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บทคัดยอ

บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาประวัติศาสตรทางการเมือง
เชิงวัฒนธรรมของบาติกเมืองยอกยาการตาในยุคปฏิรปู ประเทศอินโดนีเซีย อันเปนผลสืบเนือ่ ง
มาจากการไดรับการขึ้นทะเบียนใหบาติกอินโดนีเซียเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก
เมื่ อ ป 2009 ความสํ า เร็ จ ในครั้ ง นี้ เ ปรี ย บเสมื อ นการประกอบสร า งอั ต ลั ก ษณ ใ ห แ ก
ชาติอินโดนีเซียอยางเปนทางการ อยางไรก็ตาม ภายใตการดําเนินการดังกลาวเต็มไปดวย
การเคลื่อนไหวในลักษณะการเมืองเชิงวัฒนธรรมที่มีการตอสูชวงชิงความเปนเจาของ
วัฒนธรรมบาติกระหวางประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย เหตุผลในการเลือก
บาติกยอกยาการตาในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากบาติกยอกยาการตาไดรับการขนานนาม
วาเปน “บาติกคลาสสิคหรือบาติกดั้งเดิม” ทําใหบาติกยอกยาการตาไดกลายเปนภาพ
ตัวแทนของบาติกอินโดนีเซีย ประกอบกับเมืองยอกยาการตามีความสําคัญในแงของ
ประวัติศาสตรทางการเมืองและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ในแงประวัติศาสตรทางการเมือง
เมืองยอกยาการตาถือเปนเมืองที่มีความสําคัญในยุคการสรางชาติอินโดนีเซีย กลาวคือ
เมื อ งแห ง นี้ เ คยเป น ฐานที่ ตั้ ง ของเมื อ งหลวงอิ น โดนี เซี ย ในช ว งการเรี ย กร อ งอิ ส รภาพ
นักวิจยั ประจําศูนยความเปนเลิศดานผูห ญิงและความมัน่ คงทางสังคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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สงผลใหไดรับการแตงตั้งใหเปน เขตปกครองพิเศษยอกยาการตาจวบจนปจจุบัน สําหรับ
แงประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม เมืองยอกยาการตาเปนเมืองที่ยังคงเต็มไปดวยการธํารง
รักษาไวซงึ่ วัฒนธรรมชวาแบบดัง้ เดิม หนึง่ ในนัน้ คือวัฒนธรรม “บาติก” บาติกยอกยาการตา
มิไดผลิตขึ้นเพื่อเปนเพียงเครื่องแตงกายที่ทรงคุณคาและความงามเทานั้น แตยังทําหนาที่
สะทอนภาพทางสังคมชวารวมไปถึงภาพรวมของสังคมอินโดนีเซีย นอกจากนี้ชาวชวา
ผูซึ่งเปนกลุมประชากรหลักของประเทศไดขับเนนความเปนชวาใหปรากฏเดนชัดผาน
ศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ความเปนชวาที่สงผานบาติกยอกยาการตาจึงถูกนํามาเปนสวนหนึ่ง
ในการประกอบสรางอัตลักษณแหงชาติในยุคปฏิรูปอินโดนีเซีย นัยยะนี้แสดงใหเห็นวา
การเมืองและวัฒนธรรมมิอาจแยกออกจากกันได
คําสําคัญ : บาติกเมืองยอกยาการตา ประวัติศาสตรทางการเมืองเชิงวัฒนธรรม ยุคปฏิรูป
อินโดนีเซีย

Abstract

This research article aims to study the history path of cultural politics
of Yogyakarta batik during the Indonesian Reformasi period, which results
from UNESCO recognition of Indonesian batik as a world heritage in 2009.
This achievement is like creating an ofﬁcial identity for the Indonesian nation.
However, this operation is full of culturally political movements with the
conﬂict about the ownership of batik culture between Indonesia and Malaysia.
The reason for choosing the batik of Yogyakarta city in this study is its being
regarded as "Classical batik or traditional batik" of Indonesia. The batik of
Yogyakarta city, in turn, becomes the representative image of the Indonesian
batik. In addition, Yogyakarta city is important in terms of Indonesian political
and cultural history. From the perspective of political history, Yogyakarta was
an important city in the Indonesian state which was once the capital of the
Indonesian capital during the independence claim. This city has been designated
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as the Yogyakarta Special Administrative Region until the present. As for the
perspective of culture, the city of Yogyakarta is a city that still preserves
traditional Javanese culture, one of which is the culture known as “batik.”
From the perspective of Javanese culture, Batik of Yogyakarta city is more
than just a valued way of dressing. It also reﬂects Javanese society as well
as the whole of Indonesian society. In addition, the Javanese, who are the
main population of the country, have enhanced Javanese prominence
through arts and culture. Javaneseness transmitted through the batik of
Yogyakarta city was therefore part of Indonesian national identity. The implications
show that politics and culture cannot be separated from each other.
Keywords: Batik of Yogyakarta City, History of cultural politics, Reformasi
period, Indonesia
ความนํา

นับตัง้ แตระบบอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตจวบจนกระทัง่ การบริหารงาน
ของอาณานิคมไดแผขยายออกไป ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตา งมีการเปลีย่ นแปลง
ในชวงเวลาดังกลาวมากมาย ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงอํานาจจากผูนําในชวงเวลา
จารีตมาเปนเจาอาณานิคม การสรางระบบราชการขึ้นมาเปนกลไกในการจัดการทรัพยากร
การเขามาขององคความรูแ บบตะวันตกและระบบการศึกษาแบบใหม ทัง้ นีเ้ ปนไปเพือ่ ตอบสนอง
ต อ เศรษฐกิ จ เป น สํ า คั ญ หลั ง จากระบบอาณานิ ค มได ล  ม สลายไป การศึ ก ษาประเด็ น
การประกอบสรางอัตลักษณแหงชาติหรือการสรางชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ไดรับการกลาวถึงไวอยางมากมาย เมื่อมองมายังประเทศอินโดนีเซีย ประเทศที่เต็มไปดวย
ดินแดนหมูเ กาะหลายรอยพัน ผูค นในแตละพืน้ ทีล่ ว นตางเผาพันธุ ตางภาษา ตางวัฒนธรรม
การประกอบสรางอัตลักษณแหงชาติอนิ โดนีเซียจึงมีหลายรูปแบบ
รูปแบบแรกคือ รัฐบาลไดพยายามโดยการสรางคําขวัญหลอมรวมใจความหลากหลาย
ของผูคนใหเปนหนึ่งเดียว ซึ่งเปนคําที่มาจากภาษิตอินโดนีเซียที่วา “บินนีกา ตุงกาล อิกา
(Bhinneka Tunggal Ika)” มีความหมายวา “เอกภาพทามกลางความหลากหลาย”
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คํ าขวั ญ ดั ง กล าวถูก นํามาใชกัน อยางแพรหลายในสั ง คมอิ น โดนี เซี ย ทั้ ง ในรู ปแบบเป น
ทางการและไม เ ป น ทางการ อี ก ทั้ ง ยั ง ถู ก นํ า มาประทั บ อยู  ค วบคู  กั บ เครื่ อ งหมายหรื อ
ตราประจําประเทศอินโดนีเซียนั่นคือ “ครุฑ” หรือที่ชาวอินโดนีเซียเรียกวา “การูดา”
(Garuda) ครุฑเปนยานพาหนะของพระวิษณุผูคอยปกปกรักษาโลก การใหความหมายนี้
สะทอนถึงความเชื่อในศาสนาฮินดูที่ยังคงดํารงอยูในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้
การกําหนดภาษาอินโดนีเซียเปนภาษาประจําชาติ ดังปรากฏอยูในเนื้อหารัฐธรรมนูญของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซียฉบับป 1945 หมวด 15 มาตรา 36 (1) ระบุวา “ภาษาของชาติคือ
ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)” ถือเปนอีกหนึ่งสัญลักษณของการสรางความเปน
อิ น โดนี เซี ย ที่ ชั ด เจนที่ สุ ด เพราะก อ นหน า นี้ สั ง คมบริ เวณกลุ  ม เกาะอิ น โดนี เซี ย ต า งมี
ภาษาถิ่นเฉพาะของตนเอง แตเมื่อไดกําหนดใหภาษาอินโดนีเซียเปนภาษาราชการใน
การติดตอสื่อสาร อันจะกอใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุมคนที่พูด อาน
และเขียนภาษาเดียวกัน อีกทั้งเปนการหลอมรวมความสํานึกในการรักชาติผานการมี
ภาษาเปนของตนเอง (Suwattana Maneecharuen, 2015: 1965; Anthony Reid,
2011: 161 - 162)
อิ น โดนี เซี ย ไม เ พี ย งแต ป ระกอบสร า งอั ต ลั ก ษณ แ ห ง ชาติ ด  ว ยการแสดงออก
เชิงสัญลักษณโดยการกําหนดเครื่องหมายประจําประเทศ หรือการวางรากฐานหลักใน
การปกครองประเทศ หรือการสรางภาษาเปนของตนเอง แตอินโดนีเซียยังประกอบ
สร า งอั ต ลั ก ษณ แ ห ง ชาติ ใ นรู ป แบบของการแสดงออกทางวั ฒ นธรรมอี ก ด ว ย นั่ น คื อ
ความพยายามสรางชาติอนิ โดนีเซียดวยการขับเนนวัฒนธรรมบาติกใหเปนวัฒนธรรมแหงชาติ
Tedi Sutardi (2007: 20 - 22) กลาววา วัฒนธรรมที่ระบุวาเปนวัฒนธรรมแหงชาติตอง
สามารถครอบคลุ ม ผู  ค นทั่ ว ประเทศได โ ดยไม คํ า นึ ง ว า ชนเผ า นั้ น เป น ชนชาติ ใ ด และ
พวกเขาเปนชนชั้นทางสังคมใด วัฒนธรรมแหงชาติถูกเรียกรองใหเกิดการรวมกันของ
ทุกองคประกอบภายในประเทศ วัฒนธรรมแหงชาติไมไดมีไวเพื่อขจัดความหลากหลาย
ที่มีอยู หากแตวัฒนธรรมแหงชาติจะชวยใหเกิดความรูสึกรักชาติขึ้นในสังคม
สํ า หรั บ การประกอบสร า งอั ต ลั ก ษณ แ ห ง ชาติ อิ น โดนี เซี ย ในรู ป แบบของ
การแสดงออกทางวัฒนธรรมในการศึกษาครั้งนี้คือ ผาบาติก ผาบาติกไดแผขยายออกไป
ทั่วอาณาเขตของประเทศอินโดนีเซีย มีชุมชนหลายชุมชนในอินโดนีเซียที่มีการผลิตบาติก
มากกวา 18 จังหวัด และวัฒนธรรมการแตงกายดวยผาบาติกในชีวิตประจําวันของ
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ชาวอินโดนีเซียดวยบาติกแบบทองถิ่นตามแตละพื้นที่ของอินโดนีเซียมีมากกวา 23 จังหวัด
ทําใหเห็นไดวาบาติกเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมอินโดนีเซียสวนใหญ นอกจากนี้
บาติกอินโดนีเซียเปนงานฝมอื แบบดัง้ เดิมทีท่ าํ ผาบาติกดวยมือในทุกขัน้ ตอนการแพรกระจาย
ของผาบาติกอินโดนีเซียเปนหนึ่งในเหตุผลที่ไดรับเลือกใหเปนวัฒนธรรมแหงชาติ อีกทั้ง
บาติกอินโดนีเซียมีเอกลักษณที่แตกตางไปจากประเทศอื่น ๆ จึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
สําหรับผาบาติกอินโดนีเซียที่จะไดรับการยอมรับวาเปนวัฒนธรรมชาติอินโดนีเซีย (Tirta,
1996: 89)
การให ค วามสํ า คั ญ ในด า นวั ฒ นธรรมเริ่ ม ปรากฏอย า งชั ด เจนในยุ ค ปฏิ รู ป
อินโดนีเซีย (ค.ศ.1988 – ปจจุบัน) ซึ่งถือเปนยุคแหงการปกครองแบบประชาธิปไตย
โดยยึดมัน่ ในหลักของการกระจายอํานาจ และการปกครองสวนทองถิน่ นัน่ คือ การเลือกตัง้ ทีเ่ สรี
ยุตธิ รรม และมีการแขงขันกันอยางอิสระ รวมถึงการใหอาํ นาจแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
ใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเปนรูปธรรม แตสิ่งหนึ่งที่อินโดนีเซียยึดถือมา
ตลอดก็คือ แมจะมีการกระจายอํานาจมากเพียงใด ก็ตองดําเนินอยูในกรอบของความเปน
รัฐเดี่ยวเทานั้น (Panuwat Panduprasert, 2013: 1390) ดวยเหตุนี้ การดําเนินกิจกรรม
ดานวัฒนธรรมในแตละทองถิน่ จึงปรากฏชัดเจนยิง่ ขึน้ ภายในประเทศ ควบคูก บั ความพยายาม
ของรัฐสวนกลางที่ชวยสงเสริมวัฒนธรรมอินโดนีเซียใหเปนที่ยอมรับแกนานาประเทศ
ดังเห็นไดจากเหตุการณที่สําคัญ คือ การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 2 (Bali Concord II)
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ในป 2003 ((สมัยประธานาธิบดี เมกาวาตี ซูการโนปูตรี
(Megawati Sukarnoputri) ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอินโดนีเซีย)) ใจความสําคัญ
ของการประชุมครั้งนี้คือ กอเกิดเปนความรวมมือ 3 เสาหลัก อันไดแก ประชาคมการเมือง
และความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
พรอมกันนี้ยังไดกําหนด 12 สาขาอุตสาหกรรมสําคัญที่อยูภายใตตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันของอาเซียน หนึ่งในนั้นไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม (Department
of Trade Negotiations in Ministry of Commerce. 2014: 16 - 20; Economic and
Social Commission for ASIA and the Paciﬁc, 2014: 16)
ตอมาในสมัยประธานาธิบดี ซูซิโล บัมบัง ยุทโธโดโน (Susilo Bambang
Yudhoyono) ประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนแรกที่ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ในป 2004 ภายหลังการปฏิรูปการเมืองและการแกไขรัฐธรรมนูญ แมวาในชวงแรก

142

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 11 (2)

อาจไมคอยไดรับการยอมรับจากประชาชน แตเขาก็สามารถบริหารประเทศไดดีขึ้นเปน
ลําดับและจัดการแกไขปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี ทําใหเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเติบโต
อยางรวดเร็วและมีความเขมแข็งทางวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซียจึงเปนหนึ่งในประเทศ
นาลงทุนในปจจุบนั (Anthony Reid, 2011: 37-39) ในปเดียวกันนีป้ ระธานาธิบดียทุ โธโดโน
ได ผ ลั ก ดั น วั ฒ นธรรมบาติ ก จนก า วสู  เวที ร ะดั บ นานาชาติ ไ ด สํ า เร็ จ โดยการได รั บ
การประกาศขึ้นทะเบียนบาติกอินโดนีเซียเปนมรดกโลกจากองคการยูเนสโก (UNESCO)
นัยยะนี้แสดงใหเห็นถึงการประกอบสรางอัตลักษณแหงชาติอินโดนีเซียอีกระดับหนึ่งที่
ไมเพียงแตมุงหวังประกอบสรางอัตลักษณภายในชาติ แตเปนการนําพาอัตลักษณของชาติ
ไปสูการขึ้นทะเบียนความเปนเจาของดานวัฒนธรรมอยางเปนทางการและเปนที่ประจักษ
ตอสังคมโลก (Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre. 2009;
Soewarsono, 2011: 157)
นอกจากนี้ในป 2014 รัฐอินโดนีเซียไดผลักดัน และสงเสริมวัฒนธรรมบาติก
อยางตอเนื่อง เริ่มจากการขับเนนวัฒนธรรมบาติกยอกยาการตาใหปรากฏเดนชัดทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยสมาคมหั ต ถกรรมแห ง ชาติ อิ น โดนี เซี ย ได
นํ า เสนอบาติ ก ยอกยาการ ต าเป น ตั ว แทนของงานหั ต ถกรรมอิ น โดนี เซี ย เพื่ อ เข า ร ว ม
การแขงขันในงานหัตถกรรมของโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ณ เมืองปกกิ่ง ประเทศจีน
การแขงขันครั้งนั้น ทําใหบาติกยอกยาการตาไดรับรางวัลความสําเร็จ เปนลําดับที่ 6
จากประเทศสมาชิกกวา 40 ประเทศ เนือ่ งจากบาติกยอกยาการตามีลกั ษณะเฉพาะทีโ่ ดดเดน
มีความเขมขนในเรื่องราวประวัติศาสตรบาติก กระบวนการผลิต ศิลปะแหงลวดลาย และ
ชางฝมือ นานาปจจัยจึงประกอบเปนงานหัตถกรรมอันทรงคุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศอินโดนีเซีย ดวยเหตุนจ้ี งึ มีการประกาศใหเมืองยอกยาการตาเปนเมืองบาติกโลก
(World Batik City) จากสภาหัตถกรรมโลกภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก (World Crafts Council,
Asia Paciﬁc Region หรือ WCC) (Setiawan Deni, 2015: 55 - 57)
ทัง้ นีจ้ ะเห็นไดวา สภาพทางสังคมอินโดนีเซียไดเปลีย่ นแปลงไปเมือ่ ความเปนรัฐชาติ
เขามามีอิทธิพลประกอบกับการกําหนดนโยบายดานวัฒนธรรมของรัฐในยุคปฏิรูป สงผล
ใหชาวอินโดนีเซียมีความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมบาติกอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะชาวชวา
ซึ่ ง ถื อ เป น กลุ  ม ชาติ พั น ธุ  ที่ สํ า คั ญ และใหญ ที่ สุ ด ในอิ น โดนี เซี ย การเป น สมาชิ ก สั ง กั ด
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กลุมชาติพันธุชวาไดสงผลใหกลุมชาติพันธุกลุมนี้มีพื้นที่ในทางการเมืองและสังคม อีกทั้ง
ความเปนชวาก็ยงั มีอทิ ธิพลตอลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย เนือ่ งจากชาวชวา
มีความตื่นตัวดานวัฒนธรรมและใหคุณคาตอวัฒนธรรมเกาแกเปนอยางยิ่ง (D.G.E. Hall,
1979: 700) ดังนั้น การศึกษา “บาติกเมืองยอกยาการตา” บนเสนทางประวัติศาสตร
ทางการเมืองเชิงวัฒนธรรมในยุคปฏิรูป ประเทศอินโดนีเซีย จึงเปนอีกมุมมองหนึ่งที่
สามารถนําเสนอภาพทางสังคมของอินโดนีเซีย ซึง่ ผูค นในสังคมไมเพียงแตเคลือ่ นไหวเรียกรอง
ความเปนประชาธิปไตย ขณะเดียวกันผูคนยังมีความตื่นตัวรวมประกอบสรางอัตลักษณ
ของชาติอีกดวย ความสอดรับดานวัฒนธรรมระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนจึงถือเปน
องค ป ระกอบสํ า คั ญ ในการผลั ก ดั น ให บ าติ ก ยอกยาการ ต ากลายเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
การประกอบสรางอัตลักษณแหงชาติอินโดนีเซีย และยิ่งรัฐชาติระบุหรือสรางลักษณะทาง
วั ฒ นธรรมที่ เ ป น ตั ว กํ า หนดความเป น ชาติ ใ นเชิ ง วั ฒ นธรรมได ม ากเท า ไรก็ ยิ่ ง สร า ง
ความจงรักภักดีในหมูสมาชิกไดมากเทานั้น
แนวคิดอัตลักษณที่ใชในการศึกษา
แนวคิดอัตลักษณที่ใชในการศึกษานี้เปนการมองอัตลักษณในประเด็นการปฏิบัติ
การทางวัฒนธรรม (Cultural Practice) รวมถึงการผลิตวัฒนธรรม (Cultural Production)
โดยสจวต ฮอลล (Stuart Hall) ไดกลาวไวในหนังสือชื่อ Theorizing Diaspora (1992:
282 - 283) เขาไดวางทฤษฎีไวสองทฤษฎีเพือ่ สะทอนถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรม ทฤษฎีแรก คือ
“อัตลักษณเปนเรื่องของกลุมและการมีประวัติศาสตรรวมกัน” โดยมีความเชื่อมโยงกันทาง
เชื้อชาติหรือชาติพันธุ เปนสิ่งคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือ อาจเรียกไดวา เปนการศึกษา
อั ต ลั ก ษณ ใ นรู ป แบบที่ เ ป น ผลผลิ ต ที่ ต ายตั ว และอยู  นิ่ ง (Product) ทฤษฎี ที่ ส อง คื อ
“อัตลักษณเปนเรื่องที่ไมคงที่ มีการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ รวมถึงมีความตอสูขัดแยงอยู
ตลอดเวลา” ซึ่งถือวาเปนการศึกษาอัตลักษณในลักษณะของกระบวนการ (Production)
ที่มีการลื่นไหลตลอดเวลา
การวิเคราะหเรือ่ ง “อัตลักษณวฒ
ั นธรรม” ตามแนวคิดของ Stuart Hall (1992:
286 - 288) มีดว ยกันสองแนวทางไดแก แนวทางแรกกลาวถึงอัตลักษณวฒ
ั นธรรมในลักษณะ
ของวัฒนธรรมรวม (Collective) ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงการมีประสบการณในอดีตรวมกัน
และการมีรูปแบบวัฒนธรรมที่ยึดมั่นมาดวยกัน ทําใหบุคคลมีอัตลักษณเหมือนกับกลุม
เปนเสมือนเปนคนคนเดียวกัน (One people) มีลักษณะคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลง และ
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ดําเนินไปภายใตกรอบหรือขอบเขตของคําวา “หนึ่งเดียว” (Oneness) แนวความคิด
เรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ วั ฒ นธรรมลั ก ษณะนี้ ไ ด เข า มามี บ ทบาทสํ า คั ญ อย า งเด น ชั ด ในยุ ค ของ
การตอสูห ลังสิน้ สุดการลาอาณานิคมอันเปนรากฐานในการปรับเปลีย่ นสังคมโลก นอกจากนี้
ยั ง เป น แนวคิ ด ที่ มี อิ ท ธิ พ ลและผลั ก ดั น เรื่ อ งภาพตั ว แทนของคนในสั ง คมหลั ง ยุ ค
การลาอาณานิคมอีกดวย
แนวทางที่สองกลาวถึงมุมมองเกี่ยวกับอัตลักษณวัฒนธรรมที่แตกตางออกไป
อันนําไปสูสิ่งที่เปนพวกเรา (What we really are) เนื่องจากประวัติศาสตรไดเขามา
แทรกแซงในสิง่ ทีพ่ วกเราเคยเปนมา (What we have become) ซึง่ ไมมใี ครสามารถกลาวอางไดวา
เรามี “หนึ่งประสบการณ” หรือ “หนึ่งอัตลักษณ” โดยปราศจากการรับรองของอีกฝาย
อัตลักษณวัฒนธรรมในความหมายที่สองจึงเปนเรื่องของ “การกลายเปน” (Becoming)
เชนเดียวกับ “การเปนอยู” (Being) เปนเรื่องราวของอดีตและอนาคต ไมใชสิ่งที่มีอยูแลว
อัตลักษณวัฒนธรรมในลักษณะนี้ดําเนินผานชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
ของประวัติศาสตร วัฒนธรรม และอํานาจ รวมถึงเปนการคนหาอดีต และเมื่อคนพบแลว
อัตลักษณวัฒนธรรมจะเปนสิ่งชวยใหเรายึดมั่นในการเปนพวกเราตลอดไป อัตลักษณ
จึงเปนชื่อที่เรียกวิธีการตาง ๆ ในการที่เราถูกกําหนดใหเปนหรือเรากําหนดพวกเรากันเอง
ผานเรื่องเลาจากอดีตที่ชวยสรางอัตลักษณของเราเอง สําหรับแนวทางที่สองนี้ทําให
มองเห็นประสบการณที่เจ็บปวดของการเปนชาติอาณานิคม
ดั ง นั้ น อั ต ลั ก ษณ ต ามทั ศ นะของฮอลล จึ ง เป น เพี ย งชิ้ น ส ว นหลาย ๆ ชิ้ น ที่
ประกอบรวมขึน้ มาในบริบทตาง ๆ เปนสิง่ ทีข่ นึ้ อยูก บั บริบทเวลาและสถานที่ เปลีย่ นแปลงไป
ตามสภาพการณรอบขางและแงมุมที่หลากหลาย อาทิ สถานะทางสังคม เพศ อุดมการณ
ทางการเมือง เปนตน ดังนั้น การศึกษาอัตลักษณไมไดอยูที่การตั้งคําถามวา “เราคือใคร”
อีกตอไป หากแตอยูท ก่ี ารตัง้ คําถามวา “เราอาจจะเปนอะไร” “เราถูกนําเสนออยางไร” หรือ
“เรานําเสนอตัวเราเองอยางไร” มากกวา อัตลักษณจึงไมใชสิ่งที่ดํารงอยูถาวรตายตัว และ
มิไดดําเนินควบคูไปกับการดําเนินชีวิตโดยไมเปลี่ยนแปลง แตอัตลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
อยูตลอดเวลาและสามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เปนสถานะที่ไมคงที่แนนอน (Natapong
Chitniratna, 2007: 120 - 122)
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นอกจากนี้ Stuart Hall (1992: 292 - 293) ยังไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อัตลักษณไวอยางนาสนใจ นัน่ คือ “การประกอบสรางอัตลักษณ” เขามองวา อัตลักษณ คือ
สิ่งที่เกิดขึ้นหรือผลิตใหมภายใตเงือ่ นไขของสังคมสมัยใหมซงึ่ เปนยุคทีส่ งั คมโลกตกอยูภ ายใต
กระแสโลกาภิวตั น และเขายังไดระบุวา กระแสโลกาภิวัตนมิไดนํามาซึ่งความเปนหนึ่งเดียว
ของวัฒนธรรมโลกเพียงเทานั้น เพราะภายใตกระแสโลกาภิวตั นเองก็มแี รงตานการสราง
ความเปนหนึง่ เดียวของสังคมโลกดํารงอยูด ว ย ในขณะที่ดานหนึ่งกระแสโลกาภิวัตน คือ
การสรางความเปนหนึง่ เดียวของสังคมโลก อีกดานก็จะเกิดกระแสการสรางความแตกตางไป
พรอมกัน โลกาภิวัตนมิใชการแทนที่ความเปนทองถิ่นดวยความเปนสากล หากแตคือ
การปะทะประสานระหวางความเปนทองถิน่ กับสากลและการสรางความเปนทองถิน่ และ
สากลขึน้ มาใหม ยิ่งไปกวานั้นทามกลางการเรียนรูโลกที่ไรพรมแดนของผูคนยิ่งที่ทําให
มนุษยเกิดความตระหนักถึงอัตลักษณ และศักยภาพภายในพรมแดนอันหลากหลายที่ตน
เปนสมาชิกอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตลักษณจะถูกแสดงออกอยางชัดเจนเมื่อตองปะทะกับ
ผูอื่นหรืออยูทามกลางความเปนอื่น
การอธิบายอัตลักษณหลายแงมุมในทัศนะของฮอลลแสดงใหเห็นวา แมวาฮอลล
จะมองวาอัตลักษณเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น มิไดเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และมิไดดํารงอยู
อย า งลอย ๆ อั ต ลั ก ษณ เ ป น สิ่ ง ที่ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น ภายใต เ งื่ อ นไขของสั ง คมสมั ย ใหม โ ดยมี
การรองรับจากสถาบันทางสังคม ซึ่งสัมพันธกับผูมีอํานาจทางสังคมที่ทําหนาที่กํากับ
ควบคุมและสามารถเปลี่ยนแปลงอัตลักษณไปตามเงื่อนไขที่แปรเปลี่ยน การเกิดขึ้นและ
ดํารงอยูของอัตลักษณจึงมีความเชื่อมโยงกับกลไกตาง ๆ ที่เกิดจากรัฐผูมีอํานาจ ดังนั้น
การศึ ก ษานี้ ไ ม เ พี ย งแต นํ า แนวคิ ด อั ต ลั ก ษณ ข องฮอลล ดั ง ที่ ก ล า วมาข า งต น มาใช เ ป น
แนวทางในการศึกษา หากแตผูวิจัยไดมองลึกลงไปในปรากฏการณที่เกิดขึ้นวา อัตลักษณที่
ถูกประกอบสรางขึ้นทามกลางสังคมพหุลักษณในประเทศอินโดนีเซียนั้นมิไดเกิดจาก
อํานาจรัฐเพียงฝายเดียว แตอัตลักษณบนพื้นที่การศึกษาแหงนี้ไดเกิดจากใหความหมาย
และใหความสําคัญของผูคนในสังคมที่รวมกันแสดงออกทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ
เชน การบอกเลาประวัตศิ าสตรผา นสถาบัน การผลิตซํา้ พิธกี รรมประจําป และการแตงกายใน
ชีวิตประจําวัน เปนตน
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ระเบียบวิธีในการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู  วิ จั ย ได ดํ า เนิ น การวิ จั ย เชิ ง สหวิ ท ยาการ คื อ ผู  วิ จั ย นํ า เอา
การวิจัยเชิงประวัติศาสตร การวิจัยทางสังคมศาสตร และการวิจัยทางมานุษยวิทยา
มาบูรณาการเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ การบูรณาการศาสตรหลากหลายสาขาวิชา
จะชวยเสริมสรางมุมมองตอประเด็นการศึกษาใหมีความชัดเจนและรอบดานมากยิ่งขึ้น
สําหรับการดําเนินการวิจัยเชิงประวัติศาสตรก็เพื่อศึกษาขอเท็จจริงของเรื่องราวตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นในอดีต อันจะนํามาสูความเขาใจในความสัมพันธระหวางบุคคล เหตุการณ และ
สถานทีข่ องเรือ่ งนัน้ ๆ ความสําคัญของการวิจยั เชิงประวัตศิ าสตรนอกจากจะชวยใหทราบถึง
ทีม่ าทีไ่ ปของเรือ่ งราวทีเ่ คยเกิดขึน้ แลว ยังชวยปูพนื้ ฐานความเขาใจตอปรากฏการณทเี่ กิดขึน้
ในปจจุบัน อีกทั้งสามารถนํามาเปนขอมูลที่คาดการณในอนาคตไดอีกดวย ลําดับตอมา คือ
การดําเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร ผูวิจัยนําระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research Methodology) มาเปนเครื่องมือในการดําเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร
โดยนําเสนอขอมูลจากมุมมองของคนที่ถูกศึกษามากกวาการนําเสนอขอมูลจากมุมมอง
ของผูวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมุงเนนศึกษาปรากฏการณทางสังคมเพื่อใหเขาใจ
สภาพทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางเจาะลึก และทําการศึกษาเกี่ยวกับ
มนุษยเปนหลัก ผูวิจัยจึงตองเคารพในศักดิ์ศรีของผูถูกวิจัย
ลําดับสุดทายคือ การดําเนินการวิจัยทางมานุษยวิทยา ผูวิจัยนําระเบียบวิธีวิจัย
ทางชาติพันธุวรรณนา (Ethnography Research Methodology) มาเปนแนวทาง
เนื่องจากระเบียบวิธีวิจัยทางชาติพันธุวรรณนาเปนกระบวนการสังเกตพฤติกรรม และ
วิ ถี ชี วิ ต ของกลุ  ม ทางสั ง คม หรื อ วั ฒ นธรรมกลุ  ม ใดกลุ  ม หนึ่ ง จนสามารถพรรณนา
รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนคานิยม
อันเปนผลมาจากพฤติกรรมของคนในกลุมนั้น ๆ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ชาติพันธุวรรณนา
เปนการพรรณนาถึงวิถีชีวิต หรือวัฒนธรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่ง อีกทั้งผูวิจัย
ยังไดนําหลักการวิเคราะหขอมูลในทางมานุษยวิทยามาเปนแนวทางในการดําเนินการ
วิเคราะหขอ มูล โดยผูวิจัยมีความเชื่อวาการกระทําของบุคคลหรือปรากฏการณทางสังคม
มิไดเกิดขึน้ อยางโดด ๆ หากแตมคี วามสัมพันธไมทางตรงก็ทางออมกับบริบทตาง ๆ ในสังคม
ดังนัน้ การแปลความหมายหรือทําความเขาใจตอการกระทําของบุคคลและปรากฏการณ
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ทางสังคมไดอยางลึกซึง้ นัน้ ผูว จิ ยั จําเปนตองเขาใจบริบทแวดลอมเสียกอน เพราะการศึกษา
บริบทจะนําไปสูค วามเขาใจเบือ้ งหนาเบือ้ งหลังของการกระทํา ตลอดจนผลของการกระทําที่
เกิดขึน้ ดวยเหตุผลความสําคัญดังทีไ่ ดกลาวมา ผูว จิ ยั จึงบูรณาการทัง้ สามศาสตรในการศึกษา
ครัง้ นี้ เพื่อใหเกิดความแหลมคมตอการมองปรากฏการณ
การเคลื่ อ นไหวทางสัง คมในยุค ปฏิรูป เพื่อ เรีย กร องให วั ฒ นธรรมบาติ ก กลายเป น
วัฒนธรรมประจําชาติอินโดนีเซีย
การปกครองประเทศในยุ ค ปฏิ รู ป (1998 - ป จ จุ บั น ) ถื อ เป น ยุ ค ที่ มี
ความเคลื่ อ นไหวในการเรี ย กร อ งประชาธิ ป ไตย ขณะเดี ย วกั น นั้ น การให ค วามสํ า คั ญ
ดานวัฒนธรรมมีความเดนชัดกวายุคสมัยที่ผานมา ดังปรากฏการณความขัดแยงระหวาง
ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียในประเด็นการแยงชิงความเปนเจาของวัฒนธรรมบาติก
เมื่อป 2000 โดยเกิดจากรัฐบาลมาเลเซียไดรณรงคใหชาวมาเลเซียสวมใสเสื้อผาที่ตัดเย็บ
จากผ า บาติ ก เพื่ อ แสดงว า บาติ ก เป น วั ฒ นธรรมประจํ า ชาติ ข องประเทศมาเลเซี ย
การรณรงคดังกลาวสรางความไมพอใจใหชาวอินโดนีเซีย พรอมกับกลาวหาวามาเลเซีย
พยายามขโมยสมบัติประจําชาติของอินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียจึงทําการเคลื่อนไหว
เพื่อเรียกรองใหองคการยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบีย นบาติกอินโดนีเซียเปนหนึ่ง
ในมรดกโลก โดยใหเหตุผลวา บาติกอินโดนีเซียเปนบาติกแบบดั้งเดิมทั้งในดานเทคนิควิธี
อุปกรณที่ใช สีที่นํามายอมและลวดลายที่ปรากฏบนผืนผา เหตุการณความขัดแยงนี้ไดนํา
ไปสูขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในอินโดนีเซียที่มุงเชิดชูอัตลักษณหรือลักษณะเฉพาะ
อาจเรียกไดวาเปนการเคลื่อนไหวในลักษณะการเมืองเชิงวัฒนธรรม (Cultural Politics)
การรณรงค วั ฒ นธรรมบาติ ก อิ น โดนี เซี ย สื บ เนื่ อ งมาเป น ระยะเวลาหลายป
จนกระทั่ ง ในป 2009 บาติก อิน โดนีเซียไดก าวสู เวที ร ะดั บนานาชาติ อ ย า งสํ า เร็ จ โดย
องคการยูเนสโก (UNESCO) ไดประกาศขึ้นทะเบียนวิธีการทําผาบาติกของอินโดนีเซีย
เปนมรดกทางวัฒนธรรมที่ไมอาจจับตองได (Intangible Cultural Heritage) ของโลก
ดวยเหตุผลทีถ่ ูกพิจารณาวา “บาติกอินโดนีเซียสามารถนําเสนอเรื่องราวสัญลักษณของ
วัฒนธรรมอินโดนีเซียผานเทคนิคการสรางสรรคขั้นตอนตาง ๆ ดวยมือลงบนผาฝาย
ผาไหม บริเวณลวดลายมีการเขียนดวยขี้ผึ้งเพื่อไมใหโดนสียอม อนึ่งบาติกยังนับไดวาเปน
สวนประกอบของชีวิตชาวอินโดนีเซียตั้งแตเกิดจนตาย ตั้งแตการใชเปนเครื่องมือชวย
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ในการอุมลูก ใชเปนเปลผูกใหลูกนอน ใชนุงเปนโสรงสําหรับผูหญิงและผูชาย ใชเปนเสื้อ
ใชคลุมโลงศพ เปนตน” ทั้งนี้เพื่อเปนการยอมรับประวัติศาสตรอันยาวนานของผาบาติก
อินโดนีเซียและผลกระทบที่มีตอวัฒนธรรมทองถิ่นที่พึงรักษาเอาไว รัฐบาลจึงกําหนดให
ชาวอินโดนีเซีย แตงกายบาติกในทุกวันศุกร และกําหนดใหวันที่ 2 ตุลาคม เปนวันบาติก
แหงชาติอินโดนีเซีย
ทั้งนี้ไมอาจปฏิเสธไดวาความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางอินโดนีเซียและมาเลเซีย
เกิดจากการขีดเสนแบงพื้นที่พรมแดนของรัฐชาติ การสรางตัวตนหรืออัตลักษณจึงถูกสราง
ผานสํานึกทางประวัติศาสตรที่มีความเหลื่อมลํ้าทับซอนกันอยูทั้งทางดานภูมิศาสตร และ
วัฒนธรรม จนกระทั่งกอใหเกิดความขัดแยงบอยครั้งตั้งแตการเกิดเปนรัฐชาติของทั้งสอง
ประเทศ ทั้งปญหาเรื่องการอางกรรมสิทธิ์เหนือดินแดน ปญหาการอางความเปนเจาของ
วัฒนธรรม ในปจจุบันความขัดแยงระหวางอินโดนีเซียกับมาเลเซียยังคงดํารงในรูปแบบ
ของความขัดแยงทางวัฒนธรรม และมักกอใหเกิดปญหาบั่นทอนตอความสัมพันธระหวาง
ทั้งสองประเทศอยูเสมอ ดังนั้น เหตุผลบางประการที่ทําใหผาบาติกกลายเปนวัฒนธรรม
ประจําชาติอินโดนีเซียคือ ประการแรก ลักษณะของผาบาติกสามารถสรางความสามัคคี
ในหมู  ค นอิ น โดนี เซีย ดังเห็น ไดจากความพยายามปกป อ งผ า บาติ ก จากการเรี ย กร อ ง
ความเปนเจาของวัฒนธรรมจากมาเลเซีย ประการที่สอง ผาบาติกไดแผกระจายไปทั่ว
อาณาเขตของประเทศอินโดนีเซีย เนือ่ งจากอินโดนีเซียประกอบดวยวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย
การรวมกันของพลเมืองในอินโดนีเซียจากเมืองซาบาง (Sabang) ซึ่งอยูทางตะวันตกสุด
ของเกาะสุ ม าตราไปจนถึ ง เมื อ งเมเราเก (Merauke) ซึ่ ง อยู  ท างตะวั น ออกสุ ด ของ
เกาะนิวกินดี า นตะวันตก (อิเรียนจายา) การสรางวัฒนธรรมรวมดวยผาบาติกบนผืนแผนดิน
อันกวางใหญของอินโดนีเซียจึงเปนรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมรวมที่กอเกิดในสังคม
อิ น โดนี เซี ย อี ก ทั้ ง บาติ ก อิ น โดนี เซี ย ยั ง ถู ก สรรค ส ร า งลวดลายเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ ม ากมาย
ที่แฝงไปดวยความเชื่อและแนวคิดในการดําเนินชีวิต ดวยเหตุผลสองประการดังกลาวนี้
เปนสิ่งที่ชวยเสริมสรางและกอรูปใหบาติกกลายเปนวัฒนธรรมชาติอินโดนีเซีย
หลังจากนั้นการสงเสริมวัฒนธรรมบาติกภายในประเทศอินโดนีเซียไดถูกดําเนิน
การมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบนพื้นที่เกาะชวาที่ถือเปนแหลงผลิตบาติกดั้งเดิมของ
อินโดนีเซีย รัฐบาลในยุคปฏิรูปไดนําวัฒนธรรมบาติกชวามาเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
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การประกอบสรางอัตลักษณแหงชาติ โดยกระทําการขับเนนบาติกยอกยาการตาใหเปนที่
ประจักษในสังคมอินโดนีเซียในฐานะภาพตัวแทนบาติกชวาและในฐานะบาติกดั้งเดิมของ
อินโดนีเซีย ในป 2014 สมาคมหัตถกรรมแหงชาติอนิ โดนีเซียจึงนําเสนอบาติกยอกยาการตา
เปนตัวแทนของงานหัตถกรรมอินโดนีเซียเพื่อเขารวมการแขงขันในงานหัตถกรรมของ
โลกภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ณ เมืองปกกิง่ ประเทศจีน การแขงขันครัง้ นัน้ ทําใหบาติกยอกยาการตา
ไดรับรางวัลความสําเร็จเปนลําดับที่ 6 จากประเทศสมาชิกกวา 40 ประเทศ เนื่องจาก
บาติกยอกยาการตามีลกั ษณะเฉพาะทีโ่ ดดเดนมีความเขมขนในเรือ่ งราวประวัตศิ าสตรบาติก
กระบวนการผลิต ศิลปะแหงลวดลาย และชางฝมอื นานาปจจัยลวนประกอบเปนงานหัตถกรรม
อันทรงคุณคาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย ดวยเหตุนี้จงึ มีการประกาศ
ใหเมืองยอกยาการตาเปนเมืองบาติกโลก (World Batik City) จากสภาหัตถกรรมโลกภู มิ ภ าค
เอเชียแปซิฟก (World Crafts Council, Asia Paciﬁc Region หรือ WCC) (Setiawan
Deni, 2015: 55 - 57)
การประกาศใหเมืองยอกยาการตาเปนเมืองบาติกโลกสงผลใหการประกอบ
กิจการบาติกมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น กลาวคือ บรรดาผูประกอบกิจการคาบาติกตางผลิต
บาติกออกมาหลากหลายรูปแบบ มีการจัดแสดง/สาธิต/ฝกอบรมการทําบาติกแบบดั้งเดิม
ทั้งในพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท โดยธํารงรักษาไวซึ่งลวดลายเฉพาะของยอกยาการตา
ประกอบกับการสรางสรรคลวดลายใหมใหมีความทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการ
ของกลุม นักทองเทีย่ ว นอกจากนีส้ ถาบันการศึกษาทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนก็มกี ารจัดกิจกรรม
เชิ ง วิ ช าการด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ เสริ ม สร า งการเรี ย นรู  ป ระวั ติ ค วามเป น มาของ
บาติก ยอกยาการตาตลอดจนกระบวนการผลิตผืนผา ตอมาในวันบาติกแหงชาติอนิ โดนีเซีย
(วันที่ 2 ตุลาคม) เมือ่ ป 2015 สุลตานแหงเมืองยอกยาการตาองคปจ จุบนั คือ สุลตานฮาเมิงกู
บูโวโน ที่ 10 (Sultan Hamengku Buwono X) ไดโปรดใหสรางอนุสาวรียบ าติกยอกยาการตา
บนใจกลางถนนมาลิโอโบโร (Jalan Malioboro) ซึ่งถือเปนยานการคาบาติกที่เกาแกและ
ใหญที่สุดในเมืองยอกยาการตา
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ภาพที่ 1 : อนุสาวรียบาติกยอกยาการตาบนถนนมาลิโอโบโร (Jalan Malioboro)
เมืองยอกยาการตา
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ภาพที่ 2 : อนุสาวรียบาติกยอกยาการตาบนถนนมาลิโอโบโร (Jalan Malioboro)
เมืองยอกยาการตา

ภาพที่ 3 : บรรยากาศการคาขายบาติกในตลาดเบอริงฮาโจ (Pasar Beringharjo)
บนถนนมาลิโอโบโร
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ประวัติศาสตรเมืองยอกยาการตาในมิติทางการเมืองและวัฒนธรรม
เมืองยอกยาการตา (Yogyakarta) ถือเปนเมืองที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตร
การสรางชาติอนิ โดนีเซีย เนือ่ งจากเคยไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนเมืองหลวงในยุคการเรียกรอง
เอกราชจากดัตชเมื่อป 1945 - 1948 สุลตานฮาเมิงกู บูโวโน ที่ 9 (Sultan Hamengku
Buwono IX) ผูปกครองเมืองยอกยาการตา ในขณะนั้นไดทรงสนับสนุนการกําเนิด
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และทรงยอมรับวาเมืองยอกยาการตาคือสวนหนึ่งของประเทศ
อินโดนีเซีย ในขณะที่สุสุฮุนัน (Susuhunan) แหงเมืองสุราการตา (Surakarta) ก็กระทํา
เชนเดียวกัน สงผลใหราชอาณาจักรชวาทัง้ สองรัฐไดรบั การแตงตัง้ ใหเปนเขตปกครองพิเศษ
ในอินโดนีเซีย แตเนื่องจากสมาชิกฝายที่ตอตานสุสุฮุนันในเมืองสุราการตากอการจลาจล
ทําใหสสุ ฮุ นุ นั หมดอํานาจลงในป 1946 เมืองสุราการตาไดถกู ผนวกรวมเขากับพืน้ ทีช่ วากลาง
และไมถูกนับรวมใหอยูในพื้นที่เขตปกครองพิเศษอินโดนีเซียอีกตอไป สุสุฮุนันจึงมีบทบาท
ในเชิงพิธีการเทานั้น ตอมาในป 1949 รัฐบาลอินโดนีเซียไดยายเมืองหลวงกลับไปยังเมือง
จาการตาดังเดิม แตยงั คงยินยอมใหราชวงศยอกยาการตาคงไวซงึ่ อํานาจการปกครองทองถิน่
เพื่อเปนการตอบแทนองคสุลตานที่ทรงมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวเรียกรองเอกราช
สุลตานเมืองยอกยาการตาจึงทําหนาทีเ่ ปนทัง้ ผูป กครองนคร และผูว า ราชการเขตปกครองพิเศษ
ยอกยาการตาสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน (Sri Soedewi Samsi, 2011: 11)
อีกแงมุมหนึ่งเมืองยอกยาการตายังเคยเปนศูนยกลางของศาสนาพุทธและฮินดู
ยาวนานมาหลายรอยป ดังเห็นไดจากสองศาสนาสถานขนาดใหญอันเปนเครื่องสะทอน
ความเลื่อมใสศรัทธาของผูคนและความเจริญรุงเรืองของศาสนาในอดีต นั่นคือ เหลาวิหาร
เจดียบุโรพุทโธ (Borobudur) และเจดียปรามบานัน (Candi Prambanan) แมปจจุบัน
ชาวอินโดนีเซียโดยสวนใหญจะนับถือศาสนาอิสลาม แตชาวยอกยาการตาตางมีความยึดมัน่
ในแนวทางของศาสนาทีต่ นเคารพนับถือ ความเชือ่ ความศรัทธาในศาสนาทีม่ มี าแตเกากอน
ยั ง คงฝ ง อยู  ใ นวิ ถี ชี วิ ต ประเพณี และวั ฒ นธรรม โดยเฉพาะอิ ท ธิ พ ลทางศาสนาฮิ น ดู
ถูกสะทอนผานงานศิลปะในรูปแบบตาง ๆ เพื่อชี้ใหเห็นวาศิลปะศาสนาฮินดูไดหยั่งรากลึก
เขากับศิลปะทองถิ่นจนไมสามารถแยกออกจากวิถีชีวิตผูคน สิ่งที่ปรากฏอยางเดนชัดคือ
ลวดลายของซุม ประตูหรือภาพสลักหินนูนตํา่ บนเจดียป รามบานัน ลวดลายตาง ๆ บนสถานที่
แหงนี้ถูกนํามาเปนลวดลายตนแบบของผาบาติก (Batik) จนกลายเปนลวดลายที่เปน
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เอกลักษณของบาติกยอกยาการตาซึ่งแฝงไปดวยแนวคิดตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต สําหรับ
สีที่นิยมใชในการวาดลวดลายไดแก สีนํ้าเงิน สีนํ้าตาล และสีขาว ลวนมีนัยยะที่เกี่ยวเนื่อง
กับศาสนาฮินดู กลาวคือ ทั้งสามสีเปนเสมือนตัวแทนของเทพเจาในศาสนาฮินดู ไดแก
พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ (Inger Mccabe Elliott , 1984: 24 - 25) อยางไร
ก็ตาม แมวาปจจุบันจะมีเทคโนโลยีในการพิมพลายดวยแทนพิมพ และเครื่องจักรทันสมัย
แตการทําผาบาติกในเมืองยอกยาการตายังคงไวซงึ่ กระบวนการผลิตดวยมือทุกขัน้ ตอนอันที่
เปนรูจักกันในนามวา “บาติกตูลิส” (Batik Tulis) หรือบาติกเขียน ถือเปนผลงานศิลปะ
บนผืนผาที่มีคุณคาทางจิตใจและมีมูลคาสูงในเชิงเศรษฐกิจมากกวาบาติกชนิดอื่น ๆ
ทัง้ นีจ้ ะเห็นไดวา เมืองยอกยาการตามีบทบาทสําคัญในมิตปิ ระวัตศิ าสตรทางการเมือง
และมิติทางวัฒนธรรม บทบาททั้งสองดานนี้ไมเพียงแตทําใหบาติกยอกยาการตาไดรับ
การกลาวขานเชิดชูในนามของ “วัฒนธรรมชวาแบบดัง้ เดิม” จากผูค นในสังคมเมืองยอกยาการตา
ตลอดจนเปนที่ประจักษและไดรับการยอมรับจากสังคมเมืองตาง ๆ ในประเทศอินโดนีเซีย
แตยังสงผลใหบาติกยอกยาการตากลายเปนหนึ่งในวัฒนธรรมที่นํามาประกอบสราง
อัตลักษณแหงชาติอนิ โดนีเซีย เนือ่ งมาจากเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตรของเมืองทีก่ ลาวไวขา งตน
ผนวกกับความเปนอยูของผูคนที่ยังคงดําเนินชีวิตตามวิถีชาวชวา ขณะเดียวกันก็พยายาม
สะท อ นความหมายของสิ่ ง เหล า นั้ น ออกมาในเชิ ง สั ญ ลั ก ษณ ผ  า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมหรื อ
การประกอบพิธีกรรม รวมไปถึงความเคลื่อนไหวดานวัฒนธรรมในรูปแบบตาง ๆ ดังนั้น
หัวใจสําคัญของการประกอบสรางอัตลักษณแหงชาติอินโดนีเซียดวยบาติกยอกยาการตา
มิไดกอรูปมาจากนโยบายที่ถูกกําหนดควบคุมโดยรัฐผูมีอํานาจ หากแตกอเกิดมาจาก
การแสดงออกทางวัฒนธรรมบาติกอยางเขมแข็งของชาวยอกยาการตาผูซึ่งทําหนาที่เปน
ฟนเฟองขับเคลื่อนวัฒนธรรมใหคงอยูในสังคม ดังปรากฏจากผลการศึกษาของ ไซมอน
แซนโฮลซ (Simone Sandholz, 2017: 180 - 182) ที่ทําการศึกษาในประเด็นอัตลักษณ
และมรดกทางวัฒนธรรมทามกลางความเปลี่ยนแปลงของเมืองหลวงตาง ๆ ในเอเชียและ
ละตินอเมริกา หนึง่ ในเมืองหลวงทีเ่ ขาทําการศึกษาคือ เมืองยอกยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย
ผลการศึกษาปรากฏวา วัฒนธรรมบาติกเปนวัฒนธรรมที่ชาวยอกยาการตาสวนใหญให
ความสําคัญมากถึงมากที่สุด ดังรูปภาพที่ 8 - 9
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ภาพที่ 4 :.คําตอบเกี่ยวกับคําถามที่วา : วัฒนธรรม
ดั้งเดิมประเภทใดที่คุณคิดวาเปนสัญลักษณ
สําหรับพืน้ ทีย่ อกยาการตา และสิง่ เหลานัน้ มี
ความสํ า คั ญ ควรค า ต อ การสงวนรั ก ษาไว
มากนอยเพียงใด?
ที่มา : Simone Sandholz (2017: 181)

ภาพที่ 5 :.คําตอบเกี่ยวกับคําถามที่วา : วัฒนธรรม
ดั้งเดิมประเภทใดที่คุณคิดวาเปนสัญลักษณ
สําหรับพืน้ ทีย่ อกยาการตา และสิง่ เหลานัน้ มี
ความสํ า คั ญ ควรค า ต อ การสงวนรั ก ษาไว
มากนอยเพียงใด?
ที่มา : Simone Sandholz (2017: 181)
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วัฒนธรรมบาติกยอกยาการตา
บาติกยอกยาการตาถือเปนงานศิลปะของชนชั้นสูงในราชสํานักยอกยาการตา
ในอดี ต การผลิ ต บาติ ก ถู ก ผลิ ต ขึ้ น เพื่ อ การสวมใส สํ า หรั บ สุ ล ต า นและเชื้ อ พระวงศ ใ น
เขตราชสํานักเทานั้น การใชงานบาติกไดถูกกําหนดโดยระเบียบกฎเกณฑของราชสํานัก
เนื่องมาจากรูปแบบของบาติกราชสํานักสามารถบงบอกถึงสถานะและตําแหนงของผูที่
สวมใส รวมไปถึงการออกแบบลวดลายที่แฝงเรนไวดวยความหมายตามคติความเชื่อ
ของชาวชวา เชน ลายปารัง บารอง (Parang Barong) ลวดลายนี้ไดรับการขนานนามวา
“บาติกตองหาม” กลาวคือ เปนบาติกที่ใชงานภายในราชสํานักโดยผูคนในราชสํานัก
เท านั้ น ประชาชนไมสามารถใชสวมใสบ าติก ลวดลายนี้ ไ ด เนื่ อ งจากมี ก ารออกแบบ
ลวดลายใหมีลักษณะคลายกริชอันถือเปนอาวุธประจํากายของผูมีอํานาจและผูปกครอง
เมืองในดินแดนมลายู (Sylvia Fraser-Lu, 1986: 58-59; Keller, 2002: 44 - 45) การสงวนบาติก
บางลวดลายไวเพื่อสุลตานและเชื้อพระวงศจึงเปรียบเสมือนเปนการชวงชิงความหมาย
เพือ่ สรางอํานาจและดํารงไวซงึ่ อํานาจของคนกลุม ใดกลุม หนึง่ ในพืน้ ทีใ่ ดพืน้ ทีห่ นึง่ อยางไรก็ตาม
แมปจจุบันประชาชนจะสามารถสวมใสบาติกไดทุกลวดลาย แตชาวยอกยาการตาก็ยังคง
คํานึงถึงกฎเกณฑที่เคยถูกกําหนดไวในการสวมใสบาติกบางลวดลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อตองเขาไปในเขตราชสํานัก

ภาพที่ 6 : บาติกลายปารังบารอง (Parang Barong) หรือ บาติกตองหาม
ที่มา : Himpunan Pencinta Kain Batik & Tenun (1990, book cover)
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นอกจากรูปแบบและความหมายของลวดลายบาติกยอกยาการตาโดยสวนใหญ
ไดถกู เชือ่ มโยงเขากับวัฒนธรรมและผูค นในราชสํานักยอกยาการตา อันสงผลใหบาติกยอกยาการตา
มีความโดดเดนในแงประวัติความเปนมา นอกจากนี้องคประกอบของบาติกยอกยาการตา
ในดานอื่น ๆ ก็ถือเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหบาติกยอกยาการตากลายเปนวัฒนธรรมที่ไดรับ
การสืบทอดจากรุน สูร นุ กลาวคือ ดานเทคนิควิธกี ารผลิตบาติกยอกยาการตา ผูค นยังคงนิยม
ผลิตบาติกดวยกรรมวิธีที่เรียกวา “บาติกตูลิส” (Batik Tulis) หรือบาติกเขียน เปนเทคนิค
วิธกี ารผลิตบาติกแบบดัง้ เดิมทีท่ าํ ใหเกิดลวดลายอันประณีตและมีความละเอียดลออทัง้ ผืนผา
โดยใชปากกาโลหะทองเหลืองทีเ่ รียกวา “จันติง้ ” (Canting) นํามาจุม ขีผ้ งึ้ เพือ่ เขียนลวดลาย
บาติกชนิดนีจ้ าํ เปนตองอาศัยผูท มี่ คี วามชํานาญในการเขียนลวดลายดวยมือและมีความอดทนสูง
เนือ่ งจากใชระยะเวลาการผลิตเปนแรมเดือน (2 - 3 เดือน) ในขณะทีบ่ าติกจับ๊ (Batik Cap) หรือ
บาติกแสตมป และบาติกพริน้ ท (Batik Print) หรือบาติกพิมพ ใชเวลาการผลิตเพียง 2 - 7 วัน
ดวยเหตุนี้ บาติกยอกยาการตาที่ผลิตดวยเทคนิควิธีแบบดั้งเดิม จึงมีราคาสูงกวาบาติก
ชนิดอื่น
ลําดับตอมา ดานการใหสีบาติกยอกยาการตาประกอบดวยสามสีหลัก ๆ ไดแก
สีนํ้าเงินเขม สีนํ้าตาลเขม ตัดกับพื้นหลังสีขาว ทั้งสามสีไดถูกใชเปนสีที่แสดงถึงเอกลักษณ
ของบาติ ก ยอกยาการ ต า โดยมี ก ารให ค วามหมายของสี ดั ง นี้ สี นํ้ า เงิ น เข ม หมายถึ ง
พระพรหม (Brahma) สีขาว หมายถึง พระวิษณุ (Vishnu) และสีนํ้าตาลเขม หมายถึง
พระศิวะ (Shiva) ความหมายของสีนํ้าตาลนี้อาจรวมถึงสีแดงดวย ความหมายโดยรวมของ
สีดังกลาวจึงหมายถึง “พระตรีมูรติ” (Trimurti) หรือเทพเจาสูงสุดแหงศาสนาฮินดู
(Hindu God) ไดแก พระพรหม : ผูสรางทุกสรรพสิ่ง พระนารายณ/พระวิษณุ : ผูดูแล
รักษาทุกสรรพสิ่ง และพระอิศวร/พระศิวะ : ผูทําลายทุกสรรพสิ่ง นัยยะนี้อาจกลาวไดวา
แมวาผูคนสวนใหญบนเกาะชวาจะนับถือศาสนาอิสลาม แตศาสนาฮินดูก็ยังคงมีอิทธิพล
ตอความเชือ่ การดําเนินชีวติ และการสรางสรรคงานศิลปะตาง ๆ ของผูค นในเมืองยอกยาการตา
การแสดงออกทางความเชื่ อ ต อ ศาสนาดั ง กล า วจึ ง ถู ก แทนด ว ยสั ญ ลั ก ษณ แ ละการให
ความหมายแกสัญลักษณเหลานั้น (Proyek Pengembangan Industri Kecil Dan
Menengah, 1996: 17 - 19)
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ลําดับสุดทาย ดานการสวมใสบาติกในเมืองยอกยาการตา แบงออกเปนสอง
ลักษณะคือ ลักษณะแรกเปนการสวมใสบาติกในการประกอบพิธีกรรมประจําปของ
เมืองยอกยาการตา อันประกอบดวย พิธกี รรมสักการะบูชาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ สี่ ถิตอยูบ นภูเขาไฟ
ทางตอนเหนือ พิธีกรรมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยูในราชสํานักยอกยาการตา
ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมือง และพิธีกรรมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยูในทะเลทางตอนใต
องคสุลตานหรือผูมีอํานาจในราชสํานักยอกยาการตาจะทําหนาที่เปนผูนําการประกอบ
พิธีกรรม โดยรูปแบบอํานาจการปกครองเมืองยอกยาการตาสอดคลองกับแนวคิดวาดวย
อํานาจตามจารีตแบบชวาที่มีประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนความเชื่อดั้งเดิมเปนตัวแปร
สําคัญที่เชื่อมโยงลักษณะการใชอํานาจของสุลตาน ชาวยอกยาการตาจึงมีความเชื่อวา
ราชาคือตัวแทนของพระผูเปนเจาบนโลกมนุษย ราชาจะตองอยูเคียงขางและมีหนาที่
คอยรับใชประชาชนผูภ กั ดีแกตน (Adrian Vickers, 2005: 154) ดวยเหตุนี้ ชาวยอกยาการตา
ไดพรอมใจกันสวมใสบาติกคลาสสิคหรือบาติกดั้งเดิมของยอกยาการตาในการเขารวม
พิธีกรรมประจําปของเมือง ซึ่งผูคนตางมีความเชื่อวา ความดั้งเดิมของบาติกยอกยาการตา
จะนําพาใหผูที่สวมใสสามารถใกลชิดพระเจาไดมากที่สุด

ภาพที่ 7 : การเดินทางไปประกอบพิธีกรรมสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยูบนภูเขาไฟ
เมอราป (Gunung Merapi) ซึ่งอยูทางตอนเหนือของเมืองยอกยาการตา
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ภาพที่ 8 : การประกอบพิธีกรรมสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยูในทะเลปารังกูซูโม
(Pantai Parangkusumo) ซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของเมืองยอกยาการตา

อีกลักษณะหนึง่ คือ การสวมใสบาติกในพิธกี รรมเปลีย่ นผานชีวติ (Rites of passage)
พิธีกรรมในแตละชวงชีวิตของชาวยอกยาการตาจะมุงเนนไปที่ตัวพิธีกรรมเปนหัวใจสําคัญ
ดวยเหตุผลทีว่ า พิธกี รรมเปรียบเสมือนประตูทกี่ า วผานแตละชวงวัยอยางสมบูรณ การแตงกายบาติก
เพือ่ เขารวมประกอบพิธกี รรมจึงเปนสิง่ ทีช่ าวยอกยาการตาใหคณ
ุ คาเปนอยางยิง่ เพราะบาติก
ไมเพียงแตเปนเครื่องแตงกายที่สะทอนถึงวัฒนธรรมชวาไดอยางชัดเจน แตบาติกยังถือ
เปนผืนผาที่สามารถกําหนดจิตใจใหสงบสํารวมในขณะที่สวมใส กลาวคือ ความหมาย
ที่แฝงไวบนลวดลายบาติกมีสวนชวยใหผูที่สวมใสรูจักควบคุม ความประพฤติของตนเอง
ในทีน่ ขี้ อยกตัวอยางการสวมใสบาติกในพิธแี ตงงานในรูปแบบชวา คูบ า วสาวมักจะแตงกาย
ดวยบาติกสีขาว ลายซิโด อาซิห (Sido Asih) ซึง่ เปนลวดลายบาติกดัง้ เดิม ความหมายสือ่ ถึง
ความรักหรือการเปนที่รัก กลาวอยางถึงที่สุดคือ ผูที่สวมใสบาติกซิโด อาซิห จะกลายเปน
ที่รักของผูคน โดยคูบาวสาวสวมใสบาติกชนิดนี้ในชวงเวลาที่ตอนรับแขกผูมารวมงาน
จนกระทั่งเสร็จสิ้นการจดทะเบียนสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม หลังจากนั้นคูบาวสาวจะ
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แตงกายดวยชุดสีดํากํามะหยี่ปกลวดลายดวยเลื่อมสีทองเพื่อประกอบพิธีลางเทาเจาบาว
โดยเจาสาวจะทําหนาทีเ่ ปนผูล า งเทาใหเจาบาวกอนการเขาหอแตงงาน สําหรับการแตงกาย
ดวยชุดสีดาํ กํามะหยีใ่ นพิธกี รรมนี้ ตามความเชือ่ ของชาวชวา สีดาํ คือสัญลักษณแหงสติปญ
 ญา
และพลังในการกาวผานอุปสรรคตาง ๆ สวนการปกเลือ่ มสีทองเปนเพียงการประดับตกแตง
ใหดูสงางามมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจกลาวไดวา เครื่องแตงกายเปนวัฒนธรรมทางวัตถุที่มี
ความผูกพันตอจิตใจของผูคน โดยผูคนมักจะคํานึงถึงความหมายของสี และลวดลายใน
การเลือกสวมใสเพื่อประกอบพิธีกรรมที่สําคัญ

ภาพที่ 9 : การแตงกายของคูบ า วสาวในพิธกี รรมแตงงานแบบชวาดัง้ เดิม ณ หมูบ า นบูมอิ ายู
(Kampung Bumi Ayu) บริเวณชานเมืองยอกยาการตา
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ภาพที่ 10 : การแตงกายของคูบ า วสาวในพิธกี รรมแตงงานแบบชวาดัง้ เดิม ณ หมูบ า นบูมอายู
(Kampung Bumi Ayu) บริเวณชานเมืองยอกยาการตา

บทสงทาย
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ยุคปฏิรปู อินโดนีเซีย ผูค นตางออกมาเคลือ่ นไหวทางการเมืองเพือ่ เรียกรองความเปนประชาธิปไตย
ในขณะเดียวกันผูคนก็มีความตื่นตัวรวมประกอบสรางอัตลักษณของชาติใหเดนชัดดวย
วัฒนธรรมบาติก ในประเด็นดานวัฒนธรรมนี้ถือเปนประวัติศาสตรทางสังคมที่สําคัญของ
อินโดนีเซีย ดังเห็นไดจากปรากฏการณความขัดแยงระหวางประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซียเพื่อแยงชิงความเปนเจาของวัฒนธรรมบาติกในป 2000 และประสบความสําเร็จ
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จากการขึ้นทะเบียนบาติกอินโดนีเซียเปนมรดกโลกในป 2009 บาติกจึงเปนเสมือน
เครื่องหมายของการสรางความสามัคคีในหมูคนอินโดนีเซียซึ่งเต็มไปดวยความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ ภาษา และวัฒนธรรม แตภายใตความหลากหลายนั้นกลับแสดงออกถึง
ความเปนหนึ่งเดียวของอินโดนีเซียผานวัฒนธรรมบาติก
ขอคนพบจากการศึกษาประวัติศาสตรทางการเมืองเชิงวัฒนธรรมในยุคปฏิรูป
อินโดนีเซียผานบาติกเมืองยอกยาการตา พบวา บาติกเมืองยอกยาการตาเปนหนึง่ ในบาติก
ที่ถูกเชิดชูใหมีบทบาทสําคัญเพื่อแสดงความเปนเจาของวัฒนธรรมบาติกแกประเทศ
อินโดนีเซีย เนื่องจากบาติกยอกยาการตาเปนเครื่องสะทอนอํานาจอยางชัดเจนของผูที่มี
สถานะสูงทางสังคม อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการผลิตบาติกยอกยาการตาในสมัยอดีต
ถูกสงวนไวสําหรับสุลตานและเชื้อพระวงศในราชสํานักยอกยาการตา สถานภาพทางสังคม
ถูกนํามาเชื่อมโยงเขากับโครงสรางทางสังคมชวาแบบจารีต กลาวคือ การรวมอํานาจ
ศูนยกลางการปกครองเมืองไวที่ราชสํานักยอกยาการตา รวมไปถึงการผลิตบาติกในอดีต
ที่ถูกจํากัดพื้นที่ใหอยูภายในเขตราชสํานัก กระบวนการผลิตบาติกยอกยาการตาจึงเปน
เสมือนการควบคุมผูคนใหอยูในกฎเกณฑที่สรางขึ้นโดยชนชั้นผูปกครอง ดังความเชื่อของ
ชวาโบราณ (Benedict Anderson, 1990: 24 - 27; Chaiwat Larnchim, 2016: 4 - 5)
ที่วา “สุลตานเปนผูมีอํานาจสูงสุดสถิตอยู ณ โครงสรางสวนบน สุลตานคือ ตัวแทนของ
เทพเจา มีหนาที่ปกปองเขตขัณฑสีมาและบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน การสืบทอด
อํานาจของสุลตานเปนไปตามระเบียบทางสายเลือด ทําใหอาํ นาจของสุลตานมีทมี่ าจากแหลง
เดียวกัน มีความคงที่และดําเนินไปอยางชอบธรรม สงผลใหการสําแดงพระเดชพระคุณ
ของสุลตานผานพิธีกรรมหรือกิจกรรมภายในราชสํานักกลายเปนสัญลักษณของการสราง
ความนาเกรงขามใหแผไพศาลไปสูทุกอณูแหงวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง”
สุลตานเมืองยอกยาการตาจึงไมเพียงแตไดรบั อํานาจอันชอบธรรมในการปกครองเมือง
ในฐานะเขตการปกครองพิเศษยอกยาการตา แตยังเปนศูนยรวมอํานาจดานวัฒนธรรม
บนเกาะชวากลาง เฉกเชนเดียวกับการเมืองและวัฒนธรรมที่มิอาจแยกขาดออกจากกัน
ดวยเหตุผลนี้ทําใหบาติกยอกยาการตายังคงมีบทบาทสําคัญในสังคมชวาจวบจนปจจุบัน
โดยดําเนินการควบคูไปกับการสนับสนุนนโยบายดานวัฒนธรรมจากอํานาจสวนกลางที่
เรียกวา “รัฐ” ประกอบกับความรวมแรงรวมใจของชาวยอกยาการตาทีร่ ว มกันแสดงออกทาง
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วั ฒ นธรรมบาติ ก หลากหลายรู ป แบบ เมื อ งยอกยาการ ต าถื อ เป น ฟ น เฟ อ งหนึ่ ง
ทีม่ กี ารปฏิบตั กิ ารทางวัฒนธรรมอยางเขมแข็งในทุกภาคสวน สงผลใหบาติกยอกยาการตาเปนที่
ประจักษของผูคนในฐานะภาพแทนบาติกอินโดนีเซีย (แบบดั้งเดิม) สุดทายนี้ แนวความคิด
ที่วา “ชาติไมไดเปนเพียงจินตนาการรวมแตจําเปนตองลงลึกไปถึงระดับปฏิบัติการ
ทางวัฒนธรรม” (Michael Herzfeld, 2005: 38) ยังเปนสิ่งที่สนับสนุนการศึกษา
ประวัติศาสตรทางการเมืองเชิงวัฒนธรรมไดเปนอยางดี
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