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บทคดัย่อ 
โอ่งมงักรราชบุรีไดช่ื้อว่าเป็นภูมิปัญญาสามแผ่นดินซ่ึงเป็นหัตถกรรมพ้ืนถ่ินของจงัหวดัราชบุรีท่ีแสดงเอกลกัษณ์และมีวิวฒันาของ

การสืบทอดศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ การสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมงักรในฐานะจากมรดกทางวฒันธรรมจึงเป็นกระบวนการ
สร้างเครือข่ายสัมมาชีพโอ่งมงักรราชบุรี โดยค านึงถึงหลกัการพ้ืนฐานส าคญัของการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ การยอมรับมิติ
วฒันธรรมในการพฒันา การส่งเสริมเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม การขยายขอบเขตของการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม และการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวฒันธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินงานของเครือข่าย คือ ส่งเสริมกระบวนการจดัหาองคป์ระกอบในการผลิต ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตท่ี
เสริมซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมการเขา้ถึงแหล่งทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพและเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ส่งเสริมการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศแก่สมาชิก
เครือข่าย ส่งเสริมการสร้างและพฒันานวตักรรม ส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ภายในเครือข่าย ส่งเสริมการแลกเปล่ียนขอ้มูลกันระหว่างสมาชิก
เครือข่าย และส่งเสริมการท าการตลาด การวิจยัและการพฒันา การพฒันาบุคลากร และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งน้ี นอกจากท่ีสมาชิก
เครือข่ายจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด ยงัจ าเป็นต้องให้
ความส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมซ่ึงเป็นช่องทางการสร้างรายไดท่ี้ก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัดว้ย 
 

ค าส าคัญ : โอ่งมงักร  สัมมาชีพ  มรดกทางวฒันธรรม 
 

Abstract 
Ratchaburi dragon jars is known as the wisdom of the three lands which is a local handicraft of Ratchaburi province that show s 

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. 
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บทน า 
ค าขวญัประจ าจงัหวดัราชบุรี ความวา่ “คนสวยโพธาราม คนงามบา้นโป่ง เมืองโอ่งมงักร วดัขนอนหนงัใหญ่ ต่ืนใจถ ้างาม 

ตลาดน ้ าด าเนิน เพลินคา้งคาวร้อยลา้น ยา่นยี่สกปลาดี” แสดงให้เห็นถึงวตัถุอนัเป็นตวัแทนของการแสดงออกทางวฒันธรรมท่ีชาว
จงัหวดัราชบุรียอมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นมรดกท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ ตลอดจน
ภูมิปัญญา ความรู้ และทกัษะของคนในบรรพบุรุษ ดงักล่าวน้ีคือ โอ่งมงักร 

โอ่งมงักร หรือ โอ่งราชบุรี เป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาชนิดเคลือบข้ีเถา้ เน้ือดินแกร่ง เป็นการใช้วตัถุดิบท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งถ่ิน คือ ดินเหนียว น ามาผลิตเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนจงัหวดัราชบุรี โดยลวดลายนิยมใชเ้ป็นลายมงักรซ่ึงเลียนแบบ
จากโอ่งของประเทศจีนท่ีน าเขา้มาในยุคแรก ๆ ของการผลิต และมีการพฒันาปรับปรุงให้มีคุณภาพท่ีดีข้ึนตามล าดบั ลวดลายของ
โอ่งมงักรจดัว่าเป็นลวดลายท่ีมีความโดดเด่น สามารถเขา้ถึงผูค้นทุกชนชั้น เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเดินทางไกลไปทั่วประเทศไทย ดว้ย
คุณสมบติัท่ีสามารถใชเ้ก็บน ้ าฝนโดยไม่ท าให้น ้ าเกิดกล่ินหรือรสชาติเปล่ียนแปลงไป ดงัจะเห็นไดว้า่ เกือบทุกบา้นจะมีโอ่งมงักร
ราชบุรีเพ่ือเก็บน ้ าด่ืมน ้ าใช ้โอ่งมงักร หรือ โอ่งราชบุรี จึงไดช่ื้อว่าเป็นภูมิปัญญา 3 แผ่นดิน ซ่ึงเป็นหัตถกรรมพ้ืนฐานของจงัหวดั
ราชบุรีท่ีแสดงเอกลกัษณ์และมีววิฒันาการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ 

อยา่งไรก็ตาม โอ่งมงักร หรือ โอ่งราชบุรี อยูใ่นภาวะเส่ียงท่ีจะเป็นเพียงต านาน ดว้ยเหตุท่ีความเจริญไดเ้ขา้ถึงทุกหมู่บา้น
ในชนบท ทุก ๆ ชุมชนมีน ้ าประปาใชก้นัอยา่งทัว่ถึง ประกอบกบัมีผลิตภณัฑอ่ื์นทดแทนเพ่ิมมากข้ึน เช่น ถงัพลาสติก ฯลฯ ผูบ้ริโภค
จึงสามารถเลือกใชผ้ลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายตามความเหมาะสม ความตอ้งการใชโ้อ่งมงักรจึงลดลง 

ดงันั้น จึงเป็นท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่วา่ ในสภาพสงัคมยคุปัจจุบนัน้ี ชาวจงัหวดัราชบุรีจะมีแนวทางในการสงวนรักษาสัมมาชีพจาก
มรดกทางวฒันธรรมภูมิปัญญา 3 แผ่นดินน้ีได้อย่างไร ดงักล่าวน้ี ผูเ้ขียนจะเร่ิมตน้ด้วยการน าเสนอประเด็นขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งครอบคลุม ก่อนท่ีจะน าขอ้มูลเหล่านั้นมาเป็นฐานในการวเิคราะห์ต่อไป 
 

1. โอ่งมังกรราชบุรี 
จงัหวดัราชบุรี มีช่ืออนัเป็นมงคลยิ่ง หมายถึง เมืองพระราชา เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหน่ึงของไทย จากการศึกษาและขดุคน้

ของนกัประวติัศาสตร์ นกัโบราณคดี พบวา่ดินแดน แถบลุ่มแม่น ้ าแม่กลองแห่งน้ีเป็นถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยัของคนหลายยคุหลายสมยั 
และมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต จากหลกัฐานทางโบราณสถานและโบราณวตัถุจ านวนมาก ท าให้เช่ือไดว้่ามีผูค้นตั้งถ่ินฐานใน
บริเวณน้ี ตั้งแต่ยคุหินกลาง ตลอดจนไดค้น้พบเมืองโบราณสมยัทวารวดีท่ีต าบลคูบวัดว้ย 

จงัหวดัราชบุรีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอาชีพท่ีโดดเด่น คือ อาชีพผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑโ์อ่งมงักร ดงัหลกัฐานเชิงประจกัษจ์าก
ค าขวญัประจ าจงัหวดั ตอนหน่ึง ความวา่ “เมืองโอ่งมงักร” [1] โอ่งมงักร” หรือ “โอ่งราชบุรี เป็นผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาชนิด
เคลือบข้ีเถา้ เน้ือดินแกร่ง เป็นการใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาผลิต [2] หลกัฐานทางประวติัศาสตร์บ่งช้ีวา่ พ้ืนท่ีจงัหวดัราชบุรี มี
ต าบลหน่ึงช่ือว่า ต าบลโคกหมอ้ ด้วยดินบริเวณโคกหมอ้นั้นมีเศษกระเบ้ืองจากหมอ้ ไห ฯลฯ ทับถมกันจนเป็นโคกสูงใหญ่
ชาวบา้นรุ่นหลงัจึงเรียกว่า โคกหมอ้ ต าบลโคกหมอ้น้ีมีช่ือดั้งเดิมวา่อย่างไรไม่สามารถสืบคน้ได ้แต่มีบนัทึกวา่ สมยัสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช มีพ่ีชาวรามญัอพยพจากทะวาย มาตั้งถ่ินฐานเพ่ือประกอบอาชีพในทางป้ันหมอ้ดิน ภาชนะต่าง ๆ ขณะท่ีอีกพ้ืนท่ี
หน่ึง คือ ต าบลหลุมดิน ท่ีมีดินลกัษณะพิเศษใชใ้นอุตสาหกรรมไดดี้และชนะเลิศระดบัจงัหวดัในการประกวดดิน เป็นเหตุให้คน
ไปขุดดินมาใชใ้นการอุตสาหกรรมจึงท าให้เป็นหลุมลึกจึงเรียกวา่ หลุมดิน เม่ือประมาณ พ.ศ. 2500 ไดมี้การจดัตั้งสมาคม เคร่ือง
เคลือบดินเผาข้ึน และเน่ืองจากจงัหวดัราชบุรีนั้นมีช่ือเสียงดา้นโอ่ง ลายมงักร สาเหตุมาจากดินมีคุณภาพดีจึงทาให้จงัหวดัต่าง ๆ 
พากนัมาซ้ือดินจากจงัหวดัราชบุรี แต่การใชดิ้นจากจงัหวดัราชบุรีจะท าให้โอ่งไม่สามารถสมบูรณ์ได ้เพราะการเขียนลายนั้น
จะตอ้งอาศยัดินจากนครศรีธรรมราช เรียกวา่ หินฟันมา้ นอกจากน้ีฟืนยงัเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยใหโ้อ่งส าเร็จ และฟืนท่ีใชส่้วนมากจะ
เป็นฟืนมาจากอ าเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี เรียกวา่ ฟืนตะเกียบ [3] จากค าบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ในเมืองราชบุรี เล่าวา่ สมยัก่อน
นั้น โอ่งท่ีใชก้กัเก็บน ้ าชั้นดี ตอ้งน าเขา้มาจากประเทศจีน ซ่ึงเป็นแหล่งท าเคร่ืองป้ันดินเผา แต่หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้
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มา การน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศก็เป็นไปอยา่งยากล าบากรวมถึงโอ่งดว้ย จึงจ าเป็นตอ้งผลิตใชเ้องภายในประเทศ โดยจุดเร่ิมตน้
ของการท าโอ่งขายในจงัหวดัราชบุรี มาจากสองสหายชาวจีน ท่ีอพยพมาตั้งถ่ินฐานในสยามประเทศ จนไดม้าพบแหล่งดินท่ีราชบุรี 
และเห็นวา่เป็นดินดีสีแดงสามารถใชป้ั้นโอ่งได ้จึงลงทุนร่วมหุน้กนัก่อตั้งโรงโอ่งในปี พ.ศ. 2476 โดยในช่วงแรก ๆ จะเนน้ท าอ่าง 
ไห กระปุกต่าง ๆ มากกวา่โอ่ง เม่ือกิจการรุ่งเรือง โรงงานจึงขยายตวัและมีการผลิตโอ่งมากข้ึน หุน้ส่วนหลายคนเร่ิมแยกตวัออกไป
ตั้งโรงงานเอง แต่ก็ยงัอยูใ่นเขตจงัหวดัราชบุรี ท าใหมี้โรงงานท าโอ่งกระจายอยูห่ลายแห่ง 

การท าโอ่งในยคุแรก ๆ จะเป็นโอ่งไม่มีลวดลาย เรียกวา่ โอ่งเล่ียน แต่ต่อมามีการวาดลวดลายโดยใชดิ้นขาวจากเมืองจีน 
และภายหลงัสามารถหาดินขาวทดแทนไดท่ี้จงัหวดัจนัทบุรี และสุราษฎร์ธานี ส าหรับลวดลายท่ีวาดบนตวัโอ่งมกัจะเป็นลายมงักร 
เน่ืองจากตามความเช่ือของคนจีน มงักร ถือเป็นสัตวช์ั้นสูง และเป็นมงคล อีกทั้งคนไทยก็มีความเช่ือเร่ือง พญานาค ซ่ึงมีรูปร่าง
หนา้ตาคลา้ยกบัมงักร และมีหนงัสือต าราพิชยัสงครามกล่าวถึงมงักรในการจดัขบวนทพัขา้มน ้ าดว้ย เรียกวา่ มงักรพยหุะ จึงมีการ
เขียนรูปมงักรคลา้ยพญานาคบนตวัโอ่งออกจ าหน่าย และไดรั้บความนิยมจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ โอ่งมงักร ทั้งน้ี ลวดลายของโอ่ง
มงักร มีหลายแบบ โดยทัว่ไปมงักรจะมีเพียง 3 เล็บ หรือ 4 เลบ็ แต่ถา้เป็นมงักรสัญลกัษณ์ชั้นสูงของกษตัริยห์รือฮ่องเตจ้ะมี 5 เล็บ 
ซ่ึงตามความเช่ือของจีนนั้น แบ่ง มงักร ออกเป็น 3 ชนิด คือ หลง เป็นพวกท่ีมีอ านาจมากท่ีสุด อยูบ่นฟ้า หลี เป็นพวกไม่มีเขา ชอบ
อยูใ่นมหาสมุทร และเจียว เป็นพวกมีเกลด็ อยูต่ามแม่น ้ า คลอง หรือถ ้า 

ปัจจุบนั โรงโอ่งไดพ้ฒันาจนกลายเป็นธุรกิจเคร่ืองเคลือบดินเผาราชบุรีท่ีเฟ่ืองฟูท่ีสุดในโลก เป็นผลิตภณัฑท่ี์แสดงถึง
มรดกทางภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีความส าคญัทั้งในดา้นประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคม [4] ปัจจุบนั การผลิตโอ่งมงักรมีขั้นตอน
รวม 5 ขั้นตอน [3] ดงัน้ี 

1. การเตรียมดิน เน้ือดินสีน ้ าตาลแดงท่ีไดจ้ากทอ้งนาทัว่ไปในจงัหวดัราชบุรีเป็นเน้ือดินเหนียวท่ีมีคุณภาพดีเยีย่ม มีความ
ละเอียดเหนียวเกาะตวักนัไดดี้น ามาหมกัไวใ้นบ่อดิน แช่น ้ าท้ิงไว ้1 สัปดาห์เพ่ือให้น ้ าซึมเขา้ในเน้ือดินให้ดินอ่อนตวัทัว่ถึงกนัและ
เป็นการท าความสะอาดดินไปในตวัดว้ย หลงัจากนั้นตกัดินข้ึนมากองไว ้แทงหรือตกัดินดว้ยเหล็กลวดให้เป็นกอ้น น าเขา้เคร่ืองโม่
หรือเคร่ืองนวดเพ่ือให้เน้ือดินเขา้กนั แลว้ใชเ้หลก็ลวดหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ ลวดตวัเก็ง ตกัดินท่ีโม่แลว้ให้เป็นกอ้นมีขนาดเหมาะ
พบกบัการป้ันงานแต่ละช้ินน ามานวด โดยผสมทรายละเอียดเลก็นอ้ยอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหโ้อ่งมงักรมีเน้ือท่ีแกร่งและคงทนยิง่ข้ึน 

2. การข้ึนรูปหรือการป้ัน แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนขาหรือส่วนกนั โดยการน าดินท่ีผ่านการนวดใหเ้ป็นเส้นแลว้มี
ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร วางลงบนแผน่ไม ้ซ่ึงวางบนแป้น ก่อนวางตอ้งใชข้ี้เถา้โยเสียก่อนเพ่ือไม่ใหดิ้นติดกบัแผน่ไมแ้ละ
สะดวกต่อการยกลง เน้ือดินส่วนน้ีมีลกัษณะเป็นกอ้นกลมหรือกอ้นส่ีเหล่ียมแผอ่อกเป็นวงกลม เสน้ผา่ศูนยก์ลางตามขนาดของโอ่ง
ท่ีตอ้งการ จากนั้นน าดินเส้นมาวางต่อกนัเป็นชั้น เรียนกวา่ การต่อเส้น เม่ือป้ันตวัโอ่งและยกลงจากแป้นแลว้ ตบแต่งผิวดา้นนอก
และดา้นใน โดยการขดูดินท่ีไม่เสมอกนัออกใหผ้ิวเรียบ  แลว้ใชลู้บเพ่ือให้ผิวเนียนอีกคร้ังหน่ึง ส่วนล าตวั น าตวัขาหรือส่วนกน้ท่ี
แหง้พอหมาดมาวางบนแป้นท่ีมีขนาดเต้ียกวา่แป้นท่ีป้ันส่วนขา ตบแต่งผิวอีกคร้ังดว้ยฮุยหลุบและไมตี้ น าดินเส้นมาวางต่อกนัเป็น
ชั้นส าหรับส่วนส าตวัท านองเดียวกบัส่วนขา วดัขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางใหไ้ดต้ามตอ้งการ ใชไ้มต้๊าขดุดินและแต่งผิวให้เรียบ ท้ิงไว้
พอหมาด ส่วนปาก ลกัษณะการต่อเส้นคลา้ยกบัสองส่วนแรก แป้นมีขนาดเต้ียลงอีกก่อนจะต่อเส้นตอ้งตบแต่งผิวส่วนล าตวัและ
ส่วนขาดว้ยไมต้า๊เสียก่อน ใชดิ้นเส้นประมาณห้าเส้นวดัความสูงไดป้ระมาณ 70 เซนติเมตร ใชพ้องน ้ าลูบผิวใหเ้รียบ จากนั้นใชผ้า้
ดา้ยดิบชุบน ้ าลูบส่วนบน พร้อมกบับีบหรือกดใหข้ึ้นเป็นรูปขอบปากโอ่ง ใชไ้มต้า๊ตบแต่งใหเ้รียบเสมอกนัอีกคร้ังหน่ึง ยกไปวางผึ่ง
ใหเ้ป็นระเบียบ เพ่ือรอการท าในขั้นต่อไป ส าหรับการยกลงจากแป้นนั้นตอ้งใชช่้างป้ันสองคนช่วยกนัยกดว้ยเชือกหาม เป็นเชือกท่ี
น ามามดัไขวก้นัเป็นวงกลมให้มีขนาดเท่ากบัตวัโอ่งพอดี ปล่อยปลายยาวทั้งสองดา้นส าหรับจบัยกหาม ส าหรับส่วนปากซ่ึงท าไว้
เป็นจ านวนมากนั้น ถา้ท้ิงไวน้านก่อนถึงขั้นตอนการเขียนลายจะท าให้แห้งเกินไป จึงตอ้งท าให้อยูใ่นสภาพเปียกหมาด ๆ อยูเ่สมอ 
โดยใชพ้ลาสติกคลุมไว ้การข้ึนรูปโอ่งแต่ละใบใชเ้วลาประมาณ 20-30 นาที หลงัจากข้ึนรูปหรือป้ันเสร็จแลว้ ขั้นตอนต่อมาก็คือ
การทุบโอ่ง เม่ือช่างป้ันโอ่งทั้ง 3 ส่วนเสร็จเป็นรูปร่างแลว้ก็ส่งต่อไปให้ แผนกช่างทุบตบแต่งโอ่ง เพ่ือให้โอ่งนั้นเรียบ และได้
รูปทรงท่ีดีและสวยงามเคร่ืองมือท่ีใช ้2 ชนิด คือ ฮวยหลุบ และไมตี้ดา้นนอกโอ่ง 
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3. การเขียนลาย ก่อนท่ีจะน าโอ่งมาเขียนลาย ตอ้งตบแต่งผิวให้เรียบเสียก่อนด้วยฮุ่ยหลุบและไมตี้ โอ่งท่ีตบแต่งผิว
เรียบร้อยแลว้จะตอ้งน ามาเขียนลายทนัทีเพราะถา้ท้ิงไวเ้น้ือดินจะแห้งท าให้เขียนลายไม่ได ้ส าหรับแป้นท่ีช่างใชเ้ขียนลายนั้น
จะตอ้งเป็นแป้นไมห้มุน ขณะเขียนลายลงบนตวัโอ่งช่างจะใชเ้ทา้ถีบท่ีแกนหมุนไปเร่ือย ๆ จนกวา่จะเขียนเสร็จ วสัดุท่ีใชเ้ขียนลาย
เป็นดินเน้ือละเอียดผสมกบัดินขาว เรียกวา่ ดินติดดอก มีสีนวล ดินขาวนั้นไดม้าจากจงัหวดัจนัทบุรีหรือสุราษฎร์ธานี ซ่ึงมีคุณภาพ
ดี เหมาะส าหรับการน ามาเป็นดินติดดอกบนตวัโอ่งราชบุรี ช่างเขียนลายจะใชดิ้นสีนวลน้ีปาดดว้ยมือเป็นเส้นเล็ก ๆ รอบตวัโอ่ง
แบ่งเป็นสามตอนหรือสามช่วง คือ ช่วงปากโอ่ง ล าตวั และส่วนเชิงล่างของโอ่ง ในแต่ละตอนแตะละช่างจะมีลวดลายท่ีไม่
เหมือนกนั โดยช่วงปากโอ่ง นิยมเขียนลายดอกไม ้หรือลายเครือเถา ใชว้ท่ีีเรียกวา่พิมพล์าย น ากระดาษฉลุลายวางทาบบนโอ่งแลว้
ปาดดว้ยดินติดดอก ใบหน่ึง ๆ จะมีประมาณ 4 ช่วงตวัแบบ ส่วนช่วงล าตวั นิยมเขียนรูปมงักรมีทั้งมงักรดั้นเมฆ มงักรคาบแกว้ 
และมงักรสองตวัเก่ียวกนั ช่างเขียนลายจะเป็นผูท่ี้ช านาญมาก ปาดเน้ือดินดว้ยหัวแม่มือเป็นรูปร่างมงักรอยา่งคร่าว ๆ โดยไม่ตอ้งมี
แบบร่างก่อน จากนั้นจะใชป้ลายหวีขีดเป็นตวัมงักรใชซ่ี้หวีตกแต่งเป็นส่วนหนวด น้ิวและเล็บส าหรับเกล็ดมงักรใชส้ังกะสีท่ีตดั
ปลายหยกัไปมาบนตวัมงักร และเนน้ส่วนลูกตาของมงักรใหมี้ความนูนเด่นออกมา ส่วนช่วงเชิงล่างของโอ่ง ใชว้ธีิการติดลายคลา้ย
กบัส่วนปาก จากนั้นใชน้ ้ าลูบท่ีลายทั้งหมด เพ่ือใหล้ายมีผิวเรียบเสมอกนัและล่ืน เป็นการเตรียมสู่ขั้นตอนการเคลือบและเผาต่อไป
โอ่งแต่ละใบช่างผูช้  านาญจะใชเ้วลาการเขียนลายประมาณ 10 นาที โดยแทจ้ริงนั้น ลวดลายของโอ่งมงักร มีหลายแบบ โดยทัว่ไป
มงักรจะมีเพียง 3 เล็บ หรือ 4 เล็บ แต่ถา้เป็นมงักรสัญลกัษณ์ชั้นสูงของกษตัริยห์รือฮ่องเตจ้ะมี 5 เล็บ ซ่ึงตามความเช่ือของจีนนั้น 
แบ่ง มงักร ออกเป็น 3 ชนิด คือ หลง เป็นพวกท่ีมีอ านาจมากท่ีสุด อยูบ่นฟ้า หลี เป็นพวกไม่มีเขา ชอบอยูใ่นมหาสมุทร และ เจียว 
เป็นพวกมีเกลด็ อยูต่ามแม่น ้ า คลอง หรือถ ้า 

4. การเคลือบ น ้ ายาท่ีใช้ในการเคลือบเป็นส่วนผสมของข้ีเถา้และน ้ าโคลนหรือเลนและสีเล็กน้อย ซ่ึงเป็นสีท่ีได้จาก
ออกไซด์ของเหล็ก ส่วนใหญ่มีสีน ้ าตาลเขม้การเคลือบจะน าโอ่งไปวางหงายในกระทะขนาดใหญ่หรือกระทะในบัว ใช้น ้ ายา
เคลือบเทราดใหท้ัว่ทั้งดา้นในและดา้นนอก แลว้จึงน าไปวางผึ่งลมไว ้โอ่งท่ีเคลือบน ้ ายานั้น นอกจากจะท าใหเ้กิดสีสนัสวยงานเป็น
มนัเม่ือเผาแลว้ ยงัช่วยในการสมานรอยต่าง ๆ ในเน้ือดินใหเ้ขา้กนั เม่ือน าไปใส่น ้ าจะไม่ท าใหน้ ้ าซึมออกมาดา้นนอกดว้ย 

5. การเผา เตาเผาโอ่งมงักร เรียกว่า เตาจีนหรือเตามงักง ก่อดว้ยอิฐทนไฟเป็นรูปยาว ด้านหัวเตาเจาะเป็นช่องประตู
ส าหรับเป็นทางล าเลียงโอ่งและภาชนะดินเผาอ่ืน ๆ ดา้นบนของเตาทั้งสองดา้นเจาะรูเป็นระยะ เรียกวา่ ตา เพ่ือใชใ้ส่เช้ือเพลิงคือ
ฟืนปัจจุบนัใชฟื้นไมก้ระถิน ลกัษณะของเตามงักรน้ีดา้นหน่ึงอยูร่ะดบัเดียวกบัพ้ืนดินใชเ้ป็นหัวเตาส าหรับก่อไฟ อีกดา้นหน่ึงสูง
กวา่เพราะตอ้งท าใหต้วัเตาเอียงลาด เป็นส่วนกน้ของเตา ใชเ้ป็นปล่องระบายควนั โดยก่อนการส าเลียงโอ่งเขา้เตาเผา ตอ้งเกล่ียพ้ืน
เตาในให้เรียบเสมอกนัก่อนแลว้จึงจดัวางโอ่งให้เป็นระเบียบ การวางโอ่งซอ้นกนัจะมีแผน่เคลือบ เรียกวา่ กวยจกัร เป็นตวัรองไว ้
นอกจากตวัโอ่งแลว้ถา้ยงัมีท่ีวา่งเหลือก็จะน าไห ชาม กระถาง ท่ีมีขนาดเลก็มาวางเผาพร้อมกนั ส าหรับภาชนะขนาดเล็กมีดินรองท่ี
ปากซ่ึงเป็นดินเหนียวผสมทราย เม่ือล าเลียงโอ่งเขา้ประตูเตาแลว้ ก่อนเผาจะตอ้งใชอิ้ฐปิดทางใหมิ้ดชิด เพ่ือมิให้ความร้อนระบาย
ออกได ้เตาขนาดใหญ่สามารถจุโอ่งไดค้ราวละ 300-400 ใบ หรือสามารถน าออกบรรทุกรถขนาดใหญ่ไดเ้ตาละ 5 คนั ส าหรับการ
จุดไฟ ตอ้งเร่ิมจุดท่ีหวัเตาก่อน เม่ือติดดีแลว้ทยอยใส่ฟืนท่ีช่องเตาทั้งสองดา้น ความร้อนในเตาตอ้งมีอุณหภูมิถึง 1,000 องศา การดู
วา่โอ่งนั้นเผาสุกไดท่ี้หรือยงัตอ้งดูตามช่องใส่ฟืนและตอ้งดูจากชั้นต ่าสุดก่อน หากยงัไม่สุกดีก็ตอ้งเติมไฟลงไปอีก ถา้สุกดีแลว้ก็ใช้
อิฐปิดช่องนั้ น และดูช่องถดัไปตามล าดับด้วยวิธีเดียวกัน จนกว่าจะสุกทั่วทั้ งเตาจึงเลิกใส่ฟืน แลว้ปล่อยให้ไฟดับเอง ท้ิงไว้
ประมาณ 10-12 ชัว่โมง ความร้อยในเตาจะค่อยลดลงจนสามารถเปิดช่องประตูเตาน าโอ่งออกมาได ้

โอ่งมงักรราชบุรี ภูมิปัญญาสามแผน่ดิน [4] ในอดีตเป็นภาชนะท่ีไดรั้บความนิยมมากในการกกัเก็บน ้ าส าหรับอุปโภค-
บริโภค แต่ปัจจุบนัความเจริญไดเ้ขา้ถึงหมู่บา้นในชนบท ท าให้มีน ้ าประปาใชก้นัอยา่งทัว่ถึงประกอบกบัมีผลิตภณัฑอ่ื์นทดแทน
เพ่ิมมากข้ึน เช่น ถงัพลาสติก ถงัสเตนเลส และถงัซีเมนต ์ผูบ้ริโภคจึงสามารถเลือกใชผ้ลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายตามความเหมาะสม 
ความตอ้งการใชโ้อ่งมงักรจึงลดลง ท าใหก้ารขยายตลาดท าไดย้าก [5] 
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สรุปได้ว่า โอ่งมงักรเป็นภูมิปัญญาจากมรดกทางวฒันธรรมของชาวจงัหวดัราชบุรี เป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาชนิด
เคลือบข้ีเถา้ เน้ือดินแกร่ง ซ่ึงเป็นการใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาผลิต ลวดลายนิยมใชเ้ป็นลายมงักรซ่ึงเลียนแบบจากโอ่งของ
ประเทศจีนท่ีน าเขา้มาในยคุแรก ๆ ของการผลิต และมีการพฒันาปรับปรุงใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึนตามล าดบั โอ่งมงักรจึงไดช่ื้อวา่เป็น
ภูมิปัญญา 3 แผ่นดิน ซ่ึงเป็นหัตถกรรมพ้ืนฐานของจงัหวดัราชบุรีท่ีแสดงเอกลกัษณ์และมีวิวฒันาการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษกระทัง่ปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากวถีิชีวิตและสงัคมท่ีเปล่ียนไป ส่งผลให้โอ่งมงักรไดรั้บความนิยม
ในการใชส้อยนอ้ยตามไปดว้ย ดงันั้น ทุกฝ่ายจึงตอ้งร่วมมือกนัสืบสานภูมิปัญญามรดกทางวฒันธรรมน้ีมิใหสู้ญหายไป 

 

2. มรดกทางวฒันธรรม 
วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตมนุษยโ์ดยแต่ละสังคมมีวฒันธรรม

โดยเฉพาะของตนเอง เพราะเป็นวถีิชีวิตท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มสงัคม [6] วฒันธรรมเป็นผลรวมของการสัง่สมส่ิงสร้างสรรค์
และภูมิธรรมปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกนัมาของสงัคมนั้น ๆ วฒันธรรมเป็นการสัง่สมประสบการณ์ความรู้ ความ สามารถ ภูมิธรรม 
ภูมิปัญญาทงัหมดท่ีไดช่้วยให้มนุษยใ์นสงัคมนั้น ๆ อยูร่อดและเจริญสืบต่อไดแ้ละเป็นอยูอ่ยา่งท่ีเป็นในบดัน้ี วฒันธรรมเป็นทั้งส่ิง
ท่ีท าให้เจริญงอกงามสืบมา และเป็นเน้ือตวัของความเจริญงอกงามท่ีมิอยู่ ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานของความเจริญงอกงามต่อไป [7]  
วฒันธรรม คือ วิถีชีวติ เป็นทุนทางสังคม และศกัยภาพท่ีส าคญัยิง่ของชุมชนทอ้งถ่ินและสังคมไทย ท่ีไดแ้สดงออกในรูปแบบและ
วิธีการต่าง ๆ ทั้ งในรูปแบบของขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญา เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท ามาหากิน ความเช่ือ แหล่ง
วฒันธรรม ศิลปวตัถุ หรือโบราณสถาน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นคุณค่าและความส าคญัของวฒันธรรม ซ่ึงเป็นศักยภาพและทุนทาง
วฒันธรรม ปัจจุบนั วฒันธรรมมีบทบาทมากข้ึนใน ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวดว้ยการแข่งขนัในตลาดโลกท่ี
ซบัซอ้นมากข้ึน ส่งผลให้ทุกประเทศต่างพยายามหาส่ิงท่ีแตกต่างและโดดเด่น วฒันธรรมจึงกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีทุกฝ่ายน ามาใช้
เพ่ือสร้างความแตกต่างในการแข่งขนั [8] โดยทัว่ไปแลว้ มกัจ าแนกประเภทของวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ (1) 
วฒันธรรมทางวตัถุ (Material Culture) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาพเพ่ือใหไ้ดอ้ยูดี่กินดี มีความสะดวกสบายในการครองชีพ ไดแ้ก่ ส่ิง
ความจ าเป็นเบ้ืองตน้ในชีวิต 4 อยา่ง และส่ิงอ่ืน ๆ เช่น เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยานพาหนะ ตลอดจนเคร่ืองอาวธุ ยทุโธปกรณ์ เคร่ือง
ป้องกนัตวั และ (2) วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (Non-Material Culture) หรือวฒันธรรมทางจิตใจ เป็นส่ิงท่ีท าให้ปัญญาและจิตใจมี
ความเจริญงอกงาม ไดแ้ก่ การศึกษาวิชาความรู้อนับ ารุงความคิดทางปัญญา ศาสนา จรรยา ศิลปะ และวรรณคดี กฎหมาย และ
ระเบียบประเพณี ซ่ึงส่งเสริมความรู้สึกทางจิตใหง้อกงามหรือสบายใจ [9] 

มรดกทางวฒันธรรมเป็นรูปแบบของวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์และมีคุณค่าซ่ึงเกิดข้ึนในอดีตและไดรั้บการสืบทอดจาก
คนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง มรดกทางวฒันธรรมบางอย่างกลายเป็นแบบแผนทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคัญและเป็นความ
ภาคภูมิใจของคนในสังคมสืบเน่ืองมาจนกระทัง่ปัจจุบนั ซ่ึงองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ และ
กฎหมายประเทศต่าง ๆ ทั้ งในแถบทวีปยุโรปและเอเชีย ได้แบ่งประเภทของวฒันธรรมออกเป็นสองประเภท คือ มรดกทาง
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Cultural Heritage) เช่น โบราณวตัถุ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีงานจิตรกรรม เป็นตน้ และ
มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Cultural Heritage) หรือตามกฎหมายไทยท่ีเรียกวา่ มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
ไดแ้ก่ ภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือดั้งเดิม เป็นตน้ แมว้า่มรดกทางวฒันธรรมทั้งสองประเภทจะมีความหลากหลายในตวัเอง
อยูม่ากก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถแบ่งแยกเน้ือหางานทั้งสองประเภทไดช้ดัเจนเด็ดขาด เน่ืองจากมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดแ้ละ
จบัตอ้งไม่ไดล้ว้นมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัเป็นส่ิงท่ีอยูคู่ก่นัมาโดยตลอด โดยเฉพาะงานจบัตอ้งไดซ่ึ้งเป็นรูปธรรมนั้น
มีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิด ความเช่ือ และทักษะเทคนิคอนัเป็นลกัษณะนามธรรมของงานจบัตอ้งไม่ได ้ลกัษณะดงักล่าวจึง
ก่อให้เกิดความไม่หลากหลายในความหลากหลายของมรดกทางวฒันธรรมข้ึน แสดงให้เห็นความโดดเด่นของพฒันาการทาง
วฒันธรรมท่ีไดรั้บการยอมรับและถ่ายทอดสืบมา อนัจะน าไปสู่การคุม้ครองและสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมสืบไป [10] 
มรดกทางวฒันธรรมนั้นมีหลายประเภท มิไดเ้ป็นเพียงโบราณสถาน อาคาร พ้ืนท่ีประวติัคาสตร์ และสวน เท่านั้น แต่หมายรวมถึง
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ส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสร้างข้ึนทั้งหมดรวมทั้งระบบนิเวศ เป็นเคร่ืองหมายแสดงกิจกรรมและความส าเร็จของมนุษยใ์นอดีต และเป็น
หน่ึงในทรัพยากรท่ีไม่ลามารถสร้างข้ึนใหม่ได ้[11] โดยประมาณพุทธศกัราช 2546 เม่ือองค์การยเูนสโกเร่ิมประกาศอนุสัญญา
ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการปกปักรักษามรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Convention on the Safeguarding of Intangible Cultural 
Heritage) ซ่ึงในอนุสญัญานั้น ระบุขอบข่ายของมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดไ้ว ้[12] ดงัน้ี 

1. เร่ืองราวขอ้มูลความรู้ดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมท่ีเป็นมุขปาฐะและการแสดงออกดา้นต่าง ๆ รวมถึง
วฒันธรรมด้านภาษาในฐานะท่ีเป็นส่ือสืบทอดมรดกวฒันธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ (Oral Traditions and Expressions, Including 
Language as a Vehicle of the Intangible Cultural Heritage) เช่น สุภาษิต ค าปริศนา พงัเพย นิทาน เร่ืองเล่า เพลงกล่อมเด็ก ต านาน 
มหากาพย ์ร้อยกรอง บทสวด บทเพลง ฯลฯ ซ่ึงงานมุขปาฐะและการแสดงออกเหล่าน้ี เป็นการถ่ายทอดความรู้ คุณค่า และความ
ทรงจ าท่ีมีร่วมกนั โดยส่ิงเหล่าน้ีมีบทบาทส าคญัยิง่ในวถีิชีวติ 

2. ศิลปะการแสดง (Performing Arts) หมายรวมถึง ดนตรี การแสดงละครและนาฏศิลป์ การเตน้ร า ร่ายร า และการ
แสดงออกในพิธีกรรมและเพลงร้องพ้ืนบ้าน ในบางกรณีศิลปะการแสดงอาจจะผนวกรวมกับหรือเป็นส่วนหน่ึงของมรดก
วฒันธรรม ท่ีจบัตอ้งไม่ไดส้าขาอ่ืน ๆ เช่น พิธีกรรม งานเทศกาล หรือมุขปาฐะ ในการส ารวจศิลปะการแสดงพบวา่ เน้ือหาสาระ
ของศิลปะการแสดงมีความหลากหลาย อาจเก่ียวข้องกับศาสนา มีความเก่ียวโยงกับการท างาน ความบันเทิง การเมือง และ
เศรษฐกิจ นอกจากน้ี ศิลปะการแสดงยงัสามารถใชแ้สดงไดอ้ยา่งหลากหลายวาระโอกาสดว้ย เช่น ศิลปะการแสดงในงานแต่งงาน 
งานศพ พิธีกรรม เทศกาล หรืองานสงัคมอ่ืน ๆ 

3. แนวปฏิบติัทางสงัคม พิธีกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ (Social Practices, Rituals and Festive Events) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
มีการปฏิบติักนัอยา่งเป็นประจ าประกอบการด ารงชีวติของชุมชนหรือกลุ่มคน แนวปฏิบติัทางสงัคมก าหนดชีวติความเป็นอยูข่อง
คนในชุมชน ซ่ึงสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ ความเป็นตวัตน และความต่อเน่ืองของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชน การปฏิบติัใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่จึงถูกก าหนดและปฏิบติัในช่วงระยะเวลาท่ีสถานท่ีท่ีก าหนดไวเ้ป็นพิเศษ และในบางคร้ังอาจจะมีการ
จ ากดักลุ่มคนท่ีสามารถเขา้ร่วมในแนวปฏิบติัทางสงัคมหรือพิธีกรรมนั้น ๆ ได ้ในส่วนของงานเทศกาลต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเปิดต่อ
สาธารณชนโดยไม่มีการจ ากดัผูท่ี้เขา้ร่วมงานนั้น ๆ ตวัอยา่งของแนวปฏิบติัทางสงัคม พิธีกรรมและงานเทศกาลต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย เช่น ประเพณีสงกรานต ์ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ การละเล่นผีตาโขน ฯลฯ 

4. ความรู้และวิถีปฏิบติัเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล (Knowledge and Practices Conceding Nature and the Universe) 
ในส่วนน้ีหมายถึง องคค์วามรู้ ความช านาญ ทกัษะ การปฏิบติั เคร่ืองหมายแสดงออกท่ีชุมชนไดมี้การพฒันา และท าใหอ้ยูถ่าวรท่ีมี
การปฏิสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงออกมาในรูปแบบของคุณค่า ความเช่ือ พิธีกรรม พิธีการเยียวยารักษาโรค แนว
ปฏิบติัทางสังคมหรือสถาบนั และองคก์รทางสังคม ตวัอยา่งของสาขาน้ี เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเชิงนิเวศวิทยา องคค์วามรู้ของชน
พ้ืนเมือง ชาติพนัธ์ุ ชีวภาพ ชาติพนัธ์ุ พฤกษศาสตร์ ระบบการรักษาโรคแบบดั้งเดิม ต าราปรุงยาสมุนไพร พิธีกรรม วิถีการกินอยู ่
การถนอมอาหาร ความเช่ือ ศาสตร์อนัลึกลบั พิธีการ และการเขา้ร่วมพิธีทางศาสนา พยากรณ์ศาสตร์และโหราศาสตร์ จกัรวาล
วทิยา ความเช่ือเก่ียวกบัหมอผีหรือ คนทรงเจา้ ฯลฯ 

5. งานช่างฝีมือดั้งเดิม (Traditional Craftsmanship) หมายถึง ทกัษะ และองคค์วามรู้ท่ีแสดงออกมาจากงานช่างฝีมืองาน
ศิลปหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของบรรพชน ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นในการสืบทอดองค์ความรู้ของช่างฝีมือสู่คนรุ่นหลงั
ภายในชุมชน ตวัอย่างงานช่างฝีมือดั้ งเดิม เช่น ผา้และผลิตภณัฑ์จากผา้ เคร่ืองจกัสาน เคร่ืองรัก เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองโลหะ 
เคร่ืองไม ้อญัมณี เคร่ืองประดบั งานศิลปกรรมพ้ืนบา้น ฯลฯ 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบแผนการตรากฎหมายท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนการบริหารราชการบริหารแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 (แผนนิติบญัญติั) ล าดบั 47 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
(4.4) ไดแ้ก่ร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้โดยก าหนดให้กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม
เป็นผูด้  าเนินการ และก าหนดให้เสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีภายใน พ.ศ. 2557 อนัเป็นผลให้เกิด “พระราชบญัญติัส่งเสริม
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และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม พ.ศ. 2559” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 1 เล่ม 133 ตอนท่ี 19 ก วนัท่ี 1 มีนาคม 
พ.ศ. 2559 โดยพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผูรั้บสนองพระบรมราชโองการโดยแจง้เหตุผลในการประกาศใช้
ทา้ยพระราชบญัญติัวา่ “โดยท่ีมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเป็นสมบติัล ้าค่าท่ีไดมี้การสร้างสรรค ์สั่งสม ปลูกฝังและสืบทอดใน
ชุมชนจากคนรุ่นหน่ึงมายงัคนอีกรุ่นหน่ึง แต่ในปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากความ
เปล่ียนแปลงของสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ บางคร้ังมีการน ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมไปใชใ้นทางบิดเบือนหรือไม่
เหมาะสมและอาจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมเหล่านั้นตอ้งเส่ือมสูญไปอยา่งน่าเสียดาย สมควรจดัให้มีการส่งเสริม
และรักษา มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมใหมี้ความสืบเน่ืองและยัง่ยนืสืบไป จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี” 

สังเกตได้ว่า ในกรณีของประเทศไทย มีผูนิ้ยามศัพท์ “Intangible Cultural Heritage” และใช้กนัอย่างหลากหลาย เช่น 
มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม มรดกวฒันธรรมท่ีเป็น อกายภาพ มรดกวฒันธรรมท่ีไม่ใช่กายภาพ 
มรดกวฒันธรรมไร้รูป มรดกวฒันธรรมเชิงนามธรรม มรดกวฒันธรรมภูมิปัญญา มรดกวฒันธรรมภูมิความรู้ และมรดกวฒันธรรม
ทางจิตใจ กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ซ่ึงเป็นผูท่ี้รับผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีโดยตรงไดแ้ปล Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage วา่ “อนุสญัญาวา่ดว้ยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได”้ 

อยา่งไรก็ตาม แมค้ณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ใหใ้ชค้  าวา่ “มรดกภูมิปัญญา
ทางวฒันธรรม” แต่เม่ือ พ.ศ. 2556 เอกสารร่างพระราชบญัญติั ท่ีจดัพิมพข้ึ์นโดยกรมส่งเสริมวฒันธรรมเพ่ือเป็นคู่มือประกอบการ
จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยงัคงใช้ว่า “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยมรดกวฒันธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ พ.ศ....” แต่ท้ายท่ีสุด
“พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม พ.ศ. 2559” ก็ไดรั้บการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 1 
มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยเหตุน้ี ค  าว่า “มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม” จึงเขา้มาแทนท่ีค าว่า “มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้” 
(Intangible Cultural Heritage) อยา่งเป็นทางการ 

สรุปได้ว่า มรดกทางวฒันธรรมเป็นรูปแบบของวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์และมีคุณค่าซ่ึงเกิดข้ึนในอดีตและไดรั้บการสืบ
ทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง โดยอาจจ าแนกได ้2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้ไดแ้ก่ โบราณวตัถุ 
โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีงานจิตรกรรม เป็นตน้ และมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดห้รือตามกฎหมายไทยท่ีเรียกว่า
มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ ภาษา ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือดั้งเดิม เป็นตน้ ทั้งน้ี มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้ซ่ึง
เป็นรูปธรรมนั้น ยอ่มจะมีพ้ืนฐานมาจากแนวความคิด ความเช่ือ และทกัษะเทคนิคอนัเป็นลกัษณะนามธรรมของงานจบัตอ้งไม่ได ้
อย่างไรก็ตาม มรดกทางวฒันธรรมของไทยในปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงของสังคมทั้ งภายในและ
ต่างประเทศ บางกรณีมีการน ามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมไปใชใ้นทางบิดเบือนหรือไม่เหมาะสมและอาจเป็นเหตุให้มรดกภูมิ
ปัญญาทางวฒันธรรมเหล่านั้นตอ้งเส่ือมสูญไป ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีทุกภาคส่วนในสงัคมไทยตอ้งร่วมมือกนัส่งเสริมและรักษามรดก
ทางวฒันธรรมใหค้งอยูย่ ัง่ยนืสืบไป 

 

3. สัมมาชีพ 
การประกอบอาชีพไม่เพียงเป็นส่ิงท่ีท าเพ่ือความอยูร่อด แต่ยงัเก่ียวโยงถึงทั้งเร่ืองเศรษฐกิจ จิตใจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และ

ศีลธรรม หลอมรวมไวด้้วยกัน เพราะการเรียนรู้ท่ีเอ้ือไปสู่อาชีพสุจริตจะโน้มน าให้เกิดความรู้สึกมีเกียรติ มีศกัด์ิศรี และความ
ตอ้งการตั้งอยูใ่นความดี ไม่เส่ียงต่อการท าเร่ืองท่ีเบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น ดว้ยเหตุน้ี การสร้างสัมมาชีพข้ึนทุกพ้ืนท่ีจึงมุ่งหมาย
ใหเ้กิดการประกอบอาชีพท่ีไม่เบียดเบียนตนเอง ผูอ่ื้น หรือส่ิงแวดลอ้ม สามารถบริหารจดัการใหเ้กิดรายจ่ายนอ้ยกวา่รายได ้คน้พบ
และใชศ้กัยภาพในตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี [13] ค าวา่ สมัมาชีพ หมายถึง อาชีพท่ีไม่เบียดเบียนตวัเอง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่เบียดเบียน
ส่ิงแวดลอ้ม และมีรายจ่ายนอ้ยกวา่รายได ้[14] สัมมาชีพชุมชนเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนท่ีมีการประกอบอาชีพโดยสุจริต ซ่ึง
มีความสอดคลอ้งกบัวิถีของชุมชนเพ่ือความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีมีความยัง่ยืนและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต
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ของคนในชุมชน [15] ปัจจุบนั กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไดส่้งเสริมกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การพฒันาผูน้ าสมัมาชีพ โดยคดัเลือกปราชญจ์ากเวทีประชาคมหมู่บา้นละ 1 คน เขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรวิทยากร
ผูน้ าสัมมาชีพ เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเร่ืองสัมมาชีพชุมชน  เพ่ือให้มีทกัษะการถ่ายทอดความรู้ และเพ่ือให้มีเทคนิคการเป็น
วทิยากรสมัมาชีพชุมชน 

2. การประชุมเชิงปฏิบติัการวทิยากรสมัมาชีพชุมชนระดบัจงัหวดั โดยมีปราชญชุ์มชนผูผ้า่นการอบรมวิทยากรสมัมาชีพ
ชุมชนเขา้ประชุม พร้อมกบัทีมสนบัสนุนระดบัจงัหวดัเขา้ร่วมประชุมเพ่ือเช่ือมโยงการท างานร่วมกบัทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน 
โดยให้ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัด าเนินการจดัประชุมปฏิบติัการเตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพและฝึกอาชีพให้กับ
ครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมจดัตั้งกลุ่มวทิยากรสมัมาชีพชุมชนตามประเภทอาชีพ ทั้งน้ี เพ่ือใหว้ทิยากรสมัมาชีพชุมชนมีความชดัเจน
ในการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพ่ือสามารถวิเคราะห์ความตอ้งการอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บา้นได ้เพื่อมีขอ้มูลวิทยากร
สัมมาชีพชุมชนตามกลุ่มประเภทอาชีพ เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและการสร้าง
สมัมาชีพชุมชนในระดบัหมู่บา้น และเพ่ือใหเ้กิดเครือข่ายวทิยากรสมัมาชีพชุมชน 

3. การเตรียมความพร้อมทีมวทิยากรสมัมาชีพชุมชนระดบัหมู่บา้น โดยท่ีมีทีมวทิยากรซ่ึงประกอบดว้ย ครูใหญ่ 1 คน และครู
น้อย 4 คน ซ่ึงครูใหญ่หมายถึงปราชญ์ชุมชนท่ีผ่านการอบรมและผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรสัมมาชีพ
ชุมชนของหมู่บา้น และครูนอ้ยหมายถึงปราชญ์ชุมชนในหมู่บา้นท่ีไดรั้บคดัเลือกเพ่ิมอีก 4 คน ทั้งน้ี ให้ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ
เป็นผูใ้ห้การสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์และประสานสนบัสนุนให้มีการจดัเวทีประชุมเตรียมความพร้อมของทีมสมัมาชีพชุมชน เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับสัมมาชีพชุมชน เพ่ือถ่ายทอดเทคนิคการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพ่ือแบ่งครับเรือนรับผิดชอบใน
สัดส่วน 1 คน ต่อ 4 ครัวเรือน เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนการฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมสนับสนุน ก ากับและติดตามครัวเรือน
สมัมาชีพ เพ่ือวเิคราะห์ความตอ้งการฝึกอาชีพ และเพ่ือจดัเตรียมพ้ืนท่ีฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ 

4. การเตรียมความพร้อมครัวเรือนเป้าหมาย โดยท่ีทีมวิทยากรประสานความร่วมมือกบัส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอใน
การจดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์สนบัสนุนการฝึกอาชีพของครัวเรือน เป้าหมาย 20 ครัวเรือน ตามสดัส่วน วทิยากร 1 คน ต่อ 4 ครัวเรือน 
ทั้งน้ี เพ่ือใหค้วามรู้ความเขา้ใจเร่ืองสมัมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือน เพื่อบนัทึกขอ้มูลในแบบฟอร์มการติดตามครัวเรือน เพื่อสอบถาม
ครัวเรือนเก่ียวกบัความสนใจในการฝึกอาชีพหรือความตอ้งการเปล่ียนแปลงอาชีพ และเพ่ือท าขอ้ตกลงร่วมกนัในการฝึกอาชีพและ
แจง้วนัฝึกอบรม 

5. การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยท่ีมีทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนเป็นครูฝึกอาชีพ ผูถ่้ายทอด ผูดู้แล
ติดตามการสร้างสัมมาชีพแก่ตวัแทนครัวเรือนจ านวน 20 คน ให้ไดเ้รียนรู้และฝึกอาชีพ โดยมีส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอเป็น
ผูใ้ห้การสนับสนุน ทั้ งน้ี เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจให้ครัวเรือนสัมมาชีพเก่ียวกบัอาชีพท่ีตอ้งการเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกบัอาชีพแก่ผูแ้ทนครัวเรือน เพ่ือจดัใหผู้แ้ทนครัวเรือนไดศึ้กษาดูงาน ณ หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน หรือ
บา้นปราชญชุ์มชน และเพื่อใหผู้แ้ทนครัวเรือนไดป้ฏิบติัจริงท่ีบา้นของตน 

6. การจดัตั้งและพฒันากลุ่มอาชีพ โดยเป็นกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่จากการรวมตวัของผูแ้ทนครัวเรือนเป้าหมายตั้งแต่ 5 
ครัวเรือนข้ึนไปท่ีผ่านการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชนและมีการประกอบอาชีพเดียวกันเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพให้เกิดรายได ้โดยมีทีมสนบัสนุน ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ และภาคครัวเรือน
ร่วมกนัหาแนวทางการจดัตั้งและพฒันากลุ่มอาชีพ [15] 

การสร้างสัมมาชีพชุมชนจึงเป็นการด าเนินการให้มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซ่ึงมีรายไดม้ากกวา่รายจ่าย โดยลดการ
เบียดเบียนตนเอง ผูอ่ื้น และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีความสอดคลอ้งกบัวิถีของชุมชนเพ่ือความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างย ัง่ยืน [16] โดยแท้จริง ค  าว่า “สัมมาชีพ” มีความหมายสอดคลอ้งกบัค าวา่ “สัมมาอาชีวะ” คือ การเล้ียงชีพโดยชอบ 
ไดแ้ก่ เวน้มิจฉาชีพ ประกอบสัมมาชีพ (Right Livelihood) [17] ทางพุทธเศรษฐศาสตร์ คือ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีท า
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ให้ปัจเจกบุคคลและสังคมบรรลุถึงซ่ึงศานติสุข จากการมีชีวิตในโลกของวตัถุ ภายใตเ้ง่ือนไขของการ มีทรัพยากรท่ีจ ากดั [18] 
สัมมาอาชีวะ หมายถึง  การเวน้มิจฉาชีพทุกรูปแบบ ประกอบตนอยูใ่นสัมมาชีพ แต่ก็ยงัคงมีขอ้ถกเถียงกนัว่า อะไรคือมิจฉาชีพ 
อะไรคือสัมมาชีพ ซ่ึงถือเป็นเร่ืองยากท่ีจะวินิจฉัยช้ีขาด และเป็นเร่ืองท่ีนักปราชญ์ทั้งทางโลกและทางธรรมถกเถียงกนัและยงัไม่
อาจวนิิจฉยัเด็ดขาดลงไปได ้[19] ทั้งน้ี หลกัการส าคญัของสมัมาอาชีวะในพระพุทธศาสนามี 3 ประการ ประกอบดว้ย การเล้ียงชีพ
ชอบทางกาย การเล้ียงชีพชอบทางวาจา การเล้ียงชีพชอบทางใจ [20] ดงัน้ี 

1. การเล้ียงชีพชอบทางกาย ไดแ้ก่ การประกอบการงานท่ีไม่มีโทษ คือ ไม่มีโทษต่อผูอ่ื้นและไม่มีโทษต่อสงัคมส่วนรวม
ดว้ย เพราะหากอาชีพท่ีมีโทษเหล่านั้นเขา้สู่กระบวนการทางธุรกิจยอ่มเป็นการส่งเสริมใหค้นในสงัคมกระท าผิดทางจริยธรรมได้
ง่ายข้ึน เป็นการท าลายพ้ืนฐานทางจริยธรรมท่ีดีงามของสงัคม และส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมเป็นวงกวา้ง ดงันั้น หลกัการเล้ียง
ชีวิตชอบทางกาย จึงตอ้งงดเวน้จากการประกอบอาชีพท่ีส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้กระท าผิดศีลธรรม การเล้ียงชีพชอบทางกายยงั
ครอบคลุมไปถึงการเวน้จากจากการเล้ียงชีวติดว้ยการลกัขโมย การทุจริต การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพและสามญัส านึก แมว้า่จะมี
โอกาสให้กระท าไดห้รือไม่ก็ตาม เพราะเป็นการเบียดเบียนผูอ่ื้นให้ไดรั้บความเดือดร้อน และท าให้สงัคมเกิดความไม่สงบสุข คน
ในสงัคมอยูอ่ยา่งรู้สึกไม่ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น การเล้ียงชีพดว้ยการลกัขโมยหรือทุจริตคดโกงจึงเป็นการด าเนินชีวติอยูบ่น
ความทุกขค์วามเดือดร้อนของผูอ่ื้น และของสงัคม เป็นการท าลายศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องตนเองหมดส้ิน 

2. การเล้ียงชีพชอบทางวาจา ไดแ้ก่ การประกอบการงานท่ีสุจริตโดยวาจา จดัเป็นกศุลกรรมและเป็นการด าเนินชีวติท่ีเป็น
สมัมาอาชีวะ โดยยดึหลกัการ คือ การไม่โกหกหลอกลวงเล้ียงชีพ โดยด าเนินชีวิตอยา่งมีสัจจะ รักษาความสตัย ์การไม่พูดส่อเสียด
เล้ียงชีพ คือ การเวน้จากการใชค้  าพูดยยุงให้คนอ่ืนแตกแยกกนัหรือเขา้ใจผิดกนั เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง การไม่พูดค าหยาบ
เล้ียงชีพ การไม่พูดเพอ้เจ้อเล้ียงชีพ คือ ให้เวน้จากการด าเนินชีวิตด้วยอาศัยวาจาท่ีไร้สาระ ไร้แก่นสาร ไม่เป็นธรรมและไม่
ประกอบดว้ยประโยชน์ เน่ืองจากค าพดูท่ีเพอ้เจอ้นั้นท าให้ผูฟั้งหลงผิด เขา้ใจผิดได ้การไม่ประจบเล้ียงชีพ คือ เวน้จากการใชว้าจา
ประจบสอพอผูอ่ื้นเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และการไม่บงัคบัขู่เขญ็เล้ียงชีพ คือ วาจานั้นยอ่มไม่เป็นไปเพ่ือการข่มขู่หรือบงัคบั
ขู่เขญ็เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากบุคคลอ่ืนดว้ยความไม่ชอบธรรม 

3. การเล้ียงชีพชอบทางใจ เป็นมโนกรรมฝ่ายกศุลซ่ึงเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่ความสุขสงบภายใน เป็นการด าเนินชีวติตาม
หลกัสมัมาอาชีวะ โดยยดึหลกัการ คือ การไม่โลภอยากไดท้รัพยค์นอ่ืนเล้ียงชีพ มีสภาพจิตท่ีสามารถควบคุมความโลภไวไ้ด ้คือไม่
โลภอยากไดข้องคนอ่ืนในทางท่ีไม่ชอบไม่ควร คิดเล้ียงชีพวางแผนด าเนินชีวิตในแนวทางท่ีถูกตอ้งชอบดว้ยกฎหมาย ศีลธรรม 
การไม่คิดเบียดเบียนคนอ่ืนเล้ียงชีพ เป็นการควบคุมสภาพจิตใจต่อความพยาบาท ปองร้ายผูอ่ื้นเพ่ือหวงัเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน 
ให้มีจิตเมตตา คิดเอ้ือเฟ้ือประโยชน์แก่ผูอ่ื้น อนัจะน าไปสู่การแสวงหาประโยชน์ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้น
ให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย และการไม่คิดเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนเล้ียงชีพ คือเวน้จากการคิดหาโอกาสเพ่ือตักตวงเอา
ผลประโยชน์จากบุคคลอ่ืนเพ่ือเล้ียงชีพตนเอง 

สรุปได้ว่า ปัจจุบนั มีการให้นิยามค าวา่ สมัมาชีพ หมายถึง อาชีพท่ีมีรายไดม้ากกวา่รายจ่าย และเป็นอาชีพท่ีไม่เบียดเบียน
ตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น ไม่เบียดเบียนส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัวถีิของชุมชนเพ่ือความมุ่งหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของหลกัสัมมาอาชีวะในทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงไดแ้ก่ การเล้ียงชีพในทางท่ีชอบ โดย
การเวน้จากมิจฉาชีพทุกชนิด ประกอบแต่การงานท่ีสุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเอง 
บุคคลอ่ืน และสงัคม โดยนยัน้ี สัมมาชีพ จึงครอบคลุมการประกอบอาชีพเพ่ือเล้ียงชีวติโดยชอบธรรมใน 3 ประเด็น ประกอบดว้ย 
การเล้ียงชีพชอบทางกาย ซ่ึงครอบคลุมถึงการเวน้จากการเล้ียงชีวิตดว้ยการลกัขโมย การทุจริต การคดโกง ทั้งจากโดยอาชีพและ
สามญัส านึก แมว้า่จะมีโอกาสใหก้ระท าไดห้รือไม่ก็ตาม ส่วนการเล้ียงชีพชอบทางวาจา เป็นมโนกรรมฝ่ายกศุลซ่ึงเป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวติท่ีน าไปสู่ความสุขสงบภายใน เช่น ไม่โกหกหลอกลวง เป็นตน้ และการเล้ียงชีพชอบทางใจ เป็นมโนกรรมฝ่ายกศุลซ่ึงเป็น
แนวทางการด าเนินชีวติท่ีน าไปสู่ความสุขสงบภายใน ไดแ้ก่ การไม่โลภอยากไดท้รัพยค์นอ่ืน เป็นตน้ 
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4. การสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมังกรในฐานะจากมรดกทางวฒันธรรม 
ปัญหาส าคญัยิ่งยวดในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ปัญหาท่ีเก่ียวกบัการผลิตท่ีไม่สามารถน าเทคโนโลยมีาผสานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจได้ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีได้รับผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมี
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัราชบุรีมีหลายดา้น ประกอบดว้ย (1) ความนิยมใชภ้าชนะพลาสติกกกัเก็บน ้ า
แทนท่ีโอ่งดินเผา ท าใหผู้ใ้ชบ้างส่วนลดลง และตลาดของโอ่งมงักรเลก็ลง (2) การท่ีน ้ าประปาเขา้ไปถึงทุกหมู่บา้นท าใหก้ารกกัเก็บ
น ้ าเพ่ือใชใ้นชีวติประจ าวนัมีความจ าเป็นลดนอ้ยลง ซ่ึงมีผลใหป้ริมาณการใชโ้อ่งลดลง (3) ขาดแรงงานท่ีมีทกัษะ เช่น ช่างป้ัน ฯลฯ 
เน่ืองจากเป็นงานหนกั แรงงานท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใหค้วามสนใจ 

นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ ผูป้ระกอบการยงัประสบปัญหาท่ีเก่ียวกบัการผลิตการตลาดและการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์
ใหม่ ๆกล่าวคือ (1) ความสูญเสียผลิตภณัฑใ์นกระบวนการผลิตมีมาก ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเช่ือมโยงกบัวธีิการเตรียมเน้ือดิน การข้ึนรูป 
ตลอดจนการเผา (2) ไม่สามารถพฒันาเคลือบท่ีหลากหลายได ้เน่ืองจากสมบติัเฉพาะของดินราชบุรี และวิธีการเผาแบบคร้ังเดียว 
(One Firing) ท าใหย้ากต่อการพฒันาเคลือบ (3) มีความเสียเปรียบเชิงการแข่งขนั เน่ืองจากตน้ทุนสูงและขาดการพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ ๆ [21] แมปั้จจุบนั มีหน่วยงานของรัฐมากมายท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วมในการวิจยัและพฒันา แต่การพฒันาก็ยงัไม่ด าเนินไปไดดี้
เท่าท่ีควร ดว้ยเหตุท่ีภาคทอ้งถ่ินเองยงัขาดหน่วยงานผูใ้หบ้ริการเฉพาะดา้น และการด าเนินธุรกิจแบบ “ต่างคน ต่างท า” 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการสูญสลายของมรดกทางวฒันธรรมน้ี สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการบริหารจดัการวฒันธรรม
อยา่งมีประสิทธิภาพ บนแนวทางพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ (1) แนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับมิติวฒันธรรมในการพฒันา (2) แนวคิด
เก่ียวกบัการส่งเสริมเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม (3) แนวคิดเก่ียวกบัการขยายขอบเขตของการมีส่วนร่วมในวฒันธรรม และ (4) 
แนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมความร่วมมือทางวฒันธรรม ดงัรูปท่ี 1 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 แนวทางการสงวนรักษาสมัมาชีพโอ่งมงักรในฐานะจากมรดกทางวฒันธรรม 



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

206 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 

แนวทางการสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมงักรในฐานะจากมรดกทางวฒันธรรม จึงควรเป็นแนวทางของการสร้าง “เครือข่าย
สัมมาชีพ” ซ่ึงไดแ้ก่ การรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายวสิาหกิจซ่ึงจะก่อเกิดประโยชน์และขอ้ไดเ้ปรียบกวา่การด าเนินธุรกิจอยูเ่พียง
ล าพงั จากความร่วมมือท่ีเกิดข้ึน โดยเน้นสัมพนัธภาพทางสังคมและความเช่ือมโยงกนัระดบัปัจเจกบุคคล ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการ
เขา้ถึงหรือการระดมการสนบัสนุนเพ่ือแกปั้ญหาร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงัวลีวา่ “คนเดียวหวัหาย สองคนเพื่อนตาย” 

สรุปได้ว่า แนวทางการสงวนรักษาสมัมาชีพโอ่งมงักรในฐานะจากมรดกทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ การสร้างเครือข่ายสัมมาชีพ
โอ่งมงักรราชบุรี ท่ีประกอบดว้ยกลุ่มผูป้ระกอบ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย 
ทั้งน้ี สมาชิกเครือข่ายผูป้ระกอบการสมัมาชีพโอ่งมงักรราชบุรี จ าเป็นตอ้งร่วมกนัรักษาเอกลกัษณ์และววิฒันาการสืบทอดภูมิปัญญา
จากบรรพบุรุษ แต่ตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบของผลิตภณัฑใ์ห้มีความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด และ
ใหค้วามส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงเป็นช่องทางการสร้างรายไดท่ี้ก าลงัไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัดว้ย 

 

สรุป 
โอ่งมงักรราชบุรี เป็นภูมิปัญญาจากมรดกทางวฒันธรรมของชาวจงัหวดัราชบุรี เป็นผลิตภณัฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาชนิด

เคลือบข้ีเถา้ เน้ือดินแกร่ง ซ่ึงเป็นการใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาผลิต ลวดลายนิยมใชเ้ป็นลายมงักรซ่ึงเลียนแบบจากโอ่งของ
ประเทศจีนท่ีน าเขา้มาในยคุแรก ๆ ของการผลิต และมีการพฒันาปรับปรุงใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึนตามล าดบั โอ่งมงักรจึงไดช่ื้อวา่เป็น
ภูมิปัญญา 3 แผ่นดิน ซ่ึงเป็นหัตถกรรมพ้ืนฐานของจงัหวดัราชบุรีท่ีแสดงเอกลกัษณ์และมีวิวฒันาการสืบทอดศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษกระทัง่ปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากวถีิชีวิตและสงัคมท่ีเปล่ียนไป ส่งผลให้โอ่งมงักรไดรั้บความนิยม
ในการใชส้อยนอ้ยตามไปดว้ย ดงันั้น ทุกฝ่ายจึงตอ้งร่วมมือกนัสืบสานภูมิปัญญามรดกทางวฒันธรรมน้ีมิใหสู้ญหายไป 

แนวทางการสงวนรักษาสัมมาชีพโอ่งมงักรในฐานะจากมรดกทางวฒันธรรม ควรเป็นแนวทางของการสร้างเครือข่าย
สัมมาชีพของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประกอบดว้ย กลุ่มผูป้ระกอบการโรงงานโอ่งมงักร วิสาหกิจชุมชนผูป้ระกอบการโอ่งมงักร กลุ่ม
เคร่ืองเคลือบดินเผาราชบุรี สมาคมเคร่ืองเคลือบดินเผาจังหวดัราชบุรี การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านักงานจงัหวดัราชบุรี 
วฒันธรรมจงัหวดัราชบุรี กรมทรัพยากรธรณี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมพฒันาชุมชน ศูนยพ์ฒันาอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดิน
เผา ศูนยเ์ทคโนโลยีโลหะและวสัดุแห่งชาติ โดยสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดตอ้งค านึงถึงหลกัการพ้ืนฐานส าคญัของการสงวนรักษา
มรดกทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ การยอมรับมิติวฒันธรรมในการพฒันา การส่งเสริมเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม การขยายขอบเขตของการ
มีส่วนร่วมในวฒันธรรม และการส่งเสริมความร่วมมือทางวฒันธรรม โดยมีแนวทางการด าเนินงานของเครือข่าย คือ ส่งเสริม
กระบวนการจดัหาองค์ประกอบพิเศษในการผลิต ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตท่ีเสริมซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมเขา้ถึงแหล่งทรัพยากร
มนุษยท่ี์มีคุณภาพและเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ส่งเสริมการเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูป้ระกอบการท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย ส่งเสริมการ
สร้างและพฒันานวตักรรม ส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ภายในเครือข่าย ส่งเสริมพูดคุยและแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัอยู่เสมอระหว่าง
สมาชิกเครือข่าย และส่งเสริมการท าการตลาด การวจิยัและการพฒันา การพฒันาบุคลากร และการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
การสงวนรักษาสมัมาชีพโอ่งมงักรราชบุรีในฐานะมรดกทางวฒันธรรม ดว้ยการสร้างเครือข่ายสมัมาชีพโอ่งมงักรราชบุรี 

น้ี นอกจากท่ีสมาชิกเครือข่ายจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาด ยงัจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงเป็นช่องทางการสร้างรายไดท่ี้ก าลงัไดรั้บความ
นิยมในปัจจุบนัดว้ย 
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