
ความยัง่ยนืของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพืน้เมอืงบ้านเกาะเกร็ด จังหวดันนทบุรี* 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์ของงานวิจัยน้ีได้แก่ 1) เพื่อศึกษาบริบทและพัฒนาการของงานหัตถกรรม

เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด 2) เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของงาน
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบ้านเกาะเกร็ด และ 3) เพื่อช้ีให้เห็นถึงผลของการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตก์บังานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีท าให้มีความมัน่คงย ัง่ยืนทาง
เศรษฐกิจแก่ชุมชน   
  การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจและเชิงพรรณนาใชข้อ้มูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ    ขอ้มูลปฐม
ภูมิไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นท่ีศึกษาบา้นเกาะเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  โดยศึกษา
จากกลุ่มตวัอย่าง 4 กลุ่มไดแ้ก่ 1) ประชากรหน่วยผลิตหรือผูป้ระกอบการ 2) เจา้หน้าท่ีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งหรือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ  3) นกัท่องเท่ียวหรือลูกคา้ท่ีไปเกาะเกร็ด 4) ประชาชนท่ี
อาศยัอยู่ในบา้นเกาะเกร็ด นอกจากนั้นมีการจดัสัมมนากลุ่มย่อยของคนในชุมชนและเจา้หน้าท่ีของ
ภาครัฐ  
 ผลการวจิยัพบวา่ งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืนในอดีตตั้งแต่สมยับรรพบุรุษสืบทอด โดยมีวิวฒันาการรูปแบบผลิตภณัฑ์และพฒันาการผลิตให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม สังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปแต่ยงัคงแฝงเอกลกัษณ์เดิมซ่ึงสามารถฝ่า
ฟันวิกฤติต่างๆ มาได้เน่ืองจากมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์  อย่างไรก็ตามจากการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะ
เกร็ดมีแนวโนม้ในอนาคตงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเร่ิมลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากมีอุปสรรค
เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะประสบกับปัญหาทางด้านการผลิตเน่ืองจากต้นทุนการผลิตสูงข้ึนมาก 
นอกจากนั้นยงัมีปัญหาทางด้านแรงงาน ขาดแรงงานฝีมือและปัญหาทางด้านการตลาด จากการวิจยั
พบวา่ ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะช่วยใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืนจ าเป็นตอ้ง
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ์โดยการร่วมมือกนัของคนในชุมชนอยา่งท่ีเคยร่วมมือกนัมาใน
อดีต การร่วมมือกนัสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชนร่วมกนัอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมพร้อมทั้งน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตอ์ยา่งจริงจงั และต่อเน่ืองจะช่วยส่งเสริมให้งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไป  

ค าส าคัญ:   งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ด ความย ัง่ยนื ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   
 

*บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย เ ร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างความย ัง่ยืนของงานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพ้ืนเมือง : กรณีบา้นเกาะเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี 
 **ศ.บ. (เกยีรตินิยม), M.A. (Economics) University of Missouri Columbia อาจารย์ประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
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Abstract 
 

The objectives of this study were 1) to study the context and development of the native 
crafting earthenware in Baan Ko Kret; 2) to analyse the strengths, weaknesses, opportunities and 
threats (SWOT analysis) of this native crafting earthenware; and 3) to indicate the results of the 
application of the sufficiency economy philosophy to the native crafting earthenware in order to create 
sustainable economic community. 

This was survey and descriptive research which employed both primary and secondary data. 
The primary data were acquired from in-depth interviews in the study area: the native crafting 
earthenware in Baan Ko Kret,  Pak Kret, Nonthaburi Province by interviewing or using the 
questionnaire of four groups: 1)  production units or entrepreneurs. 2) the relevant or government 
agencies. 3) tourists or customers who come to Ko Kret, and 4) people living in Ko Kret. In addition, 
there was a  small group seminar of Baan Ko Kret community and government agencies.  
 The result indicated that the native crafting earthenware had been sustained since the 
forefathers created this craft. The product design and its production have evolved in accordance with 
the changing environment, economy, and society; yet, it maintains original uniqueness which could 
overcome various crises because of the application of sufficiency economy philosophy. According to 
the SWOT analysis the current native crafting earthenware and its prospect began to constantly 
decrease as a result of increasing barriers, especially the problem in production due to very higher 
costs and also labor problems in short skilled labor and marketing problems. This research concluded 
that the important factor to sustain the native crafting earthenware is to apply the philosophy of 
sufficiency economy. The cooperation of community is needed like it used to be in the past. 
Strengthening the community, preserving cultural heritage, and seriously applying the philosophy will 
all help sustain the earthenware.  

Keywords: the native crafting earthenware , Baan Ko Kret, sustainability, the philosophy of 
sufficiency economy 
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ความเป็นมาและความส าคญั  

งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ีอ

เสียง เป็นท่ียอมรับวา่เป็นแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีดีมาตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลาย ซ่ึงแสดง
ถึงวถีิชีวติ ศิลปวฒันธรรมของคนในชุมชน เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของคนไทยเช้ือสายมอญท่ีสืบทอดกนั
มายาวนานกว่า 200 ปีจนถึงปัจจุบนั โดยเร่ิมแรกงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง เช่น โอ่ง อ่าง 
หมอ้ ผลิตเพื่อใชภ้ายในชุมชนและพฒันาเป็นการผลิตในรูปอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนจนเป็นอาชีพ
หลกั สร้างงานและรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชน   ผลงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะ
เกร็ดสร้างช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เช่น ใน พ.ศ. 2537  ส านักงาน
คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ และสถาบนัสมิธโซเนียนของสหรัฐอเมริกา ไดจ้ดันิทรรศการ  และ
สาธิตการท าเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีกรุงวอชิงตนั  ดี  ซี  โดยมีช่างป้ันบา้นเกาะเกร็ดไปสาธิตการท า
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองแบบมอญโบราณ  ร่วมกบัช่างป้ันศิลปินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา จากการ
เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปและเป็นเอกลักษณ์ทางว ัฒนธรรมของจังหวัดนนทบุรี  จึงได้น า รูป
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง  หมอ้น ้ าสลกัลายของบา้นเกาะเกร็ดไปเป็นตราประจ าจงัหวดันนทบุรี (พิศาล 
บุญผกู 2550) 
 ในอดีตท่ีผา่นมางานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ด สามารถฝ่าฟันอุปสรรค
ต่างๆมาได ้แต่ในปัจจุบนังานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองไดรั้บผลกระทบมากข้ึนเร่ือยๆ  ท าให้
เร่ิมลดลงอย่างมาก ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายว่าอีกไม่นานอาจจะตอ้งหมดไป ดงันั้นจึงเขา้มาศึกษาวา่ชุมชน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองในอดีตสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งไร  มีปัจจยัทางเศรษฐกิจอะไรบา้งท่ี
ช่วยใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองในอดีตสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ และ
ในปัจจุบนัประสบกบัปัญหาอะไร  และวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีจะช่วยให้งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจต่อไป  ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาชุมชนให้มี
อาชีพท่ีมัน่คงย ัง่ยนืและเป็นรากฐานในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป (ธนัวา จิตตส์งวน 2550) 

           
              

ตวัอยา่งรูปแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ด 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
1.  เพื่อศึกษาบริบทการพฒันาการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด 
2.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง และวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ด  
3.  เพื่อช้ีให้เห็นถึงผลของการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับงานหัตถกรรม

เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีท าใหมี้ความมัน่คงย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน   
 

ขอบเขตการวจิัย 
ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การวจิยัน้ีก าหนดพื้นท่ีศึกษาเฉพาะท่ีบา้นเกาะเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดั

นนทบุรี และขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากประชากร 4 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มหน่วยผลิตหรือ
ผูป้ระกอบการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา 2) กลุ่มตวัอยา่งจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยสุ่มตวัอยา่ง
สัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ 3) กลุ่มตวัอยา่งจากนกัท่องเท่ียวหรือลูกคา้ท่ีไปบา้นเกาะเกร็ด 
โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงให้ตอบแบบสอบถาม 100 คน 4) กลุ่มตวัอยา่งจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในบา้นเกาะเกร็ด โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงใหต้อบแบบสอบถาม 70 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 เร่ิมจากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาแนวคิดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค  
ของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ดและสภาพปัญหาท่ีงานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองก าลงัประสบทางดา้นต่างๆและสรุปขอ้เสนอแนะ  
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ภาพที ่3 แบบจ าลองกรอบแนวคิดการวจิยั 

  
 
 
 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey Research)  และการวิจยัเชิงพรรณนา  (Descriptive  

Research)  โดยมุ่งศึกษาหาปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมให้งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองสามารถด ารง
อยู่ได้อย่างย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงต้องศึกษาหาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ของงานหัตถกรรม

ศึกษาสภาพแวดลอ้ม ดา้น 

- การผลติ (ทีด่นิ  วตัถดุบิ) 

- แรงงาน 

- การจดัการ 

- การตลาด 

- สภาพแวดลอ้ม 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ความพอประมาณ 

2. ความมเีหตผุล 

3. ความมภีูมคุิม้กนัทีด่ ี

4. เงือ่นไขความรู ้

5. เงือ่นไขคุณธรรม 

- การวเิคราะห ์จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส  

  และอปุสรรค 

- ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

งานหตัถกรรมเครื่องปัน้ดินเผา

พื้นเมืองมีความยัง่ยนืทาง

เศรษฐกจิ  ชุมชนมีรายไดม้ ัน่คง

ย ัง่ยนื 

ชุมชน 

หตัถกรรม 

เครือ่งปัน้ดินเผา 

พื้นเมือง 
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เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง และวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคของงานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง  เพื่อสรุปหาแนวทางแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ 

1. ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวจิยั  ประกอบดว้ย  4  กลุ่ม  คือ  
1.1 หน่วยผลิตหรือผู้ประกอบการในชุมชนหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง โดยสัมภาษณ์

เชิงลึกกบัหน่วยผลิตหรือเจา้ของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ียงัเหลืออยู่ 4 แห่ง สุ่ม
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการรายยอ่ย 3 คน ช่างฝีมือและคนงาน 7 คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่างจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานของรัฐ สุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจงเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 5 คน  โดยใชว้ิธีสัมภาษณ์และกรอกแบบสอบถามซ่ึงจะถาม
เก่ียวกบันโยบายและแผนงาน 
 1.3  กลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่ไปเกาะเกร็ด  สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง สัมภาษณ์
นกัท่องเท่ียว 100 คน    
 1.4  กลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเกาะเกร็ด โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงให้
ตอบแบบสอบถาม 70  คน 

2.  การรวบรวมข้อมูล การวจิยัคร้ังน้ีมีแหล่งขอ้มูล  2 แหล่ง คือ 
2.1  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ไดจ้ากการส ารวจ  สังเกต  และสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูป้ระกอบการ ช่าง

ป้ันและช่างฝีมือ และสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาจากแบบสอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวหรือลูกคา้ 100 ตวัอย่าง  และกลุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเกาะเกร็ด  70  
ตวัอยา่ง โดยสุ่มตวัอยา่งเจาะจงซ่ึงจะเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบช่วงเวลาเดียว นอกจากนั้นมีการจดัสัมมนา
กลุ่มยอ่ย เพื่อระดมความคิดเห็นและประเมินผลการวิจยัเบ้ืองตน้ ส าหรับผูร่้วมสัมมนาประกอบไปดว้ย
เจา้หน้าท่ีหน่วยงานของภาครัฐบาล ปลัดอ าเภอปากเกร็ด ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 
ผูใ้หญ่บา้น ช่างป้ัน ช่างฝีมือ ตวัแทนชุมชน ชาวบา้น ผูป้ระกอบการและอาจารยส์าขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาเอกสาร  หนงัสือ  วารสาร  บทความและวรรณกรรมต่างๆ  และ
ขอ้มูลทางอินทอร์เน็ต 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลปฐมภูมิ  แบ่งวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น  2  ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนที่  1  วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มประชากรผูป้ระกอบการ  และสัมภาษณ์

กลุ่มตวัอย่างเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือให้ตอบแบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพปัญหาโดย
พิจารณา 5  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลิต ดา้นแรงงาน ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาดและดา้นสภาพแวดลอ้ม 
และวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและ อุปสรรคของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองและ
วิเคราะห์หาตวับ่งช้ีและเปรียบเทียบลกัษณะการท างานของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองใน
อดีตและปัจจุบนัรวมทั้งแนวโน้มในอนาคตว่าสอดคล้องกบัแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



 
 

- 7 -  

อยา่งไรและสรุปหาแนวทางแกไ้ข  ปรับปรุง  พฒันาให้งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองด ารงอยู่
ไดอ้ยา่งมัน่คง ย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจ 

ส่วนที ่ 2  วิเคราะห์จากแบบสอบถามนกัท่องเท่ียวหรือลูกคา้  และประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเกาะ
เกร็ด  เพื่อวิเคราะห์หา  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคและปัญหาต่างๆ  ท่ีงานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองก าลงัประสบและสถานะอุปสงคข์องตลาด 

จากขอ้มูลทุติยภูมิ น ามาศึกษาบริบทและพฒันาการของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง  
และศึกษาแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดตวับ่งช้ีและวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และร่วมหาแนวทางพฒันา มีการสัมมนากลุ่มยอ่ยเพื่อระดมความคิดเห็นระหวา่งคนใน
ชุมชนและหน่วยงานในภาครัฐบาลแลว้จึงสรุปผลงานวจิยัและขอ้เสนอแนะ 

 

ผลการวจิัย 
  ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 

1. บริบท การพฒันาการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด 
งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ดเป็นอาชีพหลกั สามารถท ารายไดใ้ห้กบัคน

ในชุมชนมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนั โดยมีพฒันาการดดัแปลงมาจากภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีไดส้ะสมกนัมาและพฒันาผลิตภณัฑ์ รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการผลิตให้เหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคมและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเปล่ียนไป และสามารถฝ่าฟันอุปสรรค
ต่างๆ มาได ้เน่ืองจากในอดีตวถีิชีวติและลกัษณะการท างานของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
บา้นเกาะเกร็ดสอดคล้องกบักรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงต่างจากในปัจจุบนัและ
แนวโนม้ในอนาคตท่ีเร่ิมเปล่ียนไป 

2. สภาพปัญหาและผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของงานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ด พบวา่ 
 2.1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองพบว่างาน
หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ดเร่ิมลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากปัญหาทางดา้นการผลิต 
ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ปัญหาทางดา้นแรงงาน ขาดแรงงานฝีมือและปัญหาทางดา้นการตลาด อุปสงคข์อง
งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบางชนิดลดลง การผลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง
บางผลิตภณัฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมท่ีจะผลิตท่ีบา้นเกาะเกร็ดเน่ืองจากจะตอ้งใชต้น้ทุนการผลิตท่ี
สูงกวา่ท่ีอ่ืนและไม่สะดวกในการขนยา้ย อยา่งไรก็ตามในอดีตงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ี
บา้นเกาะเกร็ดก็สามารถฝ่าวิกฤติต่างๆ มาไดเ้น่ืองจากการร่วมมือกนัของชุมชน วดั และหน่วยงานของ
ภาครัฐบาลในการฟ้ืนฟูส่งเสริมใหชุ้มชนกลบัมาผลิตงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองข้ึนมาอีก  

 
  2.2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ด ไดแ้ก่ 
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จุดแข็ง (Strengths) 
1. ความสามารถของช่างป้ันและช่างฝีมือ มีความยืดหยุน่สามารถพฒันาฝึกหดัการป้ันและการ

สลกัลาย เพื่อใหส้ามารถปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการของลูกคา้  
2. ลกัษณะความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ด

มีการผลิตผลิตภณัฑ์หลายรูปแบบสามารถพฒันาปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์ออกมาหลากหลายเพื่อให้ตรง
ตามความตอ้งการของอุปสงคข์องตลาด ถือเป็นการหลีกเล่ียงความเส่ียง  รูปแบบของผลิตภณัฑ์สามารถ
ประยกุตใ์หป้รับใชไ้ดก้บัทุกยคุทุกสมยั แต่ยงัคงแฝงศิลปวฒันธรรมแบบเดิมไว ้

3. ความมีช่ือเสียงของเกาะเกร็ด เกาะเกร็ดมีช่ือเสียงทางดา้นงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองตั้งแต่สมยัโบราณเป็นท่ีรู้จกักนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. แหล่งท่ีตั้ง เกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่ีตั้งท่ีดีทั้งในอดีตและปัจจุบนั ในอดีตเหมาะส าหรับเป็น
แหล่งผลิตท่ีดี มีปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัสามารถหาไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินและเป็นแหล่ง
จ าหน่ายหรือเป็นตลาดท่ีดีมีการขนส่งสะดวกทางเรือ ส าหรับในปัจจุบนัเกาะเกร็ดกลายมาเป็นแหล่ง
ชุมชนอยูใ่กลเ้มืองหลวงท าใหเ้ป็นแหล่งจ าหน่ายท่ีดีเป็นศูนยก์ลางการคา้และพฒันากลายเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นท่ีดึงดูดลูกคา้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. ทรัพยากรการผลิตท่ีมีอยู่ภายในเกาะเกร็ดลดลง ปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัของงานหตัถกรรม

เคร่ืองป้ันดินเผา เช่น ดิน ฟืนเร่ิมหายาก ท าให้เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ดมีตน้ทุนการผลิต
สูงข้ึนกว่าเดิมมาก ในขณะท่ีราคาขายไม่สามารถก าหนดไดเ้น่ืองจากมีผูผ้ลิตจากท่ีอ่ืนหรือคู่แข่งจาก
ภายนอกมากข้ึน 

2. แรงงานฝีมือหายาก ช่างป้ันและช่างแกะสลกัลายมีเหลืออยู่ไม่ก่ีคนและคนรุ่นหลงัไม่ค่อย
สนใจจะฝึกหดัเพื่อเป็นอาชีพหลกั  

3. ปัญหาทางการตลาดและการจดัการ ผูป้ระกอบการหรือหน่วยผลิตไม่ค่อยมีกลยุทธ์ทาง
การตลาด ส่วนใหญ่จะผลิตเฉพาะท่ีมีลูกคา้มาสั่งและบางคร้ังลูกคา้มาสั่งทีละมากๆตอ้งใชเ้วลาหรือท า
ไม่ทนัในระยะเวลาท่ีก าหนด นอกจากนั้นในกระบวนการผลิตบางคร้ังจะมีปัญหาเก่ียวกบัการจดัการ 
โดยเฉพาะเร่ืองเตาเผามกัจะมีขอ้จ ากดั  

4. การขาดการรวมตวักนัอยา่งเป็นทางการ ท าให้ไม่มีอ านาจในการต่อรองทางการตลาด การ
ร่วมกลุ่มกนัสร้างเอกลกัษณ์ของผลิตภณัฑแ์ละการแกปั้ญหาทางดา้นต่างๆ 
 
 

 
โอกาส (Opportunities)  
1. นโยบายของรัฐบาล มีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวท าให้เกาะเกร็ดไดรั้บการส่งเสริมเป็น

แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคัญของจังหวดันนทบุรี จึงส่งผลให้เกาะเกร็ดมีนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
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ต่างประเทศมาเท่ียวกนัมาก จนถึงทุกวนัน้ีโดยเฉพาะวนัเสาร์และอาทิตย ์ส่งผลให้มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาดู
การสาธิตท าเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองและซ้ือสินคา้กลบัไป ถือเป็นการเปิดตลาดท าให้ลูกคา้จากหลายๆ 
ท่ีมารู้จกังานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา เน่ืองจากท่ีเกาะเกร็ดเป็นท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นงานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 

2. ภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวั   ยิ่งภาวะเศรษฐกิจฟ้ืนตวัจะกระตุน้ให้มีนกัท่องเท่ียวและอุปสงคต่์อ
เคร่ืองป้ันดินเผาเพิ่มข้ึน 

3. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีมีการพฒันาอุปกรณ์เคร่ืองทุ่นแรงมากข้ึน ท าให้ประหยดัเวลา
และสะดวกในการท างานมากข้ึน  

อุปสรรค (Threats)  
1. การมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มข้ึน  ท  าให้ส่วนแบ่งตลาดของงานหตัถกรรม เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเกาะ

เกร็ดลดลง เน่ืองจากผลิตภณัฑ์บางอยา่ง เช่น กระถาง สามารถฝึกผลิตไดง่้ายไม่มีลกัษณะเฉพาะจึงเกิด
คู่แข่งไดง่้าย 

2. การมีอ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ เน่ืองจากมีผูผ้ลิตหลายรายเพิ่มข้ึน ผลิตสินคา้ท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยๆ กนั ตลาดเป็นของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อจึงมีอ านาจการต่อรอง  

3. การมีสินค้าอ่ืนมาทดแทน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากข้ึน มีการผลิตพลาสติก 
อลูมิเนียมท าใหมี้ผลิตภณัฑท่ี์ใชท้ดแทนงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผามากข้ึน 

3.  จากการศึกษาตวับ่งช้ีท่ีเป็นไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแสดงให้เห็นวา่วิถีชีวิตและ
ลักษณะการท างานของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาบ้านเกาะเกร็ดเป็นไปตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดท่ีผา่น
มาในอดีตสามารถด ารงอยู่ได้อย่างย ัง่ยืนจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเม่ือสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนไปอาจมีผลต่อความย ัง่ยืนของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้น
เกาะเกร็ด ดงัตารางท่ี1 เปรียบเทียบในอดีตและแนวโนม้ในอนาคต ดงัต่อไปน้ี 



 
 

- 10 -  

ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบการประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตกบัปัจจุบนัหรือแนวโนม้ในอนาคต 

 
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 

 
ตัวบ่งช้ี: ในอดีต 

 
แนวโน้มในอนาคต 

 
แนวโน้มความ

ยัง่ยนื 

1. ความพอประมาณ  ใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน ไม่สามารถท าได ้ ไม่ย ัง่ยนื 
แรงงานและช่างฝีมือเป็น
คนในครอบครัว 

 ช่างฝีมือเร่ิมลดลง อาจไม่ย ัง่ยนื 

 วถีิชีวติ ใชชี้วติความ
เป็นอยูเ่รียบง่ายไม่ใชจ่้าย
เกินตวั 

ใชชี้วติท่ีเรียบง่าย ย ัง่ยนื 

2. ความมีเหตุผล 
 

มีการพฒันารูปแบบ
ผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง 

ยงัมีการปรับปรุง ย ัง่ยนื 

 ผลิตภณัฑมี์ความ
หลากหลาย เพื่อลดความ
เส่ียง  

ยงัมีความ
หลากหลาย 

ย ัง่ยนื 

3. ความมีภูมิคุม้กนัท่ีดี พยายามศึกษาพฒันาเทคนิค
การท าผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  

ยงัพยายามหา
แนวทางใหม่ๆ 

ย ัง่ยนื 

พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์
และออกแบบผลิตภณัฑ์
อยา่งต่อเน่ือง  

ข้ึนอยูก่บัเทคนิคแต่
ละแห่ง 

ไม่แน่นอน 

มีการเตรียมความพร้อมต่อ
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดข้ึน  

ปรับตาม
ประสบการณ์  

ไม่แน่นอน 

ชุมชนมีความเขม้แขง็  ข้ึนอยูก่บัแนวคิด
ของคนในชุมชน
และผูน้ าชุมชนในแต่
ละสมยั 

ไม่แน่นอน 
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ตารางที ่1 สรุปเปรียบเทียบการประยกุตป์รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตกบัปัจจุบนัหรือแนวโนม้ในอนาคต (ต่อ) 

 
 
หลั กป รัชญา เศรษฐกิ จ
พอเพยีง  
 

 
ตัวบ่งช้ี: ในอดีต 

 
แนวโน้มในอนาคต 

 
แนวโน้มความ
ยัง่ยนื  

 4. เง่ือนไขความรู้ มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ
พฒันาดดัแปลงอยา่งต่อเน่ือง 

ยงัมีอยู ่ ย ัง่ยนื 

มีศูนยอ์บรมงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเพื่อ
เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ 

มีการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชม้ากข้ึน 

ย ัง่ยนื 

หาขอ้มูลข่าวสารและความรู้
เพิ่มเติมจากภายนอก 

ตอ้งขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานของ
รัฐ 

ย ัง่ยนื  

5. เง่ือนไขคุณธรรม มีความอดทน ขยนั พากเพียร  ยงัอดทน พากเพียร ย ัง่ยนื 
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีไมตรี
ต่อกนั 

ยงัช่วยเหลือกนัอยู ่ ย ัง่ยนื 

ชุมชนมีความสามคัคี  ข้ึนอยูก่บั
สภาพแวดลอ้มและ
ผูน้ าชุมชนในแต่ละ
สมยั 

ไม่แน่นอน 

 
จากตารางท่ี 1   แสดงใหเ้ห็นวา่สภาพปัญหาท่ีงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะ

เกร็ดก าลงัประสบและมีแนวโนม้ในอนาคตท่ีท าใหไ้ม่สามารถด าเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดแ้ก่ การใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่น ดิน ในปัจจุบนัไม่สามารถหาไดใ้นเกาะเกร็ด ส่วนใหญ่ตอ้ง
สั่งซ้ือมาจากจงัหวดัปทุมธานี ช่างฝีมือเร่ิมหายาก ลูกหลานไม่สนใจฝึดหดัเหมือนในอดีต  ความเขม้แขง็
ของชุมชนและความสามคัคีในชุมชนซ่ึงแนวโนม้ในอนาคตอาจเปล่ียนไปข้ึนอยูก่บัแนวคิดของคนใน
ชุมชนและความสามารถของผูน้ าชุมชนในแต่ละสมยั จึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีอาจท าใหง้านหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองไม่สามารถอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื ทั้งน้ีจึงจ าเป็นตอ้งน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตเ์พื่อท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีก าลงัทวคีวามรุนแรงมากข้ึน  

การน าผลการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดมาปรับใช้ร่วมกบัแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจงั เพื่อจะได้
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ปรับตวัให้ทนักบัสถานการณ์หรือสร้างภูมิคุม้กนัท่ีดี  เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างความย ัง่ยืนให้กบั
งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองในอนาคต  

ดงันั้นการน าหลกั 3 ห่วง 2 เง่ือนไขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชจ้ะช่วย
สร้างความย ัง่ยนืใหก้บังานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง โดยมีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัความพอประมาณในการสร้างความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
ไดแ้ก่   

- ใชชี้วติท่ีเรียบง่ายอยา่งท่ีเคยด าเนินมา ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือยไม่ลงทุนเกินตวั  
- น าความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินและประสบการณ์ ความช านาญมาพัฒนาดัดแปลง

ผลิตภณัฑ์และรูปแบบให้โดดเด่นมีลกัษณะเฉพาะโดยใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน เช่น แต่
เดิมใชดิ้นและฟืนท่ีมีอยูใ่นเกาะเกร็ด แต่ปัจจุบนัหมดไปแลว้ตอ้งสั่งซ้ือจากท่ีอ่ืน ดงันั้นควร
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หใ้ชดิ้นนอ้ยลงหรือหาวตัถุดิบอ่ืนทดแทน 

 2. หลกัความมีเหตุผลในการสร้างความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
ไดแ้ก่  

- การตดัสินใจลงทุนและด าเนินงานอยา่งมีเหตุผล 
- ร่วมกนัคิดสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หม่ๆอยา่งมีเหตุผลโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 3. ความมีภูมิคุม้กันในตวัท่ีดีในการสร้างความย ัง่ยืนของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา

พื้นเมือง 
ไดแ้ก่ 
 - ร่วมมือกนัสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ เพื่อจะสามารถร่วมกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน 
       - ร่วมมือกนัพฒันารูปแบบผลิตภณัฑแ์ละใหมี้ความหลากหลายของผลิตภณัฑเ์พื่อลดความเส่ียง 

4. เง่ือนไขความรู้ในการสร้างความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
ไดแ้ก่ 

- ศึกษาหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและเทคนิคการผลิตใหม่จากภายนอก เพื่อน ามาพฒันาการ
ผลิตในชุมชน  

- น าความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเผยแพร่และอบรมสั่งสอนอยา่งจริงจงั 
       5. เง่ือนไขคุณธรรมในการสร้างความย ัง่ยนืของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 

ไดแ้ก่ 
- ร่วมกนัสร้างความสามคัคีในชุมชน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
- มีความอดทน พากเพียร ซ่ือสัตยใ์นการท างาน 
- สร้างจิตส านึกใหลู้กหลานรักใคร่และภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม งานหตัถกรรม

เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
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สรุปข้อเสนอแนะ 

การสร้างความย ัง่ยืนของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ด จ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือกนัระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐบาล
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะความร่วมมือของคนในชุมชนตอ้งสร้างความเขม้แข็ง ความสามคัคี
ในชุมชนซ่ึงเป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับขอ้เสนอแนะของแต่ละฝ่าย ไดแ้ก่ 

ภาคเอกชน ผู้ประกอบการหรือหน่วยผลติ ชุมชนงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพืน้เมืองบ้าน
เกาะเกร็ด 

1. การร่วมมือกนัเพื่อสร้างอ านาจการต่อรองของตลาด มีการประชาสัมพนัธ์และจดังานแสดง
สินคา้อยา่งต่อเน่ือง  

2.  การร่วมกนัจดัตั้งศูนยอ์บรมออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์และให้ค  าปรึกษาทางดา้น
การตลาด การจัดการและเทคนิคการผลิต  ผลิตภัณฑ์ รูปแบบใหม่  โดยขอความร่วมมือกับ
สถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง   

3. การร่วมกนัจดัตั้งศูนยอ์บรมและสาธิตงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองอยา่งต่อเน่ือง
โดยขอความร่วมมือจากทางโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีตอ้งใหชุ้มชนมีส่วนร่วมมากข้ึนและ
มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง  

4. การร่วมกนัก าหนดประเภทสินคา้ท่ีจะน าออกมาจ าหน่ายเน่ืองจากปัจจุบนัไดมี้การน าสินคา้
ท่ีผลิตจากท่ีอ่ืนมาจ าหน่ายท่ีเกาะเกร็ดมากข้ึนและมีบุคคลจากภายนอกเขา้มาคา้ขายท่ีเกาะเกร็ดในช่วง
วนัเสาร์-อาทิตย ์ซ่ึงมิใช่เป็นสินคา้พื้นเมือง 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและภาครัฐบาล 
1. การร่วมสร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน ในระยะแรกรัฐบาลอาจตอ้งช่วยให้ค  าแนะน าและ

สนบัสนุนให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานโดยปล่อยให้ชุมชนบริหารจดัการดว้ยตนเองโดยมี
ภาครัฐคอยใหก้ารสนบัสนุนและเป็นท่ีปรึกษา  

2. การวางแผนช่วยเหลือสนบัสนุนควรมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง
และเนน้ท่ีใหชุ้มชนมีส่วนร่วมเป็นหลกั 

3. การเผยแพร่ความรู้และน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ์เพื่อเป็นแนวทางการด าเนิน
ชีวิต การสร้างชุมชนเขม้แข็งและการบริหารจดัการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองให้เป็นไป
ตามกรอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

ความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐ 
1. การร่วมสร้างจิตส านึกให้คนในชุมชนและเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมา

ตั้งแต่สมยับรรพบุรุษและปลูกฝังแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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2. การร่วมกนัจดัตั้งคณะกรรมการ จดัตั้ งศูนย์ต่างๆหรือแนวทางปฏิบติั กฎเกณฑ์ต่างๆ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งเกิดจากความคิดเห็นของคนในชุมชนเป็นหลกั เน่ืองจากคนในชุมชนจะทราบอุปสรรคและ
ปัญหาต่างๆดีกวา่บุคคลภายนอก ส่วนขอ้มูลข่าวสารความรู้หรือเทคนิคการผลิตใหม่ๆ ขอ้มูลทางดา้น
อุปสงค์ของตลาดหรือช่องทางการตลาดอาจต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกซ่ึงต้องให้
ภาครัฐคอยสนบัสนุนโดยเฉพาะในระยะแรก  

3. การร่วมกนัน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตเ์พื่อเป็นเคร่ืองมือในการฝ่าฟันอุปสรรค
ต่างๆ ทั้งน้ีความย ัง่ยืนของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจะเกิดข้ึนไดต้อ้งไดรั้บความร่วมมือ
จากคนในชุมชนทั้งผูผ้ลิตหรือผูป้ระกอบการ ช่างฝีมือ เยาวชนรุ่นหลงัและภาครัฐบาล โดยร่วมกนัสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและด าเนินชีวติไปตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการศึกษาบริบท การพฒันาการงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด และ
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มและตวับ่งช้ี แสดงให้เห็นวา่การด าเนินงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา บา้น
เกาะเกร็ดเป็นไปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าให้งานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืน ท ารายไดใ้ห้กบัชุมชนมาตั้งแต่
อดีตและถ่ายทอดภูมิปัญญาและศิลปวฒันธรรมจนถึงปัจจุบนัให้เป็นเอกลกัษณ์ประจ าทอ้งถ่ิน 

 นอกจากนั้นจากการศึกษาพบว่างานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองบา้นเกาะเกร็ดสามารถฝ่า
วกิฤตการณ์ต่างๆ มาไดเ้น่ืองจากการร่วมมือกนัของชุมชน วดั และภาครัฐร่วมมือกนัฟ้ืนฟูงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองให้อยูค่วบคู่ไปกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวเกาะเกร็ดและลกัษณะการท างาน
และวิถีชีวิตของคนท่ีอยู่ในงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองมีพื้นฐานท่ีสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาด ารง
อยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
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