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ภูมิป�ญญาชาวบ�านเพือ่การพัฒนาอาชพีการทําบาตรของ 
ชุมชนบ�านบาตร เขตป�อมปราบศตัรพู!าย กรุงเทพมหานคร 

 
นางสาวภควรรณ  ดํารงรัตน�กุล1

 

 

บทคัดย!อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค�เพื่อ (1) เพื่อศึกษาภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.าน
บาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาป*ญหาและอุปสรรคภูมิป*ญญาชาวบ.าน    
กับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาการ
แก.ป*ญหาและอุปสรรคของภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรู
พ2าย กรุงเทพมหานคร (4) เพื่อเสนอแนะแนวทางของภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพ            
การทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร ผู.ศึกษาได.ทําการเก็บรวบรวม
ข.อมูลโดยใช.วิธีการสัมภาษณ�เชิงเจาะลึกประชากรกลุ2มเป1าหมายโดยจําแนกกลุ2มตัวอย2างออกเป>นห.ากลุ2ม 
คือ (1) ร.านครูหิรัญจํานวน 1 คน (2) ร.านช2างไก2จํานวน 1 คน (3) ร.านคุณสมศักด์ิจํานวน 1 คน (4) ร.าน
คุณกฤษณาจํานวน 1 คน (5) ร.านคุณอารีย�จํานวน 1 คน เคร่ืองมือที่ใช.ในการวิจัยใช.เป>นแบบสัมภาษณ� 

ผลการวิจัยพบว2า (1) ภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรู
พ2ายกรุงเทพมหานคร ชุมชนบ.านบาตรมีความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับการทําบาตรพระเป>นอย2างดี เน่ืองด.วย
การสืบทอดมาเป>นระยะเวลานานกว2าสองร.อยปA และตระหนักถึงป*จจัยท่ีมีผลทําให.การทําอาชีพการทํา
บาตรของชุมชนบ.านบาตรลดน.อยลง คือ ต.นทุนท่ีสูง, ระยะเวลาในการทําบาตรต2อใบใช.เวลานาน 2-3 วัน 
ต.องอาศัยช2างผู.ชํานาญการในแต2ละข้ันตอน, ไม2มีผู.สนใจที่จะสืบทอดอาชีพน้ี, รายได.ไม2พอรายจ2ายท่ี
จะต.องใช.ในชีวิตประจําวัน, บาตรป*Dมท่ีเข.ามาแทนท่ี ที่สามารถผลิตได.มากข้ึน ต.นทุนถูกกว2า และกลุ2ม
นักท2องเที่ยวเริ่มหายไป  สําหรับช2างทําบาตรน้ันมีความรู.สึกผูกพันในอาชีพการทําบาตรน้ีเป>นอย2างมาก 
แต2สําหรับคนรุ2นหลังก็ไม2ได.เห็นความสําคัญของการทําบาตรเน่ืองจากมองว2า สามารถหาอาชีพอ่ืนที่มี
รายได.มากกว2า ใช.แรงน.อยกว2า 
                                                           

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท.องถ่ิน 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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(2) ป*ญหาและอุปสรรคภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อม
ปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร คือ ในส2วนของป*ญหา ได.แก2 ไม2มีคนรุ2นใหม2สนใจท่ีจะสืบทอดการทํา
บาตรพระ,การผลิตบาตรโดยใช.เครื่องจักรทําให.ผลิตบาตรได.มากกว2าและมีต.นทุนท่ีถูกกว2า และความ
ประณีต  ในการทําบาตรพระของชุมชนบ.านบาตรลดลง ในส2วนของอุปสรรค ได.แก2 การท่ีไม2ได.รับ
งบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐอย2างเป>นทางการ และการท่ีไม2ได.รับการส2งเสริมด.านการอนุรักษ�
ภูมิป*ญญาชาวบ.านอย2างเป>นทางการ 

(3) การแก.ป*ญหาและอุปสรรคของภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร     
เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร ในส2วนของการแก.ไขป*ญหา มีดังน้ี 1. การต้ังกลุ2มอนุรักษ�
ไทยและภูมิป*ญญาไทย 2. ยินดีท่ีจะถ2ายทอดภูมิป*ญญาการทําบาตรให.กับลูกหลานของช2างทําบาตร            
3. การประยุกต�ภูมิป*ญญาการทําบาตรพระ โดยการหันมาทําบาตรจ๋ิว ในส2วนของการจัดการอุปสรรค     
มีดังน้ี 1. ชุมชนบ.านบาตรไม2ได.มีการจัดการในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐน้ีอย2าง
เป>นทางการ 2. ชุมชนบ.านบาตรมีการจัดการกันเองภายใจชุมชนโดยการจัดต้ังกลุ2มอนุรักษ�ไทยและ
ภูมิป*ญญาไทย (ชุมชนบ.านบาตร) 

(4) แนวทางของภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร      
เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 1. การประชาสัมพันธ� ส2วนใหญ2แล.วในชุมชนมีเพียง   
การทําโบรชัวร� (brochure) และทําเว็บไซค�ของกลุ2มอนุรักษ�ไทยและภูมิป*ญญาไทย (ชุมชนบ.าน
บาตร)     ในการประชาสัมพันธ�และโฆษณาชุมชนเท2าน้ัน 2. การรณรงค�และอนุรักษ�ภูมิป*ญญา
ชาวบ.าน              คือ บางส2วนได.มีการให.ลูกหลาน หรือคนใกล.ตัวเข.ามาฝSกฝน อาจจะเริ่มจากค2อย 
ๆ ซึมซับต้ังแต2เล็ก    และให.หยิบจับเครื่องมือ หรือฝSกทําเล็กน.อย เพื่อป1องกันไม2ให.เด็กรุ2นใหม2รู.สึก
เป>นการบังคับมากจนเกินไป 3. การนําเข.าบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน มีการเข.าไปเป>น
วิทยากรพิเศษในการสอนหลักสูตรฝSกอาชีพ 48 ช่ัวโมงของกศน. เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย ผู.เข.าร2วม
หลักสูตรจํานวน 20 คน 4. การออกแบบผลิตภัณฑ�ให.มีความหลากหลาย มีเพียงหลังคาเรือนเดียวท่ี
ปรับเปล่ียนให.เป>นบาตรจ๋ิว เพื่อท่ีจะสามารถขายได.ง2ายข้ึน และสามารถขายนักท2องเท่ียวได.  5. การ
ส2งเสริมการท2องเท่ียว ไม2ได.มีการส2งเสริม         การท2องเท่ียวอย2างเป>นทางการ ในอดีตมีเพียงแต2
กลุ2มทัวร�ท่ีนําพานักท2องเท่ียวชาวต2างชาติมาแวะชม   การทําบาตรพระของชุมชนบ.านบาตร แต2ใน
ป*จจุบันลดน.อยลง 

ข.อเสนอแนะท่ีได.จากการวิจัย มีดังน้ี (1) ชุมชนบ.านบาตรควรท่ีจะต.องมีการวางแผนบริหาร
จัดการชุมชนใหม2 โดยท่ีจะต.องเริ่มต.นจากการเสริมสร.างการรวมกลุ2มของชุมชนให.มีความเข.มแข็ง       
และสมัครสมานสามัคคีมากข้ึนกว2าน้ี  เพราะจากการสังเกตในขณะท่ีเข.าสัมภาษณ�ยังมีการแบ2งกลุ2ม     
แบ2งฝWายกัน (2) มีการแย2งลูกค.าหรือตัดราคากัน จึงควรท่ีจะมีการควบคุมเรื่องของราคาให.มีทิศทาง
เดียวกัน มีมาตรฐานในการต้ังราคาเหมือนกัน อาจแตกต2างท่ีขนาด ลวดลาย และความสวยงาม
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ปราณีต (3) ควรมีการส2งเสริมการตลาดไม2ว2าจะเป>นการประชาสัมพันธ� ด.านการโฆษณา เพื่อให.เป>น
การประชาชน นักท2องเท่ียวชาวไทยและชาวต2างชาติ ได.รู.จักชุมชนบ.านบาตรเพิ่มมากข้ึน (4) ขอความ
ช2วยเหลือจากหน2วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อมาช2วยส2งเสริมในเรื่องของงบประมาณ ป*จจัยการ
ผลิต ส2งเสริม     การท2องเท่ียว ให.เป>นอาชีพท่ีคู2ควรอยู2กับสังคมไทยไปตลอดนานเท2านาน (5) ควร
ส2งเสริมกลุ2มอนุรักษ�   และภูมิป*ญญาไทย (ชุมชนบ.านบาตร) ให.มีการกระจายรายได. เพื่อให.คนใน
ชุมชนหันทําอาชีพการทําบาตร และสร.างคนรุ2นหลังให.มีการสืบทอดต2อจากบรรพบุรุษ ไม2ให.สูญ
หายไปจากสังคมไทย (6) ต.องมีการปลูกฝ*งจิตสํานึกให.คนในชุมชน โดยเฉพาะคนรุ2นหลังให.มีความรัก
และภูมิใจในอาชีพการทําบาตรพระของบรรพบุรุษของตนเอง อย2าให.สูญหายกลายเป>นเพียงตํานานท่ี
เล2าขาน (7) รณรงค�ให.ความรู. และอนุรักษ�เรื่องของการทําบาตรพระแก2ประชาชนท่ัวไป เพื่อให.
ประชาชนได.รับความรู. ตระหนักถึงคุณค2า ความสําคัญของการทําบาตรพระท่ีถูกต.องตามหลักพระ
ธรรมวินัย และหันมาสนใจภูมิป*ญญาชาวบ.าน   กับการทําบาตรพระอย2างจริงจัง 
 

คําสําคัญ : ภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพ, ชุมชนบ.านบาตร 
 

บทนํา 

ความเป>นมาและความสําคัญของป*ญหาในเรื่องภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการ
ทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร  ชุมชนบ.านบาตรเป>นชุมชนท่ี
ยังคง   มีการสืบทอดงานหัตถกรรมการทําบาตรพระมาอย2างยาวนานกว2าสองร.อยปA อาชีพการทํา
บาตรกลาย  เป>นอาชีพท่ีทําให.คนในชุมชนในอดีตสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได. และอีกท้ัง
บาตรเป>นหน่ึง       ในเครื่องอัฐบริขารของพระสงฆ� ท่ีพระภิกษุสงฆ�ใช.ในการออกบิณฑบาต แต2เม่ือ
ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลง    ไป กลายเป>นยุคอุตสาหกรรม มีการต้ังโรงงานทําบาตรป*Dม ส2งผลให.ชาวบ.าน
บาตรมีรายได.ลดน.อยลง     และอีกป*ญหาสําคัญอีกคือ การสืบทอดวิชาช2างบาตรของคนรุ2นใหม2 คน
รุ2นลูกรุ2นหลานไม2สนใจท่ีจะรับ   การถ2ายทอดวิชาชีพการทําบาตร จากท่ีทําบาตรพระกันท้ังชุมชน ใน
ป*จจุบันคงเหลือเพียง 5 หลังคาเรือนเท2าน้ัน ท่ียังคงยึดอาชีพทําบาตรอยู2  จึงทําให.ผู.วิจัยสนใจศึกษา
ถึงภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย 
กรุงเทพมหานคร ผู.วิจัยได.ใช.การวิจัย          เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ
สัมภาษณ�เชิงเจาะลึก (In-Dept Interview) ประชากรกลุ2มเป1าหมายในชุมชนบ.านบาตร เขตป1อม
ปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร จําแนกกลุ2มตัวอย2างออก    เป>นห.ากลุ2ม คือ (1) ร.านครูหิรัญจํานวน 
1 คน (2) ร.านช2างไก2จํานวน 1 คน (3) ร.านคุณสมศักด์ิจํานวน     1 คน (4) ร.านคุณกฤษณาจํานวน 1 
คน (5) ร.านคุณอารีย�จํานวน 1 คน และมีวัตถุประสงค�ของการวิจัยเรื่อง ภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการ
พัฒนาอาชีพการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปรายศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร มีส่ีประการ
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คือ (1) เพื่อศึกษาภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย 
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาป*ญหาและอุปสรรคภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.าน
บาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาการแก.ป*ญหา       และอุปสรรคของ
ภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร (4) 
เพื่อเสนอแนะแนวทางของภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตร   ของชุมชนบ.าน
บาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข.องกับการวิจัยภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตรของ
ชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานครสามารถแบ2งผลงานวิจัยเป>นหมวดหมู2 ดังน้ี           
(1) ภูมิป*ญญากับการทําธุรกิจขนาดย2อม (2) การผลิตบาตร และ (3) การพัฒนาและการอนุรักษ�         
การผลิตบาตร 
ภูมิป�ญญากับการทําธุรกิจขนาดย!อม 
 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับภูมิป*ญญากับการทําธุรกิจขนาดย2อมมีผลงานวิจัยดังน้ี (1) ภูมิ
ป*ญญาชาวบ.านกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ศึกษากรณี เครื่องทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ�โทรการ 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (2) แนวทางการพัฒนาภูมิป*ญญาชาวบ.านให.เป>นธุรกิจขนาดย2อม: 
กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ (3) การวิจัยกระบวนการทําและการถ2ายทอดภูมิป*ญญา
ชาวบ.านด.านหัตถกรรมการทําถังไม.เพื่อวิถีชีวิตชุมชน เขตสัมพันธวงศ� กรุงเทพมหานคร (4) ภูมิ
ป*ญญาชาวบ.านในการทําสวนยางพารา: กรณีศึกษาตําบลท2าอยู2 อําเภอตะก่ัวทุ2ง จังหวัดพังงา และ (5) 
ภูมิป*ญญาชาวบ.านตาลโตนด  เพื่อการพัฒนาอาชีพ: อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

จิโรจน� ต้ังสกุล (2547) ได.ทําการวิจัยเรื่อง ภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ศึกษากรณี เครื่องทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ�โทรการ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค�       
เพื่อศึกษา พัฒนาการการสืบทอด และกระบวนการเรียนรู.ของภูมิป*ญญาชาวบ.านในการทําเครื่องทอง    
ลงหินและศึกษากระบวนการของภูมิป*ญญาชาวบ.านในการทําเครื่องทองลงหินชุมชนประดิษฐ�โทรการ  
กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผลการวิจัยพบว2า ความสัมพันธ�ของภูมิป*ญญาชาวบ.านในการทําเครื่อง
ทองลงหินกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เกิดจากป*จจัยสําคัญห.าประการ คือ (1) การดํารงรักษา
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิป*ญญาชาวบ.านท่ีเป>นพื้นฐานของเศรษฐกิจชุมชน คือ เกิดข้ึนจากชาวบ.าน
ในชุมชน        มีความรักใคร2สมัครสมานสามัคคี (2) วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเป>นอยู2อย2าง
พอเพียง อยู2แบบพึ่งพาอาศัยกันมีความเอ้ืออาทรต2อกัน ทําให.เกิดการรวมกลุ2ม (3) การรวมกลุ2มและ
เสริมสร.างความเข.มแข็ง   ของชุมชนด.านเศรษฐกิจ เป>นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีชาวบ.านในชุมชนท่ีเกิดข้ึน
จากอาชีพเครื่องทองลงหิน     (4) ส่ิงท่ีเช่ือมโยงกับศักยภาพในการผลิตลการตลาดเข.าด.วยกัน เช2น 
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การรวมกลุ2มการผลิตและการรวมกลุ2มจําหน2ายในนามของกลุ2มหัตถกรรมหรือในนามสหกรณ� ซ่ึงทํา
ให.เกิดการเช่ือมโยงเข.ากับเครือข2ายต2าง ๆ มากมาย รวมท้ังเป>นศูนย�การเรียนรู.ของชุมชนท่ีเปiดโอกาส
ให.สถาบันการวิจัยต2าง ๆ เข.ามาศึกษาในแง2มุมต2าง ๆ (5) ครอบครัวและชุมชนเป>นหน2วยการผลิต มี
การพึ่งพาตนเองได.ทางเศรษฐกิจเห็นได.   จากครอบครัวและคนในชุมชนยังผลิตเครื่องทองลงหินเป>น
อาชีพ สร.างรายได.หลักเล้ียงดูครอบครัว     และสร.างช่ือเสียงให.ครอบครัวและชุมชน 

สมบุญ สวยสดและคณะ (2543-2545) ได.ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภูมิป*ญญา
ชาวบ.านให.เป>นธุรกิจขนาดย2อม: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษา
แนวทางพัฒนาภูมิป*ญญาชาวบ.านด.านหัตถกรรม 6 ประการ คือ ภูมิป*ญญาในการผลิตดอกไม.จากต.น
โสน        หางไก2 ปลาตะเพียนใบลาน งอบใบลาน เครื่องจักสานไม.ไผ2 การป*jนหมอดินเผา และมีด
อรัญญิก           ให.เป>นธุรกิจขนาดย2อม โดยใช.แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ�เก็บข.อมูลจาก
ผู.ผลิตหรือจําหน2าย     ใช.แบบสอบถามเก็บข.อมูลจากผู.บริโภค วิเคราะห�ข.อมูลโดยใช.สถิติเชิง
พรรณนา ผลการวิจัยพบว2า       ด.านผู.ผลิต ผู.ผลิตสินค.าภูมิป*ญญาท้ัง 6 ประเภท ส2วนใหญ2มีอายุ
มากกว2า 40 ปA สําเร็จการวิจัยระดับประถมศึก ประกอบอาชีพมานานกว2า 20 ปA โดยการสืบทอด
อาชีพมาจากบรรพบุรุษ ด.านการสืบสานอาชีพต2อไปของลูกหลาน อาชีพผลิตงอบใบลานมีบุตรหลาน
สืบสานต2อประมาณร.อยละ 91 การผลิตมีดอรัญญิกมีบุตรหลานสืบสานต2อประมาณร.อยละ 46 เครื่อง
จักสานไม.ไผ2มีบุตรหลานสืบสานต2อประมาณร.อยละ 43 การประดิษฐ�ดอกไม.จากต.นโสนมีบุตรหลาน
สืบสานต2อประมาณร.อยละ 29 ปลาตะเพียน      ใบลานมีบุตรหลานสืบสานต2อประมาณร.อยละ 27 
ส2วนการป*jนหมอคลองสระบัวป*จจุบันเหลือผู.ผลิตเพียง 7 ราย มีบุตรหลานท่ีจะสืบสานต2อ 2 ราย ท้ังน้ี
ผู.ผลิตอาชีพโดยใช.ภูมิป*ญญาท้ัง 6 ประเภท ส2วนใหญ2ยินดีถ2ายทอดความรู.วิธีการผลิตแก2ผู.สนใจ 
เพื่อให.มีการสืบสานอาชีพให.คงอยู2ต2อไป แรงงานในการผลิต     ผู.ผลิตดอกไม.จากต.นโสน ปลา
ตะเพียนใบลาน งอบใบลาน เครื่องจักสานไม.ไผ2 ส2วนใหญ2ทําเพียงคนเดียวในครอบครัว ส2วนการผลิต
มีดอรัญญิกและการป*jนหมอส2วนใหญ2ทําท้ังครอบครัว และมีการจ.างแรงงานบ.าง วัตถุดิบในการผลิตมี
เพียงดินป*jนหมอท่ีเป>นวัตถุดิบท่ีมีในท.องถ่ิน ส2วนต.นโสนหางไก2 ใบลาน           ไม.ไผ2 เหล็ก/แสตนเลส 
เป>นวัตถุดิบท่ีมีพ2อค.าคนกลางนํามาจากต2างจังหวัด มาจําหน2ายในท.องถ่ิน        โดยมีวัตถุดิบท่ีขาด
แคลนในบางช2วง คือ ไม.ไผ2 วัตถุดิบท่ีบางครั้งคุณภาพไม2ดี เลือกไม2ได. คือต.นโสนหางไก2 ซ่ึงพ2อค.าคน
กลางจะนํามาขายปAละ ผู.ผลิตปลาตะเพียน มีป*ญหาในการผลิต คือบางช2วงผลิตสินค.าได.ไม2ทันกับ
ความต.องการของตลาด และผู.ผลิตหม.อดินก็มีป*ญหาผลิตได.ไม2ทันตามส่ัง เน่ืองจากขาดแรงงานการ
ป*jน ลูกจ.างป*jนหม.อหายาก  

คมสัน ไชยโชติช2วง (2547) ได.ทําการวิจัยเรื่อง การวิจัยกระบวนการทําและการถ2ายทอดภูมิ
ป*ญญาชาวบ.านด.านหัตถกรรมการทําถังไม.เพื่อวิถีชีวิตชุมชน เขตสัมพันธวงศ� กรุงเทพมหานคร             
มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษา กระบวนการทําและการถ2ายทอดภูมิป*ญญาชาวบ.านด.านหัตถกรรมการทําถัง    
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ไม.เพื่อวิถีชีวิตชุมชน เขตสัมพันธวงศ� กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษากระบวน การทําและ
การถ2ายทอดภูมิป*ญญาชาวบ.านด.านหัตถกรรมการทําถังไม. การนําภูมิป*ญญาชาวบ.าน ด.านหัตถกรรม
การทําถังไม.มาใช.ในวิถีชีวิต ชุมชน และป*ญหาและอุปสรรคในการนําภูมิป*ญญา ชาวบ.านด.าน
หัตถกรรมการทําถังไม. มาใช.เพื่อวิถีชีวิตชุมชน การวิจัยครั้งน้ีเป>นการให.ความสําคัญกับการเก็บข.อมูล
เชิงคุณภาพ (qualitative research) กระบวนการวิจัยประกอบด.วย การเก็บรวบรวมข.อมูลจาก
เอกสารและใช.วิธีการสัมภาษณ�กลุ2มตัวอย2าง คือ ผู.สืบทอดภูมิป*ญญาชาวบ.านด.านหัตถกรรมการทําถัง
ไม. ในเขตสัมพันธวงศ� กรุงเทพมหานคร จํานวน 13 คน และครัวเรือนท่ีได.รับการถ2ายทอดภูมิป*ญญา
ชาวบ.านด.านหัตถกรรมการทําถังไม. จํานวน 6 คน โดยมีแนวคําถามในการสัมภาษณ�แนวลึก (In-
depth Interview) รวมถึงได.ใช.ข.อมูลจากการสังเกตแบบมีส2วนร2วมและการสังเกตแบบไม2มีส2วนร2วม
มาประกอบ ผลการวิจัยพบว2า       ภูมิป*ญญาชาวบ.านด.านหัตถกรรมการทําถังไม.เป>นองค�ความรู.ท่ี
ชาวจีนเป>นผู.คิดค.นประดิษฐ�ข้ึนโดยมีการสืบทอดมานานกว2าพันปA องค�ความรู.น้ีเข.ามาพร.อมกับชาวจีน 
ท่ีอพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบนแผ2นดินไทย เม่ือประมาณ 80-90 ปAท่ีผ2านมาหรือประมาณ พ.ศ. 
2457-2467 ชาวจีนได.นําภูมิป*ญญาการทําถังไม.มาประยุกต�ให.เข.ากับสภาพแวดล.อมในท.องถ่ิน โดย
เลือกใช.ไม.สักเป>นวัสดุหลัก เพราะไม.สักเป>นไม.พื้นบ.านของไทยและมีคุณสมบัติพิเศษคือ เน้ือไม.สักมี
ความละเอียด แข็งแรงทนทาน เม่ือถูกนํ้าหรือแช2นํ้าไม.สักจะไม2โปWงพอง ชาวจีนได.รวมกลุ2มญาติพี่น.อง
ท่ีอพยพมาด.วยกันร2วมกันเปiดร.านทําและจําหน2ายถังไม.ของตนเองข้ึนแห2งแรก ต้ังอยู2ย2านวัดสําเพ็ง 
หรือวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ� กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถังไม.ได.รับอุดหนุน
จากลูกค.ามากเพราะถังไม.ท่ีทําข้ึนในประเทศมีราคาตํ่ากว2าถังไม.ท่ีนําเข.ามาจาก ประเทศจีน มีรูปแบบ
ให.เลือกซ้ือหลากหลายและสามารถส่ังทําถังไม.ตามขนาดท่ีต.องการทําให.ถังไม.มียอดจําหน2ายเพิ่มข้ึน
มาก เม่ือความต.องการใช.ถังไม.มีจํานวนสูงข้ึน ทําให.มีลูกจ.างชาวจีนท่ีเชียวชํานาญในการทํา ถังไม.
จํานวนหน่ึงได.แยกตัวออกมาเปiดร.านทําและจําหน2ายถังไม.เป>นเพิ่มข้ึน ส2งผลร.านทําและจําหน2ายถังไม.
เพิ่มข้ึนจากเริ่มแรกมีเพียงหน่ึงร.านกลายเป>น 6-8 ร.านในเวลาต2อมา การเพิ่มข้ึนของร.านทําถังไม.ย2าน
วัดสําเพ็งหรือวัดปทุมคงคาราชวรวิหารจึงเป>นแหล2งสร.างงานอีกแห2งหน่ึง และมีการขยายกิจการออก
ไปสู2พื้นท่ีอ่ืน ๆ ได.มีคนไทยเข.ามาสมัครเป>นลูกจ.างทําถังไม. เจ.าของร.านชาวจีนจึงได.นําภูมิป*ญญาการ
ทําถังไม.มาถ2ายทอดให.กับลูกจ.างคนไทย นับเป>นจุดเริ่มต.นของการถ2ายทอดภูมิป*ญญาการทําถังไม.
ระหว2างชาวจีนกับคนไทย เม่ือกิจการทําและจําหน2ายถังไม.มีความม่ันคง ลูกหลานได.นําความรู.ท่ีได.
จากการวิจัย เล2าเรียนมาปรับปรุง และพัฒนาข้ันตอนการทําถังไม. รวมท้ังรูปแบบของถังไม.ให.เป>นตาม      
ความต.องการของลูกค.า มีการขยายหรือหากลุ2มของลูกค.าใหม2 ๆ เพิ่มข้ึน จนมีลูกค.าชาวไทยและ       
ชาวต2างประเทศหันเข.าอุดหนุนสินค.าถังไม.มากข้ึน จนได.รับการกล2าวขานว2าร.านทําและจําหน2าย ถังไม.
ย2านวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ� กรุงเทพมหานครเป>นแหล2ง ศูนย�รวมถัง
ไม.   ท่ีมีช่ือเสียงแห2งหน่ึงในประเทศไทย ผลการวิจัยการนําภูมิป*ญญาชาวบ.าน ด.านหัตถกรรมการทํา
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ถังไม.     มาใช.ในวิถีชีวิตชุมชนพบว2า 1. ด.านสังคม พบว2า ภูมิป*ญญาการทําถังไม.ได.สะท.อนให.เห็นถึง
สภาพวิถี     ชีวิตความเป>นอยู2 สภาพทางสังคม ความเช่ือมโยงระหว2างคนในครอบครัว ญาติพี่น.อง 
เพื่อนสนิทมิตรสหาย ท่ีเดินทางเข.ามาทําถังไม. โดยมีการร2วมกันเป>นกลุ2มเป>นชุมชน ร2วมแรงร2วมใจใน
การทํางาน      พึ่งพาอาศัยกัน และช2วยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงจะเกิดความสัมพันธ�ระหว2างกัน 
นําไปสู2การทํากิจกรรมร2วมกัน  2. ด.านเศรษฐกิจ พบว2า มีการแข2งขันข้ันตอนการทําถังไม.มีความ
ละเอียดอ2อนและพิถีพิถัน      แต2ละใบท่ีออกมาต.องใช.เวลานานหลายวัน รวมท้ังต.นทุนในการทําถัง
ไม.มีปรับตัวสูงข้ึน เช2น ราคาไม.สัก   ท่ีสูงข้ึนทุกปA ค2าเช2าสถานท่ีทําถังไม.และสถานท่ีจําหน2ายถังไม. 
ค2าแรงงาน ค2าเครื่องมือ รวมท้ังการซ้ือเทคโนโลยีสมัยใหม2มาใช. ขณะท่ีราคาของถังไม.ไม2สามารถการ
ปรับข้ึนได. เน่ืองจากมีการแข2งขันกับจากวัสดุสังเคราะห�ท่ีมีราคาแตกต2างกันมากกล2าวคือวัสดุ
สังเคราะห�มีราคาถูกกว2าถังไม.มาก 3. ด.านเทคโนโลยี พบว2า ข้ันตอนการทําถังไม.ในอดีตกับป*จจุบันจะ
มีการเปล่ียนแปลงเฉพาะเครื่องมือในการทําถังไม.เท2าน้ันเพื่อช2วยย2นระยะเวลาในการทําถังไม.เท2าน้ัน 
ส2วนข้ันตอน การทําถังไม.ยังคงต.องแรงงานคนเป>นสําคัญ    เริ่มต้ังแต2การคัดเลือกไม. การรีดไม. การไส
ไม. ตรวจสอบ ซ่ึงต.องใช.ความชํานาญประสบการณ�ของคน    เป>นสําคัญและเป>นพิเศษ 4. ด.าน
การตลาด พบว2า ถังไม.ได.รับการอุดหนุนจากชุมชนด้ังเดิมคือชุมชน     ชาวจีน เน่ืองจากชาวจีนนิยม
ใช.ถังไม.ในวิถีชีวิตประจําวัน รวมท้ังมีการนําถังไม.เป>นอุปกรณ�ทํามาหากิน เม่ือภาครัฐและเอกชนนําถัง
ไม.เป>นอุปกรณ�ตวงวัดพืชผล ทําให.ถังไม.เริ่มเป>นท่ีรู.จักมากข้ึน และการหา    กลุ2มลูกค.าใหม2 ๆ เพิ่มข้ึน 
ขณะเดียวกันต.องรักษากลุ2มลูกค.าประจํา รวมท้ังต.องประสานงานกับหน2วยงานราชการและเอกชน 
อาทิ สํานักเขตสัมพันธ�วงศ�ท่ีนําถังไม.ไปออกแสดงงานต2างๆ เพื่อเป>นการประชาสัมพันธ�ให.ประชาชน
ได.รู.จักถังไม. และทราบถึงบริเวณท่ีมีการทําและจําหน2ายถังไม. 5. การปรับตัวในการแข2งขัน พบว2า ผู.
สืบทอดภูมิป*ญญาการทําถังไม.ได.ต.องปรับ รูปแบบของถังไม.ให.สอดคล.องกับความต.องการของลูกค.า
ในป*จจุบัน คือนําถังไม.มาใช.เป>นอุปกรณ�ตกแต2งหรือประดับบ.านเรือนอาทิ ถังแช2ไวน� กระถางต.นไม. 
ถังใส2อาหาร แม.แต2อ2างอาบนํ้า โดย ลูกค.าสามารถกําหนดขนาดให.เป>นไปความตามต.องการได. รวมท้ัง
อาศัยหลักการธุรกิจท่ีว2า การจําหน2ายสินค.าท่ีมีคุณภาพและการบริการหลังการขายให.ลูกค.า    ทําให.
ลูกค.าเกิดความประทับใจในสินค.าและบริการ ซ่ึงจะทําให.ลูกค.ากลับมาใช.บริการ และพูดถึงในแง2ดี
มากข้ึนเรื่อย ๆ  

ชุติกาญจน� คิดชอบ (2552) ได.ทําการวิจัยเรื่อง ภูมิป*ญญาชาวบ.านในการทําสวนยางพารา : 
กรณีศึกษาตําบลท2าอยู2 อําเภอตะก่ัวทุ2ง จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาประวัติความเป>นมา      
และพัฒนาการการทําสวนยางพารา ภูมิป*ญญาชาวบ.านในการทําสวนยางพาราของเกษตรกร และ
การส2งเสริมภูมิป*ญญาชาวบ.านในการทําสวนยางพาราเกษตรกรให.แพร2หลาย ผลการวิจัยพบว2า                
(1) ต.นยางพารามีแหล2งกําเนิดคือ ทวีปอเมริกาใต. บริเวณลุ2มนํ้าอเมซอน แถบประเทศบราซิล มีการ
นําเข.ามายางพาราในประเทศไทย โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ�มหิศรภักดี (คอซิมบ้ี ณ ระนอง) เม่ือ
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ประมาณ พ.ศ. 2442-2444  ซ่ึงยางพาราต.นแรกได.นํามาปลูกท่ีอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ต2อมาได.
ส2งเสริมให.มีการปลูกกันอย2างแพร2หลาย จนกลายเป>นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ พัฒนาการการทําสวนยาง
แบ2งได.เป>น 3 ยุค คือ ยุคท่ี 1 (พ.ศ. 2442-2456) ส2วนใหญ2เป>นการทําสวนยางพาราของชาวต2างชาติ 
สําหรับคนไทยเป>นการปลูกพืชเสริมรายได. โดยปลูกยางพาราปะปนกับพืชอ่ืน ๆ ในสวนข.างบ.าน ซ่ึง
เป>นการปลูกยางพาราแบบ “ปWายาง”  ต2อมา ยุคท่ี 2  (พ.ศ. 2457-2502)  เป>นการทําสวนยางพารา
ของคนไทย โดยมีภาครัฐเข.ามาส2งเสริมอย2างจริงจัง จนกระท่ังยางพารากลายเป>นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
ส2งเสริมการผลิตเพื่อส2งออก      ยุคท่ี 3 (พ.ศ. 2503-ป*จจุบัน) เป>นการทําสวนยางพาราตามหลัก
วิชาการ โดยรัฐบาลกําหนดนโยบายยางพาราไว.ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห2งชาติต้ังแต2 พ.ศ. 2504-
ป*จจุบัน โดยมีวิทยาศาสตร�การพัฒนายางพาราแห2งชาติข้ึนต้ังแต2 พ.ศ. 2552  (2) ภูมิป*ญญาชาวบ.าน
การทําสวนยางพารา  ได.แก2 ด.านคติพื้นบ.านตามความเช่ือเก่ียวกับวัสดุและอุปกรณ�ในการทําสวน
ยางพารา เช2น ห.ามเดินข.ามส่ิงของมีคม   ด.านการปลูกโดยต.องวางแนวปลูกยางตามแนวทิศ
ตะวันออกไปทิศตะวันตก และในพื้นท่ีลาดเอียงมากกว2า 15 องศา ต.องวางแนวปลูกตามข้ันบันได 
ด.านการดูแลรักษาสวนยางพารา เช2น การใส2ปุrยควรขุดหลุมระหว2างร2องยางทํามุม 45 องศา ด.านการ
กรีดยางพารา ควรกรีดยางครั้งท่ี 2  ไม2ซํ้าท่ีเดิม ด.านการแปรรูปยางพารา เช2น แผ2นยางต.องสะอาด 
บาง ไม2มีฟองอากาศก2อนนําไปแปรรูปผลิตภัณฑ� และด.านการปลูกพืชเสริมรายได.ในสวนยางพารา 
โดยการปลูกพืชแซม เช2น ปลูกผักเหมียงแทรกร2องยาง (3) การส2งเสริมภูมิป*ญญาชาวบ.านในการทํา
สวนยางพาราให.แพร2หลาย ควรส2งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ�ยางพารา เช2น การทําลูกบอลมหัศจรรย� 
จากนํ้ายางสด การทําตุtกตายาง ของท่ีระลึก และการประดิษฐ�ดอกไม.จากใบยางพารา และควร
ส2งเสริมให.มีการรวมกลุ2มเพื่อแก.ป*ญหาพ2อค.าคนกลาง  

อ.อยทิพย� เกตุเอม (2546) ได.ทําการวิจัยเรื่อง ภูมิป*ญญาชาวบ.านตาลโตนดเพื่อการพัฒนา
อาชีพ : อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษา สืบค.นภูมิป*ญญาชาวบ.าน
ตาลโตนด     เพื่อบันทึกภูมิป*ญญาชาวบ.านตาลโตนดเพื่อประโยชน�ทางการวิจัยและเผยแพร2 และ
ส2งเสริมกระบวนการเรียนรู.ร2วมกันของชุมชนในภูมิป*ญญาชาวบ.านตาลโตนดผลการวิจัยพบว2า ได.พบ
ผู.รู.ผู.ชํานาญการในภูมิป*ญญาแต2ละประเภท ดังน้ี ประเภทการทํานํ้าตาลสด/นํ้าตาลเมา ประเภทการ
ทํานํ้าตาลปSก ประเภทการทําขนมตาล ประเภทจักสาน ประเภทเก็บรักษาเน้ือตาล และได.มีการ
บันทึกภูมิป*ญญาชาวบ.านตาลโตนดทุกประเภท ในรายงานการวิจัยและเอกสารเผยแพร2โดยละเอียด 
เพื่อส2งเสริมให.คนในท.องถ่ินได.ตระหนักในคุณค2าภูมิป*ญญาชาวบ.าน ซ่ึงเป>นทุนทางสังคมของชุมชน 
นําไปสู2การพัฒนาเป>นอาชีพต2อไป และได.จัดการส2งเสริมการเรียนรู.ร2วมกันในชุมชน 2 ระดับคือ ใน
ระดับชุมชนท้ังสามหมู2บ.าน ได.มีผู.สนใจมาร2วมแลกเปล่ียนเรียนรู.ภูมิป*ญญาชาวบ.านตาลโตนดประเภท
ต2าง ๆ ก2อให.เกิดการพัฒนาความรู. ทักษะ         ซ่ึงนําไปสู2การพัฒนาผลิตภัณฑ�ตาลโตนดหลายชนิด 
ในระดับเครือข2าย ได.จัดเวทีคืนความรู.สู2ชุมชน       โดยมีภาคีการพัฒนาหลายฝWายมาให.ข.อคิดเห็น
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ร2วมกัน ผู.รู. ผู.ชํานาญการในภูมิป*ญญาชาวบ.านตาลโตนด  ท้ัง 3 หมู2บ.าน  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู.
เป>นฐานการเรียนรู. 5 ฐาน เน.นการสาธิตและการร2วมทดลองปฏิบัติจริง จากน้ันสรุปเป>นบทเรียนของ
ชุมชนร2วมกัน พร.อมท้ังกําหนดแนวทางในการพัฒนาภูมิป*ญญาชาวบ.านตาลโตนด ให.เป>นอาชีพเสริม
เพื่อเพิ่มรายได.แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองต2อไป 
การผลิตบาตร 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับการผลิตบาตร มีผลงานวิจัยแล.วดังน้ี (1) หัตถกรรมไทย ความ
เป>นมาและการผลิตในป*จจุบัน ศึกษากรณี: การทําบาตรพระชุมชนบ.านบาตร  กรุงเทพมหานคร และ 
(2)      การรับรู.ของคนหัวหน.าครอบครัวชุมชนหัตถกรรมพื้นบ.านไทยเก่ียวกับการมีส2วนร2วมในการ
จัดการวิจัย  ข้ันพื้นฐาน : กรณีศึกษาชุมชนบ.านบาตร กรุงเทพมหานคร 
 วัฒนะ จูฑะวิภาต  (2542) ได.ทําการวิจัยเรื่อง หัตถกรรมไทย ความเป>นมาและการผลิต          
ในป*จจุบัน ศึกษากรณี: การทําบาตรพระ ชุมชนบ.านบาตร กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความเป>นมา    
ของช2างบาตร ชุมชนบ.านบาตรตลอดจนประเพณี คติความเช่ือของช2าง ศึกษากระบวนการสร.างสรรค�  
งานบาตรในด.านวัสดุอุปกรณ�ท่ีใช. รูปแบบและกระบวนการผลิต ศึกษาวิธีการถ2ายทอดความรู.เชิงช2าง   
และบทบาทของช2างบาตรในป*จจุบัน และศึกษาแนวทางในการดํารงรักษาและสืบทอดฝAมือช2างบาตร
ชุมชนบ.านบาตร ตลอดจนข.อเสนอแนะในการประยุกต�ให.เหมาะสมกับสังคมป*จจุบัน ผลการวิจัย
พบว2า ความทนทานของบาตรน้ันมีความคงทนมาก ประกอบกับพุทธบัญญัติให.พระภิกษุมีบาตร
ครอบครองไว.ได.รูปละหน่ึงใบเท2าน้ัน จึงทําให.ความต.องการบาตรน้ันมีไม2มากนัก ประกอบกับมีการนํา
บาตรเก2ามาปรับปรุงใหม2 ย่ิงเป>นการลดความต.องการปริมาณบาตรลดลงไปอีก ในส2วนของกําลังการ
ผลิตช2างฝAมือท่ีดี ๆ      ของชุมชนบ.านบาตรน้ัน สามารถทําได.วันละหน่ึงถึงสองใบเท2าน้ัน ในขณะท่ี
โรงงานทําบาตรป*Dม ซ่ึงได.รับอนุญาตให.ต้ังข้ึนประมาณปA พ.ศ. 2514-2516 สามารถผลิตบาตรได.
จํานวนมาก และมีต.นทุนท่ีตํ่ากว2า ส2งผลให.มีราคาถูกกว2าบาตรท่ีผลิตด.วยมือ  วัสดุท่ีใช. โรงงานทํา
บาตรป*Dมได.พัฒนาวัสดุเป>นโลหะแสตนเลส ซ่ึงมีคุณสมบัติไม2เป>นสนิม ในขณะท่ีบาตรท่ีผลิตจากชุมชน
บ.านบาตรทําด.วยเหล็กรมดําหากดูแลรักษาไม2ดีอาจจะทําให.เกิดสนิม และการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดล.อมทางสังคม ค2านิยม ความเช่ือ ในป*จจุบันภาวะส่ิงแวดล.อมต2าง ๆ ได.เปล่ียนแปลง การ
แข2งขันต2อสู.เพื่อการอยู2รอดในสังคมมีมากข้ึน คนจึงมุ2งคํานึงถึงตนเองก2อนการประกอบอาชีพทําบาตร
พระ ในป*จจุบันรายได.ไม2พอกับค2าครองชีพ ไม2สามารถสนองตอบความต.องการของสังคมท่ีเปล่ียนไป 
 เพ็ญนภา ณรงค�ศักด์ิ (2526) ได.ทําการวิจัยเรื่อง การรับรู.ของคนหัวหน.าครอบครัวชุมชน
หัตถกรรมพื้นบ.านไทยเก่ียวกับการมีส2วนร2วมในการจัดการวิจัยข้ันพื้นฐาน : กรณีศึกษาชุมชนบ.าน
บาตร กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาระดับการรับรู.ของคนในชุมชนหัตถกรรมพื้นบ.านไทยเก่ียวกับการมี
ส2วนร2วม  ในการจัดการวิจัยข้ันพื้นฐาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ�ระหว2างการรับรู.ของหัวหน.า
ครอบครัวชุมชนหัตถกรรมพื้นบ.านไทยกับตัวแปรดังต2อไปน้ี คุณลักษณะด.านประชากร ได.แก2 เพศ 
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อายุ ระดับการวิจัย ด.านเศรษฐกิจ ได.แก2 อาชีพหลัก ฐานะทางเศรษฐกิจ ด.านสังคม/จิตวิทยา  ได.แก2  
ระยะเวลาท่ีอาศัย     อยู2ในท.องถ่ิน ระยะทางจากบ.านพักถึงโรงเรียน ความสัมพันธ�ระหว2างโรงเรียน
กับชุมชน ทัศนคติ          ต2อโรงเรียน ด.านการได.รับข.อมูลข2าวสาร ได.แก2 แหล2งข2าวสารท่ีได.รับ 
ผลการวิจัย พบว2า การรับรู.เก่ียวกับการมีส2วนร2วมในการจัดการวิจัยข้ันพื้นฐาน ในภาพรวมท้ังสาม
เรื่อง พบว2า หัวหน.าครอบครัวรับรู.        การมีส2วนร2วมในการจัดการวิจัยในระดับน.อย และเม่ือ
วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว2างเพศ อายุ ระดับการวิจัย ด.านเศรษฐกิจ ได.แก2 อาชีพหลัก ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ด.านสังคม/จิตวิทยา ได.แก2 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู2ในท.องถ่ิน ระยะทางจากบ.านพักถึง
โรงเรียน ความสัมพันธ�ระหว2างโรงเรียนกับชุมชน ทัศนคติ          ต2อโรงเรียน ด.านการได.รับข.อมูล
ข2าวสาร ได.แก2 แหล2งข2าวสารท่ีได.รับ พบว2า ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�     กับระดับการรับรู.เก่ียวกับการ
มีส2วนร2วมในการจัดการวิจัยคือ ระดับการวิจัย การรับรู.ข2าวสาร ความสัมพันธ�ระหว2างโรงเรียนกับ
ชุมชน และทัศนคติท่ีมีต2อโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส2วนตัวแปร    ท่ีไม2มีความสัมพันธ�กับระดับ
การรับรู.เก่ียวกับการมีส2วนร2วมในการจัดการวิจัยข้ันพื้นฐาน คือ เพศ อายุ รายได. ระยะเวลาท่ีอาศัย
อยู2ในท.องถ่ิน และระยะทางจากบ.านพักถึงโรงเรียน  
การพัฒนาและการอนุรักษ0การผลิตบาตร 
 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข.องกับการพัฒนาและการอนุรักษ�การผลิตบาตร มีผลงานวิจัยดังน้ี             
(1) การอนุรักษ�และการสืบทอดภูมิป*ญญาการผลิตบาตรของชุมชนบ.านบาตร เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และ (2) การพัฒนาแอปพลิเคชันด.วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส2งเสริมการ
เรียนรู.ศิลปวัฒนธรรมภูมิป*ญญาในหัวข.อการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร 
 พระมหาวีระยุทธ  ประสาทนอก (2551) ได.ทําการวิจัยเรื่อง การอนุรักษ�และการสืบทอดภูมิ
ป*ญญาการผลิตบาตรของชุมชนบ.านบาตร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อศึกษาการอนุรักษ�         
และการสืบทอดภู มิป*ญญาการผลิตบาตรของ ชุมชนบ. านบาตรเขตป1อมปราบศัตรูพ2 าย 
กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตบาตรเพื่อเพิ่มมูลค2าทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนบ.านบาตร ผลการวิจัยพบว2า ความศรัทธาท่ีเหนียวแน2นในพระพุทธศาสนาตลอดจนความเช่ือ
ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของชาวพุทธในชุมชนบ.านบาตรมีอิทธิพลต2อการอนุรักษ�และการสืบ
ทอดภูมิป*ญญาการผลิตบาตรของชุมชนบ.านบาตรโดยในอดีตชุมชนมีการถ2ายทอดภูมิป*ญญาการผลิต
บาตรสืบต2อกันมาตามสายเลือด มีการถ2ายทอดจากพ2อแม2สู2ลูกและหลานในครอบครัวตนเองใน
ป*จจุบันใช.วิธีเรียนรู.จาก         การปฏิบัติจริงโดยการเป>นลูกมือช2างและค2อย ๆ พัฒนาทักษะจนเกิด
ความชํานาญ อาชีพช2างทําบาตรต.องมีใจรักต.องใช.ความอดทนและระยะเวลาเพื่อให.เกิดทักษะและ
ความชํานาญ มีการทํางานเป>นกลุ2ม ๆ      ละ 8 – 10 คน บาตรฝAมือท่ีผลิตจะขายได.ราคาดีและมีการ
พัฒนาเป>นของท่ีระลึกสําหรับนักท2องเท่ียว สําหรับแนวทางในการผลิตบาตรเพื่อเพิ่มมูลค2าทาง
เศรษฐกิจของชุมชนจําเป>นต.องเพิ่มคุณค2าของบาตรฝAมือให.มีประโยชน�เอนกประสงค�และเป>นท่ี
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ต.องการของพระสงฆ�มากข้ึน ต.องปรับรูปแบบผลิตภัณฑ�บาตรสําหรับใช.เป>นของท่ีระลึก ท่ีมีคุณค2า
ทางวัฒนธรรมท้ังหน2วยงานภาคราชการและชุมชนต.องประชาสัมพันธ�ให.ผลิตภัณฑ�บาตรเป>นท่ีรู.จักกัน
ท่ัวไปท้ังในและต2างประเทศจัดหาแหล2งทุนสนับสนุนธุรกิจเก่ียวกับบาตรในชุมชนและส2งเสริมการ
ท2องเท่ียวเก่ียวกับหัตถกรรมบาตรในชุมชนบ.านบาตรรวมท้ังส2งเสริมการผลิต   การอนุรักษ�การสืบ
ทอดการผลิตบาตรและส2งเสริมการท2องเท่ียวทางวัฒนธรรมอย2างเป>นรูปธรรม       แบบผลิตภัณฑ�
บาตรใหม2ท่ีเป>นท่ีพึงประสงค�เป>นแบบบาตรสําหรับพระสงฆ�มีประโยชน�เอนกประสงค�ถูกต.องตามหลัก
พระธรรมวินัยทางพระพุทธศาสนาและมีลักษณะพิเศษสวยงามกว2าบาตรท่ัวไป  
 ณัฏฐา ผิวมา และปริศนา มัชฌิมา (2560) ได.ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน         
ด.วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส2งเสริมการเรียนรู.ศิลปวัฒนธรรมภูมิป*ญญาในหัวข.อการทําบาตร   
ของชุมชนบ.านบาตร เพื่อศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันด.วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนสําหรับ
ส2งเสริมการเรียนรู.ศิลปวัฒนธรรมภูมิป*ญญาในหัวข.อการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร การประเมิน
คุณภาพ    ของแอปพลิเคชันเทคโนโลยีความจริงเสมือนสําหรับส2งเสริมการเรียนรู.ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ป*ญญาในหัวข.อการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู.ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ป*ญญาการทาบาตรของชุมชนบ.านบาตรด.วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน และศึกษาความพึงพอใจ 
ของผู.ใช.แอปพลิเคชันฯ ประชากรและกลุ2มตัวอย2างได.มาจากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 40 คน 
ประกอบด.วย             นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต.น นักเรียน
ระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับช้ันละ 10 คน เครื่องมือท่ีใช.ใน
การวิจัย ได.แก2 (1) แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันฯ ซ่ึงแบ2งออกเป>น 2 ด.าน คือ ด.านเน้ือหา 
และด.านส่ือ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู. เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมภูมิป*ญญาการทาบาตร
ของชุมชน บ.านบาตร                (3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู.ใช.แอปพลิเคชันฯ ด.านนา

เสนอเน้ือหา ด.านการออกแบบ           และด.านการใช.งาน สถิติท่ีใช.ในงานวิจัย ได.แก2 ค2าเฉล่ีย (�̅) 
ส2วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)               และการทดสอบ ค2าที (t-test) แบบ dependent 
ผลการวิจัยพบว2า (1) การพัฒนาแอปพลิเคชันด.วยเทคโนโลยีความจริงเสมือนสําหรับส2งเสริมการ
เรียนรู.ศิลปวัฒนธรรมภูมิป*ญญาในหัวข.อการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตรซ่ึงประกอบด.วยแอปพลิเค
ชัน และหนังสือประกอบการใช.แอปพลิเคชัน สามารถนาไปใช.ส2งเสริมการเรียนรู.ทางศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิป*ญญาได. (2) คุณภาพของแอปพลิเคชัน ในภาพรวมอยู2ในระดับมาก (�̅= 4.03, S.D. = 0.50) (3) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู.ของผู.ใช.ในการเรียนรู.ด.วยแอปพลิเคชันแตกต2างกัน อย2างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยหลังการจัดการเรียนรู. มีคะแนนเฉล่ียสูงกว2า     ก2อนการเรียนรู. ด.วยแอปพลิเคชัน
เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส2งเสริมการเรียนรู.ศิลปวัฒนธรรมภูมิป*ญญาในหัวข.อ การทําบาตรของ

ชุมชนบ.านบาตร (4) ความพึงพอใจของผู.ใช.แอปพลิเคชัน ในภาพรวม          อยู2ในระดับมาก (�̅= 
3.98, S.D. = 0.64)  



63 
 

ดังจะเห็นได.ว2า วรรณกรรมท่ีได.กล2าวมาแล.วข.างต.น ยังไม2สามารถตอบคําถามท่ีว2า ภูมิป*ญญา
ชาวบ.านมีผลต2อการพัฒนาอาชีพการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตรเขตป1อมปราบศัตรูพ2าย 
กรุงเทพมหานคร ได.อย2างชัดเจนด.วยเหตุน้ีผู.วิจัยจึงทําการวิจัยเรื่อง ภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนา
อาชีพการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาภูมิ
ป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย 
กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาป*ญหาและอุปสรรคภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตร
ของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร ศึกษาการแก.ป*ญหาและอุปสรรคของ
ภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย 
กรุงเทพมหานคร รวมถึงศึกษาแนวทางในการแก.ป*ญหาและอุปสรรคของภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการ
พัฒนาอาชีพการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร ว2าเป>น
อย2างไร 
 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยท่ีได.จากการสัมภาษณ� เรื่อง ภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาการทําบาตรของ
ชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร สามารถตอบคําถามการวิจัยท่ีว2า ภูมิ
ป*ญญาชาวบ.านมีผลต2อการพัฒนาอาชีพการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร ได.ดังต2อไปน้ี 

1. ภูมิป�ญญาชาวบ�านกับการทําบาตรของชุมชนบ�านบาตร เขตป�อมปราบศัตรูพ!าย
กรุงเทพมหานคร จําแนกประเด็นการวิจัยออกเป>น  3 ประเด็น ดังน้ี (1) ความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับ     
การทําบาตรพระ ชุมชนบ.านบาตรมีความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับการทําบาตรพระเป>นอย2างดี เน่ืองด.วย
การสืบทอดมาเป>นระยะเวลานานกว2าสองร.อยปA (2) ป*จจัยท่ีมีผลต2อการทําบาตรพระของชุมชนบ.าน
บาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร ชุมชนบ.านบาตรตระหนักถึงป*จจัยท่ีมีผลทําให.การทํา
อาชีพการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตรลดน.อยลง คือ ต.นทุนท่ีสูง เช2น เหล็ก, ค2าแรง เป>นต.น, 
ระยะเวลาในการทําบาตรต2อใบใช.เวลานาน 2-3 วัน และต.องอาศัยช2างผู.ชํานาญการในแต2ละข้ันตอน, 
ไม2มีผู.สนใจท่ีจะสืบทอดอาชีพน้ี, รายได.ไม2พอรายจ2ายท่ีจะต.องใช.ในชีวิตประจําวัน, บาตรป*Dมท่ีเข.ามา
แทนท่ี ท่ีสามารถผลิตได.มากข้ึน ต.นทุนถูกกว2า  และกลุ2มนักท2องเท่ียวเริ่มหายไป  (3) ความสัมพันธ�
ระหว2างภู มิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย 
กรุงเทพมหานคร สําหรับช2างทําบาตรน้ัน            มีความรู.สึกผูกพันในอาชีพการทําบาตรน้ีเป>นอย2าง
มาก แต2สําหรับคนรุ2นหลังก็ไม2ได.เห็นความสําคัญของการทําบาตรเน่ืองจากมองว2า สามารถหาอาชีพ
อ่ืนท่ีมีรายได.มากกว2า ใช.แรงน.อยกว2า 

2. ป�ญหาและอุปสรรคภูมิป�ญญาชาวบ�านกับการทําบาตรของชุมชนบ�านบาตร เขตป�อม
ปราบศัตรูพ!าย กรุงเทพมหานคร จําแนกประเด็นการวิจัยออกเป>น 2 ประเด็น ดังน้ี (1) ป*ญหาของ
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ภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร            
(2) อุปสรรคของภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย 
กรุงเทพมหานคร 

2.1 ป�ญหาของภูมิป�ญญาชาวบ�านกับการทําบาตรของชุมชนบ�านบาตร เขตป�อม
ปราบศัตรูพ!าย กรุงเทพมหานคร จําแนกประเด็นการวิจัยออกเป>น  3 ประเด็นย2อย ดังน้ี (1) ไม2มีคน
รุ2นใหม2สนใจท่ีจะสืบทอดการทําบาตรพระ คือ เป>นอีกป*ญหาท่ีมีความสําคัญซ่ึงส2งผลทําให.ชุมชนบ.าน
บาตรเหลือเพียง  5 หลังคาเรือนหลักเท2าน้ันท่ียังผลิตบาตรพระอยู2 (2) การผลิตบาตรโดยใช.
เครื่องจักรทําให.ผลิตบาตรได.มากกว2าและมีต.นทุนท่ีถูกกว2า เป>นป*ญหาท่ีส2งผลกระทบกับอาชีพการทํา
บาตรพระของชุมชนบ.านบาตรเป>นอย2างมาก เน่ืองจากการเข.ามาของบาตรป*Dมทําให.รายได.ของชุมชน
บ.านบาตรลดน.อยลง   และส2งผลถึงการท่ีไม2มีผู.ท่ีจะเข.ามาสืบทอด (3) ความประณีตในการทําบาตร
พระของชุมชนบ.านบาตรลดลง เน่ืองจากมีการทําผลิตภัณฑ�ใหม2 คือ การทําบาตรจ๋ิว ส2งผลให.การทํา
บาตรจ๋ิวมีการประณีต         ในการทําลดน.อยลง เพื่อประหยัดเวลาในการทํา และขายได.ง2ายและ
มากข้ึน 

2.2 อุปสรรคของภูมิป�ญญาชาวบ�านกับการทําบาตรของชุมชนบ�านบาตร เขต
ป�อมปราบศัตรูพ!าย กรุงเทพมหานคร จําแนกประเด็นการวิจัยออกเป>น 2 ประเด็นย2อย ดังน้ี (1) 
การท่ีไม2ได.รับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐอย2างเป>นทางการ ชุมชนบ.านบาตรอยากท่ีจะให.
หน2วยงานภาครัฐเข.ามาสนับสนุนส2งเสริมอาชีพการทําบาตรพระให.มากข้ึน (2) การท่ีไม2ได.รับการ
ส2งเสริมด.านการอนุรักษ�ภูมิป*ญญาชาวบ.าน เน่ืองจากชุมชนบ.านบาตรมีเพียงกลุ2มอนุรักษ�ไทยและภูมิ
ป*ญญาไทย (ชุมชนบ.านบาตร) เท2าน้ันท่ีเป>นกลุ2มท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่ออนุรักษ�ภูมิป*ญญาการทําบาตรพระ
อย2างเป>นทางการ 

3. การแก�ป�ญหาและอุปสรรคของภูมิป�ญญาชาวบ�านกับการทําบาตรของชุมชนบ�าน
บาตร เขตป�อมปราบศัตรูพ!าย กรุงเทพมหานคร จําแนกประเด็นการวิจัยออกเป>น 2 ประเด็น ดังน้ี             
(1) การแก.ป*ญหาของการนําภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบ
ศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร (2) การจัดการอุปสรรคของการนําภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของ
ชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร 

 3.1 การแก�ป�ญหาของการนําภูมิป�ญญาชาวบ�านกับการทําบาตรของชุมชนบ�าน
บาตร เขตป�อมปราบศัตรูพ!าย กรุงเทพมหานคร จําแนกประเด็นการวิจัยออกเป>น 3 ประเด็นย2อย 
ดังน้ี (1) การต้ังกลุ2มอนุรักษ�ไทยและภูมิป*ญญาไทย ชุมชนบ.านบาตรมีเพียงกลุ2มน้ีกลุ2มเดียวเท2าน้ันท่ีมี
การจัดต้ังอย2างเป>นทางการในการอนุรักษ�ภูมิป*ญญาการทําบาตร (2) การถ2ายทอดภูมิป*ญญาการทํา
บาตร        ให.กับลูกหลานของช2างทําบาตร สําหรับตัวช2างทําบาตรพระเอง ยินดีท่ีจะถ2ายทอดภูมิ
ป*ญญาชาวบ.าน   การทําบาตรพระเหล2าน้ีให.กับรุ2นลูกรุ2นหลาน แต2รุ2นลูกรุ2นหลังยังไม2มีความเข.าใจ 
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หรือความพร.อม         ในการท่ีจะเรียนรู.การทําบาตรพระ หรือให.ความสําคัญกับการทําบาตรพระ 
(3) การทําบาตรจ๋ิว มีเพียงหลังคาเรือนเดียวท่ีมีการประยุกต�ภูมิป*ญญาการทําบาตรพระ โดยการหัน
มาทําบาตรจ๋ิว แต2ฝAมือของ    การทําบาตรจ๋ิวน้ันยังไม2ปราณีตเทียบเท2ากับการทําบาตรพระขนาดจริง
เท2าใดนัก 
  3.2 การจัดการอุปสรรคของการนําภูมิป�ญญาชาวบ�านกับการทําบาตรของชุมชน
บ�านบาตร เขตป�อมปราบศัตรูพ!าย กรุงเทพมหานคร จําแนกประเด็นการวิจัยออกเป>น 2 ประเด็น
ย2อย ดังน้ี (1) การท่ีไม2ได.รับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐ ชุมชนบ.านบาตรไม2ได.มีการจัดการ
ในเรื่องน้ีอย2างเป>นทางการ (2) การท่ีไม2ได.รับการส2งเสริมด.านการอนุรักษ�ภูมิป*ญญาชาวบ.าน ชุมชน
บ.านบาตร       มีการจัดการกันเองภายใจชุมชนโดยการจัดต้ังกลุ2มอนุรักษ�ไทยและภูมิป*ญญาไทย 
(ชุมชนบ.านบาตร) 

4. แนวทางของภูมิป�ญญาชาวบ�านเพ่ือการพัฒนาอาชีพการทําบาตรของชุมชนบ�าน
บาตร เขตป�อมปราบศัตรูพ!าย กรุงเทพมหานคร จําแนกประเด็นการวิจัยออกเป>น 5 ประเด็น ดังน้ี              
(1) การประชาสัมพันธ� ส2วนใหญ2แล.วในชุมชนมีเพียงการทําโบรชัวร� (brochure) และทําเว็บไซค�ของ   
กลุ2มอนุรักษ�ไทยและภูมิป*ญญาไทย (ชุมชนบ.านบาตร) ในการประชาสัมพันธ�และโฆษณาชุมชนเท2าน้ัน    
(2) การรณรงค�และอนุรักษ�ภูมิป*ญญาชาวบ.าน คือ บางส2วนได.มีการให.ลูกหลาน หรือคนใกล.ตัวเข.ามา
ฝSกฝน อาจจะเริ่มจากค2อย ๆ ซึมซับต้ังแต2เล็ก และให.หยิบจับเครื่องมือ หรือฝSกทําเล็กน.อย เพื่อ
ป1องกันไม2ให.เด็กรุ2นใหม2รู.สึกเป>นการบังคับมากจนเกินไป (3) การนําเข.าบรรจุในหลักสูตรการเรียนการ
สอน        มีการเข.าไปเป>นวิทยากรพิเศษในการสอนหลักสูตรฝSกอาชีพ 48 ช่ัวโมงของกศน. เขตป1อม
ปราบศัตรูพ2าย ผู.เข.าร2วมหลักสูตรจํานวน 20 คน (4) การออกแบบผลิตภัณฑ�ให.มีความหลากหลาย มี
เพียงหลังคาเรือนเดียวท่ีปรับเปล่ียนให.เป>นบาตรจ๋ิว เพื่อท่ีจะสามารถขายได.ง2ายข้ึน และสามารถขาย
นักท2องเท่ียวได.       (5) การส2งเสริมการท2องเท่ียว ไม2ได.มีการส2งเสริมการท2องเท่ียวอย2างเป>นทางการ 
ในอดีตมีเพียงแต2กลุ2มทัวร�ท่ีนําพานักท2องเท่ียวชาวต2างชาติมาแวะชมการทําบาตรพระของชุมชนบ.าน
บาตร แต2ในป*จจุบัน       ลดน.อยลง 
 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่อง ภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร      
เขตป1อมปรายศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร ผู.ทําการวิจัยได.นําส่ิงท่ีค.นพบมาวิเคราะห�ตามหลักแนวคิด    
และทฤษฏีท่ีเก่ียวข.องกับภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตร มีประเด็นท่ีนํามา
อภิปรายดังน้ี 

1. ผลการวิจัยภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตรพระของชุมชนบ.านบาตร     
เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร เป>นภูมิป*ญญาท่ีสืบทอดมาเป>นเวลากว2าสองร.อยปAจากรุ2น
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บรรพบุรุษจนถึงรุ2นลูกรุ2นหลาน ไม2มีการจัดทําคู2มือการทําบาตรพระไว.เป>นลายลักษณ�อักษรอย2างเป>น
ทางการ   มีเพียงแต2รายละเอียดท่ีลงในเว็บไซค�กลุ2มอนุรักษ�และภูมิป*ญญาไทย (ชุมชนบ.านบาตร) 
และโบรชัวร�    ของกลุ2มช2างเท2าน้ัน ประวัติความเป>นมาอาศัยการเล2าขานสืบต2อกันมา และการสืบ
ทอดวิธีการผลิตบาตรพระถ2ายทอดด.วยการทําปฏิบัติจริงให.ดูเป>นหลัก โดยท่ีผู.ถ2ายทอดปฏิบัติแต2ละ
ข้ันให.ดู ส2วนผู.รับการสืบทอดอาศัยการจดจําและลงมือปฏิบัติให.เกิดความชํานาญการ ซ่ึงสอดคล.องกับ
งานวิจัยของ พระมหาวีระยุทธ  ประสาทนอก (2551) ซ่ึงศึกษาเรื่อง การอนุรักษ�และการสืบทอดภูมิ
ป*ญญาการผลิตบาตรของชุมชนบ.านบาตร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อศึกษาการอนุรักษ�และ
การสืบทอดภูมิป*ญญาการผลิตบาตรของชุมชนบ.านบาตรเขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว2า การถ2ายทอดภูมิป*ญญาการผลิตบาตรสืบต2อกันมาตามสายเลือด มีการถ2ายทอดจาก
พ2อแม2สู2ลูกและหลานในครอบครัวตนเอง     ในป*จจุบันใช.วิธีเรียนรู.จากการปฏิบัติจริงโดยการเป>น
ลูกมือช2างและค2อย ๆ พัฒนาทักษะจนเกิดความชํานาญ อาชีพช2างทําบาตรต.องมีใจรักต.องใช.ความ
อดทนและระยะเวลาเพื่อให.เกิดทักษะและความชํานาญ 

2. ผลการวิจัยเรื่องของป*ญหาและอุปสรรคภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรของชุมชนบ.าน
บาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร ป*ญหาท่ีทําให.การทําอาชีพการทําบาตรของชุมชน
บ.านบาตรลดน.อยลง คือ ต.นทุนท่ีสูง เช2น เหล็ก, ค2าแรง เป>นต.น, ระยะเวลาในการทําบาตรต2อใบใช.
เวลานาน 2-3 วัน และต.องอาศัยช2างผู.ชํานาญการในแต2ละข้ันตอน, ไม2มีผู.สนใจท่ีจะสืบทอดอาชีพน้ี, 
รายได.ไม2พอรายจ2ายท่ีจะต.องใช.ในชีวิตประจําวัน, บาตรป*Dมท่ีเข.ามาแทนท่ี ท่ีสามารถผลิตได.มากข้ึน 
ต.นทุนถูกกว2า  และกลุ2มนักท2องเท่ียวเริ่มหายไป ซ่ึงสอดคล.องกับงานวิจัยของ วัฒนะ จูฑะวิภาต  
(2542) ได.ทําการวิจัยเรื่อง หัตถกรรมไทย ความเป>นมาและการผลิตในป*จจุบัน ศึกษากรณี: การทํา
บาตรพระ ชุมชนบ.านบาตร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว2า กําลังการผลิตช2างฝAมือท่ีดี ๆ ของ
ชุมชนบ.านบาตรน้ัน สามารถ       ทําได.วันละหน่ึงถึงสองใบเท2าน้ัน ในขณะท่ีโรงงานทําบาตรป*Dม ซ่ึง
ได.รับอนุญาตให.ต้ังข้ึนประมาณปA พ.ศ. 2514-2516 สามารถผลิตบาตรได.จํานวนมาก และมีต.นทุนท่ี
ตํ่ากว2า ส2งผลให.มีราคาถูกกว2าบาตรท่ีผลิตด.วยมือ  วัสดุท่ีใช. โรงงานทําบาตรป*Dมได.พัฒนาวัสดุเป>น
โลหะแสตนเลส ซ่ึงมีคุณสมบัติไม2เป>นสนิม    ในขณะท่ีบาตรท่ีผลิตจากชุมชนบ.านบาตรทําด.วยเหล็ก
รมดําหากดูแลรักษาไม2ดีอาจจะทําให.เกิดสนิม    และการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล.อมทางสังคม 
ค2านิยม ความเช่ือ ในป*จจุบันภาวะส่ิงแวดล.อมต2าง ๆ     ได.เปล่ียนแปลง การแข2งขันต2อสู.เพื่อการอยู2
รอดในสังคมมีมากข้ึน คนจึงมุ2งคํานึงถึงตนเองก2อน           การประกอบอาชีพทําบาตรพระ ใน
ป*จจุบันรายได.ไม2พอกับค2าครองชีพ ไม2สามารถสนองตอบความต.องการของสังคมท่ีเปล่ียนไป 

3. ผลการวิจัยเรื่องการแก.ป*ญหา และอุปสรรค ในการแก.ไขป*ญหาของภูมิป*ญญาชาวบ.าน       
กับการทําบาตรของชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร ชุมชนบ.านบาตรมีการ
ต้ังกลุ2มอนุรักษ�ไทยและภูมิป*ญญาไทย เพียงกลุ2มเดียวเท2าน้ัน สําหรับตัวช2างทําบาตรพระยินดีท่ีจะ
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ถ2ายทอดภูมิป*ญญาชาวบ.านการทําบาตรพระเหล2าน้ีให.กับรุ2นลูกรุ2นหลาน มีการพัฒนาไปทําบาตรจ๋ิว 
มีเพียงหลังคาเรือนเดียว และฝAมือของการทําบาตรจ๋ิวน้ันยังไม2ประณีตเทียบเท2ากับการทําบาตรพระ
ขนาดจริงเท2าใด    นัก สําหรับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐ ชุมชนบ.านบาตรไม2ได.มีการ
จัดการในเรื่องน้ี           อย2างเป>นทางการ และมีเพียงการจัดการกันเองภายในชุมชนโดยการจัดต้ัง
กลุ2มอนุรักษ�ไทยและภูมิป*ญญาไทย (ชุมชนบ.านบาตร) ซ่ึงยังไม2งานวิจัยของท2านใดท่ีกล2าวถึงประเด็น
ในด.านน้ี 

4. ผลการวิจัยเรื่องแนวทางของภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตรของ
ชุมชนบ.านบาตร เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย กรุงเทพมหานคร ชุมชนบ.านบาตร มีแนวทางในการ
ถ2ายทอด         ภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตร ดังน้ี (1) การประชาสัมพันธ� ส2วนใหญ2แล.วใน
ชุมชนมีเพียงการทํา    โบรชัวร� (brochure) และทําเว็บไซค�ของกลุ2มอนุรักษ�ไทยและภูมิป*ญญาไทย 
(ชุมชนบ.านบาตร)           ในการประชาสัมพันธ�และโฆษณาชุมชนเท2าน้ัน (2) การรณรงค�และ
อนุรักษ�ภูมิป*ญญาชาวบ.าน คือ บางส2วนได.มีการให.ลูกหลาน หรือคนใกล.ตัวเข.ามาฝSกฝน อาจจะเริ่ม
จากค2อย ๆ ซึมซับต้ังแต2เล็ก         และให.หยิบจับเครื่องมือ หรือฝSกทําเล็กน.อย เพื่อป1องกันไม2ให.เด็ก
รุ2นใหม2รู.สึกเป>นการบังคับมากจนเกินไป (3) การนําเข.าบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอน มีการเข.า
ไปเป>นวิทยากรพิเศษในการสอนหลักสูตร    ฝSกอาชีพ 48 ช่ัวโมงของ กศน. เขตป1อมปราบศัตรูพ2าย 
ผู.เข.าร2วมหลักสูตรจํานวน 20 คน                  (4) การออกแบบผลิตภัณฑ�ให.มีความหลากหลาย มี
เพียงหลังคาเรือนเดียวท่ีปรับเปล่ียนให.เป>นบาตรจ๋ิว เพื่อท่ีจะสามารถขายได.ง2ายข้ึน และสามารถขาย
นักท2องเท่ียวได. (5) ไม2ได.มีการส2งเสริมการท2องเท่ียวอย2างเป>นทางการ ในอดีตมีเพียงแต2กลุ2มทัวร�ท่ี
นําพานักท2องเท่ียวชาวต2างชาติมาแวะชมการทําบาตรพระ     ของชุมชนบ.านบาตร แต2ในป*จจุบันลด
น.อยลง ซ่ึงยังไม2งานวิจัยของท2านใดท่ีกล2าวถึงประเด็นในด.านน้ี           มีเพียงการเสนอแนะแนวทาง
ในการรักษาภูมิป*ญญาชาวบ.านเพื่อการพัฒนาอาชีพการทําบาตรเท2าน้ัน 
 

ข�อเสนอแนะ 

 ข�อเสนอแนะท่ีได�จากผลการวิจัย 
 1. ชุมชนบ.านบาตรควรท่ีจะต.องมีการวางแผนบริหารจัดการชุมชนใหม2 โดยท่ีจะต.องเริ่มต.น    
จากการเสริมสร.างการรวมกลุ2มของชุมชนให.มีความเข.มแข็ง และสมัครสมานสามัคคีมากข้ึนกว2าน้ี     
เพราะจากการสังเกตในขณะท่ีเข.าสัมภาษณ�ยังมีการแบ2งกลุ2ม แบ2งฝWายกัน 
 2. มีการแย2งลูกค.าหรือตัดราคากัน จึงควรท่ีจะมีการควบคุมเรื่องของราคาให.มีทิศทาง
เดียวกัน    มีมาตรฐานในการต้ังราคาเหมือนกัน อาจแตกต2างท่ีขนาด ลวดลาย และความสวยงาม
ประณีต 



68 
 

 3. ควรมีการส2งเสริมการตลาดไม2ว2าจะเป>นการประชาสัมพันธ� ด.านการโฆษณา เพื่อให.เป>น
การประชาชน นักท2องเท่ียวชาวไทยและชาวต2างชาติ ได.รู.จักชุมชนบ.านบาตรเพิ่มมากข้ึน 
 4. ขอความช2วยเหลือจากหน2วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อมาช2วยส2งเสริมในเรื่องของ
งบประมาณ ป*จจัยการผลิต ให.เป>นอาชีพท่ีคู2ควรอยู2กับสังคมไทยไปตลอดนานเท2านาน  
 5. ควรส2งเสริมกลุ2มอนุรักษ�และภูมิป*ญญาไทย (ชุมชนบ.านบาตร) ให.มีการกระจายรายได. 
เพื่อให.คนในชุมชนหันทําอาชีพการทําบาตร และสร.างคนรุ2นหลังให.มีการสืบทอดต2อจากบรรพบุรุษ 
ไม2ให.สูญหายไปจากสังคมไทย 
 6. ต.องมีการปลูกฝ*งจิตสํานึกให.คนในชุมชน โดยเฉพาะคนรุ2นหลังให.มีความรักและภูมิใจใน
อาชีพการทําบาตรพระของบรรพบุรุษของตนเอง อย2าให.สูญหายกลายเป>นเพียงตํานานท่ีเล2าขาน 
 7. รณรงค�ให.ความรู. และอนุรักษ�เรื่องของการทําบาตรพระแก2ประชาชนท่ัวไป เพื่อให.
ประชาชนได.รับความรู. ตระหนักถึงคุณค2า ความสําคัญของการทําบาตรพระท่ีถูกต.องตามหลักพระ
ธรรมวินัย      และหันมาสนใจภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตรพระอย2างจริงจัง 
 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต!อไป 
 1. การวิจัยในครั้งน้ีผู.วิจัยไม2ได.เจาะลึกถึงประเด็นการอนุรักษ�ไว.ให.ภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการ
ทําบาตรพระให.คงอยู2 เหตุด.วยระยะเวลาท่ีจํากัดในการรวบรวมข.อมูล อาจส2งผลให.ไม2ครอบคลุม
เน้ือหา      จึงควรมีการวิจัยเรื่อง จะทําอย2างไรให.มีการอนุรักษ�ภูมิป*ญญาชาวบ.านกับการทําบาตร
พระให.คงอยู2ก2อนจะเลือนหายไป หรือเปรียบเทียบความแตกต2างระหว2างชุมชนบ.านบาตร กับชุมชน
อ่ืน ๆ ท่ีเลือนหายไป 
 2. การวิจัยในครั้งน้ี พบว2า จะต.องมีการเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑ�การทําบาตรให.หลากหลายข้ึน 
เพื่อท่ีจะเพิ่มรายได.ให.กับคนในชุมชน จึงควรมีการวิจัยเรื่องการคิดค.นรูปแบบของผลิตภัณฑ�บาตรพระ
ใหม2ให.กับชุมชนบ.านบาตร 
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