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 บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวจัิย 

หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบ้านเกาะเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  เป็นแหล่งผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีส าคญัแห่งหน่ึงตั้งแต่สมยัอยุธยาตอนปลายเป็นภูมิปัญญาคนไทยเช้ือสาย
มอญ  ซ่ึงสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั  ยงัคงท ากนัเป็นอาชีพหลกัโดยเร่ิมแรกเป็นแหล่งผลิตเพื่อใช้
ภายในชุมชนพฒันาเป็นการผลิตอยู่ในรูปอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน  จนเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป
ทางดา้นศิลปวฒันธรรม  ประวติัศาสตร์  ภูมิปัญญาของคนในชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน  นอกจากนั้น
งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองของบ้านเกาะเกร็ดยงัสร้างช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  เช่น  กรณีท่ีส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติและสถาบนัสมิธโซ
เนียนของสหรัฐอเมริกาไดเ้ห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจึงไปจดันิทรรศการ  
และสาธิตการท าเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีกรุงวอชิงตนั  ดี  ซี  เม่ือปี พศศศ537   โดยมีช่างป้ันบา้นเกาะ
เกร็ดไปสาธิตการท าเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองแบบมอญโบราณ  ร่วมกบัช่างป้ันศิลปินแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกาและจากการเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปและเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดันนทบุรี  
จึงได้น ารูปเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง  หมอ้น ้ าสลักลายของบา้นเกาะเกร็ดไปเป็นตราประจ าจงัหวดั
นนทบุรี  พิศาล บุญผกู(2550) ให้ความเห็นวา่หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ดมีบทบาท
ในวถีิชีวติของคนไทยมายาวนานกวา่  500  ปี  เป็นส่วนหน่ึงของประวติัศาสตร์การผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองของไทย  ซ่ึงแฝงอยูใ่นวงจรชีวติ  สามารถสังเกตไดจ้ากงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง
ท่ีเป็นอุตสาหกรรมชุมชนท่ีสนองรับใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีสนองต่ออารมณ์สุนทรีภาพ  ท่ีมีส่วนสร้าง
จริยธรรมแก่ผูค้นในชุมชนและสร้างงานและอาชีพกบัชุมชน 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  วถีิชีวติความเป็นอยู ่ สภาพแวดลอ้มต่างๆ  อยา่งรวดเร็วมีผลท า
ให้งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองไดรั้บผลกระทบรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ  ท าให้งานหตัถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเร่ิมลดลง  และเป็นท่ีน่าเสียดายถ้าอีกไม่นานอาจจะตอ้งสูญสลายหมดไป  
ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่เกิดจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ  เน่ืองจากปัจจยัการผลิตท่ี
ส าคญั  ไดแ้ก่  ดิน  และแรงงาน  เร่ิมหายาก เดิมใชดิ้นท่ีเกาะเกร็ดซ่ึงมีคุณภาพดีแต่ปัจจุบนัตอ้งไปซ้ือดิน
จากท่ีอ่ืน  เช่น  สามโคก  ปทุมธานี  ท าให้ดินมีราคาสูงข้ึนและตอ้งเสียค่าขนส่งเพิ่มข้ึนท าให้ตน้ทุนการ
ผลิตสูงข้ึน  ส าหรับแรงงาน  โดยเฉพาะแรงงานฝีมือเร่ิมหายาก  ท าให้ตน้ทุนดา้นแรงงานสูงข้ึนเช่นกนั  
ในขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาทางดา้นรายได ้ราคาสินคา้ประเภทเคร่ืองป้ันดินเผาจะไม่แพงมากนกัใชก้นั
ได้โดยทัว่ไป  เช่น  กระถาง  โอ่ง  แต่ถ้าเป็นงานฝีมือจึงสามารถตั้งราคาให้สูงข้ึนได้แต่กลุ่มลูกคา้ท่ี
สนใจไม่มากนกัข้ึนอยู่กบัการจดัการทางดา้นตลาด  เม่ือเปรียบเทียบทางดา้นรายไดท่ี้ไม่ค่อยแน่นอน
ขณะท่ีตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน  ท าให้ก าไรหรือผลตอบแทนไม่มากเท่าท่ีเคยเป็นมา ส่งผลให้แรงจูงใจใน
การผลิตหรือสร้างงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองลดลงเร่ือยๆ  และหน่วยผลิตปิดกิจการไป
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หลายราย  ประเด็นท่ีน่าสนใจ  คือ  ชุมชนหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งไร  
มีปัจจยัทางเศรษฐกิจอะไรบา้งท่ีช่วยให้งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ  ดงันั้นจึงเขา้มาศึกษาว่างานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองประสบกบัปัญหา
อะไรบา้ง  และวเิคราะห์หาปัจจยัท่ีจะช่วยให้งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองสามารถด ารงอยูไ่ด้
อยา่งย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจต่อไป  ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาชุมชนให้มีอาชีพท่ีมัน่คงย ัง่ยืนและเป็น
รากฐานในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1ศ  เพื่อศึกษาบริบท พฒันาการ งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด 
5ศ  เพื่อวิเคราะห์  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรคของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา

พื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ด 
7ศ  เพื่อวเิคราะห์สภาพปัญหาของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ด  
4ศ  เพื่อศึกษาการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับงานหัตถกรรม

เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเพื่อสร้างความมัน่คงย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน  ซ่ึงเป็นรากฐานในการ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศใหย้ ัง่ยนืต่อไป 

 
1.3 สมมติฐำนกำรวจัิย 

1  แมว้า่งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจะมีอุปสรรคและมีจุดอ่อน  แต่ก็มีจุดแข็งและ
โอกาสบางอย่างจึงท าให้งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองเป็นอาชีพดัง่เดิมท่ีสามารถ
ถ่ายทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั 
2  การน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช้ช่วยสร้างความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจแก่
งานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ด 

1.4 ขอบเขตกำรวจัิย 
การวิจยัน้ี  ก าหนดพื้นท่ีศึกษาเฉพาะงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง  ท่ีบา้นเกาะเกร็ด  

อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  โดยจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่องานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง  
ซ่ึงจะแบ่งพิจารณา3  ด้านได้แก่ด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านการจดัการ ด้านการตลาดและด้าน
สภาพแวดลอ้ม และวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและ อุปสรรคของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองและวิเคราะห์หาตวับ่งช้ีท่ีเป็นแนวทางการด าเนินกิจการของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองซ่ึงสอดคล้องกบัแนวทางตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงจะมีผลท าให้งานหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง บา้นเกาะเกร็ดสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ยา่งมัน่คงย ัง่ยืนโดยการน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  การวิจยัน้ีจะส ารวจชุมชนหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้น
เกาะเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  โดยจะใชว้ิธีสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกบัเจา้ของธุรกิจ
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หัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองหรือหน่วยผลิต ท่ียงัเหลืออยู่และสัมภาษณ์แบบทัว่ไปกบัคนงาน  
นกัท่องเท่ียว  ลูกคา้  และประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นเกาะเกร็ด 
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1.5 กรอบกำรวิจัย 
เร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสร้างความย ัง่ยืนของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมือง  บา้นเกาะเกร็ด  นนทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาปจัจยัทางดา้น 

- การผลติ (ทีด่นิ  วตัถดุบิ) 

- แรงงาน 

- การจดัการ 

- การตลาด 

- สภาพแวดลอ้ม 

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ชมุชน 

หตัถกรรม 

เครื่องปัน้ดินเผา

พื้นเมือง 

1. ความพอประมาณ 

2. ความมีเหตผุล 

3. ความมีภมูิคุม้กนัที่ดี 

4. เงื่อนไขความรู ้

5. เงื่อนไขคณุธรรม 

ความยัง่ยืนของงานหตัถกรรม

เครื่องปัน้ดินเผาพื้นเมือง 

บา้นเกาะเกรด็ 

งานหตัถกรรมเครื่องปัน้ดินเผา

พื้นเมืองมีความยัง่ยนืทาง

เศรษฐกจิ  ชุมชนมีรายไดม้ ัน่คง

ย ัง่ยนื 
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1.6  นิยำมศัพท์/นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 
 1 งำนหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผำพืน้เมือง  ( Native Crafting  Earthenware) 

หมายถึง เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง  (Earthenware) ท่ีท าข้ึนดว้ยมือมนุษยห์รือใช้เคร่ืองทุ่นแรงบา้งเพียง
เล็กน้อย  ซ่ึงจะแฝงศิลปะเฉพาะอยู่ในตวั เป็นแบบไม่เคลือบ เน้ือจะมีสีน ้ าตาลแดง  ในงานวิจยัน้ีจะ
ศึกษากรณีหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเกาะเกร็ด  อ าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี  ซ่ึงจะอยูใ่น
รูป เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนั  เช่น  โอ่ง  อ่าง  หม้อ ภาชนะต่างๆท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ดจะมีการสลกัลายสวยงามและมีขารองท่ีท าดว้ยดินเผา  แต่เม่ือ
ชีวิตความเป็นอยู่ส่ิงแวดลอ้ม  และสังคมเปล่ียนแปลงไป  งานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองจะ
ดดัแปลงออกแบบเป็นเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีเป็นของท่ีระลึก  เคร่ืองประดบัตบแต่งบา้น  กระถาง  
แจกนั 

2 ควำมยัง่ยนื  (Sustainability) 
หมายถึง ความย ัง่ยืนของงานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีสามารถด ารงอยู่ได้  โดยสามารถ
อนุรักษ์สืบสานศิลปะท่ีถ่ายทอดกนัมาและยงัคงท ารายไดใ้ห้กบัชุมชนสามารถสร้างอาชีพ  มีรายได้
แน่นอน มัน่คง  ย ัง่ยนื 

3 หลกัปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง 
เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสเพื่อแนะแนวทางการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน  เพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมัน่คงและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์  แนวคิดหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยตวัแปร 5 ตวั ไดแ้ก่ 

(1)ศ ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี พอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไป ใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย 
เหมาะสมกับฐานะของตนเอง สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งวฒันธรรมในแต่ละท้องถ่ิน และต้องไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น 

(5)ศ ความมีเหตุผล หมายถึงการตดัสินใจด าเนินการอยา่งมีเหตุผลเป็นไปตามความพอเพียง ตาม
หลกัวชิาการ กฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม ค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและผลท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนจากการกระท าอยา่งรอบคอบ 

(7)ศ การมีภูมิคุม้กนัท่ีดี หมายถึงการเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมเพื่อใหส้ามารถปรับตวัและรับมือไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

(4)  เง่ือนไขความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและพิจารณาดว้ยความ 
รอบคอบและระมดัระวงัในการน ามาใชว้างแผนและปฎิบติั 

(5) เง่ือนไขคุณธรรม หมายถึงการยดึหลกัคุณธรรมเป็นแนวทาง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ไม่โลภ รู้จกั
แบ่งปันใหผู้อ่ื้น มีความสามคัคี ด าเนินชีวติดว้ยความอดทน พากเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 

การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชก้บัชุมชนหตักรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง จะช่วย
ให้ชุมชนเขม้แข็งสามารถพึ่งตนเองร่วมกนัพฒันาต่อยอดภูมิปัญญาและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินสามารถ
สร้างรายไดท้  าใหมี้เศรษฐกิจท่ีมัน่คง ย ัง่ยนื 
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 1.7 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย  
     1ศ ท าใหต้ระหนกัถึงปัญหาในดา้นต่างๆของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีทวีความรุนแรง
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆและหาแนวทางป้องกนัแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
     5ศ เพื่อน าผลการวเิคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของงานหตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด มาเสนอแนะและเป็นแนวทางในการพฒันางานหัตถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผา
พื้นเมืองใหมี้ความย ัง่ยนืทางเศรษฐกิจ 
     7 ศ  เพื่ อน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ผ่าน ส่ือต่างๆและให้ข้อเสนอแนะแก่ ชุมชนหัตถกรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมืองท่ีบา้นเกาะเกร็ด เพื่อเป็น แนวทางในการปรับปรุงและหาช่องทางพฒันางาน
หตัถกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นเมือง  
     4ศ เพื่อน าแนวหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาชุมชนท าให้ชุมชนมีรายไดท่ี้
แน่นอน มีสวสัดิการความเป็นอยูท่ี่ดี สามารถฝ่าวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




