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ค าชี้แจง 
     

เอกสารประกอบการเรียนงานช่างหน่วยการเรียนรู้ ท่ี  1  บาติกน่ารู้  เล่มท่ี 1                  
เรื่อง ประวัติและความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับผ้าบาติก ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เป็นเอกสารประกอบการเรียนของครูผู้สอน ให้ผู้เรียนได้ท างานประดิษฐ์ท่ีสืบทอดกันมา
ตั้งแต่สมัยโบราณท่ีสะท้อนให้เห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในภาคใต้ไม่ว่า
จะภาคใดเป็นงานท่ีมีความประณีตงดงาม และมีคุณค่าทางศิลปะ อีกท้ังยังแสดงถึงเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอีกด้วย  โดยเน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่มรู้จักท างานร่วมกับผู้อื่นส่งเสริมให้
นักเรียนได้มีการวางแผนและเตรียมงานก่อนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามขั้นตอน         
ถ้าหมดเวลาเรียนแล้วนักเรียนยังสร้างชิ้นงานไม่ส าเร็จ นักเรียนสามารถน าไปปฏิ บัติต่อ            
นอกเวลาเรียนหรือน าไปปฏิบัติท่ีบ้านได้ด้วยตนเอง โดยจัดท า เอกสารประกอบการเรียน               
ไว้ 8 เร่ือง ใช้เวลาในการเรียนการสอน รวมท้ังสิ้น 20 ชั่วโมง ดังนี ้

 
1. เล่มท่ี 1   ประวัติและความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับผ้าบาติก จ านวน  2  ชั่วโมง 
2. เล่มท่ี 2   วัสดุและอุปกรณ์การท าผ้าบาติก จ านวน  2  ชั่วโมง 
3. เล่มท่ี 3   หลักการออกแบบลวดลายและการเขียนเส้น จ านวน  2  ชั่วโมง 
4. เล่มท่ี 4  หลักการออกแบบลวดลายระบายสี จ านวน  2  ชั่วโมง 
5. เล่มท่ี 5   การออกแบบลวดลายผ้าบาติก จ านวน  2  ชั่วโมง 
6. เล่มท่ี 6   ขั้นตอนการท าผ้าบาติก จ านวน  4  ชั่วโมง 
7. เล่มท่ี 7   เทคนิคการสร้างลวดลายบาติกบนกระดาษสา จ านวน  4  ชั่วโมง 
8. เล่มท่ี 8   การจัดการเพื่อการจ าหน่ายผ้าบาติก จ านวน  2  ชั่วโมง 
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ขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง  ประวัติและความรู้ทั่วไปเกีย่วกับผ้าบาติก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูม ิ ขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ ชุด การท าผา้บาติก ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 

   ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
ส าหรับครูและส าหรับนักเรียน  

   ทดสอบก่อนเรียน  

   กิจกรรมการเรียนรู้  

   กิจกรรมฝึกปฏิบัติ  

   ทดสอบหลังเรียน  

ผ่านเกณฑ์     ไม่ผา่นเกณฑ์  

ศึกษาเล่มต่อไป  



     เล่มที่ 1  ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าบาติก      3 

 

 

ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับครู 
 

เอกสารประกอบการเรียน  ชุด การท าผ้าบาติก เล่มท่ี 1 เรื่อง ประวัตแิละความรู้ท่ัวไป
เก่ียวกับผ้าบาติก 

 ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี            
(งานช่าง) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนท าการสอนครูผู้สอนควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ครูเตรียมเอกสารประกอบการเรียนให้ครบตามจ านวนนักเรียน 
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนล่วงหน้าก่อนท าการสอนทุกครั้ง 
 3. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้พร้อมและเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
 4. ใช้เอกสารประกอบการเรียนแต่ละเรื่องประกอบแผนการจัดการ เรียนรู้ 
 5. ก่อนท าการสอนให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อลงในกระดาษค าตอบ          
ครูตรวจค าตอบและบันทึกคะแนน 
 6. ให้นักเรียนอ่านเนื้อหาของเรื่องเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 
 7. เมื่ออ่านจบเรื่องแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อทบทวนความรู้            
ความเข้าใจจากเรื่องท่ีอ่าน 
 8. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ ลงในกระดาษค าตอบและบันทึกคะแนน 
น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผลการเรียน 
เป็นรายบุคคล 
 9. หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนแต่ละครั้ง ครูเป็นผู้เก็บรวบรวมเอกสารประกอบการเรียน 
ให้ครบตามจ านวนนักเรียน 
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ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับนักเรียน 
 

เอกสารประกอบการเรียน ชุด การท าผ้าบาติก เล่มท่ี 1 เรื่อง ประวัติและความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับผ้าบาติก ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (งานช่าง) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนนักเรียนต้องปฏิบัติตามค าแนะน าดังนี้ 

 1. นักเรียนอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ของเอกสารประกอบการเรียนให้เข้าใจ 
 2. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ ลงในกระดาษค าตอบน าเสนอให้ครู

ตรวจบันทึกคะแนน 
 3. นักเรียนอ่านใบความรู้ของเอกสารประกอบการเรียนให้ครบทุกหน้า 
 4. นักเรียนต้องไม่ขดีเขียนข้อความใด ๆ  ลงในเอกสารประกอบการเรียน 

 5. เมื่ออา่นเนือ้หาจบเรื่องแล้ว นักเรียนจะต้องท าแบบฝึกหัดเป็นรายกลุ่ม 
6. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ ลงในกระดาษค าตอบน าเสนอให้ครู

ตรวจบันทึกคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     เล่มที่ 1  ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าบาติก      5 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 

สาระที่ ๑   การด ารงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง  1.1    เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการ

ท างาน  ทักษะ การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการท างานร่วมกัน  และทักษะการ
แสวงหาความรู ้มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 

ตัวชี้วัด    
ง 1.1  ม.3/2  ใช้ทักษะในการท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม 

 

สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง 3.1  เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

ข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด   
ง 3.1  ม.3/4   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวัน

ตามหลักการท าโครงงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
     

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกความหมาย ประวัติและความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับผ้าบาติกได้ 
2.  บอกประเภทและคุณสมบัติของผ้าบาติกท่ีน ามาท าผ้าบาติกได้ 

 

สาระส าคัญ 
ผ้าบาติก  เ ป็นผ้าชนิดหนึ่ ง ท่ีมีลวดลายสีสันท่ี เกิดจากการใช้ เ ทียนปิดส่วน                     

ท่ีไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมสี ซึ่งแตกต่างกับผ้าท่ีพิมพ์ลาย         
ในระบบอุตสาหกรรม วิธีการท าผ้าบาติกของประเทศอินโดนีเซียนั้นได้เผยแพร่มายังประเทศ
มาลาเซีย ส าหรับประเทศไทยได้เรียนรู้วิธีการท าผ้าบาติกมาจากประเทศมาเลเซีย โดยเข้ามา
ทางจังหวัดชายแดนใต้ และผ้าบาติกก็ได้แพร่หลายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย        
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กระดาษค าตอบ 
เล่ม 1 เรื่อง ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผา้บาติก 

 
 
 
 

                   แบบทดสอบก่อนเรียน                               แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
  

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
 

ประเมินผล 
ทดสอบ 
ก่อนเรียน 

ทดสอบ 
หลังเรียน 

ความก้าวหน้า 
หลังเรียน-ก่อนเรียน 

คะแนนเต็ม 10 10  
คะแนนที่ได ้    

 

  ชื่อ ......................................................... เลขที่ ............. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3

สรุปผลการเรียน 
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เอกสารประกอบการเรียน ชุด การท าผ้าบาติก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน  
เร่ือง  ประวัติและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผ้าบาติก 

 
 

 

 
1. ค าตอบในข้อใดคือการท าบาติก      

ก.  การท าผ้ามัดหมี่ 
ข.  การน าผ้าชุบสีเทียน 
ค.  เทคนิคการเขียนสีลงบนผ้า 
ง.  การใช้เทียนปิดส่วนท่ีไม่ต้องการให้สีติด 
 

2. ข้อใดคือความหมายท่ีถูกต้องของค าว่า บาติก 
ก.  เป็นผ้าท่ีมีลวดลายเป็นจุด ๆ ด่าง ๆ 
ข.  การวาดลวดลายท่ีสวยงาม 
ค.  การวาดภาพทิวทัศน์ท่ีเป็นต้นไม้ 
ง.  การปักลวดลายผ้าด้วยเข็ม 
 

3. ชาวเกาะชวาในยุคแรก ๆ ใช้ผ้าชนิดใดในการท าผ้าบาติก  
ก.  ผ้าโทเร  
ข.  ผ้าทอจากใยฝ้ายดิบ 
ค.  ผ้าทอส าเร็จ 
ง.  ผ้าลินิน 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค าช้ีแจง   
ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย  X  ลงในกระดาษค าตอบ 
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4. จุดก าเนิดของผ้าบาติกอยู่ในประเทศใด     

ก.  ญี่ปุ่น 
ข.  มาเลเซีย 
ค.  อินโดนีเซีย 
ง.  ไทย 

 
5. ผ้าท่ีใช้ในการท าผ้าบาติกคือผ้าชนิดใด 

ก.  ผ้าขนสัตว ์
ข.  ผ้าใยแก้ว 
ค.  ผ้าใยสังเคราะห์ 
ง.  ผ้าฝ้าย 
 

6. ผ้าบาติกมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร    
ก.  ผ้าสลินดัง 
ข.  ผ้าถุง 
ค.  ผ้าปาเต๊ะ 
ง.  ผ้าโสร่ง 
 

7. ผ้าบาติกชนิดใดท่ีใช้นุ่งพันรอบกาย    
ก.  ผ้านุ่ง 
ข.  ผ้าโสร่ง 
ค.  ผ้าซิ้น 
ง.  ผ้าถุง 
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8. ในประเทศอินโดนีเซีย  ชนชั้นใดที่เริ่มใช้ผ้าบาติก   

ก.  ชนชั้นสูง 
ข.  ชนชั้นต่ า 
ค.  ชนชั้นกลาง 
ง.  พ่อค้า 

 
9. การเร่ิมท าผ้าบาติกมีการเผยแพร่จากภาคใดของประเทศไทย    

ก.  ภาคเหนือ 
ข.  ภาคกลาง 
ค.  ภาคอีสาน 
ง.  ภาคใต้ 
 

10. ผ้าคลุมศีรษะของสุภาพบุรุษหรือผู้ชายในภาคใต้ เรียกว่าอะไร   
ก.  สลินดัง 
ข.  โสร่ง 
ค.  อุเด็ง 
ง.  ผ้าปาเต๊ะ 
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ประวัติผ้าบาติก 
ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ เป็นค าท่ีใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งท่ีมีวิธีการท าโดยใช้เทียนปิด 

ส่วนท่ีไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนท่ีต้องการให้ติดสี              
ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนับเป็นสิบ ๆ ครั้ง 
ส่วนผ้าบาติกอย่างง่ายอาจท าโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียนแล้วจึงน าไปย้อมสีท่ีต้องการ 

ค าว่าบาติก (Batik) หรือปาเต๊ะ เดิมเป็นค าในภาษาชวาใช้เรียกผ้าท่ีมีลวดลายท่ีเป็น
จุด ค าว่า “ติก” มีความหมายว่า เล็กน้อยหรือจุดเล็ก ๆ มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าตริติก 
หรือ ตาริติก ดังนั้นค าว่า บาติก จึงมีความหมายว่าเป็นผ้าท่ีมีลวดลายเป็นจุดๆ ด่างๆ 

วิธีการท าผ้าบาติกในสมัยดั้งเดิมใช้วิธีการเขียนด้วยเทียน ( wax- writing)  ดังนั้นผ้าบาติก
จึงเป็นลักษณะผ้าท่ีมีวิธีการผลิตโดยใช้เทียนปิดในส่วนท่ีไม่ต้องการให้ติดสี แม้ว่าวิธีการท า          
ผ้าบาติกในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม แต่ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของผ้าบาติก              
ก็คือ จะต้องมีวิธีการผลิตโดยใช้เทียนปิดส่วนท่ีไม่ต้องการให้ติดสีหรือปิดส่วนท่ี ไม่ต้องการ              
ให้ติดสีซ้ าอีก 

 

แหล่งก าเนิดของผ้าบาติก 
ผ้าบาติกมาจากไหนยังไม่เป็นท่ียุติ นักวิชาการชาวยุโรปหลายคนเชื่อว่ามีในอินเดีย

ก่อน แล้วจึงแพร่หลายเข้าไปในอินโดนีเซียอีกหลายคนว่ามาจากอียิปต์หรือเปอร์เซีย แม้ว่าจะ
ได้มีการค้นพบผ้าบาติกท่ีมีอายุเก่าแก่ในประเทศอื่น ท้ังอียิปต์ อินเดีย และญี่ปุ่นแต่บางคนก็
ยังเชื่อว่า ผ้าบาติกเป็นของดั้งเดิมของอินโดนีเซีย และยืนยันว่าศัพท์เฉพาะท่ีเรียกวิธีการและ
ขั้นตอนในการท าผ้าบาติก เป็นศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย สีท่ีใช้ย้อมก็มาจากพืชท่ีมีในอินโดนีเซีย  
แท่งขี้ผึ้งชนิดท่ีใช้เขียนลายก็เป็นของอินโดนีเซีย ไม่เคยมีในอินเดียเลย เทคนิคท่ีใช้ในอินโดนีเซีย
สูงกว่าที่ท ากันในอินเดีย   และจากการศึกษาค้นคว้าของ N.J.Kron              
 

ใบความรู้  
ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าบาติก 
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นักประวัติศาสตร์ชาวดัตช์ก็สรุปไว้ว่าการท าโสร่งบาติกหรือโสร่งปาเต๊ะเป็นวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนติดต่อกับอินเดีย 

อาจกล่าวได้ว่า แม้ว่าจะมีการค้นพบลักษณะผ้าบาติกในดินแดนอื่น ๆ นอกจาก
อินโดนีเซีย แต่ก็คงเป็นลักษณะเฉพาะท้องถ่ิน วิธีการปลีกย่อยจะแตกต่างกันตามวิธีการท าผ้า
ของชาติต่าง ๆ ท่ีจะให้มีลวดลายสีสัน  ผ้าบาติกของอินโดนีเซียเอง  คงไม่ได้รับการถ่ายทอด
จากชาติอื่น ในทางกลับกันในระยะต่อมาการท าผ้าบาติกของอินโดนีเซียได้รับการเผยแพร่ไป
ยังชาติอืน่ ๆ ส่วนการท าผ้าโสร่งบาติกนั้นคงมีก าเนิดจากอินโดนีเซียค่อนข้างแน่นอน 
 

วิวัฒนาการการท าผ้าบาติกในอินโดนีเซีย 
 

การท าผ้าบาติกในระยะแรกคงท ากันเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงหรือท าเฉพาะในวัง แต่ก็มีผู้ให้
ความเห็นขัดแย้งว่า น่าจะเป็นศิลปะพื้นบ้านใช้กันเป็นสามัญ ผู้ท่ีท าบาติกมักจะเป็นผู้หญิงและ            
ท าหลังจากว่างจากการท านา ในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 ประชาชนชวาได้ปรับปรุงวิธีการท าผ้าบาติก 
แก้ไขวิธีการผสมสี แต่ท้ังนี้ วิวัฒนาการมาจากความรู้ดั้งเดิมในคริสต์ศตวรรษท่ี 13 การท าผ้าบาติก
ผูกขาดโดยสุลต่าน และถือว่าการท าผ้าบาติกเป็นศิลปะในราชส านัก โดยมีสตรีในราชส านักเป็น
ผู้ผลิต ผ้าบาติกในยุคนี้เรียกว่า “คราทอน” (kraton) เป็นผ้าบาติกท่ีนิยมเขียนด้วยมือ (batik tulis)            
แต่เมื่อผ้าบาติกได้รับความนิยมมากขึ้นและมีลูกค้ามากมาย การท าผ้า บาติกก็ได้ขยายวงกว้างขึ้น 
การผูกขาดโดยครอบครัวสุลต่านก็สิ้นสุดลง ศิลปะการท าผ้า บาติกได้แพร่หลายไปสู่ประชาชน
โดยท่ัวไป 

ผ้าบาติก ในระยะแรกมีเพียงสีครามและสีขาว ในศตวรรษท่ี 17 ได้มีการค้นพบสีอื่น ๆ 
อีก เช่น สีแดง สีน้ าตาลสีเหลือง สีต่าง ๆ เหล่านี้ได้มาจากพืชทั้งสิ้น ต่อมาก็รู้จักผสมสีเหล่านี้        
ท าให้ออกเป็นสีต่าง ๆ ภายหลังจึงมีการค้นพบสีม่วง สีเขียว และสีอื่น ๆ อีกในระยะต่อมา 

ปลายศตวรรษท่ี 17 ได้มีการสั่งผ้าลินินสีขาวจากต่างประเทศเข้ามา นับเป็นการก้าวหน้า         
ในการท าผ้าบาติกอีกก้าวหนึ่ง โดยเฉพาะเทคนิคการระบายสีผ้าบาติก เพราะเริ่มมีการใช้สีเคมี            
ในการย้อม การระบายสีซึ่งสามารถท าให้ผลิตผ้าบาติกได้จ านวนมากขึ้น และได้พัฒนาระบบธุรกิจ
ผ้าบาติกจนกลายเป็นสินค้าส่งออก 
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ใน ปี ค.ศ. 1830 ชาวยุโรปได้เลียนแบบผ้าบาติกของชวา และได้ส่งมาจ าหน่ายท่ีเกาะชวา

และในปี ค.ศ. 1940  ชาวอังกฤษได้พยายามเลียนแบบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งมาจ าหน่ายในเกาะชวา
เช่นเดียวกัน 

ตั้งแต่ คริสต์ศตวรรษ ท่ี 19 เป็นต้นมา ได้มีการท าเครื่องมือในการพิมพ์ผ้าบาติก โดยท า
เป็นแม่พิมพ์โลหะทองแดงซึ่งเรียกว่า  “ จั๊บ ” (cap) ท าให้สามารถผลิตผ้าบาติกได้รวดเร็วขึ้น ต้นทุน
ก็ถูกลง ทดแทนผ้าบาติกลายเขียนแบบดั้งเดิม การท าผ้าบาติกด้วยแม่พิมพ์ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์
พื้นเมืองในลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือน ประชาชนก็เริ่มท าผ้าบาติกเป็นอาชีพมากขึ้น การ
ผลิตผ้าบาติกจากเดิมท่ีเคยใช้ฝีมือสตรีแต่เพียงฝ่ายเดียว เริ่มมีผู้ชายเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต 
โดยเฉพาะการพิมพ์เทียนและการย้อมสี ส าหรับการแต้มสีลวดลายยังใช้ฝีมือสตรีเช่นเดิม 

ความนิยมในการใช้ผ้าบาติกโดยเฉพาะในเกาะชวา เมื่อก่อนใช้กันเฉพาะสตรีและเด็ก 
เท่านั้น ต่อมาได้ใช้เป็นเครื่องแต่งกายของหนุ่มสาวมี 3 ชนิด คือ 

1. โสร่ง (Sarung) เป็นผ้าท่ีใช้นุ่งโดยการพันรอบตัว ขนาดของผ้าโสร่ง โดยท่ัวไปนิยม          
ผ้าหน้ากว้าง 42 นิ้ว ยาว 2 หลาครึ่งถึง 3 หลาครึ่ง ผ้าโสร่งมีลักษณะพิเศษ ส่วนท่ีเรียกว่า “ปาเต๊ะ” 
หมายถึง ส่วนท่ีต้องนุ่งให้ตรงกับสะโพก โดยมีลวดลายสีสันแปลกต่างไปจากส่วนอื่น  ๆในผ้าผืน
เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  ตัวอย่างผ้าโสร่ง  

https://www.google.co.th/search?q=โสร่งปาเต๊ะ+อินโดนีเซีย & tbm 
 

https://www.google.co.th/search?q=โสร่งปาเต๊ะ+อินโดนีเซีย
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2. สลินดัง (salindang) หมายถึง ผ้าซึ่งใช้นุ่งทับกางเกงของบุรุษหรือเรียกว่า “ผ้าทับ” 
เป็นผ้าท่ีเน้นลวดลายประดับเป็นกรอบหรือชาย ผ้าสลินดัง มีความยาวประมาณ 3 หลากว้างประมาณ 
8 นิ้ว สตรีนิยมน าเอาผ้าสลินดังคลุมศีรษะ 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  ตัวอย่างผ้าสลินดังในเกาะชวา อินโดนีเซีย 
http://www.phuketbatik.com/index.phpoption 

 
3. อุเด็ง (udeng) หรือผ้าคลุมศีรษะ โดยท่ัวไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ผ้าชนิดนี้

สุภาพบุรุษใช้โพกศีรษะเรียกว่า “ซุรบาน” ส าหรับสตรีจะใช้ท้ังคลุมศีรษะ และปิดหน้าอก
เรียกว่า “คิมเบ็น” (kemben) ผ้าอุเด็งนิยมลวดลายท่ีเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ผ้าคลุมไม่ปิดบ่าและ
ไหล่ เหมาะส าหรับเกษตรกรท่ีท างานหนัก เพื่อจะได้เคลื่อนไหวได้สะดวก 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3  ตัวอย่างผ้าอุเด็ง หรือผ้าคลุมศีรษะ 

http://www.phuketbatik.com/index.phpoption 
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ส าหรับผ้าสลินดัง ภายหลังได้ท าขนาดให้ยาวขึ้นนั้น โดยใช้ผ้าหน้ากว้าง 42 นิ้ว         

ยาว 4-5 หลา ต่อมาได้มีการดัดแปลงเป็นเครื่องแต่งกายอื่นๆได้ การใช้ผ้าบาติกได้นิยมใช้กัน 
อย่างกว้างขวางท้ังบุรุษ สตรี เด็ก  จนกลายเป็นเครื่องแต่งกายประจ าชาติ แม้กระท่ังเครื่องแบบ
นักเรียน นับเป็นความพยายามของคนรุ่นต่อมา ท่ีได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาการท าผ้าบาติก    
ให้มีความก้าวหน้า ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านอื่น ๆ จนกลายเป็นสินค้าท่ีถูกใจชาวต่างชาติ           
ได้จัดจ าหน่ายเป็นสินค้าออก ซึ่งท าให้ ผ้าบาติกและเทคนิคการท าผ้าบาติกแพร่หลายออกไปสู่
ประเทศอื่น 
 

ศิลปะการท าผ้าบาติกของอินโดนีเซีย 
การเลือกผ้า 
ผ้าท่ีน ามาใช้ท าผ้าบาติกในยุคแรก ๆ ใช้ผ้าท่ีทอขึ้นเองในเกาะชวา โดยทอจากใยฝ้ายดิบ 

ซึ่งเรียกว่า"ผ้าคราทอน"(kian kraton) ลักษณะเส้นใยหนาและหนัก ไม่เหมาะกับการเขียน
เทียนระบายสี ดั้งนั้น ภายหลังจึงได้มีการปรับปรุงให้ผ้ามีลักษณะอ่อน บาง และเรียบ ต่อมา
เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับอังกฤษและฮอลันดา จึงมีการสั่งผ้าจากต่างประเทศมาใช้ผ้าพื้นสีขาว
ท่ีน ามาท าผ้าบาติก มีชื่อในภาษาชวาว่า "มุสลิน" หรือ "โมรี" (mori) ซึ่งคงจะแปลงมาจาก       
ค าว่า "เมาเซลิน" ผ้าขาวเหล่านี้จะต้องน ามาซักให้สะอาด เพื่อให้สีติดผ้าได้ง่ายเมื่อน าไปย้อม
สีหรือระบาย 

 

การเขียนลวดลาย 
ใช้เขียนด้วยขี้ผึ้งหรือเทียน ในยุคแรก ๆ ชาวชวาเขียนด้วยขี้ผึ้งล้วน ๆ (Bee - wax)

ผสมด้วยน้ ามันถั่ว ต่อมาจึงผสมด้วยน้ ามันควาย หรือผสมท้ังน้ ามันถั่วและน้ ามันควาย ระยะ
ต่อมาได้น ายางไม้ชนิดหนึ่งผสมด้วย ซึ่งช่วยให้เทียนมีความเหนียวไม่เปราะและหักง่าย และ
ในยุคท่ีมีการติดต่อกับต่างชาติจึงได้ใช้พาราฟินมาเป็นส่วนประกอบของเทียน นอกเหนือจาก
ขี้ผึ้ง และใช้ยางสนเป็นส่วนผสมด้วย 

กรรมวิธีในการเขียนเทียนบนผ้า จะใช้วิธีขึงผ้าบนกรอบไม้ หรือน าผ้ามาพาด         
กับราวไม้ ผู้เขียนจะเขียนลายด้วยจันติ้ง ก็จะได้ลวดลายท่ีมีลักษณะเป็นลายเส้น 
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การระบายสีและการย้อมสี  
ชาวชวาโบราณมักจะใช้สีน้ าเงินหรือสีครามเป็นสีลงพื้นครั้งแรก ซึ่งอาจมีความอ่อน

แก่ของสีแตกต่างกัน การลงสีน้ าเงินบนผ้าก่อนถือว่าเป็นงานของผู้ชาย หลังจากนั้นจะน าผ้า
ไปซักตากให้แห้งและลอกเทียนออกในส่วนท่ีต้องการลงสีอื่น ส่วนท่ีต้องการสีครามหรือ       
สีน้ าเงินไว้ จะลงขี้ผึ้งทับเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง สีท่ีสองจะแทรกเข้าไปตามส่วนท่ีขี้ผึ้งถูกขูดออก
หรือลอกออก เป็นรูปร่างตามต้องการกรรมวิธีในการผลิตลวดลายผ้าท่ีเป็นรายละเอียดนั้นต้องใช้
เวลามาก ผ้าบางชิ้นอาจต้องใช้เวลาท าถึง 40 วัน และผ้าบางชิ้นใช้เวลาในการท าให้เป็นผ้าบาติก      
ถึง 1 ปี กรรมวิธีในการท าผ้าบาติกท่ียุ่งยากมากท่ีสุด คือ ตอนลงสีนั่นเอง ผ้าชิ้นใดท่ีมีหลายสี 
หลายชั้น ก็ย่ิงมีราคาแพงมาก เพราะต้องลงสีและเขียนเทียนหลายครั้ง 

 

ลักษณะสีผ้าบาติก  
ผ้าบาติกของอินโดนีเซียจัดเป็น 8 กลุ่มคือ 
1. กลุ่มสีด า 
2. กลุ่มสีน้ าเงิน เข้มและอมฟ้า 
3. กลุ่มสีน้ าตาล เข้มและอมเหลือง 
4. กลุ่มสีเหลือง 
5. กลุ่มสีส้มและกุหลาบ 
6. กลุ่มสีแดง 
7. กลุ่มสีเขียว 
8. กลุ่มสีม่วง 

 

ผ้าบาติกท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นผ้าบาติกชั้นสูง ผลิตจากเกาะบาหลี เกาะชวา ตอนเหนือ
และสุราบายานิยมกลุ่มสีน้ าเงิน เกาะชวาทางตอนใต้นิยมสีน้ าตาล 

การท่ีกลุ่มสีของผ้าบาติกในแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับอิทธิพล
ของศิลปะต่างชาติท่ีเข้าไปในอินโดนีเซีย กล่าวคือ ชวาทางภาคเหนือได้รับอิทธิพลของศิลปะ
จีน ชวาภาคกลาง และชวาภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียและอาหรับ 
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สีที่ใช้ย้อมและแต้ม 
ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงต้นศตวรรษท่ี 19 ใช้สีท่ีได้มาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะได้มาจาก

พืช ( Vegetable Dyes) เช่นได้มาจากใบ เปลือก ผล ราก สีที่ได้จากพืชมีสีต่าง ๆ เช่น 
1. สีแดง มาจาก ต้นเม็งฤดู 
2. สีคราม มาจาก ต้นนิลา 
3. สีน้ าตาล มาจาก ต้นโซกา 
4. สีเหลือง มาจาก ต้นเตเกรัน 

 
การแบ่งประเภทผ้าบาติกของอินโดนีเซีย 
ผ้าบาติกของอินโดนีเซียในปัจจุบัน ถ้าแบ่งตามเทคนิคการผลิตผ้าบาติกแบ่งออกเป็น 

3 ประเภทคือ 
1. บาติกลายเขียน 
2. บาติกลายพิมพ์ 
3.  ผ้าบาติกพิมพ์ส ี 
 
1. บาติกลายเขียน (Mem Batik Tolis) เป็นบาติกท่ีจัดเป็นผ้าบาติกชั้นสูง เป็นท่ีนิยม

กันในหมู่คนท่ีมีฐานะทางสังคม และฐานะทางการเงินดี ผ้าบาติกชนิดนี้จะต้องเขียนเทียนด้วย
เครื่องมือท่ีเรียกว่า จันติ้ง (Tjanting) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกามีกรวยให้น้ าเทียนไหลออกและ
มีด้ามส าหรับจับเขียน การเขียนเทียนน้ันต้องเขียนท่ัวท้ังผืนในขณะท่ีเทียนก าลังร้อน ๆ เทียน
จะไหลติดซึมลงไปในเนื้อผ้า และไหลซึมผ่านเส้นใยของผ้าลงไปด้านหลังท าให้สามารถกันสี
ท่ีระบาย แต้ม หรือย้อมได้ และท าให้เกิดลวดลายขึ้น จะย้อมสีกี่ชั้นก็ตาม จะต้องเขียนเทียน
ปิดด้วยจันติ้งทุกครั้ง 

ผ้าบาติกลายเขียนเป็นผ้าท่ีมีลวดลายแบบอิสระ ช่างเขียนจะเขียนเทียนไปตาม
จินตนาการของตนเอง ไม่มีการวาดภาพรูปแบบลวดลายสีสันล้วน แต่ถ่ายทอดออกมาโดย
อาศัยน้ าเทียนร้อน ๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นจินตนาการและทักษะในการออกแบบของช่างจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างสูง ความงามของผ้าบาติกลายเขียน สังเกตได้จากการเขียนเส้นเทียน  
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ด้วยจันติ้ง ความช านิช านาญในการลากเส้น การจัดช่องไฟ เทคนิคแปลก ๆ การแสดง
รายละเอียดมากเท่าใด ก็แสดงถึงฝีมืออันสูงส่งของผู้ผลิตผ้าชิ้นนั้น รวมท้ังทักษะในการ
ระบายสี การย้อมสี ซึ่งมีความประสานสัมพันธ์กันอย่างเหมาะเจาะ ดังนั้นบาติกลายเขียนจึง
เป็นผ้าท่ีมีราคาสูง 

2. บาติกลายพิมพ์ (Mem Batik Cap) บาติกลายพิมพ์หรือบาติกท่ีพิมพ์ลวดลายโดย
ใช้แม่พิมพ์อาจท าได้จากไม้ หรือท าจากทองแดง หรือโลหะชนิดอื่น โดยการใช้แม่พิมพ์จุ่ม
เทียนท่ีก าลังร้อนพอเหมาะ พิมพ์ลวดลายลงบนผ้า จากนั้นจึงแต้มสีหรือน าไปย้อมต่อไป            
บาติกลายพิมพ์ท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ ลักษณะลวดลายซ้ ากัน ส่วนมากมักจะผลิตส าหรับ
จ าหน่าย เป็นผ้าบาติกท่ีแพร่หลายมากกว่าบาติกลายเขียน เนื่องจากสามารถผลิตได้ครั้งละ
จ านวนมาก ความงามของผ้าบาติกนี้ขึ้นอยู่กับแม่พิมพ์ท่ีมีลักษณะของลวดลายท่ีมีรายละเอียด
และขบวนการผลิตท่ีปราณีตมาก เช่น  การพิมพ์ลาย ช่างพิมพ์จะพิมพ์เทียนลงบนผ้า            
ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ท าให้ความคมชัดของลวดลายมีลักษณะเหมือนกันท้ัง 2 ด้าน เมื่อ
น าไปย้อมสภาพของสีและลวดลาย มีความสดใสเหมือนกันท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งช่าง
จะพยายามท าเลียนแบบให้คล้ายกับผ้าบาติกเขียนให้มากท่ีสุด จึงจัดว่าเป็นผ้าชั้นดี 

     ผ้าบาติกท่ีแพร่หลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนมากจะเป็นผ้าบาติกเทคนิค
การพิมพ์มากกว่าเทคนิคการเขียน ลักษณะลวดลายสีสันมีสวยสดงดงาม ขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ แม่พิมพ์มีความละเอียดมากน้อยเพียงใด ท าด้วยโลหะชนิดใด เช่น 
ท าด้วยทองแดง ลายท่ีพิมพ์ออกมามีความคมชัดมากกว่าแม่พิมพ์ท่ีท าจากโลหะชนิดอื่น สีเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคัญตลอดจนในการผลิต จ านวนครั้งในการย้อมสีก็เป็นส่วนส าคัญในแบ่ง
ระดับชั้นของผ้าบาติกแบบแม่พิมพ์ การย้อมสี 1 ครั้ง เรียกว่า ผ้าย้อมสี 1 ชั้น ผ้าย้อมสี 2 ครั้ง 
เรียกว่า ผ้าย้อมสี 2 ชั้น การเรียกชื่อจึงขึ้นอยู่กับเทคนิคในการย้อมสีนั้นเอง ผ้าบางชิ้นย้อมทับ
ถึง 10 กว่าครั้ง  

     3. ผ้าบาติกพิมพ์สี (Batik screen) เป็นผ้าบาติกท่ีได้รับความนิยมกันมากอีกแบบหนึ่ง 
เป็นผ้าท่ีท าเลียนแบบผ้าบาติก ท่ีเขียนด้วยมือหรือบาติกลายเขียน ลักษณะลวดลายมี
รายละเอียดท่ีสีสันสดใสกว่าเทคนิคอื่น ๆ ผ้าบาติกชนิดนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิค
การพิมพ์ผ้ากับเทคนิคการเขียนด้วยมือ โดยการใช้ขี้ผึ้งผสมกัน เช่น ลวดลายสีน้ าตาลและสีผ้า 
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เป็นส่วนท่ีใช้เทคนิคการพิมพ์ตะแกรงใหม่ จากนั้นจึงปิดเทียนส่วนนี้แล้วจึงน าไปย้อมสีพื้น 
คือ สีส้มต่อไป 

ผ้าบาติกชนิดนี้บางครั้งอาจเรียกว่า  “เลียนแบบ” วิธีการสังเกตให้สังเกตสีและ
ลวดลายท่ีมีความคมชัดสดใส ไม่มีรอยเทียนแตกสี มีความสดใสเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว 
ด้านหลังลวดลายไม่ชัดเจน 

บาติกของอินโดนีเซีย นอกจากจะแตกต่างกันเป็นบาติกลายเขียน บาติกลายพิมพ์
และบาติดพิมพ์สีแล้ว บาติกดั้งเดิมของอินโดนีเซียมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะการใช้สี 
มี 10 ชนิดคือ 

1. บาติกเบอโรกัน 
2. บาติกโลโรดัน 
3. บาติกเบดิชัน 
4. บาติกราดิโออัน 
5. บาติกเพกาโลงัน 
6. บาติกกาลิมันตัน 
7. บาติกเกเลงัน 
8. บาติกโมโนโครม 
9. บาติกจัมปุตตัน 

10. บาติกเบคัต 
 

บาติกในประเทศไทย 
ในประเทศไทย มีการท าผ้าบาติกเป็นอุตสาหกรรมกันมานานแล้ว มีการผลิตในหลาย

จังหวัดทางภาคใต้ เช่น ยะลา ปัตตานี สงขลา นราธิวาส และในภาคกลาง เช่น กรุงเทพมหานคร 
นอกจากนี้ยังมีการผลิตผ้าบาติกตามสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง เช่น ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม่ 
พัทยา เป็นต้น  แต่การแพร่หลายของผ้าบาติกนั้นเริ่มเข้ามาทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับ
อิทธิพลมาจากมาเลเซีย ซึ่งมาเลเซียเองก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซียอีกทอดหนึ่ง 
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คนไทยรู้จักผ้าบาติกในลักษณะของ “ผ้าพันหรือผ้าปาเต๊ะพัน” โดยเรียกตามวิธีนุ่ง คือ              

พันรอบตัว ค าว่า “โสร่ง” ก็มาจากภาษาอินโดนีเซียเช่นเดียวกัน หมายถึง ผ้านุ่ง คนในท้องถิ่น
ภาคใต้ เรียกบาติกว่า “ผ้าปาเต๊ะ” หรือ “ผ้าบาเต๊ะ” ส่วนคนรุ่นเก่าเรียกผ้าปาเต๊ะท่ีไม่ได้ผลิตใน
ประเทศไทยว่า “ผ้ายาวอ” หรือ “จาวอ” (Java) ซึ่งหมายถึง ผ้าชวาและเรียกชื่อตามลักษณะของผ้า
เป็นภาษาพื้นเมืองชายแดนภาคใต้  4  ชนิด คือ 

1. จาวอตูเลส (Java Tulis) ใช้เรียกผ้าบาติกท่ีใช้เทคนิคการเขียนเทียนด้วยจันติ้ง                 
ตลอดท้ังผืน 

2.  จาวอตูเก (ผ้าชวากระบอกไม้ไผ่) ใช้เรียกชื่อผ้าปาเต๊ะที่มีคุณภาพดีชั้นหนึ่ง เนื้อดี             
เบาบาง และผ้าผืนหนึ่ง ๆ  สามารถม้วนได้เพียง 1 ก ามือเท่านั้น 

3.  จาวอบือเละ  ซึ่งหมายความว่า ผ้าพันชวา ใช้เรียกผ้าบาติกท่ีมีความยาวตั้งแต่                   
3.5 - 4 หลา เป็นลักษณะของผ้าท่ีไม่เป็นตะเข็บผ้าให้ติดกันเป็นถุง แต่ใช้วิธีนุ่งแบบพันรอบตัว          
บางแห่ง เรียกผ้าชนิดนี้ว่า ผ้าบาติกพัน (ผ้าพัน) 

4.  จาวอซือแย  ผ้าชวาตราดอกจิก เป็นผ้านุ่งท่ีมีคุณภาพดี มีตราดอกจิกเป็นเครื่องหมาย
การค้า และเป็นท่ีนิยมกันมากในหมู่ชาวไทยท่ีมีฐานะดี 

ชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รู้จักการท าผ้าบาติก โดยได้รับเทคนิค
มาจากมาเลเซียและได้ตั้งโรงงานผลิตเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนอยู่ใต้ถุนบ้านหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ซึ่งมีคนงานระหว่าง 50 - 100 คน แบ่งหน้าท่ีการผลิตออกเป็นแผนก  ๆ
ล้วนแต่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสเสียเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะท่ีอ าเภอสุไหงโกลก  ผ้าบาติก              
ในช่วงปี พ.ศ. 2510 - 2522 เป็นช่วงท่ีมียอดการจ าหน่ายสูงสุด 

ในปัจจุบันบาติกลายเขียนได้รับการพัฒนาและแพร่หลายมาก ท าให้สามารถผลิตผ้า          
ได้หลายรูปแบบกว่าเดิม  และสามารถขายได้ราคาท่ีดีกว่าบาติกพิมพ์ ท าให้โรงงานอุตสาหกรรม           
ผ้าบาติกในภาคใต้หันมาผลิตผ้าบาติกลายเขียน เกิดการแข่งขันในตลาดโดยแสดงลักษณะงาน 
รูปแบบและเอกลักษณ์ของตนเอง จนผ้าบาติกบางชิ้นกลายเป็นจิตรกรรมท่ีมีราคาสูงกว่าท่ัวไปมาก 
ผ้าท่ีนิยมท ากันมาก ได้แก่ ผ้าโสร่ง ผ้าชิ้น และเครื่องนุ่งห่มต่าง ๆ   เช่น  เสื้อผ้าส าเร็จรูป  เป็นต้น 
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ส่วนเทคนิคการท าผ้าบาติกในประเทศไทย 

ส่วนเทคนิคการท าผ้าบาติกได้มีการท าผ้าบาติก  4 วิธี คือ 
1. บาติกลายพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ  ไม้  และเชือก และน าไปย้อม 3 - 4 ครั้ง 
2. บาติกลายเขียน คือ เขียนเทียนลงบนผ้า น าไปย้อม  อาจมีการปิดเทียนเพื่อเก็บสี             

และย้อมอีก 1 - 2 ครั้ง 
3. บาติกลายเขียน และระบายสี เป็นการเขียนเทียนบนผ้า แล้วระบายสีท่ัวท้ังผืน 
4. บาติกกันเทียน ลัดสี ของจังหวัดล าพูน 
 
ปัจจุบัน อินโดอินเซีย ได้มีการส่งเสริมให้ผลิตผ้าบาติกในระบบอุตสาหกรรม โดยผนวก

เอาเทคนิคการท าผ้าบาติกแบบดั้งเดิมซึ่งเขียนเทียนด้วยเครื่องมือท่ี เรียกว่า “ จันติ้ง ” (Canting)  
ผสมกับกระบวนการพิมพ์เทียนด้วยแม่พิมพ์ท่ีท าด้วยโลหะทองแดง (Cap, Print, Block) รัฐบาล
อินโดนีเซียได้วางนโยบายในการค้นคว้า ปรับปรุงผ้าบาติก โดยตั้งเป็นหน่วยงานท่ีเรียกว่า               
“ ศูนย์พัฒนาบาติกแห่งรัฐยอกยาการ์ตา ( Balai Pene ltian Batik Kerajian  Yogyakarta) 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้เกิดเทคนิคในการผลิตผ้าซึ่งมีลวดลายผ้า            
แบบใหม่มองคล้ายผ้าบาติก  แต่ความจริงเป็นเทคนิคการพิมพ์แบบซิลค์สกรีน (silk screen)  ซึ่งมี
ลักษณะลวดลายคล้ายผ้าบาติก งานเลียนแบบชนิดนี้ไม่เป็นท่ีนิยม  ชาวอินโดนีเซียนิยมผ้าบาติก 
ชนิดเขียนด้วยมือ และจัดว่าเป็นบาติกชั้นสูง (classical- batik) แต่ก็มีราคาแพงกว่าบาติกท่ีใช้ระบบ
การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ทองแดง การท าผ้าบาติกนอกจากจะเน้นด้านประโยชน์ใช้สอยแล้ว ปัจจุบัน 
ศิลปินชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย ได้ท าผ้าบาติกในลักษณะของงานจิตรกรรม (painting) และ
แพร่หลายไปยังศิลปินชาวยุโรปและอเมริกา 

 
 
 
 
 
 
 



     เล่มที่ 1  ประวัติและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผ้าบาติก      21 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  ตัวอย่างผ้าบาติกปัจจุบัน 
http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/67345/การท าผ้าบาติก 

 

นอกจากแบ่งประเภทของผ้าบาติกตามลักษณะของเทคนิคท่ีใช้แล้ว ยังสามารถ
แบ่งเป็นชนิดของรูปแบบของผ้า ซึ่งแบ่งย่อยจากเทคนิคดังท่ีกล่าวมาแล้ว โดยแบ่งตามชนิด
ของผ้าบาติกได้ดังนี ้

1. บาติกธรรมดา (Batik Biasa) เป็นบาติกลายพิมพ์ท่ีผ่านการต้มเพียงครั้งเดียว 
2. บาติกลาซิม (Batik Lasem) เป็นบาติกท่ีผ่านกระบวนการต้ม 2 ครั้ง และผ่าน          

การย้อมสี 2 ชั้น จะได้สีท่ีหลากหลายกว่าผ้าบาติกธรรมดา 
3. บาติกเขียนสี (Batik Coteng warna) บาติกชนิดนี้จะไม่ผ่านกระบวนการย้อมสี          

ท้ัง 2 ครั้ง (ยกเว้นถ้าต้องการให้สีของผ้าดิบ พื้นผิวผ้าเป็นสีต่าง ๆ ท้ังนี้จะท าหลังจากท่ีแต้ม
หรือเขียนลวดลายเสร็จแล้ว) โดยใช้พู่กันแต้มสีลงบนลายดอกท่ีมีเทียนเป็นแม่พิมพ์อยู่จะใช้ 
สีแดงส าหรับลาย ส่วนท่ีเป็นดอกและส่วนท่ีเป็นใบก็จะใช้สีเทียน 

 

http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/67345/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81/
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4. บาติกโซโล (Batik Solo) บาติกโซโลมักจะถูกจ ากัดด้วยความกว้างของผ้า เพราะ

เป็นลักษณะบาติกยาวหรือบาติกพัน ซึ่งมี 3 สี คือ ด า เหลือง น้ าเงิน 
5. บาติกชั้นเดียว (Batik Selapis) บาติกชนิดนี้จะมีลวดลายอิสระ ส่วนหัวของผ้าจะ

เป็นลายของพืช (ดอกไม้หรือต้นไม้) แต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ จะมีสีขาวเป็นสีหลัก ซึ่งไม่
รวมกับสีเดิมของเนือ้ผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5  ตัวอย่างลายผ้าบาติกปัจจุบัน 
https://www.google.co.th/search?q=การเขียนลายผ้าบาติก&tbm 
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แบบฝึกหัด  
เร่ือง ประวัติและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผ้าบาติก 

 
ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................เลขที่............................ 

 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนกาเครือ่งหมาย   หน้าข้อท่ีถูกต้อง และกาเครื่องหมาย   หน้าข้อท่ีผิด  
    จ านวน  10  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน  รวม  10 คะแนน 

 
 1.  บาติก หมายถึง ผ้าท่ีมีลวดลายท่ีสวยงามเป็นจุด ๆ ด่าง ๆ  
 2. ความเป็นของผ้าบาติกมีถ่ินก าเนิดประเทศมาเลเซียและแพร่ไปยัง 
  ประเทศอื่น ๆ 
 3. ลักษณะของผ้าบาติก คือการใช้เทียนปิดส่วนท่ีไม่ต้องการให้สีติด 
 4. การเขียนลายระบายสีลงบนผ้าเป็นเทคนิควิธีหนึ่งของการท าผ้าบาติก 
 5. ผ้าฝ้ายเป็นผ้าท่ีควรน ามาท าผ้าบาติก 
 6. คนไทยส่วนใหญ่เรียกผ้าบาติกว่า “ผ้าโสร่ง” 
 7. ชนชั้นดั้งเดิมท่ีใช้ผ้าบาติกคือ ชนชั้นสูง 
 8. ผ้าไหมได้รับความนิยมน ามาท าผ้าบาติกเพราะย้อมสีติดง่ายลวดลาย 
  สวยงาม 
 9. โซเดียมซิลิเกตควรหมักไว้ 20 – 30 ชั่วโมง 
 10. เทียนท่ีผสมไขสัตว์มีลักษณะยืดหยุ่นบางและเหนียวสามารถท่ีจะม้วน 
  หรือพับผ้าได้ 
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ใบงาน 
เร่ือง  ประวัติและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผ้าบาติก 

กลุ่มที.่........... 
สมาชิกในกลุ่ม 

1.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
2.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
3.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
4.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
5.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
6.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
7.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
8.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 7 - 8 คน แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
    จ านวน  5  ข้อ  ข้อละ 2 คะแนน  รวม  10 คะแนน 
 

1.  จงอธิบายความหมายของค าว่า “บาติก” 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 

2.  จงอธิบายแหล่งก าเนิดของผ้าบาติกมาพอเข้าใจ  
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
 

ค าตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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3.  จงอธิบายแหล่งก าเนิดของผ้าบาติกในประเทศไทยมาพอเข้าใจ  

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 
4.  จงอธิบายส่วนเทคนิคการท าผ้าบาติกในประเทศไทย 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 
5.   ผ้ายาวอ หรือ จาวอ ของชาวพื้นเมืองชายแดนภาคใต้ มีกี่ชนิด อธิบายมาพอเข้าใจ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 
 ค าตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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6.  จงอธิบายการเลือกผ้าส าหรับท าผ้าบาติกมาพอเข้าใจ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 
7.   การแบ่งประเภทผ้าบาติกของอินโดนีเซีย มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 

8.   จงสรุปประเภทบาติกลายพิมพ์มาพอสังเขป 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
 

ค าตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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9.   จงบอกลักษณะข้อแตกต่างระหว่างบาติกลายพิมพ์ และบาติกลายพิมพ์สี 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 
 

10.   ต้นศตวรรษท่ี 19 สีท่ีได้มาจากธรรมชาติส าหรับใช้ย้อมแต้มบาติก คือได้มาจากอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
 
 
  
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูกต้องครบถ้วนได้  2 คะแนน 
ตอบถูกไม่ครบถ้วนได้    1 คะแนน 
ตอบไม่ถูก ไม่ตอบ ได้    0 คะแนน 

บาติกลายพิมพ์ 

บาติกลายพิมพ์สี 

ค าตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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เอกสารประกอบการเรียน ชุด การท าผ้าบาติก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)  

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน  
เร่ือง  ประวัติและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผ้าบาติก 

 
 

 
1. ผ้าท่ีใช้ในการท าผ้าบาติกคือผ้าชนิดใด 

ก.  ผ้าใยสังเคราะห์ 
ข.  ผ้าฝ้าย 
ค.  ผ้าขนสัตว์ 
ง.  ผ้าใยแก้ว 
 

2. ชาวเกาะชวาในยุคแรก ๆ ใช้ผ้าชนิดใดในการท าผ้าบาติก  
ก.  ผ้าลินิน 
ข.  ผ้าโทเร 
ค.  ผ้าทอส าเร็จ 
ง.  ผ้าทอจากใยฝ้ายดิบ 
 

3. การเร่ิมท าผ้าบาติกมีการเผยแพร่จากภาคใดของประเทศไทย    
ก.  ภาคใต้ 
ข.  ภาคเหนือ 
ค.  ภาคกลาง 
ง.  ภาคอีสาน 

 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ค าช้ีแจง   
ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย  X  ลงในกระดาษค าตอบ 
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4. จุดก าเนิดของผ้าบาติกอยู่ในประเทศใด     

ก.  ไทย 
ข.  ญี่ปุ่น 
ค.  อินโดนีเซีย 
ง.  มาเลเซีย 
 

5. ข้อใดคือต าตอบของผ้าท่ีสุภาพบุรุษใช้คลุมศีรษะ    
ก.  ผ้าปาเต๊ะ 
ข.  อุเด็ง 
ค.  โสร่ง 
ง.  สลินดัง 
 

6. ผ้าบาติกมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอย่างไร    
ก.  ผ้าสลินดัง 
ข.  ผ้าถุง 
ค.  ผ้าปาเต๊ะ 
ง.  ผ้าโสร่ง 

 

7. ค าตอบในข้อใดคือการท าบาติก      
ก.  การท าผ้ามัดหมี่ 
ข.  การน าผ้าชุบสีเทียน 
ค.  เทคนิคการเขียนสีลงบนผ้า 
ง.  การใช้เทียนปิดส่วนท่ีไม่ต้องการให้สีติด 
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8. ผ้าบาติกชนิดใดท่ีใช้นุ่งพันรอบกาย    

ก.  ผ้านุ่ง 
ข.  ผ้าโสร่ง 
ค.  ผ้าซิ้น 
ง.  ผ้าถุง 
 

9. ข้อใดคือความหมายท่ีถูกต้องของค าว่า บาติก 
ก.  การวาดลวดลายท่ีสวยงาม 
ข.  การปักลวดลายผ้าด้วยเข็ม 
ค.  การวาดภาพทิวทัศน์ท่ีเป็นต้นไม้ 
ง.  เป็นผ้าท่ีมีลวดลายเป็นจุด ๆ ด่าง ๆ 
 

10. ผ้าบาติกเริ่มต้นจากชนชั้นใดในอินโดนีเซีย     
ก.  ชนชั้นสูง 
ข.  ชนชั้นต่ า 
ค.  ชนชั้นกลาง 
ง.  พ่อค้า 
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เฉลยแบบฝึกหัด 

เร่ือง ประวัติและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผ้าบาติก 
 

ชื่อ-นามสกุล.....................................................................................เลขที่............................ 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนกาเครือ่งหมาย   หน้าข้อท่ีถูกต้อง และกาเครื่องหมาย   หน้าข้อท่ีผิด  
    จ านวน  10  ข้อ  ข้อละ 1 คะแนน  รวม  10 คะแนน 

 

 1.  บาติก หมายถึง ผ้าท่ีมีลวดลายท่ีสวยงามเป็นจุด ๆ ด่าง ๆ  

 2. ความเป็นของผ้าบาติกมีถ่ินก าเนิดประเทศมาเลเซียและแพร่ไปยัง 
  ประเทศอื่น ๆ 

 3. ลักษณะของผ้าบาติก คือการใช้เทียนปิดส่วนท่ีไม่ต้องการให้สีติด 

 4. การเขียนลายระบายสีลงบนผ้าเป็นเทคนิควิธีหนึ่งของการท าผ้าบาติก 

 5. ผ้าฝ้ายเป็นผ้าท่ีควรน ามาท าผ้าบาติก 

 6. คนไทยส่วนใหญ่เรียกผ้าบาติกว่า “ผ้าโสร่ง” 

 7. ชนชั้นดั้งเดิมท่ีใช้ผ้าบาติกคือ ชนชั้นสูง 

 8. ผ้าไหมได้รับความนิยมน ามาท าผ้าบาติกเพราะย้อมสีติดง่ายลวดลาย 
  สวยงาม 

 9. โซเดียมซิลิเกตควรหมักไว้ 20 - 30 ชั่วโมง 

 10. เทียนท่ีผสมไขสัตว์มีลักษณะยืดหยุ่นบางและเหนียวสามารถท่ีจะม้วน 
  หรือพับผ้าได้ 
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เฉลยใบงาน 
เร่ือง  ประวัติและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผ้าบาติก 

กลุ่มที.่........... 
สมาชิกในกลุ่ม 

1.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
2.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
3.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
4.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
5.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
6.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
7.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 
8.  ........................................................................ ชัน้................. เลขที่............. 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 7 - 8 คน แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
    จ านวน  5  ข้อ  ข้อละ 2 คะแนน  รวม  10 คะแนน 
 

1.  จงอธิบายความหมายของค าว่า “บาติก” 
 

บาติก (Batik) หรือปาเต๊ะ เดิมเป็นค าในภาษาชวาใชเ้รียกผ้าท่ีมีลวดลายท่ีเป็นจุด 
ค าว่า “ติก” มีความหมายว่า เล็กน้อยหรือจุดเล็ก ๆ มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าตริติก 
หรือ ตาริติก ดังนั้นค าว่า บาติก จึงมีความหมายว่าเป็นผ้าท่ีมีลวดลายเป็นจุด ๆ ด่าง ๆ 

         

2.  จงอธิบายแหล่งก าเนิดของผ้าบาติกมาพอเข้าใจ  
หลายคนเชื่อว่ามีในอินเดียก่อน แล้วจึงแพร่หลายเข้าไปในอินโดนีเซียอีกหลายคนว่า  
มาจากอียิปต์หรือเปอร์เซีย แม้ว่าจะได้มีการค้นพบผ้าบาติกท่ีมีอายุเก่าแก่ในประเทศอื่น  
ท้ังอียิปต์ อินเดีย และญี่ปุ่นแต่บางคนก็ยังเชื่อว่า ผ้าบาติกเป็นของดั้งเดิมของอินโดนีเซีย  
และยืนยันว่าศัพท์เฉพาะที่เรียกวิธีการและขั้นตอนในการท าผ้าบาติก เป็นศัพท์ภาษา 
อินโดนีเซีย 

 ค าตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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 3.  จงอธิบายแหล่งก าเนิดของผ้าบาติกในประเทศไทยมาพอเข้าใจ  
 

คนไทยรู้จักผ้าบาติกในลักษณะของ  “ผ้าพันหรือผ้าปาเต๊ะพัน”  โดยเรียกตามวิธีนุ่ง  คือ                 
พันรอบตัว ค าวา่  “โสร่ง” ก็มาจากภาษาอินโดนีเซียเชน่เดียวกัน หมายถึง ผ้านุ่ง คนในท้องถิ่น 
ภาคใต้ เรียกบาติกว่า “ผ้าปาเต๊ะ” หรือ “ผ้าบาเตะ๊” ส่วนคนรุ่นเก่าเรียกผ้าปาเต๊ะท่ีไม่ได้ผลิตใน 
 ประเทศไทยว่า “ผ้ายาวอ” หรือ “จาวอ” (Java) ซึ่งหมายถึง ผ้าชวาและเรียกชื่อตามลักษณะ 
 ของผ้าเป็นภาษาพื้นเมืองชายแดนภาคใต้ 

 

4.  จงอธิบายส่วนเทคนิคการท าผ้าบาติกในประเทศไทย 
ส่วนเทคนิคการท าผ้าบาติกได้มีการท าผ้าบาติก 4 วิธี คือ                  

1. บาติกลายพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์โลหะ ไม้ และเชือก และน าไปย้อม 3-4 ครั้ง  
2. บาติกลายเขียน คือ เขียนเทียนลงบนผ้า น าไปย้อม อาจมีการปิดเทียนเพื่อเก็บสี และย้อมอีก 

1 – 2 ครั้ง  
3. บาติกลายเขียน และระบายสี เป็นการเขียนเทียนบนผ้า แล้วระบายสีท่ัวท้ังผืน   
4. บาติกกันเทียน ลัดสี ของจังหวัดล าพูน  

 

5.   ผ้ายาวอ หรือ จาวอ ของชาวพื้นเมืองชายแดนภาคใต้ มีกี่ชนิด อธิบายมาพอเข้าใจ 
มีท้ังหมด  4 ชนิด คือ 

1. จาวอตูเลส (Java Tulis) ใช้เรียกผ้าบาติกท่ีใช้เทคนิคการเขียนเทียนด้วยจันติ้งตลอดท้ังผืน 
2. จาวอตูเก (ผ้าชวากระบอกไม้ไผ่) ผ้าปาเต๊ะท่ีมีคุณภาพดี เนื้อดี เบาบาง และผ้าผืนหนึ่ง ๆ   
 สามารถม้วนได้เพียง 1 ก ามือเท่านั้น 
3. จาวอบือเละ ซึ่งหมายความว่า ผ้าพันชวา ลักษณะของผ้าท่ีไม่เป็นตะเข็บผ้าให้ติดกันเป็นถุง  
  แต่ใช้วิธีนุ่งแบบพันรอบตัว บางแห่ง เรียกผ้าชนิดนี้ว่า ผ้าบาติกพัน (ผ้าพัน) 
4. จาวอซือแย ผ้าชวาตราดอกจิก เป็นผ้านุ่งท่ีมีคุณภาพดี มีตราดอกจิกเป็นเครื่องหมายการค้า  
และเป็นท่ีนิยมกันมากในหมู่ชาวไทยท่ีมีฐานะดี 

 
 ค าตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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6.  จงอธิบายการเลือกผ้าส าหรับท าผ้าบาติกมาพอเข้าใจ 

  
ผ้าท่ีน ามาท าผ้าบาติกในยุคแรกจะใช้ผ้าทอจากใยฝ้ายดิบ ลักษณะเส้นใยหนาและหนัก 
ไม่เหมาะกับการเขียนเทียนและระบายสี ต่อมาได้ปรับปรุงให้มีลักษณะอ่อน บาง และ 
เรียบ และต้องเป็นผ้าสีขาว ซึ่งจะน ามาซักให้สะอาดและเพื่อให้สีติดได้ง่ายเมื่อน าไปย้อม 
สีหรือระบาย 
 

 
7.   การแบ่งประเภทผ้าบาติกของอินโดนีเซีย มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 
 

มี 3 ประเภท ได้แก่ 
1.  บาติกลายเขียน (Membatik Tulis) 
2.  บาติกลายพิมพ์ (Membatik Cap) 
3.  บาติกลายพิมพ์สี (Batik screen) 
 

 
8.   จงสรุปประเภทบาติกลายพิมพ์มาพอสังเขป 
 

เป็นผ้าบาติกท่ีได้รับความนิยมกันมากอีกแบบหนึ่ง เป็นผ้าท่ีท าเลียนแบบผ้าบาติกท่ี 
เขียนด้วยมือหรือบาติกลายเขียน ลักษณะลวดลายมีรายละเอียดท่ีสีสันสดใสกว่าเทคนิค 
อื่น ๆ ผ้าบาติกชนิดนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการพิมพ์ผ้ากับเทคนิคการเขียน 
ด้วยมือ โดยการใช้ขี้ผึ้งผสมกัน เช่น ลวดลายสีน้ าตาลและสีผ้าเป็นส่วนท่ีใช้เทคนิค 
การพิมพ์ตะแกรงใหม่ จากนั้นจึงปิดเทียนส่วนนี้แล้วจึงน าไปย้อมสีพื้น คือ สีส้มต่อไป 

 
 
 

ค าตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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9.   จงบอกลักษณะข้อแตกต่างระหว่างบาติกลายพิมพ์ และบาติกลายพิมพ์สี 
 

บาติกลายพิมพ ์  บาติกลายพิมพ์หรือบาติกท่ีพิมพ์ลวดลายโดยใช้แม่พิมพ์อาจท าได้จาก 
ไม้ หรือท าจากทองแดง หรือโลหะชนิดอื่นโดยการใช้แม่พิมพ์จุ่มเทียนท่ีก าลังร้อน 
พอเหมาะพิมพ์ลวดลายลงบนผ้า จากนั้นจึงแต้มสีหรือน าไปย้อมต่อไป บาติกลายพิมพ์ 
ท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ ลักษณะลวดลายซ้ ากัน ส่วนมากมักจะผลิตส าหรับจ าหน่าย 
บาติกลายพิมพส์ี  เป็นผ้าบาติกท่ีได้รับความนิยมกันมากอีกแบบหนึ่ง เป็นผ้าท่ีท า 

เลียนแบบผ้าบาติกท่ีเขียนด้วยมือหรือบาติกลายเขียน ลักษณะลวดลายมีรายละเอียดท่ี 
สีสันสดใสกว่าเทคนิคอื่น ๆผ้าบาติกชนิดนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการพิมพ์ 
ผ้ากับเทคนิคการเขียนด้วยมือ โดยการใช้ขี้ผึ้งผสมกัน เช่น ลวดลายสีน้ าตาลและสีผ้า 

 
10.   ต้นศตวรรษท่ี 19 สีท่ีได้มาจากธรรมชาติส าหรับใช้ย้อมแต้มบาติก คือได้มาจากอะไรบ้าง 
 

ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงต้นศตวรรษท่ี 19 ใช้สีที่ได้มาจากธรรมชาติได้มาจากพืช เช่น เปลือก 
ใบ ผล ราก สีท่ีได้จากพืชมีสีต่าง ๆ เช่น  สีแดง มาจาก ต้นเม็งฤดู สีคราม มาจาก ต้นนิลา        
สีน้ าตาล มาจาก ต้นโซกา สีเหลือง มาจาก ต้นเตเกรัน 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ตอบถูกต้องครบถ้วนได้  2 คะแนน 
ตอบถูกไม่ครบถ้วนได้    1 คะแนน 
ตอบไม่ถูก ไม่ตอบ ได้    0 คะแนน 

ค าตอบอยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน 
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ข้อที่ ค าตอบ ค าตอบ ค าตอบ ค าตอบ 

1. ก ข ค ง 

2. ก ข ค ง 

3. ก ข ค ง 

4. ก ข ค ง 

5. ก ข ค  ง 

6. ก ข ค ง 

7. ก ข ค  ง 

8. ก ข ค ง 

9. ก ข ค  ง 

10. ก ข ค ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
เรื่อง   ประวตัิและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัผ้าบาติก  
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ข้อที่ ค าตอบ ค าตอบ ค าตอบ ค าตอบ 

1. ก ข ค ง 

2. ก ข ค ง 

3. ก ข ค ง 

4. ก ข ค ง 

5. ก ข ค  ง 

6. ก ข ค ง 

7. ก ข ค  ง 

8. ก ข ค ง 

9. ก ข ค  ง 

10. ก ข ค ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  
เรื่อง   ประวตัิและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัผ้าบาติก  
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