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บทคัดย่อ

	 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์	 เพ่ือศกึษาการเปลี่ยนแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	อ�าเภอ

เมือง	จงัหวดัราชบรีุ	โดยใช้เคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์เจาะลกึ	การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม	ศกึษาในพืน้ท่ี	

ต�าบลหน้าเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จงัหวดัราชบรีุ	 และมีการตรวจสอบข้อมลูแบบสามเส้า	 การวิจยัพบว่า 

การเปลี่ยนแปลงของภมิูปัญญาท้องถ่ินนัน้มีการเปลี่ยนแปลง	แบง่เป็น	3	ยคุ	คือ	ยคุภมิูปัญญาดัง้เดมิ	

ยุคภูมิปัญญาใหม่	 และยุคภูมิปัญญาสร้างสรรค์	 การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาในแต่ละยุคนัน้	 

แสดงให้เหน็ถงึความเป็นมาของโอง่มงักรซึง่เป็นภมิูปัญญาดัง้เดมิของชมุชนท่ีเปลีย่นบทบาทตามสภาพ

ของสงัคมและเศรษฐกิจ	 จากนัน้พฒันาปรับปรุงมาเป็นงานเซรามิก	 เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความทนัสมยั 

จนสามารถเป็นสินค้าสง่ออกไปตา่งประเทศได้ระยะเวลาหนึง่	 และพฒันามาเป็นงานศิลปะร่วมสมยั

ของชมุชน	จากผู้น�าด้านงานศลิปะ	คนในชมุชนมีสว่นร่วมชว่ยกนัสร้างชมุชนให้เกิดเป็นเมืองสร้างสรรค์

ในฐานะเมืองแหง่ศลิปะ

	 จากทนุภมิูปัญญาทนุวฒันธรรมของท้องถ่ินดัง้เดมิ	สง่ผลให้ชมุชนพฒันาเป็นเมืองทอ่งเท่ียวใน

เชิงสร้างสรรค์ด้วยงานศลิปะร่วมสมยั	สง่เสริมภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีสะท้อนตวัตนของชมุชนได้

อยา่งชดัเจน	อีกทัง้สร้างความยัง่ยืนให้กบัชมุชนในระยะยาวด้วยภมิูปัญญาของชมุชนท่ีมีคณุคา่	เพ่ือ

สร้างประโยชน์ให้กนัชมุชนตอ่ไปในอนาคต

ค�าส�าคัญ:	การเปลี่ยนแปลง,	ภมิูปัญญาท้องถ่ิน,	โอง่มงักร,	ราชบรีุ
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ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the changes in local wisdom of glazed 

water	 jars	 with	 dragon	 pattern,	Mueang	District,	 Ratchaburi	 Province.	 The	 research	 

instruments	were	an	in-depth	interview,	participant	observation,	and	field	study	at	Na	Mueang	

Sub-district,	Mueang	District,	 Ratchaburi	 Province.	 Triangulation	was	 used	 to	 validate	 

the	data.	The	results	showed	that	the	changes	in	local	wisdom	could	be	divided	into	three	

eras:	traditional,	new,	and	creative	eras.	The	changes	in	local	wisdom	in	each	era	reflected	 

the	 background	 of	 glazed	water	 jars	 with	 dragon	 pattern.	 This	 dragon	 earthenware	 

is	traditional	wisdom	of	the	community	that	has	changed	to	meet	socio-economic	conditions, 

	 leading	 to	 the	development	 into	modern	ceramic	works	qualified	as	an	export	product.	 

Additionally,	ceramics	were	developed	into	community	contemporary	arts	by	art	 leaders.	

Local	people	jointly	created	community	to	be	the	Creative	Land	of	Arts.

	 Through	 intellectual	 and	cultural	 capital	 of	 local	 community,	 the	 community	 has	 

developed into a creative tourism city with contemporary art and promoted the local  

image	and	identity	that	explicitly	reflect	the	identity	of	the	community.	Besides,	sustainable	 

community development can be achieved with the valued local wisdom for community  

benefits	in	the	future.

Keywords: change,	local	wisdom,	glazed	water	jar	with	dragon	pattern,	Ratchaburi

บทน�า

	 จงัหวดัราชบุรีมีช่ือเสียงและคนส่วนใหญ่รู้จกักนัเป็นอย่างดีในฐานะเมืองแห่ง	 “โอ่งมงักร”	 

ซึ่งเป็นงานเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นจนกลายมาเป็นค�าขวัญประจ�าจังหวัด	 

โอ่งมังกร	 เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินและอุตสาหกรรมพืน้บ้านท่ีคนราชบุรีภาคภูมิใจ	 อีกทัง้ยังมี 

ความสมัพนัธ์ในหลาย	ๆ	ด้านกบัคนในชมุชน	เชน่	ด้านเศรษฐกิจ	ด้านภมิูปัญญา	ด้านศิลปวฒันธรรม	

กระทั่งช่วงเวลาหนึ่งภูมิปัญญาโอ่งมังกรนีไ้ด้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ให้รุ่งเรืองก่อนท่ีจะลดบทบาทหน้าท่ีและแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

	 ภูมิปัญญาเป็นความคิดทางสังคม	 เป็นความรู้ของชาวบ้านในท้องถ่ิน	 ซึ่งได้มาจาก

ประสบการณ์	และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน	รวมทัง้ความรู้ท่ีสัง่สมมาตัง้แตบ่รรพบรุุษ	สืบทอด

จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง	 ระหว่างการถ่ายทอดมีการปรับเปลี่ยน	ประยกุต์	 เป็นความรู้ใหม ่

ตามสภาพการณ์ทางสงัคมวฒันธรรมและสิ่งแวดล้อม	ภูมิปัญญาจึงเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีช่วย 
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ชมุชนได้อยู่อย่างยัง่ยืน	ภมิูปัญญาของจงัหวดัราชบรีุท่ีมีช่ือเสียงและคนสว่นใหญ่รู้จกักนัเป็นอย่างดี	 

“โอ่งมงักร”	 เป็นงานเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีมีอตัลกัษณ์อนัโดดเด่นจนเป็นค�าขวญัประจ�าจงัหวดั	 ซึง่เป็น

ภมิูปัญญาท้องถ่ินและอตุสาหกรรมพืน้บ้านท่ีคนราชบรีุภาคภมิูใจ	เป็นเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีมีประวตัศิาสตร์

มาช้านาน	อีกทัง้สร้างอาชีพให้กบัคนในท้องถ่ินมาอยา่งยาวนานเชน่กนั	เม่ือกระแสเศรษฐกิจผนัผวน 

อีกทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปนัน้	 ท�าให้ผู้ประกอบโรงงานผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยน

สินค้าไปตามสถานการณ์	จากรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ในครัวเรือน	 ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภณัฑ์ 

ให้ทนัสมยัท่ีใช้ประดบัตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้สวยงาม	 รวมถึงการส่งออกสินค้าประเภทเซรามิก 

ไปตลาดตา่งประเทศ	 เพ่ือเพ่ิมตลาดสง่ออก	ซึง่การสง่ออกสนิค้าไปตา่งประเทศ	 ในระยะเวลาไมน่าน	

ผนวกกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจในประเทศและตา่งประเทศท�าให้สินค้าหรือผลิตภณัฑ์เซรามิกกคอ่ย	 ๆ	

เสื่อมถอยลง	สินค้าท่ียงัสามารถจ�าหน่ายได้คือ	 สินค้าประเภทของท่ีระลกึ	 ของฝาก	 ท่ีเป็นชิน้เล็ก	 ๆ	

เทา่นัน้

	 โอ่งยคุดัง้เดิมท่ีเคยเป็นสินค้าท่ีจ�าเป็นในครัวเรือนกลบัเป็นสินค้าท่ีไม่มีความจ�าเป็น	 อีกทัง้ 

การน�าสินค้าประเภทอ่ืนเข้ามาในชีวิตประจ�าวัน	 ท�าให้คุณค่าและบทบาทของโอ่งมังกรลดลงจึง

จ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ปรับตัวไปตามภูมิปัญญาใหม่	 จนเปลี่ยนแปลงมาเป็นยุค

ภมิูปัญญาสร้างสรรค์จากการมีผู้น�าทางด้านงานศลิปะท่ีเช่ือมโยงและสานสมัพนัธ์จนเป็นกระบวนการ 

การเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาในนามเมืองศิลปะ	 และเป็นท่ี รู้จักของนักท่องเ ท่ียวจาก 

การประชาสมัพนัธ์จากสื่อต่าง	 ๆ	 ให้รู้จักจังหวดัราชบุรี	 การวิจัยนีเ้พ่ือให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง

ภมิูปัญญาของโอง่มงักรในท้องถ่ินท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา	ท่ีมีความส�าคญักบัชมุชนท้องถ่ิน 

เพ่ือเป็นการถ่ายทอด	อนรัุกษ์ภมิูปัญญา	ให้เป็นประโยชน์ด้านประวตัศิาสตร์ชมุชนตอ่ไป

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือศกึษาการเปลี่ยนแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	ในอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ

วธีิด�าเนินการ

	 การวิจยัเร่ืองการเปลี่ยนแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	 ในอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	 

เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 (qualitative	 research)	 โดยน�าระเบียบวิธีวิจัยมาปรับใช้เพ่ือให้มี 

ความเหมาะสมในการศกึษาข้อมลูและวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลการศกึษาท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์ 

ท่ีได้ก�าหนดไว้ในเบือ้งต้น	โดยมีกระบวนการด�าเนินการวิจยัดงันี ้

 ขอบเขตของการวจิยั ศกึษาการเปลีย่นแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	ในอ�าเภอเมือง 

จังหวดัราชบุรี	 ยุคภูมิปัญญาดัง้เดิม	 (พ.ศ.	 2476-2514)	 ยุคภูมิปัญญาใหม่	 (พ.ศ.	 2515-2553) 

และยคุภมิูปัญญาสร้างสรรค์	 (พ.ศ.	2554-ปัจจบุนั)	 โดยใช้วิธีการแบง่ยคุตามชว่งเวลาประวตัศิาสตร์	
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และเกณฑ์ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาในแต่ละช่วง	 ด้วยการก�าหนดช่วงเวลาใน 

การศกึษาประวตัิศาสตร์ทัง้ชว่งเวลาสัน้และยาว	ท�าให้ทราบถงึพฒันาการหลายด้านของมนษุย์	หรือ 

ช่วงเวลานัน้เกิดอะไรขึน้ในสงัคมหรือภูมิภาคใดบ้างท่ีสอดคล้องกันหรือแตกต่างกันอย่างไร	 และ 

เข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม	หรือให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภมิูปัญญาของ

มนษุย์	(ภารดี	มหาขนัธ์,	2553:	25)

 พืน้ที่ที่ใช้ในการศกึษา	ในพืน้ท่ีชมุชนต�าบลหน้าเมือง	อ�าเภอเมืองราชบรีุ	อยูใ่นเขตเทศบาล

เมือง	จงัหวดัราชบรีุ	

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง	ประชากรท่ีศกึษาหรือผู้ให้ข้อมลูหลกั	คือ	ผู้ประกอบการโรงงาน

รัตนโกสินทร์	 4	 และโรงานเถ้าฮงไถ่	 ซึง่เป็นโรงงานรุ่นแรก	 ๆ	 ท่ีผลิตโอ่งมงักรและผลิตภณัฑ์เซรามิก	

และมีบทบาทส�าคญัในการเปลี่ยนแปลงในชมุชนอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	 โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์

เชิงลึกและการสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมท่ีโรงงานทัง้สองแห่ง	 สงัเกตจากสถานท่ีจริงท่ีผลิตโอ่งมงักร 

และผลติภณัฑ์เซรามิก

 วธีิการรวบรวมข้อมูล 

	 1.	 ข้อมลูเอกสาร	ได้จากการรวมรวมข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษา	ตลอดจนเนือ้หาส�าคญัเพ่ือน�า

ไปสูก่ารตีความและสรุปวิเคราะห์	คือ	บทความ	วารสาร	งานวิจยั	วิทยานิพนธ์	สื่อออนไลน์	เป็นต้น

	 2.	 ข้อมลูภาคสนาม	(field	work)	ได้จากการลงพืน้ท่ีเชิงส�ารวจรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีท่ีเก่ียวข้อง

กบัการศกึษาโดยใช้เคร่ืองมือ	แบบการสมัภาษณ์เจาะลกึ	ใช้เคร่ืองบนัทกึเสยีงเก็บข้อมลู	และการสงัเกต

แบบมีสว่นร่วม	

	 3.	 ตรวจสอบข้อมลู	การตรวจสอบข้อมลูโดยการตรวจสอบข้อมลูแบบ	3	เส้า	 คือ	ตรวจสอบ

ด้านเวลา	สถานท่ี	และบคุคล	เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีมีความถกูต้องและนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ

	 4.	 วิเคราะห์ข้อมลู	ด�าเนินการวิเคราะห์และตีความข้อมลู	เพ่ืออธิบายให้เหน็ข้อค้นพบตา่ง	ๆ	

ด้านพฒันาการภมิูปัญญาของชมุชนท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง	

ผลการวจิยั
	 การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถ่ินของโอ่งมังกร	 ในอ�าเภอเมือง	 จังหวดัราชบุรี	 

ผู้ วิจัยได้	 แบ่งยุคของชุมชนออกเป็น	 3	 ช่วง	 ได้แก่	 ยุคภูมิปัญญาดัง้เดิม	 (พ.ศ.	 2476-2514)	 

ยคุภมิูปัญญาใหม	่(พ.ศ.	2515-2553)3	และยคุภมิูปัญญาสร้างสรรค์	(พ.ศ.	2554-ปัจจบุนั)	ดงันี	้

3ปัจจบุนับางโรงงานยงัผลติสนิค้าประเภทเซรามิกจ�าหนา่ยอยู	่อาทิ	เชน่	โรงงานรัตนโกสนิทร์1,	โรงงานรัตนโกสนิทร์	4,	โรงงานเถ้าฮงไถ่



วารสารสงัคมศาสตร์วิจยั
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561
Vol.9 No. 2 July-December 2018 13

 1. ยุคภมูปัิญญาดัง้เดมิ (พ.ศ. 2476-2514)

	 		 การเข้ามาของคนจีนในประเทศไทยมีเข้ามาตามล�าดบัความมากน้อยดงันี	้ จีนแต้จ๋ิว	 

จีนแคะ	 จีนไหหล�า	 จีนกวางตุ้ง	 และจีนฮกเกีย้น	 โดยกลุม่ชาวจีนแต้จ๋ิวมีจ�านวนสงูสดุถึงร้อยละ	50	 

ชาวจีนส่วนใหญ่มาจากบริเวณตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในหมู่ชาวจีนแต่จ๋ิวท่ีลงเรือส�าเภา 

มาจากอ่าวจงัหลินไปสู่สยามนัน้	 นอกจากพ่อค้าแล้ว	 ส่วนมากก็เป็นชาวนาท่ีล้มละลายและชาวนา

ยากจนท่ีไร้อาชีพ	ชาวจีนฮกเกีย้นเป็นพวกแรกท่ีเดนิทางเข้ามาตัง้หลกัแหลง่ในสยามสมยักรุงศรีอยธุยา	

ชาวจีนกลุ่มนีมี้ความช�านาญในด้านการค้าและการเดินเรือ	 การเดินทางเข้ามาสยามคนจีนเหล่านี ้

จะลงเรือท่ีอา่วจงัหลนิเชน่เดียวกบัชาวจีนกลุม่แต้จ๋ิว	(กรมศิลปากร,	2544:	126)	

	 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงสมัยรัชกาลท่ี	 5	 ซึ่งเป็นช่วงท่ี 

ชาวจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามาพึง่พระบรมโพธิสมภารกนัเป็นจ�านวนมาก	ท�าให้ชาวจีนในประเทศไทย

เพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็ว	 รวมทัง้ท่ีจงัหวดัราชบรีุด้วย	ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาวจีนแตจ๋ิ่ว	 ในจงัหวดัราชบรีุ

แหลง่ท่ีตัง้ถ่ินฐานของชาวจีนได้แก่	 อ�าเภอเมืองราชบรีุ	 อ�าเภอบ้านโป่ง	 อ�าเภอโพธาราม	และอ�าเภอ

ด�าเนินสะดวก	 ชาวจีนจึงมกักระจายอยู่ตามชมุชนลุม่แม่น�า้แม่กลอง	 เม่ือไทยท�าสนธิสญัญาบาวริง

ในปี	พ.ศ.	2398	และมีการขดุคลองภาษีเจริญ	และคลองด�าเนินสะดวกเช่ือมแมน่�า้เจ้าพระยา	แมน่�า้

ทา่จีน	และแมน่�า้แมก่ลองในปลายรัชกาลท่ี	 4	ถงึต้นรัชกาลท่ี	 5	 เป็นการขยายเส้นทางการค้าทางน�า้	

การขนสง่	การปลกูข้าว	ตลอดจนการอพยพของผู้คน	ท�าให้การค้าบริเวณลุม่แมน่�า้แมก่ลองคกึคกัขึน้	

มีชาวจีนเดินทางเข้ามาค้าขาย	มาแลกข้าว	ตามหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 และกระจกุตวัหนาแน่นในบางแห่ง 

ท่ีเป็นแหลง่ท�ามาหากิน	ย่านแลกเปลี่ยนสินค้าท่ีคอ่ย	 ๆ	พฒันาเป็นตลาดย่อยขึน้ตามหมู่บ้านชมุชน	 

(สภุาภรณ์	จินดามณีโรจน์,	2537:	39)	

	 ในปลายรัชกาลท่ี	5	โปรดให้สร้างทางรถไฟสายใต้เช่ือมระหวา่งกรุงเทพฯ-เพชรบรีุ	ผา่นเมือง

ราชบรีุ	ผา่นชมุชนบ้านเจ็ดเสมียน	บ้านโพธาราม	และบ้านโป่ง	เร่ิมสร้างในปี	พ.ศ.2443	และเสร็จพอใช้

การได้ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	 2445	และเปิดใช้เป็นทางการในปี	พ.ศ.	 2446	 (สมใจ	 ไพโรจน์ธีระรัชต์,	 

2517:	 283)	 จึงท�าให้สะดวกต่อการค้าขายมากย่ิงขึน้	 และท�าให้สถานีอ�าเภอเมืองราชบรีุเป็นตลาด

เมืองราชบุรี	 สถานีโพธารามเป็นตลาดโพธาราม	 และสถานีบ้านโป่งเป็นตลาดบ้านโป่ง	 ซึ่งเป็น

ชุมชนย่านการค้าท่ีมีคนจีนอาศยัอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ชาวจีนท่ีเข้ามาในจงัหวดัราชบุรีส่วนใหญ่มกั

มีอาชีพค้าขาย	 แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเข้ามาปักหลกัสร้างรากฐานทางภูมิปัญญาท้องถ่ินให้กบัราชบุรี 

ผ่านงานหตัถกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผาตัง้แต่ในอดีตจนกระทัง่กลายเป็นงานศิลปะร่วมสมยัในปัจจบุนั	

ภมิูปัญญาของจงัหวดัราชบรีุท่ีมีช่ือเสยีงและคนสว่นใหญ่รู้จกักนัเป็นอยา่งดี	“โอง่มงักร”	เป็นงานเคร่ือง

เป็นดินเผาท่ีสญัลกัษณ์อนัโดดเด่นจนมาเป็นค�าขวญัประจ�าจงัหวดั	 ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

อตุสาหกรรมพืน้บ้านท่ีคนราชบรีุภาคภมิูใจ	 ในยคุแรกโอ่งท่ีใช้กกัเก็บน�า้ชัน้ดีต้องมาจากประเทศจีน	 

แต่เน่ืองจากภาวะสงครามโลกครัง้ท่ี	 2	 เป็นต้นมา	 สินค้าจากต่างประเทศหลายอย่างไม่สามารถ 

น�าเข้าประเทศได้	จงึจ�าเป็นต้องผลติเอง	
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	 โรงงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาในราชบรีุเร่ิมมาจากชา่งชาวจีนท่ีมีความช�านาญในการท�าเคร่ืองเคลอืบ	

ช่ือนายจือเหมง็	แซอ่ึง้	และนายซง่ฮง	แซอิ่ง้	มาจากอ�าเภอแต้จ๋ิว	หมูบ้่านปังโคย	ซึง่หมูบ้่านปังโคยเป็น

หมู่บ้านท่ีผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาในประเทศจีน	 ได้รวบรวมเงินทนุกบัพรรคพวกชาวจีนตัง้โรงงาน	 “เถ้า

เซง่หลี”	ขึน้เป็นครัง้แรกปี	พ.ศ.	2476	เป็นโรงงานขนาดเลก็หลงัคามงุจาก	(สมยันัน้โรงงานอยูบ่ริเวณ

ตรงข้ามโรงพยาบาลแมแ่ละเดก็เขต	7	ในปัจจบุนั)	ในระยะแรกโรงงานนีผ้ลติเฉพาะภาชนะส�าหรับใส่

เคร่ืองดองเคม็ประเภท	ไหน�า้ปลา	กระปกุขนาดเลก็	และโอง่บ้างเลก็น้อย	ตอ่มาเม่ือกิจการรุ่งเรืองขึน้

ตามความต้องการของตลาดมีมากขึน้	โรงงานจงึได้ขยายกิจการ	และหุ้นสว่นแยกตวัออกไปตัง้โรงงงาน

เอง	(กรมศลิปากร,	2544:	68)	ในขณะนัน้โอง่ยคุแรก	ๆ	จะเป็นใบเลก็ไมใ่หญ่มากนกั	จ�าพวกไหเลก็	ๆ	

ใสน่�า้ปลา	เต้าเจีย้ว	ของหมกัดองตา่ง	ๆ	ระยะตอ่มาเร่ิมปัน้ให้ใหญ่มากขึน้บรรจนุ�า้ได้ปริมาณมากขึน้	

จาก	4	ป๊ีบ	เป็น	6	ป๊ีบ	7	ป๊ีบ	(สขุชาติ	โฆษะบดี,	2561:	สมัภาษณ์)

	 ยคุแรก	ๆ	ได้ริเร่ิมปัน้ไห	อา่งน�า้ข้าวและมีการปัน้โอง่ในเวลาตอ่มา	โอง่ในยคุนัน้ไมมี่ลวดลาย	

เรียกวา่	“โอง่เลี่ยน”	ตอ่มามีการคดิแกะลวดลายดอกติดท่ีพิมพ์ไม้	ตีท่ีบา่รอบ	ๆ	โอง่	ให้มีลายนนูขึน้มา 

คล้ายไหในปัจจบุนั	 มีการน�าเข้าดินขาวจากประเทศจีน	 เพ่ือมาทดลองติดเป็นลายมงักร	 เลียนแบบ 

โอ่งมงักรของจีน	ปรากฏว่าได้ผลดี	 จึงมีการผลิตโอ่งมงักรขายในเวลาต่อมา	 (ปรีดา	 ปัญญาจนัทร์,	

2529)	บางโรงงานแกะสลกัไม้เป็นรูปปหูรือรูปหวัเสือเปรียบเหมือนสญัลกัษณ์ของสินค้าของโรงงาน	

เป็นต้น	อยา่งเชน่	โอง่มงักรของโรงงานรัตนโกสนิทร์เน้นลายมงักร	5	เลบ็	และ	4	เลบ็	ซึง่เป็นอตัลกัษณ์

ประจ�าตระกลู	จดุเลน่ของลายมงักรดงักลา่ว	คือ	มงักรมีลิน้ยาว	ซึง่เป็นฮวงจุ้ย	หมายถงึ	การดดูทรัพย์สนิ 

เงินทอง	ความมีอ�านาจ	 วาสนา	ความเจริญเข้าบ้าน	ลกูหลานจะเป็นใหญ่เป็นโต	และมงักร	 5	 เลบ็	 

เป็นมงักรท่ีมีอ�านาจใช้แทนสงิห์	กิเลน	หรือพญานาค	ให้อ�านาจ	วาสนา	และความเป็นมงักรถ่ายทอด

มาจากอดีตจนถงึปัจจบุนั	(สขุชาติ	โฆษะบดี,	2561:	สมัภาษณ์)

	 ตอ่มาชว่งหนึง่วตัถดุบิอยา่งดนิขาวท่ีใช้เขียนลายโอง่จากเมืองจีนเร่ิมมีปัญหา	เพราะราคาแพง 

และการขนสง่ไม่สะดวก	จึงหาดินขาวภายในประเทศท่ีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี	 ซึง่เป็นแหลง่ดินขาวท่ีมี

คณุภาพดี	ซึง่สามารถใช้ทดแทนดนิขาวจากเมืองจีนได้ดี	จากนัน้ท�าให้มีการตดิลายบนโอง่มงักรมาก

ขึน้และท�าให้ผู้ประกอบการหนัมาผลติโอง่มงักรมากย่ิงขึน้	อีกทัง้ดนิเหนียวท่ีเป็นวตัถดุบิหลกัในการปัน้ 

โอ่งมงักรในพืน้ท่ีชมุชนมีความเหมาะสมและสามารถปัน้โอ่งได้มีคณุภาพ	 โอ่งมงักรราชบรีุ	 จึงได้รับ 

ความนิยมอยา่งรวดเร็ว	เพราะมีความคงทน	กกัเก็บน�า้ฝนได้ดี	ไมมี่กลิน่	และเป็นภาชนะท่ีทกุบ้านเรือน

ต้องมีไว้	 อีกทัง้เกิดการขยายตวัของโรงงานจากการผลิตเพราะมีการค้าขายท่ีเพ่ิมมากขึน้	 ดงัจะเห็น 

ได้จากในชว่งปี	พ.ศ.		2514-2524	ก่อนถงึยคุภมิูปัญญาใหม	่มีโรงงานท่ีก่อตัง้ขึน้ใหมแ่ละแจ้งจดทะเบียน 

ไว้กับส�านกังานอุตสาหกรรมไว้	 จ�านวน	 35	 โรงงาน	 และเป็นช่วงท่ีโรงงานแต่ละโรงงานเร่งขยาย 

การผลติเพ่ือให้ทนัตอ่ความต้องการของตลาด	(ส�านกังานสง่เสริมอตุสาหกรรม,	2545:	1)
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	 การค้าขายสินค้าในยุคนีใ้ช้วิธีเร่ขายทางเรือต้องขนส่งมาลงเรือท่ีแม่น�า้ตลาดราชบุรี	 

เพราะยังไม่มีถนนตัด	 ในช่วงเวลานัน้มีพ่อค้าแม่ค้ามอญบ้านศาลาแดงหรือบริเวณสามโคกไป

เอาโอ่งมังกรทางน�า้ใช้เส้นทางคลองภาษีเจริญผ่านท่าจีน	 เข้าคลองด�าเนินสะดวกออกแม่กลอง 

ท่ีบางนกแขวก	 แล้วล่องไปรับโอ่งมังกรท่ีราชบุรี	 ขากลับเส้นทางเรือต้องการพืน้น�า้ท่ีไม่วุ่นวาย 

เหมือนเส้นทางเก่า	จงึผา่นเข้าทางทา่จีนลอ่งทางจงัหวดัสพุรรณบรีุผา่นประตนู�า้	บางย่ีหน	บางปลาหมอ	 

มาออกทางบ้านแพน	แล้วจงึลอ่งแมน่�า้น้อยมาออกแมน่�า้เจ้าพระยาแถวลานเท	แตต่อ่มาการค้าขาย

โอ่งทางเรือจึงค่อย	 ๆ	 เลิกราไป	 เพราะการขายสินค้าของตลาดและชุมชนไม่ใช่พืน้ท่ีริมฝ่ังคลอง 

เพราะคลองต่าง	 ๆ	 เร่ิมเดินเรือไม่สะดวก	ดงันัน้ในปี	พ.ศ.	 2517	 การค้าทางเรือจึงปรับเปลี่ยนเป็น 

การค้าขายทางรถยนต์หลากหลายรูปแบบตัง้แต่การใช้รถบรรทุกหกล้อบรรทุกโอ่งไปจ�าหน่าย 

ทางภาคอีสาน	 เช่น	นครพนม	สกลนคร	ยโสธร	หรือขึน้ไปทางภาคเหนือในพืน้ท่ีเชียงใหม	่ เชียงราย	 

บางรายบรรทกุโดยใช้รถกระบะสินค้าจ�าพวกหม้อดินเผา	 อ่างมงักร	 กระถางแดง	 อ่างบวั	 จ�าหน่าย 

ในพืน้ท่ีตามหมู่บ้านจดัสรรแถว	นนทบรีุ	ปทมุธานี	 กรุงเทพฯ	ซึง่สินค้าท่ีขายดีคืออ่างบวั	 อ่างมงักร	 

สว่นโอง่มงักรไมค่อ่ยเป็นท่ีนิยมใช้จงึขายได้น้อยและคอ่ย	ๆ 	หมดความส�าคญัลงไป	อีกทัง้ในระหวา่งนี ้

ได้เกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการผลิตค้าโอ่งในจงัหวดัราชบุรีเป็นสมาคมเคร่ืองเคลือบดินเผาขึน้	 

ซึ่งมีนายกสามาคมเป็นผู้น�าสมาคม	 มีการเลือกตัง้กันปีละ	 1	 ครัง้	 สมาคมจะมีบทบาทส�าคญัใน 

การเรียกประชมุกลุม่สมาชิกผู้ผลติเคร่ืองดนิเผาและโอง่มงักรเพ่ือหาข้อสรุปและชว่ยกนัแก้ไขปัญหาตา่ง	ๆ 	

ในการผลติเคร่ืองปัน้ดนิเผาระหวา่งกลุม่สมาชิกด้วยกนั	ซึง่ได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานร่วมกนั	

ก�าหนดราคาของผลติภณัฑ์เคร่ืองปัน้ดินเผา	เป็นต้น	(สมหญิง	จรรยา,	2537:	37)

 2. ยุคภมูปัิญญาใหม่ (พ.ศ. 2515-2553)

	 		 ในช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์	 กล่าวคือ	 มีการพฒันารูปแบบ 

ให้หลากหลาย	บางโรงงานได้มีการน�าเตาแก๊สมาใช้ควบคูก่บัการเผาเตามงักร	 (จารุณี	 อินเฉิดฉาย,	

2534:	207	)	ตลอดระยะเวลาการผลติเคร่ืองปัน้ดนิเผาและการค้ากวา่	50	ปี	มีการขยายตวัของโรงงาน

เคร่ืองปัน้ดนิเผาเป็นจ�านวนมาก	ผู้ผลติสว่นใหญ่ประสบปัญหาในการผลติเคร่ืองปัน้ดนิเผาด้านวตัถดุบิ	

คือ	ดินมีราคาแพง	ชา่งปัน้ขาดแคลน	เชือ้เพลงิราคาสงู	ตลอดจนผลติภณัฑ์พลาสตกิเข้ามาทดแทน	

	 ซึง่สอดคล้องกบัชศูกัดิ์	โฆษะบดี	(2543:	12-16)	กลา่ววา่	ปัญหาในการผลติโอง่	คือ	

	 1)	 ปัญหาการขาดแคลนดินเหนียวเป็นวตัถุดิบส�าคญัในการผลิตโอ่งเร่ิมขาดแคลนลงไป

จากบริเวณเดิม	ดินเหนียวท่ีเหลือจะเป็นดินท่ีไมมี่คณุภาพ	จงึจ�าเป็นต้องส�ารวจหาแหลง่ดินแหง่ใหม	่

นอกจากนีด้ินเหนียวท่ีขาดแคลนแล้ว	ยงัมีปัญหาเร่ืองความหดตวัของดิน	 เม่ือเจออณุหภมิูความร้อน

แล้วเกิดการยบุตวัของดนิท�าให้ไมไ่ด้ทรวดทรงท่ีต้องการ	เกิดความเสียหาย
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	 2)	 ปัญหาเชือ้เพลิง	 ซึง่ต้องใช้ฟืนขนาดเล็ก	 ส่วนฟืนขนาดใหญ่ใช้น้อย	หากจะใช้เชือ้เพลิง 

อยา่งอ่ืนจะหายากและราคาแพง

	 3)		ปัญหาการตลาด	ตลาดเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีเป็นหลกั	คือ	โอง่และไหน�า้ปลา	เม่ือมีผลติภณัฑ์

พลาสตกิเข้ามาทดแทนท่ี	คณุภาพดีไมแ่ตกหกังา่ย	เบา	ท�าให้ยอดจ�าหนา่ยโอง่ลดลง	และเม่ือรัฐบาล

พฒันาแหลง่น�า้	เพ่ือใช้ในการเกษตรกรรมและบริโภคจ�านวนมาก	ความจ�าเป็นในการใช้โอง่	ไห	ใสน่�า้	

จงึลดน้อยลง

	 4)		ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน	 เน่ืองจากการผลิตโอ่งมงักรกนัเป็นจ�านวนมากจ�าเป็นต้อง

ใช้ชา่งปัน้ท่ีมีฝีมือในการขึน้รูปเป็นอยา่งมาก	ปัจจบุนัคนรุ่นใหมไ่มไ่ด้ให้ความส�าคญักบัอาชีพดงักลา่ว	 

จึงท�าให้ขาดการสืบทอดช่างรุ่นต่อมา	การขาดแคลนแรงงานมากท่ีสดุคือ	ขาดแคลนแรงงานขัน้ต�่า 

เป็นจ�านวนมาก	 จ�าเป็นต้องว่าจ้างแรงงานต่างชาติเข้ามาท�างานในโรงงาน	 เพ่ือให้การผลิตด�าเนิน 

ตอ่ไปได้	ตอ่มาทางสมาคมเคร่ืองเคลือบดนิเผาได้ร่วมกนัแก้ไขปัญหาดงักลา่ว	โดย

	 		 4.1)	ได้ขอความร่วมมือไปยงักรมทรัพยากรธรณี	ส�ารวจหาแหลง่ดินแห่งใหม	่ คือ	ต�าบล

สมัมาถะ	อ�าเภอโพธาราม	จงัหวดัราชบรีุ

	 		 4.2)	โดยได้จดัหาฟืนซือ้จากโรงเลื่อยไม้ยางพาราจากภาคใต้

	 		 4.3)	ด้านการตลาดได้พยายามออกแบบรูปทรงและเคลือบสี	 พยายามรักษาคุณภาพ 

ของงานด้วยการผลติด้วยมือท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑ์

	 		 4.4)	ด้านคนงาน	สว่นใหญ่จะเป็นแรงงานทัว่ไปท่ีท�างานภายในโรงงานโอง่	จงึได้หนัมาใช้

แรงงานตา่งประเทศ	 เช่น	พม่า	มอญ	สว่นช่างปัน้จะเป็นคนพืน้ท่ีของราชบรีุ	 ท่ีมีการสืบทอดการปัน้ 

ติดต่อกนัมา	 ช่างตกแต่งและเขียนลาย	 บางโรงงานจะรับช่างจากสถาบนัเทคนิค	 แผนกศิลป์	 และ 

สถาบนัอ่ืน	ๆ	ท่ีเป็นนกัศกึษาทางด้านศลิปะ

	 โรงงานผลิตโอ่งเกือบทกุโรงงานจะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน	 เพราะขาดคนช�านาญ 

ในการผลิต	 จึงท�าให้กลุ่มโรงานผลิตโอ่งแก้ปัญหา	 โดยการจัดตัง้ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพทางด้านนี	้ 

แตก็่ไม่บรรลตุามวตัถปุระสงค์	 (สมหญิง	 จรรยา,	 2537:	 49)	 และปัญหาดงักลา่ว	ท�าให้บางโรงงาน

ได้เลิกกิจการไปและโรงงานท่ีเป็นผู้สืบทอดรุ่นต่อจากบรรพบุรุษ	 ได้มีการพฒันาเคร่ืองมือการท�า

เคร่ืองปัน้ดินเผาสมยัใหม่	 มีการพฒันารูปแบบให้เป็นผลิตภณัฑ์เซรามิก	 เกิดการพฒันาทัง้ในด้าน

วิธีการท�าด้วยการหล่อจากพิมพ์	 หล่อปูน	 พลาสเตอร์	 หรือใช้วิธีการอัดแบบซึ่งเป็นการขึน้รูปใน 

ทางอุตสาหกรรมได้ปริมาณมาก	 และขนาดสม�่าเสมอกันทุกชิน้	 ซึ่งใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมี 

ขนาดเลก็	และรูปแบบผลติภณัฑ์เซรามิกเคลอืบส	ีซึง่ท�าให้แตล่ะโรงงานพยายามผลติรูปแบบของสนิค้า

ให้เป็นเอกลกัษณ์แตกตา่งไปจากโรงงานอ่ืน	(ชศูกัดิ	์โฆษะบดี,	2543	อ้างถงึใน	ปรียาพร	บษุบา,	2547)	 

จึงเป็นยุคภูมิปัญญาใหม่ท่ีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึน้	 

บางโรงงานผลิตโอ่งมงักรเหมือนเดิม	บางโรงงานเร่ิมผลิตกระถางปลกูต้นไม้ลวดลายใหม	่ ๆ	อ่างบวั	 
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โอง่น�า้ล้น	 และของใช้ตกแตง่บ้านและสวน	แบบดัง้เดิมท่ีใช้เตาเผาแบบมงักร	 (เตาเผาแบบจีน)	 และ 

บางโรงงานผลติเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีเรียกวา่	“เซรามิก”	ควบคูไ่ปกบักบัเคร่ืองปัน้ดนิเผาแบบดัง้เดมิ	

ภาพที่ 1		 ผลิตภณัฑ์เซรามิกโรงงานรัตนโกสินทร์	 4	 (ภาพถ่ายโดย	 จริญญาพร	 สวยนภานุสรณ์	 

	 		 พ.ศ.	2561)

	 โรงงานแรก	 ๆ	 ท่ีประสบความส�าเร็จในการผลิตเซรามิกโดยใช้เตาเผาแก๊ส	 เช่น	 โรงงาน

รัตนโกสินทร์	 1	 และรัตนโกสินทร์	 4	 และเถ้าฮงไถ่	 มีงานปัน้เซรามิกท่ีเป็นสินค้าท่ีระลกึประเภทโอ่ง 

ขนาดเลก็	 แจกนั	 เบญจรงค์	 โอง่เคลือบสีขนาดตา่ง	 ๆ	อยา่งเช่นโรงงานรัตนโกสนิทร์ก่อตัง้ในปี	พ.ศ.	

2515	ในชว่ง	30	ปีแรก	ชิน้งานท่ีผลติขายยงัคงความดัง้เดมิแบบโบราณเป็นหลกั	โดยเร่ิมแทรกชิน้งาน 

เคลือบเซรามิกชว่ง	20	ปีก่อนหน้านี	้และเพ่ิมการผลติเพ่ือเป็นสนิค้าโอทอป	(OTOP)	และเพ่ือสง่ออก 

ตามแบบเฉพาะของแต่ละโรงงาน	 แต่ระยะ	 10	 ปี	 หลงั	 สดัส่วนงานผลิตเพ่ือตลาดส่งออก	 ก�าลงั 

เป็นสดัส่วนส�าคญัของรายได้ธุรกิจ	 ตลาดหลกัคือประเทศสหรัฐฯ	 และยุโรป	 ซึ่งน�าไปตกแต่งบ้าน	

แต่งสวน	 อุปกรณ์ห้องน�า้	 อ่างน�า้	 ท่ีพักอาศัยและออฟฟิศ	 ต่อมาในช่วงหลัง	 ๆ	 ตลาดส�าคัญคือ	 

ตลาดตะวนัออกกลาง	ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 เป็นต้น	 ปัจจบุนัโรงงานรัตนโกสินทร์	 1	 และ

โรงงานรัตนโกสนิทร์เซรามิก	4	 เป็นท่ีรู้จกัและประสบความส�าเร็จในการจ�าหน่ายของฝากของท่ีระลกึ	

รวมถงึเป็นแหลง่เรียนรู้เปิดให้นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเยือนจงัหวดัราชบรีุได้เข้าชมวิธีการผลติเคร่ืองปัน้ดนิเผา 

ท่ียงัคงอนรัุกษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ินไว้เป็นอยา่งดี	อีกทัง้โรงงานรัตนโกสนิทร์	4	ยงัได้จดัตัง้พิพิธภณัฑ์โอง่

ในปี	พ.ศ.	2547	โดยได้รวบรวมโอง่ท่ีผลติจากประเทศจีนก่อนปี	พ.ศ.	2475	รวมไปถงึโอง่	ไห	ยคุแรก

ของจงัหวดัราชบรีุเป็นจ�านวนมากเพ่ือให้ประชาชน	นกัศกึษา	มาศกึษาดงูานให้ความรู้ในด้านเอกลกัษณ์

ภมิูปัญญาท้องถ่ินของจงัหวดัราชบรีุ
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	 โรงงานเถ้าฮงไถ่เป็นโรงงานผลติเคร่ืองปัน้ดนิเผาเก่าแก่	เป็นโรงงานผลติเคร่ืองเคลือบดนิเผา

จ�าหนา่ยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	โดยแบง่เป็นรูปแบบตา่ง	ๆ	ดงันี	้เคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีโรงงาน

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 กระถางต้นไม้	 โอ่งมงักรเคลือบสีน�า้ตาล	 เคร่ืองปัน้ดินเผาแบบไม่เคลือบ	 (terracotta)	 

รูปแบบของไทย	เชน่	ตุม่สามโคก	ตามแบบจีนและยโุรป	เคร่ืองปัน้ดินเผาแบบกวางตุ้งของจีน	ซึง่มีทัง้ 

สีเดียวและหลายสี	 เช่น	 โอง่	 กระถางต้นไม้	 อา่งบวัก๊ี	 เคร่ืองปัน้ดินเผาแบบปังโคย	 โดยเขียนสีน�า้เงิน 

หรือลายสใีต้เคลอืบ	เคร่ืองปัน้ดนิเผาแบบเมืองกงัไส	โดยเขียนลายครามหรือครามไฟ	(สแีดงใต้เคลอืบ)	 

มีทัง้ชนิดแตกลายงาและแบบไมแ่ตกลายงา	 เคร่ืองปัน้ดนิเผาแบบโมเดร์ินสไตล์และตามรูปแบบท่ีลกูค้าสัง่ 

(สมาคมเคร่ืองเคลือบดินเผา,	 ม.ป.ป.:	 32)	 รวมไปถึงผลิตภณัฑ์ของตกแต่งเพ่ือความสวยงาม	 เช่น	 

แจกนั	อา่งส�าหรับเลีย้งปลา	และตุ๊กตารูปสตัว์ตา่ง	ๆ	 ท่ีใช้ตกแตง่สวน	 มีตัง้แตข่นาดเลก็	 ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ่	 ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวไม่ได้มีแค่รูปทรงเรขาคณิต	จะเป็นการออกแบบรูปทรงท่ีแปลกใหม	่

และมีการใช้สีสนัท่ีหลากหลาย	 แต่ถึงอย่างไรก็ตามสินค้าดงักล่าวไม่ใช่สินค้าท่ีมีความส�าคญัและ 

มีความจ�าเป็นของครัวเรือนท่ีต้องซือ้อยูบ่อ่ยครัง้	ตอ่มาเม่ืออตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดนิเผาประสบปัญหา	

เน่ืองจากปัจจยัตา่ง	ๆ 	เชน่	ปัญหาทางเศรษฐกิจ	ขาดแคลนแรงงาน	การตลาดถดถอย	วตัถดุบิมีราคาสงู 

เป็นต้น	รูปแบบสนิค้าจงึแปรเปลีย่นบทบาทหน้าท่ีจาก	“โอง่มงักร”	ท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวนัแปรเปลีย่นไป

เป็นของท่ีระลกึ	ของประดบัตกแตง่	ซึง่บางโรงงานท่ียงัไมไ่ด้ปิดกิจการจงึต้องปรับตวั	โดยบางโรงงาน 

ผลิตโอ่งมังกรอย่างเดียว	 บางโรงงานผลิตกระถาง	 อ่างบวั	 ของประดบัตกแต่งบ้านและจ�าหน่าย 

ในประเทศ	และบางโรงงานผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาเพ่ือการสง่ออกต่างประเทศ	 (ปรียาพร	บษุบา,	

2547:	60)	ชว่งระยะหลงัประมาณปี	พ.ศ	2553	จนถงึปัจจบุนั	สนิค้าเซรามิกก็ซบเซาลงไปมาก	ผนวก

กบัปัจจยัทางเศรษฐกิจในประเทศและตา่งประเทศท�าให้สนิค้าหรือผลติภณัฑ์เซรามิกก็คอ่ย	ๆ 	ซบเซาลง	 

ท่ียงัสามารถจ�าหน่ายได้คือสินค้าประเภทของท่ีระลกึ	 ของฝาก	 ท่ีเป็นชิน้เล็ก	 ๆ	 (สขุชาติ	 โฆษะบดี,	

2561:	สมัภาษณ์)

 3.  ยุคภมูปัิญญาสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั)

	 		 ในยคุภมิูปัญญาสร้างสรรค์	 ได้น�าแนวคิดเมืองสร้างสรรค์	 (creative	 city)	 โดยการน�า 

ความคดิสร้างสรรค์มาพฒันาเมืองหรือชมุชน	มาจากรากฐานของต้นทนุทางภมิูศาสตร์	สงัคม	วฒันธรรม	

และภูมิปัญญาในท้องถ่ิน	 จนก่อให้เกิดคณุค่าทางเศรษฐกิจ	 โดยหน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรต่าง	 ๆ	 

รวมทัง้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง	 มีการด�าเนินงานอย่างสอดคล้องกัน	 เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

ให้ชุมชน	 มีสภาพแวดล้อม	 สภาพสงัคม	 และคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้	 และเป็นการสร้างการท่องเท่ียว 

ให้แข็งแกร่งมาสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน	 ซึ่งสอดคล้องกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้ด�าเนินการ 

เมืองต้นแบบสร้างสรรค์ในช่วงเดือนตลุาคม	พ.ศ.	 2553	 เพ่ือให้เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 

ได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับพืน้ท่ีโดยน�าภูมิปัญญาและวฒันธรรมมาเช่ือมโยงเป็น 

เร่ืองราวเพ่ือสร้างสินค้า	 และการบริการให้มีความเป็นอตัลกัษณ์ของเมืองเพ่ือสร้างรายได้ให้กบัคน 
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ในท้องถ่ิน	 โดยแต่ละท้องถ่ินได้น�าจุดเด่นของจงัหวดัต่าง	 ๆ	 ส่งเข้าประกวดโครงการเมืองต้นแบบ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 โดยมีการจดัประชุมระดมความคิดเห็นและแต่งตัง้คณะทัง้	 76	 จงัหวดั	 และ 

ท�าการคดัเลือกเมือง	ชมุชนท้องถ่ินท่ีมีศกัยภาพตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ได้แก่	1)	เมืองท่ีมีต้นทนุ

ทางปัญญา	และวฒันธรรม	ประเพณี	ภมิูปัญญาพืน้บ้าน	 แหล่งท่องเท่ียวหรือสินค้าท่ีมีเอกลกัษณ์	 

2)	 เมืองท่ีมีอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีศกัยภาพท่ีควรได้รับการส่งเสริม	และสนบัสนนุ	 เช่น	 มรดก 

ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	 เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม	 งานฝีมือสินค้าเชิงสร้างสรรค์	 และ 

การออกแบบ	และตอ่จากนัน้จะเป็นการจดักิจกรรมแสดงผลงานสร้างสรรค์ของเมืองท่ีได้รับการคดัเลอืก 

เป็นต้นแบบเมืองสร้างสรรค์	 เพ่ือเชิดชูอัตลกัษณ์ของเมือง	 กระตุ้นสร้างความตระหนักและสร้าง 

แรงจงูใจให้กบัประชาชนในจงัหวดั/ท้องถ่ิน/ชมุชน	คดิสร้างสรรค์ผลงาน	เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์	และ

เป็นชอ่งทางในการให้เครือขา่ยตอ่ยอดผลงานสร้างสรรค์ให้กบัคนไทย	 เพ่ือสร้างงาน	สร้างมลูคา่เพ่ิม	

และรายได้ภายในพืน้ท่ี	ซึง่การตดัสนิในวนัท่ี	8	พฤษภาคม	2554	โดยมีเมืองหรือชมุชนต้นแบบได้รับ 

การคดัเลือกวา่เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์	จ�านวน	10	เมือง	และเมืองตวัอยา่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 

20	 เมือง	 ซึง่เมืองราชบรีุได้ติด	 1	 ใน	 20	 ของเมืองตวัอย่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย	 (โครงการเมือง

ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์,	2554:	5)	

	 จดุเร่ิมต้นของงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาจนกลายมาเป็นงานศลิปะร่วมสมยัในชมุชนเมืองราชบรีุนัน้

เร่ิมต้นมาจาก	วศนิบรีุ	สพุานิชวรภาชน์	ศลิปินรางวลัศลิปาธร	สาขาออกแบบ	ปี	พ.ศ.	2533	ทายาท 

รุ่นท่ี	 3	 ของโรงงานเถ้าฮงไถ่เป็นผู้น�าในการน�าศิลปะเข้าสู่วิถีชุมชน	 ผู้พฒันางานเซรามิกไปสู่งาน

ศิลปะร่วมสมยั	พฒันาเมืองราชบรีุอย่างสร้างสรรค์	 โดยการให้ประชาชนท้องถ่ินเข้ามามีสว่นร่วมใน 

การพฒันาจากฐานความเข้าใจ	และเข้าใจศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน	จากแตเ่ดิมเร่ิมต้นจากโรงงานโดย 

การจดักิจกรรมในโรงงานด้านเซรามิกให้กบัเดก็	ๆ	นกัศกึษา	และนกัทอ่งเท่ียว	และเร่ิมจดัแสดงงาน

ศลิปะ	เชิญศลิปินมาร่วมงานสร้างสรรค์ในชมุชน	จดุเปลี่ยนในชมุชนของราชบรีุ	คือ	“หอศลิป์ร่วมสมยั 

เถ้า	 ฮง	 ไถ่	 ดีคุ้น	 (d	 Kunst	 เป็นภาษาเยอรมนั	 แปลว่า	 ศิลปะ)”	 เป็นอาคารเรือนไทยทรงมะนิลา

สถาปัตยกรรมในชว่งปลายพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รัชกาลท่ี	5)	เป็นอาคาร	3	ชัน้ 

ท่ีจดัแสดงงานศลิปะร่วมสมยัตา่ง	ๆ	เปิดโอกาสให้คนในชมุชนได้ใกล้ชิดงานศลิปะมากย่ิงขึน้และในปี	

พ.ศ.		2554	อาคารหลงันีไ้ด้รับรางวลัอนรัุกษ์ศลิปะสถาปัตยกรรมดีเดน่อีกด้วย	หอศลิป์นีต้ัง้อยูห่วัมมุถนน

วรเดช	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	ริมแมน่�า้แมก่ลอง	ใกล้กบัพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต	ิราชบรีุ	ซึง่บริเวณ 

รอบ	 ๆ	 นัน้	 เป็นจุดส�าคัญรอบ	 ๆ	 ชุมชนท่ีมีงานศิลปะอยู่รอบตัวเมืองราชบุรี	 เช่น	 “เด็กดิน”	 

ประติมากรรมท่ีท�าจากไฟเบอร์กลาส	 มีความสงูหกเมตรคร่ึง	 แสดงถงึความซ่ือและไร้เดียงสาของดิน	 

ท่ีปกติไม่มีใครเห็นราคาคา่งวด	แตถ้่าเราใสจิ่นตนาการและความฝันเข้าไป	ดินก็จะเปลี่ยนไปเป็นสิ่ง 

ท่ีมีค่าขึน้มาทนัที	 ราวกบัจะสื่อถึงเมืองราชบรีุท่ีได้ช่ือว่าเป็นเมืองโอ่ง	 งานศิลป์จากก้อนดินธรรมดา

นัน่เอง	
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	 โครงการศิลปะในชมุชนเร่ิมต้นในปี	พ.ศ.	 2554	 เป็นกิจกรรมท่ีท�าให้หลายคนรู้จกัหอศิลป์ฯ	

งานปกตศิลิป์	(art	normal)	ภายใต้แนวคดิ	“ทกุบ้านคือแกลเลอร่ี	ทกุท่ีคือหอศลิป์”	เร่ิมจากการชกัชวน

ชาวบ้าน	 ชุมชนท้องถ่ินและเยาวชนในราชบุรี	 มาใกล้ชิดและมาสมัผสัเรียนรู้กบังานศิลปะมมุมอง 

ท่ีสามารถค้นหาได้ในชีวิตประจ�าวัน	 กิจกรรมทางศิลปะท่ีเกิดขึน้ในครัง้นัน้เป็นกิจกรรมท่ีไม่ได้มี 

หน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาสนบัสนนุแตอ่ย่างใด	ทัง้การถ่ายภาพ	การวาดภาพ	 งานปัน้	 งานศิลปะ 

ท่ีชาวบ้าน	 เยาวชน	กลุ่มศิลปินจากภายนอก	 ท่ีมาช่วยกนัสร้างสรรค์	 ทัง้ร้านก๋วยเต๋ียว	 เข่ือนริมน�า้	 

ร้านท�าผม	เรือข้ามฟาก	ร้านขายของช�า	รถโดยสารประจ�าทาง	เป็นต้น	นอกจากนัน้ยงัมีกิจกรรมท่ีจดั

ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง	เชน่	งาน	“งานตดิศลิป์บน”	ในปีพ.ศ.	2556	ท่ีได้เยาวชนในจงัหวดัราชบรีุมาชว่ยงาน	 

และศิลปินตา่ง	 ๆ	มาแสดงผลงานศิลปะแบบ	Street	Art	 ภายใต้แนวคิด	 “คนคือเมือง	 เมืองคือคน”	 

ความเป็นชมุชนเลก็	ๆ 	ในราชบรีุถกูร้อยเรียงเช่ือมโยงเข้ากบังานศลิปะ	สิง่ท่ีส�าคญัท่ีสดุของปรากฏการณ์

นีคื้อ	การใช้ศิลปะจากภมิูปัญญาเป็นกระจกสะท้อนชมุชนราชบรีุและคนในชมุชนท่ีสร้างปฏิสมัพนัธ์	 

อีกทัง้เป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางศลิปะอยา่งตอ่เน่ือง

 

ภาพที่ 2		 “เดก็ดนิ”	ประตมิากรรมกลางชมุชนเมืองราชบรีุ	(ภาพถ่ายโดย	จริญญาพร	สวยนภานสุรณ์	 

	 		 พ.ศ.	2560)

	 ตอ่จากนัน้งาน	“ปกตศิลิป์ครัง้ท่ี	2”	ภายใต้แนวคดิ	“ทอยบรีุ”	ท่ีพฒันามาจากงานในครัง้แรก 

และยงัคงสือ่สารกบัชมุชนถงึรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง	ศลิปะ-ชมุชน-ผู้ชม-สถานท่ี	เป็นงานศลิปะ

ท่ีได้บอกเล่าเร่ืองราวต่าง	 ๆ	 ในเมืองราชบรีุผ่านทางแผนท่ีท่ีมีงานศิลปะซ่อนตวัอยู่ตามพืน้ท่ีต่าง	 ๆ	

จ�านวน	29	แหง่ในชมุชนเมืองราชบรีุ	ผลงานศลิปะท่ีเกิดขึน้ในครัง้นี	้จงึเป็นสิง่ท่ีร่วมสงัเกต	หรือสะท้อน

มิติตา่ง	 ๆ	 ในประเด็นของเมือง	 เพ่ือบอกเลา่และร่วมบนัทกึถึงสิ่งท่ีมีอยู่	 โดยมีนยัยะของความหมาย 
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ซ้อนกันอยู่	 2	 รูปแบบ	 นัน้คือ	 “ทอย”	 หมายถึงจงัหวะการทอยของลกูเต๋าท่ีก�าลงัหมนุวน	 โดยเรา 

ไมอ่าจรับรู้ได้วา่การเปลีย่นแปลงท่ีด�าเนินอยูนี่จ้ะพลกิผนัด้านใดออกมา	และ	“toy”	ท่ีหมายถงึ	ของเลน่ 

ชิน้หนึ่ง	 เปรียบเป็นสื่อกลางท่ีเช่ือมโยง	 “ศิลปะ-ชุมชน-ผู้ ชม-สถานท่ี”	 ให้มีการปฏิสมัพันธ์ซึ่งกัน 

และกันในอีกรูปแบบหนึ่ง	 และ	 “บุรี”	 หมายถึง	 เมือง	 มีการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ	 และมี 

การประชาสมัพนัธ์จากสื่อต่าง	 ๆ	 จนท�าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัและเร่ิมเข้ามาสมัผสังานศิลปะร่วมสมยั

เป็นจ�านวนมาก

	 ตัง้แต่ปี	 พ.ศ.	 2554-2557	 ได้เกิดกิจกรรมและนิทรรศการหลากหลายท่ีจดัขึน้โดยวศินบุรี	 

และศิลปินในจงัหวดัท่านอ่ืน	 ๆ	 โดยมีนิทรรศการจ�านวน	 6	 นิทรรศการ	 นิทรรศการท่ีจดัโดยวศินบรีุ	 

ได้แก่	นิทรรศการตดิศลิป์บนราชบรีุ	ครัง้ท่ี	1	จดัขึน้ในปี	พ.ศ.	2554	และคาบเก่ียวถงึต้นปี	พ.ศ.	2555	

และนิทรรศการติดศิลป์บนราชบรีุ	ครัง้ท่ี	 2	 จดัขึน้ภายในปี	พ.ศ.	 2556	และสว่นของนิทรรศการท่ีจดั

ขึน้โดยศิลปินท่ีมีภมิูล�าเนาจากราชบรีุ	 ได้แก่	 นิทรรศการเทศกาลหนงัสัน้	 (แอนิเมชนั)	 เยาวชนชมุชน 

หนองโพ	 ครัง้ท่ี	 2	 จัดขึน้โดยจิระเดชและพรพิไล	 มีมาลยั	 และในวันท่ี	 6-8	 เมษายน	 ปีเดียวกัน	 

สาครินทร์	เครือออ่น	จดันิทรรศการสภาวการณ์มนษุย์เมือง	:	บทสนทนาในถ�า้ขึน้	ณ	บริเวณถ�า้จอมพล	

อ�าเภอจอมบงึ	จงัหวดัราชบรีุ	กิจกรรมหรือนิทรรศการในชมุชนดงักลา่วแสดงให้เหน็ถงึความเคลือ่นไหว 

ท่ีสามารถสร้างเครือข่ายของศิลปินในจงัหวดัราชบรีุ	 และความร่วมมือของการจดันิทรรศการศิลปะ

อยา่งตอ่เน่ือง	และครัง้ลา่สดุท่ีผา่นมาในปี	พ.ศ.	2557	จิระเดชและพรพิไล	มีมาลยั	ได้จดันิทรรศการ

พิพิธภณัฑ์เฉพาะกาลในต�าบลหนองโพ	อ�าเภอโพธาราม	(สริุวสัสา	หิรัญรัตนศกัดิ์,	2557:	38-39)

	 ในปีทอ่งเท่ียววิถีไทย	2558	จงัหวดัราชบรีุ	ได้รับการคดัเลอืกให้เป็น	1	ใน	12	เมืองต้องห้ามพลาด 

ภายใต้แนวคิด	 “ชมุชนคนอาร์ท	 จ.ราชบรีุ”	 ซึง่เป็นการกระตุ้นการท่องเท่ียวให้ออกไปตามหาสมัผสั

ความเป็นตวัตนของคนราชบรีุกบัแนวคดิศลิปะหลากหลายแขนงท่ีเกิดจากภมิูปัญญาของชมุชน	ซึง่ได้

สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์การทอ่งเท่ียวจงัหวดัราชบรีุปี	พ.ศ.	2556-2559	มีวิสยัทศัน์กลา่ววา่	“ราชบรีุ 

เมืองแห่งร่วมสมยั	 วิถีธรรมชาติและวฒันธรรมลุม่แม่น�า้แม่กลอง”	นอกจากหน่วยงานรัฐหรือองค์กร 

ตา่ง	ๆ 	ท่ีได้เข้ามาชว่ยสนบัสนนุเพ่ือพฒันาเมืองราชบรีุให้เป็นเมืองแหง่ศลิปะและสามารถสร้างรายได้ 

จากการท่องเท่ียวให้กับชุมชนได้นัน้	 ส่วนหนึ่งท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญคือ	 คนชุมชนมีส่วนร่วมใน 

การช่วยชมุชน	 เป็นแรงขบัเคลื่อนท่ีสร้างพลงัให้ชมุชนมีความเข้มแข็ง	 ในการสง่เสริมภาพลกัษณ์กบั

การทอ่งเท่ียวในชมุชนให้มีความยัง่ยืนในระยะยาว	อีกทัง้การเช่ือมโยงไปสูแ่นวคดิเมืองสร้างสรรค์นัน้	 

การสร้างสรรค์เมืองด้วยงานศิลปะร่วมสมยัในชุมชนอ�าเภอเมืองราชบุรี	 เป็นการสร้างองค์ความรู้ 

เพ่ือสร้างความยัง่ยืนให้กบัชมุชนและจงัหวดั	เพราะงานศลิปะร่วมสมยัท่ีเกิดขึน้ในชมุชนเป็นอตัลกัษณ์

ท่ีช่วยส่งเสริมให้เป็นจุดเด่นซึ่งส่งผลดีต่อการท่องเท่ียวในชุมชน	 อีกทัง้น�าไปสู่แนวทางการพฒันา

ท้องถ่ินในประเทศได้อีกทางหนึง่	 จากการมีงานศิลปะร่วมสมยัในชมุชนนัน้ยงัสามารถก่อให้เกิดเมือง

ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์	(creative	economy	city	model)	คือเมืองท่ีมีความชดัเจนในการน�าเอา 
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ความคดิสร้างสรรค์มาพฒันาเมืองหรือชมุชน	เป็นตวัอยา่งในการด�าเนินงานให้กบัประชาชนในภมิูภาค

และท้องถ่ินตา่ง	ๆ	ใช้เป็นแนวทางในการสร้างมลูคา่เพ่ิม	(โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์,	 

2554:	 5)	 และสร้างรายได้ภายในพืน้ท่ีโดยการน�าภมิูปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินมาเช่ือมโยงเป็น 

เร่ืองราวของเมือง	เกิดเป็นอตัลกัษณ์เมืองในสงัคมสมยัใหมท่ี่จะสร้างงาน	สร้างรายได้ให้คนในท้องถ่ิน

และประเทศชาตไิด้อีกทางหนึง่

อภปิรายผล
	 จากผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั	สามารถน�ามาอภิปรายผลได้	ดงันี	้

	 การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถ่ินของโอ่งมงักร	 ในอ�าเภอเมือง	 จงัหวดัราชบุรี	 แบ่งเป็น	 

3	 ยุค	 คือ	 ยุคภูมิปัญญาดัง้เดิม	 ยุคภูมิปัญญาใหม่	 และยุคภูมิปัญญาสร้างสรรค์	 ซึ่งแต่ละยุคมี 

ความเปลี่ยนแปลงของภมิูปัญญาท่ีมีพฒันาการอย่างเห็นได้ชดั	 เร่ิมจากยคุภมิูปัญญาดัง้เดิม	 ท่ีเป็น 

จุดเร่ิมต้นของการมีภูมิปัญญาโอ่งมังกร	 แสดงให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์ชุมชนของชาวจีนท่ีเข้ามา

บุกเบิกและมีบทบาทส�าคญัทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนในช่วงระยะเวลานัน้	 ท�าให้

เคร่ืองปัน้ดินเผาโอ่งมังกรมีช่ือเสียงและเป็นเอกลกัษณ์ของจังหวดัราชบุรี	 แต่เน่ืองจากภาวะทาง

เศรษฐกิจในระยะตอ่มา	ผนวกกบัปัจจยัทัง้ภายใน	 คือ	การบริหารจดัการภายในโรงาน	 แรงงานฝีมือ 

ท่ีเร่ิมขาดแคลน	และปัจจยัภายนอก	คือ	คา่จ้างแรงงาน	ราคาวตัถดุบิท่ีสงูขึน้	การตลาด	และพฤตกิรรม

ผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงไป	ปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีไมส่ามารถควบคมุได้	โรงงานจงึต้องปรับตวัเพ่ือให้อยู่

รอดต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ	 สินค้าดัง้เดิมยงัคงอยู่และต้องจ�าหน่ายไป	 อีกทัง้ 

การคิดค้นกระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีใหม	่ ๆ	 ท่ีจ�าเป็นต้องด�าเนินการ	 เพ่ือให้โรงงานยงัคงกิจการ 

ตอ่ไปได้	โดยการปรับปรุงสนิค้าให้มีความหลากหลายทัง้รูปแบบและสสีนัเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ	จนเป็นสนิค้าสง่ออกในชว่งระยะเวลาหนึง่	

	 กระทัง่ในช่วงระยะหลงั	 ภูมิปัญญาได้พฒันาจนกลายมาเป็นงานศิลปะร่วมสมยัในชุมชน 

เมืองราชบรีุ	ซึง่เป็นต้นทนุทางวฒันธรรมและภมิูปัญญาท่ีมีคณุคา่ย่ิงในการสร้างและพฒันาเมืองให้เป็น 

เมืองแห่งศิลปะร่วมสมยั	 โดยผู้น�าทางด้านงานศิลปะในชมุชนท่ีเพียงต้องการให้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่ง

ของชมุชน	เพ่ือให้คนในชมุชนได้มีสว่นร่วมกบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้	สง่ผลให้ชมุชนเกิดเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว 

ด้านเมืองศิลปะท่ีเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง	 และระบบเศรษฐกิจภายในชุมชนท่ีมีการขยายตัว	 

แสดงให้เห็นถึงอตัลกัษณ์ชมุชนท่ีมีรากฐานพฒันาการจากภมิูปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ินชมุชน

ท่ีต่อยอดเป็นงานศิลปะร่วมสมยัในชุมชนท่ีมีคณุค่า	 ช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนสร้างพลงัให้ชุมชน 

มีความยัง่ยืน	รวมถงึการร่วมมือเป็นเมืองสร้างสรรค์	โดยผู้น�าชมุชน	คนในชมุชน	นกัทอ่งเท่ียว	เป็นต้น	 

ท่ีสามารถพฒันาชุมชนให้มีความยัง่ยืนในระยะยาวได้	 และเป็นประโยชน์ในด้านองค์ความรู้หรือ

แผนการพฒันาชมุชน	ช่วยให้มีทิศทางในการพฒันาชมุชนท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้	 อีกทัง้สามารถใช้เป็น
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แนวทางในการศึกษาพฒันาและเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนสร้างสรรค์อ่ืน	 ๆ	 ได้ในอนาคต	 ดงันัน้ 

การวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถ่ินของโอ่งมังกร	 ในอ�าเภอเมือง	 จังหวัดราชบุรี	 จึงเป็น 

การถ่ายทอดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินโอ่งมังกรให้คนในชุมชน	 เยาวชนคนรุ่นใหม่	 ได้ทราบ 

กระบวนการการเปลีย่นแปลงภมิูปัญญาโอง่มงักรท่ีมีความส�าคญั	คณุคา่	และประโยชน์ของภมิูปัญญา

โอ่งมงักรท่ีเป็นรากเหง้าของทุนทางภูมิปัญญาและวฒันธรรมท้องถ่ิน	 เพ่ือการเข้าใจและด�ารงอยู ่

ในชมุชนสืบไป

ข้อเสนอแนะ
	 1.		ข้อเสนอแนะเพ่ือการน�าไปใช้

	 		 1.1		สามารถเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาแนวทางการวางแผนชุมชนให้เป็นแหล่ง 

ทอ่งเท่ียวและการเรียนรู้จากแหลง่ภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีมีอยูใ่นชมุชน

	 		 1.2		ด้านการศกึษาข้อมลูทางภมิูปัญญาสามารถเป็นแหลง่เรียนรู้ข้อมลูของประวตัศิาสตร์

ชมุชน	เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ในชมุชน

	 2.		ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจยัครัง้ตอ่ไป

	 		 2.1		ควรมีการศกึษาถงึแนวทางหรือนโยบายของรัฐในการสร้างแหลง่เรียนรู้ด้านภมิูปัญญา

ท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวในระยะยาวอยา่งยัง่ยืน

	 		 2.2	 ควรมีการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการปฏิสมัพนัธ์ของคนในชุมชน 

ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการสง่เสริมการทอ่งเท่ียวในชมุชน

สรุป
	 การเปลีย่นแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	ในอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือศกึษาการเปลีย่นแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	ในอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	ผลการศกึษา

พบวา่การเปลี่ยนแปลงภมิูปัญญาท้องถ่ินของโอง่มงักร	ในอ�าเภอเมือง	จงัหวดัราชบรีุ	แบง่เป็น	3	ยคุ	 

คือ	 ยุคภูมิปัญญาดัง้เดิม	 ยุคภูมิปัญญาใหม่	 และยุคภูมิปัญญาสร้างสรรค์	 การเปลี่ยนแปลงของ

ภมิูปัญญาในแตล่ะยคุ	เกิดการเปลีย่นแปลงตามระยะเวลาท่ีผา่นมาจนถงึในยคุภมิูปัญญาสร้างสรรค์

ซึง่เป็นยคุปัจจบุนันัน้	 ก่อให้เกิดผลดีตอ่ชมุชนในด้านการท่องเท่ียว	 จากทนุภมิูปัญญาทนุวฒันธรรม 

ของท้องถ่ินดัง้เดิม	สง่ผลให้ชมุชนพฒันาเป็นเมืองทอ่งเท่ียวในเชิงสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะร่วมสมยั	 

ส่งเสริมภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ท่ีสะท้อนตวัตนของชมุชนได้อย่างชดัเจน	 อีกทัง้สร้างความยัง่ยืน

ให้กบัชมุชนในระยะยาวด้วยภมิูปัญญาของชมุชนท่ีมีคณุค่า	 เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กนัชมุชนต่อไป 

ในอนาคต
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