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บ้ านบาตร ภูมิปัญญาที่กาํ ลังจะหายไปจากสังคมไทย
Ban Batr, the intellect that is going to disappear from Thai society
อิสระพงษ์ พลธานี

บทคัดย่ อ

ภูมิปัญญาในเรื่ องของการทําบาตรถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของศาสนาพุทธที่อยู่คกู่ บั สังคมไทยมาช้ านาน วิถี
ชีวิตของชาวไทยส่วนมากจะเกี่ยวข้ องกับพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ วา่ ชาวไทยได้ นําหลักการปฏิบตั ิทาง
พระพุทธศาสนามาเป็ นแนวทางแห่งการดําเนินชีวิตจนกลายเป็ นรากฐานทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ มรดกของ
ชาติและเนื่องจากสังคมไทยมีหลักปฏิบตั ิและวิถีชีวิตอยู่บนหลักของระพุทธศาสนา ซึง่ ได้ ยดึ ถือและปฏิบตั ิสืบต่อกัน
มาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน ภูมิปัญญาของการทําบาตรพระที่ได้ มีมาตังแต่
้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ซึง่ เป็ นภูมิปัญญาที่มคี วามสําคัญกับสังคมไทยที่ยดึ ถือศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยว
จิตใจมาอย่างช้ านาน แต่ในปั จจุบนั สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ ความสําคัญกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั มากขึ ้นภูมิ
ปั ญญาบ้ านบาตรจึงกําลังเลือนหายไปจากสังคมไทย ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการส่งเสริ มและอนุรักษ์ คณ
ุ ค่าของภูมิปัญญา
ไทย การทําบาตรพระจึงควรได้ รับการสนับสนุนและฟื น้ ฟูในการอนุรักษ์ มากกว่าที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั การทําบาตร
พระประกอบด้ วย 7 ขันตอนตามลํ
้
าดับ คือ ทําขอบบาตร การประกอบกง การแล่น หรื อการเชื่อมประสานรอยตะเข็บ
การลาย หรื อการออกแบบรู ปทรง การตี การสุม หรื อระบมบาตร และการทําสี การทําบาตรในแบบโบราณเป็ น
ลักษณะของการทําด้ วยมือซึง่ มีความปราณีตและใช้ เวลาในการทําค่อนข้ างนาน โดยมีระยะเวลาในการทําประมาณ
หนึง่ อาทิตย์ แต่ในปั จจุบนั ซึง่ มีเทคโนโลยีในการทําบาตรเข้ ามาแทนที่ ทําให้ การผลิตหนึง่ ครัง้ สามารถผลิตบาตรพระ
ได้ ถงึ 30 ใบ ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการมองเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ จึงเกิดคําถามที่วา่ การอนุรักษ์
การทําบาตรเป็ นเพียงแค่ความคิดที่จะทําแต่กลับสูญหาย หรื อกระแสวัฒนธรรมจากภายนอกและเทคโนโลยีที่เข้ ามา
แทนที่ อะไรมีความสําคัญมากกว่ากันในสังคมไทย

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

คํานํา
ปั จจุบนั การท่องเที่ยวเป็ นภาคอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็ นธุรกิจที่มี
ความอ่อนไหวต่อข่าวสารอย่างมาก ดังเช่นในหลายประเทศ หากการเมืองมีความมัน่ คง การเงินของประชาชนมี
สภาพคล่องดี สังคมมีความสงบสุข อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะมีความคึกคักอย่างมาก ดังนันการท่
้
องเที่ยวจึงมี
การพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้ ตรงกับความต้ องการของกลุม่ นักท่องเที่ยวในปั จจุบนั มากขึ ้น ซึง่ จากพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวในปั จจุบนั ที่มีการให้ ความสําคัญกับการท่องเที่ยวในลักษณะของการศึกษาเรี ยนรู้ ข้ามวัฒนธรรม
มากขึ ้น จากที่มีความต้ องการที่จะท่องเที่ยวทรัพยากรทางธรรมชาติมาเป็ นการท่องเที่ยวในรู ปแบบเชิงวัฒนธรรม
ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเป็ นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท
พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิง่ ต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ความเจริ ญรุ่ งเรื องที่มีการพัฒนาให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม และการดําเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย
ซึง่ นักท่องเที่ยวจะได้ รับทราบประวัติความเป็ นมา ความเชื่อ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยม ของบุคคล
ที่ผ่านมาในอดีตถ่ายทอดมาถึงคนรุ่ นปั จจุบนั ผ่านสิ่งต่าง ๆ ประเทศไทยจัดว่ามีแหล่งท่องเที่ยวในรู ปแบบของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามกระแสแนวทางในเรื่ องการท่องเที่ยวกลับกลายเป็ นตัวทําลาย
ศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ซึง่ นับวันก็จะทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ ้น เนื่องจากในปั จจุบนั ได้ มีการนํา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ เป็ นจุดขายเพื่อการท่องเที่ยว โดยให้ ความสําคัญกับรายได้ ที่จะได้ รับ
มากกว่าความคุ้มค่าจากประสบการณ์ที่จะได้ รับ นอกจากนันก็
้ ยงั มีคนบางกลุม่ ที่เห็นว่าศิลปวัฒนธรรมต่างหากที่
จะเป็ นตัวดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวเกิดความสนใจในการท่องเที่ยววัฒนธรรม และสามารถที่จะพัฒนาสูก่ ารท่องเที่ยว
ในระดับชาติด้วยคุณค่าและอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญานัน้ ๆ ดังเช่น ภูมิปัญญาในเรื่ อง
ของการทําบาตร ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของศาสนาพุทธที่อยู่คกู่ บั สังคมไทยมาช้ านาน วิถีชีวิตของชาวไทย
ส่วนมากจะเกี่ยวข้ องกับพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้ วา่ ชาวไทยได้ นําหลักการปฏิบตั ิทางพระพุทธศาสนามาเป็ น
แนวทางแห่งการดําเนินชีวิตจนกลายเป็ นรากฐานทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์มรดกของชาติ และเนื่องจาก
สังคมไทยมีหลักปฏิบตั ิและวิถีชีวิตอยู่บนหลักของพระพุทธศาสนา ซึง่ ได้ ยดึ ถือและปฏิบตั ิสบื ต่อกันมาเป็ น
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ระยะเวลาอันยาวนาน หลักธรรมคําสอนและความเชื่อตลอดจนแนวปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาได้ ซมึ ซาบอยู่กบั
วิถีชีวิตของคนไทยทุกคน ดังจะเห็นได้ วา่ สังคมไทยทุกระดับได้ รับเอาความเชื่อทางศาสนามาเป็ นแบบอย่างแห่ง
การดําเนินชีวิตจนก่อให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมขึ ้นมา (อังศิกา อังกูร, 2549) ดังนันภู
้ มิปัญญาของการทําบาตรพระที่
มีได้ มีมาตังแต่
้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) จึงถือว่าเป็ นภูมิปัญญาที่
ความสําคัญกับสังคมไทยที่ยดึ ถือพุทธศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนียวจิตใจมาอย่างช้ านาน แต่ในปั จจุบนั สังคม
เปลี่ยนไป โดยให้ ความสําคัญกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั มากขึ ้น ภูมิปัญญาบ้ านบาตรจึงกําลังเลือนหายไปจาก
สังคมไทย จนท้ ายที่สดุ อาจจะเหลือไว้ เพียงแค่ความทรงจํา หรื อเพียงแค่ชื่อของชุมชนเท่านัน้ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึง
นําเสนอบทความนี ้เพื่อเผยแพร่ ความรู้ ในเรื่ องของความสําคัญของการทําบาตร รวมถึงขันตอนในการทํ
้
าบาตร
และผลกระทบจากการใช้ เทคโนโลยีในการทําบาตรยุคปั จจุบนั
ความสําคัญของการทําบาตรกับประวัตศิ าสตร์ ไทย
บาตรเป็ นภาชนะสําหรับใส่อาหารของพระภิกษุและสามเณร นับเป็ นหนึง่ ในเครื่ องอัฐบริ ขาร ความ
เป็ นมาของบาตรในสมัยพุทธกาลเล่าไว้ ในปฐมสมโพธิ และพระวินยั ปิ ฎกมหาวรรคว่า บาตรใบแรกของ
พระพุทธเจ้ าคือบาตรที่ฆฎิการพรหมนํามาถวายคราวเสด็จออกทรงผนวช ณ ฝั่ งแม่นํ ้าอโนมา บาตรนันเกิ
้ ด
หายไปตอนรับข้ าวมธุปายาสจากนางสุชาดา ท้ าวจตุมหาราช เทพผู้อภิบาลรักษาโลกประจําอยู่ทิศทังสี
้ ่ ทรงหยัง่
ทราบในพระอัธยาศัยจึงนําบาตรศิลามีพรรณรังสีเขียวมาถวายองค์ละ 1 ใบ รวมเป็ น 4 ใบ พระพุทธองค์ทรงรับ
บาตรทังสี
้ ่อธิษฐานเข้ าเป็ นใบเดียวกัน พระพุทธประวัติตอนนี ้เป็ นที่มาของพระพุทธรูปปางประสานบาตร จึงเป็ น
ที่มาของ ธรรมเนียมการสร้ างบาตรให้ เป็ นรอยประสานต่อกันเป็ นตะเข็บ ประหนึง่ การประสานบาตรของ
พระพุทธเจ้ าในครัง้ นันด้
้ วย ในพระวินยั ปิ ฎกจุลลวัคค์ยงั ได้ กล่าวถึงบาตรที่อนุญาตไว้ 2 ชนิด คือบาตรดินและ
บาตรเหล็ก นอกจากนันการทํ
้
าบาตรยังเป็ นหัตถกรรมงานฝี มือที่มีมาแต่สมัยโบราณ สืบทอดกันมาจากสมัยกรุ ง
ศรี อยุธยาสูส่ มัยกรุ งรัตนโกสินทร์ ขึ ้นชื่อว่าบาตร คนทัว่ ไปอาจไม่มีสว่ นสําคัญในการใช้ แต่ในทางหลักพุทธ
ศาสนาแล้ ว บาตรมีความสําคัญต่อพระสงฆ์เป็ นอย่างยิ่ง เรี ยกว่าเป็ นสิ่งสําคัญ คือเป็ นหนึง่ ในอัฐบริ ขาร 8 ของ
พระสงฆ์ ดังนันบาตรของชาวชุ
้
มชนบ้ านบาตรจึงมีชื่อเสียงมาก เพราะเป็ นบาตรพระบุทํามือที่ต้องขึ ้นรู ปด้ วยการ
ตีเหล็กประสานเข้ าด้ วยกันทีละแผ่น และแบ่งหน้ าที่กนั ทําตามกระบวนการ ประกอบด้ วย ช่างตีขอบ ช่างต่อบาตร
ช่างแล่น ช่างลาย ช่างตี และช่างตะไบ ซึง่ ต้ องอาศัยฝี มือและความอดทนอย่างสูง บาตรหนึง่ ใบกว่าจะสําเร็ จต้ อง
ใช้ เวลานานหลายวัน นอกจากนันการทํ
้
าบาตรเป็ นสมบัติศิลป์ที่สืบมาแต่โบราณตามพุทธานุญาต โดยทัว่ ไป
บาตรของพระภิกษุสงฆ์สามัญ มีขนาดปากกว้ าง 7-8 นิ ้ว และสําหรับพระภิกษุสายวิปัสสนาซึง่ ฉันมื ้อเดียวมักใช้
บาตรขนาดใหญ่ปากกว้ าง ราว 9-10 นิ ้ว
ขัน้ ตอนของการทําบาตร (พวงผกา คุโรวาท, 2549)
ขัน้ ตอนที่ 1 ทําขอบบาตร ซึ่งถื อเป็ นขัน้ ตอนแรกของการทํ าบาตรพระเนื่ องจากขอบบาตรจะเป็ น
ตัวกําหนดว่าบาตรใบนัน้ จะมีขนาด และรู ปทรงอย่างไร การขึน้ รู ปขอบบาตรเริ่ มจากการนําเหล็กมาตัดตามแต่
ขนาดของบาตร เช่น บาตรขนาด 7 นิ ้ว จะต้ องตัดแผ่นเหล็กให้ มีความยาว 8 นิ ้ว เพื่อเหลือเนื ้อที่ไว้ ประกบปลาย
ทังสองข้
้
าง เมื่อได้ เหล็กที่มีขนาดตามต้ องการแล้ วก็นํามาตีขมวดเป็ นวงกลม ซึ่งเหล็กที่นํามาใช้ นนั ้ จะใช้ ฝาถัง
นํ ้ามันหรื อใช้ เหล็กแผ่นก็ได้
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ขัน้ ตอนที่ 2 การประกอบกง ช่างจะตัดแผ่นเหล็กเป็ นรูปกากบาท ซึง่ เรี ยกว่า ‘กง' จากนันจึ
้ งดัดงอขึ ้นรู ป
แล้ วนํามาติดกับขอบบาตร เมื่อขึ ้นรู ปเสร็ จ จะเหลือช่องว่างรู ปสามเหลี่ยมใบโพ 4 ช่อง ช่างจะวัดและตัดแผ่น
เหล็กรู ปร่ างเหมือนใบหน้ าวัว 4 ชิ ้น ที่เรี ยกว่า ‘หน้ าวัว' หรื อ ‘กลีบบัว' เพื่อใช้ เป็ นตะเข็บเชื่อมกับส่วนต่างๆ ตีให้ งอ
เล็กน้ อยตามรู ปทรงของบาตรซึง่ เมื่อประกอบกันแล้ ว จะได้ บาตรที่มีตะเข็บ 8 ชิ ้นพอดี
ขัน้ ตอนที่ 3 การแล่ น คือการเชื่อมประสานรอยตะเข็บ ให้ เหล็กเป็ นเนื ้อเดียวกัน โดยใช้ ผงทองแดงกับนํ ้า
ประสานทอง ทาให้ ทวั่ บาตรก่อน เพื่อให้ นํ ้าประสานทองเชื่อมโลหะไม่ให้ มีรูรั่ว สมัยโบราณใช้ เตาแล่นแบบที่ใช้ มือ
สูบลมเร่ งไฟ แต่ปัจจุบนั เปลี่ยนมาใช้ เครื่ องเป่ าลมไฟฟ้าแทน
ขัน้ ตอนที่ 4 การลาย หรื อการออกแบบรู ปทรง เป็ นการนําบาตรที่แล่นแล้ วมาเคาะให้ ได้ รูปทรงที่ต้องการ
โดยจะใช้ ‘ค้ อนลาย' ซึง่ เป็ นค้ อนรู ปโค้ งงอ หัวค้ อนมีลกั ษณะแหลม เคาะด้ านในของบาตร สําหรับที่รองเคาะนัน้
เป็ นทัง่ ไม้ สี่เหลี่ยมขนาดพอเหมาะกับบาตร
ขัน้ ตอนที่ 5 การตี ช่างจะใช้ ค้อนเหล็กตีผิวด้ านนอกของบาตรให้ รอบ เพื่อให้ สว่ นที่นนู ออกมาจากการลาย
เรี ยบเสมอกัน รวมทังตี
้ ให้ รอยตะเข็บที่ยงั ขรุ ขระเรี ยบเสมอกัน จากนันต้
้ องนําไป ‘ตีลาย' บนทัง่ ไม้ เพื่อให้ ได้ รูปทรง
ตามต้ องการ แล้ วนําไปเจียรต่อโดยใช้ เครื่ องเจียรไฟฟ้า แล้ วจึงตะไบตกแต่งให้ สวยงามอีกครัง้ ซึง่ จะได้ บาตรสีเงิน
ขึ ้นเงาแวววับ
ขัน้ ตอนที่ 6 การสุม หรื อระบมบาตร เพื่อป้องกันการเกิดสนิม โดยในสมัยก่อนจะใช้ กํามะถันทา จากนันจึ
้ ง
นําบาตรมากองรวมๆ กันแล้ วใช้ หม้ อครอบสุม เชื ้อเพลิงที่ใช้ จะเป็ นเศษไม้ สกั จากร้ านขายเครื่ องไม้ ซงึ่ มีอยู่รอบ
ภูเขาทอง เนื่องจากไม้ สกั เป็ นไม้ ที่ให้ ความร้ อนสูงซึง่ บาตรที่ได้ จากการสุมจะมีสีดํา จากนันจึ
้ งใช้ นํ ้ามันมะพร้ าวทา
ทับอีกครัง้ แต่ปัจจุบนั นิยมใช้ นํ ้ามันกันสนิมชโลมให้ ทวั่ ตัวบาตรแทน
ขัน้ ตอนที่ 7 การทําสี อันเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ าย ซึง่ ทําให้ บาตรเป็ นสีตา่ ง ๆ เช่น สีเขียว สีดําสนิท นันถื
้ อเป็ น
เทคนิค เฉพาะตัวของช่างแต่ละคน รวมทังการแกะสลั
้
กลวดลายไทย การตีตรา การสลักชื่อช่างผู้ทํา ซึง่ จะทํา
หรื อไม่ก็แล้ วแต่ความพอใจของช่างตีบาตร
ความแตกต่ างในการทําบาตรแบบโบราณกับวิธีสมัยใหม่
การทําบาตรในแบบโบราณเป็ นลักษณะของการทําด้ วยมือซึง่ มีความปราณีตและใช้ เวลาในการทํา
ค่อนข้ างนานกว่าการทําบาตรในยุคปั จจุบนั อย่างเช่น การทําบาตรใบใหญ่ ที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ
9 นิ ้ว จะใช้ ระยะเวลาในการทําประมาณหนึง่ อาทิตย์ เนื่องจากการให้ ความสําคัญในปั จจุบนั ที่สืบทอดวิธีการทําที่
เป็ นภูมิปัญญามีน้อย จากข้ อมูลในปั จจุบนั พบว่ามีผ้ ปู ระกอบการเพียง 5 ครอบครัว และมีจํานวนคนทําบาตรใน
ปั จจุบนั ไม่เกิน 20 คน (อังศิกา อังกูร, 2549) ส่วนในการทําบาตรในปั จจุบนั เป็ นการทําบาตรในลักษณะของการ
ปั๊ ม คือการทําด้ วยเครื่ องไม่มีตะเข็บ ซึง่ สามารถทําด้ วยเครื่ องได้ ตอ่ วันเป็ นจํานวนร้ อยใบจนถึงพันใบ ซึง่
ผู้ประกอบการจะมีต้นแบบในการผลิตอยู่ก่อนแล้ ว แต่ผลลัพธ์ในทางตรงกันข้ ามกับการทําบาตรด้ วยวิธีสมัยใหม่
คือคุณภาพของบาตรค่อนข้ างจะตํ่ากว่าบาตรที่ผ่านวิธีการทําด้ วยมือของชุมชนบ้ านบาตร
ผลกระทบที่ส่งผลต่ อภูมิปัญญาที่กาํ ลังจะเลือนหายไปจากภูมิปัญญาไทย
ปั จจุบนั มีการผลิต “บาตรบุ” น้ อยลงมากและจํากัดอยู่เพียงแค่จําหน่ายเป็ นของที่ระลึกหรื อรับสัง่ ทําจาก
พระสงฆ์โดยตรงเท่านัน้ การมี “บาตรปั๊ ม” เข้ ามาแทนที่เป็ นปั จจัยหลักที่ทําให้ หตั ถกรรมบาตรบุลดน้ อยถอยลง
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เป็ นลําดับในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา บาตรปั๊ มมีสว่ นแบ่งการตลาดเป็ นส่วนใหญ่เนื่องจากมีกําลังการผลิตสูง ราคา
ขายส่งถูก จึงเป็ นที่ต้องการของพ่อค้ าคนกลางเทียบกันตามราคาขาย ในขณะที่บาตรบุขนาด 7 นิ ้ว จําหน่ายใน
ราคา 800 บาท บาตรปั๊ มสามารถขายได้ ในราคาเพียง 100 กว่าบาทเท่านัน้
ด้ วยเหตุนี ้จึงทําให้ พ่อค้ าคนกลางหันมาจําหน่ายบาตรปั๊ ม และกดราคาบาตรบุลง จนช่างผู้ทําบาตรจาก
ภูมิปัญญาไม่สามารถหากําไรจากการขายส่งได้ ช่างฝี มือเหล่านันจึ
้ งหันมารับงานที่ผ้ วู า่ จ้ างต้ องการความ
ประณีตเป็ นพิเศษโดยไม่เกี่ยงราคา บางคนก็เลือกที่จะเลิกอาชีพช่างไปประกอบอาชีพอื่น บาตรปั๊ มจึงเข้ ายึด
ครองตลาดจนบาตรบุขาดหายไปจากตลาดเครื่ องสังฆภัณฑ์ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา บาตรบุของชาวบ้ านบาตรมี
ราคาสูงเนื่องจากการทําบาตรต้ องอาศัยช่างหลายประเภท แบ่งค่าจ้ างแรงงานให้ กบั ช่างฝี มือต่าง ๆ ซึง่
ประกอบด้ วย ช่างตีขอบ ช่างต่อบาตร ช่างแล่น ช่างลาย ช่างตี และช่างตะไบ จึงมีคา่ ใช้ จ่ายเป็ นต้ นทุนสูง ช่าง
บางคนก็สามารถทําได้ เองทุกขันตอนแต่
้
แบ่งงานกันไปตามความชํานาญและเพื่อเป็ นการผ่อนแรงโดยมาก
จากราคาของบาตรที่ทําด้ วยมือของชาวบ้ านบาตร เมื่อเทียบกับคุณภาพแล้ วถือว่าคุ้มค่ากว่าบาตรปั๊ มที่
ทําจากเครื่ องจักรกลเป็ นอย่างมาก นอกจากนันบาตรที
้
่ทําด้ วยมือยังต้ องกับพระวินยั และยังมีความคงทน มี
ความหลากหลายในรู ปทรงที่สบื ทอดภูมิปัญญามาแต่โบราณ ช่างทําบาตรที่ยดึ อาชีพนี ้จะต้ องทําด้ วยใจรักอย่าง
แท้ จริ ง ทําขึ ้นด้ วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ด้ วยความเคารพในวิชาความรู้ ครู บาอาจารย์ ตลอดจน
เครื่ องมือเครื่ องใช้ สอยในการยังชีพทุกชิ ้น ตามแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย บาตรของชาวบ้ าน
บาตรจึงกอปรด้ วยคุณค่าที่ผสานฝี มือ แรงงาน และจิตใจไว้ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน จนบางครัง้ การประเมินความ
คุ้มค่าของบาตรอาจไม่สามารถกําหนดด้ วยค่าของเงินตรา แต่เป็ นคุณค่าที่จิตใจ เนื่องจากกว่าจะได้ บาตรทําด้ วย
มือสักใบต้ องใช้ ทงความประณี
ั้
ต ประสบการณ์ ความชํานาญ และความตังใจจริ
้
งของช่างทําบาตร ที่จะอนุรักษ์
ภูมิปัญญานี ้ไม่ให้ สญ
ู หายไป บาตรบุนี ้นอกจากจะมีความประณีตในกระบวนการทําแล้ ว บาตรหนึง่ ใบที่ใช้ เวลา
ทําราว 3 วันนันสามารถใช้
้
งานได้ ยาวนานถึง 30-40 ปี
จากความสําคัญของการสืบทอดภูมิปัญญาของบ้ านบาตรที่มีมาอย่างช้ านาน จนถึงปั จจุบนั ที่
ความสําคัญของการทําบาตรกําลังจะหายไปจากสังคมไทย คําพูดที่วา่ การถ่ายทอดวิชาความรู้ จากรุ่ นหนึง่ ไปสูอ่ ีก
รุ่ นหนึง่ เพื่อให้ ได้ วิชาความรู้ นนมาประกอบอาชี
ั้
พกันต่อ ๆ ไป ยังจะสามารถนํามาใช้ กบั บ้ านบาตรได้ หรื อไม่ และ
การนําการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาช่วยสนับสนุนการคงอยู่ของภูมิปัญญาไทยจะมีความสอดคล้ องกันหรื อไม่
คําถามจากกรณีตา่ ง ๆ เหล่านี ้จะเป็ นตัวกระตุ้นให้ เกิดการมองเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ หรื อเป็ นเพียงแค่
ความคิดที่จะทําแต่กลับสูญหาย ก็ยงั เป็ นคําถามที่เราควรจะพิจารณา ภูมิปัญญาที่มีของไทยกับกระแส
วัฒนธรรมจากภายนอก รวมถึงเทคโนโลยีที่เข้ ามาแทนที่ อะไรมีความสําคัญมากกว่ากันในสังคมไทย
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