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“บาตร” เป็นภาชนะส�ำหรับใส่อาหารของพระภิกษุสงฆ์
ซึ่งใช้ในการรับบิณฑบาตในตอนเช้า บาตรถือเป็นหนึ่งใน
เครื่องอัฐบริขารทั้ง 8 ที่บัญญัติไว้ในพระธรรมวินัย
“บาตรบุ” คือค�ำเรียก บาตรทีเ่ กิดจากกรรมวิธกี ารท�ำบาตร
โดยการตีเหล็กขึน้ รูปด้วยมือ ทีเ่ รียกว่า “การบุ” ถือเป็นภูมปิ ญั ญา
การท�ำบาตรพระที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีเอกลักษณ์
ทีโ่ ดดเด่น คือ รอยตะเข็บ 8 ชิน้ ทีป่ รากฏรอบบาตรจาง ๆ เมือ่
เคาะจะมีเสียงกังวานคล้ายเสียงระฆัง บาตรทีถ่ กู ต้องตามหลัก
พระวินัยต้องเป็นบาตรบุ ท�ำจากเหล็ก และดิน เท่านั้น
ส่วนประกอบของบาตร 1 ใบ ประกอบด้วย ขอบบาตร
1 ชิ้น กงบาตร 2 ชิ้น หน้าวัวหรือกลีบบัว 4 ชิ้น และโครงบาตร
1 ชิ้น โดยใช้วิธีการเป่าแล่น (การเป่าแล่น หมายถึง การหยอดน�้ำ
ประสานทอง และผงทองแดง เพื่อเชื่อมเนื้อเหล็กเข้าด้วยกัน
โดยจะทิง้ รอยตะเข็บไว้ให้เห็นจาง ๆ) เพือ่ ประสานส่วนประกอบ
แต่ละชิน้ เข้าด้วยกัน และน�ำมาตีดว้ ยมือเพือ่ ให้เกิดรูปทรง จึงค่อย
น�ำมารมด�ำ เพือ่ ป้องกันการเกิดสนิม จนได้เป็น “บาตรบุทำ� มือ”
แบบโบราณสะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และทักษะ
ฝีมือเชิงช่างที่อยู่เคียงข้างพระพุทธศาสนามาช้านาน
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เอกลักษณ์ที่สะท้อนภูมิปัญญา
และทักษะฝีมือเชิงช่างของการ
ท�ำบาตรแบบ “บาตรบุ”
การท�ำบาตร เป็นงานทีต่ อ้ งอาศัยการท�ำด้วยมือทุกขัน้
ตอน ตั้งแต่ช่างตีขอบ ช่างต่อบาตร ช่างประกอบกง ช่างแล่น
ช่างลาย ช่างตี ช่างตะไบ เพื่อให้ได้มาซึ่งบาตรท�ำมือแบบ
โบราณทีม่ จี ดุ เด่นคือ รอยตะเข็บ 8 ชิน้ จาง ๆ รอบบาตร บาตร
ที่เห็นสีด�ำที่พระภิกษุ สามเณรใช้กันทั่วไปเกิดจากภูมิปัญญา
การบุบาตรจนเป็นรูปทรงด้วยมือทั้งหมด แล้วจึงน�ำมาท�ำขั้น
ตอนการระบมบาตร หรือการเผาบาตร เพื่อป้องกันสนิม
เนื่องจากวัสดุท�ำจากเหล็กจึงจะท�ำให้เกิดสนิมได้ แต่การเผา
จะช่วยลดคาร์บอนทีท่ ำ� ให้เกิดสนิมลงได้ เรียกว่า การรมด�ำ คือ
การน�ำบาตรไปเผา แล้วทาน�้ำยาที่ผสมใบขี้เหล็กให้ทั่วบาตร
ก่อนน�ำไปรมควัน จนได้บาตรที่เป็นสีด�ำสนิท
อีกกรรมวิธที ไี่ ด้มาซึง่ บาตรสีเขียว เรียกว่า การสุมเขียว
ได้มาจากการน�ำบาตรไปเผาด้วยฟืนที่ท�ำจากไม้สัก จะให้
บาตรออกมาเป็นสีเขียว

เอกลักษณ์รูปทรงบาตร
“บาตรพระ” มีอยู่ 5 ทรงด้วยกัน โดยรูปทรงส่วนใหญ่
มักเลียนแบบจากธรรมชาติ ทรงบาตรพระทั้ง 5 ทรง มีดังนี้
1. ทรงไทยเดิม มีฐานป้าน ก้นแหลมจึงไม่สามารถวาง
บนพื้นราบได้ต้องวางบนฐานรองบาตรสลกบาตร
2. ทรงตะโก ฐานมีลักษณะคล้ายทรงไทยเดิม แต่ก้น
มนย้อย สามารถวางราบบนพื้นได้
3. ทรงมะนาว รูปร่างมน ๆ คล้ายกับผลมะนาวแป้น
สามารถวาบราบบนพื้นได้
4. ทรงลูกจัน เป็นบาตรทรงเตี้ย ลักษณะคล้ายทรง
มะนาวแต่จะเตี้ยกว่าสามารถวางราบบนพื้นได้
5. ทรงหัวเสือ รูปทรงคล้ายกับทรงไทยเดิม แต่ส่วน
ฐานตัดเล็กน้อย สามารถวางราบบนพื้นได้
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ส�ำหรับทรงไทยเดิมและทรงตะโกนั้นจัดว่าเป็นทรง
โบราณ ทีม่ มี านับร้อยปีแล้ว ขณะทีท่ รงมะนาวและทรงลูกจัน
นั้นมีอายุประมาณ 80-90 ปี ส่วนทรงหัวเสือเป็นรุ่นหลังสุด
มีมาประมาณ 30 ปี เป็นทรงที่พระสายธรรมยุตนิกายนิยมใช้
ส่วนทรงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันได้แก่ ทรง
มะนาว และทรงหัวเสือ
ภูมปิ ญ
ั ญาในเรือ่ งการท�ำบาตรพระจึงถือเป็นส่วนหนึง่
ของงานหัตถกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่คู่กับ
วิถคี นไทยพุทธมาเนิน่ นาน การท�ำบาตรแบบดัง้ เดิมเป็นการท�ำมือ
เน้นความประณีต ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือแบบโบราณ บาตร
พระแต่ละใบจึงใช้เวลาการผลิตอย่างน้อยราวหนึ่งสัปดาห์
ปัจจุบนั ความนิยมใช้บาตรพระทีท่ ำ� ด้วยมือลดน้อยลง
เหลือเพียงการจ�ำหน่ายเป็นของทีร่ ะลึกหรือรับสัง่ การท�ำจาก
พระภิกษุสงฆ์โดยตรงเท่านัน้ ท�ำให้ชาวบ้านบาตรทีม่ อี าชีพท�ำ
บาตรส่วนใหญ่หันไปประกอบอาชีพอื่น คงเหลือกลุ่มช่างท�ำ
บาตรบุทยี่ งั ยืนหยัดสานต่อผลงานทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
บ้านบาตร เพียง 3 ครอบครัวเท่านั้น

วิถีคนท�ำบาตรบุ ที่บ้านบาตร
บาตรพระ มีความส�ำคัญอย่างมากกับการประกอบอาชีพ
ของผู้คนในชุมชนบ้านบาตร และหากจะพูดถึงแหล่งตีบาตร
พระทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย คือ ‘ชุมชนบ้านบาตร’ ซึง่ ปัจจุบนั
ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกเมรุปูน ใกล้วัดสระเกศ ซอยบ้านบาตร
ถนนบ�ำรุงเมืองและถนนบริพัตร แขวงส�ำราญราษฎร์ เขต
ป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร ซึง่ สันนิษฐานว่า บรรพบุรษุ
ของชุมชนบ้านบาตรเป็นชาวกรุงศรีอยุธยา ที่อพยพมาตั้งแต่
คราวเสียกรุงครั้งที่ 2 ด้วยชาวกรุงศรีอยุธยากลุ่มนี้มีความ
ช�ำนาญด้านการตีบาตรได้อพยพย้ายถิน่ ฐานเข้ามาตัง้ หมูบ่ า้ น
ท�ำบาตรเหล็กในกรุงเทพฯ ราว พ.ศ. 2326 สมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้สถาปนา
กรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี ในช่วงต้นของราชวงศ์จักรี
นั้น พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และผู้มีฐานะ นิยม
สร้างวัด ท�ำให้กรุงเทพฯ มีวดั และพระสงฆ์อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
การตีบาตรพระจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่เฟื่องฟูในขณะนั้น และ
กลายเป็นอาชีพที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านบาตรเรื่อยมา
บ้านบาตรจึงเป็นชุมชนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการท�ำ
บาตรพระสงฆ์ด้วยมือ ตามแบบอย่างโบราณมาโดยตลอด

เอกลักษณ์ของบาตรพระสงฆ์ฝมี อื ของชุมชนบ้านบาตรแห่งนี้
คือรอยตะเข็บ 8 ชิน้ จาง ๆ ทีป่ รากฏอยูร่ อบบาตร และถือเป็น
อาชีพหลักของคนในชุมชนนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณ
ดังนัน้ บาตรพระ ของชาวชุมชนบ้านบาตรจึงมีชอื่ เสียงมาก
เพราะเป็นบาตรบุท�ำมือที่ต้องขึ้นรูปด้วยการตีเหล็กประสาน
เข้าด้วยกันทีละแผ่น ช่างตีบาตรจะแบ่งหน้าที่กันท�ำตาม
กระบวนการ ประกอบด้วย ช่างตีขอบ ช่างต่อบาตร ช่างแล่น
ช่างลาย ช่างตี และช่างตะไบ ซึ่งต้องอาศัยฝีมือและความ
อดทนอย่างสูง บาตรหนึง่ ใบกว่าจะส�ำเร็จต้องใช้เวลาหลายวัน
โดยทัว่ ไปบาตรพระสงฆ์ในสายมหานิกายหรือเถรวาท
ซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศที่สืบทอดสายมาจาก
ลัทธิลังกาวงศ์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย นิยมใช้บาตรทรงมะนาว
ขนาดปากกว้างราว 7-8 นิ้ว ต่างจากบาตรพระสายวิปัสสนา
หรือธรรมยุติกนิกาย ที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ โดยล้นเกล้ารัชกาลที่ 4 ขณะทรงผนวชฉัน
อาหารมื้อเดียว มักใช้บาตรขนาดปากกว้าง 9-10 นิ้ว ทรง
ตะโกหรือทรงหัวเสือ
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กรรมวิธีท�ำบาตรพระ
วัสดุที่ใช้ท�ำบาตรในอดีตคือ ตัวถังเหล็กยางมะตอย
ทีท่ างเทศบาลกรุงเทพมหานครใช้ใส่ยางมะตอยเพือ่ ราดถนน
ซึง่ น�ำถังเหล็กมาเผาคราบยางมะตอยอยูแ่ ถววัดสะเกศ ซึง่ อยู่
ใกล้กับบ้านบาตร เมื่อถึงเวลาจะมีคนน�ำถังยางมะตอยที่ใช้
แล้วมาส่งให้ที่ชุมชน โดยถังยางมะตอยท�ำจากเหล็ก มีเนื้อ
บาง ท�ำให้สามารถตีบาตรได้งา่ ย สะดวก และราคาไม่แพง แต่
ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เหล็กซิงค์และทองแดงเป็นวัสดุที่ใช้ท�ำ
บาตรเพราะหาซือ้ ง่ายกว่า ประกอบกับถังยางมะตอยก็หาซือ้
ได้ยากขึ้นในปัจจุบัน

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำบาตร
1. ค้อนปอนด์ขนาดต่าง ๆ (1.5-2 ปอนด์) ใช้ส�ำหรับ
ตีเหล็ก และตีบาตรให้เรียบ
2. คีม ใช้ส�ำหรับหักเหล็ก (หักฟันปลา)
3. ทั่งเหล็ก ใช้ส�ำหรับรองในการทุบเหล็กและตีเหล็ก
ขึ้นขอบบาตร
4. กรรไกรจัก ใช้ส�ำหรับการจักเหล็ก
5. ค้อนลาย ใช้ส�ำหรับท�ำลาย
ค้อนลาย

ค้อนปอนด์, คีม

ทั่งเหล็ก

กรรไกรจัก

การท�ำบาตร

5

ขั้นตอนการท�ำบาตร

กะล่อน

ทั่งลาย

ลูกกะล่อน

บาตรที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนั้น ต้องเป็น
บาตรบุ หรือบาตรที่ท�ำขึ้นด้วยมือ และประกอบด้วยเหล็ก 8
ชิน้ มิใช่บาตรหล่อซึง่ ผลิตด้วยเครือ่ งจักร การท�ำบาตรในแบบ
โบราณเป็นลักษณะของการท�ำด้วยมือซึง่ มีความประณีตและ
ใช้เวลาในการท�ำค่อนข้างนาน บาตรหนึง่ ใบกว่าจะส�ำเร็จต้อง
ใช้เวลานานหลายวัน ซึง่ การท�ำบาตรบุนนั้ มีขนั้ ตอนต่าง ๆ โดย
แบ่งเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตีขอบบาตร
การตีขอบบาตร ถือเป็นขั้นตอนแรกของการท�ำบาตร
พระสงฆ์ เนือ่ งจากขอบบาตรจะเป็นตัวก�ำหนดว่าบาตรใบนัน้
จะมีขนาด และรูปทรงอย่างไร การขึ้นรูปขอบบาตรเริ่มจาก
การน�ำเหล็กมาตัดตามขนาดของบาตร เช่น บาตรขนาด 9 นิว้
จะต้องตัดแผ่นเหล็ก ให้มีความยาว 10 นิ้ว เพื่อเหลือเนื้อที่ไว้
ประกบปลายทั้งสองข้าง เมื่อได้เหล็กที่มีขนาดตามต้องการ
แล้วก็น�ำมาตีขมวดเป็นวงกลม ซึ่งเหล็กที่น�ำมาใช้นั้นจะใช้ฝา
ถังนํ้ามันหรือใช้เหล็กแผ่นก็ได้
การตีเชือ่ มรอยต่อใช้เวลาราว 4-5 นาที ระหว่างตีตอ้ งค่อยๆ
ดัดโค้งเหล็กให้เป็นรูปพระจันทร์เสีย้ วเพือ่ ง่ายต่อการน�ำปลาย
ทั้งสองด้านมาประกบ เหล็กที่ใช้ตีขึ้นรูปขอบบาตรใช้เหล็กซิงก์
เบอร์ 20 (หนา 1 หุน กว้าง 6 หุน) เมื่อได้เหล็กแผ่นขนาด
ใหญ่มา ช่างจะต้องน�ำมาซอยให้เหลือขนาด 20 x 20 นิว้ เหล็ก
ทีใ่ ช้ตขี นึ้ รูปขอบบาตรจะมีความหนาบางตามขนาดของบาตร
ส่วนเหล็กที่ใช้ท�ำตัวบาตรก็จะบางลงไปตามความเหมาะสม
เครื่องมือทุกอย่างในการท�ำบาตรบุเป็นเหล็กทั้งหมด ส�ำคัญ
คือเป็นอุปกรณ์โบราณที่ใช้สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
การตีขอบบาตร

6. ทั่งลาย ท�ำด้วยไม้เนื้อแข็งใช้ส�ำหรับเป็นที่รองรับ
ส่วนโค้งของขอบบาตรเพื่อท�ำลวดลายบาตร
7. กรรไกรตัด ใช้ส�ำหรับตัดแผ่นเหล็ก
8. ลูกกะล่อนและตัวลูกกะล่อนขนาดต่าง ๆ ใช้สำ� หรับ
รองรับในการท�ำบาตรและตีบาตร ลูกกะล่อนทีใ่ ช้มหี ลายขนาด
ขึ้นอยู่กับขั้นตอนว่าต้องการความละเอียดมากน้อยเพียงไร
เช่น การตีบาตร ก็ต้องใช้ลูกกะล่อนที่เรียบละเอียดมากที่สุด
9. เตา ใช้ส�ำหรับเป่าแล่น
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การขึ้นรูปหรือการประกอบกง

ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นรูปหรือการประกอบกง
ขัน้ ตอนการขึน้ รูปหรือการประกอบกง ช่างจะตัดแผ่น
เหล็กเป็นรูปกากบาท ซึ่งเรียกว่า ‘กง’ จากนั้นจึงดัดงอขึ้นรูป
แล้วน�ำมาติดกับขอบบาตร เมื่อขึ้นรูปเสร็จ จะเหลือช่องว่าง
รูปสามเหลีย่ มใบโพ 4 ช่อง ช่างจะวัดและตัดแผ่นเหล็กรูปร่าง
เหมือนใบหน้าวัว 4 ชิ้น ที่เรียกว่า ‘หน้าวัว’ หรือ ‘กลีบบัว’
เพือ่ ใช้เป็นตะเข็บเชือ่ มประสานกับส่วนต่างๆ ตีให้งอเล็กน้อย
ตามรูปทรงของบาตรซึ่งเมื่อประกอบกันแล้ว จะได้บาตรที่มี
ตะเข็บ 8 ชิ้นพอดี ปัจจุบันลดลงเหลือ 6 ชิ้น เพื่อง่ายต่อการ
เชื่อมเข้าหากัน
ช่างขึน้ รูปบาตรจึงต้องมีความช�ำนาญอย่างมาก โดย
เฉพาะขั้นตอนการตัดเหล็กให้เป็นรูปกากบาทและกลีบบัว
เพราะเป็ น การตั ด ครั้ ง ละลู ก เท่ า นั้ น แต่ ล ะชิ้ น ต้ อ งท� ำ
เครือ่ งหมายก�ำกับเพือ่ ง่ายต่อการน�ำมาติดขึน้ รูปกับขอบบาตร

การใช้ไฟแรงมากในการเผาถ่าน

ขั้นตอนที่ 3 การเป่าแล่น
การเป่าแล่น คือการเชือ่ มประสานรอยตะเข็บ ให้เหล็ก
เป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้ผงทองแดงกับนํ้าประสานทอง ทาให้
ทัว่ บาตรก่อ เพือ่ ให้นาํ้ ประสานทองเชือ่ มโลหะไม่ให้มรี รู วั่ และ
ป้องกันการเกิดสนิม สมัยโบราณใช้เตาสูบแบบที่ใช้มือสูบลม
เร่งไฟ แต่ปจั จุบนั หากบาตรขนาดใหญ่ใช้เตาฟืน แต่เมือ่ ไม้ฟนื
หายากขึน้ จึงเปลีย่ นมาใช้เตาถ่าน เป่าด้วยเครือ่ งเป่าลมไฟฟ้า
แทน ซึง่ ก็เป็นกรรมวิธแี บบโบราณทีส่ บื ทอดกันมาถึงปัจจุบนั
การเผาบาตรต้องใช้ไฟแรงมาก เผาจนกระทั่งเนื้อ
เหล็กเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งใบ หมั่นกลับให้บาตรได้รับความ
ร้อนครบทั้ง 4 ด้าน แล้วจึงน�ำลงจากเตาทิ้งไว้จนเย็นตาม
ธรรมชาติ ห้ามใช้น�้ำราดเพราะเหล็กจะแข็งตัวท�ำให้ยากต่อ
การตีแต่งรูป หลังจากบาตรแห้งแล้วจึงน�ำไปขัดด้วยน�ำ้ ยาล้าง
จานทั่วไป ปล่อยไว้ให้แห้ง
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การทุบตะเข็บ

ขั้นตอนที่ 4 การทุบตะเข็บ
ขั้นตอนการทุบตะเข็บ ต้องทุบให้เรียบเนียน นับว่า
เป็นขั้นตอนที่ช่างต้องใช้แรงอย่างมาก เทคนิคการทุบขึ้นอยู่
กับความถนัดของช่าง เช่น บางคนถนัดเริ่มทุบจากขอบบาตร
ไปหาก้นบาท บางคนเริ่มจากตรงกลางคือส่วนที่ป่องที่สุดไล่
ไปเรื่อยๆ จนรอบตัวบาตร โดยที่ใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต�่ำกว่า
2 ชั่วโมงต่อหนึ่งใบ และต้องใช้จังหวะการทุบที่สม�่ำเสมอ

การลาย

การตี

ขั้นตอนที่ 5 การลาย
การลาย หรือการออกแบบรูปทรง โดยจะใช้ ‘ค้อน
ลาย’ ซึง่ เป็นค้อนรูปโค้งงอ หัวค้อนมีลกั ษณะแหลม เคาะด้าน
ในของบาตร ส�ำหรับที่รองเคาะนั้นเป็นทั่งไม้สี่เหลี่ยมขนาด
พอเหมาะกับบาตร เรียกว่า “ทัง่ ลาย” ท�ำจากไม้เนือ้ แข็ง เช่น
ไม้มะค่า การลายบาตรใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับ
ความช�ำนาญของช่าง
ขั้นตอนที่ 6 การตี
ในขัน้ ตอนการตี ช่างจะใช้คอ้ นเหล็กตีผวิ ด้านนอกของ
บาตรให้รอบ เพือ่ ให้สว่ นทีน่ นู ออกมาจากการลายเรียบเสมอกัน
รวมทัง้ ตีให้รอยตะเข็บทีย่ งั ขรุขระเรียบเสมอกัน จากนัน้ น�ำไป
‘ตีลาย’ บนทัง่ ไม้ เพือ่ ให้ได้รปู ทรงตามต้องการ แล้วจึงใช้ตะไบ
ตกแต่งให้สวยงามอีกครั้ง จะได้บาตรสีเงินขึ้นเงาแวววาว
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การสุม หรือระบมบาตร
ขั้นตอนที่ 7 การสุม หรือระบมบาตร
ขั้นตอนการสุม หรือระบมบาตร เพื่อป้องกันการเกิด
สนิม โดยในสมัยโบราณจะใช้ก�ำมะถันทา จากนั้นจึงน�ำบาตร
มากองรวมๆ กันแล้วใช้หม้อครอบสุม เชือ้ เพลิงทีใ่ ช้จะเป็นเศษ
ไม้สกั จากร้านขายเครือ่ งไม้ซงึ่ มีอยูร่ อบภูเขาทอง เนือ่ งจากไม้
สักเป็นไม้ที่ให้ความร้อนสูง บาตรที่ได้จากการสุมจะมีสีด�ำ
จากนั้นจึงใช้นํ้ามันมะพร้าวทาทับอีกครั้ง แต่ปัจจุบันนิยมใช้
นํ้ามันกันสนิมชะโลมให้ทั่วตัวบาตรแทน
ขั้นตอนที่ 8 การท�ำสี
ขั้นตอนการท�ำสี เป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งท�ำให้บาตร
เป็นสีต่าง ๆ เช่น สุมเขียว (สีเขียว) รมด�ำ (สีด�ำสนิท) นั้นถือ
เป็นเทคนิค เฉพาะตัวของช่างแต่ละคน รวมทั้งการแกะสลัก
ลวดลายไทย การตีตรา การสลักชื่อช่างผู้ท�ำ ตามความพอใจ
ของช่างตีบาตร
สีของบาตรพระนัน้ ส่วนใหญ่จะนิยมสีดำ� เป็นหลัก ช่าง
เก่าแก่ของบ้านบาตร โดยทัว่ ไปจะใช้กรรมวิธี 2 แบบ คือ ‘สุม
เขียว’ และ‘รมด�ำ’ ซึ่งสุมเขียว คือการน�ำเศษไม้สักมาเผาให้
เกิดความร้อน แล้วจึงน�ำบาตรไปเผาในฟืนไม้สัก บาตรที่ได้
จะเป็นสีเขียวปีกแมลงทับ

ส่วนรมด�ำคือ การน�ำบาตรไปเผาจนด�ำ รอให้เย็น จาก
นั้นจึงน�ำน�้ำยาที่ท�ำจากส่วนผสมของใบขี้เหล็ก แอลกอฮอล์
และน�้ำมันชะแล็ก มาทาให้ทั่วทั้งด้านนอกและด้านในบาตร
ตากให้แห้ง แล้วน�ำไปรมควันอีกครัง้ ถ้าจะให้สดี ำ� สนิทก็ให้ทา
น�้ำยาหลาย ๆ เที่ยว การรมด�ำต้องท�ำในวันที่อากาศดี แดด
จัด สีจงึ ด�ำเป็นเงาสวยงาม นอกจากนัน้ ปัจจุบนั ยังมีการท�ำให้
เกิดลวดลาย ด้วยการใช้คอ้ นค่อยๆ ตีให้ขนึ้ ลาย ซึง่ เรียกกันว่า
‘บาตรตีเม็ด’

การท�ำสี
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ความรู้ที่เกี่ยวกับบาตรบุ

การเลือกซื้อบาตรพระ
ข้อแนะน�ำส�ำหรับการเลือกบาตรพระสงฆ์ทดี่ ี ให้ใช้วธิ ี
ลูบดูตะเข็บข้างในก้นบาตรว่าเรียบหรือขรุขระอย่างไรบ้าง
บางคนก็ใช้วธิ ใี ช้ไม้เคาะฟังเสียง เพราะบาตรท�ำมือนีเ้ มือ่ เคาะ
แล้วจะมีเสียงกังวานเหมือนเสียงระฆัง บาตรแต่ละลูกก็จะมี
เสียงไพเราะต่างกันออกไป บางคนก็เคาะดูวา่ บาตรลูกไหนให้
เสียงเพราะที่สุด ก็ซื้อใบนั้นไป

การตีบาตร 8 ขอบ พระวินยั ได้ก�ำหนดไว้วา่ บาตรจะ
ต้องมีตะเข็บทั้งหมด 8 ชิ้น เพราะว่าบาตรเป็นหนึ่งในอัฐ
บริขาร 8 ของพระที่ใช้
กลุ่มบุคคลที่ซื้อไปใช้ ส่วนมากจะเป็นพระสายธรรม
ยุติ ในแถบบริเวณภาคอีสาน ที่จะเคร่งครัดเป็นพิเศษ รวมถึง
ประชาชนทั่วไปที่สนใจซื้อไปท�ำบุญถวายพระ
การท�ำบาตรในปัจจุบนั วิธกี ารท�ำบาตรปัม๊ นัน้ ท�ำด้วย
เครื่องไม่มีตะเข็บ ท�ำได้เร็วเพราะมีบล็อกในการท�ำบาตร
บาตรปั๊มจะคุณภาพไม่ดีเท่ากับบาตรท�ำมือ
บาตรเก่าซ่อมได้ ชุมชนบ้านบาตรรับซ่อมบาตรเก่าที่
เหลือใช้ เพราะโดยมากพระทีส่ กึ แล้วจะทิง้ บาตรไว้ทวี่ ดั เพราะ
ถือว่าเป็นของสูง
ตะเข็บบาตร มีท้ังตะเข็บทองแดงและตะเข็บเหล็ก
ตะเข็บทองแดงเมื่อน�ำไปรมควันจะปรากฏชัดเจนเป็นรูป
กากบาทบนตัวบาตร

การท�ำบาตร
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ความเชื่อการไหว้ครู ศาลพ่อปู่
ก่อนตีบาตร
การท�ำบาตร มิใช่ท�ำกันอย่างง่ายๆ ช่างที่ท�ำบาตรใน
บ้านบาตร เชือ่ ว่ามี “ครู” ประสิทธิป์ ระสาทวิชาความรูท้ เี่ รียก
ว่า “พ่อปู่ หรือ ปู่ครู” ชาวบ้านเชื่อกันว่า “พ่อปู่” เป็นบุคคล
ธรรมดาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นบรมครูเรื่องการท�ำบาตร
มาตัง้ แต่ครัง้ โบราณ ชาวบ้านจึงให้ความเคารพนับถือสืบทอด
กันมา และได้ตั้งศาลพ่อปู่ไว้กลางหมู่บ้าน เพื่อสักการะบูชา
เชื่ อกั น ว่ า ศาลนี้ ส ามารถปกปัก รัก ษาให้ทุก คนในหมู่บ้าน
อยู่เย็นเป็นสุข เป็นที่ยดึ เหนี่ยวทางจิตใจ ทุก ๆ ปี จะมีพิธไี หว้
ครูทศี่ าลพ่อปู่ ด้วยอาหารหวาน และทีส่ ำ� คัญคือ เหล้าขาว ใน
วันพฤหัสบดีแรกของเดือนเมษายน (ช่วงสงกรานต์) เพื่อให้
เกิดความเป็นสิริมงคลของช่างท�ำบาตรในการท�ำบาตร

ความเป็นมาและเรื่องราวของบาตร
บาตรใบแรกของพระพุทธเจ้า
ในสมัยพุทธกาลกล่าวไว้ในปฐมสมโพธิ และพระวินัย
ปิฎกมหาวรรคว่า บาตรใบแรกของพระพุทธเจ้าคือ บาตรที่
ฆฎิการพรหม น�ำมาถวายคราวเสด็จออกทรงผนวช ณ ฝั่งแม่นํ้า
อโนมา บาตรนัน้ หายไปตอนรับข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา
ท้าวจตุมหาราช เทพผูอ้ ภิบาลรักษาโลกประจ�ำอยูท่ ศิ ทัง้ สี่ ทรง
หยัง่ ทราบในพระอัธยาศัยจึงน�ำบาตรศิลามีพรรณรังสีเขียวมา
ถวายองค์ละ 1 ใบ รวมเป็น 4 ใบ พระพุทธองค์ทรงรับบาตร
ทั้งสี่ แล้วอธิษฐานเข้าเป็นใบเดียวกัน พระพุทธประวัติตอนนี้
จึงเป็นทีม่ าของพระพุทธรูปปางประสานบาตร และธรรมเนียม
การสร้างบาตรให้เป็นรอยประสานต่อกันเป็นตะเข็บ ประหนึง่
การประสานบาตรของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นด้วย
ในพระวินยั ปิฎกจุลลวัคค์ยงั ได้กล่าวถึงบาตรทีอ่ นุญาต
ไว้มี 2 ชนิด คือ “บาตรดิน” และ “บาตรเหล็ก” มีขนาด 7-11 นิว้
และไม่ควรเกิน 11 นิว้ ประกอบด้วยโลหะ 8 ชิน้ มีโครงบาตร
1 ชิ้น ฝาข้าง 2 ชิ้น หน้าวัว 4 ชิ้น และขอบบาตร 1 ชิ้น
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วัตรปฏิบัติในการใช้บาตร
พระพุทธองค์ทรงห้ามมิให้ภกิ ษุ สามเณร ใช้บาตรทีท่ ำ�
จากโลหะมีค่า เนื่องจากเกรงว่าจะท�ำให้พระได้รับอันตราย
จากโจรผู้ร้ายที่มาแย่งชิงบาตร เพราะในสมัยพุทธกาลนั้น
นอกจากพระภิกษุจะออกบิณฑบาตเพื่อน�ำอาหารมาฉันแล้ว
ก็ยังต้องออกธุดงค์ไปตามเมืองต่างๆ เพื่อเผยแผ่ธรรมะด้วย

อีกทัง้ การใช้บาตรทีท่ ำ� จากของทีม่ ลู ค่าสูงอย่างเงินหรือ ทองค�ำ
อาจท�ำให้พระเกิดกิเลสได้ง่าย แต่ในปัจจุบันการใช้บาตรของ
พระสงฆ์บางวัดที่อาจไม่เคร่งในพระธรรมวินัยมากนักอาจ
อนุโลมให้ใช้บาตร ที่ท�ำด้วยวัสดุสแตนเลสได้ ส�ำหรับในกรณี
พระสงฆ์ที่บวชไม่นาน เช่น การบวชหน้าไฟ การบวชช่วงเข้า
พรรษา 1-3 เดือน เป็นต้น
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ความแตกต่างในการท�ำบาตร
แบบโบราณ กับวิธีสมัยใหม่
การท�ำบาตรในแบบโบราณ เป็นลักษณะของการท�ำ
ด้วยมือ ซึ่งมีความประณีตและใช้เวลาในการท�ำค่อนข้างนาน
กว่าการท�ำบาตรในยุคปัจจุบัน เช่น การท�ำบาตรใบใหญ่ ที่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9 นิ้ว จะใช้ระยะเวลาใน
การท�ำประมาณหนึง่ สัปดาห์ แต่เดิมใช้หมุดตรึงส่วนต่างๆ ของ
บาตร ปัจจุบนั เปลีย่ นมาใช้วธิ กี ารเชือ่ มติดกันแทน เพราะช่าง
ที่ท�ำหมุดเสียชีวิตไปแล้ว จึงไม่มีการสืบทอด กระบวนการ
ตรึงบาตรด้วยหมุดจึงหายไป และเปลี่ยนจากเตาสูบมาเป็น
เตาถ่าน เป่าด้วยเครื่องเป่าลมไฟฟ้า
ส่วนการท�ำบาตรในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่จากแหล่ง
ผลิตบาตรโดยทั่วไปจะใช้วิธีการปั๊ม คือการท�ำด้วยเครื่อง
บาตรจึงไม่มีตะเข็บ สามารถท�ำได้นับร้อยใบต่อวัน ซึ่งผู้ ผลิต
บาตรแบบปัจจุบนั จะมีตน้ แบบ ในการผลิตอยูก่ อ่ นจึงสามารถ
ผลิตบาตรได้ครั้งละจ�ำนวนมาก และในเวลาที่รวดเร็ว
ส่วนบาตรท�ำมือของชุมชนบ้านบาตร ยังคงเป็น “บาตรบุ”
ที่ท�ำขึ้นด้วยมือ และประกอบด้วยเหล็ก 8 ชิ้น และส�ำหรับ
พระสงฆ์ที่เคร่งครัดพระธรรมวินัยในพุทธศาสนา จะไม่นิยม
ใช้บาตรทีใ่ ช้เครือ่ งจักรในการปัม๊ เพราะถือว่าไม่ถกู ต้องตามพ
ระธรรมวินัย แต่จะใช้บาตรบุ ที่ตีด้วยมือและมีลักษณะที่ถูก
ต้องตามหลักพระธรรมวินัยมาแต่สมัยโบราณกาล
ด้วยคุณสมบัติของ “บาตรพระ” ที่ท�ำด้วยมือ เมื่อ
เทียบกับราคากับบาตรปัม๊ แล้วถือว่าคุม้ ค่าเป็นอย่างมาก มีทงั้
ความคงทน ความหลากหลายของรูปทรงอันสืบทอดมาจาก
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และที่ส�ำคัญยิ่งคือ บาตรบุทุกใบที่
ผ่านการท�ำมือจากบ้านบาตรได้หลอมรวมเอาจิตวิญญาณของ
ช่างแขนงต่างไว้เป็นหนึง่ เดียว บาตรท�ำมือจึงนับวันจะมีราคา
สูงขึน้ อนาคตของการท�ำบาตรบุ ทีช่ มุ ชนบ้านบาตร จึงไม่อาจ
คาดคะเนได้วา่ จะอยูค่ สู่ งั คมไทยไปอีกนานเท่าใด หากคนไทย
ด้วยกันเห็นคุณค่าและอยากธ�ำรงรักษาไว้ สามารถท�ำได้ด้วย
การอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านบาตร
แม้ในวันนี้ ภูมิปัญญาบาตรบุ เหมือนก�ำลังจะหายไป
จากสังคมไทย แม้จะเหลือครอบครัวที่ท�ำบาตรอยู่เพียงไม่กี่
ราย แต่เสียงตีบาตรก็ยังคงดังก้องกังวานอยู่ในชุมชน คล้าย
กับจะบอกให้ผคู้ นทีผ่ า่ นไปผ่านมารูส้ กึ ได้วา่ ชุมชนบ้านบาตร
ยังเป็นชุมชนที่มีชีวิต และยังสืบทอดวิธีการการท�ำบาตรบุ
แบบโบราณอีกต่อไปตราบนานเท่านาน

บาตรบุ

บาตรทั่วไป
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แหล่งที่มาข้อมูล และเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงการจัดท�ำข้อมูล
สัมภาษณ์นางอารีย์ สายรัดทอง ตรอกบ้านบาตร ถนนบริพัตร เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
www.banbatt.com , www.manager.co.th , www.dhammajak.net
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