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บทคัดย่ อ
โอ่งมังกรราชบุรีได้ชื่อว่าเป็ นภูมิปัญญาสามแผ่นดินซึ่ งเป็ นหัตถกรรมพื้นถิ่นของจังหวัดราชบุรีที่แสดงเอกลักษณ์และมีวิวฒั นาของ
การสื บทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ การสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรมจึงเป็ นกระบวนการ
สร้ างเครื อข่ ายสั มมาชี พโอ่งมังกรราชบุ รี โดยคานึ งถึงหลักการพื้นฐานสาคัญของการสงวนรั กษามรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ การยอมรั บมิติ
วัฒนธรรมในการพัฒนา การส่ งเสริ มเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การขยายขอบเขตของการมีส่วนร่ วมในวัฒนธรรม และการส่ งเสริ มความร่ วมมือ
ทางวัฒนธรรม โดยมีแนวทางการดาเนิ นงานของเครื อข่าย คือ ส่ งเสริ มกระบวนการจัดหาองค์ประกอบในการผลิต ส่ งเสริ มกิจกรรมการผลิตที่
เสริ มซึ่ งกันและกัน ส่ งเสริ มการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่ งเสริ มการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแก่สมาชิก
เครื อข่าย ส่ งเสริ มการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ งเสริ มการสร้างธุ รกิจใหม่ภายในเครื อข่าย ส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างสมาชิ ก
เครื อข่าย และส่ งเสริ มการทาการตลาด การวิจยั และการพัฒนา การพัฒนาบุ คลากร และการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน ทั้งนี้ นอกจากที่สมาชิ ก
เครื อข่ายจาเป็ นต้องปรั บเปลี่ยนรู ปแบบของผลิ ตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้ นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ยังจาเป็ นต้องให้
ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็ นช่องทางการสร้างรายได้ที่กาลังได้รับความนิยมในปัจจุบนั ด้วย
คาสาคัญ : โอ่งมังกร สัมมาชีพ มรดกทางวัฒนธรรม

Abstract
Ratchaburi dragon jars is known as the wisdom of the three lands which is a local handicraft of Ratchaburi province that shows
identity and evolution of inherited art and culture from ancestors. Preservation of dragon jars right occupation as a cultural heritage is the
process of creating a network of Ratchaburi dragon jars right occupation, by taking into account the basic principles of the preservation of
cultural heritage, that is acknowledging the culture dimension in development, affirming and enriching cultural identity, broadening
Participation in culture and in Development, and promotion of cultural cooperation. With the guideline of network operation i s promote
the process of procuring components in production, promote productive activities that complement each other, promote access to quality
human resources and specialized expertise, promote access to information to network members, promote the creation and develop ment of
innovation, promote the creation of new businesses within the network, promote the exchange of information between members, and
promote marketing, research and development, personnel development and infrastructure development. In addition to the network
members need to adjust the product model to be more diverse in order to meet the needs of the market. Also need to focus on cultural
tourism, which is a way to generate income that is currently popular.
Keywords: ratchaburi dragon jars, right occupation, cultural heritage
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บทนา
คาขวัญประจาจังหวัดราชบุรี ความว่า “คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ างาม
ตลาดน้ าดาเนิ น เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี” แสดงให้เห็ นถึงวัตถุอนั เป็ นตัวแทนของการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่ ชาว
จังหวัดราชบุรียอมรับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นมรดกที่ถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่น แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ตลอดจน
ภูมิปัญญา ความรู ้ และทักษะของคนในบรรพบุรุษ ดังกล่าวนี้คือ โอ่งมังกร
โอ่งมังกร หรื อ โอ่งราชบุ รี เป็ นผลิ ตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดิ นเผาชนิ ดเคลื อบขี้ เถ้า เนื้ อดิ นแกร่ ง เป็ นการใช้วตั ถุดิบที่ มีอยู่ใน
ท้องถิ่น คือ ดินเหนี ยว นามาผลิตเป็ นสิ นค้าที่สร้างรายได้ให้กบั ชุมชนจังหวัดราชบุรี โดยลวดลายนิ ยมใช้เป็ นลายมังกรซึ่งเลียนแบบ
จากโอ่งของประเทศจีนที่นาเข้ามาในยุคแรก ๆ ของการผลิต และมีการพัฒนาปรับปรุ งให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึนตามลาดับ ลวดลายของ
โอ่งมังกรจัดว่าเป็ นลวดลายที่ มีความโดดเด่น สามารถเข้าถึงผูค้ นทุกชนชั้น เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เดิ นทางไกลไปทัว่ ประเทศไทย ด้วย
คุณสมบัติที่สามารถใช้เก็บน้ าฝนโดยไม่ทาให้น้ าเกิดกลิ่นหรื อรสชาติเปลี่ยนแปลงไป ดังจะเห็ นได้วา่ เกื อบทุกบ้านจะมีโอ่งมังกร
ราชบุรีเพื่อเก็บน้ าดื่ มน้ าใช้ โอ่งมังกร หรื อ โอ่งราชบุรี จึงได้ชื่อว่าเป็ นภูมิปัญญา 3 แผ่นดิ น ซึ่ งเป็ นหัตถกรรมพื้นฐานของจังหวัด
ราชบุรีที่แสดงเอกลักษณ์และมีววิ ฒั นาการสื บทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ
อย่างไรก็ตาม โอ่งมังกร หรื อ โอ่งราชบุรี อยูใ่ นภาวะเสี่ ยงที่จะเป็ นเพียงตานาน ด้วยเหตุที่ความเจริ ญได้เข้าถึงทุกหมู่บา้ น
ในชนบท ทุก ๆ ชุมชนมีน้ าประปาใช้กนั อย่างทัว่ ถึง ประกอบกับมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนเพิ่มมากขึ้น เช่น ถังพลาสติก ฯลฯ ผูบ้ ริ โภค
จึงสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตามความเหมาะสม ความต้องการใช้โอ่งมังกรจึงลดลง
ดังนั้น จึงเป็ นที่น่าสนใจอย่างยิง่ ว่า ในสภาพสังคมยุคปั จจุบนั นี้ ชาวจังหวัดราชบุรีจะมีแนวทางในการสงวนรักษาสัมมาชีพจาก
มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา 3 แผ่นดิ นนี้ ได้อย่างไร ดังกล่าวนี้ ผูเ้ ขี ยนจะเริ่ มต้นด้วยการนาเสนอประเด็นข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ก่อนที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นมาเป็ นฐานในการวิเคราะห์ต่อไป

1. โอ่ งมังกรราชบุรี
จังหวัดราชบุรี มีชื่ออันเป็ นมงคลยิ่ง หมายถึง เมืองพระราชา เป็ นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของไทย จากการศึกษาและขุดค้น
ของนักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดี พบว่าดินแดน แถบลุ่มแม่น้ าแม่กลองแห่ งนี้ เป็ นถิ่นฐานที่อยูอ่ าศัยของคนหลายยุคหลายสมัย
และมีความรุ่ งเรื องมาตั้งแต่อดีต จากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุจานวนมาก ทาให้เชื่ อได้ว่ามีผูค้ นตั้งถิ่นฐานใน
บริ เวณนี้ ตั้งแต่ยคุ หิ นกลาง ตลอดจนได้คน้ พบเมืองโบราณสมัยทวารวดีที่ตาบลคูบวั ด้วย
จังหวัดราชบุรีเป็ นพื้นที่ที่มีอาชีพที่โดดเด่น คือ อาชีพผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โอ่งมังกร ดังหลักฐานเชิงประจักษ์จาก
คาขวัญประจาจังหวัด ตอนหนึ่ ง ความว่า “เมืองโอ่งมังกร” [1] โอ่งมังกร” หรื อ “โอ่งราชบุรี เป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผาชนิ ด
เคลือบขี้เถ้า เนื้อดินแกร่ ง เป็ นการใช้วตั ถุดิบที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาผลิต [2] หลักฐานทางประวัติศาสตร์ บ่งชี้วา่ พื้นที่จงั หวัดราชบุรี มี
ตาบลหนึ่ งชื่ อว่า ตาบลโคกหม้อ ด้วยดิ น บริ เวณโคกหม้อนั้นมี เศษกระเบื้ องจากหม้อ ไห ฯลฯ ทับถมกันจนเป็ นโคกสู งใหญ่
ชาวบ้านรุ่ นหลังจึงเรี ยกว่า โคกหม้อ ตาบลโคกหม้อนี้ มีชื่อดั้งเดิมว่าอย่างไรไม่สามารถสื บค้นได้ แต่มีบนั ทึ กว่า สมัยสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช มีพี่ชาวรามัญอพยพจากทะวาย มาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพในทางปั้ นหม้อดิน ภาชนะต่าง ๆ ขณะที่อีกพื้นที่
หนึ่ ง คือ ตาบลหลุมดิน ที่มีดินลักษณะพิเศษใช้ในอุตสาหกรรมได้ดีและชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวดดิน เป็ นเหตุให้คน
ไปขุดดินมาใช้ในการอุตสาหกรรมจึงทาให้เป็ นหลุมลึกจึงเรี ยกว่า หลุมดิน เมื่อประมาณ พ.ศ. 2500 ได้มีการจัดตั้งสมาคม เครื่ อง
เคลือบดินเผาขึ้น และเนื่ องจากจังหวัดราชบุรีน้ นั มีชื่อเสี ยงด้านโอ่ง ลายมังกร สาเหตุมาจากดินมีคุณภาพดี จึงทาให้จงั หวัดต่าง ๆ
พากันมาซื้ อดิ นจากจังหวัดราชบุ รี แต่การใช้ดินจากจังหวัดราชบุรีจะทาให้โอ่งไม่สามารถสมบู รณ์ ได้ เพราะการเขี ยนลายนั้น
จะต้องอาศัยดินจากนครศรี ธรรมราช เรี ยกว่า หิ นฟันม้า นอกจากนี้ฟืนยังเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โอ่งสาเร็ จ และฟื นที่ใช้ส่วนมากจะ
เป็ นฟื นมาจากอาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เรี ยกว่า ฟื นตะเกียบ [3] จากคาบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ในเมืองราชบุรี เล่าว่า สมัยก่อน
นั้น โอ่งที่ใช้กกั เก็บน้ าชั้นดี ต้องนาเข้ามาจากประเทศจีน ซึ่งเป็ นแหล่งทาเครื่ องปั้ นดินเผา แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นต้น
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มา การนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศก็เป็ นไปอย่างยากลาบากรวมถึงโอ่งด้วย จึงจาเป็ นต้องผลิตใช้เองภายในประเทศ โดยจุดเริ่ มต้น
ของการทาโอ่งขายในจังหวัดราชบุรี มาจากสองสหายชาวจีน ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสยามประเทศ จนได้มาพบแหล่งดินที่ราชบุรี
และเห็นว่าเป็ นดินดีสีแดงสามารถใช้ป้ ั นโอ่งได้ จึงลงทุนร่ วมหุน้ กันก่อตั้งโรงโอ่งในปี พ.ศ. 2476 โดยในช่วงแรก ๆ จะเน้นทาอ่าง
ไห กระปุกต่าง ๆ มากกว่าโอ่ง เมื่อกิจการรุ่ งเรื อง โรงงานจึงขยายตัวและมีการผลิตโอ่งมากขึ้น หุน้ ส่ วนหลายคนเริ่ มแยกตัวออกไป
ตั้งโรงงานเอง แต่ก็ยงั อยูใ่ นเขตจังหวัดราชบุรี ทาให้มีโรงงานทาโอ่งกระจายอยูห่ ลายแห่ง
การทาโอ่งในยุคแรก ๆ จะเป็ นโอ่งไม่มีลวดลาย เรี ยกว่า โอ่งเลี่ยน แต่ต่อมามีการวาดลวดลายโดยใช้ดินขาวจากเมืองจีน
และภายหลังสามารถหาดินขาวทดแทนได้ที่จงั หวัดจันทบุรี และสุราษฎร์ธานี สาหรับลวดลายที่วาดบนตัวโอ่งมักจะเป็ นลายมังกร
เนื่ องจากตามความเชื่ อของคนจีน มังกร ถือเป็ นสัตว์ช้ นั สู ง และเป็ นมงคล อีกทั้งคนไทยก็มีความเชื่ อเรื่ อง พญานาค ซึ่ งมีรูปร่ าง
หน้าตาคล้ายกับมังกร และมีหนังสื อตาราพิชยั สงครามกล่าวถึงมังกรในการจัดขบวนทัพข้ามน้ าด้วย เรี ยกว่า มังกรพยุหะ จึงมีการ
เขียนรู ปมังกรคล้ายพญานาคบนตัวโอ่งออกจาหน่าย และได้รับความนิยมจนกลายเป็ นสัญลักษณ์ โอ่งมังกร ทั้งนี้ ลวดลายของโอ่ง
มังกร มีหลายแบบ โดยทัว่ ไปมังกรจะมีเพียง 3 เล็บ หรื อ 4 เล็บ แต่ถา้ เป็ นมังกรสัญลักษณ์ช้ นั สู งของกษัตริ ยห์ รื อฮ่องเต้จะมี 5 เล็บ
ซึ่งตามความเชื่อของจีนนั้น แบ่ง มังกร ออกเป็ น 3 ชนิด คือ หลง เป็ นพวกที่มีอานาจมากที่สุด อยูบ่ นฟ้า หลี เป็ นพวกไม่มีเขา ชอบ
อยูใ่ นมหาสมุทร และเจียว เป็ นพวกมีเกล็ด อยูต่ ามแม่น้ า คลอง หรื อถ้ า
ปั จจุบนั โรงโอ่งได้พฒั นาจนกลายเป็ นธุรกิจเครื่ องเคลือบดินเผาราชบุรีที่เฟื่ องฟูที่สุดในโลก เป็ นผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึง
มรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสาคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม [4] ปั จจุบนั การผลิตโอ่งมังกรมีข้ นั ตอน
รวม 5 ขั้นตอน [3] ดังนี้
1. การเตรี ยมดิน เนื้ อดินสี น้ าตาลแดงที่ได้จากท้องนาทัว่ ไปในจังหวัดราชบุรีเป็ นเนื้ อดินเหนี ยวที่มีคุณภาพดีเยีย่ ม มีความ
ละเอียดเหนี ยวเกาะตัวกันได้ดีนามาหมักไว้ในบ่อดิน แช่น้ าทิ้งไว้ 1 สัปดาห์เพื่อให้น้ าซึ มเข้าในเนื้ อดิ นให้ดินอ่อนตัวทัว่ ถึงกันและ
เป็ นการทาความสะอาดดินไปในตัวด้วย หลังจากนั้นตักดินขึ้นมากองไว้ แทงหรื อตักดินด้วยเหล็กลวดให้เป็ นก้อน นาเข้าเครื่ องโม่
หรื อเครื่ องนวดเพื่อให้เนื้อดินเข้ากัน แล้วใช้เหล็กลวดหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า ลวดตัวเก็ง ตักดินที่โม่แล้วให้เป็ นก้อนมีขนาดเหมาะ
พบกับการปั้ นงานแต่ละชิ้นนามานวด โดยผสมทรายละเอียดเล็กน้อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โอ่งมังกรมีเนื้อที่แกร่ งและคงทนยิง่ ขึ้น
2. การขึ้นรู ปหรื อการปั้ น แบ่งออกเป็ นสามส่วน คือ ส่ วนขาหรื อส่ วนกัน โดยการนาดินที่ผ่านการนวดให้เป็ นเส้นแล้วมี
ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร วางลงบนแผ่นไม้ ซึ่งวางบนแป้ น ก่อนวางต้องใช้ข้ ีเถ้าโยเสี ยก่อนเพื่อไม่ให้ดินติดกับแผ่นไม้และ
สะดวกต่อการยกลง เนื้อดินส่วนนี้มีลกั ษณะเป็ นก้อนกลมหรื อก้อนสี่ เหลี่ยมแผ่ออกเป็ นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางตามขนาดของโอ่ง
ที่ตอ้ งการ จากนั้นนาดินเส้นมาวางต่อกันเป็ นชั้น เรี ยนกว่า การต่อเส้น เมื่อปั้ นตัวโอ่งและยกลงจากแป้ นแล้ว ตบแต่งผิวด้านนอก
และด้านใน โดยการขูดดินที่ไม่เสมอกันออกให้ผิวเรี ยบ แล้วใช้ลูบเพื่อให้ผิวเนี ยนอีกครั้งหนึ่ ง ส่ วนลาตัว นาตัวขาหรื อส่ วนก้นที่
แห้งพอหมาดมาวางบนแป้ นที่มีขนาดเตี้ยกว่าแป้ นที่ป้ ั นส่วนขา ตบแต่งผิวอีกครั้งด้วยฮุยหลุบและไม้ตี นาดินเส้นมาวางต่อกันเป็ น
ชั้นสาหรับส่วนสาตัวทานองเดียวกับส่ วนขา วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้ได้ตามต้องการ ใช้ไม้ต๊าขุดดินและแต่งผิวให้เรี ยบ ทิ้งไว้
พอหมาด ส่ วนปาก ลักษณะการต่อเส้นคล้ายกับสองส่ วนแรก แป้ นมีขนาดเตี้ยลงอีกก่อนจะต่อเส้นต้องตบแต่งผิวส่ วนลาตัวและ
ส่วนขาด้วยไม้ตา๊ เสี ยก่อน ใช้ดินเส้นประมาณห้าเส้นวัดความสู งได้ประมาณ 70 เซนติเมตร ใช้พองน้ าลูบผิวให้เรี ยบ จากนั้นใช้ผา้
ด้ายดิบชุบน้ าลูบส่วนบน พร้อมกับบีบหรื อกดให้ข้ ึนเป็ นรู ปขอบปากโอ่ง ใช้ไม้ตา๊ ตบแต่งให้เรี ยบเสมอกันอีกครั้งหนึ่ง ยกไปวางผึ่ง
ให้เป็ นระเบียบ เพื่อรอการทาในขั้นต่อไป สาหรับการยกลงจากแป้ นนั้นต้องใช้ช่างปั้ นสองคนช่วยกันยกด้วยเชือกหาม เป็ นเชือกที่
นามามัดไขว้กนั เป็ นวงกลมให้มีขนาดเท่ากับตัวโอ่งพอดี ปล่อยปลายยาวทั้งสองด้านสาหรับจับยกหาม สาหรับส่ วนปากซึ่ งทาไว้
เป็ นจานวนมากนั้น ถ้าทิ้งไว้นานก่อนถึงขั้นตอนการเขียนลายจะทาให้แห้งเกินไป จึงต้องทาให้อยูใ่ นสภาพเปี ยกหมาด ๆ อยูเ่ สมอ
โดยใช้พลาสติกคลุมไว้ การขึ้นรู ปโอ่งแต่ละใบใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที หลังจากขึ้นรู ปหรื อปั้ นเสร็ จแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ
การทุบโอ่ง เมื่อช่างปั้ นโอ่งทั้ง 3 ส่ วนเสร็ จเป็ นรู ปร่ างแล้วก็ส่งต่อไปให้ แผนกช่างทุบตบแต่งโอ่ง เพื่อให้โอ่งนั้นเรี ยบ และได้
รู ปทรงที่ดีและสวยงามเครื่ องมือที่ใช้ 2 ชนิด คือ ฮวยหลุบ และไม้ตีดา้ นนอกโอ่ง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562
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3. การเขี ยนลาย ก่ อนที่ จะน าโอ่งมาเขี ยนลาย ต้องตบแต่งผิวให้เรี ยบเสี ยก่ อนด้วยฮุ่ยหลุบและไม้ตี โอ่งที่ ตบแต่งผิว
เรี ยบร้อยแล้วจะต้องนามาเขี ยนลายทันที เพราะถ้าทิ้ งไว้เนื้ อดิ นจะแห้งทาให้เขียนลายไม่ได้ สาหรับแป้ นที่ ช่างใช้เขี ยนลายนั้น
จะต้องเป็ นแป้ นไม้หมุน ขณะเขียนลายลงบนตัวโอ่งช่างจะใช้เท้าถีบที่แกนหมุนไปเรื่ อย ๆ จนกว่าจะเขียนเสร็ จ วัสดุที่ใช้เขียนลาย
เป็ นดินเนื้อละเอียดผสมกับดินขาว เรี ยกว่า ดินติดดอก มีสีนวล ดินขาวนั้นได้มาจากจังหวัดจันทบุรีหรื อสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคุณภาพ
ดี เหมาะสาหรับการนามาเป็ นดินติดดอกบนตัวโอ่งราชบุรี ช่างเขียนลายจะใช้ดินสี นวลนี้ ปาดด้วยมือเป็ นเส้นเล็ก ๆ รอบตัวโอ่ง
แบ่ งเป็ นสามตอนหรื อสามช่ วง คื อ ช่ วงปากโอ่ง ลาตัว และส่ วนเชิ งล่ างของโอ่ง ในแต่ ละตอนแตะละช่ างจะมี ลวดลายที่ ไม่
เหมือนกัน โดยช่วงปากโอ่ง นิยมเขียนลายดอกไม้ หรื อลายเครื อเถา ใช้วที ี่เรี ยกว่าพิมพ์ลาย นากระดาษฉลุลายวางทาบบนโอ่งแล้ว
ปาดด้วยดิ นติดดอก ใบหนึ่ ง ๆ จะมีประมาณ 4 ช่วงตัวแบบ ส่ วนช่วงลาตัว นิ ยมเขียนรู ปมังกรมีท้ งั มังกรดั้นเมฆ มังกรคาบแก้ว
และมังกรสองตัวเกี่ยวกัน ช่างเขียนลายจะเป็ นผูท้ ี่ชานาญมาก ปาดเนื้อดินด้วยหัวแม่มือเป็ นรู ปร่ างมังกรอย่างคร่ าว ๆ โดยไม่ตอ้ งมี
แบบร่ างก่อน จากนั้นจะใช้ปลายหวีขีดเป็ นตัวมังกรใช้ซี่หวีตกแต่งเป็ นส่ วนหนวด นิ้วและเล็บสาหรับเกล็ดมังกรใช้สังกะสี ที่ตดั
ปลายหยักไปมาบนตัวมังกร และเน้นส่วนลูกตาของมังกรให้มีความนูนเด่นออกมา ส่วนช่วงเชิงล่างของโอ่ง ใช้วธิ ีการติดลายคล้าย
กับส่วนปาก จากนั้นใช้น้ าลูบที่ลายทั้งหมด เพื่อให้ลายมีผิวเรี ยบเสมอกันและลื่น เป็ นการเตรี ยมสู่ข้ นั ตอนการเคลือบและเผาต่อไป
โอ่งแต่ละใบช่างผูช้ านาญจะใช้เวลาการเขียนลายประมาณ 10 นาที โดยแท้จริ งนั้น ลวดลายของโอ่งมังกร มีหลายแบบ โดยทัว่ ไป
มังกรจะมีเพียง 3 เล็บ หรื อ 4 เล็บ แต่ถา้ เป็ นมังกรสัญลักษณ์ช้ นั สู งของกษัตริ ยห์ รื อฮ่องเต้จะมี 5 เล็บ ซึ่ งตามความเชื่อของจีนนั้น
แบ่ง มังกร ออกเป็ น 3 ชนิ ด คือ หลง เป็ นพวกที่มีอานาจมากที่สุด อยูบ่ นฟ้า หลี เป็ นพวกไม่มีเขา ชอบอยูใ่ นมหาสมุทร และ เจียว
เป็ นพวกมีเกล็ด อยูต่ ามแม่น้ า คลอง หรื อถ้ า
4. การเคลื อบ น้ ายาที่ ใช้ในการเคลือบเป็ นส่ วนผสมของขี้เถ้าและน้ าโคลนหรื อเลนและสี เล็กน้อย ซึ่ งเป็ นสี ที่ ได้จาก
ออกไซด์ของเหล็ก ส่ วนใหญ่มีสีน้ าตาลเข้มการเคลือบจะนาโอ่งไปวางหงายในกระทะขนาดใหญ่หรื อกระทะในบัว ใช้น้ ายา
เคลือบเทราดให้ทวั่ ทั้งด้านในและด้านนอก แล้วจึงนาไปวางผึ่งลมไว้ โอ่งที่เคลือบน้ ายานั้น นอกจากจะทาให้เกิดสี สนั สวยงานเป็ น
มันเมื่อเผาแล้ว ยังช่วยในการสมานรอยต่าง ๆ ในเนื้อดินให้เข้ากัน เมื่อนาไปใส่น้ าจะไม่ทาให้น้ าซึมออกมาด้านนอกด้วย
5. การเผา เตาเผาโอ่งมังกร เรี ยกว่า เตาจี นหรื อเตามังกง ก่ อด้วยอิ ฐทนไฟเป็ นรู ปยาว ด้านหัวเตาเจาะเป็ นช่ องประตู
สาหรับเป็ นทางลาเลียงโอ่งและภาชนะดินเผาอื่น ๆ ด้านบนของเตาทั้งสองด้านเจาะรู เป็ นระยะ เรี ยกว่า ตา เพื่อใช้ใส่ เชื้อเพลิงคือ
ฟื นปั จจุบนั ใช้ฟืนไม้กระถิน ลักษณะของเตามังกรนี้ ดา้ นหนึ่ งอยูร่ ะดับเดียวกับพื้นดินใช้เป็ นหัวเตาสาหรับก่อไฟ อีกด้านหนึ่ งสู ง
กว่าเพราะต้องทาให้ตวั เตาเอียงลาด เป็ นส่ วนก้นของเตา ใช้เป็ นปล่องระบายควัน โดยก่อนการสาเลียงโอ่งเข้าเตาเผา ต้องเกลี่ยพื้น
เตาในให้เรี ยบเสมอกันก่อนแล้วจึงจัดวางโอ่งให้เป็ นระเบียบ การวางโอ่งซ้อนกันจะมีแผ่นเคลือบ เรี ยกว่า กวยจักร เป็ นตัวรองไว้
นอกจากตัวโอ่งแล้วถ้ายังมีที่วา่ งเหลือก็จะนาไห ชาม กระถาง ที่มีขนาดเล็กมาวางเผาพร้อมกัน สาหรับภาชนะขนาดเล็กมีดินรองที่
ปากซึ่ งเป็ นดินเหนี ยวผสมทราย เมื่อลาเลียงโอ่งเข้าประตูเตาแล้ว ก่อนเผาจะต้องใช้อิฐปิ ดทางให้มิดชิด เพื่อมิให้ความร้อนระบาย
ออกได้ เตาขนาดใหญ่สามารถจุโอ่งได้คราวละ 300-400 ใบ หรื อสามารถนาออกบรรทุกรถขนาดใหญ่ได้เตาละ 5 คัน สาหรับการ
จุดไฟ ต้องเริ่ มจุดที่หวั เตาก่อน เมื่อติดดีแล้วทยอยใส่ฟืนที่ช่องเตาทั้งสองด้าน ความร้อนในเตาต้องมีอุณหภูมิถึง 1,000 องศา การดู
ว่าโอ่งนั้นเผาสุกได้ที่หรื อยังต้องดูตามช่องใส่ฟืนและต้องดูจากชั้นต่าสุดก่อน หากยังไม่สุกดีก็ตอ้ งเติมไฟลงไปอีก ถ้าสุกดีแล้วก็ใช้
อิ ฐปิ ดช่ องนั้น และดู ช่องถัดไปตามลาดับด้วยวิธีเดี ยวกัน จนกว่าจะสุ กทั่วทั้งเตาจึ งเลิ กใส่ ฟืน แล้วปล่ อยให้ไฟดับ เอง ทิ้ งไว้
ประมาณ 10-12 ชัว่ โมง ความร้อยในเตาจะค่อยลดลงจนสามารถเปิ ดช่องประตูเตานาโอ่งออกมาได้
โอ่งมังกรราชบุรี ภูมิปัญญาสามแผ่นดิน [4] ในอดีตเป็ นภาชนะที่ได้รับความนิยมมากในการกักเก็บน้ าสาหรับอุปโภคบริ โภค แต่ปัจจุบนั ความเจริ ญได้เข้าถึงหมู่บา้ นในชนบท ทาให้มีน้ าประปาใช้กนั อย่างทัว่ ถึงประกอบกับมีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทน
เพิ่มมากขึ้น เช่น ถังพลาสติก ถังสเตนเลส และถังซีเมนต์ ผูบ้ ริ โภคจึงสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตามความเหมาะสม
ความต้องการใช้โอ่งมังกรจึงลดลง ทาให้การขยายตลาดทาได้ยาก [5]
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สรุ ปได้ ว่า โอ่งมังกรเป็ นภูมิปัญญาจากมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดราชบุรี เป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดินเผาชนิ ด
เคลือบขี้เถ้า เนื้ อดินแกร่ ง ซึ่ งเป็ นการใช้วตั ถุดิบที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาผลิต ลวดลายนิ ยมใช้เป็ นลายมังกรซึ่ งเลียนแบบจากโอ่งของ
ประเทศจีนที่นาเข้ามาในยุคแรก ๆ ของการผลิต และมีการพัฒนาปรับปรุ งให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึนตามลาดับ โอ่งมังกรจึงได้ชื่อว่าเป็ น
ภูมิปัญญา 3 แผ่นดิน ซึ่งเป็ นหัตถกรรมพื้นฐานของจังหวัดราชบุรีที่แสดงเอกลักษณ์และมีวิวฒั นาการสื บทอดศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษกระทัง่ ปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้โอ่งมังกรได้รับความนิ ยม
ในการใช้สอยน้อยตามไปด้วย ดังนั้น ทุกฝ่ ายจึงต้องร่ วมมือกันสื บสานภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมนี้มิให้สูญหายไป

2. มรดกทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็ นมรดกทางสังคมที่ ครอบคลุมทุกสิ่ งทุ กอย่างที่ แสดงออกถึงวิถีชีวิตมนุ ษย์โดยแต่ละสังคมมีวฒั นธรรม
โดยเฉพาะของตนเอง เพราะเป็ นวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มสังคม [6] วัฒนธรรมเป็ นผลรวมของการสัง่ สมสิ่ งสร้างสรรค์
และภูมิธรรมปั ญญาที่ถ่ายทอดสื บต่อกันมาของสังคมนั้น ๆ วัฒนธรรมเป็ นการสัง่ สมประสบการณ์ความรู ้ ความ สามารถ ภูมิธรรม
ภูมิปัญญาทังหมดที่ได้ช่วยให้มนุษย์ในสังคมนั้น ๆ อยูร่ อดและเจริ ญสื บต่อได้และเป็ นอยูอ่ ย่างที่เป็ นในบัดนี้ วัฒนธรรมเป็ นทั้งสิ่ ง
ที่ ทาให้เจริ ญงอกงามสื บมา และเป็ นเนื้ อตัวของความเจริ ญงอกงามที่ มิอยู่ ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานของความเจริ ญงอกงามต่อไป [7]
วัฒนธรรม คือ วิถีชีวติ เป็ นทุนทางสังคม และศักยภาพที่สาคัญยิง่ ของชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทย ที่ได้แสดงออกในรู ปแบบและ
วิธีก ารต่าง ๆ ทั้งในรู ป แบบของขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ภูมิปั ญ ญา เครื่ องมื อเครื่ องใช้ในการท ามาหากิ น ความเชื่ อ แหล่ ง
วัฒนธรรม ศิ ลปวัตถุ หรื อโบราณสถาน ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นคุณ ค่าและความสาคัญของวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นศักยภาพและทุนทาง
วัฒนธรรม ปั จจุบนั วัฒนธรรมมีบทบาทมากขึ้นใน ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวด้วยการแข่งขันในตลาดโลกที่
ซับซ้อนมากขึ้น ส่ งผลให้ทุกประเทศต่างพยายามหาสิ่ งที่แตกต่างและโดดเด่น วัฒนธรรมจึงกลายเป็ นเครื่ องมือที่ทุกฝ่ ายนามาใช้
เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน [8] โดยทัว่ ไปแล้ว มักจาแนกประเภทของวัฒนธรรมออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ (1)
วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้ได้อยูด่ ีกินดี มีความสะดวกสบายในการครองชีพ ได้แก่ สิ่ ง
ความจาเป็ นเบื้องต้นในชีวิต 4 อย่าง และสิ่ งอื่น ๆ เช่น เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ยานพาหนะ ตลอดจนเครื่ องอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เครื่ อง
ป้ องกันตัว และ (2) วัฒนธรรมที่ ไม่ใช่วตั ถุ (Non-Material Culture) หรื อวัฒนธรรมทางจิ ตใจ เป็ นสิ่ งที่ ทาให้ปัญญาและจิ ตใจมี
ความเจริ ญงอกงาม ได้แก่ การศึ กษาวิชาความรู ้อนั บารุ งความคิดทางปั ญญา ศาสนา จรรยา ศิ ลปะ และวรรณคดี กฎหมาย และ
ระเบียบประเพณี ซึ่งส่งเสริ มความรู ้สึกทางจิตให้งอกงามหรื อสบายใจ [9]
มรดกทางวัฒนธรรมเป็ นรู ปแบบของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าซึ่งเกิดขึ้นในอดีตและได้รับการสื บทอดจาก
คนรุ่ น หนึ่ งไปสู่ อี กรุ่ น หนึ่ ง มรดกทางวัฒ นธรรมบางอย่างกลายเป็ นแบบแผนทางวัฒ นธรรมที่ มี ความส าคัญ และเป็ นความ
ภาคภูมิใจของคนในสังคมสื บเนื่ องมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั ซึ่ งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ และ
กฎหมายประเทศต่าง ๆ ทั้งในแถบทวีป ยุโรปและเอเชี ย ได้แบ่ งประเภทของวัฒ นธรรมออกเป็ นสองประเภท คื อ มรดกทาง
วัฒนธรรมที่ จบั ต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) เช่น โบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีงานจิตรกรรม เป็ นต้น และ
มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) หรื อตามกฎหมายไทยที่เรี ยกว่า มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ได้แก่ ภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝี มือดั้งเดิม เป็ นต้น แม้วา่ มรดกทางวัฒนธรรมทั้งสองประเภทจะมีความหลากหลายในตัวเอง
อยูม่ ากก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถแบ่งแยกเนื้อหางานทั้งสองประเภทได้ชดั เจนเด็ดขาด เนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้และ
จับต้องไม่ได้ลว้ นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันเป็ นสิ่ งที่อยูค่ กู่ นั มาโดยตลอด โดยเฉพาะงานจับต้องได้ซ่ ึงเป็ นรู ปธรรมนั้น
มีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิด ความเชื่ อ และทักษะเทคนิ คอันเป็ นลักษณะนามธรรมของงานจับต้องไม่ได้ ลักษณะดังกล่าวจึ ง
ก่อให้เกิ ดความไม่หลากหลายในความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรมขึ้น แสดงให้เห็ นความโดดเด่นของพัฒนาการทาง
วัฒนธรรมที่ ได้รับการยอมรับและถ่ายทอดสื บมา อัน จะนาไปสู่ การคุม้ ครองและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมสื บไป [10]
มรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีหลายประเภท มิได้เป็ นเพียงโบราณสถาน อาคาร พื้นที่ประวัติคาสตร์ และสวน เท่านั้น แต่หมายรวมถึง
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สิ่ งแวดล้อมที่ ถูกสร้างขึ้นทั้งหมดรวมทั้งระบบนิ เวศ เป็ นเครื่ องหมายแสดงกิจกรรมและความสาเร็ จของมนุษย์ในอดีต และเป็ น
หนึ่ งในทรัพยากรที่ ไม่ลามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ [11] โดยประมาณพุทธศักราช 2546 เมื่อองค์การยูเนสโกเริ่ มประกาศอนุ สัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการปกปั กรักษามรดกวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้ (Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural
Heritage) ซึ่งในอนุสญ
ั ญานั้น ระบุขอบข่ายของมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ไว้ [12] ดังนี้
1. เรื่ องราวข้อมูลความรู ้ดา้ นขนบธรรมเนี ยมประเพณี วฒั นธรรมที่ เป็ นมุขปาฐะและการแสดงออกด้านต่าง ๆ รวมถึง
วัฒ นธรรมด้านภาษาในฐานะที่ เป็ นสื่ อ สื บ ทอดมรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้อ งไม่ ไ ด้ (Oral Traditions and Expressions, Including
Language as a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage) เช่น สุภาษิต คาปริ ศนา พังเพย นิ ทาน เรื่ องเล่า เพลงกล่อมเด็ก ตานาน
มหากาพย์ ร้อยกรอง บทสวด บทเพลง ฯลฯ ซึ่ งงานมุขปาฐะและการแสดงออกเหล่านี้ เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ คุณค่า และความ
ทรงจาที่มีร่วมกัน โดยสิ่ งเหล่านี้มีบทบาทสาคัญยิง่ ในวิถีชีวติ
2. ศิ ลปะการแสดง (Performing Arts) หมายรวมถึ ง ดนตรี การแสดงละครและนาฏศิ ลป์ การเต้นรา ร่ ายรา และการ
แสดงออกในพิ ธีกรรมและเพลงร้ องพื้ น บ้าน ในบางกรณี ศิลปะการแสดงอาจจะผนวกรวมกับหรื อ เป็ นส่ วนหนึ่ งของมรดก
วัฒนธรรม ที่จบั ต้องไม่ได้สาขาอื่น ๆ เช่น พิธีกรรม งานเทศกาล หรื อมุขปาฐะ ในการสารวจศิลปะการแสดงพบว่า เนื้ อหาสาระ
ของศิ ล ปะการแสดงมี ความหลากหลาย อาจเกี่ ยวข้องกับ ศาสนา มี ค วามเกี่ ยวโยงกับ การทางาน ความบัน เทิ ง การเมื อ ง และ
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ศิลปะการแสดงยังสามารถใช้แสดงได้อย่างหลากหลายวาระโอกาสด้วย เช่น ศิลปะการแสดงในงานแต่งงาน
งานศพ พิธีกรรม เทศกาล หรื องานสังคมอื่น ๆ
3. แนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ (Social Practices, Rituals and Festive Events) ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่
มีการปฏิบตั ิกนั อย่างเป็ นประจาประกอบการดารงชีวติ ของชุมชนหรื อกลุ่มคน แนวปฏิบตั ิทางสังคมกาหนดชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
คนในชุมชน ซึ่ งสร้างความเป็ นอัตลักษณ์ ความเป็ นตัวตน และความต่อเนื่ องของวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ในชุมชน การปฏิ บตั ิ ใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ส่ วนใหญ่จึงถูกกาหนดและปฏิบตั ิในช่วงระยะเวลาที่สถานที่ที่กาหนดไว้เป็ นพิเศษ และในบางครั้งอาจจะมีการ
จากัดกลุ่มคนที่สามารถเข้าร่ วมในแนวปฏิบตั ิทางสังคมหรื อพิธีกรรมนั้น ๆ ได้ ในส่ วนของงานเทศกาลต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเปิ ดต่อ
สาธารณชนโดยไม่มีการจากัดผูท้ ี่เข้าร่ วมงานนั้น ๆ ตัวอย่างของแนวปฏิบตั ิทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย เช่น ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี บุญบั้งไฟ การละเล่นผีตาโขน ฯลฯ
4. ความรู ้และวิถีปฏิบตั ิเกี่ ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (Knowledge and Practices Conceding Nature and the Universe)
ในส่วนนี้หมายถึง องค์ความรู ้ ความชานาญ ทักษะ การปฏิบตั ิ เครื่ องหมายแสดงออกที่ชุมชนได้มีการพัฒนา และทาให้อยูถ่ าวรที่มี
การปฏิ สัมพันธ์กบั ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งออกมาในรู ปแบบของคุณค่า ความเชื่ อ พิธีกรรม พิธีการเยียวยารักษาโรค แนว
ปฏิบตั ิทางสังคมหรื อสถาบัน และองค์กรทางสังคม ตัวอย่างของสาขานี้ เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นเชิงนิ เวศวิทยา องค์ความรู ้ของชน
พื้นเมือง ชาติพนั ธุ์ ชีวภาพ ชาติพนั ธุ์ พฤกษศาสตร์ ระบบการรักษาโรคแบบดั้งเดิม ตาราปรุ งยาสมุนไพร พิธีกรรม วิถีการกินอยู่
การถนอมอาหาร ความเชื่ อ ศาสตร์ อนั ลึกลับ พิธีการ และการเข้าร่ วมพิธีทางศาสนา พยากรณ์ ศาสตร์ และโหราศาสตร์ จักรวาล
วิทยา ความเชื่อเกี่ยวกับหมอผีหรื อ คนทรงเจ้า ฯลฯ
5. งานช่างฝี มือดั้งเดิม (Traditional Craftsmanship) หมายถึง ทักษะ และองค์ความรู ้ที่แสดงออกมาจากงานช่างฝี มืองาน
ศิลปหัตถกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ของบรรพชน ซึ่ งเป็ นทักษะที่มีความจาเป็ นในการสื บทอดองค์ความรู ้ของช่างฝี มือสู่ คนรุ่ นหลัง
ภายในชุมชน ตัวอย่างงานช่ างฝี มื อดั้งเดิ ม เช่น ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่ องจักสาน เครื่ องรัก เครื่ องปั้ นดิ นเผา เครื่ องโลหะ
เครื่ องไม้ อัญมณี เครื่ องประดับ งานศิลปกรรมพื้นบ้าน ฯลฯ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบแผนการตรากฎหมายที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานตาม
นโยบายและแผนการบริ หารราชการบริ หารแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (แผนนิ ติบญ
ั ญัติ) ลาดับ 47 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
(4.4) ได้แก่ร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ โดยกาหนดให้กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
เป็ นผูด้ าเนิ นการ และกาหนดให้เสนอร่ างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ภายใน พ.ศ. 2557 อันเป็ นผลให้เกิด “พระราชบัญญัติส่งเสริ ม
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และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559” ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา หน้า 1 เล่ม 133 ตอนที่ 19 ก วันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2559 โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการโดยแจ้งเหตุผลในการประกาศใช้
ท้ายพระราชบัญญัติวา่ “โดยที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็ นสมบัติล้ าค่าที่ได้มีการสร้างสรรค์ สัง่ สม ปลูกฝังและสื บทอดใน
ชุ ม ชนจากคนรุ่ น หนึ่ งมายังคนอี ก รุ่ น หนึ่ ง แต่ในปั จจุ บัน มรดกภู มิปั ญ ญาทางวัฒ นธรรมดังกล่ าว ได้รับ ผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ บางครั้งมีการนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางบิดเบื อนหรื อไม่
เหมาะสมและอาจเป็ นเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่านั้นต้องเสื่ อมสู ญไปอย่างน่าเสี ยดาย สมควรจัดให้มีการส่งเสริ ม
และรักษา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีความสื บเนื่องและยัง่ ยืนสื บไป จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี ”
สังเกตได้ว่า ในกรณี ของประเทศไทย มีผูน้ ิ ยามศัพท์ “Intangible Cultural Heritage” และใช้กนั อย่างหลากหลาย เช่ น
มรดกวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรมที่เป็ น อกายภาพ มรดกวัฒนธรรมที่ไม่ใช่กายภาพ
มรดกวัฒนธรรมไร้รูป มรดกวัฒนธรรมเชิงนามธรรม มรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญา มรดกวัฒนธรรมภูมิความรู ้ และมรดกวัฒนธรรม
ทางจิ ตใจ กรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ รับผิดชอบเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ โดยตรงได้แปล Convention for the
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage ว่า “อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องไม่ได้”
อย่างไรก็ตาม แม้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2552 ให้ใช้คาว่า “มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม” แต่เมื่อ พ.ศ. 2556 เอกสารร่ างพระราชบัญญัติ ที่จดั พิมพ์ข้ ึนโดยกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมเพื่อเป็ นคู่มือประกอบการ
จัด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ยัง คงใช้ว่า “ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ว่า ด้ว ยมรดกวัฒ นธรรมที่ จับ ต้อ งไม่ ไ ด้ พ.ศ....” แต่ ท้ า ยที่ สุ ด
“พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559” ก็ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1
มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยเหตุน้ ี คาว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรม” จึ งเข้ามาแทนที่ คาว่า “มรดกวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้”
(Intangible Cultural Heritage) อย่างเป็ นทางการ
สรุปได้ ว่า มรดกทางวัฒนธรรมเป็ นรู ปแบบของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าซึ่งเกิดขึ้นในอดีตและได้รับการสื บ
ทอดจากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่อีกรุ่ นหนึ่ ง โดยอาจจาแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้ ได้แก่ โบราณวัตถุ
โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี งานจิ ตรกรรม เป็ นต้น และมรดกทางวัฒนธรรมที่ จบั ต้องไม่ได้หรื อตามกฎหมายไทยที่ เรี ยกว่า
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ ภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝี มือดั้งเดิม เป็ นต้น ทั้งนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้ ซึ่ ง
เป็ นรู ปธรรมนั้น ย่อมจะมีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิด ความเชื่อ และทักษะเทคนิ คอันเป็ นลักษณะนามธรรมของงานจับต้องไม่ได้
อย่างไรก็ ต าม มรดกทางวัฒ นธรรมของไทยในปั จ จุ บัน ได้รั บ ผลกระทบจากความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมทั้ง ภายในและ
ต่างประเทศ บางกรณี มีการนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางบิดเบือนหรื อไม่เหมาะสมและอาจเป็ นเหตุให้มรดกภูมิ
ปั ญญาทางวัฒนธรรมเหล่านั้นต้องเสื่ อมสูญไป ดังนั้น จึงจาเป็ นที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต้องร่ วมมือกันส่งเสริ มและรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมให้คงอยูย่ งั่ ยืนสื บไป

3. สั มมาชีพ
การประกอบอาชีพไม่เพียงเป็ นสิ่ งที่ทาเพื่อความอยูร่ อด แต่ยงั เกี่ยวโยงถึงทั้งเรื่ องเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และ
ศี ลธรรม หลอมรวมไว้ด้วยกัน เพราะการเรี ยนรู ้ที่เอื้ อไปสู่ อาชี พสุ จริ ตจะโน้มนาให้เกิ ดความรู ้สึกมีเกี ยรติ มีศกั ดิ์ ศรี และความ
ต้องการตั้งอยูใ่ นความดี ไม่เสี่ ยงต่อการทาเรื่ องที่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น ด้วยเหตุน้ ี การสร้างสัมมาชีพขึ้นทุกพื้นที่จึงมุ่งหมาย
ให้เกิดการประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ผูอ้ ื่น หรื อสิ่ งแวดล้อม สามารถบริ หารจัดการให้เกิดรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ค้นพบ
และใช้ศกั ยภาพในตนเองได้อย่างเต็มที่ [13] คาว่า สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น ไม่เบียดเบียน
สิ่ งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ [14] สัมมาชีพชุมชนเป็ นแนวทางในการสร้างชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยสุจริ ต ซึ่ ง
มีความสอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ มีความยัง่ ยืนและสอดคล้องกับวิถีชีวิต
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ของคนในชุมชน [15] ปั จจุบนั กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริ มกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. การพัฒนาผูน้ าสัมมาชีพ โดยคัดเลือกปราชญ์จากเวที ประชาคมหมู่บา้ นละ 1 คน เข้ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรวิทยากร
ผูน้ าสัมมาชี พ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเรื่ องสัมมาชี พชุมชน เพื่อให้มีทกั ษะการถ่ายทอดความรู ้ และเพื่อให้มีเทคนิ คการเป็ น
วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
2. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด โดยมีปราชญ์ชุมชนผูผ้ า่ นการอบรมวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนเข้าประชุม พร้อมกับทีมสนับสนุนระดับจังหวัดเข้าร่ วมประชุมเพื่อเชื่อมโยงการทางานร่ วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
โดยให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดาเนิ นการจัดประชุมปฏิ บตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยากรสัมมาชี พและฝึ กอาชี พให้กับ
ครัวเรื อนเป้ าหมาย พร้อมจัดตั้งกลุ่มวิทยากรสัมมาชีพชุมชนตามประเภทอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้วทิ ยากรสัมมาชีพชุมชนมีความชัดเจน
ในการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อสามารถวิเคราะห์ความต้องการอาชีพของครัวเรื อนเป้ าหมายในหมู่บา้ นได้ เพื่อมีขอ้ มูลวิทยากร
สัมมาชี พชุ ม ชนตามกลุ่มประเภทอาชี พ เพื่ อให้มีแผนปฏิ บัติการเตรี ยมความพร้ อมที มวิทยากรสัมมาชี พชุ มชนและการสร้าง
สัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บา้ น และเพื่อให้เกิดเครื อข่ายวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
3. การเตรี ยมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บา้ น โดยที่มีทีมวิทยากรซึ่งประกอบด้วย ครู ใหญ่ 1 คน และครู
น้อย 4 คน ซึ่ งครู ใหญ่หมายถึงปราชญ์ชุมชนที่ ผ่านการอบรมและผ่านการประชุมเชิ งปฏิ บัติการการทาหน้าที่ เป็ นวิทยากรสัมมาชี พ
ชุมชนของหมู่บา้ น และครู นอ้ ยหมายถึงปราชญ์ชุมชนในหมู่บา้ นที่ได้รับคัดเลือกเพิ่มอีก 4 คน ทั้งนี้ ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และประสานสนับสนุนให้มีการจัดเวทีประชุมเตรี ยมความพร้อมของทีมสัมมาชีพชุมชน เพื่อสร้าง
ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับสัมมาชี พชุ มชน เพื่ อถ่ายทอดเทคนิ คการเป็ นวิทยากรสัมมาชี พชุ มชน เพื่อแบ่ งครั บเรื อนรับผิดชอบใน
สัดส่ วน 1 คน ต่อ 4 ครั วเรื อน เพื่ อทบทวนและจัดท าแผนการฝึ กอบรมอาชี พ การส่ งเสริ มสนับสนุ น กากับและติ ดตามครั วเรื อน
สัมมาชีพ เพื่อวิเคราะห์ความต้องการฝึ กอาชีพ และเพื่อจัดเตรี ยมพื้นที่ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการฝึ กอาชีพ
4. การเตรี ยมความพร้อมครัวเรื อนเป้ าหมาย โดยที่ทีมวิทยากรประสานความร่ วมมือกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอใน
การจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการฝึ กอาชีพของครัวเรื อน เป้ าหมาย 20 ครัวเรื อน ตามสัดส่ วน วิทยากร 1 คน ต่อ 4 ครัวเรื อน
ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู ้ความเข้าใจเรื่ องสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรื อน เพื่อบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ มการติดตามครัวเรื อน เพื่อสอบถาม
ครัวเรื อนเกี่ยวกับความสนใจในการฝึ กอาชีพหรื อความต้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพ และเพื่อทาข้อตกลงร่ วมกันในการฝึ กอาชีพและ
แจ้งวันฝึ กอบรม
5. การสร้ างสัมมาชี พ ชุ มชนในระดับหมู่บ้าน โดยที่ มีทีมวิทยากรสัมมาชี พชุ มชนเป็ นครู ฝึกอาชี พ ผูถ้ ่ายทอด ผูด้ ู แล
ติดตามการสร้างสัมมาชีพแก่ตวั แทนครัวเรื อนจานวน 20 คน ให้ได้เรี ยนรู ้และฝึ กอาชีพ โดยมีสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเป็ น
ผูใ้ ห้การสนับสนุ น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้ครัวเรื อนสัมมาชี พเกี่ ยวกับอาชี พที่ ตอ้ งการเรี ยนรู ้ เพื่อถ่ายทอดความรู ้
เกี่ยวกับอาชีพแก่ผแู ้ ทนครัวเรื อน เพื่อจัดให้ผแู ้ ทนครัวเรื อนได้ศึกษาดูงาน ณ หมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน หรื อ
บ้านปราชญ์ชุมชน และเพื่อให้ผแู ้ ทนครัวเรื อนได้ปฏิบตั ิจริ งที่บา้ นของตน
6. การจัดตั้งและพัฒ นากลุ่มอาชี พ โดยเป็ นกลุ่มที่ จดั ตั้งขึ้ นใหม่จากการรวมตัวของผูแ้ ทนครัวเรื อนเป้ าหมายตั้งแต่ 5
ครั วเรื อนขึ้ นไปที่ ผ่านการส่ งเสริ มการสร้างสัมมาชี พ ชุมชนและมี การประกอบอาชี พเดี ยวกันเพื่อสร้างเครื อข่ายความร่ วมมื อ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ โดยมีทีมสนับสนุน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ และภาคครัวเรื อน
ร่ วมกันหาแนวทางการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ [15]
การสร้างสัมมาชีพชุมชนจึงเป็ นการดาเนิ นการให้มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซึ่ งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย โดยลดการ
เบี ยดเบี ยนตนเอง ผูอ้ ื่น และสิ่ งแวดล้อม โดยมีความสอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิ จ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน [16] โดยแท้จริ ง คาว่า “สัมมาชี พ” มีความหมายสอดคล้องกับคาว่า “สัมมาอาชี วะ” คือ การเลี้ยงชี พโดยชอบ
ได้แก่ เว้นมิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ (Right Livelihood) [17] ทางพุทธเศรษฐศาสตร์ คือ การดาเนิ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
204
9 (May - August) 196 - 207 (2019) Vol. 9, No. 2

ให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุถึงซึ่ งศานติสุข จากการมี ชีวิตในโลกของวัตถุ ภายใต้เงื่ อนไขของการมี ทรัพยากรที่ จากัด [18]
สัมมาอาชี วะ หมายถึง การเว้นมิจฉาชี พทุกรู ปแบบ ประกอบตนอยูใ่ นสัมมาชี พ แต่ก็ยงั คงมีขอ้ ถกเถียงกันว่า อะไรคือมิจฉาชี พ
อะไรคือสัมมาชีพ ซึ่ งถือเป็ นเรื่ องยากที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และเป็ นเรื่ องที่นักปราชญ์ท้ งั ทางโลกและทางธรรมถกเถียงกันและยังไม่
อาจวินิจฉัยเด็ดขาดลงไปได้ [19] ทั้งนี้ หลักการสาคัญของสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนามี 3 ประการ ประกอบด้วย การเลี้ยงชีพ
ชอบทางกาย การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา การเลี้ยงชีพชอบทางใจ [20] ดังนี้
1. การเลี้ยงชีพชอบทางกาย ได้แก่ การประกอบการงานที่ไม่มีโทษ คือ ไม่มีโทษต่อผูอ้ ื่นและไม่มีโทษต่อสังคมส่วนรวม
ด้วย เพราะหากอาชีพที่มีโทษเหล่านั้นเข้าสู่ กระบวนการทางธุรกิจย่อมเป็ นการส่ งเสริ มให้คนในสังคมกระทาผิดทางจริ ยธรรมได้
ง่ายขึ้น เป็ นการทาลายพื้นฐานทางจริ ยธรรมที่ดีงามของสังคม และส่ งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมเป็ นวงกว้าง ดังนั้น หลักการเลี้ยง
ชีวิตชอบทางกาย จึงต้องงดเว้นจากการประกอบอาชีพที่ส่งเสริ มหรื อสนับสนุนให้กระทาผิดศีลธรรม การเลี้ยงชีพชอบทางกายยัง
ครอบคลุมไปถึงการเว้นจากจากการเลี้ยงชีวติ ด้วยการลักขโมย การทุจริ ต การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพและสามัญสานึ ก แม้วา่ จะมี
โอกาสให้กระทาได้หรื อไม่ก็ตาม เพราะเป็ นการเบียดเบียนผูอ้ ื่นให้ได้รับความเดือดร้อน และทาให้สงั คมเกิดความไม่สงบสุข คน
ในสังคมอยูอ่ ย่างรู ้สึกไม่ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน การเลี้ยงชีพด้วยการลักขโมยหรื อทุจริ ตคดโกงจึงเป็ นการดาเนินชีวติ อยูบ่ น
ความทุกข์ความเดือดร้อนของผูอ้ ื่น และของสังคม เป็ นการทาลายศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของตนเองหมดสิ้น
2. การเลี้ยงชีพชอบทางวาจา ได้แก่ การประกอบการงานที่สุจริ ตโดยวาจา จัดเป็ นกุศลกรรมและเป็ นการดาเนินชีวติ ที่เป็ น
สัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ คือ การไม่โกหกหลอกลวงเลี้ยงชีพ โดยดาเนินชีวิตอย่างมีสัจจะ รักษาความสัตย์ การไม่พูดส่ อเสี ยด
เลี้ยงชีพ คือ การเว้นจากการใช้คาพูดยุยงให้คนอื่นแตกแยกกันหรื อเข้าใจผิดกัน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง การไม่พูดคาหยาบ
เลี้ ยงชี พ การไม่ พูดเพ้อเจ้อเลี้ ยงชี พ คื อ ให้เว้นจากการดาเนิ น ชี วิตด้วยอาศัยวาจาที่ ไร้ ส าระ ไร้ แก่ น สาร ไม่ เป็ นธรรมและไม่
ประกอบด้วยประโยชน์ เนื่องจากคาพูดที่เพ้อเจ้อนั้นทาให้ผฟู ้ ังหลงผิด เข้าใจผิดได้ การไม่ประจบเลี้ยงชีพ คือ เว้นจากการใช้วาจา
ประจบสอพอผูอ้ ื่นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และการไม่บงั คับขู่เข็ญเลี้ยงชีพ คือ วาจานั้นย่อมไม่เป็ นไปเพื่อการข่มขู่หรื อบังคับ
ขู่เข็ญเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นด้วยความไม่ชอบธรรม
3. การเลี้ยงชีพชอบทางใจ เป็ นมโนกรรมฝ่ ายกุศลซึ่ งเป็ นแนวทางที่นาไปสู่ความสุ ขสงบภายใน เป็ นการดาเนินชีวติ ตาม
หลักสัมมาอาชีวะ โดยยึดหลักการ คือ การไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอื่นเลี้ยงชีพ มีสภาพจิตที่สามารถควบคุมความโลภไว้ได้ คือไม่
โลภอยากได้ของคนอื่นในทางที่ ไม่ชอบไม่ควร คิดเลี้ยงชี พวางแผนดาเนิ นชี วิตในแนวทางที่ ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย ศีลธรรม
การไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นเลี้ยงชี พ เป็ นการควบคุมสภาพจิตใจต่อความพยาบาท ปองร้ายผูอ้ ื่นเพื่อหวังเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน
ให้มีจิตเมตตา คิดเอื้อเฟื้ อประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น อันจะนาไปสู่ การแสวงหาประโยชน์ที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ื่น
ให้ เกิ ด ความเดื อ ดร้ อ นเสี ย หาย และการไม่ คิ ด เอารั ด เอาเปรี ย บคนอื่ น เลี้ ย งชี พ คื อ เว้น จากการคิ ด หาโอกาสเพื่ อ ตัก ตวงเอา
ผลประโยชน์จากบุคคลอื่นเพื่อเลี้ยงชีพตนเอง
สรุปได้ ว่า ปั จจุบนั มีการให้นิยามคาว่า สัมมาชีพ หมายถึง อาชีพที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และเป็ นอาชีพที่ไม่เบียดเบียน
ตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น ไม่เบียดเบียนสิ่ งแวดล้อม และสอดคล้องกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของหลักสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา ซึ่ งได้แก่ การเลี้ยงชีพในทางที่ ชอบ โดย
การเว้นจากมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแต่การงานที่สุจริ ต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเอง
บุคคลอื่น และสังคม โดยนัยนี้ สัมมาชีพ จึงครอบคลุมการประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงชีวติ โดยชอบธรรมใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย
การเลี้ยงชีพชอบทางกาย ซึ่ งครอบคลุมถึงการเว้นจากการเลี้ยงชีวิตด้วยการลักขโมย การทุจริ ต การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพและ
สามัญสานึก แม้วา่ จะมีโอกาสให้กระทาได้หรื อไม่ก็ตาม ส่วนการเลี้ยงชีพชอบทางวาจา เป็ นมโนกรรมฝ่ ายกุศลซึ่ งเป็ นแนวทางการ
ดาเนินชีวติ ที่นาไปสู่ความสุ ขสงบภายใน เช่น ไม่โกหกหลอกลวง เป็ นต้น และการเลี้ยงชีพชอบทางใจ เป็ นมโนกรรมฝ่ ายกุศลซึ่ งเป็ น
แนวทางการดาเนินชีวติ ที่นาไปสู่ความสุขสงบภายใน ได้แก่ การไม่โลภอยากได้ทรัพย์คนอื่น เป็ นต้น
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4. การสงวนรักษาสั มมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรม
ปั ญหาสาคัญยิง่ ยวดในปั จจุบนั ได้แก่ ปั ญหาที่เกี่ยวกับการผลิตที่ไม่สามารถนาเทคโนโลยีมาผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่ อสร้ างมูล ค่าเพิ่ ม ทางธุ รกิ จได้ ซึ่ งเป็ นปั ญ หาที่ ได้รับ ผลกระทบมาจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิ จและสังคมที่ มี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่ องปั้ นดินเผาในจังหวัดราชบุรีมีหลายด้าน ประกอบด้วย (1) ความนิ ยมใช้ภาชนะพลาสติกกักเก็บน้ า
แทนที่โอ่งดินเผา ทาให้ผใู ้ ช้บางส่วนลดลง และตลาดของโอ่งมังกรเล็กลง (2) การที่น้ าประปาเข้าไปถึงทุกหมู่บา้ นทาให้การกักเก็บ
น้ าเพื่อใช้ในชีวติ ประจาวันมีความจาเป็ นลดน้อยลง ซึ่งมีผลให้ปริ มาณการใช้โอ่งลดลง (3) ขาดแรงงานที่มีทกั ษะ เช่น ช่างปั้ น ฯลฯ
เนื่องจากเป็ นงานหนัก แรงงานที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ไม่ให้ความสนใจ
นอกจากที่ กล่าวมาแล้ว ผูป้ ระกอบการยังประสบปั ญหาที่ เกี่ ยวกับการผลิตการตลาดและการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆกล่าวคือ (1) ความสูญเสี ยผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตมีมาก ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่เชื่อมโยงกับวิธีการเตรี ยมเนื้อดิน การขึ้นรู ป
ตลอดจนการเผา (2) ไม่สามารถพัฒนาเคลือบที่หลากหลายได้ เนื่ องจากสมบัติเฉพาะของดินราชบุรี และวิธีการเผาแบบครั้งเดียว
(One Firing) ทาให้ยากต่อการพัฒนาเคลือบ (3) มีความเสี ยเปรี ยบเชิงการแข่งขัน เนื่องจากต้นทุนสูงและขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ [21] แม้ปัจจุบนั มีหน่ วยงานของรัฐมากมายที่ เข้าไปมีส่วนร่ วมในการวิจยั และพัฒนา แต่การพัฒนาก็ยงั ไม่ดาเนิ นไปได้ดี
เท่าที่ควร ด้วยเหตุที่ภาคท้องถิ่นเองยังขาดหน่วยงานผูใ้ ห้บริ การเฉพาะด้าน และการดาเนินธุรกิจแบบ “ต่างคน ต่างทา”
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาของการสู ญสลายของมรดกทางวัฒนธรรมนี้ สามารถแก้ไขได้ดว้ ยการบริ หารจัดการวัฒนธรรม
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ บนแนวทางพื้นฐาน 4 ประการ คือ (1) แนวคิดเกี่ ยวกับการยอมรับมิติวฒั นธรรมในการพัฒนา (2) แนวคิด
เกี่ ยวกับการส่ งเสริ มเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม (3) แนวคิ ดเกี่ ยวกับการขยายขอบเขตของการมีส่วนร่ วมในวัฒนธรรม และ (4)
แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริ มความร่ วมมือทางวัฒนธรรม ดังรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แนวทางการสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรม
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562
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แนวทางการสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรม จึงควรเป็ นแนวทางของการสร้าง “เครื อข่าย
สัมมาชีพ” ซึ่ งได้แก่ การรวมกลุ่มในลักษณะเครื อข่ายวิสาหกิจซึ่ งจะก่อเกิดประโยชน์และข้อได้เปรี ยบกว่าการดาเนิ นธุรกิจอยูเ่ พียง
ลาพัง จากความร่ วมมือที่ เกิ ดขึ้น โดยเน้นสัมพันธภาพทางสังคมและความเชื่ อมโยงกันระดับปั จเจกบุคคล ซึ่ งจะส่ งผลให้เกิ ดการ
เข้าถึงหรื อการระดมการสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาร่ วมกันได้อย่างยัง่ ยืน ดังวลีวา่ “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย”
สรุปได้ ว่า แนวทางการสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างเครื อข่ายสัมมาชีพ
โอ่งมังกรราชบุรี ที่ ประกอบด้วยกลุ่มผูป้ ระกอบ วิสาหกิ จชุมชน หน่ วยงานภาครัฐ และหน่ วยงานภาคเอกชนที่ มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทั้งนี้ สมาชิกเครื อข่ายผูป้ ระกอบการสัมมาชีพโอ่งมังกรราชบุรี จาเป็ นต้องร่ วมกันรักษาเอกลักษณ์และวิวฒั นาการสื บทอดภูมิปัญญา
จากบรรพบุรุษ แต่ตอ้ งปรับเปลี่ยนรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และ
ให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นช่องทางการสร้างรายได้ที่กาลังได้รับความนิยมในปั จจุบนั ด้วย

สรุ ป
โอ่งมังกรราชบุรี เป็ นภูมิปัญญาจากมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดราชบุ รี เป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องปั้ นดิ นเผาชนิ ด
เคลือบขี้เถ้า เนื้ อดินแกร่ ง ซึ่ งเป็ นการใช้วตั ถุดิบที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาผลิต ลวดลายนิ ยมใช้เป็ นลายมังกรซึ่ งเลียนแบบจากโอ่งของ
ประเทศจีนที่นาเข้ามาในยุคแรก ๆ ของการผลิต และมี การพัฒนาปรับปรุ งให้มีคุณภาพที่ดีข้ ึนตามลาดับ โอ่งมังกรจึงได้ชื่อว่าเป็ น
ภูมิปัญญา 3 แผ่นดิน ซึ่งเป็ นหัตถกรรมพื้นฐานของจังหวัดราชบุรีที่แสดงเอกลักษณ์และมีวิวฒั นาการสื บทอดศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษกระทัง่ ปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้โอ่งมังกรได้รับความนิ ยม
ในการใช้สอยน้อยตามไปด้วย ดังนั้น ทุกฝ่ ายจึงต้องร่ วมมือกันสื บสานภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมนี้มิให้สูญหายไป
แนวทางการสงวนรักษาสัมมาชี พโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวัฒนธรรม ควรเป็ นแนวทางของการสร้างเครื อข่าย
สัมมาชีพของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ประกอบด้วย กลุ่มผูป้ ระกอบการโรงงานโอ่งมังกร วิสาหกิจชุมชนผูป้ ระกอบการโอ่งมังกร กลุ่ม
เครื่ องเคลื อบดิ นเผาราชบุ รี สมาคมเครื่ องเคลื อบดิ นเผาจังหวัดราชบุ รี การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย สานักงานจังหวัดราชบุ รี
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กรมทรัพยากรธรณี กรมวิทยาศาสตร์ บริ การ กรมพัฒนาชุมชน ศูนย์พฒั นาอุตสาหกรรมเครื่ องเคลือบดิ น
เผา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ โดยสมาชิ กเครื อข่ายทั้งหมดต้องคานึ งถึงหลักการพื้นฐานสาคัญของการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ การยอมรับมิติวฒั นธรรมในการพัฒนา การส่งเสริ มเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม การขยายขอบเขตของการ
มี ส่วนร่ วมในวัฒนธรรม และการส่ งเสริ มความร่ วมมื อทางวัฒนธรรม โดยมี แนวทางการดาเนิ นงานของเครื อข่ าย คื อ ส่ งเสริ ม
กระบวนการจัดหาองค์ประกอบพิเศษในการผลิต ส่ งเสริ มกิ จกรรมการผลิตที่ เสริ มซึ่ งกันและกัน ส่ งเสริ มเข้าถึงแหล่งทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งเสริ มการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศแก่ผปู ้ ระกอบการที่เป็ นสมาชิกเครื อข่าย ส่ งเสริ มการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม ส่ งเสริ มการสร้างธุ รกิ จใหม่ภายในเครื อข่าย ส่ งเสริ มพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่เสมอระหว่าง
สมาชิกเครื อข่าย และส่งเสริ มการทาการตลาด การวิจยั และการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข้ อเสนอแนะ
การสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรราชบุรีในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม ด้วยการสร้างเครื อข่ายสัมมาชีพโอ่งมังกรราชบุรี
นี้ นอกจากที่ สมาชิ กเครื อข่ายจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด ยังจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่ งเป็ นช่องทางการสร้างรายได้ที่กาลังได้รับความ
นิยมในปั จจุบนั ด้วย
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