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บทคัดย่อ 
 งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ดเป็นอาชีพหลกัท่ีชุมชนไดท้  ากนัสืบ

ทอดกนัมา แต่เน่ืองจากสภาพแวดล้อมได้เปล่ียนไปทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้งานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองลดนอ้ยลงเร่ือยๆ งานวิจยัน้ีจึงเขา้มาศึกษาเพื่อหาวา่มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีจะช่วย
ให้งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองสามารถอยู่ได้อย่างย ัง่ยืนต่อไป ดังนั้นวตัถุประสงค์ของ
งานวิจยัน้ีไดแ้ก่ (1) เพื่อศึกษาบริบทและพฒันาการของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้น
เกาะเกร็ด (2) เพื่อวเิคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของงานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง (3) เพื่อวเิคราะห์สภาพปัญหาของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้น
เกาะเกร็ด และ(4) เพื่อศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับงานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเพื่อสร้างความมัน่คงย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน   
  การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจและเชิงพรรณนาใชข้อ้มูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ    ขอ้มูลปฐม
ภูมิไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นท่ีศึกษา งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ด  
อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  โดยศึกษาจากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 4 กลุ่มไดแ้ก่ (1) กลุ่มหน่วยผลิตโดย
สัมภาษณ์หน่วยผลิต 4 แห่ง ผูป้ระกอบการรายยอ่ย 3 คน ช่างฝีมือและช่างป้ัน 7 คน (2) กลุ่มตวัอยา่งจาก
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ 5 คน (3) กลุ่มตวัอย่างจาก
นักท่องเท่ียวหรือลูกคา้ท่ีมาท่ีเกาะเกร็ดโดยการสุ่มตวัอย่างให้ตอบแบบสอบถาม 100 คน (4) กลุ่ม
ตวัอย่างจากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบา้นเกาะเกร็ด โดยการสุ่มตวัอย่างให้ตอบแบบสอบถาม 70 คน  
นอกจากนั้นมีการจดัสัมมนากลุ่มยอ่ยของคนในชุมชนและเจา้หนา้ท่ีของภาครัฐ  
 ผลการวจิยัพบวา่(1)งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ดสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืนในอดีตตั้งแต่สมยับรรพบุรุษสืบทอดโดยมีวิวฒันาการรูปแบบผลิตภณัฑ์และพฒันาการผลิตให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม สังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไปแต่ยงัคงแฝงเอกลกัษณ์เดิมซ่ึงสามารถฝ่า
ฟันวกิฤตต่างๆมาไดเ้น่ืองจากมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช ้(2)จากการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง 
ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเร่ิมลดลงเร่ือยๆเน่ืองจากมี
อุปสรรคเพิ่มมากข้ึน ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ขาดแรงงานฝีมือและมีปัญหาทางดา้นการตลาด (3) งาน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองประสบกบัปัญหาทางดา้นการผลิตมากท่ีสุดเน่ืองจากตน้ทุนการผลิต
สูงข้ึนมาก นอกจากนั้นยงัมีปัญหาทางด้านแรงงานและการตลาด (4)ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้งาน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืจ าเป็นตอ้งน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา



 
 

ประยุกต์ใช้โดยการร่วมมือกนัของคนในชุมชนอย่างท่ีเคยร่วมมือกนัมาในอดีต การร่วมมือกนัสร้าง
ความเขม้แข็งให้กบัชุมชนร่วมกนัอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมพร้อมทั้งน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองจะช่วยส่งเสริมใหง้านหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาสามารถด ารงอยูไ่ด้
อย่างย ั่งยืนต่อไป ตราบใดท่ี เกาะเกร็ดย ังคงมี ช่ือเสียงทางด้านการท่องเ ท่ียว งานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาก็ยงัสามารถด ารงอยูคู่่กบัเกาะเกร็ดไดต้ลอดไป  
  
 
ค าส าคญั  : งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง ความย ัง่ยนื หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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Abstract 
 The native crafting earthenware in Baan Koh Kret has been a major occupation for the 
community for a long time but due to the changes in economic and social circumstances, the native 
crafting earthenware has been practiced less ever. This study would like to find out what important 
factors can help sustain the native crafting earthenware. Thus the objectives of this study were (1) to 
study the context and development of native crafting earthenware in Baan Koh Kret; (2) to analyse the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT analysis) of this native crafting earthenware;  
(3) to analyse the problems of  this native crafting earthenware ; and (4) to study  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 Koh Kret,  Pak Kret, Nonthaburi Province. The data consisted of four groups: (1) 
four production units, three sub entrepreneurs and seven craftsmen and sculptors. (2) five people from 
the relevant or government agencies. (3)100 tourists or customers who come to Koh Kret, using the 
questionnaire and (4) 70 people living in Koh Kret, also using a questionnaire. In addition, there was a  
small group seminar of Baan Koh Kret community and government agencies.  
 The result indicated that (1) the native crafting earthenware had been sustained since the 
ancestors 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 the sufficiency economy philosophy. (2) 
According to the SWOT analysis the current native crafting earthenware and its prospect began to 
constantly decrease as a result of increasing barriers, higher production costs, skilled labor shortage 
and marketing problems. (3) The native crafting earthenware encountered the most serious problem in 
production due to very high costs together with problems in labor and marketing. (4) 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. As long as Koh Kret is still famous in tourism, this native crafting earthenware could 
exist side by side with the island.  
 
Keywords: the native crafting earthenware, sustainability , the philosophy of sufficiency economy,    
                  Baan Koh Kret. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




