวคิดหรือแนวทางของการออกแบบ
ลวดลายผ้าบาติกที่ปรากฏอยู่มี  2  แนวทางคือ 

1) รูปแบบที่ได้จากธรรมชาติ 
2) รูปแบบที่ได้จากมนุษย์สร้างขึ้น 
1)  รูปแบบที่ได้จากธรรมชาติ  หมายถึง  รูปแบบที่เราได้แรงดลใจจากธรรมชาติ  เช่น  

ดอกไม้  ใบไม้  สัตว์  แม ลง  คน  หิน  น้ํา  ก้อนกรวด  คลื่น  เมฆ  ฯลฯ  รูปแบบเหล่านี้มีขนาด
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รูปร่างสีสันแตกต่างกันไป  นี่แหละที่เรามักจะได้รับบันดาลใจ  แล้วถ่ายทอดออกมาโดยวิธีการตัด
ทอน  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  ให้เกิดลายสวยงามได้ 
 2)  รูปแบบที่ได้จากมนุษย์สร้างขึน้  รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปแบบที่มนุษย์คิด
ขึ้นเองตามจินตนาการของแต่ละบุคคล  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะ 
 ก.  ลักษณะลวดลายจากเรขาคณิต  หมายถึง  การออกแบบลวดลายผ้าที่นําลักษณะ
ของเส้นโค้ง  เส้นตรง  เส้นคด  ตลอดจนรูปทรงเรขาคณิต  เช่น  รูปทรงกลม  รูปเหลี่ยม  รูปกรวย
ต่างๆ 
 ข.  ลักษณะลวดลายจากไทยและลายเครือเถา  เป็นลักษณะลวดลายตามลักษณะของ
ศิลปะประจําชาติ  เช่น  ลายกนก  ลายเครือเถา  เป็นต้น 
 ค.  ลักษณะลวดลายจากความคิดของผู้ออกแบบเองที่เรียกว่า  ลายนามธรรม  
(Absteact)  หมายถึง  ผู้ออกแบบลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากความรู้สึกนึกคิดใน การถ่ายทอด
ออกแบบมาจากความนึกคิดให้ผู้ดูได้รับรู้ด้วยความคิด  คํานึงลวดลายนั้นๆ  สามารถทําให้ผู้ดูบอก
ได้ว่าเป็นลวดลายอะไร  แต่ผู้สร้างงานหรือผู้ออกแบบสามารถอธิบายได้ 
 อ้อยทิพย์  พลศรี  (2545 : 25 – 35)  กล่าวไว้ว่า  แนวทางของการออกแบบลวดลายมี
หลายแนวทาง  ดังนี้ 

1) แนวทางจากธรรมชาติ  เช่น  ลวดลายจากพืชชนิดต่างๆ  ได้แก่  ลําต้น  ใบไม้  
เปลือกไม้ กิ่งก้าน  รากหรือแม้แต่ผลก็ตาม  ลวดลายจากสัตว์  ได้แก่  สัตว์บก  สัตว์น้ํา  สัตว์ครึ่งบก
ครึ่งน้ํา  สัตว์ปีก  ลวดลายจากวัตถุธรรมชาติ  ได้แก่  ก้อนหิน  ดิน  ทราย  แร่ธาตุชนิดต่าง ๆ  
ลวดลายจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ  เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากปรากฎการณ์บางอย่างอาจจะอยู่
เป็นเวลานาน  ได้แก่  ลักษณะการทับซ้อนของโขดหิน  ลักษณะการก่อตัวของก้อนเมฆ  หรือ
ดวงดาว  เป็นต้น 

2) รูปทรงเรขาคณติ  มนุษย์สร้างรูปทรงเรขาคณิตขึ้นโดยอาศัยการสังเกตจาก
ธรรมชาติแล้วตัดทอนให้มีลักษณะที่เรียบง่าย ด้วยการใช้เครื่องมือช่วยในการสร้างให้มีฐานกําเนิด
มาจากรูปทรงเรขาคณิตมากมาย  ทั้งวงกลม  สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม ฯลฯ 

3) รูปทรงอิสระ  ลักษณะของรูปทรงอิสระเป็นลักษณะที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน
ตายตัว  จึงมีนักออกแบบไ ม่น้อยที่นิยมใช้รูปทรงอิสระมาสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ  เพราะ
นอกจากจะมีความคิดเป็นอิสระในการสร้างสรรค์แล้ว  ลักษณะของงานก็จะดูแปลกไปอีกแนว
หนึ่ง 
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 จากแนวทางของอ้อยทิพย์  พลศรี  ที่กล่าวแล้วข้างต้นนั้น  พอสรุปได้ว่า  แนวทาง
ของการออกแบบลวดลายมี  3  ทาง  คือ  จากธรรมชาติ  จากรูปทรงของเรขาค ณิตและรูปทรง
อิสระ 
 สําหรับแนวทางการออกแบบลวดลายผ้าของพีนาลิน  สาริยา  (2549 : 83)  กล่าวไว้ว่า  
แนวทางในการออกแบบลวดลายผ้าที่สําคัญคือ  จะต้องออกแบบลวดลายให้ครบ  1  ช่วงลาย 
(Repeat)  และลวดลายนั้นจะต้องต่อกันได้ทั้ง 4 ด้านอย่างลงตัวพอดีเวลานําไปพิมพ ์ ขนาดของ
ลวดลายผ้าที่มีจําหน่ายอยู่โดยทั่วไป  มีขนาดหน้าผ้ากว้าง  36  นิ้ว  40  นิ้ว  45  นิ้ว  และ 60  นิ้ว  
ซึ่งออกแบบลวดลายจะต้องออกแบบลวดลายให้มีขนาดสอดคล้องกับแม่แบบสําหรับพิมพ์
ผู้ออกแบบลวดลายผ้าสําหรับพิมพ์  ในกรณีที่เป็นผ้าสําหรับตัดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็สามาร ถ
ออกแบบลวดลายแม่แบบสําหรับพิมพ์ผ้าได้ 2 แบบ  ดังนี้ 

1. ออกแบบลวดลายแม่แบบสําหรับพิมพ์ผ้าขนาดเท่ากับขนาดความกว้างของผ้า 36 
นิ้ว  40  นิ้ว  45  นิ้ว  และ  60  นิ้วยาว  18  นิ้ว 

2. ออกแบบลวดลายแม่แบบสําหรับพิมพ์ผ้าขนาด  2  ส่วน  3  ส่วน   4  ส่วน  และ  
6 ส่วน ผลรวมของสัดส่วนเท่าความกว้างของหน้าผ้า  ดังนี้ 

- กว้าง  20  นิ้ว  ยาว  18  นิ้ว 
- กว้าง  10  นิ้ว  ยาว  18  นิ้ว 
- กว้าว  10  นิ้ว  ยาว  9  นิ้ว 

 จากแนวทางการออกแบบลวดลายผ้าบาติกของพีนาลิน  สาริยา  ดังกล่าวข้างต้น   
แล้วยังมีแนวทางการออกแบบลวดลายผ้าที่สามารถนําไปปฏิบัติได้  ซึ่งปรัชญา  อาภรณ์ (2537:22)  
กล่าวไว้ว่า  แนวทางในการออกแบบผ้าบาติกให้สวยงามได้นั้น  จะต้องยึดหลักอยู่  3 ประการคือ 

1. การลอกแบบ 
2. การดัดแปลงแบบ 
3. การคิดแบบขึ้นมาใหม ่

 1.  การลอกแบบ  เป็นขั้นตอนที่ง่าย  โดยเร่ิมต้นการลอกแบบจากคนอื่น  เพื่อให้รู้ว่า
จะทําอย่างไรดีในการเร่ิมต้น  แต่ไม่ควรลอกของคนอื่นตลอดไปเป็น แนวทางที่ถาวร  เพราะจะไม่
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่เท่าที่ควร  ดังนั้นการลอกแบบเพื่อการศึกษาเร่ิมต้นเท่านั้น 
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 2.  การดัดแปลงแบบ  เป็นขั้นตอนที่ควรฝึกฝนเป็นขั้นตอนที่เร่ิมใช้ความคิด  ปัญญา
ขึ้นหลักในการดัดแปลงได้แก่  ดัดแปลง  ในเร่ืองของ  สี ขนาด  จํานวน  การจัดภาพและที่สําคัญ
ดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานที่จะทําและนําไปใช้ในรูปแบบต่างๆ 
 ลักษณะของการดัดแปลงที่ด ี ผลงานใหม่เกิดขึ้นทั้งรูปแบบและความคิดควรจะดีกว่า
ของเดิมที่ดัดแปลงของเขามา  คือ  ถ้าของเขาสวยงามอยู่ แล้วจนถึงกับเป็นต้นแบบได้  เมื่อเรา
ดัดแปลงเป็นรูปแบบใหม่ของเรา  ก็ควรให้ย่ิงสวยขึ้นไปอีกกว่าเดิม  และในการเอาแบบของคนอื่น
มาดัดแปลงต้องมีมารยาทในการยอมรับและอ้างอิงด้วย 
 สําหรับการดัดแปลงแบบควรฝึกให้มีการพัฒนาไปด้วยแทนที่จะเอาผลงานสําเร็จ
แล้วของผู้อื่น  ควรได้ดัดแปลงจากรูปภาพที่สวยงามตามหนังสือต่างๆ 
 3.  การคดิแบบขึน้มาใหม่  สําหรับการคิดแบบขึ้นมาใหม่นั้น  เป็นขั้นตอนที่ดียิ่งใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่ช่วยทําให้เกิดแนวทางรูปแบบใหม่ขึ้น  แต่ค่อนข้างจะทํายากสักหน่อย  
เพราะนอกจากจะอาศัยความสามารถในการจัดรูปแบบให้สวยงามแล้ว  ยังต้องคํานึงถึง
สภาพแวดล้อม  รวมถึงจะออกแบบอย่างไรให้เป็นที่ต้องการของตลาดเพ่ือจําหน่าย 
 ดังนั้นการออกแบบอาจมีแนวทางดังนี ้

3.1 จัดเร่ืองราวหรือส่วนต่างๆ  ของภาพให้เหมาะสมของช้ินงาน 
3.2 รูปแบบที่ออกแบบอาจมาจากของจริงหรือถ่ายภาพจากของจริง  เช่น  ดอกไม้  

แมลง  ป ู ปลา  กุ้ง  เป็นต้น 
3.3 คิดรูปแบบให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศหรือสภาพท้องถิ่น  เช่น  เมือง

ชายทะเลก็นําเอารูปปลา  ปู  กุ้ง  เต่า  หอย  ปะการัง  มาเป็นแบบเพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศและยังเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย 

3.4 นําเอารูปแบบ  สัตว์หรือธรรมชาติอย่างอื่นมาเป็นแบบและตัดท อนส่วนละเอียด
ออกบ้างให้เหลือเส้นรอบนอก  และภายในที่สําคัญบางส่วนไว้ 

 

 จากนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น  ในเร่ืองของแนวทางในการ
ออกแบบลวดลายผ้าหากพิจารณาแล้ว  พอสรุปได้ว่า  แนวทางการออกแบบลวดลายผ้าบาติกมี
แนวทางใหญ่ๆ  2   แนวทางคือ  จากธรรมชาติ และจากมนุษย์สร้างขึ้น  จากธรรมชาติเราก็ได้มา
โดยเลียนแบบธรรมชาติ  เช่น  ใบไม้  ดอกไม้  ภูเขา  ทะเล  ท้องฟ้า  ก้อนหิน  สัตว์  แมลง  เป็นต้น  
ส่วนแนวทางจากมนุษย์คิดขึ้น  เช่น  แนวทางรูปแบบด้านเรขาคณิต  ได้แก่  รูปร่าง- รูปทรง
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สี่เหลี่ยม  สามเหลี่ยม  วงกลม  หรื อรูปแบบอื่นๆ  หรือลวดลายจากลายเส้น  ลายไทย  ลายเครือเถา  
และลายจินตนาการของผู้สร้างเอง 
 2.1.3  ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติก   
  ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติก  เป็นส่วนสําคัญของการออกแบบลวดลายผ้า
บาติกโดยเฉพาะลวดลายผ้าบาติกลายเขียน  ผู้ออกแบบสามารถออกแบบให้มีรายละ เอียด
สลับซับซ้อนอย่างไรก็ได้  ดังนั้นลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติก  มีลักษณะใหญ่ๆ  4  ชนิด  คือ  
(นันทา  โรจนอุดมศาสตร์, 2536 : 84) 

1) ลายเรขาคณิต 
2) ลวดลายที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาติ 
3) ลายไทยและลายเครือเถา 
4) ลายประเภทภาพสัตว์ 

 1)  ลายเรขาคณติ  เป็นลักษณะของลวดลายที่นําลักษณะของเส้นคือ  เส้นตรง  เส้น
โค้ง  เส้นคด  ตลอดจนรูปทรงเรขาคณิต  เช่น  รูปทรงกลม  รูปเหลี่ยม  รูปกรวยต่างๆ  ส่วนมาก
นิยมนํามาจัดองค์ประกอบให้ซ้ํากัน (Repetition)  หรือเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะ (Rhythemic)  การ
ลื่นไหลของเส้น  ตลอดจนการจัดเส้นให้มีความต่อเนื่องกัน  การจัดรูปทรงให้บังกัน  ซ้อนกันคาบ
เกี่ยวกัน  ซ่ึงเหมาะกับผ้าบาติกสําหรับบุรุษมากกว่าสตรีหรืองานจิตรกรรมเทคนิคบาติกเพื่อ
ประดับฝาผนัง 
 2)  ลวดลายที่คดัแปลงมาจากธรรมชาติ  โดยเฉพาะดัดแปลงมาจากส่วนต่างๆ  ของ
พรรณพฤกษา  เช่น  ดอก  ใบ  กิ่ง  ก้าน  ลวดลายชนิดนี้มักจั ดองค์ประกอบให้ดูนุ่มนวลอ่อนหวาน  
ลักษณะของลายมีการลื่นไหล  และต่อเนื่องกันเป็นจังหวะ  บางครั้งอาจนําเอาเส้นตรง  เส้นโค้ง  
มาจัดองค์ประกอบให้ดูเป็นใบ  ช่อ  พวง  เถา  ซ่ึงเป็นลักษณะที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติหรือ
ดัดแปลงมาจากธรรมชาติ  ทั้งในเร่ืองรูปทรงและสีสัน  ลวดลายชนิดนี้นิยมใช้กับผ้าปูโต๊ะ  ผ้าคลุม
ผม  ผ้าคลุมตู้เย็น  ผ้าคลุมโทรทัศน์  ผ้าม่าน   ตลอดจนผ้าตัดเสื้อสตรี 
 3)  ลายไทยและลายเครือเถา  เป็นลักษณะลวดลายตามลักษณะของศิลปะประจําชาติ  
เช่น ลายกนก  และลายเครือเถา  ลายดอกพุดตาน  ลายประเภทนี้นิยมเขียนบนผ้าไหมแล ะไหมจีน
เป็นผ้าตัดเสื้อและภาพบาติกประดับผนัง 
 4)  ลายประเภทภาพสัตว์  โดยทั่วไปนิยมภาพนกมากกว่าภาพอื่นๆ  เนื่องจากภาพนก
มีรูปร่งสวยงามและมีสีสันดึงดูดความสนใจมากกว่าภาพสัตว์ชนิดอื่น  โดยเฉพาะบาติกจาก
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อินโดนีเซียยกย่องว่าบาติกลายนกเป็นบาติกช้ันสูง  ภาคใต้ของไทย นั้นนิยมภาพลายนกยูงมากกว่า
ภาพสัตว์ชนิดอื่น  นอกจากนี้การทําบาติกสมัยใหม่  โดยเฉพาะเมืองชายทะเล  เช่น  ภูเก็ต  ยะลา  
นราธิวาส  ยังมีการออกแบบเป็นลวดลายของใต้ท้องทะเล  เช่น  หอย  ปู  ปลา  ปะการัง  กุ้ง  ฯลฯ 
 การออกแบบลวดลายประเภทภาพสัตว์เหล่านี้มักจะแสดง  2  ลักษณะ  คือ 

1. ลักษณะรูปทรงไม่เหมือนธรรมชาติ  แต่จะเป็นลักษณะสกัดตัดทอนให้ดูง่ายๆ  
ตามรูปแบบของงานออกแบบซ่ึงมีลักษณะกึ่งนามธรรม  เช่น  ภาพจิตรกรรม  ผ้าปูโต๊ะ  ผ้าบุเก้าอี้  
ฉากกั้นห้อง  ผ้าบุโคมไฟ  เป็นต้น 

2. ลักษณะภาพสัตว์ที่เน้นเร่ืองราว  เช่น  เร่ืองราวจากประ เพณีท้องถิ่น  การละเล่น
พื้นบ้าน  วรรณกรรมพื้นบ้าน  วรรณคดี  เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  ศาสนา  วัฒนธรรม  ซึ่ง
มักจะใช้กับงานบาติกที่เป็นลักษณะของจิตรกรรม 
                      จากคุณค่ารูปแบบและลักษณะลวดลายของผ้าบาติกดังกล่าวแล้วนั้น เราพอจะอธิบาย
ความหมายของลวดลายได้ว่าลวดลาย หมายถึง การน าองค์ประกอบในการสร้างงานในรูปแบบ
ต่างๆอย่างสวยงามและเกิดประโยชน์ใช้สอยตามวัตถุประสงค์ หรือการก าหนดองค์ประกอบให้
เกิดเป็นภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างผลงานนั่นเอง (พีลาลิน สาริยา , 2549:4) จาก
ความหมายของลวดลายเราพอพิจารณาเห็นได้ว่า ลวดลายของผ้าบาติกเป็นความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้สร้างหรือผู้ผลิตงานบาติกเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญ 
 2.1.4  หลักการออกแบบลายผ้าบาติก 
 หลักการออกแบบลายผ้าบาติกโดยทั่วๆ ไปแล้ว   มีหลักการออกแบบที่ยึด
องค์ประกอบของการออกแบบ (Elements of Design)  เพื่อถ่ายทอดความคิดให้เป็นการออกแบบ
และเป็นแบบอย่างที่น่าสนใจ  ซึ่งมีหลักการออกแบบลายผ้าดังนี้ (ดุษฎี  สุนทรารชุน,  2531 : 58 – 
62) 

1. ลายขนาดจิ๋ว  (Tiny) 
2. ลายขนาดเล็ก (Small) 
3. ลายขนาดกลาง (Medium) 
4. ลายขนาดใหญ่ (Large) 

 1.  ลายขนาดจ๋ิว  เป็นลายที่มีขนาดเล็กมากมีส่วนละเอียดมากสามารถใช้ในงานได้
เกือบทุกประเภท  เพราะบางลายดูไกลๆ  แทนจะไม่มีผลต่อการทําลายสิ่งแวดล้อมเลย  คือ 
ลวดลายไม่เด่นชัด 
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 2.  ลายขนาดเล็ก  เป็นลายขนาดเล็ก  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 – 2 เซนติเมตร  มี
ส่วนละเอียดไม่มาก  ใช้ประโยชน์ได้มาก 
 3.  ลายขนาดกลาง  ลายขนาดกลางนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร  
อาจจะเป็นลายที่มีขนาดใหญ่กว่าลายขนาดเล็กหรือขนาดเท่ากัน  แต่มีตําแหน่งในการวางลายห่าง
กว่ากัน  คือ  ลายขนาดกลางจะมีช่องว่างมากกว่าลายขนาดเล็ก  แต่การใช้งานจะไม่กว้างขวางเท่า
ลายขนาดเล็ก  เนื่องจากต้องคํานึงถึง ค วามเหมาะสมในเร่ืองขนาดของวัตถุที่จะนําผ้าที่มีลายขนาด
กลางไปใช้เป็นส่วนประกอบหรือตกแต่ง 
 4.  ลายขนาดใหญ่   เป็นลายที่มีขนาดใหญ่กว่าลายขนาดกลางขึ้นไป  มี
เส้นผ่าศูนย์กลางของลายประมาณ  4  เซนติเมตร  เป็นต้นไป  จะเป็นงานที่ออกแบบเพื่อใช้
ประโยชน์เฉพาะงานนั้นๆ  เป็นต้นว่าผ้าคลุมเตียง  ผ้าม่าน 
 นอกจากขนาดลวดลายในการออกแบบแล้ว  พีนาลิน  สาริยา (2549 : 62 – 68)  ได้
กล่าวว่า  การออกแบบลวดลายผ้า  ยังจะต้องคํานึงในส่วนของลวดลายที่จะนํามาสร้างนั้นมี  4  
ประเภท ดังนี้ 

1) จุด (Point) 
2) เส้น  (Line) 
3) รูปร่าง  (Shape) 
4) แสง – เงา  (Light Shade) 
1) จุด  คือ  รายละเอียดย่อยที่เล็กที่สุด  มีลักษณะกลมขนาดเล็ก -  ใหญ่แตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอยหรือความต้องการของการนําไปใช้ประกอบให้เกิดเป็นลวดลายที่แปลก
ใหม่  เช่น   

การนําจุดไปใช้เรียงกันและทําซ้ํากัน 
 การนําจุดไปใช้โดยให้ช่วงจังหวะซ้ํากัน 

 การนําจุดไปใช้โดยให้สมดุลกันเหมือนกันทั้งสองข้าง  
 การนําจุดไปใช้โดยให้สมดุลกันไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง 

 การนําจุดไปใช้โดยให้ขนาดแตกต่างกัน 
2) เส้น  คือ รายละเอียดย่อยที่เกิดจากจุดหลายๆ จุดที่ต่อเนื่องกัน  มีลักษณะของ

ความยาวและทิศทางที่แตกต่างกัน  ซ่ึงอยู่กับการก าหนดรูปแบบ  เพื่อน าไปใช้ประกอบให้เกิดเป็น
ลวดลายที่แปลกใหม่ตามความต้องการ  ลักษณะของเส้นมีหลายลักษณะ  เช่น  เส้นตั้ง  เส้นนอน  



 

14 

เส้นทแยง  เส้นตัดกัน  เส้นโค้ง  เส้นขดเกลียว  เส้นหยัก  ซึ่งเส้นแต่ละเส้นจะให้ความรู้สึกที่
แตกต่างกันไป 

3) รูปร่าง  คือ  รายละเอียดที่เกิดจากเส้นที่ลากไปในทิศทางใดๆ  โดยไม่ทับเส้นเดิม
ตามต้องการและกลับมายังจุดเร่ิมต้น  โดยก่อให้เกิดพื้นที่ลักษณะต่างๆ ขึ้น  เพื่อน าไปใช้
ประกอบการสร้างลวดลายที่แปลกใหม่ตามความต้องการ  มีแนวทางการน ารูปร่างแบบต่างๆ  ไป
ใช้ให้เกิดลวดลายดังนี้   

รูปร่างที่มีลักษณะพื้นที่ธรรมชาติ 
รูปร่างที่มีลักษณะพื้นที่เรขาคณิต 
รูปร่างที่มีลักษณะพื้นที่สิ่งของเครื่องใช้ 

รูปร่างที่มีลักษณะพื้นที่อิสระ 
4) แสง-เงา  คือ  รายละเอียดย่อยของการออกแบบลวดลายที่เสริมสร้างให้ลวดลาย

เกิดค่าน้ าหนักความอ่อน-แก่ขึ้นในลวดลาย  เช่น  การก าหนดพื้นที่แต่ละส่ วนเพื่อให้เกิดความ
เด่นชัด  สวยงามของลวดลาย 
 การใส่แสง-เงาให้เกิดความแตกต่างในลวดลายตามที่ก าหนด 

 การใส่แสง-เงาที่มีค่าความเข้มในส่วนของลวดลายที่ต้องการเน้นให้เกิดจุดสนใจ
เพื่อให้เกิดความเด่นชัดของลวดลาย 
 ในส่วนของการออกแบบลวดลายดังกล่าวแล้วนั้น ยังมีส่วนประก อบที่ส าคัญในการ
จัดลวดลายในเชิงการออกแบบอีกมากมายหลายประการดังนี้ 
(หลักการออกแบบ. http://202.29.21.49/ courseware/human/2641602/lesson6/lesson6.1.html) 

1. เอกภาพ (Unity) 
2. ดุลยภาพ (Balance) 
3. ความกลมกลืน (Harmony) 
4. ความขัดแย้ง (Contrast) 
5. สัดส่วน  (Proportion) 
6. ช่วงจังหวะ (Rhythm) 
7. การเน้น  (Emphasis) 
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                     1.เอกภาพ (unity)  

เอกภาพ คือ  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เช่ือมโยง
สัมพันธ์กัน มองดูแล้วเป็นกลุ่มก้อน ไม่แตกกระจาย การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะ  เป็นการ
สร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน ยุ่งเหยิง  ทั้งยังเป็นการจัดระเบียบและดุลยภาพให้แก่สิ่งที่ขัดแย้ง
กัน เพื่อให้รวมตัวกันได้เป็นอย่างดี รายละเอียดเกี่ยวกับเอกภาพ มีดังนี้ 

1)  แบบของเอกภาพ แบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้ 2 แบบ คือ 

1.1) เอกภาพแบบคงที ่(static unity) หมายถึง การจัดกลุ่มของรูปร่างหรือรูปทรงทาง
เรขาคณิต เอกภาพในลักษณะนี้จะให้ความรู้สึกแข็ง มั่นคง ไม่แสดงความรู้สึกเคลื่อนไหว เช่น  งาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมทั่ว ๆ ไป รวมทั้งงานออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติอื่น ๆ  

                    1.2) เอกภาพแบบเคลื่อนไหว (dynamic unity) หมายถึง การจัดกลุ่มของรูปร่างหรือ
รูปทรงอิสระ เอกภาพในลักษณะนี้จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว  

2)  การสร้างเอกภาพ สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

2.1) จัดกลุ่มของเส้น รูปร่าง  และรูปทรงที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน การจัดวิธีนี้ให้ความ
กลมกลืนกันด ี
                    2.2) จัดกลุ่มของเส้น รูป ร่าง และรูปทรงที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน โดยน ามาจัดร่วมกัน  
การจัดวิธีนี้ให้ความรู้สึกน่าสนใจ 

                      2.  ดุลยภาพ (balance) 
           ดุลยภาพ หมายถึงการออกแบบจัดภาพให้มีน้ าหนักถ่วงเท่ากับทั้งสองข้าง โดยมี
แกนกลาง (axis) ของภาพเป็นต าแหน่งในการแบ่งแยกภาพ ดุลยภาพหรือความสมดุลย์นี้รับรู้ได้
ด้วยสายตาหรือการมองเห็น ลักษณะของดุลยภาพแบ่งออกได้ 3 แบบ คือ 
          2.1 ดุลยภาพที่เหมือนกันทั้งสองข้าง (Symmetrical balance) คือ ดุลยภาพที่มี
ส่วนประกอบของภาพเหมือนกันทั้งสองข้าง ดุลยภาพแบบนี้ให้ความรู้สึกมั่นคง เที่ ยงตรง สง่า 
เป็นทางการ นิยมใช้ออกแบบ โบสถ์  วิหาร สถานที่ราชการ และงานอื่น ๆ ที่ต้องการให้มี
ความรู้สึกดังกล่าว เช่น ออกแบบเสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
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2.2  ดุลยภาพที่ไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง (asymmetrical balance) คือ ดุลยภาพที่มี
ส่วนประกอบของภาพไม่เหมือนกันทัง้สองข้าง แต่มีน้ าหนักของภาพเท่ากันทั้งสองข้างดุลยภาพ
แบบนี้ให้อิสระในการออกแบบ และให้ความรู้สึกน่าสนใจ  

 การสร้างดุลยภาพที่ไม่เหมือนกันทั้งสองข้าง มีข้อควรค านึงถึงอยู่หลายประการ  ซึ่ง
พอจะสรุปได้ดังนี้ 
           2.3 ดุลยภาพของน้ าหนัก (balance of value) หมายถึง ดุลยภาพที่เกิดจากน้ าหนักอ่อน
แก่ น้ าหนักที่ตัดกับพื้น  จะดูหนักกว่าน้ าหนักที่กลืนไปกับพื้น ในกรณีของรูปร่างที่มีขนาดเท่ากัน  
ดังนั้นเพื่อให้มีดุลยภาพ ควรขยายขนาดของน้ าหนักที่กลืนไปกับพื้นให้ใหญ่ขึ้น  ถ้าไม่ขยายขนาดก็
ควรให้อยู่ห่างแกนกลางมากกว่าน้ าหนักที่ตัดกับพื้น  

 2.4 ดุลยภาพของส ี (balance of color) หมายถึง ดุลยภาพที่เกิดจากสีที่มีความจัด 
(intensity) เท่ากัน ขนาดเท่ากัน  จะเป็นสีเดียวกันหรือต่างสี ย่อมมีดุลยภาพเหมือนกัน  ส่วนสีที่ตัด
กับพื้นจะดูใหญ่กว่าสีที่กลมกลืนไปกับพื้น ในกรณีที่มีขนาดเท่ากัน  ดังนั้นควรขยายขนาดของสีที่
กลืนกับพื้นให้ใหญ่ขึ้น หรือถ้าไม่ขยายขนาดก็ควรให้อยู่ห่างแกนกลางมากกว่าสีที่ตัดกับพื้น จึงจะ
เกิดดุลยภาพ 

           2.5 ดุลยภาพของลักษณะผิว (balance of terture) หมายถึง ดุลยภาพที่เกิดจากลักษณะ
ผิว ผิวในลักษณะต่างๆ  ที่ใช้เป็นผิวของรูปร่างหรือรูปทรงที่น่าสนใจ จะมีน้ าหนักมากกว่าลักษณะ
ผิวของรูปร่างหรือรูปทรงธรรมดา ๆ ในกรณีที่มีขนาดเท่ากัน  

            2.6 ดุลยภาพของจุดสนใจ (balance of interesting point) หมายถึง ดุลยภาพที่เกิดจาก
จุดสนใจ จุดสนใจแม้จะมีขนาดเล็กกว่า ก็สามารถถ่วงดุลย์กับรูปร่างหรือรูปทรงที่ดูธรรมดา ๆ  แต่
มีขนาดใหญ่กว่าได้ จุดที่น่าสนใจมีหลายลักษณะ ดังต่อไปนี้  

                      2.6.1 เส้นที่มีรูปร่างหรือลวดลายที่แปลกกว่าเส้นธรรมดาๆ  เช่น   เส้นที่เป็น
ลวดลายต่างๆ จะดูน่าสนใจกว่าเส้นตั้ง เส้นนอน 

                      2.6.2  รูปร่างหรือรูปทรงที่ดูมีชีวิต เช่น รูปคน สัตว์  จะดูมีชีวิตกว่าดอกไม้หรือ
วัตถุที่อยู่นิ่ง 
                      2.6.3 น้ าหนักตัดกัน เช่น น้ าหนักที่ตัดกันเป็นกลุ่ม  จะดูน่าสนใจกว่าน้ าหนัก
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กลมกลืนกันเป็นกลุ่ม 
                      2.6.4  น้ าหนักอ่อนกว่าแต่รูปทรงน่าสนใจกว่า เช่น ตัวอักษร ก. ไก่มีน้ าหนักสีเทา 
จะดูน่าสนใจกว่ารูปส่ีเหลี่ยมที่มีน้ าหนักสีด า 
                      2.6.5  สีสดใส ฉูดฉาด เช่น สีเขียวสด จะดูน่าสนใจกว่า สีเทา 

                      2.6.6  สีร้อน เช่น กลุ่มของสีร้อน จะดูน่าสนใจกว่ากลุ่มของสีเย็น 

                      2.6.7 สีมีความจัดน้อยกว่าแต่รูปทรงมีความหมายมากกว่า เช่น รูปคนฟ้อนร าสี
น้ าตาลอ่อน จะดูน่าสนใจกว่ารูปส่ีเหลี่ยมสีแดง 

                      2.6.8 ลักษณะผิวที่หยาบขรุขระ เช่น ผิวของเปลือกทุเรียน  จะดูน่าสนใจกว่าผิว
ของเปลือกสาเก 
           2.7. ดุลยภาพแบบรัศมี (radial balance) คือ ดุลยภาพที่มีส่วนประกอบของภาพ
กระจายออกจากศูนย์กลางเป็นรัศม ี สามารถพบเห็นได้ตามธรรมชาติ เช่น โครงสร้างของดอกไม้ 
รัศมีของดวงอาทิตย์ รูปร่างของสัตว์ ตลอดจนสิ่งที่มนุษย์ออกแบบสร้างสรรค์ขึ้น เช่น  หน้าของ
เพชรพลอยที่เจียระไนแล้ว รวมทั้งการออกแบบน้ าพุส าหรับตกต่างสถานที ่

                     3.  ความกลมกลืน (harmony) 
           ในการออกแบบให้เกิดความงดงาม จะต้องประสานส่วนประกอบในการออกแบบ
ให้กลมกลืนกันอย่างมีเอกภาพ โดยการจัดส่วนประกอบในการออกแบบให้กลมกลืนกัน หลักของ
ความกลมกลืนกันพิจารณาอย่างกว้าง ๆ ได้แก่ ความคล้ายกัน ความใกล้เคียงกัน  ความเหมือนกัน 
ความคิดในแนวเดียวกัน ความกลมกลืนมากที่สุด คือ ความเหมือนกัน ความกลมกลืนน้อยที่สุด คือ 
ความเกือบต่างกัน 
           ความกลมกลืนในการออกแบบ เป็นความกลมกลืนของส่วนประกอบในการ
ออกแบบซ่ึงมีทั้งความกลมกลืนของเส้น ทิศทาง รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน สี น้ าหนัก ลักษณะ
ผิว รวมทั้งความกลมกลืนของความคิดและจุดมุ่งหมาย 
 4.  ความขัดแย้ง (contrast) 
           ความขัดแย้ง คือ  การจัดส่วนประกอบของการออกแบบที่มีคณุสมบัติแตกต่างกันมา
ไว้ด้วยกัน ใช้แก้ความเบื่อหน่ายอันเกิดจากความกลมกลืนที่มากเกินไป ซึ่งจะท าให้งานออกแบบ
นั้นน่าสนใจและมีคุณค่ามากย่ิงขึ้น ความขัดแย้งที่เป็นเอกภาพจะต้องเป็นความขัดแย้งที่กลมกลืน 
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คือขัดแย้งเป็นส่วนน้อยกลมกลืนเป็นส่วนใหญ่ 
           คุณสมบัติที่ต่างกันของส่วนประกอบในการออกแบบ มีทั้งความแตกต่างกันของเส้น 
ทิศทาง รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน สี น้ าหนัก  และลักษณะผิว 
 5.  สัดส่วน (proportion) 
           สัดส่วน หมายถึง  ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของส่ิงต่างๆ ซ่ึงจ าแนกออกได้ 2 
ลักษณะ คือ 
           5.1 สัดส่วนที่สัมพันธ์กันในตัวเอง เช่น สัดส่วนของคน  ซึ่งมีความสัมพันธ์ระหว่าง 
หัว ตัว แขน ขา และส่วนประกอบอื่น ๆ  คนที่มีสัดส่วนสวยงาม จะมีความสัมพันธ์ของ
ส่วนประกอบของร่างกายอย่างเหมาะเจาะ สมส่วน เช่น สัดส่วนของวีนัสที่มีช่ือเสียงทั่วโลก
สัดส่วนของพระพุทธรูปปางลีลา สมัยสุโขทัย 
 5.2 สัดส่วนของตัวเองที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งอื่น เช่น  สัดส่วนของแว่นตาที่รับกับ
ใบหน้าของคน หรือสัดส่วนของคนที่สัมพันธ์กับขนาดของเก้าอี้ ประตู เสื้อผ้า เป็นต้น 
 6. ช่วงจังหวะ (rhythm) 
                          ช่วงจังหวะ เปรียบเทียบได้กับการเต้นของหัวใจที่มีการเต้นเป็นระยะสม่ าเสมอกัน
หรือเปรียบเทียบกับการตีกลองที่มีลีลาของช่วงดีถี่ห่างเป็นระยะ ๆ ซ่ึงมีช่วงจังหวะในการตี
แตกต่างกันไปได้หลายลักษณะ เมื่อเปรียบเทียบกับการออกแบบทางด้านทัศนศิลป์ ก็คือการจัด
ส่วนประกอบของการออกแบบให้มีช่วงจังหวะในลักษณะต่าง ๆ นั่นเอง  ช่วงจังหวะในการ
ออกแบบสามารถแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
                         6.1 จังหวะซ้ า ๆ กัน  (repetition) หมายถึง การออกแบบด้วยเส้น สี หรือ รูปร่าง ให้
มีจังหวะซ้ า ๆ กัน โดยให้ค านึงถึงหลักของสัดส่วน และเอกภาพเป็นส าคัญ 
                        6.2 จังหวะที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (gradation or progression) หมายถึงจังหวะการซ้ า
ของส่วนประกอบในการออกแบบ ที่มีการเปลี่ยนความยาวหรือความหนาของเส้นแต่ถ้า
เปลี่ยนเป็นล าดับเหมือนๆ กันทั้งภาพก็จะดูน่าเบื่ออีก นอกจากการเปลี่ยนความยาวและความหนา
ของเส้นแล้ว ยังมีการเปลี่ยนช่องไฟระหว่างเส้นหรือรูปร่าง เปลี่ยนสีแท้ น้ าหนักความจัดของสี  
หรือเปลี่ยนปริมาณการทับกันของส่วนประกอบ เปลี่ยนลักษณะผิวจากเรียบให้เป็นหยาบ  และจาก
ความสว่างสดใดให้ขุ่นมัว 
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   6.3 จังหวะที่เคลื่อนไหวสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง (Continuous related movement) 
หมายถึง จังหวะการซ้ าของส่วนประกอบในการออกแบบที่สัมพันธ์เช่ือมโยงกันไปอย่างต่อเนื่อง
และให้ความรู้สึกเคลื่อนไว 

7.  การเน้น (emphasis) 

การออกแบบทุก ๆ อย่างต้องการให้มีความเด่นสะดุดตา  เพื่อให้ผู้ดูเกิดความสนใจ
สาระของงานออกแบบนั้น ๆ  การสร้างความสนใจได้ดีก็คือการเน้น ดังนั้นงานออกแบบที่มี
คุณภาพจึงควรมีจุดศูนย์กลางของความสนใจ หรือมีพื้นที่ที่เด่นประกอบอยู่ด้วยเสมอ การเน้นให้
เกิดจุดเด่นสามารถท าได้โดยใช้ เส้น ทิศทาง รูปร่าง รูปทรง ขนาด ลักษณะผิว สี น้ าหนักตลอดจน
บริเวณว่าง ให้มีความแตกต่างกับส่วนใหญ่  การเน้นจุดเด่นควรเน้นจุดส าคัญเพียงแห่งเดียว และ
เน้นในปริมาณที่ไม่มากนัก มิฉะนั้นจะท าให้ขาดเอกภาพเกิดความไม่น่าดูขึ้นได ้

 จากหลักการออกแบบที่ค านึงถึงเอกภาพ  ดุลยภาพ  ความกลมกลืน  ความขัดแย้ง  
สัดส่วน  ช่วงจังหวะและการเน้น  ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นนั้น  การออกแบบลายผ้ าเรายังสามารถ
แบ่งออกได้  2  ประเภทใหญ่ๆ  คือ (วัฒนะ จูฑะวิภาต,  2527-282) 

1. การออกแบบเพื่อใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม 
2. การออกแบบเพื่อใช้เป็นเคร่ืองใช้ภายในบ้าน 

                    ในการออกแบบจะต้องอยู่บนหลักการที่แตกต่างกันไป  กล่าวคือ  กรณีออกแบบเพื่อ
ใช้เป็นเคร่ื องนุ่งห่มควรจะค านึงถึงผู้สวมใส่  เช่น เพศ  วัย  สถานภาพ  อาชีพหรือหน้าที่การงาน  
ฤดูกาล  ส่วนกรณีออกแบบเพื่อใช้เป็นเคร่ืองใช้ภายในบ้าน  ก็ควรพิจารณาถึงหน้าที่ (Function)  
ของมันโดยตรง  เช่น ห้องรับแขกลายผ้าม่านและผ้าบุเครื่องเรือน  จะต้องค านึงถึงขนาดสัดส่ว น
ของโต๊ะ  เก้าอี้  ภายในห้องรับประทานอาหาร  ผ้าม่าน  ผ้าปูโต๊ะ  ผ้ารองจาน  เป็นต้น 
 หลักการออกแบบเพื่อใช้เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม  และเพื่อใช้เป็นเคร่ืองใช้ภายในบ้าน
ดังกล่าว  ส่ิงที่ส าคัญอีกกรณีหนึ่ง  คือ  เร่ืองของการวางแผนการออกแบบลวดลายผ้าจะต้อง
ค านึงถึงส่ิงเร้าด้านต่างๆ  อันได้แก่  (ดุษฎี  สุนทรารชุน,  2531 : 63) 

1. ขนาด  ลวดลายในผ้าต้องมีขนาดพอเหมาะกับประโยชน์ใช้สอย 
2. การเคลื่อนไหวของสิ่งเร้า   เป็นการออกแบบลวดลายที่ต่อเนื่องกัน  สามารถ

ติดตามจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยไม่ขาดตอนก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในลวดลายขึ้น  ซึ่งจะ
ท าให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกแปลกใหม่ 
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3. ความเข้มของสิ่งเร้า  สีที่ใช้ถ้ามีความสว่างแจ่มใสย่อมเร้าใจ 
4. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้า  ลวดลายที่ได้รับการออกแบบให้สิ่งเร้าเปลี่ยนแปลง

ได้ เช่น  สี  ใช้สีเข้มสีอ่อนปนกันหรือใช้สีสดใสสลับกับสีขุ่นมัวหรือการเปลี่ยนแป ลงขนาดให้
ขนาดของลวดลายมีทั้งเล็กและใหญ่ปะปนกันอยู่อย่างมีจังหวะ  ท าให้ผู้พบเห็นมีความสนใจมาก
ขึ้น 

5. การท าซ้ าๆ   แบบลวดลายที่ซ้ าๆ กัน  แต่จัดวางอย่างมีระเบียบ  จะเพิ่มความ
น่าสนใจให้เกิดความต้องการมากขึ้น 

6. ความแปลกใหม่ของสิ่งเร้า   สิ่งเร้าที่มีความแปลกใหม่ในเร่ือ งของลวดลายจะ
สามารถกระตุ้นความสนใจได้ดี 

7. การผ่านประสาทสัมผัสหลายๆ ทาง  การท าให้บุคคลรับสัมผัสสิ่งเร้าผ่าน
ประสาทหลายๆ ทางจะช่วยให้การรับรู้สมบูรณ์ขึ้น  เช่น  การออกแบบลวดลายให้มีลักษณะเป็น  3  
มิติจะท าให้รู้สึกอยากจับต้อง  เป็นต้น 
            2.1.5 วิธีการสร้างลวดลายและการวางลวดลายผ้าบาติก 
 วิธีการสร้างลวดลายเป็นการน าเอาหลักการออกแบบทางศิลปะมาประยุกต์ใช้นั่นเอง 
ดังอ้อยทิพย์  พลศรี  (2545 : 53)  กล่าวว่า  การสร้างลวดลายมีหลากหลายมากมายดังนี ้

1. การสร้างแบบจากแม่ลาย 
2. การสร้างโดยการใช้จังหวะ 
3. การสร้างโดยการใช้รูปและพื้น 
4. การสร้างโดยการใช้การลดหลั่น 
5. การสร้างโดยการใช้ตาราง 
6. การสร้างโดยการใช้ความใกล้ชิด 
7. การสร้างโดยหลักการต่อลวดลาย 

                 1. การสร้างแบบจากแม่ลาย  จากพจนานุกรมศัพท์ศิลปะอังกฤษ- ไทยฉบับราชบัณฑิตย 
สถาน (2530 : 119)  ได้ก าหนดว่า  หมายถึง   ส่วนส าคัญที่เป็นประธานของส่ิงใดหรือเป็นความคิด
ที่เป็นส่วนครอบง าขององค์ประกอบใดๆ  เป็นต้น 
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การสร้างแบบจากแม่ลายสามารถสร้างต้นแบบได้ ดังนี้ 
1.1 การเรียงล าดับ   (Translation in steps)  เป็นการน าลวดลายต้นแบบนั้นมา

เรียงล าดับในลักษณะซ้ าของรูปร่าง (Repetition) 
1.2 การสลับภาพซ้ายขวา (Reflection about a line)  เป็นการวางลวดลายต้นแบบ

ในลักษณะสะท้อนผ่านกระจกเงา  ภาพจะกลับซ้ายเป็นขวา 
1.3 การหมุนรอบจุด  (Rotation about a point)  เป็นการวางลายต้นแบบรอบจุด

ศูนย์กลางจุดหนึ่งในลักษณะของภาพหมุนอาจวางซ้ ากัน 2 – 8 ช้ิน ซึ่งจะให้
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 

1.4 การสลับซ้ายขวาและหมุนรอบจุด  (Reflection and rotation)  เป็นการน าลาย
ต้นแบบวางสลับซ้ายขวาขณะรอบจุดศูนย์กลาง 

1.5 การสลับซ้ายขวาและเรียงล าดับ   (Reflection and translation)  เป็นการน า
แบบมาสลับซ้ายขวาแล้วน ามาเรียงล าดับลักษณะคล้ายภาพที่สะท้อนจากผิว
น้ าหรือกระจก 

1.6 การหมุนร อบจุดและเรียงล าดับ   (Rotation and translation)  เป็นการน า
ต้นแบบ 2 ช้ินมาวางรอบจุด  แล้วน ามาเรียงล าดับกันอีกครั้งหนึ่ง  ภาพที่ได้
จะไม่เหมือนกับภาพที่สะท้อนจากกระจก เพราะรูปทรงจะตรงกันข้าม 

1.7 การเรียงล าดับสลับจังหวะ  (Reflection and alternate translation)  เป็นการน า
แบบมาเรียงล าดับและสะท้อนกลับลงด้านล่างในลักษณะสลับฟันปลา  ซ่ึงจะ
ให้ลวดลายที่แตกต่างกันออกไปจากการเรียงล าดับปกติ 

1.8 การผสมระหว่างเรียงล าดับ  สลับซ้ายและหมุนรอบจุด   (Reflection, rotation 
and translation)  เป็นการออกแบบลวดลายโดยผสมผสานกันให้เกิดลวดลาย
ขึ้นใหม่ 

              2. การสร้างโดยการใช้จังหวะ  เป็นการสร้างลวดลายโดยใช้จังหวะให้เลื่อนไหลและ
การใช้จังหวะโดยวิธีซ้ า  ซึ่งทั้งสองลักษณะนี้  เราสามารถสร้างเป็นลวดลายได้ดังนี้ 

2.1 การซ้ าจังหวะเท่ากัน   คือ  การก าหนดหน่วยตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปให้มี
ระยะห่างระหว่างหน่วยเท่ าๆ กัน  ในรูปของเส้น  รูปร่าง  สี  หรือลักษณะ
ผิว  เป็นต้น 
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2.2 การซ้ าจังหวะไม่เท่ากัน   คือ  การจัดจังหวะของหน่วยให้มีช่องไฟหรือ
รูปแบบของหน่วยให้แตกต่างกัน  ท าให้ลวดลายดูแปลกตา  มีการ
เคลื่อนไหวและน่าสนใจ 

2.3 การซ้ าจังหวะสลับกัน   คือ  การจัดจังหวะที่มีรูปร่างแบบอย่า งน้อยสองจุด
ขึ้นไปให้มีลักษณะต่างกัน  จัดวางสลับกันซึ่งจะมีระยะห่างเท่ากันหรือไม่
เท่ากันก็ได้ 

2.4 การซ้ าจังหวะโดยการเน้นหรือพัก   คือ  การก าหนดหน่วยที่ต้องการขึ้น
ตั้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไปแล้วจัดวางจังหวะให้มีระยะห่างเท่าๆ กัน  โดยมีเน้น
ให้เกิดความแตกต่างขึ้นในหน่วยนั้นๆ  ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น  การท าให้ค่า
น้ าหนักที่จุดเน้นต่างจากจุดอื่นๆ  การใช้ลักษณะผิวให้เกิดความแตกต่าง
หรือการใช้สี  เป็นต้น 

2.5 การซ้ าจังหวะโดยสร้างความแตกต่าง   คือ  การก าหนดหน่วยที่มีความ
แตกต่างกันตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปมาจัดวางในลักษณะซ้ าๆ กัน  แต่มี
รูปแบบที่แตกต่างกันซึ่งสามารถสร้างในลักษณะแนวเดียวหรือเป็นชุดก็ได้ 

2.6 การจัดจังหวะแบบทับซ้อนกัน  คือ  การจัดจังหวะของหน่วยแต่ละหน่วยให้
มีลักษณะทับซ้อนโดยเส้นระยะห่างเท่ากันมาประกบในทิศทางที่ต่างกัน  
เช่น จากบนลงล่างหรือซ้ายไปขวาเป็นต้น  ท าให้ลวดลายมีลักษ ณะที่
หลากหลายขึ้น 

2.7 การจัดจังหวะแบบลื่นไหล  คือ  การจัดจังหวะของหน่วยให้มีความต่อเนื่อง
ลื่นไหลไปในทิศทางเดียวกัน  ท าให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวขึ้นในตัว
ลวดลาย 

2.8 การจัดจังหวะแบบเปลี่ยนทิศทาง  คือ  การจัดปรับเปลี่ยนทิศทางของรูปร่าง  
รูปทรงให้แปลกไปจากกลุ่ม  ซึ่งอาจจะเ ปลี่ยนทิศทางจากซ้ายไปขวา  หรือ
บนไปล่าง  เป็นต้น 

                   3. การสร้างโดยการใช้รูปและพื้น  คือการสร้างลวดลายโดยค านึงถึงความสัมพันธ์ของ
รูปและพื้นให้มีความประสานกลมกลืนกันจนแยกไม่ออกว่าอันไหนรูปอันไหนพื้น  ท าให้ลวดลาย
มีความกลมกลืน 
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                   4. การสร้างโดยการใช้การลดหลั่น   คือ  การจัดวางหน่วยในการสร้างลวดลายให้มี
ลักษณะลดหลั่นกันไปโดยใช้รูปแบบที่ซ้ าๆ กัน  มาจัดวางให้เกิดการลดหลั่นด้วยขนาดจากใหญ่
ไปหาเล็กหรือเล็กไปหาใหญ่  สลับกันหรือใช้ค่าน้ าหนักสีช่วยให้เกิดมิติเพิ่มขึ้นก็ได้ 
                  5. การสร้างโดยการใช้ตาราง  คือ  การจัดลวดลายให้อยู่ภายในกรอบของตารางหรือเกิด
จากการเช่ือมต่อระหว่างกลุ่มของตาราง  โดยก าหนดตารางเป็นรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสหรือ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ 
                  6. การสร้างโดยการใช้ความใกล้ชิด   คือ  การจัดวางหน่วยต่างๆ ที่ต้ องการให้ดู
เหมือนว่าแต่ละหน่วยเป็นของกันและกัน  จะขาดหน่วยใดหน่วยหนึ่งมิได้  ลวดลายโดยรวมจึงมี
ลักษณะเป็นกลุ่มไม่กระจัดกระจายไปคนละทิศละทางท าให้มีเอกภาพและเกิดการรับรู้โดยรวมได้
เป็นอย่างดี 
                 7. การสร้างโดยการใช้หลักการต่อลวดลาย   คือ  การจัดวาง ระบบของลายให้สอดคล้อง
กับพื้นที่ว่างโดยมีการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน  เพื่อความเหมาะสมของลวดลาย 
 จากวิธีการสร้างลวดลายทั้ง 7 ประการดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น  สิ่งส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือ  การวางลวดลายผ้าบาติก  ซึ่งมีหลักการส าคัญเพ่ือเป็นแนวทางในการวางรูปแบบลวด ลาย
ให้สวยงามเหมาะสมของลวดลายของผ้า  ดังนั้น  ดุษฎี  สุนทรารชุน  (2531  : 74)  กล่าวว่า  
จุดส าคัญของระบบการวางลาย  (System of Arrangement)  นั้น  มีหลักการต่อลายหรือการวาง
ลวดลาย ดังนี้ 

1. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะแนวนอน 
2. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะแนวตั้ง 
3. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะเส้นหยักหรือซิกแซ็ก 
4. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะเส้นเฉียง 
5. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะตาหมากรุก 
6. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะขั้นบันได 
1. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะแนวนอน   เป็นลักษณะการน าเอา

ลวดลาย (ต้นแบบ )  มาเรี ยงต่อกันตามแนวนอนและเรียงซ้ ากันไปเร่ือยๆ  ให้
ขนานกับแถวแรกจนสุดของช้ินงาน 

2. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะแนวต้ัง   เป็นลักษณะการน าเอาลวดลาย 
(ต้นแบบ) มาเรียงต่อกันตามแนวตั้งและเรียงซ้ ากันไปเร่ือยๆ  จนสุดของช้ินงาน 
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3. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะเส้นหยักหรือซิ กแซ็ก เป็นลักษณะการ
วางลายท ามุมต่อกันในแถวเดียวกันโดยแต่ละแถวอยู่ในลักษณะขนานกันตลอด
เหมือนเส้นหยัก 

4. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะเส้นเฉียง   เป็นลักษณะการวางลายแนว
เส้นเฉียง  โดยจัดวางให้ซ้ าๆ กัน  ต่อเนื่องกันเป็นแถวแนวลักษณะเส้นทแยงมุม 

5. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะตาหมากรุก  เป็นลักษณะการวางลายแนว
ตาหมากรุก  คือเป็นตารางเล็กๆ เท่าๆ กัน ให้ลวดลายอยู่ต าแหน่งของช่องตาราง
หมากรุกสลับกันไป 

6. การต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะขั้นบันได   เป็นลักษณะการวางลายให้มี
การยกระดับขึ้นเท่าๆ กันต่อกันไปตามแนวเฉียงในลักษณะสี่เหลี่ ยม  มุม
ต่อเนื่องกัน 

  นอกจากการต่อลวดลายหรือวางลวดลายลักษณะต่างๆ  ทั้ง 6  ประเภท  ข้างต้น
แล้ว  การต่อลวดลายหรือวางลวดลายนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว  ยังนิยมในลักษณะต่างๆ อีก  
เช่น  การต่อลวดลายหรือวางลวดลายในลักษณะรูปเรขาคณิต  เช่น  ส่ีเหลี่ยม  การเรียงอิฐแน วตั้ง  
แนวนอน  เหลี่ยมเพชรหรือสี่เหลี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  แบบสามเหลี่ยม  แบบลวดตาข่าย  แบบหก
เหลี่ยม  แบบรูปพัด  และแบบวงกลม  เป็นต้น 
 ส าหรับการสร้างลวดลายและการวางลวดลายผ้า  โดยเฉพาะผ้าบาติกลายเขียนจะ
ควบคู่การจัดองค์ประกอบของตัวลายในการวางลวดลายโดยเน้นประโยชน์ใช้สอย  ซึ่งนันทา   
โรจนอุดมศาสตร์ (2539 :  88 – 95)   กล่าวว่า  การวางลวดลายของประเภทผ้าต่างๆ  ดังนี้ 
 1.  ผ้าเช็ดหน้า   การวางลวดลายควรเว้นขอบเป็นกรอบสี่เหลี่ยม  ที่มีลายอยู่กึ่งกลาง
ผืนหรือลายที่มุมของผ้าเช็ดหน้า 
 2.  ผ้าพันคอ   การวางลวดลายมักจะนิยมใ ห้มีรูปทรงเป็นรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  และรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า  ลวดลายประกอบด้วยลายบริเวณขอบ  ลายเชิง  ลายต่อเนื่อง 
 3.  ผ้าคลุมผม   การวางลวดลายมักจะนิยมวางลายในกรอบของรูปสี่เหลี่ยมหรือ
สามเหลี่ยม  ตามรูปลักษณะของผ้าคลุมผม  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นให้เห็นว่า  เป็ นผ้าที่ออกแบบ
เฉพาะไม่ได้ตัดมาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของผ้าชิ้นโต 
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 4.  หมอนอิง  การวางลวดลายมักจะนิยมเป็นลวดลายจากธรรมชาติ  เช่น  ดอก
กล้วยไม้  ดอกบัว  ต้นไม้  เป็นต้น  ส าหรับการตกแต่งในการเย็บมักจะเย็บลายเส้นตามรอยของ
เส้นเทียนที่เขียน  และบุฟองน้ าไว้ภายในเพื่อเน้นลวดลายให้เด่นขึ้น 
 5.  ผ้าส าหรับเครื่องแต่งกาย  การวางลวดลายผ้าส าหรับใช้เป็นเคร่ืองแต่งกายนั้นมี
หลายลักษณะ  เช่น  เสื้อ  กระโปรง  ทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย  การวางลวดลายมักจะวางลวดลาย
เฉพาะช่วงหน้า  ชายกระโปรง  หน้าอกเสื้อลายรอบคอ  รอบแขน  ปลายแขน  ผู้ออกแ บบควร
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้ามาบ้าง  จึงจะสามารถวางลายได้ดี  และถ้าจะให้ดี
ย่ิงขึ้น  โดยการน าเอาแบบเสื้อวางทับลงบนผ้า  และวางแบบเสื้อคร่าวๆ  ด้วยดินสี  แล้วจึงเขียน
ลาย  การวางลายประเภทนี้จะช่วยให้ลวดลายอยู่ในต าแหน่งที่ต้องการ 
 6.  ผ้าบาติกลายต่อเนื่อง  ซึง่ไม่ได้จ าเพาะเจาะจงว่าต้องน าไปออกแบบเพื่อตัดเย็บ
เป็นรูปทรงแบบใดโดยเฉพาะ  ซึ่งสามารถน าไปตัดเย็บได้โดยอิสระ  ก็ควรออกแบบลวดลายให้มี
ลักษณะต่อเนื่องกันทั้งผืน  ในการวางลายวางได้  3  ลักษณะ คือ 
 6.1  ลวดลายทางนอน  หรือทางยาวของผ้า 
 6.2  ลวดลายทางขวางหรือวางลายตามความกว้างของผ้า 
 6.3  ลวดลายทางเส้นเฉียงหรือการวางลายเป็นเส้นทแยง 
 วิธีการสร้างลวดลายและการวางลวดลายผ้าบาติก ซ่ึงมีหลักการทั้งหมดที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น  เรายังต้องค านึงถึงการเขียนลวดลายลายผ้าบาติกประเภทงานประดับฝาผนังหรือ
งานจิตรกรรมอื่นๆ อีกด้วย  เช่น  การวางลวดลายหรือภาพจะต้องวางแบบให้เหมาะสม  และเน้น
ประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญตลอดจนเร่ืองราว  ดังนั้นการวางลวดลายภาพประดับฝาผนังส่วนใหญ่ 
 1)  ร่างแบบลงบน กระดาษและลงสีด้วยสีน้ าหรือดินสอ สี  เพื่อสังเกตภาพ
องค์ประกอบของสีก่อนจะน าไปเขียนเทียนและระบายสีลงในผ้า 
 2)  น าแบบร่างไปใช้  หากไม่ช านาญในการเขียนเทียนให้วางผ้าทาบเหนือแบบหรือ
ลาย  และลอกลายด้วยดินสอสี 
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

                งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเร่ืองรูปแบบลวดลายผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน มีดังนี้   
 โสภิตา  ยงยอด (2532 :บทคัดย่อ )  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  ลวดลายการทอผ้าขิด  
ผลการวิจัยพบว่า  ลวดลายการทอผ้าขิดที่ยังมี  ดังนี้  คือ  ลายโบราณแยกออกเป็นหลายลักษณะ  
คือ  ลายโบราณที่เลียนแบบธรรมชาติ  แยกเป็นลายสัตว์และลายพันธ์ุไม้  ลายโบราณที่เกี่ยวข้อง
ศาสนา  ลายจินตนาการในวรรณคดี  ลายที่ได้จากสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันและลายผสม  
นอกจากนั้นยังมีลายปัจจุบันและลายที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ 
 ไมตรี  เกตขาว  (2542 :บทคัดย่อ )  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  ลวดลายผ้าตีนจก  ใน
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย  ผลการวิจัยพบว่า  สีพื้นผ้าตีนจก จ .แพร่  ส่วนใหญ่มีสีด าแดง  
ลวดลายหลัก ขาหลัก   และลวดลายประกอบส่วนใหญ่เป็นลายนกกินน้ าร่วมต้นลวดลายต่างๆ  
ของผ้าตีนจก  จ .แพร่ส่วนใหญ่ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบสัตว์ มีโครงสร้างของลวดลายเป็น
ลักษณะลวดลายสมมาตรบนพื้นผ้าตีนจกสีด าแดงจ านวนมากที่สุด  ลวดลายค่อนข้างโป ร่งและมัก
ใช้สีตัดกัน  โดยโครงสีส่วนรวมเป็นสีวรรณะร้อน  สีพื้นผ้าตีนจก  จ .อุตรดิตถ์  ส่วนใหญ่มีสีแดง
และสีแดงเข้ม  ลวดลายหลักส่วนใหญ่เป็นลายหงส์นก  ขาลาย  และลวดลายประกอบส่วนใหญ่
เป็นลายนกกินน้ าร่วมต้น  ลวดลายต่างๆ ของผ้าตีนจก จ.อุตรดิตถ์  ส่วนใหญ่ได้รับแนวคิดเกี่ยวกับ
รูปแบบจากสัตว์  โครงสร้างของลวดลายส่วนใหญ่มีลักษณะลวดลายสมมาตรบนพื้นตีนจกสีเดียว
ทุกผืน  มีลวดลายค่อนข้างทึบแน่นและใช้สีกลมกลืนกัน  โดยโครงสีส่วนรวมเป็นสีวรรณะเย็น  สี
พื้นผ้าตีนจก  จ .สุโขทัย  ส่วนใหญ่มีสีแดงแบบมีเล็บเหลือง  ลวดลายหลักส่วนใหญ่เป็นล ายสิบ
สองหน่วยตัด  ขาลายส่วนใหญ่เป็นลายขากาบ  มีลักษณะเป็นกาบรูป  สามเหลี่ยมมีมุมแหลมคล้าย
กาบของไผ่  อ้อย  ลวดลายประกอบส่วนใหญ่เป็นลายพันคีง  ลวดลายต่างๆ  ของผ้าตีนจก จ .
สุโขทัย  ส่วนใหญ่ได้รั บแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบจากรูปเร ขาคณิต  โครงสร้างของลวดลายส่วน
ใหญ่เปน็ลักษณะลวดลายสมมาตรบนพื้นสีเดียว  ลวดลายค่อนข้างโปร่ง  การใช้มักใช้สีตัดกันโดย
โครงสีส่วนรวมเป็นสีวรรณะร้อน 
 ทวีรัตน์  กุลด ารงวิวัฒน์ (2543:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองประเภทรูปแบบและ
ลักษณะรูปแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์บาติกที่ผู้ซื้อต้องการซื้อและเทคนิคเชิงพาณชิย์ในการท าผ้า
บาติกในจังหวัดภูเก็ต  พบว่า  ผู้ประกอบการท าผ้าบาติกจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุต่ ากว่า  
30  ปีมากที่สุด (75.3%)  ของผู้ผลิตผ้าบาติก  รองลงมาเร่ืองการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด  มี
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ประสบการณ์ในการท างาน 1 – 5 ปี  เพศหญิงท าผ้าบาติกและเป็ นช่างลงสี  ตามล าดับ  ส าหรับ
ความคิดเห็นในเร่ืองความนิยมผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกส่วนใหญ่เส้ือบุรุษ (97.5%)  ความคิดเห็นใน
เร่ืองราวลวดลายบนผลิตภัณฑ์บาติกส่วนใหญ่เป็นภาพดอกไม้  สัตว์  พรรณพฤกษา (100.0%)  
ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองเทคนิคเชิงพาณิชย์ในการท าบาติกในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ผู้ซ้ือ
ต้องการซื้อเป็นบาติกแบบช้ันเดียว (95.1%) 
 ธนูเดช  เกิดวิเศษสิงห์ (2545:บทคัดย่อ )  ได้ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการเข้า
ร่วมฝึกอาชีพหัตถกรรมเพื่อไปประกอบอาชีพของตนเอง  กรณีศึกษาศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหม
บาติกบ้านช่องด่าน  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า  ปัจจัยที่ท าให้ชาวบ้านตัดสินใจเข้า
ร่วมฝึกอาชีพหัตถกรรมกับศูนย์ศิลปหัตถกรรมมากที่สุดได้แก่  การได้รับค าแนะน าชักชวนให้เข้า
ร่วมฝึกอาชีพหัตถกรรมกับศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติกจากญาติหรือเพื่อนบ้านที่ท างานกับ
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้า ไหมบาติกและรองลงมากคือ  ความชอบในงานหัตถกรรมและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรูปแบบสมการตามแบบจ าลองเชิงทดสอบแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร  
พบว่า  ตัวแปรทุกตัวมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมฝึกอาชีพหัตถกรรมกับศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้า
ไหมบาติกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.008  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดว่า
ชาวบ้านที่มีความชอบในงานหัตถกรรมและได้รับการแนะน าชักชวนจากญาติหรือเพื่อนบ้านที่
ท างานกับศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติกจะเข้าร่วมฝึกอาชีพหัตถกรรมกับศูนย์ศิลปหัตถกรรม
ผ้าไหมบาติกเพื่อไปประกอบอาชีพของตนเอง  นอกจากนี้ ยังทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้าง
ความรู้ความสนใจของชาวบ้านที่จะช่วยส่งเสริมการเข้าร่วมฝึกอาชีพหักตถกรรมของคนในชุมชน
บ้านช่องด่าน  ซ่ึงได้แก่  การประชาสัมพันธ์  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการฝึกอาชีพหัตถกรรม
โดยผ่านผู้ที่ท างานกับศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบาติก  การแ นะน าหรือชักชวนคนในชุมชนที่
สนใจงานหัตถกรรมให้มีโอกาสได้เข้าร่วมฝึกอาชีพหัตถกรรมกับศูนย์ศิลปหัตถกรรมผ้าไหมบา
ติก  ตลอดจนประสานกับสถานศึกษาในบริเวณใกล้เคียงในการใช้ศูนย์ศิลปหัตถกรรมเป็นสถานที่
ฝึกงานฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจงานหัตถกรรม 
 สุนทรไผท  จันท ระ (2546 :บทคัดย่อ )  ได้ท าการศึกษาเร่ืองกระบวนการผลิตที่ลด
ต้นทุนการผลิตผ้าบาติกระบายสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอุดรธานี  พบว่าต้นทุนการ
ผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตผ้าบาติกระบายสีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นต่ ากว่ากระบวนการผลิตเดิม 
0.0716  บาทต่อตารางนิ้ว  คิดเป็นร้อยละ  44.66  โดยแสดงให้เห็นว่า  ค่าเฉลี่ยของคุณภาพผ้าบาติก
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ที่ได้จากกระบวนการผลิตแบบใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05 
 ศุภนิตย์  กีรติจริยโสภณ (2547:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง กระบวนการผลิตผ้า
บาติกในจังหวัดภูเก็ต  พบว่า  ปัญหากระบวนการผลิตผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ตมี  3  ขั้นตอนคือ  
1)  ปัญหาวัตถุดิบในการผลิตคือสีผ้า  ราคา  เครื่องมือในการผลิตผ้าบาติกที่มีคุณภาพนั้นต้อง
เร่ิมต้นตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ  อันได้แก่  ผ้า  สีและอุปกรณ์ในการวาดลวดลายในการคัดเลือกผ้า
ต้องเลือก ให้เหมาะกับชนิดของผลิตภัณฑ์เพราะปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกไม่ได้มีเฉพาะ
เสื้อผ้าเท่านั้น  แต่ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ตกแต่งบ้านพร้อมของใช้กระจุกกระจิก  2)  ปัญหา
กระบวนการผลิตด้านการออกแบบมีปัญหาผ้าพิมพ์ลาย  ควรจัดการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ
ในการแยกแยะระหว่างผ้าวาดกับผ้าพิมพ์ลายซึ่งมีคุณค่าและใช้เวลาในการผลิตต่างกันที่จะท าให้
ลูกค้าประทับใจในสินค้าและสร้างผลงานให้เด่นตระการเป็นที่รู้จักและน าช่ือเสียงให้กับจังหวัด  
3)  ปัญหาการน าผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดและปัญหาอื่นๆ เช่น  ความช่วยเหลือองค์กร
รัฐ  ปัญหาในกระบวนการผลิตที่พบคือ  ผู้บริโภคไม่สามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างผ้าบาติ
กวาดมือกับผ้าที่พิมพ์ลาย  ซึ่งแน่นอน ว่าใช้เวลาผลิตต่างกัน  ราคาก็ย่อมต่างกันไปด้วย  ผ้าพิมพ์
ลายจึงมีส่วนดึงราคาผ้าบาติกให้ต่ าลง  นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีปัญหาอื่นๆ  ได้แก่  ปัญหาการ
จัดการด้านตลาด  ขั้นตอนการออกแบบลวดลาย  เป็นต้น 
 ภูตรา  อาแล  (2548:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผ้าบาติกใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  พบว่า  1)  
ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  76.70  มีอายุระหว่าง  26 – 30 ปี  คิด
เป็นร้อยละ  28.90  มีอาชีพท างานบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ  53.10  มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน  
10,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  61.90  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  64.40  และมี
สถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ  59.40  2)  ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซ้ือผ้าบาติกประเภทผ้าตัดชุด
มากที่สุด  วัตถุประสงค์ในการซ้ือเพื่อใช้เป็นเคร่ืองแต่งกายเป็นการซ้ือเพื่อตนเอง  ผ้าบาติกที่นิยม
ซื้อช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่  และวันที่นิยมซื้อมากที่สุดคือวันเสาร์ – อาทิตย์ ในช่วงเวลา 15.01 – 
18.00 น. มากที่สุด  เป็นการซ้ือจากร้านจ าหน่ายผ้าบาติกโดยตรง  ความถี่ในการซ้ือน้อยกว่า  3  
ครั้ง/ปี ราคาในการซ้ือต่อครั้งต่ ากว่า 2,000  บาท  ปริมาณในการซ้ือผู้บริโภคจะซื้อครั้งละ 1 – 5 
ช้ิน  และในเร่ืองการเดินทางไปซื้อผ้าบาติกเดินทางโดยรถจักรยานยนต์  3)  ส่วนประสมกา รตลาด
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ของผ้าบาติกผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์  และด้านราคาอยู่ในระดับมาก  ส่วนด้านการ
จัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง 
 ศรัฐ  สิมศิริ  (2549:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การพัฒนาปากกาส าหรับใช้กับ
ตัวกันสีแบบเจลเทียนในการท าผ้าบาติกลายเขียน พบว่า  ตัวกันสีสูตร 30:10  มีความเหมาะสมมาก
ที่สุดในการท าผ้าบาติกลายเขียนบนเนื้อผ้าบางจนถึงเนื้อผ้าขนาดกลางที่เป็นเส้นใยธรรมชาติทุก
ชนิดและเส้นใยสังเคราะห์บางชนิด  ส่วนการเขียนบนผ้าเนื้อหนา  เช่น  ผ้าไหมไทย  ตัวกันสีสูตร  
20:10  จะมีความเหมาะสมมากกว่า  โดยใช้ตัวกันสีร่วมกับหัวปากกาแบบกลมที่มีความยาว 0.5  
ซม.  ในการเขียนลวดลายหรือการเดินเส้นในการท าผ้าบาติกลายเขียนในด้านความเหมาะสม
โดยรวมของรูปแบบปากกาคือ  ปากการูปแบบที่ 5  มีความเหมาะสมมากที่สุด  จากการ
เปรียบเทียบผลงานผ้าบาติกที่ท าโดยกระบวนการเขียนผ้าทั้ง   2 แบบ  ผลการประเมินความ
เหมาะสมโดยรวมแล้ว  กระบวนการเขียนผ้าบาติกแบบใหม่  มีความเหมาะสมกว่าแบบ เดิมอยู่ใน
ระดับปานกลางที่เด่นชัดคือ  ด้านการเปลี่ยนขนาดของหัวปากกาและปลอดภัยจากความร้อน  ซ่ึง
กระบวนการเขียนผ้าบาติกแบบใหม่จะมีความเหมาะสมกว่าแบบเดิมอยู่ในระดับมา กที่สุด  แต่ใน
ด้านไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีความแตกต่างกัน และเอกลักษณ์ของผ้าบาติกลายเขียนที่ได้จาก
กระบวนการเขียนแบบใหม่มีระดับความเหมาะสมมากกว่าแบบเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   
 สุธีรลักษณ์  ไกรสุวรรณและคณะ  (2551:บทคัดย่อ)  ได้ท าการศึกษาเร่ือง  การพัฒนา
ลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมและผ้าฝ้ายย้อมคราม  พบว่า  กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลดอน
กระเบื้อง  เป็นกลุ่มขนาดใหญ่มีสมาชิก  60  คน  อาชีพหลักคือ  การเลี้ยงโคนม  อาชีพรองคือการ
ท าผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก  สีที่ใช้คือสีสังเคราะห์  ลวดลายมัดย้อมที่ผลิตคือ  ลายขยุ้ม  ลายลูกเต๋า
และลายก้นหอย  ส าหรับกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม  บ้านหนองหอยมีสมาชิก  86  คน  อาชีพหลัก
คือ  การท านา  อาชีพรองคือ  การทอผ้าฝ้ายย้อมคราม  ผลิตจ าหน่ายเป็นผ้าผืน  ผ้าคลุมไหล่  กล่อง
ใส่ทิชชู  ปลอกหมอนจับสม็อคและเสื้อผ้าส าเร็จรูป 
   ส าหรับการพัฒนาการย้อมสี  ลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมนั้น  การ
พัฒนาโดยใช้สีรีแอคทีฟและการย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ  ลวดลายมัดย้อมใช้เทคนิคสไตล์
ญี่ปุ่น  ย้อมด้วยสีแวตและสีธรรมชาติ  ลายมักเลือกลายมูระกุโมะ  ชิกุว่ะ  มากิเอจ  อะวาเสะ นุย  
ตาเตะวากุและอิทาจิเมะ 
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 ส่วนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามจะเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อสตรีจ านวน  
4  แบบ  และผลการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีซึ่งได้แบ่งออกเป็น  3  เร่ือง  ได้แก่  1)  เร่ืองการย้อม
ผ้าไหมด้วยสีรีแอคทีฟและสีธรรมชาติ  ให้กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลดอนกระเบื้อง  อ.โพธาราม  จ.
ราชบุรี  พบว่า  โดยภาพรวมผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจการฝึกอบรมในระดับมาก  ส่วนระยะเวลา
ฝึกอบรม  1 วัน  มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจน้อยที่สุด  2)  ผลการถ่ายทอดเร่ืองลวดลายผ้ามัด
ย้อมและการย้อมสีแวตและสีธรรมชาติ  พบว่า  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจการฝึกอบรมในระดับ
มาก  และ  3)  เร่ืองการตัดเย็บเสื้อสตรี  พบว่า  ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจการฝึกอบรมในระดับ
มาก  ระยะเวลาฝึก  3  วัน  มีความพึงพอใจในระดับกลาง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลวดลายผ้าบาติกใน
จังหวัดภูเก็ต  พังงาและกระบี่  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ข้อมูลในการวิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการศึกษาดังนี้ 

3.1 ด้านแหล่งข้อมูล 
3.2 ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวางรวบรวมข้อมูล 
3.3 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 ด้านรายงานผลการวิเคราะห์ 

3.1 ด้านแหล่งข้อมูล  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา  ดังนี้ 
3.1.1 ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสาร  ต าราต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานบาติกหรืองานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง  จากหอสมุดของสถาบันการศึกษาต่างๆ  จากรายงานการวิจัย  วิทยานิพนธ์  อินเตอร์เน็ต 
3.1.2 ผู้วิจัยศึกษาจากการสัมภาษณ์ของกลุ่มเป้าหมายคือ  ช่างเขียนผ้าบาติกโดยมี

กรอบเนื้อหาในการวิจัย  ดังนี้ 
3.1.2.1 เนื้อหาในส่วนของข้อมูลทั่วไป  เช่น  ระดับการศึกษา  เพศ /อายุ  

ระยะเวลาในการท างาน  ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ  ศาสนา 
3.1.2.2 เนื้อหาด้ านรูปแบบลวดลายและลักษณะเด่นของรูปแบบลวดลาย  

ได้แก่ 
- ลายเรขาคณิต 
- ลายดัดแปลงมาจากธรรมชาติ 
- ลายไทยและลายเครือเถา 
- ลายประเภทสัตว์ 
ด้านขนาดลวดลาย  ได้แก่ 
- ขนาดลายจ๋ิว 
- ขนาดลายเล็ก 
- ขนาดลายกลาง 
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- ขนาดลายใหญ่ 
                  ด้านสีสันรูปแบบลวดลาย  ได้แก่ 

- วรรณของสีร้อนและสีเย็น (โทนสีร้อนและเย็น) 
       ด้านเทคนิครูปแบบการเขียนลวดลาย  ได้แก่ 
- การเขียนเส้นขาว (ช้ันเดียว) 
- การเขียนเส้นสี  (หลายช้ัน) 

 จากกรอบแนวคิดของเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยน ามาเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์  แนวลึกกับช่างเขียนผ้าบาติกของแต่ละจังหวัดในกลุ่มฝ่ั งอันดามัน  อันได้แก่  จังหวัด
ภูเก็ต  พังงา  และกระบี่  จังหวัดละ  5  คนต่อแหล่งผลิตผ้าบาติก  โดยวิธีสุ่มแหล่งผลิตผ้าบาติกที่
ขึ้นเป็นโอทอป 
3.2  ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา  โดยใช้เทปบันทึกเสียง  กล้องถ่ายภาพและอุ ปกรณ์ประกอบ
อื่นๆ  ที่สามารถเป็นอุปกรณ์การบันทึกเสียงและภาพได้  ในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เพื่อที่จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  ส่วนกล้องถ่ายภาพไว้ส าหรับถ่ายภาพลวดลายของผ้าบาติก  
เพื่อน ามาเปรียบเทียบ  จุดเด่น  เอกลักษณ์ของรูปแบบลวดลายผ้าบาติกของแต่ละจังหวัด 
3.3  ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างในแนวลึกจากช่างเขียนผ้าบาติกของแต่ละจังหวัดในกลุ่มอันดามัน  ได้แก่  จังหวัดภูเก็ต  
พังงาและกระบี่  ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบและเนื้อหาที่ต้องการในการสัมภาษณ์ 
 การบันทึกข้อมูล  ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  ซึ่งประกอบด้วย
การบันทึกภาคสนาม  การบันทึกเสียง  และการถ่ายภาพ 

3.3.1 การบันทึกภาคสนาม   ผู้วิจัยจะบันทึกข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล  ในขณะที่
สัมภาษณ์แล้วท าการจดบันทึกข้อมูลที่ส าคัญๆ  เท่าที่จะบันทึกได้พร้อมกับการสังเกตพฤติกรรม  
โดยที่ผู้วิจัยจะต้องท าให้มีความรู้สึกว่าผู้ให้ข้อมูลนั้นเป็นกันเองให้มากที่สุด  หมายถึงว่า  ทั้งสอง
ฝ่ายมีความเช่ือใจให้ความจริงใจไม่มีอะไรแอบแฝงเพื่อผู้ที่สัมภาษณ์จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด 

3.3.2 การบันทึกเสียง   ผู้วิจัยได้ท าการขอ อนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ในการ
บันทึกเสียงเพื่อเก็บข้อมูลระหว่างการสัมภาษณ์  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องบอกวัตถุประสงค์ขอบข่ายของ
การสัมภาษณ์ในการท าวิจัยเพื่ออะไร  ซึ่งจะท าให้ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง  หลังจากนั้น
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ผู้วิจัยจะท าการถอดเทปเสียงที่ได้จากการบันทึกในการสัมภาษณ์สรุปสาระส าคัญเพื่อที่จะน ามา
วิเคราะห์ต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นั้น  ซ่ึงได้ท าการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง
ในที่นี้คือ  สัมภาษณ์ ช่างเขียนผ้าบาติก  5  คน  ต่อแหล่งผลิตผ้าบาติกในแต่ละจังหวัดโดยวิธีสุ่ม
จากแหล่งผลิตผ้าบาติกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโอทอป  เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลรูปแบบผ้าบาติกในกลุ่มอันดามัน  ได้แก่ 

1. จังหวัดภูเก็ต  ช่างเขียนผ้าบาติก  จ านวน  5  คน 
2. จังหวัดพังงา  ช่างเขียนผ้าบาติก  จ านวน  5  คน 
3. จังหวัดกระบี่  ช่างเขียนผ้าบาติก  จ านวน  5  คน 

รวมช่างเขียนผ้าบาติกทั้งหมด  15  คน 
3.3.3   การถ่ายภาพ   นอกจากการบันทึกภาคสนาม  การบันทึกเสียงจากการ

สัมภาษณ์แล้ว  ผู้วิจัยยังต้องเก็บข้อมูลโดยวิธีการถ่ายภาพด้ วยกล้องถ่ายภาพ  เพื่อถ่ายภาพผลงาน
รูปแบบลวดลายผ้าบาติกของผู้ให้สัมภาษณ์ของแต่ละแหล่งไว้  เพื่อเป็นการรวบรวมรูปแบบ
ลวดลายผ้าบาติกแล้ว  น ามาเปรียบเทียบลวดลายแต่ละแหล่งและจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อน ามา
วิเคราะห์ต่อไป 
3.4   ด้านรายงานผลการวิเคราะห์ 
 รายงานผลการวิเคราะห์เร่ืองรูปแบบลวดลายผ้าบาติกในกลุ่มอันดามันได้แก่  จังหวัด
ภูเก็ต  พังงา  และกระบี่  ผู้วิจัยน าเสนอโดยเรียงตามกรอบแนวคิดและจุดประสงค์ของการวิจัยที่ตั้ง
ไว้พร้อมภาพประกอบและผลสรุปของการวิจัย  ข้อเสนอแนะแล้วจัดท าเป็นรูปเล่ม  ส่วนภาพ
ลวดลายผ้าบาติกจะจัดเก็บลงแผ่นซีดี  เพื่อใช้ประโยชน์โอกาสต่อไป   
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น  ผู้วิจัยจะจัดเป็นหมวดหมู่ของข้อมูล  แล้วน ามา
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง  จุดเด่น สีสัน  องค์ประกอบศิลป์  และอื่นๆ  ตาม
กรอบแนวคิดของเนื้อหาที่วางไว้ 
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 บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

                      
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเร่ืองรูแบบลวดลายผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามันนี้มี

จุดประสงค์หลักในเร่ืองเชิงเปรียบเทียบรูปแบบลวดลายขอ งผ้าบาติกของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะ
รูปแบบลวดลายของเสื้อผ้าบาติก    ได้แก่     จังหวัดภูเก็ต    พังงา    และกระบี่ ดังนั้นผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทั่วไปของช่างเขียนผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน
ได้แก่  จังหวัดภูเก็ต  พังงา  และกระบี่ 

4.1  ผลการวิเคราะห์เนื้อหารูปแบบลวดลายผ้าบาติกในกลุ่มจังหวั ดอันดามัน ได้แก่ 
จังหวัดภูเก็ต  พังงา  และกระบี่ 

4.2  ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบลวดลายผ้าบาติกใน กลุ่ม จังหวัด อันดามัน ได้แก่ 
จังหวัดภูเก็ต  พังงา  และกระบี่ 

4.1  ผลการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทั่วไปของช่างเขียนผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน        ได้แก่ 
จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่    ผลการวิเคราะห์พบว่า 

4.1.1  จังหวัดภูเก็ต 
         ข้อมูลทั่วไป ของช่างเขียนผ้าบาติกส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

อายุ ของช่างเขียนผ้าบาติกจะอยู่ระหว่าง 45 – 51 ปี การศึกษา ของช่างเขียนผ้าบาติกส่วนใหญ่จะ
อยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง รองลงมาอนุปริญญาตรี และมัธยมศึ กษาปีที่ 3 
ประสบการณ์ท างานด้านเขียนผ้าบาติก ของช่างเขียนผ้าบาติกส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ 10-23 ปี  
ศาสนา ช่างเขียนผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอื่น เช่น 
อิสลาม ขอบข่ายงานที่ช่างเขียนผ้าบาติกรับผิดชอบ นอกจากเขียนผ้าแล้วยังเป็นเจ้าของกิจการ 
ดูแลทุกกระบวนการ 

4.1.2 จังหวัดพังงา 
           ข้อมูลทั่วไป ของช่างเขียนผ้าบาติกส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

อายุ  ของช่างเขียนผ้าบาติกจะอยู่ระหว่าง 33-38 ปี และช่วง 42-44 ป ี  การศึกษา ของช่างเขียนผ้า
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บาติกสว่นใหญ่จะอยู่ระดับมัธยมศึกษา  รองลงมาประถมศึกษา และ ปริญญาตรี  ประสบการณ์
ท างานด้านเขียนผ้าบาติก ของช่างเขยีนผ้าบาติกส่วนใหญ่จะมากกว่า 10 ปี  รองลงมา 7 ปี และ  
4-5 ปี  ศาสนา ช่างเขียนผ้าบาติกในจังหวัดพังงาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอื่น 
เช่น อิสลาม ขอบข่ายงานที่ช่างเขียนผ้าบาติกรับผิดชอบ นอกจากเขียนผ้าแล้วยังเป็นเจ้าของกิจการ 
ดูแลทุกกระบวนการ 

4.1.3 จังหวัดกระบ่ี 
          ข้อมูลทั่วไป ของช่างเขียนผ้าบาติกส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

อายุ ของช่างเขียนผ้าบาติกจะอยู่ระหว่าง 41 – 49 ปี  การศึกษา ของช่างเขียนผ้าบาติกส่วนใหญ่จะ
อยู่ระดับปริญญาตรี  รองลงมาประกาศนียบัตรวิชาชีพ การศึกษานอกโรงเรียน แลประถมศึกษา  
ประสบการณ์ท างานด้านเขียนผ้าบาติก ของช่างเขียนผ้าบาติกส่วนใหญ่จะมากกว่า 10 ปี  รองลงมา  
5 – 8  ปี   ศาสนา ช่างเขียนผ้าบาติกในจังหวัดกระบี่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาศาสนา  
อิสลาม ขอบข่ายงานที่ช่างเขียนผ้าบาติกรับผิดชอบ ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของกิจการ ดูแลทุก
กระบวนการ  รองลงมาเป็นประธานกลุ่มอาชีพ (บาติก)ชุมชน 
4.2   ผลการวิเคราะห์เนื้อหารูปแบบลวดลายผ้าบาติกในกลุ่มจังหวั ดอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเ ก็ต 

พังงา และกระบี่  ในการวิเคราะห์ผู้วิจัยแยกออกเป็นประเด็น ดังนี้ 
4.2.1  ลักษณะรูปแบบลวดลาย 
4.2.2  ลักษณะเด่นของรูปแบบลวดลาย 
4.2.3  ด้านขนาดของลวดลาย 
4.2.4  ด้านสีสันรูปแบบลวดลาย 
4.2.5  ด้านเทคนิครูปแบบการเขียนลวดลาย 
4.2.1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบลวดล ายของผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

พบว่า 
         4.2.1.1 จังหวัดภูเก็ต ลักษณะรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกที่ปรากฎนั้นส่วน

ใหญ่ นิยมเขียนรูปแบบลวดลายแนวดัดแปลงมาจากธรรมชาติ ได้แก่ ลวดลายจากทะเล   เช่น 
ลวดลาย ปลา ปู กุ้ง หอย เตา ปะการัง  ลวดลายลักษณะดอกไม้ต่างๆ เช่น  ดอกกุหลาบ  ดอกชบา  
ดอกลีลาวดี  ดอกเฟื่องฟ้า  ดอกกล้วยไม้  ดอกจ าปา  ดอกทานตะวัน  ดอกศรีตรัง  และดอกอื่นๆ  

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบลวดลายที่ปรากฏบนผ้าบาติกตามช่างเขียนออกแบบที่
นอกเหนือจากผู้วิจัยได้กล่าวข้างต้น เป็นลวดลายเกี่ยวกับสัตว์  เช่น  นก  ช้าง  แมล ง  ลักษณะ
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ลวดลายทิวทัศน์  เช่น  ต้นตาล (แหลมพรหมเทพ)  ทะเล  รวมไปถึงลักษณะลวดลายอื่นๆ อีก  เช่น  
ลายผลไม ้ ลักษณะลวดลายไทย  เช่น  ลายกนก  ลักษณะลวดลายเรขาคณิตไม่นิยมเขียน 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายปลาของจังหวัดภูเก็ต 

 



  
 

37 

 
                                                  
                                      ภาพท่ี 2 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายปลาของจังหวัดภูเก็ต 

 
 

ภาพท่ี 3 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายปลา (เส้นสี)ของจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพท่ี 4 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ของจังหวัดภเูก็ต 

 
 

ภาพท่ี 5 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ของจังหวัดภูเก็ต 
 

 



  
 

39 

 
 

ภาพท่ี 6 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ของจังหวัดภูเก็ต 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ลักษณะรูปแบบวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ของจังหวัดภูเก็ต 
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  ภาพท่ี 8 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายช้างของจังหวัดภูเก็ต 

 
 

ภาพท่ี 9 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายนกของจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพท่ี 10 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ (บัว)ของจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพท่ี 11 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายทิวทัศน์ของจังหวัดภูเก็ต 
 

                                   
 

                           ภาพท่ี 12 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายไทยประยุกตข์องจังหวัดภูเก็ต 
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                             4.2.1.2  จังหวัดพังงา   ลักษณะรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกที่ปรากฎนั้นส่วน
ใหญ่ นิยมเขียนรูปแบบลวดลายแนวดัดแปลงมาจากธรรมชาติ ได้แก่ ลวดลายจากทะเล   เช่น 
ลวดลาย ปลา ปู กุ้ง หอย เตา ปะการัง  ลวดลายลักษณะดอกไม้ต่างๆ เช่น  ดอกจ าปูน  ลายลูกยาง 
(ยางพารา)  ดอกหางช้าง    
                             นอกจากนี้ยังมีรูปแบบลวดลายที่ปราก ฏบนผ้าบาติกตามช่างเขียนออกแบบ ที่
นอกเหนือจากผู้วิจัยได้กล่าวข้างต้น  เป็นลวดลา ยเกี่ยวกับ  ภาพทิวทัศน์   เช่น  เขาตะปู  ทิวทัศน์
ทะเล    ลักษณะลวดลายไทย  เช่น  ลายกนกปรากฏน้อย ลักษณะลวดลายเรขาคณิต เช่น น าเส้น
โค้ง  ตรง  หยัก  มาผสมกับตัวลาย  ส่วนลักษณะลวดลายสัตว์  เช่น  นก  ช้าง  ผีเสื้อ 
 

 
 

ภาพท่ี 13 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายปลาของจังหวัดพังงา 
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ภาพท่ี 14 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ของจังหวัดพังงา 
 

 
 

ภาพท่ี 15 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ของจังหวัดพังงา 
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ภาพท่ี 16 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ (บัว)ของจังหวัดพังงา 
 

 
 

ภาพท่ี 17 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายนกของจังหวัดพังงา 
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                    ภาพท่ี 18 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ผสมกับเส้นตรงของจังหวัดพังงา 
 
                     4.2.1.3 จังหวัดกระบ่ี  ลักษณะรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกที่ปรากฎนั้นส่วนใหญ่ 
นิยมเขียนรูปแบบลวดลายแนวดัดแปลงมาจากธรรมชาติ ได้แก่ ลวดลายจากทะเล   เช่น ลวดลาย 
ปลา ปู กุ้ง หอย เตา ปะการัง  ลวดลายลักษณะดอกไม้ต่างๆ เช่น  ดอกกล้วยไม้  รองเท้านารี   
                    นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบลวดลายที่ปรากฏบนผ้าบาติกตามช่างเขียนออกแบบที่
นอกเหนือจากผู้วิจัยได้กล่าวข้างต้น  เป็นลวดลายเกี่ยวกับ  ภาพทิวทัศน์  เช่น  เขาขนาบน้ า   ถ้ าของ
กระบี่  ลักษณะลวดลายไทย  เช่น  ลายกนกปร ากฏน้อย  ลักษณะลวดลายเรขาคณิต ไม่นิยมเขียน  
ส่วนลักษณะลวดลายสัตว์  เช่น  นก  ช้าง  ผีเสื้อ   ลักษณะลวดลายประเภทการ์ตูน มีการเขียนบ้าง
เล็กน้อย 
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ภาพท่ี 19 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายปลาของจังหวัดกระบ่ี 

 

 
 

ภาพท่ี 20 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ของจังหวัดกระบ่ี 
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ภาพท่ี 21 ลักษณะรูปแบบ  ลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ของจังหวัดกระบ่ี 

 

 
 

ภาพท่ี 22 ลักษณะรูปแบบ  ลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ของจังหวัดกระบ่ี 
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ภาพท่ี 23 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายทิวทัศน์ของจังหวัดกระบ่ี 

 

 
 

ภาพท่ี 24 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายดอกไม้ (ผ้าช้ินยังไม่ตัดเป็นเสื้อผ้า)ของจังหวัดกระบ่ี 
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ภาพท่ี 25 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายนก (ผ้าช้ินยังไม่ตัดเป็นเสื้อผ้า)ของจังหวัดกระบ่ี 

 
                       4.2.2 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเด่นของรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัด
อันดามัน   พบว่า 
                                   4.2.2.1 จังหวัดภูเก็ต  ลักษณะเด่นของรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกที่ปรากฎ
และเป็นเอกลักษณ์  จุดเด่นส่ วนใหญ่ จะเป็นลักษณะลวดลายแหลมพ รหมเทพ  อาคา รชิโน ปอร์
ตุกีส  และ ลวดลายใต้ท้องทะเล  (ปลาใต้ท้องทะเล)  ตามล าดับ   
                                 ส าหรับการเขียนเส้นเดินของลวดลายจะเขียนลายเส้นด้วยเทียนที่อ่อนช้อย 
(เส้นขาว  เส้นสี )  มีสีสันสวยงาม 
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          ภาพท่ี 26 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายแหลมพรหมเทพผสมสัญลักษณ์ 
                          หอนาฬิกาและทิวทัศนข์องจังหวัดภูเก็ต 

 

                     
                  

                                                                           ภาพขยาย 

ลายแหลมพรหมเทพ 

ลายทิวทัศน์ทะเล 

ลายหอนาฬิกา และ 
รถสอง แถว 
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ภาพท่ี 27 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายอาคารชิโน ปอร์ตุกีสของจังหวัดภูเก็ต 
 

 
 

ภาพท่ี  28 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายใต้ท้องทะเลของจังหวัดภูเก็ต 
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ภาพท่ี 29 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายใต้ท้องทะเลของจังหวัดภูเก็ต 

                                
                             4.2.2.2 จังหวัดพังงา  ลักษณะเด่นของรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกที่ปรากฎ
และเป็นเอกลักษณ์  จุดเด่นส่วนใหญ่ จะเป็นลักษณะลวดลายทิวทัศน์  ซึ่ งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  
ลักษณะจุดเด่นที่พบจึงเป็นลวดลายเขาตะปู  เขาช้าง  ลวดลายใต้ท้องทะเล  ลวดลายเรขาคณิต
ผสมผสานกันระหว่างตัวลายกับลายเส้น  ตามล าดับ 
                     ส าหรับการเขียนเส้นเดินของลวดลายจะเขียนลายเส้นด้วยเทียนที่อ่อนช้อย (เส้นขาว) 
มีสีสันสวยงาม 
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ภาพท่ี 30 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายเขาตะปู (ผ้าช้ินยังไม่ตัดเป็นเสื้อผ้า) 
ของจังหวัดพังงา 

 
 

ภาพท่ี 31 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายใต้ท้องทะเลของจังหวัดพังงา 
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 ภาพท่ี 32 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายนกผสมกับลายเส้นของจังหวัดพังงา 

 
 
                                      4.2.2.3 จังหวัดกระบ่ี  ลักษณะเด่นของรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกที่
ปรากฎและเป็นเอกลักษณ์  จุดเด่นส่วนใ หญ่ จะเป็นลักษณะลวดลายทิวทัศน์  ซึ่ งเป็นสถานที่
ท่องเที่ยว  ลักษณะ จุดเด่นที่พบจึงเป็นลวดลายรองเท้านารี หรือเหลืองกระบี่  นกแต้วแล้ว  เขา
ขนาบน้ า ลวดลายใต้ท้องทะเล  ตามล าดับ 
                                     ส าหรับการเขียนเส้นเดินของลวดลายจะเขียนลายเส้นด้วยเทียนที่อ่อนช้อย 
(เส้นขาว)  มีสีสันสวยงาม 
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ภาพท่ี 33 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายรองเท้านารขีองจังหวัดกระบ่ี 
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ภาพท่ี 34 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายใต้ท้องทะเลของจังหวัดกระบ่ี 
 

 
 

                  ภาพท่ี 35 ลักษณะรูปแบบลวดลายผ้าบาติกลายใต้ท้องทะเล (ผ้าช้ินยังไม่ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า) 
                              ของจังหวัดกระบ่ี 
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                       4.2.3 ผลการวิเคราะห์ลักษณะขนาดของลวดลายของผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดา
มัน  พบว่า  
                                  4.2.3.1 จังหวัดภูเก็ต  ลักษณะขนาดของรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกที่
ปรากฎนั้น  ส่วนใหญ่แล้ว ขนาดของลายมีขนาดกลางจะเหมาะสมกับเสื้อผ้าตามเบอร์ของเสื้อผ้า  
เช่น  เบอร์  SS  S  M  L  XXL แต่ที่นิยมจะวางลายอยู่บริเวณเชิงชายเสื้อผ้า  แขน  ไหล่  กระเป๋า  
และ  นิยมวางลายบริเวณตรงกลาง หรือกึ่งกลาง  (สมดุล)  ซ้ายขวาเท่ากันของเสื้อผ้า  (ช้ินหลัง)  
และซ้ายขวาไม่เท่ากัน  รองลงมา  ส่วนด้านหน้าจะวางลายเป็นแนวดิ่ง  ลงมา  (ด้านขวา  และ  ซ้าย
ของผ้าเสื้อช้ินหน้า)  นอกจากนี้ยังนิยมวางลายเป็นแนวขวาง  แนวทแยงหรือเฉียงโค้ง  
                                  ส าหรับเสื้อผ้าบาติกส่วนใหญ่จะเป็นเส้ือผ้าผู้ชายและผู้หญิง 
 

 

           
              
             ภาพท่ี  36 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหลัง) 
                       ของจังหวัดภูเก็ต 

ลักษณะการวางลายบริเวณตรง
กลาง (แนวดิ่ง) ของเสื้อชิ้นหลัง 
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                    ภาพท่ี 37 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหน้า) 
                                   ของจังหวัดภูเก็ต 
 

               

 

 

 

 

 

 

เสื้อชิ้นหน้า
ด้านขวา 

เสื้อชิน้หน้า
ด้านซ้าย 

ลักษณะการวาง
ลายเป็นแนวดิ่ง
ของเสื้อดา้นขวา 

ลักษณะการวาง
ลายเป็นแนวดิ่ง
ของเสื้อ
ด้านซ้าย 

ลักษณะการวาง
ลายบริเวณ
กระเป๋าของเสื้อ
ด้านซ้าย 
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               ภาพท่ี 38 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหลัง)ของจังหวัดภูเก็ต 

 

                                     
                         
          ภาพท่ี 39 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหน้า)ของจังหวัดภูเก็ต 

 

ลักษณะการวางลายบริเวณ
ตรงกลาง ของเสื้อชิ้นหลัง 
 

เสื้อชิ้นหน้า
ด้านขวา 

เสื้อชิ้นหน้า
ด้านซ้าย 

ลักษณะการวาง
ลายเป็นแนวดิ่ง
ของเสื้อ
ดา้นขวา 

ลักษณะการวาง
ลายของเสื้อ
ด้านซ้าย 

ลักษณะการวาง
ลายบริเวณ
กระเป๋าของเสื้อ
ด้านซ้าย 
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  ภาพท่ี 40 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหลัง)ของจังหวัดภูเก็ต 

 

ลักษณะการวางลาย
บริเวณเชิงชายผ้า
ของเสื้อชิ้นหลัง 
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             ภาพท่ี 41 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหน้า)ของจังหวัดภูเก็ต 

 

                                   4.2.3.2 จังหวัดพังงา  ลักษณะขนาดของรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกที่
ปรากฎนั้น  ส่วนใหญ่แล้ว ขนาดของลายมีขนาดกลางจะเหมาะสมกับเสื้อผ้าตามเบอร์ของเสื้อผ้า  
เช่น  เบอร์  SS  S  M  L  XXL  การวางลายจะนิยมวางลายอยู่กึง่กลาง  (ตรงกลาง)  ของเสื้อผ้าชิ้น
หลัง  ส่วนชิ้นหน้ามักจะวางแนวดิ่งลงมา  (ด้านขวาและซ้ายของเสื้อผ้าชิ้นหน้า)  วางลายเป็นแนว
ขวาง  วางลายเป็นแนวทแยงหรือเฉียง  และนอกจากนี้ยังนิยมวางลายอยู่บริเวณเชิงชายเสื้อผ้า  แขน  
ไหล่  กระเป๋า  ตามล าดับ  
                                  ส าหรับเสื้อผ้าบาติกส่วนใหญ่จะเป็นเส้ือผ้าผู้ชายและผู้หญิง 

 

 

 

 

เสื้อชิ้นหน้า
ด้านขวา 

เสื้อชิ้นหน้า
ด้านซ้าย 

ลักษณะการวาง
ลายเป็นแนวดิ่ง
ของเสื้อ
ด้านขวา 

ลักษณะการวาง
ลาย แนวเฉียง
ของเสื้อ
ด้านซ้าย 
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ภาพท่ี 42 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหลัง)ของจังหวัดพังงา 
 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการวางลาย
บริเวณเชิงชายผ้า
ของเสื้อชิ้นหลัง 
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         ภาพท่ี 43 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหน้า)ของจังหวัดพังงา 
 

 

 

 

 

 

เสื้อชิ้นหน้า
ด้านขวา 

เสื้อชิ้นหน้า
ด้านซ้าย 

ลักษณะการ
วางลาย
บริเวณเชิง
ชายเสื้อ
ดา้นขวา 

ลักษณะการ
วางลาย
บริเวณเชิง
ชายเสื้อ
ด้านซ้าย 
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    ภาพท่ี 44 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหลัง)ของจังหวัดพังงา 
                                

ลักษณะการวางลาย
บริเวณตรงกลาง
ค่อนข้างไปเชิงชาย
ผ้าของเสื้อชิ้นหลัง 
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           ภาพท่ี 45 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหน้า)ของจังหวัดพังงา 

                    
                                 4.2.3.3 จังหวัดกระบ่ี  ลักษณะขนาดของรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกที่
ปรากฎนั้น  ส่วนใหญ่แล้ว ขนาดของลายมีขนาดกลางจะเหมาะสมกับเสื้อผ้าตามเบอร์ของเสื้อผ้า  
เช่น  เบอร์  SS  S  M  L  XXL  การวางลายจะนิยมวางลายอยู่กึ่งกลาง  (ตรงกลาง)  ของเสื้อผ้าช้ิน
หลัง  ส่วนชิ้นหน้ามักจะวางแนวดิ่งลงมา  (ด้านขวาและซ้ายของเสื้อผ้าชิ้นหน้า)  วางลายเป็นแนว
ขวาง  วางลายเป็นแนวทแยงหรือเฉียง  และนอกจากนี้ยังนิยมวางลายอยู่บริเวณเชิงชายเสื้อผ้า  แขน  
ไหล่  กระเป๋า  ตามล าดับ  
                                  ส าหรับเสื้อผ้าบาติกส่วนใหญ่จะเป็นเส้ือผ้าผู้ชายและผู้หญิง 
 

 

เสื้อชิ้นหน้า
ด้านขวา 

เสื้อชิ้นหน้า
ด้านซ้าย 

ลักษณะการ
วางลายแนว
ขวางเสื้อ
ดา้นขวา 

ลักษณะการ
วางลายแนว
ขวางเสื้อ
ด้านซ้าย 
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   ภาพท่ี 46 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายนก-ดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหลัง)ของจังหวัดกระบ่ี 

 

                                    
                                          

   ภาพท่ี 47 ลักษณะขนาด-การวางลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติก (เสื้อช้ินหน้า)ของจังหวัดกระบ่ี 

ลักษณะการวาง
ลายบริเวณตรง
กลางค่อนข้างไป
เชิงชายผ้าของ
เสื้อชิ้นหลัง 
 

เสื้อชิ้นหน้า
ด้านขวา 

เสื้อชิ้นหน้า
ด้านซ้าย 

ลักษณะการวาง
ลายเชิงชายเสื้อ
ด้านขวา 

ลักษณะการวาง
ลายเชิงชายเสื้อ
ด้านซ้าย 
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                  4.2.4 ผลการวิเคราะห์ลักษณะสีสันรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดา
มัน พบว่า 
                                     4.2.4.1 จังหวัดภูเก็ต  ลักษณะวรรณะของสีหรือสีสันของรูปแบบลวดลาย
ของผ้าบาติกที่ปรากฎนั้น  ส่วนใหญ่แล้ว นิยมสีชมพู  สีฟ้า  สีน้ าเงิน  สีม่วง  ตามล าดับ  เป็นพื้นสี
ของเสื้อผ้า  สีสันของสีพื้นมี  2  ลักษณะ  คือ  1) ลักษณะสีพ้ืนแบบไล่สีตามน้ าหนักสีต่างกันเพียง
สีเดียว หรือสองสี เช่น  สีฟ้า  กับ  สีขาว  2) ลักษณะสีพ้ืนแบบระบายเรียบสีเดียว  เช่น  สีชมพู 
                                      ส่วนสีอื่นๆ นิยมสีสดๆ  (วรรณะร้อน)  แต่มักจะนิยมใช้กับกลุ่มทั่วๆไปที่
สวมใส่ 
                                     ส าหรับประเภทสีอ่อนในการระบายสีพ้ืนเสื้อผ้า  และ  การไ ล่สีอ่อน – เข้ม  
กลมกลืน  เช่น  สีฟ้า – ขาว  สีเหลือง – ส้ม  ตามล าดับ 
                                     ในส่วนของตัวลายของผ้าบาติก  สีสันที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นสีตัดกันกับสี
พื้นของผ้า  สีกลมกลืนกับตัวพื้นของผ้า 
                                     จากการวิเคราะห์สังเกตได้ว่า  สีสันในตัวพ้ืน และ ตัวลายของผ้าบาติกจะ
ใช้สีวรรณะเย็น  และ  วรรณะร้อน 

              
                                   
              ภาพท่ี 48 ลักษณะสีสัน พ้ืนสี และตัวลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต 

ลักษณะพื้นสีของ
เสื้อผ้าสีชมพูอ่อน
แบบระบายเรียบ 

ลักษณะตัวลาย
ของเสื้อผ้าสีชมพู
เข้ม 
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     ภาพท่ี 49 ลักษณะสีสัน พ้ืนสี และตัวลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต 

 

 

ลักษณะตัวลาย
ของเสื้อผ้าสี
กลมกลืนกับพื้นสี 

ลักษณะพื้นสีของ
เสื้อผ้าสีม่วงอ่อน
แบบระบายเรียบ 
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                       ภาพท่ี 50 ลักษณะสีสัน พ้ืนสี ไล่สีต่างน้ าหนักลวดลายดอกไม้ผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะพื้นสีเสื้อผ้าสีม่วง
อ่อน - ขาวแบบระบายไล่
สีต่างน้ าหนักเพียงสีเดียว 

ลักษณะตัวลายของเสื้อผ้า
สีตัดกับพื้นเสื้อ 
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                        ภาพท่ี 51 ลักษณะสีสัน พ้ืนสี ไล่สีต่างน้ าหนักลวดลายม้าผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต 
                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะพื้นสีเสื้อผ้าสีม่วง
เข้ม - อ่อนแบบระบายไล่สี
ต่างน้ าหนักเพียงสีเดียว 

ลักษณะตัวลายของเสือ้ผ้า
สีตัดกับพื้นเสื้อแบบความ
กลมกลืนของสี 
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ภาพท่ี 52 ลักษณะสีสัน พ้ืนสี ไล่สีสองสตี่างน้ าหนักลวดลายปลาผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต 
 
                                     4.2.4.2 จังหวัดพังงา  ลักษณะวรรณะของสีหรือสีสันของรูปแบบลวดลาย
ของผ้าบาติกที่ปรากฎนั้น  ส่วนใหญ่แล้ว นิยม  สีฟ้า  สีชมพู  สีเหลือง  สีน้ าเงิน  สีม่วง  สีเขียว  
ตามล าดับ  เป็นพื้นสีของเสื้อผ้า  โดยวิธีระบายเรียบสีเดียว  
                                      ส่วนสีอื่นๆ นิยมสีหลากหลาย  ได้แก่  สีฟ้า  สีแดง  สีเหลือง  สีน้ าเงิน  สี
ชมพ ู สีส้ม  (วรรณะร้อน)  แต่มักจะนิยมใช้กับกลุ่มทั่วๆไปที่สวมใส ่
                                     ส าหรับตัวลายของเสื้อผ้า  ส่วนใหญ่จะนิยมใช้สีกลมกลืนหรือสีวรรณะเย็น  
และสีสดใส  หรือสีวรรณะร้อน 

ลักษณะพื้นสีเสื้อผ้าสี
เหลืองและสีเขียวแบบ
ระบายไล่สีสองสีต่าง
น้ าหนัก 

ลักษณะตัวลายของ
เสื้อผ้าสีตัดกับพื้นเสื้อ
แบบหลากสี 
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                                     จากการวิเคราะห์สังเกตได้ว่า  สีสันรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกหากสีพ้ืน
ของเสื้อผ้าเป็นสีอ่อน  ตัวลายจะต้องใช้สีเข้ม  ตรงข้ามกันหากตัวลายสีอ่อน  พ้ืนของเสื้อผ้าใช้สี
เข้ม 
           จากการศึกษาจะพบว่าส่วนใหญ่สีสันรูปแบบลวดลายของผ้าบาติกในจังหวัดพังงามัก
ใช้สีทั้งสองวรรณะ  คือ  สีวรรณะเย็น  และ  สีวรรณะร้อน  
 

            
                              
               ภาพท่ี  53 ลักษณะสีสัน พ้ืนสี และตัวลายของลวดลายนกผ้าบาติกของจังหวัดพังงา  
              

                                     4.2.4.3 จังหวัดกระบ่ี  ลักษณะวรรณะของสีหรือสีสันของรูปแบบลวดลาย
ของผ้าบาติกที่ปรากฎนั้น  ส่วนใหญ่แล้ว นิยม   สีชมพู  สีฟ้า  สีเหลือง  สีน้ าเงิน  สีม่วง   ตามล าดับ  
เป็นพื้นสีของเสื้อผ้า   
                                     สีสันของสีพื้นมี  2  ลักษณะ  คือ  1) ลักษณะสีพ้ืนแบบระบายเรียบสีเดียว            
2) ลักษณะสีพ้ืนแบบน้ าหนักของสีต่างกัน  เช่น  สีชมพูเข้ม  สีชมพูอ่อน  อยู่ในพื้นสีเดียวกัน 

ลักษณะพื้นสีของ
เสื้อผ้าสีม่วงแบบ
ระบายเรียบ 

ลักษณะตัวลาย
ของเสื้อผ้าสี
กลมกลืนกับพื้นสี 
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                                     ส่วนสีอื่นๆ นิยมสีหลากหลาย ของสีประเภทวรรณะร้อน  แต่มักจะนิยมใช้
กับกลุ่มทั่วๆไปที่สวมใส ่
                                     ส าหรับตัวลายของเสื้อผ้า  ส่วนใหญ่จะนิยมใช้สี อ่อนหรือสีเข้มขึ้นอยู่กับสี
พื้น  หากสีพ้ืนเข้มตัวลายจะเป็นสีอ่อน  ตรงข้ามกันหากสีพ้ืนสีอ่อนตัวลายจะเป็นสีเข้ม  เช่น  พ้ืนสี
ด า          ตัวลายเป็นดอกไม้สีม่วงอ่อน  หรือ  พื้นสีชมพู  ตัวลายดอกไม้เป็นสีม่วง 
   นอกจากนี้ยังใช้สีหลากหลายไม่ซ้ า  จาก การวิเคราะห์สังเกตได้ว่า  สี ประเภท
กลมกลืนโดยวิธีไล่สีพ้ืนผ้าของผ้าบาติกในจังหวัดกระบี่ไม่นิยม  แต่กา รใช้สียังคงใช้สีวรรณะเย็น  
และวรรณะร้อน  

           

           
                       
              ภาพท่ี 54 ลักษณะสีสัน พ้ืนสี และตัวลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติกของจังหวัดกระบ่ี 

 

ลักษณะพื้นสีของ
เสื้อผ้าสีชมพูอ่อน
สลับสีชมพูเข้ม
(ต่างน้ าหนัก)ใน
พื้นสีเดียวกัน
แบบระบายเรียบ 

ลักษณะตัวลาย
ของเสื้อผ้าสีตัด
กันหลากสีกับพื้น
สีของผ้าสีชมพู 
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             ภาพท่ี 55 ลักษณะสีสัน พ้ืนสี และตัวลายของลวดลายดอกไม้ผ้าบาติกของจังหวัดกระบ่ี 

 4.2.5 ผลการวิเคราะห์ลักษณะเทคนิครูปแบบการเขียนลวดลายของผ้าบาติกในกลุ่ม
จังหวัดอันดามัน พบว่า 
                                     4.2.5.1 จังหวัดภูเก็ต  ลักษณะเทคนิครูปแบบลวดลายของผ้าบาติกที่ปรากฎ
นั้น  ส่วนใหญ่แล้ว นิยมเขียนรูปแบบลวดลายโดยใช้เทคนิคบาติกเส้นขาว  หรือ  บาติกช้ันเดียว  
และ  เทคนิคการเขียนรูปแบบบาติกเส้นสี  หรือ  บาติกหลายช้ัน 
                                       ส าหรับเทคนิคแบบระบายเป็นเส้นขาว จากการวิเคราะห์และสัมภาษณ์
ช่างเขียนให้เหตุผลว่าการผลิตผ้าบาติกรูปแบบลวดลายนั้นท าให้ลวดลายสะอาด สะดวกในการ
ผลิตและการเขียนกระบวนการไม่ยุ่งยากประกอบกับลูกค้านิยม ราคาขายไม่สูงมาก จึงนิยมเขียน
รูปแบบลวดลายของผ้าเสื้อบาติกเป็นเทค นิคเส้นขาวเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเทคนิคการเขียนรูปแบบ
ลวดลายเส้นสีรองลงมา  เนื่องจากเทคนิคเส้นสีการผลิตค่อนข้างยุ่งยากแต่ก็ยังเป็นที่นิยมรองลงมา  
ราคาค่อนข้างแพงจะเหมาะกับกลุ่มคนบางกลุ่มที่ชอบและอยากได้งานรูปแบบลวดลายบาติกของ
เสื้อผ้าที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าใครจึงมักจะนิยม  
                                      จากการวิเคราะห์สังเกตได้ว่าเทคนิคการเขียนรูปแบบลวดลายผ้าบาติกของ
จังหวัดภูเก็ตมักจะมีลักษณะดังนี้  คือ  1) ประเภทเสื้อผ้าบาติกเส้นขาว  2) ประเภทเสื้อผ้าบาติกเส้น

ลักษณะพื้นสีของ
เสื้อผ้าสีเหลือง
แบบระบายเรียบ
สีเดียว 

ลักษณะตัวลาย
ของเสื้อผ้าสีตัด
กันกับพื้นสี 
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สี  3) เทคนิคการใช้เกลือหรือน้ าตาลเพื่อท าให้เกิดลวดลาย ของสีพื้นเสื้อผ้า   นอกจากนี้ยังมี
ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้เทคนิคเส้นสี  เช่น  ภาพแขวนติดฝาผนัง 
 
 

    
                       
        ภาพท่ี 56 ลักษณะเทคนิคลวดลายเส้นสีขาวของผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต 

ลักษณะเทคนิค
เส้นสีขาว 
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                  ภาพท่ี 57 ลักษณะเทคนิคลวดลายเส้นสีขาวของผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต 

 

 

             
                   
              ภาพท่ี 58 ลักษณะเทคนิคลวดลายเส้นสีขาวของผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต 

ลักษณะเทคนิค
เส้นสีขาว 

ลักษณะเทคนิค
เส้นสีขาว 
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                 ภาพท่ี 59 ลักษณะเทคนิคลวดลายเส้นสีของผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต 

 

               
                      
                  ภาพท่ี 60 ลักษณะเทคนิคลวดลายเส้นสีของผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต 

ลักษณะเทคนิค
เส้นสีชมพูอ่อน 

ลักษณะ
เทคนิคเส้นสี
เหลืองอ่อน 
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                   ภาพท่ี 61 ลักษณะเทคนิคโรยเกลือหรือน้ าตาลของผ้าบาติกของจังหวัดภูเก็ต 
                                                   
 

                                      4.2.5.2 จังหวัดพังงา   ลักษณะเทคนิครูปแบบลวดลายของผ้าบาติกที่
ปรากฎนั้น  ส่วนใหญ่แล้ว นิยมเขียนรูปแบบลวดลายโดยใช้เทคนิคบาติกเส้นขาว  หรือ  บาติกช้ัน
เดียว  ส่วนเทคนิคการเขียนรูปแบบบาติกเส้นสี ไม่นิยม 
                                       ส าหรับเทคนิคแบบระบายเป็นเส้นขาว จากการวิเคราะห์และสัมภาษณ์
ช่างเขียนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าการผลิตผ้าบาติกรูปแบบลวดลายนั้นท าให้ลวดลายสะอาด สะดวก
ในการผลิตและการเขียนกระบวนการไม่ยุ่งยากในการผลิต  ราคาขายไม่สูงมาก ลูกค้าสาม ารถซื้อ
ได้ และเป็นที่นิยม   
                                        ส่วนเทคนิคการเขียนรูปแบบลวดลายเส้นสีไม่นิยมเขียน  เนื่องจาก
เทคนิคเส้นสนีั้น   ช่างเขียนไม่ถนัด  กระบวนการยุ่งยาก จึงไม่นิยมเขียน 
                                       จากการวิเคราะห์เทคนิคการเขียนรูปแบบลวดลายผ้าบาติกของจังหวัด
พังงาจึงมักนิยมเขียนเทคนิคเส้นขาวเพียงอย่างเดียว 

ลักษณะพื้น
เสื้อเทคนิค
โรยน้ าตาล 
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                ภาพท่ี 62 ลักษณะเทคนิคลวดลายเส้นสีขาวของผ้าบาติกของจังหวัดพังงา 

 
                                       4.2.5.3 จังหวัดกระบ่ี   ลักษณะเทคนิครูปแบบการเขียนลวดลายของผ้า
บาติกที่ปรากฎนั้น  ส่วนใหญ่แล้ว นิยมเขียนรูปแบบลวดลายโดยใช้เทคนิคบาติกเส้นขาว  หรือ  
บาติกช้ันเดียว  ส่วนเทคนิคการเขียนรูปแบบบาติกเส้นสี ไม่นิยม   แต่จะเขียนเส้นสีเป็นภาพติดฝา
ผนังบ้าง 
                                       ส าหรับเทคนิคแบบระบายเป็นเส้นขาว จากการวิเคราะห์และสัมภาษณ์
ช่างเขียนส่วนใหญ่ให้เหตุผลเช่นเดียวกับจังหวัดพังงา  คือ  การผลิตผ้าบาติกรูปแบบลวดลายนั้น

ลักษณะเทคนิค
เส้นสีขาว 
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ท าให้ลวดลายสะอาด สะดวกในการผลิตและการเขียนกระบวนการไม่ยุ่งยากในการผลิต  ราคาขาย
ไม่สูงมาก ลูกค้าสามารถซื้อได้ และเป็นที่นิยม   
                                        ส่วนเทคนิคการเขียนรูปแบบลวดลายเส้นสีไม่นิยมเขียน  แต่มีผลิตภัณฑ์
บางส่วนที่เป็นเส้นสี   เช่น  ภาพแขวนติดฝาผนัง  (ภาพโชว์)  เท่านั้น  ประเภทเสื้อผ้าบาติกไม่นิยม 
 
 

 

                    
                    
                   ภาพท่ี 63 ลักษณะเทคนิคลวดลายเส้นสีขาวของผ้าบาติกของจังหวัดกระบ่ี 

 

 

 

   

 

ลักษณะเทคนิค
เส้นสีขาว 
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  ภาพท่ี 64 ลักษณะเทคนิคลวดลายเส้นสีขาวของผ้าบาติก (ผ้าช้ินยังไม่ตัดเย็บ)ของจังหวัดกระบ่ี 
 

ลักษณะเทคนิค
เส้นสีขาว 
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 ภาพท่ี 65 ลักษณะเทคนิคลวดลายเส้นสีขาวของผ้าบาติก (ผ้าช้ินยังไม่ตัดเย็บ)ของจังหวัดกระบ่ี 

 

4.3  ตารางวิเคราะห์การเปรียบเทียบลวดลายผ้าบาติกในกลุ่มจังหวดัอันดามัน ได้แก่  จังหวัดภูเก็ต   
พังงา และกระบ่ี 

                            ตารางวิเคราะห์การเปรียบเทียบลวดลายผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต  พังงาและกระบี่  
ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบเนื้อหาด้านรูปแบบลวดลายของผ้าบาติก  ดังนี้  
 
 
 
 

ลักษณะเทคนิค
เส้นสีขาว 
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จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดกระบ่ี 

 
ลักษณะรูปแบบลวดลาย
ดัดแปลงจากธรรมชาติ 
-นิยมเขียนลวดลายจากใต้
ท้องทะเล ได้แก่ ปู ปลา กุ้ง 
หอย เตา ปะการัง  
-นิยมเขียนลวดลายดอกไม้ 
ได้แก่ ดอกกุหลาบ ดอกชบา 
ดอกลีลาวดี ดอกเฟื่องฟ้า 
ดอกกล้วยไม้ ดอกจ าปา ดอก
ทานตะวัน ดอกศรีตรัง 
ดอกบัว 
 
ลักษณะรูปแบบลวดลาย
ประเภทสัตว์ 
-นยิมเขียนภาพ นก ช้าง ม้า 
ผีเสื้อ ปู ปลา กุ้ง หอย 
ลักษณะรูปแบบลวดลาย
ประเภทลายไทยและลายเครือ
เถา 
-นยิมเขียนลายไทย เช่น ลาย
กนกประยุกต ์
 

 
 
 

-นิยมเขียนลวดลายจากใต้ท้อง
ทะเล ได้แก่ ปู ปลา กุ้ง หอย 
เตา ปะการัง  
-นิยมเขียนลวดลายดอกไม้ 
ได้แก่ ดอกกล้วยไม้  ดอก
จ าปูน  ลูกยาง  ดอกหางช้าง  
ดอกบัวดอกไม้อื่น  ๆ
 
 
 
 
 
-นิยมเขียนภาพ นก ช้าง  ผีเสื้อ 
 ปู ปลา กุ้ง หอย 
 
 
 
-ปรากฏน้อย 

 
 
 

-นิยมเขียนลวดลายจากใต้ท้อง 
ทะเล ได้แก่ ปู ปลา กุ้ง หอย 
เตา ปะการัง  

-นิยมเขียนลวดลายดอกไม้ 
ได้แก่ ดอกล้วยไม้  รองเท้า
นารีดอกไม้อื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
-นิยมเขียนภาพ นก ช้าง  ผีเสื้อ 
ปู ปลา กุ้ง หอย 

 
 
 
-ปรากฏน้อย 
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ลักษณะรูปแบบลวดลายประเภท
ลายเรขาคณิต 
-ไมน่ิยมเขียนลายเรขาคณิต 
 
ลักษณะรูปแบบลวดลายประเภท
อื่นๆ 
-มีการเขียนภาพทิวทัศน์ ได้แก่  
ภาพทิวทัศน์ทะเล เรือ ต้นไม้ 
ภูเขา สถาปัตยกรรม ตลาด 
-ภาพการ์ตูนไม่นิยมเขียน 
-สื่อสัญลักษณ์หรือโลโก มีการ
เขียนตามแบบลูกค้า เช่น 
เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ 
และเกี่ยวกับเครื่องหมายเด็กเล็ก 
 
ลักษณะเด่น / เอกลักษณ์ของ
รูปแบบลวดลายของผ้าบาติก 
-นยิมเขียนลวดลายแหลม 
พรหมเทพ   อาคารชิโน ปอร์
ตุกีส 
 
ลักษณะขนาดของรูปแบบ
ลวดลายของผ้าบาติก 
-นยิมเขียนขนาดตัวลายขนาด
กลาง ตามความเหมาะสมของ
เสื้อผ้า 
 

 
 
-นิยมเขียนลายเรขาคณิต  
 
 
 
-มีการเขียนภาพทิวทัศน์ 
ได้แก่ ภาพทิวทัศน์ทะเล ภูเขา 
ต้นไม ้
-ภาพการ์ตูนไม่นิยมเขียน 
-ไม่ปรากฏ 
 
 
 
 
 
 
-นิยมเขียนลวดลายเขาตะปู 
เขาช้าง  
 
 
 
 
-นิยมเขียนขนาดตัวลายขนาด
กลาง ตามความเหมาะสมของ
เสื้อผ้า 

 
 
-ไมน่ิยมเขียนลายเรขาคณิต  
 
 
 
-มีการเขียนภาพทิวทัศน์ ได้แก่ 
ภาพทิวทัศน์ทะเล ถ้ าต่างๆ 
 
-มีการเขียนภาพการ์ตูน 
-ไม่ปรากฏ 
 
 
 
 
 
 
-นิยมเขียนลวดลายรองเท้านารี
หรือเหลืองกระบี่ นกแต้วแล้ว 
เขาขนาบน้ า 
 
 
 
-นิยมเขียนขนาดตัวลายขนาด
กลาง ตามความเหมาะสมของ
เสื้อผ้า 
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ลักษณะขนาดของรูปแบบ
ลวดลายของผ้าบาติก 
-นยิมวางขนาดลายบริเวณ
กึ่งกลาง (ตรงกลาง) ของเสื้อผ้า 
(ช้ินหลัง) 
-นยิมวางลายบริเวณเชิง
ชายเสื้อผ้า แขนไหล่ กระเป๋า  
-นยิมวางลาย (ช้ินหน้า) เป็น
แนวดิ่ง  
-นยิมวางลายเป็นแนวขวาง
บริเวณชายเสื้อผ้า 
-นยิมวางลายเป็นแนวเฉียงโค้ง 
ทั้งช้ินหน้า และช้ินหลังของ
เสื้อผ้า 
-ไมน่ิยมวางลายแบบกระจาย
ทั้งช้ินหน้าและช้ินหลังของ
เสื้อผ้า  
ลักษณะสีสันรูปแบบลวดลาย
ของผ้าบาติก 
-สีพ้ืนนิยมสีชมพู  สีฟ้า สีน้ า
เงิน สีม่วง สีเหลือง  
-ลักษณะสีพ้ืนนิยมแบบไล่สี
ต่างน้ าหนัก และ ระบายสีพ้ืน
เรียบสีเดียว 

 
 

 
 
-นิยมวางขนาดลายบริเวณ
กึ่งกลาง (ตรงกลาง) ของ
เสื้อผ้า (ช้ินหลัง) 
-นิยมวางลายบริเวณเชิง
ชายเสื้อผ้า แขนไหล่ กระเป๋า  
-นิยมวางลาย (ช้ินหน้า) เป็น
แนวดิ่ง  
-นิยมวางลายเป็นแนวขวาง
บริเวณชายเสื้อผ้า 
-นิยมวางลายเป็นแนวตรง
กึ่งกลางช้ินหลังของเสื้อผ้า ช้ิน
หน้าแบบแนวดิ่งซ้าย ขวา 
-ไม่นยิมวางลายแบบกระจาย
ทั้งช้ินหน้าและช้ินหลังของ
เสื้อผ้า  
 
 
-สีพ้ืนนิยมสีฟ้า สีชมพู   สี
เหลือง  สีม่วง สีเขียว  
-ลักษณะสีพ้ืนนิยมแบบ 
ระบายเรียบสีเดียว 
 
 
 

 
 
-นิยมวางขนาดลายบริเวณ
กึ่งกลาง (ตรงกลาง) ของ
เสื้อผ้า (ช้ินหลัง) 

-นิยมวางลายบริเวณเชิง
ชายเสื้อผ้า แขนไหล่ กระเป๋า  

-นิยมวางลาย (ช้ินหน้า) เป็น
แนวดิ่ง  

-นิยมวางลายเป็นแนวขวาง
บริเวณชายเสื้อผ้า 

-นิยมวางลายเป็นแนวตรง
กึ่งกลางช้ินหลังของเสื้อผ้า 
ช้ินหน้าแบบแนวดิ่งซ้าย ขวา 

-มีการวางลายแบบกระจายทั้ง
ช้ินหน้าและช้ินหลังของ
เสื้อผ้า  

 
 
-สีพ้ืนนิยมสีชมพ ู สีฟ้า สีฟ้า  
สีเหลือง สีม่วง   

-ลักษณะสีพ้ืนนิยมแบบ 
ระบายเรียบสีเดียวและระบาย
สีต่างน้ าหนักของสีเข้ม สี
อ่อน ในพื้นเดียวกัน     
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ลักษณะสีสันรูปแบบลวดลาย
ของผ้าบาติก 
-ตัวลายจะตัดกับสีพ้ืน และ สี
กลมกลืนกับสีพ้ืน เช่น สีชมพู
เข้ม (สีพ้ืน)  สีชมพูอ่อน  
(ตัวลาย) 
-ภาพรวมสีสันรูปแบบลวดลาย
ใช้สีวรรณะเย็น และวรรณะ
ร้อน  
 
ลักษณะเทคนิครูปแบบการ
เขียนลวดลายของผ้าบาติก 
-นิยมเขียนลวดลายโดยใช้
เทคนิคบาติกเส้นขาว 
-นิยมเขียนลวดลายโดยใช้
เทคนิคบาติกเส้นสี 
-มีการเขียนลวดลายเทคนิค
การโรยเกลือ หรือน้ าตาล
ส าหรับท าพื้นสีของเสื้อผ้า 

 
 
 

 
 
 
-ตัวลายจะตัดกับสีพ้ืน และ สี
กลมกลืนกับสีพ้ืน 
 
 
-ภาพรวมสีสันรูปแบบลวดลาย
ใช้สีวรรณะเย็น และวรรณะ
ร้อน  
 
 
 
-นิยมเขียนลวดลายโดยใช้
เทคนิคบาติกเส้นขาว 
-ไม่นิยมเขียนลวดลายโดยใช้
เทคนิคบาติกเส้นสี 
-ไม่นิยมใช้เทคนิคการโรย
เกลือ หรือน้ าตาลส าหรับท า
พื้นสีของเสื้อผ้า 

 
 
 
-ตัวลายจะตัดกับสีพ้ืน และ สี
กลมกลืนกับสีพ้ืน 

 
 
-ภาพรวมสีสันรูปแบบลวดลาย
ใช้สีวรรณะเย็น และวรรณะ
ร้อน  

 
 
 
-นิยมเขียนลวดลายโดยใช้
เทคนิคบาติกเส้นขาว 

-ไม่นิยมเขียนลวดลายโดยใช้
เทคนิคบาติกเส้นสี 

-ไม่นิยมใช้เทคนิคการโรย
เกลือ หรือน้ าตาลส าหรับท า
พื้นสีของเสื้อผ้า     

                                 
ตารางท่ี 1 ตารางวิเคราะห์การเปรียบเทียบลวดลายผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต  พังงาและกระบ่ี   
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                  จากตารางการวิเคราะห์สรุป ได้ว่ารูปแบบลวดลายผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต  พังงา  
และกระบี่  ในส่วนของรูปแบบลวดลายดัดแปลงจากธรรมชาติ ไม่ได้แตกต่าง รวมทั้งลวดลาย
ประเภทสัตว์ ก็มีความคล้ายกัน จะมีความแตกต่าง ในส่วนของจุดเด่นลวดลายในแต่ละจังหวัด   
รูปแบบลายไทย และลายเครือเถา   จังหวัดภูเก็ต นิยมเขียน แต่จังหวัด  พังงา   และกระบี่ปรากฏ
น้อย ประเภทลายเรขาคณิต จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ไม่นิยมเขียน จังหวัดพังงาเป็นที่นิยม ลวดลาย
ประเภททิวทัศน์ ทั้งสามจังหวัดมีการเขียนเหมือนๆกัน ลวดลายการ์ตูน จังหวัดภูเก็ต พังงา ไม่นิยม
เขียน ส่วนจังหวัดกระบี่มีการเขียน  สัญลักษณ์หรือโลโก จังหวัดภูเก็ตมีการเขียน ส่วนจัง หวัด
พังงา กระบี่ ไม่ปรากฏจากการสัมภาษณ์ช่างเขียนผ้าบาติก  (ไม่เป็นที่นิยม ) ขนาดของรูปแบบ
ลวดลายของผ้าบาติก ส่วนใหญ่ทั้งสามจังหวัดไม่มีความแตกต่าง คือนิยมเขียนขนาดกลาง การวาง
ลายก็เช่นเดียวกันนิยมวางบริเวณเชิงชายเสื้อผ้า แขน ไหล่ กระเป๋า วางแบบแนวดิ่ง แนวขวาง แนว
เฉียงโค้ง  สีสันรูปแบบสีพื้นที่ใช้ทั้งสามจังหวัดใช้สีไม่แตกต่าง คือ นิยมใช้สีชมพู สีฟ้า สีน้ าเงิน สี
ม่วง สีเหลือง ลักษณะสีพ้ืน จังหวัดภูเก็ตนิยมแบบไล่สีต่างน้ าหนัก และระบายสีเรียบสีเดียว จะ
แตกต่างกับจังหวัดพังงาระบายสีแบบเรียบสีเดียว ส่วนกระบี่ระบายสีเรียบสีเดียวและสีต่างน้ าหนัก
ของสีเข้ม อ่อนบนพื้นผ้า   ส่วนตัวลายทั้งสามจังหวัดจะใช้สีกลมกลืนกับสีพ้ืน เช่น พื้นสีชมพูเข้ม 
ตัวลายสีชมพูอ่อน โดยภาพรวมการใช้สีสันทั้งสามจังหวัดใช้สีวรรณะเย็นและวรรณะร้อน  เทคนิค
รูปแบบการเขียนลวดลายจังหวัดภูเก็ตนิยมเขียนเทคนิคเส้น ขาว เส้นสี และการโรยเกลือหรือ
น้ าตาล จังหวัดพังงา กระบี่  นิยมเทคนิคเส้นขาว  แต่  ไม่นิยมเทคนิคเส้นสี  และ โรยเกลือ หรือ
น้ าตาล     
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

             
                     การวิจัยเร่ือง รูปแบบลวดลายผ๎าบาติกในกลุํมจังหวัดอันดามัน เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลวดลายผ๎าบาติกในจังหวัดภูเก็ต พังงา และ
กระบี่ ขอบเขตของการวิจัย ผ๎ูวิจัยได๎ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงก าหนดขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 
1) ข๎อมูลทั่วไปด๎าน เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ศาสนา และด๎านกิจการ 2) เนื้อหารูปแบบ
ลวดลายที่ปรากฏบนผ๎าบาติกที่ชํางเขียนผลิตในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ลักษณะเดํน 
เอกลักษณ์ ของรูปแบบลวดลายในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ มีความแตกตํางกันอยํางไร โดย
ผ๎ูวิจัยได๎ยึดเนื้อหารูปแบบลวดลาย ได๎แกํ ลวดลายเรขาคณิต ลวดลายดัดแปลงมาจากธรรมชาติ 
ลวดลายไทยและลายเรือเถา ลวดลายประเภทสัตว์ และอื่นๆ ด๎านขนาดลวดลาย ด๎านสีสันรูปแบบ
ลวดลาย และด๎านเทคนิครูปแบบการเขียนลวดลาย 
                     ส าหรับกลุํมตัวอยํางหรือเป้าหมาย คือ ชํางเขียนลวดลายผ๎าบาติกจากร๎านละ 1 คน ใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยวิธีสุํมเพียง 5 แหลํง (จากโอทอป) ตํอจังหวัด ได๎แกํ จังหวัด
ภูเก็ต ชํางเขียนผ๎าบาติก จ านวน 5 คน  จังหวัดพั งงา ชํางเขียนผ๎าบาติก จ านวน 5 คน  และ กระบี่  
ชํางเขียนผ๎าบาติก จ านวน 5 คน รวมชํางเขียนทั้งหมด 15 คน  เครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่ใช๎ในการ
วิจัย คือ แถบบันทึกเสียง และ กล๎องถํายภาพ เพื่อ การรวบรวมข๎อมูล บันทึก วิเคราะห์ผล   
                    ด๎านการวิเคราะห์ข๎อมูล ผ๎ูวิจัยได๎วิเคราะห์ข๎อมูล โดยผ๎ูวิจัยน าเสนอแบบความเรียงตาม
กรอบแนวคิด และ จุดประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว๎ พร๎อมภาพประกอบ และ ผลสรุป ของการวิจัย 
ข๎อเสนอแนะ แล๎วจัดท าเป็นรูปเลํม ภาพจัดเก็บลงแผํนซีดี เพื่อประโยชน์โอกาสตํอไป นอกจากนี้
ข๎อมูลจัดเป็นหมวดหมูํ  เปรียบเทียบความเหมือน และ ความแตกตํางจุดเดํน สีสัน ขนาดลาย 
เทคนิค และอื่นๆ ตามกรอบแนวคิด 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
                    จากการศึกษาและวิเคราะห์ข๎อมูลการวิจัยสามารถสรุปผลได๎ ดังนี้ 
   5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของช่างเขียนผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน   ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 
พังงา และ กระบ่ี 
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                    จากการศึกษาพบวํา จังหวัดภูเก็ตชํางเขียนผ๎าบาติกภาพรวมสํวนใหญํจะเป็นเพศชาย
มากกวําเพศหญิง อายุอยํูในชํวง 45-51 ปี การศึกษา ชํางเขียนผ๎าบาติกสํวนใหญํอยํูระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง รองลงมาอนุปริญญาตรี และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสบการณ์ท างาน 
10-23 ปี สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธมากกวําศาสนาอิสลาม และ เป็นเจ๎าของกิจการตัวเอง 
                    จังหวัดพังงา ชํางเขียนผ๎าบาติกภาพรวมสํวนใหญํจะเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย  
อายุ  อยํูในชํวง 33-38 ปี และ ชํวง 42-44 ปี ก ารศึกษา ชํางเขียนผ๎าบาติกสํวนใหญํอยํูระดับ
มัธยมศึกษา รองลงมาประถมศึกษา และ ปริญญาตรี ประสบการณ์ท างานมากกวํา 10 ปี รองลงมา 
7ปี และ 4-5 ปี ศาสนา นับถือศาสนาพุทธมากกวําศาสนาอิสลาม และเป็นเจ๎าของกิจการตัวเอง  
                    จังหวัดกระบี่ ชํางเขียนผ๎าบาติกภาพรวมสํวนใหญํจะเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย  
อายุ อยํูในชํวง 41-44 ปี  การศึกษา ชํางเขียนผ๎าบาติกสํวนใหญํอยํูระดับปริญญาตรี รองลงมา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ    การศึกษานอกโรงเรียน และ ประถมศึกษา  ประสบการณ์ท างานมากกวํา 
10 ปี รองลงมา 7ปี และ 5-8 ปี ศาสนา นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาศาสนาอิสลาม และเป็นเจ๎าของ
กิจการตัวเอง  รองลงมาเป็นประธานกลุํมอาชีพชุมชน 
          5.1.2 เนื้อหารูปแบบลวดลายผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 
พังงา และ กระบ่ี 
                    มีเนื้อหาลักษณะเดํน เอกลักษณ์ของรูปแบบลวดลายผ๎ าบาติกในจังหวัดภูเก็ต พังงา 
และกระบี่ เมื่อเปรียบเทียบแล๎ว 
                    จากการศึกษาพบวํา จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่รูปแบบลวดลายผ๎าบาติกในสํวน
ของลักษณะลวดลายดัดแปลงจากธรรมชาติที่นิยม ได๎แกํ ลวดลายจากใต๎ท๎องทะเล เชํน ปู ปลา กุ๎ง 
หอย เตา ปะการัง  ล วดลายดอกไม๎ เชํน ดอกกล๎วยไม๎  ดอกกุหลาบ ดอกชบา ดอกลีลาวดี ดอก
เฟื่องฟ้า ดอกจ าปา ดอกศรีตรัง ไมํมีความแตกตําง  ลักษณะรูปแบบลวดลายประเภทสัตว์ ที่นิยม 
ได๎แกํ ภาพนก ช๎าง ม๎า ผีเสื้อ ปู ปลา กุ๎ง หอย ไมํมีความแตกตําง  ลักษณะรูปแบบลวดลายประเภท
ลายไทย และ ลายเครือเถา จังหวัดภูเก็ตจะนิยมเขียนลายไทย เชํน ลายกนกประยุกต์  ส าหรับพังงา 
และกระบี่ ไมํนิยมเขียน (น๎อย) จึงมีความแตกตํางในสํวนนี้  ลักษณะรูปแบบลวดลายเรขาคณิต  
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ไมํนิยมเขียน  แตํ จังหวัดพังงามีการเขียน  ลักษณะรูปแบบลวดลาย
ประเภทอื่นๆ ได๎แกํ ภาพทิวทัศน์ จังหวัดภูเก็ต  พังงา  และ  กระบี่  มีการเขียนเหมือนๆ กัน จึงไมํมี
ความแตกตําง  ลักษณะรูปแบบลวดลายภาพการ์ตูน  จังหวัดภูเก็ต  และพังงา  ไมํนิยมเขียน  แตํ
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จังหวัดกระบี่มีการเขียนบ๎าง  ลักษณะรูปแบบลวดลายสื่อสัญลักษณ์หรือโลโก  จังหวัดภูเก็ต  มีการ
เขียน  จังหวัดพังงา  และ  กระบี่  ไมํมีการเขียน   
                   ลักษณะเดํนของรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติก ในจังหวัดภูเก็ต  สํวนใหญํ นิยมเขียน
ลวดลายแหลมพรหมเทพ  อาคารชิโน ปอร์ตุกีส  หรือผสมผสานระหวํางภาพดอกไม๎กับอาคารชิ
โน ปอร์ตุกีส (กราฟิก)  ส าหรับลักษณะเดํนของรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติกในจังหวัดพังงา  สํวน
ใหญํนิยมเขียนลวดลาย เขาตะปู  เขาช๎าง  ลักษณะเดํนของรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติกในจังหวัด
กระบี่  สํวนใหญํนิยมเขียนลวดลายรองเท๎านารีหรือเหลืองกระบี่  นกแต๎วแล๎ว  เขาขนาบน้ า             
                  จากการศึกษาลักษณะเดํนของรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติกในจังหวัดภูเก็ต  พังงา  และ  
กระบี่  ลักษณะเดํนแตํละจังหวัดมีความแตกตํางกัน  เหตุผลจากการศึกษาและสัมภาษณ์ชํางเขียน
ผ๎าบาติก เนื่องจากแตํละจังหวัดมีเอกลักษณ์ไมํเหมือนกัน   
                    ลักษณะขนาดของรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติก ในจังหวัดภูเก็ต  พังงา  และ กระบี่  
สํวนใหญํนิยมเขียนตัวลายขนาดกลางตามความเหมาะสมของเสื้อผ๎า  การจัดองค์ประกอบศิลป์
ของตัวลายมักนิยมวางกึ่งกลาง หรือ ความสมดุลซ๎าย ขวาเทํากัน  บริเวณช้ินหลังของเสื้อผ๎าบาติก  
และซ๎าย ขวา ไมํเทํากันรองลงมา  นอกจากนี้ยังนิยมวางล วดลายบริเวณ ชายเสื้อ  แขน  ไหลํ  
กระเป๋า  นิยมวางลายแนวดิ่ง  แนวขวาง  แนวเฉียงโค๎ง  ตามล าดับ   
                    ลักษณะสีสันรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติก ในจังหวัดภูเก็ต  พังงา  และกระบี่  สีพ้ืน
ของเสื้อผ๎าบาติก  สํวนใหญํนิยม สีชมพู  สีฟ้า  สีน้ าเงิน  สีมํวง  สีเหลือง  ในสํวนของสีพื้นจังหวัด
ภูเก็ต  มักนิยมแบบไลํสีตํางน้ าหนัก  และ  ระบายสีพ้ืนเรียบสีเดียว  จังหวัดพังงา  สํวนใหญํสีพื้น
มักนิยมแบบระบายเรียบสีเดียว  สํวนจังหวัดกระบี่ นิยมแบบระบายเรียบสีเดียว  และ  ระบายสีตําง
น้ าหนักของสีเข๎ม  สีอํอน  ในพื้นเดียวกันเ พียงสองสี  แตํไมํนิยมระบายสีตํางน้ าหนักสีเดียว   ตัว
ลายของสีสัน จังหวัดภูเก็ต  พังงา  และ  กระบี่สํวนใหญํนิยมสีตัวลายจะตัดกับสีพ้ืนของเสื้อผ๎าบา
ติก  เชํน  สีพื้นเป็นสีชมพูเข๎ม ตัวลายจะเป็นสีชมพูอํอน  และนอกจากนี้สียังนิยมเป็นธรรมชาติของ
ตัวลาย  โดยภาพรวมแล๎วจะใช๎สีทั้งวรรณะเย็นและวรรณะร๎อน 
                    ลักษณะเทคนิครูปแบบการเขียนลวดลายของผ๎าบาติก ในจังหวัดภูเก็ต  พังงา  และ  
กระบี่  สํวนใหญํนิยมเขียนวดลายโดยใชเทคนิคบาติกเส๎นขาว  จังหวัดภูเก็ตนิยมเขียนเส๎นสีและ
เส๎นขาวทั้งสองเทคนิค  นอกจากนี้เทคนิคการโรย เกลือหรือน้ าตาลในจังหวัดภูเก็ตนิยม  สํวน
จังหวัดพังงา  และ  กระบี่ ไมํนิยม 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบลวดลายผ๎าบาติกในจังหวัดภูเก็ต  
พังงา  และ  กระบี่ 
                    จากการวิเคราะห์การวิจัยครั้งนี้ซึ่งอภิปรายผลได๎  ดังนี้ 
           5.2.1 ข้อมูลทั่วไปของช่างเขียนผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 
พังงา และ กระบ่ี 
                    ข๎อมูลทั่วไปของชํางเขียนผ๎าบาติกในกลุํมจังหวัดอันดามัน  จากการศึกษาชํางเขียนผ๎า
บาติกในจังหวัดภูเก็ตสํวนใหญํจะเป็นเพศชายมากกวําเพศหญิง  จังหวัดพังงาเพศหญิงมากกวําเพศ
ชาย  สํวนจังหวัดกระบี่เพศหญิงมากกวําเพศชาย  ผลจากการวิจัยจะเห็นได๎วําจังหวัดภูเก็ตชํางเขียน
สํวนใหญํเป็นเพศชาย  ซึ่งจังหวัดพังงา  และ  กระบี่ชํางเขียนสํวนใหญํเป็นเพศหญิง 
                    อายุของชํางเขียนในจังหวัดภูเก็ตสํวนใหญํอยํูในชํวง 45-51 ปี  จังหวัดพังงา  อายุชํวง  
33-38 ปี  จังหวัดกระบี่ชํวง  41-49 ปี   
                    การศึกษาของชํางเขียนในจังหวัดภูเก็ตสํวนใหญํอยํูระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  รองลงมาประถมศึกษา  และ อนุ ปริญญาตรี   และ  มัธยมศึกษาปีที่ 3  จังหวัดพังงา  อยํู
ระดับมัธยมศึกษา  รองลงมาประถมศึกษา  และ  ปริญญาตรี  จังหวัดกระบี่อยํูระดับปริญญาตรี  
รองลงมาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  การศึกษานอกโรงเรียน  และประถมศึกษา 
                    จากการศึกษาด๎านการศึกษาของชํางเขียน จะเห็นได๎วํา  ชํางเขียนผ๎าบาติกสํวนใหญํ จะ
มีการศึกษาจากสถาบันตํางๆ  ซึ่งสอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาการท าผ๎าบาติกภาควิชา
ศิลปศึกษาของวิทยาลัยครูภูเก็ตประมาณ ปี  พ .ศ. 2526-2528  โดยอาจารย์ชูชาติ  ระวิจันทร์  เป็น
บุคคลส าคัญในการสร๎างสรรค์และพัฒนางานบาติกลายเขียนเทียนเป็นงานหั ตถกรรม  (หจก. โย
ฮัน เวล์ดเคมริช ภูเก็ต, อัดส าเนา) 
                    ส าหรับศาสนา ชํางเขียนผ๎าบาติกในจังหวัดภูเก็ต สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธมากกวํา
ศาสนาอิสลาม  ในจังหวัดพังงา  นับถือศา      สนาพุทธมากกวํา ศาสนาอิสลาม   สํวนจัหวัดกระบี่ 
นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาศาสนาอิสลาม 
 ส าหรับการด าเนินกิจการสํวนใหญํจังหวัดภูเก็ต  พังงา  และกระบี่  ชํางเขียนผ๎าบาติก
จะมีกิจการเป็นของตนเอง 
                    จากภาพรวมทั้งสามจังหวัดในสํวนของข๎อมูลทั่วไปจะพิจารณาได๎วํา เพศ มีสํวน
ส าคัญของงานชํางเขียนผ๎าบาติก จากผลการวิจัยจะเห็นได๎วําเพศหญิงเป็นชํางเขียนมากกวําเพศชาย 
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ทั่งนี้อาจมาจากเพศหญิงมีความสนใจและประกอบกับมีเวลาวําง สามารถประกอบอาชีพการเขียน
ผ๎าบาติกเองได๎ ชํวงอายุ ของชํางเขียนผ๎าบาติกจะเร่ิมอายุระหวําง 33 ปี ขึ้นไป แสดงวําอายุของชําง
เขียนผ๎าบาติกมีผลตํออาชีพการท าผ๎าบาติก เพรา ะสํวนใหญํจะเป็นวัยท างาน  ด๎านการศึกษา ชําง
เขียนผ๎าจะเร่ิมต๎นระดับมัธยมศึกษา ช้ีให๎เห็นวําการศึกษามีผลตํอการเขียนผ๎าบาติกโดยเฉพาะการ
ออกแบบ เขียนลวดลายต๎องมีพื้นฐานการศึกษาด๎วย ส าหรับประสบการณ์ท างานของชํางเขียนผล
จากการวิจัย มีประสบการณ์มากกวํา 10 ปี จากประเด็น นี้แสดงวํา ประสบการณ์ของชํางเขียนงาน
บาติกต๎องใช๎ประสบการณ์พอสมควรจึงจะท าให๎งานเขียนลวดลายผ๎ามีรูปแบบสวยงาม ด๎าน
ศาสนา ชํางเขียนผ๎าบาติกสํวนใหญํนับถือศาสนา พุทธ ทั่งนี้ชี้ให๎เห็นวําศาสนาเป็นสํวนหนึ่งของ
ข๎อมูลทั่วไปส าหรับชํางเขียนในแถบฝ่ังอันดามัน  ได๎แกํ  ภูเก็ต  พังงาและกระบี่   มีอาชีพการเขียน
ผ๎าบาติก  เป็นเจ๎าของกิจการของตัวเองเป็นสํวนใหญํ  แสดงวําอาชีพการท าผ๎าบาติกในแถบชายฝ่ัง
อันดามันจัดได๎วําเป็นธุรกิจที่ส าคัญของภาคใต๎ในแถบชายฝ่ังอันดามันและเป็นเอกลักษณ์อีกด๎วย 
           5.2.2 เนื้อหารูปแบบลวดลายผ้าบาติ กในกลุ่มจังหวัดอันดามัน  ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 
พังงา และ กระบ่ี 
                    จากการศึกษาเนื้อหารูปแบบลวดลายผ๎าบาติกในกลุํมจังหวัดอันดามัน  ในสํวนของ
เนื้อหาลักษณะเดํน  เอกลักษณ์ของรูปแบบลวดลายผ๎าบาติกในจังหวัดภูเก็ต  พังง า  และ  กระบี่  
เมื่อเปรียบเทียบแล๎ว  พบวํา  จังหวัดภูเก็ต  พังงา  และ  กระบี่  มีความแตกตําง  และ  ความเหมือน  
ซึ่งได๎วิเคราะห์  และ  ยึดแนวคิดเนื้อหารูปแบบของนันทา  โรจนอุดมศาสตร์ (2536 : 84)  ซึ่งผ๎ูวิจัย
ได๎ยึดหลักเนื้อหา  ดังนี้  1)  รูปแบบลวดลายเรขาคณิต  2)  รูปแบบลวดลายดัดแปลงจา กธรรมชาติ  
3)  รูปแบบลวดลายลายไทยและลายเครือเถา   และ  4)  รูปแบบลวดลายประเภทสัตว์ 
                    รูปแบบลวดลายในสํวนของลวดลายดัดแปลงจากธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ต  พังงา  
และ  กระบี่  สํวนใหญํนิยมลวดลายใต๎ท๎องทะเล  ได๎แกํ  ปู   ปลา  กุ๎ง  หอย  เตา  ปะการั ง    
ลวดลายดอกไม๎  ได๎แกํ  ดอกกล๎วยไม๎  ดอกกุหลาบ  ดอกชบา  ดอกลีลาวดี  ดอกเฟื่องฟ้า  ดอก
จ าปา  ดอกศรีตรัง  ไมํมีความแตกตําง   สํวนลักษณะรูปแบบลวดลายประเภทสัตว์   ที่นิยม  ได๎แกํ  
ภาพนก  ช๎าง  ม๎า  ผีเสื้อ  ปู  ปลา  กุ๎ง  หอย  ไมํมีความแตกตําง   สาเหตุจาก จังหวัดชายฝ่ังอันดามัน
สํวนใหญํสภาพแวดล๎อมติดชายทะเลจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเขียนรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติก
ชํางเขียนจึงมักมีแนวคิดมาจากสภาพแวดล๎อมชายทะเลประกอบกับจังหวัดภูเก็ต  พังงา  และ  
กระบี่  เป็นเมืองทํองเที่ยว  ซึ่งสอดคล๎องกับปรัชญา  อาภรณ์  (2537 : 22)  กลําววํา  การออกแบบ
ผ๎าบาติกนั้นมีแนวคิด 3  ประการ  คือ  1)  การลอกแบบ  2)  การดัดแปลงแบบ  และ  3)  การคิด



  
 

94 

แบบขึ้นมาใหมํ  ดังนั้นการออกแบบหาแนวคิดรูปแบบสอดคล๎องกับลักษณะภูมิประเทศหรือ
สภาพท๎องถิ่น  เชํน  เมืองชายทะเล  ก็น าเอารูปปลา  ปู  กุ๎ง  เตา  หอย  ปะการัง  มาเป็นแบบเพื่อให๎
เข๎ากับบรรยากาศและยังเป็นเอกลักษณ์อีกด๎วย 
                    ลักษณะรูปแบบลวดลายประเภทลายไทย  และลายเครือเถา  พบวํา  ในจังหวัดภูเก็ต 
จะนิยมเขียนลายไทย  เชํน  ลายกนกประยุกต์  ส าหรับพังงา  และ  กระบี่  ไมํนิยมเขียน (น๎อย)  จึงมี
ความแตกตํางในสํวนนี้ 
                    เมื่อพิจารณาลักษณะรูปแบบลวดลายประเภทลายไทยและลายเครือเถา  จังหวัดภูเก็ต  
นิยมเขียนมากกวํา  จังหวัดพังงา  และ  กระบี่  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชํางเขียนผ๎าบาติกจังหวัดภูเก็ตมี
ความช านาญมีฝีมือ  มีประสบการณ์มากกวําประกอบกับในจัง หวัดภูเก็ตเป็นจุดเร่ิมต๎นของงาน
บาติกในฝั่งอันดามันจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของผ๎าบาติกในจังหวัดภูเ ก็ต (หจก . โย
ฮันเวล์ด เคมริช. ภูก็ต, อัดส าเนา)  สํวนจังหวัดพังงา  ไมํนิยมเขียนลายไทยนั้นสอดคล๎องกับความ
คิดเห็นของพิมพ์ใจ   สุเมธาวัฒนะ  (2552 : สัมภาษณ์ )  ประเด็นที่ วํา  การที่ไมํนิยมเขียนลายไทย
นั้นสํวนใหญํชํางไมํมีฝีมือ  ฝีมือไมํถึง โดยเฉพาะตัวเองยังเขียนไมํได๎ ดังนั้นชํางที่เขียนได๎จะต๎อง
เข๎าใจลักษณะลายไทยพอสมควร 
                    ลักษณะรูปแบบลวดลายเรขาคณิตจังหวัดภูเก็ต  และ  จังหวัดกระบี่ ไมํนิยมเขียนสํว น
จังหวัดพังงานิยมเขียน  ผลจากการศึกษาดังกลําว  สาเหตุที่จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดกระบี่ไมํนิยมเขียน  
เนื่องจากความต๎องการของลูกค๎าหรือผ๎ูสนใจไมํนิยม  ไมํชอบ  ประกอบกับรูปแบบงํายไปส าหรับ
ชํางเขียน  
                     สํวนรูปแบบอื่นๆ  ได๎แกํ  รูปแบบภาพทิวทัศน์   รูปแบบภาพการ์ตูน  ในจังหวัดภูเก็ต  
พังงา  และ  กระบี่  มีการเขียนเหมือนๆ กัน ไมํแตกตําง  ในสํวนของภาพการ์ตูนจังหวัดภูเก็ต  และ  
พังงา  ไมํนิยมเขียน  แตํจังหวัดกระบี่  มีการเขียน 
                    เมื่อพิจารณารูปแบบภาพทิวทัศน์โดยทั่วๆ ไปแล๎วทั้งสามจังห วัดมีความใกล๎ชิดกับ
ธรรมชาติจึงมั กแสดงออกเร่ืองราวกับธรรมชาติที่เป็นภาพทิวทัศน์  ได๎แกํ  แมํน้ า  ภูเขา  ต๎นไม๎  
หรือชายทะเล  สถาปัตยกรรม  ตลาด  ซ่ึงสอดคล๎องกับค ากลําวของพีนาลีน  สาริยา  (2535 : 58)  
กลําวไว๎วํา  แนวทางในการออกแบบลวดลาย   โดยวิธีการสร๎างงานจา กความจริง  หมายถึง  การ
สร๎างงานโดยได๎รับแรงบัดาลใจจากธรรมชาติหรือจากการดูของจริง  เชํน  ภาพทิวทัศน์  ได๎แกํ  
ภาพทะเล  ภาพบ๎านสิ่งกํอสร๎าง  ภาพบรรยากาศ 
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                   ลักษณะรูปแบบลวดลายสื่อสัญลักษณ์หรือโลโก  จังหวัดภูเก็ตมีการเขียน  แตํจังหวัด
พังงา  และ   กระบี่  ไมํมีการเขียน  เนื่องจากความนิยมของลูกค๎า  หรือ  ผ๎ูสนใจในจังหวัดพังงา  
และ  กระบี่  ไมํนิยม 
                   เมื่อพิจารณาเร่ืองส่ือสัญลักษณ์ ในจังหวัดภูเก็ตมักนิยมเขียนนั้นซึ่งสอดคล๎องความ
คิดเห็นของพัชรี  แสงจันทร์  (2552 : สัมภาษณ์ )  ประเด็นที่ วํา  สํวนใหญํมักเขียนลวดลายสื่อ
สัญลักษณ์ตามลูกค๎าสั่ง  ได๎แกํ  ภาพเครื่องแก๎ว  (ทางวิทยาศาสตร์ )   ภาพสัญลักษณ์เกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัย  เป็นต๎น  
                   ลักษณะจุดเดํนของรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติกในจังหวัดภูเก็ ต  สํวนใหญํนิยมเขียน
ลวดลายแหลมพรหมเทพ  อาคารชิโน ปอร์ตุกีส  (แบบกราฟิก )  จังหวัดพังงา  นิยมเขียนลวดลาย
เขาตะปู   เขาช๎าง  สํวนจังหวัดกระบี่  นิยมเขียนลวดลายกล๎วยไม๎รองเท๎านารี  หรือ  เหลืองกระบี่  
นกแต๎วแล๎ว  เขาขนาบน้ า 
                   เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยในสํวนของจุดเดํนรูปแบบลวดลายของผ๎าบา ติก  จังหวัด
ภูเก็ต  พังงา  และ  กระบี่  จะเห็นได๎วํามีจุดเดํน  เอกลักษณ์  ไมํเหมือนกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยํูกับ
สภาพแวดล๎อมของจังหวัดนั้นๆ  มีเอกลักษณ์และจุดเดํนที่แตกตํางกัน  สอดคล๎องกับความคิดเห็น
ของย่ิงศักดิ์  เทพทอง  (2552 : สัมภาษณ์ )  และ  ศิริชัย  จันทร์สํ องแสง  (2552 : สัมภาษณ์ )  
ประเด็นที่ วํา  จุดเดํนของการเขียนลวดลายผ๎าบาติกของแตํละจังหวัดไมํเหมือนกันอยํางเชํน 
จังหวัดภูเก็ต  ส่ิงที่ป็นจุดเดํนของจังหวัดก็น ามาเขียนออกแบบรูปแบบลวดลายลงบนผืนผ๎า  ได๎แกํ  
แหลมพรหมเทพ  ต๎นตาล ภาพทิวทัศน์ทะเล  อาคารชิโน ปอร์ตุกี ส  สํวนจุดเดํนจังหวัดพังงา ก็
เชํนเดียวกัน  สอดคล๎องกับความคิดเห็นของกรรณิการ์  พันธุ์ทิพย์  (2552 : สัมภาษณ์ )  และ  นุช
นาถ  นิ่งราวี  (2552 : สัมภาษณ์ )  ประเด็นที่ วํา  จุดเดํนของจังหวัดมั กจะเป็นภาพทิวทัศน์ทะเล  
ได๎แกํ  ภาพเขาตะปู  ถ้ าตํางๆ  เป็นต๎น   ส าหรับ จุดเดํนลวดลายของจังหวัดกระบี่  สอดคล๎องกับ
ความคิดเห็นของมาลาริน  วังผล  (2552 ; สัมภาษณ์ )   และ  วรรณี  เสมสุขศรี  (2552 : สัมภาษณ์ )  
ประเด็นที่วํา  จุดเดํนลวดลายของจังหวัดกระบี่สํวนใหญํเป็นลายประจ าจั งหวัด โดยเฉพาะจังหวัด
กระบี่  ได๎แกํ  ลวดลายกล๎วยไม๎ รองเท๎านารี  หรือที่เรียกวําเหลืองกระบี่   นกแต๎วแล๎ว  เป็นต๎น  
                   ลักษณะของขนาดรูปแบบลวดลายผ๎าบาติกในจังหวัดภูเก็ต  พังงา  และ  กระบี่  ผ๎ู วิจัย
ยึดหลักของดุษฏี  สุนทราชุน (2531 ; 58-62)   ผลจากการวิเคราะห์  สํวนใหญํทั้งสามจังหวัดนิยม
เขียนตัวลา ยขนาดกลางตามความเหมาะสมของเสื้อผ๎า  ในสํวนการจัดองค์ป ระกอบศิลป์ของตั ว
ลายมักนิยมวางกึ่งกลางหรือความสมดุลซ๎าย  ขวา  เทํากัน  บริเวณช้ินหลังของเสื้อผ๎าบาติก  และ
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ซ๎าย  ขวา  ไมํเทํากัน  รองลงมา   นอกจากนี้ยังนิยมวางลวดลายบริเวณชายเสื้อผ๎า  แขน  ไหลํ  
กระเป๋า   นิยมวางลายเป็นแนวดิ่ง  แนวขวาง  แนวเฉียงโค๎ง  ตามล าดับ   ซึ่งสอดคล๎อง กับความคิด
ของดุษฎี สุนทรารชุน (2531 : 74)  กลําววํา จุดส าคัญของระบบการวางลาย นั้น มีหลักการตํอลาย
หรือการวางลาย คือ การวางลายแบบลักษณะแนวนอน ลักษณะแนวตั้งหรือแนวดิ่ง ลักษณะ
เส๎นหยัก ลักษณะเ ส๎นเฉียง ลักษณะวางลายแบบตาหมากรุก และการวางลายแบบขั้นบันได  และ
นอกจากนี้นันทา โรจนอุดมศาสตร์ (2536 : 88-95) ได๎กลําววํา การวางลายผ๎านั้นโดยเฉพาะผ๎า
เครื่องแตํงกาย การวางลายมักนิยม เชํน เสื้อ กระโปรง ทั้งของผ๎ูหญิงและผ๎ูชาย การวางลายเฉพาะ
ชํวงหน๎าชายกระโปรง หน๎าอกเสื้อลายรอบคอ รอบแขน ปลายแขน ถ๎าเป็นไปได๎ควรน าแบบเสื้อ
วางทับลงบนผ๎า และวาง แบบเสื้อครําวๆ ด๎วยดินสอสี แล๎ว จึงเขียนลาย จะชํวยให๎ลวดลายอยํูใน
ต าแหนํงที่ต๎องการ 
                    เมื่อพิจารณาขนาดรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติกทั้งสามจังหวัดจะมีลักษณะเหมือนกัน  
ไมํมีความแตกตําง ซึ่งสอดคล๎องกับความคิดเห็นของชํางเขียนผ๎าบาติกทั้งสามจังหวัดจากการ
สัมภาษณ์ ให๎เหตุผลวํา ความต๎องการของลูกค๎าหรือผ๎ูสวมใสํประกอบกับการวางลวดลายขนาด
กลางเหมาะสมกับเสื้อผ๎าและการตกแตํงในการน าไปใช๎สอยเป็นที่นิยม  
                     ลักษณะสีสันรู ปแบบลวดลายของผ๎าบาติกในจังหวัดภูเก็ต  พังงา  และ  กระบี่   ผล
จากการวิเคราะห์สํวนใหญํทั้งสามจังหวัดนิยมสีที่ใช๎กับพื้นของ เสื้อผ๎า  คือ  สีชมพู  สีฟ้า  สี น้ าเงิน  
สีมํวง  สีเหลือง  สีเขียว  ตามล าดับ  ลักษณะสีพ้ืนของจังหวัดภูเก็ตนิยมไลํสีตํางน้ าหนัก  และ  
ระบายสีพ้ืนเรียบสีเดียว  จังหวัดพังงา  สีพ้ืนนิยมแบบระบายเรียบสีเดียว  จังหวัดกระบี่  สีพ้ืนแบบ
ระบายเรียบสีเดียว  และ  ระบายสีตํางน้ าหนักของสีเข๎ม  สีอํอน  ในพื้นเดียวกัน 
                     ลักษณะตัวลายจังหวัดภูเก็ตนิยมใช๎สีตัดกับสีพ้ืนและสีกลมกลืนกับสีพ้ืน   จังหวัด
พังงา  และ  กระบี่  ตัวลายจะตัดกับสีพ้ืน  และ  สีกลมกลืน กับสีพ้ืน  โดยภาพรวมแล๎วจากผลการ
วิเคราะห์  สีสันที่ใช๎ในการเขียนผ๎าบาติกทั้งสามจังหวัดมักใช๎สีวรรณะเย็น  และ วรรณะร๎อน   ซึ่ง
สอดคล๎องกับค ากลําวของสิทธิศักด์  ธัญศรีสวัสดิ์กุล  (2535 : 115  อ๎างในทวีรัตน์  กุลด ารงวิวัฒน์ , 
2543 : 18)  ได๎กลําววํา  ในการออกแบบควรค านึงถึงเร่ืองของสีเป็นส าคัญเพราะสีจะชํวยเสริมให๎
งานเดํนขึ้น ดูดีขึ้นหรือในขณะเดียวกันถ๎าเราไมํระวังหรือไมํศึกษาเร่ืองสีให๎ถํองแท๎ อาจจะน ามาใช๎
งานได๎ไมํเหมาะสมถึงแม๎วําจะออกแบบเอาไว๎เป็นรูปแบบที่ดีก็ตาม 
                     ลักษณะเทคนิครูปแบบการเขียนลวดลายของผ๎าบาติก ในจังหวัดภูเก็ตนิยมเขียน
ลวดลายผ๎าบาติกเทคนิคเส๎นขาว  เทคนิคเส๎นสี  และเทคนิคโรยเกลือหรือน้ าตาล  จังหวัดพังงา  
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และกระบี่เทคนิครูปแบบการเขียนลวดลายของผ๎าบาติก  สํวนใหญํนิยมเขียนเ ทคนิคเส๎นขาว  และ  
ไมํนิยมเทคนิคโรยเกลือหรือน้ าตาล จากเทคนิครูปแบบโดยทั่วๆไปในภาพรวมจะนิยมเทคนิคเส๎น
ขาวซึ่งสอดคล๎องงานวิจัยของทวีรัตน์ กุลด ารงวิวัฒน์ (2543 : บทคัดยํอ ) กลําววํา เทคนิคเชิง
พาณิชย์ในการท าผ๎าบาติกในจังหวัดภูเก็ตสํวนใหญํผู๎ซ้ือต๎องการซื้อเป็นผ๎ าบาติกแบบช้ันเดียว 
(95.1%) 
                  เมื่อพิจารณาเทคนิครูปแบบการเขียนลวดลายของผ๎าบาติกในจังหวัดภูเก็ต  จาก
การศึกษาจังหวัดภูเก็ตนิยมเทคนิคเส๎นขาว  เส๎นสี  และมีการโรยเกลือหรือน้ าตาล ลงบนผ๎าบาติก
นั้นพบวําชํางเขียนผ๎าบาติกมีฝีมือ  มีความช านาญ  มีประสบก ารณ์  ประกอบกับภูเก็ตเป็น
จุดเร่ิมต๎นของการท าผ๎าบาติกแบบระบายในแถบชายฝ่ังอันดามันเป็นจังหวัดแรกจึงท าให๎การเขียน
ผ๎าบาติกมีเทคนิคหลากหลายซึ่งสอดคล๎องค ากลําวของนันทา  โรจนอุดมศาสตร์ (2536 : 27)  ได๎
กลําววํา  เทคนิควิธีการของบาติกที่ผลิตกันมากมักมีลักษณะ  1)  บาติกเขียนและย๎อม  2)  บาติก
ย๎อมด๎วยแปรง  3)  บาติกแต๎มสี  4)  บาติกแบบระบายสี  (เส๎นขาว )  5)  บาติกแบบผสม  6)  บาติก
เอ็กเพรสช่ันนิสซ่ึม  7)  บาติกเส๎นสี  8)  บาติกเส๎นสีทองและเส๎นสีบรอนซ์ 
                     สํวนจังหวัดพังงา  และ  กระบี่  เทคนิครูปแบบการเ ขียนลวดลายผ๎าบาติก  นิยมเขียน
แบบบาติกเส๎นขาวเพียงเทคนิคเดียว  จากการศึกษาและสัมภาษณ์ชํางเขียนผ๎าบาติกพบวํา  การ
เขียนผ๎าบาติกแบบเทคนิคเส๎นขาว  ชํางมักนิยมเขียนเพราะวําดูแล๎วสะอาดตา  สอดคล๎องกับความ
คิดเห็นของอุบล  พรหมรัตน์  (2552 : สัมภาษณ์ )  ประเด็นที่ วําการเขียนผ๎าบาติกเทคนิคเส๎นขาว
นิยมเขียน ขั้นตอนการเขียนไมํยํุงยาก  ผลิตได๎เร็ว  ลูกค๎านิยม  ราคาไมํแพงมาก  ลูกค๎าสามารถหา
ซื้อได๎ 
                     เมื่อพิจาณาผลจากการศึกษาด๎านเทคนิครูปแบบการเขียนลวดลายของผ๎าบาติกในสาม
จังหวัดจะเห็นได๎วํา  จังหวัดภูเก็ตจะมีความแตกตํางมากกวําจังหวัดพังงา  และ  กระบี่  ในสํวนของ
เทคนิค  คือ  มีการใช๎เทคนิคหลากหลาย  เชํน  เทคนิคการเขียนเส๎นขาว  เทคนิคการเขียนเส๎นสี  
และ  เทคนิคการโรยเกลือหรือน้ าตาล  จังหวัดพังงา  และ  กระบี่  ใช๎เทคนิคเส๎นขาวเพียงเทคนิค
เดียว 
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
                    จากการศึกษา ครั้งนี้ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์การศึกษาวิจัยในคร้ัง
ตํอไป  ดังนี้ 
                5.3.1 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
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                            1. ควรมีการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติกในสํวนของ
จังหวัดชายฝ่ังอันดามันกับบริเวณพื้นที่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต๎  เชํน  จังหวัดสงขลา  สตูล  
ปัตตานี  ยะลา  และ  นราธิวาส 
                            2. ควรมีการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติกในจังหวัด
ภูเก็ตกับประเทศเพื่อนบ๎าน  เชํน  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย จีน เป็นต๎น 
                            3. ควรมีการศึกษาลวดลายของผ๎าบาติกประเภทอื่นๆ  เชํน  ผลิตภัณฑ์แปรรูป  
ได๎แกํ  กระเป๋า  ภาพของที่ระลึก  และเปรียบเทียบรูปแบบแนวคิดจากภาคอื่นๆ  เชํน  ภาคเหนือ  
ภาคกลาง  และตอนลํางของภาคใต๎  เป็นต๎น 
                            4. ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบ ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผ๎ูใช๎ลักษณะ
เกี่ยวกับรูปแบบลวดลายของผ๎าบาติกตํอผ๎ูสวมใสํในการเลือกซื้อทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ 
                 
                       5.3.2 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
                             1. ควรมีหนํวยงานหรือองค์กรของรัฐและเอกชนมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการ
ท าผ๎าบาติกและควบคุมดูแลในสํวนของราคาอยํูในเกณฑ์มาตราฐาน 
                             2. ควรมีสถาบันบาติก (การพัฒนา ) ในท๎องถิ่นเพื่อดูแลสํงเสริมอาชีพการท าผ๎า
บาติก  และ  อบรม  ให๎คงอยํูตลอดไป 
                             3. ปัจจุบันลวดลายของผ๎าบาติกยังคงมีรูปแบบเดิมๆ  จึงควรให๎องค์กรของรัฐได๎
พัฒนาจัดฝึกอบรมพัฒนารูปแบบลวดลายผ๎าบาติกแกํชํางเขียนผ๎าบาติกหรือเจ๎าของกิจการท าผ๎า
บาติกให๎มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น 
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นามมานุกรม 
 
กรรณิการ์ พันธ์ุทิพย์, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 18 กันยายน  
 
ชาญกิจ เหนือคลอง, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 14 พฤศจิกายน  
 
นงนุช ปวนะ, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 14 พฤศจิกายน  
 
นุชนาถ นิ่งราวี, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 18 กันยายน 
 
พัชรี แสงจันทร์, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 26 ธันวาคม 
 
พิมพ์ใจ สุเมธาวัฒนะ, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 25 กันยายน 
 
มาดี เครือยศ, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 18 ธันวาคม 
 
มาลาริน วังผล, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 9 ตุลาคม  
 
ย่ิงศักดิ์ เทพทอง, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 15 พฤศจิกายน 
 
รัตติยา พิกุลผล, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 25 กันยายน 
 
วรรณี เสมสุขศรี, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 9 ตุลาคม 
 
ศิริชัย จันทร์ส่องแสง, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 15 พฤศจิกายน 
 
ศิริพร เสริมจิต, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 18 กันยายน 
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อัญชลีพร รักชาติ, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 25 ธันวาคม 
 
อุบล พรหมรัตน์, 2552. (สัมภาษณ์) วันที่ 13 พฤศจิกายน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
ภาพรูปแบบลวดลายผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 
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ภาพรูปแบบลวดลายผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน  
                            รูปแบบลวดลายผ้าบาติกที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาติ 

        1. ลายดอกไม้ประเภทต่างๆ 

                         ลายดอกไม ้ 

            



  
 

108 

 

                         ลายดอกไม้  
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                           ลายดอกไม ้
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                          ลายดอกไม ้
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                        ลายดอกไม ้
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                                ลายดอกไม ้
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                               ลายดอกไม ้
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                           ลายดอกไม ้
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                          ลายดอกไม ้ 
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                                     ลายดอกไม ้ 
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                               ลายดอกไม ้ 
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                                     ลายดอกไม ้ 
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                               ลายดอกไม ้ 
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                               ลายดอกไม ้ 
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                           ลายดอกไม ้ 
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                                                     ลายดอกไม ้ 
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                                   ลายดอกไม ้  
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                                                                 ลายดอกไม้   
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                                                                     ลายดอกไม ้ 
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                                  ลายดอกไม ้ 
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                                                                   ลายดอกไม ้  
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                                                               ลายดอกไม ้  
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                        ลายดอกไม ้  
                

                                2. ลายประเภทสัตว์ต่างๆ  
 

                       ลายปลา 
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                                                                        ลายปลา 
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                                                                        ลายปลา 
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                                                                        ลายปลา 
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                                                                              ลายปลา 
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                                            ลายปลา (ผ้าผืนยังไม่ตัดเย็บ) 
                                                                                                   
                                                            

                                                       

การวางลายผ้าชิ้นหน้า
ด้านซ้าย 

การวางลายผ้าชิ้นหน้า
ด้านขวา 

การวางลายผ้าบริเวณ
กระเป๋าเสื้อ 
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                               ลายปลา 
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                       ลายปลา 
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                     ลายปลา 
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                    ลายปลา 

            



  
 

139 

                   ลายปลา 
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                      ลายปลา  
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                    ลายม้า 

            

                                                                             
ภาพขยาย 
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                    ลายม้า 
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                                ลายม้า 
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                  ลายนก       

                  ลายช้าง 
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                          3. ลายไทยและลายเครือเถาประเภทต่างๆ 

             

                      ลายไทยประยุกต์ 
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                                   ลายไทยประยุกต ์
                          

                                4. ลายเรขาคณิตประเภทต่างๆ             

                    ลายเรขาคณิต 
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                      ลายเรขาคณิต 
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5. ลายประเภทอ่ืนๆ ( กราฟิก ทิวทัศน์  สื่อสัญลักษณ์ การ์ตูน) 

 

                   ลายกราฟิก 
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                           ลายกราฟิก 
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                                                               ลายทิวทัศน์ 
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                                            ลายทิวทัศน์และสื่อสัญลักษณ์แบบกราฟิก 

 

              
 

                                                       



  
 

152 

 

                            
                            

                                                            ลายสื่อสัญลักษณ์เฉพาะ 
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                                         ลายสื่อสัญลักษณ์เฉพาะ 
 

 
                    
                                                              ลายการ์ตูน (ส าหรับเด็ก) 
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ภาคผนวก ข. 
ตัวอย่างภาพวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการท าผ้าบาติก 
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ตัวอย่างภาพวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการท าผ้าบาติก 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากต ารา 
โสภณ ศุภวิริยากร. 2551. การสร้างสรรค์งานบาติก. ภูเก็ต : คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. 

 

 
                                                                                           1.  รูปแบบรองเท้า 
                                                                                                              2.  รูปแบบกระบอก 
                                                                                                              3.  รูปแบบท่อ 
                                                                                                              4.  รูปแบบลูกตุ้ม 

 

 

 
 
                                            รูปแบบของปากกาเขียนเทียน 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                               
                                                      เตาต้มเทียน 

แบบที ่  แบบที่ 
แบบที่ 

แบบที่ 
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ภาชนะต้มเทียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เทียนแดงส าหรับเขียนผ้าบาติก 
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                                                                        กรอบไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
                                                             ขาเหล็กส าหรับวางกรอบไม้บาติก 
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          กระปุกใส่สีบาติก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ถังน้ ายาโซเดียมซิลิเกต 
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       ลักษณะพู่กันแบบต่างๆ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       ไส้แทง  (ลวดสายไฟอ่อน) 
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             อุปกรณ์ต้มผ้า 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

     

  

        อุปกรณ์อื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องในการท าผ้าบาติก 
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ภาคผนวก ค. 
หลักการใช้สพีื้นฐานในงานออกแบบผ้าบาติก 
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หลักการใช้สีพ้ืนฐานในงานออกแบบผ้าบาติก 

 
                     ทฤษฎีสีพ้ืนฐานทั่วไป  ได้แบ่งกลุ่มสีออกเป็น  3  ประเภทใหญ่ๆ  ดังนี้  คือ (โสภณ  
ศุภวิริยากร,  2551 : 28) 
                    1 แม่สีจิตวิทยา  แม่สีจิตวิทยาเป็นสีในกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและมีผลต่อจิตใจ 
ของมนุษย์  กล่าวคือ  สีที่เราพบเห็นจะสามารถโน้มน้าวชวนให้รู้สึกตื่นเต้น  โศกเศร้า  โดยมากมัก
ใช้ในการรักษาคนไข้  เช่น  โรคประสาทหรือโรคจิต  ซ่ึงแม่สีจิตวิทยาประกอบด้วยสีแดง  สี
เหลือง  สีเขียวและสีน้้าเงิน 
                       2 แม่สีวิทยาศาสตร์  แม่สีวิทยาศาสตร์เป็นสีที่เกิดจากการสร้างประโยชน์ขึ้นจาก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่น  สีของหลอดไฟ  สีที่ผ่านแท่นแก้วปริซึมที่เกิดจากการสะท้อน
และการหักเหของแสง  ซึ่งประกอบด้วยสีส้ม  สีเขียวและสีม่วง 
                    3 แม่สีศิลปะหรือแม่สีช่างเขียน  แม่สีศิลปะหรือแม่สีช่างเขียนหรือบางครั้งเรียกว่าแม่
สีวัตถุธาตุ  หมายถึงสีที่ใช้ในการวาดภาพหรือสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะทั่วๆ ไป  ซึ่งเมื่อน้ามา
ผสมกันในปริมาณต่างๆ  ที่ต่างอัตราส่วนกันจะเกิดสีสันต่างๆ  มากมายให้เราได้เลือ กหรือน้ามาใช้
ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามได้ ซ่ึงแม่สีนี้ประกอบด้วยสีแดง  สีเหลืองและสีน้้าเงิน 
 แม่สีศิลปะหรือแม่สีช่างเขียนนี้  เมื่อเราน้าแม่สีทั้ง  3  สีมาผสมกันก็จะเกิดเป็นสีใหม่
มากมายดังนี ้

แม่สีช้ันที่  1  หรือแม่สี  ได้แก่ 
สีเหลือง สีน้้าเงิน  สีแดง 
เมื่อน้า  สีเหลือง + สีน้้าเงิน   เท่ากับ  สีเขียว 
เมื่อน้า  สีแดง + สีเหลือง  เท่ากับ  สีส้ม 
เมื่อน้า  สีแดง + สีน้้าเงิน  เท่ากับ  สีม่วง 
ดังนั้นสีเขียว  สีส้ม  และสีม่วง  จัดเป็นสีช้ันที่  2  ที่เกิดจากสีช้ันที่ 1  ผสม

ด้วยกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน 
หากเราน้าเอาสีช้ันที่ 1  และสีช้ันที่  2  มาผสมกันในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันหรือ

แตกต่างกันก็จะเกิดสีใหม่ตามล้าดับ  ดังนี้ 
 เมื่อน้า  สีเหลือง + สีเขียว  เท่ากับ  สีเขียวเหลือง 
  1%        +    2%      
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 เมื่อน้า  สีม่วง  +  สีน้้าเงิน เท่ากับ  สีม่วงน้้าเงิน 
  1%     +    2%      
 เมื่อน้า  สีม่วง  +  สีแดง  เท่ากับ  สีม่วงแดง 
  1%     +    2%      
   เมื่อน้า  สีส้ม  +  สีแดง  เท่ากับ  สีส้มแดง 
  1%    +    2%      
 เมื่อน้า  สีส้ม  +  สีเหลือง  เท่ากับ  สีส้มเหลือง 
  1%    +    2%      
 เมื่อน้า  สีเขียว  +  สีน้้าเงิน เท่ากับ  สีเขียวน้้าเงิน 
  1%      +    2%      
ดังนั้นสีเขียวเหลือง  สีม่วงน้้าเงิน  สีม่วงแดง  สีส้มแดง  สีส้มเหลืองและสีเขียวน้้าเงิน  

จัดเป็นสีช้ันที่  3  ที่เกิดจากสีช้ันที่  1 และสีช้ันที่ 2  มาผสมกันในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากัน 
จากทฤษฎีสีขั้นพื้นฐานที่กล่าวมาแล้วข้า งต้นนั้น  ในทางปฏิบัติในการใช้สีในงาน

ออกแบบผ้าบาติก  เรามักจะใช้ทฤษฎีสีของกลุ่มสีช่างเขียนมาเป็นแนวในการออกแบบสีของผ้าบา
ติก 

หลักการใช้สีในงานออกแบบผ้าบาติก นั้น  โดยเฉพาะกลุ่มสีของช่างเขียนแล้วยังมี
คุณสมบัติและหลักการใช้สีที่ถูกต้องในการสร้างสรรค์งานอีกมากม าย  ดังที่สิทธิศักดิ์  ธัญศรี
สวัสดิ์กุล (2535 :  115  อ้างในทวีรัตน์  กุลด้ารงวิวัฒน์ ,  2543 : 18)  กล่าวว่าในการออกแบบควร
ค้านึงถึงเร่ืองสีเป็นส้าคัญเพราะสีจะช่วยเสริมให้งานเด่นขึ้น  ดูดีขึ้นหรือในขณะเดียวกันถ้าไม่
ระวังหรือไม่ศึกษาเร่ืองสีให้ถ่องแท้อาจจะน้ามาใ ช้งานได้ไม่เหมาะสมถึงแม้ว่าจะออกแบบเอาไว้
เป็นรูปแบบที่ดีก็ตาม 

นอกจากทฤษฎีสีพ้ืนฐานดังกล่าวแล้ว  ยังมีคุณสมบัตขิองสีอีก ดังนี ้
1 วรรณะของสี  (Tone Color)  หมายถึง  กลุ่มสีที่มีคุณสมบัติที่ให้ความรู้สึกแตกต่าง 

กันในวงจรสี (ทฤษฎีสีพ้ืนฐาน)   
        ดังนั้นวรรณะของสี  แบ่งออกได้  2  วรรณะ  ดังนี้ 

1) วรรณะสีร้อนหรือโทนร้อน  (Warm Tone) 
2)  วรรณะสีเย็นหรือโทนเย็น (Cool Tone) 
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1)  วรรณะสีร้อนหรือโทนร้อน  (Warm Tone)  ได้แก่  สีส้มเหลือง สีส้ม  สีส้มแดง  
สีแดง  สีม่วงแดง  สีเหลือง  ลักษณะของสีโทนร้อนเป็นลักษณะค่อน ข้างให้ความรู้สึกต่อผู้สร้าง
งานศิลปะในทางความรู้สึกได้ดีในเร่ืองของความสดใส  ของสีสันในของงานศิลปะ 

2)  วรรณะสีเย็นหรือโทนเย็น (Cool Tone)  ได้แก่สีเขียวเหลือง  สีเขียว  สีเขียวน้้า
เงิน  สีน้้าเงิน สีม่วงน้้าเงิน  สีม่วง  ลักษณะของสีโทนเย็นเป็นลักษณะค่อนข้างให้ ความรู้สึกต่อ
ผู้สร้างงานศิลปะในทางความรู้สึกได้ดี  ในเร่ืองความสงบนิ่มนวลของงานศิลปะโดยเฉพาะงานบา
ติก 

2  สีตัดกันหรือสีตรงข้าม   (Discord) สีตัดกันคือ  สีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี  ได้แก่  
สีเขียวเหลืองกับสีม่วงแดง  สีเขียวกับสีแดง  สีเขียวน้้าเงินกับสีส้ม  สีม่วงน้้าเงินกับสีส้มเหลือง  
และสีม่วงกับสีเหลือง 
 ดังนั้นสีตัดกันจะสังเกตได้ว่า  จะเป็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงจรสีซ่ึงมีทั้งหมด  6 คู่  
ด้วยกันตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 3  ค่าของสี  (Values)  หมายถึง  ค่าความอ่อน- แก่ของสี  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นระดับ
ความเข้มมากน้อยต่างกันตามลักษณะของผลงาน  สามารถสร้างออกมาเป็นมิติให้เกิดเป็นลวดลาย
ได้เป็นอย่างดี  ในทางปฏิบัติเราจะใช้สีขาว ด้า ผสมกับสีแท้สีใดสีหนึ่ง  ท้าให้เกิดค่าน้้าหนักของสี
อ่อน – แก่ ตามที่ต้องการ 
 ส้าหรับสีแท้ (Hue)  หมายถึง  สีที่อยู่ในวงจรสีทุกสีที่ไม่มีสีขาว หรือสีด้าเข้าไปผสม
ความเป็นสีแท้ (Hue) 
 ดังนั้น  น้้าหนักอ่อนแก่ของสีหลายสี  (Value  of  Different   Colors) หมายถึง 
น้้าหนักของสีเรียงจากน้้าหนักอ่อนที่สุดไปจนถึงเข้มสุดในวงจรสี ท้าให้เกิดความรู้สึกของ
ทัศนียภาพของสี (Perspective  of Color)  สามารถแสดงถึงความตื้นลึกใกล้ได้โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ (วุฒิ วัฒนสิน,  2539 : 112) 

1) ระยะใกล้  (Fore Ground) 
2) ระยะกลาง (Middle Ground) 
3) ระยะไกล  (Back Ground) 
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 นอกจากน้้าหนักอ่อนแก่ของสีสีเดียว (Value of Single Color)  หมายถึง   น้้าหนัก
ของสีเรียงจากน้้าหนักอ่อนสุดไปจนถึงเข้มสุด  โดยน้าสีแท้สีเดียวมาท้าให้เกิดน้้าหนักอ่อนแก่ท้า
ได้โดย 

- สีจางอ่อนลงด้วยการน้าสีแท้ + สีขาว  เรียกว่า Tint (แท)้ 
- สีเข้มขึ้นด้วยการน้าสีแท้ + สีด้า เรียกว่า Shade (คล้้า) 
- สีเข้มขึ้นด้วยการน้าสีแท้ + สีเทา  เรียกว่า Neutral (กลาง) 
- สีจางลงดว้ยการน้าสีแท้ + น้้า 
- สีเข้มขึ้นด้วยการน้าสีแท้ + สีตรงข้าม เรียกว่า Break (ลดค่าความสดใส

ของสี) 
                       4  สีส่วนรวม (Tonality)  หมายถึง  สีใดสีหนึ่งมีอ้านาจครอบง้าสีอื่นหมด  แม้ว่า
จะมีสีอื่นเด่นชัดในบางส่วนก็ตาม  สีที่ครอบง้านี้เรียกว่า  “สภาพสีส่วนรวม”  ซึ่งจะท้าให้ภาพเกิด
เอกภาพ  สมบูรณ์น่าดูย่ิง  วิธีใช้สภาพสีส่วนรวม (Tonality)  อาจแบ่งออกเป็น  2  อย่าง คือ 
 1)  ใช้สภาพสีส่วนรวม โดยมีสีใดสีหนึ่งแผ่นกระจายเต็มไปทั้งหมด  เช่น  ทุ่งหญ้า
หรือสนามฟุตบอล  ซึ่งเต็มไปด้วยสีเขียว  เรียกว่า  สภาพสีส่วนรวมเป็นสีเขียว 
 2)  ใช้สภาพสีส่วนรวม  โดยผสมกันด้วยสี  เช่น  ใช้สีแดงและสีเหลือง  ระบายเป็น
จุดๆ  สลับกันจนเต็มภาพ  เมื่อดูรวมๆ  จะพบว่าสภาพสีส่วนรวมจะเป็นสีส้ม  เช่น  เมื่อวาดภาพ
พุ่มไม้อันประกอบด้วยดอกไม้สีเหลืองและสีแดง  เมื่อดูรวมๆ  จะเห็นว่าสภาพสีส่วนรวมเป็นสีส้ม 
 5  การวางโครงสี  (Color Schematic)  การวางโครงสีหรือวิธีการใช้  มีดังนี้   (โสภณ 
ศุภวิริยากร,  2551 :  34) 
 1)  สีเอกรงค์  (Monochromes)  คือการน้าเอาสีคู่สีมาใช้ให้กลมกลืนกันในส่วนของ
งาน  โดยยึดสีใดสีหนึ่งเป็นหลักหรือสีเด่นในสภาพของลายหรือท้าให้สีมีคว ามอ่อนแก่  เช่น  สี
แดง  ท้าให้สีมีความอ่อนแก่ได้โดยการผสมน้้าให้เกิดความอ่อนแก่ได้หรือน้าสีขาวมาช่วยในการ
ผสมสีให้เกิดความอ่อนแก่ก็ได้  หรืออีกนัยหนึ่งอาจน้าสีด้ามาช่วยในการผสมสีให้เกิดความอ่อน
แก่ปรับค่าความสว่างมืดเพื่อให้เกิดน้้าหนักสีขึ้น (สีขาวและสีด้าเราไม่จัดสี 2 สีนี้อยู่ในวงจรสี  
เพราะว่าสีนี้ได้ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยให้งานศิลปะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นและท้าให้ลายภาพมีความเป็นมิติ
หรือมีน้้าหนักมืดสว่าง) 
 2)  สีกลมกลืน  (Harmony)  โครงสีของสีกลมกลืนเป็นการวางโครงสีอีกแบบหนึ่งที่
ส้าคัญที่สุดในการออกแบบลายและภาพให้เกิดความสวยงามได้  ดังนั้นสีกลมกลืนคือ  สีที่มี
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ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและมีความกลมกลืนซึ่งกันและกันในวงจรสี  ได้แก่  สีเหลือง  สีส้มเหลือง  
สีส้ม  สีส้มแดง  และสีแดง  โดยสรุปแล้วสีกลมกลืนที่อยู่ติดกันหรือใกล้เคียงกันของวงจรสีนั่นเอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงจรสีของช่างเขียน 

               
                จากทฤษฎีสีพ้ืนฐานดังกล่าวผู้วิจัยได้น าแนวคิดและกรอบในการวิเคราะห์งานรูปแบบ
ลวดลายผ้าบาติกโดยเฉพาะประเด็นสีสันของลวดลายในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
 
 
 
 
 

เหลือง 

แดง น้ าเงิน 

ส้ม เขียว 

เขียวเหลือง ส้มเหลือง 

ม่วงน้ าเงิน ม่วงแดง 

ม่วง 

ส้มแดง เขียวน้ าเงิน 
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ภาคผนวก ง. 
เทคนิคการท าผ้าบาติก 
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เทคนิคการท าผ้าบาติก 
 

  เทคนิคการท าผ้าบาติกแนวใหม่ที่นิยมมี  7  ชนิด  ดังนี้ 
 (นันทา โรจนอุดมศาสตร์. 2536.  การท าผ้าบาติก. กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พร้ินติ้ง เฮ้าส์.) 

1. บาติกพื้นขาว 
2. บาติกพื้นด า 
3. บาติกพื้นสี 
4. บาติกลายเขียนแตก 
5. บาติกเขียนหรือบาติกระบาย 
6. บาติกผ้าใยสังเคราะห์ 
7. บาติกแนวใหม่ 
1. บาติกพื้นขาว  คือ  ผ้าบาติกที่มีสีพ้ืนส่วนมากเป็นสีขาวมีลวดลายเป็นสีต่างๆ และ

มีลายเส้นของสีย้อมจางๆ  ปรากฏอยู่บนพื้นสีขาวส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้ลงเทียน  เวลาน าไปย้อมจะท า
ให้ผ้าเปลี่ยนสีไปตามสีย้อม 

2. บาติกพื้นด า  เป็นบาติกที่มีลวดลายเป็นสี  นิยมลายสีสดใสและย้อมสีพ้ืนด้วยสีด า  
ซึ่งอาจเกิดจากการย้อมสีพ้ืน 2 ครั้งทับกัน  เช่น ย้อมสีน้ าเงินเข้ม  แล้วย้อมสีเหลืองทับหรือย้อมสี
น้ าเงินแล้วย้อมทับด้วยสีน้ าตาล  ซึ่งอาจย้อมด้วยสีน้ าเงิน  หรือสีน้ าตาลก่อนก็ได้  ลักษณะเฉพาะ
ของผ้าบาติกพื้นด า  คือ  บริเวณที่ลงเทียนมีปริมาณเ นื้อที่น้อยกว่าบริเวณที่เป็นที่ว่างหรือพื้นผ้าสี
ขาว  ส่วนที่ไม่มีเทียนเมื่อน าไปย้อมจะเป็นสีพื้น 

3. บาติกพื้นสี  เป็นลักษณะของผ้าบาติกชนิดหนึ่งที่ใช้ผ้าสีอ่อนมาท าเป็นผ้าบาติก
หรือน าผ้าขาวมาย้อมสีพ้ืนสีอ่อน  แล้วจึงน าไปเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียน  เพื่อด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป  ลักษณะพิเศษของผ้าบาติกพื้นสีพอที่จะสังเกตได้คือ  เส้นหรือรอยเทียนจะเป็นสี
อ่อน  ซ่ึงเป็นสีพื้นสีเดิมหรือสีย้อมสีอ่อนที่ย้อมในตอนแรก  จะไม่ปรากฏเส้นเทียนที่เป็นลวดลาย
หรือเส้นสีขาวอย่างผ้าบาติกโดยทั่วไป  ผ้าบาติกพื้นสีมีลักษณะลายเส้นนุ่มนวลกว่าผ้ าบาติกที่มี
ลายเส้นสีขาว  แต่ความชัดเจนของเส้นไม่เท่าสีขาว 
 4.  บาติกลายหินแตก   หมายถึง  ผ้าบาติกที่ไม่มีลวดลายในกลุ่มที่มาจากธรรมชาติ  
ลวดลายเรขาคณิตหรือรูปทรงนามธรรมอื่นใด  แต่เป็นลวดลายที่เกิดจากการสร้างสรรค์  ซึ่งในการ
ท าให้เกิดรอยแตกของเทียนคร้ังแรกๆ  เกิดจากความบังเอิญ  แต่ต่อมาเกิดจากการสร้างสรรค์อย่าง
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จงใจของศิลปิน  ตลอดจนผู้ผลิตงานบาติกที่ต้องการความแปลกตา  สิ่งส าคัญในการท าให้เกิดลาย
ที่เรียกว่า  หินแตก  คือเทียนและส่วนที่ท าให้ผลงานมีความรู้สึกทางประสาทสัมผัสนุ่มนวลแข็ง  
และหยาบ  กระด้าง  หนักเกิดจากเนื้ อผ้า  ถ้าเนื้อผ้าบางเบาผ้าที่ส าเร็จให้ความรู้สึกนุ่มนวล  ถ้าผ้า
เนื้อหนาเส้นใยไม่เรียบสม่ าเสมอจะท าให้ดูผ้ามีน้ าหนักซึ่งเหมาะส าหรับงานที่ไม่ต้องการความ
ละเอียดมากนัก 
 การท าผ้าบาติกลายหินแตกมีหลักการง่ายๆ  คือรอยเทียนแตกในผ้าจะเป็นรอยของสี
ย้อมสีจะติดในช่องที่เทียนแตกหรือหลุดออกไป 
                     5.  บาติกเขียนหรือบาติกระบาย   เป็นผ้าบาติกชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีการวาดเทียนหรือ
เขียนเทียนและระบายสี  ซ่ึงอาจใช้เครื่องมือ  คือ  จันติ้ง  แปรง  พู่กันหรือปากกาทองเหลือง  ไม่ใช้
แม่พิมพ์  ดังนั้นลักษณะของบาติกวาดหรือบาติกเขียน  จึงเป็นลักษณะของการผลิตด้วยมือ  ตั้งแต่
ขั้นเร่ิมแรก คือ  เขียนเทียนจนถึงการลงสีผ้า  ซ่ึงจะไม่ใช้วิธีการย้อมอย่างบาติกโดยทั่วไป 
 ดังนั้น ขั้นตอนการผลิตจึงต้องระมัดระวัง  และมีความประณีตมากกว่าการท าบาติก
ย้อม  การท าบาติกเขียนหรือบาติกวาด  ส่วนที่ส าคั ญคือ  การออกแบบ  การเขียนเทียนให้เป็น
รูปทรง  เร่ืองราว  ซ่ึงต้องอาศัยพื้นความรู้ทางการออกแบบ  จึงจะท าให้ผลงานมีความสมบูรณ์และ
มีคุณค่า  ดังนั้นผู้ที่จะท าบาติกเขียนหรือบาติกวาดจะต้องศึกษาและสังเกตจากผลงานศิลปะแขนง
ต่างๆ   วิธีการใช้สีในงานศิลปะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 

6.  บาติกบนผ้าใยสังเคราะห์  เป็นเทคนิคการท าผ้าบาติกที่นิยมมากในมาเลเซียและ
อินโดนีเซีย   การท าผ้าบาติกใยสังเคราะห์ใช้เทคนิคการระบายบนผ้าทั้งผืน  ซ่ึงบางคร้ังจะเรียกว่า 
ผ้าบาติกเพ้นท์ (Batik Paint)  ไม่ใช้วิธีการย้อม  สามารถใช้ผ้าใยสังเคราะห์ ทุกชนิดมาเขียนเป็นผ้า
บาติกได้  ลักษณะพิเศษของผ้าบาติกจากผ้าใยสังเคราะห์คือ  ผิวสัมผัส  จะมีความมันเรียบ สี
นุ่มนวลและสดใส  ข้อดีของผ้าบาติกใยสังเคราะห์คือ  ไม่ยับ สีไม่ซีดเมื่อซักล้าง  และถูกแสงแดด 

นอกจากนี้  การท าผ้าบาติกแบบใยสังเคราะห์ส่วนมากนิยมออกแบบเป็ นเครื่องแต่ง
กายมากกว่าการออกแบบเป็นเคหะสิ่งทอและจิตรกรรมเทคนิคบาติก  แต่เทคนิคการท าผ้าบาติก
จากใยสังเคราะห์ยังไม่แพร่หลายมากนักในประเทศไทย 
                   7.บาติกแนวใหม่  เป็นการท าบาติกที่มีกรรมวิธีแตกต่างไปจากบาติกดั้งเดิม  หรือ
กรรมวิธีแบบธรรมดทั่วไปที่ใช้กันในระบบโรงงานบาติก  เนื่องจากบาติกสมัยใหม่ส่วนมากจะ
เป็นงานในลักษณะของผ้าที่แตกต่างไปจากเดิม  เป็นกรรมวิธีที่ค่อนข้างเป็นอิสระ  โดยไม่ยึดถือ
ระเบียบแบบแผนมากนักหรือเรียกว่าบาติกไม่เป็นระเบียบ  หรือ Batik Pikaso    ซึ่งเกิดจาก
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ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ผสมผสานวิธีการเขียนเทียน  ลายเส้นจากเทียน  รูปภาพและการ
ผสมสี 

ดังนั้นบาติกแนวใหม่นี้สามารถท าได้  4  ลักษณะคือ 
7.1 บาติกแนวใหม่ด้วยเทียน 
7.2 บาติกแนวใหม่ด้วยการย้อมสีและระบายสี 
7.3 บาติกแนวใหม่ด้วยเทคนิคของเทียนและสี 
7.4 บาติกแนวใหม่ด้วยโซเดียมซิลิเกต 

                       จากเทคนิคการท าผ้าบาติกข้างต้นผู้วิจัยได้น ากรอบแนวคิดของนันทา โรจนอุดม
ศาสตร์ มาวิเคราะห์ในส่วนของเทคนิคการเขียนผ้าบาติกของช่างเขียนผ้าของงานวิจัยครั้งนี้ 
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ภาคผนวก จ. 
ลักษณะแบบสัมภาษณ์และภาพประกอบ 
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แบบสัมภาษณ์ช่างเขียนผ้าบาติก 
เร่ือง รูปแบบลวดลายผ้าบาติกในกลุ่มจังหวัดอันดามัน 

 
แบบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบลวดลายผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่    
1. เกร่ินน า 
         แนะน าตนเอง (ผู้สัมภาษณ)์ และบอกวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ว่าต้องการศึกษาในส่วน
ของรูปแบบลวดลายผ้าบาติก เพื่อจะได้น าไปพัฒนาและเปรียบเทียบลักษณะลวดลายของผ้าบาติก
ในจังหวัดชายฝ่ังอันดามัน  ดังนี้ คือ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยการสัมภาษณ์ช่างเขียนผ้า
บาติกจังหวัดละ 5 คน ศีกษาว่ารูปแบบลวดลายมีความแตกต่างและมีจุดเด่น อย่างไร 
           จึงขออนุญาตบันทึกเทปจากการสัมภาษณ์ และถ่ายภาพพร้อมเก็บผลงาน (ช่างเขียนผ้าบา
ติก) ครั้งนี้ 
2. ค าถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประวัติช่างเขียนผ้าบาติก 
            2.1 เพศ 
            2.2 อายุ 
            2.3 การศึกษาอยู่ระดับใด 
            2.4 ประสบการณ์ท างานด้านบาติกกี่ปี 
            2.5 นับถือศาสนาใด 
            2.6 ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ (เป็นเจ้าของ / ลูกจ้าง) 
3. ค าถามเกี่ยวกับการออกแบบเขียนแบบลวดลายผ้าบาติก 
           3.1 การออกแบบลวดลายส่วนใหญ่มีแนวคิดอย่างไร 
                - เนื้อหาเร่ืองราวของลวดลายเกี่ยวกับรูปแบบใด 
                ------------------------------------------------------------------------------ 
            3.2 ลวดลายต่างๆที่เขียนส่วนใหญ่จะเขียนลงบนผลิตภัณฑ์ประเภทใด 
                 ------------------------------------------------------------------------------ 
            3.3 ลักษณะเด่นของรูปแบบลวดลาย 
                  -ลวดลายอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ของจังหวัด 
                  ----------------------------------------------------------------------------- 
                 3.4 ลักษณะขนาดของลวดลาย 
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                      -ขนาดของลวดลายส่วนใหญ่นิยมลักษณะแบบใด 
                        ------------------------------------------------------------------------------------ 
                       -ลักษณะการวางลาย (องค์ประกอบศิลป)์ แบบใด 
                        ------------------------------------------------------------------------------------ 
                  3.5 ลักษณะสีสันของรูปแบบลวดลาย 
                        -ลักษณะสีพ้ืนของผ้าบาติกส่วนใหญ่นิยมสีใด 
                         ------------------------------------------------------------------------------------ 
                         -ลักษณะตัวลายการใช้สีสันอย่างไร 
                           ----------------------------------------------------------------------------------- 
                         -โดยภาพรวมแล้วที่นี่การใช้สีโทน (วรรณะสี) สีใด 
                            ---------------------------------------------------------------------------------- 
                   3.6 โดยทั่วไปการท าผ้าบาติกที่นี่ส่วนใหญ่แล้วมักท าบาติกชนิดใด (เทคนิค) 
                          ------------------------------------------------------------------------------------ 
                   3.7 ลวดลายที่เขียนบ่อยๆหรือคนนิยมมากๆส่วนใหญ่จะเป็นลวดลายใด 
                         ------------------------------------------------------------------------------------- 
                   3.8 คุณคิดว่าปัญหาและอุปสรรค์ในการออกแบบและเขียนลวดลายมีอะไรบ้าง 
                         หรืออื่นๆ 
                        ---------------------------------------------------------------------------------------- 
                    3.9 คุณมีอะไรเสนอแนะบ้างในอาชีพนี้ 
                          -------------------------------------------------------------------------------------- 
4. กล่าวค าขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ และขอชมงานพร้อมขอถ่ายรูปลวดลายผ้าบาติก หลังจากนั้น
มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ให้สัมภาษณ ์
                  
                    บันทึกช่ือผู้ให้สัมภาษณ์...................................................... อายุ..................ปี 
โทรศัพท์มือถือ.......................................ที่อยู่....................................................................  
............................................................................................................................. ............. 
วัน / เดือน / ปี ที่สัมภาษณ์.......................................... .........................................................  
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ตัวอย่างภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

175 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

176 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 



  
 

177 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

178 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

179 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


