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Ban Batr, the intellect that is going to disappear from Thai society 
 

อิสระพงษ์ พลธานี 
 

บทคัดย่อ 

 ภมิูปัญญาในเร่ืองของการทําบาตรถือว่าเป็นสว่นหนึง่ของศาสนาพทุธท่ีอยู่คูก่บัสงัคมไทยมาช้านาน วิถี

ชีวิตของชาวไทยสว่นมากจะเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนา  ดงัจะเห็นได้วา่ชาวไทยได้นําหลกัการปฏิบติัทาง

พระพทุธศาสนามาเป็นแนวทางแห่งการดําเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวฒันธรรม และเอกลกัษณ์มรดกของ

ชาติและเน่ืองจากสงัคมไทยมีหลกัปฏิบติัและวิถีชีวิตอยู่บนหลกัของระพทุธศาสนา  ซึง่ได้ยดึถือและปฏิบติัสืบต่อกนั

มาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน ภมิูปัญญาของการทําบาตรพระท่ีได้มีมาตัง้แตใ่นสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า

จฬุาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) ซึง่เป็นภมิูปัญญาท่ีมีความสําคญักบัสงัคมไทยท่ียดึถือศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว

จิตใจมาอย่างช้านาน แตใ่นปัจจบุนัสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสําคญักบัเทคโนโลยีในปัจจบุนัมากขึน้ภมิู

ปัญญาบ้านบาตรจงึกําลงัเลือนหายไปจากสงัคมไทย ดงันัน้เพ่ือเป็นการสง่เสริมและอนรัุกษ์คณุคา่ของภมิูปัญญา

ไทย การทําบาตรพระจงึควรได้รับการสนบัสนนุและฟืน้ฟใูนการอนรัุกษ์มากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั การทําบาตร

พระประกอบด้วย 7 ขัน้ตอนตามลําดบั คือ ทําขอบบาตร การประกอบกง การแลน่ หรือการเช่ือมประสานรอยตะเข็บ 

การลาย หรือการออกแบบรูปทรง การตี การสมุ หรือระบมบาตร และการทําสี การทําบาตรในแบบโบราณเป็น

ลกัษณะของการทําด้วยมือซึง่มีความปราณีตและใช้เวลาในการทําคอ่นข้างนาน โดยมีระยะเวลาในการทําประมาณ

หนึง่อาทิตย์ แตใ่นปัจจบุนัซึง่มีเทคโนโลยีในการทําบาตรเข้ามาแทนท่ี ทําให้การผลิตหนึง่ครัง้สามารถผลิตบาตรพระ

ได้ถงึ 30 ใบ ดงันัน้เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมองเห็นความสําคญัในการอนรัุกษ์จึงเกิดคําถามท่ีวา่ การอนรัุกษ์

การทําบาตรเป็นเพียงแคค่วามคิดท่ีจะทําแต่กลบัสญูหาย หรือกระแสวฒันธรรมจากภายนอกและเทคโนโลยีท่ีเข้ามา

แทนท่ี อะไรมีความสําคญัมากกวา่กนัในสงัคมไทย 

 

ABSTRACT 

 The folk wisdom of ‘monk's alms-bowl making’ has considered as a part of Buddhism that been 

existing in Thai society for long ago.  Since Buddhist principles have been applied as a guideline for Thais’ 

living, therefore, their life style is always related to Buddhism.  In other words, Buddhist principles has 

become the cultural basis and distinctive national resource and then it has been held and doing for long 

time.  The folk wisdom of ‘monk’s alms making’ has originated in the Rama I (King) region, and considered 

as important folk wisdom for Thai social.  Religion is the mind-centered for Thai people, which contrast to 

current life style of Thai people, the new generation who prefer to focus on developed technology.  As the 

result, the valuable folk wisdom of ‘monk’s alms-bowl making’ is fading from Thai society.  Hence, for this 

folk wisdom to being protected and conserved, it needs more supportive and restorations to make this 

possible.  The traditional ‘monk’s alms-bowl’ has 7 steps of making process as followings; making the  
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edge of the alms-bowl, forming the structure of the alms-bowl or called ‘Kong’, coapting to harmonize the 

seam of the alms-bowl, designing the shape of the alms-bowl, forging the alms-bowl into the designed 

shape, smoking the alms-bowl to prevent rust, or called ‘Rabom’, and coloring the alms-bowl.  The 

traditional folk wisdom of ‘monk’s alms-bowl’ is normally hand-made with refinement and takes around a 

week to finish one bowl.  Nowadays, with the replacement of developed technology, the ‘monk’s alms 

bowl’ could be made at the number of thirty pieces in one time production.  Therefore, this research aims 

to stimulate the necessity of this folk wisdom conservation with the question “Between the fail-over idea to 

conserve valuable folk wisdom of ‘monks’ alms-bowl making’ and the fancy civilizations and technology 

that make everyone’s life easier, which one is considered to be more important for Thai society?” 

Key words: ban batr, cultural tourism 
e-mail address: israpong_aaa@hotmail.com 
 

คาํนํา 

 ปัจจบุนัการท่องเท่ียวเป็นภาคอตุสาหกรรมท่ีมีความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นธุรกิจท่ีมี

ความอ่อนไหวตอ่ข่าวสารอย่างมาก ดงัเช่นในหลายประเทศ หากการเมืองมีความมัน่คง การเงินของประชาชนมี

สภาพคลอ่งดี สงัคมมีความสงบสขุ อตุสาหกรรมท่องเท่ียวจะมีความคกึคกัอย่างมาก ดงันัน้การท่องเท่ียวจงึมี

การพฒันาสิ่งใหม ่ๆ ให้ตรงกบัความต้องการของกลุม่นกัท่องเท่ียวในปัจจบุนัมากขึน้ ซึง่จากพฤติกรรม

นกัท่องเท่ียวในปัจจบุนัท่ีมีการให้ความสําคญักบัการท่องเท่ียวในลกัษณะของการศกึษาเรียนรู้ข้ามวฒันธรรม

มากขึน้ จากท่ีมีความต้องการท่ีจะท่องเท่ียวทรัพยากรทางธรรมชาติมาเป็นการท่องเท่ียวในรูปแบบเชิงวฒันธรรม  

ลกัษณะของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม คือ การท่องเท่ียวเพ่ือชมสิ่งท่ีแสดงความเป็นวฒันธรรม เช่น ปราสาท 

พระราชวงั วดั โบราณสถาน โบราณวตัถ ุประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทกุแขนง และสิง่ตา่ง ๆ ท่ีแสดงถงึ

ความเจริญรุ่งเรืองท่ีมีการพฒันาให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และการดําเนินชีวิตของบคุคลในแตล่ะยคุสมยั 

ซึง่นกัท่องเท่ียวจะได้รับทราบประวติัความเป็นมา ความเช่ือ มมุมองความคิด ความศรัทธา ความนิยม ของบคุคล

ท่ีผ่านมาในอดีตถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจบุนัผ่านสิ่งตา่ง ๆ ประเทศไทยจดัวา่มีแหลง่ท่องเท่ียวในรูปแบบของการ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมด้วยเช่นกนั อย่างไรก็ตามกระแสแนวทางในเร่ืองการท่องเท่ียวกลบักลายเป็นตวัทําลาย

ศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ิน ซึง่นบัวนัก็จะทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ เน่ืองจากในปัจจบุนัได้มีการนํา

ศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ินมาใช้เป็นจดุขายเพ่ือการท่องเท่ียว โดยให้ความสําคญักบัรายได้ท่ีจะได้รับ

มากกวา่ความคุ้มคา่จากประสบการณ์ท่ีจะได้รับ นอกจากนัน้ก็ยงัมีคนบางกลุม่ท่ีเห็นวา่ศิลปวฒันธรรมตา่งหากท่ี

จะเป็นตวัดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจในการท่องเท่ียววฒันธรรม และสามารถท่ีจะพฒันาสูก่ารท่องเท่ียว

ในระดบัชาติด้วยคณุคา่และอตัลกัษณ์ท่ีมีอยู่ในศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญานัน้ ๆ ดงัเชน่ ภมิูปัญญาในเร่ือง

ของการทําบาตร ซึง่ถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของศาสนาพทุธท่ีอยู่คูก่บัสงัคมไทยมาช้านาน วิถีชีวิตของชาวไทย

สว่นมากจะเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนา ดงัจะเห็นได้วา่ชาวไทยได้นําหลกัการปฏิบติัทางพระพทุธศาสนามาเป็น

แนวทางแห่งการดําเนินชีวิตจนกลายเป็นรากฐานทางวฒันธรรม และเอกลกัษณ์มรดกของชาติ และเน่ืองจาก

สงัคมไทยมีหลกัปฏิบติัและวิถีชีวิตอยู่บนหลกัของพระพทุธศาสนา  ซึง่ได้ยดึถือและปฏิบติัสบืตอ่กนัมาเป็น
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ระยะเวลาอนัยาวนาน หลกัธรรมคําสอนและความเช่ือตลอดจนแนวปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาได้ซมึซาบอยู่กบั

วิถีชีวิตของคนไทยทกุคน ดงัจะเห็นได้วา่สงัคมไทยทกุระดบัได้รับเอาความเช่ือทางศาสนามาเป็นแบบอย่างแห่ง

การดําเนินชีวิตจนก่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมขึน้มา (องัศิกา องักรู, 2549)   ดงันัน้ภมิูปัญญาของการทําบาตรพระท่ี

มีได้มีมาตัง้แตใ่นสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (รัชกาลท่ี 1) จงึถือวา่เป็นภมิูปัญญาท่ี

ความสําคญักบัสงัคมไทยท่ียดึถือพทุธศาสนาเป็นเคร่ืองยดึเหนียวจิตใจมาอย่างช้านาน แตใ่นปัจจบุนัสงัคม

เปลี่ยนไป โดยให้ความสําคญักบัเทคโนโลยีในปัจจบุนัมากขึน้ ภมิูปัญญาบ้านบาตรจงึกําลงัเลือนหายไปจาก

สงัคมไทย จนท้ายท่ีสดุอาจจะเหลือไว้เพียงแคค่วามทรงจํา หรือเพียงแคช่ื่อของชมุชนเท่านัน้ ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึ

นําเสนอบทความนีเ้พ่ือเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองของความสําคญัของการทําบาตร รวมถงึขัน้ตอนในการทําบาตร

และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีในการทําบาตรยคุปัจจบุนั 

ความสําคัญของการทาํบาตรกับประวัตศิาสตร์ไทย 

บาตรเป็นภาชนะสําหรับใสอ่าหารของพระภิกษุและสามเณร นบัเป็นหนึง่ในเคร่ืองอฐับริขาร ความ

เป็นมาของบาตรในสมยัพทุธกาลเลา่ไว้ในปฐมสมโพธิ และพระวินยัปิฎกมหาวรรควา่ บาตรใบแรกของ

พระพทุธเจ้าคือบาตรท่ีฆฎิการพรหมนํามาถวายคราวเสดจ็ออกทรงผนวช ณ ฝ่ังแมนํ่า้อโนมา บาตรนัน้เกิด

หายไปตอนรับข้าวมธุปายาสจากนางสชุาดา ท้าวจตมุหาราช เทพผู้อภิบาลรักษาโลกประจําอยู่ทิศทัง้สี่ ทรงหยัง่

ทราบในพระอธัยาศยัจงึนําบาตรศิลามีพรรณรังสีเขียวมาถวายองค์ละ 1 ใบ รวมเป็น 4 ใบ พระพทุธองค์ทรงรับ

บาตรทัง้สี่อธิษฐานเข้าเป็นใบเดียวกนั พระพทุธประวติัตอนนีเ้ป็นท่ีมาของพระพทุธรูปปางประสานบาตร จงึเป็น

ท่ีมาของ      ธรรมเนียมการสร้างบาตรให้เป็นรอยประสานตอ่กนัเป็นตะเข็บ ประหนึง่การประสานบาตรของ

พระพทุธเจ้าในครัง้นัน้ด้วย ในพระวินยัปิฎกจลุลวคัค์ยงัได้กลา่วถงึบาตรท่ีอนญุาตไว้ 2 ชนิด คือบาตรดินและ

บาตรเหลก็ นอกจากนัน้การทําบาตรยงัเป็นหตัถกรรมงานฝีมือท่ีมีมาแตส่มยัโบราณ สืบทอดกนัมาจากสมยักรุง

ศรีอยธุยาสูส่มยักรุงรัตนโกสินทร์ ขึน้ช่ือวา่บาตร คนทัว่ไปอาจไมมี่สว่นสําคญัในการใช้ แตใ่นทางหลกัพทุธ

ศาสนาแล้ว บาตรมีความสําคญัตอ่พระสงฆ์เป็นอย่างย่ิง เรียกวา่เป็นสิ่งสําคญั คือเป็นหนึง่ในอฐับริขาร 8 ของ

พระสงฆ์ ดงันัน้บาตรของชาวชมุชนบ้านบาตรจงึมีช่ือเสียงมาก เพราะเป็นบาตรพระบทํุามือท่ีต้องขึน้รูปด้วยการ

ตีเหลก็ประสานเข้าด้วยกนัทีละแผ่น และแบ่งหน้าท่ีกนัทําตามกระบวนการ ประกอบด้วย ชา่งตีขอบ ช่างตอ่บาตร 

ช่างแลน่ ช่างลาย ช่างตี และชา่งตะไบ ซึง่ต้องอาศยัฝีมือและความอดทนอย่างสงู บาตรหนึง่ใบกวา่จะสําเร็จต้อง

ใช้เวลานานหลายวนั นอกจากนัน้การทําบาตรเป็นสมบติัศิลป์ท่ีสืบมาแตโ่บราณตามพทุธานญุาต โดยทัว่ไป

บาตรของพระภิกษุสงฆ์สามญั มีขนาดปากกว้าง 7-8 นิว้ และสําหรับพระภิกษุสายวิปัสสนาซึง่ฉนัมือ้เดียวมกัใช้

บาตรขนาดใหญ่ปากกว้าง ราว 9-10 นิว้ 

ขัน้ตอนของการทาํบาตร (พวงผกา คโุรวาท, 2549) 

ขัน้ตอนที่  1 ทําขอบบาตร ซึ่งถือเป็นขัน้ตอนแรกของการทําบาตรพระเน่ืองจากขอบบาตรจะเป็น

ตวักําหนดว่าบาตรใบนัน้จะมีขนาด และรูปทรงอย่างไร การขึน้รูปขอบบาตรเร่ิมจากการนําเหล็กมาตดัตามแต่

ขนาดของบาตร เช่น บาตรขนาด 7 นิว้ จะต้องตดัแผ่นเหล็กให้มีความยาว 8 นิว้ เพ่ือเหลือเนือ้ท่ีไว้ประกบปลาย

ทัง้สองข้าง เม่ือได้เหล็กท่ีมีขนาดตามต้องการแล้วก็นํามาตีขมวดเป็นวงกลม ซึ่งเหล็กท่ีนํามาใช้นัน้จะใช้ฝาถัง

นํา้มนัหรือใช้เหลก็แผ่นก็ได้ 
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ขัน้ตอนที่ 2 การประกอบกง ช่างจะตดัแผ่นเหลก็เป็นรูปกากบาท ซึง่เรียกวา่ ‘กง' จากนัน้จงึดดังอขึน้รูป 

แล้วนํามาติดกบัขอบบาตร เม่ือขึน้รูปเสร็จ จะเหลือช่องวา่งรูปสามเหลี่ยมใบโพ 4 ช่อง ช่างจะวดัและตดัแผ่น

เหลก็รูปร่างเหมือนใบหน้าววั 4 ชิน้ ท่ีเรียกวา่ ‘หน้าววั' หรือ ‘กลีบบวั' เพ่ือใช้เป็นตะเข็บเช่ือมกบัสว่นตา่งๆ ตีให้งอ

เลก็น้อยตามรูปทรงของบาตรซึง่เม่ือประกอบกนัแล้ว จะได้บาตรท่ีมีตะเข็บ 8 ชิน้พอดี 

ขัน้ตอนที่ 3 การแล่น คือการเช่ือมประสานรอยตะเข็บ ให้เหลก็เป็นเนือ้เดียวกนั โดยใช้ผงทองแดงกบันํา้

ประสานทอง ทาให้ทัว่บาตรก่อน เพ่ือให้นํา้ประสานทองเช่ือมโลหะไมใ่ห้มีรูร่ัว สมยัโบราณใช้เตาแลน่แบบท่ีใช้มือ

สบูลมเร่งไฟ แตปั่จจบุนัเปลี่ยนมาใช้เคร่ืองเป่าลมไฟฟ้าแทน 

ขัน้ตอนที่ 4 การลาย หรือการออกแบบรูปทรง เป็นการนําบาตรท่ีแลน่แล้วมาเคาะให้ได้รูปทรงท่ีต้องการ 

โดยจะใช้ ‘ค้อนลาย' ซึง่เป็นค้อนรูปโค้งงอ หวัค้อนมีลกัษณะแหลม เคาะด้านในของบาตร สําหรับท่ีรองเคาะนัน้

เป็นทัง่ไม้สี่เหลี่ยมขนาดพอเหมาะกบับาตร 

ขัน้ตอนที่ 5 การตี ช่างจะใช้ค้อนเหลก็ตีผิวด้านนอกของบาตรให้รอบ เพ่ือให้สว่นท่ีนนูออกมาจากการลาย

เรียบเสมอกนั รวมทัง้ตีให้รอยตะเข็บท่ียงัขรุขระเรียบเสมอกนั จากนัน้ต้องนําไป ‘ตีลาย' บนทัง่ไม้ เพ่ือให้ได้รูปทรง

ตามต้องการ แล้วนําไปเจียรตอ่โดยใช้เคร่ืองเจียรไฟฟ้า แล้วจงึตะไบตกแตง่ให้สวยงามอีกครัง้ ซึง่จะได้บาตรสีเงิน

ขึน้เงาแวววบั 

ขัน้ตอนที่ 6 การสุม หรือระบมบาตร เพ่ือป้องกนัการเกิดสนิม โดยในสมยัก่อนจะใช้กํามะถนัทา จากนัน้จงึ

นําบาตรมากองรวมๆ กนัแล้วใช้หม้อครอบสมุ เชือ้เพลิงท่ีใช้จะเป็นเศษไม้สกัจากร้านขายเคร่ืองไม้ซึง่มีอยู่รอบ

ภเูขาทอง เน่ืองจากไม้สกัเป็นไม้ท่ีให้ความร้อนสงูซึง่บาตรท่ีได้จากการสมุจะมีสีดํา จากนัน้จงึใช้นํา้มนัมะพร้าวทา

ทบัอีกครัง้ แตปั่จจบุนันิยมใช้นํา้มนักนัสนิมชโลมให้ทัว่ตวับาตรแทน 

ขัน้ตอนที่ 7 การทาํสี อนัเป็นขัน้ตอนสดุท้าย ซึง่ทําให้บาตรเป็นสีตา่ง ๆ เช่น สีเขียว สีดําสนิท นัน้ถือเป็น

เทคนิค เฉพาะตวัของช่างแต่ละคน รวมทัง้การแกะสลกัลวดลายไทย การตีตรา การสลกัช่ือช่างผู้ ทํา ซึง่จะทํา

หรือไมก่็แล้วแตค่วามพอใจของช่างตีบาตร 

ความแตกต่างในการทาํบาตรแบบโบราณกับวิธีสมัยใหม่ 

การทําบาตรในแบบโบราณเป็นลกัษณะของการทําด้วยมือซึง่มีความปราณีตและใช้เวลาในการทํา

คอ่นข้างนานกวา่การทําบาตรในยคุปัจจบุนั อย่างเช่น การทําบาตรใบใหญ่ ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 

9 นิว้ จะใช้ระยะเวลาในการทําประมาณหนึง่อาทิตย์ เน่ืองจากการให้ความสําคญัในปัจจบุนัท่ีสืบทอดวิธีการทําท่ี

เป็นภมิูปัญญามีน้อย จากข้อมลูในปัจจบุนัพบวา่มีผู้ประกอบการเพียง 5 ครอบครัว และมีจํานวนคนทําบาตรใน

ปัจจบุนัไมเ่กิน 20 คน (องัศิกา องักรู, 2549)  สว่นในการทําบาตรในปัจจบุนั เป็นการทําบาตรในลกัษณะของการ

ป๊ัม คือการทําด้วยเคร่ืองไมมี่ตะเข็บ ซึง่สามารถทําด้วยเคร่ืองได้ตอ่วนัเป็นจํานวนร้อยใบจนถงึพนัใบ ซึง่

ผู้ประกอบการจะมีต้นแบบในการผลิตอยู่ก่อนแล้ว แตผ่ลลพัธ์ในทางตรงกนัข้ามกบัการทําบาตรด้วยวิธีสมยัใหม ่

คือคณุภาพของบาตรคอ่นข้างจะต่ํากวา่บาตรท่ีผ่านวิธีการทําด้วยมือของชมุชนบ้านบาตร 

ผลกระทบที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาที่กาํลังจะเลือนหายไปจากภูมิปัญญาไทย 

ปัจจบุนัมีการผลิต “บาตรบ”ุ น้อยลงมากและจํากดัอยู่เพียงแคจํ่าหน่ายเป็นของท่ีระลกึหรือรับสัง่ทําจาก

พระสงฆ์โดยตรงเท่านัน้ การมี “บาตรป๊ัม” เข้ามาแทนท่ีเป็นปัจจยัหลกัท่ีทําให้หตัถกรรมบาตรบลุดน้อยถอยลง
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เป็นลําดบัในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา บาตรป๊ัมมีสว่นแบ่งการตลาดเป็นสว่นใหญ่เน่ืองจากมีกําลงัการผลิตสงู ราคา

ขายสง่ถกู จงึเป็นท่ีต้องการของพ่อค้าคนกลางเทียบกนัตามราคาขาย ในขณะท่ีบาตรบขุนาด 7 นิว้ จําหน่ายใน

ราคา 800 บาท บาตรป๊ัมสามารถขายได้ในราคาเพียง 100 กวา่บาทเท่านัน้  

ด้วยเหตนีุจ้งึทําให้พ่อค้าคนกลางหนัมาจําหน่ายบาตรป๊ัม และกดราคาบาตรบลุง จนช่างผู้ ทําบาตรจาก

ภมิูปัญญาไมส่ามารถหากําไรจากการขายสง่ได้ ช่างฝีมือเหลา่นัน้จงึหนัมารับงานท่ีผู้วา่จ้างต้องการความ

ประณีตเป็นพิเศษโดยไมเ่ก่ียงราคา บางคนก็เลือกท่ีจะเลิกอาชีพช่างไปประกอบอาชีพอ่ืน บาตรป๊ัมจงึเข้ายดึ

ครองตลาดจนบาตรบขุาดหายไปจากตลาดเคร่ืองสงัฆภณัฑ์ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา บาตรบขุองชาวบ้านบาตรมี

ราคาสงูเน่ืองจากการทําบาตรต้องอาศยัช่างหลายประเภท แบ่งคา่จ้างแรงงานให้กบัช่างฝีมือตา่ง ๆ ซึง่

ประกอบด้วย ช่างตีขอบ ช่างตอ่บาตร ช่างแลน่ ช่างลาย ช่างตี และช่างตะไบ จงึมีคา่ใช้จ่ายเป็นต้นทนุสงู ช่าง

บางคนก็สามารถทําได้เองทกุขัน้ตอนแตแ่บ่งงานกนัไปตามความชํานาญและเพ่ือเป็นการผ่อนแรงโดยมาก 

จากราคาของบาตรท่ีทําด้วยมือของชาวบ้านบาตร เม่ือเทียบกบัคณุภาพแล้วถือวา่คุ้มคา่กว่าบาตรป๊ัมท่ี

ทําจากเคร่ืองจกัรกลเป็นอย่างมาก นอกจากนัน้บาตรท่ีทําด้วยมือยงัต้องกบัพระวินยั และยงัมีความคงทน มี

ความหลากหลายในรูปทรงท่ีสบืทอดภมิูปัญญามาแตโ่บราณ ช่างทําบาตรท่ียดึอาชีพนีจ้ะต้องทําด้วยใจรักอย่าง

แท้จริง ทําขึน้ด้วยความศรัทธาในพระพทุธศาสนา ด้วยความเคารพในวิชาความรู้ ครูบาอาจารย์ ตลอดจน

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สอยในการยงัชีพทกุชิน้ ตามแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย บาตรของชาวบ้าน

บาตรจงึกอปรด้วยคณุคา่ท่ีผสานฝีมือ แรงงาน และจิตใจไว้เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั จนบางครัง้การประเมินความ

คุ้มคา่ของบาตรอาจไมส่ามารถกําหนดด้วยคา่ของเงินตรา แตเ่ป็นคณุคา่ท่ีจิตใจ เน่ืองจากกวา่จะได้บาตรทําด้วย

มือสกัใบต้องใช้ทัง้ความประณีต ประสบการณ์ ความชํานาญ และความตัง้ใจจริงของช่างทําบาตร ท่ีจะอนรัุกษ์

ภมิูปัญญานีไ้มใ่ห้สญูหายไป บาตรบนีุน้อกจากจะมีความประณีตในกระบวนการทําแล้ว บาตรหนึง่ใบท่ีใช้เวลา

ทําราว 3 วนันัน้สามารถใช้งานได้ยาวนานถงึ 30-40 ปี 

จากความสําคญัของการสืบทอดภมิูปัญญาของบ้านบาตรท่ีมีมาอย่างช้านาน จนถงึปัจจบุนัท่ี

ความสําคญัของการทําบาตรกําลงัจะหายไปจากสงัคมไทย คําพดูท่ีวา่การถ่ายทอดวิชาความรู้จากรุ่นหนึง่ไปสูอี่ก

รุ่นหนึง่เพ่ือให้ได้วิชาความรู้นัน้มาประกอบอาชีพกนัตอ่ ๆ ไป ยงัจะสามารถนํามาใช้กบับ้านบาตรได้หรือไม ่และ

การนําการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมมาช่วยสนบัสนนุการคงอยู่ของภมิูปัญญาไทยจะมีความสอดคล้องกนัหรือไม ่

คําถามจากกรณีตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการมองเห็นความสําคญัในการอนรัุกษ์ หรือเป็นเพียงแค่

ความคิดท่ีจะทําแตก่ลบัสญูหาย ก็ยงัเป็นคําถามท่ีเราควรจะพิจารณา ภมิูปัญญาท่ีมีของไทยกบักระแส

วฒันธรรมจากภายนอก รวมถงึเทคโนโลยีท่ีเข้ามาแทนท่ี อะไรมีความสําคญัมากกว่ากนัในสงัคมไทย 
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